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Extended Abstract 

Introduction 

Urban facilities, some of which include vital and sensitive infrastructures of the country and 

national capital, and the other include production, distribution and provision of municipal 

services such as city water source and reservoir, city electricity facilities, telecommunication 

center, gas facilities, emergency, fire station, etc. are among the public spaces of the area and 

city which are built and operated at a high cost and are directly related to other functions of the 

city, so that any disturbance in them paralyzes other urban functions. As a definition, the passive 

defense is a set of measures that do not require the use of weapons, equipment and weapons, 

and by implementing it, it is possible to prevent financial damage to vital, sensitive and 

important military and civilian equipment and facilities, and human casualties, or decrease the 

amount of damage and casualties caused by air strikes and missile bombardments to a 

minimum. Shirvan, as the second big city of North Khorasan province and because of the 

localization of management centers, vital and important facilities in it is of great importance. In 

addition, the city of Shirvan could face political and military threats due to its proximity to 

Turkmenistan. Therefore, it is necessary to pay attention to the vulnerability and endangerment 

of urban facilities and equipment of Shirvan from the point of view of passive defense, which 

according to the issues raised, the most important question of the present study is: Which 

category of urban elements in Shirvan are the most important elements vulnerable to human 

hazards? Therefore, considering the role and position of Shirvan city and also based on the 

general policies of the Iran system regarding passive defense of the country, acted by the 

Expediency Discernment Council of Iran, planning and formulating strategies to improve its 

security is of high importance. The purpose of the present study was to evaluate the level of 

vulnerability of the (vital, sensitive and important) elements of Shirvan city against the military 

threats with passive defense approach. 

 

Methodology 

Due to the nature of the data, the present study uses a mixed research method. Also, this 

research from the perspective of purpose is an applied research and in terms of research method 

was a mixed method of descriptive, analytical and field research method. After identification the 

location of vital, sensitive and important centers in this city, Analytical Hierarchy process 

(ANP) and GIS software were used in order to evaluate these centers. Considering that the 
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statistical population of the present study included managers and experts specializing in passive 

defense and urban planning, and based on information obtained from departments and 

organizations related to the research topic, namely, municipality, governorate, road and urban 

planning office, Red Crescent department and military organs, which were about 80 persons. 

Then, 50% of the statistical population ie 40 experts and thinkers in the field and related to the 

research topic who were working in the city of Shirvan were selected a statistical sample and a 

specialized questionnaire that completed by these individuals was analyzed using the ANP 

model. In the present study, three main criteria (vital centers, sensitive centers and important 

centers) along with sub-criteria with the opinion of relevant experts were extracted and listed as 

important elements and areas of Shirvan city 

Results and Discussion 

Due to the strategic position of Shirvan city and having a common land border with 

Turkmenistan, the study of its vulnerability is of particular importance and the importance of 

planning in times of crisis is felt in the research area. Based on the results, the number of 13 

sub-criteria in 3 criteria of vital, sensitive and important centers were combined with each other 

in ArcGIS software and based on the importance coefficients obtained by experts and elites in 

Super Decisions software. The following figure shows the vulnerability of Shirvan city in the 

face of natural and human hazards using ANP Analytic Network Process, and based on passive 

defense approach. The results showed that the study conducted by Anvari et al (2020) in 

Zahedan (Souteastern Iran) is consistent with the present study, because in Zahedan, the largest 

area of the city showed less vulnerability. Also, the results of Aftab et al. (2018) in Urmia 

(Northwestern Iran) was consistent with the results of the present study because in Urmia the 

vulnerability of urban elements was low. on the other hand it was not consistent with the results 

of research conducted by Khodadad et al. (2019) in Bandar Torkman (Northern Iran), because in 

their research 75% of the Bandar Torkman has been exposed to high vulnerabilities. 

 

Conclusion 

Vulnerability rate in 11.6% of Shirvan city is very low, 41.3% has low vulnerability rate, 25.9% 

moderate vulnerability rate, 17.2% high vulnerability rate and 3.9% is with very high percentage 

of vulnerability. In fact, it can be said that the vulnerability of Shirvan is low in 52.9% of the 

city and high in 21.1% of the city. In the central neighborhoods of the city, due to high age, 

population density, dilapidation, low quality of buildings, etc., the level of vulnerability is high. 

Therefore, with the obtained results, it can be said that the vulnerability of land uses in Shirvan 

is low. 

 

Keywords: Passive defense, vulnerability of cities, vital and sensitive urban centers, Shirvan 

city 
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 چکیده
ـ ا در براهـ اصول پدافند غیرعامل یكـی از مهمتـرین تمهیـدات کـاهش خطرپـذیری شـهر       یریکارگبه ر ب

ن، پـژوهش  تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن در شهرها است. با توجه به نقـش و جایگـاه شـهر شـیروا    
هـا و  اختبطه با زیرسدر راشهر با رویكرد پدافند غیرعامل  این پذیریبه دنبال ارزیابی میزان آسیبحاضر 
گـردآوری اطالعـات بـه     بوده کهیلی تحل -توصیفی روش تحقیق به صورتهای حیاتی آن است. شریان

اضـر، شـهر   و پیمایشی )پرسشنامه( بـوده اسـت. جامعـه آمـاری پـژوهش ح      یاصورت اسنادی، کتابخانه
ارشناسـان و  کنفـر از   40داد گیری هدفمند تعـ شیروان است و نمونه آماری تحقیق بر اساس روش نمونه

ـ   رعاملینظران حوزه تخصصی و مرتب  با موضوع پدافند غصاحب  ن تحقیـق از و شهرسازی بودنـد. در ای
هـا بـر اسـاس مـدل     دهی الیهها و اطالعات مكانی و برای وزنجهت پردازش داده ArcGISافزار نرم

ANP افـزار  از نرمSuper Decision    .میـزان   اددای تحقیـق نشـان   هـ یافتـه  اسـتفاده شـده اسـت
درصد  3/41، درصد از شهر خیلی کم 6/11پذیری شهر شیروان در برابر تهدیدات نظامی دشمن در آسیب

یری بـاال و  پذدرصد میزان آسیب 2/17پذیری متوس ، درصد میزان آسیب 9/25پذیری کم، میزان آسیب
رصد د 9/52ان در پذیری شهر شیروان آسیبپذیری خیلی باال بوده که درواقع میزدرصد میزان آسیب 9/3

در نهایت بـا توجـه بـه نتـای       پذیری باال بوده است.درصد از شهر میزان آسیب 1/21از شهر پایین و در 
ناصر شـهری  به عنوان مهمترین ع 6/3نهایی پژوهش مشخص شد که تأسیسات حیاتی با میانگین تأثیر 

 اند.امی دشمن شناسایی شدهپذیر در برابر تهدیدات و اقدامات نظآسیب
 

  پذیری شهرها، مراکز حیاتی و حساس شهری، شهر شیروانپدافند غیرعامل، آسیب واژگان کلیدی:
 

 

 

 

                                                           
 اد اسالمی واحد مشهد ر دانشگاه آزباشد با راهنمایی نویسندة دوم و مشاوره نویسندة سوم د. مقاله حاضر استخراج شده از رساله دکتری خانم سلحشور می

 ت.دفاع شده اس

  E: ahmadisn@am.ac.ir                                                                                                                . نویسندة مسئول1



 1401 بهار ،72 شمارۀ ،20 دورۀ جغرافیا، فصلنامه                                                                                                     138

 

 مقدمه
ـ  ها، تهاجمات، بالبه امروز، همواره در معرض تهدیدات ناشی از جنگ انسان از آغاز آفرینش تا وده یای طبیعی و انسـانی ب

شـر  در طـول تـاریخ ب   .ها شـده اسـت  های جانی و مالی بسیاری بر آنب وارد آمدن آسیبو همین مسئله خود موج است

همـواره   حیـاتی خـود   وها بوده و برای در امان ماندن و حفاظت از تأسیسات شهری همواره شاهد انواع جنگ و خونریزی

 ویـن تهاجمـات   در مرکـز ا هـا  گیـری تمـدن  راهكارهایی را در نظر داشتند و شهرها به عنـوان مراکـز پیـدایش و شـكل    

هـای  هـا را زیرسـاخت  تأسیسات شـهری کـه بخشـی از آن   (. 509: 1398)حسینی امینی و همكاران، اند ها بودهکشمكش

