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 دهیچك
کاهش آسیب پذیری کاربری های شهری با بهره گیرری از رییررههرای   

جدید مدیریت بحران از قبیل پدافند غیرعامل می تواند هر ایجاه محیطری  

ایمن هر شهرها ی کاهش میزان خسارت مؤثر یاقع شوه که امریزه یری از 

مهم ترین اهدافی ست که  برنامه ریزان ی مدیران شهری هرصده اجررای  

ن می باشند. این پژیهش با هدف بررسی آسیب پذیری شرهر همردان از   آ

منظر پدافند غیرعامل انجام گرفته است که از حیث هدف، کراربرهی ی از  

 1تحلیلی اسرت. هر اراراوپ پدافنرد غیرعامرل      -حیث ماهیت، توصیفی

کراربری اراضری فرعری هر محریم نررم افرزار        13کاربری اراضی اصلی ی 

Super Decisions    مقایسه ی امتیاز گذاری شده اند. پر  از ارزیرابی

معیارها ی زیرمعیارها، فاصله از معیارها که هیری ی نزهیری بره آنهرا ی یرا    

 Arc GISتراکم ی پراکندگی از آنهرا مهرم بروهه هر محریم نررم افرزار       

برآیره شده ی پ  از طی فراینردهای مرذکور، شرهر شرهرهمدان از نظرر      

بقه )آسیب پذیری خیلی زیاه، زیراه، متوسرم،   ط 5میزان آسیب پذیری هر 

از مهمترین عوامرل خطرر    کم ی خیلی کم ( از هم طبقه بندی شده است.

ساز شهر همدان، تراکم جمعیت باال هر برخی محالت اطرراف رینرا ایل   

شهر همدان، تراکم ساخت ی ساز هر محالت اطراف میدان سپاه، خضرر ی  

زهانگی یاحد های مسررونی ی عردم   خیابان های اطراف خیابان رجایی، ری

یجوه فضاهای باز ی سبز هر محالت قدیمی شهر همدان ی تراکم ی تمرکز 

  ساختمان های اهاری هر اند نقطه از شهر می باشد.

 

ایمنی، آسریب پرذیری، پدافنرد غیرعامرل، تحلیرل       :كلیدیهای  واژه

 شبره، شهر همدان.

 

 

 

Abstract 

Decreasing the vulnerability of urban land uses which 

leads to the reduction of damages is considered as the 

most important goals that urban planners and managers 

have attempted to implement it in cities. It would be 

possible through applying new approaches of crisis 

management such as passive defense that can be effective 

in creating urban environments. The present research is 

aimed to study the vulnerability of Hamedan city based on 

the principles of passive defense. The study is an applied 

research based on its purposes and it is analytical-

descriptive one in terms of nature. Data analysis was done 

based on passive defense framework. For data analysis, 9 

main land uses and 23 subsidiary land uses are compared 

and scored using Super Decision software. By evaluating 

criteria and sub-criteria to which the closeness-farness 

from the main criteria or density-dispersion towards them 

are important, the distance was calculated in ArcGIS 

environment. Following the afore-mentioned procedures, 

Hamedan city is classified in 5 categories (i.e. very high, 

high, medium, low and very low) in terms of 

vulnerability. The most important risk factors of Hamedan 

city can be mentioned as: high population density in some 

neighborhoods around the first ring of Hamadan, the 

construction density in neighborhoods around Sepah 

square, Khezr and places around Rajaee Street, the fine-

grainedness of residential units, the lack of open spaces 

and green spaces in the old neighborhoods of Hamedan 

and the concentration and centralization of official 

buildings in several parts of the city. 

 

Keywords: Safety, Vulnerability, Passive Defense, 

Network Analysis, Hamedan City. 
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 مقدمه

 آن نبوه که است اساسی ی بنیاهین عوامل جمله از امنیت
 :Coaffee, 2009)شوه جوامع می هر بحران ایجاه باعث

ه با تهدید بشر همواره هر زندگی ی ساخت ی سازهای خو. (44
مواجه بوهه است ی هرطول تاریخ، انواع حواهث را تجربه کرهه 

(. عصر حاضر، 224: 2312،)زنگی آباهی ی اسماعیلیان است
تر  پذیری شهری است، زیرا همزمان با پیچیده عصر آسیب

شدن زندگی شهری، شهرها هر ابعاه مختلف با مخاطرات 
های  طبیعی ی بحران ترنولوژیک از یک سو ی بحران

)محمدی هه اشمه  امنیتی از سوی هیگر مواجهند -اجتماعی
های اخیر،  (. بهمین هلیل هر سال121: 2314 ی حیدری نیا،

ها را به موضوع  ها ی ملت ریزان، هیلت توجه بسیاری از برنامه

 & Wisner)پذیری ی مدیریت آن جلب کرهه است آسیب

Walker, 2005: 22) ت به پذیری نسب . برای کاهش آسیب
مخاطرات ی هستیابی به توسعه پایدار، عالیه بر شناخت ماهیت 

های  فضایی مخاطرات، باید تفایت -ی مرانی طبیعی
پذیری جوامع ی هالیل آن را نیز  فضایی آسیب -اجتماعی

