
  11-26، صفحات 1394 بهار، نهم ي، شمارهومسریزي شهري، سال فصلنامه مطالعات برنامه
  

هاي پدافند غیر د بر شاخصارزیابی ایمنی فضاي شهري با تأکی
  )نمونه موردي: شهر آملعامل (

 *شهربانو کاظمی
  **نازنین تبریزيدکتر 

 06/03/1394 تاریخ پذیرش:    16/09/1393 تاریخ دریافت:
    چکیده

کاهش آسیب پذیري کاربري هاي شهري جهت تقلیل میزان خسارات با بهره گیري از رویکردهاي 
غیر عامل که می تواند در ایجاد محیطی ایمن در شهرها مؤثر واقع  جدید مدیریت بحران از قبیل پدافند

شود از مهم ترین اهدافی است که امروزه برنامه ریزان و مدیران شهري در صدد اجراي آن در شهرها می 
شهر آمل با توجه به اصول پدافند  بررسی ایمنی فضاهاي شهري در سطحباشند. پژوهش حاضر با هدف 

روش . یی و از بین بردن عوامل کاهش دهنده ایمنی در سطح شهر انجام گرفته استغیر عامل و شناسا
روش است.  تحلیلی-تحقیق براي تبیین وضع موجود و یافتن پاسخی براي سؤاالت تحقیق، روش توصیفی

تجزیه و تحلیل اطالعات جمع آوري اطالعات بر مبناي کتابخانه اي و نیز میدانی (پرسشنامه اي) بوده و 
گرفته است. و در نهایت یافته ها نشان می دهند که انجام  TOPSISدست آمده با استفاده از روش به 

شهر آمل از نظر معیارهاي پدافند غیر عامل در شرایط مناسبی قرار ندارد و میزان ناامنی در بخش مرکزي 
د: گري ماننشهر آمل بدلیل عدم زیر ساخت مناسب می باشد ولی نسبت به شاخص هاي برجسته تر دی

مکان یابی و بهسازي شبکه حمل و نقل، مکان یابی و بهسازي شبکه برق، نوسازي و بهسازي بافت هاي 
بندي و محله بندي و مقاوم سازي ساختمان ها تأثیر آن کمتر است. در خاتمه پیشنهادات فرسوده، منطقه

   غیر عامل در شهر آمل ارایه گردیده است. پیشگیرانه اصول پدافند و راهکارهاي الزم جهت رعایت
  ایمنی شهري، پدافند غیر عامل، مدیریت بحران، آمل. واژگان کلیدي:

  
 
 
  
  
  
  
  
 مقدمه -1

                                         
  YAHOO.COM1250E.KAZEMI@ ریزي شهري دانشگاه آزاد نور، مازندران، آمل،کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه *

  شهري و منطقه اي از دانشگاه اصفهان، استادیار گروه مدیریت جهانگردي دانشگاه مازندرانریزي دکتري برنامه **
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کشور ایران با قرار گرفتن در موقعیت استراتژیک خاورمیانه از یک سو و با دارا بودن ذخایر 
است. کشورهایی تعماري قرار داشتهعظیم نفت و گاز از سوي دیگر، همواره کانون توجه دول اس

نظیر انگلیس، پرتغال، آلمان، شوروي سابق و در این اواخر نیز ایاالت متحده آمریکا، هر یک با 
اهداف خاص خود، موفقیتشان را در سطح بین الملل، منوط به در اختیار داشتن خاك و یا 

با توجه به افزایش جمعیت و محدودیت منابع،   دانند.دانسته و هنوز نیز میحکومت ایران می
جوامع به طور روز افزونی نسبت به حوادث و سوانح آسیب پذیر می گردند چگونگی مقابله با 
بحران هاي طبیعی از نگرانی هاي اساسی و مهم جوامع در سازماندهی محیط مسکونی شهري 

هاي واسطی زمین معرض تنش است. خاصه در کشور ما که به واسطه وضعیت جغرافیایی که در
نوع آن در ایران مشاهده  31نوع حادثه طبیعی ثبت شده در سراسر دنیا  40قرار دارد و بیش از 

است. از این رو براي دستیابی به ایمنی و حفاظت در برابر حوادث طبیعی باید مالحظات گردیده
تر شدن مسائل شهري، پیچیدهریزي و طراحی شهري قرار گیرد. امروزه با ایمنی در صدر برنامه

افزایش فزاینده جمعیت، تنوع و کثرت نیازها و احتیاجات، نمی توان شهرها را به حال خود رها 
کرد تا خودشان از طریق برآیند عوامل مؤثر شکل گیرند و به حیاتشان ادامه دهند. از این رو 

و برنامه ي از پیش اندیشیده دهی شهرها و بر اساس نظم ترین ابزار شکلطرح هاي شهري بنیادي
شوند. از پایان جنگ جهانی دوم، در بسیاري از کشورهاي جهان، پدافند غیر شده محسوب می

عامل به عنوان راهکار غیرمسلحانه در جهت کاهش آسیب پذیري تأسیسات شهري، تجهیزات 
 پدافند غیر عاملزیربنایی و نیروي انسانی مطرح و مورد توجه قرار گرفته است. رعایت الزامات 