نند مخزن ات شهری ماشوند و بخش دیگر مراکز تولید، توزیع و ارائه خدمحیاتی و حساس کشور و سرمایه ملی شامل می

های عمـومی  ز جمله فضـا نشانی و ... امرکز مخابرات، تأسیسات گاز، اورژانس، آتش و منبع آب شهر، تأسیسات برق شهر،

یم بـا سـایر   رتباط مسـتق اگیرند و برداری قرار میای هستند که با هزینه گزافی ساخته و مورد بهرهدر سطح شهر و منطقه

محمدی پـور  ) نمایدی را نیز فل  میردهای شهرها دیگر کارککارکردهای شهر دارند، به نحوی که هرگونه اختالل در آن

 وان راهكاری جهـت کـاهش  اصول پدافند غیرعامل به عن یریکارگاز مهمترین این تمهیدات، به(. 89: 1390و ضرغامی، 

ـ    یـزی  ر  برنامـه خطرپذیری در برابر خطرات مختل  و افزایش کارایی پس از وقوع خطر است که بایـد در سـطوح مختل

پذیری در حیطۀ علمی به تدابیر اقداماتی که به منظور کاهش آسیب .ردیماری مورد توجه قرار گای، شهرسازی و معمنطقه

ی در برابر اهش خطرپذیرتواند جهت کساز، میگیرد عالوه بر کاهش خسارات تهدیدات انساننام پدافند غیرعامل قرار می

 (.1390:29 )حسینی و کاملی، انواع خطرات طبیعی نیز مفید واقع شود

خسارات مـالی   ان از وارد شدنتوافزار و تسلیحات نبوده و با اجرای آن میجنگ یریکارگمجموعه اقداماتی که مستلزم به

خسارات و  یا میزان وو تلفات انسانی جلوگیری نموده  یرنظامیبه تجهیزات و تأسیسات حیاتی، حساس و مهم نظامی و غ

گوینـد  یمـ د غیرعامل شكی دشمن را به حداقل ممكن کاهش داد را پدافنهای هوایی موتلفات ناشی از حمالت و بمباران

(Collin, 2008: 9.) سـازه گی، استحكاماتیابی، استتار، اختفاء، پوشش، تفرقه و پراکندکه دفاع غیرعامل شامل مكان ،-

 و رخـدادها  اثـر  در هکـ  است حوادثی بحران (.3، 1386)موحدی نیا،  باشدسازی، فریب و اعالم خبر میهای امن و مقاوم

 تحمیل انسانی جامعه ای مجموعه ین به را یو سختمشقت  آید،می وجود به ناگهانی طوربه انسانی و طبیعی عملكردهای

مدیران »(. 4: 1400ران، دارد )استعالجی و همكا العادهو فوق فوری اضطراری، اقدامات به نیاز آن کردن برطرف و کندمی

حـران ایفـا   دیریت جـامع ب مـ های مدیریتی نقش بسیار مهمی را در در سیستم نانهیبهای واقعدگاهشهری باید با داشتن دی

ـ   درواقع بحران (.Branscomb, 2006: 6« )نمایند د غیرعامـل را  شناسی بخش مهمی از فرایند مـدیریت بحـران و پدافن

 (.Zhou, 2011:9)دهد تشكیل می

شهری با رویكرد پدافنـد غیرعامـل    یهارساختیپذیری زارزیابی میزان آسیب توان در رابطه بامطالعاتی که می نیترمهم

پـذیری پدافنـدی شـهر    ارزیـابی آسـیب  »ای با عنوان در مقاله (،1399همكاران ) و انوری اند از:ها اشاره کرد عبارتبه آن

و خطرزای شهری، با اسـتفاده   که بعد از شناسایی موقعیت نقاط کلیدی« ANPزاهدان با استفاده از روش سلسله مراتبی 

پذیری پدافندی شهر زاهـدان را مـورد ارزیـابی قـرار     وضعیت آسیب GISافزار و نرم ANP یاز روش تحلیل سلسله مراتب

هـا بیشـترین مسـاحت را منـاطق بـا      پـذیری پهنـه  درجه آسیب ،اند به این نتیجه رسیدند که با توجه به نقشه تحلیلیداده

اسـت. منـاطق بــا    بـوده   درصد از کل محـدوده مطالعـاتی   47/48انـد کـه سـهم این پهنه دادهپذیری کم تشكیل آسیب

 (، در1399همكـاران )  و معـرب  انـد. درصـد از سـهم آســیب را بــه خــود اختصـاص داده     45/6پذیری متوسـ ، آسیب

دافنـد غیرعامـل؛ )مطالعـه مـوردی:     های شهری در برابر زلزله با رویكـرد پ پذیری بافتارزیابی آسیب»پژوهشی با عنوان 
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های شهری در برابر زلزله و با رویكـرد  پذیری بافتاند که به منظور بررسی میزان آسیبانجام داده« شهر تهران 2منطقه 

ریـزی  زیسـت، برنامـه  ریزی محـی  های برنامههنفر از کارشناسان متخصص در زمین 15پدافند غیرعامل بر اساس نظرات 

منطقه از شـهر تهـران    ها، در این صورت پذیرفته است. که نتیجه این ارزیابی یعلمئتیی و اعضای هشهری و شهرساز

پـذیری  است که نشان از آن دارد که منطقه دو در حـد آسـیب   50/0پذیری این منطقه حدود نشان داد که میانگین آسیب

پذیری ساختار شهری از منظـر پدافنـدی   واکاوی آسیب»ای با عنوان در مقاله (1398همكاران ) و خداداد متوس  قرار دارد

، بـا اسـتفاده از تلفیـق روش سلسـله مراتبـی و      «در زمان جنگ با تأکید بر عامل فاصله )موردمطالعه: شهر بنـدر تـرکمن  

درصد در طبقـه   12/10درصد در طبقه آسیب کم،  36/14اند، نتای  حاکی از آن بوده است که حدود انجام داده اسیآیج

 و مـودت  پدافند غیرعامـل قـرار گرفتـه اسـت.     ظباال از لحا پذیریدرصد نیز در طبقه آسیب 52/75دو و آسیب متوس  و 

سـازی  پـذیری شـهری بـا رویكـرد پدافنـد غیرعامـل و مـدل       بندی آسـیب پهنه»در پژوهشی با عنوان  (1398همكاران )

VIKOR تحقیق ترکیبی توصیفی، تحلیلی و میدانی استفاده کرده  را با استفاده از روش« شهر اهوازمطالعه موردی کالن

درصـد بـوده اسـت.     30/0برابـر   Vikorپذیری بحران شـهری اهـواز بـا    اند که میانگین آسیببودند به این نتیجه رسیده

بوده  متعلق به منطقه دو شهر اهواز 07/0درصد و کمترین آن با  97/0برابر  Vikorسازی بحران با میزان مدل نیترشیب

ریزی استفاده تحلیل اصول و رویكردهای پدافند غیرعامل در برنامه»ای با عنوان در مقاله (1398کیانی ) و ساالری است.

راهبـردی( و از طریـق مطالعـه و بررسـی      -تحلیلی )رویكـرد سـاختاری   –با استفاده از روش توصیفی « از اراضی شهری

جرایی نمودن اصول پدافند غیرعامل و کاربردی نمودن راهبردهـای آن  تجربیات مناطق شهری در کشورهای مختل  به ا

های شهری جهت تقلیل میزان خسارات پذیری کاربریاند و به این نتیجه رسیدند کاهش آسیبدر مناطق شهری پرداخته

ی ایمن در شـهرها  تواند در ایجاد محیطگیری از رویكردهای جدید مدیریت بحران از قبیل پدافند غیرعامل که میبا بهره

ریـزان و  ها در مقابل بحـران، برنامـه  ها جهت تداوم سیستم شهری و حساسیت آنمؤثر واقع شود. حیاتی بودن زیرساخت

در  (،1397) همكـاران  و آفتـاب سـازد.  ملزم به تأمین پدافند غیرعامل در شرای  پـیش از بحـران مـی    طراحان شهری را

بـا اسـتفاده از روش   « های شهری ارومیه با رویكرد پدافنـد غیرعامـل  ذیری زیرساختپارزیابی آسیب»ای با عنوان مطالعه

انـد کـه   بندی کردند و به ایـن نتیجـه رسـیده   دسته طبقه 5اطالعات مورد نظر را در  GISو  ANP یتحلیل سلسله مراتب

