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 چکيده  واژگان کليدی

درصششد  30از  شیشششهر و ب تیدرصششد عمع 2.81 و درصششد 3.2حدود ی با مسششاحتشششش شششهر نهران منطقه 

شششهر  یدر حوزه مرکز ییایعغراف تیموقع اظداده و به لح یرا درمود عا یو مصششوصشش یدولت یسششامتمان  ا

یکی از مهمترین مناطق بشششمار می آیدت نحقیق حا ششر در زمره نحقیقار کاربردی و درصششدد اسششت راج نهران 

سامت )موشکباران( و ارائه را کار ا سان  شهر نهران در برابر نهدیدار ان سیب پذیری منطقه شش  ی کا ش آ

باشدت در این مسیر از روش  ای اسنادی )کتاب انه ای(، پرسش نامه )کمی(، عهت گردآوری آسیب پذیری می

و   GISاز ابزار منطق فازی و اطالعار،  نجزیه و نحلیلروش  ونحلیلی  –اطالعار اسششتداده گردیدت روش نحقیق پایان نامه حا ششر نوصششیدی 

Matlab  ایی چون دسششترسششی به مراکز درمانی، درعه ت دراین پژو ش با اسششتداده از شششام ه شششده اسششتاسششتدادپردازش اطالعار برای 

سامتمان صوریت، عرض میابان، ارنداع  سیب پذیری منطقهمح سازی   ا وتتتآ ستمدل شان می د د، ت نتایج شده ا سمت  ایی از منطقه که ن ق

سامتمانی و عمعیتی باال دارای نراکم شتری  ای  صوریت بی ستند دارای و درعه مح سیب پذیری با  شندآ ت  مچنین با حرکت از الیی می با

 شودتمیسمت شمال به عنوب و مرکز منطقه، به میزان آسیب پذیری افزوده 

آسيب پذیری، موشکباران، 

روش   پدافند غيرعامل،

و   Matlabفازی، نرم افزار 
GIS 
 

 مقدمه  -1
با نوعه به حجم باالی سرمایه گذاری و کالن شهر ا شهر ا 

نر و از  مه مهم مراکز ثقلو استقرار بسیاری از نأسیسار و 

 ا ساکن  ستند، در صورر آناطراف عمعیت زیادی که در 

دچار صدمار مالی و عانی قابل  نهدیدار انسان سامتبروز 

، صدمار عنگی شامل کالن شهر اشوندت در نوعهی می

 ای کالبدی و امتالل در عملکرد عناصر نرکیبی از ویرانه

 ا و شبکه راه  ا، ا و سامتمانشهری استت انهدام سازه

 ا، مطوط  ا، نأسیسار اساسی م ازن آب، نیروگاهدسترسی

ارنباطی نلدن، برق، آب، گاز و تتت از آن عمله  ستندت در این 

نرین نقاط سکونتگا ی، شهر ا به عنوان پرنراکمکالنمیان، 

در معرض بیشترین مطرار و نهدیدار انسانی و طبیعی قرار 

  (Hosseini et al,2011:46) دارند

ریزی برای آمادگی عهت مقابله از این رو نیاز به برنامه

رسدت و با چنین حوادثی قبل از وقوع آن  روری به نظر می

شوند که به صورر  یطراح یی امدل باید برای این منظور

و در  بافت را داشته باشند یریپذبیمحاسبه آس تیقابل ایپو

 ای بالقوه بروز و وقوع نهدیدار را بر روی عین حال زمینه

 ا داده لینبد یروش سنت گر،ید یت از سونقشه نشان د ند

 نیاستت ا یدست ریو ندس لیو نحل هیبه نجز یبه دانش، متک
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کند، گران،  اریداده بس ی امجموعه یدست لیو نحل هینجز

 ا، حجم داده ییبا رشد نما قتیاست در حق ستایو ا یمو وع

 یعمل ریاز حوزه  ا غ یاریدر بس  الیو نحل هینوع نجز نیا

 یشهر یمربوط به بحرانها لیدر مسا یمشکل اصل تگرددیم

گونه  نیت معموال اباشدیم لیمسا نیمربوط به نگرش ما به ا

 یعلو نوانیم یصرف به نکنولوژ هیکه با نک شودینصور م

 یی اراه حل شتریحوادث را گرفت و ب نیاز ا یناش بین ر

بر  ردیگیگونه حوادث مد نظر قرار م نیبا ا همقابل یکه برا

صورر که ابتدا  نیبه ا باشدیم یمبتن یسنت ی اروش

راه حل در  کیبه  نیسپس مت صص شود،یم یمسئله بررس

پردامته  گریبه مسئله د تیو در نها رسندیمورد آن م

طرفه به مساله  کیو  یمط یا راه حل نیت اشودیم

در  نگرندیم ستایا دهیپد کیبه صورر  یشهر یبحرانها

نتوانسته  دگاهید نیسال گذشته نشان داده که ا 25که  یحال

 تآن را کا ش د د از یصدمار ناش زانیم

دفاع غیرعامل به عنوان بسشتر نوسشعه پایدار و یکی از 

فاع در  یدارنرین روش  ای د پا هدیدار مؤثرنرین و  برابر ن

محسوب و عرصه  ای م تلف فضا ای شهری را شامل می 

مل افزایش  فاع پنج  دف محوری ششششا ششششودت این نوع د

ن یببازدار کا ش آسششش یت  ای دگی،  عال نداوم ف پذیری، 

 ششروری، ارنقاپ پایداری ملی و نسششهیل مدیریت بحران در 

نمششایششد می  نبششال  می را د نظششا نهششدیششدار   مقششابششل 

(Abazarlou,2014:41ت) 

