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ل با استفاده از روش پذیری شهرها با رویکرد پدافند غيرعامبررسی آسيب

 مطالعه موردی تهران بزرگ-GISو  (IHWP)مراتبی معکوستحليل سلسله

 
  2سجاد اباذرلو*1غالمرضا زارعی

 )ع(هیأت علمی؛ دانشجوی دکتری دانشگاه جامع امام حسین  -1

 پژوهشگر ارشد؛ دانشگاه صنعتی مالک اشتر، پژوهشکده مدیریت بحران -2
 
 

 چکيده  واژگان کليدی

 مراکز از و کم ها¬راه عرض نشده، رعایت ارتباطی های شبکه مراتبسلسله کهاین جهت به شهرها در امروزه 

 از یکی عنوانبه غیرعامل دفاع رو¬این از. باشدمی باال شهرها پذیریآسیب بنابراین بوده دور درمانی و خدماتی

 جمعیت، اقتصاد، قطب که ایران شهر بزرگترین تهران،. شود¬می شناخته تهدیدات با مقابله هایروش مؤثرترین

 متمرکز نظام یک دارای و ملی و سیاسی مذهبی، اجتماعی، های¬فعالیت ترین¬بزرگ منشاء نیز و فرهنگ

 ،(ای کتابخانه) اسنادی های¬روش از مسیر این در. باشد¬می کاربردی تحقیقات زمره در حاضر تحقیق. است

 – توصیفی حاضر نامهپایان تحقیق روش. است شده استفاده اطالعات گردآوری جهت ،(کمی) نامه¬پرسش

 پایه ساخت¬انسان تهدید استخراج جهت و شده استفاده GIS افزار نرم در IHWP منطق از نیز پذیریآسیب تحلیل و تجزیه جهت و تحلیلی

 شهر پایه تهدید که گردید مدلسازی شهر، پذیریآسیب ،¬شاخص 16 از استفاده با پژوهش دراین. گردید استفاده AHP روش از نیز تهران شهر

 24.54 پایین، خیلی پذیری آسیب از هوایی تهاجم برابر در شهر قطعات درصد 29.83 که دهدمی نشان پژوهش نتایج. شد هوایی تهاجم تهران،

 .هستند برخوردار باال خیلی پذیریآسیب از قطعات درصد 8.97 و باال درصد 15.96 متوسط، درصد 42.86 پایین، درصد

 پذیریآسيب

 هوایی تهاجم

 غيرعامل پدافند
IHWP  

AHP 

 

 بيان مسئله -1
گذاری و با توجه به حجم باالی سرمایهشهرها و کالنشهرها 

تر و از همه مهم مراکز ثقلاستقرار بسیاری از تأسیسات و 

ها ساکن هستند، در صورت آناطراف جمعیت زیادی که در 

دچار صدمات مالی و جانی قابل  ساختتهدیدات انسانبروز 

، صدمات جنگی شامل شهرهاکالنشوند. در توجهی می

های کالبدی و اختالل در عملکرد عناصر ترکیبی از ویرانه

ها و ها، شبکه راهها و ساختمانشهری است. انهدام سازه

خطوط  هاها، تأسیسات اساسی مخازن آب، نیروگاهدسترسی

از و ... از آن جمله هستند. در این ارتباطی تلفن، برق، آب، گ

ترین نقاط سکونتگاهی، در عنوان پرتراکمشهرها بهکالنمیان، 

معرض بیشترین خطرات و تهدیدات انسانی و طبیعی قرار 

 (.46:1390دارند )حسینی و همکاران،

های جنگ و در طول تاریخ،  بشر همواره صحنه

برخوردهای نظامی را تجربه کرده و کمتر سرزمینی از این 

آفت مصون مانده است، با پیشرفت علمی و فنی در صنعت 

نظامی و گسترش صحنه نبرد به سرتاسر کشورهای درگیر، 

-ناشی از جنگ قرار گرفتهتمام مراکز جمعیتی در معرض آثار 

صوبات جهانی المللی و مگونه مقررات بیناند. تاکنون هیچ

-نتوانسته از گسترش دامنه جنگ به شهرها و مراکز سکونت

 یعراقد و شا مفرزاگاهی و غیرنظامی جلوگیری کند )

 (.16:1391،زاده
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عنوان بستر توسعه پایدار و یکی از دفاع غیرعامل به

های دفاع در برابر تهدیدات مؤثرترین و پایدارترین روش

-شهری را شامل میهای مختلف فضاهای محسوب و عرصه

شود. این نوع دفاع پنج هدف محوری شامل: افزایش 

های ضروری، پذیری، تداوم فعالیتبازدارندگی، کاهش آسیب

ارتقاء پایداری ملی و تسهیل مدیریت بحران در مقابل 

 (.3:1392غضنفری،نماید )تهدیدات نظامی را دنبال می

بسیار تهران، بزرگترین شهر ایران است که با اختالف 

باال، قطب اقتصاد ، جمعیت، فرهنگ و نیز منشاء بزرگترین 

های اجتماعی، مذهبی، سیاسی وملی است. این شهر فعالیت

 8.8کیلومتر مربع جمعیت ثابتی حدود  730با وسعت حدود 

میلیون نفر را در  11الی  9میلیون و جمعیت شناوری بین 

 تهران یک (41:1384مومنی ،در خود جای داده است ) 90سال 

. شودمی گرفته آن در تصمیمات همه است که متمرکز نظام

 هایشبکه همه شود،می داده تهران در منابع تخصیص

 به سطح کشور در هانگاه همه شود،می ختم تهران به ارتباطی

عنوان دهنده اهمیت تهران بزرگ بهاست که این نشان تهران

 نمونه موردی است. 

مقدس، از جمله موشکباران تهران تجربیات دوران دفاع 

، مدیریت دفاعی شهر تهران را متزلزل نمود که 1367در سال 

که دنبال آن مدیریت دفاعی کشور، متزلزل گردید. با اینبه

عبارت بهتر، پذیری و یا بهتهران در طول دفاع مقدس آسیب

دفاع بودن خود را نشان داد، اما هنوز هم به سیاق قبل به بی

 (.5:1392اباذرلو،)دهد د انحطاط گونه خود ادامه میسیر رش

 ضرورت تحقيقاهميت و  -2
عنوان آمایش تهران بزرگ با توجه به اهمیت شهر تهران به

های دفاعی، امنیتی، مرکز فرماندهی و کنترل اکثر سامانه
سیاسی و اقتصادی کشور و با توجه به سطح تهدیدات خارجی 

عنوان هسته اصلی ایران در دنیا بهو داخلی جمهوری اسالمی 
مقاومت اسالمی درجهان ، به کارگیری الزامات پدافندغیرعامل 
در این پهنه از کشور با وسعت و عمق کافی، کامالً ضروری 
است. الزامات آمایش با رویکرد پدافند غیرعامل تنها ضامن 

پتانسیل های اجتماعی، اقتصادی، نجات این پهنه متراکم از 
، سیاسی، نظامی و غیره می باشد که باید برای آن فرهنگی

 برنامه ریزی صورت گیرد که اهمیت 
تحقیق را کامالً عیان می سازد. وجود کاربری های مهمی نظیر 
وزارتخانه ها، سفارتخانه ها، مؤسسات آموزش عالی، مراکز 

های بزرگ اقتصادی درمانی و بیمارستان های عمومی، شرکت
دهنده اهمیت باالی این منطقه زرگ نشانو غیره در تهران ب

ی از مناطق یکی از دیدگاه شهری و کشوری است. تهران بزرگ
 کشوررا از سراسر  مهاجراناز  یمیعظ لیخ سالاست که هر 

این موارد کند. یسمت خود جذب مبه کار و سکونتجهت 
پدافند غیرعامل را در  نوبۀ خود ضرورت توجه به مسایلبه

دهد چرا که خسارت وارده به بزرگ نشان می محدوده تهران
این منطقه در صورت بروز جنگ می تواند تبعات بسیار زیادی 
برای مدیریت شهری و حتی کشوری داشته باشد و زیان های 

مسئولین  شماری را به شهروندان واقتصادی و اجتماعی بی
مجموعه این عوامل دلیل انتخاب این منطقه به تحمیل کند. 

