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  )المللي انجمن جغرافياي ايرانفصلنامه علمي ـ پژوهشي و بين(جغرافيا 

  1396بهار ، 52شماره ، سال پانزدهمدوره جديد، 

  

  ايياييپذيري شهري با رويكرد پدافند غيرعامل در شهرهاي منطقهپذيري شهري با رويكرد پدافند غيرعامل در شهرهاي منطقهواكاوي آسيبواكاوي آسيب

    يك مطالعه موردي در شهر گرگانيك مطالعه موردي در شهر گرگان  

  

5، سميرا قياسي4اميد تبريزي ،3شيما كريمي ،2زاده، حسين موسي1*امينيحسن حسيني
  

  20/1/1396: ، تاريخ تاييد15/11/1395 :تاريخ وصول

  

  چكيده

 گستردگي شدت توانمي قبل، غيرعامل پدافند كاربردي هايطرح اجراي با و بحران مديريت جامع هايبرنامه از استفاده با امروزه

 اصول كارگيريبه تمهيدات اين مهمترين از. داد كاهش ايمالحظه قابل ميزانبه را خطرات گونهاين از ناشي تلفات و خسارات

 برابر در خطرپذيري كاهش جهت تواندمي تدابير اين بستن كاربه است، همچنين خطرپذيري كاهش جهت غيرعامل پدافند

 در همواره سياسي و جغرافيايي خاص موقعيت دليل به ايران ما از طرفي سرزمين .شود واقع مفيد سازانسان و طبيعي خطرات

 شده متحمل سنگين مالي خسارات و انساني تلفات و است داشته قرار) جنگ( سازانسان تهديدات و طبيعي خطرات انواع معرض

پذيري تأسيسات شهري با رويكرد پدافند رو و با توجه به اهميت تحقيق، هدف از پژوهش حاضر، ارزيابي آسيباز اين. است

بندي و همپوشاني منظور از روش توصيفي ـ تحليلي و پيمايش ميداني و متعاقب آن پهنهغيرعامل در شهر گرگان است كه بدين

معيار  5در اين پژوهش با استفاده از . استفاده شده است GISافزار تحليل فضايي در نرم) IndexOverlay(اتي هاي اطالعاليه

، تراكم ساختماني و توزيع فضايي تأسيسات حياتي و حساس شهر +10 پليس مراكز پراكندگي جمعيتي، تراكم راه، به دسترسي

غربي شهر گرگان هاي تهيه شده، مشخص گرديد كه قسمت شمالهمپوشاني اليه بندي آنها و در نهايت، با استفاده ازگرگان و پهنه

  هاي نفتي و شركت به دليل تمركز باالي تأسيسات حياتي نظير شركت توزيع برق استان، شركت پخش ملي فراورده

  چارچوب پدافند غيرعامل  ريزي شده بيشتري درپذيري بيشتري برخوردار است كه نيازمند تدابير برنامهاي از آسيبمنطقهآب

  .باشدمي

  

  .پذيري، شهر گرگانتأسيسات شهري، پدافند غيرعامل، آسيب: كليدواژگان

  

   

                                                 
 Amini1388@yahoo.com ،)نويسنده مسئول(ريزي شهري و مدرس دانشگاه مربي مركز مطالعات پدافند غيرعامل، دانشجوي دكتراي جغرافيا و برنامه .1 

  .ريزي شهري، دانشگاه گلستان، گرگان، ايرانكارشناس ارشد جغرافيا و برنامه.  2

  .، قزوين، ايران)ره(المللي امام خمينيكارشناس ارشد معماري، دانشگاه بين.  3

  .، تهران، ايراناسالمي علوم و تحقيقات تهرانزاد آعضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه .  4

  .واحد تهران ،مهندسي دانشگاه آزاداسالمي گروه مهندسي محيط زيست دانشكده فني و . 5
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  مقدمه

 هايدنيا به پيشرفت شهرهاي كالن و شهرها مختلف، هايعرصه در بشر دانش و فناوري پيشرفت با امروزه چه اگر

  در انساني هايبحران در برابر آنها پذيريآسيب احتمال پيشرفت اين با همزمان ولي اندكرده پيدا دست چشمگيري

