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تاریخ پذیرش مقاله94/12/16 :

پدافند غيرعامل از جمله موضوعاتي است که در طرحهاي شهري و برنامههای آن با مباحثی مانند مکانيابي کاربريها و

مقاوم سازي بناها در نظر گرفته شده است .این مباحث به دنبال کاهش خسارت و افزايش توان مقاومت در شهر با رعايت
اصول پدافند غيرعامل در تأسيسات حياتي ،حساس ،مهم و مديريتي میباشد .شهر سنندج به عنوان مرکز استان کردستان و قرار
گيري مراکز مهم مديريتي و تأسيسات حياتي و مهم در اين شهر از اهميت زيادي برخودار است .لذا پژوهش حاضر به بررسي
و شناخت عناصر و تأسيسات و پهنههاي آسيبپذير شهر سنندج با رويکرد پدافند غيرعامل پرداخته است .بر اين اساس پنج

معيار اصلي و يازده زير معيار بر اساس نظر کارشناسان به عنوان عناصر و پهنههاي مهم شهر سنندج فهرستبندي شده است.
براي امتياز دهي به اين معيارهاي از  14کارشناس به روش تحليل سلسله مراتبي ( )AHPو جهت تحليل آن از نرم افزار Expert

 Choiceاستفاده شده است .بيشترين ميزان آسيبپذيري به ترتيب مربوط به معيار شريان حياتي با امتياز  ،0/623مراکز مديريت
بحران با امتياز  0/300و کمترين ميزان آسيبپذيري مربوط به معيار مراکز پشتيباني با  0/029ميباشد .اين امتيازها با استفاده
از نرم افزار  Arc Mapدرونيابي شده و مناطق آسيبپذير مشخص شده است .سپس براي بررسي کاهش آسيبپذيري شهر با
استفاده از مدل  SWOTاقدام به تدوين راهبردها و جهت اولويت بندي آنها از مدل  QSPMاستفاد شده است .نتايج پژوهش

گوياي آن است که منطقه پنج شهرداري سنندج به دليل داشتن تأسيسات حياتي و حساس و مهم و عدم رعايت اصول پدافند

غيرعامل ،به ويژه در مکانيابي و استتار و اختفاء به عنوان پهنه آسيبپذير شهر شناخته شده است .در نهايت ميتوان بيان کرد
که شهر سنندج از نظر اصول پدافند غيرعامل داراي نقاط ضعف ميباشد .بر اساس مدلهاي بکار رفته ،موقعيت شهر رقابتي
است که در اين زمينه راهبردهاي مناسب با موقعيت رقابتي ارائه شده است.

واژههای کليدي :پهنهها و عناصر آسيبپذير؛ پدافند غيرعامل؛ مدل AHP؛ شهر سنندج.
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مقدمه

ساماندهي محيط طبيعي و ايجاد محيط جغرافيايي از
رايجترين و پيچيدهترين فعاليتهاي بشر بوده که به موازات
توسعه جوامع بشري ،مراحل متعددي را پيموده است .در
اين راستا شهرها در اولويت ساماندهي قرار ميگيرند و هر
شهري داراي خصوصيات و ويژگيهاي مربوط به خودش
است (حسيني .)25 :1389 ،شهرهاي مدرن و پيشرفته امروزي
بدون برق ،آب شرب همراه با مخازن ذخيره ،غذا ،شبکه
توزيع انرژي و سيستم تخليه زباله قادر به انجام و اجراي
وظايف و عملکرد يا تداوم استانداردهاي موجود زندگي
نميباشد .تداوم زندگي اجتماعي در صورت عدم وجود
سيستم حمل و نقل عمومي ،آتش نشاني ،بيمارستان ،تلفن
و رسانههاي خبري به کندي پيش ميرود و يا متوقف مي
گردد  (Jaquse,2007:150).با توجه به توزيع جمعيت در ايران
که بيانگر تمرکز جمعيت در فضاهاي شهري ميباشد اين
شکلگيري فضا که مبتني بر رشد سريع شهرنشيني است
ضرورت توجه به مقولههاي دفاع شهري و پدافند غيرعامل
در سطح مراکز شهر را روز افزون مينمايد(عزيزي.)11 :1390،
بنابراين تحليل تهديدات نظامي – امنيتي شهرها ،مستلزم
شناخت انواع تهديدات ،منبع و منشاء تهديد ،مناطق مورد
تهديد و سرانجام ارائه راهکارهايي براي مقابله با تهديدات
است .شهرها و مناطق مرزي به دليل ويژگي تماس با محيط
خارجي ،همواره در معرض انواع تهديدات قرار دارد.
اين ويژگي مناطق مرزي آن را در برابر تهديدات خارجي
آسيبپذير ميکند (عندليب .)122 :1380 ،در بررسي مکان يابي
و برنامهريزي امنيتي و پدافند غيرعامل شهر ،موقعيت طبيعي،
نحوه پراکنش کاربريها ،موقعيت استقرار زيرساختها و
تأسيسات و تجهيزات شهري ،مالحظات امنيتي مورد
بررسي قرار ميگيرد .لذا اعمال ديدگاههاي دفاعي و امنيتي در
طرحهاي توسع ه شهري الزم ميباشد .اين امر نشان دهندهي
همپيوندي عملکرد ميان فعاليتها از يک طرف و تشکيالت
دفاعي از طرف ديگر است .تقويت تأسيسات دفاعي شهري،
تعبيه راههاي گريز از خطر ،بهبود وضع خدماتي که در زمان

دفاع ضرورت مييابد به ترتيب احتمال در خطر بودن تعداد
جمعيت و منابع ثروت هر شهر از مهمترين اهداف آمايش
شهري است(عسگري .)13 :1385 ،شهر سنندج به عنوان مرکز
استان کردستان و قرارگيري مراکز مهم مديريتي ،تأسيسات
حياتي و مهم در آن از اهميت زيادي برخودار است .عالوه
بر اين شهر سنندج به دليل موقعيت آن در نزديکي کشور
عراق و هم زباني با اقليم کردستان عراق و اخيرا ً حضور
رژیم اشغالگر قدس در اين منطقه ميتواند مورد تهديدات
سياسي و نظامي قرار گيرد .با توجه به تجربه جنگهاي
اخير خصوصاً تجربه حمله آمريکا به عراق نقاط و پهنههاي
حساس و حياتي شهر به عنوان نقاط ثقل شهر شناخته شده
اند که با آسيب رساندن به آنها موجد تسليم شهر شدهاند.
بنابراين توجه به مکانيابي تأسيسات و تجهيزات شهري با
توجه به رويکرد پدافند غيرعامل براي کاهش اين صدمات
ضروري است .در نهايت اين پژوهش بر آن است که پهنه
هاي آسيب پذير شهر سنندج را با رويکرد پدافند غيرعامل
مورد ارزيابي قرار دهد .با توجه به نقش و جايگاه اين شهر
و نيز بر اساس سياستهاي کلي نظام در خصوص پدافند
غير عامل کشور ،مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام،
برنامهريزي و تدوين راهبردهايي جهت ارتقاي امنيت آن
اهميت مييابد .بنابراين سؤاالت پژوهش به شرح زير مطرح
ميشوند:
 آسيبپذيرترين عناصر شهر سنندج با توجه به ميزاناهميت آنها کدامند؟
ت در شهر سنندج از خطر آسيبپذيري باالتري
 کدام قسم برخودار است؟
شهرها با توجه به حجم باالي سرمايهگذاري و استقرار
بسياري از تأسيسات و ابزارهاي اقتصادي و از همه مهمتر
جمعيت زيادي که در آنها ساکن هستند ،در صورت بروز
جنگ دچار صدمات مالي و جاني قابل توجهي ميشوند .در
مناطق شهري ،صدمات جنگي شامل ترکيبي از ويرانههاي
کالبدي و اختالل در عملکرد عناصر شهري است .انهدام
سازهها و ساختمانها ،شبکه راهها و دسترسيها ،تأسيسات
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اساسي مخازن آب ،نيروگاهها ،خطوط ارتباطي تلفن ،برق،
آب ،و گاز و  ...از آن جمله هستند .در صورت طوالني شدن
جنگ اختالل در هر يک از شبکهها باعث در تنگنا قرار
گرفتن جمعيت و کاهش توان مقاومت آنها ميشود.
بهرهگيري از معيارها و روشهاي پدافند غيرعامل باعث
کاهش آسيبپذيري و تقليل هزينههاي هنگفت نگهداري،
بازسازي ،نوسازي تجهيزات و نيروي انساني ميگردد .عدم
استفاده از روشهاي پدافند غيرعامل ،موجب افزايش نياز به
دفاع عامل است .بنابراين اهداف پژوهش عبارتند از:
 ايمن سازي مراکز حياتي و حساس؛ نهادينه کردن رعايت اصول و ضوابط پدافند غير عامل درطرحهاي توسعه شهري؛
 کاهش مجموعههاي آسيب پذير به عنوان يکي از مؤلفههاياصلي بازدارندگي؛
 کاهش عرصههاي آسيبپذيري شهر و تقليل خسارت.پیشینه پژوهش به شرح ذیل میباشد:
صارمي و ديگران در مقالهاي با عنوان "حفاظت از
تأسيسات و تجهيزات شهري با استفاده از محيط طبيعي
درون شهري با رويکرد پدافند غيرعامل" ضمن ارائه
راهبردهاي دفاعي يک طرح نهايي با تعيين نقاطي خاص
جهت جانمايي کاربريهاي تأسيسات و تجهيزات شهري
با رويکرد حفاظت محور با بکار گيري اصول دفاع غير
عامل در شهرسازي بوده است(صارمي و ديگران.)134 :1390 ،
نتایج پژوهش کامران و ديگران در مقالهاي با عنوان "تحلیل
موقعيت شهرک اداري شهريار براساس اصول پدافند
غيرعامل" نشان دهنده عدم رعايت اصول پدافند غيرعامل
در شهرک ادراي شهريار است .بدين طريق ميتوان اقدامات
پيشگيرانه را قبل از وقوع بحران براي کاهش خسارات جاني
و مالي در مهمترين ساختمانهاي شهر ،جايي که اين تلفات
از بقيه نقاط شهر بيشتر است انجام داد (کامران و ديگران:1391 ،

