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 12                                                               ...تفاده از تحلیل سلسله مراتبیساختار شهری با اس آسیب شناسی پدافندی

 
 

 مجله آمایش جغرافیایی فضا 
پژوهشی دانشگاه گلستان -فصلنامه علمی  

2931سال سوم/ شماره مسلسل دهم/ زمستان   

 

 

 تحلیل سلسله مراتبی ساختار شهری با استفاده از آسیب شناسی پدافندی

 AHP و GIS .مطالعه موردی شهر گرگان 
 

 4زاهدي کالکی ابراهیم ،3*نژاد، کاظم تقی2، غالمرضا لطیفی1قدیرصیامی

 المللی امام رضا)ع( مشهدعلمی دانشگاه بینعضو هیات1
 علمی دانشگاه عالمه طباطبایی تهرانعضو هیات2

 مشهد المللی امام رضا)ع(ارشد طراحی شهری دانشگاه بینکارشناس3 

 اقلیم، دانشگاه شهید بهشتی تهران ،جغرافیاارشد کارشناس4 

 12/3/23 یخ پذیرش:؛ تار  22/11/22تاریخ دریافت: 

 چکیده

طول درگیری به تاسیسات  موشکی وسیع در شروع و -حمله هوایی، هابا توجه به تغییر ماهیت جنگ

امری عادی . ..و آموزشی، تجاری، اداری، غیر نظامی وحتی نقاط مسکونی، حساس و مهم نظامی، حیاتی

تدوین راهکارهای مناسب برای  ها وپذیری شهرها در جنگاین اساس ارزیابی آسیب بر. شودمیتلقی 

ی هابا تامین پدافند غیر عامل متناسب با شرایط و ویژگی. خسارات ضروری است پذیری وکاهش آسیب

ی نسبتا کم از واردشدن هاتوان با تقبل هزینهمی. ..مسکونی و، مناطق اداری مهم و ،حساس، نقاط حیاتی

گیری نموده و جان انسانهایی را که در معرض خطر جلو، خسارات سنگین به تاسیسات حیاتی وحساس

. عنوان محدوده پژوهش تعیین شده استهشهر گرگان مرکز استان گلستان ب. نجات داد، باشندمی

خاکی با کشورهای همسایه و موقعیت استراتژیکی این شهر باعث شده  دارابودن مرز مشترک آبی و

بندی زون تقسیم 11در این پژوهش شهر گرگان به . پذیری آن از اهمیت خاصی برخوردار باشدآسیب

های پذیری زونبیسیستم اطالعات جغرافیایی میزان آس و با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی و شده

حمله نظامی  که در صورت وقوع جنگ و دهدی تحقیق نشان میهایافته. مختلف شهر تعیین می شود

جنوب شهر به علت دارا بودن تراکم زیاد . ا خواهند داشتبیشترین آسیب پذیری ر 11و  7های زون

  .باشدپذیرتر مینسبت به شمال شهر آسیب یجمعیت وساختمانی 

سیستم اطالعات ، روش سلسله مراتبی، پدافند غیرعامل ،شهرگرگان، پذیریآسیب :کلیدي هايواژه

 1جغرافیایی

                                           
 kazem1726@yahoo.com: نویسنده مسئول*
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 مقدمه

 ،در طول تاریخ. وقوع جنگ همراه بوده استهمواره با ، ی اولیه در جهانهاگیری تمدنشکل

ایجاد برج و بارو و قالع محکم و مرتفع و ، ساخت جوشن و سپر، از طریق پناه گرفتن در غارها هاانسان

دشمن  هحمالت غافلگیران با هدف پیشگیری از حفر خندق برای حفظ جان و تأمین امنیت گروهی

هزارجنگ را  74 سال تاریخ تمدن خود هزار 2 یت در طولبشر(. 27:1372، نیاموحدی) انداقدام نموده

سال  هزار گفتنی این که در طول چند. اندمیلیارد انسان جان باخته 4در این جنگها بیش از  دیده و

 تا 1242سال )از  42تنها در طی . مناقشه بوده است سال بدون جنگ و 227 تمدن بشری صرفاً

حال توسعه به  در کشورهای در هااکثر این جنگ جنگ بوده و هفته بدون 3کره زمین فقط  در( 1221

واقعیت اجتماعی  عنوان یک پدیده وبر این اساس جامعه شناسان جنگ را به. وقوع پیوسته است

دوران جنگ جهانی دوم  توسعه سالح نظامی از(. 1377، همکاران حبیبی و) اندکرده دهشتناک قلمداد

 طور کامل آزاد ومکان به های زمان واجم نظامی را از محدودیتپذیری شهرها در برابر تهآسیب

پذیری های کاهش آسیببه روش این موضوع باعث شد تا کشورها دفاعی شهرها را تکمیل کرد وبی

در . گیردآن جای می ی مرتبط باهاروش که خود در حوزه پدافند غیر عامل و اهمیت مضاعفی دهند؛

حکومت هدف اصلی محسوب  و هازیرساخت واسطه و با رمستقیم وی جدید مردم هدف غیهاجنگ

 4211، مدرسه 322ارتش اشغالگر ، روزه لبنان ورژیم صهیونیستی 33عنوان مثال در جنگ به. شوندمی

توان انگیزه که می، تعدادی مخازن فاضالب را مورد هدف قرار داد مخزن آب و 111، پل 72، مایل جاده

درنهایت انتقال فشار از آنها  ایجاد اختالل در زندگی روزمره مردم و بر مردم و ا فشاراصلی از این اقدام ر

 نیز صدمات انسانی و( 1322-1327) عراق سال جنگ ایران و 7در طول . به حکومت داخلی دانست

 یلی در تهاجم رژیم بعث عراق ودر طول دوران جنگ تحم. مادی سنگینی به شهرهای کشور وارد آمد

شهرهای دیگر اتفاق افتاد  سپس عمق کشور و حمالتی که به مناطق مرزی و ی موشکی وهانبارابم

گزارش  بنابر(. 1377، )فردرو آمادگی برای شرایط بحرانی مطرح شد ضرورت توجه به کاهش خسارت و

 12به  هزار خانه به کلی تخریب و131، در طی جنگ تحمیلی در اثر بمباران کور دشمن، سازمان ملل

  در عامل غیر پدافند دانش بکارگیری زمینه این در(. 1372، )مدیری شد ار خانه خسارت عمده واردهز

 با مرتبط مفاهیم از نظری ایهپای داشتن بدون امر این ولی باشد؛ راهگشا تواندمی شهرسازی کنار

یزی و طراحی در رصورت یک برنامهاین اقدامات اگر به. بود نخواهد ممکن غیرعامل پدافند و شهرسازی

در ذات خود ایمنی دارند ، شودهایی که ایجاد میخود بسیاری از زیر ساختبهخود، توسعه نهادینه شود

توان با ارائه راهکارهایی مثل مهندسی مجدد آنها را مستحکم های فعلی هم میزیرساخت برای اصالح و

 فعالیت و زیست مراکز توسعه هدایت در که یموثر نقش دلیلبه شهری ریزانبرنامه، تفاسیر این با. کرد

 از توانندنمی، است بوده عمومی تامین منافع که شان حرفه پیدایش اساس دلیلبه نیز و کنندمی ایفا
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 علوم یهاروش از آگاهی با که است ضروری و برگزینند نشینی ساحل و گیرند کناره موجی چنین

 جامعه پذیریآسیب از حوادث و سوانح بروز زمان در نندتوامی که( عاملغیر پدافند جمله )از دیگر

 . کنند حرکت تر مطلوب ریزیبرنامه به سمت، بکاهند

با دشمن پذیری شهر گرگان در اثر تهاجم آسیب وضعیتتعیین از این روی هدف این پژوهش 

 و AHP یبا استفاده از روش سلسله مراتب هاگذاری الیههم روی پذیری وی آسیبهاتعیین شاخص

GIS گرددکه درپایان راهبردهایی نیز ارائه میخواهد بود . 
  

