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چکیده
کندگی  هدف پژوهش حاضر، سنجش میزان ایمنی شهرکرد بر اساس اصول پدافند غیرعامل، سطح بندی شهر بر مبنای میزان آسیب پذیری، الگوی پرا
کاربردی است، بستر مورد مطالعه شهر شهرکرد است  ع پژوهش از نظر هدف  زیرساخت های شهری و سازمان های مهم تصمیم گیری در سطح شهر است. نو
که با استفاده از شاخص های مکانی مؤثر بر ایمنی، به سنجش میزان آسیب پذیری شهر در زمان بروز جنگ پرداخته شده است. برای تحلیل داده ها ابتدا 
کمک مدل ANP در محیط نرم افزارSuper Decisions  مقایسه و امتیاز گذاری شده اند، سپس ضریب اهمیت هر یک  معیارها و زیرمعیارهای شهری به 
که  کمک مدل AHP و در نرم افزار Expert choice سنجیده شده است. پس از ارزیابی معیارها و زیرمعیارها، فاصله از معیارهایی  از معیارهای اصلی به 
کندگی از آن ها مهم بوده در محیط نرم افزار Arc Gis برآورد شده و پس از طی فرایندهای مذکور، شهر شهرکرد از  کم و پرا دوری و نزدیکی به آن ها و یا ترا

کم و خیلی کم( از هم متمایز شده است.  کم،  نظر میزان آسیب پذیری در 6 طبقه )آسیب پذیری خیلی زیاد، زیاد، متوسط، نسبتًا 
کلیدی: ایمنی، آسیب پذیری، پدافند غیرعامل، محالت شهری، شهر شهرکرد واژه های 

Evaluation of urban neighborhoods 
vulnerability in harmony with the principles 
of non-defense factor
Case study: The Shahrekord city 
Ahmad Shahivandi1*

Abstract

The purpose of this study is to assess safety features of Shahrekord based on passive defense, risk zonation of 
the city, the distribution pattern of urban infrastructures and decision-making organizations. This study is of 

applied type and its case study is Shahrekord city. The city vulnerability is case of war, is evaluated by means of 
spatial indices affecting safety. In order to analyse the data, firstly a comparison and evaluation were carried out 
on urban criterias and sub-criterias modeled by ANP in Decisions Super software. Then importance coefficients 
of all main criterias were evaluated by AHP model and Choice Expert software. After evaluation of criterias and 
sub-criterias, distance to those which closeness or deviation from them are important, were estimated using Arc-
GIS software. After these processes, Shahrekord was classified into 6 classes based on vulnerabilities )very high 
risk, high, moderate, modest, low and very low(.
Key words: Safety, risk, passive defense, Urban Neighbourhoods, Shahrekords City

1     Assistant professor urban planning at Art University of Esfahan; Email: A_SHAHIVANDI@YAHOO.COM
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ح مسئله مقدمه و طر
تالش هایی  در  و  دوم  جهانی  جنگ  دوران  در  شهری  ــاع  دف
برای  هشدار  و  پناهگاه  تدارک  هوایی،  حمله ی  با  مقابله  برای  که 
گزارشات  ]1[ بر اساس  غیرنظامیان صورت می گرفت به وجود آمد 
منابع مختلف وزارت دفاع ایالت متحده ی امریکا، پدافند غیرعامل 
و  آسیب پذیری  کاهش  برای  شده  انجام  اقدامات  از  مجموعه ای 
نیروهای  حمله ی  از  ناشی  احتمالی  خسارات  رساندن  حداقل  به 
که می توان به آن اشاره نمود شامل  دشمن است. برخی از اقداماتی 
کندگی، حفاظت از افراد مهم و  هشدارهای زودهنگام و به موقع، پرا
عموم مردم، کمک های پزشکی به ویژه برای مقابله و کاهش اثرات 
کشتار  مرگ بار حمالت هسته ای، بیولوژیکی و شیمیایی، سالح های 
کاهش  کتیک ها و فرایندهای مؤثر در  کارکنان و تا جمعی، آموزش 
خسارات ناشی از حمالت دشمن است ]2[. در جنگ های امروزی، 
انجام اقدامات پدافند غیرعامل به منظور مقابله با حمالت دشمن، 
امری  دریایی،  و  زمینی  هوایی،  حمالت  از  ناشی  خسارات  کاهش 
زیرساخت های  تمام  که  است  اساسی  موضوعی  و  اجتناب ناپذیر 
مانند  غیرنظامی،  و  نظامی  مهم  و  حساس  حیاتی،  کز  مرا کلیدی، 
بزرگ  مجتمع های  فــرودگــاه هــا،  بــنــادر،  نیروگاه ها،  پاالیشگاه ها، 
پل های  ارتباطی،  کز  مرا سیاسی،  و  نظامی  ستادهای  صنعتی، 
سایت های  هــوایــی،  پــایــگــاه هــای  نــظــامــی،  صنایع  اســتــراتــژیــک ، 
مقرهای  کتیکی،  تا ــای  ــاه ه ــرارگ ق و  پرجمعیت  کــز  مــرا مــوشــکــی، 
پدافند  امـــروزه   .]3[ می دهد  پوشش  را  غیره  و  دفــاع  و  پشتیبانی 
به  نوینی  رویکرد  برنامه ریزی مدیریت بحران شهری  در  غیرعامل 
کاهش آثار بحران با استفاده  که ماهیت وجودی آن بر  شمار می آید 
پدافند  رویــکــرد  واقـــع،  در  ــت.  اس اســتــوار  غیرنظامی  ــای  روش هـ از 
بهره گیری  با  که  اقدامات غیرنظامی است  و  تمام اصول  غیرعامل 
از وارد شدن خسارت های مالی به تجهیزات و تأسیسات  از آن ها، 
حیاتی و حساس نظامی و غیرنظامی و تلفات مالی و جانی جلوگیری 
و  مدیران  توجه  بنابراین  می رسد.  حداقل  به  آن  میزان  یا  می شود 
زمینه های  غیرعامل  پدافند  ح های  طر به  جامعه ای  هر  مسئوالن 
الزم را برای پیشبرد این رویکرد نوین برای ارتقای مفهوم ایمنی و 
امنیت شهری فراهم می کند ]4[. ساختار پدافند غیرعامل احتمال 
کاهش نمی دهد، بلکه میزان آسیب به  ع یک بحران و حادثه را  وقو

کاهش می دهد ]5[. عناصر در معرض خطر را 
از  آســودگــی  و  ایمنی  اجتماعی،  رفــاه  ابعاد  مهم ترین  از  یکی 
به  منوط  شهری  فضاهای  در  ایمنی  تأمین  اســت.  احتمالی  خطر 
طراحی،  الگوهای  و  شهری  ســازهــای  و  ساخت  در  تصمیم گیری 
هر  زیست بوم  ویژگی های  و  انسانی  مختلف  گروه های  با  متناسب 
منطقه است. با توجه به اهمیت به کارگیری اصول پدافند غیرعامل 
ارزش  مــی شــود،  بحرانی  مواقع  در  مــردم  جــان  حفظ  به  منجر  که 
بودن  بسته  یا  باز  مانند  بحران  بر  مؤثر  شهری  پارامترهای  برخی 
کندگی سکونتگاه ها و عملکردهای شهری، فاصله  کم یا پرا فضا، ترا
ایمن،  کاربری های  و  فضاها  به  نزدیکی  حساس،  کاربری های  از 
بودن  نقاط مختلف شهر، چند هسته ای  در  پناهگاه ها  پیش بینی 
کز شهری در مقابل وابستگی به یک مرکز و دیگر شاخص های  مرا

ساخت و ساز و طراحی شهری مشخص خواهد شد. شهر شهرکرد، 
نسبت  پیرامون   - مرکز  نقش  بختیاری،  و  چهارمحال  استان  مرکز 
تصمیم گیری  مرکز  اینکه  بــه  توجه  بــا  دارد.  خــود  پسکرانه ی  بــه 
و  اداری، نظامی  از جمله سازمان های سیاسی،  همه ی سازمان ها 
و  پایداری  استحکام،  حفظ،  اساس  این  بر  است،  شهر  این  در   ...
به  کمک مؤثری  این شهر می تواند  زیرساخت های  آسیب ناپذیری 

کنان سایر شهرها و روستاهای استان نماید. پایداری و دوام سا
و  فضاها  ایمنی  زمینه ی  در  شهرکرد  مشکالت  مهم ترین  از 
مکان های شهری بر اساس برخی از اصول پدافند غیر عامل چنین 
ضوابط  رعایت  عدم  کارآمد،  نا و  فرسوده  بافت های  وجــود  اســت: 
و  جمعیت  کم  ترا جدید،  سازهای  و  ساخت  از  برخی  در  شهرسازی 
واقع  مسکونی،  ساختمان های  کم  ترا جمعیتی،  ثقل  کز  مرا وجود 
خاص،  محور  یک  در  اداری  ساختمان های  از  زیــادی  تعداد  شدن 
و  پایگاه ها  وجود  شهر،  سطح  در  عمومی  پناهگاه  پیش بینی  عدم 
کز مهم نظامی در بافت های سکونتگاهی شهری بدون پوشش  مرا
ویژگی های  بــا  شهری  ســازهــای  و  ساخت  تطابق  عــدم  مناسب، 
پدافند  اصـــول  زمــیــنــه ی  در  آمـــوزش  ضعف  شــیــب،  و  تــوپــوگــرافــی 
زمینه ی  در  سازمانی  بین  همکاری  و  هماهنگی  ضعف  غیرعامل، 