شناخت. زیرا مخاطرات به خوهی خوه منجر به خسارات زیان 
ع آسیب ههنده امران یقو شوند، بلره فقم نشان بار منجر نمی

(. تأسیسات ی تجهیزات 225: 2311)قدیری ی افتخاری، هستند
 های حیاتی، حساس ی مهم شهری به عنوان زیرساخت

های هیگر، مراکز  ( ی بخش21: 2313)پاریزی ی کاظمی نیا،
تولید توزیع ی عرضه خدمات شهری مانند مخازن ی منابع آپ 
شهر، تأسیسات برق، مخابرات، تأسیسات گاز شهری، 

نشانی، مراکز اهاری، مسیرهای حمل ی نقل ی  رژان ، آتشای
ها به عنوان فضاهای عمومی  ها ی اجزای آن بیمارستان

ریزی  اند که باید هر برنامه خدماتی ی راهبرهی هر شهر ی منطقه
 . (Col Jhon, 2002:101)هفاعی موره توجه قرار گیرند

ی هر یاقع، از کار افتاهن مراکز شهری ی تأسیسات مهم 
حیاتی به عنوان قلب هر نظام، منجر به برهم خورهن تعاهل 

ی مختلف هر حیات ها های شهری ی بریز هشواری سیستم
از شوه ی کنترل ی تدایم شرایم را به هلیل  جوامع انسانی می

گیری ی نابوهی الزامات اساسی  کار افتاهن مراکز مهم تصمیم
 کند یجامعه هر فضا، با االش جدی ی بحران ریبه ری م

براین اساس، اتخاذ  (.55: 2311)صارمی ی حسینی امینی،
پذیری شهرها را هر مقابل  هایی که میزان آسیب تدابیر ی ریش

مخاطرات ی تهدیدات کاهش ههد، ضریری است ی این شرایم 
گیری از  توجه بیش از پیش به هانش پدافند غیرعامل ی بهره

: 2311 ان،)صیامی ی همرار های آن را سبب شده است ریش
پذیری، ارزیابی ی بررسی  (. ایلین گام هر کاهش آسیب13

هرها براساس عناصر شهری ی پذیری ش میزان آسیب
)کامران ی حسینی  ریزی شهری موجوه است برنامه
ی شدت ی هرجه مخاطرات، تهیه (. جهت ارزیاب3: 2312امینی،
ر های جغرافیایی ه پذیر ی هاهه بندی نقاط آسیب های پهنه نقشه
های ارتباطی، تجهیزات ی  تباط با کاربری زمین، جمعیت، راهار

های هیگر فعالیت  تأسیسات حیاتی ی حساس شهر ی جنبه

 .(Recchia, 2005: 34) شهری الزم است

میزان  از آگاهی ی علل هقیق شناخت بنابراین،
 تواند شهر می کالبد ههندهتشریل عناصر احتمالی پذیری آسیب

 کاهش پیشگیری ی های برنامه هر ای هسازند ی مؤثر نقش

 .هاشته باشد طبیعی حواهث ی سوانح از ناشی خسارات

از جمله تحقیقاتی که هر زمینه پدافند غیر عامل صورت 
 توان به مواره زیر اشاره نموه: گرفته، می

( بهبوه طراحی شهر هفاعی ی اگونگی 1111گوهرینا )
ه کارگیری تحقق اهداف طراحی هفاعی هر یک محیم، با ب

 ابزارهای تحلیلی را بررسی کرهه است. اسمیتلین ی همراران
پذیری اجتماعی  (هر پژیهشی ارتباط فضایی بین آسیب1122)

(، هر 2311ی تخمین خسارات زلزله را بررسی کرهند. نباتی)
عامل، بعد از ارزیابی ی مبانی پدافند غیر  کتاپ اصول

هبرههای هفاع تاریخچه هفاع غیر عامل هر ایران، به را
ریزی کالن  شهری هر سایر کشورها ی کاربره آن هر برنامه

شهرهای ایران اشاره کرهه است. نتایج تحقیق یی نشان 
های  ههد به کارگیری اصول پدافند غیر عامل هر طرح می

های  تواند هر کاهش آسیب شهری قبل از یقوع بحران می
(، هر 2311موحدی نیا)ناشی از بحران بسیار کارساز باشد. 

نظرات  «اصول ی مبانی پدافند غیر عامل»کتابی با عنوان
مفاهیم ی مبانی ایلیه هر ارتباط با پدافند غیر عامل ی 

ای  (، هر مقاله2311مخاطرات را ارائه نموهه است. سرهاری)
پذیری  با عنوان کاربره سیستم اطالعات مرانی هر تحقق
ی اهمیت  اصول پدافند غیر عامل، به صورت نظری ارزش

گیری  آیری، ذخیره، تحلیل ی نتیجه را هر جمع GISنرم افزار 
مسائل شهری بر مبنای اصول پدافند غیر عامل را موره 

(، به تحلیل 2311تحلیل قرار هاهه است. نورائی ی هیگران)
مرانی کارآیی شبره ارتباطی محلی پ  از یقوع زمین لرزه 