 رو، مديراناين از است كرده پيدا تروريستي افزايش هايفعاليت و شهري هايشورش گذاري،بمب مانند اخير هايدهه 

 پدافند قبيل از شهري طراحي و ريزيبرنامه نوين از رويكردهاي استفاده با اخير هايسال در شهري ريزانبرنامه و

 براساس را مختلف هايكاربري چيدمان و شهري فضاهاي ريزيكالبدي، برنامه ساخت تا اندكرده سعي غيرعامل

 توجه با همچنين شهرها). 1: 1391تقوايي و جوزي خمسلويي، (نمايند  رويكردها، ساختاربندي اين نوين راهبردهاي

 مراكز اجتماعي و فرهنگي، سياسي، اقتصادي، مراكز غالباً و دهندمي جاي خود در را كشور جمعيت اكثر اينكه به

متخصصين  مدنظر )غيرعامل پدافند(ها بحران برابر در شانآمادگي بايستمي همواره باشند،مي كشورها در حاكميتي
  .)91: 1394زاده ايراني، نژاد و عظيمحاتمي(گيرد  قرار مربوطه

واسطه برخورداري از امكانات و خدمات دليل حضور انسان و بهانساني است كه بهاز طرفي شهر زيستگاه متراكم 
اي نقش پشتيباني و بسيار موثري در هدايت و اداره رفاهي و معيشتي و همچنين حلقه ارتباطي و كانون انسجام منطقه

شرايط تكنولوژيكي آن را كه انسان به واسطه ) 5: 1390كامران،(جنگ و مديريت عمليات و پدافندي برعهده دارند 
واسطه داشتن شرايط مذكور هنگام جنگ و تعرض از در واقع شهرها به). 6: 1388زياري، (احداث نموده است 

  حساسيت بااليي برخوردار است كه جهت كاهش حجم خسارات بيشتر توجه به اصول پدافند غيرعامل ضروري 

باشد كه نوع هاي مديريت بحران شهري ميهري يكي از شاخهپدافند غيرعامل ش). 21: 1392خمر، (رسد نظر ميبه
از پايان جنگ جهاني دوم در بسياري از كشورهاي  .)22: 1390اميني، حسيني(باشد بحران مرتبط با آن، جنگ مي

پذيري تأسيسات شهري، تجهيزات عنوان راهكار غيرمسلحانه در جهت كاهش آسيبجهان، پدافند غيرعامل نوين، به
تأسيسات و تجهيزات  .)217: 1391كامران، (زيربنايي و نيروي انساني مطرح شده و مورد توجه قرار گرفته است 

باشند و بخش ديگر مراكز توليد، توزيع و هاي حياتي، حساس و مهم كشور ميشهري كه بخشي از آنها زيرساخت
أسيسات برق شهر، مركز مخابرات، تأسيسات گاز كاربري اراضي، مخزن و منابع آب شهر، ت: ارائه خدمات شهري مانند

از جمله فضاهاي ... ها و نشاني، فرمانداري، شهرداري، مترو و مسيرهاي حمل و نقل، بيمارستانشهري، اورژانس، آتش
عمومي خدماتي و راهبردي در سطح شهر هستند كه مكانيابي آنها بايد متناسب با بستر طبيعي و وضعيت زمين 

  ترين بحث در رابطه با پدافند غيرعامل در در اين بين، مهم). Banergeet, 1998: 37(گيرد شناختي صورت 

ريزي شهري، تقويت تأسيسات شهري، تعبيه راههاي گريز از خطر، بهبود وضع خدماتي كه در زمان دفاع برنامه
  .)Ayat Ullah, 2008: 87( پذيري و خسارات جاني و مالي در شهرها استيابد كه در پي كاهش آسيبضرورت مي

پذيري تأسيسات شهري با رويكرد پدافند غيرعامل در شهر گرگان است كه هدف از پژوهش حاضر، ارزيابي آسيب
هاي اطالعاتي در بندي و همپوشاني اليهمنظور از روش توصيفي ـ تحليلي و پيمايش ميداني و متعاقب آن پهنهبدين

