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تاریخ پذیرش مقاله94/11/12 :

چكيده

برنامهریزی شهری و منطقهای ،با هدف توسعه انجام میگيرد و مخاطرات طبيعی و انسان ساخت ،موانعی در راه توسعه هستند.
جنگ یكی از این مخاطرات است که همواره همراه بشر بوده و در دهههای اخير با ایجاد تعارض در منافع کشورها ابعاد

گستردهتری یافته است .بنابراین پدافند غيرعامل به عنوان یک اقدام در مرحله پيش از بحران ،با هدف کاهش آسيبپذیری

زیرساختها میبایست در برنامهریزیها مد نظر قرار گيرد.

شبكه راههای استان البرز با توجه به همجواری با تهران ،مسير ارتباطی بين پایتخت و استانهای شمالی و شمال غرب و همچنين

مسير ترانزیت به کشورهای همسایه شمال غرب میباشند .عالوه برآن تمرکز باالی جمعيتی و صنعتی حاشيه راهها باعث ایجاد
تهدید برای استان خواهد بود .لذا برنامهریزی برای کاهش آسيب پذیری این زیرساخت مهم در مواقع بحران و حفظ کارایی
آن دارای اهميت باالیی میباشد.

در پژوهش حاضر به منظور شناخت راههای آسيب پذیر در برابر مخاطرات ابتدا شاخصهای مؤثر بر آسيب پذیری تعيين و

با استفاده از روش  IHWPرتبه بندی شده و در محيط  GISنقشههای آسيب پذیری تهيه گردید .پس از آن با بكارگيری ابزار

 SWOTراهبردهایی در جهت کاهش آسيب پذیری معابر تعریف و اولویت بندی شدند.

نتایج پژوهش نشان داد بخش شرقی و مرکزی محور اصلی شرقی -غربی شبكه راههای استان آسيب پذیری باالیی در مقابل
تهدیدات جنگی خواهد داشت ،در عين حال مهمترین توانمندی و فرصت پيش رو نيز همان محور میباشد .لذا با تكميل

پروژههای در دست اجرا و برنامهریزی شده جهت ایجاد محورهای موازی و همچنين مقاوم سازی پلها و جابجایی برخی از

کاربری ها ،میتوان به کاهش آسيب پذیری شبكه راههای استان البرز اقدام نمود.
واژههای کليدی  :شبكه راهها ،مخاطرات ،پدافند غيرعامل،

IHWP, SWOT
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 -1مقدمه

برنامهریزی در ابعاد جغرافیایی ،شامل برنامهریزی
شهری ،منطقهای و یا ملی ،با هدف توسعه انجام میگیرد .در
این میان مخاطرات ،اعم از طبیعی یا انسان ساخت ،موانعی
در راه توسعه هستند .جنگ یکی از این مخاطرات است که
همواره همراه بشر بوده و در دهههای اخیر با ایجاد تعارض
در منافع کشورها ابعاد گستردهتری یافته است.
پدافند غیرعامل به مجموعهای از اقدامات دفاعی اطالق
میشود که به کمک آن میتوان با کمترین امکانات و تجهیزات
فنی ،در مقابل تهاجم غافلگیرانه دشمن مقاومت کرد( .اصغریان
جدی )1386 ،درحال حاضر عمدهترین هدف پدافند غیرعامل،
ایمن سازي و کاهش آسیبپذیري زیرساختهاي مورد نیاز
است تا بتدریج شرایطي را براي امنیت ایجاد نماید .پدافند
غیرعامل به عنوان یک اقدام در مرحله پیش از بحران ،با
هدف کاهش آسیبپذیری زیرساختها میبایست در
برنامهریزیهای شهری و منطقهای مد نظر قرار گیرد .با
این وصف پدافند غیرعامل یک برنامهریزی برای حذف یا
کاهش موانع توسعه محسوب میگردد.
در این پژوهش مخاطرات و راهکارهای پدافند
غیرعامل برای شبکه راههای استان البرز مورد بررسی قرار
گرفته است .مخاطرات مد نظر در پدافند غیرعامل ،همان
مخاطرات انسان ساخت و بطور مشخص جنگ و حمله
هوایی است و شبکه راههای ارتباطی و جادههای استان
البرز به عنوان زیرساخت مهم در کاهش آسیبپذیری کل
منطقه در مقابل مخاطره معرفی شده ،در زمان بحران عمل
خواهد نمود.
تئوری واردن که در جنگهای دو دهه اخیر توسط
آمریکا و متحدانش در جنگ با کشورهای مختلف مورد
استفاده قرار گرفته است ،با تشبیه ارکان یک کشور به
اعضای بدن ،بیانگر روشهای تهاجم و از کار انداختن
کشور هدف است .زیرساختها و از جمله شبکه راهها از
ارکانی هستند که در تئوری واردن جهت فلج کردن کشور
هدف ،مورد تأکید قرار گرفته است(Warden, 1995) .

از سوی دیگر بخش حمل و نقل و زیرساخت آن مانند
شبکه راهها ،حلقه واسط کلیه فعالیتهای اقتصادی بوده و به
عنوان یکی از پایههای اساسی توسعه متوازن و پایدار میباشد.
بسیاری از صاحبنظران به دلیل اهمیت حمل و نقل در بخش
اقتصاد ،صنعت ،سیاست و حتی نظامی آن را زیربنای توسعه
پایدار میدانند و معتقدند هرچقدر حمل و نقل کارآمدتر باشد
در نتیجه توسعه فراگیرتر است( .یقينی)1385 ،
تضاد پیش آمده در این دو موضوع ،یعنی لزوم گسترش
شبکه راهها برای توسعه از یک سو و وجود مخاطرات به
عنوان مانعی در راه توسعه و لزوم حذف یا کاهش اثر آن،
مساله اصلی و موضوع این پژوهش است.
منطقه مورد بررسی نیز دارای ویژگیهای خاص خود
است که باعث شده ،شبکه راههای این منطقه حائز اهمیت
گردند .همجواری با پایتخت ،وجود آزاد راههای تهران -
کرج و کرج -قزوین به عنوان معابر اصلی ارتباطی پایتخت
با استانهای شمالی و شمال غربی و همچنین مسیر ترانزیت
کشورهای همسایه شمال غربی ،تمرکز باالی جمعیتی و
صنعتی در کالن شهر کرج و در حاشیه آزاد راههای مذکور،
باعث اهمیت شبکه راههای استان البرز شده است .به نحوی
که ایجاد اختالل در آن باعث ایجاد یک بحران ملی میگردد.

