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 چکیده  واژگان کلیدی

و اغلب این کار توسط  گیرندمیامروزه در همان ساعات اولیه جنگ، شهرها آماج حمالت گوناگون قرار 

ناشی از حمالت  هایآسیببتوان  هاآن. لذا لزوم اتخاذ تدابیری که بر مبنای گیردمیحمالت نظامی صورت 

غیرنظامی که امروزه به نام  هایتالش. شودمینظامی در مناطق شهری را کاهش داد، به شدت احساس 

شهرها و  پذیریآسیبترین مباحث در خصوص کاهش ، یکی از مورد توجهاندیافتهشهرت  غیرعاملپدافند 

یرعامل، شهرسازی به عنوان یک دانش هستند. در کنار دانش پدافند غ هاجنگمراکز استانی در زمان بروز 

از طریق محورهای تخصصی در کاهش اثرات حمالت نظامی موثر واقع شود که در این بین  تواندمیکاربردی 

مسکونی، تأمین فضاهای امن و  هایمجموعه، شبکه ارتباطی، هازیرساختبه نقش کاربری اراضی، مراکز ثقل، سلسله مراتب شهری،  توانمی

از اشاره نمود. در این پژوهش از محدوده داخلی رینگ اول شهر همدان به عنوان محدوده مطالعاتی استفاده شده است. این ناحیه در فضاهای ب

 هایکاربریفرادست به عنوان بخش مهمی از هسته مرکزی شهر همدان معرفی شده است و به علت استقرار طیف وسیعی از  هایطرحاکثر 

در حمالت موشکی بر  پذیریآسیب. برای این منظور، مدل مطلوب رسدمیبه نظر  پذیرآسیبحمالت موشکی  مهم شهری و فراشهری در

درصد  39.2محدوده مورد ارزیابی قرار گرفت. پس از انجام تحلیل، مشخص شد که  پذیریآسیبتدوین شده و  ایشبکهاساس روش تحلیل 

متوسط به باال دارند که  پذیریآسیب هابلوکدرصد  81.5زیاد و در مجموع  پذیریآسیبدرصد قطعات  42.3متوسط و  پذیریآسیبقطعات 

متداول شهرسازی، نسبت به ارائه راهکارهای  هایروش. در انتها بر اساس شودمیبودن محدوده در حمالت موشکی تأیید  پذیرآسیبفرضیه 

 در حمالت موشکی اقدام شد. راهکارهای مناسب جهت تخلیه و اسکانائه بافت محدوده مورد مطالعه و ار پذیریآسیبمناسب برای کاهش 

 پذیریآسیب

 حمالت موشکی

 شهری ریزیبرنامه

 پدافند غیرعامل

 شهر همدان

 

 

 مقدمه -1
 بوا تحمیلوی و ناخواسوته و خواسوته صوورت به چه هاجنگ

 در و اسووت شووده آمیختووه بشووری جوامووع حیووات و زنوودگی

 آن از گریوزی راه هوی  کوه رسدیم نظر به موارد از بسیاری

و  مادی سرمایه تجمع مراکز عنوان به شهرها. نوودارد وجووود

 تبوووودیل دشمن برای عمده هدفی به جنگ زمان در انسانی

خسارات فراوانوی را پدیود  هاآن به حمله نتیجه در ،شوندیم

میوزان  توانودیم غیرعامل، لذا توجه به بحث پدافند آوردیم

خسارات ناشی از جنگ را تا حد قابل توجهی کواهش دهود. 

اصوول در جهوت دسوتیابی بوه  نیتریاساسوامنیت یکوی از 

استانداردهای مطلوب شهری است و اصوالً توجه به دفواع در 

 یریگشوکلمقابل تهدیدات خارجی امری است کوه از آغواز 

شهرها مورد توجه بوده است. بشر در طول پون  هوزار سوال 

 هواجنگجنگ را دیده و در ایون  14000تاریخ تمدن خود، 

. به طووری کوه در اندباختهبیش از چهار میلیارد انسان جان 

سال بدون جنگ و مناقشه بوده است و  268این مدت صرفاً 
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در  1990تا  1945 یهاسالسال یعنی طی  45تنها در طی 

روی کره زمین فقط سه هفته بدون جنگ بوده و اکثور ایون 

 .در کشورهای جهان سوم به وقوع پیوسته است هاجنگ

 یهاشبکه و متراکم جمعیت و فشرده بافت علت به

 و یزمین تهاجم برابر در هاجنگ در معموالً شهری، متنوع

 طرفی، از. گردندیم محسوب مانع یک عنوان به هوایی

 اپید سوق شهرها سمت به هاجنگ ناخواسته، یا و خواسته

 ارتخس و غیرنظامیان باالی تلفات باعث بعضا و اندکرده

 شمار نیز، حاضر حال در. شوندیم شهرها به زیادی

 غیرنظامی مناطق و باشندیم جنگ درگیر که کشورهایی

 مورد دشمن نیروهای باران موشک و هواپیماها حمله با هاآن

 شرایطی، مردم چنین در. هستند معدود نگیرند، قرار تعرض

 دامنه و شوندیم جنگ صحنه مستقیماً وارد یرنظامیغ

 کشیده غیرنظامی محیط به مستقیم صورت به بار این بحران

 نقش دلیل به شهری ریزان برنامه تفاسیر، این با .شودمی

 ایفا فعالیت و زیست مراکز توسعه هدایت در که موثری

 تامین که شانحرفه پیدایش اساس دلیل به نیز و کنندمی

 موجی کناره چنین از توانندینم است، بوده عمومی منافع

 و (Sarrafei, 1996)برگزینند  نشینی ساحل و گیرند

 ملهج از) دیگر علوم هایروش از آگاهی با که است ضروری

 حوادث و نحسوا بروز زمان در توانندمی که( غیرعامل پدافند

 ریزیبرنامه سمت به بکاهند، جامعه پذیریآسیب از

 رمنظو به مباحثی طرح ترتیب بدین. کنند حرکت ترمطلوب

 ضرورت نآ از ناشی اثرات کاهش منظور به هاییبرنامه ارائه

ابعاد  .گیردمی قرار شهرسازی دانش حیطه در که ،یابدمی

و نه تنها  باشندمیمختلف  هایزمینهمتعلق به  پذیریآسیب

بلکه در  گذاردمیهر یک به صورت فردی بر دیگری تأثیر 

 آورندمیتعامل با یکدیگر یک سیستم را به وجود 

(Chardon, 1999, 197 اگرچه ممکن است نوع تخریب .)

کالبدی سوانح با یکدیگر تفاوت داشته باشند، ولی همه 

 سوانح مخرب بر مردم اثرات سوء روانی دارند و در روند

 کنندمیاقتصادی، اجتماعی ایجاد اختالل  هایفعالیت

(Aisan et al, 2003.) 

که به  باشدمیهمدان یکی از شهرهای غربی ایران 

آن در زمان جنگ ایران و عراق خسارات دلیل موقعیت 

در سطح منطقه  ایویژهفراوانی را متحمل شد و از جایگاه 

برخوردار است و با توجه به شبکه معابر شعاعی، بافت شهری 

متأثر از شبکه و همچنین تراکم جمعیتی و فعالیتی در مرکز 

برخوردار است، به طوری که توجه به این  ایویژهاز اهمیت 

در زمان وقوع جنگ این بافت شهری چگونه عمل  امر که

خواهد کرد از موارد قابل بررسی است، زیرا با توجه به 

امروزه باید ارزیابی نمود میزان  هایتکنولوژیتهدیدات و 

بازدارندگی این محدوده در چه حد خواهد بود و چه 

و افزایش بازدارندگی  پذیریآسیبراهکارهایی برای کاهش 

 اتخاذ نمود. توانمیآن 

، توسعه هاتکنیک، پیچیدگی هاسالحافزایش کیفیت 

جنگ به اعماق سرزمین کشورها، حمالت هوایی و موشکی، 

رها از سنگین و انهدام منابع حیاتی و جنگ شه هایبمباران

ی امروزی است. بنا به هاجنگجمله خصوصیات بارز 

 ستجدید نظامی، امروز جنگ دیگر در مرزها نی یهاهینظر

 جدید کارزار یهادانیمبلکه در شهرهاست و شهرها به 

لزوم  بالطبع( و Movahedinya, 2004) اندشدهتبدیل 

. یابدمیدر شرایط دشوار جنگی ضرورت  هاآنحفاظت از 

های مؤثر و پایدار پدافند غیرعامل به عنوان یکی از روش

دفاع در مقابل تهدیدات، همواره مدنظر اکثر کشورهای 

قرار داشته است. گام اول برای استقرار پدافند جهان 

غیرعامل در شهر همدان بررسی وضعیت فعلی موضوع در 

 این شهر است.