ر این مقاله د. هنپرهازاز منظر پدافند غیر عامل می
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بندی میزان کارآیی شبره ارتباطی محله خاک سفید  به طبقه
هر مواقع بریز بحران از طریق شناسایی معیارهای 

پذیر، شبره ارتباطی هر مقیاس محلی پرهاخته است ی  آسیب
پذیر را شناسایی نموهه است. ملری  بر این اساس نقاط آسیب

ع ی امنیت هفا»(، هر پژیهشی با عنوان2312ی برندکام)
پذیر  شهری از منظر پدافند غیر عامل ی خلق فضاهای هفاع

ضمن بررسی پدافند غیر عامل هر گذر زمان، به « شهر امن
بررسی معیارها ی ضوابم کاربری ها هر قبال پدافند غیر 

پرهازه. نتایج پژیهش  ای می عامل به صورت نظریه
 ههد به کمک مدل (، نشان می2312ورمحمدی ی هیگران)پ

AHP های مختلف مطابق  توان میزان سازگاری کاربریمی
با ضوابم ی اصول پدافند غیر عامل را سنجید. محمدی ی 

ای کاربری های ییژه را از نظر  ( هر مقاله2314نیا) حیدری
 اند. پدافند غیرعامل هر شهر اهواز مدل سازی کرهه

شهر همدان به عنوان مرکز استان همدان، نقش مرکز 
سبت به پسررانه خوه هاره. با توجه به اینره مرکز پیرامون ن
های سیاسی،  ها از جمله؛ سازمان گیری همه سازمان تصمیم
باشد، به همین سبب حفظ،  هاری، نظامی ی ... هر این شهر میا

های این شهر  پذیر زیر ساخت پایداری ی آسیب استحرام،
اهای تواند به پایداری ی هیام ساکنان سایر شهرها ی ریست می

 استان کمک کند.
مهمترین مشرالت شهر همدان هر زمینه ایمنی فضاها ی 

های شهری بر اساس برخی از اصول پدافند غیر عامل  مران
توان به یجوه بافت های فرسوهه ی ناکارآمد، عدم رعایت  می

ضوابم شهرسازی هر برخی از ساخت ی سازهای جدید، تراکم 
هرای   راکم سراختمان جمعیت ی یجوه مراکز ثقل جمعیتی، تر 

هرای اهاری هر   مسرونی، یاقع شدن تعداه زیاهی از ساختمان
هرا ی مراکرز مهرم نظرامی هر      یک محور خاص، یجوه پایگاه

های سرونتگاهی شهری بدین پوشرش مناسرب، عردم     بافت
های توپروگرافی ی   تطابق ساخت ی سازهای شهری با ییژگی

مرل ی  شیب، ضعف آموزش هر زمینه اصرول پدافنرد غیرر عا   
ضعف هماهنگی ی همراری بین سازمانی هر زمینره تصرمیم   

بررسی ی تحلیرل   های منسجم ی قابل اجرا اشاره نموه. گیری
پذیری شهر از منظر پدافند غیر عامرل،   عوامل مؤثر بر آسیب
باشد. سؤاالتی که این پژیهش بره هنبرال    هدف پژیهش می

ضرایی  ف_معیارهای مهم  مررانی   -2اند از؛  آن است عبارت
برا   -1شهری هر تطابق با اصول پدافند غیر عامرل کدامنرد   

پرذیری شرهر    های پژیهش، یضعیت آسریب  توجه به شاخص
 .همدان اگونه خواهد بوه

 

 داده ها و روش کار
ها  پذیری، کاربری هر این پژیهش برای سنجش میزان آسیب

بندی شده اند. هلیل انتخاپ ریش  گریه اصلی هسته 1هر 
ANP  معیارها ی زیر معیارها این است که عالیه هر سنجش

بر سنجش عموهی اهداف، معیارها، زیر معیارها ی هر نهایت 
ها به سنجش افقی همه مواره با یردیگر ی هر گزینه با  گزینه

خوهش با توجه به مدل پژیهش خواهد پرهاخت. بر این 
گانه پرهاخته  1اساس ابتدا به مقایسه ی ارزیابی کاربری های 

( ی سپ  معیارهای هرین گریهی هر شاخص 3جدیل شده)
اند. برای ارزش گذاری ی اهمیت  با هم مقایسه شده

های اصلی با  های اطالعاتی، کاربری ها ی الیه کاربری
های فرعی هر گریه نیز با هم به کمک  یردیگر ی کاربری

انجام  Super Decisions هر محیم نرم افزار ANPمدل 
د، الیه اطالعاتی که هارای  بیشترین شده است. هر مرحله بع
اند را  پذیری ی پدافند غیر عامل بوهه نقش را هر بحث آسیب

 Arc های یکتور آنها هر محیم نرم افزار استخراج ی نقشه

Gis اند ی سپ  امتیازات هر  های رستری شده تبدیل به الیه
ارزش گذاری شده. بر این اساس،  ANP الیه به کمک مدل
های  هر الیه هر انتخاپ نهایی مرانضریب اهمیت 

هر نظر گرفته شده است. برای  پذیر پذیر ی غیر آسیب آسیب
ارزیابی ی امتیازگذاری معیارها ی زیر معیارها ی نقش آنها هر 
ایمنی از نظرات کارشناسان پدافند غیرعامل استفاهه شده 

ای   GISهایهای اطالعاتی به صورت نقشه است. الیه
های طرح تفصیلی شهر همدان ز طریق نقشهباشند که ا می

استخراج شده ی به کمک نظرات کارشناسان به ارزیابی ی 
 مقایسه آنها پرهاخته شده است.