 -2مبانی نظری
 -1-2مخاطرات و پدافند غيرعامل

مخاطره عبارت است از تهدید بالقوه برای زندگی انسانها
و آسایش وی .خطر ممکن است طبیعی (مانند زلزله و
خشکسالی) و یا انسانی (مانند حادثه صنعتی) باشد (Bhatti,
) .2005منظور از مخاطره عموم ًا ویژگیهای کالبدی است
که منجر به حوادث غیرمترقبه میگردد مانند :آتشفشانها،
گسلهای فعال و ( ...تقوایی و نكوپرست.)1385 ،
در یک حالت کلی مخاطرات (سوانح) را میتوان به سه
دسته عمده تقسیم نمود :
الف :مخاطرات طبیعی (زلزله ،آتش فشان ،طوفان ،گردباد
و )...
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ب :مخاطرات تکنولوژیک یا انسان ساخت (آتش سوزی ،انفجار  -2-2کاهش آسيبپذیری

و )...
ج  :مخاطرات جنگی و تروریستی (فرزاد بهتاش.)1387 ،
توسعه جوامع ،زیرساختها ،خدمات و مناطق شهری
عموم ًا در اثر بروز سوانح آسیب میبینند و براساس ماهیت،
ساختار و مجاورتشان با مناطق ناامن ،درجات مقاومت
متفاوتی از خود نشان میدهند (آیسان و دیویس .)1382 ،در
مواجهه با هر بحران ،سه مرحله تعریف شده است .پیش،
حین و پس از بحران .راهکارهایی که قبل از وقوع هر بحران
اندیشیده میشود تا موجب کاهش آسیبپذیری گردد،
برنامهریزی پیش از بحران است .در مواجهه با مخاطرات
جنگی و تروریستی ،این راهکارها ،پدافند غیرعامل نامیده
میشوند.
به بیان دیگر پدافند غیرعامل مجموعهای از برنامهریزیها،
طرحها و اقدامات است که موجب کاهش آسیب پذیری
در مقابل تهدیدات دشمن میشود (عندليب .)1380 ،بنابراین
پدافند غیرعامل به عنوان یک اقدام در مرحله پیش از بحران،
با هدف کاهش آسیب پذیری زیرساختها میبایست در
برنامهریزیهای شهری و منطقهای مد نظر قرار گیرد .با این
وصف پدافند غیرعامل یک برنامهریزی در جهت حذف یا
کاهش موانع توسعه محسوب میگردد.
با توجه به اینکه جنگها دارای ابعاد و روشهای
گوناگونی هستند ،پدافند غیرعامل نیز طیف وسیعی از
اقدامات و روشها را به منظور مقابله با اثرات ناشی از آنها
در بر میگیرد.
در حال حاضر روشها و تدابیر پدافند غیرعامل را
بطور کلی میتوان شامل مباحث مکانیابی ،مقاوم سازی
و استحکامات ،پراکندگی ،جابجایی ،موانع و دسترسی،
استتار ،اختفا و فریب ،تحرک و پوشش دانست .با این
حال پدافند غیرعامل محدود به این موارد نشده و حوزه
وسیعی از علوم و اقدامات متنوعی است که میبایست به
صورت یک فرآیند و سیستم منسجم و به هم پیوسته به
خدمت گرفته شوند.

آمادگی برای برخورد با مخاطرات (از جمله جنگ)
جنبههای گوناگونی دارد و میتوان با استفاده از تمهیدات
شهرسازي ،مناطق شهری را به گونهای طراحی و برنامه-
ریزی کرد که به هنگام جنگ کمترین آسیب به آنها وارد
شود .برنامهریزی و طراحی شهری باید کاربریهای شهری
را به صورتی جانمایی کند که این کاربریها اوالً بصورت
سکونتگاههای ایمن در برابر جنگ عمل نماید ،ثانی ًا شرایط
الزم را برای اجرای هر چه بهتر طرح مدیریت بحران تسهیل
نمایند .چرا که اثرات زیانبار حادث شده بر اثر جنگ معموالً
شامل آسیبهای کالبدی ،اختالالت عملکردی و تلفات جانی
میشود و الزم است تا جهت کاهش خطرات و آسیبها و
فراهم نمودن زمینه ایجاد آمادگیهای الزم در مردم جهت
رویارویی با این گونه بالیا برنامهریزی و اقدام نمود.
وضعیت بد استقرار عناصر کالبدی و کاربریهای نامناسب
زمینهای شهری ،شبکهی ارتباطی ناکارآمد شهر ،بافت
شهری فشرده ،تراکمهای شهری باال ،وضعیت بد استقرار
تأسیسات زیربنایی شهر و کمبود و توزیع نامناسب فضاهای
باز شهری و مواردی از این قیبل نقش اساسی در افزایش
میزان آسیبهای وارده به شهرها در برابر جنگ دارند .عناصر
شهری و  ...از جمله عوامل مؤثر در آسیبپذیری میباشند
(موسوی.)1384 ،

 -3-2نقش شبكه راهها در بحران

به طور کلی شبکه ارتباطی مجموعهای است برای عبور
و مرور وسایل نقلیه موتوری ،دوچرخه و پیاده (زریونی،
 .)1374با این تعریف ،طبیعی است که شبکه راهها در
کاهش آسیب پذیری ناشی از مخاطرات نقش کلیدی دارند.
عالوه بر امکان گریز از موقعیتهای خطرناک و تسهیل
امداد رسانی به مصدومان ،بستر الزم برای عملیات مختلف
نجات و بازسازی فراهم مینمایند .در اغلب مناطق بحران
زده تعداد تلفات الزام ًا ناشی از خود سانحه نیست بلکه
مشکل عمده به قفل یا مسدود شدن شبکه راهها برمی گردد
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جدول  :1راههای تحت پوشش اداره کل راه و شهرسازی استان البرز )( (kmسالنامه آماری استان البرز)1390 ،
شهرستان

جمع

آزادراه

راه اصلی
چهار خطه (بزرگراه)

عریض

معمولی

کل استان

316/5

61/2

82/5

0

172/8

ساوجبالغ

60/8

23/0

15/0

0

22/8

طالقان

27/0

0

0

0

27/0

کرج

193/7

27/2

58/5

0

108

نظرآباد

35/0

11/0

9/0

0

15/0

(زبردست .)1381 ،بنابراین نقش شبکه راهها در مدیریت بحران
از دو جنبه دارای اهمیت است .جنبه اول ،تأثیرات نامطلوب
بحران بر بهرهبرداری از شبکه راهها و دیگری در کاهش
آسیبهای ناشی از بحران ایجاد شده و خدمات رسانی به
(سالنامه آماری استان البرز.)1390 ،
مناطق آسیب دیده است.
استان البرز دارای خطوط راه آهن گسترده نیست و فقط
 -3تحليل و ارزیابی محدوده مورد مطالعه
خطوط راه آهن تهران – تبریز از منطقه جنوبی این استان
 -1-3محدوده مورد مطالعه
عبور کرده و چند ایستگاه راه آهن دارد .به همین دلیل انتقال
استان البرز بین  35درجه و  32دقیقه تا  36درجه و  20مسافر و کاال در داخل استان توسط قطار انجام نمی شود.
دقیقه عرض شمالي و  50درجه و  9دقیقه تا  51درجه و  27قطار شهری نیز در استان ،تنها خط تهران -کرج فعالیت دارد
دقیقه طول شرقي واقع شده است .موقعیت استان در دامنه و خطوط درون شهری مترو کرج و مترو کرج -هشتگرد
جنوبی کوههاي البرز واقع شده است و از شمال با استان هنوز به بهره برداری نرسیدهاند .همچنین فرودگاه پیام که تنها
مازندران ،از غرب با استان قزوین ،از شرق و جنوب شرقي فرودگاه این استان محسوب میشود ،خدمات مسافری ارائه
با استان تهران ،از جنوب غربي با استان مرکزي همسایه نمی دهد لذا این فرودگاه نیز نقشی در حمل و نقل مسافری

