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*********
چکیده

پدافند غیرعامل از جمله موضوعاتي است که در طرح   هاي شهري و برنامه های آن با مباحثی مانند مکانیابي کاربري  ها و 
مقاوم سازي بناها در نظر گرفته شده است. این مباحث به دنبال کاهش خسارت و افزایش توان مقاومت در شهر با رعایت 
اصول پدافند غیرعامل در تأسیسات حیاتي، حساس، مهم و مدیریتي می باشد. شهر سنندج به عنوان مرکز استان کردستان و قرار 
گیري مراکز مهم مدیریتي و تأسیسات حیاتي و مهم در این شهر از اهمیت زیادي برخودار است. لذا پژوهش حاضر به بررسي 
و شناخت عناصر و تأسیسات و پهنه  هاي آسیب پذیر شهر سنندج با رویکرد پدافند غیرعامل پرداخته است. بر این اساس پنج 
معیار اصلي و یازده زیر معیار  بر اساس نظر کارشناسان به عنوان عناصر و پهنه  هاي مهم شهر سنندج فهرست بندي شده است. 
 Expert و جهت تحلیل آن از نرم افزار )AHP( براي امتیاز دهي به این معیارهاي از 14 کارشناس به روش تحلیل سلسله مراتبي
Choice استفاده شده است. بیشترین میزان آسیب  پذیري به ترتیب مربوط به معیار شریان حیاتي با امتیاز 0/623، مراکز مدیریت 

بحران با امتیاز 0/300 و کمترین میزان آسیب  پذیري مربوط به معیار مراکز پشتیباني با 0/029 مي  باشد. این امتیازها با استفاده 
از نرم افزار Arc Map درون یابي شده و مناطق آسیب  پذیر مشخص شده است. سپس براي بررسي کاهش آسیب  پذیري شهر با 
استفاده از مدل SWOT اقدام به تدوین راهبردها و جهت اولویت بندي آنها از مدل QSPM استفاد شده است. نتایج پژوهش 
گویاي آن است که منطقه پنج شهرداري سنندج به دلیل داشتن تأسیسات حیاتي و حساس و مهم و عدم رعایت اصول پدافند 
غیرعامل، به ویژه در مکانیابي و استتار و اختفاء به عنوان پهنه آسیب  پذیر شهر شناخته شده است. در نهایت مي  توان بیان کرد 
که شهر سنندج از نظر اصول پدافند غیرعامل داراي نقاط ضعف مي  باشد. بر اساس مدل  هاي بکار رفته، موقعیت شهر رقابتي 

است که در این زمینه راهبردهاي مناسب با موقعیت رقابتي ارائه شده است. 

واژه های کلیدي: پهنه  ها و عناصر آسیب  پذیر؛ پدافند غیرعامل؛ مدل AHP؛ شهر سنندج.
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مقدمه
از  جغرافیایي  محیط  ایجاد  و  طبیعي  محیط  ساماندهي 
رایج ترین و پیچیده ترین فعالیت هاي بشر بوده که به موازات 
توسعه جوامع بشري، مراحل متعددي را پیموده است. در 
این راستا شهرها در اولویت ساماندهي قرار مي  گیرند و هر 
شهري داراي خصوصیات و ویژگي  هاي مربوط به خودش 
است )حسیني، 1389: 25(. شهرهاي مدرن و پیشرفته امروزي 
با مخازن ذخیره، غذا، شبکه  برق، آب شرب همراه  بدون 
توزیع انرژي و سیستم تخلیه زباله قادر به انجام و اجراي 
زندگي  موجود  استانداردهاي  تداوم  یا  عملکرد  و  وظایف 
وجود  عدم  صورت  در  اجتماعي  زندگي  تداوم  نمي  باشد. 
سیستم حمل و نقل عمومي، آتش نشاني، بیمارستان، تلفن 
و رسانه  هاي خبري به کندي پیش مي  رود و یا متوقف مي-
 گردد .(Jaquse,2007:150) با توجه به توزیع جمعیت در ایران 
بیانگر تمرکز جمعیت در فضاهاي شهري مي  باشد این  که 
است  بر رشد سریع شهرنشیني  مبتني  که  فضا  شکل گیري 
ضرورت توجه به مقوله  هاي دفاع شهري و پدافند غیرعامل 
در سطح مراکز شهر را روز افزون مي  نماید)عزیزي،1390: 11(. 
مستلزم  شهرها،  امنیتي   – نظامي  تهدیدات  تحلیل  بنابراین 
شناخت انواع تهدیدات، منبع و منشاء تهدید، مناطق مورد 
تهدید و سرانجام ارائه راه کارهایي براي مقابله با تهدیدات 
است. شهرها و مناطق مرزي به دلیل ویژگي تماس با محیط 
دارد.  قرار  تهدیدات  انواع  معرض  در  همواره  خارجي، 
این ویژگي مناطق مرزي آن را در برابر تهدیدات خارجي 
آسیب پذیر مي  کند )عندلیب، 1380: 122(. در بررسي مکان یابي 
و برنامه ریزي امنیتي و پدافند غیرعامل شهر، موقعیت طبیعي، 
و  زیرساخت  ها  استقرار  موقعیت  کاربري  ها،   پراکنش  نحوه 
مورد  امنیتي  مالحظات  شهري،  تجهیزات  و  تأسیسات 
بررسي قرار مي  گیرد. لذا اعمال دیدگاه هاي دفاعي و امنیتي در 
طرح  هاي توسعه  شهري الزم مي  باشد. این امر نشان دهنده  ي 
همپیوندي عملکرد میان فعالیت  ها  از یک طرف و تشکیالت 
دفاعي از طرف دیگر است. تقویت تأسیسات دفاعي شهري، 
تعبیه راه  هاي گریز از خطر، بهبود وضع خدماتي که در زمان 

دفاع ضرورت مي  یابد به ترتیب احتمال در خطر بودن تعداد 
جمعیت و منابع ثروت هر شهر از مهم ترین اهداف آمایش 
شهري است)عسگري، 1385: 13(. شهر سنندج به عنوان مرکز 
استان کردستان و قرارگیري مراکز مهم مدیریتي، تأسیسات 
حیاتي و مهم در آن از اهمیت زیادي برخودار است. عالوه 
بر این شهر سنندج به دلیل موقعیت آن در نزدیکي کشور 
اخیراً حضور  اقلیم کردستان عراق و  با  زباني  عراق و هم 
رژیم اشغالگر قدس در این منطقه مي  تواند مورد تهدیدات 
جنگ  هاي  تجربه  به  توجه  با  گیرد.  قرار  نظامي  و  سیاسي 
اخیر خصوصاً تجربه حمله آمریکا به عراق نقاط و پهنه  هاي 
حساس و حیاتي شهر به عنوان نقاط ثقل شهر شناخته شده-
 اند که با آسیب رساندن به آنها موجد تسلیم شهر شده  اند. 
بنابراین توجه به مکانیابي تأسیسات و تجهیزات شهري با 
توجه به رویکرد پدافند غیرعامل براي کاهش این صدمات 
ضروري است. در نهایت این پژوهش بر آن است که پهنه-
 هاي آسیب پذیر شهر سنندج را با رویکرد پدافند غیرعامل 
مورد ارزیابي قرار دهد. با توجه به نقش و جایگاه این شهر 
و نیز بر اساس سیاست  هاي کلي نظام در خصوص پدافند 
نظام،  غیر عامل کشور، مصوب مجمع تشخیص مصلحت 
آن  امنیت  ارتقاي  راهبردهایي جهت  تدوین  و  برنامه ریزي 
اهمیت مي  یابد. بنابراین سؤاالت پژوهش به شرح زیر مطرح 