نه تنها در مقابل حمالت احتمالی بلکه در مقابل سوانح طبیعی از اصول الزم در توسعه پایدار و 
  رود.ماندگاري تأسیسات و زیرساخت هاي شهر و حفظ جان و مال مردم به شمار می

  
 طرح مسئله -2-1

ایمنی در  متراکم انسانی است که به دلیل حضور انسان، نیازمند هايشهر یکی از زیستگاه
مدیریتی و هر نوع اقدامی است که جامعه انسانی اقتصادي، فرهنگی،  همه ابعاد کالبدي، اجتماعی،

فرآیندي که ایمنی  ) 5: 1390و محیط طبیعی و مصنوع آن را بیمه کند. ( کامران و دیگران،
اساس حوزه تأثیر بحران، نوع بحران و یا حوزه اقدام براي مقابله شود، ممکن است بر نامیده می

دازند انمی    بندي شود. بطور کلی، بحران هایی که ایمنی شهري را به مخاطره با بحران تقسیم
کنند عبارتند از: عوامل طبیعی، عوامل انسانی، عوامل اجتماعی و اقتصادي، و شهر را تهدید می

) بنابراین شناخت  191: 1389فضایی و نظامی.( پریزادي و دیگران، عوامل سیاسی، فرهنگی،
گیري، آماده سازي و مصون نمودن محیط فضاها و عوامل مؤثر در کاهش ایمنی، مستلزم پیش

ریزان و مدیران شهري باید به آن توجه بیشتري انسانی در مقابل هر نوع بحرانی است که برنامه
) هم چنین در شرایط کنونی که تعداد و نوع بحران ها و  2-3: 1371داشته باشند.( اعتماد، 
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آسیب ها به شدت افزایش یافته، اقدامات تدافعی حتی قبل از وقوع حادثه نیز ضرورت مداقه 
( پدافند غیر عامل )  181-182: 1384موضوع پدافند غیر عامل را مطرح می سازد. ( رهنمایی، 

از بحران است )،عبارت است از هر اقدام غیر مسلحانه  که بیشتر تأکید آن بر روي مدیریت پیش
اي که موجب کاهش آسیب پذیري و حفظ ایمنی نیروي انسانی، ساختمان ها، تأسیسات و 

) پدافند  2: 1386. ( موحدي نیا، تجهیزات در مقابل بحران هاي طبیعی و عامل انسانی گردد
باید از قاعده می  ها تبعیت نماید،  غیر عامل شهري، بیش از آنکه از قاعده استحکام سازه

گی ( هاي فرهنپیشگیري و لگام اندیشه هجوم و برقراري ایمنی پیروي نماید. با این اعتبار، روش
طق هاي مشترك، ایجاد منااقتصادي ( سرمایه گذاري اعتماد سازي، حس هم جواري و... )،

یمنی در مراکز تفریحی، ورزشی، حفظ تعادل روابط شهري، ا (اقتصادي مشترك و... )، ایمنی 
معابر و غیره )، اجتماعی ( تقویت پیوندهاي فرهنگی، مذهبی، تأمین نیازهاي رفاهی شهروندان 

در حقیقت  ) 5: 1390باید در پدافند غیر عامل شهري برجسته شود. ( کامران و همکاران، ) می
غیر عامل، موضوع ایمنی شهري  پژوهش پیش رو سعی دارد تا با تکیه بر معیارها و اصول پدافند

و شهروندان را مورد کاوش قرار دهد و در صورت لزوم راهبردهاي عملیاتی پدافند غیر عامل را 
 در تأمین ایمنی فضاي شهر، در فرآیند برنامه ریزي و طراحی اجرا نماید.

 اتژیک وشهر آمل بزرگترین قطب صنعتی استان مازندران بوده و بدلیل موقعیت استر 
شمال، همجواري با  -جنگل هاي انبوه، موصل بودن به جاده تهرانغرافیایی به خاطر وجود ج

استان تهران و چند راهه ارتباطی تهران با شهرستان هاي دیگر استان مازندران و هم چنین 
رود. هم چنین به دلیل ویژگی هاي خاصی که استان توریست پذیر بودن، مهم به شمار می

مل از آن برخوردار می باشند مانند: لرزه خیز بودن استان مازندران بطور کل، مازندران و شهر آ
نوسانات آب و هوایی، عدم رعایت دقیق قوانین ساخت و ساز شهري، سیل خیز بودن و وجود 
بافت هاي بسیار قدیمی و... در شهر آمل بطور اخص، نگارنده را به پژوهش در این زمینه، در این 

رسد که چون تا به حال این موضوع در شهر آمل مورد بررسی و به نظر می شهر ترغیب نمود. و
  مطالعه قرار نگرفته، مطالعه این قضیه در این شهر داراي اهمیت خاصی باشد.