 باشد.محدوده مطالعاتی میعنوان 
تجربیات دوران دفاع مقدس، از جمله موشکباران تهران 

شهر تهران را متزلزل نمود که  ، مدیریت دفاعی1367در سال 
شور با مشکل مواجه گردید. با دنبال آن مدیریت دفاعی کبه

عبارت پذیری و یا بهکه تهران در طول دفاع مقدس آسیباین
خود را نشان داد، اما هنوز هم به سیاق دفاع بودن بهتر، بی

دهد یر رشد انحطاط گونه خود ادامه میقبل به س
 (5:1392اباذرلو،)

 تحقيق سواالت -3

 در تحقیق پیش رو دو سؤال اصلی مطرح می گردد:
کدام تهدیدات انسان ساخت عمدی متوجه تهران  -1

 شود؟بزرگ می
پذیری تهران بزرگ در برابر تهدید میزان آسیب -2

 یه انسان ساخت به چه میزان است؟پا

 روش تحقيق -4

 یشیمایپ دیبا د ابانهیارز -روش تحقیق حاضر، تحلیلی 
( است. از نظر ماهیت، نظر به اینکه تحقیق یدلف کی)تکن

صرف نیست و اموری چون شناخت  فیحاضر تنها در پی توص
-و تحلیل، ارزیابی و تدوین اصول در کنار یکدیگر، مد نظر می

 گیرد. می قرار ابانهیهای تحلیلی ارزلذا در زمره پژوهش باشند،
مرتبط با شهر، از  داتیو استخراج تهد یدشناسیتهد جهت
 Analytic Hierarchy Processکه به اختصار AHPروش 

 یریپذبیآس لی. جهت تحلدیشود، استفاده گرد یم دهینام
 Inversion یمراتبسلسله لیاز مدل تحل زیشهر ن

Hierarchical Weight Process  که به اختصارIHWP 
 ( استفاده شده است.1385یبی،حبنامیده می شود، )
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 پيشينه تحقيق -5
 ارزیابی "( در مقاله ای با عنوان 1394اباذرلو و همکاران )

 شهر :موردی مطالعه)موشکباران برابر در شهرها پذیریآسیب

 دسترسی، هایشاخص ،IHWPاز روش  استفاده با "(سبزوار

 شرایط در سبزوار شهر پذیریآسیب میزان... و کاربری تراکم،

 جنوب که دهدمی نشان تحقیق نتایج نمود و را مشخص جنگ

 فاصله و باال ساختمانی تراکم با هاییمحدوده دارای که شهر

 الویت دارای هایکاربری از کم فاصله و امداد مراکز تا زیاد

 است برخوردار بیشتری پذیریآسیب امتیاز از باشد،می تهاجم

 زیادی پذیریآسیب از سبزوار شهر درصد 58.9 که ایگونهبه

 .(59:1394،اباذرلواست ) برخوردار موشکباران برابر در

تحلیل  "( در مقاله 1393اسکندری و همکاران )

های حیاتی با در نظر گرفتن اثرات وابستگی بر خسارت شریان

بعد معرفی شریان های  1393سال در  "اثر حمالت هدفمند

یف آب و برق با استفاده از دو مدل تئوری گراف و مدل لئونت

ها پذیری و ریسک این شریانسناریو برای ارزیابی آسیب 240

ک متغیره سناریو انفجار احصاء شده که در بین سناریوهای ت

خانه و در بین سناریوهای ترکیبی انفجار دو تصفیه در تصفیه

اسکندری پست برق بیشترین احتمال وقوع را دارد ) هکخانه و 

 (19:1393،و همکاران
نامه کارشنننناسنننی ارشننند به ( در پایان1392اباذرلو )

که  پذیری شننهر با رویکرد دفاع غیرعاملسننازی آسننیبمدل
به 6منطقه  رداخته عنوان نمونه موردی بوده پشنننهر تهران 

معیارهایی چون تراکم گیری از اسنننت در این تحقیق با بهره
سی به  ستر صوریت، د ساختمانی، درجه مح جمعیت، تراکم 

ها و غیره با اسنننتفاده از روش فازی مراکز درمانی و پناهگاه
ها باال رسنننیده که هر چه میزان تراکم ممدانی به این نتیجه

ها تر باشد و وضعیت دسترسیباشد و درجه محصوریت بیش
شنننود ری افزوده میپذیمیزان آسنننیب نباشننند برمناسنننب 

 (.21:1392اباذرلو،)
ارزیابی آسیب پذیری "( در مقاله 1391عزیزی و برنافر )

شهر  11شهری ناشی از حمالت هوایی: ناحیه یک از منطقه 
عنوان یک استرتژی مرسوم حمالت هوایی به شهر را به "تهران

تدوین راهکارهایی جهت کاهش  های اخیر شناخته ودر جنگ
صیه با استفاده از اصول پدافند غیرعامل را توپذیری آسیب

های محدوده مورد درصد بلوک 92.4ند. در این تحقیق کنمی
پذیری نمتوسط به باال دارند آسیب AHPمطالعه با استفاده از 

 (. 127:1391عزیزی و برنافر،)

( 1390اکبر ستاره )عبدالحمید مهدی نژاد نوری و علی

های شهری پذیری محیطسازی آسیبای با عنوان مدلمقاله

)مطالعه موردی  GISو  AHPدر برابر تهدیدات با استفاده از 

 روش از استفاده با غیرعامل، پدافند رویکرد تهران( با 6منطقه 

 تحلیل روش با و تهیه پذیرآسیب از عناصر فهرستی دلفی

 سیستم از استفاده با و گذاری نمودهارزش مراتبی سلسله

 تهیه پذیریآسیب بندیپهنه جغرافیایی، نقشه اطالعات

 (68:1390مهدی نژاد نوری و ستاره،) اندنموده

ای تحت ( در مقاله2010اسماعیل شیعه و همکاران )

پذیری شهر با استفاده از روش تحلیل عنوان بررسی آسیب

 6موردی منطقه  مطالعه -GISسلسله مراتبی معکوس و 

هایی چون شتاب بیشینه شهرداری تهران با استفاده از شاخص

منطقه، تراکم ساختمانی و جمعیتی، کاربری زمین و غیره 

یری منطقه شش در مقابل زلزله را مشخص کرده پذآسیب

هایی که دارای دهد که محدودهنتایج مقاله نشان می .است

های ساختمانی و جمعیتی باال، کیفیت ابنیه پایین، تراکم

ها و درجه فاصله زیاد تا مراکز امدادی نسبت به سایر قطعه

-هپذیری باالیی آورداند، امتیاز آسیبمحصوریت بیشتری بوده

اند. همچنین با حرکت از سمت شمال منطقه به طرف جنوب، 

شیعه و )شود. پذیری بافت افزوده میآسیببه میزان 

 (.3:2010همکاران،
ای تحت عنوان و درمطالعه (2013میالزو و ماچیو )

ارزشیابی ریسک حمالت تروریستی به تأسیسات شیمیایی و "
ایتالیا انجام در  "های حمل و نقل در مناطق شهریسیستم

های حمل و نقل مواد خطرناک شده است، که بیشتر سیستم
 (Millazzo and Maschio,2013:37) را مد نظر دارد

( برای مشخص کردن میزان 2011راشد و ویکس )
هایی مانند حداقل عملکرد پذیری ناشی از زلزله شاخصآسیب

ها، ها، بزرگراهها، خدمات فوریت پزشکی، بیمارستانپل
و  AHPها و غیره و با روش ساختمان حداکثر هزینه بازسازی

 Rashed and) سازی کرده است.مدل GISافزار نرم

Weeks,2011:547) 