زیابی شهرها، ار پذیریآسیبکاهش  یهاراهیکی از 

ه شهر در مواجهه با حمالت جنگی و ارائ پذیریآسیب

راهکارهای مناسب از دید پدافند غیرعامل خواهد بود. 

بررسی و » توانمی را حاضر پژوهش از دفبنابراین ه

ات شهر در برابر خطر پذیرآسیبشناخت عوامل و عناصر 

 در جهت کاهش ییهاحلراهناشی از جنگ و جستجوی 

ه این دانست. با توجه ب« این عناصر پذیریآسیباحتمال 

 نکته اهداف اصلی این پژوهش عبارتند از:
شهری با رویکرد ریزی شناسایی اصول و معیارهای برنامه -1

 پدافند غیرعامل

یری مؤثر بر میزان خطرپذ هایشاخصتبیین معیارها و  -2

 شهری در حمالت موشکی. یهابافت

ارزیابی میزان خطرپذیری محدوده مرکزی شهر همدان  -3

 در حمالت موشکی. 

ارائه راهکارهایی برای کاهش خطرپذیری محدوده مرکزی 

 شهر همدان از منظر پدافند غیرعامل.
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، توسعه هاتکنیک، پیچیدگی هاسالحافزایش کیفیت       

جنگ به اعماق سرزمین کشورها، حمالت هوایی و موشکی، 

سنگین و انهدام منابع حیاتی و جنگ شهرها از  هایبمباران

ی امروزی است. بنا به هاجنگجمله خصوصیات بارز 

جدید نظامی، امروز جنگ دیگر در مرزها نیست  یهاهینظر

جدید کارزار  هایمیداندر شهرهاست و شهرها به بلکه 

لزوم  بالطبع( و Movahedinya, 2004) اندشدهتبدیل 

. یابدمیدر شرایط دشوار جنگی ضرورت  هاآنحفاظت از 

های مؤثر و پایدار پدافند غیرعامل به عنوان یکی از روش

دفاع در مقابل تهدیدات، همواره مدنظر اکثر کشورهای 

شته است. گام اول برای استقرار پدافند جهان قرار دا

غیرعامل در شهر همدان بررسی وضعیت فعلی موضوع در 

 این شهر است.

، کار شهرسازی نامهانیپادر رابطه با موضوع این 

تقریبا  یهاپژوهشچندان زیادی انجام نشده است. ولی 

مرتبط زیادی که عمدتاً غیر شهرسازی هستند، انجام شده 

حران کشور، پژوهش و یا طرح خاصی در این است. مدیریت ب

زمینه انجام نداده و اقدامات انجام شده از طرف این نهاد 

. سازمان شوندیمرا شامل  یشهرساز ریغموضوعات کلی و 

از سایر  ترفعالپدافند غیرعامل کشور در این زمینه 

انجام شده در این مورد  یهاپژوهشبوده و  هاسازمان

 عبارتند از:

بررسی و تحلیل تمهیدات پدافند غیرعامل در "

عنوان پژوهشی است  "شهر سقز در رویکردی تحلیلی

طاهر پریرزادی و دوستانش انجام داده  1389که در سال 

است. هدف اصلی وی، ارایه روشی است که به کمک آن 

شهر را در هنگام وقوع بحران کاهش دهد و  یهانهیهزبتوان 

ای شهروندان پدید آورد. و عواملی ی را برترمطلوبزندگی 

همچون: عوامل طبیعی، عوامل مخاطرات انسانی، عوامل 

اجتماعی، اقتصادی و عوامل سیاسی و فرهنگی و فضایی را از 

و سپس  دهدیممورد بررسی قرار  AHPطریق روش 

گسل و  یهانقشهبعد  کندیمموقعیت شهر سقز را بررسی 

سازمان فضایی و مراکز  ایهنقشهو  کندمیزلزله را بررسی 

و در آخر بر اساس  کندمیمهم و حیاتی شهر را تهیه 

سه جایگاه باند فرود  GIS افزارنرممطالعات از طریق 

اضطراری و موقعیت اسکان موقت و فضای نگهداری مواد 

 .کندمیغذایی را مشخص 

شهر با رویکرد پدافند  پذیریآسیبارزیابی "

وش دلفی )نمونه موردی: شهر با استفاده از ر غیرعامل

عنوان تحقیقی است که آقای مسلم اسماعیلی  "بیرجند(

شاهرخت و علی اکبر تقوایی در دانشگاه تربیت مدرس انجام 

در آن شهر و  که. ایشان در این تحقیق با ارائه روشی اندداده

مورد  غیرعاملعناصر شهری تأثیرگذار در موضوع پدافند 

شناخت عناصر  منظوربه. گیرندمیتجزیه و تحلیل قرار 

در شهر با توجه به  غیرعاملبا رویکرد پدافند  پذیرآسیب

مطالعات پیشین در این زمینه از روش دلفی استفاده 

و این عناصر را  AHP. و سپس با استفاده از روش اندکرده

و روش  GIS افزارنرمکرده است و با استفاده از  یگذارارزش

شهر را بر اساس  پذیریآسیب یبندپهنهتراکمی،  یابیدرون

 یهاتراکم. ایشان در این موضوع اندکردهاین عناصر تهیه 

. و انددادهجمعیتی و ریزدانگی قطعات را مورد ارزیابی قرار 

شهر  پذیریآسیبدر آخر پیشنهادهای الزم برای کاهش 

 ارائه شده است. 

، در این باشدیمپژوهش حاضر از نوع کاربردی 

-هش به لحاظ ماهیتی از ترکیب دو روش قیاسیپژو

استقرایی در انجام پژوهش استفاده شده است. برای این 

مربوط به مطالعات نظری و شناخت  یهابخشمنظور در 

 محدوده، از این روش بهره برده شده است. یهایژگیو

در این تحقیق نیز همانند هر تحقیق دیگری مطالعات 

ام گرفته است. بدین منظور با انج یاکتابخانهاسنادی و 

مطالعه کتب و مقاالت گردآوری شده و همچنین مراجعه به 

 کتابخانه، اطالعات الزم گردآوری شده است.

قسمتی از اطالعات الزم با مطالعات میدانی فراهم شد. 

بدین منظور با مراجعه مستقیم به محدوده مورد مطالعه و 

ارتباطی،  یهاهشبکاز قسمتی بافت شهری و  یبردارعکس

 اطالعات الزم به دست آمده است.

 و ینظر مبانی سیربر از پس هشوپژ ودهمحد

 دموجو تمکاناا و مسایل نظر از ،غیرعامل فنداپد یهادگاهید

 مسایل جمله از غیرعامل فنداپد مبحث با بطهرا در

 و ،جمعیتی مسایل ی،شهر ضیارا یبررکا ،فیاییاجغر

 سیربر ردمو... و هارساختیز و یشهر تتأسیسا ،جتماعیا

مجزا تهیه شده  یانقشهو برای هر کدام  .ستا گرفته ارقر

 GISدر محیط  هانقشه یگذارهماست و سپس با روی 

 هایسازیمدلو  شودمیمحدوده تهیه  پذیریآسیبنقشه 
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 صورت خواهد گرفت. پذیریآسیبمربوط به 

 
 فرآیند انجام پروژه -1شکل 

 

از طریق پرسشنامه از افراد خبره و صاحب نظر در 

الزم  هایشاخصمبحث پدافند غیرعامل به تدوین معیارها و 

گی در برابر حمالت جن پذیرآسیببرای شناسایی عناصر 

پرداخته شده و با توجه به معیارهای فوق و اطالعات 

های، افزارنرمدر بانک اطالعاتی از طریق  شده یآورجمع

,Excel ,Expert Choice ArcGIS  هایتحلیلبه ترتیب 

آماری، تحلیل سلسله مراتبی و مکانی مربوط به پژوهش 

 هایتحلیلخواهد گرفت و در پایان با توجه به  صورت

صورت گرفته در مورد هریک از عناصر شهری راهکارهای 

ه الزم به منظور کاهش خسارات ناشی از حمالت موشکی ارائ

 ت.. در شکل زیر فرآیند انجام پروژه آمده اسگرددمی

 

 شهری پذیریآسیب-2
اً ، خدمات و مناطق شهری عمومهازیرساختتوسعه جوامع، 

 و بر اساس ماهیت،  نندیبیمدر اثر بروز سوانح آسیب 

ساختار و مجاورتشان با مناطق نا امن، درجات مقاومت 

(. سوانح Aisan et al, 2003)دهندیممتفاوتی از خود نشان 

 چنانآنعبارتند از حوادث طبیعی یا حاصل دست انسان که 

که مردم  نمایندمیویران  چنانآنو  کندمیناگهانی بروز 

 آیندنمیسانحه دیده از عهده دفع و رفع خسارات آن بر 

(Habibi, 1989.) 