    .شده استاستفاده  GISافزار تحليل فضايي نرم

  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  281      اييمنطقهپذيري شهري با رويكرد پدافند غيرعامل در شهرهاي واكاوي آسيب

 

 مباني نظري

 بحران مديريت رويكردهاي جديد از گيريبهره با خسارات ميزان تقليل جهت شهري هايكاربري پذيريآسيب كاهش

 امروزه كه است اهدافي ترينمهم از واقع شود مؤثر شهرها در ايمن محيطي ايجاد در تواندمي كه غيرعامل پدافند قبيل از

همچنين پدافند  .)11: 1394كاظمي و تبريزي، (باشند مي شهرها در آن اجراي صدد در شهري مديران و ريزانبرنامه
غيرعامل از مهم ترين رويكردها و راهبردها در حوزه مديريت بحران شهري مي باشد، ايمني و امنيت از ديرباز تاكنون 

به ساختار و فضاي سياسي موجود و  با نگاهي. هاي شهري مورد توجه بوده استريزي و مديريت سكونگاهدر برنامه
رسد تا در بستر نگاهي جامع، اقدامات سيستم دفاع غيرعامل نظر ميپارادايم هاي نظامي در فضاهاي شهري الزم به

هاي كالبدي و انساني از تجاوزات احتمالي، پذيريمورد توجه قرار گيرد تا افزايش توان و اقتدار نظام و كاهش آسيب
  كارگيري شود كه مستلزم بهمجموعه اقداماتي اطالق ميپدافند غيرعامل به )36 :1393 اخباري،(د امكان وقوع ياب

و به معناي حفظ جان مردم، تضمين امنيت افراد و صيانت از تماميت ) 8: 1390پور، زارع(افزار خاصي نبوده جنگ
هاي مديريت بحران غيرعامل يكي از شاخههمچنين پدافند ). 13: 1389احمرلوئي، (باشد ارضي و حاكميت ملي مي

پذيري نيروي اي كه موجب كاهش آسيباست كه بيشتر تأكيد آن روي مديريت است، در واقع هر اقدام غيرمسلحانه
ها و افزايش  پذيريتا باعث كاهش آسيب) 45: 1389پريزادي، (ها، تأسيسات، تجهيزات شود انساني، ساختمان

  ).121: 1389و، فردر(ايستادگي ملي شود 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ها و محورهاي اساسي در پدافند غيرعاملحوزه: 1شكل 

  

توان صحت اين ادعا را مي. اي طوالني داردريزي شهري تاريخچهكاربرد آن در برنامه بحث پدافند غيرعامل مخصوصاً
هاي صدر اسالم و تدابير دفاعي همچون حفر خندق جستجو نمود، اما با توجه به پيشرفت تكنولوژي و تغيير در جنگ

 پدافند غيرعامل

 حمل و نقل

 غذا و دارو صنايع

 انرژي مخابرات

 دفاعي ديپلماسي و امنيت

 هارسانه

 آبرساني منابع مالي
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شود يش از پيش احساس ميها بكارگيري پدافند غيرعامل در كاهش تلفات و خسارات جنگدر ماهيت تسليحات؛ به
  ).37: 1390مجيدي، (توان در ساخت دژها در ايران باستان مشاهده نمود يكي ديگر از نمودهاي آن را مي) 215: 1391كامران، (

    

  پذير شهرارزيابي آسيب

خارج از پهنه  گيرد كه با محيط طبيعي يا مصنوعي پيراموني ياساختار هر شهر تحت تأثير نوع و ميزان روابطي قرار مي
در واقع شهر در شبكه يا سلسله مراتبي از روابط كالبدي، عملكردي با محيط پيرامون قرار گرفته است و . شهري دارد

) 38: 1393اخباري، (يابد شهر در ارتباط با منطقه معنا مي... هر نوع بررسي دفاعي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و 

هاي ناشي كه از دو بعد شكل و فرم و عملكردهاي آن، در پي محدود نمودن آسيباي است گونهساختار شهر سالم به
پذيري شهر در برابر تعرضات دشمن بستگي به طوركلي ميزان آسيببه )Lacina, 2006: 276(باشد از جنگ مي