تصمیم گیری های منسجم و قابل اجرا و .... اشاره نمود.
بررسی و تحلیل عوامل طبیعی و انسانی مؤثر بر آسیب پذیری 
ویژگی های  است.  پژوهش  هدف  غیرعامل،  پدافند  منظر  از  شهر 
شیب،  جغرافیایی،  موقعیت  شامل  شهر  ایمنی  بــر  مؤثر  طبیعی 
و  سالیانه  بــارنــدگــی هــای  سطحی،  ــای  آب هـ مــوجــود،  گــســل هــای 
ع  نو به  می توان  انسان ساخت  ویژگی های  زمینه ی  در  اســت.   ...
ترافیک،  و  نقل  و  حمل  شهری،  تجهیزات  و  تأسیسات  مسکن، 
امنیتی-  مــکــان هــای  شــهــری،  ثقل  کــز  مــرا حــســاس،  مــکــان هــای   
انتظامی، فضاهای ایمن و عالئم هشدار دهنده در زمان بروز حادثه 

اشاره نمود. 
که پژوهش حاضر به دنبال آن است عبارت اند از: 1.  سؤاالتی 
معیارهای مهم فضایی و مکانی شهری در تطابق با اصول پدافند 
به شاخص های پژوهش، وضعیت  توجه  با  کدامند؟ 2.  غیرعامل 
خواهد  چگونه  احتمالی  حمالت  با  تقابل  در  شهرکرد  آسیب پذیری 

بود؟

مبانی نظری پژوهش

می توان  غیرعامل  پدافند  با  مرتبط  تئوری های  مهم ترین  از 
کارور اشاره نمود.  به تئوری پنج حلقه ی واردن2 و تئوری ماتریس 
تحت  کالزویتس3،  کارل  تفکرات  از  زیــادی  حد  تا  واردن  نظریه ی 
عقیده  کالزویتس  است.  گرفته  نشأت  ثقل«  کز  مرا »راهبرد  عنوان 
کز ثقل  ح ریزی جنگ، شناسایی مرا که اولین وظیفه در طر داشت 
انتخاب  صحیح  و  دقــت  بــا  اهـــداف  ایــن  چنانچه  و  اســت  دشمن 
کالن انسانی، تجهیزاتی و از  نگردند، موجب هدر رفتن هزینه های 
کز  مرا  .]6[ می گردد  برگشت ناپذیر  حیاتی  فرصت های  رفتن  دست 
تحرکات،  تمامی  منشأ  و  محور  مجموعًا  که  هستند  کزی  مرا ثقل، 
فعالیت ها و قدرت کشور مورد تهاجم   است ]7[. واردن معتقد است 
ثقل  کز  مرا شناسایی  جنگ،  یک  ح ریزی  طر در  وظیفه  مهم ترین 
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کز با دقت الزم شناسایی  کشور مورد تهاجم بوده و چنانچه این مرا
ــای  روزه اولــیــن  در  تهاجم  ــورد  م کشور  گیرند،  ــرار  ق هــدف  ــورد  م و 
به  مدت  کوتاه ترین  در  و  چشیده  را  نظامی  شکست  طعم  جنگ، 
 .]8[ شد  خواهد  تسلیم  و  داده  در  تن  مهاجم  کشور  خواسته های 
را  تهاجم  مورد  کشور  دقیقًا  واردن،  استراتژیک  حلقه ی  پنج  مدل 
که  همانند اعضای بدن یک انسان محسوب نموده، به این شکل 
کز عصبی، مواد غذایی مورد نیاز نظام هاضمه  گر مغز و اعصاب )مرا ا
گردش خون(، دست و پا )نظام حرکتی(، روحیه و روان، اراده و  و 
قادر  بگیرند،  انسان  از  را  دفاعی(  )سلول  انسان  بدن  دفاعی  نظام 
به انجام هیچ گونه فعالیت و حرکتی نخواهد بود، در صورت انهدام 
حلقه های پنج گانه ی یاد شده در کشور مورد تهاجم او را فلج نموده، 

موجب شکست و تسلیم زود هنگام او خواهد شد ]7[. 
معیارهای  غیرعامل  پدافند  در  ح  مطر روش های  از  دیگر  یکی 
هفت گانه ی انتخاب بهترین هدف از سوی دشمن )روش ماتریس 
نظریه ی  یک  به منزله ی  که  مطالعه  مورد  معیارهای  است.  کارور( 
ثبت  مربوط  منابع  در  مختلف  کاربردهای  با  اجرایی  و  قبول  مورد 
کلمه ی  کارور قابل تشخیص است.  گردیده تحت عنوان ماتریس 
شش گانه ی  مــعــیــارهــای  اول  ــروف  حـ جمع  »کـــــارور«4  اخــتــصــاری 
این   .]9[ اســت  هــدف  بهترین  انتخاب  یا  اهــداف  اولویت بندی 
معیارها عبارت اند از: اهمیت و حساسیت هدف5، قابلیت دسترسی 
آسیب پذیری  هـــدف7،  مــجــدد  احــیــای  و  مــرمــت  قابلیت  هـــدف6، 
هدف8، تأثیرپذیری هدف9، قابلیت کشف هدف10، ارزش اقتصادی 
مستحدثات و بازدهی ارزی و ریالی.11 برای مشخص شدن هر یک 
بر  از معیارها در سناریوهای حمله ی دشمن، معیارهای هفت گانه 
مبنای وضعیت آن برای دشمن، با مقیاس عددی )1 الی 10( نمره 
داده می شود. سپس هر یک از نمرات اخذ شده مرتبط با هر معیار 
کسب  را  باالترین نمره  که  گردیده، هدفی  در جدول نهایی منظور 
نماید، بهترین هدف برای حمله خواهد بود. در طول مطالعات و 
معیار هفتم  واقع  در  که  معیار دیگری  بعدی،  تکمیلی  بررسی های 
محسوب می شود با عنوان ارزش اقتصادی مستحدثات و بازدهی 
که در حقیقت تأثیر تخریب هدف در افکار عمومی  ارزی و ریالی آن، 
بر   .]9[ اســت  شــده  اضافه  شش گانه  معیارهای  به  اســت،  جهان 
کز  مرا و  مناطق  علیه  خرابکارانه  و  تروریستی  عملیات  اساس  این 
حساس، حیاتی و تأسیسات زیربنایی از اهمیت بیشتری برخوردارند 

سیستم های  به  وابسته  عمدتًا  که  تأسیسات،  و  کز  مرا این   .]10[
کز  مرا جمعیتی،  کز  مرا شامل  هستند،  اطالعاتی  تکنولوژی  مرکزی 
مواد  کارخانه های  آب،  برق،  انــرژی،  تأمین  تأسیسات  مخابراتی، 
تمرکز  خاطر  همین  به  هستند.   ... و  نقل  و  حمل  سیستم  غذایی، 
ع شبکه ها افزایش یافته است ]11[.  اقدامات تروریستی روی این نو
که قطر آن از 400 متر بیشتر  در نگاه دشمن هدفی آسیب پذیر است 
پایگاه موشکی، مجتمع بزرگ صنعتی  پایگاه هوایی،  باشد، مانند 
و ... ]12[. بر اساس اندازه ی مکان و درجه ی اهمیت آن ها، انواع 

ح جدول 1 است. مناطق آسیب پذیر شهری به شر
تجربه ی عملیاتی کشورهای موفق در زمینه ی پدافند غیرعامل	 

در سال های اخیر با توجه به اهمیت پدافند غیرعامل و حفظ 
کشورهای پیشرفته اقداماتی  جان مردم در برابر حمالت احتمالی، 
کشورها  سایر  برای  مناسبی  تجربه ی  می تواند  که  داده انــد  انجام 
موفق  کشورهای  عملکرد  تشریح  به   2 جــدول  در  آیــد.  حساب  به 

پرداخته شده است.
اصول پدافند غیرعامل و شاخص های تعریف شده	 

که در آن نیاز  پدافند غیرعامل شامل مجموعه اقداماتی است 
خسارات  از  می تواند  اقدامات  این  اجرای  نیست.  خاصی  سالح  به 
حیاتی  زیرساخت های  نظامی،  مهم  تأسیسات  به  احتمالی  مالی 
مــردم  بــه  جــانــی  صــدمــه هــای  و  تجهیزات(  و  )تأسیسات  شــهــری 
]19[. در بعد  کند و آسیب ها را به حداقل ممکن برساند  جلوگیری 
خسارات  کاهش  موجب  می تواند  که  مــواردی  شهری  برنامه ریزی 
بافت شهر )تک هسته ای،  به شهروندان شود شامل  مالی  و  جانی 
کم،  )مترا شهر  ساختار  بسته(،  )بـــاز،  شهر  فــرم  چندهسته ای(، 
اراضــی  کاربری  کــوه(،  جلگه،  )دشــت،  منطقه  ساختار  گسترده(، 
و   حمل   زیــســت،  محیط  مسکن،  دســتــرســی هــا(،  )هــمــجــواری هــا، 
و  آمایش سرزمین، مکان یابی  و خروجی های شهر(،  )ورودی  نقل 
کثر منابع علمی و نظامی دنیا اصول و یا  غیره است ]20، 21[. در ا
موضوعات پدافند غیرعامل شامل 6 الی 7 اقدام مشروحه ى ذیل 
باید  اجرایی دقیقًا  اقدامات  و  برنامه ریزی ها  و  که در طراحی  است 
و  غیرعامل  پدافند  ابعاد  ابتدا   3 جدول  در  گیرند.  قرار  توجه  مورد 
معرفی  بــه  سپس  شـــده،  آورده  آن  بــه  مــربــوط  مفاهیم  و  تعاریف 

الیه های اطالعاتی پژوهش پرداخته شده است.

