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Urban Safety Spectrum From the passive defense 
perspective Using the Antropy-COPRAS model, 
(case study: Ahwaz metropolis)

Abstract
Urban safety is one of the most basic Global Society 
Forecasts  For human-centered planning . Studies 
done in the world show The vulnerability of 
different groups People residing in the city’s squares, 
Depending on the level of  life And their social and 
physical status They vary from place to place. In this 
regard, the present study The issue of urban safety 
has been studied in terms of passive defense. The 
research method of this research is a combination of 
descriptive, documentary and analytical methods and 
the nature of developmental-applied. The statistical 
population of the study is Ahwaz metropolitan 
areas. Which identifies the vulnerability of the 
metropolitan areas of Ahvaz from the passive 
defense perspective. Finally, analysis of the data 
with the Antropy-COPRAS model And SmartPLS, 
GIS, Visio, Grafer, SPSS and EXCEL software. To 
determine urban safety the impact of urban structure 
and variables was determined. In the next step 
Considering the two factors of weight and distance 
from the ideal Effective level was determined. Which 
is based on the results of the Antropy-COPRAS 
model Urban safety level between (0 and 1) The 
highest was (0.97%)And the lowest (0.007%) belongs 
to Ahwaz two district Also, the maximum distance 
of “the desired option from the ideal point” There are 
5 metropolitan areas in Ahwaz And next to the eight 
area. The state of the sensitive metropolis of Ahwaz 
is shown The most administrative and educational 
users are in the 6th district of Ahwaz Municipality. 
And have the highest health use in the 8th, 5th and 
4th district of Ahwaz municipality, respectively
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چکیده
ــی  ــۀ جهان ــای جامع ــی ترین پیش فرض ه ــی از اساس ــهری یک ــی ش ایمن
ــا  ــده در دنی ــام ش ــات انج ــت؛ مطالع ــان محور اس ــزی انس ــرای برنامه ری ب
نشــان مي دهــد آســیب پذیري گروه هــاي مختلــف مــردم ســاکن در 
ــت اجتماعــي  ــه ســطح زندگــي و وضعی ــز شــهر، بســته ب نواحــي خطرخی
و فیزیکــي آنهــا در نقــاط مختلــف متفــاوت اســت. در ایــن راســتا 
ــل  ــد غیرعام ــر پدافن ــهری را از منظ ــی ش ــوع ایمن ــر موض ــش حاض پژوه
ــي از  ــش ترکیب ــن پژوه ــق ای ــرار داده اســت. روش تحقی ــه ق ــورد مطالع م
روش هــاي توصیفــي، اســنادي و تحلیلــي و ماهیــت توســعه ای- کاربــردی 
ــواز را  ــهر اه ــتگانه کالنش ــق هش ــق مناط ــاري تحقی ــه آم ــد. جامع مي باش
ــواز  ــهر اه ــق کالنش ــری مناط ــیب پذی ــت آس ــه وضعی ــود ک ــامل مي ش ش
ــه و  ــت تجزی ــد. در نهای ــخص می نمای ــل مش ــد غیرعام ــر پدافن را از منظ
ــای  ــرم افزاره ــدل Antropy-COPRAS و ن ــا م ــا ب ــل داده ه تحلی
SPSS ،Grafer ،Visio ،GIS ،SmartPLS و EXCEL انجــام 
پذیرفتــه اســت. جهــت تعییــن ایمنــی شــهری میــزان تاثیرگــذاری ســاختار 
ــا در نظــر گرفتــن  ــه بعــد ب ــد. در مرحل شــهری و متغیرهــا مشــخص گردی
ــد.  ــزان تاثیرگــذاری مشــخص گردی ــده آل می ــه از ای دو عامــل وزن و فاصل
ــی  ــزان ایمن ــج مــدل Antropy-COPRAS می ــر اســاس نتای کــه ب
شــهری بیــن )0 و 1( بیشــترین میــزان بــا )0.97( درصــد و کمتریــن آن بــا 
ــن  ــد. همچنی ــواز می باش ــهر اه ــه دو ش ــه منطق ــق ب ــد متعل )0.007( درص
ــده آل«  ــه ای ــر از نقط ــورد نظ ــه م ــبی گزین ــه نس ــزان »فاصل ــترین می بیش
را منطقــه پنــج کالنشــهر اهــواز دارا بــوده اســت و در مرحلــه بعــد منطقــه 
هشــت قــرار دارد. وضعیــت کاربری هــای حســاس کالنشــهر اهــواز نشــان 
می دهــد بیشــترین کاربــری اداری و آموزشــی را منطقــه 6 شــهرداری اهــواز 
دارا می باشــد. و بیشــترین کاربــری بهداشــتی را بــه ترتیــب مناطــق 8، 5 و 