برای سنجش ی ارزیابی زیر معیارهای هر شاخص، به 
های اصلی ی نقشی که هر ایمنی ی حفظ  مقایسه شاخص

 ر خواهند هاشت پرهاخته شده استران خطرر هر زمرشه
 (.3دیل )ج

 

 



 ند غیرعاملارزیابی میزان آسیب پذیری شهری براساس اصول پداف :شاهیوندی و شیخی            28
 

 
 ضریب اهمیت الیه های اصلی .1جدول 

يه
 ال

وع
ن

ي 
يع

طب
ر 

ص
نا

ع
 

 و 
ل

 نق
ل و

حم

ي
اط

تب
 ار

که
شب

ي 
هر

 ش
ت

ما
خد

ي 
زش

مو
ت آ

ما
خد

 

ي
نگ

ره
زف

راک
م

- 

ي
هب

مذ
ي 

دار
ز ا

راک
م

- 

ي
ام

نظ
ي 
عت

صن
ز 

راک
م

- 

ي
ار

تج
ي 
هر

 ش
کم

را
ت

ي  
ير

پذ
ب 

سي
آ

ي
هر

 ش
ت

باف
 

 6/1 4/1 4 4/1 3 2 2/1 2/1 1 عناصر طبيعي

و شبکه  حمل و نقل

 ارتباطي
2 1 4 6 7 4 5 2 2/1 

 4/1 2/1 3 2 3 4 1 4/1 2 خدمات شهري

 9/1 8/1 2/1 4/1 2/1 1 4/1 6/1 2/1 خدمات آموزشي

 9/1 8/1 3/1 4/1 1 2 3/1 7/1 3/1 مذهبي -مراکزفرهنگي

 6/1 4/1 2 1 4 4 2/1 4/1 4 نظامي -مراکز اداري

 6/1 4/1 1 2/1 3 2 3/1 5/1 4/1 تجاري -مراکز صنعتي

 3/1 1 4 4 8 6 2 2/1 4 تراکم شهري

 1 3 6 6 9 8 4 2 6 آسيب پذيري بافت شهري

 محاسبات نگارنده بر اساس نظرات کارشناسان مأخذ:

 

 شرح و تفسیر نتایج
، عالیه بر مقایسه کاربری های اصلی با یردیگر 4هر جدیل 

 به مقایسه زیر معیارهای هر ANPبا توجه به ماهیت ریش 
 -مدل سنجش کاربری2شرل معیار اصلی پرهاخته شده است.

 

 
 

باشد. هر این  فرعی)معیارها ی زیر معیارهای( میهای اصلی ی 
کاربری اراضی فرعی هر  13کاربری اراضی اصلی ی  1مدل 

 اند. سنجیده شده Super Decisionsمحیم نرم افزار 

 
 

 ی ارتباط آنها با یردیگر ANP شاخص های اصلی ی فرعی هر محیم نرم افزار .1شکل 
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مشخص است ارزش ی اهمیت  4همانطور که از جدیل 
ایمنی برخی کاربری های شهری مانند؛ مراکز نظامی با ضریب 

، راه اصلی شهری 15/1، صنایع ی کارگاه ها ضریب 15/1
ها مانند  ها است ی برخی کاربری ، بیشتر از سایر کاربری11/1
، تجاری 24/1، اهاری با ضریب 21/1های مذهبی با ضریبیاحد

، کمترین امتیاز را به 21/1ی یرزشی با ضریب  24/1با ضریب 
های  مجموعه نقشه 4تا  1خوه اختصاص هاهه است. هر اشرال

های مؤثر بر ایمنی ی ارزش گذاری بر  تعیین فاصله از شاخص
 حسب فاصله را نشان هاهه است.

 

 فاصله ارزش گذاری الیه ها بر حسب .8جدول 
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 19/0 27/0 2/0 1/0 37/0 35/0 4/0 25/0 43/0 47/0 ضريب اهميت

0-200 10 10 1 0 10 10 10 10 10 10 

201-400 9 9 1 0 9 9 9 9 9 9 

401-600 8 8 2 1 8 8 8 8 8 8 

601-800 7 7 3 2 7 7 7 7 7 7 

801-1000 6 6 4 3 6 6 6 6 6 6 

101-1200 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 

1201-1400 4 4 6 7 4 4 4 4 4 4 

1401-1600 3 3 6 9 3 3 3 3 3 3 

1601-1800 2 2 7 10 2 2 2 2 2 2 

1801-2000 1 1 7 10 1 1 1 1 1 1 

 
 ارزش گذاری الیه ها بر حسب فاصله .8ادامه جدول 
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 18/0 26/0 85/0 85/0 14/0 8/0 14/0 17/0 086/0 ضريب اهميت