 ضرورت پژوهش اهمیت و

دفاع  همواره با پدافند و ساخت شهرها طراحی و ریزی وبرنامه، از زمانی که شهرنشینی آغاز شد

ری در آوها و بکارگیری تکنولوژی و فنتر شدن جنگبا پیچیده(. 77:1371، )زیاری همراه بوده است

امروز مردم برای ادامه . های متفاوتی را به خود گرفته استپدافند غیر عامل نیز چهره، های نوینجنگ

احتیاج به محیط آرام و قابل سکونت درون شهرها دارند و ، زندگی نیازمند خدمات متفاوتی هستند

ایمن ، ند غیرعاملترین هدف پدافحال حاضر عمده در. بایستی ایمنی و آسایش کافی داشته باشند

شرایطی را برای امنیت  تدریجههای مورد نیاز مردم است تا بپذیری زیرساختسازی و کاهش آسیب

مقابل تهدیدات  را در پذیری شهرهاهایی که میزان آسیبروش این اساس اتخاذ تدابیر و بر .ایجاد نماید

احب نظران کشور به دانش چنین شرایطی توجه بیش از پیش ص دشمن کاهش دهد ضروری بوده و

استان گلستان با دارابودن مرزهای آبی . های آن را سبب شده استگیری از روشبهره پدافند غیرعامل و

این  مرکز گرگان شهر وخاکی با کشورهای همسایه دریای خزر از موقعیت استراتژیکی برخوردار بوده و
عنوان یکی از اهداف مطلوب به نفر 322242 بر بالغ جمعیتی و هکتار 3211وسعتی معادل با استان

احتمال حمله نظامی به شهرگرگان ، برای تهاجم نظامی تلقی شده و در صورت وقوع جنگ خارجی

، دفاعی شهرسازی در موجود الگوهای و تجارب از، رسدمی بنظر نیز حاضر حال در. وجود خواهد داشت

 امنیتی و دفاعی یهامولفه رعایت عدم است و هنشد برده بهره شهرگرگان سازی ایمن در موثری نحو به

 موشکی موجب حمالت و هوایی یهابمباران، جنگ بروز نظیر تهدیداتی وقوع هنگام در غیره و

 .شد خواهد شهر جمعیت و تجهیزات، تاسیسات به سنگین تلفات و خسارات
 

 پیشینه پژوهش

لیکن این موضوع . گرددبشری باز می توان ادعا نمود که قدمت پدافند غیر عامل به قدمت تمدنمی

طبیعی و انسانی آنها  صورت تالشهای آنها برای حراست و مراقبت در برابر دشمنانبرای نسلهای بشر به

های بارزی در این خصوص ها و حصارها نمونهقلعه ،هاو باروهای حفاظتی شهر برج. نمایان شده است



www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 21/سال سوم/شماره مسلسل دهم/زمستان  آمایش جغرافیایی فضامجله                                                                     12

های مستحکم برای پیشگیری از حمالت یجاد دروازهوجود خندق در اطراف شهرها و ا. باشندمی

منظور تحلیل ای بههای گستردهتالش تاکنون. غافلگیرانه دشمن در تمام نقاط جهان امری رایج بود

متفاوت  هرچند ممکن است نوع تخریب کالبدی سوانح با یکدیگر، پذیری صورت گرفته استآسیب

اجتماعی  های اقتصادی ودر روند فعالیت مردم دارند و ی برآثار سوء روان، باشند ولی همه سوانح مخرب

پذیری شهری در چه تاکنون مدل خاصی برای ارزیابی آسیب گر (.,UNDP 1993) کنندایجاد می

در  هاپذیری مکانی زیادی در زمینه آسیبهادر دو دهه اخیر پژوهش اما، حمالت خارجی ارائه نشده

تواند ها میمدلهای مورد استفاده در این پژوهش سیل انجام گرفته وبرابر حوادث طبیعی چون زلزله و

 (1321، برنافر، عزیزی) پذیری در حمالت نظامی نیز راهگشا باشددر ساخت مدل مطلوب آسیب

 مطالعاتی که به نوعی در رابطه بااین موضوع صورت گرفته است شامل موارد زیراست:

زلزله پرداخته  مدیریت بحران در کاهش ضایعات ناشی از به موضوع کاربرد، 22در سال، علیدوستی-

 . است

محیطی تهران زیست مطالعات زلزله و همکاری مرکز با( )جایکا المللی ژاپنهای بینآژانس همکاری-

که بخش  اندای تهران انجام دادهبندی لرزهمطالعه جامعی در مورد ریز پهنه 1371بزرگ در سال 

 . باشدپذیری میلیل آسیبمهمی از آن در مورد تح

 . انجام داده است ی محیطی درکالن شهرهاهاتحلیل جامعی از وضعیت بحران، 1222در سال 1میشل-

 . ای به بحث در مورد وضعیت مدیریت بحران در ایران پرداخته استدر مقاله، 2111ناطق اللهی در سال-

 احتمالی خطر نی است که در معرضپذیری عناصر معیآسیب فرآیند برآورد، پذیریتحلیل آسیب

عبارت دیگر تحلیل هب (.Fischer et al., 1966: 8) دخطرات مصیبت بار هستن ناشی از وقوع

مادی و معنوی شهر و ، ی جانیهابینی احتمال خسارتارزیابی و پیش، تحلیل، پذیری شهریآسیب

، پذیر نظیر عوامل طبیعیبعوامل آسی. شودساکنان شهر در برابر مخاطرات احتمالی محسوب می

بسیار گوناگونندو پیوسته یکدیگر را تحت  ...و تقوانین و مقررا، بنیادی، اقتصادی، اجتماعی، کالبدی

های آسیب گروه، از سوی دیگر. جامع بلکه به شکل یک سیستم، نه بصورت منفرد، دهندتاثیر قرار می

 هستند ارتباط در ...سواد و، فقر ، اقلیت ، مذهب، نیز با عوامل جمعیتی چون سن هاپذیر ازبحران

(Paton and Fohnston, 2001:270 .)به کاهش  تدریج نیازبه، اگسترش کالبد و اقتصاد جوامع شهری

 بلکه دیگر، کنترل ریسک مخاطرات بدل شده است نه تنها به عاملی اطمینان بخش در، مخاطرات

ی هاپذیریآسیب بروز های بازدارنده ازیگیری طرحپ مدیریتی درجهت تهیه برنامه و اقدامات مهم و

جهت ارزیابی شدت و درجه مخاطرات  (Liangfeng, 2002: 371) اهمیتی روز افزون یافته است بیشتر

                                           
1- Mitchel 
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 ساختار ارتباط با ی جغرافیایی درهاداده و پذیربندی نقاط آسیبی پهنههاتهیه نقشه، طبیعی

 و تجهیزات شهر، های ارتباطیراه، هاتراکم ساختمان یت وکیف، جمعیت، کاربری زمین، شناسیزمین

 سیستم از استفاده وسیلهبه تواندمی این اطالعات، رسدمی نظر به الزم شهری ی فعالیتهاجنبه دیگر

، در این میان. گیرد قرار استفاده مورد مناسب یهاخروجی ارائه با پردازش و اطالعات جغرافیایی مورد

مشخصات مکان استقرار ، پذیری شهرها همچونی شهرسازی موثر بر میزان آسیبهاعناصر و مؤلفه

و چگونگی رشد شهر ، شهراندازه ، ی عملکردی آنهاجنبه، فرم شهر، هاگزینی کاربریمکان، سکونتگاه

وضعیت بد استقرار تأسیسات زیربنایی شهر و کمبود و توزیع ، هاطراحی ابنیه و شبکه، آن تمدیری

ک به .ر) شودمی هاشدت و میزان آسیب و دیگر عوامل نقشی مهم در بروز فضاهای باز شهری نامناسب