مي  شوند:
میزان  به  توجه  با  سنندج  شهر  عناصر  آسیب پذیرترین   -

اهمیت آنها کدامند؟
- کدام قسمت  در شهر سنندج از خطر آسیب پذیري باالتري 

برخودار است؟
شهرها با توجه به حجم باالي سرمایه  گذاري و استقرار 
بسیاري از تأسیسات و ابزارهاي اقتصادي و از همه مهم تر 
جمعیت زیادي که در آنها ساکن هستند، در صورت بروز 
جنگ دچار صدمات مالي و جاني قابل توجهي مي  شوند. در 
مناطق شهري، صدمات جنگي شامل ترکیبي از ویرانه  هاي 
انهدام  است.  عناصر شهري  عملکرد  در  اختالل  و  کالبدي 
سازه  ها و ساختمان  ها، شبکه راه  ها و دسترسي   ها، تأسیسات 
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اساسي مخازن آب، نیروگاه  ها، خطوط ارتباطي تلفن، برق، 
آب، و گاز و ... از آن جمله هستند. در صورت طوالني شدن 
قرار  تنگنا  در  باعث  شبکه  ها  از  یک  هر  در  اختالل  جنگ 

گرفتن جمعیت و کاهش توان مقاومت آنها مي  شود. 
بهره  گیري از معیارها و روش  هاي پدافند غیرعامل باعث 
کاهش آسیب  پذیري و تقلیل هزینه  هاي هنگفت نگهداري، 
بازسازي، نوسازي تجهیزات و نیروي انساني مي  گردد. عدم 
استفاده از روش  هاي پدافند غیرعامل، موجب افزایش نیاز به 

دفاع عامل است. بنابراین اهداف پژوهش عبارتند از: 
- ایمن سازي مراکز حیاتي و حساس؛ 

- نهادینه کردن رعایت اصول و ضوابط پدافند غیر عامل در 
طرح  هاي توسعه شهري؛

- کاهش مجموعه  هاي آسیب پذیر به عنوان یکي از مؤلفه  هاي 
اصلي بازدارندگي؛

- کاهش عرصه  هاي آسیب  پذیري شهر و تقلیل خسارت.
پیشینه پژوهش به شرح ذیل می باشد:

از  "حفاظت  عنوان  با  مقاله  اي  در  دیگران  و  صارمي 
طبیعي  محیط  از  استفاده  با  شهري  تجهیزات  و  تأسیسات 
ارائه  ضمن  غیرعامل"  پدافند  رویکرد  با  شهري  درون 
نقاطي خاص  تعیین  با  نهایي  دفاعي یک طرح  راهبردهاي 
تجهیزات شهري  و  تأسیسات  کاربري  هاي  جهت جانمایي 
غیر  دفاع  اصول  گیري  بکار  با  محور  حفاظت  رویکرد  با 
عامل در شهرسازي بوده است)صارمي و دیگران، 1390: 134(. 
نتایج پژوهش کامران و دیگران در مقاله  اي با عنوان "تحلیل 
پدافند  اصول  براساس  شهریار  اداري  شهرک  موقعیت 
غیرعامل" نشان دهنده عدم رعایت اصول پدافند غیرعامل 
در شهرک ادراي شهریار است. بدین طریق مي  توان اقدامات 
پیشگیرانه را قبل از وقوع بحران براي کاهش خسارات جاني 
و مالي در مهم ترین ساختمان  هاي شهر، جایي که این تلفات 
از بقیه نقاط شهر بیشتر است انجام داد )کامران و دیگران، 1391: 

 .)163

حسین زاده دلیر و دیگران در پژوهش با عنوان »پدافند 
کاربري  هاي  بر  تأکید  با  شهري  پایدار  توسعه  و  غیرعامل 

مي  دارند  عنوان  جنگ«  منظر  از  تبریز  کالنشهر  تهدیدپذیر 
که توجه به جایگزیني کاربري  ها با نگاهي دفاعي و امنیتي، 
دیدگاه  هاي  از  استفاده  و  غیرعامل  پدافند  اصول  بر  تأکید 
پدافند  در  سرآمد  کشورهاي  تجارب  همچنین  و  پشتیبان 
غیرعامل به ویژه در حوزه برنامه  ریزي شهري، مي  تواند در 
به  دفاعي و رسیدن  برنامه  ریزي شهري  توسعه  پیشرفت و 
امنیت و توسعه پایدار شهري، مؤثر و دخیل باشد )حسین زاده 

دلیر و دیگران، 1391: 2(.  

صادقي و دیگران در مقاله  اي با عنوان "تمهیدات کالبدي 
پدافند غیرعامل در محیط  هاي شهري شهر سنندج"  با استفاده 
از مدل سوات نقاط ضعف و قوت و فرصت و تهدید شهر 
در ابعاد نظامي، انتظامي و کالبدي را شناسایي و اهداف و 
در  شهر  آسیب  پذیري  کاهش  خصوص  در  استراتژي  هایی 
صورت مواجهه با بحران ارائه داده  اند)صادقي و دیگران، 1393: 
34(. صادقي و دیگران در پژوهش خود در بحث اصول به 

برنامه  ریزي شهري، کاربري  کارگیري پدافند غیر عامل در 
زمین شهر رامسر را بر این اساس مورد ارزیابي قرار داده اند 
که نتایج پژوهش گویاي عدم رعایت اصول پدافند غیرعامل 
 (sadeghi, et در برنامه ریزي کاربري زمین شهر رامسر است
 (al, 2015: 34-37 . در این پژوهش نویسندگان ضمن استخراج 

تعیین  و  تجهیزات شهري  و  تأسیسات  مکان یابي  معیارهاي 
نقاط و پهنه  هاي آسیب  پذیر شهر به ارائه راهبردهایي براي 

کاهش این آسیب  ها پرداخته  اند.

مباني نظري پژوهش
پدافند غیرعامل و دفاع شهری

پدافند غیرعامل عبارت است از مجموعه اقدامات غیر 
آسیب- کاهش  بازدارندگی،  افزایش  موجب  که  مسلحانه 
تهدیدات  مقابل  در  ضروری،  فعالیت  های  تداوم   پذیری، 
 .(Parizady, et al,2010:193) می  باشد  دشمن  نظامی  اقدامات  و 
اقدامات  مجموعه   را  عامل  غیر  پدافند  دیگر  تعریف 
غیرمسلحانه می  داند که موجب کاهش آسیب  پذیري نیروي 
شریان  هاي  و  تجهیزات  تأسیسات،  ساختمان  ها،  انساني، 
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حیاتي شهر در برابر حمالت نظامي یا مخاطرات طبیعي و 
انساني می  شود (Spilerman,2005:12). به عبارتی می  توان گفت 
میان مفهوم پدافند غیرعامل و دفاع شهری ارتباط مفهومی 
برقرار می  باشد. دفاع شهري مفهومي است از ترکیب دو واژه 
"دفاع" )که به نوعي مقوله ایمني را نیز در خود مستتر دارد( 

و " شهر" که مجموعه  اي از اجزاست که در تعامل متقابل 
با هم هستند. شهر را باید موجودي زنده تصور کرد و براي 
دوام و قوام آن )که در برگیرنده دفاع نیز مي  شود( برنامه  هایي 
را طراحي نمود که مانع بروز مخاطره و یا حداقل، کنترل 
التین  منابع  شود  .(Ashworth,1987: 17-21)در  آن  پیامدهاي 
عبارت "دفاع شهري" برابر با عبارت "Civil Defense" است 
که این مفهوم دو بعد دارد. در بعد نخست؛ محافظت از غیر 
نظامیان در شرایط جنگي می  باشد از این رو، عبارت دفاع 
عامل  غیر  پدافند  عبارت  با  معادل  مفهومي  نظر  از  شهري 
شهروندان  از  حفاظت  بر  دوم؛  بعد  در  مي  شود.  محسوب 
مي  توان  دلیل  همین  به  مي  نماید.  تأکید  بالیا  آثار  برابر  در 
تعریف عام محسوب  را یک  دفاع شهری  از  اخیر  تعریف 
مي  گردد  محسوب  آن  از  بخشي  غیرعامل  پدافند  که  نمود 

)رزگر و مسگر،1387: 5(.

