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چکيده

بر اساس موقعيت استراتژ كي

کشور ايران در منطقه خاورميانه و تهديدات موجود ،پرداختن به مقوله آسیبپ وشک یریذ ر ب  ههه ههههوی هژ

شهرها که مکانهای تجمع انبوه سرمایههای مختلف هستند ضروری است .امروزه در جنگها تأکید بیشتری بر آسیب وارد نم ندو
به زیرساختها و نقاط مهم شهری دارند تا از هزینههای باالی جنگهای فرسایشی پرهیز شود .از طرفی شهرهای س یلد هب یلحا ل    
قرار گیری در نوار ساحلی و نبود موانع طبیعی در مجاورت آنها و نیز دارا بودن نقاط حساس شهری و زیر س خا تتتها ای متعدد هک    
اکثر آنها نقش کارکردی منطقه ای و ملی را دارا هستند ،آسیبپذیری باالیی در برابر جنگها و مخاطرات طبیعی گوناگون نظیر
بپذیری نقاط حساس
زلزله ،سیل ،طوفان و غیره را دارند .پژوهش حاضر به روش توصیفی -تحلیلی و باهدف ارزیابی و تحلیل آسی 
شهری بندر دّیّیر بر اساس اصول پدافند غیرعام رهف ادتبا .تسا ل سسس س سسسسستی از نق هرایعم و یرهش ساسح طا ا عمریز و ی رثؤم یاهرا بر        
بپ ریذ ییی ،برسا  اس  و عبانم  ا سانشراک تارظن زا هدافتس ان یپ هربخ و هطوبرم ر ختسا عوضوم نوما را قیرط زا سپس و ج         
آسیبب 

     

        

پرسشنامههای تکمیلشده و و روش تحلیل سلسلهمراتبی سطح آسیبپذیری نقاط مشخص گردید .پس از تهیه و ترسیم نقشهه یا
یها ای الزم ب وظنم ه ر شهاک     
آسیبپذیری در آرک جی.آی.اس ،با استفاده از روش برنامهریزی سوات راهبرد نه یا ی تسا و  ر ژتا یی یی
آسیب پذیری محدوده ی مورد مطالعه مشخص گردید .بر اساس نتایج نقاط حساس شهری بندر دیر دارای آسیبپذیری متفاوت و
بپذیری را دارد .راهبرد مناسب
باالیی دارند و از میان آنها ،اسکلهی صیادی بیشترین آسیب پذیری و شهرداری بندرکمترین آسی 
برای کاهش آسیبپذیری نقاط نیز ،تهاجمی است.
یشهری ،نقاط حساس ،پدافند غیرعامل ،بندر دّیّیر.
بپذیر 
کلمات کلیدی :آسی 

( -1نویسنده مسئول) aghil_gankhaki@yahoo.com
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مقدمه
یت نآ تیمها هب ناو
امنیت ازجمله نیازهای اساسی بشر میباشد و با بررسی اجمالی تاریخ شهرنشینی می ی

یپ .درب      

درواقع ایمنی و امنیت در سلسلهمراتب نیازهای انسانی مرتبهای باالتر از نیازهای زیستی همچ اروخ نو ککککک  ،پوشا ککک ،
یدهد .بهعبارتدیگر اولین و اساس 
مسکن و جز اینها -را به خود اختصاص م 
یترین نیازهای انسانی هر ف تینما در   
است (شورت ،جان ره .) 212 : 1381 ،اینکه اکثر شهرها در معرض مخاطرات ب و یعیبط هوقلا

نتسه یعونصم دددد ددددد ،در

سالهای اخیر ،توجه بسیاری از برنامهریزان ،دولتها و ملتها را به موضوع آسیبپذیری و مدیریت آن جلب ک هدر
است (.)winser & walker,2005:2
عصر حاضر عصر آسیبپذیری شهری است زیرا همزمان با پیچیده شدن حیات شهری ،شهرها در ابع اب فلتخم دا    
مخاطرات طبیعی و بحران ف ّنّناورانه از یکسو و بحرانهای اجتماعی -امنیت م وس رگید زا ی و جا هههه هههههان هد یدمحم( د   
چشمه .) 212 : 4931 ،از دیدگاه هبیتات ،ایمنی و امنیت شهری طیف گستردهای از موضوعات و مسائل شهری مانند
دسترسی مناسب به مواد غ یاذ ی و تشادهب و 