های مختلفی برای تاکنون مدل(. 1371 ،حمیدی ؛1377 ،عزیزی و اکبری؛ 1321، عزیزی و برنافر

است که در سال  1ت طبیعی ارئه شده که مهمترین آنها مدل کوااپذیری ناشی از مخاطرسنجش آسیب

ی هاوی در این مدل با استفاده از داده. با استفاده از سیستم اطالعات جغرفیایی تهیه شده است 1222

سپس با  مدل خطرت را ساخته است و ،ی بالیای تکنولوژیکهای بالیای طبیعی والیههامربوط به الیه

لید مدل ریسک اقدام به تو، پذیری که مدل آسیب پذیری را تشکیل دادهی آسیبهاتلفیق آن با الیه

های تحلیل طبق مطالعات صورت گرفته در حال حاضر غالب مدل (Cova, 1999) کندونقشه ریسک می

ویژه روش تحلیل سلسله مراتبی استوار به، 2معیاره ی تصمیم گیری چندهااساس روش پذیری برآسیب

سازی ارزیابی لوب مدلعنوان یک روش مطبه 3مدل ارزیابی سلسله مراتبی، رسدبه نظر می اند وشده

 . پذیری برای این پژوهش مناسب باشدآسیب

 

 سواالت پژوهش
مواجهه با مخاطرات احتمالی  دراز منظر پدافند غیرعامل پذیر شهر گرگان ی آسیبهامحدوده -

 ؟چه مناطقی استجنگ همچون 

 کدامند؟ ی آسیب پذیر شهرگرگانهامهم در شناسایی محدوده شاخصهای -
انسانی احتمالی مواجهه با مخاطرات  در شهر گرگان آسیب پذیریمیزان راهبردهای کاهش  مهمترین -

 چیست؟ همچون جنگ

 

 

                                           
1- Cova 

2- Multi-Criteria Decision Making 

3-Analytical Hierarchy Process (AHP) 
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 اهداف پژوهش
با استفاده از  عامل غیر پدافند از منظر شهری گرگان شناسی ساختارآسیبهدف اصلی پژوهش 

 . باشدمی GIS و AHP تحلیل سلسله مراتبی

 پذیر شهر گرگان از منظر پدافند غیر عاملسیبی آهابندی محدودهشناخت و پهنه -

 و پذیری آسیبهاشناسی ساختار شهری در شناسایی محدودهو معیارهای آسیب هاشناسایی شاخص -

گرگان در مواجهه با مخاطرات احتمالی همچون جنگ  پذیری شهرارائه راهبردهای کاهش میزان آسیب

 . پردازیمبه آن میپژوهش از جمله اهداف دیگری است که در این 

 

 شناسی پژوهشروش

، کعاربردی و بعر حسعب طعرح تحقیعق      -ای توسععه ، بر حسب هدف انجام این پژوهش شناسیروش

، ی مععورد نیععاز در ایععن پععژوهشهععاآوری دادهابععزار جمععع. توصععیفی از نععوع پیمایشععی اسععت-تحلیلععی

اداره کعل  کارشناسعان  ، سعان نظعامی  پرسشعنامه و مصعاحبه بعا کارشنا   ، مشاهده، ی میدانیهاپیشمایش

با مراجعه بعه منعابع مکتعوب اععم از     شهرداری گرگان و نیز روش اسنادی ) ،پدافند غیرعامل استانداری

عنعوان  بعه  GIS. بعوده اسعت   (های جامع و تفصیلی شهر گرگانطرح هویژهو ب و گزارشات هامقاله، کتاب

همچنین در این تحقیعق تکنیعک تحلیعل    . قع شده استافزار میزکار در این پژوهش مورد استفاده وانرم

 . مورد استفاده قرار گرفته است ( AHPسلسله مراتبی )

 

 ( AHP) فرآیند روش سلسله مراتبی تبیین چارچوب و

بندی گیری که در آن انتخاب یک راهکار از بین راهکارهای موجود ویا اولویتعلم تصمیم در

از . اندگیری چند معیاره جای خود را باز کردهکه روش تصمیمچند سالی است ، راهکارها مطرح است

از آنجا که . گرفته است ها مورد استفاده قراراین میان روش تحلیل سلسله مراتبی بیش از سایر روش

روش تحلیل سلسله مراتبی را ، گیری چند معیاره استپذیری نیز یک مسئله تصمیمتحلیل آسیب

ابتدا ، بر اساس این روش. پذیری به کار گرفتطلوب برای ارزیابی آسیبعنوان یک روش متوان بهمی

سپس مدل سلسله مراتبی ، پذیری مشخص شونداساس معیارهای آسیب بر، های مرتبطباید شاخص

پذیری ساختار منظور سنجشبه، شاخص در قالب چهار دسته کلی 11در نهایت تعداد  مربوط ساخته و

اند که بصورت مدل سلسله مراتبی مورد ارزیابی قرارخواهند اب شدهشهری در حمالت دشمن انتخ

ابتدا بصورت  هااین داده. شودپذیری ارائه میبندی میزان آسیبنتیجه نهایی بصورت نقشه پهنه گرفت و

بر اساس روش . شوندتهیه می ArcGIS افزاری آسیب پذیری بر اساس هر شاخص در محیط نرمهانقشه

. رسدبا یکدیگر می هانوبت به مقایسه دودویی داده، پس از ساخت سلسله مراتب، راتبیتحلیل سلسله م
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که برای  Expert choice افزاربا روش تحلیل سلسله مراتبی از نرم هادهی شاخصپس از آن برای وزن

صورت که در محیط بدین شود؛استفاده می، انجام روش تحلیل سلسله مراتبی طراحی شده است

Expert choice در مرحله بعد پس از وزن  و نسبت به یکدیگر تعیین خواهد شد هااولویت شاخص

مقدمات الزم ، تایید آن در مقایسه با مقدار استاندارد در جدول ساعتی و 1ضریب سازگاری و هاشاخص

یل برای تحل. شودپذیر فراهم میمنظور تعیین مناطق آسیببه هاترکیب شاخص برای مرحله تحلیل و

ضروری است ضریب اهمیت تمامی ، ی مورد اشارههاشاخص پذیری محدوده با توجه به معیارها وآسیب

. دهی شوندوزن هازیاد در ارتباط با شاخص متوسط و، پذیری کمنیز هر سه گزینه آسیب آنها مشخص و

دست مراتبی بهوزن نهایی هر عنصر از طریق روش سلسله ، های مربوطه محاسبه شدندپس از آنکه وزن

یک از  به الیه مربوط به هر ArcGIS افزارنرم 2وزن حاصل با استفاده از روش تحلیل فضایی. آیدمی

دار ی وزنهاالیه 3الیه نهایی از طریق روش روی هم گذاری، در نهایت شود ونسبت داده می هاشاخص

 . ددهپذیری محدوده را تشکیل میآید که نقشه نهایی آسیبدست میبه

 

 پذیريهاي سنجش آسیبمعرفی شاخص
بررسی آراء  پذیری ناشی از زلزله واین پژوهش با توجه به مباحث نظری مشترک آن با آسیب در

 های شهری در برابر هجوم راپذیری بافتصاحب نظران پدافند غیرعامل، معیارهای مربوط به آسیب

 :شرح زیر دانست:هتوان بمی

 ترکیب بافت شهری،  -

 قابلیت دسترسی به مراکز امداد رسانی،  -

 خطرآفرین،  حریم مراکز -

 های اسکان موقت مکان جمعیت و -

های زیر تعیین تا در چارچوب معیارهای مطرح شده، شاخص پذیری ومنظور تحلیل میزان آسیبهب

 پذیری قضاوت کرد:بتوان بصورت کمی در مورد میزان آسیب

 

                                           
1- CI 

2- Spatial Analysis 

3- Overlay 
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 باروش سلسله  نن آسیب پذیري پدافندي شهر گرگامراحل تعیین میزا -2شکل 