انواع تهدیدات
پدیده  ای که عالیق و منافع اساسی را به گونه  ای تحت مخاطره 
قرار دهد که بیم وقوع دگرگونی در آنها پیدا شود، تهدید 
است. به طور کلی تهدیدات به سه دسته: الف( تهدیدات با 
دخالت انسان، ب( تهدیدات صنعتی، ج( تهدیدات طبیعی 
به  توجه  با  تهدیدات  تقسیم بندی  معموالً  می  شود.  تقسیم 
تقسیم  لذا  می  گیرد.  ملی صورت  امنیت  و  بین المللی  نظام 

تهدیدات خارجی  علیه جمهوری اسالمی ایران  شامل:
 1( شکل نظامی. 2( شکل اقتصادی. 3( شکل سیاسی 
و حقوقی. 4( شکل اجتماعی و فرهنگی )حافظ  نیا و دیگران، 

 .)189 :1388

تهدید  تهدیدات،  مهم ترین  ذکر شده  تهدیدات  میان  از 
هوایی،  تهاجم  شامل  نظامی  تهدید  است.  امنیتی  و  نظامی 

زمینی و دریایی می  باشد. تهدیدات امنیتی شامل خرابکاری، 
بمب گذاری و غیره می  گردد )مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، 
امروزه  نظامی  تهاجمات  و  تهدیدات  بنابراین   .)2-1  :1388

شهر  در  موجود  تجهیزات  و  تأسیسات  و  شهر  متوجه 
شهرها   -1 شهرها:  به  حمله  مهم  عوامل  جمله  از  است. 
محل تجمیع نیروی انسانی و مراکز تصمیم گیری سیاسی، 
امکانات  از  برخورداری  با  است. 2- شهر  نظامی  و  اداری 
فراوان، نقش پشتیبانی مؤثر در هدایت و اداره جنگ دارد. 
3- شهر به عنوان حلقه ارتباطی و کانون انسجام منطقه  ای و 
پسکرانه  های روستایی خود هستند که با مقاومت یا سقوط 
آن، سرنوشت منطقه نیز مشخص می  گردد )بوژان، 1378: -300 

.)299

از  ناشی  شهر  آسیب  پذیری  کاهش  بر  مؤثر  عوامل 
حمالت نظامی

با توجه به اینکه جنگ  ها داراي ابعاد و روش  هاي گوناگوني 
اقدامات  از  وسیعي  طیف  نیز  غیرعامل  پدافند  هستند، 
و  اقدامات  جمله  از  دارد.  نظر  در  آنها  با  مقابله  جهت  را 
روش  هاي پدافند غیرعامل در مباحث مکانیابي، مقاوم سازي 
 .(Chardon,1999:198) استحکامات، پراکندگي و اختفاء مي  باشد
از جمله اصول عمده پدافند غیرعامل جهت کاهش آسیب-
این  به  شده  ذکر   -1 شماره  جدول  در  که  شهرها  پذیری 

شرح است.

و  تأسیسات  مکانیابی  در  غیرعامل  پدافند  الزامات 
تجهیزات شهری

تهدیدات شهری در مرحله اول متوجه تأسیسات شهری 
و زیرساخت  های حیاتی و حساس و مهم و مراکز جمعیتی 
شهرها است که دارای حوزه عملکرد گسترده می  باشند و بر 
حسب نوع و درجه اهمیت خود کارکردی در سطح محله، 
ناحیه، منطقه، شهر و استان و در مواردی ملی دارند. بررسی 
و ارزیابی نقش الزامات پدافند غیرعامل در مکانیابی مراکز و 
تأسیسات شهری اقدامی ضروری است و تأخیر در آن باعث 
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ناپایداری شهر و آسیب  پذیری آن می  گردد. 
اقتصادی  انتخاب سایت تأسیسات دفاعی –  ضوابط 

)کارخانه، پتروشیمی، پادگان و ...(
در مکانیابی تأسیسات و تجهیزات شهری نظیر نیروگاه 
برق، تصفیه خانه  های آب و ... داشتن فاصله مناسب از مناطق 
انبارها و  )پادگان  ها،  مسکونی و دیگر کاربری  های پرخطر 
احداث  فوق،  مطالب  به  توجه  با  است.  از ضروریات   )...
باشند:  کننده شرایط زیر  برآورد  باید  دفاعی،  مجموعه  های 
دید دشمن را نسبت به استقرار کور نمایند )استتار، اختفاء، 
برای  آن  درست  تشخیص  رؤیت،  صورت  در  پوشش( 
دشمن مشکل باشد )فریب( در صورت تشخیص درست، 
به راحتی هدف سالح  های دشمن قرار نگیرد )پراکندگی(، 
در صورت هدف قرار گرفتن، آسیب ندیده یا کمتر آسیب 
پادگان های   .)36  :1388 نیا،  غضنفری  و  )صفا  )استحکام(  ببینند 
تجهیزات  و  نظامي  مؤثر  نیروهاي  تجمع  دلیل  به  نظامي 

هستند.  شهرها  به  حمله  هدف های  اصلي ترین  از  جنگي، 
این پادگان ها از نظر خصوصیات فیزیکي، هندسه مشخص 
تصاویر  یا  هوایي  عکس های  روي  بر  راحتي  به  و  دارند 
ماهواره ای قابل شناسایي می باشند. قرارگیري بسیاري از این 
پادگان ها در محدوده های شهري، در طي جنگ ها بافت های 
شهري را در معرض بیشترین آسیب ها قرار داده است )ماشی 

و دیگران، 1388: 9(.

ضوابط پدافندی کاربری  های مسکونی
قبل از تهیه  نقشه کاربری اراضی شهری باید نقشه نقاط 
جانمایی  از  و  شناسایی  تهدیدات  لحاظ  از  شهر  حساس 
کاربری مسکونی در این نقاط جلوگیری گردد. همچنین در 
صدور پروانه  های  ساختمانی، مد نظر باشد که در ساختمان-
البته  باشد.  اجباری  پناهگاه  ساختن  واحد،   4 باالی  های 
با همکاری مالی دولت صورت گیرد  باید  پناهگاه  ساختن 

جدول 1: عوامل مؤثر بر کاهش آسیب  پذیری شهر
شاخص  هامؤلفه  ها

انتخاب عرصه  های ایمن در 
جغرافیای شهر

توپوگرافی و عوارض طبیعی کشور جهت  از  استفاده  دفاعی. 2( حداکثر  مناسب  دارای پوشش   )1
استقرار مراکز حیاتی و حساس جدید. 3( ارزیابی و شناسایی نواحی آسیب  پذیر و ممانعت از استقرار 

عملکردهای حیاتی در آن.