مده عبه سه دسته  توانمیدر یک حالت کلی سوانح را 

 تقسیم نمود:

ردباد، ، طوفان، گفشانآتشالف( سوانح طبیعی )زلزله، 

 بهمن، زمین لغزش و...(

و  یسوزآتش) ساختانانسب( سوانح تکنولوژیک یا 

 انفجار و...(

 پ( سوانح جنگی و تروریستی

یجاد اذعان داشت مخاطراتی که خود انسان ا توانمی

 املکرده به همان اندازه یا بیش از آن چیزی است که از عو

 (.Giddens,200,52)شودمیطبیعی بر وی تحمیل 

اغلب عواملی که باعث شدت و وخامت وضعیت پس از 

 خود حوادث یا سوانح نیستند بلکه در درجه شوندیمسوانح 
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این وضعیت  دآورندهیپدی در جامعه است که هایزمینهاول 

. شودمیخوانده  پذیریآسیبوخیم هستند. این مورد 

میزان حساسیت یک جامعه در مقابل حوادث و  پذیریآسیب

و بزرگی اندازه ضایعات و خسارات هنگام  سوکیسوانح از 

(. به تعبیر دیگر Barodian, 2006دیگر است) وقوع از سوی

است که در آن یک جامعه، سازه،  یادامنه پذیریآسیب»

سرویس یا منطقه زمینی، بر حسب ذاتش، ساختمانش، 

مجاورت با منطقه حادثه مستعد فاجعه به نظر برسد که در 

در «. اثر تأثیر حوادث عادی صدمه ببیند یا منهدم گردد

نوعی عملکرد ریاضی قلمداد  پذیریآسیبحوزه مهندسی، 

که در آن میزان خسارت در مقابل یک مجموعه  شودمی

 یریگاندازهعوامل در معرض خطر، بر اساس تأثیرات سانحه 

خاص از مقیاس صفر  سانحه کی. این امر برای شودمی

)بدون تخریب( تا یک )کاماًل ویران( در نوسان است. در 

کالن،  هایتحلیلادی و خصوص موضوعات اجتماعی، اقتص

بیان شده است که به  یتریعمومتعریف  پذیریآسیببرای 

، «کم»و « متوسط»، «زیاد»صورت کیفی بوده و با معیارهای 

 (.Aisan et al, 2003)شودمیبیان 

ایستا نیست بلکه به عنوان یک  یادهیپد پذیریآسیب

که احتمال ضرر و زیان را  شودمیفرآیند پویا در نظر گرفته 

. محققین بر دو نوع گذاردمیاثر  هاآنو بر  دهدیمتغییر 

مردم در برابر  پذیریآسیبتأکید دارند، اولی  پذیریآسیب

سانحه یعنی اینکه تا چه حد در خطر هستند و اینکه تا چه 

 پذیریآسیببر اثرات آن فایق آیند. دومی  توانندمیحدی 

کلیدی از قبیل: تجهیزات نیرو،  یهامستیسو  هاسازمان

در برابر  هابیمارستاناورژانس و  هایشبکهتجهیزات آب، 

 (.bull-kamanga et al, 2003, 194)باشدمیسانحه 

به  توانمیبه طور ویژه در خصوص مسایل شهری، 

شهری به  پذیریآسیبشهری اشاره نمود.  پذیریآسیب

صورت بروز سانحه بر که در  شودمیمیزان خسارتی اطالق 

اجزا و عناصر شهری وارد شده و مقدار آن بر حسب ماهیت و 

. همچنین به عنوان یک پدیده باشدمیمتفاوت  هاآنکیفیت 

گسترده و همه جانبه بوده که تمامی عوامل موجود در یک 

شهر را در بر گرفته و به دلیل وابستگی عناصر میزان آن به 

 ,Ahad Nejad Roosti et al)یابدمیسرعت افزایش 

2010.) 

 

انی و ابنیه ، تجهیزات، نیروی انسهاسامانهبه  رسانیآسیب

شده  به شهروندان رسانیخدماتشهری باعث توقف تولید و 

و  اکنون تدابیررا در پی دارد. بشر ت ناپذیریجبرانو خسارات 

دات گوناگونی را بکار گرفته تا در مقابل تهدی هایروش

مختلف در امان بماند و خسارت کمتری ببیند. برای 

 پذیریآسیبکاهش  هایبرنامهدستیابی به این هدف، تدوین 

که در معرض مخاطرات ناشی از  ایجامعهشهروندان و 

 .یابدمیسوانح است، برای شهرها ضرورت 

 شکیپدافند غیرعامل در حمالت مو -3
پدافند در معنای لغوی مترادف با دفاع است. دفاع در 

دفاع عامل، غیرعامل، غیرنظامی، سیاسی،  یهامقوله

دفاع »است.  یبندطبقهاقتصادی، اجتماعی و معنوی قابل 

عبارت است از مجموعه امکانات بالقوه و بالفعل  1«عامل

نیروهای انسانی آموزش دیده و ابزارهای نظامی که در قالب 

نیروهای زمینی، هوایی و دریایی سازماندهی 

(. در کنار پدافند عامل، نوع 31: 1381)زیاری،شودمی

یا « دفاع غیرعامل»دیگری از دفاع وجود دارد که به آن 

که  شودمیو به دفاعی گفته  ندیگویم 2«پدافند غیرعامل»

متکی به تجهیزات و تسلیحات نظامی نیست. اغلب نظریه 

پردازان داخلی، پدافند غیرعامل را با تأکید بر بعد دفاع 

پیشگیرانه در برابر حمالت دشمن )عامل انسانی( تعبیر 

 (.Kamran, 2012) اندکرده

 افراد، امنیت تضمین مردم، جان حفظ به پدافند

 در مواقع در همه ملی حاکمیت و ارضی تمامیت از صیانت

 ,Ahmarluie) است تجاوز هرگونه و شرایط هرگونه برابر

2010.) 

، هایزیربرنامهاز  یامجموعهپدافند غیرعامل 

در  پذیریآسیبو اقدامات است که باعث کاهش  هایطراح

. در واقع دفاع غیرعامل شودمیمقابل تهدیدات دشمن 

مقابله با اثرات حوادث و بالیا از طریق  ریزیبرنامهاطالق بر 

فضایی کالبدی چه در زمان  ریزیبرنامهایجاد فضاهای امن و 

وقوع حمالت نظامی و چه بروز حوادث طبیعی تأکید دارد؛ 

قابل تعریف است.  یرنظامیغدر کنار این مفهوم، مفهوم دفاع 

و هدایت مردم کشور  یدهسازمانبر بسی ،  یرنظامیغدفاع 

                                                         
1 Active Defense1 
2 Passive Defense2 
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دفاع از خانه، روستا، شهر، مراکز صنعتی، اقتصادی و  برای

 Andalib, 2001 & Asgharian)شودمینظیر آن اطالق 

Jeddi, 2004 & Habibi et al,1389.) 