درصـد متوسـ ،    83/32پـذیری کـم،   درصـد در آسـیب   8/30پذیری خیلی کم، درصد شهر ارومیه در پهنه آسیب 23/10

در  (،1396زاده )بهشـتی  و فـداکار  پذیری خیلی باال قرار داشته اسـت. درصد هم در پهنه آسیب 83/8درصد زیاد و  36/17

انـد و بـه ایـن نتیجـه     انجـام داده « پدافند غیرعامل، عنصر همیشه الزم امنیت پایدار ایـران اسـالمی  »پژوهشی با عنوان 

دهد و به پذیری شهرها در مقابل خطرات را افزایش میریزی شهری ضریب آسیبول برنامهاند که به کار بردن اصرسیده

 داننـد. حل بعد از بحران اعتقاد دارند و آموزش عمومی را بسیار مؤثر مـی امدادی در محالت به عنوان راهاحداث مرکز خود

یری شـهری بـا رویكـرد پدافنـد غیرعامـل در      پـذ واکاوی آسیب»ای با عنوان در مقاله (،1398همكاران ) و امینی حسینی

هـا نشـان داده اسـت کـه قسـمت      پوشانی الیهآمده از همدستنتای  به« ای مطالعه موردی: شهر گرگانشهرهای منطقه

های شمال غربی گرگان به دلیل تمرکز باالی تأسیسات حیاتی نظیر شرکت توزیع برق استان، شرکت پخش ملی فراورده

ریـزی شـده بیشـتری در    پذیری بیشتری برخوردار بوده کـه نیازمنـد تـدابیر برنامـه    از آسیب یامنطقهنفتی و شرکت آب 

 چارچوب پدافند غیرعامل هست.

ها و مناطق شهری با رویكرد پدافند شده در حوزه ارزیابی زیرساختآمده از بررسی مطالعات انجامدستبا توجه به نتای  به

ت پدافند غیرعامل به عنوان راهبردی در برابر مخاطرات، از اصول الزم بـرای توسـعه   غیرعامل مشخص شد رعایت الزاما
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شود. در معرض تخریب قرار گرفتن های شهر و حفظ جان و مال مردم محسوب میپایدار و ماندگار تأسیسات و زیرساخت

ایران مطرح بوده است. با توجه به ناشی از خطر، اعم از جنگ و مخاطرات طبیعی همواره چالشی در سراسر دنیا و به ویژه 

رو های جانی و مـالی روبـه  ای پرمخاطره، همواره با مسئله خسارتموقعیت ژئواستراتژین و ژئواکونومین ایران در منطقه

 همكـاران،  و پـور امـان کنند )حیاتی شهری بروز می یهارساختیبوده است. این مخاطرات گاه به صورت ضربه زدن به ز

ترین و مؤثرترین واحـد شـهری بـر    های ساماندهی محالت شهری به عنوان کوچنلیل و بررسی روش( تح136: 1395

مبنای الزامات پدافند غیرعامل به منظور مقابله با تهدیدات نظامی دشمن و به حداقل رسـاندن مخـاطرات بـا اسـتفاده از     

اخت، تجزیه و تحلیل و ارزیابی وضع موجـود  ریزی شهری از اهداف این تحقیق است که پس از شنفنون جغرافیا و برنامه

ها همواره با رشد خطرات و تهدیـدات متنـوع و جدیـدی    شود. جهان به موازات رشد شتابان علوم و فناوریپذیر میامكان

استان در این پهنه گیتی همواره در معرض انواع خطرات و تهدیدات جهانی و  31مواجه بوده است و کشور پهناور ایران با 

رامونی خود بوده است. شهر شیروان به عنوان دومین شهر استان خراسان شمالی و قرارگیری مراکز مدیریتی، تأسیسات پی

حیاتی و مهم در آن از اهمیت زیادی برخوردار است. عالوه بر این، شهر شیروان به دلیل موقعیـت آن در نزدیكـی کشـور    

پذیر و در معرض خطر بودن رار گیرد. بنابراین توجه به میزان آسیبتواند مورد تهدیدات سیاسی و نظامی قترکمنستان می

تـرین سـؤال   شـده مهـم  تأسیسات و تجهیزات شهری از نگاه پدافند غیرعامل ضرورت دارد که با توجه به مطالب مطـرح  

 :پژوهش حاضر عبارت است از

 تند؟مخاطرات انسانی هسپذیر در برابر ترین عناصر آسیبکدام دسته از عناصر شهری در شیروان مهم

امل کشور، دافند غیرعپهای کلی نظام در خصوص بنابراین با توجه به نقش و جایگاه شهر شیروان و نیز بر اساس سیاست

ف یابـد، هـد  یمریزی و تدوین راهبردهایی جهت ارتقای امنیت آن اهمیت مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، برنامه

ـ آسیباصلی پژوهش حاضر ارزیابی میزان  ظـامی  ر تهدیـدات ن پذیری عناصر )حیاتی، حساس و مهم( شهر شیروان در براب

 دشمن با رویكرد پدافند غیرعامل است.

 

 مبانی نظری 

سـازی بـرای تضـمین عاملیـت و تـداوم کـارکرد       های مقـاوم های حیاتی، مجموعه اقدامات و فعالیتحفاظت از زیرساخت

های اولیه در ارتباط با مفهوم حفاظـت  اهمیت در این تعری  این است که دیدگاهشود. نكته حائز ها را شامل میزیرساخت

-ها را طرح کرده است؛ اما با ظهـور مفهـوم تـاب   سازی زیرساختهای حیاتی، تنها مباح  پیشگیری و مقاوماز زیرساخت

هـا در  یز برای امنیت زیرساختهای دیگری نظیر قابلیت انطباق، جذب، پاسخ و بازیابی سریع نآوری در این حوزه، ویژگی

 انسان توس  شده ایجاد بالیای و مخاطرات است معتقد همیلتون»(. 3: 1399)میریوسفی و غفارپور، نظر گرفته شده است 

 شـود مـی  حاصـل  و عناصـر  اجزاء شكست و جنایتكارانه هایسیستم یا و عمال توس  شوندمی مشكالت ایجاد باع  که

(Hamilton, 2009: 114) و آسـایش  احسـاس  عـدم  باع  و کرده وارد آسیب هاساختمان و هابه زیرساخت تواندمی هک 

 تـا  رودمـی  شـمار  بـه  مهـم  بسـیار  اصول از هاریزیبرنامه در امن و سالم هایمكان گرفتن بنابراین در نظر گردد؛ امنیت

(. Caputo, 2013: 28)« شـوند مـی  جـرم  از ایجـاد  مـانع  که نماید تبدیل سرزنده و زندگی قابل هاییمكان به را محالت

هایی کـه بـه هنگـام وقـوع شـورش در      ترین کاربریدهد که مهمکشور مهم جهان نشان می 12مطالعه پژوهشگران در 

های دولتی و خصوصی، خدمات شهری، مراکز تجاری، داروخانـه،  ها، مؤسسات مالی، سازمانبینند باننشهرها آسیب می

و مراکز درمـانی، مراکـز نظـامی و انتظـامی( مراکـز صـنعتی، امـاکن مـذهبی و          ها)بیمارستان نهای متولی بحراسازمان
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. در شهرهای جدید که تقدم شهرسازی بر شهرنشـینی در  (Flamm,1960:67)باشند فرهنگی و مراکز آموزشی و بازر می

ده است امـا در شـهرهای موجـود کـه     ریزی و جانمایی شها حاکم است، بر اساس مطالعات، تأسیسات زیربنایی برنامهآن

ریـزی و  توسعه و گسترش تأسیسات زیربنایی تدریجی است. معموالً برحسب نیاز و در طی مراحل زمانی بایـد بـه برنامـه   

تـوان در عـدم   های تأسیسات زیربنـایی شـهری در ایـران را مـی    ها مبادرت نمود. نقصان بسیار اساسی شبكهجانمایی آن

ها در قالب ین شبكه تأسیساتی واحد دانست. الزم به توضیح است که اگر مجاری واحدی واحد آن گزینیانسجام و مكان

هـای  هـا و زمـان اجـرای پـروژه    های مختل  شهری احداث گردد نه تنها بسیاری از مشـكالت، هزینـه  برای عبور شبكه

هـا، امكـان یـافتن سـریع     ن قبیل شبكهشود بلكه به هنگام وارد آمدن هرگونه خسارت و آسیب به ایتأسیساتی کاسته می