است .مساحت استان برابر  5121/7کیلومترمربع است و
مطابق سرشماري سال  1۳۹۰جمعیت استان  2۴1251۳نفر
بوده است .مطابق آخرین آمار تقسیمات کشوري وزارت
کشور ،استان داراي شش شهرستان و  17شهر ميباشد
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جدول  -2شاخصهای طبقهبندی شده جهت تعيين آسيبپذیری منطقه (نگارنده)
ردیف

شاخص

رتبه
دلفی

رتبه
معكوس

فروض وزن دهی

1

اهمیت کاربریهای مجاور شبکه

1

13

اهمیت بیشتر = آسیب پذیری بیشتر

3

فاصله از ایستگاهها و خطوط گاز

5

عرض راه

7

تراکم پل ها

2

4
6

8

9

فاصله از انبارها و خطوط لوله نفت

2

12

فاصله بیشتر = آسیب پذیری کمتر

فاصله از خطوط و پستهای برق

4

10

فاصله بیشتر = آسیب پذیری کمتر

سلسله مراتب راه

6

فاصله از مراکز نظامی

7

7

فاصله از سدها

10

4

فاصله بیشتر = آسیب پذیری کمتر

12

2

تراکم بیشتر = آسیب پذیری بیشتر

13

استان ندارد .بنابراین شبکه اصلی حمل و نقل استان ،شبکه
جادهای میباشد .در سال  1۳۹۰وضعیت راههای استان به
شرح جداول  1و  2بوده است.

 -2-3روشهای مورد استفاده در تحلیل

تراکم بیشتر = آسیب پذیری بیشتر

8

فاصله از فرودگاه

12

راه فرعی تر = آسیب پذیری کمتر

6

11

تراکم تونل ها

8

عرض بیشتر = آسیب پذیری کمتر

فاصله بیشتر = آسیب پذیری کمتر

فاصله از مراکز جمعیتی

10

13

5

9

9

فاصله از مراکز صنعتی

11

3

11

فاصله بیشتر = آسیب پذیری کمتر

5

3

1

فاصله بیشتر = آسیب پذیری کمتر

فاصله بیشتر = آسیب پذیری کمتر

فاصله بیشتر = آسیب پذیری کمتر

خبرگان در مورد موضوعی خاص است که با استفاده از
پرسشنامه و نظرخواهی از خبرگان ،به دفعات ،با توجه به
بازخورد حاصل از آنها صورت میپذیرد .در روش دلفی ،داده-
های ذهنی افراد خبره با استفاده از تحلیلهای آماری به دادههای
عینی تبدیل میشود .این روش منجر به اجماع در تصمیمگیری
میگردد .روش دلفی در زمینههای متعدد پیشبینی و تصمیم-
گیری مورد استفاده قرار گرفته است (آذر و فرجی.)1381 ،
خبرگان مورد استفاده در این پژوهش را افرادی از مدیران،
متخصصان و مشاوران پدافند غیرعامل و برنامهریزی شهری
تشکیل دادند و با توجه به ویژگیهای مذکور ،نهایت ًا از
نظرات  ۴8نفر از ایشان در مراحل تعیین و رتبه بندی
شاخصهای آسیبپذیری و راهبردهای نهایی ،استفاده گردید.

پژوهش حاضر از نوع کاربردی است که با استفاده
از روشهای تحقیق اسنادی ،توصیفی و تحلیلی انجام
شده است .برای کسب دیدی جامع و مبتنی بر واقعیت،
مصاحبه هایی با افراد ذیربط در امر برنامهریزی شهری و
منطقهای و پدافند غیرعامل صورت گرفت و در مرحله بعد
با طراحی پرسشنامههایی برای هر یک از مراحل پژوهش،
از متخصصین و کارشناسانی که هم در زمینه برنامهریزی
شهری و منطقهای و هم دانش پدافند غیرعامل تخصص
1
داشتند ،نظرخواهی شد .ابزار مورد استفاده برای ارزیابی و  -2-2-3روش تحلیل سلسه مراتبی معکوس ()IHWP
پس از تعیین و رتبهبندی شاخصهای مؤثر بر آسیبپذیری
تحلیل به شرح ذیل بوده است.
شبکه راههای منطقه با استفاده از روش دلفی ،برای مشخص
 -1-2-3روش دلفی
نمودن وزن و طبقهبندی هر شاخص ،که به طبقهبندی
هدف این روش ،دسترسی به مطمئنترین توافق گروهی
1- Inversion Hierarchical Weight Process
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اهمیت کاربریهای مجاور شبکه

1

13

3

4/33

4/33

8/66

13

شاخص

رتبه براساس
روش دلفی

معكوس رتبه

تعداد طبقات

دامنه طبقات
متغيرها

جدول  :3رتبه و طبقهبندی شاخصها جهت تعيين آسيب پذیری شبكه معابر منطقه (نگارنده)
وزن طبقات در
مدل تحليل سلسله مراتبی معكوسIHWP

فاصله از انبارها و خطوط لوله نفت

2

12

5

2/4

2/4

4/8

7/2

9/6

12

فاصله از ایستگاهها و خطوط گاز

3

11

5

2/2

2/2

4/4

6/6

8/8

11

فاصله از خطوط و پستهای برق

4

10

5

2

2

4

6

8

10

عرض راه

5

9

5

1/8

1/8

3/6

5/4

7/2

9

سلسله مراتب راه

6

8

4

2

2

4

6

8

تراکم پل ها

7

7

5

1/4

1/4

2/8

4/2

5/6

7

فاصله از مراکز نظامی

8

6

5

1/2

1/2

2/4

3/6

4/8

6

فاصله از مراکز جمعیتی

9

5

5

1

1

2

3

4

5

فاصله از مراکز صنعتی

10

4

5

0/8

0/8

1/6

2/4

3/2

4

فاصله از فرودگاه

11

3

5

0/6

0/6

1/2

1/8

2/4

3

تراکم تونل ها

12

2

5

0/4

0/4

0/8

1/2

1/6

2

فاصله از سدها

13

1

5

0/2

0/2

0/4

0/6

0/8

1

نقشه الیههای آن شاخص در سیستم اطالعات جغرافیایی مشخص شده است .مرحله دوم در روش  ،IHWPتعیین
( )GISمنتهی خواهد گردید ،از روش تحلیل سلسله مراتبی رتبه معکوس هر شاخص برای مشخص نمودن وزن هر
معکوس ( )IHWPبه شرح مراحل ذیل استفاده میگردد .این الیه و سپس تعیین فروض وزن دهی آنها میباشد.
روش ترکیبی از روش منطق فازی و فرآیند تحلیل سلسله
مراتبی ( 1 )AHPاست که آقای کیومرث حبیبی در پایان نامه مرحله سوم :محاسبه امتياز و تهيه نقشه هریک از
دکتری خود در دانشگاه تهران استفاده کرده است (ترابی و شاخصها
مهدوی نژاد.)1391 ،
در این مرحله هر شاخص با توجه به رتبه معکوس
کسب شده ،با استفاده از روابط زیر طبقه بندی میگردد.