 GIS و AHP مراتبی معکوس

 

 و  امداد عملیات به بخشیدن سرعت موجب درمانی مراکز به دسترسی :درمانی مراکز به دسترسی

پذیری آسیب احتمال، درمانی مراکز از شدن دور با ترتیب این به. شودمی رسانی خدمات و تنجا

یکی از مشکالتی  هاعدم دسترسی مناسب به مراکز حیاتی از قبیل بیمارستانموضوع . شودمی بیشتر

به چنین مراکزی در هنگام جایابی این مراکز در  ناست که از عدم توجه به لزوم دسترسی سریع و آسا

دسترسی مناسب به مراکز درمانی امکان . ناشی گردیده است، یا حتی پس از آن هنگام سطح شهر و

 . سازدی جنگ را مهیا میهامجروحان ناشی از بمباران و هایت مصدومرسیدگی به وضع

 محصوریت  درجه باالرفتن با :(محصوریت درجه) هاارتفاع ساختمان و خیابان عرض بین نسبت

که این  یابدمی افزایش شدن معابر بسته احتمال( معبر کم عرض به نسبت ساختمان بیشتر )ارتفاع

 امداد عملیات، آنها شدن بسته خیابانها بر اثر بمباران و بر هاساختمان آوار ریختن با شودمی باعث امر
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ی مرکزی های مسکونی نیز قسمتهادر بسیاری از بخش. مواجه شود مشکل با پناهگیری و نجات و

ی باریک و پر پیچ و خم قابل دسترسی است که با آسیب دیدن هامحالت فقط از طریق کوچه

 . رسی غیر ممکن خواهد شدساختمانها عمالً دست

  و تخریب احتمال آن شدن بیشتر با که مهمی است شاخص :ساختمانی( تراکم) تعدد 

ی پرتراکم هاتبدیل آنها به مجموعه و هااز میان رفتن فضای سبز و باغ. شودمی بیشتر پذیریآسیب

توزیع نامناسب  ،گرددمحیطی میمنابع زیست نابودی عالوه بر اینکه سبب افت کیفیت زیستی و

حمالت جنگ دیدگان آسیب شود که برای استقرارموجب می گردد وفضاهای باز را نیز باعث می

انتقال آسیب دیدگان به فواصل  در برخی مناطق کمبودهای جدی بوجود آید و، بصورت اسکان موقت

ی که تعدد یهاشبکه ،متر 221×221با تفکیک شهر به شبکه . بسیار دور از منزلشان الزم آید

پذیری شبکه آسیب ساختمان در هر 72-121، پذیری کمساختمان باشد آسیب 72 ساختمانی تا

 . پذیری زیاد خواهد بودساختمان آسیب 121-311 متوسط و

 چنین پنداشته . تراکم جمعیتی از عوامل موثر در تعداد تلفات هستند جمعیت و :جمعیتی تراکم

پذیری ناشی از در خصوص آسیب. یابدر تلفات در اثر سانحه افزایش میآما، افزایش تراکم شود که بامی

ترین شاخص منظور عنوان اصلیمی توان تراکم جمعیتی را به، ی شهریهاحضور جمعیت در بافت

ی شهری مطرح هاپذیری بافتکننده آسیبعنوان یک عامل تقویتتراکم جمعیتی عموما به. داشت

میزان ، تری برخوردار باشددر ناحیه ای کمتر باشد واز توزیع متعادل هرچه تراکم جمعیتی. شودمی

 .(1377، همکاران )حبیبی و آسیب پذیری کمتر خواهد شد

 مقررات از ایپیچیده مجموعة از متأثر، فرایند یک نهایی محصول عنوانبه ساختمان :ابنیه کیفیت ،

 متعددی عواملبه آن اجرای و ساخت کیفیت، میان این در که است تجهیزات و محصوالت، خدمات

، کیفیت تضمین و کیفیت کنترل، ساز و نظام ساخت، سازه طبقات تعداد، سازه اهمیت قبیل از

 میزان، درآمد سطح، جامعه عمومی آگاهی میزان و سواد سطح، بخش این در بیمه صنعت وضعیت

 هر(. 7:1377، نژاد)حاتمی رددا بستگی آن کشور یافتگی توسعه به میزان کلی طوربه و کشور ثروت

ها نیز آسیب کمتری را بمباران توان انتظار داشت در زمان حمالت وتر باشد میچه ساختمان مقاوم

 . متحمل شود

 تواند از آسیب ی امدادی میهادسترسی مناسب به کاربری های آتش نشانی:دسترسی به ایستگاه

 تواند از شدت حوادث وشانی با پوشش مناسب میهای آتش نایستگاه. ناشی از حمالت جنگ بکاهد

 . جانی به شدت بکاهد خسارات مالی و
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 ی هاهایی که قابلیت اسکان موقت مردمی که خانهپراکندگی مناسب مکان های اسکان موقت:مکان

از جمله این فضاها  و شودبعد از حمالت دشمن می در حین و آسیبآنان تخریب شده سبب کاهش 

 . باشدای ورزشی سرپوشیده در سطح شهرها میهشامل سالن

 های ایستگاه های برق وپست ،رسانهای سوختحریم جایگاهT.B.S :آسیب دیدن  شبکه گازرسانی

ی مربوط به آنها هابنابراین حفظ حریم تواند سبب افزایش خسارات شود؛برخی از تاسیسات شهری می

سوخت  هایوارد شامل سه شاخص اصلی حریم جایگاهاین م، بصورت عمده در سطح شهرها. ضرورت دارد

شبکه  T.B.Sحریم پستهای برق وایستگاههای  ،(مخازن ذخیره سوخت و CNG جایگاه، )پمپ بنزین رسانی

مراکزی که پتانسیل آزاد کردن  و هاپمپ بنزین، مخازن ذخیره سوخت ،در سطح شهر. گازرسانی دانست

 . ی آسیب رسان لحاظ کردهاوان کاربریعنتوان بهرا می انرژی زیادی دارند

 

 پذیري از منظر پدافند غیرعامل:مکانی موثر بر آسیب –هاي فضاییمنظر داده از نگرگامعرفی شهر 

خاکی با کشورهای همسایه دریای خزر از موقعیت  استان گلستان با دارابودن مرزهای آبی و

 بالغ جمعیتی و هکتار 3211وسعتی معادل با اناین است مرکز گرگانشهر  برخوردار بوده و یژئوپلیتیک
 21کیلومتری از مرز ترکمنستان و 72( در فاصله 1321گلستان،  استان آمارنامه( نفر 322242 بر

 22درجه و 24 دقیقه عرض شمالی و 21درجه و 32قرارگرفته است. این شهر در  کیلومتری دریای خزر

آهن نیز به تهران و سایر از طریق راه واقع و ق کشورمحور ارتباطی شمال به شر دقیقه طول شرقی در

های اصلی موجود ابتدا شهر گرگان بندیهای کلی و خیابانبا توجه به بافتشود. نقاط کشور متصل می

دهد که شهر گرگان در های کالبدی نشان مییزون تقسیم گردید مطالعات مربوط به ویژگ 11به 

شیب زمین از بسیار مالیم تا مالیم و تند و گاهاً بسیار تند است، که  ای واقع شده است که میزانناحیه

کنند که یکی گاه تغییرات شیب در آن غیر یکنواخت و ناگهانی است. دو آبراهه از میان شهر عبور می

باشد. به در قسمت شرقی و دیگری در قسمت غربی شهر بوده و جهت هر دو از جنوب به شمال می

ای بوده و دارای های یاد شده، در نواحی حوالی آنها خاک دارای مصالح رودخانهعلت وجود آبراهه

باشد ولی در کل و در نواحی که از آبراهه دورترند تری نسبت به دیگر نواحی شهر میبندی درشتدانه

 باشد. بافت خاک ریز و چسبنده می
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 هاپذیري شهرها درجنگهاي سنجش آسیبشاخص معیارها و -2 جدول