 زیربنایی، یهاتیفعال استمرار دفاع غیرعامل، از هدف

 سهیلت و عمومی یرسانخدمات تداوم نیازهای حیاتی، تأمین

 و حفظ خارجی تجاوز بحران و تهدید شرایط در اداره کشور

 طریق از مخرب دشمن و خصمانه حمالت رغم به دفاعی بنیه

 یریپذبیآس از و کاستن غیرعامل پدافند یهاطرح اجرای

 کشور حساس حیاتی و تجهیزات و مستحدثات

(. پدافند غیرعامل در یک Khoram Abadi, 2011است)

و افزایش  پذیریآسیبجامعه شهری عبارت است از کاهش 

مختلف  یهاتیوضعدر  یریپذانعطافامنیت و ایجاد قابلیت 

ن انسان، مردم به موقع به منظور نجات جا یهاالعملعکسو 

ساکن و اماکن موجود و به مفهوم حفاظت موثر از جان 

(. Ahangaran, 2008) ساکنان یک شهر در مقابل بمباران

 یهاتیأمورمدر واقع در پدافند غیرعامل شهری، اهداف و 

ه بپدافند غیرعامل از اهداف کالن و کلی به موارد مربوط 

صوصاً . این مورد خکندمیشهرها و جامعه شهری تمرکز پیدا 

ت ناشی از حمالت موشکی اهمی هایآسیبدر زمینه کاهش 

را سبب شده است. بنابراین، توجه مدیران و  ایویژه

، عاملغیرپدافند  یهاطرحبه  ایجامعهمسئوالن هر 

ر جهت الزم را برای پیشبرد این رویکرد نوین د هایزمینه

ارتقای مفهوم ایمنی و امنیت شهری فراهم 

 (.Brandon,2011,19)کندمی

در طول جنگ جهانی دوم که استفاده از هواپیما و 

ناشی  یهاخسارتبمباران شهرها و مراکز صنعتی آغاز شد، 

 یهابخشو  ی که به مردمهایآسیباز جنگ و به خصوص 

وارد شد نسبت به جنگ جهانی اول سیر صعودی  یرنظامیغ

مل داشت و این موضوع باعث شد تا کشورها به پدافند غیرعا

در شهرها و مراکز جمعیتی اهمیت مضاعفی بدهند و در 

کشورهایی مانند آمریکا، شوروی سابق، آلمان، فرانسه، 

مستحکم و   ییهاپناهگاهانگلستان، کانادا و... با ایجاد 

ری و نظامی و ادا یهاساختماناستفاده از مصالح محکم در 

وجه معماری ویژه، موضوع پدافند غیرعامل مورد ت یهاطرح

 بیشتری واقع شد.

و  مؤثرترین از یکی عنوان به غیرعامل پدافند امروزه

 نظر مد همواره تهدیدات، مقابل در دفاع یهاروش پایدارترین

 از برخوردار حتی کشورهای و دارد رارق جهان کشورهای اکثر

صورت  به موضوع به این مثل آمریکا باال بسیار نظامی توان

 بی وجود با سوئیس مانند کشوری و اندداشته توجه یاژهیو

 توجه موضوع این به نظامی و اکثر معادالت سیاسی در طرفی

است. در این دوران اقدامات پدافند غیرعامل در  بسیار داشته

شهرها به گونه قابل توجهی کارآیی باالیی از خود نشان 

دادند. به عنوان نمونه، در طول جنگ جهانی دوم روی شهر 

هزار نفر  17تن بمب ریخته شد و 1600آلمان  3قورزهایم

کشته شدند، در حالی که در همان روزها روی شهر 

تن بمب ریخته شد که این شهر متحمل 25000اشتوتگارت 

فر کشته گردید که یکی از دالیل اصلی آن هزار ن 4000

اتخاذ تدابیر پدافند غیرعامل در شهر بوده است. در همان 

دوران تلفات ناشی از فرو ریختن هر صد تن بمب در آلمان 

نفر  500نفر بود، در حالی که این شاخص در ژاپن  36

 یهااستیسدالیل آن  نیترعمدهبرآورد شده که یکی از 

 (.Abolfathi, 1977کشور آلمان بوده است)پدافند غیرعامل 

 هایروشدارای ابعاد و  هاجنگبا توجه به اینکه 

نیز طیف وسیعی از  غیرعاملگوناگونی هستند، پدافند 

 هاآنی از را به منظور مقابله با اثرات ناش هاروشاقدامات و 

افند و تدابیر پد هاروش. در حال حاضر گیردمیدر بر 

، یابیمکانشامل مباحث  توانمیغیرعامل را به طور کلی 

 موانعو استحکامات، پراکندگی، جابجایی،  یسازمقاوم

دسترسی، استتار، اختفا و فریب، تحرک و پوشش 

 (.Passive defense magazine, 2004دانست)

ارزیااااابی  یهاشااااا  معیارهااااا و  -4

 کیشهر در حمالت موش پذیریآسیب

 باشندمیبسیار گوناگون  پذیریآسیبعوامل موثر بر 

)طبیعی، کالبدی، اجتماعی، اقتصادی، قوانین و مقررات و...( 

. قاعده دهندیمو این عوامل همدیگر را تحت تاثیر قرار 

عمومی بر آن است که این معیارها باید در ارتباط با وضعیت 

ویکرد مسئله تعیین شوند. آنچه مورد نیاز است، یک ر

متوازن و متعادل است که در آن در یک وضعیت مسئولیت 

پذیرانه تمامی معیارهای ممکن پیمایش شده و یک سازوکار 

از معیارها فراهم  یامجموعهمعقوالنه در انتخاب 

                                                         
3 Pforzheim3 
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از معیارهای  یامجموعه (.Malchovsky, 2006شود)

ارزیابی برای یک مسئله خاص ممکن است از طریق بررسی 

ادبیات مربوطه، مطالعات تحلیلی و پیمایش عقاید و آرای 

 .(Malchovsky, 2006). افراد حاصل شده باشد

در این پژوهش با توجه به ادبیات مطرح شده در 

راء آناشی از حمالت موشکی و بررسی  پذیریآسیبزمینه 

 پذیریآسیبمربوط به  یهاشاخصان، معیارها و صاحب نظر

شهری در حمالت موشکی استخراج شدند. این  یهابافت

 یهاگونهبه شرح زیر دانست: ترکیب  توانمیمعیارها را 

شهری، شبکه ارتباطی شهری، قابلیت دسترسی به مراکز 

 و فضاهای امن. نیخطرآفر، حریم مراکز یامدادرسان

شهری در حمالت  یهابافت پذیریآسیبمعیارهای 

شهری، شبکه  یهاگونهدر پن  دسته  توانمینظامی را 

، دسترسی به یامدادرسانارتباطی شهری، دسترسی به مراکز 

نمود.  یبندمیتقس نیخطرآفرفضاهای امن، و حریم مراکز 

این معیارها با اثر گذاری روی کالبد و فعالیت بافت شهری 

. دهندیمبافت شهر را افزایش یا کاهش  پذیریآسیبزمینه 

 یهاشاخصبا مدنظر قرار دادن این معیارها و  توانمیلذا 

 یهابافت پذیریآسیبنسبت به سنجش  هاآنحاصل از 

 شهری اقدام نمود.

 چارچوب نظری و مدل تحلیلی پژوهش -5
از  یامجموعهدر دست داشتن  پذیریآسیببه منظور تحلیل 

کمی و انتخاب یک روش تحلیلی  یهاشاخصمعیارها و 

مناسب ضروری است. این موارد غالباً در چارچوب نظری 

. در واقع چارچوب نظری پژوهش شوندیمپژوهش تبیین 

مبین چشم انداز نظری پژوهش و حلقه واسط میان مفاهیم، 

 مرتبط با پژوهش است. هایروشنظریات و 

 پذیریآسیبتحلیل  یاشبکهسا تار  -2شکل 

 پژوهش یهاپردازشمأ ذ: 

به  توانمیرا  4یاشبکههمانطور که گفته شد روش تحلیل 

 بکار برد.  پذیریآسیبعنوان یک روش مطلوب برای ارزیابی 

 مرتبط بر اساس معیارهای آسیب یهاشاخصپس از آنکه 

مربوط به  یاشبکهمدل  ستیبایمپذیری مشخص شوند، 

، یاشبکهپژوهش ساخته شود. بر اساس روش تحلیل 

  خواهد بود. باالساختار مدل پژوهش به شکل 

پیشین، در این  یهابخشارائه شده در  یهابحثبر اساس 

                                                         
 (،9138برای اطالعات بیشتر بنگرید به: زبردست، اسفندیار ) 4

 ودر برنامه ریزی شهری  (ANPشبکه ای )کاربرد فرآیند تحلیل 

 .79-90، صص41منطقه ای، نشریه هنرهای زیبا، شماره 

برای ارزیابی آسیب پذیری  یاشبکهپژوهش از روش تحلیل 

شهری در حمالت نظامی بهره گرفته خواهد شد.  یهابافت

برای این کار ضروری است ابتدا مدل پژوهش بر اساس 

 ساخته شوند. پذیریآسیبمرتبط با  یهاشاخصمعیارها و 

شهرها  پذیریآسیبدر  توانمیمعیارهای متعددی را 

ر این پژوهش به در زمان حمالت نظامی دخیل دانست که د

پن  معیار اصلی اشاره شد. برای بیان کمی هر معیار نیاز به 

مناسبی وجود دارد. با توجه به آنچه در  یهاشاخصتعریف 

پژوهش  یهاشاخصقبل گفته شد، معیارها و  یهابخش

 لحاظ کرد. زیربه شکل  توانمیحاضر را 
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 پژوهش یهاشا  رها و معیا-1جدول

 

از نظر  توانمیمورد استفاده را  یهادادهبه طور کلی 

غیرمکانی  یهادادهمکانی و  یهادادهساختاری به دو دسته 

 نمود: یبندطبقهیا توصیفی به شرح زیر 

 شامل واحدهای تفکیکی و اجزای بافت مکانی: یهاداده

-دیجیتالی شهر استخراج می هاینقشهشهری که از روی 

 شوند.