جدول 1: زیرساخت های آسیب پذیر و عناصر مربوط به آن

مأخذعناصرزیرساخت های آسیب پذیر

جاده ها و بزرگراه ها، خطوط و ایستگاه های راه آهن، مترو، فرودگاه ها، خطوط لوله شامل زیرساخت حمل و نقل
ک گاز طبیعی، نفت خام و سایر مواد خطرنا ]13[خطوط انتقال 

زیرساخت تولید و انباشت نفت 
گاز و 

گاز پاالیش شده،  گاز طبیعی، تأسیسات نگهداری و مخازن نفت و  مخازن اصلی نفت خام و 
کارخانجات پتروشیمی و شیمیایی ]14[پاالیشگاه ها و 

سدها، مخازن آب شهری، تأسیسات نگهداری، تصفیه و سیستم های انتقال شامل خطوط زیرساخت تأمین آب
]13[لوله و  سیستم های خنک کننده.

کز امداد و نجات.زیرساخت خدمات اضطراری کز آتش نشانی و مرا کز درمانی، پاسگاه های پلیس، مرا ]13[بیمارستان ها، مرا

کن مذهبی، سردخانه ها، زیرساخت عمومی- مردمی گردشگری، اما کز تفریحی و  کز خرید، مرا هتل ها، مهمان سراها، مرا
کارخانه ها و انبارهای مواد غذایی گندم،  ]13[سیلوهای 
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روش تحقیق و ابزارها

کاربری ها  در این پژوهش برای سنجش میزان آسیب پذیری، 
بــه نگرش  تــوجــه  بــا  ــد.  ــده انـ اصــلــی دســتــه بــنــدی شـ ــروه  ــ گ در 11 
که به طور مشهورتر به منزله ی فرایند تحلیل شبکه ای  سوپرماتریس 
)ANP( شناخته می شود، یک ابزار جذاب برای درک بهتر مسئله ی 
تصمیم است و بر محدودیت های ساختارهای سلسله مراتبی غلبه 
کاربری ها از مدل ANP استفاده شده  می کند. بنابراین برای ارزیابی 
است. چنین سیستمی می تواند به وسیله ی یک شبکه ی جهت دار 
که در آن یک سطح یا خوشه ممکن است،  گراف( ارائه شود،  )دیا

دیگر  ویــژگــی هــای  وسیله ی  بــه  غیرمستقیم،  یــا  مستقیم  طــور  بــه 
هم  و  بپذیرد  تأثیر  هم  خوشه ها(  )یا  سطوح  و  عناصر(  )یا  تصمیم 
به  کید شده توجه  تأ آن  بر  این پژوهش  که در  آنچه  تأثیر بگذارد. 
به  توجه  با  شــده  سعی  که  اســت  غیرعامل  پدافند  اصــول  از  برخی 
و  آمــاری  نرم افزارهای  محیط  در  مختلف  الیه های  مقیاس ها  این 

گرافیکی ارزیابی و تحلیل شوند. 
علت انتخاب روش ANP در سنجش معیارها و زیر معیارها این 
که عالوه بر سنجش عمودی اهداف، معیارها، زیر معیارها و  است 
و هر  یکدیگر  با  موارد  افقی همه ی  به سنجش  گزینه ها  نهایت  در 

کشورهای مختلف جدول 2: اقدامات دفاع غیرعامل در 

اقداماتکشور

آلمان
کاربری فعال در زمان صلح و  کاربری ها به منزله ی  تدوین قوانین و حمایت های الزم از پدافند غیرعامل، استفاده ی دوگانه از برخی 
کشور و  کل  کوچک و متوسط در  کارهای مناسب در راستای توزیع بهینه ی شهرهای  پناهگاه در زمان جنگ، تدوین ضوابط و ساز و 

جلوگیری از بزرگ شدن شهرها بعد از جنگ جهانی دوم ]15[.

سوئیس

کمترین احتمال حمله به آن وجود دارد ولی با این وجود،  که  کشورهای اروپایی قرار دارد  که در میان آن دسته از  کشور بی طرفی است 
کامل ترین سیستم پدافند غیرعامل در جهان است. در سوئیس پدافند غیرعامل تحت مدیریت اداره ی فدرال دفاع غیرنظامی  دارای 
 بوده و دامنه ی وسیعی از تهدیدات نظامی مشتمل بر حمالت هسته ای، تهاجم متعارف و بالیای طبیعی و تکنولوژیکی را مورد توجه 

که عبارتند از: 1. پدافند  کلی پیروی می نمایند  قرار داده است. در سوئیس، پدافند غیرعامل و خدمات اجباری مرتبط با آن از سه اصل 
غیرعامل باید فارغ از هرگونه تصویر پیش فرض از جنگ احتمالی آینده باشد. 2. جنبه ی مقرون به صرفه بودن آن باید رعایت شود. 3. 

کتورهای فیزیولوژیکی و روان شناختی انسان توجه شود ]12[. به فا
تأسیس شبکه ی مترو ایمن در عمق مناسب زمین برای استفاده ی روزانه و استفاده از آن به منزله ی پناهگاه، لزوم ایجاد پناهگاه های 

کشور، اجبار نمودن توسعه ی پناهگاه های خصوصی از طریق مشارکت  کافی در همه ی نقاط  چند منظوره ی مناسب عمومی به تعداد 
عمومی و حمایت های مالی دولت ]15[.

که غالب نیازهای اساسی و مواد غذایی و بهداشتی  گردیده  در شهرهای بزرگ سوئیس مثل برن، زوریخ و لوزان پناهگاه هایی احداث 
که هستند به پناهگاه برساند  کشور قادر است مردم خود را در عرض چند دقیقه در هر مکانی  در آن ها به طور منظم به روز می شوند. این 

و برنامه های منظمی در این زمینه تدوین نموده است. در حقیقت، دولت سوئیس موضوع احداث پناهگاه های زیرزمینی را جزئی از 
کلیه ی ساختمان ها و مجتمع های مسکونی، تجاری و اداری  کرده است و احداث پناهگاه های زیرزمینی چند عملکردی در  فرهنگ عام 

که در این راستا قوانین مصوب وجود دارد ]16[. اجباری است 

امریکا

در ایاالت متحده، به خصوص بعد از حمله ی تروریستی در 11 سپتامبر  2001، سرمایه گذارى و تمرکز بر امنیت سرزمین افزایش یافته است. 
کشور عالوه بر حوادث با منشأ انسانی، همواره در  که  کاترینا نشان داد  همچنین چند سال قبل، مقیاس انهدام در نتیجه ی توفان 

کشور روسیه می توان به  معرض آسیب هاى ناشی از بالیاى طبیعی قرار دارد ]17[. از اقدامات امریکا در دفاع غیرنظامی و در تقابل با 
کارخانه های حیاتی، ایجاد سرپناه، ساخت دیوار دفاع الکتریکی،  تأسیس آژانس مدیریت اورژانسی فدرال )FEMA(، تقویت صنایع و 

استتار و پوشش تلفن همراه و ثابت، فریب و .... اشاره نمود ]18[.
کوچک، تقویت موشک های بالستیک  قاره پیما  و  مرکز فرماندهی و کنترل آن، ساخت  مکان یابی و توزیع بهینه ی ایستگاه های انتظامی 

کز مخابراتی و پناهگاه های مقاوم در برابر حمله های اتمی در راستای حفاظت از جمعیت و تخلیه ی مردم مناطق پرجمعیت ]15[. مرا

کز قدرت و تأمین سوئد ساخت پناهگاه در ساختمان های مسکونی به عنوان پارکینگ و استفاده ی بهینه در زمان صلح و حادثه، تأسیس مرا
سوخت زیرزمینی، اجرای طرح های آموزشی برای تخلیه ی سریع مردم مناطق در معرض تهدید و انتقال آن ها به مکان های امن ]15[.

