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ساخت با تهران از نظر میزان آسیب در برابر خطرات انسان 12 بندی منطقةپهنه

 *رویکرد پدافند غیرعامل

 
 4سعید فرقانی ، 3، علی اکبر پوری رحیم 2مسعود علیمردانی ،*1کسری کتاب اللهی

 ارشد طراحی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی، تهران، ایرانکارشناسی  -1*

 (Ketabollahi.kasra@gmail.com) نویسنده مسئول

 استادیار گروه شهرسازی دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی، تهران، ایران -2

 دکتری مدیریت راهبردی دفاعی، دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایرانآموختة مدرس دانشگاه و دانش -3

 کارشناس ارشد پدافند غیر عامل، دانشکده پدافند غیر عامل، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران -4

 
 

 چکیده  واژگان کلیدی

مجلس شورای همچون  کشورهای مهم سیاسی، اداری و تجاری دلیل قرارگیری کاربری-تهران به 12 منطقة

-بههای استراتژیک شهری عنوان یکی از بخشبه ... های متعدد و، بیمارستانسالمی، بازار تهران، کاخ گلستانا

اصلی  شاخص 7 بررسی ادبیات موضوع پیرامون پدافند غیر عامل، ضمن ،پژوهش حاضر در .آیدحساب می

ها در نمونة موردی و به سنجش و ارزیابی آن شده استخراج مناطق شهری پذیریآسیب تأثیرگذار در بحث

در برابر خطرات  پذیریاز نظر میزان آسیب 12 بندی منطقةپهنهدر پژوهش حاضر  اصلیهدف  .  لذاشدپرداخته 

 GISهای الیه ،نمونة موردیبررسی کلی  ضمن. بدین منظور باشدساخت با رویکرد پدافند غیرعامل میانسان

 هاجهت تعیین اولویت شاخص .قرار گرفتارزیابی مورد و  تهیه، گانه7های براساس شاخص تهران شهر 12 طقةمن

عضو هیئت  20ای در بین پرسشنامه توزیع ها در قالبمقایسة زوجی آن ،ANPبا استفاده از روش ، نسبت به هم

ای خوشه ،گیری )احتمالی(صورت نمونهبه های دولتی شهر تهراندانشگاه های مشترک شهرسازی، معماری و پدافند غیر عاملفعال در حوزه علمی

 ANPدر ادامه به کمک روش  پذیرفت.انجام ، 1396 تابستاندر و با پراکنش متعادل  با درنظر گرفتن تعداد برابر مردان و زنانای و مرحلهتک

 های خطر و آسیب در منطقةپهنه ،مذکورهای گذاری شاخصهمبا روی و  GISدر محیط  Fuzzyبا استفاده از ابزار دهی شده،های وزنشاخص

متوسط به باال قرار پذیری های با آسیبدر پهنه 12های منطقه درصد از بلوک 5/89دهد که در مجموع . نتایج نشان میشدندسنجش  12

ترتیب دهد که بهپذیری محالت نیز نشان میبررسی نقشة فازی آسیب .داردگیرند که نشان از عدم امنیت این منطقه در برابر حمالت احتمالی می

 د.  نباشمی در برابر خطرات انسان ساخت دارای بیشترین میزان آسیب پذیری ترتیببه صورت بالقوههب 12، 19، 10، 11، 20، 22، 23محالت 

 تهران 12منطقه 

 پدافند غیرعامل

 پذیریآسیب

 تحلیل چیدمان فضا

 ساختخطرات انسان

Fuzzy GIS 

 

مقدمه -1
ی انسانی هازهیانگو  هاکشش نیرتمهمجستجوی امنیت از 

پیامبر اسالم )ص( یکی از دو  فرمودهکه طبق طوریاست. به

 نیتریضرورنعمت مخفی الهی امنیت است که بعد از سالمتی 

صورت چه به هاانسان. بر همین اساس باشدیم هاانساننیاز 

فردی یا جمعی از ابتدا برای فراهم نمودن امنیت و آسایش، 

ی مختلف در پی دفع تهدیدات از سرزمین هاروشآگاهانه با 

mailto:info@ispd.ir


 ساخت با رویکرد پدافند غیرعاملتهران از نظر میزان آسیب در برابر خطرات انسان 12بندی منطقة پهنه

 
  

گفت  توانیمعبارتی . بهاندبودهخود  مادی، معنویو امکانات 

ی قدرت هاشاخصکه کشورها در قبال تهدیداتی که متوجه 

کارهایی  ساز ودر صدد دستیابی به  شودیم هاآنو امنیت 

توان دفاعی خود را افزایش داده و  هاآنهستند که بر مبنای 

 قادر به دفع تهدیدات گردند.

 استراتژیک موقعیت در تنگرف قرار با ایران کشور

 از گاز و نفت عظیم ذخایر بودن دارا و سویک خاورمیانه از

-یارو مهمترین شهر اد و تهران به عنوان پایتخت دیگر سوی

 قرار استعماری دول توجه کانون در همواره ،کشور سیاسی

 . است داشته

استقرار  و گذاریسرمایه باالی حجم به توجه با شهرها

تر مهم همه از و اقتصادی ابزارهای و تأسیسات از بسیاری

 بروز صورت در، هستند ساکن هاآن در که زیادی جمعیت

 در. شوندمی توجهی قابل جانی و مالی صدمات جنگ دچار

 هایویرانه از ترکیبی شامل جنگی صدمات، مناطق شهری

-سازه انهدام. است شهری عناصر عملکرد در و اختالل کالبدی

اساسی  تأسیسات، هادسترسی و هاراه شبکه، هاساختمانو  ها

 و گاز، آب، برق، تلفن ارتباطی خطوط، هانیروگاه، آب مخازن

 اختالل، جنگ شدن طوالنی صورت در. هستند جمله آن از ...

 و گازرسانی، رسانیبرق، آبرسانی هایشبکه از یک در هر

 ساکن جمعیت گرفتن قرار تنگنا در باعث خطوط مخابراتی

اهمیت بررسی این . کاهدمی هاآن مقاومت از توان و شده

مسأله در شهر تهران به عنوان پایتخت کشور، محل استقرار 

گیری کشور در مواقع بحران از اهمیت تمامی قوا و قلب تصمیم

 بسیار باالیی برخوردار است.

تهران امکان شناسایی  کالنشهر وسعت فراوانبا توجه به 

در قالب پژوهش حاضر  در مقیاس کل شهر خطرهای پرپهنه

در راستای توجه به کاربردی بودن و پذیر نبود، لذا امکان

ماهیت موضوع، مناطق واقع در هستة مرکزی شهر تهران چون 

های نمونه موردی انتخاب به عنوان گزینه 12و  11مناطق 

 12های کمتری در منطقة شدند. با توجه به اینکه پژوهش

گانه، ه، و این منطقه محل استقرار یکی از قوای سهانجام شد

-بیمارستان، عمارت و ابنیه اداری ها موزه،بازار تهران و ده

به عنوان نمونة موردی  12منطقة  است، بنابراینسیاسی 

 انتخاب شد.

های از طرفی با توجه به نبود چارچوب جامعی از شاخص

های شهری، و همچنین صرفِ پذیری بافتتأثیرگذار در آسیب

های اخیر انجام گرفته در این موضوع به مباحث اتکای پژوهش

نمود تا در راستای نظری،  لذا انجام این پژوهش ضروری می

از نظر میزان  12بندی منطقه پهنه "هدف اصلی پژوهش که 

ساخت با رویکرد پدافند پذیری در برابر خطرات انسانآسیب

 ، در پایان به سؤاالت ذیل پاسخ داده شود.باشدمی "غیرعامل 

های شهری با رویکرد پذیری بافتهای آسیبشاخص .1

 پدافند غیر کدامند؟

تهران در برابر خطرات  12پذیری منطقة بندی آسیبپهنه .2

 ساخت به چه صورتی خواهد بود؟انسان

پذیری در برابر راهبردهای پیشنهادی کاهش آسیب .3

 تهران چه خواهد بود؟ 12ة ساخت در منطقحمالت انسان

 مبانی نظری -2
-)استراتژی واردن( کانون ریموفق اخ یدر استراتژیهای جنگ

به اهداف  شهرها حساس، مهم و ،یاتیمراکز ح ،یتیهای جمع

 ستمیدر قرن ب ریهای اخجنگ یاند. با بررسشده لیتبد یجنگ

صورت گرفته  هایشرفتیپ با شودیمشخص م کمی و ستیو ب

 شترییمناطق شهری ب ،ینظام زاتیو تجه حاتیدر سطح تسل

 نیشتریهای جنگ قرار گرفته و بطرف تهاجم در معرض خطر

های در جبهه ریدرگ ینظام روهاییجای نبه یتلفات انسان

عموم مردم ساکن در مراکز شهری با بار  نیدر ب نبرد،ی اصل

 به زینبرد ن یهای اصلباال ثبت شده است، جبهه یتیجمع

 (.54: 1392حسینی امینی و کامران،شهرها کشیده شده است )