گردد. ذکر این نكته نیز ضـروری اسـت کـه بـا     و رفع و کنترل آسیب وارده با سهولت بیشتری میسر می دهیدبیحوزه آس

ها در شـرای  بحـران   توجه به نصب این تأسیسات در اعماق زمین و پوشانیدن آن با خاك احتمال آسیب دیدن این شبكه

یابد. هرچند در مجاری تأسیساتی واحد نیز لزوم رعایت ضواب  و تمهیـدات ویـژه جهـت    ه کاهش میبسیار بیش از گذشت

)جهـان  بیش از پیش وجود دارد  دهیدبیو انفجار و نیز مسدود نمودن سریع مسیرهای آس یسوزجلوگیری از احتمال آتش

 (.120-121: 1395تیغ پاك و همكاران، 

ت جـدی و  ها موجب بروز بحران، آسیب و صدماصورت انهدام کل یا قسمتی از آن مراکز حیاتی، مراکزی هستند که در»

تی، اجتمـاعی،  باطی و مواصالدر نظام سیاسی، هدایت، کنترل و فرماندهی، تولیدی و اقتصادی، پشتیبانی، ارت زیآممخاطره

 .سراسری گردد رگذاریدفاعی با سطح تأث

قابـل   ها، موجب بروز بحران، آسـیب و صـدمات  م کل یا قسمتی از آنمراکز حساس، مراکزی هستند که در صورت انهدا

فاعی بـا سـطح   اصالتی، دتوجه در نظام سیاسی، هدایت، کنترل و فرماندهی، تولیدی و اقتصادی، پشتیبانی، ارتباطی و مو

 .گردد یامنطقه یرگذاریتأث

ر نظـام  صـدمات محـدود د   وجب بروز آسیب وها، ممراکز مهم، مراکزی هستند که در صورت انهدام کل یا قسمتی از آن

بـا سـطح    عی، دفـاعی سیاسی، هدایت، کنترل و فرماندهی، تولیدی و اقتصادی، پشتیبانی، ارتبـاطی و مواصـالتی، اجتمـا   

 (.4: 1386نیا، )موحدی« محلی گردد یرگذاریتأث

ت نمـود. در  هری مبـادر شـ ات زیربنـایی  ریزی و جانمایی تأسیسمعموالً برچسب نیاز و در طی مراحل زمانی باید به برنامه

ا و هـ تنها بسـیاری از مشـكالت، هزینـه   های مختل  شهری احداث گردد نهحقیقت اگر مجاری واحدی برای عبور شبكه

ها، یل شبكهب به این قبشود بلكه به هنگام وارد آمدن هرگونه خسارت و آسیهای تأسیساتی کاسته میزمان اجرای پروژه

كتـه نیـز   . ذکـر ایـن ن  گـردد و رفع و کنترل آسیب وارده با سهولت بیشتری میسر می دهیدبیع حوزه آسامكان یافتن سری

ها ن شبكهب دیدن ایضروری است که با توجه به نصب این تأسیسات در اعماق زمین و پوشانیدن آن با خاك احتمال آسی

  و رعایـت ضـواب   تأسیسـاتی واحـد نیـز لـزوم    یابد. هرچند در مجاری در شرای  بحران بسیار بیش از گذشته کاهش می

بـیش از   دهیـ دبیسـ سوزی و انفجار و نیز مسدود نمودن سریع مسیرهای آتمهیدات ویژه جهت جلوگیری از احتمال آتش

 (.120-121: 1395)جهان تیغ پاك و همكاران، پیش وجود دارد 

 و اولیه مهم هایگام از شهری هایکاربری در یافزارنرم و افزاریسخت هایشاخص مبنای بر پذیریآسیب میزان تحلیل

پـذیری  آسـیب  میـزان  گردیـدن  مشـخص  از بعـد  مسـلماً  اسـت.  اضطراری تخلیه و بحران مدیریت عملیاتی هایطرح در

 بر اساس نیز اضطراری تخلیه هایعملیات و شده تعری  بحران با مقابله و نجات و امداد سناریوهای هاآن برای هایکاربر

 (.124: 1397شود )تقوایی و جوزی خمسلویی، می سازیپیاده بندیاولویت ایالگوه
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 روش پ وهش
ها از نوع ترکیبی است. از منظر هـدف کـاربردی و از نظـر روش تحقیـق ترکیبـی      پژوهش حاضر با توجه به ماهیت داده

که بعد از شناسـایی موقعیـت   «  ANPتوصیفی، تحلیلی و میدانی استفاده شده است که با استفاده از روش سلسله مراتبی 

مورد ارزیـابی   GISافزار و نرم ANP ینقاط )حیاتی، حساس و مهم( شهر شیروان، با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتب

 قرار گرفتند.

-با توجه به اینكه جامعه آماری پژوهش حاضر شامل مدیران و کارشناسان متخصص در امور پدافنـد غیرعامـل و برنامـه   

های مرتب  با موضـوع پـژوهش یعنـی، شـهرداری،     شهری بودند و بر اساس اطالعات اخذ شده از ادارات و سازمانریزی 

درصـد   50نفر بودند کـه بـر ایـن اسـاس      80نظامی که جمعاً حدود  یهااحمر و ارگانفرمانداری، راه و شهرسازی، هالل

نظران حوزه تخصصی و مرتب  با موضـوع  رشناسان و صاحبنفر از کا 40جامعه آماری به عنوان نمونه آماری یعنی تعداد 

 ANPکه در شهر شیروان مشغول به فعالیت بودند و پرسشنامه تخصصی که توس  این افراد تكمیل و با استفاده از مدل 

با  تحلیل شده است. در پژوهش حاضر، سه معیار اصلی )مراکز حیاتی، مراکز حساس و مراکز مهم( به همراه زیرمعیارهایی

بندی شـدند کـه در ادامـه بـا     های مهم شهر شیروان استخراج و فهرستنظر کارشناسان مربوطه به عنوان عناصر و پهنه

 یبنـد هـا، طبقـه  ها و اطالعات مكانی، تجزیه و تحلیل داده، پردازش دادهیروزرسانجهت به ArcGISافزار استفاده از نرم

 Super Decisionافـزار  از نـرم  ANPبـر اسـاس مـدل     هـا هیدهی الور وزناطالعات و... استفاده شد. همچنین به منظ

متغیر جهـت بررسـی    13استفاده شده است. در پژوهش حاضر، سه شاخص اصلی )مراکز حیاتی، حساس و مهم( در قالب 

کـز حیـاتی   پذیری شهر شیروان مورد بررسی قرار گرفتند که فرمانداری، بیمارستان، مخابرات و کالنتـری جـزء مرا  آسیب

، نیروگاه و پست برق، مخازن آب و پست انتقال گاز جزء مراکز حسـاس و مـدارس، دانشـگاه،    نیبنزمحسوب شدند. پمپ

گیـری  مـدل تصـمیم   نشانی و مراکز اقتصادی و صنعتی جزء مراکز مهم شهر محسوب شدند.مراکز ورزشی، ایستگاه آتش

ANP هـایی کـه بـر اسـاس     اند و نیز گزینهبرای هدف مقداردهی شده، که شامل هدف و معیارها که بر اساس ارزششان

 .ت( نمایش داده شده اس1شكل)اند، در دهی شدهها برای هر معیار وزنارزش ترجیحی آن

 

 
 پذیری شهر شیروانبه منظور بررسی آسیب ANPگیری مدل تصمیم .1شکل شماره

 منبع: )ترسیم نگارندگان(
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 معیارها با توجه به هدفماتریس مقایسات زوجی برای زیر

وش دیمتل این ها شد که با ربعد از تكمیل پرسشنامه تأثیرگذاری توس  متخصصین و خبرگان اقدام به نرمالیزه کردن آن

های . در مدلشد Super Decisionsافزار ، این رواب  وارد نرمهایریرپذیکار انجام گرفت. پس از تعیین تأثیرگذاری و تأث

-ه مـی کنترلی گفت گیرد که معیارمعیاره، همیشه مقایسات زوجی بر اساس ین معیار مستقل صورت میگیری چندتصمیم

گیرد. در ورت میط با آن صشود. معیار کنترلی، معیاری است که مقایسه دو عنصر یا خوشه با توجه به آن عنصر و در ارتبا

 آورده شده است. Super Decisionsافزار (، مقایسات زوجی برای زیرمعیارها در نرم1جدول)

 