مرحله اول و دوم  :تعيين ماتریس دادهها و اهميت و ()1
=

که در آن  Xامتیاز اولیه هر شاخص؛  Dامتیاز به دست
رتبه آنها
مرحله اول تهیه نقشههای آسیبپذیری ،تعیین شاخصهای آمده از مدل دلفی و  Nتعداد دستهها یا کالس هاي هر
مؤثر بر آسیبپذیری شبکه معابر منطقه میباشد که این شاخص است.
 =  −   −  
موضوع با استفاده از روش دلفی انجام میگیرد .بنابراین ()2
که در آن  jامتیاز به دست آمده برای طبقه بندیهای
شاخصها شناسایی شده و رتبه بندی میگردد .در پژوهش
حاضر تعداد  1۳شاخص انتخاب شده و رتبه هریک از آنان مختلف هر شاخص و  iرقم اختصاص داده شده برای طبقه
 1- Analytic Hierarchy Processبندیهای مختلف هر شاخص میباشد.
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با انجام این طبقه بندی برای هر شاخص در هر الیه مطابق
با منطق فازی آسیب پذیرترین مناطق عدد یک (فازی کامل) و
پایدارترین مناطق عدد صفر (بدون فازی) را کسب مینمایند.
در این میان شاخص هاي گسسته به شاخصهاي پیوسته
تبدیل مي شوند .این کار با تبدیل داده هاي وکتوري ()Vector
به رستري ( )Rasterامکان پذیر است (حبيبی و همكاران.)1387 ،
با تعیین وزن هر یک از شاخصها و طبقه بندی آنها ،نقشه
وزن دار شده هر شاخص نیز به شرح ذیل تهیه شده است

مرحله چهارم  :تهيه نقشه آسيبپذیری شبكه معابر
منطقه

در این مرحله نقشه نهایی آسیبپذیری منطقه در مقابل
حمالت هوایی با دسته بندی دادهها در  5طبقه متمایز شامل
«آسیبپذیری خیلی کم ،آسیبپذیری کم ،آسیبپذیری
متوسط ،آسیب پذیری زیاد ،آسیبپذیری خیلی زیاد» فراهم
میگردد .نتیجه حاصل از نقشه مشخص مینماید که 15/7
درصد منطقه دارای کمترین آسیبپذیری 65/1 ،درصد
آسیبپذیری کم 7/3 ،درصد آسیبپذیری متوسط8/7 ،
آسیبپذیری زیاد و  3/2درصد آسیبپذیری خیلی زیاد را
به خود اختصاص داده اند.
پس از تعیین پهنهبندی آسیب پذیری کلی منطقه ،نقشه
مذکور را با نقشه معابر تلفیق نموده و بدین صورت نقشه
آسیب پذیری شبکه معابر منطقه تهیه میشود .بر اساس
درجه آسیب پذیری هر پهنه ،راهها و معابر آن منطقه نیز

همان درجه از آسیب پذیری را کسب خواهند کرد.
اصلی ترین مسیر ارتباطی استان ،معابر شرقی -غربی
هستند که همان آزاد راههای تهران -کرج و کرج -قزوین
میباشند .بخش شرقی این مسیر یا همان آزاد راه تهران –
کرج به علت تراکم باالی جمعیتی مجاور (شامل شهرکهای
اطراف تهران و کرج و همچنین بخشی از شهر کرج) ،تراکم
باالی مراکز صنعتی و فاصله کم با خطوط انتقال انرژی در
پهنه آسیب پذیری زیاد قرار گرفته است.
در بخش هایی از این معبر که دارای پل و تقاطعهای
غیر همسطح نیز میباشد ،به علت ایجاد حداکثر هم پوشانی
در شاخصهای آسیب پذیری ،در پهنه آسیب پذیری با
شدت خیلی زیاد قرار گرفته است.
علی رغم قرارگیری بخش شرقی معابر اصلی استان یا
همان آزاد راه تهران – کرج در پهنه آسیب پذیری زیاد،
وجود جاده مخصوص کرج ،جاده قدیم تهران – کرج و
همچنین احداث بزرگراه شهید خرازی از غرب تهران تا
حومه کرج ،باعث ایجاد راههای جایگزین متعدد برای آزاد
راه تهران -کرج شده است که این موضوع از نقاط قوت
شبکه راههای استان در مواقع بحران میباشد.
بیشترین طول آزاد راه کرج -قزوین نیز در پهنه آسیب
پذیری متوسط قرار گرفته است و تنها بخش هایی از آن که
در مجاورت مراکز جمعیتی یا تقاطعهای غیر همسطح و یا
مراکز نظامی (مانند پادگانهای شهدای جواد نیا) قرار گرفته
است ،در پهنه آسیب پذیری زیاد واقع شده است .وجود
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کلی )SO,

