
 69-92 ، صفحات1397 زمستان، دهمهف ی، شمارهمپنجسال شهری،  ساختار و کارکردفصلنامه مطالعات 

 

های استراتژیک و خطرپذیر پذیری کاربریآسیبارزیابی فضایی 

 شهر گرگان بر اساس رویکرد پدافند غیر عامل

 1دکتر خدا رحم بزی 

 2منصورخمری

 3ابراهیم معمری

 15/10/1397تاریخ پذیرش:    30/04/1397تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

 رها درپذیری شهرهاست، زیرا همزمان با پیچیده شدن حیات شهری، شهعصر حاضر عصر آسیب

منیتی از ا -های اجتماعیابعاد مختلف با مخاطرات طبیعی و بحران تکنولوژیک از یک سو، و بحران

افند رد پدهری با توجه به رویکهای شدیگر سو مواجهند. در این زمینه رعایت الزامات کاربری

ی که از شهر هایغیرعامل باید انجام گیرد. در این تحقیق در ابتدا، با توجه به حساسیت کاربری

ه رند کشوند و در صدر حمله دشمن قرار داجمله مراکز حساس، مهم و حیاتی شهرها محسوب می

مه ر خاتدررسی قرار گرفته و شود، مورد بآسیب دیدن آنها باعث فلج شدن شهر و تسلیم آن می

هر ه است. شائه شدها در راستای الزامات پدافند غیر عامل ارهای مناسب برای این کاربریآلترناتیو

رایط شرای گرگان به خاطر موقعیت استراتژیک در شمال شرق کشور پیوند دهنده غرب به شرق و دا

وش، ز لحاظ رکاربردی و ا -ایتوسعهممتاز اقتصادی و اجتماعی است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف 

ژوهش پهای های میدانی است. یافتهای و بررسیحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانهت -توصیفی

وجه و تهای شهر گرگان مورد دهد که اصول پدافند غیر عامل شهری در کاربریحاضر نشان می

گان و نواحی که که در شرق گر 3منطقه  3و  2،  1ای که در نواحی امعان نظر قرار نگرفته به گونه

که  1نطقه م 2و  1کند دارای بیشترین خطرپذیری و نواحی جاده کمربندی آن را از شهر جدا می

میناگل، در جنوب شهرگرگان واقع شده شامل محالت گلشهر شمالی، جنوبی، مرکزی، شهرک تاالر،

 د.باشافندغیرعامل شهری میتری از لحاظ اصول پدسروش و زیبا شهر دارای شرایط مساعد
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 مقدمه  -1

های بسیار دور مورد توجه بوده است. توجه به ایمنی و مدیریت پدافند پدافند غیر عامل از زمان

های یافته جهان به ویژه کشورهای توسعها در کشورهای اخیر، ابتدغیر عامل با رویکرد نوین در سال

اروپایی و آمریکای شمالی، و در قاره آسیا در ژاپن و کره جنوبی لحاظ شد و اهمیت همه جانبه به 

های آن داده شد. شعار مدیرت ایمنی پدافند غیر عامل در کشور ژاپن، برگرفته از حروف اول عبارت

    شودبه عنوان مبنای کارهای مدیریت ایمنی در نظر گرفته می باشد وآموزش، مهندسی و اجرا می

های انسانی و (. شهر با مراکز تجمع و تراکم انسان، فعالیت60: 1396کامیابی و همکاران، )

علت بافت فشرده و جمعیت ه شهرها ب(. 88: 1393قلی و همکاران،)یاری شودها تعریف میساختمان

ری، معموال در جنگها در برابر تهاجمات زمینی و هوایی بعنوان یک های متنوع شهمتراکم و شبکه

ها به سمت شهرها سوق پیدا گردند. و از طرفی هم خواسته و یا ناخواسته جنگمانع محسوب می

گردد. نظامیان با تجربه و کرده و بعضا باعث تلفات باالی غیرنظامیان و خسارت زیادی به شهرها می

باشد چرا که امکان مقاومت جنگهای شهری یکی از دشوارترین مدل جنگها میبا سابقه معتقدند که 

در شهرها به علت بافت مسکونی فشرده باال رفته و دست نظامیان در استفاده از سالحهای مختلف 

های نظامی در شهر و همچنین هدایت بسته و کاربرد آنها محدود است. از طرفی امکان جابجایی عده

ضوابط و )باشد و ممکن است تلفات مهاجمین را نیز در این شرایط افزایش دهدمی آنها بسیار مشکل

 (. 54: 1386،مستندات و قوانین پدافند غیرعامل

های اخیر، توجه اکثر شهرها در معرض مخاطرات بالقوه طبیعی و مصنوعی هستند، در سال

 ری و مدیریت آن جلب کرده استپذیها را به موضوع آسیبها و ملتریزان، دولتبسیاری از برنامه

(Wisner & Walker,2005:22یکی از اقدامات ضروری و پایه .)ریزی و اصالحات ای برای برنامه

(. برای اولین بار واژه پدافند غیرعامل در 99: 1396باشد)بزی و معمری،اصالح آرایش فضایی می

در سال  CBR« ش.م.ه»عوارض دیده شد. جلوگیری از (TM3-350) کتاب پناهگاه حفاظتی موقتی 

میالدی در ستاد فرماندهی آمریکا، دستورالعمل کار قرارگرفت تا جوابگوی پدیده جدید  1954

ها، اطاق تصفیه تهاجم شدید و غافلگیرانه اتمی باشد. در این کتاب اصول طراحی پناهگاه و ورودی

در بانک   احی قرار گرفته است.ها مورد بررسی و طرهوا ، معماری داخلی و وسائل داخلی پناهگاه

توان از آن به عنوان سازمان برنامه بودجه آمریکا یاد کرد، ( آمریکا که میNTISاطالعاتی معتبر )

باشد. در سال می741برای هر علم و یا فنی یک  کد مشخص شده و کد پدافند غیرعامل در آن 

میزان اطمینان به پدافند غیرعامل ای تحت عنوان ، مقالهNTISمیالدی در بانک اطالعاتی  1987

معرفی گردید که اهمیت پدافند غیرعامل را در مقابل نفوذ موشکهای شوروی سابق، مورد توجه قرار 

داد. واژه پدافند غیرعامل غیر از تهاجم هوایی، در پدیده های دیگر غافلگیری از جمله خرابکاری، 

ها رایانه و همچنین موقعیت فیزیکی ماهوارهحفاظت فیزیکی، دفاع غیرنظامی، سیستم سخت افزاری 

، FEMA سپتامبر، سازمان مدیریت بحران فدرال امریکا  11بکار رفته است. پس از رخداد واقعه 
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جهت کاهش خطر تهدیدات تروریستی، به تفصیل به بحث پدافند غیرعامل در معماری پرداخته و 

ائه کرده است و همچنین ایجاد فضای امن تمهیدات متعددی را با توجه به کاربری های مختلف ار

پناهگاهی در هر ساختمان را جهت استفاده در هنگام وقوع انواع خطرهای طبیعی و تهدیدات انسان 

 .(FEMA,2003:-426,427,428,453)ساز مورد تاکید قرار داده است.