  .دارد.. عوامل متعددي از جمله تراكم ساختماني، شكل و فرم، بافت شهر و 
  

  هر بر اساس تراكم ساختمانيپذيري شارزيابي آسيب •

  :توان به موارد زير اشاره نموداز عوامل مهم مرتبط با تراكم ساختماني در رابطه با آسيب پذيري مي

دهنده شهر نيز در برابر بافت هر شهر يا همان شكل، اندازه و چگونگي تركيب كوچكترين اجزاي تشكيل: بافت شهر
توان بر اساس بافت شهر را مي). 60: 1384ابوالحسني، (خواهد بود تهاجم نظامي و ديگر بالياي شهري موثر 

توان به بافت منظم يا غيرمنظم، بافت متراكم و پراكنده، بافت هاي مختلفي بررسي كرد كه از آن جمله ميشاخص
  . ريزدانه و درشت دانه و فضاهاي خالي اشاره نمود

هاي متراكم و فشرده، موجب شاخص شدن مجموعه بافت. استدهنده موقعيت و چيستي يك محل ميزان تراكم، نشان
علت همچنين در قطعات ريزدانه به. گرددپذيري بيشتر ميكه همين عامل موجب آسيب) 1388فرازم شاد، (گردد مي

. يابدميشود، در مواقع بروز بخرام، تلفات انساني افزايش گرفتن بسيار كم مياينكه فضاهاي باز و امن براي گريز و پناه

در رابطه با بافت منظم و غيرمنظم بايد اذعان نمود كه در زمان تهاجم و بروز بحران، بافت منظم از امكان گريز و پناه 
  .تري برخوردار استبيشتر و يا امدادرساني راحت

  پذيريرابطه اندازه قطعات و سطح ساخته شده نسبت به ميزان آسيب: 1جدول

  ميزان آسيب پذيري  )مترمربع(اندازه قطعات   )درصد(ه كل نسبت سطح ساخته شده ب  رديف

1  160 < A < 100 S ≤ 200 زياد  كوچك اندازه  

2  30 < A < 60 250 < S < 500   متوسط  متوسط اندازه  

3  A < 30 S ≥ 500 كم  بزرگ اندازه  

  1384ابوالحسني، : مأخذ  

  

لحاظ اينكه پس از تخريب و يا صدمه متوسط يا كم است، بهمناطقي كه در آنها نسبت سطح ساخته شده به فضاي باز 
پذيري تر است، از آسيبديدن از امكان امدادرساني بهتري برخوردار هستند و گريز و يا عبور از منطقه نيز راحت

  .كمتري برخوردارند
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باشند، ساختار شهر ميدهنده توزيع فضاي عناصر، تركيب عناصر و عملكردهاي اصلي شهر كه تشكيل: ساختار شهر
تقسيمات . پذيري شهر در برابر حوادث مختلف، خصوصاً حمالت نظامي دشمن دارندنقش مهمي در ميزان آسيب

نيز وجود ديگري از ساختار ... مركزي يا چندمركزي بودن و كوي، محله، ناحيه، برزن و منطقه، تك: كالبدي شهر مانند
ابوالحسني، ( اظ مقابله در برابر حوادث داراي استعداد خاص خود استلحشوند كه هر كدام بهشهر محسوب مي

اي بايد باشد كه باعث پايداري شهر گونهعبارتي تلفيق طراحي و ساختار شهر در زمان بحران و جنگ، بهبه). 59: 1384
  ).9: 1387زرگر، (و طرح دفاعي آن شود 

  

  پذيري شهر بر اساس مراكز مهم شهريارزيابي آسيب •

  :گونه از اين مراكز ذكر شده است كه عبارتند ازرابطه با مراكز مهم شهري، سه در

نهند اطالق هايي كه از ملزومات اوليه براي هر شهر بوده و چرخه زندگي را در شهر، بنيان ميبه كاربري :مراكز حياتي
بحران، آسيب و صدمات جدي و ها موجب بروز و در صورت انهدام يا قسمتي از آن) 4: 1391دلير، (شود مي