جاده قدیم کرج قزوین به موازات آزاد راه کرج – قزوین باعث قوت ،ضعف ،فرصت ها ،تهدیدها در چارچوب
ایجاد راه جایگزین در مواقع بحران برای این آزاد راه شده است  (WO, ST, WTپیوند داده میشوند و گزینههای استراتژی از
که از نقاط قوت معابر استان در این ناحیه میباشد .معابر سایر بین آنها انتخاب میشود (هریسون و سنت جان.)1382 ،
مناطق استان از جمله جادههای مناطق شمالی و جنوبی به علت
عدم هم پوشانی یا هم پوشانی کم شاخصهای بررسی شده ،مراحل تکنیک SWOT
برای ساخت ماتریس نقاط قوت و ضعف و نقاط
در پهنه آسیب پذیری کم و خیلی کم قرار گرفتهاند.
فرصت و تهدید باید به شرح زیر اقدام نمود :
 -3-2-3استفاده از تكنيک  SWOTجهت تعيين راهبردها  -شناسایی اصلی ترین نقاط قوت و ضعف و ایجاد ماتریس
یکی از مناسبترین فنون برنامهریزی و تجزیه و ارزیابی عوامل داخلی ()IFE
تحلیل راهبردها ،ماتریس  - Strength, Weaknesses, ) SWOTشناسایی اصلی ترین فرصتها و تهدیدها و ایجاد ماتریس
 (Opportunity, Threatsاست که امروزه به عنوان ابزاری نوین ارزیابی عوامل خارجی ()EFE
برای تحلیل عملکردها و وضعیت شکاف ،مورد استفاده  -تدوین راهبردها و تشکیل ماتریس تهدیدها ،فرصت ها،
طراحان و ارزیابان راهبردها قرار میگیرد (Nilsson,, 2004).نقاط قوت و ضعف ()SWOT
تکنیک یا ماتریس  SWOTکه گاهی  TOWSنیز نامیده میشود - ،ترسیم ماتریس داخلی-خارجی ()IE
ابزاری برای شناخت تهدیدها و فرصتهای موجود در محیط
خارجی یک سیستم و بازشناسی ضعفها و قوتهای داخلی مرحله اول  :ماتریس ارزیابی عوامل داخلی ()IFE
در اولین اقدام اصلیترین و مهمترین عوامل داخلی
آن به منظور سنجش وضعیت و تدوین راهبرد مناسب برای
هدایت و کنترل آن است (ابراهيم زاده و آقاسی زاده .)1388 ،به (شامل نقاط قوت و ضعف) شبکه معابر منطقه را براساس
طور اجمالی میتوان گفت که این تکنیک ابزاری برای تحلیل نقشهها و شاخصهای بررسی شده که حاصل اطالعات پایه
وضعیت و تدوین راهبرد است و این امور از طریق :
جمع آوری شده و نتایج حاصل از پرسشنامه و مصاحبه با
 بازشناسی و طبقه بندی قوتها و ضعفهای درونی سیستم کارشناسان و متخصصین در زمینه پژوهش میباشند ،فهرست بازشناسی و طبقه بندی فرصتها و تهدیدهای موجود در نموده و برای تشخیص میزان تأثیرگذاری هر یک از عواملمحیط خارج سیستم
داخلی ،با توجه به نظر آنها به هر یک از معیارها از صفر تا
 تکمیل ماتریس سوات و تدوین راهبردهای گوناگون یک ارزش و ضریب خاصی داده میشود؛ طوری که مجموعبرای هدایت سیستم در آینده صورت میگیرد (گلكار .)1384 ،این ضرایب برابر یک شود .سپس برای مشخص کردن میزان
به عبارت دیگر مدل  SWOTیکی از ابزارهای استراتژیک اثر بخشی راهبردهای کنونی و نشان دادن واکنش نسبت به
تطابق نقاط قوت و ضعف عوامل درونی سیستمی با عوامل ،به روش زیر رتبهبندی شده است.
رتبه  1بیانگر ضعف اساسی ،رتبه  2بیانگر ضعف عادی،
فرصتها و تهدیدهای برون سیستمی است.
مدل  SWOTتحلیلی سیستماتیک را برای شناسایی این رتبه  ۳بیانگر قوت عادی و رتبه  ۴قوت باال میباشند .سپس
عوامل و انتخاب استراتژیای که بهترین تطابق بین آنها را برای تعیین امتیاز نهایی ضریب هر عامل در نمره آن ضرب
ایجاد مینماید ،ارائه میدهد .از دیدگاه این مدل ،یک استراتژی میشود .در نهایت مجموع امتیازهای نهایی محاسبه شده تا
مناسب قوتها و فرصتها را به حداکثر و ضعفها و امتیاز نهایی عوامل داخلی به دست آید (قائد رحمتی و حسينی،
تهدیدها را به حداقل ممکن میرساند .برای این منظور ،نقاط .)1391
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جدول  -4ماتریس ارزیابی عوامل داخلی
)( (Internal Factor Evaluationنگارنده)

عوامل داخلی

SW

ضریب

رتبه

امتياز

نهایی

نقاط قوت

 -S1آسیب پذیری کم شبکه انتقال نیرو به علت پایین بودن تراکم این خطوط در حریم معابر اصلی

0/02

3/2

0/064

 -S2آسیب پذیری کم شبکه انتقال سوخت به علت پایین بودن تراکم آن در حریم معابر اصلی

0/04

3/5

0/14

 -S3آسیب پذیری کم شبکه انتقال گاز به علت پایین بودن تراکم این خطوط در حریم معابر اصلی

0/05

3/6

0/18

 -S4آسیب پذیری کم منابع آب به علت پایین بودن تراکم این منابع در حریم معابر اصلی

0/03

3/4

0/102

 -S5آسیب پذیری کم فرودگاه کرج به علت وجود فاصله از شبکه معابر اصلی

0/01

3

0/03

 -S6آسیب پذیری کم سدها به علت تراکم پایین و وجود فاصله از شبکه معابر اصلی

0/02

3/2

0/064

 -S7وجود شبکه راهها قوی و گسترده جادهای در محور شرقی -غربی

0/1

4

 -S8عرض مناسب جادههای اصلی در محور شرقی -غربی

0/08

3/7

0/296

 -S9تراکم پایین جمعیت در بخشهای حاشیهای شهرستانها

0/03

3/4

0/102

 -S10امکان کمک رسانی از طریق شبکه راهها

0/08

3/7

0/296

 -S11تراکم پایین مراکز نظامی در کل استان

0/04

3/5

0/14

 -W1تراکم باالی ایستگاههای گاز در محدوده مرکزی شهر کرج و در حریم شبکه اصلی

0/02

1/3

0/026

 -W2آسیب پذیری باالی مراکز آتش نشانی در محدوده مرکزی کرج به علت باال بودن تراکم

0/07

1/8

0/126

 -W3آسیب پذیری باالی مراکز نظامی در محدوده مرکزی شهر کرج به علت باال بودن تراکم

0/05

1/6

0/08

 -W4آسیب پذیری باالی مراکز درمانی در مرکز کرج و حریم محور شرقی-غربی به علت

0/08

2

0/16

 -W5آسیب پذیری باالی مراکز پلیس کرج و حریم محور شرقی-غربی به علت تراکم باال

0/05

1/6

0/08

 -W6آسیب پذیری باالی مراکز اداری مهم کرج به علت باال بودن تراکم این مراکز

0/03

1/5

0/045

 -W7آسیب پذیری پلها به علت تراکم باال در شبکه معابر شرقی غربی استان

0/07

1/7

0/119

 -W8تراکم باالی مراکز آموزشی در کل استان

0/02

1/2

0/024

 -W9آسیب پذیری معادن به علت تراکم باال در در بخشهای شمالی شهر چندار

0/03

1/4

0/042

 -W10آسیب پذیری باالی شهرکهای صنعتی به علت تراکم باالی این نقاط در حریم شبکه معابر