ــند.  ــواز دارا می باش ــهرداری اه 4 ش

 ،Antropy ،Copras ،ــی ــل، ایمن ــد غیرعام ــدی: پدافن واژگان کلی
اهــواز.
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مقدمه و بیان مسئله
جمعیتي:  عمده  ويژگي  دو  داراي  حاضر  حال  در  جهان 
الف( افزايش شديد جمعیت، ب( روند شتابان شهرنشیني 
و شهرگرايي می باشد )زنجاني، 1371، ص 6(؛ به طوري 
که شهرنشیني روند غالب در سازمان فضايي جمعیت جهان 
است )Carter, 1981: 24( و اين ويژگي در میان کشورهاي 
در حال توسعه نمود بارزتري نسبت به جهان توسعه يافته 
نشان مي دهد. از طرفي از نظر تاريخي، روند شهرنشیني و 
شهرگرايي در میان اين کشورها امري غیر عادي محسوب  
مي شود، و امروزه همه مسايل کشورهاي در حال  توسعه 
را تحت تأثیر قرار داده است )شکويي، 1377، ص 81(. 
امروزه، تحلیل و کاهش آسیب در برابر خطر به حوزه مهم 
مخاطرات  مديريت  و  برنامه ريزي  سپهر  در  گسترده اي  و 

تبديل شده است )قديري و همکاران، 1390، ص 1(؛ به 
و  پايدار  توسعه  متقابل  و  همزمان  از حرکت  که  گونه اي 
صحبت  آسیب پذيري  کاهش  سمت  به  بحران  مديريت 
مي شود )قديري، 1385 الف و ب و 1387(. آسیب پذيري 
بر حسب مباني متفاوتي مانند درجه زيان و آسیب حاصل 
از يک پديده بالقوه آسیب رسان )Ford, 2002: 2(. شرايط 
Cannon, 2002 & Wis�(  و موقعیت اجتماعي- اقتصادي
زوجي  سیستم  يک  از  خصیصه اي  و   )2004  .ner et al

شده  تعريف   )Turner et al, 2003: 61(محیطي انساني- 
Cut�( ترکیبي نگرش  مبناي  بر  امروزه   است. در مجموع 
 ter et al, 2002: 90; ISDR, 2004: 14; UNDP, 2004: 11;

 Birkmann, 2005 & 2006; Galopin, 2006; Adger, 2006

( در تحلیل و کاهش آسیب پذيري بر نقش متقابل جامعه 

101 :2016 .Baas :شکل 1. عناصر تحلیلی سیستم هشدار؛ مآخذ
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در  نبايد  آسیب پذيري  بنابراين،  مي شود.  تاکید  طبیعت  و 
بین افراد، گروه ها و يا فضاي خاصي از جوامع و يا منطقه 

تمرکز يابد )قديري، 1387، 1389 و 1390(.
مطالعات انجام شده در دنیا نشان مي دهد آسیب پذيري 
نواحي خطرخیز شهر،  گروه هاي مختلف مردم ساکن در 
بسته به سطح زندگي و وضعیت اجتماعي و فیزيکي آنها 
و مودت، 1393،  )ملکی  است  متفاوت  نقاط مختلف  در 
بر  عالوه  همواره  آن  از  ناشي  آسیب های  و   .)37 ص 
کرده  تحمیل  را  زيادي  هزينه هاي  مسئوالن،  غافل گیري 
ديگر  انواع  به  شدن  تبديل  براي  بااليي  بسیار  قابلیت  و 
دارا  را  فرهنگي  و  اقتصادي  سیاسي،  از  اعم  آسیب ها 
مي باشد )تاجیک، 1384، ص 33(. و بنا به میزان و زمینة 
)زينالی،  بگیرد  خود  به  متفاوتی  جهت های  می تواند  آن 

1384، ص 192(.
و  ايمنی  شهری  زندگی  روند  گسترش  به  توجه  با 
امنیت همواره از دغدغه های اصلی ساکنان می باشد. لذا 
آدمی همواره دنبال يافتن شیوه هايی برای کاهش اثرات 
است.  بوده  امنیت خود  و  ايمنی  کننده ی  تهديد  عوامل 
آسیب پذيری نیز اصوالً میزان خسارت ها و صدمه های 
خسارت  بالفعل  و  بالقوه  پديده های  و  عوامل  از  ناشی 
زا است. در اين زمینه، بشر روش هايی را برای آمادگی 
و  )جاللی  است  نموده  جستجو  خويش،  از  دفاع  در 
مراتب  سلسله  طرح  در   .)1390 فشارکی،  هاشمی 
جوامع  پاية  نیاز های  از  يکی  را  امنیت  و  ايمنی  نیازها، 
بشری می باشد )Van den Berg,2007: 132(؛ به عبارتی 
خطرپذيری  غالب  الگوهای  برابر  در  غیرعامل  پدافند 

فضاهای  ايمن سازی  راهبردهای  مهم ترين  از  شهری 
کرده اند  پیشنهاد  شهری  برنامه ريزان  که  است  شهری 

.)Lane,2003: 263(

به  لذا  دارند؛  مختلفی  داليل  شهری  آسیب های 
بررسی  حیطة  در  رشته ای  میان  موضوع  يک  عنوان 
قرار  اجتماعی  و  محیطی  حوزه های  در  مختلفی  علوم 
دارند. در تمامی اين علوم آسیب شناسی از منظر رابطة 
رفتار  و  محیط  يا  اجتماع  و  فضا  رفتار،  و  فضا  میان 
اساس  بر  لذا  می گیرد.  قرار  مطالعه  مورد  اجتماعی 
توسعه  رويکرد  با  حاضر  پژوهش  موضوع  اهمیت 
پرمخاطب شهری  بررسی دو موضوع  به  ای- کاربردی 
در  آن  آسیب های  دوم  و  شهری  غیرعامل  پدافند  اول 
کالنشهر اهواز پرداخته است. که نتايج و اهداف آن به 