تهديدپذير کالنشهر تبريز از منظر جنگ» عنوان ميدارند
که توجه به جايگزيني کاربريها با نگاهي دفاعي و امنيتي،
تأکيد بر اصول پدافند غيرعامل و استفاده از ديدگاههاي
پشتيبان و همچنين تجارب کشورهاي سرآمد در پدافند
غيرعامل به ويژه در حوزه برنامهريزي شهري ،ميتواند در
پيشرفت و توسعه برنامهريزي شهري دفاعي و رسيدن به
امنيت و توسعه پايدار شهري ،مؤثر و دخيل باشد (حسين زاده
دلير و ديگران.)2 :1391 ،

صادقي و ديگران در مقالهاي با عنوان "تمهيدات کالبدي
پدافند غيرعامل در محيطهاي شهري شهر سنندج" با استفاده
از مدل سوات نقاط ضعف و قوت و فرصت و تهديد شهر
در ابعاد نظامي ،انتظامي و کالبدي را شناسايي و اهداف و
استراتژيهايی در خصوص کاهش آسيبپذيري شهر در
صورت مواجهه با بحران ارائه دادهاند(صادقي و ديگران:1393 ،
 .)34صادقي و ديگران در پژوهش خود در بحث اصول به
کارگيري پدافند غير عامل در برنامهريزي شهري ،کاربري
زمين شهر رامسر را بر اين اساس مورد ارزيابي قرار دادهاند
که نتايج پژوهش گوياي عدم رعايت اصول پدافند غيرعامل
در برنامه ريزي کاربري زمين شهر رامسر است (sadeghi, et
) . al, 2015: 34-37در اين پژوهش نويسندگان ضمن استخراج
معيارهاي مکانيابي تأسيسات و تجهيزات شهري و تعيين
نقاط و پهنههاي آسيبپذير شهر به ارائه راهبردهايي براي
کاهش اين آسيبها پرداختهاند.

مباني نظري پژوهش
پدافند غیرعامل و دفاع شهری

پدافند غیرعامل عبارت است از مجموعه اقدامات غیر
مسلحانه که موجب افزایش بازدارندگی ،کاهش آسیب
پذیری ،تداوم فعالیتهای ضروری ،در مقابل تهدیدات
و اقدامات نظامی دشمن میباشد ).(Parizady, et al,2010:193
تعریف دیگر پدافند غير عامل را مجموعه اقدامات
.)163
حسينزاده دلير و ديگران در پژوهش با عنوان «پدافند غيرمسلحانه میداند که موجب کاهش آسيبپذيري نيروي
غيرعامل و توسعه پايدار شهري با تأکيد بر کاربريهاي انساني ،ساختمانها ،تأسيسات ،تجهيزات و شريانهاي
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حياتي شهر در برابر حمالت نظامي يا مخاطرات طبيعي و
انساني میشود ) .(Spilerman,2005:12به عبارتی میتوان گفت
میان مفهوم پدافند غیرعامل و دفاع شهری ارتباط مفهومی
برقرار میباشد .دفاع شهري مفهومي است از ترکيب دو واژه
"دفاع" (که به نوعي مقوله ايمني را نيز در خود مستتر دارد)
و " شهر" که مجموعهاي از اجزاست که در تعامل متقابل
با هم هستند .شهر را بايد موجودي زنده تصور کرد و براي
دوام و قوام آن (که در برگيرنده دفاع نيز ميشود) برنامههايي
را طراحي نمود که مانع بروز مخاطره و يا حداقل ،کنترل
پيامدهاي آن شود (Ashworth,1987: 17-21).در منابع التين
عبارت "دفاع شهري" برابر با عبارت " "Civil Defenseاست
که این مفهوم دو بعد دارد .در بعد نخست؛ محافظت از غير
نظاميان در شرايط جنگي میباشد از اين رو ،عبارت دفاع
شهري از نظر مفهومي معادل با عبارت پدافند غير عامل
محسوب ميشود .در بعد دوم؛ بر حفاظت از شهروندان
در برابر آثار باليا تأکيد مينمايد .به همين دليل ميتوان
تعريف اخير از دفاع شهری را يک تعريف عام محسوب
نمود که پدافند غيرعامل بخشي از آن محسوب ميگردد

زمینی و دریایی میباشد .تهدیدات امنیتی شامل خرابکاری،
بمب گذاری و غیره میگردد (مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن،
 .)2-1 :1388بنابراین تهدیدات و تهاجمات نظامی امروزه
متوجه شهر و تأسیسات و تجهیزات موجود در شهر
است .از جمله عوامل مهم حمله به شهرها -1 :شهرها
محل تجمیع نیروی انسانی و مراکز تصمیم گیری سیاسی،
اداری و نظامی است -2 .شهر با برخورداری از امکانات
فراوان ،نقش پشتیبانی مؤثر در هدایت و اداره جنگ دارد.
 -3شهر به عنوان حلقه ارتباطی و کانون انسجام منطقهای و
پسکرانههای روستایی خود هستند که با مقاومت یا سقوط
آن ،سرنوشت منطقه نیز مشخص میگردد (بوژان300- :1378 ،
.)299