0/05

1/6

0/08

 -W11تراکم باالی جمعیتی در مراکز شهرستان ها

0/04

1/2

0/036

شرقی-غربی
این مراکز
این مراکز

نقاط ضعف

تراکم باال

مجموع

0/4

2/632
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با توجه به ماتریس فوق ،مهمترین نقاط قوتی که منطقه از امتیازهای نهایی  0/126 ،0/16و  0/119به عنوان مهمترین
آن برخوردار است ،عبارتند از :وجود شبکه راههای جادهای نقاط ضعف شناخته شدهاند.
مناسب و قوی در محور شرقی -غربی استان البرز که امکان
دسترسیهای بین استانی را فراهم میآورد ،عرض مناسب مرحله دوم  :ماتریس ارزیابی عوامل خارجی ()EFE
در این مرحله نیز مهمترین فرصتها و تهدیدهای پیش
جادههای اصلی در محور شرقی -غربی و همچنین امکان
کمک رسانی از طریق خطوط حمل و نقل جادهای موجود روی شبکه ارتباطی منطقه فهرست شده و برای تشخیص
در استان به علت تراکم باالی جادهها به ترتیب با امتیاز نهایی میزان تأثیرگذاری هر یک از عوامل ،با توجه به نظر
 0/4و  0/296و  . 0/296همچنین میتوان گفت سه عامل ،کارشناسان ،به هر یک از معیارها از صفر تا یک ضریبی
آسیب پذیری باالی مراکز درمانی در محدودههای مرکزی داده شده؛ به طوری که مجموع این ضرایب برابر یک شود.
شهرستان کرج و حریم شبکه دسترسی شرقی -غربی استان سپس برای مشخص کردن میزان اثر بخشی راهبردهای
به علت باال بودن تراکم این مراکز ،آسیب پذیری باالی کنونی به هر یک از آنها از یک تا  4نمره داده شده است.
مراکز آتش نشانی در محدودههای مرکزی شهرستان کرج همچنین برای محاسبه امتیاز نهایی ،ضریب هر عامل در
به علت باال بودن تراکم این مراکز و آسیب پذیری پلها نمره آن ضرب میشود .در نهایت مجموع امتیازهای نهایی
به علت تراکم باال در شبکه دسترسی شرقی غربی استان با عوامل خارجی را نشان میدهد.
جدول  :5ماتریس ارزیابی عوامل خارجی )( (External Factor Evaluationنگارنده)

امتياز
نهایی

ضریب

رتبه

 -O1عدم خطرپذیری تونلها در محدودههای شرقی استان به علت تراکم پایین

0/05

3/3

0/165

 -O2پایین بودن میزان آسیب پذیری شبکههای موجود در محدودههای شمال شرقی و جنوب
غربی استان به نسبت سایر نقاط

0/1

4

0/4

 -O5احتمال خطرپذیری پایین محدوده به علت پایین بودن مرکز نظامی در کل استان

0/09
0/08
0/04

3/8
3/7

0/342
0/296

 -T1کمبود شبکه و امکانات حمل و نقل ریلی و هوایی

0/07
0/03
0/09

1/5
1/3
1/9

0/105
0/039
0/171

محدوده حدفاصل شهرهای تنگمان ،نظرآباد و اشتهارد
 -T6کاهش کارایی شبکه ارتباطی به دلیل عرض ناکافی جادهها به هنگام امدادرسانی در مرکز کرج

0/11
0/11

2
2

0/22
0/22

0/08

1/7

0/136

 -T7افزایش تلفات غیرنظامی در اثر کاهش کارایی شبکه ارتباطی به هنگام امدادرسانی

0/07

1/5

0/105

عوامل خارجی

OT

فرصت ها

 -O3دوبانده بودن اغلب جاده ها

 -O4امکان امداد رسانی از جانب استان تهران در شرق و استان قزوین در غرب

 -T2تخریب پلها در اثر مخاطرات انسان ساخت و قطع شبکه دسترسی
 -T3تخریب شبکه ارتباطی در اثر مخاطرات انسان ساخت و قطع شبکه معابر
تهدیدها

 -T4ناکافی بودن مراکز امداد در استان به منظور پاسخگویی در شرایط بحران
 -T5ناکافی بودن مراکز درمانی درمحدوده شمالی شهرهای چندار و آسارا و جنوب غربی

 -T8عدم امدادرسانی به موقع در اثر مسدود شدن شبکههای ارتباطی
مجموع

0/08

3/2

1/6

0/128

0/128
2/455
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جدول  :6ماتریس  SWOTو تدوین راهبردها (نگارنده)

نقاط قوت ()S

نقاط ضعف ()W

تدوین راهبردها

 -S1آسیب پذیری کم شبکه انتقال نیرو در استان به
علت پایین بودن تراکم این خطوط در حریم معابر
اصلی
 -S2آسیب پذیری کم شبکه انتقال سوخت در استان
به علت پایین بودن تراکم آن در حریم معابر اصلی
 -S3آسیب پذیری کم شبکه انتقال گاز در استان به
علت پایین بودن تراکم این خطوط در حریم معابر
اصلی
 -S4آسیب پذیری کم منابع آب در استان به علت
پایین بودن تراکم این منابع در حریم معابر اصلی
 -S5آسیب پذیری کم فرودگاه کرج به علت فاصله
از شبکه معابر اصلی
 -S6آسیب پذیری کم سدها در به علت تراکم پایین
و وجود فاصله از شبکه معابر اصلی
 -S7وجود شبکه راههای قوی و گسترده جادهای در
محور شرقی غربی
 -S8عرض مناسب جادههای اصلی در محور
شرقی -غربی
 -S9تراکم پایین جمعیت در بخش حاشیهای
شهرستان ها
 -S10امکان کمک رسانی از طریق خطوط حمل و
نقل جادهای به علت تراکم باالی جاده ها
 -S11تراکم پایین مراکز نظامی در کل

فرصتها ()O

راهبردهای تهاجمی ()SO

 -W1تراکم باالی ایستگاههای گاز در محدوده مرکزی
شهر کرج و در حریم شبکه اصلی شرقی -غربی
 -W2آسیب پذیری باالی مراکز آتش نشانی در
محدوده مرکزی شهر کرج به علت باال بودن تراکم
این مراکز
 -W3آسیب پذیری باالی مراکز نظامی در محدوده
مرکزی شهر کرج به علت باال بودن تراکم این مراکز
 -W4آسیب پذیری باالی مراکز درمانی در محدوده
مرکزی شهر کرج و حریم محور شرقی-غربی به علت
تراکم باال
 -W5آسیب پذیری باالی مراکز پلیس در محدوده
مرکزی شهر کرج و حریم محور شرقی-غربی به علت
تراکم باال
 -W6آسیب پذیری باالی مراکز اداری مهم در
محدودههای مرکزی شهر کرج به علت باال بودن
تراکم این مراکز
 -W7آسیب پذیری پلها به علت تراکم باال در شبکه
معابر شرقی -غربی
 -W8تراکم باالی مراکز آموزشی در کل استان
 -W9آسیب پذیری معادن به علت تراکم باال در بخش
شمالی شهر چندار
 -W10آسیب پذیری باالی شهرکهای صنعتی به علت
تراکم باالی این نقاط در حریم شبکه معابر
 -W11تراکم باالی جمعیتی در شهرها و مراکز شهرستانها
راهبردهای انطباقی ()WO