هایی مانند نام و شماره ( داده2008و دیگران ) مینامی

ساختمان و جنس و تعداد طبقات آن، حیاط ساختمان و 

خیابان و همچنین ها تا جنس و ارتفاع آن و فاصله ساختمان

خیابان و نیز عرض  اطالعات معابر مانند نام، طول و عرض

در محیط  آوری کردهجمع در شهر کوبه ژاپن را روپیاده

GIS اندوتحلیل کردهتجزیه (Minami et al,2008.) 
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 مبانی نظری تحقيق -6
 یشکل، فرم، ساختار و شبکه ارتباط شهرها به یریپذبیآس

 هایکاربر یو عوامل مرتبط با آن مانند شکل قطعات، پراکندگ

 داتیها مربوط است. و در صورت  وقوع تهدراه یو شکل هندس

رفت و آمد  انیها و جریها شامل کالبد قطعات و کاربربیآس

-یها میکاربر عهشود. با مطالیرا شامل م یدر شبکه ارتباط

ها و با مطالعه یربرکا تیها و اهمیکاربر یتوان ناسازگار

در زمان  رپذی¬بیآس های¬قسمت توان¬یم یشبکه ارتباط

 (Miriam & Shulman, 2008:18را مشخص نمود .) هیتخل
متوجه شهر  داتیاز تهد یادیبخش ز ر،یاخ یهاجنگ در

موجود در آن بوده است. بر اساس  زاتیو تجه ساتیو تأس
به  یاژهیتوجه و ایدن یکشورهاو اغلب  کایآمر ینظام نیدکتر

منظور  نیبه ا روهایو ن دهیگرد یشهر یبحث جنگ در نواح
 یمراکز قدرت تلق یو مناطق شهر ی. نواحشوند¬یم تیترب
 یشهر ینواح کا،یارتش آمر یهاخصوص در آموزشهو ب دهش

 یهادر جنگ یریمناطق درگ نیترو معمول نیتراز عمده
 پاناما، در اخیر هاییشروی. پشودیم ینیبشیها پآن یندهیآ

-نمونه افغانستان، در حضور همانند بوسنی و کوزوو سومالی،

 شهری مناطق در هادرگیر چگونگی و وجود از بارزی های
  .(Stephen,2007هستند )

 ثقل مراکز شهرها جنگی، فرماندهان نظرازنقطه همواره
 مناطقی شهرها. شوندمی و شده قلمداد ملی قدرت منابع و

 و ونقلحمل هایقطب جمعیتی، مراکز عنوانبه که هستند
 هایسامانه و توسعه، صنعت، اقتصاد کلیدی نقاط ارتباطات،
 ایفا نقش ثروت مخازن و دولتی مراکز استقرار محل اطالعاتی،

  .(60:1386موحدی نیا،) کنندمی
چنانچه در جنگ ظالمانه عربستان علیه سوریه و گروه 

نگ لیبی شهرها و تأسیسات و جتکفیری داعش علیه سوریه 
 اند. ها مورد تهاجم قرار گرفتهدرون آن

 بزرگی و ثابت هایهدف فیزیکی ازنظر شهرها کهاین از گذشته
 هدف را هاآن توانمی آسانی به دور فاصله از حتی که هستند
 شهرها انتخاب در انگیزه عنوانبه نیز دیگری عوامل قرارداد،

 اندعبارت هاآن ترینمهم که دارند نقش نظامی هدف عنوانبه
 :(51:1384بوالحسنی،) از

 بیشتر و بوده انسانی نیروی تجمع محل شهرها الف(
 مستقر شهرها در نظامی و اداری سیاسی، گیریتصمیم مراکز

 .هستند
 و رفاهی خدمات و امکانات از برخورداری با شهرها (ب

 اداره و هدایت در مؤثری بسیار پشتیبانی نقش معیشتی،
 .دارند هاجنگ

 فرهنگی و مادی هایسرمایه از توجهیقابل بخش ج(
 این به دستیابی یا و تخریب. دارند قرار شهرها در کشورها
 تقویت مهاجم نیروی در را مادی هایانگیزه ها،سرمایه

 .کندمی
 همیشه دفاعی، بدنه از برخورداری دلیلبه شهرها د(

. شوندمی تفسیر منطقه بر تسلط یا و پایداری الگوی عنوانبه
 جایگاه توجیه برای شاخصی بر شهرها، تسلط دلیل همینبه

 .رودمی شماربه عملیاتی اقتدار و نظامی
 انسجام کانون و ارتباطی یحلقه عنوانبه شهرها( هن

 ترتیب بدین هستند، خود روستایی هایکرانهپس و ایمنطقه
 و بوده نظامی درگیری و تهدیدات اصلی هدف اغلب شهرها
 .نمایند تحمل را جنگ از ناشی فشارهای باید پیوسته

 موقعيت منطقه -7

عنوان هشهر تهران ب ها،یبررس قیمنظور تدقبه قیتحق نیدر ا
است. شهر تهران، پایتخت و  دهیانتخاب گرد ینمونه مورد

باال، قطب  اریشهر ایران است که با اختالف بس نیتربزرگ
 های¬تیفعال نیترمنشأ بزرگ زیفرهنگ و ن ت،یاقتصاد، جمع

شهر با وسعت  نیاست. ا یو ملّ یاسیس ،یمذهب ،یاجتماع
و  ونیمیل 8/8حدود  یثابت تیجمع لومترمربع،یک 730حدود 

 ینفر را در خود جا ونیلیم 11تا  9 نیب یشناور تیجمع
 .داده است

 
 
 
 

 عنوان نمونه موردیهموقعيت شهر تهران ب -1شکل 
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 وضعيت موجود -8
 36و  درجه 51دقیقه تا  2درجه و  51در  شهر تهران

 50درجه و  35دقیقه تا  34درجه و  35دقیقه طول شرقی و 

 1800ارتفاع آن بین  دقیقه عرض شمالی قرار گرفته است؛ و

متر در جنوب  1050متر در مرکز و  1200متر در شمال تا 

 (1386:78جامع تهران، طرح مهندسین مشاور توسعه بوم،متغیر است )

ترین شهر و پایتخت کشور ایران با جمعیت تهران بزرگ

ت که به کیلومترمربع اس 730نفر و مساحت  7،705،036

 13،273،009همراه توابع خود )استان تهران(، جمعیتی برابر 

 کیلومترمربع دارد. 18،814نفر و مساحتی برابر 

 رانیا یساخت نیواحد زم یشمال هیشهر تهران در حاش

البرز  یکیواحد مورفوتکتون یجنوب یهاو در مرز پایکوه یمرکز

و د نیا شهر در مرز نیشده است. قرار گرفتن اواقع یمرکز

و  میطور مستقموجب شده که از هر دو به یواحد ساختمان

 . ردیتأثیر پذ میرمستقیغ

گیرترین موضوع در تهران با توجه به جهت چشم

از . باشدها میناهمواری جهت شمالی و جنوبی ناهمواری

یابد سمت جنوب به شمال، ارتفاع زمین افزایش می

 900ای پست حدود هکه اختالف ارتفاع بین قسمتطوریبه

 شود.می دیده متر 1800 تا  های مرتفعمتر و قسمت

از شمال به جنوب در دامنه کوهستان شیب تهران نیز 

های از تجریش تا تپهدرصد  15تا درصد  10شمیرانات 

آباد تا از عباس درصد 5تا  درصد 3آباد با شیب متوسط عباس

درصد  1و از مرکز شهر تهران تا کناره درصد خیابان انقالب 

 است.