زير می باشد. شرح 

روش شناسی تحقیق
روش تحقیق اين پژوهش ترکیبي از روش هاي توصیفي، 
اسنادي و تحلیلي و ماهیت توسعه ای- کاربردی مي باشد. 
را  اهواز  کالنشهر  هشتگانه  مناطق  تحقیق  آماري  جامعه 
شامل مي شود. جهت دست يابی به اهداف از 30 متغیر، 
گرديده  استفاده  اجتماعی  و  فیزيکی  شاخص های  در 
اهواز  کالنشهر  مناطق  پذيری  آسیب  وضعیت  که  است. 
را از منظر پدافند غیرعامل مشخص می نمايد. در نهايت 
تجزيه و تحلیل داده ها با مدل Antropy�COPRAS و نرم 
انجام   EXCEL و   GIS، Visio، Grafer، SPSS افزارهای 

پذيرفته است.

شکل2. اهداف پدافند غیرعامل و مولفه ی تأثیرگذار
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شناخت منطقه مورد مطالعه
استان خوزستان با مساحتي نزديک به 64746 کیلومتر مربع 
بین 29 درجه و 58 دقیقه تا 33 درجه و 4 دقیقه عرض 
شمالي و 47 درجه و 41 دقیقه تا 50 درجه و 39 دقیقه 
طول شرقي قرار گرفته است. اين استان در جنوب  غربي 
فالت ايران واقع شده و از شمال غربي به استان ايالم، از 
شمال به استان لرستان، از شرق و شمال شرقي به استانهاي 
چهارمحال و بختیاري و کهگیلويه و بويراحمد، از جنوب 
از  و  فارس  خلیج  به  جنوب  از  بوشهر،  استان  به  شرقي 
غرب به کشور عراق محدود مي گردد )مودت و امان پور، 
 10556 مساحت  با  اهواز  شهرستان   .)29 ص   ،1392
استان  شهرستان های  ترين  وسیع  از  يکی  کیلومترمربع 
خوزستان می باشد اين شهرستان بین 48 درجه و 2 دقیقه 
تا 49 درجه و 20 دقیقه طول شرقی نسبت به نصف النهار 
مبداء و 30 درجه و 54 دقیقه عرضی شمالی نسبت به مدار 
استوا در ناحیه غربی جلگه خوزستان واقع شده است. اين 
از  و شوش  شهرستان های شوشتر  به  شمال  از  شهرستان 
شرق به رامهرمز از جنوب به بندر ماهشهر و شادگان و از 
غرب به سوسنگرد محدود می شود. اين شهرستان از سه 

بخش مرکزي،حمیديه و باوي تشکیل شده و دارای دوازده 
 .)1384 اهواز،  شهرستان  توسعه  )سند  می باشد  دهستان 
شهر اهواز با مساحتی در حدود 22 هزار هکتار در جنوب 
دقیقه   40 و  درجه   48 جغرافیايی  طول  در  کشور  غربی 
شرقی و عرض جغرافیايی 31 درجه و 20 دقیقه شمالی 
واقع شده است. میانگین درجه حرارت آن 33 درجه بوده 
و ارتفاع متوسط آن از سطح دريا 15 متر می باشد. که نقشه 

زير موقعیت مناطق شهر اهواز را نشان می دهد:
از ديدگاه زمین شناسی شهر اهواز در دشت خوزستان 
آبرفتی  رسوبات  از  دشت  اين  سطح  است.  گرديده  واقع 
جديد پوشیده شده و در آن تشکیالت قديمی زمین شناسی 
شده  انجام  ژئوفیزيکی  بررسی های  اما  نمی شود.  مشاهده 
نشان می دهد که در زير اليه های رسوبی سطحی، تشکیالت 
رسوبات  و  کويری  رسوبات  بادی،  ماسه های  آنرا  سطحی 
دانه ريز و آبرفتی جديد )شن، رس، ماسه( تشکیل می دهند. 
برجستگی های کم ارتفاع واقع در دشت اهواز که توسط باد 
فرسايش شديد يافته اند متعلق به دوران میوسن فوقانی و از 
نوع ماسه سنگی می باشند و تا حدی نیز می توان آن ها را به 

دوران نئوژن و فسیل های سیلیسی مرتبط دانست.