عوامل مؤثر بر کاهش آسیبپذیری شهر ناشی از
حمالت نظامی

با توجه به اينکه جنگها داراي ابعاد و روشهاي گوناگوني
هستند ،پدافند غيرعامل نيز طيف وسيعي از اقدامات
را جهت مقابله با آنها در نظر دارد .از جمله اقدامات و
روشهاي پدافند غيرعامل در مباحث مکانيابي ،مقاومسازي
(رزگر و مسگر.)5 :1387،
استحکامات ،پراکندگي و اختفاء ميباشد ).(Chardon,1999:198
از جمله اصول عمده پدافند غیرعامل جهت کاهش آسیب
انواع تهدیدات
پدیدهای که عالیق و منافع اساسی را به گونهای تحت مخاطره پذیری شهرها که در جدول شماره  -1ذکر شده به این
قرار دهد که بیم وقوع دگرگونی در آنها پیدا شود ،تهدید شرح است.
است .به طور کلی تهدیدات به سه دسته :الف) تهدیدات با
دخالت انسان ،ب) تهدیدات صنعتی ،ج) تهدیدات طبیعی الزامات پدافند غیرعامل در مکانیابی تأسیسات و
تقسیم میشود .معموالً تقسیمبندی تهدیدات با توجه به تجهیزات شهری
تهدیدات شهری در مرحله اول متوجه تأسیسات شهری
نظام بینالمللی و امنیت ملی صورت میگیرد .لذا تقسیم
و زیرساختهای حیاتی و حساس و مهم و مراکز جمعیتی
تهدیدات خارجی علیه جمهوری اسالمی ایران شامل:
 )1شکل نظامی )2 .شکل اقتصادی )3 .شکل سیاسی شهرها است که دارای حوزه عملکرد گسترده میباشند و بر
و حقوقی )4 .شکل اجتماعی و فرهنگی (حافظ نیا و دیگران ،حسب نوع و درجه اهمیت خود کارکردی در سطح محله،
ناحیه ،منطقه ،شهر و استان و در مواردی ملی دارند .بررسی
.)189 :1388
از میان تهدیدات ذکر شده مهمترین تهدیدات ،تهدید و ارزیابی نقش الزامات پدافند غیرعامل در مکانیابی مراکز و
نظامی و امنیتی است .تهدید نظامی شامل تهاجم هوایی ،تأسیسات شهری اقدامی ضروری است و تأخیر در آن باعث
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جدول  :1عوامل مؤثر بر کاهش آسیبپذیری شهر

مؤلفهها

شاخصها

انتخاب عرصههای ایمن در
جغرافیای شهر

 )1دارای پوشش مناسب دفاعی )2 .حداکثر استفاده از توپوگرافی و عوارض طبیعی کشور جهت
استقرار مراکز حیاتی و حساس جدید )3 .ارزیابی و شناسایی نواحی آسیبپذیر و ممانعت از استقرار
عملکردهای حیاتی در آن.

تعیین مقیاس بهینه استقرار
جمعیت و فعالیت در فضا

 )1توزیع و تعادل در پراکندگی فعالیتهای صنعتی ،آموزشی و )2...ایجاد مطلوبترین میزان جمعیت
و یا فعالیت مستقر در یک موقعیت )3 .تغییر نقاط ثقل شهری و ایجاد تعادل میان مراکز جمعیتی.

پراکندگی در توزیع عملکردها
متناسب با تهدیدات

 )1توزیع عملکردهاي حیاتی و حساس در گستره شهر  )2جداسازی عملکردها متناسب با تهدیدات.
 )3اجتناب از تجمیع عملکردهای حیاتی و حساس در کنار یکدیگر.

انتخاب مقیاس بهینه از پراکندگی
و توجیه اقتصادی پروژه

 )1ایجاد فاصله مناسب بین اجزای یک مجموعه به نحوی که چنانچه یک جزء آن مورد تهدید قرار
گرفت ،جزء دیگر آن آسیب نبیند و یا با حداقل آسیب روبرو شود )2 .بهینهترین پراکندگی فعالیتها
و مطلوبترین توزیع ممکن فعالیتها ،توجیه اقتصادی داشتن هزینه ناشی از پراکندگی پروژه ،با توجه
به کاهش خسارات در زمان بحران.

کوچکسازی و ارزانسازی و
ابتکار

 )1اجتناب از ایجاد و یا توسعه مراکز حیاتی و حساس بزرگ )2 .اقتصادی بودن با توجه به حداقل
آسیبپذیری در زمان بحران،

مقاومسازي ،استحکامات و
ایمنسازی سازههاي حياتي

 )1ايجاد استحکامات دفاعي جهت مراکز حياتي به منظور امکان دفاع در برابر انواع تهديدات دشمن.
 )2افزايش مقاومت تأسیسات موجود در برابر صدمات ناشي از انفجار بمب و موشک )3 .حفاظت از
تأسیسات زيرزميني در مقابل حمالت احتمالي.

توليد سازههاي دو منظوره

 )1ايجاد سازههايي که عالوه بر کارکرد در زمان بحران ،در شرايط عادي نيز جهت فعاليتهاي زمان
صلح استفاده ميشوند.

منابع :هاشمی فشارکی و دیگران ،40-48 :1389 ،مدیری.96-99 :1390 ،

ناپایداری شهر و آسیبپذیری آن میگردد.

ضوابط انتخاب سایت تأسیسات دفاعی
(کارخانه ،پتروشیمی ،پادگان و )...

–

اقتصادی

در مکانیابی تأسیسات و تجهیزات شهری نظیر نیروگاه
برق ،تصفیهخانههای آب و  ...داشتن فاصله مناسب از مناطق
مسکونی و دیگر کاربریهای پرخطر (پادگانها ،انبارها و
 )...از ضروریات است .با توجه به مطالب فوق ،احداث
مجموعههای دفاعی ،باید برآورد کننده شرایط زیر باشند:
دید دشمن را نسبت به استقرار کور نمایند (استتار ،اختفاء،
پوشش) در صورت رؤیت ،تشخیص درست آن برای
دشمن مشکل باشد (فریب) در صورت تشخیص درست،
به راحتی هدف سالحهای دشمن قرار نگیرد (پراکندگی)،
در صورت هدف قرار گرفتن ،آسیب ندیده یا کمتر آسیب
ببینند (استحکام) (صفا و غضنفری نیا .)36 :1388 ،پادگانهای
نظامي به دليل تجمع نيروهاي مؤثر نظامي و تجهيزات

جنگي ،از اصليترين هدفهای حمله به شهرها هستند.
اين پادگانها از نظر خصوصيات فيزيكي ،هندسه مشخص
دارند و به راحتي بر روي عكسهای هوايي يا تصاوير
ماهوارهای قابل شناسايي میباشند .قرارگيري بسياري از اين
پادگانها در محدودههای شهري ،در طي جنگها بافتهای
شهري را در معرض بيشترين آسيبها قرار داده است (ماشی
و دیگران.)9 :1388 ،

ضوابط پدافندی کاربریهای مسکونی

قبل از تهیه نقشه کاربری اراضی شهری باید نقشه نقاط
حساس شهر از لحاظ تهدیدات شناسایی و از جانمایی
کاربری مسکونی در این نقاط جلوگیری گردد .همچنین در
صدور پروانههای ساختمانی ،مد نظر باشد که در ساختمان
های باالی  4واحد ،ساختن پناهگاه اجباری باشد .البته
ساختن پناهگاه باید با همکاری مالی دولت صورت گیرد
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(شورای عالی معماری و شهرسازی.)11 :1388 ،

ضوابط پدافندی کاربری بهداشتی – درمانی

مکانیابی بیمارستان باید با توجه به اصول و معیارهای
پدافند شهری طراحی شود:
 برخورداری از تجهیزات کافی ،جهت افزایش ظرفیتپذیرش بیمارستان در شرایط اورژانس ،حداقل دو برابر
شرایط عادی باشد .همچنین ،ساخت انبارهای امن برای
تجهیزات اورژانسی و  ...ضروری است.
 باید در یک فضای وسیع ،مکانیابی گردند و فضای بازاطراف بیمارستان برای استفاده در مواقع بحرانی آماده شده
باشد.
 عرض معبر منتهی به بیمارستان باید به نحوی باشد کهافراد و وسایل امدادی به سهولت بتوانند به بیمارستان
دسترسی پیدا کنند و امکان تخلیه سریع در موارد اضطراری،
شامل راههای خروجی مناسب و دسترسی آسان و سریع
کلیه بخشهای بیمارستان به راه خروجی و  ...وجود داشته
باشد (حسینی.)57 :1386 ،