0-200 1 10 10 10 10 1 1 10 10 

201-400 1 9 9 9 9 2 2 9 9 

401-600 2 8 8 8 8 5 3 8 8 

601-800 3 7 7 7 7 6 4 7 7 

801-1000 4 6 6 6 6 10 5 6 6 

101-1200 5 5 5 5 5 9 6 5 5 
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1201-1400 6 4 4 4 4 8 7 4 4 

1401-1600 6 3 3 3 3 7 8 3 3 

1601-1800 5 2 2 2 2 4 9 2 2 

1801-2000 4 1 1 1 1 3 10 1 1 

 

  

  
 مسیر ریهخانه، باغات ی مزارع ی مراکز اهاری گذاری بر حسب فاصله از نقاط کوهستانی، فاصله ی ارزش .8شکل 
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 گذاری بر حسب فاصله از مراکز تجاری، فرهنگی، آموزشی ی نقشه تراکم مراکز اهاری فاصله ی ارزش .8شکل 
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 گذاری بر حسب ایمنی نی ی ارزشتراکم ساختمانی ی تراکم جمعیت مسرو .8شکل

       
های مؤثر بر پدافند  با توجه به تحلیل مقاهیر مربوط به الیه       

صورت گرفته  ANP گیری از مدل آماری غیر عامل که با بهره
ی همچنین تحلیل های فضایی که هر محیم نرم افزار 

ArcGis پذیری شهر همدان مشخص  انجام شده، میزان آسیب

پذیری خیلی زیاه، زیاه،  طیف با عنایین آسیب 5یج آن هر ی نتا
متوسم، کم ی خیلی کم، نمایش هاهه شده است. هر زیر هر یک 

 5)تصویر از عوامل  مؤثر بر خطر پذیری تشریح می شوه
 یضعیت خطر پذیری محالت شهر همدان را نشان هاهه است(.

 
 خطرپذیری، محالت یاقع هر هر محدیهه ی خصوصیات آنهایضعیت  .8جدول 

 خصوصیات محدوده ها و محالت شهری وضعیت

اد
زي

ي 
يل

 خ
ي

ير
پذ

ب 
سي

ا آ
ق ب

اط
من

 

 محالت اطراف میدان شهدا -1
کمبود برخی از کاربری های موثر بر ایمنی مانند کاربری 

 فرهنگی، مذهبی و یا درمانی

های اطراف میدان  محدوده -2

 دانسپاه هم

عدم توزیع مناسب مراکز و کاربری های خدمات شهری 

مثل؛مراکز فرهنگی، مذهبی، مدارس، مراکز درمانی، ادارات و 

 .سازمان های دولتی،کمبود تعداد پارکینگ

محالتی که در اطراف  -3

های چهارباغ جانبازان،  خیابان

چهارباغ همدانی، بلوار بهادر بیگی، 

ع میدان شهدا و شاه حسینی واق

 اند. شده

تراکم ساختمانی زیاد مانند محالت اطراف خیابان توحید 

ها و خدمات شهری که  و محله ششصد دستگاه، کمبودکاربری

تواند نقش توان بخشی، فوریتی، پوششی و  در زمان خطر می

تأمین کننده امنیت باشد مانند مراکز درمانی، فرهنگی، 

ر دسترس و مذهبی و امداد رسانی، ضعف تعداد پارکینگ د
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 خصوصیات محدوده ها و محالت شهری وضعیت

 نامناسب بودن پارک ها و فضاهای باز، قدمت و عمر بنا.

هسته مرکزی شهر، بازار  -4

شهر همدان)میدان امام خمینی 

 به سمت اکباتان و شهدا(

خدمات شهری مانند؛پارکینگ، پارک و فضای سبز 

ت، تراکم ساختمانی زیاد، شهری، فضاهای باز و ...ضعیف اس

 های قدیمی زیاد. ساختمان

 

اد
زي

ي 
ير

پذ
ب 
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ا آ
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محالت واقع شده در اطراف  -1

خیابان طالقانی مانند؛ مجیدآباد، 

شهید روحانیان، قهرمانی، ابن 

 سینا

تراکم ساختمانی خیلی زیاد، ضعف فضاهای باز و عمومی ، 

کمبود پارکینگ، پارک، تراکم مسکونی نسبتاً زیاد، آسیب 

 یل قدمت و عمر بنا.پذیری برخی از بلوک های شهری به دل

 

محالت اطراف میدان امام زاده  -2

عبداهلل، مانند: خیابان قصابان، 

بلوار زینبیه و محالت اطراف 

 13کالنتری 

ضعف برخی از خدمات آموزشی، درمانی، شدت تراکم 

پذیر  ساختمانی، کمبود فضاهای باز و پارک شهری، آسیب

 بودن بافت محالت به دلیل قدمت بنا.