تعیین مقیاس بهینه استقرار 
جمعیت و فعالیت در فضا

1( توزیع و تعادل در پراکندگی فعالیت  های صنعتی، آموزشی و...2( ایجاد مطلوب  ترین 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

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

انتخاب مقیاس بهینه از پراکندگی 
و توجیه اقتصادی پروژه

1( ایجاد 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( بهینه  ترین پراکندگی فعالیت  ها 
و مطلوب  ترین توزیع ممکن فعالیت  ها، توجیه اقتصادی داشتن هزینه ناشی از پراکندگی پروژه، با توجه 

به کاهش خسارات در زمان بحران.
کوچک  سازی و ارزان  سازی و 

ابتکار
1( اجتناب از ایجاد و یا توسعه مراکز حیاتی و حساس بزرگ. 2( اقتصادی بودن با توجه به حداقل 

آسیب  پذیری در زمان بحران،

مقاوم  سازي، استحکامات و 
ایمن سازی سازه  هاي حیاتي

1( ایجاد استحکامات دفاعي جهت مراکز حیاتي به منظور امکان دفاع در برابر انواع تهدیدات دشمن. 
2( افزایش مقاومت تأسیسات موجود در برابر صدمات ناشي از انفجار بمب و موشک. 3( حفاظت از 

تأسیسات زیرزمیني در مقابل حمالت احتمالي.

1( ایجاد سازه  هایي که عالوه بر کارکرد در زمان بحران، در شرایط عادي نیز جهت فعالیت  هاي زمان تولید سازه  هاي دو منظوره
صلح استفاده مي  شوند.

منابع: هاشمی فشارکی و دیگران، 1389: 48-40، مدیری، 1390: 96-99.
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)شورای عالی معماری و شهرسازی، 1388: 11(. 

ضوابط پدافندی کاربری بهداشتی – درمانی
مکانیابی بیمارستان باید با توجه به اصول و معیارهای 

پدافند شهری طراحی شود:
ظرفیت  افزایش  جهت  کافی،  تجهیزات  از  برخورداری   -
برابر  دو  حداقل  اورژانس،  شرایط  در  بیمارستان  پذیرش 
برای  امن  انبارهای  ساخت  همچنین،  باشد.  عادی  شرایط 

تجهیزات اورژانسی و ... ضروری است.
باز  باید در یک فضای وسیع، مکانیابی گردند و فضای   -
اطراف بیمارستان برای استفاده در مواقع بحرانی آماده شده 

باشد. 
باید به نحوی باشد که  - عرض معبر منتهی به بیمارستان 
بیمارستان  به  بتوانند  سهولت  به  امدادی  وسایل  و  افراد 
دسترسی پیدا کنند و امکان تخلیه سریع در موارد اضطراری، 
و سریع  آسان  دسترسی  و  مناسب  راه  های خروجی  شامل 
کلیه بخش  های بیمارستان به راه خروجی و ... وجود داشته 

باشد )حسینی، 1386: 57(.

ضوابط خاص تأسیسات آب
و  تصفیه خانه  ها  استقرار  با  شهرها  آبرسانی  سیستم 
مخازن آب در داخل شهرها صورت می  گیرد. هر چند که 
تصفیه خانه  ها نشانه فیزیکی برجسته  ای 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 می  شوند، بنابراین استفاده از تکنیک  های استتار 
است.  فریب دشمن الزم  در جهت  انحرافی  مخازن  نیز  و 
همچنین پوشاندن مخازن و منابع با سازه  های مستحکم به 
از حجم  بخشی  بردن  فرو  و  نوع ساخت  و  مصالح  لحاظ 
بافت  در  استتار  نیز  و  اختفاء  جهت  در  زمین  در  مخازن 
این  زیادی  حد  تا  می  تواند  قرارگیری  حوزه  پیرامونی 
تأسیسات را از آسیب در امان نگاه دارد. از معماری منظر و 
پوشش گیاهی مکمل نیز می  توان در جهت اختفاء این منابع 

و مخازن استفاده کرد )شکیبا منش و دیگران، 1388: 6(. 

ضوابط خاص تأسیسات سوخت
در بحث مکانیابی مخازن سوخت، نزدیکی این مخازن 
پر  تقاطع  های  در  گرفتن  قرار  و  مسکونی  کاربری  های  به 
ترافیک مکانیابی شده است که در صورت آسیب رساندن 
و  مختل شدن سیستم شهری  مراکز سوخت سبب  این  به 
ایجاد بحران در آن می   شود. مطابق با بررسی هاي انجام شده، 
حداقل فاصله اي برابر با 150 متر از محل اینگونه تقاطعات، 

ضروري تشخیص داده شده است )ملکی، 1391: 174(.

روش پژوهش
راستا  این  در  است.  تحلیلي   – توصیفي  تحقیق  روش 
نگارندگان به منظور شناخت عناصر و پهنه  هاي آسیب  پذیر 
شهر با رویکر پدافند غیرعامل اقدام به تعیین نقاط آسیب  پذیر 

شهر نموده  اند. 
با  شهر  آسیب  پذیر  عناصر  از  فهرستي  اساس  این  بر 
استفاده از نظر 14 کارشناس تهیه و با روش تحلیل سلسله 
مراتبي، اقدام به امتیازدهي به این عناصر شده است. داده  ها 
ابتدا به صورت نقشه  هاي آسیب  پذیري بر اساس هر عنصر 
در محیط نرم افزار  Arc Map تهیه شده است. سپس  ضمن 
وزن دهي عناصر با روش تحلیل سلسله مراتبي و مقایسه 
براي حل مدل  که   Expert Choice محیط  در  آنها  دودویي 
AHP تدوین شده است، اولویت شاخص  ها نسبت به یکدیگر 

تعیین گردید. پس از محاسبه وزن عناصر و ضریب پایداري 
در جدول  استاندارد  مقدار  با  مقایسه  در  آن  تأیید  و   )CI(
ساعتي، مقدمات الزم براي مرحله تعیین مناطق آسیب پذیر 
فراهم شده است. از روش استانداردسازي )فازي سازي(، 
براي تعیین پهنه  بندي آسیب  پذیري شهر بر اساس امتیاز ها استفاده 
شد. با توجه به تحلیل  هاي صورت گرفته در مورد هر یک از 
عناصر شهري، میزان آسیب  پذیري شهر سنندج در پنج سطح 
کم  خیلي  و  کم  متوسط،  زیاد،  زیاد،  خیلي  آسیب  پذیري 
مشخص شده است. سپس براي شناسایي و کاهش عناصر 
آسیب  پذیري شهر سنندج مدل سوات و جهت اولویت  بندي 
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راهبردها مدل QSPM به کار رفت.
معرفي محدوه مورد مطالعه

شهر سنندج 316862 نفر در سال 1385 جمعیت داشته 
است این تعداد به 373987 نفر در سال 1390 افزایش یافته 
است )مرکز آمار ایران(. بنابراین شهر سنندج با رشد قابل 
جمعیتي،  جهش  این  دلیل  است.  رو  روبه  جمعیت  توجه 
توسعه فیزیکي شهر بوده است که با در نظر گرفتن عوامل 
توپوگرافي الگوي توسعه قطاعي شهر را به الگوي کهکشاني 
همراه با خطي تبدیل نموده است )مهندسین مشاور تدبیر شهر، 
1388: 65(. شهر سنندج از نظر طبیعي محصور بین تپه  هایي 

در یک جام فضایي قرار گرفته است به گونه  اي که کوه  ها و 

تپه  هاي )آبیدر، کوچکه  رش و توس نوذر( که ادامه سلسله 
این  جبال زاگرس هستند، در اطراف شهر کشیده شده  اند. 
شهر در محل تالقي شاخه  هاي مختلف رودخانه گریاشان در 
دره قشالق قرار داشته و رودخانه قشالق از جهت شمال به 
جنوب در شیب این دره وجود دارد. این رودخانه از حدود 

3کیلومتري شهر سنندج عبور مي  کند )فاطمي، 1390: 17(.