 ماتریس مقایسات زوجی برای زیرمعیارها با توجه به هدف

وش دیمتل این ها شد که با ربعد از تكمیل پرسشنامه تأثیرگذاری توس  متخصصین و خبرگان اقدام به نرمالیزه کردن آن

های . در مدلشد Super Decisionsافزار م، این رواب  وارد نرهایریرپذیکار انجام گرفت. پس از تعیین تأثیرگذاری و تأث

-ه مـی کنترلی گفت گیرد که معیارمعیاره، همیشه مقایسات زوجی بر اساس ین معیار مستقل صورت میگیری چندتصمیم

گیرد. در ورت میط با آن صشود. معیار کنترلی، معیاری است که مقایسه دو عنصر یا خوشه با توجه به آن عنصر و در ارتبا

 .آورده شده است Super Decisionsافزار (، مقایسات زوجی برای زیرمعیارها در نرم1 جدول)

 

 هاماتریس مقایسات زوجی زیرمعیار .1 جدول شماره
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 فرمانداری 1 0.33 1.00 1.00 2.00 0.33 0.33 0.33 2.00 4.00 4.00 1.00 7.00

 بیمارستان 3.00 1 2.00 5.00 3.00 1.00 1.00 3.00 5.00 6.00 3.00 4.00 3.00

 مخابرات 1.00 0.50 1 3.00 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 2.00 2.00 3.00 1.00

 کالنتری 1.00 0.20 0.33 1 1.00 0.50 1.00 1.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00

 پمب بنزین 0.50 0.33 1.00 1.00 1 0.50 1.00 1.00 3.00 6.00 3.00 2.00 4.00

 نیروگاه برق 3.00 1.00 1.00 2.00 2.00 1 4.00 5.00 5.00 6.00 5.00 4.00 6.00

 مخازن آب 3.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.25 1 3.00 5.00 6.00 5.00 3.00 4.00

 پست انتقال گاز 3.00 0.33 0.50 1.00 1.00 0.20 0.33 1 3.00 4.00 3.00 3.00 1.00

 مدارس 0.50 0.20 0.33 0.50 0.33 0.20 0.20 0.33 1 2.00 1.00 0.50 1.00

 دانشگاه 0.25 0.17 0.50 0.50 0.17 0.17 0.17 0.25 0.50 1 1.00 0.33 1.00

 مراکز ورزشی 0.25 0.33 0.50 1.00 0.33 0.20 0.20 0.33 1.00 1.00 1 1.00 1.00

 نشانیآتش 1.00 0.25 0.33 1.00 0.50 0.25 0.33 0.33 2.00 3.00 1.00 1 2.00

 مراکز اقتصادی 0.14 0.33 1.00 1.00 0.25 0.17 0.25 1.00 1.00 1.00 1.00 0.50 1
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 وزن و ضریب اهمیت زیرمعیارها

یر معیارها به دست آمد. بر وزن نهایی ز Super Decisionsافزار یس مقایسات زوجی در نرمدر نهایت بعد از تكمیل ماتر

شـهر شـیروان دارد.    پـذیری اهمیت را در سنجش آسیب نیترشیب 3/18این اساس زیرمعیار نیروگاه و پست برق با وزن 

( 2جـدول  )قرار دارد. در  ویت دوم و سومبه ترتیب در اول 0/12و مخازن آب با وزن  9/15زیرمعیارهای بیمارستان با وزن 

 مشخص شده است. ANPوزن نهایی هر ین از معیارها با استفاده از مدل 

 

 1400سال  ANPر اساس مدل پذیری در شهر شیروان بوزن نهایی زیرمعیارها جهت سنجش آسیب .2 جدول شماره

 (-) )+( رتبه امتیاز )درصد( معیار ردیف

 5.5 5.5 6 7.9 فرمانداری 1

 5.1 5.1 2 15.9 بیمارستان 2

 4.1 4.1 4 9.1 مخابرات 3

 2.5 2.5 8 5.4 کالنتری 4

 2.8 2.8 5 8 نیبنزپمپ 5

 9.9 9.9 1 18.3 نیروگاه برق 6

 5.2 5.2 3 12 مخازن آب 7

 5 5 7 7.4 پست انتقال گاز 8

 0.6 0.6 12 2.8 مدارس 9

 0.9 0.9 13 2.2 دانشگاه 10

 1.1 1.1 11 3.1 مراکز ورزشی 11

 1.5 1.5 9 4.4 ینشانآتش 12

 2.1 2.1 10 3.5 مراکز اقتصادی 13

 

آمده بر اساس مدل دستها با استفاده از وزن بهصورت گرفت، برای ترکیب آن یبرای تمام شاخص بسترساز نكهیا از بعد

ANP دسـتور   های رستری بـا اسـتفاده از  سازی شدند. بر همین اساس تمام الیهبا یكسانReclassify     طبقـه شـده بـا

ا بـا اسـتفاده از   هـ مام الیـه سازی تها برای مرحله ترکیب آماده شدند سپس بعد از اینكه یكساناستفاده از این دستور الیه

بـا   Raster Calculatorها با یكدیگر ترکیب و بـا اسـتفاده از دسـتور    انجام شد، در مرحله بعد الیه Reclassifyدستور 

 با یكدیگر جمع شدند. GISافزار در نرم هاهیترکیب و در نهایت تمام الیكدیگر 

 

 محدوده مورد مطالعه
 58دقیقه تا  2رجه و د 57دقیقه عرض جغرافیایی و  65درجه و  37دقیقه تا  3درجه و  37شهر شیروان در بین مختصات 

تای  سرشـماری رسـمی   نر داشته است. بر اساس متری از سطح دریا قرا 1067دقیقه طول جغرافیایی و ارتفاع  18درجه و 

 نفر بوده است. 82689، جمعیت شهر شیروان 1395مرکز آمار ایران در سال 
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 نقشه کاربری اراضی شهر شیروان .2شکل شمار

 (1399، منبع: )ترسیم نگارندگان

 

 هابحث و یافته

 ANPپذیری عناصر شهر شیروان با استفاده از مدل ارزیابی آسیب

 ز حیاتیمراک

 فرمانداری 

سناد و مـدارك  ظر وجود انمراکز اداری از قبیل فرمانداری در زمان وقوع مخاطرات طبیعی و انسانی، به دلیل حساسیت از 

نـابراین،  بهنـد بـود.   زا خوامحرمانه، احتمال مورد هدف قرارگیری در زمان مخاطرات انسانی از قبیل جنگ بسـیار آسـیب  

پذیری را در میزان آسیب نیترشی( به دلیل قرارگیری در مجاورت فرمانداری، ب17و  4، 3محالت شرق شیروان )محالت 

 .باشندیدارا م پذیری رابا فرمانداری، کمترین میزان آسیب زیاد پی خواهند داشت. سایر محالت به دلیل فاصله

 بیمارستان

ـ   رسانی به حادثه دیدگان در زمان وقوع مخـاطر بیمارستان به دلیل امداد انی را تـا  جـ زان تلفـات  ات طبیعـی و انسـانی، می

ـ میزان آسیب توانند کاهش دهند. به همین منظور، هرچقدر میزان فاصله از بیمارستان بیشتر باشد،حدودی می ذیری نیـز  پ

( بـه دلیـل قرارگیـری در    16و  15، 5، 4آمده، محالت شرق شیروان )محـالت  دستبیشتر خواهد بود. با توجه به نتای  به

حـالت  شـیروان )م  پذیری را در پی خواهند داشت. محالت غرب و شمال غربیجاورت بیمارستان، کمترین میزان آسیبم

 .باشندذیری را دارا میپمیزان آسیب نیترشیبا بیمارستان، ب زیاد ( به دلیل فاصله25و  24، 23، 12، 11، 10، 9، 8
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 مخابرات 

، 5محـالت  ی شیروان )پذیری کمتر خواهد بود. محالت مرکزمیزان آسیب هرچقدر میزان فاصله از مخابرات بیشتر باشد،

 واهنـد داشـت. سـایر   خپـذیری را در پـی   میـزان آسـیب   نیترشی( به دلیل قرارگیری در مجاورت مخابرات، ب15و  14، 6

 باشند.پذیری را دارا میبا مخابرات، کمترین میزان آسیب زیاد محالت به دلیل فاصله

 کالنتری 

ـ  ( به دلیل قرارگیری در مجاورت مراکز20و  18، 9این، محالت شمال و غرب شیروان )محالت بنابر  نیتـر شیانتظامی، ب