ضوابط خاص تأسیسات آب

سیستم آبرسانی شهرها با استقرار تصفیهخانهها و
مخازن آب در داخل شهرها صورت میگیرد .هر چند که
تصفیهخانهها نشانه فیزیکی برجستهای ندارد اما از آنجایی
که مخازن آب به دلیل شرایط توپوگرافی بستر شهری و یا
تنظیم فشار مناسب برای جریان آب ،در ارتفاعی باالتر از
سطح ساخته میشوند ،بنابراین استفاده از تکنیکهای استتار
و نیز مخازن انحرافی در جهت فریب دشمن الزم است.
همچنین پوشاندن مخازن و منابع با سازههای مستحکم به
لحاظ مصالح و نوع ساخت و فرو بردن بخشی از حجم
مخازن در زمین در جهت اختفاء و نیز استتار در بافت
پیرامونی حوزه قرارگیری میتواند تا حد زیادی این
تأسیسات را از آسیب در امان نگاه دارد .از معماری منظر و
پوشش گیاهی مکمل نیز میتوان در جهت اختفاء این منابع
و مخازن استفاده کرد (شکیبا منش و دیگران.)6 :1388 ،

ضوابط خاص تأسیسات سوخت

در بحث مکانیابی مخازن سوخت ،نزدیکی این مخازن
به کاربریهای مسکونی و قرار گرفتن در تقاطعهای پر
ترافیک مکانیابی شده است که در صورت آسیب رساندن
به این مراکز سوخت سبب مختل شدن سیستم شهری و
ایجاد بحران در آن میشود .مطابق با بررسیهاي انجام شده،
حداقل فاصلهاي برابر با  150متر از محل اینگونه تقاطعات،
ضروري تشخیص داده شده است (ملکی.)174 :1391 ،

روش پژوهش

روش تحقيق توصيفي – تحليلي است .در اين راستا
نگارندگان به منظور شناخت عناصر و پهنههاي آسيبپذير
شهر با رويکر پدافند غيرعامل اقدام به تعيين نقاط آسيبپذير
شهر نمودهاند.
بر اين اساس فهرستي از عناصر آسيبپذير شهر با
استفاده از نظر  14کارشناس تهيه و با روش تحليل سلسله
مراتبي ،اقدام به امتيازدهي به اين عناصر شده است .دادهها
ابتدا به صورت نقشههاي آسيبپذيري بر اساس هر عنصر
در محيط نرمافزار  Arc Mapتهيه شده است .سپس ضمن
وزن دهي عناصر با روش تحليل سلسله مراتبي و مقايسه
دودويي آنها در محيط  Expert Choiceکه براي حل مدل
 AHPتدوين شده است ،اولويت شاخصها نسبت به يکديگر
تعيين گردید .پس از محاسبه وزن عناصر و ضريب پايداري
( )CIو تأييد آن در مقايسه با مقدار استاندارد در جدول
ساعتي ،مقدمات الزم براي مرحله تعيين مناطق آسيبپذير
فراهم شده است .از روش استانداردسازي (فازي سازي)،
براي تعيين پهنهبندي آسيبپذيري شهر بر اساس امتيازها استفاده
شد .با توجه به تحليلهاي صورت گرفته در مورد هر يک از
عناصر شهري ،ميزان آسيبپذيري شهر سنندج در پنج سطح
آسيبپذيري خيلي زياد ،زياد ،متوسط ،کم و خيلي کم
مشخص شده است .سپس براي شناسايي و کاهش عناصر
آسيبپذيري شهر سنندج مدل سوات و جهت اولويتبندي
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نمودار  :1مدل مفهومي
پژوهش
منبع :نگارندگان

نقشه  :1موقعيت جغرافيايي شهر سنندج
منبع :شهرداري سنندج ،1390 ،ترسيم نقشه
نگارندگان

راهبردها مدل  QSPMبه کار رفت.

معرفي محدوه مورد مطالعه

تپههاي (آبيدر ،کوچکهرش و توس نوذر) که ادامه سلسله
جبال زاگرس هستند ،در اطراف شهر کشيده شدهاند .اين
شهر در محل تالقي شاخههاي مختلف رودخانه گرياشان در
دره قشالق قرار داشته و رودخانه قشالق از جهت شمال به
جنوب در شيب اين دره وجود دارد .اين رودخانه از حدود
3کیلومتري شهر سنندج عبور ميکند (فاطمي.)17 :1390 ،

شهر سنندج  316862نفر در سال  1385جمعيت داشته
است اين تعداد به  373987نفر در سال  1390افزايش يافته
است (مرکز آمار ايران) .بنابراين شهر سنندج با رشد قابل
توجه جمعيت روبه رو است .دلیل اين جهش جمعيتي،
توسعه فيزيکي شهر بوده است که با در نظر گرفتن عوامل
توپوگرافي الگوي توسعه قطاعي شهر را به الگوي کهکشاني فرآيند تجزيه و تحليل به روش AHP
اين مدل يکي از جامعترين روشهای تصميمگيري با
همراه با خطي تبديل نموده است (مهندسين مشاور تدبير شهر،
 .)65 :1388شهر سنندج از نظر طبيعي محصور بين تپههايي معيارهاي چندگانه است که ميزان سازگاري و ناسازگاري
در يک جام فضايي قرار گرفته است به گونهاي که کوهها و تصميم را نشان ميدهد .در اين پژوهش پس از مشخص شدن
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مخازن سوخت

 قرار نگرفتن در کنار کاربريهایناسازگار
 -مقاوم و ايمن سازي،

 قرار نگرفتن در کنارکاربري ناسازگار؛
تاحدودي مقاوم سازي
شده.؛

 اختفا و مقاوم سازي امکان استفاده از خدماتجايگزين و موازي

 -نداشتن اختفا

پست برق

مراکز
آموزش عالي

مراکز بهداشتي  -درماني

مخزن و تصفيه خانه آب

 قرار نگرفتن در کنار کاربريمسکوني،
 -اختفا و پنهان کاري؛

 قرار گرفتن در کنارکاربري مسکوني،
 نداشتن اختفا و پنهانکاري
 مکانيابي در مسيرهايپرتردد

منبع :نگارندگان

معيارها و زيرمعيارها و امتيازدهي هريک از پنج معيار ،به تجزيه
و تحليل و تعيين ضرايب اهميت هر معيار نسبت به ديگر
معيارها و همچنين زيرمعيارها نسبت به يکديگر با روش AHP
پرداخته شده است .شناسايي و انتخاب عوامل يا معيارها در
امکان سنجي تعيين نقاط آسيب پذير با توجه به پدافند غيرعامل

مراکز اداري (استانداري،
فرمانداري و ادارات مهم)

 دسترسي نامناسب به اختصاص اراضي بدون شيبشبکه ارتباطي
و هموار در ارتباط مستقيم و بال
واسطه با شبکه معابر و در عين حال  -قرار گيري در کنار
عدم همجواري با مناطق آسيب پذير مناطق حساس و آسيب
پذير شهر؛
شهري براي انتقال و اعزام مناسب
 تمرکز اين کاربري درآسيب ديدگان به اين مراکز .
بخش جنوب شرقي
 عدم ايجاد تودهها و گرههايترافيکي در نقاط همجوار آنها؛
 -پراکندگي مناسب در سطح شهر

تجهيزات
شهري

 قرار گيري در محوطهفضاي سبز،
 نزديکي زياد به سايرتأسيسات
 قرارگيري در کنارعناصر حساس شهر
مانند فرودگاه و پايانه و
پادگان.
 قرار گرفتن درورودي شهر؛
 سقف دار بودن؛چندقلو نبودن مخازن

پادگان

 ايجاد فضاي سبز محوطه؛ چندقلو سازي در مخازن؛ متعدد بودن خطوط انتقال؛ سقف دارنمودن؛ نصب شير خط مناسب برايتخليه اضطراري درخطوط انتقال؛
 فاصله مناسب با ساير تأسيساتحساس،
 وجود سيستم اطالع رساني درمواقع بحراني،

وضع موجود

شبکه ارتباطي

معيارهاي مکانيابي

جدول  :2معيارهاي مکانيابي

معيارهاي مکانيابي

وضع موجود

 شبکه ارتباطي حلقويکارکرد بهتري در زمان وقوع
جنگ جهت انتقال و ارتباط
دارند؛
 نحوه دسترسي محورهايترافيکي :بايد نقاط و شريان
هاي ترافيکي به گونهاي در
نظر گرفته شود که امکان
بهترين سيستم دسترسي را به
مناطق شهري و سکونتگاههاي
عمده و مراکز امداد رساني
و بيمارستانها و بلوکهاي
مسکوني فرآهم کند.