شکل 3. تعریف عملیاتی شاخص های مورد مطالعه



39

فصلنامه مدیریت شهری
Urban Management

شماره 52 پاییز 1397
No.52 Autumn 2018

مباني نظري تحقیق
هر اقدام غیر مسلحانه ای که موجب کاهش آسیب پذيری 
نیروی انسانی، ساختمان ها، تاسیسات، تجهیزات، اسناد و 
گردد،  ساز  انسان  تهديدات  مقابل  در  کشور  شريان های 
»پدافند غیر عامل« خوانده می شود، )اسماعیلی شاهرخت 
و تقوايی، 1390، ص 94(.   پدافند غیرعامل به مجموعه 
اقداماتي اطالق می گردد که مستلزم به کارگیري جنگ افزار 
نبوده و با اجراي آن میتوان از وارد شدن خسارات مالي به 
تجهیزات و تاسیسات حیاتي حساس نظامي و غیرنظامي 
و تلفات انساني جلوگیري نموده و يا میزان اين خسارات 
ديگر  بعبارتي  داد.  کاهش  ممکن  حداقل  به  را  تلفات  و 
دفاع غیرعامل، به کلیه اقدامات و فعالیت هاي احتیاطي و 
پیشگیران هاي گفته می شود که بدون استفاده از تسلیحات، 
دشمن  عملیات خصمانه  اثرات  دفع  يا  و  کاهش  موجب 
می گردد، )شهسواری، قربانی و ربیعی، 1394، ص 373- 
374(. هزينه هاي کالن اقتصادي در طی جنگ هاي اعصار 
از پدافند عامل، بشريت را به اين فکر  گذشته و استفاده 
غیرعامل،  به  عامل  پدافند  از  جهت  تغییر  با  که  انداخت 
پايدار کشور را  ضمن صرفه جويی در هزينه ها، توسعه ی 
نیز موجب شود. تجارب و شواهد ثبت شده در جنگ هاي 
نمونه هاي  حاضر،  قرن  و  بشري  تاريخ  گذشته ی  اعصار 
دفاع  پديده ی  اهمیت  که  است  انکارناپذيري  و  مدلل 

غیرعامل را آشکار و ثابت نموده که به اختصار به بعضی 
از آن ها اشاره می شود )ابراهیم نژاد، 1386، ص 48(. موارد 
زير از نمونه هاي انکارناپذير اهمیت پدافند غیرعامل است:

انسانی  • نیروي  بقاي  حفظ  و  ماندن  زنده  موجب 
موجوديت  و  سرمايه  ترين  باارزش  که  میگردد، 

ملی کشور است.
در  • ارزي  و  اقتصادي  کالن  صرفه جويی  موجب 

قیمت  گران  بسیار  تسلیحات  و  تجهیزات  حفظ 
نظامی میگردد.

مراکز حیاتی و حساس اقتصادي، سیاسی، نظامی  •
حفظ  دشمن  هوايی  برابر حمالت  در  را  غیره  و 
می کند و ادامه ی فعالیت در شرايط بحران و جنگ 

را ممکن می سازد.
هزينه ی  • تحمیل  موجب  غیرعامل  دفاع  اقدامات 

قابل توجه به دشمن می گردد.
هزينه ی  • تحمیل  موجب  غیرعامل  دفاع  اقدامات 

قابل توجه به دشمن می گردد.
در نتیجه می توان گفت پدافند غیرعامل به دنبال اهداف 
کلی اي چون توانمندي در تأمین حداکثر ايمنی و پايداري 
و به حداقل رساندن آسیب پذيري از تهديدات، حراست 
دفاعی و  ارضی در چرخه ی  تمامیت  استقالل و  و حفظ 
امنیتی کشور، اتکا به ويژگی هاي جغرافیايی و سرمايه هاي 
کشور، توانمندي در تولید دانش فنی و پشتوانه ی تحقیقاتی 

شکل 4. تعیین محدوده مورد مطالعه در اهواز
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و پژوهشی در پدافند غیرعامل با تأثیر بازدارندگی باال 
و  يکپارچه  نظام  از  برخورداري  و  منطقه اي  سطح  در 
حال،  اين  با  است.  کشور  غیرعامل  پدافند  هماهنگ 
اداره ی  قابلیت  اولويت هاي پدافند غیرعامل را می توان 
تهديدات، حفظ  برابر  در  مردم  از جان  مردم، حفاظت 
سايبري،  سرمايه ی  حفظ  حکومت،  با  مردم  پیوستگی 
استقالل  و  حفظ  و  مردم  تحمل  آستانه ی  بردن  باال 

برشمرد. کشور 

مخاطره
در متون بین المللی مخاطره)حادثه يا رويداد( به عنوان 
بالقوه ی  توانايی  که  موقعیتی  يا  ماده  پديده،  نوع  هر 
زيرساخت ها  به  خسارات  نمودن  وارد  يا  کردن  نابود 
باشد  دارا  را  محیطشان  و  اموال  و  افراد  خدمات،  و 

يا سانحه،  فاجعه)بال  اساس  اين  بر  است.  تعريف شده 
عملکردهای  در  شديد  ويرانی  و  نابودی  می توان  را 
جانبه ی  همه  موجب خسارات  که  نمود  تعريف  جامعه 
رويارويی  توانايی  از   خارج  محیطی  و  مادی  بشری، 
هنگامی  فجايع  واقع  در  می شود.  پذيرفته  تاثیر  جامعه 
خوبی  به  رويدادها  منفی  اثرات  که  می دهند  روی 
نیز  را  آسیب پذيری)ناپايداری(  باشند.  نشده  مديريت 
محدوديت های  يا  عوامل  که  دانست  مفهومی  می توان 
که  را  جغرفیايی  يا  کالبدی  اجتماعی،  اقتصادی، 
را  مخاطرات  با  رويارويی  در  جامعه  يک  توانايی 
با توجه به زمینه ها و  کاهش می دهند، توضیح می دهد. 
جنبه های  می توان  آسیب پذيری  در  موثر  مختلف  علل 
آن را شامل کالبدی، عملکردی، اقتصادی- اجتماعی و 

