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Aims Reducing the city’s vulnerability in times of crisis and emergencies is part of the urban design 
mission. Hence, passive defense measures have been developed to reduce the vulnerability of cities in 
times of crisis. The purpose of this study was to identify the factors affecting passive defense in the 
performance of urban spaces in the area of Enghelab Square in Tehran.
Methodology This research was based on an evidence-based design method in the area of Enghelab 
Square in Tehran in 2020. So, first case samples and previous research were reviewed and then 
vulnerability indicators were extracted. Then, these indicators were weighed against each other using 
the AHP method and using the opinions of experts in the field of urban planning, urban management, and 
passive defense, and the importance of each to the other was determined. The weight of each element 
was applied in the relevant layers in the spatial system and with GIS 10.8 software, vulnerability zoning 
was performed for each of the main indicators.
Findings In the Enqelab square area, the indicators of vulnerability were: vital arteries (water, electricity, 
gas, telecommunications, and fuel station), physical structure (building density, texture, and width of 
passages), relief centers (hospital and fire department), access network, and Transportation (metro, 
bus, and traffic volume), at-risk population (population density), concentration of activities (educational 
and cultural, commercial-administrative, cinema, mosque, and church), and political-security centers 
(military centers, judiciary centers, Embassy, and Justice) In the vulnerability assessment matrix of the 
study area, it was determined that injuries such as fire, difficulty in providing assistance in times of crisis 
and traffic problems in all of these indicators, and finally, the final vulnerability map of the area was 
obtained.
Conclusion Based on the considerations and principles of passive defense, the vulnerability of the study 
area increases in a crisis situation.
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 چکیده

بخشی از  زمان بحران و مواقع اضطراریشهر در  یر یپذبیآس کاهشاهداف: 

 برایل تدابیر پدافند غیرعام رو،از این. شودمیطراحی شهری محسوب  تیمأمور

هدف از این  .است افتهی توسعه، بحران زمانشهرها در  یر یپذبیآسکاهش 

در عملکرد فضاهای شهری در  لشناسایی عوامل موثر بر پدافند غیرعام ،بررسی

 .محدوده میدان انقالب تهران بود

در محدوده  بر شواهد یمبتن یروش طراح یبر مبنا قیتحقاین  ی:شناسروش

های برای این منظور ابتدا نمونه انجام شد. ۱۳۹۹در سال  میدان انقالب تهران

ند و  پس از آن اقدام به استخراج شدی بررس و تحقیقات پیشین موردی

و  AHPبا استفاده از روش  هاشاخصپذیری شد. سپس این های آسیبشاخص

متخصصین و کارشناسان در حوزه شهرسازی، مدیریت شهری و  نظر ازگیری بهره

دهی شدند و اهمیت هر یک نسبت به غیرعامل، نسبت به یکدیگر وزنپدافند 

های مربوط در سیستم مکانی یک از عناصر در الیه دیگری مشخص شد. وزن هر

پذیری برای هر یک بندی آسیب، اقدام به پهنهGIS 10.8افزار اعمال شد و با نرم

 از شاخص های اصلی شد.

ز: بودند ا عبارت بیترتبهی ر یپذبیآسی اهدر محدوده انقالب، شاخص :هاافتهی

راکم تی (ساختار کالبد ی (آب، برق، گاز، مخابرات و جایگاه سوخت)،اتیح انیشر

که  شبی)،  نشانآتشو  مارستانیب( مراکز امداد)، عرض معابرو  بافت، ساختمان

  معرض  در تیجمع )،کیتراف حجمی و راناتوبوس، مترو( نقل و حمل  وی دسترس

، مانیسی، ادار -یتجار ی، و فرهنگ یآموزش( تیتمرکز  فعال(تراکم جمعیت)،  خطر

 سفارت، ییقوه قضا مراکزی، مراکز نظامی (تیامن-یاسیمراکز  س  و) سایکلو  مسجد

 مشخص شد مطالعه محدوده موردی ر یپذیبآس یابیارز سیماتر ی) دردادگستر و 

و  بحران یهادر زمان یدر امدادرسان مشکلی، سوز آتشهایی چون که آسیب

ی در تمامی شاخص های ذکرشده مشکل ایجاد خواهد کرد و در کیتراف مشکالت

 .دست آمدبهمورد نظر  محدودهی ر یپذیبآسیی نقشه نهانهایت، 

ه ی محدودر یپذبیآس رعاملیپدافند غبر اساس مالحظات و اصول ی: ر یگجهینت

 . ابدییمدر وضعیت بحران افزایش مورد مطالعه 

 .منیت، ارعاملیغشهری، پدافند  طراحیفضاهای عمومی شهری، ها: لیدواژهک
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 مقدمه

بسیار چشمگیر  دنیادر  هابحراندهد که تعداد تحقیقات نشان می

انسانی توجه به دو  طبیعی و یهابحراناست. برای مقابله با  شده

درک این مساله  -۱اند از: بسیار مهم است که عبارت عقالنیمساله 

به وقوع بحران  تواندیانسان م یهاتیفعالکه چگونه رفتار و 

 هابحرانبرای پیشگیری از وقوع  -۲کمک نماید و ) انسانی و طبیعی(

 جامع و راهبردهای هایاستراتژ به چه  شهرهاکالنو تامین امنیت در 

 محورهاتوجه به این . [Sargazi et al., 2019] و کلی نیاز است

ای بر  شهرهاکالننقش بسیار مهمی در تدوین راهبردهای امنیتی در 

  .پایدار و تامین ایمنی و امنیت داردتوسعه دستیابی به 
 مقابل در شهرها آوریایران، تاب شهرهای مسائل ترینمهم از یکی

شناسایی موارد . است آشوب و جنگ نظیر تساخانسانهای بحران

 و ریپذیآسیب کاهش در پررنگی نقش پذیر در فضای شهری،آسیب

 انهبیگ عناصر اقدامات از ناشی بحران از پس و حین اقدامات تسهیل

 یآور منظور تاببه شهری فضای ایمن طراحی رو،این کند. ازایفا می

 امری آنها، پاسخگویی توان حفظ و بحران هایزمان شهری در فضای

 .است آن پذیریآسیب کاهش و شهر آمادگی برای افزایش مهم

 راتخسا کاهش باعث شهر مانند سیستم پیچیده در آوریتاب ایجاد

 شهر [Krellenberg et al., 2016].خواهد شد  گیریچشم حد به

خطر را  یک از واردههای ضربه و هاشوک تحمل توانایی آور،تاب

 الح عین در و نشوند سوانح به تبدیل خطرها آن ای کهونهگبه دارد؛

 نحهسا از پس و حین در عادی حالت به برگشت یا ظرفیت توانایی

 ار  سوانح از پس سازگاری و تغییر برای فرصت و همچنین امکان و

 پدافند بین، این . در[Davis & Izadkhah, 2006] باشددارا  هم

 پذیرنمودن جوامعانعطاف درصدد نهنگراآینده رویکردی با غیرعامل،

به اقدامات  رعاملیپدافند غ، ینامه نظام. در لغتاست شهری

از اقدامات  یاثرات ناش دنیرسانحداقلمنظور بهشده بهانجام

 United] شودیگرفتن ابتکار عمل معنا مدستدشمنان و به
States Department of Defense, 2013: 109]. 