شناسی تهران قرار گرفتن آن بین مشخصه اصلی زمین

کوه البرز )متعلق به دوران سوم توده عظیم رشته

شناسی( و فالت ایران )متعلق به دوران چهارم زمین

ترین نمود این مسئله وجود شناسی( است. مهمزمین

شمال تهران و گسل  های فعالی چون گسل مشاء، گسلگسل

های خفیف و لرزهری است که موجب شده همواره زمین

ها به وقوع بپیوندد گسل نامحسوسی در محل این

 (106:1380)جایکا،

وضعیت تردد در شبکه بزرگراهی، حاکی از تقاضای سفر 

غربی است که در شمال خیابان انقالب،  –باال، در جهت شرقی 

بابایی، صدر، چمران، نیایش، همت های وسیله امتداد بزرگراهبه

 –شمالی  هایبزرگراهگیرد. از میان و امتداد رسالت انجام می

های اند، بزرگراهگرفتهجنوبی که در شمال خیابان انقالب شکل

امام علی )ع( و صیاد شیرازی، مدرس، چمران، یادگار امام و 

اشرفی اصفهانی عناصر اصلی پیونددهنده مناطق شمالی با 

های شهید باقری، کردستان و شیخ ز شهر است. بزرگراهمرک

ا... اتصال منطق شمالی و جنوبی بزرگراه همت را برقرار فضل

 کنند.می

از اراضی در محدوده شهر تهران به تفکیک  استفاده

های عمده، نشانگر فزونی کاربری زمین برای سکونت کاربری

اتی و فضای های خدمها و قلت کاربرینسبت به سایر کاربری

از کاربری  پس سبز در مقایسه با نیازهای شهری است.

مسکونی گستره وسیعی از شهر تحت کاربری شبکه معابر و 

 دسترسی است

های در شهر تهران تمرکز مراکز نظامی در شرق و پایگاه

توان به باشد. از آن جمله مینیروی انتظامی در سطح شهر می

های نیروی زمینی ارتش در موارد ذیل اشاره نمود، پادگان

ها و مراکز شمال شرق تهران )لویزان و اقدسیه(، پادگان

لجستیکی نیروی هوایی در جنوب شرق تهران )پیروزی و 

ها و لشکرهای لجستیکی سپاه در جنوب نو(، پادگانتهران

شرق تهران )افسریه(. ازآنجاکه شرق تهران، تراکم جمعیتی 

وهای متخاصم است، وجودشان ها، هدف نیرباالست و پادگان

ها ریسک باالیی دارد. در کنار این حجم ساختمان

 (48:1388)سهامی:

تأسیسات خطرناک وجود  1500 در شهر تهران جمعاً

ها در گروه خطرناک قرار بندی آندارد که بر اساس طبقه

که رعایت حریم مناسب از این تأسیسات در گیرند. می

همچنین بین این تأسیسات نیز وسازها الزامی بوده و ساخت

در صورت خسارت دیدن  بایستی فاصله مطمئنه باشد تا

افزایی خطر به حداقل ممکن یکی، دیگری آسیب نبیند و هم

ها و پمپ گازها نیز بنزینبین پمپ کاهش یابد که دراین

 (.122:1380جایکا،بندی قرار گیرد )تواند در این دستهمی

 هاتجزیه و تحليل داده-9

 محاسبه تهدید اصلی شهر تهران -9-1
ی مالحظات دفاع غیرعامل در آگاهی از تهدیدات اصلی، پایه

های شهری است. هر چیز که شناسی و طراحی محیطآسیب

امنیت و ثبات انسان را در در مقابل امنیت انسان قرار گرفته و 

جاللی، گردد )مطرح می« تهدید»اندازد به عنوان خطر می

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86


 GISو  (IHWP)مراتبی معکوسپدافند غيرعامل با استفاده از روش تحليل سلسلهپذیری شهرها با رویکرد ی بررسی آسيبشهر

 

 

مخاطرات "باشد، آنچه موضوع پدافند غیرعامل می (.23:1391

زنی تشمانند: تروریسم، خرابکاری، آ "ساخت عمدیانسان

 باشد.عمدی و ... می

تهدیدات محتمل شهر تهران بر اساس معیار تکرار در 

ازآن تهدیدات برآمده از منابع، غربالگری اولیه گردید و پس

رد قضاوت جامعه ی مونامهغربالگری اولیه در قالب پرسش

نفر از خبرگان حوزه شهرسازی و پدافند غیرعامل  50نمونه که 

( 1بودند مورد ارزیابی قرار گرفت که نتایج در جدول شماره )

 مشاهده می گردد.
بندی تهدیدات انسان ساخت متوجه تهران بزرگ طبقه

انجام گردید ( مراتبیتحلیل سلسله) AHPبا استفاده از روش 
معیارهای احتمال وقوع تهدید، میزان اثرگذاری که در آن 

تهدید و سطح تهدید در ارتباط با تهدیدات غربال شده مورد 
 ارزیابی قرار گرفت.

 AHPياز نهایی تهدیدات بر اساس روش امت  -1 جدول

 امتياز نهایی

سطح تهدید )گستردگی 

 اثرات تهدید(

(0.236) 

 وقوع تهدیداحتمال 

(0.251) 

اثرگذاری تهدید )شدت 

 خسارت(

(0.512) 

 تهدیدات انسان ساخت

 گذاریبمب –تروریستی  0.627 0.094 0.280 0.039

 نشر مواد سمی –تروریستی  0.332 0.366 0.302 0.020

 حریق عمدی –تروریستی  0.547 0.109 0.345 0.020

 حمله مسلحانه –تروریستی  0.651 0.127 0.223 0.029

 فیزیکی –خرابکاری  0.359 0.124 0.517 0.090

 سایبری –خرابکاری  0.232 0.184 0.584 0.055

 آشوب و ناآرامی –امنیتی  0.637 0.105 0.258 0.137

 زمینی –تهاجم  0268 0.117 0.614 0.202

 یهوای -تهاجم  0.537 0.364 0.099 0.408

 

ان عنوهنسبت به سایر تهدیدات احتمال وقوع باالتری دارد و ب 0.408شده، تهدید تهاجم هوایی با  با توجه به محاسبات انجام

 پذیری در نظر گرفته خواهد شد.تهدید مبنا برای محاسبات آسیب

  

پذیری شهر تهران در مقابل محاسبه آسيب -9-2

 تهاجم هوایی

ها توسط ابهامات و عدم قطعیت پذیریخمین قابلیت آسیبت

پذیری در گذشته با احاطه شده چرا که محاسبه میزان آسیب

پذیری اجازه استفاده از مدل بولین به معیارهای آسیب

دهد. به همین از عضویت به صورت یک طیف پیوسته را نمی

که به  Inversion Hierarchical Weight Processمدل

( استفاده شده 1385حبیبی،) شود،نامیده می IHWPاختصار 

                                                           
1 Analytic Hierarchy Process 

ترکیبی از روش منطق فازی و فرایند  IHWPمدل  است.

ولین دکتر است که برای ا( AHP1)تحلیل سلسله مراتبی 

نامه دکتری خود در دانشگاه تهران کیومرث حبیبی در پایان

 است. نمودهاستفاده 

های انتخاب شده : ارائه شاخصمرحله اول  -9-2-1

پذیر در برابر های آسيبپهنهبرای مشخص کردن 

 تهاجم هوایی
ر پذیری محدوده مورد مطالعه دبررسی میزان آسیب منظوربه

شاخص انتخاب شده است که  شانزده، تهاجم هواییبرابر 

 عبارتند از:
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 گریز، هنگام در شاخص این اهمیتها: راه عرض-1

 حجم زیرا. شودمی مطرح امدادرسانی و تخلیه گیری،پناه

 امدادگری هایگروه توسط مجروحان و بازماندگان از بیشتری

 امکان باشد، بیشتر معابر عرض هرچه. شوند منتقل توانندمی

 همکاران، و حبیبی) شد خواهد کمتر نیز عبوری ترافیک ایجاد

1387:29). 