 زییربرنامه و ییفضا زییرشهری، برنامه یطراح شهرسازی،

 تواندیاست که م ییهابرنامه نیتراز مهم ییاشهری و منطقه

مؤثر واقع شود، در  شهرها در داریو پا منیا یطیمح جادیدر ا

ساکنان  رییپذبیبحران در کاهش آس زییربرنامه نیب نیا

و در  نیترییابتدا رایاست، ز برخوردار ایژهیو گاهیشهرها از جا

جان  عت،یای در طبهر موجود زنده ازین نیتریاتیحال ح نیع

اصل در  نیاست. ا منیمفهوم و مأوا و سرپناه ا و پناه به معنا

 ان رابدن انس یها هم مصداق دارد، خداوند طراحانسان انیم

است، مثالً اعضای حساس مثل:  منیانجام داده که ا طوری

 منیا تا قرار داده نهیمغز و قلب را درون جمجمه و قفسه س

 یو مال یجان تیامن نیباشند؛ حفاظت در برابر خطرات و تأم

 نیتریاصل هستند،ی که در حال زندگ یها در اماکنانسان

 زییربرای برنامههای کالن کشورها رییگمیراهبرد در تصم

 (.76: 1391کامران و دیگران،است ) شهرها و یهای مسکونمجتمع

تنها در مقابل حمالت رعایت الزامات پدافند غیرعامل نه



 1397؛ تابستان 2ی ؛ شماره1ی پژوهشی شهر ایمن؛ دوره-نشریه علمی

 

 
 

احتمالی بلکه در مقابل سوانح طبیعی از اصول الزم در توسعه 

های شهر و حفظ پایدار و ماندگاری تأسیسات و زیرساخت

(. امروزه پدافند 1380زیاری،رود )یجان و مال مردم به شمار م

های عنوان یکی از موثرترین و پایدارترین روشغیرعامل به

دفاع در مقابل تهدیدات، همواره مدنظر اکثر کشورهای جهان 

قرار دارد و حتی کشورهای برخوردار از توان نظامی بسیار باال 

 اند وای توجه داشتهمثل آمریکا به این موضوع به صورت ویژه

طرفی در اکثر معادالت کشوری مانند سوئیس با وجود بی

کیانژاد سیاسی و نظامی به این موضوع توجه بسیار داشته است )

معمارانه در در دوران جنگ سرد تمهیدات  (.5 :1391و همکاران،

در دو بلوک شرق و غرب  طور گستردهشهرسازی و معماری به

کیل قرارگاه پدافند در نظر گرفته شد. در کشور ایران هم با تش

پایگاه پدافندی در سطح کشور(  3600االنبیاء )با هوایی خاتم

نظامی ایران  5و  4ن او سازمان پدافند غیرعامل )به عنوان ارک

بعد از نیروی هوایی، دریایی و زمینی( رعایت اصول پدافند 

های حساس و مهم، غیرعامل در طراحی و اجرای طرح

های های حساس و شریانمانتأسیسات زیربنایی و ساخت

-اصلی و حیاتی کشور و آموزش عمومی مردم توسط دستگاه

انداز و قانون های اجرایی و تخصصی با تصویب سند چشم

آن مطالعه و اجرای  121از ماده  11چهارم که در بند  برنامه

ها و تأسیسات حیاتی، های پدافند غیرعامل در طرحطرح

جرائی تکلیف شد. بنیان توجه های احسس و مهم به دستگاه

های اجرائی ساختاری به موضوع پدافند غیرعامل در دستگاه

ه پنجم قانون برنام 158شکل گرفت. همچنین در موضوع ماده 

کارگیری تمهیدات و مالحظات توسعه بر آن تاکید شد. به

ها، کارایی دفعی پدافند غیرعامل عالوه بر کاهش شدید هزینه

ها را در زمان تهاجم دشمن بسیار پروژهها، اهداف و طرح

های شده در جنگافزایش خواهد داد. تجارب و شواهد ثبت

های مستدل و اعصار گذشته تاریخ بشری و قرن حاضر، نمونه

انکارناپذیری است که ضرورت حیاتی پدیده دفاع غیرعامل را 

نماید. رعایت اصول پدافند غیرعامل قدرت آشکار و ثابت می

ای عنوان قدرت منطقهایران را تصاعدی باال برده و به ملی

عنوان یک واسطه، هرسازی بهتثبیت کرده است. معماری و ش

برد، تدابیر پدافند غیرعامل در معماری قدرت دفاعی را باال می

تواند عالوه بر کاهش خسارات تهدیدات و شهرسازی می

بر ساز مانند جنگ، جهت کاهش خطرپذیری در براانسان

با  (.2: 1388شاد،فرزامخطرات طبیعی نیز مفید واقع شود )

مشخص  کمیو ستیو ب ستمیدر قرن ب ریهای اخجنگ یبررس

و  حاتیصورت گرفته در سطح تسل هایشرفتیپ با شودیم

 در معرض خطر شترییمناطق شهری ب ،ینظام زاتیتجه

 یانسان تلفات نیشتریهای جنگ قرار گرفته و بطرف تهاجم

در  نبرد،ی های اصلدر جبهه ریدرگ ینظام روهاییجای نبه

باال ثبت  یتیعموم مردم ساکن در مراکز شهری با بار جمع نیب

ه شد دهیکش شهرها به زینبرد ن یهای اصلشده است. جبهه

 :است ریدنبال اهداف زاست. دشمن در حمله به شهرها به

 ؛فشار بر دولتمردان و مسئوالن جادیا 

  ی؛اجتماعبرهم زدن نظم 

 ها به نمودن آندر مردم و مجبور یختگیگساز هم جادیا

 ؛مهاجرت از شهرها

 ؛در مردم و جامعه یتینارضا جادیا 

 ؛نگران ساختن رزمندگان نسبت به اوضاع پشت جبهه 

 یبانیهای شهری و پشتبردن آستانه مقاومت عقبه نیاز ب 

 ؛از جبهه

 ( 134: 1388نیا،پیمان و غضنفریبراندازی نظام حاکم.) 

، باشد شهروندانش مختلف نیازهای پاسخگوی باید شهر

 زمین، آشامیدنی آب، بهداشت، مسکن از اعم نیازها این

 حفظ همچنین و آن امثال و سیل از مصونیت، خیزحاصل

 عموماً امنیت حفظ جهت این به است. دشمنان برابر در امنیت

 خاص هایاولویت و مهم مسائل جزء شهرها سازندگان برای

، هاکوه پناه در شهر امنیت تأمین تاریخ طول در .است بوده

 گذاشتن، شهرها پیرامون حصارهای ساخت، دریا سواحل

 طریق از یا و گشتمی میسر هادروازه و بانیدیده هایبرج

 مدخل در نظامی هایقلعه احداث با یا و شهرها پیرامون خندق

 از ترکیبی بود ممکن حالدرعین. شدمی برقرار شهرها ورودی

 شهر دفاعی قدرت و افزایش امنیت تأمین در نیز مورد این

 داخلی ساختار و اندازه، شکل بنابراین. شود کار گرفتههب

 به استحکامات قالب در که بوده دفاع مسئله از متأثر شهرها

طرق  یدر تمام (.1390،جدی اصغریان) است آمده در نمایش

-و برنامه یطراح ندیکه در فرآ یعوامل حمله دشمن به شهرها،

 رگذاریتأث توانندیشهری همواره حضور فعال دارند، م زییر

در  یاصل رهاییعنوان متغآنچه که به گرید عبارتباشند. به

 رانیو مد رانیگمیشهری و تصم زانیرکنترل طراحان و برنامه

ها، و اصالح آن رییبا تغ توانیاست و م رعاملیدفاع غ حوزه

کاهش  شهرها و تلفات را در حمالت دشمن به رییپذبیآس
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 :مطرح نمود ریبه شرح ز یبندی کلدر دسته توانیداد را م