 21.2معادل  یبا مساحتشش شهر نهران منطقه 

 یدرصد از سطح شهر را در بر م 3.2مربع ، حدود  لومتریک

مناطق شهر نهران قرار  زد مینظر در رنبه س نیکه از ا ردیگ

شده و  میمحله نقس 18و  هیناح 6داردت مساحت منطقه به 

را درمود  یو مصوص یدولت یدرصد سامتمان  ا 30از  شیب

 یدر حوزه مرکز ییایعغراف تیموقع اظداده و به لح یعا

ندر،  225290 تیمنطقه با عمع نیات شهر نهران واقع است

نظر  نیداده و از ا یشهر را در مود عا تیدرصد عمع 2.81

 6th District of Tehran) در رنبه نوزد م قرار دارد

Municipality Website,2019 وعود کاربری  ای (ت

رن انه  ا، سدارن انه  ا، مؤسسار آموزش مهمی نظیر وزا

 ای عالی، مراکز درمانی و بیمارستان  ای عمومی، شرکت

بزرگ اقتصادی و غیره نشان د نده ا میت باالی این منطقه 

 از دیدگاه شهری و کشوری استت 

یکی از نیاز ای مبرم و اساسی در یک عملیار 

وری ، بهرهنبرابر نهدیدار  وایی و موشکباراامدادرسانی در 

 ا و امکانار موعود است کامل و بیشینه از نمامی پتانسیل

و به عالوه شنامت کامل از فاکتور ا و عوامل ناثیرگذار در 

شرایط قبل، حین و بعد از بحران، ناثیر به سزایی در بهبود 

  ا و عملیار امدادرسانی موا د داشتت کیدی و کمی فعالیت

می بر بسیاری از در عهان امروز که ندکر سیست

 ای انسانی حاکم است و سازوکار امور با  ا و کنترلپدیده

افزار ای پیشرفته، بشر را در سازندگی و استداده از نرم

صیانت از طبیعت اطراف مویش و نامین ایمنی به عنوان 

در  GISرساند، استداده از نرین نیاز بشری یاری میمهم

هدیدار و پیامد آن یعنی بروز نبهبود کیدی امور مرنبط با 

اطالعار  ی استمیست انکارناپذیر است آسیب پذیری

 ی اداده لیو نحل یابیباز ره،یذم ییبا نوانا ییایعغراف

امروز عوامع  یاز این ییگوپاسخ یبرا نهیننها گز ییایعغراف

  مچون نینو ی ایآوراز فن یریگت بهرهباشدیبه اطالعار م

GIS در  یاکه امروزه به طور گسترده یاما واره ی او داده

در  یاریبس قاریشده است و نحق ریفراگ شرفتهیپ یکشور ا

در  یکمک فراوان نواندیصورر گرفته که م نهیزم نیا

 یامداد رسان نیو  مچن یرشهریپذ بیمناطق آس ینیبشیپ

  تدیامور پس از واقعه بنما ید و سامان

  اهميت و ضرورت تحقيق -2

مالل عنگ عهانی دوم در آلمان بر اثر فروری تن  ر یک در 

که در ژاپن ندر کشته می شدند در حالی 36صد نن بمب، 

ندر می رسیدت علت این نداور در شمار  500این نعداد به 

نلدار ناشی از بمباران  ا، بهره مندی آلمان از پدافند 

غیرعامل و فقدان چنین نوانمندی  ایی در ژاپن بوده است 

 (ت 40:1385)داعی نژاد،

یکی از عنبه  ای مهم نوسعه شهری، نوعه به کیدیت و 

کمیت آسیب پذیری شهر در برابر آسیب  ای ناشی از 

حمالر نظامی استت با کا ش مسارار ناشی از عنگ می 

نوان نیروی انسانی، نجهیزار و نأسیسار گران قیمت و مراکز 

 حساس را حدظ نمودت

نهران به عنوان مرکز فرماند ی  با نوعه به ا میت شهر

و کنترل اکثر سامانه  ای دفاعی، امنیتی، سیاسی و اقتصادی 

کشور و با نوعه به سطح نهدیدار مارعی و داملی عمهوری 



 1397؛ پایيز 3ی شماره؛ 1ی پژوهشی شهر ایمن؛ دوره-نشریه علمی

 