شور ما نیز در ها و سرزمین ها از دیرباز مطرح بوده است. در کپدافند غیرعامل در کلیه فرهنگ

ها دست به فعالیت زده اند اما هیچ یک های مختلفی از سازمانرابطه با پدافند غیرعامل بخش

که مقام معظم رهبری دستور تشکیل سازمان پدافند غیرعامل  81اند تا سال انسجام الزم را نداشته

راهبردها، سیاست های  بر این اساس های این سازمان هستیم. را صادر کردند و امروز شاهد فعالیت

و در قانون برنامه چهارم  1404ملی و سازوکارهای قانونی در جایگاه پدافند غیر عامل در افق ایران 

های حساس، توسعه دیده شده است و بر رعایت اصول پدافند غیرعامل در طراحی و اجرای طرح

منظور پیشگیری از  های حساس و شریانات مهم کشور بهمهم، تاسیسات زیربنایی و ساختمان

مخاطرات طبیعی و سایر امور تاکید شده است. پدافند غیرعامل مربوط به جنگ یا صلح نیست بلکه 

یک آمادگی برای مقابله با حوادث و بالیای مختلف طبیعی وغیرطبیعی است پس لزوم آگاهی در 

موضوع  مورد آن یک ضرورت است. شاید علت عدم شناخت مردم عدم برخورد سیستماتیک با

پدافند غیرعامل بوده که امروز این واژه تبدیل به یک واژه نظامی شده است و در صورتی که یک 

قانون برنامه  121ماده  11به استناد بند  مسئله مهم و ضروری در زندگی اجتماعی و شهری است.

های رحشورای عالی شهرسازی و معماری ایران در ط 5/5/83چهارم توسعه و همچنین مصوبه مورخ 

بایست در تنظیم روابط بین سه مولفه انسان، فضا و فعالیت مالحظات ای میتوسعه و عمران ناحیه

: 1388پدافند غیر عامل لحاظ گردیده و در مطالعات مورد استفاده قرار گیرد) قانون برنامه چهارم،

یت شهر با نام ای از مدیرها سطح شهر نیازمند گونه(. برای مرتفع ساختن این گونه تعارض42

(. در کشور ایران سازمان پدافند غیرعامل 12: 1396)میرکتولی و معمری،  توسعه پایدار شهری است

های پدافندی است و در هر دستگاهی یک کمیته به عنوان متولی نظارت، پیگیری و اجرای سیاست

غیرعامل با تعامل با پدافند غیرعامل وجود دارد که از ابتدا متولی اصول و اجرای قوانین پدافند 

در این بین باید تهدید شناسی مناسب صورت بگیرد و نقشه  باشد.سازمان پدافند غیرعامل کشور می

خطر پذیری تدوین شود، تهیه نقشه خطرپذیری کشور یکی از ضروریات است و باید اقدام الزم 

مراحل بعدی دچار توسط تمامی دستگاههای اجرائی صورت بگیرد، اگر این نقشه تهیه نشود در 

های شهر گرگان از نظر پدافند غیرعامل و هدف پژوهش حاضر بررسی کاربری مشکل خواهیم شد.

 باشد.تعیین میزان خطرپذیری نواحی هشتگانه این شهر شمالی  و مرزی کشور می
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 ها و مبانی نظریدیدگاه -2

 تعریف واژه پدافند

 . در فرهنگ وتشکیل شده است« آفند»و « پد»جزء  از دو« پدافند» از نظر واژه شناسی ، واژه 

 وده و هر گاهب« ضد، متضاد، پی و دنبال »پیشوندی است که به معانی « پد»یا « پاد »ادب فارسی 

 ،گ ، جدال جن»وم نیز به مفه« آفند»قبل از واژه ای قرار گیرد معنای آن را معکوس می نماید. واژه 

 (.47: 1395است)دهخدا،« پیکار و دشمنی

که  کارهایی» و مشتمل بر« دفاع»را از نظر لغوی همتراز با واژه « پدافند»صدری افشار واژه 

واژه  ت. اوبیان نموده اس« برای پیشگیری از حمله دشمن یا پیروزی او در حمله انجام می گیرد

 دفاع را فقط دارای معنای نظامی دانسته و معانی زیر را برای آن بر شمرده است :»

 ادگی در برابر حمله یا پیشگیری از پیامدهای آن.ایست 

 . هر عملی برای پیشگیری از پیروزی دشمن یا حریف 

 .افراد ، نیروها یا وسایلی که این کار بر عهده آنهاست مثل دفاع ضد هوایی 

شده است. نقائل « دفاع »و « پدافند»بدین ترتیب وی هیچگونه تمایزی میان تعریف دو واژه 

 شمن است.ت درا شامل کلیه اقداماتی می داند که به منظور محدود نمودن آثار حمال ارتش، پدافند

 1پدافند غیرعامل

بکار برده می شود.  ”Passive Defence“، معادل دقیق عبارت پدافند غیرعامل در منابع التین

ت از ولی عبارت پدافند غیرعامل  به صورت های مختلفی بیان شده است که عمدتا در نکته محافظ

تاکید بر  پدافند عامل از پدافند غیرعامل غیرنظامیان دارای وجه اشتراک هستند. تمایز اصلی

، در حالی که  توسعه قدرت نظامی تر استتر و کوبندهبا آتشی قویعملیات نظامی و پاسخ به آتش 

ی هاتر نسبت به مهاجمان احتمالی استراتژی کالنی است که هم در روشو داشتن موضع قوی

های تدافعی دارای کاربردهای گسترده و در عین حال مشابه ولی با نتایج تهاجمی و هم در روش

ها تر از سایر بخشتوان پدافند غیرعامل  شهری را بسیار مهم(. می3: 1386)زرگر، متفاوت است

به  ( . پدافندغیر عامل در مناطق شهری، موضوعی است که137: 1395پور و همکاران،)امان دانست

 :Tang & Wen,2009لحاظ اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و جز آن، اهمیتی دو چندان دارد)

871.) 