  
  اهداف تحقیق  -3-2

  هر پژوهشی اهداف خاصی دارد که اهداف این پژوهش عبارتند از:
  شهر آمل با توجه به اصول پدافند غیر عامل. بررسی ایمنی فضاهاي شهري در سطح -1
 شناسایی و از بین بردن عوامل کاهش دهنده ایمنی در سطح شهر آمل. -2
  تقلیل آسیب پذیري و کاهش خسارات و صدمات به تأسیسات، تجهیزات و نیروي انسانی -3
  
  مبانی نظري -4-2
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  ایمنی و ایمنی شهري  -

مصونیت و در امان ماندن تأسیسات، تجهیزات و کاربري هاي گوناگون را ایمنی گویند. ( 
 که فعالیت هایی و تمهیدات ) و یا به عبارتی مجموعه 21: 1389حسینی امینی و پریزادي، 

(  می باشد را ایمنی گویند. حوادث و سوانح بروز از مالی ناشی و جانی خسارات کاهش آن هدف
  ب سایت توانیر )برگرفته از و

  آسایش و زیبایی سالمت، کلیدي مفهوم سه در ان تومی را شهري ریزي برنامه اصلی اهداف

 نشده ذکر هدف یک عنوان شهري به برنامه ریزي متون در شهري ایمنی وموضوع نمود خالصه

 مناسب  هاي مکان تعیین در بهینه معیار یک عنوان به تنها ) ایمنی 15: 1989( هیراسکار، . است

 و کارایی آسایش،  سازگاري، چون: دیگري معیارهاي کنار در و شهري هاي کاربري و فعالیت
 جان انسان ها، از مسأله حفاظت ) اما 23-26: 1378است. ( سعید نیا،  رفته کار به مطلوبیت

 مهم آن قدر انسانی و طبیعی مخاطرات مقابل در شهري تجهیزات و و تأسیسات هاآن متعلقات

 مخاطرات طبیعی . شود محسوب شهري ریزي برنامه اصلی اهداف از یکی بایستمی که است

مثبت،  به صورت محیطش و انسان بین يرابطه و هستند انسان و طبیعت بین تعامل مهم اجزاي
و بالیاي طبیعی باید مورد  مخاطرات یعنی منفی، صورت به و طبیعی منابع از انسان استفاده یعنی

 اقداماتی و تمهیدات کلیه شامل اند تو می شهري ایمنی )GIBSON, 1997: 33توجه قرار گیرد. ( 

 ساکنان مال و جان حفظ باعث بلندمدت و میان مدت مدت، کوتاه هاي برنامه قالب در که باشد

  ) 65 :1387شود.( زنگی آبادي و همکاران،  شهرها
  

  پدافند غیر عامل-
از "پدافند  "دهخدا در لغت نامه خود پدافند را اینگونه تعریف میکند: از نظر واژ شناسی واژه

پیشوندي است که "پد  "یا"پاد  "تشکیل شده است. در فرهنگ فارسی"آفند  "و"پد  "دو جزء
 بوده و هرگاه قبل از واژه اي قرار گیرد معناي آن را معکوس"ضد، متضاد، پی و دنبال  "به معانی

: 1351است. ( دهخدا، "جنگ، جدال، پیکار و دشمنی  "نیز به مفهوم"آفند  "می نماید. واژه
) پدافند به معنی حفظ جان مردم، تضمین امنیت افراد، صیانت از تمامیت ارضی و  48-47

 احمرلوئی،ط، موقعیت و هر گونه تجاوز است. (حاکمیت ملی در همه مواقع در برابر هر گونه شرای
1389 :13 (  

به طور کلی، زیاري پدافند را دو نوع دانسته، پدافند عامل و پدافند غیر عامل. پدافند عامل، 
 شود.به بهره گیري از تمامی جنگ افزارها و ابزارهاي نظامی براي مقابله با دشمن گفته می

 و تهاجمیهاي آفندي ) لذا پدافند عامل به معناي بکارگیري اقدامات و برنامه 134: 1378(زیاري، 
) و پدافند غیر عامل، به کار  SHARMA, 2003: 3 با هدف ممانعت دشمن از پیشروي است. (

هاي ناشی از اقدامات دشمن بکاهد یا آن را به حداقل بردن روش هایی است که از آثار زیان
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 ) پدافند غیر عامل( که بیشتر تأکید آن بر روي مدیریت پیش از 134: 1378برساند. ( زیاري، 
پذیري و حفظ اي که موجب کاهش آسیببحران است ) عبارت است از هر اقدام غیر مسلحانه

هاي طبیعی و عامل بحران    ها، تأسیسات و تجهیزات در مقابلایمنی نیروي انسانی، ساختمان
  ) 2: 1386انسانی گردد. ( موحدي نیا، 

آسیب      که موجب کاهش  ايمقررات ملی ساختمان هر اقدام غیر مسلحانه 21در مبحث 
هاي کشور در مقابل ها، تأسیسات، تجهیزات، اسناد و شریانپذیري نیروي انسانی، ساختمان

شود. ( حاجی ابراهیم زرگر و مسگري ساز، گردد پدافند غیر عامل خوانده میتهدیدات انسان
را به معناي دفاع در برابر تهاجم هاي  1) از نظر مفهومی پدافند غیر عامل 3-4: 1386هوشیار، 