 شاخص معیار ردیف
 میزان آسیب پذیری

 ماخذ
 زیاد متوسط کم

1 

ترکیب 

بافت 

 شهری

 تخریبی مرمتی نوساز کیفیت ابنیه
، عزیزی

 132:1321برنافر

2 
 ( )تراکم تعدد

 ساختمانی
72-1 121-72 311-121 

های پردازش

 پژوهش

 2. 1-1. 1 1. 1-1. 2 2 بیشتر از محصوریت معابر 3
های پردازش

 پژوهش

4 

قابلیت 

دسترسی 

به مراکز 

امداد 

 رسانی

دسترسی به 

های آتش ایستگاه

 نشانی

کمتر 

 متر721از
 متر1211-721

 بشتر از

 متر1211

، عزیزی

 132:1321برنافر

2 
دسترسی به 

 ببمارستانها

کمتر از 

 متر221
 متر211بیشتراز  متر 211-221

، عزیزی

 132:1321برنافر

2 

حریم 

مراکز 

 خطرآفرین

 یهاحریم پست

 T. B.S گازشهری 

بیشتراز 

 متر111
 متر 21کمتر از  متر 111-21

های پردازش

 پژوهش

7 
ی برق هاحریم پست

 شهری

بیشتراز 

 متر111
 متر 21کمتر از  متر 111-21

پردازشهای 

 پژوهش

 ی بنزینهاحربم پمپ 7
بیشتر از 

 متر121
 متر72کمتر از  متر 121-72

، مهاجری

113:1371 

2 
عیت در جم

معرض 

خطر 

واسکان 

 موقت

 A<100 100<A<200 200<A تراکم جمعیتی
، عزیزی واکبری

31:1377 

 فاصله اسکان موقت 11
کمتراز

 متر 221
 متر211بیشتر از متر211-221

پردازشهای 

 پژوهش

 
واقع شدن ، با وجود ساخت و ساز با سن کم 1 توان گفت که در زونبنابر مشاهدات میدانی می

خطر لغزش را تا حدود  (ها در قسمت غربی این زون در شیب بسیار تند )حوالی صدا و سیماساختمان

ها ساختمان ()حوالی خیابان امام رضا 2دهد و همچنین در منطقه وسیعی از زون زیادی افزایش می

به به همین ترتیب وجود بافت تاریخی و فرسوده و بازارها که . اندفرسوده بوده و در شیب واقع شده

ریزی پدافند غیرعامل برای این ناحیه را نشان شکل فشرده در مرکز شهر واقع هستند اهمیت برنامه

، درصد این ناحیه را در بر گرفته است 71که حدود  7همچنین در قسمت وسیعی از زون . دهندمی



www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 21/سال سوم/شماره مسلسل دهم/زمستان  آمایش جغرافیایی فضامجله                                                                     21

ها مانساخت %21حدود  مجموع در کل سطح شهر در. باشدهای بدون اسکلت موجود میبافت ساختمان

ها ساختمان %21لحاظ کیفیت ابنیه  همچنین از. بیشتر هستند نیز سه طبقه و %41 یک ودو طبقه و

که شامل  11 و 11، 2، 4های زون. باشندفاقد استحکام الزم می تخریبی و ،مرمتی %21 نوساز و

 رض کم معابر وع باشد از کیفیت ابنیه نامطلوبی برخوردار بوده ومحدده بافت قدیمی شهر گرگان می

 با توجه به آنکه تاسیسات و. امداد رسانی را با مشکل مواجه خواهد کرد، ترافیک باالی وسایل نقلیه

اند اما توزیع نامناسب بعضی از این های خدمات شهری بسیاری در سطح محدوده واقع شدهکاربری

غربی شهر  نواحی مرکزی و در اًمراکز درمانی را شاهد هستیم که عمدت ها وها نظیر بیمارستانکاربری

های امداد تیمجموع توزیع فعال در. شد خود مانع امدادرسانی به موقع به مجروحان خواهد واقع شده و

بخش غربی شهر نسبت به  تاسیسات شهری در سطح محدوده بصورت یکنواخت انجام نشده و رسانی و

 . باشدبخش شرقی از امکانات بهتری برخوردار می

 

 
 گلستان استان مرکز گرگان شهر موقعیت -1 شکل

 

و به  آفندپدافند کلمه متضاد : درآمدي بر مفهوم پدافند شهري و دفاع غیر عامل در شهرها

منظور جلوگیری شود که بهمعنی دفاع در برابر هجوم یا تک هوائی است و شامل مجموعه اقداماتی می

 ،پدافند در مفهوم کلی. شودانجام می کشوری یک یی و شکسته شدن حریم هوایی هواهابمباراناز 

ات آفندی دشمن و جلوگیری کاهش تاثیر اقدام ٬سازیخنثی ،منظور دفعمجموعه اقداماتی است که به

، تضمین امنیت افراد، جان مردم پدافند به حفظ. گیرداز دستیابی دشمن به اهداف خودی انجام می

http://samadipadafand.persianblog.ir/w/index.php?title=%D8%A2%D9%81%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://samadipadafand.persianblog.ir/w/index.php?title=%D8%A2%D9%81%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://samadipadafand.persianblog.ir/w/index.php?title=%D8%A8%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://samadipadafand.persianblog.ir/w/index.php?title=%D8%A8%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://samadipadafand.persianblog.ir/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://samadipadafand.persianblog.ir/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
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 است هرگونه تجاوز حاکمیت ملی در همه مواقع در برابر هرگونه شرایط و تمامیت ارضی و صیانت از

 . شودبندی میتقسیم پدافند غیرعاملو  پدافند عاملپدافند به دو گروه ( 13:1372، احمرلوئی)
 ابزاری، عامل پدافند که معنا این به. باشدمی "انسان عامل" غیرعامل و عامل پدافند بین تمایز وجه

 ،سازماندهی ،جنگی آالت و ابزار بر مشتمل و دارد انسانی کاربری و مستقیم مدیریت به نیاز که است

. است اعتبار فاقد خود خودی به ابزار آن ،انسان حضور عدم شرایط رد که نیروهاست مدیریت و آموزش

 ابزار بدون که ایگونه به ،بوده جنگ مهندسی زمینه در معماری امکانات غیرعامل پدافندکه  حالی در

 نقاط در استقرار یا سنگر درون گرفتن پناه مانند. دهد افزایش را دفاعی و رزمی نیروهای ،توانمندی و

گردد که به مجموعه اقداماتی اطالق میبنابراین پدافند غیرعامل ( 1374، صغریان جدیا) عمرتف

توان از وارد شدن خسارات مالی به تجهیزات و مستلزم به کارگیری جنگ افزار نبوده و با اجرای آن می

رات تاسیسات حیاتی و حساس نظامی و غیرنظامی و تلفات انسانی جلوگیری نموده و یا میزان این خسا

، فریب، پوشش، اختفاء، اقدامات پدافند غیرعامل شامل استتار. و تلفات را به حداقل ممکن کاهش داد

 ( 217:1372، مدیری)د باشمی دسترسی مکانیابی و ،های امناستحکامات و سازه، پراکندگی

 خصمانه وی نامتقارن امروزی در جهت مقابله با تهاجمات هادر جنگ، انجام اقدامات دفاع غیرعامل

ادی است که وسعت یموضوع بن، دریایی کشور مهاجم زمینی و، از حمالت هوایی تقلیل خسارات ناشی

، ارتباطی، سیاسی، غیرنظامی حساس نظامی و اتی ویمراکز ح و هاگستره آن تمامی زیرساخت و

، هانیروگاه، هاگاهی محصوالت کلیدی نظیر پاالیشهازیرساخت، هاپل و هافرودگاه، مواصالتی نظیر بنادر

گیرد تا حدی کشور را در بر می جمعیت مردمی مراکز هدایت وفرماندهی و، ی بزرگ صنعتیهامجتمع