است که موجب  ایغیرمسلحانهمجموعه اقدامات  غیرعامل، پدافند

، تاسیساتساختارها، ، یانسان یروهاین یر یپذبیکاهش آس

 یکشور در برابر حمالت نظام ایشهر  یاتیح هایشریانو  زاتیتجه

. [Spilerman, 1970: 82] شودیم یو انسان یعیمخاطرات طب ای

مجموعه  نعنوابه رعاملیغپدافند  که آمده است یگر ید فیدر تعر

 هارساختیموجب حفاظت ز ،داتیتهد منشأاز  نظرصرفکه  یاقدامات

 & Levitin] استمطرح  هادهیدر مقابله حوادث و پد یمنیو ا
Husken, 2011; Levitin et al., 2011] لذا پدافند غیرعامل به .

 زارافجنگ کارگیریبهشود که مستلزم مجموعه اقداماتی اطالق می

توان از واردشدن خسارات مالی به تجهیزات ای آن مینبوده و با اجر 

حیاتی حساس نظامی و غیرنظامی و تلفات انسانی  تاسیساتو 

جلوگیری نموده یا میزان این خسارات و تلفات را به حداقل ممکن 

دفاع غیرعامل، به کلیه اقدامات و  دیگر،عبارتیبهکاهش داد. 

که بدون  شودیم ای گفتهاحتیاطی و پیشگیرانه هایفعالیت

استفاده از تسلیحات، موجب کاهش یا دفع اثرات عملیات خصمانه 

معتقد  گراول. [Shahsavari et al., 2015: 373]شود دشمن می

تش آ تیریمد جایبه رانهیشگیپرعامل، یپدافند غ کردیرو که است

 ,Grewal]بحران است  تیریهمانند چرخه مد یاست و به عبارت
2014]. 
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 یکل یهااستیس ۹و  ۲ یبندهارعامل، یاصول پدافند غ نهیزم در

موارد  نیکشور به ا رعاملیپدافند غهای شاخصنظام در مورد 

سب ح عیتجم ای یساز پراکندهمن، ی: انتخاب عرصه ااست کردهاشاره 

 یساز منیدشمن و ا بیاختفاء، استتار، فر، ییزداتیمورد ، حساس

 شیآما یهادر طرح ویژهبه تیو حائز اهم یتینسبت به مراکز جمع

و  یتیپرخطر در مراکز جمع ساتیتاس جادیممانعت از ان، یسرزم

 اتدیتمه ینیبشیاز شهرها و پ ساتیتاس گونهاینبردن رونیب

است و  یکه وجود آنها الزام یساتیآن دسته از تاس یبرا یمنیا

 نییپرخطر با تع ساتیتاس کنار در یتیمراکز جمع جادیممانعت از ا

پدافند  که گفت توانیم در نتیجه .[Khazaei, 2015]آنها  میحر

حداکثر  نیچون توانمندی در تام یدنبال اهداف کلبه رعاملیغ

دات، یاز تهد پذیریآسیبرساندن حداقلو به دارییو پا یمنیا

 یتیو امن یدفاعچرخه در  یارض تیحراست و حفظ استقالل و تمام

مندی توانشور، ک هایهیو سرما ییایفجغرا هایویژگیکشور، اتکا به 

ند در پداف یو پژوهش یقاتیتحقپشتوانه و  یدانش فن دیدر تول

ز و برخورداری ا ایمنطقهباال در سطح  یبازدارندگ ریبا تاث رعاملیغ

، لحا با اینکشور است.  رعاملیو هماهنگ پدافند غ کپارچهینظام 

 ظتاداره مردم، حفا تیقابل توانمیرا  رعاملیپدافند غ هایاولویت

مردم با حکومت،  یوستگیحفظ پدات، یاز جان مردم در برابر تهد

ل تحمل مردم و حفظ و استقالآستانه باالبردن بری، یساسرمایه حفظ 

 .[Momeni, 2018]کشور برشمرد 

 رگیو از طرف د فضاهای عمومیبا توجه به حضور گسترده مردم در 

، کنندمی فایشهری ا هایهعرصکه در  یکارکردهای متعدد و نقش

. لذا هرگونه شودمیبرخوردار  ایویژه تیفضاها از اهم نیا یمنیا

ها شچال دنیمنجر به کش ،شود جادیفضا ا نیا یمنیکه در ا یچالش

متعدد شهری را  هایبخششهری است و  ختلفم هایعرصهبه 

امن و حفاظت از  یطیمح جادیا نیبنابرا دهد؛میقرار  تاثیرتحت 

ز وقوع ا رییشگیبر پ یالزم مبتن هایبینیپیش نیو همچن یمنیا

 ی،مقابله با رخدادهای احتمال نیو همچن ندیرخدادهای ناخوشا

 نی. به همشودمیمحسوب  یدر فضاهای عموم دییکل یموضوع

 یاستفاده از آنها تلق شرطپیش یفضاهای عموم یمنیا زین لیدل

 .[Francis, 1989] شودیم

شهر را باال  یواسطه، قدرت دفاع کیعنوان به یرساز و شه یمعمار 

 یاهژ یو گاهیجا رعاملیدر بحث پدافند غ یشهر  یشهر و طراح برد؛یم

، یاتیح یهایاز کاربر  یار یبس قرار داشتنبهدارد. شهرها با توجه 

 یو سازوکارها تاسیساتوجود ، یرنظامیو غ یحساس و مهم نظام

 یار یبس تیاز اهم، یو آموزش یسایس، یفرهنگ، یماعاجت، یاقتصاد

بروز صدمات  نهیزم توانندیبرخوردار بوده و در صورت بروز جنگ م

از  یر یجلوگ منظوربه که است یهیباشند. بد یادیز یو مال یجان

و اقدامات  ریتداب هیالزم است قبل وقوع، کل، یصدمات نیچن

ه، ثزمان وقوع حاد رباشد تا د رفتهیالزم صورت پذ یهاینیبشیپ

 سریم داتیدر برابر تهد یمطلوب شهر  تیریو مد یبردار بهره تیقابل

 نیتضم یشهر  یو بقا یدار یجان شهروندان، پا در نتیجهو  هشد

 ادجیا، یجان، یو اقدام برای کاهش خسارات مال یز یرلذا برنامه .شود

 جیروت جادیو ا یمهم شهر  یهارساختیدر ز ینسب یدار یو پا یمنیا

 ترینمهمعموم شهروندان از  انیدر م یمنیفرهنگ ا یساز نهادینهو 

 .است یشهر  ریزیبرنامهو  یاقدامات مبحث طراح

شهر و نحوه ارتباط آنها  مورد نیازکاربری  نییشهرها و تع یطراح در

با یکدیگر، باید عالوه بر ایجاد فضاهای مناسب برای حفظ جان مردم 

ضروری و  هایتیالفع وقفهیتهدیدها، امکان تداوم ب مقابل در

 ,Jahani & Saffariha] شهر فراهم شود پذیریبیکاهش آس
2020; Jahani et al., 2021] .الگوی مناسب شهرسازی،  تعیین