قرار دارد و در ادبیات فنی  1نظامی دانسته اند. در مقابل عبارت دفاع غیر نظامی یا دفاع شهري
  -اعم از طبیعی و یا انسان ساز -معاصر آن را به معناي آمادگی و دفاع در برابر هر گونه سانحه 

هدف از اجراي طرح هاي پدافند غیر عامل کاستن از )  12  :1388برند.( خواجه نائینی، بکار می
آسیب پذیري نیروي انسانی و مستحدثات و تجهیزات حیاتی، حساس و مهم کشور علیرغم 

ها و خدمات زیر بنایی و تأمین نیازهاي حیاتی حمالت خصمانه و مخرب دشمن و استمرار فعالیت
هاي طبیعی است. در پدافند عامل حرانو تداوم اداره کشور در شرایط بحرانی ناشی از جنگ و ب

- فقط نیروهاي مسلح مسؤلیت دارند. در صورتی که پدافند غیر عامل تمام نهادها، نیروها، سازمان
: 1389توانند نقش مؤثري بر عهده گیرند. ( حسینی امینی و دیگران، ها، صنایع و حتی مردم می

132 (  
  

  پیشینه پژوهش -4
آمایش شهري با رویکرد "ن نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان : در پایا1389اسماعیلی،  -

به بررسی و شناخت عوامل و عناصر شهري  "پدافند غیر عامل ( مطالعه موردي: شهر بیرجند )
اي هطرح  رسد که تاکنون در پردازد و در پایان به این نتیجه میپذیر شهر بیرجند میآسیب

دگی، است و پراکنشهري تهیه شده در سطح شهر بیرجند، به مقوله پدافند غیر عامل توجهی نشده
هاي شهري و طرح    استتار، اختفاء و پوشش از جمله اصول پدافند غیر عامل است که در تهیه 

  بایست مورد توجه قرار گیرد.مکان یابی کاربري هاي حساس، مهم و حیاتی این شهر می
 "الزامات معمارانه در دفاع غیر عامل پایدار": در کتاب خود تحت عنوان 1386ریان جدي، اصغ -

به این نتیجه رسید که: طراحی معماري دفاعی با رویکرد دفاع غیر عامل در کشور تاکنون نادیده 
   اي ارائه شده است.گرفته شده است که براي رفع این نقص، رویه علمی طراحی میان رشته

ریزي پدافند غیر عامل ( مطالعه موردي: برنامه"اي را تحت عنوان : مقاله 1388و دیگران، برنافر 
در ماهنامه تخصصی راه و ساختمان به چاپ رساندند که در آن به کاهش خسارات  "شهر لنگرود )

                                         
1- passive defense 
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چنین کنترل کیفی و کمی توسعه هاي انسانی و مادي شهر و هموارد بر شهر، حراست از سرمایه
هاي شهري این شهر، اند که در چهارچوب برنامهشده و نگارندگان به این نتیجه رسیدهتوجهشهر 

نشده و الزم است مفاهیم اصلی پدافند غیر به موضوع دفاع به عنوان یک اصل کلیدي پرداخته
 عامل در بافت فعلی شهر و پروژه هاي در دست اجرا و آتی مورد عنایت و بهره برداري قرار گیرند.

بررسی و تحلیل تمهیدات پدافند غیر عامل "اي تحت عنوان : در مقاله1389ریزادي و دیگران، پ
را در فصلنامه مدیریت شهري به چاپ رساندند که در آن به  "در شهر سقز در رویکردي تحلیلی

کنکاش در پدافند غیر عامل و نحوه بکارگیري ضوابط خاص آن، در جهت باالبردن ایمنی شهر 
ري داو اند.یده و نگارندگان در پایان راهکارهایی اجرایی جهت ایمنی شهر سقز ارائه دادهتوجه گرد

-پدافند غیر عامل و نقش آن در کاهش آسیب": در مقاله اي تحت عنوان 1389نژاد و همکار، 
رعایت رسند که به این نتیجه می "ها و تأسیسات شهريپذیري و افزایش ایمنی ساختمان

ها و تأسیسات بخصوص در بحث ساختمان يو شهرساز يغیرعامل در معمارمالحظات دفاع 
تواند ضمن کاهش خسارات ی شهرها داشته و م يپذیر در کاهش آسیب ینیز تأثیر بسزای يشهر

به افزایش آستانه مقاومت شهروندان در شرایط تهاجم و تسهیل در مدیریت بحران  ،یمالی و جان
ارزیابی و تحلیل مکانی ": در مقاله اي تحت عنوان 90 13، نورائی و دیگران.بیانجامد يشهر

را در مجله علوم  "کارایی شبکه هاي ارتباطی محلی پس از زمین لرزه از منظر پدافند غیر عامل
هاي پدافند غیر عامل به چاپ رساندند که ابتدا به بررسی میزان کارایی شبکه ارتباطی و فناوري