 ریزی ویری وابسته به برنامهگناپذیری در جنگ به نحو چشمشکست اقتصادی و امنیت ملی و ظکه حف

  .(1372، همکاران مطلق و اکبری) باشدساماندهی همه جانبه در موضوع حیاتی دفاع غیرعامل می

ی مدلل هانمونه ،ی اعصار گذشته تاریخ بشری و قرون حاضرهاتجارب و شواهد ثبت شده در جنگ

 یهاموارد مشروحه زیر نمونه. کندو انکارناپذیری است که اهمیت پدیده غیرعامل را آشکار و ثابت می

  باشد:ارز این اهمیت می

ترین سرمایه و موجودیت ملی یروی انسانی می گردد که با ارزشموجب زده ماندن و حفظ بقای ن -

 . باشدکشور می

جویی کالن اقتصادی و ارزی در حفظ تجهیزات و تسلیهات بسیار گران قیمت نظامی موجب صرفه -

 .گرددمی

را در . ..ارتباطی و مراکز عمده علمی و فرهنگی و ،نظامی ،سیاسی ،مراکز حیاتی وحساس اقتصادی -

ی هوایی دشمن حفظ و ادامه فعالیت در شرایط بحران و جنگ را ممکن ها ابر حمالت و بمبارانبر

 .کندمی

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%86%D8%AF_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%86%D8%AF_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%86%D8%AF_%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%86%D8%AF_%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84
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 . گرددمی توجه به دشمن موجب تحمیل هزینه قابل -

 .گرددسبب به وجود آوردن تاثیرات روحی و روانی مثبت در شهروندان و رزمندگان می -

و مکان مناسب وگرفتن آزادی و ابتکار عمل از دشمن  موجب حفظ نیروها برای ضربه زدن در زمان -

 . گرددمی

 .ی آینده و لزوم آمادگی دفاعیهاناپذیر بودن بروز جنگاجتناب -

تر و سهل الوصول تر و با سیاست و خود کفایی و ساده ،نیل به دفاع غیرعامل در مقایسه با دفاع عامل -

 ( ب گاه پدافند غیرعاملو) تر استعدم وابستگی و استقالل کشور موافق

 

 ي مرتبط با پدافند غیرعاملهانظریه

 و نظعامی  یعک  اینکعه  رغعم  بعه  معیالد  از پعیش  سعال  211 متولعد  چینی معروف سردار 1تزو سون

 را دشعمن  لشعکر  بتوانعد  کعه  دانستمی کسی را ماهر استراتژیست و بود مخالف جنگ با بود تئوریسین

 را نظامی عملیات هدف وی نماید تصرف خونریزی بدون را هارشه و نماید تسلیم نظامی درگیری بدون

 اسعلحه  نویسعد معی  و کندنمی تلقی روستاها ساختن ویران و هاشهر کردن خراب و دشمن لشکر انهدام

 اخعتالف  رفعع  بعرای  دیگعری  حل راه که شد متوسل جنگ به باید هنگامی تنها و است نامبارک ابزاری

 دشعمن  مغعز  در را خعالص  تیر که نگردمی ابزاری مثابه به ارتش به او یبترت این به باشد نداشته وجود

 مبعارزه  نعوع  یعک  بلکعه  شعود نمعی  تلقعی  گعذرا  و غیرعادی امری تزو سون نظر از جنگ. کندمی خالی

 . است عقالنی تحلیل مستعد لذا و شود می تکرار که است آگاهانه و عملی و مسلحانه

ی نسعل ششعم را   هاجنگ بندی کرده وت به شش دسته تقسیمجنگ را درتاریخ بشری 2اسلیپیچنکو

ی نسعل  هعا دوره اول جنعگ . دانعد می محل وقوع آن را در کالنشهرها حاصل انقالب در فناوری نظامی و

 و هعا موشعک  هعا معاهواره  ،با توسعه ابزارهای نوین نظامی ماننعد لیعزر   71توان از اوایل دهه ششم را می

خعورد کعه   ی نسعل ششعم کلیعد معی    هعا دوره دوم جنگ آغاز ،میالدی 71 در نیمه دهه. ها دانستبمب

. انعد لجستیک دقیق که در این دوره توسعه یافتعه ، پدافند دقیق، جنگ دقیق، زنی دقیقعبارتند از هدف

ای سازی سازماندهی جدید شامل حرفه ی عملیاتی وهاطرح، میالدی 21اوایل دهه  و 71در اواخر دهه 

کعه   شعوند تئوری فوق مانور پذیری مطرح می وتئوری جنگ موازی ، انباشت سالح و یدمدل تول، ارتش

خلعیج   1227 جنعگ . ی نسل ششم محسعوب معی شعوند   هادر واقع نقطه عطفی برای دوره سوم جنگ

دشمن  ،آمریکایی 3سرهنگ واردن. فارس موسوم به طوفان صحرا را باید نقطه آغاز این جنگها تلقی کرد

                                           
1- Soon teso 

2- Slipchenko 

3- Varden 



www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 22                                                               ...تفاده از تحلیل سلسله مراتبیساختار شهری با اس آسیب شناسی پدافندی

 
 

. دانعد بر این اساس آنرا مشتمل بر پعنج حلقعه ارگانیعک معی     ستم یا ارگان پنداشته وعنوان یک سیرا به

درونی ، ای که مهم ترین حلقهبه گونه. اندی واردن بنابر اهمیت از درون به بیرون گسترش یافتههاحلقه

. دهعد هدف اصلی را تشکیل می ی بیرونی قرار داشته وهاترین حلقه است که تحت حفاظت شدید حلقه

 (. 1374، های مجلس شورای اسالمی)مرکز پژوهش آمده است( 3این رتبه بندی در شکل )
 

 
 مدل پنج حلقه واردن -9 شکل

 

 انجام تحلیل سلسله مراتبی
. سنجش قرار گرفت پذیری محدوده بر اساس هر شاخص مورد تحلیل ومیزان آسیب در بخش قبلی

کمک  با غیرعامل و پدافند اسان حوزه شهرسازی وکارشن اینجا با بررسی آرای صاحب نظران و در
ابتدا . شودها سنجیده میشاخص زنهای مربوط به هر کدام از معیارها و و Expert choiceافزار نرم

متوسط ، پذیری کمسه گزینه آسیب سپس هر مشخص و معیارها و هایک از شاخص ضریب اهمیت هر
ی پژوهش را هامقایسه دودویی بین شاخص( 2) جدول. ودشدهی میوزن هاوزیاد در ارتباط با شاخص

 . دهدنشان می
ی حاصله از طریق روش تحلیل سلسله هاضریب سازگاری برای وزن، به منظور اعتبار سنجی مدل

صورت  Expert choiceافزار طریق نرم از معیارها بصورت جداگانه و و هابرای هرکدام از شاخص، مراتبی
پذیری مشخص شد که با بررسی مدل ارزیابی آسیب. صله توسط نرم افزار تایید شدهای حاوزن گرفت و
در این میان معیارهای بافت  اهمیت یکسانی برخوردار نیستند و پذیری ازی آسیبهاشاخص معیارها و

های اسکان مکان جمعیت در معرض خطر و و 224. 1 اهمیت کالبدی آن با شهری بدلیل گستردگی و
از باالترین ارزش در  313. 1پذیری نیروی انسانی موجود در محدوده با اهمیت آسیب موقت بدلیل

ی هاحریم کاربری و 132. 1 امداد رسانی با پس از آن مراکز. پذیری برخوردارندارزیابی میزان آسیب
 . اندامتیازهای بعدی را به خود اختصاص داده 141. 1خطرآفرین با 
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 بررسی برحسب روش تحلیل سلسله مراتبی اي موردنسبت اهمیت معیاره -1 جدول
ترکیب بافت  