 ؛شهری یکل های()فرم اشکال 

 ؛کالن شهری الگوهای 

 ؛های شهریساختمان بافت 

 ییها در ساختار فضاآن عیشهری و نحوه توز هایکاربری 

 ؛شهر

 (.24: 1392، کامران) ییفضا زییرو برنامه یابیمکان 

 نیبر ا یدانشمندان علوم اجتماع و از متفکران یگروه

ی ادامه یها برامستیس یناتوان از تیباورند که بحران، حکا

. به هر صورت، بروز هر بحران دارند خود یفعل یبه شکل اتیح

 یهاآن دارد که ساختار و سامانه از نشان یطیمح ایدر هر فضا 

 یمدآها دچار ناکارساختار از کارکردها و یموجود در بخش

-دارند. به یبازنگر به ازین شیخو اتیتداوم ح یاند و براشده

-و بحران یعیطبی هاها در دو گروه بحرانبحران ،یصورت کل

 اگر (.1392،پورمطلق) شوندیم یبندطبقه یها با منشأ انسان

-و اگر به یجیرا بحران تدرآن فتدیاتفاق ب یبه آرام بحران

 نامندیم یرا بحران ناگهاندهد آن رخ سرعت

(Nakhbatofoghahaayee,2010 .) 

شامل کاهش  یرکن اصل 4 یبحران دارا تیریمد

است.  یسازیو عاد یواکنش و بازساز ،یآمادگ خسارات،

مقابله  یبرا یو آمادگ ینیبشیبحران پ تیریمد اصل نیترمهم

 تیهر اندازه که به مراحل قبل از بحران اهم و است بحران با

و پس  نیح یمربوط به مرحله یهاهنیشود، هز دادهی شتریب

 یشهر تیریمد(. 1391ملکی، ) افتیخواهد  کاهش از بحران

که در مورد  یاطالعات نیهمچن تواند بر اساس دانش خودیم

 تیریها شود. مدنبحرا شدنترشهر خود دارد، مانع گسترده

که اگر هوشمندانه  ابدی کاهش هادارد تا بحران یسع یشهر

پرور جان) دیاین شیپ یبحران الاص دیبا مسائل برخورد شود شا

 است، شهر رییپذبیعصر حاضر عصر آس(. 1392پور، و رسولی

در ابعاد  شهرها شهری، اتیشدن حدهیچیهمسو با پ رایز

سو و کیاز  کیتکنولوژ و بحران یعیمختلف با مخاطرات طب

محمدی اند )سو مواجه گرید از یتیامن -یهای اجتماعبحران

 دنبالبه وستهیجوامع مختلف پ(. 212: 1394،ایندرییچشمه و حده

های بیآس تا بتوانند باشندبوده و  ییهاحلو ابداع راه کشف

کنترل  یاگونه ها را بهو جنگ رمترقبهیاز حوادث غ یناش

ها را حوادث و بحران به حداقل رسانند و در واقع اینموده 

 استیاجرای س (.379: 1394،نهمکارا شهسواری و) ندینما تیریمد

ی انرژی، فرصت ساتیو تاس یاتیمراکز ح عیتوز و ییزداتمرکز

 اقتصادی و حفظ ،یبرای اجرای عدالت اجتماع مناسب

و  کومنشین) است یالاحتم داتیدر برابر تهد میعظ هایهیسرما

همین انگیزه امروزه شهرسازی با رویکرد به (.2: 1393همکاران،

ریزان تدافعی براساس اصول پدافند غیرعامل مورد توجه برنامه

های مختلف علمی، مانند معماری، شهرسازی، مسکن در حوزه

ریزی شهری و جغرافیا قرار گرفته مهندسی عمران، برنامه

کارهای پژوهشی انجام گرفته در این زمینه ترین اصلیاست. 

 شامل موارد زیر است: مطرح کرد

 کتری خود نامه د، در پایان(1383) اصغریان جدی

، به «الزامات معمارانه در دفاع غیرعامل پایدار»عنوان  تحت

مسئله دفاع غیر عامل از دیدگاه معماری پرداخته است. در 

ماری از دیدگاه این تحقیق مسایل مربوط به طراحی و مع

مسئله در پدافند غیر عامل پرداخته شده است؛ با این حال 

ل دفاع غیر عامل از ماند و به مسایسطح معماری محدود می

 .پردازددید شهری نمی

 اصول و »کتاب  (،1385) نژاد و امین زادهداعی

های مسکونی ز فضای باز مجموعهرهنمودهای طراحی و تجهی

، را زیر نظر مرکز تحقیقات «غیرعاملمنظور پدافند به

ساختمان و مسکن منتشر کردند که در آن به بررسی و ارائه 

هایی در خصوص فضاهای باز از دید دفاع غیر دستورالعمل

 عامل پرداختند. 

 ( در تحقیقی با عنوان بهبود 2009گوهرینگ )

طراحی شهر دفاعی، به چگونگی تحقق اهداف طراحی دفاعی، 

با استفاده از ابزارهای تحلیلی پرداخته است. در یک محیط 

توان در یک طرح جامع وی معتقد است که ابزارها را می

استفاده کرد؛ لذا برای بررسی خود در سه مطالعه موردی 

هرکدام در یک منطقه خاص آب و هوایی متفاوت، شمال اروپا، 

خلیج عربی و کالیفرنیای مرکزی را برای چگونگی استفاده از 

تحلیلی برروی متغیرهای خاص در طراحی شهر دفاعی  روش

 خود انتخاب کرده است.

 ( در تحقیقی با عنوان 2011لرتین و همکارانش )

ارزیابی حمله پیشگیرانه در مقابل اهداف نادرست و حفاظت 

کارگیری دفاع فاعی، نحوه توزیع منابع را با بهدر استراتژی د

ر اهداف کاذب و بهینه در پیشگیری موثر حمالت، استقرا

پژوهش دو  نیدر اکنند. پشتیبانی اهداف تجزیه و تحلیل می

 که یحمله در نظر گرفته شده است: هنگام استراتژی مورد
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از  تعدادی که یکند و هنگامیبه همه اهداف حمله م مهاجم

 نیا تینها کند که دریاهداف را برای حمله انتخاب م

در مورد  رییگمیتصم رایسازی بنهیها را با مدل بهاستراتژی

 هیاحتمال برآورد و ارا اساس بر رانهیشگیپ ةبری از حملبهره

 شود. یم

 ( در تحقیقی تحت 1390شجاع عراقی و همکاران )

های پشتیبان مدیریت بحران با یابی بهینه پایگاهمکان"عنوان 

به  "تهران 6استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی در منطقه 

های گزینی پایگاهبررسی عوامل موثر بر مکانشناسایی و 

سازی اند و پس از آمادهپشتیبانی مدیریت بحران پرداخته

ها، بخش شمال شرقی هاو تجزیه و تحلیل دادهها و نقشهالیه

عنوان گزینه برتر گراه کردستان و شهید گمنام را بهتقاطع بزر

 اند.از پایگاه پیشنهاد داده

 (، در 1394نیا )ریچشمی و حیدمحمدی ده

های ویژه از نظر پدافند غیرعامل سازی کاربریای به مدلمقاله

در شهر اهواز پرداخته است، که اصول مکانی پدافند غیرعامل 

های ویژه را شهری و استخراج استانداردهای مکانی کاربری

 کند.بازشناسی می

 ( ح1389احدنژاد و دیگران ،) بیبی و دیگران

(، 1388آبادی و دیگران )(، زنگی1384ن )(، رفیعیا1387)

د و فیروزپور (، کیانزا1389(، فرزادشاد )1389فرجی و فرخلو )

-بندی کاربری( نیز در ارتباط با پدافند غیرعامل و پهنه1391)