سطوح محلی، و به طور اختصاصی در محله خاك سفید تهران می در زمان بروز بحران زلزله در 
پردازند و به این نتیجه رسیدند که الزم است تا اصالحاتی در شبکه معابر و عوامل موثر بر آن 

در این مواقع از مسیرهاي جایگزین براي امدادرسانی  صورت پذیرد و تا تکمیل این فرآیند، 
طراحی بهینه تحت عدم قطعیت ": در مقاله اي تحت عنوان 2008استفاده گردد.ایکرت و همکار، 

 "در ساختار پدافند غیر عامل در برابر بهمن هاي برف: از چارچوب بیزي عمومی به مدل تحلیلی
ساده می کوشند تا با الهام گرفتن از خطرات طبیعی دیگر، به یافتن روش هاي جایگزین بر اساس 

، دست یابند. در این پژوهش،از سه مدل با عنوان هاي حداکثر سود اقتصادي از ساختار دفاعی
مدل مخاطرات و عدم قطعیت هاي مرتبط، مدل هزینه کمی و محاسبه خطر و مدل خطی اثر 

است و یک مدل فرضی نیز با توجه به توسعه هاي بیشتر ممکن، ارائه مانع استفاده گردیده
  است. گردیده

  روش شناسی تحقیق -5
بررسی تأثیر اصول پدافند غیر عامل در افزایش میزان ایمنی شهرآمل  این پژوهش به منظور

توسعه اي و روش تحقیق براي تبیین وضع  -انجام گردید. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردي
تحلیلی است که به شناخت  -موجود و یافتن پاسخی براي سؤال تحقیق، روش توصیفی

فرهنگی، کالبدي و ... ) منجر خواهد شد.  ساختارهاي اصلی شهري ( جغرافیایی، اجتماعی،
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چنین مشاهده، بررسی میدانی، اطالعات پژوهش از طریق: اسناد و گزارشات کتابخانه اي و هم
فیش و تکمیل پرسشنامه از متخصصان و کارشناسان شهري گردآوري گردیده است و جامعه 

باشد. گردآوري اطالعات به دو صورت آماري پژوهش، شامل مسئولین و متخصصان شهري می
اي و میدانی صورت می گیرد. جهت تجزیه و تحلیل اطالعات به دست آمده از پرسش کتابخانه

ها ابتدا با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی آنالیز الزم انجام خواهد شد و سپس با استفاده نامه
  است.جهت تجزیه و تحلیل استفاده شده  TOPSISاز تکنیک  

  
  یافته ها -6
  مدل تاپسیس -6-1

تکنیک هاي آنالیز چند معیاره معموالً المان هاي تحلیل عددي را در قالب یک ماتریس 
وزن دهی. در رتبه بندي، به هر کدام  -2رتبه بندي  -1کارایی و در دو مرحله به کار می گیرند: 

د. شویک امتیاز تخصیص داده می از معیارها با توجه به عواقب حاصل از در نظر گرفتن در مدل،
دوده گیرند. معموالً محتر میهاي بهتر معموالً امتیاز باالتر و گزینه هاي بدتر امتیاز پایینگزینه

)  318: 1390گردد. ( رجبی و همکاران، دهی از اعداد بین صفر و یک تعیین میاین امتیاز
ها، روش رد که یکی از این روشگیري چند معیاره وجود داهاي مختلفی براي تصمیمروش

  می باشد. 2تاپسیس
 یا عامل Mروش  این گردید. در ویون ارائه هوانگ وسیله به 1981 سال تاپسیس در مدل

 .گیرندمی قرار مورد ارزیابی گیرنده ) تصمیم افراد از گروهی یا فرد شاخص (  Nبه وسیله  گزینه
 انتخابی،  گزینه که است، استوار مفهوم این ، بر تکنیک بنیان این ) 40: 1390( قدمی و پژوهان، 

Aایده آل مثبت (  راه حل را با فاصله کمترین باید  را فاصله بیشترین : بهترین حالت ممکن) و 

 باشد، فرض بر این است که مطلوبیت داشته : بدترین حالت ممکن )Aمنفی (  راه حل ایدآل با
  ) 160: 1391هر شاخص، به طور یکنواخت افزایشی یا کاهشی است. ( مؤمنی و شریفی سلیم، 

  حل مسئله به این روش نیازمند شش گام است:
  فرمول: از استفاده با شده مقیاس بی یک ماتریس به موجود گیري تصمیم ماتریس : تبدیلگام اول

     i = { 1 , … , m }      , j= {1, … , n }    
∑ 21

= R  

جهت وزن دهی به شاخص   آنتروپی روش از استفاده با وزین مقیاس بی ماتریس  : ایجادگام دوم
  ها  

W ={W1, W2,…, W } 
ماتریس بی مقیاس وزین  = V = N = W .  

                                         
2  -TOPSIS 
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N  به طوري که  =   N  ماتریسی است که شاخص ها در آن بی مقیاس و قابل مقایسه شده اند
Wو ماتریسی است قطري که فقط عناصر قطر اصلی آن غیر صفر بوده و عناصر روي قطر   .