 بار کنندهمشخص که شاخصی تراکم جمعيتی:-2

 تراکم شدن بیشتر با درنتیجه و باشدمی معابر بر جمعیتی

 پایین وامداد رسانیخدمات و گیریپناه سرعت جمعیتی،

 مختلف قطعات در جمعیت تعداد همچنین. بالعکس و آیدمی

 .دارد وجود بیشتری افراد باختن جان احتمال آن افزایش با که

 مراکز به دسترسی: درمانی مراکز به دسترسی-3

 موجب شود،می انجام ارتباطی هایشبکه طریق از که درمانی

 رسانیخدمات و نجات و امداد عملیات به بخشیدن سرعت

 احتمال درمانی مراکز از شدن دور با ترتیباینبه. شودمی

 شود.می بیشتر پذیریآسیب

 ریزدانه قطعات در :قطعات مساحت ميانگين-4

 کاسته و باز فضای شدن خرد علت به پذیریآسیب احتمال

 هاجنگ در گرفتن پناه و گریز برای امن و مفید فضای شدن

 قطعات اندازه چه هر طورکلیبه اما رسد؛می نظر به بیشتر

 عملیات ثانیاً و یابدمی کاهش انسانی تلفات اوالً باشد، تربزرگ

 گیردمی انجام بیشتری سهولت با موقت اسکان و امدادرسانی

 (1391:102زاده، عراقی و شاد فرزام)

 هابزرگراه شبکه :بزرگراهی شبکه به دسترسی-5

 فراهم را شهر یک عمده مناطق بین سریع ارتباط برقراری

 چندین وجود شهر، دسترسی مسیرهای سازد. تعددمی

 مناطق در هابزرگراه و هاآزادراه مانند اصلی شریانی دسترسی

 تأثیر پذیریآسیب میزان کاهش شهرها بر خروجی و ورودی

 (.1390:46 آبادی،عشق)داشت خواهد سزاییبه

 مبادی در که هاییآن چه ها،پل: هاپل از فاصله-6

 بر روگذر یا زیرگذر صورتبه که هاییآن چه و هستند شهر

 بسزایی اهمیت از سوارند، هارودخانه یا هاخیابان روی

 قدرت هرگونه بستن یعنی هاآن بردن بین از و برخوردارند

 از راه یک وصل یا قطع گاهی. نظامی انتقالی عملکرد یا مانور

 و پذیرترینآسیب از هاپل. دارد بیشتری اهمیت هدف، خود

 باشندمی ارتباطی هایشبکه هایقسمت ترینحساس

 (.1392:178اباذرلو،)

سبز و  فضاهای: سبز و باز فضاهای به دسترسی-7

 پناه گریز، جهت امن فضاهایی عنوانبه تواندمی شهری باز

 درزمان هاکمک آوریجمع و موقت اسکان امدادرسانی، گیری،

 توانمی تنهانه فضاها این هوشمندانه طراحی با .باشد بحران

 اولیه زمان در و بحرانی محیط پذیریآسیب از زیادی حدود تا

 شده،پرتاب قطعات یا و ترکش اصابت واسطهبه دشمن حمله

 در که افرادی روی بر آوار فروریختن یا و انفجار موج برخورد

 ایجاد با توانمی بلکه نمود جلوگیری دارند حضور هامحیط این

 کهنحویبه افزود نیز فضاها غنای به متباین و زیبا فضاهایی

 کارایی از ممکن شکل بهترین به نیز عادی مواقع در فضاها این

 ،149 مجتبی، زاده، عراقی و مصطفی شاد، فرزام)باشند برخوردار

1391.) 

 در هاساختمان ایننظامی:  هایمحدوده از فاصله-8

 ها،قرارگاه ها،سربازخانه ها،پادگان شامل فراتر و شهر مقیاس

 و غیرنظامی هایفرودگاه ها،آمادگاه تیر، میادین ها،پایگاه

 هایحوزه و هاکالنتری نیز و مسلح نیروهای ستادی مراکز

 نظامی مناطق و هاپادگان(. 95 ،1389 حسینی،) هستند انتظامی

 از جنگی تجهیزات و نظامی مؤثر نیروهای تجمع دلیلبه

 شاد، فرزام) هستند به  شهرها حمله هایهدف تریناصلی

  (.1391 ،149 مجتبی، زاده، عراقی و مصطفی

 نزدیکی :نشانیآتش هایایستگاه به دسترسی-9

 رسانیخدمات امکانات دلیل به نشانیآتش هایایستگاه به

 مواقع و غیرمترقبه حوادث موقع در کاربری این ترسریع

 نظایر و لرزهزمین جنگ، سوزی،آتش مانند حساس و بحرانی

 حساببه پذیریآسیب کاهش جهت مهم امتیازی هااین

 آید.می

 مراکز به دسترسی: درمانی مراکز به دسترسی-10

 موجب شود،می انجام ارتباطی هایشبکه طریق از که درمانی

 رسانیخدمات و نجات و امداد عملیات به بخشیدن سرعت

 احتمال درمانی مراکز از شدن دور با ترتیباینبه. شودمی

 شود.می بیشتر پذیریآسیب

 مراکز :بحران مدیریت مراکز به دسترسی-11

 و بحران زمان در که هستند مراکزی ازجمله بحران مدیریت

 کاهش در مؤثری نقش توانندمی بحران بروز قبل همچنین

 در ویژهبه هاخانواده موقت اسکان. باشند داشته پذیریآسیب

 سازیذخیره مکان گران، امداد استراحتگاه کوچک، هابحران

 از یاب زنده هایسگ نگهداری محل و مردم اهدایی اجناس



 GISو  (IHWP)مراتبی معکوسپدافند غيرعامل با استفاده از روش تحليل سلسلهپذیری شهرها با رویکرد ی بررسی آسيبشهر

 

 

 سازمان) است بحرانی شرایط در هاپایگاه این دیگر کارکردهای

 (.1385:7تهران، بحران مدیریت و پیشگیری

 رمعاب شهرسازی ازنظر :مترو خطوط به دسترسی-12

 ترینمهم از شهریدرون متروی ازجمله ارتباطی هایشبکه و

 و فضاها ارتباط باعث زیرا شوندمی محسوب شهری اجزای

 تروم به دسترسی. شوندمی یکدیگر به شهری هایکاربری

 نگج مخاطره بروز زمان در منطقه پذیریآسیب کاهش باعث

 اختیار در سرعتبه مردمی هایکمک و رسانی وامداد شودمی

 عمواق در متروها از همچنین و گیرد قرار کمک به نیازمندان

 زمان در تیح و جست بهره نیز پناهگاه عنوانبه توانمی جنگ

 اتاق عنوانبه مترو هایایستگاه از انگلستان دوم جهانی جنگ

نمود می استفاده نیز مهم جلسات تشکیل و جنگ

 . (1392:84)غضنفری،

 جهت نآ از پارامتر این اهمیت: هاگسل از فاصله-31

 با موارد بسیاری در هاگسل اطراف در زمین حرکت که است

 ذارتأثیرگ عوامل ازجمله گسل بنابراین است؛ همراه لرزهزمین

و حیاتی  مراکز احداث برای موردنظر هایمکان تناسب در

 .باشندمی حساس

 و هابنزینپمپ: سوخت توزیع مراکز از فاصله-41

-می محسوب خطرناک های¬کاربری از رسانیسوخت مراکز

 وجود هاآن انفجار احتمال حمله، بروز صورت در که شوند

 تا 015 شعاع به مساحتی بنزینپمپ انفجار صورت در. دارد

 راکزم بنابراین بود؛ خواهد انفجار این از ناشی درخطر متر 200

 مستقر یادشده شعاع از خارج باید مهم و حساس حیاتی،

 جداگانه مسیست یک عنوانبه باید بنزینپمپ محوطه. شوند

 توأماً  نباید آن برق کنندهتأمین کابل و شود گرفته نظر در

 تهران، ایمنی خدمات و نشانیآتش سازمان) باشد نول و فاز دارای

1379). 