گیری امل بکارد غیرعنماید. به نظر او پدافنزیاری پدافند را بر دو نوع عامل و غیرعامل معرفی می

مل یرعافند غکه پدااقدامات آفندی و تهاجمی با هدف ممانعت از پیشروی دشمن است، در حالی 

ن را به یا آ بکار بردن روش هایی که آثار زیان های ناشی از اقدامات دشمن بکاهدعبارت است از 

 گ افزاریوع جننتر، برخالف پدافند عامل، در پدافند غیرعامل از هیچ حداقل برساند به بیان ساده

 (.134: 1396)زیاری،  گردددر برابر دشمن استفاده نمی

                                           
1 Passive Defence 
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( قانون برنامه چهارم توسعه 121( ماده )11( از آئین نامه اجرایی بند )1ه )در ردیف )ب( ماد

مجموعه اقدامات غیرمسلحانه ای که »رعامل بدین شرح ارائه شده است: کشور، تعریف پدافند غی

ها و تاسیسات، تجهیزات و شریان های کشور موجب کاهش آسیب پذیری نیروی انسانی، ساختمان

      انه و مخرب دشمن و یا کاهش مخاطرات ناشی از سوانح غیرطبیعی در مقابل عملیات خصم

مقررات ملی ساختمان )پدافند غیرعامل(،  21گردد، پدافند غیرعامل نامیده می شود. در مبحث می

تاسیسات،  ها، ساختمان انسانی، نیروی پذیریآسیب هر اقدام غیر مسلحانه ای را که موجب کاهش

 خوانده غیرعامل پدافند گردد، تهدیدات انسانساز مقابل در کشور هاییانشر و اسناد تجهیزات،

 شود.می

ها، پایدارسازی و ها و روشهایی که به منظور کاهش مخاطرات، خسارتمجموعه اقدامات، فعالیت

شود و شامل موانع طبیعی و غیر طبیعی و دفاع ایمن سازی محیطی و مدیریتی به اجرا گذاشته می

ای دهد. به بیان دیگر هر اقدام غیر مسلحانهاست، مفهوم پدافند غیرعامل را تشکیل میغیر نظامی 

های ها، تاسیسات، تجهیزات، اسناد و شریانانسانی، ساختمانپذیری نیرویکه موجب کاهش آسیب

شود.از سوی دیگر کشور در مقابل عملیات خصمانه و مخرب دشمن گردد، پدافند غیرعامل گفته می

تهای اصلی پدافند غیر عامل مبتنی بر بقا و حفظ امنیت بوده و هدف کلی پدافند غیرعامل، سیاس

ایمن سازی و کاهش آسیب پذیری زیرساخت های مورد نیاز مردم به ویژه در شهرها است، تا 

بتدریج شرایطی را برای امنیت ایجاد نماید و در واقع پدافند غیر عامل مربوط به دوران صلح است 

د باعث کاهش هزینه ها،جلوگیری از اتالف وقت ، انرژی و باال بردن ضریب امنیت در جامعه که خو

  است.

 دفاع شهری 

 دفاع. است  civil Defence در منابع التین عبارت دفاع غیرنظامی یا دفاع شهری برابر با عبارت

ر بخشی از دفاع ملی حفاظت از غیر نظامیان در شرایط جنگی بوده و از این رو مشتمل ب غیرنظامی،

است که در پی تمهیدات الزم به منظور کسب آمادگی کافی در برابر هرگونه حمله احتمالی یا باج 

گردد. طبق این تعریف، دفاع غیر نظامی باید ایمنی جمعیت خواهی از یک کشور ایجاد می

دفاع غیرنظامی به  غیرنظامی کشور و ادامه حیات آنان )در زمان جنگ( را تضمین نماید. از این رو

 نماید: صورت سیستماتیک اهداف زیر را دنبال می

  مجموعه تمهیدات دفاع عامل و غیرعامل برای افراد و تاسیسات غیرنظامی -1

توان با انجام آن از بروز و استمرار سوانحی که جان و مال مردم را های که میمجموعه فعالیت -2

 را کاهش دادصورت بروز، آثار ناشی از آنکند جلوگیری نمود و یا در تهدید می

کاهش خسارات مالی و صدمات جانی وارده بر غیرنظامیان در اثر حوادث طبیعی یا حوادث  -3

 غیرطبیعی 

 به حداقل رسانیدن آثار حاصل از حمالت نظامی بر جمعیت غیرنظامی -4
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 رنظامیمقابله فوری با شرایط اضطراری حاصل از حمالت نظامی بر جمعیت غی -5

بازیابی و برقراری تسهیالت و خدمات به آسیب دیدگان در نتیجه حمالت نظامی بر جمعیت  -6

 غیرنظامی.

مورد تاکید قرار دارد له با آثار ناشی از حمالت نظامی در این گروه از تعاریف نحوه مواجهه و مقاب

     محسوب  ند غیرعاملدافاز نظر مفهومی معادل با عبارت پاز این رو عبارت دفاع غیرنظامی و 

و  تاکید می نمایدز شهروندان در برابر آثار بالیا محافظت ا . در گروه دوم دفاع غیرنظامی برگرددمی

توان تعریف های مقابله، گسترش می یابد. به همین دلیل میبنابراین طیف اهداف، اقدامات و روش

پدافند غیرعامل بخشی از آن محسوب اخیر از دفاع غیرنظامی را یک تعریف عام محسوب نمود که 

می گردد.برای مثال در کشور سوئیس دفاع غیرنظامی به معنای برنامه ریزی برای مقابله با آثار 

حوادث طبیعی و غیرطبیعی و نجات جان مردم و ایجاد فضای امن چه در زمان وقوع حمالت نظامی 

ون سیل، زلزله، طوفان، آتش سوزی از سوی دشمن و چه در هنگام بروز حوادث ناگوار طبیعی همچ

 (. 42: 1368کشور جهان، 31دفاع غیرعامل در و ... )در زمان صلح( تعریف می شود)

است را به  ”Passive Defence“بنابراین از نظر مفهومی، پدافند غیرعامل که معادل التین آن 

هری ع غیرنظامی یا دفاع شمعنای دفاع در برابر تهاجم های نظامی دانسته اند. در مقابل عبارت دفا

است و در ادبیات فنی معاصر آن را به معنای  ”Civil Defence“ قرار دارد که معادل التین آن

بکار می برند. در پاره ای از  -اعم از طبیعی یا انسان ساز –آمادگی و دفاع در برابر هر گونه سانحه 

 (.5: 1386فته می شوند)زرگر و همکاران،منابع فارسی مرز تفاوت میان این دو عبارت گاه نادیده گر

 دفاع غیر عامل شهری

هایی است که با استفاده از دفاع غیر عامل شهری در واقع مجموعه تمهیدات،اقدامات و طرح

گیرد.  المقدور بدون نیاز به نیروی انسانی در شهر به صورت خود اتکا صورتابزار، شرایط و حتی

فاعی مجموعه را در زمان بحران افزایش داده و از سوی دیگر چنین اقداماتی از یک سو توان د

دیده شهری را با کمترین هزینه فراهم پیامدهای بحران را کاهش و امکان بازسازی مناطق آسیب

های پدافند غیرعامل قبل از انجام مراحل تهاجم و در زمان صلح تهیه و سازد. در حقیقت طرحمی

 گردد،هایی فراهم میتی که در زمان صلح جهت تهیه چنین طرحگردند. با توجه به فرصاجرا می

کارگیری تمهیدات و مالحظات ها لحاظ گردند. بهضروری است این قبیل تمهیدات در متن طراحی

ها را در زمان ها، اهداف و پروژهها، کارآیی دفاعی طرحپدافند غیرعامل عالوه برکاهش شدید هزینه

آوری ها و بکارگیری تکنولوژی و فنتر شدن جنگخواهد داد. با پیچیدهتهاجم دشمن بسیار افزایش 

های متفاوتی را به خود گرفته است. امروزه مردم های نوین، پدافند غیر عامل نیز چهرهدر جنگ