 شبکه نامنظمشطرنجي
 دسترسينامناسب به
مراکز درماني.

 قرار نگرفتن در کنارکاربريهاي ناسازگار و
حياتي؛
 ايجاد سازههاي امن و مقاومسازي؛
 -رعايت اصل پراکندگي

 قرار نگرفتندر کنار
کاربريهای
ناسازگار؛
_ عدم رعايت
اصل پراکندگي؛
 تاحدوديمقاوم سازي
شده؛

 -قرار نگرفتن در داخل شهر

 قرار گرفتندر داخل شهر

 -پراکندگي و عدم تمرکز

 پراکندگي وعدم تمرکز

از مراحل مهم مطالعه است .هر قدر عوامل شناسايي شده با
واقعيتهاي زميني تطابق بيشتري داشته باشد نتايج مکانيابي
رضايت بخش تر خواهد بود .در جدول زير معيارهاي مکانيابي
تأسيسات و تجهيزات شهر بر اساس رويکرد پدافند غيرعامل
در نظر گرفته شده است.

فصلنامه علمی  -پژوهشي اطالعات جغرافيايي (

)

بررسی و ارزیابی پهنههاو عناصر آسیبپذیر شهر 183 / ...

تعیین معیارها و زیرمعیارها

افراد که به عنوان پژوهشگر و کارشناس و همچنین اساتید
که در پژوهشکدههای مرتبط با موضوع پدافند غیرعامل
فعالیت داشتهاند و یا در کمیتههای پدافند غیرعامل مستقر
در ادارات و شرکتها مشغول به کار بودهاند انتخاب و این
افراد بقیه افراد آگاه در این زمینه را معرفی کردهاند .لیست
اعضا به این شرح بوده است :اساتید دانشگاه  6نفر ،مسئول
پدافند غیرعامل در ادارات و شرکتها  5نفر و کارشناس و
پژوهشگر در زمینه پدافند غیرعامل  3نفر بودهاند .ماتریس
مقایسه دوتایی معیارهای مؤثر در ارزیابی میزان آسیبپذیری
این عناصر در جدول شماره ( )4ارائه شده است.
ابتدا پنج معيار را براي تعيين ميزان تأثيرگذاري هرکدام
از اين معيارها در آسيبپذيري شهر طبق نظرات کارشناسان
اولويتبندي نموده و جهت اولويتبندي ،از مدل AHP
و نرم افزار  Expert Choiceبر مبناي امتيازات کسب شده،
ردهبندي معياره مشخص شده است .پنج معيار که در اين
پژوهش مورد بررسي قرار گرفتهاند به شرح زير است.

در این پژوهش با تکیه بر مراحل تحلیل سلسله مراتبی و
سیستماتیک در مدل  AHPبعد از انتخاب معیارها و شاخص
های مورد نیاز برای ارزیابی و تحلیل ،جهت سنجش ميزان
آسيبپذيري در شهر سنندج ،پنج معيار و يازده زيرمعيار
مشخص شده که در جدول شماره ( )3ارائه شده است.

تعیین ضریب ارجحیت (اهمیت) معیارها

در این مرحله ،وزندهی معیارهای اصلی به روش مقایسه
دودویی انجام گرفته است .اهمیت هریک از معیارها نسبت
به یکدیگر ،براساس هدف امتیازدهی شدهاند .جهت امتیازدهی
از نظرات کارشناسان استفاده شده است .چگونگی انتخاب
اعضا به منظور کاربرد دانش آنان در مسئله براساس ماهیت
موضوع و مسئله پژوهش بوده است .اعضاء به صورت نمونه
گیری غیر احتمالی و ترکیبی از روشهای هدفدار یا قضاوتی
و زنجیرهای برگزیده شدهاند .بر این اساس ابتدا  7نفر از

جدول  :3فهرست یازده عنصر استخراج شده و گروه بندی آنها

شریان حیاتی
C1

C2

مراکز مديريت بحران

C11

C3

C5

C4

تأسيسات و تجهيزات
شهري
C9
C8

مراکز نظامي و
انتظامي
C7
C6

مراکز پشتيباني
C10

مخزن و تصفيه خانه
آب

مخازن سوخت

مرکز توزيع برق

شبکه ارتباطي

ادارات (استانداري،
فرماندري)

بيمارستان و مراکز
درماني

پادگان

نيروي انتظامي

فرودگاه و پايانه

امکانات شهري

مرکز آموزش عالي

جدول  :4ماتریس مقایسه دودویی زیرمعیارهای عناصر آسیبپذیر شهر

وزن نهایی

C11

C10

C9

C8

C7

C6

C5

C4

C3

C2

C1

Criterion1

0/321
0/141
0/074
0/037
0/163
0/036
0/025
0/059
0/029
0/029
0/087

4/88
2/47
1/4
3/31
3/44
4/58
6/13
1/39
5
2
1

9
6
4
1/96
5/63
2
1
2/63
1
1

8
5
3
1/04
3/92
1
1
2/04
1

6
3
1/03
1/09
3/06
1/27
3/03
1

8
5
3
1/5
6/71
1
1

7
4
2
1
5/78
1

4
1/32
1/5
6/07
1

7
4
2
1

5
2
1

3
1

1

C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
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جدول  :5امتياز نهايي هر يک از معيار و زير معيارها

معيار

ميزان آسيب پذيري

شريانهاي حياتي
مراکز مديريت بحران
مراکز نظامي و انتظامي
تأسيسات و تجهيزات
شهري
مراکز پشتيباني

زيرمعيار

ميزان آسيب پذيري

مخزن و تصفيه خانه آب

0/321

مرکز توزيع برق

0/074

0/623

مخازن سوخت

0/141

0/300

شبکه ارتباطي
ادارات (استانداري ،فرماندري)
بيمارستان و مراکز درماني

0/087
0/137

0/61

پادگان
نيروي انتظامي

0/036
0/025

0/88
0/029

Inconsistency = 0/003

باتوجه به جدول شماره  5بيشترين امتياز مربوط به
شريانهاي حياتي با امتياز  0/623است .اين معيار خود به
چهار زير معيار تقسيم شده ،که مخزن و تصفيه خانه آب
بيشترين امتياز را به دست آورده است.

نقشه  :2سلسله مراتب آسيبپذير شهري سنندج

دليل اين امر قرار گرفتن اين زيرساخت مهم در وردي شهر
و در کنار ساير کاربريهاي حساس است .بعد از آن مراکز
مديريت بحران با  0/300امتياز رده دوم آسيبپذيري را دارد .از
جمله داليل آن تمرکز ادارات در بخش مرکزي شهر و دسترسي

فرودگاه و پايانه

امکانات شهري
مرکز آموزش عالي

0/163

0/059
0/029
0/029

Inconsistency = 0/004

نامناسب مراکز درماني به شبکه ارتباطي و مشرف بودن تپهي
شهر بر بيمارستان است .مراکز مديريت بحران دو زير معيار
ادارات مهم و بيمارستان و مراکز درماني دارد .که در اين ميان
بيمارستان و مراکز درماني از آسيبپذيري بيشتري برخودار
بودهاند .بعد از آن به ترتيب تجهيزات شهري و مراکز نظامي
و انتظامي ،مراکز پشتيبان بيشترين ميزان آسيبپذيري را دارند.
بر اساس جدول شماره  5و امتيازهاي به دست آمده
از ميزان آسيبپذيري ،اليهها بر روي هم گذاشته شدند
تا آسيبپذيرترين قسمتهاي شهر مشخص شود .منطقه
پنج شهرداري و بخش کمتري از مناطق سه و چهار
داراي آسيبپذيري هستند .به دليل قرارگيري مراکزي با
ميزان آسيبپذيري باال در اين مناطق لزوم توجه به اصول
پدافند غيرعامل که يکي از زير بخشهاي آن ،مکانيابي
است ،ضرورت مييابد .تجربه اين شهر در غائله کردستان
خود گوياي توجه به اين امر مهم ميباشد .با توجه به زير
معيارهاي مطرح شده در اين پژوهش ميتوان عنوان کرد که
در مکانيابي تأسيسات و تجهيزات در شهر از اصول پدافند
غيرعامل به طور کامل پيروي نمیشود.
در بخشهایي از اين تأسيسات و تجهيزات معيارهاي
پدافند غيرعامل براي مکانيابي و حفاظت از آنها رعایت
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جدول  :6مهمترين عوامل داخلي و خارجي در حوزه آسيبپذيري شهر سنندج
رديف
S1
S2
S3