AHP فرآیند تجزیه و تحلیل به روش
با  این مدل یکي از جامع  ترین روش های تصمیم  گیري 
معیارهاي چندگانه است که میزان سازگاري و ناسازگاري 
تصمیم را نشان مي  دهد. در این پژوهش پس از مشخص شدن 

نمودار 1: مدل مفهومي 
پژوهش

منبع: نگارندگان

نقشه 1: موقعیت جغرافیایي شهر سنندج

نقشه  ترسیم   ،1390 سنندج،  شهرداري  منبع: 

نگارندگان
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معیارها و زیرمعیارها و امتیازدهي هریک از پنج معیار، به تجزیه 
و تحلیل و تعیین ضرایب اهمیت هر معیار نسبت به دیگر 
 AHP معیارها و همچنین زیرمعیارها نسبت به یکدیگر با روش
پرداخته شده است. شناسایي و انتخاب عوامل یا معیارها در 
امکان سنجي تعیین نقاط آسیب پذیر با توجه به پدافند غیرعامل 

از مراحل مهم مطالعه است. هر قدر عوامل شناسایي شده با 
واقعیت  هاي زمیني تطابق بیشتري داشته باشد نتایج مکانیابي 
رضایت بخش تر خواهد بود. در جدول زیر معیارهاي مکانیابي 
تأسیسات و تجهیزات شهر بر اساس رویکرد پدافند غیرعامل 

در نظر گرفته شده است.

جدول 2: معیارهاي مکانیابي
وضع موجودمعیارهاي مکانیابيوضع موجودمعیارهاي مکانیابي

ب
صفیه خانه آ

مخزن و ت

- ایجاد فضاي سبز محوطه؛
- چندقلو سازي در مخازن؛
- متعدد بودن خطوط انتقال؛

- سقف دارنمودن؛
- نصب شیر خط مناسب براي 
تخلیه اضطراري درخطوط انتقال؛

- فاصله مناسب  با سایر تأسیسات 
حساس، 

- وجود سیستم اطالع رساني در 
مواقع بحراني،

- قرار گیري در محوطه 
فضاي سبز،

- نزدیکي زیاد به سایر 
تأسیسات

- قرارگیري در کنار 
عناصر حساس شهر 

مانند فرودگاه و پایانه و 
پادگان.

 - قرار گرفتن در 
ورودي شهر؛

- سقف دار بودن؛
چندقلو نبودن مخازن

شبکه ارتباطي

- شبکه ارتباطي حلقوي 
کارکرد بهتري در زمان وقوع 
جنگ جهت انتقال و ارتباط 

دارند؛
- نحوه دسترسي محورهاي 
ترافیکي: باید نقاط و شریان-
 هاي ترافیکي به گونه اي در 
نظر گرفته شود که امکان 

بهترین سیستم دسترسي را به 
مناطق شهري و سکونتگاه  هاي 

عمده و مراکز امداد رساني 
و بیمارستان  ها و بلوک  هاي 

مسکوني فرآهم کند.

- شبکه نامنظم 
شطرنجي

- دسترسي 
نامناسب به 
مراکز درماني.

مراکز بهداشتي - درماني

- اختصاص اراضي بدون شیب 
و هموار در ارتباط مستقیم و بال 

واسطه با شبکه معابر و در عین حال 
عدم همجواري با مناطق آسیب پذیر 
شهري براي انتقال و اعزام  مناسب 

آسیب دیدگان به این مراکز .
- عدم ایجاد توده  ها و گره  هاي 
ترافیکي در نقاط همجوار آنها؛

- پراکندگي مناسب در سطح شهر

- دسترسي نامناسب به 
شبکه ارتباطي

- قرار گیري در کنار 
مناطق حساس و آسیب-

پذیر شهر؛
- تمرکز این کاربري در 

بخش جنوب شرقي

مراکز اداري )استانداري، 
ت مهم(

فرمانداري و ادارا
- قرار نگرفتن در کنار 
کاربري هاي ناسازگار و 

حیاتي؛
- ایجاد سازه هاي امن و مقاوم 

سازي؛
- رعایت اصل پراکندگي

- قرار نگرفتن 
در کنار 

کاربري های 
ناسازگار؛

_ عدم رعایت 
اصل پراکندگي؛
- تاحدودي 
مقاوم سازي 

شده؛

ت
مخازن سوخ

- قرار نگرفتن در کنار کاربري 
مسکوني،

- اختفا و پنهان کاري؛

- قرار گرفتن در کنار 
کاربري مسکوني،

- نداشتن اختفا و پنهان 
کاري

- مکانیابي در مسیرهاي 
پرتردد

پادگان

- قرار گرفتن - قرار نگرفتن در داخل شهر
در داخل شهر

مراکز 
ش عالي

آموز

- قرار نگرفتن در کنار کاربري های 
ناسازگار

- مقاوم و ایمن سازي،

- قرار نگرفتن در کنار 
کاربري ناسازگار؛

تاحدودي مقاوم سازي 
شده.؛

ت 
تجهیزا

شهري

- پراکندگي و - پراکندگي و عدم تمرکز
عدم تمرکز

ت برق
پس

- اختفا و مقاوم سازي
- امکان استفاده از خدمات 

جایگزین و موازي

- نداشتن اختفا

منبع: نگارندگان
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تعیین معیارها و زیرمعیارها
در این پژوهش با تکیه بر مراحل تحلیل سلسله مراتبی و 
سیستماتیک در مدل AHP بعد از انتخاب معیارها و شاخص-
های مورد نیاز برای ارزیابی و تحلیل، جهت سنجش میزان 
زیرمعیار  یازده  و  معیار  پنج  سنندج،  شهر  در  آسیب  پذیري 

مشخص شده که در جدول شماره )3( ارائه شده است. 

تعیین ضریب ارجحیت )اهمیت( معیارها
در این مرحله، وزن دهی معیارهای اصلی به روش مقایسه 
دودویی انجام گرفته است. اهمیت هریک از معیارها نسبت 
به یکدیگر، براساس هدف امتیازدهی شده  اند. 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 روش  های هدفدار یا قضاوتی 
از  نفر   7 ابتدا  اساس  این  بر  شده  اند.  برگزیده  زنجیره  ای  و 

افراد که به عنوان پژوهشگر و کارشناس و همچنین اساتید 
غیرعامل  پدافند  موضوع  با  مرتبط  پژوهشکده  های  در  که 
پدافند غیرعامل مستقر  یا در کمیته  های  فعالیت داشته  اند و 
در ادارات و شرکت  ها مشغول به کار بوده  اند انتخاب و این 
افراد بقیه افراد آگاه در این زمینه را معرفی کرده  اند. لیست 
اعضا به این شرح بوده است: اساتید دانشگاه 6 نفر، مسئول 
پدافند غیرعامل در ادارات و شرکت  ها 5 نفر و کارشناس و 
پژوهشگر در زمینه پدافند غیرعامل 3 نفر بوده  اند. ماتریس 
مقایسه دوتایی معیارهای مؤثر در ارزیابی میزان آسیب  پذیری 

این عناصر در جدول شماره )4( ارائه شده است. 
ابتدا پنج معیار را براي تعیین میزان تأثیرگذاري هرکدام 
از این معیارها در آسیب  پذیري شهر طبق نظرات کارشناسان 
 AHP مدل  از  اولویت  بندي،  جهت  و  نموده  اولویت  بندي 
امتیازات کسب شده،  افزار Expert Choice بر مبناي  و نرم 
رده  بندي معیاره مشخص شده است. پنج معیار که در این 

پژوهش مورد بررسي قرار گرفته  اند به شرح زیر است.
جدول 3: فهرست یازده عنصر استخراج شده و گروه بندی آنها

مراکز نظامي و مراکز مدیریت بحرانشریان حیاتی
انتظامي

تأسیسات و تجهیزات 
شهري

مراکز پشتیباني

C1C2C3C11C4C5C6C7C8C9C10
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جدول 4: ماتریس مقایسه دودویی زیرمعیارهای عناصر آسیب  پذیر شهر
C11C10C9C8C7C6C5C4C3C2C1Criterion1وزن نهایی

0/3214/889868747531C1

0/1412/47653541/32421C2

0/0741/4431/03321/521C3

0/0373/311/961/041/091/516/071C4

0/1633/445/633/923/066/715/781C5

0/0364/58211/2711C6

0/0256/13113/031C7

0/0591/392/632/041C8

0/029511C9

0/02921C10

0/0871C11
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به  مربوط  امتیاز  بیشترین   5 شماره  جدول  به  باتوجه 
شریان  هاي حیاتي با امتیاز 0/623 است. این معیار خود به 
چهار زیر معیار تقسیم شده، که مخزن و تصفیه  خانه  آب 

بیشترین امتیاز را به دست آورده است. 