برای ادامه زندگی نیازمند خدمات متفاوتی هستندو احتیاج به محیط آرام و قابل سکونت درون 

 پدافند هدف ترینعمده حاضر درحال ایمنی و آسایش کافی داشته باشند. شهرها دارند و بایستی

 شرایطی بتدریج تا است مردم نیاز مورد هایزیرساخت پذیریآسیب کاهش و سازی ایمن غیرعامل،
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 حال در یا و شده انجام دنیایا کشورهای اکثر در مهم اقدامات گونهاین. نماید ایجاد امنیت برای را

یک برنامه ریزی و با طراحی در توسعه کشور )توسعه پایدار(  صورت به اگر اقدامات ینا. است اقدام

شود، در ذات خود ایمنی خواهند هایی که ایجاد میخود بسیاری از زیر ساختبهنهادینه شود، خود

ا توان با ارائه راهکارهایی مثل مهندسی مجدد، آنها رهای فعلی هم میزیرساخت داشت .برای اصالح

 .(154: 1383اصغریان جدی،)مستحکم کرد

 اصول پدافند غیرعامل

موشکی،  -موضوعیت پدافند غیرعامل را بخشی از خسارات و صدمات وارده از حمالت هوایی

وع لحظه وق ه درمربوط به اصابت بمب یا هر نوع پرتابه دیگری و ایجاد انفجار توسط آنها بدانیم ک

ناشی  یامدهای این حمالت از خساراتات و صدمات مربوط به پگردد و اغلب موارد، خسارحادث می

های مربوطه رحباشد و با رعایت اصول پدافند غیرعامل و اجرای طاز انفجار اولیه به مراتب بیشتر می

ثیر آنها توان ضمن کاهش خسارات اولیه از بروز خسارات و صدمات بعدی جلوگیری نموده و یا تامی

اربرد ده ولی کبت بوکاهش داد. اصول اولیه پدافند غیرعامل، ساده و تقریباً ثارا تا حد بسیار زیادی 

 شوند.این اصول در موارد مختلف تفاوت داشته و در مواردی پیچیده و مشکل می

اقدام  7لی ا 6در اکثر منابع علمی و نظامی دنیا اصول و یا موضوعات پدافند غیرعامل شامل 

 بایست مورد توجه قرار گیرد.ها و اقدامات اجرایی دقیقاً میریزیهباشد، که در طراحی و برناممی

 Camouflage. استتار 1

 Concealment. اختفاء 2

 Cover. پوشش 3

 Deception. فریب 4

 Separation & Dispersion. تفرقه و پراکندگی 5

 Hardeningسازی و استحکامات . مقاوم6

 Early Warning. اعالم خبر 7

ذیری پآسیب ریزی و اجرای اقدمات پدافند غیرعامل سنجشهای مهم در فرایند طرحیکی از گام

ی این اجرا های شهری و اثرگذاری آنها بر بافت شهری است. بدین ترتیب جهتاین مراکز در بافت

ژیک ز استراتمراک بندیبندی مراکز استراتژیک از اهمیت برخوردار است. به منظور اولویتکار، اولویت

راکز ندی مبهای اولویتهای مختلفی قابل پیشنهاد است. موحدی نیا با تدوین ماتریس معیارروش

راکز (. وی معتقد است م88: 1386کند)موحدی، ثقل، یک روش سریع و مناسب را پیشنهاد می

 توان به سه دسته به شرح زیر تقسیم نمود:استراتژیک را می

ومات اولیه برای هر شهر بوده و چرخه زندگی را در های که از ملزبه کاربری: 1مراکز حیاتی

(. مراکزی هستند که در صورت انهدام کل 4: 1391دلیر و همکران،زاده)حسین نهدشهر، بنیان می
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آمیز در نظام سیاسی، هدایت، یا قسمتی از آنها موجب بروز بحران، آسیب و صدمات جدی و مخاطره

پشتیبانی، ارتباطی و مواصالتی، اجتماعی، دفاعی با سطح  کنترل و فرماندهی، تولیدی و اقتصادی،

های که قابل استفاد بودن آنها پس از وقوع بحران اهمیت خاص تاثیرگذار سراسری گردد. ساختمان

شود. مانند دارند و وقفه در بهربرداری از آنها به طور غیرمستقیم موجب افزایش تلفات و خسارات می

      رسانی و به طور کلیرسانی، تاسیسات انتظامی، مراکز کمک ها و تاسیسات برقنیروگاه

ها و تاسیساتی که خرابی هایی که استفاده از آنها در امداد و نجات موثر باشد. ساختمانساختمان

 شودمیه مدت و دراز مدت برای محیط زیست آنها موجب انتشار گسترده مواد سمی و مضر در کوتا

 (.46: 1392)بهمنی، 

: مراکزی هستند که در صورت انهدام کل یا قسمتی از آنها، موجب بروز بحران، 1کز حساسمرا

آسیب و صدمات قابل توجه در نظام سیاسی، هدایت، کنترل و فرماندهی، تولیدی و اقتصادی، 

 ای در کشور گرددپشتیبانی، ارتباطی و موصالتی، اجتماعی، دفاعی، با سطح تاثیرگذاری منطقه

هایی که خرابی اند: ساختمانبندی شدهها در سه دسته طبقه(. این کاربری38: 1390)کرباسبان، 

ها، سالن ها، سینماها و تئاترردد مانند مدارس، مساجد، استادیومآنها موجب افزایش تلفات می

های مسافربری و یا هر فضای سرپوشیده که محل تجمع های بزرگ، ترمینالاجتماعات، فروشگاه

هایی که خرابی آنها سبب از دست رفتن ثروت یصد نفر در زیر یک سقف باشند، ساختمانبیش از س

ها و به طور کلی مراکزی که در آنها اسناد و مدارک ملی و یا ها، کتابخانهگردد مانند موزهملی می

ها و تاسیسات صنعتی که خرابی آنها موجب آلودگی محیط گردد، ساختمانآثار پرارزش گهداری می

 (.47: 1392های سوخت و مراکز گازرسانی)بهمنی،گردد مانند انبارسوزی میزیست و یا آتش

: مراکزی هستند که در صورت انهدام کل یا قسمتی از آنها، موجب بروز بحران، 2مراکز مهم

آسیب و صدمات قابل توجه در نظام سیاسی، هدایت، کنترل و فرماندهی، تولیدی و اقتصادی، 

تباطی و موصالتی، اجتماعی، دفاعی، با سطح تاثیرگذاری محلی در کشور گردد. شامل پشتیبانی، ار

های صنعتی ها، ساختمانها، انبارهای مسکونی، تجاری، اداری، پارکینگهای مثل ساختمانکاربری

     های مرغداری و های کشاورزی و سالنهایی با اهمیت کم مانند انبارو غیره و ساختمان

 (.47: 1392اند)همان،های موقت که مدت بهربرداری آنها کمتر از دو سال تعریف گردیهساختمان

 دیدگاههای معاصر جهان در باب پدافند غیرعامل

فات غیرنظامیان به کل تلفات طبق آمارهای سازمان ملل متحد در ابتدای قرن بیستم نسبت تل

، جنگ جهانی  %15گ جهانی اول به بوده است. در حالی که این نسبت در طول جن %5، تنها جنگی

، است.  عالوه بر تلفات مستقیم جنگرسیده  %90میالدی به بیش از  1990دهه  و در %65دوم به 

تلفات بیشماری بر اثر عواقب غیرمستقیم جنگ از قبیل فقدان یا کمبود مواد غذایی و خدمات 
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د که در این میان افراد آسیب پذیر نمایدارویی و درمانی و نیز منابع آب آشامیدنی سالم بروز می

 نظیر کودکان و سالمندان و زنان و بیماران بیش از دیگران لطمه می بینند. 