.)Stanganelli, 2008( سیاسی در نظر گرفت 

شکل 5. اهداف اصلی پدافند غیرعامل

نمودار 2. مدل موضوعی تامین امنیت فضاهای شهر
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اهمیت پدافند غیرعامل در امنیت شهرها
پدافند  فرهنگ  که  است  آن  از  حاکی  محققان  مطالعات 
در  هنوز  شهرها  کالن  در  حتی  ايران  کشور  در  غیرعامل 
بیشتری  برنامه ريزی  به تالش و  نیاز  پايین است و  سطح 
دارد. درحالی که کشور سوئیس با در نظر گرفتن اين موارد 
در سطح اول دنیا قرار دارد. راهبرد ها و برنامه های توسعه 
سطوح  در  بحران  ايجاد  بايد  شهرها  در  امنیت  و  ايمنی 
عوامل  و  دهد  قرار  شناسايی  مورد  را  در شهرها  مختلف 
قرار  ارزيابی و مديريت  را مورد تحلیل،  زا  بالقوه بحران 
برنامه ريزی، طراحی و  باعث  اين عوامل  دهد. شناسايی 
مديريت کارآمد بحران و امنیت در شهرها می شود و اين 
امر می تواند عالوه بر پیشگیری از بحران، اثرات بحران را 
نیز در صورت وقوع به حداقل برساند )بهمنی، 1392، ص 
امنیت فضاهای شهری  تامین  نحوه ی  زير  37(. در شکل 

نشان داده شده است.

اصول پدافند غیر عامل 
و  بنیادی  اقدامات  مجموعه ی  غیرعامل،  دفاع  اصول 
برده شود  بکار  اين اصول  زيربنايی است که در صورتی 
می توان بر اهداف دفاع غیرعامل مانند کاهش خسارات و 
ضررها و کاهش دستیابی دشمن به تجهیزات و تأسیسات 
توان  و  نمود  عمل  را  حیاتی  و  حساس  مراکز  و  شهری 
قدرت بازسازی و بازيابی نیروی حیاتی جامعه را افزايش 

داد. 
1. مکان یابی؛ مکان يابی را می توان يکی از مهم ترين 
مراکز  آسیب پذيری  کاهش  در  غیرعامل  پدافند  در  اصول 
حساس و حیاتی محسوب شود؛ زيرا اگر در مراحل طراحی 
و اجراء تأسیسات و تجهیزات شهری و مراکز حساس و 
حیاتی فضای ملی معیارها و ضوابط دفاع از قبیل حداکثر 
پرهیز  و  سرزمینی  آمايش  طبیعی،  عوارض  از  استفاده 
مقاوم سازی،  کاربری ها،  و  تأسیسات  تمرکز  و  تراکم  از 
استحکامات، رعايت گردد. از بروز مشکالت و هزينه های 
جانبی بعدی جلوگیری می نمايد. انتخاب مناسب ترين مکان 
به شرايط و ويژگی های  با توجه  استقرار های جديد  برای 
ص   ،1387 )سعیدی،  گويند  مکان يابی  را  زمینی  عمومی 
125(. مکان يابی آسیب پذيری و نیاز کمتر به تسهیالت و 

صرفه جويی در حفظ سرمايه های ملی را بدنبال دارد. 
پدافند  در  اصل  دومین  عنوان  به  استتار  استتار؛   .2
و  فردی  صورت  به  هم  که  کارهايی  از  يکی  غیرعامل 
محیط  با  همرنگ سازی  استتار  پذيرد.  انجام  بايد  گروهی 

که  است  زمین  مصنوعی  و  طبیعی  عوارض  از  استفاده  و 
تشخیص هدف توسط دشمن را با مشکل مواجه می سازد 
کارخانه  زير  شکل های   .)14 ص   ،1385 نیا،  )موحدی 

هواپیماسازی را در قبل و بعد از استتار نشان می دهد.
3. اختفاء؛ مخفی شدن و پنهان گشتن از ديد دشمن 
به طوری که توان شناسايی مکان يابی را از دشمن می گیرد. 
ايجاد تأسیسات در اعمال زمین يا پنهان نمودن آن ها يکی 
از اصول دفاع غیر عامل است که استفاده ی آدمی از اين 
اصل به تبعیت و يادگیری از جانداران و حیوانات ديگری 
است که در طبیعت برای مخفی ماندن از تیر رس دشمن 

به آن دست می زنند. 
تأسیسات  و  تمرکز  عدم  و  پراکندگی   پراكندگی؛   .4
و تجهیزات يکی از اصول مهم در برنامه ريزی و کاربری 
کاهش  با  پراکندگی  فرآيند  می گردد.  محسوب  اراضی 
تمرکز و پراکندگی نیروها میزان آسیب پذيری هدف را کم 
می کند )امیدی، 1388، ص 14( می توان به کار گیری اين 
اصل در برنامه ريزی شهری و طراحی ساختاری شهری در 
از  ناشی  و خسارات  تلفات  بحران ها  با  رويارويی  هنگام 
مراکز حیاتي  پراکندگي در  ايجاد  داد.  را کاهش  بحران ها 
و حساس يکي از اصول مهم دفاع غیرعامل جهت تقلیل 
دشمن  زمیني  و  هوائي  تهاجمات  اثر  در  آن ها  خسارات 
مي باشد، سروانتس گفته اي شنیدني در اين خصوص دارد 
فردا  فکر  به  امروز  که  است  عاقل  انسان  عهده  به  )اين 
باشد و تمام تخم مرغ هاي خود را در يک سبد به مخاطره 

نیندازد(.