 تیهای شهری، توزیع مناسب جمعزیرساخت وشبکه معابر مناسب 

عملکردهای چندمنظوره و  کارگیریبهو خدمات مناسب آنان، 

آنها برای اداره شهر در شرایط  ریجواهم یو چگونگ هاکاربری

. بر اساس آنچه گفته استشهرسازی  نیاضطراری بر عهده مهندس

 است. غیرعامل پدافندو  یشهر  تیریرابطه مد یایگو ۱شد، نمودار 
 پدافند غیرعامل یز یرتاکنون تحقیقات متعددی در خصوص برنامه

توسط محققین ایرانی و  رعاملیو ضرورت توجه به پدافند غ

 .شده استانجام یالمللنیب

 ,Golmehr & Hosseini Amini] ینیحسینی امو  گلمهر
شهری با تاکید بر  یز یراصول پدافند غیرعامل را در برنامه [2017

وان عنبه اسیمقتاسیساتی و حیاتی در شهرهای کوچک یهایکاربر 

 آنها چگونگی پراکنش و گرفته است.کار به ریپذدیتهد یهایکاربر 

ا ر  زهرانیبوئ شهر سطح در استراتژیک یهایاستقرار کاربر  نحوه

 انجامدر مجاورت پایتخت کشور  اسیمقکوچک شهر یک عنوانبه

 یهامحدودهکه مناطق و  دهدیمنشان اند. نتایج تحقیق داده

 یهایمرکزی شهر و حواشی جنوب غربی با توجه به تجمیع کاربر 

 .ندیآیمشمار به ، نامناسب و بحرانیریپذ یخطرزا و تهد

 یر یپذبیآس یبندپهنهبه  [Shamaei et al., 2015] شماعی

 ودشهری پیرانشهر در برابر مخاطرات طبیعی با توجه به  یهامحله

از روش فازی  یر یگو با بهره رعاملیمتغیر با رویکرد پدافند غ

پرداخته است. نتایج این تحقیق گزارش کرد که با توجه به توزیع 

غربی، مرکزی و جنوب غربی  محالت ،شهری محالتاصر فضایی عن

شهری در برابر مخاطرات و  محالت نیرتریپذبیآس ،پیرانشهر

نه یدر زم شدهانجام قاتیتحق ١در جدول تهاجمات نظامی هستند. 

 ی نشان داده شد.شهر  یعموم یدر فضاها یر یپذبیآس یابیارز

، در مراکز شهری آور جمعیتتغییرات گسترده شهرها و تمرکز سرسام

 ،تبدیل کرده است. بر این اساس یزآمشهر را به محیطی مخاطره

تامین امنیت شهروندان و دفاع از همه امکانات و تسهیالت شهری 

، راه را برای مفهوم پدافند شدهیزیربه شیوه هوشمند و برنامه

 .[Poorahmad et al., 2014: 1]کرده است  غیرعامل شهری باز

برخوردار است.  یشتریب یتشهرها از حساسر کالند یتوضع ینا

هایی ایجاد نمود تا شهرها را هر اندازه که استیراهبردها و س دیبا

ی آور و قابل زندگتاب شتریب ،باشند و هر هویتی که داشته باشند

 تیند از: جمعاعبارت یوجودآورنده خطرپذیر ترین علل بهکرد. مهم

کفایتی در مدیریت منابع بی ؛کمدر حال رشد و افزایش ترا یشهر 

 فرسودگی ؛انتقال آب یهازهکشی و کانال یهاستمیآب، کمبود س



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو همکاران ـــــــــانور  یمنا رضائ ۲۹۴

  ۱۴۰۰تابستان ، ۳، شماره ۳۶دوره                                                                                                                                                                                   ییایجغراف قاتیفصلنامه تحق

ها و مصالح ساختمانی ناایمن که ممکن است منجر به زیرساخت

و خدمات اورژانس ناهماهنگ که باعث  ریزش ساختمان شود

شود. معموالً در هر واکنش سریع و آمادگی می یبرا تیکاهش ظرف

 یراب یمرکز  ی،صورت سنتوجود دارند که به ییهاکانون ی،هر شکالن

ها در عرصه ینلذا ا ؛تحرکات و تجمعات به اشکال مختلف است

 قرار دارند.  ییباال پذیرییبآس رضمع

 ماتیاز تصماست عبارت ) ١شکل بر شواهد ( یمبتن یروش طراح

و  مستند قاتیاطالعات موجود حاصل تحق ینبر اساس بهتر یطراح

بر  دهعقی .[Refshauge et al., 2015]موجود  یهاپروژه یابیارز

 ندک به طراحان کمک تواندیم بر شواهد یمبتن یآن است که طراح

ک کم فضابهبود به کرده که در نهایت  یطراح یبهتر  فضاهای تا

رفته کار گبه یاست که در طراح ییاستقرا یکیمتد، تکن نی. ادینما

 ,Lawson] بر کارآیی و حل مشکل استروش  نیا دیتاک. شودیم
که  است یتکامل ندآیفر  کی طراحی مبتنی بر شواهدروش . [2013

 خشدبیو منتشرشده را بهبود م دشدهیطور مداوم شواهد قبًال تولبه

[Davoodi et al., 2017] بر همین اساس از این روش برای .

 عاملر یغارزیابی فضاهای باز و عمومی شهری در راستای پدافند 

 شود.می استفاده

 رد: برشم ریبه شرح ز توانیمبر شواهد را  یمبتن طراحی روش مراحل
 ؛ مرور منابع یمناسب سال برا یبندکرهیپ -
 ی؛ مورد بررسنه یزممنابع شاهد در  ییشناسا -
 ؛ شواهد تیفیک یابیارز -
 ؛ یبر منابع علم یالزم مبتن لیفراتحل یر یکارگو به یبندطبقه -
 ی؛ و استخراج شواهد متناسب با طراح ییناساش -

 ؛و پردازش شواهد یبندطبقه -
 یطیمح یبهبود و ارتقا طراح یشواهد در راستا یر یکارگبه -

[Bones et al., 2013]. 