منظور از : خطرناک تأسيسات از فاصله-51

تأسیسات خطرناک تأسیساتی هستند که قابل اشتعال، قابل 

 صنایع، فعالیت نوع به توجه انفجار، قابل نشر و سمی باشند.با

 در هاآن گذاریتأثیر شعاع و هاآن بودن خطرناک میزان

 نظر در صنایع گونهاین برای حریمی است الزم بحرانی، شرایط

 . گرفت

سلسله  ليمرحله دوم: ارائه راهبرد تحل -9-2-2

 ( IHWPمعکوس) یمراتب

 تعيين اهميت و رتبه داده ها-9-2-2-1

های مورد بررسی براساس میزان از شناسایی الیه پس

 پذیری یک مکان بر اثرعامل در آسیب اهمیت هر

های انتخاب شده براساس ، شاخصتهاجم هوایی

شوند. سپس معکوس بندی میرتبه نظرات کارشناسی

درنظر  IHWPرتبه هرالیه به عنوان وزن آن الیه در مدل 

با توجه به نظرات  یشود. در مدل دلفگرفته می

شاخص ذکر شده در  16افراد متخصص،  یکارشناس

آن رتبه  تیمختلف با درجات مختلف اهم یهاکالس

ترین شاخص از اساس با اهمیت نیشوند. بر امی یبند

 16عدد  تهاجم هواییپذیری در مقابل آسیبنظر اهمیت 

را به خود اختصاص  0ترین شاخص عدد و کم اهمیت

 .دهدمی

  یو فروض وزن ده ینظر یمبان نييتع-9-2-2-2
مورد  ییهاهیفرض قیشاخص تحق 16 یمرحله برا نیا در

فاصله از اماکن  شاخص عنوان مثال در. بهردیگیقرار م یبررس

-این مراکز بیشتر باشد درجه آسیب نظامی هر چه فاصله از

پذیری بخاطر جذاب بودن این مراکز از دید دشمن، کمتر 

در  یدرمانی نقش مهم راکزدسترسی به مخواهد بود و یا 

دارند. از  یو مصنوع یعیحوادث طب یمنف یآمدهایکاهش پ

، کم شدن تهاجمآن در هنگام بروز  یعملکردها نیترعمده

. از باشدیتعداد قربانیان به خاطر دسترسی به مراکز امدادی م

به مراکز درمانی در هنگام  یکیو نزد یو دور یرو دسترسنیا

  .دینمایم ادیز ایرا کم آن یریپذبیآس هدرج ی،شهر یبحرانها
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 شهر تهران در برابر تهاجم هوایی پذیری آسيب تعيين جهت شده بندی طبقه هایشاخص -2جدول شماره 

معکوس رتبه   فروض وزن دهی رتبه    شاخص 

 فاصله از محدوده های نظامی 1 16 هرچه فاصله بیشتر= آسیب پذیری کمتر

 فاصله از تأسیسات خطرناک 2 15 هرچه فاصله بیشتر= آسیب پذیری کمتر

کمترهرچه فاصله بیشتر= آسیب پذیری   فاصله از کاربری صنعتی 3 14 

 فاصله از گسل 4 13 هرچه فاصله بیشتر= آسیب پذیری کمتر

 عرض راه 5 12 هرچه عرض راه بیشتر= آسیب پذیری کمتر

 تراکم جمعیتی 6 10 هرچه تراکم کمتر= آسیب پذیری کمتر

 فاصله از مراکز سوخت رسانی 7 11 هرچه فاصله بیشتر= آسیب پذیری کمتر

دسترسی به راه های شریانی درجه  8 9 هرچه دسترسی بیشتر= آسیب پذیری کمتر

 یک

 دسترسی به مترو 9 8 هرچه دسترسی بیشتر= آسیب پذیری کمتر

 فاصله از پل 10 7 هرچه فاصله بیشتر= آسیب پذیری کمتر

 دسترسی به مراکز آتش نشانی 11 6 هرچه دسترسی بیشتر= آسیب پذیری کمتر

دسترسی بیشتر= آسیب پذیری کمترهرچه   دسترسی به مراکز مدیریت بحران 12 5 

 دسترسی به مراکز درمانی 13 4 هرچه دسترسی بیشتر= آسیب پذیری کمتر

 دسترسی به فضاهای باز و سبز 14 3 هرچه دسترسی بیشتر= آسیب پذیری کمتر

ت قطعاتمیانگین مساح 15 2 هرچه میانگین مساحت بیشتر= آسیب پذیری کمتر  

 فاصله از بافت فرسوده 16 1 هرچه فاصله بیشتر= آسیب پذیری کمتر

های انتخاب شده با حاسبه امتياز الیهم -9-2-3-2

 یمراتبسلسله لياستفاده از روش تحل

 (IHWPمعکوس)

N

D
X (1) 

X=امتیاز اولیه هرشاخص  

D=امتیاز بهدست آمده از مدل دلفی  

N=تعداد کالسهای هر شاخص  

XiNDj )(  )2(  

j= های مختلف ندی قه ب مده برای طب به دسنننت آ یاز   امت

 هرشاخص

i= رقم اختصننناص داده شنننده برای طبقه بندیهای مختلف

 هرشاخص

 

های انتخاب شده جداول شاخص (3جدول شماره )در

ها آورده شده است. شاخص و امتیاز آن بندی هرهمراه با طبقه

دست آمده از مدل ها امتیاز بهاعداد داخل پرانتز شاخص

رقم "بندی هرشاخص( و اعداد داخل پرانتز طبقهDدلفی)

 "اختصاص داده شده برای طبقه بندیهای مختلف هرشاخص

(iمی )خصها امتیاز مربوط به هر طبقه از شا نهایتباشد. در

محاسبه شده است.
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 IHWPها و محاسبه امتياز مربوط به هر طبقه با استفاده از روش های شانزدهگانه، طبقه بندی آنشاخص -3جدول 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شاخص طبقه بندی امتياز

(1متر)30کمتر از  2.40  

ه )
 را

ض
عر

12)
 

(2)40تا  30بین  4.80  

(3)53تا  40بین  7.20  

(4)72تا  53بین  9.60  

(5متر) 72باالی  12.00  

 

 شاخص طبقه بندی ارتفاع امتياز

(5متر) 200کمتر از  13.00  

ل)
گس

از 
ه 

صل
فا

13)
 

(4)500تا  200بین  10.40  

(3)700تا  500بین  7.80  

(2)1000تا  700بین  5.20  

(1) 1000باالی  2.60  

 

 شاخص طبقه بندی امتياز

(1)100کمتر از  1.43  

ت)
عی

جم
م 

راک
ت

10)
(2)200تا  100 2.86   

(3)300تا  200 4.29  

(4)400تا  300 5.71  

(5)500تا  400 7.14  

(6)600تا  500 8.57  

(7)600باالی  10.00  

 

 شاخص طبقه بندی امتياز

(7)300کمتر از  14.00  

ی)
عت

صن
ی 

ها
ی 

ربر
کا

از 
ه 

صل
فا

14)
 

(6)500تا  300بین  12.00  

(5)700تا  500بین  10.00  

(4)900تا  700بین  8.00  

(3)1200تا  900بین  6.00  

(2)1500تا  1200بین  4.00  

(1)1500باالی  2.00  

 

 شاخص طبقه بندی امتياز

(1متر) 200کمتر از  1.33  

و)
تر

ه م
ی ب

رس
ست

د
8)

 

(2)400تا  200 2.67  

(3)600تا  400 4.00  

(4)800تا  600 5.33  

(5)1000تا  800 6.67  

(6)1000باالی  8.00  

 

 شاخص طبقه بندی امتياز

(5متر)50کمتر از  7.00  

له
ص

فا
 از 

ل)
پ

7)
 

(4)100تا  50بین  5.60  

(3)200تا  100بین  4.20  

(2)300تا  200بین  2.80  

(1متر) 300باالی  1.40  

 

 شاخص طبقه بندی ارتفاع امتياز

(1متر) 200کمتر از  1.20  

ی
رس

ست
د

 به 
کز

مرا
 

ش
آت

 

ی)
شان

ن
6)