   ترین قانون و تامین امنیت شهروندان را اصلی ”De Cive“اولین بار توماس هابز در کتاب 

قدام علیه صلح و قوانین ترین وظیفه حاکمان در برابر مردم معرفی نموده و نپرداختن به آن را امهم

 طبیعت ذکر می نماید. اکنون نیز پدافند غیرعامل هم به صورت یک هدف کلی و هم به عنوان

، به طوری که بسیاری از دولتها مسئولیتهای گسترده ای در مسئولیت هر دولتی شناخته می شود

بین المللی در قالب میالدی تمهیدات قانونی  1977باب پدافند غیرعامل بر عهده دارند. در سال 

ژنو چارچوب حقوقی الزم به منظور نحوه رفتار با غیرنظامیان در زمان جنگ و نیز وظایف  Iپروتکل 

دول جهان در زمینه ارائه و اجرای طرح ها و برنامه های دفاع غیرنظامی را فراهم نمود. این پروتکل 

امیان و تضمین محافظت از آنان در داللت بر لزوم انجام اقدامات معینی به منظور دفاع از غیرنظ

زمان جنگ است. کشورهای مختلف جهان به منظور تامین محافظت از شهروندان خود در برابر انواع 

بالیای طبیعی و انسان ساز، روشهای مختلفی را به تناسب دیدگاه غالب در زمینه مقابله غیرعامل با 

 :ها عبارتند ازاین روش ند. اهمگیربحران، نوع بحران و امکانات در دسترس بکار می

 ایجاد پناهگاه ها شدار مشتمل بر هشدار و اعالم خطرپیشگیری و ه ، 

 مواجهه مشتمل بر تخلیه یا استقرار در پناهگاهها 

  امداد و نجات 

 بازتوانی 

بررسی دیدگاههای فکری تعدادی از کشورهای پیشرفته در امر محافظت از غیرنظامیان در برابر 

نظامی گویای آن است که از دیدگاه پدافند غیرعامل، یک طرح کارامد می بایست تلفات تهاجم های 

ها جانی را به حداقل ممکن کاهش دهد، خسارات زیربنایی را به حداقل برساند و ابعاد و دامنه آسیب

 را هر چه بیشتر محدود نگاه دارد. 

گسترده ای است. گرچه تاکید اصلی  پدافند غیرعامل در ایاالت متحده امریکا دارای ابعاد بسیار

در این زمینه بر افزایش فوق العاده توان تهاجمی و بازدارندگی است، ولی دیگر اقدامات و تمهیدات 

نیز دیده  –عمدتا حمالت هسته ای  –پدافندی نظیر مقابله با شرایط حین و پس از وقوع حمله 

عامل مشتمل بر آمادگی )اعالم خطر(، شده اند. این تمهیدات کلیه مراحل عمل در پدافند غیر

مواجهه )تخلیه عمودی یا افقی محل(، مقابله )نجات و کاهش دامنه آسیب ها( و بازتوانی پس از 

 وقوع حمله را در بر می گیرد. 

را می توان به ترتیب در سوئیس مهم ترین ابعاد دفاع از غیر نظامیان در برابر تهاجم های نظامی 

 : زیر بر شمرد

 برای هر یک از شهروندان سوئیسی و هم  -ن فضاهای پناهگاهی در برابر حمالت هسته ای تامی

 برای کارکنان صنایع کلیدی )قبل از بحران(.
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 .)تامین فضاهای بیمارستانی زیرزمینی مقاوم در برابر حمالت هسته ای )قبل از بحران 

 .)هشدار و اعالم خطر مرحله ای ، متناسب با اوج گیری تنش های بین المللی )حین بحران 

 )استقرار دائم در پناهگاه )حین و پس از بحران 

بنابراین اقدامات محافظت از غیرنظامیان در برابر تهاجم های نظامی در سوئیس محدود به 

تامین حفاظت پناهگاهی و سپس  آمادگی غیرنظامی جهت مواجهه با حمالت هسته ای از طریق

 مقابله با بحران با تاکید بر امدادهای پزشکی است. 

در اتحاد شوروی سابق و روسیه کنونی اعتقاد بر آن است که جنگ هسته ای قطعا روزی رخ می 

دهد. از این رو تمهیدات بسیار گسترده ای به منظور محافظت از غیرنظامیان پیش بینی شده است. 

اکید اصلی خود را بر راهبرد بازدارندگی و نیز استدالل حفظ و بقای کشور به طور این کشور ت

همزمان قرار داده است. البته پس از فروپاشی اتحاد شوروی سابق و علیرغم پایان رقابت های هسته 

ای دوران جنگ سرد، سرمایه گذاری های کالنی در زمینه ایجاد پناهگاههای ضد هسته ای انجام 

 نامه های دولت در راستای نوسازی تسلیحات و صنایع نظامی کشور تنظیم شده است. شده و بر

رژیم اشغالگر قدس، پدافند غیرعامل را جزء الینفک تمامی برنامه ها و اقدامات خود نموده و آن 

ای که مرز مشخصی میان پدافند عامل و را در تمامی پهنه سرزمین گسترش داده است، به گونه

نظر زمان و مکان وجود ندارد. کلیه کاربری های اراضی در مقیاسهای مختلف، مناطق غیرعامل از 

های متداول لزوما برخوردار از کاربردهای جمعیتی و به ویژه محیط های مسکونی عالوه بر کاربری

 نظامی نیز هست.