ساخت پناهگاه در ساختمان های خصوصی و ادارات ]15[دانمارک

گروه های خاص:  فدراسیون کوهنوردی و ... ، ایتالیا کارگروه های تخصصی برای دفاع مدنی و حمایت از  تشکیل 
برگزاری کالس های توجیهی در مدرسه ها برای مقابله با حوادث ]15[.

گاز، استفاده از ساختمان مدارس و دانشگاه ها در یوگسالوی کز خدمات رسانی مانند ایستگاه  کید بر توزیع بهینه ی مرا کافی مواد غذایی، تأ ذخیره ی 
زمان جنگ ]15[.

کوه ها و جنگل، توسعه ی دفاع از دیوار چین به منزله ی روشن ترین و مؤثرترین اقدام های انجام چین کز نظامی و حساس در  بنا نهادن مرا
شده توسط انسان های قبلی در مورد دفاع غیر عامل ]15[.

کاهش آسیب پذیری منابع انرژی و صنایع از اصل تمرکززدایی سیاسی استفاده نموده است و همچنین مهم ترین کره شمالی کره ی شمالی برای 
کشور در عمق زمین مکان گزینی شده اند ]18[. کز تولید انرژی این  صنایع و مرا
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گزینه با خودش با توجه به مدل پژوهش خواهد پرداخت. بر این 
پرداخته  یازده گانه  کاربری های  ارزیابی  و  مقایسه  به  ابتدا  اساس 
با  شاخص  هر  درون گــروهــی  معیارهای  سپس  و   )4 )جــدول  شــده 
کاربری ها  اهمیت  و  ــذاری  ارزش گـ نحوه ی  شــده انــد.  مقایسه  هم 
اول  گام  در  اســت.  شده  انجام  مرحله  دو  در  اطالعاتی  الیه های  و 
گروه نیز با هم  کاربری های فرعی هر  کاربری های اصلی با یکدیگر و 
کمک مدل ANP در محیط نرم افزار Super Decisions انجام  به 
را  بیشترین نقش  که  گام دوم،20 الیه ی اطالعاتی  شده است. در 
در بحث آسیب پذیری و پدافند غیرعامل داشته اند استخراج شده 
است. نقشه های وکتور آن ها در محیط نرم افزار ArcGis تبدیل به 
کمک مدل  امتیازات هر الیه به  الیه های رستری شده اند و سپس 
بر  و  شده  ــذاری  ارزش گ  Expert Choice نرم افزار  محیط  در   AHP

مکان های  نهایی  انتخاب  در  الیه  هر  اهمیت  ضریب  اســاس  این 
گرفته شده است. برای ارزیابی  آسیب پذیر و غیرآسیب پذیر در نظر 
و امتیازگذاری معیارها و زیرمعیارها و نقش آن ها در ایمنی از نظرات 
سازمان های  در  که  شهرکرد  غیرعامل  پدافند  کارشناسان  از  نفر   10
مختلف از جمله نیروی انتظامی و مسکن و شهرسازی مشغول به 
فعالیت بوده اند استفاده شده است. الیه های اطالعاتی به صورت 
ح تفصیلی شهرکرد  که از طریق نقشه های طر نقشه هایGIS  است 
ارزیابی و مقایسه ی  به  کارشناسان  کمک نظر  استخراج شده و به 

آن ها پرداخته شده است.

]29[ ANP تصویر 1: ساختار شبکه ای در

 

شده به کمک  يگذارارزش يهاهيال
AHP  ط يدر محGIS 

 تراکم جمعيت

 تراکم ساختماني

ا  هپراکندگي سازمان
و نهادهاي  

 گيريتصميم

پراکندگي مراکز 
 نظامي و انتظامي

تراکم يا پراکندگي 
نظامي و مراکز 

 فاصله از

 ساختمان قديمي
 صنايع

شبکه ارتباطي  
 فرعي

شبکه ارتباطي  
 اصلي

 مراکز آتش نشاني
 فضاي سبز

 مراکز نظامي
 مراکز درماني

 توپوگرافي
 مسير رودخانه

 مراکز هالل احمر
 هاي بايرزمين

 خطوط گاز اصلي

تأسيسات شهري 

 مراکز ورزشي

 

 تراکم

تناسب  
کاربري 
 اراضي

ArcGis در محیط نرمافزار AHP کمک مدل تصویر 2: الیه های تعریف شده به 
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جدول 3: ابعاد و معیارهای پدافند غیرعامل در شهرسازی

تعاریف و معیارهای سنجش و ارزیابیابعاد

کوچک سازی

گون در سطح شهر است. گونا کز تک قطبی شهری و ایجاد شعبه های   کوچک سازی به مفهوم تمرکززدایی، شکل بخشی به مرا
داشتن چندین مکان به عنوان مرکز شهر به جای یک مکان خاص.

کوچک. کالن شهرها و توزیع بهینه ی جمعیت در شهرهای متوسط و  جلوگیری از به وجود آمدن 
کاهش قطر بناها و ساختمان های مهم.

مقیاس بهینه
توجه به سلسله مراتبی فعالیت های شهری و تعریف عملکردها در مقیاس شهر، ناحیه، محله، واحد همسایگی و ... .

تعیین مقیاس بهینه ی استقرار جمعیت و فعالیت در فضا ]22[.
گستردگی و سلسله مراتبی شبکه های ارتباطی. توزیع بهینه ی بوستان ها و فضای سبز در مقیاس های مختلف، 

کندگی عملکرد پرا

کز، تأسیسات، تجهیزات و امکانات با فعالیت های مختلف در فاصله  ی مناسب  گسترش و پخش نمودن و تمرکززدایی مرا جداسازی، 
به منظور تقلیل آسیب پذیری آن ها در مقابل عملیات دشمن.

کلیدی و  کندگی زیرساخت های  کل فضای سرزمینی از طریق اعمال سیاست آمایش سرزمینی و پرا توزیع جمعیت و سرمایه های ملی در 
حیاتی ]22[. 

کز اداری متمرکز، بافت های ریز دانه و ...  کمبود فضاهاى باز در زمان ازدحام، مرا کم ساختمانی باال،  کم جمعیت و ترا دوری از نقاط با ترا
.

نزدیکی به فضاهاى باز، فضای سبز ، دسترسی به شبکه ی ارتباطی، بافت های درشت دانه و ... .

مقاوم سازی

که برای حفاظت تجهیزات، تأسیسات حیاتی، حساس و مهم در محل های مناسب ایجاد می گردد تا در  به سازه هایی اطالق می گردد 
گردد و اثرات  گلوله و ... مقاومت نموده و مانع صدمه رسیدن به نفرات، تجهیزات و تأسیسات  کت، موشک،  مقابل اصابت بمب، را

ترکش و موج انفجار را به طور نسبی خنثی می نماید.
گاز و ... گاز، برق، پمپ  دوری از بافت های فرسوده و تخریبی، تأسیسات شهری خطر آفرین مانند خطوط 

نزدیکی به ساختمان های اداری مقاوم، پناهگاه ها و...
گسل و سیل، مکان های با شیب مناسب و ... ساختمان های با رعایت ضوابط معماری و شهرسازی، مکان های به دور از 

کاهش آسیب های ناشی از انفجار نحوه  ی  استفاده و مقاو م سازی، ِالمان های سازه ای و غیرسازه ای شهری برای 

مکان یابی بهینه

مکان یابی انتخاب بهترین و مطلوب ترین نقطه و محل استقرار است، به طوری که پنهان و مخفی نمودن نیروی انسانی، وسایل و 
تجهیزات و فعالیت ها را به بهترین وجه امکان پذیر سازد ]23[.

کاربری ها، شبکه ی  پیاده، سواره، شبکه ی اطالع رسانی و ...  کیفیت سازگاری فرم شهری با 
کنار یکدیگر نباشند، امکان تخلیه ی سریع فراهم  کاربری های ناسازگار در  کاربری های شهری، همجواری ها رعایت شود و  گر در تعیین  ا

می شود ]24[.

فضاهای چند 
عملکردی

گاه چندمنظوره ... ]22[. امکان بهره گیری چندجانبه از فضاهای شهری و معماری در هنگام بحران ]16[، ایجاد سازه های دومنظوره و 
که عالوه بر جابه جایی در زمان های عادی،  گونه ای است  کن داخلی سامانه ی قطار شهری به  در شهر مسکو نیز طراحی فضاها و اما

قابلیت اسکان و تأمین مایحتاج ضروری بیش از دو میلیون نفر از شهروندان برای مدت تقریبی یک ماه را دارد ]25[. 
تعیین طرح هندسی بنا، موقعیت بازشوها، نحوه  ی دسترسی ها و همچنین پیش بینی قضایا و تعیین فضای چندعملکردی برای هر 

ساختمان در زمان وقوع بحران ]26[.

توجه به نسبت سودآوری به هزینه و بهترین جواب گویی به سایر تهدیدها و بهره گیری از خالقیت برای استفاده ی بهینه از امکانات.ارزان سازی و ابتکار

نفوذپذیری

به معنای امکان دسترسی و ارتباط فیزیکی و بصری بین دو نقطه، ویژگی ای است برای توصیف شبکه ی ارتباطی شهر و تعریفی است 
کم دسترسی ها در بافت شهری ]27[. برای خوانایی مسیرها و ترا

تعداد راه های بالقوه ی عبوری از یک نقطه به نقطه ی دیگر، نوع بافت شهری )برنامه ریزی شده یا ارگانیک(، مقیاس بلوک ها، نظم و 
سرانه ی شبکه ی ارتباطی، درجه ی محصوریت، دانه بندی بافت، پر و خالی بودن فضاهای شهری.