(2)400تا  200بین  2.40   

(3)600تا  400بین  3.60  

(4)1000تا  600بین  4.80  

5) 1000باالی  6.00  

 

 شاخص طبقه بندی امتياز

(5)200کمتر از  16.00  

ده
دو

مح
از 

ه 
صل

فا
 

ی
ها

 

ی)
ظام

ن
16)

(4)400تا  200 12.80   

(3)600تا  400 9.60  

(2)800تا  600 6.40  

(1)800باالی  3.20  

 

 شاخص طبقه بندی امتياز

(7)300کمتر از  14.00  

ی)
مان

در
ز 

راک
ه م

ی ب
رس

ست
د

4 )
 

 

(6)600تا  300بین  12.00  

(5)900تا  600بین  10.00  

(4)1200تا  900بین  8.00  

6.00 
تا  1200بین 

1500(3)  

(2)1500باالی 4.00  

 

 شاخص طبقه بندی امتياز

(4متر) 200کمتر از  1.00  

ه)
ود

رس
ت ف

باف
1)

 

 

(3)500تا  200 0.75  

(2)700تا  500 0.50  

(1)700باالی  0.25  

 

 

 شاخص طبقه بندی امتياز

(5)300کمتر از  15.00  

له
ص

فا
 از 

ت
سا

سي
تأ

 

ک)
رنا

خط
15)

(4)500تا  300بین  12.00   

(3)700تا  500بین  9.00  

(2)1000تا  700بین  6.00  

(1) 1000باالی  3.00  

 

 شاخص طبقه بندی ارتفاع امتياز

(4)50کمتر از  11.00  

له
اص

ف
 از 

ز 
راک

م

ی)
سان

ت ر
وخ

س
11)

 

(3)100تا  50بین  8.25  

(2)210تا  100بین  5.50  

(1) 210باالی  2.75  

 

 شاخص طبقه بندی امتياز

(1)20کمتر از  1.80  

ی
رس

ست
د

 به 
 راه

ی
ها

 
ی

یان
شر

 

جه
در

 
ک)

ی
9)

(2)50تا  20 3.60   

(3)100تا  50 5.40  

(4)150تا  100 7.20  

(5)150باالی  9  

 

 شاخص طبقه بندی امتياز

(1)300کمتر از  1.00  

ی
رس

ست
د

 به 
کز

مرا
 

ت
ری

دی
م

 

ن)
حرا

ب
5)

(2)600تا  300بین  2.00   

(3)900تا  600بین  3.00  

(4)1200تا  900بین  4.00  

(5)1200باالی 5.00  

 

 شاخص طبقه بندی امتياز

(1) 400کمتر از  0.50  

ی
رس

ست
د

 به 
ی

ضا
ف

 
بز

س
 و 

ز)
با

3)
 

(2)700تا  400 1.00  

(3)1000تا  700 1.5  

(4)1300تا  1000 2.00  

(5)1500تا  1300 2.50  

(6)1500باالی  3.00  

 

 شاخص طبقه بندی امتياز

(3متر) 200 کمتر از 2.00  

ت 
اح

مس
ن 

گی
یان

م

ت)
عا

قط
2)

 

(2)500تا  200 1.33   

(1)500باالی  0.67  
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 ها نقشه قيتلف -9-3

 ازاتیامت یهاستون Raster Calculatorبا استفاده از ابزار 

 گریکدیشده با  جادیا یاطالعات یهاهیاز ال کیمربوط به هر 

 16ستون مربوط به  16مجموع  بیترت نیشود. به اجمع می

هر واحد  ازیاز قطعات امت کی در مورد هر یتاطالعا هیال

 رینسبت به سا یداریپا ایو  یریپذبیرا از نظر آس یساختمان

 یجبر اتی. الزم به ذکر است که عملندکیواحدها مشخص م

 . ردیگیها در یک مرحله صورت مداده

پذیری نهایی محدوده تهيه نقشه آسيب-9-3-1

 مورد مطالعه 
ه طبق 5ها در داده یبندبا کالس ییمرحله نقشه نها نیا در

ز شامل )خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد( ا زیمتما

. به گرددیفراهم م تهاجم هواییپذیری در مقابل نظر آسیب

 16عبارت دیگر امتیازهای مربوط به هر قطعه ساختمانی از 

-سیبها جمع و نقشه آبندی آنهای طبقهشاخص و کالس

  تولید شده است. تهاجم هواییدر مقابل  محدودهپذیری 

 "بخش 5پذیری منطقه در مقابل تهاجم هوایی به ه آسیبنقش

تقسیم شده که  "خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد

پذیری درهر قطعه زمین محدوده نمایش داده میزان آسیب

شده است. کل پیکسل های نقشه رستری محدوده در محیط 

GIS 263717 دار شده بوده است.پیکسل وزن 

ب پذیری شهر تهران در مجموع در نقشه رستری آسی

ها و قطعه زمین تفکیک شده شامل ساختمان 263717

قطعه  78656فضاهای خالی وجود داشته که از این تعداد 

 64717ها امتیاز خیلی کم، درصد پیکسل 29.83معادل 

پیکسل معادل  54602درصد امتیازکم،24.54پیکسل معادل 

 15.96معادل پیکسل  42086درصد امتیاز متوسط،  20.70

درصدامتیاز  8.97پیکسل معادل  23660پیکسل امتیاز زیاد و 

( 4اند. جدول شماره )پذیری گرفتهخیلی زیاد از نظر آسیب

پذیری قطعات زمین در محدوده مورد مطالعه را میزان آسیب

 دهد.نشان می

 
 شهر تهرانآن در پذیری قطعات و درصد ميزان آسيب -4جدول

 درصد تعداد پيکسل ها پذیریآسيب

 29.83 78656 خيلی کم

 24.54 64713 کم

 20.70 54602 متوسط

 15.96 42086 زیاد

 8.97 23660 خيلی زیاد

 100.00 263717 جمع
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هوایی پذیری تهران بزرگ در برابر تهاجمميزان آسيب -4شکل 

شود شمال غرب و شمال شرق از آسیب همانطور که مشاهده می

ز شمال به جنوب از آسیب کاسته بیشتری برخوردار است. و ا

های جمعیتی هایی که دارای تراکمشود. بدیهی است که قطعهمی

 باال، فاصله زیاد تا مراکز درمانی و خطوط مترو، عرض راه کمتر

 پذیری باالیی داشته است.اند، امتیاز آسیبری بودهو ... بیشت

 گيری و راهکارهای پيشنهادینتيجه -10

پذیری شهر تهران، شانزده برای مشخص کردن میزان آسیب

ها، مراکز شاخص فاصله از مراکز نظامی، مراکز صنعتی، گسل

-های ساختمانی آسیبسوخت رسانی و ...انتخاب شده و قطعه

اجم هوایی مشخص شده است. نتیجه این کار، پذیردر مقابل ته

پذیری شهر تهران در مقابل تهاجم هوایی است. که نقشه آسیب

 ها در شمال غرب و شمال شرق تهران آسیب پذیری ساختمان

نسبت به سایر نقاط آن بیشتر بوده است. به طور کلی از مطالعه 

 حاضر نتایج زیر حاصل شده است:

هایی که محدوده، شهر تهرانپذیری با توجه به نقشه آسیب

دسترسی به مراکز  داشته و از نظر عرض کافی آن هایخیابان

در وضعیت بهتری قرار داشته و فاصله و حرایم رعایت امدادی 

عبارت ی در وضعیت بهتری قرار دارند. بهپذیراز نظر آسیبشده، 

 پذیریبندی نقشه آسیبها با توجه به تقسیممحدودهدیگر این 

-محدودهاند. این گرفته "کم"و یا  "خیلی کم"قسمت، رتبه  5به 

 مرکز و جنوب شرق محدوده بیشتر است.، ها
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مرکز شمالی،  های موجود در مرکز،ساختمانکلی طوربه

نسبت به بقیه محدوده مورد  شهر مرکز جنوبی و جنوب شرق

پذیری کمتری هستند. با حرکت از سمت مطالعه دارای آسیب

شود. می کاستهپذیری میزان آسیباز جنوب منطقه،  شمال به

شمال منطقه نسبت به جنوب مرکز علت این امر این است که 

م کآن داری معابر با عرض کافی، ساختمانهای مقاوم و با قدمت 

 باشد. می

های با مساحت زیاد، تراکم جمعیتی و وجود کاربری

 ها باعثراهساختمانی کم و درجه محصوریت کمتر در بدنه بزرگ

شده  هاپذیری و نتیجه وضعیت بهتر آنامتیاز پایین از نظر آسیب

ر دعنوان شریان حیاتی ها نقش حیاتی را بهاست. این بزرگراه

تر پذیری کمبازی خواهند کرد و آسیب وقوع تهدیدمواقع بعد از 

ند ها در این امر کمک زیادی در امر امدادرسانی بازی خواهآن

  کرد.