قوتها

S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
W1
W2
W3

ضعفها

W4
W5
W6
W7
W8
W9
W10
W11
W12

جمع

ماتريس ارزيابي عوامل داخلي

امکان توسعه فضاهاي امن
استتار و پوشش مخزن و تصفيه خانه آب شهر
وجود تپههاي استراتژيک در شهر
انسجام و يکپارچگي اجتماعي و احساس هويت نسبت به شهر
محصور بودن در ميان رشته کوهها
پراکندگي مناسب تجهيزات شهري
داشتن فاصله مناسب با خطوط مرزي
قابليت استتار ،اختفا و پدافند تأسيسات و تجهيزات حياتي و مهم
وجود سازمان مديريت بحران و ديگر سازمانهاي خدمات رسان همچون هالل احمر
داشتن تجربه جنگ داخلي و دفاع شهري
گستردگي ميزان ترافيک عبوري از خيابانهاي اصلي شهر
عدم دسترسي مناسب بخش شمالي و شمالغربي شهر به خدمات درماني
شبکه ارتباطي نامنظم شطرنجي
دسترسي نامناسب به خدمات آتش نشاني
آسيبپذيري بناها ناشي از فرسودگي بافت
عدم شناسايي نقاط حادثه خيز و مکانهاي ارائه دهنده خدمات در زمان بحران
وجود پادگان در داخل شهر
تمرکز سازمانها و ادارات در مرکز شهر
تمرکز تأسيسات زيربنايي و مراکز مهم
وجود ساختمانها به صورت پلهاي و کوچههاي باريک به دليل شرايط توپوگرافي
عدم برگزاري مانورهاي آموزشي جهت آمادگي براي پيشگيري از بحران
عدم توجه به اصول و روشهاي پدافند غيرعامل در طرح جامع شهر

فرصتها

ماتريس ارزيابي عوامل خارجي

0/04
1
ضريب

O1

0/07
0/08
0/06

T1

فناوري برتر دشمن در زمينه شناسايي و هدفگيري عناصر حياتي
فقدان سياست کالن رو روشن در عرصه مديريت بحران در سطح منطقه
عدم تخصيص بودجه الزم وکافي براي مديريت در هنگام وقوع بحران
گرايش پان کرديسم با توجه به نزديکي به اقليم کردستان عراق
تنوع خطرات و تهديدات امنيتي و دفاعي از سوي کشورهای همسايه
تاثيرپذيري فرهنگي و رواني از قدرت نرم اقليم کردستان عراق
عدم توجه به رفت و آمدهاي قومي و مذهبي شهر سنندج به اقيلم کردستان
عدم توجه به اصول پدافند غيرعامل در طرحهاي منطقهاي مانند آمايش سرزمين

0/09
0/07
0/08
0/07
0/08
0/06
0/07
0/08

O2
O3
O4
O5

T2

تهديدات

0/06
0/06
0/03
0/05
0/03
0/05
0/03
0/08
0/06
0/04
0/02
0/05
0/06
0/04
0/02
0/06
0/04
0/05
0/07
0/03
0/03

قرار گيري در مسير ارتباطي مهم
موقعيت گذرگاهي و استراتژيک شهر
وجود نقش سياسي -نظامي و اداري مهم در استان
تسليحات موجود پدافند هوايي در منطقه
فرهنگ سازي و آگاهي مردم نسبت به عوامل ناامني
مکانيابي و استتار صنايع استراتژيک دور از شهر به دليل وجود عامل توپوگرافي

O6

T3
T4
T5
T6
T7
T8

جمع

ضريب

0/07
0/08

0/04

1

نمره

نمره نهايي

4
4
3
4
3
3
3
4
4
3
1
2
2
2
1
2
2
2
2
2
1
2

0/24
0/24
0/09
0/20
0/09
0/15
0/09
0/32
0/24
0/12
0/02
0/10
0/12
0/08
0/02
0/12
0/08
0/10
0/14
0/06

نمره
4
4
3
4
4
4
2
1
2
1
2
1
1
2

0/03
0/08
2/73
نمره نهايي
0/28
0/32
0/12
0/28
0/32
0/24
0/18
0/07
0/16
0/07
0/16
0/06
0/07
0/16

2/42
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جدول  :7راهبردهاي پژوهش بر اساس ماتريس عوامل دروني و بيروني
نقاط ضعف
نقاط قوت
عوامل داخلي

عوامل خارجي

S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10

فرصتها
O1
O2
O3
O4
O5
O6

راهبردهاي

W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7
W8
W9
W10
W11
W12
SO

راهبردهاي

WO

 استفاده از موقعيت طبيعي شهر براي استتار و  -کاهش خطر ناشي از کاربريهاياختفاء تجهيزات و تأسيسات حياتي ،حساس خطرساز(.)W4,W5,W8,W9,W12,O2,O3
 توسعه کاربريهايو مهم(.)S1, S2,S3,S5,S8,O2,O6
 آموزش و اجراي مانورهاي آموزشي براي امدادي(.)W2,W6,W10,W12,O3شهروندان براي زمان بحران(.)S4,S9, O5

تهديدات
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8

راهبردهاي

ST

 کاهش امکان شناسايي پهنههاي حساستوسط سامانههاي شناسايي دشمن

(.)S1,S2,S3,S6,S7,SS8,T1,T5,T8

راهبردهاي

WT

 برنامهريزي و مکانيابي براي ساختايستگاههاي موقت اسکان پس از وقوع بحران

(.)W3,W5,W6,W11,W12,T1,T2,T3,T8

 توسعه و ايجاد فضاهاي امن در  -رعايت اصول پدافند غيرعاملمحدوده شهر ( S1,S2,S3,S7,S8,S10,در سازمان و ساختار فضايي
شهر(W2,W3,W6,W8,W9,W12,
.)T4,T5,T8
 کاهش تهديدات امنيتي –دفاعي و نرم کشورهاي همسايه

.)T1,T2,T3,T4

(.)S4,S7,S10,T4,T5,T6,T7

شده که اين امر کافي نميباشد و شهر در زمان بحران
احتمالي دچار مشکل ميشود.

مدل تحليلي ()1SWOT

مدل  SWOTنیز براساس نظر پنج نفر از کارشناسان امتیاز
داده شده است .دلیل استفاده از نظرات این پنج کارشناس عالوه
بر تخصص و دانش الزم در این زمینه به دلیل شناخت کامل
1 - Strength, Weakness, Opportunity, Threat.

این کارشناسان از محدوده مورد مطالعه بوده که انتخاب آنها نیز
به روش هدفدار صورت گرفته است .امتیازدهی به هر یک از
عوامل داخلی و خارجی براساس اثر احتمالی آنها بر موقعیت
استراتژیکی فعلی با استفاده از وزن نسبی تعیین شده که جمع
عوامل داخلی و خارجی بدون توجه به تعداد عوامل عدد
یک است .در اینجا امتیاز داده شده به هریک از عوامل توسط
کارشناسان با یکدیگر جمع شده و بر تعداد کارشناسان تقسیم
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هاي شناسايي؛
و ضریب هریک از عوامل مشخص شده است.
 توسعه و ايجاد فضاهاي امن در محدوده شهر؛گام اول – تعيين نقاط ضعف ،قوت ،فرصت و تهديد  -کاهش تهديدات امنيتي – دفاعي و نرم کشورهاي همسايه؛

موجود (مرحله ورودي)

جمع نمره نهايي از  1تا  1/99نشان دهنده ضعف داخلي گام سوم  -ارائه ماتریس برنامهریزی راهبردهای
سيستم است؛ نمرهها از  2تا  2/99نشان دهنده وضعيت ک ّمی ( QSMPمرحله تصمیمگیری)