 -O1عدم خطرپذیری
تونلها در محدودههای
شرقی استان به علت تراکم
پایین در این محدوده
 -O2پایین بودن میزان
آسیب پذیری شبکههای
موجود در محدودههای
شمال شرقی و جنوب غربی
استان به نسبت سایر نقاط
محدوده مورد مطالعه
 -O3دوبانده بودن برخی
جاده ها
 -O4امکان امداد رسانی به
استان تهران در شرق و استان
قزوین در غرب محدوده
 - O5احتمال خطرپذیری
پایین محدوده به علت پایین
بودن مرکز نظامی در کل
استان

 - SO1توسعه دسترسیهای اصلی از شاهراه
ارتباطی شرقی غربی استان به مراکز شهرستانها
جهت تسهیل عملیات امدادی از داخل و خارج
استان در شرایط بحرانی و پس از آن
 - SO2توسعه و مقاوم سازی تونلها در جهت
تقویت دسترسی و خطوط ارتباطی
 - SO3ارتقاء کیفیت خطوط حمل و نقل ریلی
و هوایی و بکار گیری راهکارها و اقدامات پدافند
غیرعامل جهت مقاوم سازی زیرساختها و
تأسیسات وابسته به آنها

 - WO1ارتقاء کیفیت خطوط حمل و نقل در کرج
و محدودههای میانی دسترسی شرقی غربی استان
(هشتگرد و تنگمان)
 - WO2ارتقاء کیفیت پلهای منطقه و مقاوم سازی
فیزیکی سازه پلها در شهرستانهای کرج ،تنگمان،
هشتگرد و طالقان و در محدوده خطوط اصلی شرقی
غربی حمل و نقل
 -WO3توسعه دسترسیهای شمال شرقی و جنوب
غربی استان که از میزان آسیب پذیری کمتری برخوردار
میباشند در جهت افزایش امکان امدادرسانی
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تهدیدها ()T
 -T1نبود شبکه حمل و نقل
ریلی و هوایی در استان
البرز
 -T2تخریب پلها در
اثر مخاطرات غیرطبیعی
انسان ساخت و قطع شبکه
دسترسی
-T3تخریب شبکه ارتباطی
در اثر مخاطرات غیرطبیعی
انسان ساخت و قطع شبکه
دسترسی
 -T4کافی نبودن مراکز
امداد در استان به منظور
پاسخگویی در شرایط بحران
 -T5کافی نبودن مراکز
درمحدودههای
درمانی
شمالی شهرستان چندار،
شهرستان آسارا و جنوب
غربی محدوده حدفاصل
تنگمان،
شهرستانهای
نظرآباد و اشتهارد
 -T6کاهش کارایی شبکه
ارتباطی به دلیل عرض
ناکافی جادهها به هنگام
امدادرسانی در محدودههای
مرکزی شهرستان کرج
تلفات
افزایش
-T7
غیرنظامی در اثر کاهش
کارایی شبکه ارتباطی به
هنگام امدادرسانی
 -T8عدم امدادرسانی به
موقع در اثر مسدود شدن
شبکههای ارتباطی

راهبردهای رقابتی ()ST
 - ST1استفاده از امکانات امدادرسانی از طریق
شبکه حمل و نقل ریلی و هوایی به منظور افزایش
سطح خدمات امدادی
 - ST2افزایش عرض جادههای اصلی و مقاوم
سازی زیرساختها به منظور افزایش کارایی شبکه
راهها در حین امداد رسانی و جلوگیری از مسدود
شدن جاده ها

مهمترین فرصتهای پیش روی استان در جهت کاهش
آسیبپذیری شبکه ارتباطی استان عبارتند از  :پایین بودن
میزان آسیبپذیری شبکههای موجود در محدودههای شمال
شرقی و جنوب غربی استان به نسبت سایر نقاط با امتیاز
 0/4و دوبانده بودن اغلب جادهها با امتیاز . 0/342
مهمترین تهدیدات نیز شامل تخریب پلها و قطع شبکه
دسترسی با  0/039امتیاز و کمبود شبکه و امکانات حمل و
نقل ریلی و هوایی با  0/105میباشد.

راهبردهای تدافعی ()WT
 - WT1توسعه مسیرهای دسترسی جدید در محدوده
هایی با امکان خطر پایین
 - WT2مکانیابی مناسب با توجه به الزامات پدافند
غیرعامل برای مراکز امدادی و درمانی ،مراکز دارای
اهمیت ویژه جهت کاهش تلفات غیرنظامی
 - WT3مقاوم سازی پل ها ،سدها و شهرکهای
صنعتی با توجه به روشهای پدافند غیرعامل در جهت
کاهش آسیب پذیری

مرحله سوم  :تشكيل ماتریس
ماتریس  SWOTامکان تدوین چهار انتخاب یا راهبرد متفاوت
(دفاعی ،انطباقی ،اقتضایی و تهاجمی) را از ترکیب ماتریس عوامل
داخلی و ماتریس عوامل خارج فراهم میآورد .البته در جریان
عمل برخی از راهبردها با یکدیگر همپوشانی داشته و یا به طور
همزمان و هماهنگ با یکدیگر به اجرا در میآیند .برحسب
وضعیت سیستم ،چهار دسته راهبرد را که از نظر درجه کنشگری
متفاوت هستند ،به شرح زیر میتوان تدوین نمود.
SWOT
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راهبرد تدافعی ( WTحداقل -حداقل)
هدف کلی این راهبرد ،که میتوان آن را «راهبرد بقا» نیز
نامید ،کاهش ضعفهای سیستم به منظور کاستن و خنثی
سازی تهدیدات است و حالت آن تدافعی است .این ناحیه،
حوزه اعالم بحران است و در صورتی که براساس ماتریس
داخلی -خارجی ما در این ناحیه قرار داشته باشیم ،وضعیت
بحرانی است و باید اعالم بحران نمائیم.
راهبرد انطباقی یا محافظه کارانه ( WOحداقل -حداکثر)
این راهبرد تالش دارد تا با کاستن از ضعفها بتواند
حداکثر استفاده را از فرصتهای موجود ببرد .یک
سیستم ممکن است در محیط خارجی خود متوجه وجود
فرصتهایی شود اما به واسطه ضعفهای درونی خود قادر
به بهرهگیری از آنها نباشد.
در چنین شرایطی اتخاذ راهبرد انطباقی میتواند امکان
استفاده از فرصت را فراهم آورد .این حوزه همچنین به
حوزه برنامهریزی نیز معروف است چرا که هدف برنامهها،
رفع عدم توسعه یافتگی با استفاده از فرصتهاست.