لیل ازدیـاد فاصـله بـا    د( به 7، و 6، 3، 2، 1پذیری را در پی خواهند داشت. محالت جنوبی شیروان )محالت میزان آسیب

پذیری کم، محـالت  ن آسیب، میزا23و  12، 5، 4اشند. در محالت بپذیری را دارا میمراکز انتظامی، کمترین میزان آسیب

 پذیری متوس  است.میزان آسیب 16و  15، 13، 11

 

 

 1400گذاری مراکز حیاتی در فاصله مناسب در شهر شیروان نحوه ارزش .3 جدول شماره

 شاخص/

 پذیریمیزان آسیب 

 کالنتری مخابرات بیمارستان فرمانداری

 امتیاز فاصله امتیاز فاصله امتیاز صلهفا امتیاز فاصله

 9 متر 400تا  0 9 متر 100تا  0 1 متر 249تا  0 9 متر 152تا  0 خیلی زیاد

 7 متر 800تا  401 7 متر 200تا  101 3 متر 499تا  250 7 متر 215تا  152 زیاد

 5 متر 1200تا  801 5 متر 300تا  201 5 متر 749تا  500 5 متر 290تا  216 متوسط

 3 رتم 2000تا  1201 3 متر 400تا  301 7 متر 1249تا  750 3 متر 365تا  291 کم

 1 متر 2000بیشتر از  1 متر 400بیشتر از  9 متر 1250بیشتر از  1 متر 365بیشتر از  خیلی کم

 

 مراکز حساس

 نیبنزپمپ 

تبع آن انفجار، بسیار و به زایی بنزیناشتعالهای بنزین در زمان وقوع مخاطرات طبیعی و انسانی، به دلیل وجود مواد پمپ

متـر خواهـد   کپـذیری  ان آسـیب بیشتر باشد، میز نیبنززا خواهند بود. به همین منظور، هرچقدر میزان فاصله از پمپآسیب

 ( بـه دلیـل قرارگیـری در   10و  9، 17، 16، 4آمده، محالت غربی و شرقی شیروان )محالت دستبه  یبود. با توجه به نتا

بـا   لیـل ازدیـاد فاصـله   دپذیری را در پی خواهند داشـت. سـایر محـالت بـه     میزان آسیب نیترشی، بنیبنزمجاورت پمپ

 .باشندیپذیری را دارا مبنزین، کمترین میزان آسیبپمپ

 نیروگاه و پست برق 

 یهـا نیتـورب  نراتورهـا، ، ژهای برقنیروگاه و پست برق در زمان وقوع مخاطرات طبیعی و انسانی، به دلیل وجود دستگاه 

اصـله از نیروگـاه و   زا خواهند بود. به همین منظـور، هرچقـدر میـزان ف   تبع آن انفجار، بسیار آسیبزا و بهبرق، مواد اشتعال

( بـه  17و  16، 4، 3پذیری کمتر خواهد بود. بنابراین، محالت غربی شیروان )محالت پست برق بیشتر باشد، میزان آسیب

محالت بـه   د داشت. سایرپذیری را در پی خواهنمیزان آسیب نیترشیدر مجاورت نیروگاه و پست برق، ب دلیل قرارگیری

 باشند.پذیری را دارا میبا نیروگاه و پست برق، کمترین میزان آسیب زیاد دلیل فاصله
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  مخازن آ 

ـ از طرفـی   خواهند شد ومخازن آب در زمان وقوع مخاطرات طبیعی و انسانی و در اثر انفجار موجب بروز سیل  ا اتصـال  ب

مـین منظـور،   هزا خواهنـد بـود. بـه    تبع آن، بسیار آسیبکه به شودیم دهیدافراد حادثه یگرفتگبرق به آب، منجر به برق

جـود، محـالت   ه شرای  موپذیری کمتر خواهد بود. با توجه بهرچقدر میزان فاصله از مخازن آب بیشتر باشد، میزان آسیب

ـ آ( به دلیل قرارگیری در مجـاورت مخـازن   19و  15، 14، 8رکز و غرب شیروان )محالت شمال شرقی، م  نیتـر شیب، ب

پـذیری  سیبآبا مخازن آب، کمترین میزان  زیاد اشت. سایر محالت به دلیل فاصلهدپذیری را در پی خواهند میزان آسیب

 باشند.را دارا می

 پست انتقال گاز 

 خواهند بود. به همـین  زابیسآطرات طبیعی و انسانی، به دلیل انفجار در اثر گاز، بسیار پست انتقال گاز در زمان وقوع مخا

این، محـالت  پـذیری کمتـر خواهـد بـود. بنـابر     منظور، هرچقدر میزان فاصله از پست انتقال گاز بیشتر باشد، میزان آسیب

پذیری را در پـی  میزان آسیب نیترشی، ب( به دلیل قرارگیری در مجاورت پست انتقال گاز16و  4جنوبی شیروان )محالت 

 .باشندیا دارا مرپذیری با پست انتقال گاز، کمترین میزان آسیب زیاد خواهند داشت. سایر محالت به دلیل فاصله

 

 1400گذاری مراکز حساس در فاصله مناسب در شهر شیروان نحوه ارزش .4 جدول شماره

 شاخص/

 پذیریمیزان آسیب 

 پست انتقال گاز مخازن آب اه و پست برقنیروگ بنزینپمپ

 امتیاز فاصله امتیاز فاصله امتیاز فاصله   امتیاز فاصله

 9 متر 100تا  0 9 متر 100تا  0 9 متر 100تا  0 9 متر 100تا  0 خیلی زیاد

 7 متر 200تا  101 7 متر 200تا  101 7 متر 200تا  101 7 متر 160تا  101 زیاد

 5 متر 300تا  201 5 متر 300تا  201 5 متر 300تا  201 5 متر 210تا  161 متوس 

 3 متر 400تا  301 3 متر 400تا  301 3 متر 400تا  301 3 متر 300تا  211 کم

 1 متر 400بیشتر از  1 متر 400بیشتر از  1 متر 400بیشتر از  1 متر 300بیشتر از  خیلی کم

 

 مراکز مهم

 مدارس 

آموزان یكی از عیتی دانشات طبیعی و انسانی به ویژه در روز، به دلیل وجود تراکم باالی جممدارس در زمان وقوع مخاطر

ه خواهنـد  نی را به همـرا میزان تلفات جا نیترشیشوند که در اثر وقوع مخاطرات، بپذیر نقاط جمعیتی محسوب میآسیب

ـ  پذیری کمتر خوآسیب داشت. به همین منظور، هرچقدر میزان فاصله از مدارس بیشتر باشد، میزان ا توجـه بـه   اهد بـود. ب

واهند داشت. خپذیری باالیی را در پی آمده، بیشتر محالت شهر شیروان به دلیل وجود مدارس، میزان آسیبدستنتای  به

 ند.باشپذیری را دارا میبا مدارس، کمترین میزان آسیب زیاد به دلیل فاصله 21و  20تنها محالت 

 دانشگاه 

زمان وقوع مخاطرات طبیعی و انسانی به ویژه در روز، به دلیل وجود تراکم باالی جمعیتی دانشجویان یكی از دانشگاه در 

میزان تلفات جانی را به همـراه خواهنـد    نیترشیشوند که در اثر وقوع مخاطرات، بپذیر نقاط جمعیتی محسوب میآسیب

پـذیری کمتـر خواهـد بـود. بنـابراین،      شتر باشد، میزان آسـیب داشت. به همین منظور، هرچقدر میزان فاصله از دانشگاه بی
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ـ 23و  22، 21، 13، 6محالت جنوبی و مرکز شهر شیروان )محالت   نیتـر شی( به دلیل قرارگیری در مجاورت دانشگاه، ب

یری را پـذ با دانشگاه، کمترین میزان آسـیب  زیاد پذیری را در پی خواهند داشت. سایر محالت به دلیل فاصلهمیزان آسیب

 باشند.دارا می

 

 مراکز ورزشی 

ه حادثه دیدگان سكان موقت بهای امدادرسانی و مراکز اتوانند به عنوان پایگاهمراکز ورزشی به دلیل وجود فضای باز، می

تواننـد کـاهش   حـدودی مـی   در زمان وقوع مخاطرات طبیعی و انسانی، به ارائه خدمات بپردازند و میزان تلفات جانی را تا

واهـد بـود. بـا    ز بیشـتر خ پذیری نید. به همین منظور، هرچقدر میزان فاصله از مراکز ورزشی بیشتر باشد، میزان آسیبدهن