تجریه و تحلیل یافته ها
و  ابتدا مدل  تحقیق  از  اين قسمت  در  به ذکر است  الزم 
روش های مورد نظر بررسی و در نهايت يافته های حاصل 

از برنامه های مرتبط و روش های امار ارائه گرديده است.

COPRAS مدل -
عنوان  به  کوپراس  روش  از  استفاده  اخیر،  سال های  در 
زمان  سادگی،  علت  به  معیاره  چند  تصمیم گیری  روش 
و  کمی  معیارهای  از  بهره گیری  کامل،  رتبه بندی  اندک، 
کیفی، محاسبه تاثیر مثبت و منفی متغیرها، تخمین درجه 
و  محلی  واقعی،  شرايط  با  تطبیق  نیز  و  گزينه ها  اهمیت 
قرار  استفاده  مورد   )Mulliner Et al, 2013: 5( تجربی 
زير  مراحل  از  پیروی  نیازمند  اين روش  که  است.  گرفته 
می باشد )پورطاهری و همکاران، 1393، ص 39؛ علوی و 
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همکاران، 1394، ص 430؛ حاتمی نژاد و همکاران، 1393، 
ص 150(. لذا مدل مورد نظر مبتنی بر برنامه ريزی توافقی 
مسائل با معیارهای نامناسب و ناسازگار را مورد ارزيابی 
اين  بر   .)90 ص   ،1393 ملکی،  و  )مودت  می دهد  قرار 
گزينه های  در  آن  عدم  و  برترين  شناسايی  جهت  اساس 
تشکیل   )1 مراحل  نیازمند   COPRAS مدل  از  استفاده  با 
 )3 ماتريس؛  کردن  نرمالیزه   )2 تصمیم گیری؛  ماتريس 
وزن دهی متغیرها؛ 4( محاسبه مجموع وزن  آلترناتیوها؛ 5( 
رتبه بندی بر اساس معیارهای مثبت و منفی؛ 6( الويت بندی 
نهايی  الويت بندی  عبارتی  به  و  اهمیت  درجه  تعیین   )7

می باشد. که شرح آماری آن در ذيل اشاره می گردد:
- تشکیل ماتريس تصمیم گیری

- نرمالیزه کردن ماتريس در وضع موجود که در اين فرآيند 
ابتدا بايد وزن دهی معیارها صورت گیرد.که در اين تحقیق 

از روش آنتروپی شانون استفاده گرديده است.

- محاسبه وزن متغیرها

- محاسبه مجموع وزن ها که توصیف کننده آلترناتیوها 
می باشد

- رتبه بندی معیارهای مثبت و منفی

بیانگر  که  مقدار   اساس  بر  آلترناتیوها  -الويت بندی 
باالترين و پائین ترين رتبه بر اساس اعداد حاصله می باشد.
- در نهايت تعیین درجه اهمیت به عبارتی آلترناتیوهايی 

که بهترين وضعیت را در بین معیارها دارا می باشند

بر اساس نمودار فوق:
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از  - نظر  مورد  گزينه  نسبی  »فاصله  میزان  بیشترين 
نقطه ايده آل« را منطقه پنج کالنشهر اهواز دارا بوده 
است و در مرحله بعد منطقه هشت قرار دارد و در 
مقابل کمترين میزان فاصله را مناطق شش، چهار، 

سه و يک کالنشهر اهواز دارا بوده است.
و  -  0.928 میزان  با  ترتیب  به  دو  و  شش  منطقه   

0.214 درصد بیشترين وکمترين آسیب پذيری در 
رويکرد مورد نظر را دارا می باشد. همچنین میانگین 
شاخص های)اجتماعی و کالبدی - فیزيکی( مورد 
نظر با استفاده از مدل ذکر شده 0.477 درصد و در 
مجموع شاخص ها برابر 0.262 درصد بوده است. 
فاصله  شدن،  ذکر  شرايط  گرفتن  نظر  در  با  لذا 
ايده آل مثبت و منفی و وزن داده ها به ترتیب منطقه 
را  پذيری  آسیب  کمترين  و  بیشترين  دو  و  شش 

دارا می باشند.

پدافند  منظر  از  شهر  فیزیکی   – کالبدی  ساختار 
غیرعامل

قرار  روابطی  میزان  و  نوع  تأثیر  تحت  شهر  هر  ساختار 
می گیرد که با محیط طبیعی يا مصنوعی پیرامونی يا خارج 
يا سلسله  در شبکه  واقع شهر  در  دارد.  پهنه ی شهری  از 
مراتبی از روابط کالبدی، عملکردی با محیط پیرامونی قرار 
گرفته است و هر نوع بررسی دفاعی، سیاسی، اقتصادی، 

اجتماعی و غیره شهر در ارتباط با منطقه معنا می بابد.
تقسیمات کالبدی شهر، مانند کوی، محله، ناحیه، برزن 
و منطقه، تک مرکزی يا چند مرکزی بودن )تک هسته ای 