آميز در نظام سياسي، هدايت، كنترل و فرماندهي، توليدي و اقتصادي، پشتيباني، ارتباطي و مواصالتي، مخاطره
فرمانداري، بيمارستان، مخابرات، ساختمان نيروي : اين مراكز شامل. اجتماعي، دفاعي با سطح تأثيرگذار سراسري گردد

  ).140: 1389 اميني،(باشند انتظامي مي

مراكزي هستند كه در صورت انهدام كل يا قسمتي از آنها، موجب صدمات قابل توجه به نظام سياسي،  :مراكز حساس
هاي انتقال اين مراكز شامل پمپ بنزين، شبكه). 12: 1391ملكي، (اي گردد اقتصادي و دفاعي با سطح تأثيرگذار منطقه

  .باشدها ميبرق، آب و گاز و همچنين پل

مراكزي هستند كه در صورت انهدام كل يا قسمتي از آنها، موجب بروز بحران، آسيب و صدمات جدي و  :مراكز مهم
آميز در نظام سياسي، هدايت، كنترل و فرماندهي، توليدي و اقتصادي، پشتيباني، ارتباطي و مواصالتي، مخاطره

، بازار و زندان CNGجايگاه : اين مراكز شامل). 29: 1386موحدنيا، (اي گردد اجتماعي، دفاعي با سطح تأثيرگذار محله
  .باشدمي

  

  روش تحقيق

اي بررسي مفاهيم و جهت انجام پژوهش حاضر ابتدا با استفاده از روش توصيفي ـ تحليلي و مطالعات كتابخانه
توزيع و پراكندگي هاي اطالعاتي مربوط به آوري اليهاي پدافند غيرعامل صورت گرفته سپس به جمعتعاريف پايه

و انجام ) خصوص شهرداري و طرح جامع شهر گرگانبه(هاي شهري تأسيسات شهري در سطح شهر از طريق سازمان
 مراكز پراكندگي جمعيتي، تراكم راه، به دسترسي ها شاملپرداخته شده، كه اين اليه GISپيش عمليات الزم در محيط 

. باشدپذير بر اساس تأسيسات ساختماني ميبندي مناطق آسيبني و پهنهبندي بر اساس تراكم ساختما، پهنه+10پليس

با استفاده ) IndexOverlay(ها گذاري اليهو منطق ارزش) AHP(سپس با استفاده از تلفيق مدل تحليل سلسله مراتبي 
  .شده استپذيري تأسيسات شهر گرگان ارئه بندي آسيبمنظور پهنهاز سيستم اطالعات جغرافيايي مدلي به
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  مراكز مهم شهري               

  مراكز حساس شهري               

  مراكز حياتي شهر                 

  

   

  

                           

  

  

                           

  بندي مراكز مهم شهريطبقه: 2شكل         

  معرفي محدوده مورد مطالعه

 50درجه و  36دقيقه و در عرض  25درجه و  54و در طول جغرافيايي شهر گرگان در بخش جنوبي استان گلستان  
 نفر 320536داراي  1390باشد كه بنابر سرشماري سال گرگان داراي آب و هواي معتدل مي .دقيقه واقع شده است

عنوان مركز استان گلستان انتخاب به 1376در سال ، و باشد مي شهرداريداراي دو منطقه  اين شهر. بوده است جمعيت
شهر گرگان پس از انتخاب شدن به عنوان مركز . تا اين زمان استان گلستان جزئي از استان مازندران بوده است. گرديد

  )1جدول(سياري از مراكز مديريتي و اداري و همچنين مراكز مهم و حياتي را در خود جاي داده است استان، ب

  فهرست عناصر مهم و حياتي شهر گرگان: 1جدول

 رده عناصر رده عناصر  رده  عناصر  رده  عناصر

  فرودگاه - 

  پايانه مسافربري - 

ي  بيمارستان ها - 
هر

 ش
ت

زا
هي

ج
ت

  

  آتشنشاني - 

  صدا و سيما - 

  دانشگاه ها - 

  انبارهاي غذايي - 

ي
بان

شتي
ز پ

راك
م

  