های یتفعال یبرا یکانون اصل یکعنوان انقالب در تهران به میدان

 در کارگری هاگاه خیابانگره این میدان .رودیشمار مبه مختلف

به همین  و انقالب در شرق است. غرب، آزادی در جنوب وشمال 

این  .است گرفته قرارترین مناطق تهران وآمدپررفتدر لیست  دلیل

است و قدمت ساخت آن به دوران  رضاشاهمیدان متعلق به دوران 

ت باف .گرددیبازم ،تر شدهپهلوی که بافت شهری تهران گسترده

اداری معدودی در  یهاساختماناری بوده و تج کامالً شهری آن 

(ایستگاه میدان  دسترسی آسان با مترو شوند.محدوده دیده می

سبب شده تا  محدوده میدان انقالب،به  BRTو ) ٤انقالب، خط 

بسیار زیادی در آن تردد داشته و آن را به یکی از  رساکنیغجمعیت 

ان ن در اطراف میددانشگاه تهرامحالت تهران تبدیل کند.  نیترشلوغ

(سینما  انقالب است. دور میدان انقالب سه سینما وجود دارد

مرکزی، سینما بهمن و سینما پارس). همچنین مراکز تجاری و مرکز 

یر وصال در مس نیبنزپمپکامپیوتر موبایل در این محدوده قرار دارد. 

شرق میدان انقالب و جایگاه نامجو در تقاطع خوش در مسیر غربی 

و تئاتر  یفروشکتاب یهامغازهوجود دانشگاه تهران و  .قرار داردآن 

وجود آورده است. هنری به-فرهنگی کامالً شهر در محدوده، فضایی 

شوند، اغلب ساختار اجتماعی که همواره در محله دیده می، رونیا از

های این منطقه منازل مسکونی که ترکیبی در کوچه جوانان هستند.
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 در فضاهای عمومی شهری پذیریارزیابی آسیبنه یزمشده در انجامتحقیقات ) ١جدول 

 هاشاخص عنوان مرجع

 [Azizi & Bornafar, 2012] هوایی.  حمالت از ناشی شهری پذیریآسیب ارزیابی

 تهران شهر ١١ منطقه از یک ناحیه

 ریبض بنا و اسکلت طبقات، تعداد قطعات، اندازه(شهر  بافت ترکیب

)، ترافیک (عرض معابر و حجم شهری دسترسی هایشبکه)، اشغال

)، هابیمارستان و نشانیآتشامدادرسانی ( مراکز به دسترسی قابلیت

 هکشب خطرآفرین، (حریم مراکز حریم)، مترو ستگاهیا( امن فضاهای

 در معرض جمعیت)، بنزین هایپمپ و برق هایپست گاز، انتقال

 خطر

 [Siami et al., 2013] ز با استفاده ا یساختار شهر  یپدافند یشناسبیآس

 یمطالعه مورد ؛GISو  AHP یسلسله مراتب لیتحل

 شهر گرگان

و ارتفاع  ابانیعرض خ نینسبت ب ،یبه مراکز درمان یدسترس

 ،یتیتراکم جمع ،ی)، تراکم ساختمانتیصور(درجه مح هاساختمان

اسکان  یهامکان ،ینشانآتش یهاستگاهیبه ا یدسترس ه،یابن تیفیک

برق و  یهارسان، پستسوخت یهاگاهیجا میموقت و حر

 یشبکه گازرسان T.B.S یهاستگاهیا

 [Meymandi Parizi & Kazeminia, 
2015] 

 لاصو اساس بر کرمان شهر یر یپذبیآس یبندپهنه

 .غیرعامل پدافند

 پپم گاز، برق، ساتیتاس( ریپذدیتهد و حیاتی حساس، هایکاربری

 و باستانی آثار شهری، مناطق مسکونی، آب مخازن مخابرات، ،نیبنز

 مراکز و ادارات درمانی، مراکز(بحران  مدیریت مراکز)، ارتباطی شبکه

 و یشاننآتش مراکز فرودگاه،(شهری  تجهیزات)، انتظامی و نظامی

 سبز) فضای و پشتیبان (خدماتی مراکز و) یآموزش عال مراکز

 [Shamaei et al., 2015] با شهری یهامحله پذیریآسیب فضایی تحلیل 

 .پیرانشهر شهر در غیرعامل پدافند رویکرد

 انتظامی، و نظامی مراکز های زیرساختی، مراکز امدادرسانی،شبکه

 اقتصادی و مراکز(شتیبان پ مراکز ،ونقلحملشبکه دسترسی و 

 ) ییمواد غذا انبارهای آموزشی و مراکز صنعتی،

 [Shahivandi, 2017] تطابق در شهری محالت پذیریآسیب میزان سنجش 

 موردی: شهر غیرعامل؛ مطالعه پدافند اصول با

 .شهرکرد

 نهادهای و هاسازمان پراکندگی ساختمانی، تراکم جمعیت، تراکم

 از انتظامی، فاصله و نظامی مراکز دگیپراکن گیری،تصمیم

 مراکز اصلی، ارتباطی شبکه صنایع، قدیمی، هایساختمان

 ه،رودخان مسیر درمانی، توپوگرافی، مراکز سبز، فضای نشانی،آتش

 شهری، تاسیسات اصلی، گاز خطوط بایر، زمین ،احمرهالل مراکز

 ورزشی مراکز

 [Sadeghi et al., 2019] های شهری با رویکرد یری پهنهپذارزیابی آسیب

گانه ١٠پدافند غیرعامل، مورد پژوهی: مناطق 

 شهرداری شیراز

های شهری، ترکیب بافت شهری، دسترسی به مراکز امداد و شریان

های ی با کاربریجوار همدسترسی به مراکز پشتیبان و فضاهای امن، 

 خطرآفرین، تراکم جمعیت

 [Alikhani et al., 2019] های پذیری پهنهدل ارزیابی جامع آسیبم ارایه

شهر با دهنده لیتشکهای شهری به تفکیک الیه

 رویکرد پدافند غیرعامل

های زیرساختی، ساختار ساختار کالبدی، شبکه دسترسی، شبکه

اجتماعی، ساختار اقتصادی و مراکز پرخطر (صنایع شیمیایی و 

امنیتی و -فرهنگی، مراکز سیاسی-ای)، مراکز مذهبیصنایع هسته

 مدیریتی

 [Kamran et al., 2013] ها، پراکندگی طرح ساختمان اصولی مانند انتخاب بهینه سایت و مسکن شهری یز یرکاربرد پدافند غیرعامل در برنامه

 نوع بافت مناسب،

 [Nedae Tousi & Ghorbani 
Ghashghae Nejhad, 2013]  