فند غیرعامل در ایران با توجه به ارزیابی خطرات بالقوه و تهدیدات منتج از محیط پیرامونی ، پدا

دارای اهمیت فوق العاده و ابعاد گسترده ای است. متاسفانه علیرغم این امر نه در گذشته و نه در 

حال حاضر تمهیدات الزم به منظور پدافند غیرعامل در برابر شرایط جنگ و نیز سوانح طبیعی مانند 

 (.42: 1385)داعی نژاد، زلزله پیش بینی نشده است

 

 قشناسی تحقیروش -3

تحلیلی است. ابزار و  -پژوهش حاضر بر اساس هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی

باشد. ها شهری میای و آمار و اطالعات سازمانهای گردآوری اطالعات از طریق روش کتابخانهروش

یایی های شهری از نرم افزار سیستم اطالعات جغرافدر این تحقیق برای ارزیابی خطرپذیری کاربری

ARCgis 9.3 های هایی با به کارگیری منابع موجود در دسترس، طرحاستفاده شده است. شاخص

 ها، کتب، طرح جامع و تفصیلی استخراج شد و مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفت.تحقیقاتی، آمارنامه
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 معرفی محدوده مورد مطالعه -4

یران و مرکز استان گلستان است که در هکتار از شهرهای شمالی ا 3567شهر گرگان با مساحت 

 36دقیقه طول شرقی و  26درجه و  54جنوب شرقی دریای خزر واقع شده است. این شهر در 

های البرز گسترده شده است. این شهر به کوهدقیقه عرض شمالی در دامنه شمال رشته 50درجه و 

ی نسبتاً کم از جنگل و فاصله های پوشیدهدلیل قرارگیری در بین دشت وسیع و حاصلخیزی و کوه

آن تا دریای خزر، از موقعیت جغرافیایی و اقلیمی ممتازی برخوردار است )مهندسین مشاور معمار و 

( موقعیت و جایگاه شهر گرگان در استان گلستان و شهرستان 1(. در نقشه )1392شهرساز پارت، 

گرفته سیستم مدیریت شهری گرگان نشان داده شده است.  بر اساس تقسیمات کالبدی صورت 

 نفر هزار 354 به کینزد ناحیه خدمات شهری 8و  منطقه 3 با گرگانشهر  حاضر حال درگرگان 

شهری حدود  3 منطقه و نفر هزار 124شهری  2 منطقه ،هزارنفر 115 کی منطقه که دارد تیجمع

 .است داده قرار خود پوشش ریز را تیجمع نفر هزار 114

 
 د مطالعه؛ منبع: بزی و همکاران.محدوده مور -1شکل

 

 هانتایج و یافته -5

ها، مناطق شهری است، بنابراین بالفاصله با آغاز ترین کانون تمرکز کاربریاز آنجا که عمده

های بر پایه نوع فعالیت و گیرند. از این رو کاربریجنگ، شهرها در شرایط جنگی و بحرانی قرار می
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باشند)فرامرزی و حقیقت های متفاوتی نزد دشمن میاهمیت مقیاس عملکردی که دارند واجد

بندی ها را بر اساس اولویت دشمن در حمله به آنها تقسیم( کاربری1(.  جدول )32: 1392نائینی، 

 ها شهری از منظر پدافند غیر عامل مشخص شود.شده تا میزان خطرپذیری هر کدام از کاربری

 
 های شهریبه کاربریهای دشمن در حمله اولویت -1جدول

 (33: 1392منبع: )فرامرزی و حقیقت نائینی، 

 

های شهر گرگان نمایش داده شده است. همانگونه ( وضعیت موجود کاربری2در شکل شماره )

باشد. و بیشتر تاسیسات در ناحیه شمال نمایان است بیشتر بافت شهری گرگان مسکونی می که

 غربی این شهر قرار دارد.

 

 
 کاربری اراضی شهرگرگان-2شکل شماره

 

 نوع کاربری اولویت اول اولویت دوم اولویت سوم فاقد ارزش حمله

 حیاتی *   

 حساس  *  

 مهم   * 

 سایر کاربری ها    *
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طور که باشد. همانها در سطح مناطق و نواحی شهر گرگان مینشان دهنده اختالط کاربری

باشد. ها در سطح محالت مین اختالط و ترکیب کاربریشود منطقه یک دارای بیشتریمشاهده می

سازی الگوی پدافند در شهر منطقه یک دارای در واقع در زمینه ظرفیت بافت کالبدی جهت پیاده

شود مناطق دو و یک باشد. همانطور که مشاهده میپتانسیل بیشتری نسبت به سایر مناطق می

باشد. بنابراین این مناطق از نظر پدافند گر میدارای تاسیسات بیشتری نسبت به دو منطقه دی

شود در بین طور که مشاهده میباشند. همانغیرعامل ظرفیت باالتری برای پیاده سازی دارا می

باشد که مناطق شهر گرگان، منطقه یک دارای دسترسی مناسب محلی در سطح تمام منطقه می

مل در این منطقه را فراهم نموده است. سازی جهت تحقق پدافندغیرعاهمین عامل باعث ظرفیت

باشد که همین عامل باعث کاهش ظرفیت پدافند ای میهمچنین منطقه دو دارای کمترین راه محله

 غیر عامل بین شهروندان شده است.

 

 های شهر گرگانتحلیل کاربری

ها در نبندی آها در سطح شهر گرگان دستهها: پس از بررسی کاربریتبیین خطرپذیری کاربری

-دسته شامل مراکز حیاتی، حساس و مهم، و با توجه به مبانی نظری و متون تحقیق) پایان 3قالب 

ریزی شهری ، ها و کتب( و پرسش از خبرگان حوزه شهرسازی، برنامهها، مقاالت، بولتننامه

ف تهیه های به صورت موردی استخراج و با هدپدافندغیرعامل و مدیران و مسئوالن شهری، کاربری

ها از نظر حمله دشمن در شهر گرگان فضایی مطابق اهمیت هر یک از کاربری -بانک اطالعات مکانی

 گردد.( ارائه می2در جدول )

 
 های شهر گرگان از نظر خطرپذیریوضعیت کاربری -2جدول

میزان 

 اهمیت
 های عمده کاربریگروه نام کاربری

اولویت حمله 

 دشمن

 حیاتی

داری، شهرداری، فرودگاه، پمپ بنزین، فرمان

نیروگاه برق، منابع آب، پادگاه و مراکز مهم 

 انتظامی، مرکز صدا و سیما، مخابرات، نانوایی

اداری، صنعتی، حمل و نقل، 

نظامی، رسانه و ارتباطات جمعی، 

 تاسیسات شهری

 اول

 حساس
ها و مراکز ها، بیمارستاننشانی، پارکینگآتش

 درمانی

شتی و تاسیسات شهری، بهدا

 درمانی
 دوم

 مهم

ها ها، سینما، هتلها، کتابخانهمساجد و حسینه

ها، ها، مدارس و دانشگاهها و متلو مسافرخانه

 هامرکز خرید، بانک

فرهنگی، آموزشی، جهانگردی، 

 تجاری
 سوم

 1393منبع: فیروزی و همکاران، 
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واحی هشتگانه این شهر ( ن4های شهر گرگان و در شکل )( نقشه زیرساخت3در شکل شماره )

 ارائه شده است.