  استانداري - 

  فرمانداري - 

  سايت اداري - 

  هاپادگان - 

  زندان - 

 كالنتري  - 

ي
ظام

و ن
ي 

ريت
دي

ز م
راك

م
 

  شبكه انتقال آب - 

  مخازن آب - 

  شبكه توزيع برق - 

  شبكه توزيع گاز - 

  مخازن سوخت - 

 مخابرات - 

ي
يات

 ح
ت

سا
سي

تأ
 

، باروترهنشاني، ميادين ميوههاي آتشآوري زباله، ايستگاه جمع هايايستگاهتاسيسات شهري در سطح شهر دربرگيرنده 
هاي دائمي و مراكز امداد و نجات هالل احمر، مركز نمايشگاه ،هاي موجودگورستان ،هاي سوخت، جايگاه115 اورژانس

 هوايي زميني ومخازن آب ،بهداشتي عمومي يها سيسرو آب و فاضالب، گاز،هاي تنظيم فشار زباله، ايستگاه حفر بهداشتي

خود مترمربع به ازاي هر نفر را به 1.16اي در حدود  مترمربع در سطح شهر سرانه 352447با مساحتي معادل  ،باشد يم
 گرگان در غيرعامل پدافند بحث در توانندمي تجهيزات شهري و هازيرساخت قرارگيري كه مكانآنجايي از. استداده اختصاص

داده  نمايش شهر سطح در گرگان شهري تجهيزات و هازيرساخت قرارگيري و پراكندگي نحوه بعدي در شكل باشند مؤثر
  .شده است
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  توزيع فضايي تأسيسات شهري گرگان: 3شكل

  هاي تحقيقيافته

 ،+10پليس مراكز پراكندگي جمعيتي، تراكم راه، به پذيري تأسيسات شهر گرگان ابتدا دسترسيجهت ارزيابي ميزان آسيب
پذيري بر اساس تأسيسات شهري با استفاده از روش بندي آسيببندي تراكم ساختماني و پهنهبررسي شده و سپس پهنه

ها پرداخته شده در نهايت، با استفاده از همپوشاني اليه GISافزار يابي در نرمو درون AHPگذاري ارزش
)IndexOverlay (پذيري تأسيسات شهر گرگان با رويكرد پدافند غيرعامل شده استبندي آسيباقدام به تهيه نقشه پهنه.  
  

 بررسي شهر گرگان بر اساس دسترسي به راه

سازي آن در سطح مناطق شهري، دسترسي كننده پدافند غيرعامل و پيادهشايد بتوان گفت يكي از مهمترين عوامل تأمين
  مندي و استفاده از ساير خدمات در سـطح شـهر بسـتگي زيـادي بـه شـبكه       هاي بين شهري باشد زيرا بهرهشبكه راهبه 

  در واقـع دسـتيابي بـه رسـالت پدافنـد غيرعامـل، جـزء از طريـق دسترسـي تمـام سـاكنين بـه             . هاي ارتبـاطي دارد راه

  . دهدها در سطح شهر گرگان را نشان ميه راهنحوه دسترسي ب 4شكل شماره . پذير نخواهد شدهاي محله امكانراه

  
  دسترسي به راه در سطح شهر گرگان: 4شكل
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  بررسي شهر گرگان بر اساس تراكم جمعيتي •

تراكم جمعيتي از جمله موضوعات مهمي است كه در ارتباط مستقيم با پدافند غيرعامل در سطح نواحي شهري دارد و ارتباط 
مربوط به ظرفيت بافت كالبدي قابل تحمل نواحي براي نگهداشت جمعيت و ارائه خدمات و آن با نوسعه پايدار نواحي 

  . باشدشهر گرگان مي 5دهنده تراكم جمعيتي در نشان 5شكل شماره . باشددسترسي به تاسيسات شهري به اين جمعيت مي

  

  

  

  

  

  

  

  

  تراكم جمعيتي در سطح شهر گرگان: 5شكل

  +10پراكندگي مراكز پليس •

 هرچه. نمايندمي ارائه شهروندان به الكترونيكي صورت به را خود خدمات هاسازمان از بسياري اخير هايسال در

 روزافزوني در رويكرد پدافند غيرعامل اهميت نيز موضوع اين روندمي پيش شدن الكترونيكي سمتبه بيشتر هاسازمان