و شامل نوع مصالح، مساحت قطعات  غیر مکانی: یهاداده

بر  ANPروش برای تعیین وزن در  نیترمهم . رهیغ

 expert افزارنرماساس بردار ویژه است که توسط 

choice  و از طرفی از زمان ورود شودمیمحاسبه .ANP 

برای محاسبه وابستگی و  super decision افزارنرم

. نتای  حاصل از این شودمیابرماتریس استفاده 

و  ARC GIS افزارنرمد با استفاده از توانمیفرایندها 

 هایخروجد تبدیل به نقشه و دیگر توانمی هاروشدیگر 

 شود.

 
 

ف
دی
 شاخص معیار ر

 پذیریآسیبمیزان 
 مأخذ

 زیاد متوسط کم

1 
ترکیب 

 شهری یهاگونه

 اندازه قطعات
 کوچک اندازه

10000s < 

 میان اندازه

20000>s>10000 

 بزرگ اندازه

20000<  s 
 پژوهش یهاپردازش

 پژوهش یهاپردازش طبقه 4 از شتریب بقهط 2-4بین  طبقه 2کمتر از  تعداد طبقات

 نوع مصالح
مصالح ساختمانی 

 بادوام

مصالح ساختمانی نیمه 

 بادوام

مصالح ساختمانی 

 کم دوام
 پژوهش یهاپردازش

 16: 1392،ینیقائد ام 30A<>0 60A<>30 100A<>60 سطح اشغال

 A 200>A>100 200<A<100 تراکم جمعیتی
عزیزی و 

 30، 1387اکبری،

2 
 هایشبکه

 دسترسی

 JICA,2000 متر 6 کمتر از متر 6-12 متر 12باالتر از  عرض معابر

 حجم ترافیک
 500کمتر از 

 خودرو

 1000تا  500بین 

 خودرو

 1000بیش از 

 خودرو
 34، 1391بحرینی، 

3 

قابلیت 

دسترسی به 

مراکز 

 یامدادرسان

دسترسی به 

 یهاستگاهیا

 ینشانآتش

 متر 1500بیش از  متر 750-1500بین  متر 750کمتر از 
مهندسین مشاور 

 140، 1378عرصه،

دسترسی به 

 مراکز درمانی
 102، 1390پاکزاد،  متر 500بیش از  ترم 250-500 متر 250کمتر از 

4 
حریم 

 مراکز  طر آفرین

حریم شبکه 

 برق
 64، 1393حبیبی،  متر 10کمتر از  متر 10-20 متر 20بیش از 

حریم شبکه 

 گاز
 22: 1394موسوی،  متر 50کمتر از  متر 50-90 متر 90بیش از 

حریم 

 یهاگاهیجا

 یرسانسوخت

 102: 1386مهاجری، متر 75کمتر از  متر 75-150 متر 150بیش از 

5 
فضاهای 

 امن

دسترسی به 

 مراکز آموزشی

 125کمتر  از 

 متر
 87: 1390پاکزاد،  متر 250بیش از  ترم 250-125

دسترسی به 

 فضاهای باز

 125کمتر  از 

 متر
 96: 1390پاکزاد،  متر 250بیش از  ترم 250-125
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تنها به  این است که AHPنسبت به ANPمزیت 

و با امکان مدل  شودینمساختار سلسله مراتبی محدود 

را  یترحیصح یهایریگمیتصممختلف،  یهایوابستگنمودن 

 .سازدیم ریپذامکان

 هایوابستگسیستماتیک با ANP از آنجا که روش

یان مبیرونی و درونی  هایوابستگیعنی تمام  کندیمبرخورد 

، اماسایر ردیگیمرا برای تحلیل در نظر  هاخوشه عناصر و

 .رندیگیماین روابط را کمتر در نظر  هاروش

 یهاهیالو ترکیب  GISبه  هادادهورود -6

 اطالعاتی

بر اساس  پذیریآسیب هاینقشهابتدا به صورت  هادادهاین 

و بر  شوندیمتهیه  ArcGIS افزارنرمهر شاخص در محیط 

حاصل از روش تحلیل شبکه با یکدیگر  یهاوزناساس 

کلی محدوده به  پذیریآسیبتلفیق خواهند شد تا نقشه 

دست آید. فرآیند کار به این صورت خواهد بود که ابتدا 

 ارافزنرماطالعاتی مربوط به هر شاخص در محیط  یهاهیال

ArcGIS  یگذارهم. برای ایجاد امکان روی شودمیایجاد 

، ابتدا هاگن، خطی و پلییانقطهمختلف با عوارض  یهاهیال

رستری تبدیل خواهند  یهاهیالموجود به  یهاهیالتمامی 

 Spatial analysisشد که در این فرایند از اکستشن 

 بهره برده خواهد شد. ArcGIS افزارنرم

ز مربوطه محاسبه شدند، امتیا یهاوزنپس از آنکه 

. به دست آمد یاشبکهنهایی هر عنصر از طریق روش تحلیل 

 افزارنرم Spatial Analyst Toolsامتیاز حاصل از طریق 

ArcGis  نسبت داده  هاشاخصبه الیه مربوطه هر یک از

 یگذارهمو در نهایت الیه نهایی از طریق روی  شودمی

 یبندهنهپکه نقشه نهایی  دیآیمه دست ب داروزن یهاهیال

ایی در ، که نقشه نهدهدیممحدوده را تشکیل  پذیریآسیب

 صفحه بعد ارائه شده است.

 یهاهیالفرآیند کار به این صورت خواهد بود که ابتدا 

 ArcGIS افزارنرماطالعاتی مربوط به هر شاخص در محیط 

 یهاهیال یگذارهم. برای ایجاد امکان روی شودمیایجاد 

می ها، ابتدا تما، خطی و پلیگنیانقطهمختلف با عوارض 

د که شرستری تبدیل خواهند  یهاهیالموجود به  یهاهیال

 افزارنرم Spatial analysisدر این فرایند از اکستشن 

ArcGIS .استفاده شده است 

 ANPبا استفاده از روش  هاشاخصپس از آنکه وزن 

با استفاده  از  هاوزنار گرفت، هرکدام از مورد محاسبه قر

Weighted Overlay  واقع در جعبه ابزارSpatial 

analysis  افزارنرمدر ArcGis و دستور 

 

  ANPحاصل از  هاشا  معیارها و  امتیاز -1 نمودار
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 ANPبا روش  هاشا  به دست آمده برای هر یک از معیارها و  یهاوزن -2جدول 

 

 Raster calculator  مربوطه اعمال شده  یهاهیالدر

محدوده در  پذیریآسیبو بدین ترتیب نقشه نهایی میزان 

کم، متوسط و زیاد تهیه  پذیریآسیبسه سطح 

به دست آمده برای هر یک از معیارها و  یهاوزن.گرددمی

 در صفحه بعد آمده است: ANPبا روش  هاشاخص

محدوده را بر حسب  یهاقطعهجدول زیر درصد 

 .دهدیمنشان  پذیریآسیب

 

 کیقطعات محدوده در حمالت موش پذیریآسیبدرصد و نوع  -3جدول 

 درصد در حمالت موشکی پذیریآسیب

 5/18 کم

 2/39 متوسط

 3/42 زیاد

 

درصد  2/39پس از انجام محاسبات مشخص شد که 

 هابلوکدرصد  3/42متوسط،  پذیریآسیب هابلوک

 هابلوکدرصد  5/81زیاد و در مجموع  پذیریآسیب

 پذیریآسیبمتوسط به باال دارند که بیانگر  پذیریآسیب

 باالی محدوده در حمالت موشکی است.