نقشه 2:  سلسله مراتب آسیب پذیر شهري سنندج

دلیل این امر قرار گرفتن این زیرساخت مهم در وردي شهر 
و در کنار سایر کاربري  هاي حساس است. بعد از آن مراکز 
مدیریت بحران با 0/300 امتیاز رده دوم آسیب  پذیري را دارد. از 
جمله دالیل آن تمرکز ادارات در بخش مرکزي شهر و دسترسي 

نامناسب مراکز درماني به شبکه ارتباطي و مشرف بودن تپه  ي 
شهر بر بیمارستان است. مراکز مدیریت بحران دو زیر معیار 
ادارات مهم و بیمارستان و مراکز درماني دارد. که در این میان 
بیمارستان و مراکز درماني از آسیب  پذیري بیشتري برخودار 
بوده  اند. بعد از آن به ترتیب تجهیزات شهري و مراکز نظامي 
و انتظامي، مراکز پشتیبان بیشترین میزان آسیب  پذیري را دارند.

آمده  دست  به  امتیازهاي  و   5 شماره  اساس جدول  بر 
شدند  گذاشته  هم  روي  بر  الیه  ها  آسیب  پذیري،  میزان  از 
منطقه  شود.  مشخص  شهر  قسمت  هاي  آسیب  پذیرترین  تا 
چهار  و  سه  مناطق  از  کمتري  بخش  و  شهرداري  پنج 
با  مراکزي  قرارگیري  دلیل  به  هستند.  آسیب  پذیري  داراي 
میزان آسیب  پذیري باال در این مناطق لزوم توجه به اصول 
مکانیابي  آن،  بخش  هاي  زیر  از  یکي  که  غیرعامل  پدافند 
است، ضرورت مي  یابد. تجربه این شهر در غائله کردستان 
خود گویاي توجه به این امر مهم مي  باشد. با توجه به زیر 
معیارهاي مطرح شده در این پژوهش مي  توان عنوان کرد که 
در مکانیابي تأسیسات و تجهیزات در شهر از اصول پدافند 

غیرعامل به طور کامل پیروي نمی شود. 
معیارهاي  تجهیزات  تأسیسات و  این  از  در بخش هایي 
رعایت  آنها  از  حفاظت  و  مکانیابي  براي  غیرعامل  پدافند 

جدول 5: امتیاز نهایي هر یک از معیار و زیر معیارها
میزان آسیب پذیريزیرمعیارمیزان آسیب پذیريمعیار

0/623شریان  هاي حیاتي

0/321مخزن و تصفیه خانه آب
0/074مرکز توزیع برق
0/141مخازن سوخت
0/087شبکه ارتباطي

مراکز مدیریت بحران
0/300

0/137ادارات )استانداري، فرماندري(
0/163بیمارستان و مراکز درماني

مراکز نظامي و انتظامي
0/61

0/036پادگان
0/025نیروي انتظامي

تأسیسات و تجهیزات 
0/88شهري

0/059فرودگاه و پایانه
0/029امکانات شهري

0/029مرکز آموزش عالي0/029مراکز پشتیباني

Inconsistency = 0/003Inconsistency = 0/004
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جدول 6: مهم ترین عوامل داخلي و خارجي در حوزه آسیب  پذیري شهر سنندج
نمره نهايينمرهضريبماتريس ارزيابي عوامل داخليرديف

ت  ها
قو

S10/0640/24امکان توسعه فضاهاي امن
S20/0640/24استتار و پوشش مخزن و تصفيه خانه آب شهر
S30/0330/09وجود تپه  هاي استراتژيک در شهر
S40/0540/20انسجام و يکپارچگي اجتماعي و احساس هويت نسبت به شهر
S50/0330/09محصور بودن در ميان رشته کوه  ها
S60/0530/15پراکندگي مناسب تجهيزات شهري
S70/0330/09داشتن فاصله مناسب با خطوط مرزي
S80/0840/32قابليت استتار، اختفا و پدافند تأسيسات و تجهيزات حياتي و مهم
S90/0640/24وجود سازمان مديريت بحران و ديگر سازمان  هاي خدمات رسان همچون هالل احمر
S100/0430/12داشتن تجربه جنگ داخلي و دفاع شهري

ف  ها
ضع

W10/0210/02گستردگي ميزان ترافيک عبوري از خيابان  هاي اصلي شهر
W20/0520/10عدم دسترسي مناسب بخش شمالي و شمال غربي شهر به خدمات درماني
W30/0620/12شبکه ارتباطي نامنظم شطرنجي
W40/0420/08دسترسي نامناسب به خدمات آتش نشاني
W50/0210/02آسيب  پذيري بنا ها ناشي از فرسودگي بافت
W60/0620/12عدم شناسايي نقاط حادثه خيز و مکان  هاي ارائه دهنده  خدمات در زمان بحران
W70/0420/08وجود پادگان در داخل شهر
W80/0520/10تمرکز سازمان  ها و ادارات در مرکز شهر
W90/0720/14تمرکز تأسيسات زيربنايي و مراکز مهم
W100/0320/06وجود ساختمان  ها به صورت پله  اي و کوچه  هاي باريک به دليل شرايط توپوگرافي
W110/0310/03عدم برگزاري مانورهاي آموزشي جهت آمادگي براي پيشگيري از بحران
W120/0420/08عدم توجه به اصول و روش  هاي پدافند غيرعامل در طرح جامع شهر

12/73جمع
نمره نهايينمرهضريبماتريس ارزيابي عوامل خارجي

ت  ها
فرص

O10/0740/28قرار گيري در مسير ارتباطي مهم
O20/0840/32موقعيت گذرگاهي و استراتژيک شهر
O30/0430/12وجود نقش سياسي- نظامي و اداري مهم در استان
O40/0740/28تسليحات موجود پدافند هوايي در منطقه
O50/0840/32فرهنگ سازي و آگاهي مردم نسبت به عوامل ناامني
O60/0640/24مکانيابي و استتار صنايع استراتژيک دور از شهر به دليل وجود عامل توپوگرافي

ت
تهديدا

T10/0920/18فناوري برتر دشمن در زمينه شناسايي و هدف گيري عناصر حياتي
T20/0710/07فقدان سياست کالن رو روشن در عرصه مديريت بحران در سطح منطقه
T30/0820/16عدم تخصيص بودجه الزم وکافي براي مديريت در هنگام وقوع بحران
T40/0710/07گرايش پان کرديسم با توجه به نزديکي به اقليم کردستان عراق
T50/0820/16تنوع خطرات و تهديدات امنيتي و دفاعي از سوي کشور های همسايه
T60/0610/06تاثيرپذيري فرهنگي و رواني از قدرت نرم اقليم کردستان عراق
T70/0710/07عدم توجه به رفت و آمدهاي قومي و مذهبي  شهر سنندج به اقيلم کردستان
T80/0820/16عدم توجه به اصول پدافند غيرعامل در طرح  هاي منطقه  اي مانند آمايش سرزمين

12/42جمع
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بحران  زمان  در  شهر  و  نمي  باشد  کافي  امر  این  که  شده 
احتمالي دچار مشکل مي  شود.