ساختار  از  ديگری  وجوه  نیز  غیره  و  ای(  هسته  چند  يا 
در  مقابله  لحاظ  به  هريک  که  می گردند  محسوب  شهر 
در  مثاًل  است.  خود  خاص  استعداد  دارای  حوادث  برابر 
و  اقتصادی  امکانات  تمرکز  و  شهر  مرکزی  تک  ساختار 
به شهرهای دارای  از شهر نسبت  انسانی در يک قسمت 
چند مرکز، امکان آسیب پذيری بیش تر می شود. مقررات 
ملی ساختمان )ضوابط فنی، اجرايی و حقوقی(، عملیات 
عملکرد  سطوح  ساختمان ها،  از  برداری  بهره  ساختمانی، 
رسانی،  )قابلیت خدمت  غیرسازه ای  و  سازه ای  ساختمان 
قابلیت استفاده بی وقفه، ايمنی جانی، آستانه فرو ريزش(، 
ساختمان های  پناهگاه،  و  امن  فضاهای  ساختمان،  شکل 
حیاتی  تأسیسات  و  نهادها  ها-  سازمان  حیاتی  و  کلیدی 
اقتصادی،  گیری،  تصمیم  )مراکز  خدماتی  و  صنعتی 
استفاده بی وقفه  نظامی، مراکز حیاتی مخابرات و غیره(. 
و  آسايش  کارکرد،  نوع  ساختمان ها،  مجدد  بارگذاری  و 
تأثیر  بسیار  غیرعامل  پدافند  و  شهری  ساختار  در  ايمنی 

گذار می باشد.
بافت هر شهر يا همان شکل، اندازه و چگونگی ترکیب 
میزان  در  نیز  شهر  دهنده ی  تشکیل  اجزای  ترين  کوچک 
مقاومت شهر در برابر تهاجم نظامی و ديگر باليای شهری 
مؤثر خواهد بود. به عنوان مثال می توان گفت بافت منظم 
متفاوتی  پذيری  آسیب  از  تهديد،  نوع  به  بسته  نامنظم  و 
برخوردارند. به هر حال واکنش هر نوع بافت شهری در 
هنگام وقوع حوادث مختلف شهری در قابلیت های گريز و 
پناه گیری ساکنان، در امکانات امداد رسانی، در چگونگی 
دارد.  مستقیم  دخالت  موقت،  اسکان  حتی  و  سازی  پاک 

شکل 8. حریم شهراهواز در سال هاي 1364- 1484 و نمودار نسبت توسعۀ فیزیکي
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ساختمان  طراحی  در  تنها  نه  ويژگی ها  اين  تأثیر  دامنه ی 
بلکه در در طراحی شهری و در مديريت بحران نیز توسعه 

يافته و حائز اهمیت فراوان است.

 Entropy مدل -
در مسائل تصمیم گیري چند معیاره و بخصوص مسائل 
تصمیم گیري چند شاخصه، داشتن و دانستن اوزان نسبي 
شاخصهاي موجود، گام مؤثري در فرايند حل مسئله بوده و 
مورد نیاز است. از جمله روشهاي تعیین وزنهاي شاخصها، 
مي توان به روشهاي استفاده پاسخ خبرگان، روش لینمپ، 
آنتروپي  ويژه،  بردار  تکنیک  مجذورات،  کمترين  روش 
شانون و غیره اشاره کرد. در اين پژوهش براي وزن دهي 
از  يکي  عنوان  به  شانون  آنتروپي  روش  از  شاخصها،  به 
 Meng etal,( شاخص ها  اوزان  محاسبه  روش  معروفترين 

33 :2010(. استفاده شده است. آنتروپي در تئوري اطالعات 

توسط  شده  بیان  اطمینان  عدم  مقدار  براي  است  معیاري 
يک توزيع احتمال گسسته )Pi( به گونه اي که اين عدم 
اطمینان، در صورت بخش بودن توزيع، بیشتر از موردي 
است که توزيع فراواني بلندتر باشد. اين عدم اطمینان به 
صورت زير تشريح مي شود )اصغرپور، 1389، ص 191(:

ابتدا مقدار ارزشي با نماد E محاسبه مي گردد که روش 
آن بشرح زير مي باشد:

بطوري که K يک ثابت مثبت است و به منظور تامین 
آماري  مکانیزم  اساس  بر   Pi احتمال  توزيع  از   E که   ،
محاسبه شده است. و مقدار آن در صورت Piها با يکديگر 

بیشینه مقدار ممکن خواهد بود.

شکل 9. تحلیل سکونتگاههای شهری براساس پدافندغیرعامل؛ مأخذ: اخباری و احمدی مقدم، 1393، ص  36-69

شکل 10. مساحت زیربنای پروانه ساختمانی در کاربری بهداشتی، آموزشی و اداری در کالنشهر اهواز
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مرحله بعد با استفاده از روش زير انجام مي گردد:

مدل)تصمیم گیري  يک  از  تصمیم گیري  ماتريس  يک 
مي تواند  آنتروپي  که  است  اطالتي  حاوي  شاخصه(  چند 
به عنوان معیاري براي ارزيابي آن بکار رود. يک ماتريس 

تصمیم گیري را به صورت زير در نظر مي گیريم:

 )Pij(محتواي اطالعاتي از اين ماتريس ابتدا به صورت
زير مي باشد:

مشخصه  هر  ازاي  به   Pij مجموعه  از   J E براي  و 
خواهیم داشت:

اکنون عدم اطمینان يا درجه انحراف)dj( از اطالعات 
ايجاد شده به ازاي شاخص jام بدين قرار مي باشد:

موجود  شاخص  از   )WJ(اوزان براي  سرانجام  و 
خواهیم داشت:

اهواز  کالنشهر  حساس  کاربری های  وضعیت  نقشه 
نشان می دهد:

بیشترين کاربری اداری را به ترتیب مناطق 6، 3، 2  -
و 7 شهرداری اهواز دارا می باشند.