اسالمی ایران در دنیا به عنوان  سته اصلی مقاومت اسالمی 

درعهان ، به کارگیری الزامار پدافندغیرعامل در این پهنه از 

سعت و عمق کافی، کامالً  روری استت الزامار کشور با و

آمایش با رویکرد پدافند غیرعامل ننها  امن نجار این پهنه 

متراکم از پتانسیل  ای اعتماعی، اقتصادی، فر نگی، 

سیاسی، نظامی و غیره می باشد که باید برای آن برنامه ریزی 

منطقه صورر گیرد که ا میت نحقیق را نشان می د دت 

 یمیعظ لیاست که  ر روز م یز مناطق مرکزا یکی شش

 ی اتیرا از سراسر شهر عهت انجام فعال یاز شهروندان نهران

 یمحور شمال نیکندت بزرگتریروزانه به سمت مود عذب م

منطقه عبور  نیاز ا زیعصر( ن یول ابانینهران )م عنوبی –

کردستان،  هشهر مانند بزرگرا یانیمعابر شر نینرمهم تکند یم

 دیچمران، بزرگراه شه دیبزرگراه شه بزرگراه عالل آل احمد،

 ابانیم ،، بزرگراه  متمیبزرگراه حک گمنام، بزرگراه مدرس،

 نیا هیحاش ایدر دامل و  زین یکارگر شمال ابانیانقالب و م

 ندت منطقه قرار دار

 هداف تحقيقا -3
و   ااین نحقیق در عستجوی کشف حقایق و واقعیت      

 ا و اشیا بوده که مرز ای دانش عمومی را شنامت پدیده

-گسترش داده و امکان کنترل و پیشگیری از حوادث و بحران

د د در این راستا ا داف نحقیق به  ای آنی را افزایش می

 گردد: ای زیر ارائه میشکل داده

نهدید در  نگام  یشهر ریپذ بینقاط آس نیینع ت1

 ی و امنیتیاعتماعی، ظر کالبدمن با نأکید بر موشکباران

 دارایی  ای کلیدی نمونه مورد مطالعه ییشناسا ت2

نهدیدار  بروز  نگام نقاط امداد و نجار در یابیمکان ت3

 انسان سامت با نأکید بر نهدید موشکباران

ارائه را کار ای آسیب پذیری شهر ا در برابر نهدیدار  ت4

 انشان سامت عمدی با نأکید بر نهدید موشکباران

 پيشينه تحقيق -4
مدیریت ریسک "( در مقاله 1395ان )مدیری و  مکار

 ای انسان سامت با رویکرد پدافندغیرعامل؛ نمونه در بحران
و مدل  ANPبا استداده از روش  "موردی: کالنشهر نهران

  ازوپ به بررسی ریسک پردامته اندت 
نتایج نحقیق نشان می د د نهدید نروریسم و شورش 

نهدیدار کالنشهر نهران می باشند و چنانچه محتمل نرین 
ندبیری اندیشیده نشود، در اثر اولین اقدامار دشمن 

 Modiri et) زیرسامت  ای شهر دچار امتالل می شوند

al,2017:163 ت) 

( در مقاله ای با عنوان 1394اباذرلو و  مکاران )

 مطالعه)موشکباران برابر در شهر ا پذیریآسیب ارزیابی"

 ، IHWPاز روش  استداده با "(سبزوار شهر موردی

 پذیریآسیب میزانتتت و کاربری نراکم، دسترسی،  ایشام 

 نحقیق نتایج نمود و  را مش   عنگ شرایط در سبزوار شهر

 نراکم با  اییمحدوده دارای که شهر عنوب که د دمی نشان

 از کم فاصله و امداد مراکز نا زیاد فاصله و باال سامتمانی

 امتیاز از باشد،می نهاعم اولویت دارای  ایکاربری

 58.9 که ایگونهبه است برموردار بیشتری پذیریآسیب

 موشکباران برابر در زیادی پذیریآسیب از سبزوار شهر درصد

 (تAbazarlou et al,2016:59) است برموردار

 شناسایی کتاب "( در کتاب 1395اباذرلو و  مکارن )

 پدافند رویکرد با شهر ا پذیری آسیب زیمدلسا و م اطرار

در پنج فصل به ارائه فرایند مطالعار پدافند  "غیرعامل

غیرعامل شامل کلیار، دارایی شناسی، نهدیدشناسی، 

آسیبپذیری و ریسک، را کار ا، نموده و نک نک مراحل را 

به ندصیل نو یح داده استت و مهم نرین مروعی کتاب در 

برای  مه زیرسامت  ای شهری فصل آمر می باشد که 

 Abazarlou et) الزامار پدافندغیرعامل ارائه نموده است

al,2017:59 ت) 
نحلیل  "( در مقاله 1393اسکندری و  مکاران )

مسارر شریان  ای حیانی با در نظر گرفتن اثرار وابستگی 
به ارزیابی آسیب پذیری و ریسک  "بر اثر حمالر  دفمند
ا استداده از دو مدل نئوری گراف و شریان  ای آب و برق ب

سناریو برای این شریان  ا  240مدل لئونتیف پردامته و 
احصاپ نموده که در بین سناریو ای نک متغیره سناریو اندجار 
در نصدیه مانه و در بین سناریو ای نرکیبی اندجار دو نصدیه 
 مانه و پست برق بیشترین احتمال وقوع را داشته است

(Skandari et al,2015:19ت)  
ارزیابی آسیب "( در مقاله 1391عزیزی و برنافر )

پذیری شهری ناشی از حمالر  وایی: ناحیه یک از منطقه 
حمالر  وایی به شهرا را به عنوان یک  "شهر نهران 11

استرنژی مرسوم در عنگ  ای امیر شنامته و ندوین 
را کار ایی عهت کا ش آسیب پذیری با استداده از اصول 
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 92.4افند غیرعامل را نوصیه می کنندت در این نحقیق پد
 AHPدرصد بلوک  ای محدوده مورد مطالعه با استداده از 

 & Azizi) آسیب پذیری نمتوسط به باال دارند

Bornafar,2013:127 ت) 

( 1390اکبر ستاره )عبدالحمید مهدی نژاد نوری و علی

ی شهری  اپذیری محیطسازی آسیبای با عنوان مدلمقاله

)مطالعه موردی  GISو  AHPدر برابر نهدیدار با استداده از 

 از استداده با غیرعامل، پدافند رویکرد نهران( با 6منطقه 

 روش با و نهیه پذیرآسیب از عناصر فهرستی دلدی روش

 از استداده با و گذاری نمودهارزش مرانبی سلسله نحلیل

 پذیریآسیب بندیپهنه عغرافیایی، نقشه اطالعار سیستم

 & MehdiNejad Nouri)اندنموده نهیه

Setareh,2012:90 ) 

ای نحت عنوان و درمطالعه (2015میالزو و ماچیو )

آبی و ارزشیابی ریسک حمالر نروریستی به نأسیسار "

در ایتالیا انجام شده است، بیشتر که  "کا ش آسیب پذیری

 نظر دارد ای حمل و نقل مواد مطرناک را مد سیستم

(Millazzo et al,2015:98) 