 شهری

جمعیت واسکان 

 موقت

 مراکزامداد

 رسانی
 هاحریم

 - - - 1 ترکیب بافت شهری
 - - 1 2 عیت واسکان موقتجم

 - 1 3 2 مراکز امدادرسانی

 1 2 7 2 هاحریم

 
 هایافته بحث و

با تقسیم . گرگان انتخاب شد پذیری شهرشاخص برای بررسی آسیب 11در این تحقیق تعداد 

، کم، حسب پذیری برمیزان آسیب ،ArcGIS افزاربا کمک نرم زون و 11محدوده مورد مطالعه به 

حسب کیفیت ابنیه در شهرگرگان در  پذیری بربررسی نقشه آسیب با. یاد بدست آمدمتوسط وز

 محدوده بافت قدیم شهر، امام رضا، باهنر شهید، های ایرانمهرهای واقع در خیابانبلوک یابیم عمدتاًمی

فاقد اسکلت  اکثرا آباد از کیفیت ابنیه نامطلوبی برخوردار بوده واسالم، قلعه حسن، خیابان شهدا، گرگان

بر اساس شاخص  .(4 شکل) باشدمی 11، 11، 7، 4های شامل زون عمدتاً هااین محدوده. باشندمی

پذیری کمتری نسبت به بقیه محدوده شهر آسیب 11، 2، 4، 2های زون، دسترسی به مراکز درمانی

انی را به خود های واقع در قسمت جنوبی شهر گرگان بیشترین تراکم ساختمبلوک .(2 شکل) دارند

، 3، 2، 1های در زون این بلوکها عمدتاً. باشندپذیری میدارای بیشترین میزان آسیب اختصاص داده و

های قسمت شمالی شهر واقع شده که کمترین بالعکس کمترین تراکم ساختمانی در زون واقع و 2، 4

 .(2 شکل) اندپذیری را نیز به خود اختصاص دادهمیزان آسیب
 

  
 پذیري برحسب نقشه آسیب -4کل ش

 کیفیت ابنیه
 پذیري برحسب دسترسینقشه آسیب -5شکل 

 به مراکز درمانی
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 پذیري برحسب تراکم نقشه آسیب -6شکل 

 )تعدد( ساختمانها

 پذیري نقشه آسیب -7شکل 

 برحسب تراکم جمعیتی

 

اراضعی جنعوبی شعهر     در عمعدتاً  بیشعتر  درهکتعار و  نفعر  411بیشترین تراکم جمعیتی بعه میعزان   

پعذیری را  سروش جنگل واقع شده که بیشترین آسعیب  ،دخانیات، گلشهر ،ی بلوار ناهارخورانهامحدوده

 شعرقی و ، هکتار بیشتر در حاشیه شعمالی  نفر در 1-111به تعداد  کمترین تراکم جمعیتی را نیز. دارند

 2تععداد  ( 7شعکل ) پذیری را دارندشاهد هستیم که کمترین آسیب  ،ی کمربندیهاغربی شهر محدوده

 721سطح محدوده در فاصله کمتر از  %21کمتر از ایستگاه آتش نشانی در سطح شهر وجود داشته که 

در سطح شهر  این ایستگاهها دهنده کمبودمتر به این ایستگاههای آتش نشانی دسترسی دارند که نشان

تنهعا محعدوده مرکعزی     .(7 شعکل ) ص استپذیری متوسط و باالی محدوده بر اساس این شاخآسیب و

پذیری ناشعی از  در مقایسه با کل محدوده آسیب باشد وانفجار حاصل از پمپ بنزین در امان می شهر از

های مجعاور  شاخص محصوریت نسبت عرض معابر به ارتفاع بلوک .(2 شکل) باشداین شاخص اندک می

تععری  مععابر    4/11 هعای زونبافعت قعدیم    وصاًبیشتر معابر شهر گرگان خص باشد که درمعابرشهر می

این موضوع امکان که شاهد درجه محصوریت پایین معابر خصوصا در این بافتها هستیم  صورت نگرفته و

شعاخص محصععوریت معععابر شعهر گرگععان بیشععترین   . امعداد رسععانی را بعا مشععکل مواجععه خواهعد کععرد   

بعالعکس   عمعدتا بافعت قعدیم اسعت و     ر وپذیری مربوط به بلوکهای واقع در مناطق مرکعزی شعه  آسیب

محدوده بلوارناهارخوران بجز محعدوده قلععه حسعن از    ، های شهری واقع در بخشهای جنوبی شهربلوک

پست توزیعع بعرق در محعدوده معورد مطالععه       4 عدادت (11شکل) باشندمحصوریت باالیی برخوردار می

 ( 11)شعکل  افتعد یری در محدوده اتفاق میپذمیزان آسیبکه در صورت انفجار کمترین  باشدموجود می

 بینی ومنظور تقلیل فشار گاز جهت مصارف خانگی ایستگاههایی در سطح محدوده مورد مطالعه پیشبه

 21پوند بر اینچ مربع رابعه   221که فشار گاز  (T.B.S) های تقلیل فشار گازاجرا شده است. این ایستگاه
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های اطراف انفجار محدوده نقطه از شهر گرگان پراکنده و در اثر 11کنند در پوند براینچ مربع تبدیل می

هعا  متعر از ایعن ایسعتگاه    21شععاع   دهعد تعا  نمایند. بررسی این شاخص نشان میپذیر میخود را آسیب

از  هعای اسعکان موقعت یکعی دیگعر     دسترسعی بعه مکعان   . (12 )شعکل  پذیری زیعاد خواهعد بعود   آسیب

پعس از وقعوع بحعران معوثر باشعد.       کاهش صدمات انسانی در حعین و  تواند درهایی است که میشاخص

 امنیعت کعافی نیعز    هعای اسعکان موقعت کعه از    خصوص وجود مکان گرچه در حال حاضر مستنداتی در

توانعد  هعای سرپوشعیده ورزشعی معی    ما وجود ندارد ولی دسترسعی بعه سعالن    در کشور باشند برخوردار

پوشیده در سطح شهر گرگعان وجعود    سالن ورزشی سر 21 پذیری جمعیت را کاهش دهد. حدودآسیب

 .(13 )شکل شودها باعث کاهش تلفات انسانی میدارد که دسترسی سریع جمعیت به این مکان

 

  
 نقشه آسیب پذیري برحسب دسترسی  - 8شکل 

 به ایستگاه آتشنشانی

 پذیري برحسب فاصله نقشه آسیب -3شکل 

 از پمپ بنزین

  
قشه آسیب پذیري برحسب میزان ن -21 شکل   

 محصوریت معابر

نقشه آسیب پذیري ناشی از  -22 شکل  

 هاي برقانفجارپست
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نقشه آسیب پذیري برحسب انفجار  -21 شکل

 هاي تقلیل فشارگازایستگاه

نقشه آسیب پذیري برحسب فاصله از  -29 شکل

 مکان اسکان موقت
 

 پذیري شهر گرگانتهیه نقشه نهایی آسیب  و هاتلفیق الیه

پذیری زونها در وضعیت آسیب، بندی شهر گرگانپذیری با زونی آسیبهاطریق هم پوشانی الیه از

به علت قرار گیری بافت فرسوده شهر  11بر این اساس زون . متوسط وزیاد تعیین شد، سه سطح کم

پذیری را خواهند آسیببه علت دوری از مراکز امداد رسانی بیشترین  7گرگان در محدوده آن و زون 

تراکم جمعیت باال نسبت به شمال شهر  جنوب شهر به علت دارا بودن تراکم زیاد ساختمانی و. داشت

 . باشدپذیرتر میآسیب

 

 
 نقشه نهایی آسیب پذیري برحسب زون بندي شهر گرگان -24 شکل
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 گیرينتیجه

پذیری ی شهری به بررسی آسیبهاپذیری بافتی آسیبهاشاخص در این مقاله باتعیین معیارها و