 خواهند بود.,…, W { W1, W2 }اصلی همان

 : به صورت زیر مجموعه نقاط ایده آل مثبت و ایده آل منفی مشخص می شوند:گام سوم
 مجموعه نقاط ایده آل مثبت

 )}∈ j′ | j V   min1   {( ∪ ∈ J )} | j V   max1  {( = A      |  
                                            

}   V2 ,…, V , …,V ,…,   V1    {      = 
 

 مجموعه نقاط ایده آل منفی
)}∈ j′ | j V    max1   {( ∪ ∈ J )} | j V  min1  {( =    A  

}   V2 ,…, V , …,V ,…,   V1    {                                             = 
  به طوري که:

 }j هاي با جنبه مثبت هاي مربوط به شاخصj= { j= 1،2،3,…,n|   
 }j هاي با جنبه منفی هاي مربوط به شاخصj= { j= 1،2،3,…,n| 

با استفاده از روش  هاام با ایده آل I : ( محاسبه اندازه جدایی یا فاصله )فاصله گزینه گام چهارم
  اقلیدسی به قرار زیر است:

, I = 1, 2,…                                           )2 ∑  ( V  1  =  
A: ( محاسبه نزدیکی نسبی گزینه  گام پنجم به نقطه مثبت ایده آل ) این نزدیکی نسبی به   

i= 1, 2, …                   ≤    CL ,1  صورت زیر تعریف می شود:  ≤    ,0 
(    ) 

=     CL      
Aاگر Aایده آل مثبت و     شود آن  A  Aایده آل منفی باشد، مالحظه می شود که چنانکه   
A  A و در صورتی که  CL 1 =بوده، و خواهیم داشت  d  0 =گاه  d  0 =شود، آن گاه      

A )به ایده آل مثبت  Aخواهد شد. بنابراین هر اندازه گزینه  CL =0بوده و  نزدیک تر باشد،  (  
CLارزش    به واحد نزدیک تر است.  

  : ( رتبه بندي گزینه ها )گام ششم
می توان گزینه هاي موجود از مسئله مفروض را رتبه بندي کرد.(  CLبر اساس ترتیب نزولی 
 ) 7: 1388فتحعلی و میر جاللی، 

 
  بحث -6
  شناسایی وضعیت شاخص هاي پدافند غیر عامل در محدوده مورد مطالعه  -5-1
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در این بخش از پژوهش براي شناخت بیشتر شهر آمل ابتدا به تحلیل وضعیت فعلی شهر 
آمل از نظر شاخص هاي پدافند غیر عامل پرداخته شده و مشکالت و کاستی هاي موجود در 

 قابل مشاهده می باشد.  2و  1شماره  ردیده است. نتایج در شکلشهر، شناسایی گ
  

  پتانسیل هاي شهر آمل در رابطه با پدافند غیر عامل -1شکل 

  جغرافیایی
  تقسیم طبیعی شهر به دو منطقه به دلیل عبور رودخانه هراز از وسط شهر -
ایجاد فضاي سبز کافی به دلیل تیپ تقریباَ مدیترانه اي شهر و قرار گرفتن در  بخش  -

  جلگه اي

عی شهر و وجود همبستگی زیاد به دلیل طایفه بندي موجود در بافت متناسب اجتما -  اجتماعی و جمعیتی
  شهر

الگوي همجواري 
  کاربري ها

  پراکنش چند کاربري شهري مهم( شهرداري، فرمانداري، بیمارستان، زندان و...) -
  قرار گرفتن چند بیمارستان در داخل شهر -
و ساختمان هاي اداري به بیرون شهر و یا مناطق کم تراکم تر به  امکان انتقال فضاها -

  دلیل  فرسوده بودن آن ها
  تکمیل شبکه هاي کمربندي و ایجاد روگذر هاي جدید -  شبکه حمل و نقل

 غیر عامل در شکل گیري دغدغه پرداختن به موضوع ایمنی، مدیریت بحران و پدافند -  اجرایی و مدیریتی
  شهرها در بین مدیران و مسئوالن شهري

  وجود مدارس و مساجد در سطح محلی -  سلسله مراتب کالبدي
  مأخذ: مطالعات میدانی نگارندگان      

  
  
  
  
  

  مشکالت شهر آمل در رابطه با پدافند غیر عامل - 2شکل 
  موقعیت استراتژیک شهر -  جغرافیایی

  توریستی تهران به شمال-تجاريقرار گرفتن بر سر راه  -

  سلسله مراتب کالبدي

  نبود منطقه بندي صحیحی در داخل شهر -
  توسعه نواري شهر  -
  وجود بازار در مرکز شهر و تمرکز فعالیت هاي عمده اقتصادي در این بخش -
  عدم وجود فضاهاي باز کافی در سطح محالت -

  تمرکز باالي جمعیت   -  جمعیتی و اجتماعی
  ادامه مهاجرت از روستا به شهر و افزایش جمعیت شهر -

ها و تأسیسات زیرساخت
  شهري

  عدم محافظت از ایستگاه هاي اصلی انتقال نیروي برق شهري -
  هوایی بودن کلیه شبکه هاي برق در این شهر   -