 یکسان سازی
کالبد یکپارچه با پس زمینه ی   همگون می تواند  کارکردهای متنوع به صورت  ایجاد یک منطقه یا مجموعه با چیدمان های مختلف از 
در برداشت افراد غیرمجاز ایجاد اختالل نماید. از روش های مرسوم در این رابطه، ایجاد تغییرات مدیریت شده در فرم، شکل، نوع 

دسترسی و نمود ظاهری به روش های مختلف از جمله بهره گیری از پوشش فضای سبز است ]28[. 

عدم وابستگی
کنند و وابسته به سایر شهرها  که در زمان حادثه بتوانند مستقل عمل  هر یک از شهرهای یک منطقه، باید این توان را داشته باشند 

کشور و یا استان( برای امداد و نجات یا تأمین آذوقه نباشند. در سطح شهری نیز با آسیب دیدگی زیرساخت ها در محالت خاص  )مرکز 
گاز و ..( از فعالیت باز بمانند. نباید سایر زیرساخت های محالت دیگر )مثل آب، برق، 

جدول 4: مقیاس سنجش مقایسه ای ]30[
نمرهتعریفشرح

1اهمیت یکساندو عنصر اهمیت یکسانی داشته باشند
3برتری متوسطیک عنصر نسبت به عنصر دیگر، برتری متوسطی داشته باشد.

5برتری زیادیک عنصر نسبت به عنصر دیگر، برتری زیادی داشته باشد.
7برتری بسیار زیادیک عنصر نسبت به عنصر دیگر، برتری بسیار زیادی داشته باشد.

9برتری فوقالعاده زیادیک عنصر نسبت به عنصر دیگر، برتری فوقالعاده زیادی داشته باشد.
2،4،6،8ارزش های بینابینموارد بینابین در قضاوت
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یافته های پژوهش

کاربری ها از نظر ایمنی پرداخته،  که به مقایسه ی  در جدول 5، 
پدافند  اصــول  بــا  آن  ســازگــاری  و  کــاربــری  هــر  ماهیت  بــه  توجه  بــا 
داده اند.  اختصاص  خود  به  را  ویژه ای  ارزش  کاربری ها  غیرعامل، 
که  است  توماس ساعتی   9 تا   1 اســاس طیف  بر  ارزش گـــذاری  این 

ح دقیق آن در جدول 4 آمده است. شر

کاربری های اصلی با یکدیگر  گام بعدی عالوه بر مقایسه ی  در 
با توجه به ماهیت روش ANP به مقایسه ی زیر معیارهای هر معیار 
که نتایج نهایی آن ها در جدول 6 ارائه  اصلی پرداخته شده است. 
فرعی  و  اصلی  کــاربــری هــای  سنجش  مــدل   3 تصویر  اســت.  شــده 
کاربری اراضی اصلی  )معیارها و زیرمعیارها( است. در این مدل 11 

کارشناسان، 1393[ کاربری های شهری در زمان بروز حوادث ]محاسبات نگارنده بر اساس نظرات  جدول 5: ارزش گذاری میزان ایمنی 
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11/371/51/31/331/31/771/3مسکونی
3191/31/2251/41/683آموزشی

1/71/911/91/81/81/31/71/911/8تأسیسات و تجهیزات
539143841/494بهداشتی- درمانی

7281/414541/584اداری- انتظامی
31/281/31/4141/31/452تجاری
1/31/531/81/51/411/51/931/3صنعتی

5471/41/43511/653حمل و نقل و ارتباطات
76945496196فضاهای باز وسبز 

1/71/811/91/81/51/31/51/911/4ساختمانهای مخروبه
کز فرهنگی - مذهبی 31/381/41/41/231/31/641مرا

Super Decisions در محیط نرم افزار ANP کمک مدل تصویر 3: مقایسه ی معیارها و زیرمعیارها )کاربری های اصلی و فرعی( به 
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 Super Decisions نرم افزار  محیط  در  فرعی  اراضی  کاربری   27 و 
سنجیده شده و نتایج آن در جدول 6 ارائه شده است.

که از جدول 6 پیداست ارزش و اهمیت ایمنی برخی  همان طور 
کاربری های شهری مانند زمین های کشاورزی، عوارض توپوگرافی، 
کاربری ها  کاربری ها است و برخی  فضای سبز شهری بیشتر از سایر 
کمترین  تأسیسات  سایر  و  گاز  شبکه ی  صنعتی،  واحدهای  مانند 

امتیاز به خود اختصاص داده است.
به  کارشناسان  نظر  اساس  بر  کاربری ها  ارزش گــذاری  بر  عالوه 
 AHP مدل  کمک  به  نوزده گانه  الیه های  اهمیت  ضریب  سنجش 
پرداخته شده و ضریب اهمیت هر الیه در محیطArcGis  در الیه ی 
انــجــام شده  بــه مقایسه ی  بــا توجه  ــت.  اس ــورد نظر ضــرب شــده  م

گرفته اند به ترتیب شامل  که بیشترین ضریب اهمیت را  الیه هایی 
جمعیتی  کم  ترا  ،)0/19( شهری  اراضــی  کاربری  اســت:  مــوارد  این 
کــم  تــرا  ،)0/115( نــظــامــی  ســاخــتــمــان هــای  کــنــدگــی  پــرا  ،)0/14(
ساختمانی )0/088( و نحوه ی توزیع تأسیسات شهری )0/068(. 

برای برآورد میزان فاصله از الیه های مورد نظر از روش اقلیدسی 
شده  ارائــه   5 تصویر  در  آن  محاسبه ی  نحوه ی  که  شده  استفاده 

است.
شش  از  فاصله  حسب  بــر  ــذاری  ــ ارزش گ  6 تصویر  بــه  توجه  بــا 
صنایع،  ناهمواری ها،  شامل  الیه ها  این  ارائه شده  ی  اصلی  الیه ی 
سبز  فضای  و  درمانی  کز  مرا احمر،  هالل  مرکز  ورزشــی،  زمین های 
آمده  دست  به  اقلیدسی  روش  از  آمده  دست  به  فاصله ی  هستند. 

درصد تناسبتناسب ایمنیمعادل التینکاربریهای فرعیکاربریهای اصلی

اداری- انتظامی
Adminstrator0/066اداری

Military0/033انتظامی

تجاری
Economic Row0/033محورهای تجاری
Economic Place0/0181.8مکان های تجاری

فرهنگی- تاریخی )قدمت 
کاربری(

Historical Structure0/0111.1ساختمان های تاریخی
کز فرهنگی Cultural centers0/033مرا

Religiaus Structure0/022ساختمان های مذهبی
Dilapidated Structure00ساختمان های مخروبه

آموزشی
High school0/0232.3دبیرستان

School0/0202مدارس ابتدایی
کز دانشگاهی Univesity Center0/0434.3مرا

Industrial units00واحدهای صنعتیصنعتی

تأسیسات و تجهیزات

گاز فرعی Secondary Gas line00خطوط 
گاز اصلی Main Gas line00خطوط 

گازرسانی Main Gas Station00ایستگاه های مهم 
Other Installation00سایر تأسیسات شهری

بهداشتی- درمانی
کز بهداشتی Hygienic Center0/0202مرا
کز درمانی Medical Center0/077مرا

کم ساخت و ساز ترا
کم کم ساختمانی  Low Dencity Constructional0/066ترا

کم ساختمانی متوسط Medium Dencity Constructional0/022ترا
کم ساختمانی زیاد High Dencity Constructional00ترا

فضاهای باز و عناصر طبیعی

Green Space0/0757.5فضای سبز
کشاورزی Agricuip0/088زمین های 

Topography0/088موانع طبیعی )توپوگرافی(
Sport land0/0676.7زمین های ورزشی

wildland0/077زمین های بایر
Cemetrye0/0404گورستان

شبکه ی ارتباطی

Main street0/066خیابان های اصلی
Second street0/0313.1خیابان های درجه دوم

Walk ability00مسیرهای راهپیمایی
Other street0/0272.7سایر خیابان ها

کل 1100جمع 

کاربری های اصلی و فرعی بر اساس تناسب ایمنی به کمک مدل ANP در محیط نرم افزار Super Decisions ]محاسبات نگارنده،  جدول 6: امتیاز 
]1393
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است )کوتاه ترین فاصله بین دونقطه(. بر اساس فاصله ی اقلیدسی 
10 محدوده ی فاصله ای از کمترین به بیشترین فاصله نمایش داده 

است.
کردن الیه ها و ویژگی آن ها، نحوه ی  جدول 8 ضمن مشخص 

امتیاز گذاری هر الیه را مشخص نموده است.
جدول 9 به معرفی سایر الیه های اثرگذار پرداخته و ارزش گذاری 
بر حسب فاصله از آن ها را نشان داده است. در بین این الیه ها فقط 
گاز مناسب نیست، نزدیکی به سایر الیه ها  نزدیکی به شبکه های 