پدافند  یهااستیارزیابی تاثیرات مداخالت س

 شهر تهرانرعامل بر منطق فضایی کالنغی

ها، پست گیری سیاسی و نظامی (وزارتخانهمراکز اصلی تصمیم

برق، تولید  یهاروگاهین)؛  مایسازمان صداوس و فرماندهی، مخابرات

که شب و صنایع تولید تجهیزات؛ مواد اولیه صنایع سنگین و ارتش

آهن، ها، راهجمله فرودگاه ارتباطی از یهارساختیزی؛  رسانآب

 نیروهای عملیاتی عمومی؛  هاها و پلجاده

[Shakibamanesh, 2015] طراحی و یز یربرنامه سمت به: عمومی یهاپناهگاه 

 غیرعامل پدافندازنظر  شهری امن

 ،سبز فضای نشانی،آتش ساختمانی، مراکز تراکم جمعیت، تراکم

انتظامی،  و ینظام درمانی، مراکز سیاسی و مدیریتی، مراکز مراکز

 اصلی، ارتباطی شبکه صنایع، قدیمی، هایساختمان از فاصله

 شهری تاسیسات اصلی و گاز خطوط رودخانه، مسیر توپوگرافی،

 [Trivedi & Singh, 2017] زا استفاده با اضطراری پناهگاه مناطق یبندتیاولو 

 عهمطال یک: ترکیبی چندمعیاره یر یگمیتصم روش

 موردی

انتظامی؛   و نظامی ساختی، مراکز امدادرسانی؛ مراکزهای زیر شبکه

 انپشتیب ی)؛ مراکزنشانآتش مسافربری و پایانه(شهری  تجهیزات

 یی)مواد غذا انبارهای آموزشی و مراکز صنعتی، اقتصادی و مراکز(

 [Dabbagh & Nasiri Fard, 2020] پذیر و ایمن در شرایط بحرانی با رویکرد نقاط آسیب

 رعامل تبریز پدافند غی

ها و فضای سبز و فاصله از مناطق پرجمعیت، پارک ،کاربریسازگاری 

 دسترسی به معابر اصلی
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 بر شواهد یمبتن یروش طراح) ١شکل 

 

 

 
 ۱۳۹۹های واقع در محدوده منطقه میدان انقالب تهران سال کاربری) ۲شکل 

 

 

میدان  ودهو مراکز متفاوت در محد هایتفعال یدلیل تجمع ذاتبه

 از آنجایی که. یابدیم یشافزا یزآن ن پذیرییبآس یزانم انقالب،

و چون در  استهای مهم در شهر تهران میدان انقالب یکی از میدان

رابطه با پدافند غیرعامل در این میدان پژوهشی انجام نشده است، 

 ینا برپذیری این میدان پرداخت. این پژوهش به بررسی آسیب

 ار  یرعاملابتدا اصول پدافند غکه  بودمقاله در پی این این  ،اساس

شهری، برای قابل دفاع ساختن و دادن نقش تدافعی  یزیردر برنامه

 لیسپس بر اساس آنها اقدام به تحل ،قرار دهد یبه شهر را مورد بررس

 یهاحلبپردازد در نهایت اقدام به ارایه راه یمحدوده مورد بررس

وده محد یبرا یرعاملپدافند غ یفیتک یرتقابهبود و ا یبرا یطراح

  .یدنما یمورد بررس

 شناسیروش

در محدوده  بر شواهد یمبتن یروش طراح یبر مبنا قیتحقاین 

 انجام شد. ۱۳۹۹میدان انقالب تهران در سال 

 ی سطحو ارتقاهای مشخصی در راستای بهبود ینکه شاخصابرای 

 به بررسی منابع و استخراج دست آید، ابتدا اقدامیرعامل بهغپدافند 

هایی بود که در ی آنها شد که شاخصبنددستهها و سپس شاخص

 ).۲جدول (مطالعات پیشین به آنها پرداخته شده است 

 

 
 فضاهای عمومیپذیری در یبآسهای تبیین شاخص) ۲جدول 

 در پذیریآسیبهای تبیین مختصر شاخص شواهد

 فضاهای عمومی
 منابع

های ناگهانی افراد در زمان وقوع بحرانازدحام  ازدحام

 خطرساز شود. تواندیم

[Hashemian & 
Sabzi, 2019] 

 و آمدوشدنوع فرم و فضا بر کیفیت سهولت  فضا و فرم

 .یرگذار استتاثامدادرسانی در شرایط بحرانی، 
[Alikhani et al., 

2019] 

تمرکز 

 ونقلحمل

باشد،  ایمح یاگر شرایط حمل و نقل به خوب

 . شودیم هیتخل یخوبحدوده مورد نظر بهم

[Hashemian & 
Sabzi, 2019] 

ماهیت 

کاربری 

 اراضی

دوری از مراکز  اثر عدم کاربری مختلط و

خدمات عمومی، وجود پایگاه نظامی، عدم 

پراکندگی مناسب مراکز امدادرسانی؛ دوری 

کاربری مسکونی، آموزشی و بهداشتی از مراکز 

تخلیه سریع با  و امکان حیاتی و حساس

 جوارهمامکان دسترسی به خدمات حیاتی و 

 فضاهای باز و سبز.

[Esmailpour et 
al., 2015];  
[Gholami 

Bimorgh et al., 
2019]; 

[Alikhani et al., 
2019]  

تراکم 

 ساختمان
ی، ظرفیت تراکم ساختمان رویهیب اعمال

 میزان به را مختلف مناطق جمعیت

 برعالوه که دهدیافزایش م یتوجهقابل

 یساتی،تاس و جدید خدماتی نیازهای

ینه ترافیک و تراکم جمعیت زم درمشکالتی 

 کند.یمایجاد 

[Jafari & 
Ghorbani, 

2015] 

های شریان

 حیاتی

در صورت وجود بحران، جنگ، بمباران یا 

 تقالان بالیای طبیعی، امکان آسیب به شبکه

 شبکه برق، توزیع آب، شبکه مخازن آب،

 وجود دارد. گاز و مخابرات انتقال

[Esmaili 
Shahrokht, 

Taghvaei, 
2011];  

[Shamaei et al., 
2015] 

 
 

ها شاخص یک از هر گذاریارزش و اهمیت میزان تعیین منظوربه

 مراتبی سلسله تحلیل روش و) نفر ۱۵( خبرگان با مصاحبه شیوه از

 .شد دهاستفا (Analytic Hierarchy Process; AHP) فازی

با نظر به علم و تجربه ، نخبگان و خبرگان دهندهپاسخجامعه آماری 

 و شهری معماری، عمران، طراحی(ینه مرتبط زم در و حیطه فعالیت

 ضمن که مدیران شهری) بودند و کارشناسان و شهری ریزیبرنامه

 افتب وضعیت با غیرعامل، پدافند اصول و نظری مبانی با آشنایی

 هایساختمان و کلی بناها وضعیت و ورد مطالعهمنطقه م کالبدی
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 در هاداده جبری عملیات .داشتند کامل محدوده آشنایی در موجود

، مورد نظر از شاخص یک هر گرفت. برای مرحله مجزا صورت دو

 هایهال ترکیب منظوربه و شد هیته مجزاصورت به یر یپذبیآسنقشه 

از  گیریبهره دار) باوزن (همپوشانی Weighted Overlay از روش

رحله م که در معنی این . بهشد استفاده جغرافیایی اطالعات سیستم

 هم نسبت به های اصلی،شاخص از یک های هرزیرشاخص نخست

 هر شاخص یر یپذبینقشه آس ترتیب بدین وشدند  یگذار ارزش

 هایشاخص مرحله بعد در وشد  استخراج جداگانهطور به اصلی

 گذاریهم ارزش به ، نسبتشدهکسب امتیازات به توجه با اصلی

 نقشه نهایی گذاری وهمیرو حاصله های نهایینقشه سپس و شده

 GIS 10.8افزار نرم از شد. تدوینمورد نظر محدوده  پذیریآسیب

 استفاده شد. 