 
 ها و تجهیزات شهر گرگانزیرساخت -3شکل

 

 
 مناطق و نواحی شهر گرگان -4شکل
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 مناطق و نواحی شهریها به تفکیک وضعیت کاربری

-باشد که وضعیت کاربریناحیه شهری می 8منطقه و  3چنان که بیان شد شهر گرگان دارای 

یک دارای دو ناحیه که در جنوب شهر گرگان و در مسیر جاده های متفاوتی دارند. منطقه 

نهارخوران واقع گردیده است. این نواحی از شهر را میتوان نواحی با درآمد باال و امکانات بیشتر در 

های نواحی این منطقه (میزان خطرپذیری کاربری4( و )3شهر گرگان نام گذاری کرد. در جداول )

 اند.نشان داده شده
 گرگان 1از منطقه  1ها بر اساس اهمیت خطر پذیری در ناحیه وضعیت کاربری -(3جدول)

 .1396منبع:محاسبات نویسندگان، 

 

 گرگان 1از منطقه  2ها بر اساس اهمیت خطر پذیری در ناحیه وضعیت کاربری -(4دول)ج

 .1396منبع:محاسبات نویسندگان، 

 

( شهر گرگان 2) منطقه 3و  2و  1 های نواحی( میزان خطرپذیری کاربری7و  5،6در جداول )

 نمایش داده شده است.

 
 گرگان 2از منطقه  1ها بر اساس اهمیت خطر پذیری در ناحیه وضعیت کاربری -(5جدول)

 اهمیت کاربری تعداد کاربری درصد مساحت کاربری ها درصد

 حیاتی 62 9/36 79224 9/43

 حساس 92 7/54 82732 8/45

 مهم 14 3/8 18394 1/10

 مجموع 168 10 180350 100

 اهمیت کاربری تعداد کاربری درصد مساحت کاربری ها درصد

 حیاتی 3 13/1 1133 04/0

 حساس 258 35/97 2369433 5/99

 مهم 4 50/1 8815 37/0

 مجموع 265 100 2379381 100

 اهمیت کاربری تعداد کاربری درصد مساحت کاربری ها درصد

 حیاتی 55 27/6 66834 07/2

 حساس 160 2/18 249328 74/7

 مهم 661 4/75 2904226 18/90

 مجموع 876 100 3220388 100
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 گرگان 2از منطقه  2ها بر اساس اهمیت خطر پذیری در ناحیه وضعیت کاربری -(6جدول)

 .1396منبع:محاسبات نویسندگان، 

 

 گرگان 2از منطقه  2ها بر اساس اهمیت خطر پذیری در ناحیه وضعیت کاربری -(7جدول)

 .1396منبع:محاسبات نویسندگان، 

 

( شهر 3منطقه  ) 3و  2،  1های نواحی  ( میزان خطرپذیری کاربری10و  9، 8در جداول )

 دهد.گرگان را نمایش می
 

 گرگان 3از منطقه  1ت خطر پذیری در ناحیه ها بر اساس اهمیوضعیت کاربری -(8جدول)

 .1396منبع:محاسبات نویسندگان، 

 

 

 

 

 

 

 اهمیت کاربری تعداد کاربری درصد مساحت کاربری ها درصد

 حیاتی 42 17/9 783457 33/15

 حساس 33 20/7 216082 23/4

 مهم 383 62/83 4107769 42/80

 مجموع 458 100 5107308 100

 اهمیت کاربری تعداد کاربری درصد مساحت کاربری ها درصد

 اتیحی 22 23/4 30479 11/1

 حساس 39 5/7 84425 09/3

 مهم 459 26/88 2608818 78/95

 مجموع 520 100 2723722 100

 اهمیت کاربری تعداد کاربری درصد مساحت کاربری ها درصد

 حیاتی 31 68/6 265880 99/6

 حساس 45 69/9 169313 45/4

 مهم 388 62/83 3363610 54/88

 مجموع 464 100 3798803 100
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 گرگان 3از منطقه  2ها بر اساس اهمیت خطر پذیری در ناحیه بریوضعیت کار -(9جدول)

 .1396منبع:محاسبات نویسندگان، 

 

 گرگان 3از منطقه  3ها بر اساس اهمیت خطر پذیری در ناحیه وضعیت کاربری -(10ل)جدو

 .1396سندگان، منبع:محاسبات نوی

 

 ها از نظر مساحتوضعیت کاربری

گانه  8ها در سه بخش حیاتی، حساس و مهم در نواحی در این قسمت میزان مساحت کاربری

( ارائه شده است. همچنین برای مقایسه 11شهر گرگان بررسی شده است. که نتایج در جدول)

که همانگونه نمایان است بیشترین ( نمودار نوحی شهر گرگان آمده است 5تطبیقی در شکل شماره)

 2از منطقه سه شهر گرگان قرار دارد و بیشترین کاربری حساس در ناحیه  3نواحی مهم در ناحیه 

های حیاتی بیشترین کاربری در قسمت ناحیه یک از منطقه منطقه یک است. در رابطه با کاربری

متر( از بافت دارای  1100کتار)ه 11/0مقدار  1ناحیه  1سه شهر گرگان قرار دارد. در منطقه 

هکتار دارای بافت حیاتی است. بافت حساس  92/7حدود  1از منطقه  2کاربری حیاتی و در ناحیه 

هکتار است. به ترتیب بافت مهم در  94/236هکتار و  27/8به ترتیب  2و  1در ناحیه  1منطقه 

شهر  2هکتار. در منطقه  881/0 هکتار و 839/1به ترتیب عبارت است از  2و  1در نواحی  1منطقه 

هکتار  04/3هکتار و  34/78هکتار  68/6به ترتیب بافت حیاتی شامل  3و  2،1گرگان در نواحی 

هکتار،  93/24به ترتیب  3و 2و  1( بافت حساس در نواحی 2است. در این محدوده شهر)منطقه 

 3و  2و  1گان در نواحی شهر گر 2هکتار است. و در نهایت بافت مهم در منطقه  44/8و  60/21

در  3هکتار است. منطقه  88/260هکتار و 77/410هکتار  42/290این منطقه به این قرار است 

هکتار دارای بافت حیاتی، در  58/26 3از منطقه  1دهد که در ناحیه شرق شهر گرگان نشان می

 اهمیت کاربری تعداد کاربری درصد مساحت کاربری ها درصد

 حیاتی 14 09/3 119454 48/2

 حساس 51 28/11 270199 61/5

 مهم 387 61/85 4422594 90/91

 مجموع 452 100 4812247 100

 اهمیت کاربری تعداد کاربری درصد مساحت کاربری ها درصد

 حیاتی 62 54/11 289308 47/1

 حساس 73 59/13 81959 41/0

 مهم 402 86/74 19249975 10/98

 مجموع 537 100 19621242 100
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  ارای بافت حیاتی د 3از منطقه  3هکتار در ناحیه  93/28هکتار و  94/11چیزی حدود  2ناحیه 

هکتار  01/27هکتار،  93/16به ترتیت شامل  3از منطقه  3و  2و  1باشد. بافت حساس در نواحیمی

، 1هکتار از ناحیه  36/336شود. و در آخر های حساس شهری را شامل میهکتار از قسمت 19/8و 

در بافت مهم شهی  3 از محدوده منطقه 3هکتار از ناحیه  99/1924و  2هکتار از ناحیه  25/442

 قرار گرفته اند.
 های حیاتی، حساس و مهم شهر گرگان)هکتار(مساحت کاربری -11جدول

 .1396منبع:محاسبات نویسندگان، 
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 .1396ها در نواحی شهر گرگان بر اساس اهمیت منبع:محاسبات نویسندگان، اهمیت کاربری -5شکل 