  هاي شهري کاربري
غیر عامل در ساخت و طراحی ساختمان هاي اداري،  عدم توجه به اصول پدافند -

  تجاري و مجتمع هاي در حال ساخت
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  نبود ساختمان هاي امن و پناهگاه هاي مناسب در شهر  -

  در داخل شهر و در بافت مسکونی  CNGوجود چند پمپ بنزین و جایگاه  -  الگوي همجواري کاربري ها
  تمرکز فعالیت هاي تجاري و چند ساختمان اداري در بخش مرکزي    -

  شبکه حمل و نقل 
  عدم محافظت کافی از پل هاي شهر به عنوان عناصر ارتباط دهنده دو بخش شهر -
  شبکه هاي حمل و نقل ضعیف و قدیمی خصوصاً در مناطق بافت فرسوده   -
  تمانی و جمعیتیافزایش ترافیک بخش مرکزي به دلیل تراکم ساخ -

  اجرایی و مدیریتی 
وجود موج جدید مدیران بدون آگاهی کافی در مورد موضوع مدیریت بحران و پدافند  -

  غیر عامل 
  عدم توجه به مسئله پدافند غیر عامل در طرح ها و برنامه ریزي هاي شهر  -

  مأخذ: مطالعات میدانی نگارندگان     
  آملتعیین نقاط استراتژیک شهر  -6-2

پس از تجزیه و تحلیل پتانسیل ها و مشکالت موجود شهر و پس از اولویت بندي بر اساس 
  معیارهاي مربوط، نقاط حیاتی، حساس و مهم شهر آمل به شرح زیر مشخص گردیدند: 

 و آسیب بروز موجب آن ها، از قسمتی یا کل انهدام که هستند : مراکزي 3مراکز حیاتی -
 پشتیبانی، اقتصادي، تولیدي، فرماندهی، و کنترل اسی، هدایتسی نظام در محدود صدمات

 , quarolگردد (  کشور در سراسري گذاري تأثیر سطح دفاعی با اجتماعی، مواصالتی، و ارتباطی

این مراکز در شهر آمل شامل فرمانداري، شهرداري، بیمارستان، بازار، مخابرات و  .) 8 :2005
  ساختمان نیروي انتظامی می باشد .

 و آسیب بروز موجب آن ها، از قسمتی یا کل انهدام که هستند مراکزي:  4مراکز حساس -
 پشتیبانی، اقتصادي، تولیدي، فرماندهی، و کنترل سیاسی، هدایت نظام در محدود صدمات

 .گردد ( همان ) کشور در گذاري منطقه اي تأثیر سطح دفاعی با اجتماعی، مواصالتی، و ارتباطی
  این مراکز در شهر آمل شامل: پمپ بنزین شهري، شبکه هاي انتقال آب، برق، گاز و پل ها .

 صدمات و آسیب بروز موجب آن ها، از قسمتی یا کل انهدام که هستند مراکزي : 5مراکز مهم -

 و ارتباطی پشتیبانی، اقتصادي، تولیدي، فرماندهی، و کنترل سیاسی، هدایت نظام در محدود
این مراکز  .گردد ( همان ) کشور در گذاري منطقه اي تأثیر سطح دفاعی با اجتماعی، مواصالتی،

  زندان.بازار و ،  CNGجایگاه در شهر آمل شامل: 
  

                                         
3 - vital centers 
4  - sensitive centers 
5  - important centers 
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 : نقاط استراتژیک شهر آمل 3شکل 
 ترسیم : نگارندگان 

 
  تحلیل وضعیت ایمنی در محدوده مورد مطالعه  -6-3

بندي آن ها، از تکنیک هاي جمع آوري شده و رتبهدر گام نهایی تحلیل، جهت ارزیابی داده
TOPSIS کهباشدگیري چندشاخصه میهاي تصمیماستفاده شده است که یکی از بهترین مدل. 

در آن گزینه انتخابی باید کمترین فاصله را با راه حل ایده آل مثبت و بیشترین فاصله را با راه 
 گام اول: تبدیل گام زیر به ترتیب طی شده است: 6بدین منظور . حل ایده آل منفی داشته باشد

 سمقیابی ماتریس  شده.گام دوم: ایجاد مقیاس بی یک ماتریس به موجود گیري تصمیم ماتریس
جهت وزن دهی به شاخص ها.گام سوم: تعیین راه حل ایده ال   آنتروپی روش از استفاده با وزین

 ال مثبتي گزینه تا ایدهمثبت و راه حل ایده ال منفی.گام چهارم: به دست اوردن میزان فاصله
ندي بو منفی.گام پنجم: تعیین نزدیکی نسبی یک گزینه به راه حل ایده ال.گام ششم: رتبه

منطقه جداگانه تقسیم شده و از بین معیارهاي مختلفی که براي سنجش  5ها. شهر آمل به گزینه
معیار به اتفاق نظر خبرگان شهري  33وضعیت پدافند غیر عامل در شهر در دسترس بودند تعداد 