( برای مش   کردن میزان 2013راشد و ویکس )

گذاری پذیری ناشی از نروریسم بصورر بمبآسیب

 ا، مدمار فوریت  ایی مانند حداقل عملکرد پلشام 

 ا، حداکثر  زینه بازسازی  ا، بزرگراهپزشکی، بیمارستان

 GISافزار و نرم AHP ا و غیره و با روش سامتمان

 Rashed and) سازی کرده استتمدل

Weeks,2013:547) 

( در فعالیت پژو شی با عنوان 2006وکرل و ویتزمن )

شهر ای ایمن: را برد ایی برای برنامه ریزی شهری، "

مسأله ایمنی و امنیت شهری را در  "طراحی و مدیریت

کالنشهر لندن نبیین نموده استت نتایج نحقیق نشان می 

طراحی و مدیریت بهینه فضا ای شهری در نأمین د د که 

 & Werkeleامنیت آن  ا مؤثر است )

Whitzman,2006:8 ) 

 های تحقيقسؤال  -5

 در تحقیق پیش رو سه سؤال اصلی مطرح می گردد:

دارایی  ای کلیدی و دارای عذابیت منطقه شش  -1

 شهر نهران عهت نهدید موشکبارن کدامند؟

شش شهر نهران در میزان آسیب پذیری منطقه  -2

 برابر نهدید موشکباران به چه میزان است؟

را کار ای کا ش آسیب پذیری منطقه شش  -3

 شهر نهران در برابر نهدید موشکباران چیست؟

 فرضيه های تحقيق -6
 ای کلیدی و عذاب منطقه از داراییرسد بنظر می ت1

شش می نوان به مقر سپاه، ارنش، نیروی انتظامی، 

می، مترو انقالب عاللیه، سازمان انرژی اننصدیه مانه 

 امورمارعه اشاره نمودت ندت و و وزارن انه  ای

شهر نهران در  6پذیری منطقه آسیببنظر می رسد  ت2

مقابل نهدید موشکباران با حرکت از سمت شمال به 

 تکندعنوب منطقه افزایش پیدا می

ظر می رسد با رعایت اصول  مجواری، علوگیری بن ت3

 ای سامتمانی و عمعیتی در معابر نراکماز افزایش 

کم عرض و انتقال مراکز درمانی عمده به بدنه معابر 

از را کار ای کا ش آسیب پذیری در منطقه اصلی 

 شش شهر نهران باشدت

 روش تحقيق -7
نحلیلی با دید پیمایشی  -روش نحقیق حا ر، نوصیدی

 نحقیق ما یت، نظر به اینکه نظر )نکنیک دلدی( استت از

 شنامت چون اموری و نوصیف صرف نیست پی در ننها حا ر

 نظر مد یکدیگر، کنار در ندوین اصول و نحلیل، ارزیابی و

  گیردتباشند، لذا در زمره پژو ش  ای نحلیلی قرار میمی

در ب ش دیگری از کار داده  ای نسبی یا نسبتی 

 GISپیوسته مانند دسترسی به مراکز درمانی ابتدا در محیط 

 Network Analystشدند نا در محیط  Pointنبدیل به 

مورد استداده باشندت سپس نقشه آکس معابر با استداده از 

( مط Must Not Have Dangles) Topologyدستور 

 ای گسسته مربوط به معابری که الزم است  مدیگر را قطع 

 Estend Toolکنند، مش   شده و با استداده از دستور 

آکس  Network Datasetبه  مدیگر وصل شدندت سپس 

ا افه شدت در   Arcmapمعابر سامته شده و به محیط 

مربوط به   Point    مرحله بعد دستور نقاط مربوط به دو

مراکز درمانی، مترو، مراکز آنش نشانی و فضا ای سبز و مالی 

 Networkدر  Service Areaبه صورر عداگانه به 
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Analyst بارگذ( اریLoad Location شده استت )

Trim Polygons  بوده و  300انت اب شدهMultiple 

Facilities Options   نیز درحالتMerge by break 

value  قرار گرفته و در ادامه درAnalysis Setting 

( م تلف وارد شدندت مرحله بعدی Breaksبرشهای )

Intersect بل با کردن نقشه  ای نولید شده در مرحله ق

Point ( نقشه اصلی و متصل کردنJoin مروعی آن به )

Polygon  نقشه بودت باالمره در مرحله آمر داده  ای متصل

   شده پایدار شدندت 

در مرحله پایانی، داده  ای پردازش و مدلسازی شده فازی 

در  GISبعنوان ورودی برای نرم افزار  Matlabاز نرم افزار 

آسیب پذیری نک نک پالک  منتقل و ASCIIقالب فایل 

 تمنطقه بصورر نقشه است راج گردید  ای

  تحقيق متغير های -8
 ای گوناگون و شامل  ر چیزی است که بتواند ارزشمتغیر

متداور بپذیردت این ارزش  ا می نواند در زمان  ای م تلف 

برای یک ش   یا یک چیز متداور باشد یا این که در یک 

چیز ای م تلف نداور داشته باشد زمان برای اش اص یا 

(Secaran,2007:82( ت عدول شماره)متغیر ای 1 )

پژو ش پیش رو در  ر یک از دسته  ای مربوطه ارایه شده 

 استت

 (: متغيرهای پژوهش حاضر1شماره ) جدول

 متغیر نحقیق حا ر نعریف متغیر اصلی

 مستقل
گونه ای مثبت یا مندی بر متغیر وابسته نأثیر می گذاردت به بیان دیگر، دلیل متغیر مستقل به 