 اند.داده های حساس تحقیقاتی انجامیابی کاربریها و مکان

کاهش مخاطرات شهری، برای کاهش یا حذف خطر که 

-باشد، شامل اقدامآور مینهایی آن توسعه شهرهای تابهدف 

ریزی تمان و کدهای ساختمانی تا برنامههایی از مهندسی ساخ

. اگر جلوگیری از رشد ها استکاربری اراضی و تملک دارایی

های ناشی از آن کاهش آسیب پذیر نیست، ولیشهری امکان

نجات  چیزی که بیش از همه اهمیت دارد، پذیر است.امکان

ها در برابر این رخداد انسانی است. رشد شهری جان انسان

شود ولی در عین حال عوامل باعث تسهیالت زیادی می

زا هم بیشتر شده و تسهیالت محیطی تبدیل به ضرر بحران

ریزی شهری از برنامهامروزه  (.2: 1389شیعه و دیگران، شود )می

جتماعی، مفهوم کالبدی صرف خود دور شده و مفاهیم ا

گیرد، با این وجود ادی و زیست محیطی را نیز در بر میاقتص

تمامی این مالحظات در نهایت به شکل کالبد و فضا در شهر 

عنوان به تواننابراین ابعاد کالبدی را میرسند. ببه عینیت می

ترین نقش شهرسازی در کاهش اثرات وقوع بحران و محسوس

شکل و کالبد شهر شامل حمالت هوایی و ... دانست. فرم، 

-ها از طریق برنامهشوند که سازماندهی آنعناصر مختلفی می

گیرد. این بخش ریزی شهری و طراحی شهری صورت می

بندی، تواند از طریق تقسیمات کالبدی شهر و نظام محله می

مراتب، مراکز شهری، سطوح پر نظام شبکه ارتباطی و سلسله

های شهری، نظام قطعه انهها، نشها و محلهو خالی، بخش

شهری، فضاهای باز بندی، الگوهای مختلف بافتبندی و بلوک

ها و پراکنش کاربریهای جمعیتی و ساختمانی، شهری، تراکم

عزیزی و جهت گیری گسترش و رشد پیاده شود ) سرانجام

(. معیارهای مختلفی در عرصه شهرسازی و در 27: 1387اکبری، 

ها و ساختمانپذیری و فضا، آسیبباحث مربوط به کالبد م

که به دو  دهندآوری آن را افزایش میبافت را کاهش و تاب

-عوامل بیرونی تقسیم می دسته عوامل درونی ساختمان و

 گردند.

 عوامل درونی ساختمان -الف
پذیری به اختمان عواملی هستند که اثر آسیبعوامل درونی س

ختمان، نوع مصالح قدرت سا :گردد مانندخود ساختمان برمی

 ساختمان، مساحت ساختمان، طبقات ساختمان و...

 عوامل بیرونی ساختمان -ب

عوامل بیرونی ساختمان عواملی هستند که مستقیماً اثر 

گردد، بلکه ی و موشکی به خود ساختمان بر نمیحمالت هوای

پذیری بافت شهری تأثیرگذارند از عوامل دیگری در آسیب

های همجوار، مطلوبیت کاربری نوع کاربریجمله عرض معابر، 

های خطرآفرین نسبت به محل قرارگیری، دوری از کاربری

های مناسب و امدادی نظیر پمپ بنزین و نزدیکی به کاربری

 . های درمانیکاربری نظیر مراکز مدیریت بحران و

ظور منها و معیارهای پدافند غیرعامل بهشاخص -1شکل 

 تهران 10بندی منطقه پهنه
(، اسماعیلی 1389(، احمرلویی )1389(، احدنژاد )1386منبع: ابهری )

(، حبیبی 1382(، جمشیدی )1386(، بیکن )1375(، بحرینی )1388)

(1387) 
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عنوان پیشینة دی ادبیات موضوع مرتبط و آنچه بهبناز جمع

شاخص  7تحقیق در مناطق دیگر تهران انجام پذیرفته است، 

پذیری مناطق شهری )و تأثیرگذار در بررسی آسیب

، استخراج گردیده که (ها در داخل پرانتزهای آنزیرشاخص

های انجام شده، دارای عالوه بر اشراف بر تمامی پژوهش

-پذیری میهای آسیبنوآوری در ارائة یک چارچوب شاخص

یر در سا استفادهبرای  عنوان چارچوبی نوتواند بهمی باشد و

.دسترسی به 1صورت ههای مشابه قرار گیرد. که بپژوهش

 (های متروفضاهای امن )فضاهای باز، فضاهای سبز، ایستگاه

های راکز درمانی، ایستگاه)م . دسترسی به مراکز امدادی2

 (پیوندی، عمق، اتصال. نحوة چیدمان فضا )هم3 (نشانیآتش

های خانوار، گروههای جمعیتی )تراکم جمعیت، بعد . ویژگی4

های کالبدی )کیفیت ابنیه، اسکلت بنا، . ویژگی5 (پذیرآسیب

. دسترسی به 6 (تعداد بر زمین، اندازه قطعات، تعداد طبقات

. حرائم مراکز 7 (مراکز پشتیبانی )مراکز اداری، مراکز آموزشی

 اند.تببین شده (خطرآفرین )جایگاه سوخت، پست برق

 

 
تهران، مأخذ  12پذیری منطقه های آسیبشاخص -2شکل

 1397نگارندگان، 

 

 پیکره اصلی پژوهش -3

 شناسی پژوهشروش -3-1

و از  کاربردی هایپژوهش زمره این پژوهش از نظر هدف در

 نظر نحوه گردآوری اطالعات در زمره تحقیقات توصیفی و

 Survey) غیرآزمایشی است که از دو دسته تحقیق پیمایشی

Research ) همبستگیو (Correlational Research )

-بیآس یابیارز پی تحقیق در نهایت در و استفاده کرده است

اخت و سان در برابر تهدیدات  انسانتهر 12منطقه  یرپذی

پذیری منظور کاهش میزان آسیبارائه راهکارهایی مناسب به

موردنگاری نیز  هایپژوهش دسته در ترتیب بدین که است

 یندفرآ و شدهمطرح سؤاالت اهداف، به توجه با .گیردمی قرار

 پژوهش این در مختلفی هایروش از هاآن به پاسخگویی

 صورت تیتروار اشاره شده است:شود که در زیر بهمی استفاده

 7 و ارائة چارچوب نوآورانه از ضمن بررسی ادبیات موضوع

و  پذیری مناطق شهریشاخص تأثیرگذار در بررسی آسیب

منظور بررسی کلی محدوده در ابتدا بهها، های آنزیرشاخص

 هایشاخص و براساس پیمایش میدانی براساسمورد مطالعه 

های الیه ،های جمعیتی(جز ویژگی)به مستخرج شده گانة7

GIS  تهیه شده است. تهران 12منطقه 

های بلوک های جمعیتی ازتهیه نقشة ویژگیجهت   

بهره گرفته ها سازمان آمار به تفکیک زیرشاخص 1390 آماری

صورت هها بشده است و به این صورت نقشة تمامی زیر شاخص

 گردد.جداگانه کامل می

-ها، جهت اولویتهای زیرشاخصنقشهپس از تهیه   

، مقایسة زوجی بین هر کدام از ANPها به روش بندی آن

 20ای در بین توزیع پرسشنامه در قالبگانه 7های شاخص

های مشترک شهرسازی، عضو هیئت علمی فعال در حوزه

های دولتی شهر تهران معماری و پدافند غیر عامل دانشگاه

ای و با مرحلهتک ،ایگیری )احتمالی( خوشهصورت نمونهبه

و با پراکنش متعادل  درنظر گرفتن تعداد برابر مردان و زنان

 ، انجام پذیرفت.1396در تابستان 

-صورت زیر میهدر پژوهش حاضر ب ANPراحل انجام روش م

 باشد:

هم و ها نسبت به.محاسبة میانگین هندسی زیرشاخص1

 بندی درون شاخصی براساس نظرات نمونة متخصصاولویت

عنوان مثال میانگین هندسی )به . محاسبة وزن هر شاخص:2

بر اساس تقسیم میانگین هندسی  (های آنمجموع زیرشاخص

 هاتمامی شاخصهای هندسی هر شاخص بر مجموع میانگین

 (عنوان مثال مجموع میانگین هندسی نقاط ضعف)به

  ها براساس وزن هر شاخصشاخصبندی اولویت. 3
ها مطابق ها و مقایسة زوجی آندهی شاخصدر راستای وزن

دیدگاه متخصصین از طیف پنجگانة لیکرت استفاده شده 

است، که بر اساس آن در صورت اولویت برابر دو شاخص نسبت 
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کار هشود. اعداد بدو استفاده می برای هر 1به همدیگر از عدد 