بیشترين کاربری آموزشی را به ترتیب مناطق 6، 3  -
و 2 شهرداری اهواز دارا می باشند.

بیشترين کاربری بهداشتی را به ترتیب مناطق 8، 5  -
و 4 شهرداری اهواز دارا می باشند.

در  حساس  کاربری های  خصوص  در  اساس  اين  بر 

X5X4X3X2X1

R1n..R12R11A1

.....A2

.....A3
Rnm..Rm2Rm1A4

شکل 11. رتبه بندی مناطق کالنشهر اهواز با رویکرد پدافند غیرعامل
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پدافند غیرعامل شهری در کالنشهر اهواز به ترتیب مناطق 
مديريت  و  برنامه ريزی  اولويت  در  هشت  و  شش  سه، 
هستند. چرا که بیشترين کاربری های حساس در اين مناطق 
قرار دارد. حتی تا حدوی می توان بیان نمود اين مناطق در 
آسیب پذيری بیشترين آسیب را نسبت به ديگر مناطق دارا 
هستند. در خصوص شاخص مورد نظر دو عامل سن و 
اند.  بوده  دارا  بحران  را در مديريت  تاثیر  بیشترين  جنس 
همانگونه نتايج نشان داده است اين دو متغیر بیشترين تاثیر 
اند و در مقابل وضعیت بیکاری و اشتغال تاثیر  را داشته 
جندانی در محاسبات نداشته اند. که میزان عددی آنها میانه 
سنی وزن آن برابر )0.269( درصد و يا نسبت جنسی برابر 
)0.084( درصد و بیکاری وزن آن برابر )0.048( درصد 

بوده است.

نتیجه گیری و جمعبندي
با نگاهی به ساختار و فضای سیاسی موجود و پارادايم های 
نظامی در فضاهای شهری الزم به نظر می رسد تا در بستر 
نگاهی جامع، اقدامات سیستم دفاع غیرعامل مورد توجه 
اقتدار نظام و کاهش آسیب  افزايش توان و  تا  قرار گیرد 
پذيری های کالبدی و انسانی از تجاوزات احتمالی، امکان 
نیزمجموعه  را  غیرعامل  پدافند  میان،  اين  در  يابد.  وقوع 
اقدامات غیر مسلحانه ای می دانند که موجب کاهش آسیب 
شهری  تاسیسات  و  ساختمان ها  انسانی،  نیروی  پذيری 
مقابل  در  منطقه ای  و  شهری  شريان های  و  تجهیزات  و 
عملیات خصمانه و مخرب دشمن می گردد. اين اقدامات 
اگر با برنامه ريزی و هماهنگی ايجاد شود، به طور خودکار 
ذات  در  می شود،  ايجاد  که  ساخت هايی  زير  از  بسیاری 
خود ايمنی الزم را بدست خواهند آورد. بر اين اساس، در 
اين پژوهش ضمن تبیین نقش مديريت هماهنگ شهری، 
به تشريح جايگاه شاخص های در پدافند غیرعامل پرداخته 
شد، تا کارآمدترين رويه مديريت بحران های فراروی شهر 
غیر  پدافند  شود.  فراهم  فراگیر  و  جامع  نگاهی  بستر  در 
استفاده  بدون  تهاجم،  برابر  در  دفاع  کلی  مفهوم  با  عامل 
از سالح و درگیر شدن مستقیم، سابقه ای بس طوالنی در 
تاريخ بشری به قدمت خلقت انسان دارد. تاکنون محققین 
زيادی به بررسی ابعاد گوناگون در اين زمینه پرداخته اند. هر 
يک از اين پژوهش ها تحت شرايط ويژهای مورد استفاده 
ضرورت  و  اهمیت  به  حاضر  پژوهش  است.  قرارگرفته 
تدوين استراتژی مديريت شهری کارآمد با رويکرد پدافند 
غیر عامل جهت کاهش آسیب پذيری اجتماعی - کالبدی 

نتايج حاصل از تحقیق  در کالنشهر اهواز پرداخته است. 
غیر  پدافند  اهداف  به  دستیابی  که  است  آن  دهنده  نشان 
هوشمند  مديريت  نیازمند  شهری  حوزه های  در  عامل 
استراتژی های  پايه  بر  بايد  خود  اين  که  می باشد  شهرها 
تبیین شود تا بتواند زمینه کاهش آسیب پذيری شهرها را به 
دنبال داشته باشد. بنابراين بدون شک تقويت امنیتی شهری 
در بهبود عرضه خدمات و کاهش آسیب پذيری ها به ويژه 
اين بین تاسیسات  در زمان بحران نقش اساسی دارد. در 
آب،  شبکه  نقل،  و  حمل  سیستم های  چون  تجهیزاتی  و 
تشکیل  را  شهر  اصلی  شريان های  اساسًا  که  غیره  و  برق 
لذا  است.  برخوردار  مهمتری  جايگاه  و  نقش  از  می دهند 
از اصول و مالحظات  پدافند غیرعامل شامل مجموعه ای 
است که رعايت آنها در ساخت و نگهداری مراکز حساس 
شهری می تواند تا حد زيادی در پیشگیری از تهديدها با 

منشا طبیعی يا انسانی نقش مهمی ايفا نمايد.
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