)1SWOT( مدل تحلیلي
مدل SWOT نیز 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 
عدد  عوامل  تعداد  به  توجه  بدون  خارجی  و  داخلی  عوامل 
یک است. در اینجا امتیاز داده شده به هریک از عوامل توسط 
کارشناسان با یکدیگر جمع شده و بر تعداد کارشناسان تقسیم 

جدول 7: راهبردهاي پژوهش بر اساس ماتریس عوامل دروني و بیروني
نقاط ضعفنقاط قوتعوامل خارجي         عوامل داخلي

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

S9

S10

W1

W2

W3

W4

W5

W6

W7

W8

W9

W10

W11

W12

راهبردهاي WOراهبردهاي SOفرصت  ها
O1

O2

O3

O4

O5

O6

- استفاده از موقعيت طبيعي شهر براي استتار و 
اختفاء تجهيزات و تأسيسات حياتي، حساس 

.)S1, S2,S3,S5,S8,O2,O6(و مهم
- آموزش و اجراي مانورهاي آموزشي براي 

.)S4,S9, O5(شهروندان براي زمان بحران

- کاهش خطر ناشي از کاربري  هاي 
.)W4,W5,W8,W9,W12,O2,O3(خطرساز

- توسعه کاربري  هاي 
.)W2,W6,W10,W12,O3(امدادي

راهبردهاي WTراهبردهاي STتهديدات
T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

- کاهش امکان شناسايي پهنه  هاي حساس 
توسط سامانه  هاي شناسايي دشمن 

.)S1,S2,S3,S6,S7,SS8,T1,T5,T8(
در  امن  فضاهاي  ايجاد  و  توسعه   -
 S1,S2,S3,S7,S8,S10,( شهر  محدوده 

.)T4,T5,T8

- کاهش تهديدات امنيتي – 
دفاعي و نرم کشورهاي همسايه 
.)S4,S7,S10,T4,T5,T6,T7(

- برنامه  ريزي و مکانيابي براي ساخت 
ايستگاه  هاي موقت اسکان پس از وقوع بحران 

.)W3,W5,W6,W11,W12,T1,T2,T3,T8(
- رعايت اصول پدافند غيرعامل 

در سازمان و ساختار فضايي 
 W2,W3,W6,W8,W9,W12,(شهر

.)T1,T2,T3,T4
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و ضریب هریک از عوامل مشخص شده است.

گام اول – تعیین نقاط ضعف، قوت، فرصت و تهدید 
موجود )مرحله ورودي(

جمع نمره نهایي از 1 تا 1/99 نشان دهنده ضعف داخلي 
وضعیت  دهنده  نشان   2/99 تا   2 از  نمره  ها  است؛  سیستم 
متوسط سیستم و نمره  هاي 3 تا 4 بیانگر این است که سیستم 

در وضعیت عالي قرار دارد.
تهاجمي: استفاده از توانمندي  ها براي استفاده از فرصت  ها؛
محافظه  کارانه: بهبود شرایط محیطي با استفاده از توانمندي  ها؛

تدافعي: کاهش نقاط ضعف و پرهیز از تهدیدها؛
رقابتي: بهبود سیستم  هاي دروني با استفاده از فرصت  هاي بیروني؛

SWOT نگاره 1: موقعیت شهر سنندج بر اساس مدل

گام دوم - تدوین راهبرد )مرحله مقایسه(
در این مرحله با استفاده از ماتریس سوات و ماتریس  هاي 
ارزیابي عوامل داخلي و خارجي به ارائه راهبردهاي ممکن 
در برنامه  ریزي پرداخته مي  شود. در ماتریس سوات در هر 
انتخاب  هدف  و  مي  شوند  مقایسه  هم  با  عامل  دو  مرحله 
قابل  راهبردهاي  تعیین  هدف  بلکه  نیست،  راهبرد  بهترین 
اجرا است. بنابراین همه راهبردهایي که در ماتریس سوات 

ارائه مي  شوند، انتخاب و اجرا نخواهد شد.
است  رقابتي  آمده  دست  به  موقعیت  اینکه  به  توجه  با 

بنابراین راهبردهاي رقابتي پژوهش به شرح زیر مي  باشد:
- کاهش امکان شناسایي پهنه  هاي حساس توسط سامانه -

هاي شناسایي؛
- توسعه و ایجاد فضاهاي امن در محدوده شهر؛

- کاهش تهدیدات امنیتي – دفاعي و نرم کشورهاي همسایه؛

راهبردهای  برنامه ریزی  ماتریس  ارائه   - سوم  گام 
کّمی QSMP )مرحله تصمیم گیری(

در این مرحله ابتدا با اولویت  بندي راهبردهاي قابل قبول به 
دست آمده در مرحله قبل از طریق قضاوت شهودي، راهبردهاي 
نهایي را انتخاب کرده و با استفاده از ماتریس برنامه  ریزي کمي 
امتیاز نهایي هر معیار مشخص مي  شود. از این ماتریس براي 
تعیین میزان جذابیت راهبردهاي تدوین شده استفاده مي  شود و 
با استفاده از آن مي  توان به صورت عیني، راهبردهاي گوناگون 

را که در زمره بهترین راهبردها هستند، مشخص نمود.
 )QSPM( سوات  کمي  ماتریس  محاسبه  براساس 
راهبردهاي پژوهش براي کاهش آسیب  پذیري شهر سنندج 

از دیدگاه پدافند غیرعامل به شرح زیر است:
راهبرد اول - توسعه و ایجاد فضاهاي امن در محدوده شهر؛
حساس  پهنه  هاي  شناسایي  امکان  کاهش   - دوم  راهبرد 

توسط سامانه  هاي شناسایي؛
نرم  و  دفاعي   - امنیتي  تهدیدات  کاهش   - سوم  راهبرد 

کشورهاي همسایه.

نتیجه  گیري
تعیین  و  اصلي  عناصر  شهري،  تجهیزات  و  تأسیسات 
هزینه  با  عناصر  این  است.  شهر  آرامش  و  آسایش  کننده 
بسیار باال ایجاد و مورد بهره  برداري قرار مي  گیرند و متناسب 
آن،  دهنده  تشکیل  تنوع بخش  هاي  کاربري،  با ویژگي  هاي 
وسعت و گستردگي در سطح و ارتفاع، مالحظات مهندسي 
بهره  وري  و  فعالیت  ها  بازدهي  بهینه سازي،  در  طراحي  و 
امور، استفاده از فناوري نوین و خدمات شهري را به انجام 
می رسانند. از این رو توقف تولید و خدمات ضربات جبران 
ناپذیري بر شهر وارد مي  کند. در پاسخ به سؤال  اول با توجه 
به مدل AHP که از نظر کارشناسان در این زمینه استفاده شده 



فصلنامه علمی - پژوهشي اطالعات جغرافيايي ) ( دوره26، شماره 102، تابستان 96
 Scientific - Research Quarterly of Geographical Data (SEPEHR) Vo.26,No.102, Summer 2017 / 188  