در اين مرحله ابتدا با اولويتبندي راهبردهاي قابل قبول به
متوسط سيستم و نمرههاي  3تا  4بيانگر اين است که سيستم
دست آمده در مرحله قبل از طريق قضاوت شهودي ،راهبردهاي
در وضعيت عالي قرار دارد.
تهاجمي :استفاده از توانمنديها براي استفاده از فرصتها؛ نهايي را انتخاب کرده و با استفاده از ماتريس برنامهريزي کمي
محافظهکارانه :بهبود شرايط محيطي با استفاده از توانمنديها؛ امتياز نهايي هر معيار مشخص ميشود .از اين ماتريس براي
تعيين ميزان جذابيت راهبردهاي تدوين شده استفاده ميشود و
تدافعي :کاهش نقاط ضعف و پرهيز از تهديدها؛
رقابتي :بهبود سيستمهاي دروني با استفاده از فرصتهاي بيروني؛ با استفاده از آن ميتوان به صورت عيني ،راهبردهاي گوناگون
را که در زمره بهترين راهبردها هستند ،مشخص نمود.
براساس محاسبه ماتريس کمي سوات ()QSPM
راهبردهاي پژوهش براي کاهش آسيبپذيري شهر سنندج
از ديدگاه پدافند غيرعامل به شرح زير است:
راهبرد اول  -توسعه و ايجاد فضاهاي امن در محدوده شهر؛
راهبرد دوم  -کاهش امکان شناسايي پهنههاي حساس
توسط سامانههاي شناسايي؛
راهبرد سوم  -کاهش تهديدات امنيتي  -دفاعي و نرم
کشورهاي همسايه.
نگاره  :1موقعيت شهر سنندج بر اساس مدل

گام دوم  -تدوين راهبرد (مرحله مقايسه)

SWOT

در اين مرحله با استفاده از ماتريس سوات و ماتريسهاي
ارزيابي عوامل داخلي و خارجي به ارائه راهبردهاي ممکن
در برنامهريزي پرداخته ميشود .در ماتريس سوات در هر
مرحله دو عامل با هم مقايسه ميشوند و هدف انتخاب
بهترين راهبرد نيست ،بلکه هدف تعيين راهبردهاي قابل
اجرا است .بنابراين همه راهبردهایي که در ماتريس سوات
ارائه ميشوند ،انتخاب و اجرا نخواهد شد.
با توجه به اينکه موقعيت به دست آمده رقابتي است
بنابراين راهبردهاي رقابتي پژوهش به شرح زير ميباشد:
 -کاهش امکان شناسايي پهنههاي حساس توسط سامانه

نتيجهگيري

تأسيسات و تجهيزات شهري ،عناصر اصلي و تعيين
کننده آسايش و آرامش شهر است .اين عناصر با هزينه
بسيار باال ايجاد و مورد بهرهبرداري قرار ميگيرند و متناسب
با ويژگيهاي کاربري ،تنوع بخشهاي تشکيل دهنده آن،
وسعت و گستردگي در سطح و ارتفاع ،مالحظات مهندسي
و طراحي در بهينهسازي ،بازدهي فعاليتها و بهرهوري
امور ،استفاده از فناوري نوين و خدمات شهري را به انجام
ميرسانند .از اين رو توقف توليد و خدمات ضربات جبران
ناپذيري بر شهر وارد ميکند .در پاسخ به سؤال اول با توجه
به مدل  AHPکه از نظر کارشناسان در اين زمينه استفاده شده
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جدول  :8اولويتبندي راهبردها با استفاده از ماتريس استراتژيک کمي
کاهش امکان
شناساييپهنههاي
حساس توسط
سامانههاي
شناسايي

عوامل داخلي
پارامتر قوت

امکان توسعه فضاهاي امن

ضريب
نرمال
0/06

ضريب
جذابيت
4

0/24

0/03

4

0/12

استتار و پوشش مخزن و تصفيه خانه آب شهر

0/06

انسجام و يکپارچگي اجتماعي و احساس هويت نسبت به شهر

0/05

وجود تپههاي استراتژيک در شهر

محصور بودن در ميان رشته کوهها

پراکندگي مناسب تجهيزات شهري

داشتن فاصله مناسب با خطوط مرزي

قابليت استتار ،اختفا و پدافند تأسيسات و تجهيزات حياتي و مهم

0/03
0/05
0/03
0/08

وجود سازمان مديريت بحران و ديگر سازمانهاي خدمات رسان همچون
هالل احمر

0/06

داشتن تجربه جنگ داخلي و دفاع شهري

پارامتر ضعف
گستردگي ميزان ترافيک عبوري از خيابانهاي اصلي شهر

1

0/09

1

0/06

3

0/32

0/32

3

0/24
0/12

0/02

1

0/02

1

0/02

1

0/06

1

0/06

3

0/06

1

0/06

0/06

1

0/02

1
1
1
2

0/05
0/04
0/02
0/12

2
3
3
4

0/1

0/12
0/24

1
1
2

0/05
0/04
0/02
0/12

0/04

3

0/12

2

0/08

1

0/04

0/07

4

0/28

3

0/21

1

0/07

0/03

1

تمرکز سازمانها و ادارات در مرکز شهر
لها و کوچههاي باريک به دليل شرايط توپوگرافي
وجود ساختمانها به صورت پ 

0/03

عدم برگزاري مانورهاي آموزشي جهت آمادگي براي پيشگيري از بحران

0/03
0/04

4
2
1
4

0/2

0/06
0/16

ضریب
نرمال
0/07

ضریب
جذابیت
2

0/14

وجود نقش سياسي -نظامي و اداري مهم در استان

0/04

3

0/12

فرهنگ سازي و آگاهي مردم نسبت به عوامل ناامني

0/08

تسليحات موجود پدافند هوايي در منطقه

0/18

2

0/1

0/12

0/02

0/05

موقعيت گذرگاهي و استراتژيک شهر

4

0/03

4

3

0/15

0/04

وجود پادگان در داخل شهر

قرار گيري در مسير ارتباطي مهم

2

0/03

2

0/06

1

عدم شناسايي نقاط حادثهخيز و مکانهاي ارائه دهنده خدمات در زمان بحران

پارامتر فرصت

4

1

4

0/2

0/04

0/06

عوامل خارجي

3

0/2

2

0/1

2

0/06

2

دسترسي نامناسب به خدمات آتش نشاني

عدم توجه به اصول و روشهاي پدافند غيرعامل در طرح جامع شهر

4

0/06

3

0/09

4

0/24

2

0/12

0/08

0/04

تمرکز تأسيسات زيربنايي و مراکز مهم

2

0/05

0/24

0/06

2

عدم دسترسي مناسب بخش شمالي و شمالغربي شهر به خدمات درماني

آسيبپذيري بناها ناشي از فرسودگي بافت

1

0/24

ضريب
جذابيت
4

نمره

ضريب
جذابيت
1

نمره

0/08

0/05

شبکه ارتباطي نامنظم شطرنجي

4

نمره

توسعه و ايجاد
فضاهاي امن در
محدوده شهر

کاهش
تهديدات امنيتي
 دفاعي ونرم کشورهاي
همسايه

0/08
0/07

4
4
2

نمره
0/32
0/28
0/16

3
1
4

0/15
0/03
0/03
0/16

ضریب
جذابیت
1

0/07

3

0/12

2
4
3

نمره
0/16
0/28
0/24

1
1
2
1

0/05
0/03
0/06
0/04

ضریب
جذابیت
2

0/14

2

0/08

2
3
4

نمره
0/16
0/21
0/28

فصلنامه علمی  -پژوهشي اطالعات جغرافيايي (

)

بررسی و ارزیابی پهنههاو عناصر آسیبپذیر شهر 189 / ...