رويارويي  در قدرتمند ابزاري عنوانبه الكترونيك صورت به تخدما  ارائه اطالعات، فناوري ظهور از طرفي با .يابدمي
 هاي محدوديت رفع. استگرفته قرار مختلف هاي سازمان توجه مورد با خطرات و ابزار مهم در راستاي پدافند غيرعامل

در اين بعد  كه است نتايجي از... و نتايج رهگيري امكان فرآيندها، در خطا كاهش اطالعات، شفافيت مكاني، و زماني
در بحث پدافند غيرعامل و + 10با توجه به اهميت و نقش مراكز پليس  .آورند مي ارمغان به خود با از پدافند غيرعامل

با توجه به . پراكندگي اين مراكز در سطح شهر گرگان نمايش داده شده است 6مديريت شهري در شكل شماره 
  .تمطالعات ميداني تعداد پنج مركز شناسايي شده اس

  
  در سطح شهر گرگان+ 10پراكندگي مراكز پليس : 6شكل

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  287      اييمنطقهپذيري شهري با رويكرد پدافند غيرعامل در شهرهاي واكاوي آسيب

 

  پذيري شهر بر اساس عناصر كالبديميزان آسيب •

...) بافت، ريزدانگي، فضاهاي خالي و (بندي شهر گرگان بر اساس تراكم ساختماني دهنده پهنهنشان 7شكل شماره 

نمايش داده شده ) تربا قطعات بزرگ(تراكم بسيار كم تا ) با قطعات ريز(طيف از تراكم بسيار زياد  5باشد كه در مي
علت ريزدانگي از تراكم بسيار بااليي برخوردار است طبق اطالعات مندرج در اين شكل، بخش مركزي شهر به. است

بالعكس مناطق شمالي و غربي شهر گرگان با . شودپذيري بيشتر هنگام بحران ميكه همين عامل خود موجب آسيب
  .پذيري كمتري در زمان بحران برخوردارندتر از آسيبتقطعات درش

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  هاي كالبديپذيري شهر گرگان بر اساس شاخصبندي آسيبپهنه: 7شكل

   

  پذيرپذيري شهر بر اساس تراكم عناصر آسيبميزان آسيب •

پذير اساس توزيع عناصر آسيبپذيري شهر گرگان بر بندي آسيبدهنده پهنهنشان 8اطالعات مندرج در شكل شماره 
غربي شهر گرگان توزيع يافته پذير شهر در قسمت شمالشود بيشتر عناصر آسيبطور كه مشاهده ميهمان. شهر است

  . است

العاده زيادي از نظر استقرار تأسيسات شهري برخوردارند غربي شهر گرگان كه از اهميت فوقدر قسمت شمال
- هاي نفتي، شركت آب منطقه، شركت توزيع برق استان، شركت پخش ملي فراوردهتأسيسات حياتي و حساسي نظير

اي، اداره آب و فاضالب، مجتمع سپاه نينوا و اداره كل دامپزشكي استان واقع شده است كه همين امر اين منطقه از 
نيز مراكز مهمي نظير  شرقهمچنين در قسمت شمال. شهر را به منطقه مهمي از نظر پدافند غيرعامل تبديل نموده است

  .ادراه راه و ترابري، دادگستري و سايت اداري قرار دارند كه در درجه دوم اهميت قرار دارد
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  پذير شهرپذيري شهر گرگان بر اساس عناصر آسيببندي آسيبپهنه: 8شكل

  

  پذيري در چارچوب پدافند غيرعاملبندي شهر بر اساس آسيبپهنه

بندي شهر گرگان از نظر تراكم ساختماني و توزيع و پراكندگي تأسيسات شهري، به تلفيق و پهنه در نهايت پس از
پذيري بندي شهر گرگان از نظر آسيبهاي اطالعاتي، پهنهبندي پرداخته و در نتيجه با همپوشاني اليهتركيب اين پهنه

، مناطق مركزي 9عات مندرج در جدول شماره طبق اطال. تأسيسات شهري با رويكرد پدافند غيرعامل ارائه شده است
پذيري غربي به دليل تراكم ساختماني باال و همچنين توزيع متمركز تأسيسات مهم و حياتي شهر از آسيبو شمال