دلیـل   ( بـه 24و  11 ،10، 9، 17، 16، 15، 7، 2، 6، 5، 4جنوب و غرب شیروان )محالت محالت توجه به شرای  موجود، 

حـالت  )م مال شـهر پذیری را در پی خواهند داشت. محالت شبقرارگیری در مجاورت مراکز ورزشی، کمترین میزان آسی

، 23، 12ت باشـند. در محـال  یپذیری را دارا مـ میزان آسیب نیترشیبا مراکز ورزشی، ب زیاد ( به دلیل فاصله26و  22، 21

 پذیری متوس  است.میزان آسیب 1و  18، 15، 14، 25

 نشانیایستگاه آتش 

ان تلفـات  انسـانی، میـز   به حادثه دیدگان در زمان وقوع مخاطرات طبیعـی و  یامدادرساننشانی به دلیل های آتشایستگاه

بیشتر باشـد،   نشانیآتش هایتوانند کاهش دهند. به همین منظور، هرچقدر میزان فاصله از ایستگاهجانی را تا حدودی می

( بـه دلیـل   12و  11، 8، 21، 17ت پذیری نیز بیشتر خواهد بود. محالت شمال، شرق و غرب شیروان )محالمیزان آسیب

ل غربی ت. محالت شماپذیری را در پی خواهند داشنشانی، کمترین میزان آسیبهای آتشقرارگیری در مجاورت ایستگاه

نشـانی،  های آتشستگاهبا ای زیاد ( به دلیل فاصله7و  6، 5( و محالت جنوبی )محالت 9و  24، 25، 10، 24، 23)محالت 

پـذیری متوسـ    یزان آسـیب م 26و  22، 20، 11، 2، 3، 16، 4باشند. در محالت پذیری را دارا میآسیب میزان نیترشیب

 است.

 مراکز اقتصادی و صنعتی 

ا و... بسـیار  زد اشـتعال هـا، مـوا  مراکز اقتصادی و صنعتی در زمان وقوع مخاطرات طبیعی و انسانی، به دلیل وجود دستگاه

پـذیری  آسـیب  اشد، میزانبنظور، هرچقدر میزان فاصله از مراکز اقتصادی و صنعتی بیشتر زا خواهند بود. به همین مآسیب

 نیترشیکز صنعتی، ب( به دلیل قرارگیری در مجاورت مرا17و  16، 4، 3کمتر خواهد بود. محالت شرق شیروان )محالت 

( بـه  25و  24، 23 ،12، 11، 10 ،9، 8پذیری را در پی خواهند داشت. محالت غرب و شمال غربی )محـالت  میزان آسیب

، میزان 21و  13، 6محالت  باشند. درپذیری را دارا میبا مراکز صنعتی و اقتصادی، کمترین میزان آسیب زیاد دلیل فاصله

 پذیری متوس  است.میزان آسیب 20و  19، 14، 5پذیری کم، محالت آسیب
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 1400ه مناسب در شهر شیروان گذاری مراکز مهم در فاصلنحوه ارزش .5 جدول شماره

 شاخص/

 پذیریمیزان آسیب 

 مراکز اقتصادی و صنعتی نشانیایستگاه آتش مراکز ورزشی دانشگاه مدارس

 امتیاز فاصله )متر( امتیاز فاصله )متر( امتیاز فاصله )متر( امتیاز فاصله )متر( امتیاز فاصله )متر(

 9 500تا  0 1 249تا  0 1 249تا  0 9 152تا  0 9 100تا  0 خیلی زیاد

 7 1000تا  501 3 499تا  250 3 499تا  250 7 215تا  152 7 200تا  101 زیاد

 5 1500تا  1001 5 749تا  500 5 749تا  500 5 290تا  216 5 300تا  201 متوس 

 3 2000تا  1501 7 1249تا  750 7 1249تا  750 3 365تا  291 3 400تا  301 کم

 1 2000بیشتر از  9 1250بیشتر از  9 1250بیشتر از  1 365بیشتر از  1 400ر از بیشت خیلی کم

 

 یریگجهینت

پذیری آن ررسی آسیبببا توجه به موقعیت استراتژین شهر شیروان و دارا بودن مرز مشترك خاکی با کشور ترکمنستان، 

ـ   محدوده پژوهش احسـاس مـی  ریزی در موقع بحران در از اهمیت خاصی برخوردار است و اهمیت برنامه رای شـود. لـذا ب

زسازی هری و یا باهای توسعه جدید شو ضایعات تأسیسات و تجهیزات شهری بایستی در طرح هاکاهش تلفات غیرنظامی

یابی مكان بینی ویشپشهر به عناصر دفاع غیرعامل توجه ویژه به موارد ساختاری و کارکردی فعالیت و جمعیت همچنین 

پذیری این شهر، این امكـان  ببندی آسیآمده از پهنهدستیت اصول و ضواب  پدافند غیرعامل گردد. نتای  بهبهینه در رعا

پذیری سیبآر جهت کاهش احتمالی پذیری در هرین از مناطق اقدامات الزم دشدت آسیبآورد تا با توجه بهرا فراهم می

لحـاظ کـردن    کز خطرناك بـه نقـاط دیگـر،   نظیر انتقال برخی مرا در برخی از موارد با انجام اقداماتی ها صورت گیرد.آن

پذیری آسیب تواند از شدتها و مواردی از این دست تا حد زیادی میاصول پدافند غیرعامل در عناصر شهری و اجزای آن

 مناطق بكاهد.

بر  ArcGISافزار ا یكدیگر در نرممعیار مراکز حیاتی، حساس و مهم ب 3زیرمعیار در  13آمده، تعداد دستبر اساس نتای  به

ا یكـدیگر ترکیـب   به دست آمد ب Super Decisions افزاراساس ضرایب اهمیت که توس  متخصصان و نخبگان در نرم

ـ اپذیری شهر شیروان را در مواجه با مخاطرات طبیعی و انسانی با استفاده شدند. شكل زیر آسیب ای ل شـبكه ز مدل تحلی

ANP یـ   پـذیری در پـن  ط  شـود، آسـیب  طور که مشاهده مـی دهد. همانپدافند غیرعامل نشان می و بر اساس رویكرد

-ن آسـیب درصد میزا 3/41درصد از شهر شیروان خیلی کم،  6/11پذیری در بندی شدند. بر این اساس میزان آسیبطبقه

-میـزان آسـیب   درصـد  9/3و پذیری بـاال  درصد میزان آسیب 2/17پذیری متوس ، درصد میزان آسیب 9/25پذیری کم، 

ز شـهر پـایین و در   درصـد ا  9/52پذیری شـهر شـیروان در   توان گفت که میزان آسیبپذیری خیلی باال است. درواقع می

رسودگی، کم جمعیت، فپذیری باال است. در محالت مرکزی شهر به دلیل قدمت باال، ترادرصد از شهر میزان آسیب 1/21

پـذیری  توان گفـت میـزان آسـیب   آمده، میدستپذیری باال است. بنابراین با نتای  بهن آسیبکیفیت ابنیه پایین و ... میزا

 ها در شهر شیروان کم است.کاربری

بـرای شـهر زاهـدان انجـام داده بودنـد       1399ای که آقای انوری و همكاران در سال آمده نشان داد مطالعهدستنتای  به

پـذیری کمتـری را نشـان داده بـود همچنـین نتـای        یشترین مساحت شهر آسیبهمسو بوده چراکه در شهر زاهدان نیز ب

در شهر ارومیه با نتای  پژوهش حاضر همسـو بـوده زیـرا در شـهر ارومیـه نیـز        1397پژوهش آفتاب و همكاران در سال 

ن کـه در سـال   پذیری عناصر شهری میزان پایینی را نشان داده بود، از طرفی با نتـای  پـژوهش خـداداد و همكـارا    آسیب
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درصـد از مسـاحت شـهر بنـدر تـرکمن در       75هـا  در بندر ترکمن انجام گرفته بود همسو نبوده زیرا در پژوهش آن 1398

 پذیری باال قرار گرفته بوده است.معرض آسیب

 .دهدپذیری شهر شیروان را در مواجه با خطرات ناشی از مخاطرات انسانی نشان میجدول زیر آسیب

 

 1400پذیری شهر شیروان در برابر تهدیدات نظامی دشمن به تفکیک وسعت در سال میزان آسیب .6 جدول شماره