رفته در طیف اعداد فرد هستند و در صورت برتری نسبی و 

استفاده شده و  5و  3کامل یک شاخص بر دیگری از اعداد 

 را کسب خواهد نمود. 5/1و  3/1شاخص با اویت کمتر 
 

 

 1397مأخذ: کتاب اللهی و همکاران، ، طیف لیکرت پنجگانة

-یکی از مراحل مهم این پژوهش سنجش میزان آسیب

تهران در برابر حمالت احتمالی است که  12پذیری منطقه 

 Fuzzyو به کمک ابزار  GISافزار این قسمت عموما توسط نرم

GIS بندی مشخص شده در ها و اولویتگیری از وزنبا بهره

گذاری همدر این مرحله از روی انجام خواهد شد. ANPروش 

ها و با رعایت وزن هر های مربوط به تمامی زیرشاخصالیه

پذیری شاخص )میزان اهمیت(، نقشة یکپارچة فازی آسیب

دست هساخت بابر حمالت انسانتهران در بر 12ة بالقوة منطق

آید. که با استفاده از برداشت میدانی و تعیین مرز محالت می

نیز  12پذیری بالقوة محالت منطقة شهرداری، نقشة آسیب

منطبق بر  ،ترتواند در تحلیل موشکافانهآید که میمیبدست 

در  بخش باشد.های حساس کمکابنیه شاخص و کاربری

-و نقشة آسیب 12منطقه  و تحلیل وضعیتنهایت با سنجش 

کاهش خطر و ظور منپیشنهاداتی بهدست آمده، هپذیری ب

 .خواهد شددر قالب راهبرد و سیاست ارائه  پذیریمیزان آسیب
 

 شناخت اجمالی از محدوده مورد مطالعه -3-2

درصد محدوده تهران(،  3/2هکتار ) 1600با وسعت  12منطقه 

)مرکز تاریخی تهران( را  ناصری بیش از سه چهارم تهران

)خیابان  7و  6دهد. این منطقه از شمال به مناطق پوشش می

شهریور(، از  17)خیابان  14و  13انقالب(، از شرق به مناطق 

)خیابان شوش( و از غرب به منطقه  16و  15جنوب به مناطق 

شود. در نیمة ان حافظ و وحدت اسالمی( محدود می)خیاب11

برای مدتی به جدا شد و  12از منطقه  6حیه نا 1370دهة 

این  1375که در سرشماری سال طوریپیوست، به 13منطقه 

آمارگیری شد، لیکن با استدالل مشاور  13ناحیه در منطقه 

و تجدید  ءدر مرحله ارائه الگوی توسعه مبنی بر ضرورت احیا

ساختار مرکز تاریخی، این ناحیه بار دیگر به محدودة منطقه 

درصد از سطح منطقه )داخل باروی اول(  27اضافه شد.  12

سال  200درصد از بافت بیش از  73سال و  400بیش از 

ها و درصد محدوده منطقه از گستره 34ز قدمت دارد. بیش ا

رغم این های شاخص و ارزشمند تشکیل شده است. علیپهنه

از  ها، بیش از یک سوم سطح منطقه فرسوده )اعمارزش

عبارت دیگر، مرکز شود. بهیا غیر آن( محسوب می ارزشمند

 تاریخی تهران در معرض زوال و مخروبگی روزافزون است. 

برابر  1390جمعیت منطقه براساس آمار سرشماری سال 

شهر تهران( بوده درصد جمعیت کالن 18/3نفر ) 248 ،048

کاهنده بوده و از آن  1375تا  1359است. جمعیت منطقه از 

  .(1)جدول شماره  تاکنون افزایش نسبی داشته استسال 

تا  1359تغییرات کمیتی جمعیت در منطقه ) -1جدول 

1390) 

 جمعیت

 سال
 نرخ رشد 12منطقه 

1359 343633  

1365 272374 8/3- 

1375 230061 7/1- 

1390 248048 76/0 

75-1359  5/2- 

85-1359 0 24/1- 
 1390و  1375سرشماری مأخذ : 

تحوالت جمعیتی منطقه با  های مربوط بهترین ویژگیمهم

ها و اطالعات سرشماری نفوس و مسکن که از دادهشهر تهران 

دست آمده است عبارتست به 1395الی  1385های بین سال

 از:

  نرخ رشد جمعیت منطقه تقریباً نصف نرخ رشد تهران

 است. 

  ر رشد جمعیت بسیار بیشتآهنگ رشد تعداد خانوار از

جمعیت و یا مجرد را نشان است که این تشکیل خانوارهای کم

گوی استفاده اززمین در منطقه در وضع موجود، الدهد. می

 است: 2جدول صورتبه
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 12های اصلی در منطقه سطوح و نسبت کاربری -2جدول 

 کاربری اصلی ردیف
مساحت 

 )هکتار(

به درصد 

 کل

 30 479 مسکونی 1

 4/7 *118 مسکونی مختلط 2

 8/11 190 تجاری 3

4 
می و  مو ع خدددمددات 

 اداری
221 8/13 

5 
فضدددای باز و سدددبز و 

 تفریحی
60 8/3 

 3/3 52 صنعتی و کارگاهی 6

7 
حددمددل و نددقددل و 

 پارکینگ
75 7/4 

8 
سات و تجهیزات  سی تأ

 شهری
11 7/0 

 5/3 56 زمین بایر 9

 21 338 هاشبکه راه 10

 100 1600 جمع -

دلیل ای از سطوح مسکونی )بهتوجه : * بخش قابل مالحظه

کارگاه و انبار تبدیل شده، گریزی و عوامل دیگر( به جمعیت

 عنوان مسکونی مختلط شناسایی شده است. که به

 

 تجزیه و تحلیل -3-3

در این  12های اولیه منطقه شناخت اولیه از ویژگی ازپس 

-استفاده از روش تحلیل چیدمان فضا میزان همقسمت با 

پیوندی یک خط دست آمده است. میزان همپیوندی منطقه به

معنای میانگین تعداد مراحلی است که برای رسیدن محوری به

از یک خط محوری به هر خط محوری دیگر، واقع در نقشه 

محوری، باید طی شود. هرچه میزان این شاخص کمتر باشد 

طراف جداافتادگی و انزوای بیشتر بافت نسبت به ا دهندهنشان

زند پذیری بیشتر بافت دامن میخود است که این امر بر آسیب

(tunner,2004)تهران با استفاده  12پیوندی منطقه . میزان هم

 3و 2دست آمده است که در شکل به MapInfoافزار از نرم

 گردد.مشاهده می

 

 تهران 12پیوندی منطقه هم -3شکل  

 
 تهران 12پیوندی منطقه سازی همفازی -4شکل 

 

هوایی و موشکی نقاطی  در برابر حمالت پرخطرشه نواحی نق

-ر این وقایع، بیشترین آسیب را میدهد که در اثرا نشان می

پذیری مراکز بندی آسیببیند. در این مقاله، نقشه پهنه

سه برابر حمالت هوایی و موشکی، طی  شهری درفعالیت

های اصلی که مرحله تولید شده است. در مرحله نخست نقشه

-در تخریب ناشی از حمالت موثر هستند از نظر اهمیت درجه

ها با استفاده دهی شده، در مرحله دوم این نقشهبندی و امتیاز

های فازی تبدیل شده، در مرحله سوم از توابع فازی به نقشه

اساس روش ای فازی برهبا توجه به امتیازات هر نقشه، نقشه

ANP فاصله از مراکز خطرآفرین شامل  اند.با هم ادغام گردیده

 Bufferپست برق و جایگاه مصرف سوخت با استفاده از 
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ها سوزی و انفجار این کاربریشده زیرا در مواقع آتشمحاسبه