 بر حسب تعداد طبقات پذیریآسیبمیزان  -2نمودار 

 

 هانهیگز ضریب هاشاخص ضریب معیارها هدف

ارز
ابی

 ی
ب

آسی
ی

پذیر
 

ت
باف

ها
 ی

ی
شهر

 0.477 شهری یهاگونهترکیب  

 0.006 اندازه قطعات

 کم پذیریآسیب

 

 

 

 

 متوسط پذیریآسیب

 

 

 

 

 زیاد پذیریآسیب

 0.029 تعداد طبقات

 0.031 نوع مصالح

 0.002 سطح اشغال

 0.252 تراکم جمعیتی

 0.132 شبکه دسترسی
 0.029 عرض معابر

 0.04 حجم ترافیک

 0.079 یامدادرساندسترسی به مراکز 
 0.199 دسترسی به درمانگاه

 0.066 ینشانآتشدسترسی به 

 0.032 رسانبیآس یهایکاربرحریم 

 0.011 برقحریم پست 

 0.007 حریم گاز

 0.007 حریم پمپ بنزین

 0.279 فضاهای امن
 0.198 مراکز امن

 0.117 فضای باز

کم

متوسط

زیاد
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 پذیریآسیبنقشه نهایی  -3شکل 

 

 یریگجهینت -7
، نقشه یاشبکهمدل تحلیل  بر اساسدر نهایت 

کلی محدوده بدست آمد. با توجه به ارزیابی  پذیریآسیب

موارد زیر را به  توانمیصورت گرفته در خصوص محدوده 

 مسایل موجود در محدوده مطرح نمود: نیتریاصلعنوان 

 باال ناشی از فرسودگی بافت پذیریآسیب 

 دسترسی اندک به فضاهای امن 

  اصلی  یهاابانیخگستردگی میزان ترافیک عبوری از

 محدوده

  عدم دسترسی به خدمات درمانی کافی در بخش

 شمالی محدود

 از: اندعبارتموارد مثبت موجود نیز  نیتریاصل

  پمپ بنزین و لوله  رسانبیآس یهایکاربردوری از

 گاز فشار قوی

  دسترسی به فضاهای باز در قسمت شمالی و شرقی

 محدوده

لذا برای تدوین راهکارهایی به منظور کاهش میزان 

باید این  موشکیبافت محدوده در حمالت  پذیریآسیب

نقاط مثبت و منفی مورد نظر  نیتریاصلموارد را به عنوان 

 قرار داد.

اقدام پس از بروز سوانح، تخلیه اضطراری  نیترمهم       

سکان موقت و ارائه خدمات ا یهامحلمنطقه سانحه دیده به 

 هاراه. با بروز سوانح، تقاضا برای استفاده از باشدمیامدادی 

به دلیل خسارات وارده  هاراه یدهسیسروافزایش و سطح 

 حیاتی، مخصوصاً  یهاانیشر. حفظ عملکرد یابدمیکاهش 

، حمالت موشکیراه برای پاسخگویی مناسب به هنگام بروز 

ایمن و بهینه برای  یهاراه. عدم وجود باشدمیضروری 

تخلیه اضطراری و امداد و نجات، باعث افزایش شدت 

 .شودمیخسارات ناشی از سانحه 
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 :باشد زیر موارد برگیرنده در باید اضطراری عملیات طرح

 مشخص شود انجام تخلیه عملیات ستیبایم که شرایطی -1

 .شود
 یانب اضطراری وضعیت یک از افراد یسازآگاه چگونگی -2

 .گردد
 .کند مشخص باید را تخلیه یهایخروج و مسیرها -3
 یهتخل در دیگران و مسئولین ،هاکننده هماهنگ نقش -4

 .شود معین اضطراری
 ختپردا خواهند امدادرسانی به که ییهاگروه وظیفه -5

 .گردد مکتوب
 مشخص غیرمترقبه حوادث بروز زمان ارتباطاتی سیستم -6

 .گردد
 .باشد شده معلوم اسناد، نگهداری برای امن مکان یک -7
 یهتخل عملیات از پس افراد تجمع محل عنوانه ب مکانی -8

 باشد. شده مشخص اضطراری
 لیهتخ عملیات از پس افراد سرشماری برای ییهاوهیش -9

 .گردد تعیین اضطراری
 و هاوهیش بایستی هاراه و مسیرها صحیح انتخاب منظور به

 مانند راهنماهایی همچنین و اضطراری تخلیه راهکارهای

 و امن یهامکان ، کار محل سکونت، محل هاینقشه

 عملیات طرح یسازآماده هنگام. شود ارائه و تهیه هاپناهگاه

 تخلیه انویهث و اولیه یهایخروج و مسیرها اضطراری

و  تخلیه یرهایمس .شوند مشخص بایستی اضطراری

 :باشند زیر شرایط دارای بایستی اضطراری یهایخروج
 مناسب روشنایی و واضح یگذارعالمت دارای. 
 تخلیه پرسنل یا افراد تجمع برای کافی فضای دارای 

 .شده
 اضافه وسایل و زباله از عاری و پاکیزه. 
 تخلیه پرسنل یا افراد برای اضافه خطر ایجاد عدم 

 .شده
 دادن نشان برای راهنما هاینقشه تهیه صورت در

 در جایی در را هاآن یستیبا تخلیه، یهایخروج و مسیرها

 .داد قرار افراد دید معرض
در ارتباط با  پذیریآسیبپس از تشکیل مدل ارزیابی 

و با پیمایش آرای صاحب  یاشبکهمسئله و تشکیل ساختار 

 یهاشاخصنظران و کارشناسان مشخص شد که معیارها و 

شهرها در حمالت موشکی از ارزش  پذیریآسیبمرتبط با 

شهری و  یهاگونهیکسان برخوردار نبوده و در بین معیارها، 

فضاهای امن دارای باالترین اهمیت در ارزیابی میزان 

گفت به طور  توانمیهستند. در این خصوص  پذیریآسیب

کلی هرچه میزان تأثیرگذاری و گستردگی یک معیار در 

سطح بافت شهری بیشتر باشد، آن معیار از اهمیت بیشتری 

 یهاشاخصبرخوردار است؛ کما اینکه این موضوع از بررسی 

در سطح محدوده نیز قابل استنباط  پذیریآسیبمرتبط با 

است که ارزش  یریگجهینتاست. بدین ترتیب قابل 

شهرها  پذیریآسیبمعیارهای مختلف در زمینه میزان 

خود تعیین  یهایژگیویکسان نبوده و هرکدام با توجه به 

 .شوندیم

گفت،  توانمیمختص محدوده  یهاافتهیدر خصوص 

مهم و بازار در سطح محدوده و  یهایکاربرقرارگیری 

مرکزیت این محدوده در شهر همدان سبب اهمیت 

زیاد آن از نظر امنیتی شده است. از نظر  العادهفوق

 14 یهاشاخصبافت محدوده پس از بررسی  یهایژگیو

درصد قطعات  5/81گانه مشخص شد که در مجموع 

 پذیرآسیبمتوسط به باال دارند که نشان از  پذیریآسیب

بودن محدوده در حمالت موشکی دارد. با تحلیل نقشه 

سودگی عنوان نمود که فر توانمیکلی محدوده  پذیریآسیب

دک ، دسترسی انهابخشبافت، تراکم جمعیتی زیاد در برخی 

به فضاهای امن، گستردگی میزان ترافیک عبوری از 

اصلی محدوده، دسترسی محدود به خدمات  یهاابانیخ

 افزایش عوامل موثر بر نیترمهمدرمانی در محدوده، از جمله 

افت بین میان فرسودگی محدوده هستند. در ا پذیریآسیب

شهری قابل  یهاگونهمرتبط با  یهاشاخص)که توسط 

ست، اباالی محدوده شده  پذیریآسیبتبیین هستند( سبب 

به  را در نتیجه نیاز به ارائه راهکارهای مقتضی بر این اساس

 .آوردیم وجود

 مسایل موجود در محدوده مورد مطالعه یبندتیاولو

ئه تحقیق، نوبت به ارا یهاافتهیپس از بررسی و تحلیل 

محدوده  پذیریآسیبراهکارهای مناسب برای کاهش 

. در این خصوص ابتدا به تحلیل هدفمند مسایل و رسدیم

ر امکانات موجود در محدوده محسوس خواهد بود تا بتوان ب

یز نین امر ، راهکارهای مناسب را ارائه نمود؛ که اهاآنمبنای 

 میسر خواهد شد. یریگمیتصم هایروشتنها از طریق 
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 هایروش تاکنونشهری  ریزیبرنامهاز زمان پیدایش 