پذیری نقش شهرسازی در کاهش این آسیب ساختار کالبدی شهرها با رویکرد پدافند غیرعامل و

خاکی با کشورهای همسایه و موقعیت استراتژیکی شهر  دارابودن مرز مشترک آبی و. پرداخته شد

و  همیت خاصی برخوردار باشدپذیری آن از اگرگان مرکز استان گلستان باعث شده تا بررسی آسیب

با توجه به ارزیابی صورت گرفته درخصوص محدوده مورد . عنوان محدوده پژوهش تعیین گردیدهب

 عنوان اصلی ترین مسائل موجود در محدوده مطرح کرد:به توان موارد زیر رامی، مطالعه

 پذیر بودن سیبعدم دسترسی به خدمات درمانی کافی در بخش شرقی شهر گرگان که منجر به آ

 . شده است 7 زون

 پذیر بودن زون پذیری ناشی از فرسودگی بافت در محدوده مرکزی شهر که منجر به آسیبآسیب

 . شده است 11

 پذیری ناشی از عدم دسترسی به فضای امن در محدوده مرکزی شهرآسیب 

 ب شهر نسبت به پذیری بیشتر جنوتراکم باالی ساختمانی وجمعیتی جنوب شهر که منجر به آسیب

 . شمال شهر شده است

توان به پذیری در محدوده این موارد را میمنظور کاهش میزان آسیبیی بههابرای تدوین برنامه

، مطابق با تحلیل مسائل موجود در محدوده. منفی مدنظر قرار داد عنوان اصلی ترین نکات مثبت و

صورت زیر ارائه توان بهمی را ر شهری گرگانپذیری ساختاراهبردهای پدافندی مربوط به کاهش آسیب

 کرد:

 جهعت اسعکان موقعت جمعیعت و      شعهر ی مناسعب و امعن در سعطح    هابینی مکانشناسایی و پیش

 .  مثمر ثمر باشد هاتواند در کاهش آسیبیا زمان بحران می جنگی ضروری هنگام وقوع هافعالیت

 بهسازی شبکه معابر های امن باایجاد امکان دسترسی سریع جمعیت به مکان 

 های امدادی با پراکندگی مناسب در سطح شهرتوسعه کاربری 

 منظور استقرار موقت نظامی کعه  به (بینی فضاها و اماکن مناسب )با مشورت کارشناسان نظامیپیش

 . ضرورت دارد هادر شرایط بحران جهت دفاع از جمعیت و فعالیت

 تأسیسات حیاتی و حساس همجوار با عوارض مصعنوعی   المقدور اجتناب از مکان یابی و احداثحتی

پعذیری ایعن مراکعز در برابعر     ی اصلی کعه موجعب افعزایش آسعیب    هاو جاده هاشاخص نظیر بزرگراه

 .  گرددتهدیدات دشمن می
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   ی گععازهععاحسععاس و مهععم و مراکععزی ماننععد ایسععتگاه  ، انتخععاب بهینععه مکععان مراکععز حیععاتی ،

ی پمپاژ و ذخیعره  هاایستگاه، و مراکز اورژانس هابیمارستان، راتیمراکز مخاب، ترانسفورماتورهای برق

 .  پذیری آنان گرددتواند باعث کاهش آسیبمی ...آب و

 

 منابع
. 1371 ،محیطی تهران بزرگزیست مرکز مطالعات زلزله و و( )جایکا المللی ژاپنهای بینانس همکاریآژ -1

 . شهرداری تهران، ای تهران بزرگبندی لرزهمطالعه ریز پهنه

 تهران، دانشکده فارابی ،(ه. م. )ش ها نوینپدافند غیرعامل در جنگ. 1372، محمدحسین، احمرلویی -2

 پایتخت ابعاد پدافند غیرعامل در بررسی جایگاه و .1372 .غالمرضا، زادهعباس، مصطفی، اکبری مطلق -3

 . قاومی مهاسازه اولین کنفرانس پدافند غیرعامل و، ایران معنوی

و معماری تاریخ کنگره مقاالت مجموعه، بم ارگ در غیرعامل دفاع مقاله. 1374، احمد، جدی اصغریان -4

 .تهران ،کشور فرهنگی میراث سازمان ،دوم جلد، کرمان بم ارگ، ایرانشهرسازی

: مطالعه وردنمونه م) شهر ای درارزیابی میزان آسیب پذیری لرزه .1377، همکاران حسین و، نژادحاتمی -2

 .21-1، 27، ی جغرافیای انسانیهاپژوهش ،(شهرداری تهران 11 منطقه

تعیین عوامل ساختمانی موثردرآسیب پذیری بافت کهن شهری زنجان " .1377 ،همکاران کیومرث و، حبیبی -2

 .  32-27صفحات ، 33 شماره، هنرهای زیباFUZZY LOGIC" و ”GIS بااستفاده از

انتشارات دانشگاه ، 32مجله صفه شماره ، "ریزی پدافند وپناهگاه شهریبرنامه". 1371 ،الهکرمت، زیاری -7

 .شهید بهشتی

نمونه ، پذیری شهری ناشی از حمالت هواییارزیابی آسیب .1321 .مهدی، برنافر محمدمهدی و، عزیزی -7

 شهر تهران 11موردی ناحیه یک از منطقه 

. ارشدنامه کارشناسیپایان، از زلزله ناشی ضایعات یت بحران در کاهشکاربرد مدیر. 1322 سیروس ،علیدوستی -2

 . دانشگاه تهران

، عامل غیر دیدگاه پدافند از بهینه الگوی ارائه و شهری الزامات مکانیابی تاسیسات. 1372 مهدی، مدیری -11

 . دانشگاه تهران، جغرافیا دانشکده، شهری ریزی وبرنامه جغرافیا دکتری دوره رساله

 ."اسناد مربوط به الیحه تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور" .1374 ،های مجلس شورای اسالمیمرکز پژوهش -11

 .چاپ اول، تهران، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، پدافندغیرعامل. مبانی و اصول .1372 .جعفر، نیاموحدی -12
 

13.Aysan, Y., and Davis, I. 1993. “Rehabilitation & Reconstruction.”; UNDP Press: New 

York.  

14.Azizi, M.M., and Akbari, R. 2008. “Urban Planning Issues in Earthquake 

Vulnerability”; J. Fin. Art. 34: 25-36.  

15.Cova, T.J. 1999. “GIS in Emergency Management, GeographicInformation Systems: 

Principle. Techniques.”; John Wiley& Sons Press, New York.   



www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 21/سال سوم/شماره مسلسل دهم/زمستان  آمایش جغرافیایی فضامجله                                                                     21

16.Fardroo, M. 2008. “Theatrical Approach in Passive Defense.”; Abbasi press: Tehran.  

17.Fischer III, H., scharnberger, charls, K. and Geiger, Charles J. 1996. "Reducing seismic 

vulnerability in low to moderate risk areas”, disaster prevention and management, 5(4), 

MCB University. 

18.Hamidi, M. 1992. “Assessment of Urban Land ParcelsVulnerability in Natural Disasters. 

”; Iiees Press: Tehran.  

19.Liangfeng, Z., Guirong, Z., Kunlong, Y., and Liang, Z. 2002. Risk analysis system of 

geo-hazard based on GIS technique, Journal of Geographical Sciences, 12: 371. 

20.Mitchel James K. 1999. ”Megacities and natural disasters: a comparative analysis”, 

jeojornal 49, kluwer publishers: printed in thenetherlands.  

21.Nateghi-A, F. 2001. ”Earthquake scenario for the maga-city of Tehran” ،Disaster 

prevention and manegment, 10(2), MCB University.  

22.Paton, D. and Fohnston, D. 2001. "Disaster and communities: vulnerability, resilience 

and preparedness, Disaster, prevention and Management, 10(4), MCB University.  

23.Rattien S. 1990. The Role of media in Hazard Mitigation & Disaster Management, 

Disaster Press. 

 



 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