 

محالت اطراف خیابان کامران  -3

 و رستمی

تراکم مسکونی زیاد، ضعف در تعداد پارکینگ موجود، تراکم 

ساختمانی زیاد در برخی از محالت، عدم وجود فضاهای باز و 

 های ساختمانی زیاد. وجود توده

محالت اطراف خیابان نواب،  -4

شهید خجسته و در جنوب بلوار 

 طالقانی

تراکم مسکونی نسبتاً زیاد در  تراکم ساختمانی زیاد و

برخی از محالت، فاصله زیاد برخی از خدمات آموزشی و 

درمانی در این محدوده، فقدان پارکینگ عمومی، 

 .های قدیمی و مخروبه در برخی از محالت ساختمان

محالت واقع شده در کنار  -5

خیابان شهید بهشتی؛ شامل: 

های شهید قاسمی، ملکی و  خیابان

 سنگ شیر متری 12

نبود بسیاری از خدمات شهری مانند مراکز فرهنگی، 

آموزشی، درمانی، اداری و ...، تراکم مسکونی زیاد، تراکم 

های عمومی،  ساختمانی زیاد در برخی محالت، عدم پارکینگ

ده و قدیمی بودن برخی از پارک و بوستان مناسب، فرسو

 های آن. ساختمان
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پارسل واقع شده در دو  -1

مسیر شعاعی بوعلی سینا و تختی 

در بخش مرکزی شهر، عالوه بر 

بخش مرکزی شهر، محالتی که 

به صورت زرد رنگ مشخص 

 اند. شده

وجود مراکز خدمات شهری مانند)مراکز آموزشی، 

بهداشتی، درمانی، پارکینگ، پارک و فضای سبز، مسیرگذر 

 رودخانه و...

 

 

ب 
سي

ا آ
ق ب

اط
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ي 
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م و

ي ک
ير

پذ  کم

محدوده های واقع شده در  -1

هسته مرکزی شهر همدان، 

های واقع شده در اطراف  محدوده

مسیر شعاعی اصلی ابن سنا و دو 

های اطراف چهارباغ  محدودهتختی،

 و شهید مفتح

وجود جنگل و تپه مصلی، مراکز خدمات شهری، پارکینگ، 

افت به نسبت پذیری کمتر ب تراکم ساختمانی پایین، آسیب

 برخی دیگر از محالت شهری.

 

تپه هگمتانه و محالت  -2

اطراف آن، قسمت غربی شهر 

گسترش باغات و مزارع، وجود مراکز آموزش عالی، توزیع 

تراکم مسکونی پایین، تراکم ساختمانی  مناسب مراکز درمانی،
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 خصوصیات محدوده ها و محالت شهری وضعیت

همدان محالت اطراف دانشگاه 

بوعلی سینا، شهرک شهید 

مدرس، بلوار آزادگان، شهرک 

 منوچهری، شهرک الوند و...(

پایین، وجود تعداد پارک ها مخصوصاً در محالت تازه ساخت، 

بافت منظم شهری و... سبب افزایش ایمنی و کاهش خطر 

 .پذیری این بخش از شهر شده است

در قسمت های شمالی  -3

شهر همدان )برخی از این محالت 

مانند شهرک صدا و سیما، حصار 

متری ولیعصر،  30ی، امام خمین

شهرک فرهنگیان، شهرک آیت 

اهلل مدنی، کوی اندیشه، کوی رضا 

و ...(، در قسمت شرقی شهر 

همدان محالتی مانند؛ مزدقیه، 

 بلوار امیریه، بلوار حرمرودی 

وجود ساخت و ساز های جدید، استحکام بناها، گسترش 

فضاهای باز و سبز شهری، وجود مراکز آموزشی، درمانی، 

د باغات و مزارع، تراکم مسکونی پایین، وجود مسیرهای وجو

گذر رودخانه، دسترسی به شبکه ارتباطی اصلی و ... سبب 

 افزایش ایمنی و کاهش خطرپذیری این محالت شده است.

 

 
 پذیری نقشه شهر همدان بر اساس میزان آسیب .8شکل
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 بحث و نتیجه گیری
هر همدان، مشخص های ایمنی ش با بررسی نقاط قوت ی فرصت

های طبیعی ی  پارامترهای ایمنی مربوط به ییژگیشد که 
باشد. از نظر مدیریت ساخت ی ساز  ماکریفرم شهری مناسب می

گیری از شرل شهر  شهری نیز هارای نقاط مثبتی مانند بهره
باشد ی این الگو از شبره ارتباطی هر زمان خطر به  شعاعی می

شهر کمک کرهه ی خریج سریع مرهم از بخش مرکزی 
مشرالت ترافیری مانند سایر کالن شهرهای کشور را 

 هربرنخواهد نداشت.

هر زمینه بناها ی ساخت ی ساز شهری، پراکندگی ی تراکم  
ساختمانی، توزیع فضایی جمعیت، تأسیسات ی تجهیزات شهری، 

تواند آینده شهر را   هایی است که میهارای نقاط ضعف ی تهدید
ه.  به عبارت هیگر، بسیاری از عملررهها ی به خطر بیانداز

سازی ی تصمیم گیری شهر هر ریند  های تصمیمفعالیت
 باشد. ریزی ی آینده نگری شهر مناسب نمی برنامه

توان به مواره زیر  از مهمترین عوامل خطر ساز شهر همدان می
 اشاره نموه؛ 
تراکم جمعیت باال هر برخی محالت اطراف رینا ایل  -

 ان.شهر همد
تراکم ساخت ی ساز هر محالت اطراف میدان سپاه، خضر  -

ی خیابان های اطراف خیابان رجایی از جمله شاه حسینی، 
 آزاهگان، ششصد هستگاه ی برخی از محالت نوساز.