جدول 8:  اولویت  بندي راهبردها با استفاده از ماتریس استراتژیک کمي

کاهش امکان 
شناسایي پهنه  هاي 
حساس توسط 

سامانه  هاي 
شناسایي

توسعه و ایجاد 
فضاهاي امن در 

محدوده شهر

کاهش 
تهدیدات امنیتي 

- دفاعي و 
نرم کشورهاي 

همسایه عوامل داخلي
ضریبپارامتر  قوت

نرمال
ضریب 
ضریب نمرهجذابیت

ضریب نمرهجذابیت
نمرهجذابیت

0/0640/2440/2410/06امکان توسعه فضاهاي امن
0/0640/2440/2420/12استتار و پوشش مخزن و تصفیه خانه آب شهر

0/0340/1230/0920/06وجود تپه  هاي استراتژیک در شهر
0/0510/0520/140/2انسجام و یکپارچگي اجتماعي و احساس هویت نسبت به شهر

0/0320/0610/0320/06محصور بودن در میان رشته کوه  ها
0/0540/220/130/15پراکندگي مناسب تجهیزات شهري

0/0330/0910/0340/12داشتن فاصله مناسب با خطوط مرزي
0/0840/3240/3230/24قابلیت استتار، اختفا و پدافند تأسیسات و تجهیزات حیاتي و مهم

وجود سازمان مدیریت بحران و دیگر سازمان  هاي خدمات رسان همچون 
هالل احمر

0/0610/0630/1820/12

0/0410/0420/0820/08داشتن تجربه جنگ داخلي و دفاع شهري
پارامتر ضعف

0/0210/0210/0210/02گستردگي میزان ترافیک عبوري از خیابان  هاي اصلي شهر
0/0510/0520/110/05عدم دسترسي مناسب بخش شمالي و شمالغربي شهر به خدمات درماني

0/0610/0630/0610/06شبکه ارتباطي نامنظم شطرنجي
0/0410/0430/1210/04دسترسي نامناسب به خدمات آتش نشاني

0/0210/0230/0610/02آسیب  پذیري بنا ها ناشي از فرسودگي بافت
0/0620/1240/2420/12عدم شناسایي نقاط حادثه خیز و مکان  هاي ارائه دهنده  خدمات در زمان بحران

0/0430/1220/0810/04وجود پادگان در داخل شهر
0/0540/230/1510/05تمرکز سازمان  ها و ادارات در مرکز شهر
0/0740/2830/2110/07تمرکز تأسیسات زیربنایي و مراکز مهم

0/0320/0610/0310/03وجود ساختمان  ها به صورت پل ه ا و کوچه  هاي باریک به دلیل شرایط توپوگرافي

0/0310/0310/0320/06عدم برگزاري مانورهاي آموزشي جهت آمادگي براي پیشگیري از بحران
0/0440/1640/1610/04عدم توجه به اصول و روش  هاي پدافند غیرعامل در طرح جامع شهر

عوامل خارجي
ضریب پارامتر فرصت

نرمال
ضریب 
جذابیت

ضریب نمره
جذابیت

ضریب نمره
جذابیت

نمره

0/0720/1410/0720/14قرار گیري در مسیر ارتباطي مهم
0/0840/3220/1620/16موقعیت گذرگاهي و استراتژیک شهر

0/0430/1230/1220/08وجود نقش سیاسي- نظامي و اداري مهم در استان
0/0740/2840/2830/21تسلیحات موجود پدافند هوایي در منطقه

0/0820/1630/2440/28فرهنگ سازي و آگاهي مردم نسبت به عوامل ناامني
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0/0640/2430/1820/12مکانیابي و استتار صنایع استراتژیک دور از شهر به دلیل وجود عامل توپوگرافي
پارامتر تهدید

0/0940/3640/3640/36فناوري برتر دشمن در زمینه شناسایي و هدف  گیري عناصر حیاتي
0/0730/2140/2810/07فقدان سیاست کالن و روشن در عرصه مدیریت بحران در سطح منطقه
0/0830/2440/2810/08عدم تخصیص بودجه الزم وکافي براي مدیریت در هنگام وقوع بحران

0/0710/0730/2140/28گرایش پان کردیسم با توجه به نزدیکي به اقلیم کردستان عراق
0/0830/2430/2440/32تنوع خطرات و تهدیدات امنیتي و دفاعي از سوي کشور های همسایه

0/0610/0620/1240/24تأثیرپذیري فرهنگي و رواني از قدرت نرم اقلیم کردستان عراق
0/0720/1430/2140/28عدم توجه به رفت و آمدهاي قومي و مذهبي  شهر سنندج به اقیلم کردستان

0/0840/3230/2420/16عدم توجه به اصول پدافند غیرعامل در طرح  هاي منطقه  اي مانند آمایش سرزمین
5/485/784/59--مجموع نمره  هاي ضریب جذابیت

است. شریان  هاي حیاتي با 0/623 امتیاز آسیب پذیرترین معیار 
شناخته شد. این معیار خود به چند زیر معیار مخازن آب و 
سوخت و مرکز توزیع برق و شبکه ارتباطي تقسیم مي  شود 
که بین این زیر معیارها مخزن آب با مقدار 0/321 بیشترین 
میزان آسیب پذیري را دارد. در پاسخ به سؤال دوم با توجه به 
پیاده کردن امتیازها از مدل AHP بر روي نقشه  هاي محدوده 
مورد مطالعه، منطقه پنج شهرداري سنندج به دلیل قرار گرفتن 
شریان هاي حیاتي و دیگر مراکز مهم شهري در آن آسیب  پذیرترین 
قسمت شهر سنندج شناخته شده است. مکانیابي تأسیسات 
حیاتي و مهم در این منطقه به صورت مطلوبي از رویکرد پدافند 
غیرعامل پیروي نکرده است. لذا اطالعات به دست آمده از 
اسناد و مدارک موجود، نقشه  ها، بازدید هاي میداني و تحلیل -
هاي انجام شده در مورد مراکز مورد مطالعه، گویاي آن است در 
این تأسیسات و تجهیزات اصول پدافند غیرعامل رعایت نشده 
است. این مراکز به طور متمرکز در کنار دیگر تجهیزات مهم 
و حساس قرار گرفته و پراکنده سازي در مورد آنها صورت 
نگرفته است. این موضوع خطر حمالت هوایي و زمیني را براي 
مناسب  اقدامات  است. همچنین  داده  افزایش  تأسیسات  این 
براي استتار و پنهان  سازي این مراکز صورت نگرفته است. آنچه 
مشخص است تاکنون در طرح  هاي شهري تهیه شده در سطح 

شهر سنندج به مقوله پدافند غیرعامل توجهي نشده است. 

پیشنهادات
- با توجه به ساختار شطرنجي نامنظم شهر الزم است تا 

در ابتدا مناطقي به عنوان مناطق امن تعریف و شبکه معابر با 
هدف هدایت جمعیت در زمان بحران به نقاط امن، بازنگري 

و اصالح شود. 
نظیر  باال  شناسایي  قابلیت  با  تأسیسات شهري  مورد  در   -
خصوص  در  الزم  اقدامات  مي  گردد،  پیشنهاد  برق  اداره 

اختفاء و یا استتار این تأسیسات صورت گیرد.
در  پدافندي  اصول  از  یکي  عنوان  به  پراکندگي  اصل    -
تأسیسات حیاتي و مهم انجام گیرد. به عنوان مثال قرارگیري 

مخزن و تصفیه خانه آب در کنار فرودگاه و پادگان.
در حمالت  اینکه  دلیل  به  شهر،  خارج  به  پادگان  انتقال   -
زمیني از جمله هدف  هاي مهم براي دشمن محسوب مي  شود.
پراکنش  و  مهم در سطح شهر  مراکز  تفکیک عملکردي   -

مراکز مهم از مرکز شهر.
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