 نغییر در متغیر وابسته  را باید در متغیر مستقل عست و عو نمودت
 نهدید موشکباران

 منطقه شش متتغیر ایی که نابع نغییرار متغیر مستقل استت وابسته

 نعدیل کننده

ای مستقل و وابسته نأثیر اقتضایی داردت یعنی حضور این متغیر ایی که بر رابطه میان متغیر 

متغیر سوم رابطه ای را که اساسًا بین متغیر مستقل و وابسته مورد انتظار است نحت نأثیر 

 قرار د دت

را کار ای کا ش 

 آسیب پذیری

 مدامله گر
وابسته ندوذ متغیر ایی که از زمانی که متغیر ای مستقل به عریان می افتند نا بر متغیر 

 کنند، نا زمان این نأثیرگذاری ظا ر می شوندت
 آسیب پذیری

 (تSecaran,2007:85-92) منبع:

 محدوده مورد مطالعه موقعيت  -9
شش شهرداری نهران از سمت شمال  به بزرگراه  منطقه

آزادی، از سمت  – مت، از سمت عنوب به محور انقالب 
شرق به بزرگراه مدرس و میابان مدتح و از سمت غرب به 
بزرگراه چمران و میابان نوحید محدود شده استت اولین گام 

 1320-1310 ای شکل گیری این منطقه در فاصله سالهای 
با ن ریب بارو ای ناصری در مسبر مندق شمالی نهران و با 

ر برداشته شده استت کیلومت 5احداث میابان انقالب به طول 
این منطقه از  مان زمان با استقرار و مکانگیری بسیاری از 
عناصر حکومتی و آموزشی و فر نگی، به نوعی پذیرای اقشار 
نصمیم ساز سیاسی و اعتماعی بوده استتدر شرایط کنونی 
از نظر عملکردی و مکانیت، ب ش عمده ای از منطقه به 

رکز ثقل عدید حکومتی عنوان است وان بندی شهر نهران م
اداری و نجاری ایدای نقش می نماید وبه طور مدهومی می  –

پایت ت  –نوان به آن پایت ت کالنشهر نهران یا پایت ت 
وزران انه  10ایران اطالق کردت مصداق این عنوان در وعود 

دانشگاه و مؤسسه آموزش  49 ا، سازمان نابعه آن 142و 
سدارن انه و دفانر  26رمانی، بیمارستان و مرکز د 66عالی، 
 ای بین المللی و صد ا عملکرد مهم اداری و سازمان

اقتصادی دولتی و مصوصی در این منطقه  -بنیاد ای مالی
 60حمالر  وایی به شهر نهران حدود  قابل مشا ده استت

فروند از موشک  ا مربوط  7مورد بوده است که در این راستا 
( ذکر گردیده 2عدول شماره )به منطقه شش شهر نهران در 

 استت

 

 



 شهر تهران 6بررسی آسيب پذیری شهرها با رویکرد پدافند غيرعامل در منطقه 

 شهر تهران سابقه موشکباران منطقه شش (:2شماره )جدول 

 محل اصابت ردیف

 شعاع ن ریب)متر( نعداد سامتمان

-0 نو یحار

50 

50-

70 

70-

100 
1 2 3 

 - 300 100 10 8 4 102 نظامی گنجوی -نوانیر 1

 - 250 150 10 94 0 3 نهران کلینیک –میابان قائم مقام  2

3 
بیمارستان  –میابان کارگر شمالی 

 شریعتی
- - - - - - 

به علت وعود فضای باز محوطه مسارر قابل 

 نوعهی ندیده است

 - - - - - - سازمان آب –میابان حافظ  4
متر به منابع آب آسیب  4ن ریب به عمق 

 عدی رساند

5 
 –نقاطع کریم مان و حافظ 

 فروشگاه شهر و روستا
- - - - - - - 

6 
بیمارستان امام  –میدان نوحید 

 ممینی
- - - - - - 

به علت وعود فضای باز محوطه مسارر قابل 

 نوعهی دیده نشد

7 
مجاور بیمارستان  –میابان عمالزاده 

 امام ممینی
13 - 188 - - - - 

 (Institute of urban and defense architecture of Malek Ashtar University of Technology,2016منبع: )

 
 (: محدوده سياسی منطقه شش شهر تهران1شکل شماره )

GIS information in 6th district of Tehran,2017:منبع( 
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 مبانی نظری -10

 دارایی های کليدی -10-1

 ای مورد مطالعه ییدارادر مطالعار دفاع غیرعامل، ندقیق 

امری  روری   اآنبه منظور شنامت نهدیدار پیش روی 

که برای سازمان است  ر چیزی  به معنای داراییاستت 

 & Farzam shad)دارای ارزش باشد

Araghizadeh,2012:67 باید  اییدارا(ت برای ارزیابی ،

را بررسی و   اآنر گرفت و سناریو ای م تلدی را در نظ

 ای مهم ییداراین کار، مش   نمودن نرمهمارزیابی کردت 

در قالب حداظت از   اییداراو درک چگونگی ا میت این 

 ا است ییداراو کاربری اصلی   اانسان

(Ahadnejad,2010:70 ت در نعریف دیگری از دارایی)

و  آمده است: منبعی باارزش که نیازمند حداظت بوده

، امکانار،  اسامتماننواند ملموس باشد )مانند مردم، یم

 ا، عملکرد ا و اطالعار( یا غیرملموس یتفعالنجهیزار، 

)مانند فرآیند ا یا سابقه و اعتبار یک شرکت( 

(FEMA426, 2003:57ت) 