پذیری شبکه ارتباطی منطقه ،از میان موقعیتهای چهارگانه
(تهاجمی ،اقتضایی ،انطباقی و دفاعی) مشخص میشود.
بدین منظور امتیاز وزنی کل ماتریس عوامل داخلی و امتیاز
وزنی کل ماتریس عوامل خارجی را استخراج کرده و در
جدول ماتریس داخلی -خارجی ترسیم میکنیم.
بنابر نتایج به دست آمده از ارزیابی ماتریس عوامل
داخلی امتیاز کل بدست آمده برابر با  2/632و امتیاز وزن
کل ماتریس خارجی برابر با  2/455است .سپس آنها را در
محور  Xو  Yرسم میکنیم .با توجه به اینکه مجموع امتیازها
در ماتریس ارزیابی عوامل داخلی  2/632شده و باالتر از
 2/5شده است نشان دهنده این است که توانمندیهای
استان در خصوص موضوع مورد بحث از ضعفهای آن
بیشتر است .بنابراین راهبردها باید بگونهای تنظیم شوند که
از این نقاط قوت استفاده گردد.

راهبرد اقتضایی یا رقابتی ( STحداکثر -حداقل)
این راهبرد بر پایه بهره گرفتن از قوتهای سیستم برای
مقابله با تهدیدات تدوین میگردد و هدف آن به حداکثر
رساندن نقاط قوت و به حداقل رساندن تهدیدات است.
راهبرد تهاجمی ( SOحداکثر -حداکثر)
برخالف راهبرد تدافعی که یک راه حل واکنشی است،
همچنین مجموع امتیازات ماتریس ارزیابی عوامل
راهبرد تهاجمی یک راه حل کنشگر است .در چنین وضعیتی
تالش میشود تا با استفاده از نقاط قوت از فرصتهای خارجی نیز برابر با  2/455میباشد که با توجه به اینکه
از  2/5کمتر است به معنای آن است که تهدیدات پیش
خارجی حداکثر بهرهبرداری صورت گیرد (گلكار.)1384 ،
روی شبکه بر فرصتهای آن برتری کمی دارد .و در تعیین
راهبردها باید برای کنترل تهدیدات برنامهریزی گردد.
مرحله چهارم  :ماتریس داخلی -خارجی ()IE
در مجموع نتایج به دست آمده ،وضعیت آسیب پذیری
در این مرحله بر حسب نمرات نهایی حاصل از ماتریس
ارزیابی عوامل داخلی و خارجی وضعیت کاهش آسیب شبکههای حمل و نقل استان البرز در موقعیت رقابتی قرار
نگاره  :18امتياز نهایی ماتریس داخلی -خارجی
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دارد و راهبردهایی تدوین شوند که در آنها با استفاده از
توانمندی سیستم ،شرایط محیطی و تهدیدها را تحت کنترل
قرار بدهیم.

 -4نتيجهگيری

استفاده از برنامهریزی شهری و منطقهای به عنوان یک
دانش کاربردی و بکارگیری روشهای برنامهریزی میتواند
زمینههای کاهش آسیب پذیری شهرها و مناطق را در برابر
مخاطرات فراهم آورد .در این فرآیند ضروری است پس
از انجام تحلیلهای مبتنی بر دانش برنامهریزی ،راهبردهای
نهایی براساس اصول پدافند غیرعامل ارائه شوند ،تا بتوان
به برنامهای مناسب برای کاهش آسیب پذیری مناطق دست
یافت .شبکه راهها از جمله زیرساخت هایی میباشد که
حفظ کارایی آن در زمانهای بحران حائز اهمیت میباشد.
در این تحقیق پس از جمع آوری اطالعات و بازدیدهای
منطقهای و استفاده از پرسشنامه ،شاخص هایی انتخاب و
با استفاده از روش  ،IHWPرتبه بندی و وزن دهی شدند.
نرم افزار  GISنیز برای تهیه نقشههای مربوط به هریک
از شاخصهای مذکور بکار گرفته شد و مناطق و راههای
آسیب پذیر استان در برابر تهدیدات جنگی شناسایی ،دسته
بندی گردید .در مرحله آخر نیز ابزار  SWOTجهت تعیین
راهبردهای استراتژیک برای کاهش آسیب پذیری شبکه
معابر استان در برابر تهدید بررسی شده مورد استفاده قرار
گرفت .نتایج زیر بخشی از دستاوردهای پژوهش حاضر
میباشند :
برای مشخص کردن آسیبپذیری شبکه معابر ،تنها عرض
معبر و کیفیت فیزیکی آن کافی نبوده و شاخصهای دیگری
مانند کاربریهای مجاور معابر ،فاصله از شبکههای انرژی
(نفت ،گاز و برق) ،تراکم جمعیتی ،صنایع و فعالیتهای
اقتصادی مجاور معابر نیز تأثیر انکار نشدنی در این امر دارند
که در محاسبه آسیب پذیری راهها باید در نظر گرفته شود.
وجود انواع کاربریهای حیاتی و حساس ،تأسیسات و
خطوط انرژی ،تراکم باالی جمعیتی ،تراکم باالی صنعتی در

مجاورت محور شرقی -غربی آسیبپذیری آنها را نسبت به
سایر مناطق بیشتر کرده است.
تعداد زیاد پلهای آسیبپذیر در استان و تراکم باالی
آنها در خط اصلی شبکه ارتباطی (شرقی -غربی) باعث قطع
جریان شبکه گشته و عملیات امداد و نجات را با مشکل
مواجه میکند .حجم رفت و آمد در جادههای استان زیاد
بوده و این امر عملیات امدادرسانی در حین بحران را سختتر
خواهد کرد.
وجود معابر کم عرض در استان در محدوده میانی
شهرستان کرج و بخشهای شرقی شبکه راهها اصلی ،با
وجود باال بودن حجم رفت و آمد ،پس از سانحه باعث
مسدود شدن و افزایش زمان سفر و کندی عملیات امداد و
نجات میشود.
نبود سطح دسترسی مناسب به بیمارستان در محدودههای
شمالی استان و ناکافی بودن خدمات رسانی مراکز درمانی
باتوجه به وسعت و میزان جمعیت استان در صورت وقوع
تهدید نظامی میتواند در سطح استان در شبکه دسترسی
اختالل ایجاد کند.
آسیبپذیری شبکه معابر در استان در محدودههای شرقی
خط اصلی ارتباطی شرقی -غربی از سایر محدودههای این
شبکه بیشتر است.
در این فرآیند ضروری است که راهبردهای نهایی
براساس ترکیبی از اصول پدافند غیرعامل و مباحث کاربردی
شهرسازی ارائه شوند ،تا بتوان به برنامهای مناسب برای
کاهش آسیب پذیری معابر شهری دست یافت.
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