نیز می تواند مناسب و نقطه ی مثبت به حساب آید.
از  فاصله  و  ســازگــار  کــاربــری هــای  بــه  نزدیکی  بحث  بــر  عــالوه 
کنده بودن،  کم، نبود تمرکز و پرا کاربری های ناسازگار، اصل نبود ترا
بسیار حائز اهمیت است. بر این اساس ساختمان های مهم اداری 
کمترین عملیات  کنده باشند تا دشمن با  باید به نحوی توزیع و پرا

Expert Choice در محیط نرم افزار AHP کمک مدل تصویر 4: ضریب اهمیت الیه های مختلف مؤثر بر ایمنی به 

جدول 7: ماتریس ارزش گذاری و مقایسه ی الیه های مؤثر بر ایمنی در نقاط شهری بر اساس اصول پدافند غیرعامل
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1355367784567767755کاربری اراضی
کم جمعیت 1/3164156573535765646ترا

1/51/611/21/53535231/3221/41/21/41/61/2مخروبهها
1/51/4211/31/23241/31/31/41/41/41/51/31/51/31/3آتشنشانی

کم  ترا
1/3153134543432322324ساختمانی

1/61/51/321/314561/241/21/2221/21/21/43درمانی
1/71/61/51/31/61/411/51/41/31/41/31/31/31/41/51/41/51/4هالل احمر

1/71/51/31/21/51/5511/31/31/31/31/21/21/31/41/41/61/4ورزشی
1/81/71/51/41/41/64311/21/21/42211/41/41/32صنایع

کم اداری 1/41/31/231/324321324431/41/31/44ترا
1/51/51/331/41/41/4321/311/341/21/31/31/31/41/2فضای سبز
1/61/4341/323341/23163311/21/32توپوگرافی

1/71/51/241/22321/21/41/41/6121/31/51/51/61/4بایر
1/71/71/241/31/2321/21/421/3211/31/51/41/71/3راه فرعی
1/61/6451/21/24311/331/33311/21/31/62راه اصلی

1/71/5231/215441/43155111/31/62گاز
تأسیسات 

1/71/6451/32444332543311/63شهری

کز نظامی 1/51/465245634436766616مرا
1/51/61/231/41/3441/21/421/2431/21/21/31/61رودخانه

تصویر 5: الگوی سنجش فاصله ی اقلیدسی
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و تحرکات نظامی نتواند آسیبی جدی به همه ی ساختمان ها وارد 
نماید و یا جمعیت بیشتری در معرض خطر باشد. بنابراین از طریق 
کاربری مهم می تواند حیات عادی  گون یک  گونا ایجاد شعبه های 
و  کندگی  پرا برای بحث  با توجه به تصویر 8  نماید.  را دنبال  خود 

کم بیشتر، امتیاز  عدم تمرکز 5 الیه )13 تا 17( تعریف شده است. ترا
کسب نموده است. کم پایین امتیاز باالتر را  کمتر و ترا

کاربری های اراضی شهری  که مربوط به همه ی   در الیه ی 18 
نتایج  به  توجه  با  رستر،  به  وکتور  نقشه های  تبدیل  از  پس  است، 

کز درمانی و فضای سبز کز هالل احمر، مرا تصویر 6: ارزش گذاری فاصله از ناهمواری ها، صنایع، زمین های ورزشی، مرا

جدول 8: فاصله و ارزش گذاری بر حسب فاصله

امتیازتوضیحاتالیه

وجود ناهمواری ها زمینه را برای پنهان شدن و استتار فراهم می آورد و به عنوان یک فرصت ناهمواری ها
محسوب می شود.

فاصله 0-100=10 امتیاز
فاصله 900-1000=1 امتیاز

صنایع
کنان  در زمان بحران، وجود صنایع می تواند از جهاتی سبب تشدید خسارات به شهر و سا

که امکان  که صنایع از نوع صنایع سنگین و یا شیمیایی باشند،  شود، به خصوص زمانی 
کنان را افزایش می دهد. مسمومیت، صدمه و ... به سا

فاصله 0-100=10 امتیاز
فاصله 900-1000=1 امتیاز

زمین های ورزشی به خصوص فضاهای باز ورزشی امکان پنهان شدن و استتار را فراهم زمین های ورزشی
می نماید، بنابراین می تواند به عنوان یک فرصت برای شهر محسوب شود.

فاصله 0-100=10 امتیاز
فاصله 900-1000=1 امتیاز

کز هالل احمر مرکز هالل احمر نیز می تواند نقش مؤثری در خدمات رسانی اولیه به آسیب دیدگان داشته مرا
باشد.

فاصله 0-100=10 امتیاز
فاصله 900-1000=1 امتیاز

کز درمانی مرا

کلینیک ها، آزمایشگاه ها و...( از دو جهت  کز درمانی )بیمارستان ها، درمانگاه ها،  وجود مرا
می تواند برای بحث پدافند غیرعامل مفید و سازنده باشد، اول اینکه دشمن با توجه به 

کمتر مورد حمله و هجوم قرار می دهد و مردم می توانند  کز را  نوع فعالیت درمانی، این مرا
کمک به  به منزله ی پناهگاه از آن در مواقع ضروری استفاده نمایند؛ دوم اینکه امکان 

کز درمانی  آسیب دیدگان در اولین فرصت را فراهم می نماید. بر این اساس هر چه فاصله از مرا
گرفت.12 کمتر باشد، ارزش بیشتر و هر چه فاصله زیادتر باشد ارزش پایین تری خواهد 

فاصله 0-100=10 امتیاز
.
.
.

.فاصله 900-1000=1 امتیاز

فضاهای سبز و 
بوستان های شهری

که  این فضاها در زمان صلح  به مردم هدیه  عالوه بر بحث سالمت جسمی و روحی 
می کنند. در زمان بروز جنگ با تفرق، استتار و پنهان شدن مردم می توانند جان خود را حفظ 

کوهستانی بودن و داشتن شیب  نمایند. پارک های بزرگ شهری مثل پارک ملت به خاطر 
متنوع، زمینه را برای استتار و اختفا فراهم نموده است.

فاصله 0-100=10 امتیاز
.
.

.فاصله 900-1000=1 امتیاز
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کــاربــری اراضــی  اســت،   ANPــدل از مـ کــه برگرفته شــده  جــدول 4 
کاربری ها مانند  که بر این اساس برخی از  شهری ارزش گذاری شده 
کشاورزی، توپوگرافی، فضای سبز از امتیاز بیشتری برخوردار  زمین 

شده اند. این تفاوت امتیاز با طیف رنگ های مختلف در الیه ی   18 
از تصویر 8 ارزش گذاری شده است.

کاربری ها و زیرساخت های شهری جدول 9: فاصله و ارزش گذاری بر حسب فاصله از 

امتیازتوضیحاتالیه

زمینهای بایر
کمتر  کم جمعیتی آن را  کم ساختمانی و ترا وجود زمین های بایر در یک محله ی شهری ترا
که در زمان بروز سوانح و حوادث  می نماید. زمین های بایر این امکان را فراهم می سازد 

کنان مجتمع های مسکونی بزرگ بتوانند به راحتی وارد این فضاها شوند و از بار خطرات  سا
کاست؛ عالوه بر این، زمینه های اولیه را برای استتار فراهم می آورد. احتمالی خواهد 

فاصله 0-100=10 امتیاز
فاصله 900-1000=1 امتیاز

شبکهی ارتباطی اصلی و 
فرعی )الیهی 8 و 10(

وجود شبکه ی ارتباطی می تواند فرصت مناسبی محسوب شود و امکان جابه جایی و 
انتقال مردم را فراهم سازد. 

فاصله 0-100=10 امتیاز
فاصله 900-1000=1 امتیاز

کز امنیتی- انتظامی مرا

در زمان صلح می تواند نقش بسیار مؤثری در ارتقای امنیت محالت شهری داشته باشد. 
کنان اطراف آن محسوب شوند. بر  اما در زمان جنگ می تواند تهدیدی جدی برای سا
که باید  کزی  اساس نظریه ی )واردن( در زمان جنگ و در اولین اقدامات، از جمله مرا

کشور عراق رخ داد  که در  کز نظامی هستند، اتفاقی  از بین روند و یا تسلیم شوند مرا
کز هوایی آن  کز نظامی و از جمله مرا کشور مرا به طوری که در زمان حمله ی امریکا به این 

کوچک ترین عکس العملی داشته باشند.  نتوانستند 

فاصله 0-100=1 امتیاز
فاصله 900-1000=10 امتیاز

وجود عوارض طبیعی 

وجود عوارض طبیعی می تواند نقش مناسبی در استتار و اختفای مردم داشته باشد. یکی از 
که در  مهم ترین این عوارض روخانه ها و مسیل ها است. با توجه به پیچ و خم های فراوانی 
کرده و همچنین به خاطر  که در شهر ایجاد  مسیر رودخانه ها وجود دارد، شکل برش عرضی 

نبود آب در این مسیر فرصت مناسبی را برای اختفا و استتار مردم فراهم می آورد.