 آسيب پذیری -10-2

پذیری، به مودی مود، مبنایی برای نعیین ارزیابی آسیب

 ای حیانی را در برای حداظت از دارایی اقدامار کا ش اثر

پذیری، در د دت این ارزیابی آسیبامتیار قرار می

شناسی، پلی بین نهدید یا مطر، ارزش و دارایی و روش

باشد سطح ناشی از ریسک می

(FEMA426,2003:56ت)ستایا یادهیپد یریپذبیآس 

 شودیدر نظر گرفته م ایپو ندیفرآ کیبلکه به عنوان  ستین

 ا اثر و بر آن د دیم رییرا نغ انیکه احتمال  رر و ز

دارندت  دیکأن یریپذبیبر دو نوع آس نیت محققگذاردیم

نا چه  کهنیا یعنیمردم در برابر سانحه  یریپذبیآس یاول

بر اثرار  نوانندیم ینا چه حد کهنیحد در مطر  ستند و ا

 ی استمی ا و سسازمان یریپذبیآس یت دومندیآن فائق آ

اورژانس و  ی اآب، شبکه زاری: نجهلیاز قب یدیکل

 Bull-Kamangaمی باشد )در برابر سانحه   امارستانیب

et al,2003 :194)  یدر مصوص مسائل شهر ژهیطور وبه 

 یریپذبیاشاره نمودت آس یشهر یریپذبیبه آس نوانیم

که در صورر بروز  شودیاطالق م یمسارن زانیبه م یشهر

وارد شده و مقدار آن بر  یسانحه بر اعزا و عناصر شهر

به  نیت  مچنباشدی ا متداور مآن تیدیو ک تیحسب ما 

 یعانبه بوده که نمام مهگسترده و   دهیپد کیعنوان 

 یوابستگ لیشهر را دربرگرفته و به دل کیعوامل موعود در 

 ابدییم شیآن به سرعت افزا زانیعناصر م

(Ahadnejad,2010:75 ت آسیب پذیری شهر ا به)

شکل، فرم، سامتار و شبکه ارنباطی و عوامل مرنبط با آن 

 ا و شکل  ندسی مانند شکل قطعار، پراکندگی کاربری

راه  ا مربوط استت و در صورر  وقوع نهدیدار آسیب  ا 

شامل کالبد قطعار و کاربری  ا و عریان رفت و آمد در 

شامل می شودت با مطالعه کاربری  ا می  شبکه ارنباطی را

نوان ناسازگاری کاربری  ا و ا میت کاربری  ا و با مطالعه 

پذیر در زمان  ای آسیبنوان قسمتشبکه ارنباطی می

 ,Miriam & Shulman).ن لیه را مش   نمود 

2008:18)  

 تجزیه و تحليل داده ها -11

محاسبببه آسببيب پذیری شببهر تهران در  -11-1

 ل تهاجم هواییمقاب

های انتخاب مرحله اول: ارائه شبباخ   -11-1-1

پذیر در های آسيبشده برای مشخ  کردن پهنه

 تهاجم موشکبارانبرابر 

به منظور بررسی میزان آسیب پذیری محدوده مورد 

شام  انت اب  دوازده، نهاعم موشکبارانمطالعه در برابر 

 شده است که عبارنند از:

 ای کلیدی: بسته به درعه ا میت بنا ا، فاصله از دارایی -1

احتمال آسیب پذیری بیشتر و یا کمتر می شودت به  مین 

ماطر دارایی  ای کلیدی منطقه شش شناسایی گردید نا 

 2100حریم دارایی  ای برای موشک با سرعنگی 

  اعمال شودت GISدر  TNTپوند

عرض راه  ا: ا میت این شام  در  نگام گریز، -2

ن لیه و امدادرسانی مطرح می شودت زیرا حجم  پنا گیری،

بیشتری از بازماندگان و مجروحان نوسط گرو های 
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امدادگری می نوانند منتقل شوندت  رچه عرض معابر بیشتر 

 باشد، امکان ایجاد نرافیک عبوری نیز کمتر موا د شد

(30:2009Habibi et al, ت) 