مکانيابي و استتار صنايع استراتژيک دور از شهر به دليل وجود عامل توپوگرافي

0/06

4

0/24

3

0/18

2

0/12

0/09

4

0/36

4

0/36

4

0/36

عدم تخصيص بودجه الزم وکافي براي مديريت در هنگام وقوع بحران

0/08

3

0/24

4

0/28

1

0/08

تنوع خطرات و تهديدات امنيتي و دفاعي از سوي کشورهای همسايه

0/08

عدم توجه به رفت و آمدهاي قومي و مذهبي شهر سنندج به اقيلم کردستان

پارامتر تهديد

فناوري برتر دشمن در زمينه شناسايي و هدفگيري عناصر حياتي

فقدان سياست کالن و روشن در عرصه مديريت بحران در سطح منطقه

0/07

گرايش پان کرديسم با توجه به نزديکي به اقليم کردستان عراق

0/07

تأثيرپذيري فرهنگي و رواني از قدرت نرم اقليم کردستان عراق

عدم توجه به اصول پدافند غيرعامل در طرحهاي منطقهاي مانند آمايش سرزمين

مجموع نمرههاي ضريب جذابيت

است .شريانهاي حياتي با  0/623امتياز آسيبپذيرترين معيار
شناخته شد .اين معيار خود به چند زير معيار مخازن آب و
سوخت و مرکز توزيع برق و شبکه ارتباطي تقسيم ميشود
که بين اين زير معيارها مخزن آب با مقدار  0/321بيشترين
ميزان آسيب پذيري را دارد .در پاسخ به سؤال دوم با توجه به
پياده کردن امتيازها از مدل  AHPبر روي نقشههاي محدوده
مورد مطالعه ،منطقه پنج شهرداري سنندج به دليل قرار گرفتن
شريانهاي حياتي و ديگر مراکز مهم شهري در آن آسيبپذيرترين
قسمت شهر سنندج شناخته شده است .مکانيابي تأسيسات
حياتي و مهم در اين منطقه به صورت مطلوبي از رويکرد پدافند
غيرعامل پيروي نکرده است .لذا اطالعات به دست آمده از
اسناد و مدارک موجود ،نقشهها ،بازديدهاي ميداني و تحليل
هاي انجام شده در مورد مراکز مورد مطالعه ،گوياي آن است در
اين تأسيسات و تجهيزات اصول پدافند غيرعامل رعايت نشده
است .اين مراکز به طور متمرکز در کنار ديگر تجهيزات مهم
و حساس قرار گرفته و پراکنده سازي در مورد آنها صورت
نگرفته است .اين موضوع خطر حمالت هوايي و زميني را براي
اين تأسيسات افزايش داده است .همچنين اقدامات مناسب
براي استتار و پنهانسازي اين مراکز صورت نگرفته است .آنچه
مشخص است تاکنون در طرحهاي شهري تهيه شده در سطح
شهر سنندج به مقوله پدافند غيرعامل توجهي نشده است.

پيشنهادات

 -با توجه به ساختار شطرنجي نامنظم شهر الزم است تا

0/06

3
1
3
1

0/21
0/07
0/24
0/06

4
3
3
2

0/28
0/21
0/24
0/12

1
4
4
4

0/07
0/28
0/32
0/24

0/07

2

0/14

3

0/21

4

0/28

0/08

4

0/32

3

0/24

2

0/16

-

-

5/48

5/78

4/59

در ابتدا مناطقي به عنوان مناطق امن تعريف و شبکه معابر با
هدف هدايت جمعيت در زمان بحران به نقاط امن ،بازنگري
و اصالح شود.
 در مورد تأسيسات شهري با قابليت شناسايي باال نظيراداره برق پيشنهاد ميگردد ،اقدامات الزم در خصوص
اختفاء و يا استتار اين تأسيسات صورت گيرد.
 اصل پراکندگي به عنوان يکي از اصول پدافندي درتأسيسات حياتي و مهم انجام گيرد .به عنوان مثال قرارگيري
مخزن و تصفيه خانه آب در کنار فرودگاه و پادگان.
 انتقال پادگان به خارج شهر ،به دليل اينکه در حمالتزميني از جمله هدفهاي مهم براي دشمن محسوب ميشود.
 تفکيک عملکردي مراکز مهم در سطح شهر و پراکنشمراکز مهم از مرکز شهر.

منابع و مآخذ

1 .1بوژان ،باری ( ،)1387مردم ،دولتها و هراس ،ترجمه
پژوهشکده مطالعات راهبردی ،تهران.
2 .2حافظنیا ،شکریپور؛ محمدرضا ،سعید (،)1388
تدوین الگوی مکان یابی راهبردی به منظور کاهش سطوح
تهدیدات نظامی ،مجله مطالعات دفاعی استراتژیک ،زمستان
 :1388شماره  ،38صص    .185-222
3 .3حسيني اميني ،پريزادي؛ حسن ،طاهر ( ،)1389مفاهيم
بنيادين در پدافند غير عامل با تأکيد بر شهر و ناحيه ،چاپ
مؤسسهي انديشه کهن پرداز ،تهران.
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4 .4حسینی ،سید بهشید ( ،)1386تدوین معیارهای پدافند
غیرعامل در معماری اماکن عمومی ،تهران ،مؤسسه آموزشی
تحقیقاتی پدافند غیرعامل دانشگاه تهران.
5 .5زرگر ،مسگري؛ حاجی ابراهیم ،سارا ()1387؛ پدافند
غيرعامل در معماري راهکاري جهت کاهش خطرپذيري
در برابر سوانح ،سومين کنفرانس بين المللي مديريت جامع
بحران در حوادث غير مترقبه طبيعي.
6 .6شکیبا منش ،هاشمی فشارکی؛ امیر ،سید جواد ()1388
مالحظات پدافند غیرعامل در تأسیسات زیربنایی شهری،
مجموعه مقاالت اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت
زیرساختها.
7 .7شورای عالی معماری و شهرسازی ( ،)1388مقررات
شهرسازی و معماری طرحهای توسعه وعمران مصوب
شواریعالی معماری و شهرسازی کشور ،نشر توسعه ،تهران.
8 .8صادقي ،زيادي؛ لقمان ،رضا ( ،)1393تمهيدات کالبدي
پدافند غيرعامل در محيطهاي شهري :مطالعه موردي شهر
سنندج ،نشريه نيروي انتظامي کردستان ،شماره .17
9 .9صارمي ،حسيني اميني؛ حمیدرضا ،حسن (،)1390
حفاظت از تأسيسات و تجهيزات شهري با استفاده بهينه
از محيط طبيعي درون شهري با رويکرد پدافند غيرعامل
(نمونه موردي :شهر بروجرد) ،فصلنامه مطالعات مديريت
شهري ،دوره  ،3شماره .6
1010صفا ،غضنفري نيا؛ پيمان ،سجاد ،)1388( ،استحكامات
و سازههای امن ،انتشارات دانشگاه صنعتي مالك اشتر.
1111عزيزي ،برنافر؛ مهدي ،محمد مهدي ()1390؛ فرآيند
مطلوب برنامهريزي شهري در حملههاي هوايي از ديدگاه
پدافند غيرعامل(مطالعه موردي ناحيه يک منطقه  11تهران،
فصلنامه مطالعات شهري ،شماره اول ،زمستان.9-29
1212عسگري ،محمود( ،)1385ارکان و الزامات دفاع شهري،
فصلنامه مطالعات بسيج ،سال نهم ،شماره.31
1313عندليب ،عليرضا( ،)1380نظريههاي پايه و اصول آمايش
مناطق مرزي جمهوري اسالمي ايران ،تهران ،سپاه پاسدارن
اسالمي دانشکده فرماندهي ستاد و دوره عالي جنگ.
1414فاطمي ،الهام( ،)1390مرمت و ساماندهي بافت قديمي
محله قطارچيان سنندج ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد سنندج،
معونت پژوهشي.
1515کامران ،حسيني اميني؛ حسن ،حسن ()1391؛ تحليل

موقعيت شهرک اداري شهريار براساس اصول پدافند
غيرعامل ،فصلنامه جغرافيا و برنامهريزي محيطي ،شماره .3
 1616ماشی ،ریحانی ،درخشان؛ زهره ،نوشین ،قدیر
()1388؛ پدافند غیرعامل و تأثیر آن بر کاهش آسیبپذیری
زیرساختهای شهری ،اداره کل پدافند غیرعامل وزارت
صنعت ،معدن و تجارت.
1717مدیری ،مهدی( ،)1390الزامات مکانیابی تأسیسات آب
شهری از دیدگاه پدافند غیرعامل ،رساله دکتری ،دانشگاه تهران.
1818مرکز آمار ايران ،سرشماري عمومي نفوس و مسکن.1390 ،
1919مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ( ،)1388پیش نویس
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