فاصله 0-100=10 امتیاز
.

فاصله 900-1000=1 امتیاز

شبکهی گاز

گونه ای  بر اساس مفهوم پدافند غیرعامل، همه ی فعالیت ها، عناصر و اشیا باید به 
که در زمان جنگ و بحران حداقل خسارات  مکان یابی و مورد بهره برداری واقع شوند 

کاربری ها نقش بسیار مؤثری در زمان بحران  ممکن به شهر و محالت آن وارد شود. برخی از 
گاز به خاطر انفجار، آتش سوزی، مسمومیت و سایر عوارض  دارند، در این میان شبکه ی 

که خواهد داشت یک تهدید محسوب می شود. احتراقی و غیراحتراقی 

فاصله 0-100=1 امتیاز
.
.
.

.فاصله 900-1000=10 امتیاز

گاز تصویر 7: ارزش گذاری فاصله از زمین های بایر، راه فرعی، پادگان ها، راه اصلی، مسیر رودخانه و شبکه ی 
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کندگی الیه ها و ارزش گذاری بر اساس میزان ایمنی کم و پرا جدول 10: ترا

امتیازتوضیحاتالیه

کندگی  پرا
ساختمان های 
اداری و دولتی

که ادارات مهم و تصمیم گیرنده مانند استانداری، فرمانداری،  کند  گونه ای عمل  مدیریت شهری باید به 
کنده شوند این مسئله از دو جهت قابل بررسی  شهرداری، آتش نشانی و ... در همه ی سطوح شهر پرا

کرد و نمی تواند در حداقل  کنده بودن این سازمان ها دشمن را دچار سردرگمی خواهد  است: 1. پرا
کمترین امکانات این ساختمان ها را تخریب نمود، با وجود تهدید و تخریب یک مرکز، سایر  زمان و با 

که  گیرند. 2. به خاطر استحکام و مقاوم سازی  کز می توانند نقش هدایتی و راهبردی شهر را بر عهده  مرا
کثر ساختمان های دولتی دارند می توان در بسیاری از موارد نقش جان پناه نیز داشته باشد.   ا

کم=10 امتیاز حداقل ترا
کم=1 امتیاز کثر ترا حدا

کم جمعیت ترا

جمعیت هر شهر رکن اصلی برنامه ریزی و مدیریت آن شهر محسوب می شود. به عبارتی همه ی 
کنان و جمعیت آن شهر است. در پدافند  فعالیت های در حال انجام شهری در جهت رضایت و رفاه سا
غیرعامل اصل عدم آسیب به مردم از اهمیت زیادی برخوردار است. بر این اساس هر چه جمعیت شهر 

کمتر آسیب خواهد دید و در صورت حمله ی دشمن به یک محله ی خاص از شهر،  کنده تر باشد  پرا
گفت پدافند غیرعامل با  کمتر خواهد شد. می توان  کم، درصد صدمات و تلفات  با توجه به جمعیت 

رشد اسپرال13 شهری موافق است و رشد هوشمند14 را مناسب نمی داند. 

کم=10 امتیاز حداقل ترا
کم=1 امتیاز کثر ترا حدا

کم ساختمانی ترا

کم و تمرکز ساختمانی می تواند تهدیدی در زمان بروز سوانح باشد و به دالیلی  از نگاه پدافند غیرعامل ترا
از جمله در معرض دید بودن، عدم امکان تخلیه در زمان مناسب و ... خطرآفرین خواهد بود. بر این 

کم ساختمانی بیشتر باشد  کمتر باشد ارزش و امتیاز آن بیشتر و هر چه ترا کم ساختمانی  اساس هر چه ترا
کمتر خواهد بود. ارزش و اهمیت آن 

کم=10 امتیاز حداقل ترا
کم=1 امتیاز کثر ترا حدا

کز نظامی-  مرا
امنیتی

که دستگاه های انتظامی- امنیتی دارند، این الیه از دو جهت مورد بررسی و  با توجه به نقش مهمی 
گرفته است. ابتدا فاصله از دستگاه های انتظامی- امنیتی سنجیده شده است و سپس  تحلیل قرار 

کندگی آن ها نیز مورد ارزیابی و تحلیل واقع شده است. در صورت تمرکز ساختمان های  کم و پرا میزان ترا
کمترین فرصت از طرف دشمن ممکن و محتمل  نظامی در یک نقطه از شهر، آسیب زدن به آن در 

کز، خسارت به آن ها از طرف دشمن نیاز به زمان و  کنده بودن این مرا خواهد بود. اما در صورت پرا
امکانات بیشتری خواهد داشت.

کم=10 امتیاز حداقل ترا
کم=1 امتیاز کثر ترا حدا

تأسیسات شهری
گاز، فاضالب و غیره خواهد  کلی تأسیسات شهری شامل شبکه ی آب، تصفیه خانه ی آب، برق،  به طور 
کندگی این تأسیسات با وجود تخریب برخی از آن ها در محالتی  بود. در زمان بروز جنگ در صورت پرا

کنند.  کمک  که بیشتر آسیب دیده، سایر نواحی و محالت شهری می توانند به شهر 

کم=10 امتیاز حداقل ترا
کم=1 امتیاز کثر ترا حدا

کز انتظامی، جمعیت، ساختمان ها و تأسیسات شهری  کندگی ادارات دولتی، مرا کم و پرا تصویر 8: ارزش گذاری ترا
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نتیجه گیری
پدافند  بر  مؤثر  الیه های  به  مربوط  مقادیر  تحلیل  به  توجه  با 
که با بهره گیری از مدل های آماری ANP و AHP صورت  غیر عامل 
Arc- که در محیط نرم افزار  گرفته و همچنین تحلیل های فضایی 

شهرکرد  مختلف  محالت  آسیب پذیری  میزان  شــده،  انجام   Gis
مشخص شده و نتایج آن در 6 طیف با عناوین آسیب پذیری خیلی 
کم، نمایش داده شده  کم و خیلی  کم،  زیاد، زیاد، متوسط، نسبتًا 
است. در جدول 11 به تشریح هر یک از عوامل مؤثر بر خطرپذیری 

پرداخته می شود.
مشخص  شهرکرد  ایمنی  فرصت های  و  قوت  نقاط  بررسی  با 
به  مربوط  ایمنی،  ارتقای  بر  مؤثر  پارامترهای  کثر  ا که  شد  خواهد 
کروفرم شهری است اما از نظر مدیریت بناها  ویژگی های طبیعی و ما
کم ساختمانی، توزیع فضایی  کندگی و ترا و ساخت و ساز شهری، پرا

جمعیت، تأسیسات و تجهیزات شهری، حمل و نقل و ارتباطات و 
که می تواند آینده ی شهر  ... دارای نقاط ضعف و تهدیدهای است 
را با خطر مواجه سازد. به عبارت دیگر بسیاری از تصمیم سازی ها 
و  خدمات  فعالیت ها،  توزیع  رونــد  در  شهری  تصمیم گیری های  و 

به کارگیری ضوابط مناسب نبوده است.
شهرکرد فاقد هرگونه پناهگاه عمومی در سطح شهر و یا جان پناه 
کندگی  پرا الگوی  اســت.  سکونتگاهی  واحــدهــای  در  شــده  تعریف 
از  نقطه  سه  در  بیشتر  تصمیم گیری  کز  مرا و  اداری  ساختمان های 
کید بر بخش مرکزی شهر متمرکز شده اند. هر چند برخی  شهر و با تأ
از شهر مکان گزینی شده اند، اما  ج  کز نظامی در خار از واحدها و مرا
کز مهم و تصمیم گیری انتظامی مانند مرکز  در این میان برخی از مرا
قرار  مسکونی  محالت  در  شهرستان  و  استان  انتظامی  فرماندهی 

دارند.

جدول 11: وضعیت خطرپذیری، محالت واقع در هر محدوده و خصوصیات آن ها
خصوصیاتمحدوده ها و محالت شهریوضعیت آسیب پذیری

مناطق با آسیب پذیری 
خیلی زیاد

اطراف .  1 سکونتگاهی  محالت 
فلکه ی فردوسی

وجود بافت های فرسوده، امکان آب گرفتگی ناشی از ارتفاع پایین  نسبت به 
کم معابر  نقاط باالدست، عرض 

بلوار .  2 )بین  حافظ  خیابان  انتهای 
امام خمینی و رودکی(

کم جمعیتی، عدم وجود پناهگاه، وجود  کم بسیار زیاد ساخت و ساز، ترا ترا
گاز و ...  کاربری های ناسازگار مانند پمپ  برخی 

کاربری های نظامی و خروج از محدوده به عنوان نقاط با محدوده ی بعد از میدان بسیج.  3 به علت تغییر 
خطرپذیری باال محسوب نمی شود.