با این  ارنداع سامتمان  ا )نعداد طبقار(: در ارنباط-3

شام  می نوان گدت اگر افزایش ارنداع سامتمانها با اصول 

ایمنی  مراه نباشد، آسیب پذیری را باال موا د بردت حتی 

اگر افزایش ارنداع با رعایت  وابط و محاسبار مناسب صورر 

گیرد، به  نگام ن لیه، عستجو و نجار با س تی  مراه است 

دی محسوب شده و و لذا افزایش نعداد طبقار یک عامل من

 آسیب پذیری را باال می بردت

عرض راه و ارنداع عداره )درعه محصوریت(: شام  -4

بسیار مهمی استت چون با باال رفتن درعه محصوریت )ارنداع 

بیشتر سامتمان نسبت به عرض کم معبر( احتمال بسته 

شدن معابر افزایش می یابد که باعث می شود با ری ته آوار 

 ا و بسته شدن آنها،  عملیار امداد و میابان  ا برسامتمان

 نجار و پناه گیری  به مشکل موردت

نراکم عمعیتی: شامصی که مش   کننده بار عمعیتی -5

بر معابر در مواقع موشکباران می باشد و در نتیجه با بیشتر 

شدن نراکم عمعیتی، سرعت پناه گیری و مدمار رسانی و 

 مچنین نعداد عمعیت در  امداد پایین می آید و بالعکست

قطعار م تلف که با افزایش آن احتمال عان بامتن افراد 

 بیشتری وعود داردت

سطح اشغال سامتمان  ا: عامل مهمی در کا ش -6

مسارنهای طبیعی و انسانی می باشدت با افزایش سطح اشغال، 

احتمال آسیب پذیری نیز بیشتر می شودت زیرا در صورر 

بنا ای باسطح اشغال باال، احتمال بسته ن ریب سامتمان در 

شده معابر مجاور در اثر ریزش آوار ا بیشتر شده و عالوه بر 

این، احتمال ریزش آوار در نمام سطح قطعه سامتمانی وعود 

 دارد که احتمال زنده ماندن را کا ش می د دت

نراکم سامتمانی: شام  مهمی که با بیشتر شدن آن -7

ذیری بیشتر می شودت سامتمان احتمال ن ریب و آسیب پ

 ای بلند در  نگام بمباران، به صورر یک بحران ثانویه، برای 

سامتمان  ای مجاور  ستند و با فرو ری تن آن  ا، 

سامتمان  ای مجاور نیز آسیب می بینند و نراکم ارنداعی 

باال باعث مسدود شدن میابان  ای  مجوار شده و به علت 

الً نجار عان ساکنین سامتمان حجم آواربرداری زیاد، عم

  ای بلند بسیار مشکل می باشدت

کیدیت ابنیه: این شام  ناثیر مهمی بر میزان آسیب -8

پذیری سامتمان داردت احتمال مقاومت سامتمانهای با 

کیدیت باال)نوساز( در مقابل موشکباران نسبت به سامتمان 

  ای م روبه و ن ریبی بیشتر استت

این شام  ناثیر مهمی در چگونگی  عنس مصالح ابنیه:-9

پایداری سامتمان  ا بر عهده داردت اسکلت  ای فلزی و بتن 

مسلح نبست به بنا ای مشتی و گلی مقاومت بیشتری داشته 

و حتی در صورر ن ریب، آنش سوزی ایجاد در آنها کمتر 

 استت

قدمت ابنیه: نقش مهمی در میزان آسیب پذیری بنا ا -10

اگر در یک سامتمان نمامی موازین مقاوم داردت عمالً حتی 

سازی رعایت شده باشد، بنا ایی که قدمت بیشتری دارند، از 

 مطر ن ریب بیشتری برموردارندت 

دسترسی به مراکز درمانی: دسترسی به مراکز درمانی که -11

از طریق شبکه  ای ارنباطی انجام می شود، موعب سرعت 

دمار رسانی می شودت ب شیدن به عملیار امداد و نجار و م

احتمال آسیب  به این نرنیب با دور شدن از مراکز درمانی

 پذیری بیشتر می شودت

میانگین مساحت قطعار: در قطعار ریزدانه احتمال -12

آسیب پذیری به علت مرد شدن فضای باز و کاسته شدن 

فضای مدید و امن برای گریز و پناه گرفتن در عنگ  ا بیشتر 

اما به طور کلی  ر چه اندازه قطعار بزرگتر به نظر می رسدت 

باشد، اوالً نلدار انسانی کا ش می یابد و ثانیاً عملیار 

 امدادرسانی و اسکان موقت با سهولت بیشتری انجام می گیرد

(102:2012Farzam shad & Araghizadeh,) 
فازی سازی شاخ  ها در مرحله دوم:   -1-2- 11

 MATLABنرم افزار 

، به سامت Matlabه با استداده از نرم افزار در این مرحل

پایگاه دانش و قوانین با استداده از نظرار مبرگان پردامته 

شده استت سیستم استنتاج انت اب شده و نوابع عضویت 

بکارگرفته برای ارزیابی آسیب پذیری از نوع روش فازی 

( عملکرد سیستم استنتاج 1باشدت شکل شماره )ممدانی می

وابع عضویت فازی را نشان می د د که نحت نأثیر فازی با ن

)اشتراک دو مجموعه فازی( واقع شده استت  Andعملکرد 

نابع عضویت با مقادیر  5نابع عضویت و با مروعی  12نعداد 

( و H(، باال )M(، متوسط )L(، کم )VLزبانی میلی کم )

( در نظر گرفته شده استت در شکل شماره VHمیلی باال )
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نشکیل پایگاه دانش برای متغیر آسیب پذیری ، ( برای 2)

قانون اگرتتت آنگاه تتت نوشته شده که نمونه ای از این  500

( به صورر گرافیکی ارائه شده 3قوانین در شکل شماره )

، MATLABاستت الیه  ا بین صدر و یک در نرم افزار 

 Addدر زیر شامه  Editسازماند ی می شودت در قسمت 

Variable  در ب شInput  متغیر ا را وارد می نماییم و

 ر یک از متغیر ا با نوعه به نقسیم بندی  1نابع عضویت

درونی الیه  ا باز نعریف می گرددت قابل نوعه است که پیش 

فرض نرم افزار برای نعریف نابع عضویت، سه عدد نابع می 

 باشد ولی محقق با نوعه به نقسیم بندی الیه  ا با گزینه

Add Membership Function نعداد نابع مورد نیاز را

برای الیه  ا نعریف نمودت نابع مورد استداده در نحقیق پیش 

می باشدت در نهایت مروعی  3و مثلثی 2رو، نابع ذوزنقه ای

وارد  GISرا می نوان در نرم افزار MATLABنرم افزار 

 نموده و نقشه آسیب پذیری  ر الیه را ایجاد نمودت

(Autors,2019منبع: )

                                                           
1 . Membership Function 
2 .Trapezoid 

3 Triangle 

  

 

 توابع عضویت متغيرهای تحقيق(: 4شکل شماره)

 

 

 عنوان به تحقيق متغيرهای عضویت (: توابع5شکل شماره)

 جمعيتی تراکم نمونه

 

 
 احتمال قوانين از ای (: نمونه6شکل شماره)

 

 

 احتمال قوانين گرافيکی (: نمونه7شکل شماره)
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 و درصد آسيب پذیری قطعات منطقه شش شهرداری تهران در برابر موشکباران( تعداد 2) جدول