 

 هایافته

دند بو عبارتترتیب پذیری بههای آسیبدر محدوده انقالب، شاخص

ی، ساختار کالبدی، مراکز امداد، شبکه دسترسی و از: شریان حیات

مراکز سیاسی  ، جمعیت در معرض خطر، تمرکز فعالیت وونقلحمل

در هر شاخص، زیرشاخصی که از منظر پدافند  ).۳امنیتی (جدول 

 بود، به شرح ذیل است:  زاتربیآس، مورد مطالعهغیرعامل در محدوده 

رق و گاز؛ در شاخص ترتیب آب، بدر شاخص شریان حیاتی، به

ساختار کالبدی، تراکم ساختمان و بافت منطقه؛ در شاخص مراکز 

و؛ ، مترونقلحملها؛ در شاخص شبکه دسترسی و امداد، بیمارستان

در شاخص جمعیت در معرض خطر، تراکم جمعیت؛ در شاخص 

در شاخص مراکز سیاسی  تمرکز فعالیت، مراکز آموزشی فرهنگی و

شامل ایستگاه  مورد مطالعهی (که در محدوده امنیتی، مراکز نظام

با توجه به  پذیری منطقه را تبیین کردند.پلیس بود) آسیب

، محدوده مورد ۳شده در جدول پذیری مطرحهای آسیبشاخص

شده در ماتریس مطالعه، مورد ارزیابی قرار گرفت که نتایج حاصل

 آورده شد. ۴جدول 

 رها که دی مرتبط با هر الیه تولید شد. سپس الیههانقشهدر ادامه 

 شد یندبرتبه، شدهداده امتیاز به توجه ، باقرار گرفتند دسته کلی ٨

 مشخص محدوده پذیریآسیب نقشه نهایی در یک تاثیر هر درصد و

هم  هب ، نسبتشدهکسب امتیازات به توجه با اصلی شاخص ٧ .شد

گذاری همیرو حاصله یینقشه نها ٨ سپس و شدند گذاریارزش

شد  تدوینمورد نظر محدوده  پذیریآسیب نقشه نهایی و شده

 ).٤و  ٣های شکل(

 

 
 AHPپذیری به روش های آسیبدهی به شاخصوزن) ۳جدول 

 شاخص وزن شاخص موثرزیرشاخص  وزن زیرشاخص GISوزن نهایی در 

 شریان حیاتی ٠٫٣٨ آب ٠٫٤٣ ٠٫٦٨
 برق ٠٫٢٧٦ ٠٫٤٢
 گاز ٠٫١٤١ ٠٫٢٤
 مخابرات ٠٫١٢١ ٠٫١٨
 مخزن سوخت ٠٫٠٢٥ ٠٫٠٣
 ساختار کالبدی ٠٫٢٣ تراکم ساختمان ٠٫٦٩٣ ٠٫٩٢
 بافت ٠٫٢٤٤ ٠٫٣٢
 عرض معابر ٠٫٠٦٣ ٠٫١٢
 مراکز امداد ٠٫١٤٤ بیمارستان ٠٫٨٥٧ ٢٫٤

 ینشانآتش ٠٫١٤٢ ٠٫٣٩
 ونقلحملشبکه دسترسی و  ٠٫١٠٤ مترو ٠٫٦٦ ١٫٩

 یراناتوبوس ٠٫٢٧١ ٠٫٧١
 حجم ترافیک ٠٫٠٦٢ ٠٫١٣٢
 جمعیت در معرض خطر ٠٫٠٧٤ تراکم جمعیت ٠٫٠٧٤ ٠٫١٩٦
 تمرکز فعالیت ٠٫٠٣٦ ی و فرهنگیآموزش ٠٫٤٧٧ ١٫٢٢
 اداری-تجاری ٠٫٢١٢ ٠٫٤

 سینما ٠٫١٣٢ ٠٫٣٣
 مسجد ٠٫٠٧٩ ٠٫٢٤
 کلیسا ٠٫٠٩٥ ٠٫٢٨
 ی و امنیتیاسیمراکز س ٠٫٠٢٨ مراکز نظامی ٠٫٥ ٠٫٥٢
 مراکز قوه قضایی ٠٫١٥ ٠٫٢

 سفارت ٠٫٢٩ ٠٫٤١
 دادگستری ٠٫٠٥٨ ٠٫٠٧
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 پذیریهای آسیبهای شاخصپذیری محدوده میدان انقالب از جنبهماتریس ارزیابی آسیب) ۴جدول 
تراکم  نوع آسیب

 ساختمان
ماهیت 

 کاربری اراضی
تمرکز 

 فعالیت
تمرکزی 

 ونقلحمل
های شریان م و فضافر 

 حیاتی
 ازدحام

 E E E A E E E سوزیآتش
 E E B E E E E های بحرانی در زمانامدادرسانمشکل در 

 E B A E B A E وقوع جرم و خشونت
 E E E E E E E مشکالت ترافیکی

 E B E A A A E سرقت
 E E A A A A A فرادخطرافتادن حریم خصوصی اوسازها و بهاشرافیت در ساخت مسالهعدم رعایت 

 E E E E E A A شبکه معابر محلی و حتی اصلی شهر به پارکینگ شدنلیتبد
 E A C A A A E ی شهرساتیتاسهای خدماتی و کاهش سرانه

 E C A A E A C تخریب
A ریتاثیب B پذیری کم آسیبC پذیری متوسط آسیبD پذیری زیاد آسیبE پذیری خیلی زیادآسیب 

 

)۱ ()٢( 

)٤() ٣( 

مخابرات منطقه میدان انقالب در سال  -۸گاز،  -۷فعالیت،  -۶دسترسی،  -۵جمعیت،  -۴برق،  -۳امداد و نجات،  -۲آب،  -۱های زیرساخت یر یپذبیآس یبندپهنه) ۳شکل 

۱۳۹۹ 
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)٦()٥(

)٨()٧( 

مخابرات منطقه میدان انقالب در  -۸گاز،  -۷فعالیت،  -۶دسترسی،  -۵جمعیت،  -۴برق،  -۳امداد و نجات،  -۲آب،  -۱های زیرساخت یر یپذبیآس یبندپهنه) ۳شکل ادامه 

 ۱۳۹۹سال 
 

 
 ۱۳۹۹کلی منطقه میدان انقالب در سال  یر یپذبیآس یبندپهنه) ۴شکل 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو همکاران ـــــــــانور  یمنا رضائ ۳۰۰

  ۱۴۰۰تابستان ، ۳، شماره ۳۶دوره                                                                                                                                                                                   ییایجغراف قاتیفصلنامه تحق

پذیری مالحظه شد، شدت بندی آسیبهای پهنهچنانچه در نقشه

و  زیاد بودپذیری برای قسمت اعظم محدوده مورد مطالعه، آسیب

های حیاتی، ساختار کالبدی، های شریانها با شاخصاولویت آسیب

 تمرکز فعالیت و جمعیت بود.
 