مناطق با آسیب پذیری زیاد

واقع .  4 مسکونی  محالت  از  برخی 
در بلوارهای شریعتی، مولوی، 17 

شهریور  و بهارستان

ریزدانگی بافت و فشردگی واحدهای مسکونی، طوالنی بودن بلوک های 
 باال، عدم وجود فضاهای باز و سبز، 

ً
کم ساختمانی و جمعیتی نسبتا مسکونی، ترا

عرض محدود معابر درون بافت و ...

با .  5 نقاط  اطراف  محدوده های 
خطر پذیری خیلی زیاد 

کثر بافت های سکونتگاهی و شدت درجه ی تخریب آن ها در برابر  قدمت زیاد ا
سوانح طبیعی و انسانی است.

وسطی .  6 و  شرقی  میرآباد 
امام  بلوار  بین  )محدوده های 

خمینی و خیابان رودکی(

کم ساخت و ساز و وجود مجتمع های مسکونی بلند مرتبه، رعایت نکردن  ترا
اصول طراحی و معماری، مجتمع های مسکونی به جای استفاده از الگوهای 
کم جمعیتی  پلکانی از طراحی یکسان برای همه ی طبقات استفاده شده، ترا

کمبود فضاهای خالی در بین مجتمع های  کم زیاد ساختمانی،  ناشی از ترا
مسکونی، نبود پناهگاه ها. 

مناطق با آسیب پذیری 
متوسط

کز تجاری  بخش های مرکزی شهر و مرا
و همچنین برخی از محالت مسکونی 

کوی فرهنگیان  مانند 

گسترده نبودن  فشردگی خیلی زیاد، یکطرفه بودن مسیرهای مرکزی با وجود 
شهر، شلوغی جمعیت و تردد وسایل نقلیه در برخی از ساعات شبانه روز، وجود 
کاربری های ناسازگار مانند پمپ بنزین، عدم وجود بوستان ها و فضاهای  برخی 
باز در برخی از مناطق مرکزی، نبود حتی یک پناهگاه در بخش مرکزی و تجاری 
کم و تمرکز ساختمان های اداری و دولتی در این محدوده ها.  شهر، تعدد، ترا

 
ً

محالت خطر پذیری نسبتا
کم

میادین و برخی ساختمان های نوساز 
در بخش مرکزی شهر و برخی نقاط با 
کم در محالت جدید و نوساز  کم  ترا

میرآباد

گستردگی فضا، استحکام بنا

کم محالت با آسیب پذیری 
مناطق و محدوده های خروجی و 

ورودی شهر 

گسترده  کانال ها و مسیرهای آب،  وجود فضاهای باز و فضای سبز، وجود 
کم، وجود زمین های  کم جمعیتی و ساختمانی بسیار  بودن شبکه ی ارتباطی، ترا
کوه ها و تپه های اطراف شهر با توپوگرافی مناسب. کشاورزی در برخی از محورها، 

گودال چشمه گسترده ی سبزمحالتی مانند  وجود تپه ها و فضاهای 

محالت با آسیب پذیری 
کم خیلی 

کمربند 15  محالت اطراف پارک ملت، 
خرداد و ....

کشاورزی و باغات واقع در اطراف   پارک ها و بوستان های بزرگ شهر، زمین های 
گاز و سایر نقاط  شهر، نقاط با توپوگرافی زیاد، مسیرهای به دور از شبکه ی 

حساس و خطرپذیر.



60

دوفصلنامه
 علمی و پژوهشی

ل 
صو

با ا
ق 

طاب
ر ت

ی د
هر

 ش
ت

حال
ی م

ذیر
ب پ

سی
ن آ

یزا
ش م

ج
سن

مل
عا

غیر
ند 

داف
پ

 شمـاره یازدهم
بهار و تابستان

1396

ارائه ی راهکارها
کندگی ساختمان ها مهم است و ادارات دولتی هم می توانند 	  پرا

نقش مؤثری در هدایت مناسب شهر در زمان حمله ی دشمن 
داشته باشند و هم دشمن را در تخریب همه ی ساختمان های 
گذاشت. بیشتر ادارات دولتی در سه نقطه  کام خواهند  مهم نا
که نیاز است از یکدیگر فاصله ی مناسبی  از شهر متمرکز شده اند 
داشته باشند. نکته قابل توجه این است که فاصله ی خیلی زیاد 
افزایش حجم  کز اداری رفت و آمدهای روزانه و در نتیجه  مرا
فاصله ی  باید  بنابراین  داشت،  خواهد  دنبال  به  را  ترافیک 

استاندارد رعایت شود.
توزیع 	  همچنین  و  اورژانس  و  آتش نشانی  کز  مرا تعداد  افزایش 

 5 مناسب  فاصله ی  شهر؛  سطح  در  آن ها  بهینه ی  و  مناسب 
دقیقه تا محل وقوع حادثه باید رعایت شود.

سطح 	  در  مناسب  پناهگاه های  ایجاد  و  مکان گزینی،  تعریف، 
مردم  همه ی  برای  آن  به  مناسبی  دسترسی  به طوری که  شهر 
فراهم باشد و مانع از خسارات جانی به مردم در سطح شهر شود. 

تأسیسات 	  برخی  از  حریم  حفظ  و  مناسب  فاصله ی  رعایت 
گاز و  ک شهری مثل شبکه ی برق فشار قوی، شبکه ی  خطرنا

ایستگاه های سوخت.
تا در 	  گستردگی و طراحی فضاهای باز در همه ی نقاط شهری 

کوتاه ترین زمان به  زمان بحران امکان خروج همه ی مردم در 
بلوارهای  در  واقع  مسکونی  بلوک های  در  شود.  فراهم  فضاها 

شریعتی، مولوی، ورزش و مرکز شهر نیاز به فضاهای باز است. 
در 	  کم جمعیت  ترا و  و ساز  کم ساخت  ترا از  بر جلوگیری  کید  تأ

شیب،  نظر  )از  نامناسب  مکانی  شرایط  با  محالت  از  برخی 
توپوگرافی، دسترسی و ...( مانند محالت جدید واقع شده در 

میرآباد شرقی - غربی.
ح های بهسازی و نوسازی محله های قدیم شهری 	  حمایت از طر

)بافت های فرسوده ی اطراف میدان فردوسی و ...(.
از 	  ج  خار به  امنیتی  و  نظامی  مهم  کز  مرا خروج  و  انتقال 

محدوده ی خدماتی شهر و مکان گزینی مجدد بر اساس میزان 
کز نظامی. اهمیت و حساسیت این مرا

جمله 	  از  شهری  ساز  و  ساخت  ضوابط  کردن  اجرایی  بر  کید  تأ
کاربری های  از  مناسب  فاصله ی  شهری،  استاندارد  کم  ترا

حساس، پیش بینی پناهگاه در هر ساختمان و ...
کز 	  کز ثقل جمعیتی مانند بازار شهرکرد و مرا ایجاد جان پناه در مرا

کم سکونتگاهی. پرترا
برای 	  مناسبی  فرصت  شهر،  اطراف  کوه های  و  تپه ها  وجود 

آورده  فراهم  حیاتی  و  مهم  تأسیسات  از  بسیاری  مکان گزینی 
است.

به کارگیری تمهیدات الزم برای انتقال آب های سطحی ناشی 	 
که از ارتفاعات به نقاط پایین دست شهری انتقال  از بارندگی 
می یابد، این جریان غیراصولی آب، سبب آسیب های جدی به 

سازه های ساختمانی و زیرساخت های شهری خواهد شد.
در 	  سوخت رسانی  ایستگاه های  مکان گزینی  از  جلوگیری 

کم جمعیتی و ساختمانی زیاد. محله های با ترا
بافت های 	  در  شهری  سبز  و  باز  فضاهای  گسترش  به  توجه 

قدیمی و ریزدانه مانند شریعتی، مولوی و 17 شهریور.

تصویر 9: میزان آسیب پذیری در محالت مختلف شهرکرد
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در 	  آموزشی  عملیات  انجام  برای  سال  از  زمان هایی  تعیین 
برخورد با حوادث احتمالی انسانی و طبیعی.

با 	  متناسب  آموزشی  دوره های  برگزاری  طریق  از  مردم  آموزش 
سنین مختلف برای مقابله با حوادث و بحران های طبیعی و 

انسانی.

پینوشت
ح پژوهشی تحلیل میزان آسیب پذیری ویژگی های . 1 این پژوهش برگرفته از طر

با رویکرد پدافند غیرعامل و سنجش عملکرد  کالبدی- فضایی شهر شهرکرد 
که با حمایت  نیروی انتظامی در برقراری نظم و امنیت در مواقع بحرانی است 
بختیاری  و  چهارمحال  استان  انتظامی  فرماندهی  کاربردی  تحقیقات  دفتر 

انجام شده است.
2. Five Sprawl of  Warden
3. Carl von Clausewitz
4.  CARVER
5.  Criticality
6.  Access ability
7.  Recuperability
8.  Vulnerability
9. Effect 
10. Recognizability
11. Economic Value

 هر چند که در جنگ مرداد ماه 93 رژیم صهیونیستی بر علیه مردم غزه . 12
به این مراکز پزشکی درمانی نیز رحم نکردند.

13. Sprawl growth
14. Smart growth
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