 پهنه بندی کيفی تعداد قطعات درصد آسيب پذیری

 آسیب پذیری میلی کم  320 1ت1

 آسیب پذیر کم 3249 2ت11

 آسیب پذیری متوسط 11576 8ت39

 آسیب پذیری باال 12024 4ت41

 آسیب پذیری میلی باال 1881 48ت6

 عمع 29053 100

 (Autors,2019منبع: )

 
 (: ميزان آسيب پذیری منطقه شش شهر تهران برابر موشکباران10شکل شماره )

 )GIS information in 6th district of Tehran,2017:منبع( 

 



 شهر تهران 6بررسی آسيب پذیری شهرها با رویکرد پدافند غيرعامل در منطقه 

تيجه گيری ن -12  

با حرکت از سمت شمال به عنوب منطقه، بر میزان آسیب 

پذیری افزوده می شودت علت این امر این است که شمال 

منطقه نسبت به عنوب آن داری معابر با عرض کافی، 

 و با قدمت کم می باشدت نراکم کاربری مقاومسامتمانهای 

ن،  ای نهرا ای فرامنطقه ای در عنوب منطقه مانند دانشگاه

اری امیر کبیر، وزارن انه  ا و کاربری  ای عاذب نرافیک نج

به مصوص در بدنه میابانهای انقالب و ولیعصر که  ر دو 

نقش شهری دارند، باعث شده که عنوب منطقه در و عیت 

دت قرار داشته باش موشکبارانباالیی در برابر  یریآسیب پذ

 مچنین میابان کارگر به علت داشتن عرض کم و در انتها 

به بن بست رسیدن آن، نعدد نقاطعهای چراغ دار و نبود 

نقاطع  ای غیر  م سطح ،در و عیت موبی نداشته باشدت 

در  آسیب پذیری میابان کارگر بعد از بزرگراه عالل آل احمد

آن مشهود استت علت این امر استقرار کاربری  یبدنه شرق

 ت ای کم نراکم در بدنه غربی و عکس آن در بدنه شرقی است

آسیب پذیر))حافظ ش طالقانی،  کامالً ای وعود پل 

ن باعث بسته شدن ایکه کریم ان ش قرنی و انقالب ش حافظ( 

میابان  ا و اشاعه آسیب پذیری به مسیر ای اطراف)قطع 

 نو در نتیجه کا ش دسترسی( مطرناکتریشدن ارنباط 

محدوده منطقه شش را به وعود آورده استت چون با فرو 

  ا مشکل امداد رسانی حادنر موا د شدتری تن این پل

کاربری  ای با مساحت زیاد، نراکم عمعیتی و  وعود

سامتمانی کم و درعه محصوریت کمتر در بدنه بزرگرا ها 

هتر یب پذیری و نتیجه و عیت بباعث امتیاز پایین از نظر آس

  ا نقش حیانی را به عنوان ا شده استت این بزرگراهآن

د بازی موا ند کر موشکبارنشریان حیانی در مواقع بعد از 

مر ا ا در این امر کمک زیادی در آن رنریپذ بیآس تاًو نسب

 امداد رسانی بازی موا ند کردت

فیکی رسالت در شمال منطقه  رچند مشکل نرا نونل

محدوده مود را نا حدودی حل کرده ولی نبودن یک میابان 

افقی در این محدوده مشکل دسترسی به مراکز امدادی و 

 ا ای مالی را به وعود آورده استتفض

 

 

 

 

 

 پيشنهادات  -13
 ای عمعیتی و سامتمانی در بدنه ازافزایش نراکم 

 زاده شمالیمانند باالی میابان عمال معابر کم عرض
 ای اموان، مینو و عنتی، میابان صل میابانحدفا

 ای سنایی و میرزای شیرازی حدفاصل میابان
- ای دامل محدوده یوسفحسینی و بیشتر میابان

 تعلوگیری شود آباد 

  ای معابر اصلی کنارهبه انتقال کاربری درمانی 
 ومانند: بیمارستان قلب نهران واقع در نقاطع شلوغ 

کم عرض میابان کارگر شمالی، بیمارستان گاندی 
در مسیر مط ویژه میابان ولیعصر که عرض میابانی 

متر است،  8که بیمارستان واقع شده کمتر از 
  بیمارستان آپادانا در میابان کم عرض سپهبد قرنیت

 تی و نوسازی  ای مرمبهتر کردن کیدیت سامتمان
در ب ش عنوب و مرکز   ای م روبهسامتمان

 منطقه

 در عنوب   اای سامتمانافزایش مقاومت سازه
 شرقی منطقه

  در اطراف اماکن حیانی و حساس بایستی به رعایت
ل  مجواری و ایجاد حریم نوعه شود مانند ستاد اص

فرماند ی دژبان ارنش که نراکم اماکن مسکونی در 
 است و یا وعود دانشکده ژئوفیزیک واطراف آن باال 

پزشکی دانشگاه نهران در فاصله کمی از داندان
سازمان انرژی انمی بعنوان یکی از مراکز حیانی 

 کشورت

  حافظ و  –حذف پلهای حافظ، کریم ان و انقالب
 استداده از زیرگذر به عای آنها

  مانند   ای حیانیمتری کاربری 305در حریم
از افزایش  مانه عاللیهنصدیه سازمان انرژی انمی،

  ای سامتمانی و عمعیتی علوگیری شودت نراکم

  ،بهسازی و مقاوم سازی بدنه میابانهای انقالب
 ولیعصر، کریم ان، حافظ، نجار الهی و طالقانی

 ای دانشگاه امیر کبیر و پایین بهسازی سامتمان 
آوردن نراکم سامتمانی و افزایش سطح فضای باز 

 گاهدر این دانش

 برای  منطقه کشیدن میابان افقی در قسمت شمالی
 حل مشکل دسترسی

 باز کردن انتهای میابان کارگر 
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