  .باالتري نسبت به ساير مناطق شهري برخوردارند
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  غيرعاملپذيري شهر گرگان با رويكرد پدافند بندي آسيبپهنه: 9شكل
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  گيرينتيجه

اي اتخاذ شده است كه در اولين فرصت و در اثر اولين بحران گونهريزي شهرها بهدر برخي از شهرهاي كشور ما برنامه
  رساني، توزيع برق و گاز شهري دچار اختالل و بحران شديد هاي آبو حمالت موشكي دشمن، سيستم

در اين . شودهاي حياتي قطع ميارتباطات و شريان. شودمواجه ميشود و در نتيجه آذوقه مردم با كمبود شديد مي
پدافند غيرعامل به . تواند موثر و كارا باشدريزي در چارچوب پدافند غيرعامل تا حد بسيار زيادي ميزمينه برنامه

ان از وارد شدن توافزار خاصي نبوده و با اجراي آن ميكارگيري جنگشود كه مستلزم بهمجموعه اقداماتي اطالق مي
  .خسارات مالي به تجهزات و تأسيسات حياتي و حساس نظامي و غيرنظامي و نيز تلفات انساني جلوگيري نمود

بندي محدوده در اين پژوهش، ابتدا به تهيه فهرستي از نقاط حساس و حياتي شهر گرگان پرداخته شده است، سپس پهنه
 جمعيتي، تراكم راه، به هاي مربوط به پدافند غيرعامل، دسترسيريزيدر برنامه عامل تأثيرگذار 5مورد مطالعه با استفاده از 

  هاي موجود در طبق نقشه. بندي عناصر تأسيساتي تهيه شده استتراكم ساختماني و پهنه ،+10پليس مراكز پراكندگي

بيشتري هنگام بحران برخوردار است، پذيري دليل قطعات ريزتر از آسيببندي تراكم ساختماني، مركز شهر گرگان بهپهنه
هاي اطالعاتي، در نهايت، با همپوشاني اليه. غرب اين شهر قرار دارندپذير در شمالهمچنين بيشتر تأسيسات آسيب

غرب شهر گرگان به دليل قرارگرفتن مراكز حساس و حساتي نظير شركت توزيع برق مشخص گرديد كه شمال و شمال
پذيري بيشتري نسبت به اي، اداره آب و فاضالب آسيبهاي نفتي، شركت آب منطقهاوردهاستان، شركت پخش ملي فر

  :شودهاي پژوهش، يشنهادهايي ارائه ميدر پايان با توجه به يافته. ساير نقاط دارند

  .پذير شهر گرگانغيرعامل و نقشه نقاط آسيب پدافند جامع طرح تهيه −

 مناطق نقشه براي تهيه اقداماتي انجام و تلفن و ،گاز آب برق بكهش مانند تجهيزات و تاسيسات وضعيت بررسي −

 .شهر پذيرآسيب

 شهر مهم هايساختمان و تأسيسات و پراكندگي شهر ايحاشيه هايبافت ساماندهي −

  .آنها خسارت بيشتروكاهش امنيت ايجاد براي تجهيزات اين از حفاظت −

  .هاي اصلي در شهر گرگانمنظور شريانهاي شهري بهريزي جهت حفظ راهبرنامه −

  .شهر ادارات از يك هر در غيرعامل پدافند گروه يك ايجاد −

  .حمالت و بحران زمان وقوع در آن به ساكنين دسترسي براي باز فضاي ايجاد براي بالاستفاده هايزمين از استفاده −

 .است پراكندگي اصل كه هافعاليت و هاسازمان صنايع، جمعيت، با رابطه در تمركززدايي −

  

  كتابشناسي

  هاي نوين، دانشكده فارابي، تهران؛، پدافند غيرعامل در جنگ)1389(احمرلويي، محمدحسين .1

، بررسي پدافند غيرعامل در مديريت شهري، فصلنامه ژئوپوليتيك، سال دهم، شماره )1393(اخباري، محمد؛ محمدعلي احمدي مقدم .2

  دوم، تابستان؛
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