 بحث 

پذیری به معنای شرایطی است که در معرض خطربودن یک آسیب

یی است که منجر هاضعفنقطهجامعه را افزایش دهد یا به عبارتی 

ا توجه به اینکه ب به افزایش تبعات پس از وقوع خطر خواهد شد.

شهروندان یکی از اصول  یپذیرنمودن شهرها براطراحی امن و دفاع

برای کاهش  یریز آید و برنامهشمار میبه یشهر  رعاملیپدافند غ

ترین در مواقع جنگ و خطر از جمله مهم یخطرات جانی و ماد

شود محسوب میی ریزان و مدیران شهر برنامه یهارسالت

[Poorahmad et al., 2014]ریزی برای کاهش برنامهلذا  ؛

 یآور تاب های طبیعی و انسانی وپذیری شهرها در زمان بحرانآسیب

و  یبالیا باید بخشی از طراحی شهر  یو کاهش خطرپذیر 

ح هدفی از سط عنوانبهو  به توسعه پایدار ابییدست یهایاستراتژ 

 قرار گیرد. مورد توجهمعماری تا آمایش سرزمین 

پذیری سیستم شهری هم ناشی جود نشان داد که آسیبادبیات مو

ها در کنار مجاورت دارایی پذیری اجزای سیستم و هم ازاز آسیب

 مورد مطالعهپذیری در محدوده های آسیبیکدیگر است که شاخص

شریان حیاتی، ساختار کالبدی، مراکز امداد، ترتیب عبارت بودند از: به

در معرض خطر، تمرکز  ، جمعیتونقلحملشبکه دسترسی و 

 لذا با توجه به شناخت و ارزیابی مراکز سیاسی امنیتی. فعالیت و

رتیب تپذیری بههای آسیبشاخصشده بر بافت میدان انقالب، انجام

 از:  اندعبارت
های مربوط به شریان مورد مطالعهپذیری اول مربوط به منطقه آسیب

ه برق و گاز بود کبا آب،  پذیریحیاتی است که بیشترین آسیب

های حیاتی در درجه اول و مورد های پیشین نیز شریانپژوهش

و  میمندیهای پژوهش حاضر با مطالعات بود؛ لذا یافته دیتاک

، [Meymandi Parizi & Kazeminia, 2015] اینیکاظم

 شاهیوندی، [Siami et al., 2013]و همکاران  صیامی

[Shahivandi, 2017] ،ران و همکا علیخانی[Alikhani et al., 
 Nedae Tousi & Ghorbani] قربانیو  ندایی، [2019

Ghashghae Nejhad, 2013] ،بامنشیشک 

[Shakibamanesh, 2015]  و همکاران  پورلیاسماعو

[Esmailpour et al., 2015] ،.همسو و هماهنگ است 

ه کپذیری منطقه مربوط به ساختار کالبدی بود دومین عامل آسیب

م ساختمان، فرم و فضا و عرض کم معابر، شدت آسیب منطقه تراک

ی ساختارهای اصلی ر یگشکلرا خیلی زیاد تبیین کرد. توسعه و 

است  ۱۳۲۰تا  ۱۳۰۴ی هاسالمنطقه مربوط به دوران پهلوی اول بین 

در زمان بالیای طبیعی و انسانی  و ای داردو بافت قدیمی و فرسوده

ور در دست مورد مطالعها نوسازی محدوده پذیری باالیی دارد؛ لذآسیب

ن و همکارا علیخانیهای در این زمینه، یافته کهکار باید قرار گیرد 

[Alikhani et al., 2019] ،بامنشیشک [Shakibamanesh, 
 شاهیوندی، [Sadeghi et al., 2019]و همکاران  صادقی، [2015

[Shahivandi, 2017] ،و همکاران  صیامی[Siami et al., 
و  کامران، [Azizi & Bornafar, 2012] برنافرو  عزیزی، [2013

عامل با یافته پژوهش  در این، [Kamran et al., 2013]همکاران 

 هماهنگ و همسو است.حاضر 

در قسمت شرق زا، مراکز امداد شناخته شد. سومین عامل آسیب

، دسترسی به مرکز درمانی وجود ندارد که در مورد مطالعهمحدوده 

ی به بیماران در این منطقه با توجه به دوری رسانخدماتهله اول، و

همچنین  از مراکز درمانی، در موارد اورژانسی ریسک باالیی دارد.

دوری از مراکز بهداشت برای ساکنین این منطقه، باعث افزایش تردد 

های پژوهش حاضر از لذا یافتهشود. و بالطبع افزایش ترافیک می

 Esmailpour et] همکارانو  پوراسماعیل هایتهاین منظر با یاف
al., 2015] ،برنافرو  عزیزی [Azizi & Bornafar, 2012] ،

 ,Meymandi Parizi & Kazeminia] نیاکاظمیو  میمندی
 شماعی، [Siami et al., 2013]و همکاران  صیامی، [2015

[Shamaei et al., 2015] ،شاهیوندی [Shahivandi, 2017] ،

و همکاران  علیخانی، [Sadeghi et al., 2019]و همکاران  صادقی

[Alikhani et al., 2019] ،بامنشیشک [Shakibamanesh, 
همسو  [Trivedi & Singh, 2017] سینگو  تریودیو  [2015

 .ستا راستاهمو 

زای منطقه شناخته ، عامل چهارم آسیبونقلحملشبکه دسترسی و 

ی مترو در میدان انقالب قرار دارد ، خروجمورد مطالعهدر منطقه  شد.

و ابزارهای پدافند غیرعامل شهری که  هارساختیز ترینمهمکه از 

؛ استحکامات و شودیممنابع نیز محسوب  نیتریاصلدر زمره 

یکی از اصول پدافند غیرعامل  عنوانبهی امن است که خود هاسازه

ه در نیز مطرح است. استحکامات، ایجاد هرگونه حفاظی است ک

مقابل اصابت مستقیم بمب، راکت، موشک، گلوله توپخانه، خمپاره 

رسیدن به افراد و تجهیزات یا ترکش آنها مقاومت نماید و مانع آسیب

یا تاسیسات شود و آثار آن را خنثی نماید. لذا خروجی مترو نیز باید 

این  از که در استتار باشد که در زمان بحران، در معرض آسیب نباشد

 ,.Esmailpour et al]و همکاران  پوراسماعیل هایبا یافته منظر
 و ندایی، [Azizi & Bornafar, 2012] برنافرو  عزیزی، [2015

 ,Nedae Tousi & Ghorbani Ghashghae Nejhad] قربانی
 & Meymandi Parizi] نیاکاظمیو  میمندی، [2013

Kazeminia, 2015] ،و همکاران  صیامی[Siami et al., 
 شاهیوندی، [Shamaei et al., 2015] شماعی، [2013

[Shahivandi, 2017] ،همکارانو  صادقی [Sadeghi et al., 
، [Alikhani et al., 2019]و همکاران  علیخانی، [2019

 سینگو  تریودی، [Shakibamanesh, 2015] بامنشیشک

[Trivedi & Singh, 2017]  نصیریو  دباغو [Dabbagh & 
Nasiri Fard, 2020] .هماهنگ است 