گوناگونی به منظور تصمیم سازی ارائه شده است که غالب 

 ریزیبرنامهبه  یریگمیتصماز علوم مدیریت و فنون  هاآن

یی که به طور هاتکنیک. از جمله اندیافتهشهری راه 

شهری برای سنجش وضعیت و  ریزیبرنامهدر  یاندهیفزا

« سوات»تدوین راهبرد به کار گرفته شده است، ماتریس 

است. در این روش برای تعیین راهبردها، ابتدا نقاط قوت، 

و تهدیدها با نگاهی به فضای داخلی و  هافرصتضعف، 

که بر مبنای آن و با استفاده از  شودمیعوامل بیرونی بررسی 

 .گرددمیراج راهبردها استخ SWOTماتریس 

در قالب روش فوق ابتدا الزم است تا به بررسی نقاط 

قوت، ضعف، فرصت و تهدید موجود در محدوده مورد مطالعه 

مطرح شده در  یهابحثپرداخته شود. این موارد بر اساس 

قابل تحلیل  پذیریآسیبشناخت و ارزیابی  یهابخش

این  توانمیپیشین  یهایابیارزهستند. مطابق با مطالعات و 

 موارد را در قالب جدول زیر تبیین نمود:

 

 سوات محدوده مورد مطالعه -4جدول 
S W O T 

دسترسی مناسب به  -1

 ینشانآتشخدمات 

یکنواختی نسبی بافت  -2

کالبدی محدوده از نظر 

 ساختمانی یهااخصش

مطلوبیت میزان  -3

 واحد شاخص خانوار در

در بر گفتن بخشی از  -1

هسته مرکزی شهر شامل 

 عملکردهای مهم در سطح شهر

وجود خانوارهای دسته  -2

 جمعی

باال ناشی  پذیریآسیب -3

 از فرسودگی بافت

دسترسی اندک به  -4

 فضاهای امن

عدم دسترسی به  -5

خدمات درمانی کافی در بخش 

 شمالی

گستردگی میزان  -6

 یهاابانیخترافیک عبوری از 

 اصلی شهر

نگاه ویژه مدیریت  -1

 شهری به محدوده

امکان توسعه فضاهای  -2

 امن

امکان توسعه و  -3

 فرسوده یهابافتنوسازی 

امکان توسعه فضاهای  -4

 سبز

گرایش به استقرار  -1

در  یامنطقه یهایکاربر

 محدوده

احتمال افزایش تراکم  -2

 جمعیت در محدوده در آینده

اثرات  ییفزااهمامکان  -3

 ناشی از تهدید طبیعی و هوایی

فناوری برتر دشمن در  -4

 یریگهدفزمینه شناسایی و 

 عناصر حیاتی و مهم

 

تحلیل سوات ناتوانی  یهاتیمحدود نیترمهمیکی از 

و  هاآنآن در تعیین اهمیت فاکتورها و تعیین روابط بین 

. همی پیشنهاد کرد که چهار باشدمی هاآنوزن دهی به 

به عنوان ضریبی  هاوزنگروه سوات وزن دهی شده و از این 

برای فاکتورهای انفرادی استفاده شود تا بتوان اهمیت کلی 

 ,kurttila et alهر یک از این فاکتورها را محاسبه کرد)

فیق آن با (. با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی و تل2000

تا حدودی این مشکل را حل نمود.  توانمیروش سوات 

تحلیل سوات یک چارچوب اساسی برای انجام تحلیل 

و روش تحلیل سلسله مراتبی کمک  کندمی فراهموضعیت 

انجام شود  تریلیتحلتا روش سوات به شکل  کندمی

(kanagas et al, 2003.) 

بی ضروری در ادامه بر مبنای روش تحلیل سلسله مرات

است تا به مقاسیه دودویی هریک از نقاط قوت، ضعف، 

فرصت و تهدید با یکدیگر پرداخت. پس از مقایسه میان این 

، وزن مربوط به هر یمراتبموارد و ساختن ساختار سلسله 

. مطابق روش مزبور وزن به دست شودمیگزینه محاسبه 

 آمده برای هر آیتم به شکل زیر است:
 

 



های شهری در حمالت موشکی از منظر پدافندغیرعامل و ارائه راهکارهای مناسب جهت تخلیه ارزیابی میزان آسیب پذیری بافت

  و اسکان در مواقع بحران
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 زن بدست آمده برای هر یک از موارد مطرح شده در جدول سواتو-5جدول 
 SWOTتحلیل 

 (28/0تهدید ) (47/0فرصت ) (59/0ضعف ) (88/0قوت )

S1 , () W1 , () O1 , () T1 , () 

S2 , () W2 , () O2 , () T2 , () 

S3 , () W3 , () O3 , () T3 , () 

 

 

W4 , () O4 , () T3 , () 

W5 , ()  

W6 , () 

 

 

پس از تعیین وزن هر یک از نقاط قوت، ضعف، فرصت 

 یهاوزنمسایل بر اساس  یبندتیاولوو تهدیدها نوبت به 

یسه . در این مرحله، وزن حاصل از مقاشودمیبدست آمده 

زیربخش هر مورد در وزن بدست آمده از نسبت عوامل 

 چهارگانه نسبت به هم ضرب شده و مسایل بر اساس وزن 

ور با . برای این منظشوندیم یبندتیاولوبدست آمده 

موارد اقدام  یبندتیاولونسبت به  EC افزارنرماستفاده از 

نشان  ECموارد را در محیط  یبندتیاولوشد. نمودار زیر 

 .دهدیم

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

وش تحلیل بر اساس ر EC افزارنرمدر محیط  AHPموارد حاصل از جدول سوات بر اساس روش  یبندتیاولو -4شکل 

 حساسیت
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 پذیری از حمالت جنگیآسیبمسایل محدود در  صوص  یبندتیاولو -6جدول  

 

نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدها پایان  یبندتیاولو
راه نیست و ضروری است که راهبردهایی بر این اساس 

اجرایی و  یهااستیس هاآنتدوین شوند تا بر اساس 
راهکارها ارائه شوند. با توجه به اینکه برخی از موارد استخراج 
شده از جدول سوات، دارای اشتراک و همپوشانی هستند، به 

از ارائه راهبردهای تکراری، چنین مواردی منظور احتراز 

تحت یک اولویت خالصه شده و راهبرد مطلوب بر اساس آن 
ارائه شده است. مطابق با تحلیل مسایل موجود در بافت نیز 

و اهداف برنامه، راهبردهای مربوط به کاهش  اندازچشم
بافت شهری محدوده مرکزی شهر همدان در  پذیریآسیب

به شکل زیر ارائه نمود توانیمحمالت موشکی را 

 راهبردها برای محدوده مورد مطالعه نیترمهم-7جدول 

 راهبرد ردیف

 فرسوده موجود یهابافتتوسعه و نوسازی  1

 توسعه فضاهای امن موجود در محدوده 2

 خطرزا یهایکاربرکاهش خطر ناشی از  3

 نظارت بر افزایش تراکم جمعیتی به شکل مطلوب 4

 ی شناسایی دشمنهاسامانهمهم توسط  یهایکاربرکاهش امکان شناسایی  5

 ساختمانی یهاشاخصمطلوب  یهایژگیوحفظ  6

 امدادی یهایکاربرتوسعه  7
 بهسازی شبکه معبر 8

  

 عنوان شماره اولویت عنوان شماره اولویت

1 W3 10 پذیری باال ناشی از فرسودگی بافتآسیب O4 امکان توسعه فضاهای امن 

2 W4 11 دسترسی اندک به فضاهای امن T1 
ی در امنطقهی هایکاربرگرایش به استقرار 

 محدوده

3 T2 
احتمال افزایش تراکم جمعیت در 

 محدوده در آینده
12 O3  ی فرسودههابافتامکان توسعه و نوسازی 

4 W1 
در بر گفتن بخشی از هسته مرکزی شهر 

 شامل عملکردهای مهم در سطح شهر
13 S3 مطلوبیت میزان شاخص خانوار در واحد 

5 T4 
فناوری برتر دشمن در زمینه شناسایی و 

 عناصر حیاتی و مهمهدف گیری 
14 T3 

یی اثرات ناشی از تهدید طبیعی و افزاهمامکان 

 هوایی

6 W2 15 وجود خانوارهای دسته جمعی S1  ینشانآتشدسترسی مناسب به خدمات 

7 S2 
یکنواختی نسبی بافت کالبدی محدوده 

 ی ساختمانیهاشاخصاز نظر 
16 O2 امکان توسعه فضاهای امن 

8 W5 
خدمات درمانی کافی عدم دسترسی به 

 در بخش شمالی
17 O1 

 نگاه ویژه مدیریت شهری به محدوده

 