گذارند. تعداد های اطراف تاثیر میصورت شعاعی بر کاربریبه

پذیری شده جهت محاسبه میزان آسیبهای انتخابنمونه

پذیری شبکه ارتباطی و دسترسی، شامل کل کالبدی و آسیب

جامعه آماری یعنی تمامی قطعات موجود در بافت مورد 

داشت میدانی مطالعه است که اطالعات مربوط به آن حاصل بر

دست آمده دهی معیارهای بهوزن 3و جدول 4است. در شکل

نحوه  4ری و در جدول شماره پذیمنظور سنجش آسیببه

 ها و اطالعات ارائه شده است.سازی دادهفازی

 
کارگیری روش پیمایشی دلفی جهت استنتاج به -5شکل 

 دهی فروض وزن

 وزن نهایی معیارها -3جدول 

 معیار
وزن 

 نرمال

وزن 

 نهایی
 معیار

وزن نرمال 

شده در 

 خوشه

وزن 

 نهایی

 0.01 0.10 بعد خانوار
مراکز 

 آموزشی
0.50 0.01 

تراکم 

 جمعیتی
0.89 0.07 

مراکز 

 ادرای
0.50 0.01 

گروه های 

 پذیرآسیب
 0.16 0.53 اتصال 0.00 0.02

جایگاه 

 سوخت
 0.08 0.27 عمق 0.00 0.00

 0.00 0.00 پست برق
همپیوند

 ی
0.20 0.06 

ایستگاه 

 مترو
0.02 0.01 

اسکلت 

 بنا
0.07 0.00 

 0.19 0.50 فضای باز
اندازه 

 قطعات
0.08 0.00 

 0.18 0.48 فضای سبز
تعداد بر 

 زمین
0.50 0.02 

 0.01 0.28 طبقات 0.00 0.00 نشانیآتش

مراکز 

 درمانی
1.00 0.18 

کیفیت 

 ابنیه
0.07 0.00 

 

پذیری سازی عوامل موثر در میزان آسیبفازی -4جدول 

 های شهریموشکی در بافتناشی از حمالت هوایی و 

 رتبه

عامل موثر 

در میزان 

-آسیب

 پذیری

فازی 

 کامل

مقادیر فازی 

 سازی شده
 بدون فازی

1 

دسترسی 

به فضای 

 باز

بیشتر از 

500 

 متر

تا  50از 

 متر 500

 50کمتر از 

 متر

2 

دسترسی 

به فضای 

سبز 

 شهری

بیشتر از 

4000 

 متر

تا  400از 

 متر 4000

کمتر از 

 متر 400

3 

دسترسی 

به مراکز 

درمانی 

 )درمانگاه(

بیشتر از 

750 

 متر

تا  150از 

 متر 750

کمتر از 

 متر 150

6 

تراکم 

جمعیتی)

م1000در

 تر(

بیشتر از 

 نفر200

مقادیر بین 

 200تا  10

 نفر

 10کمتر از

 نفر

 همپیوندی 7
کمتر از 

1.33 

مقادیر بین 

1.33-4.72 

بیشتر از 

4.72 

8 
تعداد بر 

 زمین
1 

 مقادیر بین

 بر 3 -1

 3بیشتر از 

 بر

9 

دسترسی 

به مراکز 

 آموزشی

بیشتر از 

1000 

 متر

تا  100از 

 متر 1000

کمتر از 

 متر 100

10 

دسترسی 

به مراکز 

 اداری

بیشتر از 

1000 

 متر

تا  100از 

 متر 1000

کمتر از 

 متر 100

 طبقات 11

بیشتر از 

30 

 طبقه

 30تا  1از 

 طبقه
 فاقد ارتفاع

 بعد خانوار 12
از بیش 

 نفر 5
 3 - 0 نفر  4-5
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13 

دسترسی 

به ایستگاه 

 مترو

بیشتر از 

1500 

 متر

تا  150از 

 متر 1500

کمتر از 

 متر 150

14 
اندازه 

 قطعات

کمتر از 

 متر100

مقادیر بین 

 2000تا  100

 متر

بیشتر از 

 متر 2000

15 
کیفیت 

 ابنیه
 مخروبه

در حال 

ساخت، 

نوساز، قابل 

قبول، 

مرمتی، فاقد 

 ایستایی

 زمین خالی

16 
اسکلت 

 ساختمانی
 خشت

بتنی، فلزی، 

آجر و آهن، 

 آجر، چوب

 زمین خالی

17 

گروه های 

آسیب 

پذیر )در 

 هر بلوک(

بیشتر از 

 نفر 60

تا  10بین 

 نفر 60

 10کمتر از 

 نفر

18 

دسترسی 

به آتش 

 نشانی

بیشتر از 

2000 

 متر

تا  200از 

 متر 2000

کمتر از 

 متر 200

19 

فاصله از 

جایگاه 

 سوخت

بیشتر از 

500 

 متر

تا  100از 

 متر 500

کمتر از 

 متر 100

20 
فاصله از 

 پست برق

بیشتر از 

500 

 متر

تا  100از 

 متر 500

کمتر از 

 متر 100

حبیبی،  -1385حبیبی، کیومرث، براساس  1397مأخد: نگارندگان، 
 -1382جمشیدی،  -1375بحرینی و مسائلی،  -1387کیومرث 

  1390هشامی و فشارکی،  -1379دستجردی، 

 

ها براساس کتاب دکتر بندی کاربریدر این پژوهش تقسیم

مشخص شده شده است. در  1375بحرینی و دکتر مسائلی، 

پذیری براساس روش فازی بندی  و تعیین شعاع آسیبتقسیم

از منابع مطروحه در جدول قبل استفاده شده است و در نرم 

ها استفاده نوان مقادیر پایه در جهت تهیه نقشهعبه GISافزار 

  شده است.

 
 1397،  پذیری متروسنجش میزان آسیب -6شکل 

 

 
 1397، پذیری فضای سبزسنجش میزان آسیب -7شکل 

 
 1397، باز یفضا یریپذبیآس میزان سنجش -8شکل 
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 1397، پیوندیهمپذیری زان آسیبسنجش می -9شکل 

 

 1397، نشانیآتشپذیری آسیب میزانسنجش  -10شکل 

 

1397، درمانگاهپذیری آسیبمیزان سنجش  -11شکل 

 1397، اسکلت بناپذیری آسیبمیزان  سنجش -12شکل 

 
 1397، کیفیت ابنیهپذیری آسیب میزان سنجش -13شکل 

 
 1397، تراکم جمعیتیپذیری آسیب میزان سنجش -14شکل 
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 1397، پذیری پست برقآسیب میزان سنجش -15شکل 

 

 
، پذیری جایگاه سوختآسیب میزان سنجش -16شکل 

1397 
 

 

 1397، پذیری اندازه قطعاتسنجش آسیب -17شکل 

های مربوط به هر زیرشاخص، توجه به وزن تهیة نقشهپس از 

گذاری همو روی ANPهر زیر شاخص و شاخص ان در روش 

پذیری میزان آسیب نقشة یکپارچة بالقوة در نهایتها، الیه

به  و 17 شکلدست آمده است. که در به ،تهران 12منطقه 

نشان داده  18 جهت تحلیل خرد، در شکل تفکیک محالت،

  شده است.

یکپارچة منطقه پذیری سازی آسیبنقشه فازی -18شکل 

12 ،1397 

 

یکپارچة منطقه  پذیریآسیب سازیفازی نقشه -18شکل 

 1397 ، به تفکیک محالت  12

 
و  12دست آمده از منطقة هسنجش وضعیت ببراساس موارد 

پذیری، مهمترین نقاط ضعف، قوت، های آسیبتحلیل نقشه

-ارائه شده است که به، سوآتدر جدول فرصت و تهدید در  

دگان امتیازدهی و در جدول دلیل تخصصی بودن، توسط نگارن

 بافت فرسودهبراین اساس  اند.ترتیب اولویت ارائه شدهزیر به

پذیری در برابر حمالت نظامی در گسترده با بیشترین آسیب

رتبة اول و پایین بودن کیفیت ابنیه و اتصال پایین بخش 

با بیشترین امتیازات در رتبه دوم قرار دارند  12مرکزی منطقه 

 و نیازمند توجه بیشتری هستند.
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 1397، و تهدیدنقاط ضعف، قوت، فرصت  -5جدول 

 

 گیرینتیجه -4

های عمومی توان به دو دسته یافتههای این پژوهش را مییافته

بندی نمود. در خصوص های مختص محدوده تقسیمو یافته

پذیری توان گفت، عوامل موثر بر آسیبهای عمومی مییافته

باشند )جمعیتی، کالبدی، دسترسی، فاصله بسیار گوناگون می

امل یکدیگر را تحت تاثیر آفرین و ...( و این عو از مراکز خطر

دهند. اگرچه ممکن است نوع تخریب کالبدی سوانح قرار می

ولی همه سوانح مخرب بر مردم  با یکدیگر تفاوت داشته باشد.