مورد زا، تراکم جمعیت شناخته شد. منطقه عامل پنجم آسیب

رکز تمبا توجه به هم جمعیت باالیی از ساکنین را دارد و هم  مطالعه
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حجم تردد باال در این محدوده و زا)، فعالیت (عامل ششم آسیب

وجود افراد غریبه در منطقه، امکان ازدحام و سرقت باالست. با توجه 

فروشی و وجود انبارهای کتاب در ه تمرکز فعالیت مراکز کتابب

 این باال است. ی بسیارسوز آتشمحدوده، در مواقع بحران، احتمال 

، [Azizi & Bornafar, 2012]برنافر و  عزیزی هاییافتهنتایج با 

و همکاران  صیامی، [Kamran et al., 2013]و همکاران  کامران

[Siami et al., 2013] ،هیوندیشا [Shamaei et al., 2015] ،

و همکاران  علیخانی، [Sadeghi et al., 2019]و همکاران  صادقی

[Alikhani et al., 2019] ،بامنشیشک [shakibamanesh, 
 [Dabbagh & Nasiri Fard, 2020] نصیریو  دباغو  [2015

 همسو است.

زای ششم عامل آسیب عنوانبهعامل مراکز سیاسی امنیتی نیز 

 مورد مطالعهنطقه با درجه خیلی زیاد شناخته شد. در محدوده م

سفارتخانه، مرکز قوه قضاییه، دادگستری و مراکز نظامی است که در 

یافته پژوهش حاضر از منظر  و پدافند غیرعامل باید مدنظر باشد

 هایپذیری مراکز سیاسی و امنیتی، با یافتهآسیب شاخص

و  ندایی، [Esmailpour et al., 2015]و همکاران  پوراسماعیل

 ,Nedae Tousi & Ghorbani Ghashghae Nejhad] قربانی
 & Meymandi Parizi] نیاکاظمیو  میمندی، [2013

Kazeminia, 2015] ،و همکاران  شماعی[Shamaei et al., 
و همکاران  علیخانی، [Shahivandi, 2017] شاهیوندی [2015

[Alikhani et al., 2019] ،نشبامیشک [Shakibamanesh, 
، [Trivedi & Singh, 2017] سینگو  تریودیو  [2015

 هماهنگ است.

 گونه ینبدالزامات هدف پدافند غیرعامل در حوزه مدیریت شهری 

که از وظایف مهم و کالن مدیران شهری (شهرداران، شورای  است

شهری) امکان اداره شهر در وضعیت  زانیربرنامهشهر، مشاوران و 

ی که بایستی تالش نمایند اگونهبهاضطراری جنگ است،  عادهالفوق

ا ب توأمبا کسب آمادگی الزم برای کاهش خسارات جانی و مالی به 

مقابله سریع و بهبود اوضاع تا سطح رسیدن به وضعیت عادی اقدام 

این آمادگی، الزم است قبل از وقوع،  منظوربهنمایند. بدیهی است 

ا ی الزم صورت پذیرفته باشد تهاینیبشیپو کلیه تدابیر و اقدامات 

ی و مدیریت مطلوب شهری میسر بردار بهرهدر زمان وقوع، قابلیت 

ی شهری برای هارساختیزی ساز فراهمشود. که اهم آن شامل 

یاز شهروندان و آمادگی مدیران شهری برای مورد نتامین خدمات 

 به شهروندان است. وقفهیبی رسانخدمتمدیریت 

و  [Haigh & Amaratunga, 2010]هایق و آماراتونگا ظر از ن

دارای  شدهساختهمحیط ، [Modiri et al., 2012]بارتوسکا 

طبیعی بسیار  خطراتپیامدهای  نظر ازی خاصی است که هایژگیو

در حال حاضر گسترش هستند  شدهساختههای یطمحمهم هستند. 

 دهدیمانسان رخ  یهاتیفعالو محیطی هستند که تقریبًا در تمام 

[Modiri et al., 2012] همچنین شامل شناخت نقشی است که ؛

های انسانی در ایجاد عمدی یا ناخواسته در معرض قرار فعالیت

 .[Haigh & Amaratunga, 2010] دهدیمگرفتن بیشتر نشان 

که فضاهای شهری بیشترین ارتباط را با مردم و محیط  ییآنجا از

بخشی و دادن احساس اند نقش بسزایی در هویتتوزندگی دارند، می

آرامش شهروندان داشته باشند، امنیت اجتماعی با فضا و 

 & Rostami Tabrizi]شهری ارتباط معناداری دارد  وسازساخت
Madanipour, 2006: 935]. 

باید توجه داشت که در این زمینه با طراحی مبتنی بر شواهد، 

 ها ون شهری با جانمایی فعالیتریزی شهری و کاربری زمیبرنامه

عملکردهای شهری، تخصیص فضاهای کافی و مناسب برای 

های مختلف و تفکیک و تجمیع قطعات و غیره بیشترین کاربری

 که شودیمپذیری شهرها دارند. پیشنهاد نقش را در کاهش آسیب

 ی همچونز یربرنامهی و نیبشیپدر مطالعات آتی از ابزارهای دقیق 

 & Saffariha et al., 2021 & Jahani] وعیهوش مصن
Saffariha, 2021]  ی شهری در کاهش هایکاربر ی ز یربرنامهبرای

 پذیری شهرها استفاده شود.آسیب

 

 گیرینتیجه

 ،رعاملیغاز نظر پدافند  محدوده میدان انقالبقسمت مرکز و شرق 

ضروری است برای پیشگیری  ؛ کهپذیری باال استدارای آسیب

پذیری از ابعاد عمل آید. آسیبی جدی آتی پیشگیری بههابیآس

اگر ادراک نظرات ذینفع در  رسدیمی است. به نظر بررسقابلمختلف 

ا و در تطبیق ب قرار گرفتهی مورد بررس همزمان صورتبهاین موضوع 

انداز چشم تواندیمنتایج تحقیقاتی مشابه این مقاله انجام گیرد 

حدوده را آشکار سازد. ضمن اینکه تحلیل ی مر یپذبیآسبهتری از 

محتوایی رخدادها و رفتارهای افراد در هنگام بروز مشکالتی مانند 

تواند نتایج جدیدی را برای کاهش اغتشاشات شهری می

 دنبال بیاورد.ی بهر یپذبیآس

 

ارکت خود را از مش یمراتب قدردان لهینوسیبد سندگانینو: تشکر و قدردانی

 .دندار یمالم اع ابیگروه ارز

 موردی از سوی نویسنده گزارش نشده است.: اخالقی تاییدیه

 : نویسندگان اذعان دارند تعارضی در منافع وجود ندارد.تعارض منافع

شگر پژوه/(نویسنده اول)، نگارنده مقدمهانور  یمنا رضائ سهم نویسندگان:

ه ند/نگار ی(نویسنده دوم)، پژوهشگر اصل یانیآشت حانهیر ؛)%٤٠اصلی (
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