 راهکارها و پيشنهادات -10-1

های جمعیتی و ساختمانی در بدنه ازافزایش تراکم .1

 معابر کم عرض جلوگیری شود

 های معابر اصلی کنارهبه انتقال کاربری درمانی  .2

های مرمتی و نوسازی بهتر کردن کیفیت ساختمان .3

خصوص در بافت فرسوده به های مخروبهساختمان

 شهر تهران 18منطقه 

خصوص در به هاای ساختمانسازهافزایش مقاومت  .4

 شهر تهران 12منطقه 

طرح تجمیع قطعات و بیشتر کردن مساحت  .5

های ساخته شده برای کاهش تراکم ساختمان

 شهر تهران 10خصوص در منطقه به ساختمانی

بخصوص در ها کاربریرعایت اصول همجواری بین  .6

 باشد. الزامی میشهر تهران  21منطقه 

ها، ی عمومی مانند پارکینگهافضاها و کاربری .7

فضاهای باز و... در اطراف اماکن سکونتی باید با 

بر اساس  رعایت اصل چند عملکردی بودن فضا و

مساحت موجود با قابلیت تأمین فضاهای موردنیاز 

جهت فراهم کردن اسکان موقت و ارائه امکانات 

 یابی گردند.امدادرسانی، طراحی و مکان

خصوص های فرسوده موجود بهبافت توسعه و نوسازی .8

 18و  14مناطق 

-به شکل مطلوبنظارت بر افزایش تراکم جمعیتی به .9

 شهر تهران. 14و  10خصوص در منطقه 

-به نشانیهای درمانی و مراکز آتشتوسعه کاربری .10

 شهر تهران 12خصوص در منطقه 

حافظ و  –های حافظ، کریمخان و انقالب حذف پل .11

 هاآن استفاده از زیرگذر به جای

های حیاتی از افزایش متری کاربری 305در حریم  .12

های ساختمانی و جمعیتی جلوگیری شود. تراکم

 البته طراحی هوشمندانه این اقدام، شناسایی آسان و

 را مشکل خواهد کرد.هدف قرار گرفتن آن

سازی و توجه به خدمات پیش رعایت اصل پراکنده .13

 هر  است.بینی شده در تقسیمات کالبدی منطقه و ش
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 منابع -11

(، گزارش نهایی پروژه 1380( و مرکز مطالعات زلزله و زیست محیطی تهران بزرگ، )JICAهای بین المللی ژاپن)آژانس همکاری

 ریزپهنه بندی زلزله تهران بزرگ، شهرداری تهران

استاد ، " یفازپذیری شهر با رویکرد پدافند غیرعامل با منطق ارزیابی آسیب"نامه کارشناسی ارشد، (، پایان1392اباذرلو، سجاد، )

 راهنما: کیومرث حبیبی، دانشگاه آزاد اسالمی تهران مرکز، تهران

(، مجله علوم و فناوری پیشرفته سبزوار شهر ردیمو مطالعه)موشکباران برابر در شهرها پذیریآسیب ارزیابی(، 1394اباذرلو، سجاد، )

 دفاعی)محرمانه(، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران

(، تحلیل خسارت شریان های حیاتی با در نظر گرفتن 1393اسکندری، محمد، امیدوار، بابک، توکلی ثانی، محمد صادق )

در یک منطقه شهری، دوفصلنامه مدیریت اثرات وابستگی بر اثر حمالت هدفمند مطالعه موردی شبکه آب و برق 

 30-19بحران، ویژه نامه هفته پدافند غیرعامل، صص 

 غیرعامل پدافند معاونت:تهران. ایران در شهری طراحی و معماری -عامل غیر پدافند 4 شماره نشریه ،(1384) عبداهلل، بوالحسنی،

 (.ص)االنبیا خاتم هوایی پدافند قرارگاه

مقدمه ای بر روش و مدل برآورد تهدیدات در پدافند غیرعامل،مؤسسه چاپ و انتشارات جامع  ،(1391ضا )غالمر ،یفراهان یجالل

 امام حسین)ع(،تهران.

، پایان نامه GIS(، ارزیابی سیاستهای توسعه کالبدی، بهسازی و نوسازی بافتهای کهن شهری با استفاده از 1385حبیبی، کیومرث )

 رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تهرانبرای دریافت درجه دکتری در 

و  GISتعیین عوامل ساختمانی موثر در آسیب پذیری بافت کهن شهری زنجان با استفاده از "(. 1387)وهمکارانحبیبی، کیومرث 

FUZZY LOGIC" 36-27،ص 33شماره ، هنرهای زیبا 

 مالحظات و پذیر آسیب عناصر (، بررسی1390نسب، علی ) ریمحمد. قنب زنگنه. حسینی، سید علی. شهرکی، سعید حسینی، سید

غیرعامل،  پدافند رویکرد با معماری و شهرسازی پژوهشی -علمی همایش تهران، اولین کالنشهر حریم در غیرعامل پدافند

 دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران

 (1379) تهران، ایمنی خدمات و نشانیآتش سازمان

 (1385تهران ) بحران مدیریت و پیشگیری سازمان

 ؛ آمایش ومکانیابی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران1388،..ا سهامی، حبیب

پذیری شهر با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (، بررسی آسیب2010شیعه، اسماعیل و حبیبی، کیومرث و ترابی، کمال، )

المللی جغرافیدانان جهان مجموعه مقاالت چهارمین کنگره بین، تهرانشهرداری  6مطالعه موردی منطقه  -GISمعکوس و 

 اسالم، تهران.
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شهر  11(، ارزیابی آسیب پذیری شهری ناشی از حمالت هوایی: ناحیه یک از منطقه 1391عزیزی، محمد مهدی، برنافر، مهدی )

 امام حسین، تهران.، دانشگاه جامع 2، مجله علوم و فناوری های پدافند غیرعامل، سال سوم، شماره تهران

پژوهشی شهرسازی  –(، تحلیل نظام برنامه ریزی شهری از منظر پدافند غیرعامل، اولین همایش علمی 1390عشق آبادی،فرشید )

 و معماری با رویکرد پدافند غیرعامل، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران

یدات انسان ساخت و ارایه راهکارهای کاهش آسیب (، آسیب شناسی ایستگاه های مترو در برابر تهد1392غضنفری، مصطفی )

 پذیری )مطالعه موردی: ایستگاه ولیعصر(، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران

 نیعلم آفر رعامل،انتشاراتیشهر امن از منظر پدافند غ یوطراح یزیبرنامه ر ی،مبان(1391ی )زاده مجتب یعراق ،یفرزاد شام، مصطف

 GISو  AHP(، مدلسازی آسیب پذیری محیط های شهری در بابر تهدیدات با استفاده از 1390مهدی نژاد نوری، ستاره،علی اکبر )

پژوهشی شهرسازی و معماری با رویکرد پدافند غیرعامل، دانشگاه  –تهران(، اولین همایش علمی  6)نمونه موردی منطقه 
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