ي هر هابراي زیرشاخص خاب گردیدند و هر کدام از گام هاهاي مهم و اصلی انتبه عنوان معیار
 اخص انجام گردید. که نتایج نهایی محاسبات در اشکال زیر قابل مشاهده است:ش

  میزان فاصله گزینه ایده آل مثبت و منفی در پنج منطقه : 4شکل 

  نگارندگانمأخذ: محاسبات   

Di - Di +  
0,156 D1  0,928 D1 
0,54 D2 0,613 D2 
0,833 D3 0,314 D3 
0,871 D4 0,177 D4 
0,804 D5 0,303 D5 
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  )  cl: تعیین نزدیکی نسبی ( 5شکل 

  مأخذ: محاسبات نگارندگان
  : وزن و رتبه مناطق مختلف شهر آمل 6شکل 

 مأخذ: محاسبات نگارندگان     

  
  
  

  
هاي میدانی انجام شده و هم چنین نتایج بدست آمده از روش تاپسیس، با توجه به بررسی

مشخص گردید که شهر آمل از نظر اصول پدافند غیر عامل در شرایط مناسبی قرار ندارد و از این 
آل دارد و در بین مناطق دور ترین فاصله را با جواب ایده 1باشد و منطقه نظر بسیارضعیف می

cl 
0,144 cl1 
0,469 cl2 
0,726 cl3 
0,831  cl4 
0,726 cl5 

  رتبه  وزن  مناطق
  4  144/0  1منطقه 
  3  469/0  2منطقه 

  2  726/0  ( بخش مرکزي ) 3منطقه 
  1  831/0  4منطقه 
  2  726/0  5منطقه 
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دیگر این شهر، در رتبه پایین تري قرار گرفته است و جزء ضعیف ترین مناطق از نظر برخورداري 
( بخش مرکزي  3هم چنین دلیل ایمنی پایین در منطقه  باشد.از معیار هاي پدافند غیر عامل می

باشد. با توجه به ماتریس موزون عدم زیرساخت مناسب می ) شهر آمل نسبت به مناطق دیگر،
-می 58/1برابر با  3محاسبه شده براي مناطق مورد بررسی،وزن شاخص زیر ساخت در منطقه 

باشد و شاخص زیر ساخت در این منطقه تر میمناطق دیگر بسیار ضعیف باشد، که نسبت به
زي شبکه حمل و نقل، مکان یابی و بهسازي یابی و بهسامکان اهمیت دارد تنها به دلیل اینکه

سازي بندي و محله بندي و مقاومهاي فرسوده، منطقهشبکه برق، نوسازي و بهسازي بافت
  ها اوضاع بدتري نسبت به شاخص زیر ساخت دارند.ساختمان

  
  جمع بندي -7

هاي ذیربط شهر توان به شهرداري، فرمانداري و سایر دستگاهها و نتایج پژوهش را مییافته
آمل براي اجرا تحویل داد. در رابطه با نوآوري پژوهش حاضر باید گفت، که پدافند غیر عامل از 
موضوعات جدیدي است که در رابطه با این موضوع، در سطح کشور و استان مازندران مقاالت و 

اجرا در نیامده  هاي شهري بهها و برنامههاي متعددي کار شده است ولی هنوز در طرحپایان نامه
دهد که در حال است. در مورد شهر آمل نیز، این موضوع تا به حال کار نشده ا نتایج نشان می

حاضر، شهر آمل فاقد یک برنامه جامع دفاعی جهت تأمین ایمنی شهر و شهروندان در زمان وقوع 
هاي شهري بحران و یا حتی حمالت احتمالی دشمن می باشد. و هم چنین در چهارچوب برنامه 

موضعی ارائه شده از جمله طرح بافت  -هاي موضوعیاز جمله طرح جامع و تفضیلی و نیز طرح
فرسوده و طرح ایمنی شهر به مقوله پدافند غیر عامل پرداخته نشده است و تنها در طرح ایمنی 

-هها و برنامبایست در طرحگذري به مقوله ایمنی شهري پرداخته شده و میشهر آمل به صورت
  ست.ا هاي آینده توجه بیشتري به مقوله پدافند غیر عامل گردیدهریزي

  
  پیشنهادها

لحاظ کردن اصول پدافند غیر عامل در طرح  - تهیه طرح جامع پدافند غیر عامل براي شهر.
یر غ رعایت اصول پدافند تهیه نقشه مناطق آسیب پذیر شهر. - ایمنی و دیگر طرح هاي شهري.

ایجاد فضاهاي باز در بافت قدیم و حاشیه اي شهر  عامل در ساخت کلیه مراکز استراتژیک شهر.
  جهت امداد رسانی به این مناطق در زمان وقوع بحران.ساماندهی بافت هاي حاشیه اي شهر و 
پراکندگی تأسیسات و ساختمان هاي مهم شهر.کاهش آسیب پذیري و باالبردن امکانات پدافند 

نوسازي و بهسازي بافت فرسوده  توجه به توزیع جغرافیایی کاربري ها. ر عامل در کالبد شهر.ی غ
  شهر.
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