 پذیریدرصد آسیب پذیری )هكتار(وسعت آسیب یبندطبقه

 6/11 141 خیلی کم

 3/41 501 کم

 9/25 314 متوس 

 2/17 209 زیاد

 9/3 47 خیلی زیاد

 100 1212 جمع

 

 
 1400ر تهدیدات نظامی دشمن در سال بپذیری شهر شیروان در برایزان آسیببندی مپهنه. 3 شکل شماره

 ارائه پیشنهادات

ن مسـائل  تـری ن اصـلی توان موارد زیر را بـه عنـوا  با توجه به ارزیابی صورت گرفته در خصوص محدوده مورد مطالعه می

 اد.شیروان ارائه د پذیری شهرکارهای پیشنهادی در جهت کاهش آسیبموجود در شهر مطرح کرد و راه

 های فوق توزیع برق و مخـازن آب، در محـالت   در مورد تأسیسات شهری با قابلیت شناسایی باال نظیر پست

گردد اقدامات الزم در خصوص اختفاء و یا استتار این تأسیسـات  ( پیشنهاد می3-4-8-14-15-16-17-19)
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هـای گـاز،   ماننـد ایسـتگاه   یمراکـز  صورت گیرد. انتخـاب بهینـه مكـان مراکـز حیـاتی، حسـاس و مهـم و       

هـای پمپـاژ و ذخیـره آب و...    ها و مراکز اورژانس، ایستگاهتراسفورماتورهای برق، مراکز مخابراتی، بیمارستان

 پذیری آنان گردد.تواند باع  کاهش آسیبمی

 ی شـهر  رکـز مهای غیررسمی شمال، جنوب و بخـش  با توجه به کمبود فضای باز در بافت قدیم و سكونتگاه

تا فضاهای چند عملكردی مانند پارك و فضـای سـبز    ( الزم است1-12-14-15-18-21-22-23-25-26)

 اده کرد.ضاها استففدر این مناطق ایجاد شود تا در هنگام وقوع بحران بتوان به منظور امدادرسانی از این 

 ر ای فرسـوده د هـ زی سـاختمان سازی و بازساسازی، بهینهاعطاء تسهیالت حمایتی از سوی دولت برای مقاوم

 های فرسوده شهری.های ویژه بافتامو( در قالب 14-13-7-6-5-2-1محالت 

 ب دشـمن محسـو   های مهم برایاینكه در حمالت زمینی از جمله هدف لیانتقال پادگان به خارج شهر به دل

ـ مكان 4شود. در این شهرکاربری نظامی )نیروی مقاومت بسی  و سپاه( در محله می دیـده اسـت کـه    ابی گری

 گردد.می 17و  3موجب آسیب محالت 

 اهش روز فاجعـه کـ  های اعالم خبر و خطر و هشداردهنده در نقاط مختل  شهری تا قبل از ببینی سامانهپیش

خـل  و... در دا سازی نیازهای ضروری مانند سـوخت، آب، آذوقـه  بینی و ذخیرهتلفات و خسارات همچنین پیش

 محدوده شهر.

 های توسعه و عمران شهری.در طرح رعاملیگیری از مفهوم پدافند غرهلزوم به 

 ی م شـهر و اجـرا  منسجم با رویكرد پدافند غیرعامل در ساخت ابنیه حیاتی، حساس و مه یهااستیتنظیم س

 آن.

 .بازنگری طرح جامع شهر شیروان و مالحظات استراتژین شهری با دیدگاه پدافند غیرعامل 

 های توسعه شهری متناسب با اصول پدافند غیرعامل.مات طرحتوجه و تقویت شرح خد 

 

 

   تقدیر و تشکر

 ی مالی نداشته است.حام ،هستبنا به اظهار نویسنده مسئول، این مقاله که برگرفته از رساله دکتری 

 

 منابع 
 راهبردهـای  ارائـه  و نسـتا لر منطقـه  سـیل  بنـدی پهنه (1400) احسان پوری،علی علیرضا و سمنانی، عباسی فراز؛ استعالجی، (1

 .، صـص 1 شماره ،74 ورهد، (ایران طبیعی مجله منابع) آبخیزداری و بحران. نشریه مرتع مدیریت رویكرد با آوریتاب افزایش
11-1 . 

رویكـرد پدافنـد    یـه بـا  های شهری ارومپذیری زیرساختارزیابی آسیب (1397) مد؛ سلیمانی، علیرضا و فری، محمد، احآفتاب (2
 .17-31 .صص ،4، شماره 9، دوره پدافند غیرعاملصلنامه ف .غیرعامل

ی شهری کوهدشت با هاساختپذیری زیر ارزیابی آسیب (1395) ، مصطفی و علیزاده، مهدیچشمهپور، سعید؛ محمدی دهامان (3
 .133-154 ، صص.1، شماره 8ش سرزمین، دوره رویكرد پدافند غیرعامل. فصلنامه جغرافیایی آمای

 روش از اسـتفاده  بـا  زاهـدان  رشه پدافندی پذیریآسیب ارزیابی (1399) آقاجانی، سمیه و عطااهللضا، اکبری، محمودر انوری، (4
 .8-73 صص.،  4شماره ،11 نشریه پدافند غیرعامل، دوره (.( ANP مراتبی سلسله
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ی معماری جهان. چاپ اهسبنمعماری همساز با دفاع غیرعامل با واکاوی در ( 1392) یطرفان، مهدی و فرزام شاد، مصطفیب (5
 اول، تهران، انتشارات بوستان حمید.

 یهـا شهر اصفهان در بحرانارزیابی وضعیت مدارس ناحیه دو آموزشی کالن (1397) علی ،جوزی خمسلویی ، مسعود وتقوایی (6
 .137-123، صص. 1 شماره، 10دوره،  ،نشریه امداد و نجات. احتمالی و تخلیه اضطراری جمعیت

نـد غیرعامـل در   مالحظـات پداف  (1395علـی )  محمدرضا؛ اسكندری، محمدصادق و طباطبائی خدادادی، سـید  تیغ پاك،جهان (7
 ، آب، برق(. چاپ اول، تهران، انتشارات بوستان حمید.ونقل)حمل یشهری حیاتی هاانیشر

 بـا  شهری یریپذبیسآ ی( واکاو1396) سمیرا قیاسی امید و تبریزی، شیما؛ حسین؛ کریمی، زاده،موسی حسن؛ امینی، حسینی (8
 ،52 شـماره ، 15 ، دورهگرگـان. نشـریه جغرافیـا    شـهر  در مـوردی  مطالعه ین اییمنطقه شهرهای در غیرعامل پدافند رویكرد
 .279-290 .صص

شـهری از منظـر    پذیری سـاختار ( سنجش آسسب1398بخشی، امیر و سارلی، رضا ) حسین، زاده،موسی حسن، امینی، حسینی (9
، 14انی، دوره های انساهگریزی سكونتدر زمان بحران )مطالعه موردی، شهر گمیشان(. نشریه مطالعات برنامه پدافند غیرعامل

 .509-530 .، صص2شماره 
استفاده از اراضی شهری.  ریزیبرنامه در غیرعامل پدافند رویكردهای و اصول تحلیل (1397ی، فرضعلی و کیانی، اکبر )ساالر (10

 .11- 34 .صص ،2ماره ، ش9، دوره فصلنامه پدافند غیرعامل
امـل، چـاپ اول،   ریزی و طراحی شهر امن از منظر پدافند غیرع(. مبانی برنامه1391زاده، مجتبی. )شاد، مصطفی و عراقیفرزام (11

 آفرین.اصفهان، علم 

 -فصـلنامه علمـی   . ی از دیدگاه پدافند غیرعامـل. ی تأسیسات شهرابیمكانالزامات  (1393) پور، علی و ضرغامی، سعیدمحمد (12
 .89-93 .، صص90، شماره23)سپهر(، دوره  پژوهشی اطالعات جغرافیایی

پدافنـد   رویكرد با زلزله ابربر در شهری یهابافت پذیریآسیب ( ارزیابی1399) یمصطفمعرب، یاسر؛ سپهرزاد، بهناز و نادری،  (13
 .31-43 .، صص،2 شماره ،11 (. دورهشهر تهران 2غیرعامل )مورد مطالعه: منطقه 

 اشتر.گاه صنعتی مالناصول و مبانی پدافند غیرعامل. تهران، انتشارات دانش (1386نیا، جعفر )موحدی تاش
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