های اقتصادی و اجتماعی اثرات روانی دارند و در روند فعالیت

ی بر روی کنند و علیرغم اینکه اجماع کاملایجاد اختالل می

توان اذعان پذیری وجود ندارد، با این حال میمعیارهای آسیب

داشت که همه سوانح دارای وجوه مشترکی هستند که سبب 

های پژوهش مشخص شوند. طبق یافتهپذیری میایجاد آسیب

هایی خاص برای ارزیابی شد، اگرچه تاکنون مدل و شاخص

ده اند و این پذیری شهرها در حمالت هوایی ارائه نشآسیب

این حال  مانده است؛ باضوع تنها در حد طرح بحث باقیمو

های مدرن به حدی است که دولت امروزه، اهمیت طرح سالح

ها سیاست دفاع ملی خود را براساس شیوه های صحیح مقابله 

اند. با چنین ای طبیعی و تکنولوژیک تنظیم کردهبا بالی

ر بیات مطرح شده درویکردی، در این تحقیق با توجه به اد

پذیری ناشی از حمالت هوایی و نیز توجه به زمینه آسیب

پذیری ناشی از زلزله و مباحث نظری مشترک آن با آسیب

پذیری حب نظران معیارهای مربوط به آسیببررسی آراء صا

های شهری در حمالت هوایی استخراج شدند؛ که این بافت

که ارتباطی شهری، توان شامل بافت شهری، شبمعیارها را می

راکز امدادرسانی، حریم مراکز قابلیت دسترسی به م

 آفرین، جمعیت در معرض خطر و فضاهای امن دانست.خطر

با  پذیری در ارتباطپس از تشکیل مدل ارزیابی آسیب

ناسان مشخص نظران و کارشمسئله و با پیمایش آرای صاحب

هرها پذیری شهای مرتبط با آسیبشد که معیارها و شاخص

در برابر حمالت هوایی و موشکی از ارزش مساوی برخوردار 

معیارها، دسترسی به فضاهای امن و  نبوده و در میان این

رین اهمیت در ارزیابی دسترسی به مراکز امدادی دارای باالت

-توان گفت بهپذیری هستند. در این خصوص میمیزان آسیب

یک معیار در طور کلی هر چه میزان تاثیرگذاری و گستردگی 

بافت شهری بیشتر باشد، آن معیار از اهمیت بیشتری 

های که این موضوع از بررسی شاخصبرخوردار است؛ کما این

نباط پذیری در سطح محدوده نیز قابل استمرتبط با آسیب

ارهای گیری است که ارزش معیاست. بدین ترتیب قابل نتیجه

سان نبوده و شهرها یک پذیریمختلف در زمینه میزان آسیب

عضو محترم هیئت  20ها در این نمونة خاص براساس دیدگاه

های مشابه در های تهران که دارای پژوهشعلمی دانشگاه

بندی اند، اولویتهای شهرسازی، پدافند غیرعامل بودهزمینه

 معیارهای صورت پذیرفت.

توان گفت، های مختص محدوده میدر خصوص یافته

کشور در سطح مهم سیاسی و اداری های قرارگیری کاربری

العاده زیاد آن از نظر سیاسی و منطقه سبب اهمیت فوق

های استراتژیک عنوان یکی از بخشده و همواره بهامنیتی ش

-ته شده است که موجب شده به آن بهن نگریسشهری به آ

های وه نظامی نگاه شود. از نظر ویژگیعنوان یک هدف بالق

 9ها مشخص شد که در بررسی شاخصبافت منطقه پس از 

ز، دسترسی شاخص دسترسی به فضاهای باز و فضاهای سبزیر

های مترو، نشانی، دسترسی به ایستگاهبه مراکز درمانی و آتش

اتصال شبکه دسترسی و مساحت قطعات و همچنین عمق 

شاخص  4باشد. در میدارای بیشترین وزن در بین  فضاها؛

ها شامل، باشد که این شاخصمیپذیری متوسط دارای آسیب

پیوندی شبکه کیفیت و اسکلت ساختمانی و همچنین هم

پذیری کم است شاخص دارای آسیب 7ی می باشد. در ارتباط

ها شامل فاصله از جایگاه سوخت و پست برق، که این شاخص

باشند. پس از تعداد طبقات و تراکم جمعیتی؛ می بعد خانوار و

د که در پذیری مشخص شیل آسیبسازی و تحلانجام مدل



 ساخت با رویکرد پدافند غیرعاملتهران از نظر میزان آسیب در برابر خطرات انسان 12بندی منطقة پهنه

 
  

پذیری آسیب 12های منطقه درصد از بلوک 89.5مجموع 

پذیر بودن محدوده در ط به باال دارند که نشان از آسیبمتوس

توجه به قرارگیری مجلس از دیگر سوی  حمالت هوایی دارد.

شورای اسالمی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت فرهنگ و 

ارایی و اقتصاد، وزارت دادگستری، ارشاد اسالمی، وزارت د

سفارت روسیه، سفارت ترکیه، سفارت آلمان، سفارت تایلند، 

سفرات دانمارک، کنسولگری انگلیس، و آثار تاریخی و تجاری 

ها و متعددی چون باغ ملی، دانشگاه هنر، بازار تهران و موزه

های متعدد در سطح منطقه، و از دیگر سوی کیفیت بیمارستان

توجه و نیاز های کم عرض، عمر باالی ابنیه و دسترسی پایین،

را پذیری منطقه اقدامات در زمینة کاهش آسیبفوری به 

های دیگری در عنوان پژوهشتواند بهنماید که میضروری می

 ی قرار گیرد.وادامة این نگاشته مورد تحقیق و واکا
دهد که پذیری محالت نیز نشان میبررسی نقشة فازی آسیب

صورت هب 12، 19، 10، 11، 20، 22، 23ترتیب محالت به
پذیری در برابر ترتیب دارای بیشترین میزان آسیببالقوه به

پذیری ل نقشه آسیببا تحلیباشند، خطرات انسان ساخت می
د، دسترسی توان اذعان نموشهر تهران می 12کلی منطقه 

 های شرقی و شمال شرقی بافت،محدود به پارک در قسمت
دسترسی اندک به فضاهای باز در کل بافت، دسترسی بسیار 

ی و جنوب غربی بافت اندک واحدهای ساختمانی جنوبی، شرق
های شرقی و نشانی، دسترسی اندک قسمتبه مراکز آتش

کیفیت پایین های مترو، جنوب شرقی بافت منطقه به ایستگاه
های مرکزی بافت خصوص در قسمتواحدهای ساختمانی به

منطقه و بازار تهران، کیفیت نازل اسکلت ساختمانی در کل 
های شرقی و جنوبی بافت بافت، تراکم جمعیتی باال در قسمت

-خصوص در قسمتپیوندی و اتصال اندک معابر بهمنطقه، هم

های مرکزی بافت منطقه؛ از جمله مشکالت موجود در بافت 
 شهر تهران است. 12منطقه 

تحقیق، نوبت به ارائه  هایفتهررسی و تحلیل یاپس از ب
پذیری محدوده در جهت کاهش آسیب راهکارهای اجمالی

رسد. در این خصوص ابتدا نیاز به تحلیل هدفمند مسائل و می
امکانات موجود در محدوده محسوس خواهد بود تا بتوان بر 

ها، راهکارهایی مناسب را ارائه نمود؛ برای تعیین مبنای آن
ها و تهدیدات با ردها، ابتدا نقاط قوت، ضعف، فرصتهبرا

شود که بر ی داخلی و عوامل بیرونی بررسی مینگاهی به فضا
، راهبردها استخراج SWOTمبنای آن و با استفاده از ماتریس 

های راهبردها و سیاست 6شماره شوند. در جدول می
 پیشنهادی طرح ارائه شده است.