9 W6 
گستردگی میزان ترافیک عبوری از 

 ی اصلی شهرهاابانیخ
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 :هاشا  ارائه راهکارهای پیشنهادی برای هر یک از 

 هاآنپس از بررسی مسایل و راهبردهای مربوط به 

 هایروشو  هاتکنیککه با استفاده از  رسدیمنوبت به آن 

که در فصل دوم مطرح شد، نسبت به ارائه  غیرعاملپدافند 1

اقدام نمود.  پذیریآسیبراهکارهای مناسب برای کاهش 

بر اساس دو رویکرد جمعیتی و کالبدی، راهبردها را  توانمی

 و راهکارهای مناسب را پیشنهاد نمود. یبنددسته

راهکارهای جمعیتی بر ابعاد جمعیت شناختی بافت و 

ناشی از آن تأکید دارند. با توجه به راهبردهای  پذیریآسیب

 دیآیمتدوین شده، تنها یک راهبرد جمعیتی عمده به دست 

 به صورت زیر ارائه نمود: توانمیکه آن را 

 

 محدوده در حمالت موشکی پذیریآسیبراهکارهای جمعیتی برای کاهش  -8جدول
 انسانی موجود در بافت محدوده در هنگام مواجهه با حمالت موشکی یهاهیسرماهدف  رد: حفظ و حراست 

 راهکار راهبرد

نظارت بر افزایش تراکم جمعیتی به شکل 

 مطلوب

 برای ایجاد عدم تمرکز جمعیت ساکن در محدوده ریزیبرنامه -1

 مسکونی یهامجتمع یراصولیغو  هیرویبجلوگیری از سا ت و سازهای  -2
 انتقال بر ی مراکز جمعیتی مثل بازار و پاساژها به  ارج از محدوده -3

 

بهینه کاربری زمین  ریزیبرنامهد با توانمیشهرسازی 

 ناشی از حمالت موشکی را کاهش  هایآسیبخطرات و 

 

دهد. این ابعاد اغلب از طریق ارائه راهکارهای کالبدی 

قابل وصول هستند. راهکارهای کالبدی این پژوهش را 

 شامل موارد زیر دانست: توانمی

 محدوده در حمالت موشکی پذیریآسیبراهکارهای کالبدی برای کاهش  -9جدول 
 کالبدی محدوده در زمان حمالت موشکی پذیریآسیبهدف  رد: کاهش 

 راهکار راهبرد

 یهابافتتوسعه و نوسازی 

 فرسوده موجود

 افزایش وام نوسازی بافت فرسوده -1

 استفاده از مصالح مقاوم در برابر انفجار -2
 تعداد طبقات و جلوگیری از سا ت بناهای بلند مرتبه کنترل -3

توسعه و ایجاد فضاهای امن 

 در محدوده

موقت اسکان پس از حمالت موشکی با  یهاستگاهیابرای سا ت  یابیمکانو  ریزیبرنامه -1

 اولویت بخش شمال شرقی و شرق محدوده

در کل  هاآپارتمانمسکونی و  یواحدهاکوچک برای  یهاپناهگاهالزامی کردن سا ت  -2
 محدوده

کاهش امکان شناسایی 

ی هاسامانهمهم توسط  یهایکاربر

 شناسایی دشمن

 با کاربری  اص یهاسا تماناستتار، ا تفا و فریب برای  یهاطرحاستفاده از 

مطلوب  یهایژگیوحفظ 

 سا تمانی یهاشا  

 اشغال در سا ت و سازهای جدیددرصد مساحت قطعات برای سطح  60عدم تخصی  بیش از 

 موجود ینشانآتش یهاستگاهیاتوسعه و تجهیز  -1 امدادی  یهایکاربرتوسعه 

 و احداث درمانگاه برای بخش شمال یابیمکان -2

بهسازی شبکه معابر موجود 

 در محدوده

 متر 6تعریض معبر کمتر از  -1

 کنترل ترافیک عبوری از محدوده ریزیبرنامه -2

 مراکز محلی فرود بالگردهای امداد و نجات یابیمکان -3

 طراحی شبکه معابر منظم -4

کاهش  طر ناشی از 

  طرزا یهایکاربر

 برق موجود از طریق فضای سبز و یا دیوار حایل یهاپستایجاد حریم مناسب برای 
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 :ارائه پیشنهادات کلی

پس از آنکه راهکارهایی برای هر یک از راهبردها 

هادات مدنظر( داده شد، در پایان پیشن یهاشاخص)مرتبط با 

ان محدوده مرکزی شهر همد پذیریآسیبکلی برای کاهش 

 :شودمیارائه 

ایجاد پایگاه داده و اطالعات در مورد وضعیت  -1

ی مورد مطالعه تا بتوان تمام یمحدودهموجود در 

عوامل را در نظر گرفت و بهترین مالحظات 

و  پذیریآسیبرا برای کاهش  غیرعاملپدافند 

 تدبیر نمود. یبازدارندگافزایش 

تهیه طرح جامع پدافند غیرعامل برای شهر مورد  -2

 نظر مامی عوامل تأثیرگذار را مدمطالعه تا بتوان ت

 را ارائه نمود. مالحظاتگرفته و بهترین 

 متعددی را در یهاشاخصارائه مدلی که بتوان  -3

ه خود داشته باشد و همه شرایط را ارزیابی کند ک

 ت.این کار ملزم به زمان طوالنی و دقت فراوان اس

با توجه به ساختار شعاعی شهر الزم است تا در  -4

ه ابتدا مناطقی به عنوان مناطق امن تعریف و شبک

معابر با هدف هدایت جمعیت در زمان بحران به 

مناطق امن، بازنگری و اصالح گردد. از جمله 

موارد خیلی مهم در این محدوده معابر با عرض 

 که هرچه سریع باید ساماندهی و باشدمیکم 

 یض شوند.تعر

با توجه به کمبود فضای باز در محدوده مرکزی  -5

شهر همدان، الزم است تا فضاهای چند عملکردی 

مانند پارک و فضای سبز در این مناطق ایجاد 

شود تا در هنگام وقوع بحران بتوان به منظور 

 از این فضاها استفاده کرد. یامدادرسان

تعریض معابر، تجمیع قطعات کوچک و نامنظم  -6

در ساخت و سازهای جدید و  یسازمقاوم، باهم

 هاآنایجاد فضاهای باز در محدوده که بتوان از 

برای اصل پراکندگی و همچنین موانع در برابر 

 تهدیدات استفاده نمود.

 یهاساختمانوضع موجود  یسازمنیابهسازی و  -7

 عمومی و مسکونی.

نیازهای ضروری )مثل:  یسازرهیذخ ینیبشیپ -8

 قه و...( در داخل محدوده.آب، سوخت، آذو

امن روزمینی و  یهاپناهگاهطراحی و ایجاد  -9

 زیرزمینی جهت استفاده در مواقع بحران.

 توسعه الگوی محالت خود اتکا در شرایط جنگ. -10

 ایجاد حریم امنیتی برای مراکز حیاتی و حساس و -11

 مهم.

 ی شهری در مواقع بحران.هازیرساختحفاظت از  -12

طرح جامع مدیریت شهری در  یسازنهینهاد -13

 شرایط جنگ.

تدوین استانداردهای پدافند غیرعامل در  -14

ت اصلی موارد زیر و الزامی شدن رعای یهاحوزه

 آن در نظام مهندسی ساختمان:

  ؛یسازخانهحوزه مسکن و 

  اداری و تجاری؛ یهاساختمانحوزه 

  بهداشتی و آموزشی؛ یهاساختمانحوزه 

 ذخیره، توزیع و حوزه شبکه تصفیه، انتقال ،

 مصرف انرژی؛

 ارتباطی پیاده و سواره شهری؛ هایشبکه 

  ن؛عمومی و فضاهای نسبتاً ام یهاپناهگاهشبکه 
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