های مسرونی ی عدم یجوه فضاهای باز ریزهانگی یاحد - 
 ی سبز هر محالت قدیمی شهر همدان.

ای اهاری هر اند نقطه از ه تراکم ی تمرکز ساختمان -
 شهر.
های شهری هر برخی از  ضعف توزیع خدمات ی فعالیت -

 نقاط پیرامون شهر،
 فرسوهگی زیاه محالت هسته مرکزی. -
عدم توجه به اصول ایمنی ی از جمله تأسی  پناهگاه هر  -

 نقاط حساس با تمرکز باال.
عمده تأسیسات هر جنوپ شرقی ی شرق همدان قرار  -
اند ی بسیاری از هر نقاط مختلف توزیع نشده هارند ی
های شهری هر ریند توزیع ها ی تصمیم گیریسازی تصمیم
 ها، خدمات ی به کارگیری ضوابم مناسب نبوهه است.فعالیت

های زیر با توجه به نتایج پژیهش، ضریری است پیشنهاه
 موره توجه قرار گیرند:

وجه به تأکید اساسی بر توزیع مناسب جمعیت با ت -
های محیطی، زیرساختی، کالبدی. محالت قدیمی شهر  شاخص

های فرسوهه که از ایمنی مناسب ندارند، بایستی  ی بافت
بازآفرینی شوند ی یا از طریق سیاست های تشویقی، ساکنان، 

 محالت هیگری را برای سرونت انتخاپ نمایند.
های ریزی ی مدیریت منظم کمیتههماهنگی، برنامه -
غیر عامل هر اهارات هیلتی.این کمیته ها با مدیریت  پدافند

شوند. الزم است اطالعات ریزآمد از  استانداری برگزار می
های  سازیها ی سناریو خطرات احتمالی هاشته باشند ی پیش بینی

 مناسب هر هنگام بریز خطر هر نظر گرفته شوه.
پراکندگی ساختمان ها مهم ی اهارات هیلتی می تواند  -
مؤثری هر هدایت مناسب شهر، توسم مدیران هاشته نقش 

باشد. بیشتر اهارات هیلتی هر یک الی هی نقطه از شهر متمرکز 
)رینا مرکزی شهر( که نیاز است از یردیگر فاصله  اند شده

 مناسبی هاشته باشند.
رعایت فاصله مناسب ی حفظ حریم از برخی تأسیسات  -

بره گاز ی خطرناک شهری مثل شبره برق فشار قوی، ش
 ایستگاههای سوخت.

گسترهگی ی طراحی فضاهای باز هر همه نقاط شهری تا  -
هر زمان بحران امران خریج همه مرهم هرکوتاهترین زمان به 
فضاها فراهم شوه)گسترش فضای باز ی سبز هر اطراف میدان 

 شهدا، طالقانی، امام زاهه عبداهلل ی ...(.
ی ساز ی تراکم تأکید بر جلوگیری از تراکم ساخت  -

)از نظر  جمعیت هر برخی از محالت با شرایم مرانی نامناسب
 شیب، توپوگرافی، هسترسی ی...( مانند محالت جدید شهری.

ی ی نوسازی محالت قدیم حمایت از طرح های بهساز -
 های فرسوهه بخش مرکزی شهر ی ...(. شهری)بافت
شرل شعاعی شهر همدان یری از نقاط قوت ی فرصت  -
شهر است. این الگوی ساخت شهری به راحتی امران  این

آیره. بنابراین بایستی به  جابجایی افراه ی کاالها را فراهم می
 تسهیل ی ریان سازی این مسیرها کمک نموه.

های امداه ی نجات مانند)آتش  یابی مناسب سازمان مران -
تواند هسترسی آنها  نشانی،ایرژان ،هالل احمر، پلی  ی ...( می

سازه ی باعث حضور سریع آنها  به نقاط مختلف شهر هموار را
 هر محل حاهثه خواهد شد.

های متولی ساخت ی ساز شهری بر نحوه  نظارت سازمان -
 های مسرونی. ساخت ی ساز یاحد ها ی مجتمع

های آموزشی  آموزش مرهم از طریق برگزاری هیره -
های  متناسب با سنین مختلف جهت مقابله با حواهث ی بحران

های فرسوهه اطراف میدان طبیعی ی انسانی مخصوصاً هر بافت
 شهدا، میدان سپاه.