 1397از جدول سوآت، راهبردهای منتج  -6جدول 

 

 1397، های پیشنهادیسیاست راهبردها و -7جدول 

 راهبرد سیاست
زی و مکانیابی برای ریبرنامه

موقت اسکان های ساخت ایستگاه
خصوص پس از حمالت هوایی به

 در بخش مرکزی بافت
های نوسازی بافت

فرسوده و ایجاد فضاهای 
های متروکه و تبدیل بخش باز

فضاهای باز و میادین مخروبه به 
 شهری

الح مقاوم در استفاده از مص
 هاساختمان

های نوسازی بافت
 ءمنظور ارتقافرسوده به

 کیفیت ساختمانی

 کنترل تعداد طبقات
 افزایش وام نوسازی بافت فرسوده

های تشویق به تجمیع ساختمان
 ریزدانه

های فرسوده در نوسازی ساختمان
اسکان  منظوربافت مرکزی به

 جمعیت

های ساماندهی بافت
منظور انتقال مرکزی به

جمعیت شرقی و جنوبی 
 به این محدوده

متر و  6ابر کمتر از تعریض مع
مراتب دسترسی در رعایت سلسله

 داخل بافت

ساماندهی بافت فرسوده 
-منظور کاهش آسیببه

پذیری در برابر حمالت 
های فرسوده سازی ساختمانمقاوم هوایی

 هابا استاندارد مطابق
های مترو برای تجهیز ایستگاه

 گیری در زمان حمالتپناه

ایجاد فضاهای امن در 
 سطح منطقه

تار، اختفاء های استاستفاده از طرح
هایی با و فریب برای ساختمان
 کاربری خاص

های الزامی نمودن ساخت پناهگاه
 کوچک برای واحدهای مسکونی

نجات در توسعه مراکز امداد و 
ایجاد مراکز امدادی در  سطح منطقه

مکانیابی مراکز محلی فرود  سطح منطقه
 بالگردهای امداد و نجات
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 مراجع -5

 دانشکده صنعتی مالک اشتر، تهران؛(. مدیریت بحران نظامی، 1386ابهری، مریم )

 یهاپژوهش و مطالعات، زنجان شهر :موردی نمونه زلزله برابر در شهرها اجتماعی پذیری آسیب ارزیابی(. 1389احدنژاد روشتی، محسن )

 ؛زمستان هفتم، شماره دوم، سالی، امنطقه و شهری

 نوین )ش م ه(، دانشکده فارابی، تهران؛(. پدافند غیر عامل در جنگ های 1389احمرلویی، محمد حسین )

 (. مدیریت بحران در حوزه ترافیک، انتشارات دانشگاه علوم انتظامی، تهران؛1388اسماعیلی، علیرضا )

های تاریخی شهری، اولین همایش علمی، پژوهشی، شهرسازی و معماری با (. بررسی معماری دفاعی در بافت1390اصغریان جدی، احمد )

 ند غیرعامل، تهران، دانشگاه مالک اشتر؛رویکرد پداف

 -دانشکده معماری و شهرسازی-دانشگاه شهید بهشتی -(. تبیین نظام دفاعی در مجتمعهای زیستی،  تهران1383اصغریان جدی، احمد )

 آتلیه دفاعی؛

منجیل، رودبار و لوشان(، مرکز مطالعات خیز )نمونه موردی: شهرهای ریزی کاربری زمین در مناطق زلزله(. برنامه1375بحرینی، سید حسین )

 مقابله با سوانح طبیعی ایران، بنیاد مسکن انقالب اسالمی، تهران؛

های شهری ، شازمان ملی زمین و مسکن، وزارت راه و شهرسازی، تهران، (. سرانه کاربری1375بحرینی، سید حسین و مسائلی، صدیقه )

 ایران؛

 تهران؛ دوم، چاپ ایران، معماری و شهرسازی تحقیقات مرکز انتشارات طاهری، فرزانه ترجمه شهرها، (. طراحی1386ادموند ) بیکن،

های امن، چاپ سوم، انتشارات صنعتی مالک اشتر، مجتمع دانشگاه آمایش و (. استحکامات و سازه1388نیا، سجاد )پیمان، صفا و غضنفری

 پدافند غیرعامل؛

 کنگره مقاالت ششمین مجموعه غیرعامل، پدافند رویکرد با مدیریت شهری استراتژی (. تبیین1392) فاطمه پور، محسن و رسولی پرور، جان

 مشهد؛ فردوسی دانشگاه آبان، 8و  7ایران،  انجمن ژئوپلیتیک

 ؛مالحظاتی در مورد نظریه تحلیل چیدمان فضا، مجله جستارهای شهرسازی، شماره ششم(. 1382) جمشیدی، محمود

، پایان نامه برای GISهای کهن شهری با استفاده از (، ارزیابی سیاست های توسعه کالبدی، بهسازی و نوسازی بافت1385حبیبی، کیومرث )

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

نی به منظور پدافند غیر عامل، تهران، انتشارات (. اصول و رهنمودهای طراحی و تجهیز فضای باز مجموعه های مسکو1385داعی نژاد، فرامرز )

  مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن؛

، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت GISاز استفاده با شهر سطح در خدمات رسان مراکز مکانیابی (،1379غالمرضا) دستجردی،

 مدرس.

برابر بالیای طبیعی، همایش تهدیدها و پیشگیری از پیامدهای زلزله (. تحلیل آسیب پذیری بافت های شهری در 1384رفیعیان، مجتبی)

 تهران؛



 
 

 
  

 ستیبا استفاده از س بحران تیریمد یبانیپشت هایگاهیپا نهیبه یابیمکان(. 1390) انیائیض زیو پرو ییتوال نیمیس ،مهناز ،یشجاع عراق

شماره  های شهری و منطقه ای، سال سوم،پژوهش مطالعات وشهرداری تهران . مجله  6: منطقه موردی مطالعه ،ییایاطالعات جغرافم

 ؛61-32، اصفهان، صص 21

 ؛1385تهران،  12شهرداری تهران، طرح جامع و تفصیلی منطقه 

(. تبین اصول و مالحظات دفاع شهری و رویکرد پدافند غیرعامل با تاتکید بر سلوالر 1394شهسواری، حامد، وحید قربانی، بهاره ربیعی )

 ؛390-371، بهاره، صص 38شهرها، مجله مدیریت شهری، شماره  نمودن

های ارتباطی شهرها در مقابل زلزله با استفاده از پذیری شبکه(. بررسی آسیب1389شیعه، اسماعیل و حبیبی، کیومرث و ترابی، کمال )

 ، سال هفتم؛)مطالعه موردی منطقه شش شهرداری تهران(، نشریه باغ نظر،  شماره سیزده  IHWP, GISروش

مطالعه موردی منطقه فرحزاد  -پذیری شهرها از زلزله(. مالحظات شهرسازی در سنجش آسیب1387عزیزی، محمد مهدی و اکبری، رضا )

 ؛34تهران،  شماره  دانشگاه زیبا، هنرهای تهران، نشریه

 (. مبانی نظری معماری در دفاع غیرعامل، نشر جهان جام جم؛1388فرزام شاد، مصطفی )

 تهران، معاصر ، انتشارات آثار کیوپلتیبر ژ دیعامل شهری با تأک ریپدافند غ (.1392) ، حسنینیام ینیکامران ، حسن و حس

های مطالعات و پژوهش، شهری مسکن زییرعامل در برنامهریکاربرد پدافند غ .(1391، حسن )ینیام ینی، داوود و حسینیکامران، حسن و ام

 .چهارم، شماره پانزدهم، دانشگاه اصفهانای، سال شهری و منطقه

 عامل، انتشارات آثار معاصر، تهران.ریبر پدافند غ دیبا تأک نیسرزم یدفاع شیآما .(1392) کامران، حسن

در کالن  رعاملیغ پدافند گاهیداز د ژهیهای وهمجواری کاربری یمکان مدلسازی(. 1394) ایندرییح دی. سعیمحمدی ده چشمه، مصطف

 ؛216-211، تابستان، صص 2فضا، دوره نوزدهم، شماره شیو آما زییبرنامه ر ،شهر اهواز . فصلنامه

 ؛1390و  1385مرکز آمار ایران، سرشماری نفوس و مسکن، 

و صنایع مرتبط، های اجرای پدافند غیرعامل در زمینه انرژی (. ارزیابی روش1393نیکومنش، محمدرضا، علیرضا نظرخواه و جواد پناهیان )

  ؛9-1المللی علوم پایه و تحقیقات کاربردی، صص مجله بین

 1390هاشمی فشارکی، جواد و شکیبا منش، امیر، طراحی شهری ازمنظر دفاع غیرعامل، انتشارات بوستان حمید، چاپ اول، 

Goehhering, A.2009. Analytical methods to enhance passive urban design.26th conference in passive and low 
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