 

 ثبح -6

تواند گاهی استفاده از اصول پدافند غیر عامل به عنوان یک راهبرد بازدارنده با حداقل هزینه، می

های شهری و سازمان فضایی شهر شود. با این پذیری فضاها و کاربریاساسی و مهم در کاهش آسیب

 ای شهرهو کاربری پذیری فضاهای شهریحال در این پژوهش سعی شده است که مسئله آسیب

شهر گرگان با رویکرد پدافند غیر عامل مورد بررسی و امعان نظر  گرگان در سطح نواحی هشتگانه

و یا به حداقل  هایهای جهت آسیبریزیپذیر، برنامهقرار داده تا ضمن شناخت نواحی آسیب

ند های اخیر، در ارتباط با شهر و پدافهای اضظراری صورت گیرد. در سالها در زمانرسیدن تخریب

 3منطقه  منطقه دو منطقه یک
 

ناحیه 

 دو

ناحیه 

 یک
 ناحیه دو ناحیه سه ناحیه یک ناحیه دو ناحیه سه

ناحیه 

  یک

 حیاتی 58/26 94/11 93/28 68/6 34/78 04/3 92/7 11/0

 حساس 93/16 01/27 19/8 93/24 60/21 44/8 27/8 94/236

 مهم 36/336 25/442 99/1924 42/290 77/410 88/260 839/1 881/0
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های صورت گرفته است که نشان از اهمیت باالی این موضوع دارد. نکته قابل غیر عامل پژوهش

فضایی کاربریهای شهری و سازمان شهری بر  -توجه اینکه در شهر گرگان میزان رعایت اصول مکانی

و های) فیروزی اساس اصول پدافند غیر عامل توجه نشده است و نتایج این پژوهش با پژوهش

( در کالنشهر اهواز همراستا است به 1396)دزکی و همکاران، ( در شهر آبادان و1393اران،همک

ای که در شهرهای مورد نظر هم اصول پدافند غیر عامل در بافت و کالبد فضاهای شهری مورد گونه

بندی شهر گرگان بر اساس ( نقشه پهنه6توجه قرار نگرفته است. همانگونه که در شکل شماره)

های حیاتی در قسمت های های نمایش داده شده است بیشتر کاربریخطر پذیری کاربری اهمیت

های در مرکز شهر گرگان در های به صورت لکهشمال و شمال غرب پراکنده است و در دیگر کاربری

های حساس هم که مقدار کمتری در سطح شهر گرگان دارد در سطح شهر پراکنده است. کاربری

های مهم که بیشترین های پراکنده است. کاربریبه صورت لکه ح شهر گرگانهای از سط قسمت

شود و به صورت گسترده در تمام نواحی شهر گرگان های شهر گرگان را شامل میقسمت از کاربری

پراکنده است که با این شرایط وظیفه مهمی بر دوش مسئوالن و مدیریت بحران و شهرداری شهر 

پذیری وجود دارد. نقشه پذیری متفاوت است اما آسیبچه سطوح آسیبگیرد.گرگرگان قرار می

تواند به عنوان یک نقشه پایه و کاربردی در مدیریت پدافند غیرعامل مورد نهایی شهر گرگان می

 ریزان شهری قرار گیرد.استفاده مدیران و برنامه
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 .1396محاسبات نویسندگان، های شهر گرگان، منبع:بندی خطرپذیری کاربرینقشه پهنه -6شکل

 

 گیری و پیشنهادهانتیجه -7

در این مقاله ابتدا به بررسی واژه شناسی پدافند غیرعامل و دفاع غیرنظامی در متون و ادبیات 

بین المللی پرداخته شد. سپس دیدگاههای برخی از کشورهای پیشگام در زمینه پدافند غیرعامل از 

مچنین کشورمان ایران ارائه و مواضع و برنامه های آنها در جمله امریکا، روسیه و سوئیس و ه

خصوص پدافند غیرعامل و محافظت از غیرنظامیان در برابر تهدیدات نظامی بررسی شد. امروزه واژه 

پدافند در ادبیات فنی طیف بسیار وسیع و گسترده ای از مفاهیم و اقدامات برنامه ریزی ، طراحی و 

از بحران )به صورت آمادگی و هشدار(، حین بحران)به صورت شیوه های  اجرا را در سه مرحله قبل

مواجهه( و بعد از بحران )به صورت شیوه های مقابله و مواجهه و بازتوانی( شامل می شود. در این 

شرایط ، نوع خطر و تفاوت های ماهوی سوانح مختلف با یکدیگر از قبیل تفاوت های میان انواع 

موثر در آن در هر یک از انواع سوانح، لزوم ارزیابی خطر و برنامه ریزی و ارائه آسیب پذیری و عوامل 

اصول و تمهیدات مناسب جهت کاهش خطر پذیری در برابر هر یک از انواع سوانح را خاطر نشان 

های نمایش داده شده بندی شهر گرگان بر اساس اهمیت خطر پذیری کاربریمی نماید. نقشه پهنه

های حیاتی در قسمت های شمال و شمال غرب که معلوم است بیشتر کاربری است همان گونه

های های در سطح شهر پراکنده است. کاربریهای به صورت لکهپراکنده است و در دیگر کاربری
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حساس هم که مقدار کمتری در سطح شهر گرگان دارد در قسمت های از سطح شهر گرگان 

شود و به های شهر گرگان را شامل میشترین قسمت از کاربریهای مهم که بیپراکنده است. کاربری

ری بر دوش صورت گسترده در تمام نواحی شهر گرگان پراکنده است که با این شرایط وظیفه خطی

گیرد. در این خصوص در رابطه با شهر گرگان مدیران شهر گرگان قرار می مسئوالن مدیری بحران و

بار خشی به فضای کالبدی شهر و جلوگیری از از اثرات زیانتوان پیشنهاداتی برای سامان بمی

نوسازی و بازسازی بخش اعظم فضاهای بافت شهر به این شرح ارائه داد. پذیری به ساختار و آسیب

های گاهی غیری رسمی و بافت فرسوده شهر. به کارگیری تکنیکشهری الخصوص نواحی سکونت

شهری پدافند غیر عامل به جامع سند ه صورت دو منظوره. جدید ساخت و استفاده از مصالح مقاوم ب

و  GISریزی شهری، شهرسازی، برای شهر گرگان توسط متخصصان جغرافیا و برنامهعنوان راهکار 

این سند شامل :  گیرد.های مختلف مدیریت شهری قرار در اختیار سازمانها تهیه و دیگر تخصص

ها و نیز ی است که به منظور کاهش مخاطرات، خسارتهایها و روشمجموعه اقدامات، فعالیت

شود. بر اساس این سند مراکز و سازی محیط های شهری به اجرا گذاشته میسازی و ایمنپایدار

های علمی و اجرایی در زمینه پدافند غیر عامل از جمله مرکز پیشگیری و مدیریت بحران کمیته 

 شهر در دستور کار قرار می گیرد. 
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