 بی میزان آسیب پذیری شهری براساس اصول پدافند غیرعاملارزیا :شاهیوندی و شیخی            88

 منابع 
 .(2313)عبدالرضا  ،نیاکاظمی ی پاریزی میمندی، صدیقه

د نپذیری شهر کرمان براساس اصول پدافبندی آسیبپهنه

 .221-244(، 2) 7آمایش سرزمین،  .غیرعامل
 آرزی، شفاعی، ،کیومرثپورمحمدی، محمدرضا، ملری، 

(. پدافند 2314) محمدرضا، کرمی ی محمدرئوف، فرحیدری
غیرعامل ی ضریرت ایجاه کاربری های اند منظوره: رییررهی 

نگری توسعه ی امنیت پایدار شهری با تأکید بر  جدید هر آینده
(، 1) 47های جغرافیای انسانی، پژیهش .خیزی شهر تبریز زلزله
132-111. 

تحلیل  .(2312)زهرا  ،اسماعیلیان ی آباهی، علیزنگی
پذیری مساکن شهری هر برابر خطر بالیای  های آسیبشاخص

جغرافیا ی  .طبیعی، مطالعه مورهی: مساکن شهر اصفهان
 .223-211(، 4) 2مخاطرات طبیعی، 

های اطالعات کاربره سیستم .(2311) سرهاری، محمدرضا
فصلنامه  .پذیری اصول پدافند غیر عاملمرانی هر تحقق

 .47-41 (،17)1 ،سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزیین
حفاظت  .(2311) ، حسنامینی حسینیی  صارمی، حمیدرضا

از تأسیسات ی تجهیزات شهری با استفاهه بهینه از محیم 
طبیعی هرین شهری با رییرره پدافند غیرعامل، مطالعه مورهی: 

 .51 -57 (،5) 3مدیریت شهری،  .شهر بریجره
ی زاهدی  کاظم نژاه،تقی غالمرضا،صیامی، قدیر، لطیفی، 

شناسی پدافندی ساختار شهری آسیب. (2311)ابراهیم ،  کالکی
آمایش  .، مطالعه مورهی: گرگانGISی  AHPبا استفاهه از 
 .12 -41(، 21) 3جغرافیایی فضا، 

. (2311)عبدالرضا الدین افتخاری، رکن قدیری، محموه،
 رپذیری هر براباعی شهرها ی میزان آسیبرابطه ساخت اجتم

جغرافیا  .خطر زلزله، مطالعه مورهی: محالت کالن شهر تهران
 .253-274 (،1) 14ریزی محیطی، ی برنامه

کاربره  .(2312) حسن امینی، حسینی ی کامران، حسن
ای مطالعه ریزی شهری ی منطقهپدافند غیرعامل هر برنامه

 .137 -125 (،31) 21 ایی،فضای جغرافی .مورهی: شهریار
 .(2314) سعید نیا،حیدری ی اشمه، مصطفی محمدی هه

های ییژه از هیدگاه پدافند سازی مرانی همجواری کاربریمدل
 21ریزی ی آمایش فضا، برنامه .غیرعامل هر کالن شهر اهواز

(1 ،)135- 122. 
 هفاع ی امنیت .(2312) فرهاه ،ملری، کیومرث ی برندکام

منظر پدافند غیرعامل ی خلق فضاهای هفاع پذیر بر شهری از 
(، 12) 12 ،فصلنامه سپهر .پایه شهر امن)از گذشته تا به امریز(

213- 12. 
 اصول ی مبانی پدافند غیرعامل،  .(2315) نیا، جعفرموحدی
 .انتشارات هانشگاه صنعتی مالک اشتر: تهران

 .(مبانیی  پدافند غیر عامل)اصول .(2311) اهللنباتی، عزت
انتشارات مرکز آموزشی ی پژیهشی شهید سپهبد صیاه  :تهران
 .شیرازی

 علی رحیم ،عباسپور ی ناصر ، رضایی،نورائی، همایون
های ارتباطی ارزیابی ی تحلیل مرانی کارآیی شبره .(2311)

مجله علوم ی  .محلی پ  از زمین لرزه از منظر پدافند غیر عامل
 .252 -251 (،3) 1 ،های پدافند غیرعاملفنایری

Coaffee, J. (2009). Terrorism, Risk and 

Global city. Second Press, Birmingham 

University Press, Birmingham.  

Col John, W. (2002). A study of 

Clausewitz Concept of the Military Center 

of Gravity.  

Eckert, N., & Parent, E., & Faug, T., & 

Naaim, M. (2008). Optimal design under 

uncertainty of a passive defense structure 

against snow avalanches: from a general 

Bayesian framework to a simple analytical 

model. Natural Hazards and Earth System 

Sciences, 8 (5), 1067-1081. 

Goehhering, A. (2009). Analytical 

methods to enhance passive urban design. 

26th conference in passive and low energy 

architecture. Quebec City, Canada. 
Recchia, F. (2005). Immigration, 

politics and violence in urban 

France:between fiction and facts. Journal 

of Enviromental crisis, 12 (9), 20-42. 
Schmidtlein, M. (2011). Modeled 

earthquake losses and social vulnerability 

in Charleston, South Carolina. Applied 

Geography, 31 (1), 269- 281. 
Wisner, B., Walker, P., & Beyond 

Kobe, A. (2005). Feinstein International 

Famine Center. Proactive Look at the 

World Conference on Disaster Reduction. 

18-22 January Kobe, Japan. A report for 

the Swiss Department of Humanitarian 

Aid. 