انپرس ههه هههه ،جل و مرج زا یریگو

ت ،اث عیبط تارطاخم تار ی و 
یانج تتت تتت

فنآوری و غیره را شامل م 
یشود( .)Habitat, 2007:17ازنظر ویلیامز ،الزم است که در بحث ایمنی ش امت هب یره م    
این مسائل بهطور سیستماتیک و در ارتباط باهم پرداخت  دوش ه (( ((( .)Williams, 2005:10اص ب ییانبریز حالط ههه ههههط رو
گستردهای مورداستفاده قرار میگیرد و شامل سیستمها و داراییهایی است که برای امنیت ملی و اقتصادی ،بهداشت
لونقل ،بهداشت
نها شامل انرژی ،آب و فاضالب ،حم 
عمومی یا ایمنی ملی یا رفاه عمومی ساکنان ضروری است .ای 
عمومی ،بانکداری و مالی ،ارتباطات راه دور ،غذا و کشاورزی و فناوری اطالع تسا تا (( (((.)Susan et al, 2013:434
درواقع زیرساختها به دلیل تأثیر محور بودن نسل جدید جنگها ،اهداف جذابی برای نیروهای متخاص رامش هب م    
میآیند(یزدانی و دیگران .)18 :4931میتوان چنین برداشت نم  هک دو ه  کی هیلع هلمح هنوگر ه فادها زا فد       
اعالمشده از دشمن که اهمیت مرکز ثقل را نداشته باشد ،هدر دادن زمان و من یرهش نادنورهش .تسا دوجوم عبا      
بهخصوص درزمینه اختالل در خدمات زیربنایی ضروری آسیبپذیر هستند ،بهطوریکه بسیاری از این سیستمممه یا
زیربنایی بر یکدیگر متکی هستند .بهعنوانمثال ،برق برای سیستمهای چندگانه ض و تسا یرور

رد تسکش

هکبش     

یتواند بر آب ،خدمات حملونقل و بهداشت عمومی تأثیر بگذارد(.)Susan et al, 2013:434
برق م 
شهای دفاع در مقابل تهدیدات ،همواره در اکثر کش یاهرو
امروزه پدافند غیرعامل یکی از مؤثرترین و پایدارترین رو 
جهان قرار دارد و حتی کشورهای برخوردار از توان نظامیباال نظیر ایاالتمتحده آمریکا به ای ب عوضوم ن ههه ههههص ترو
ویژهای توجه داشتهاند و کشورهای مانند سوئیس باوجود بیطرفی در اکثر معادالت سیاسی و نظامی به این موض عو
توجه بسیار داشته است (کیانژاد و فیروز پور  .)5: 1 9 13در کشور ما نیز مطابق قانون پنجم توسعه ،یکی از محوره یا
اساسی ،امنیت ملی ،دفاع و بحث پدافند غیرعامل است که باید در برنامهریزی لحاظ گردد .در سند راه دنفادپ یدرب   
ی ،شهررری و ج تسا هدش دیکأت نآ ءز     
غیرعامل نیز بر لزوم تمهیدات پدافند غیرعامل در همهی طرحه نارمع یا یی یی
(کامران و امینی .)5 :1 9 13

بپذیری نقاط حساس843 ...
ارزیابی و تحلیل آسی 

بيان مسأله
بر اساس موارد ذکرشدهی فوق و نظر به جریانات سیاس نوزفازور ندش ساسح و هنایمرواخ هقطنم یتینما و ی        
مسائل مربوطه و نیز ادامهدار شدن این تنشها در کشورهای ح زو ههی خلیج ج
جف هیاسمه یاهروشک صوصخب سرا     
جنوبی و نزدیک به سواحل استانهای بوشهر و هرمزگان که بخش وسیعی از نوار س یلخ یلحا جج جج
جف ود نیا رد سرا   
استان واقعشده است و از طرفی واقعشدن شهر بندری دّیّیر در مج سراپ یژرنا و یداصتقا هژیو هقطنم تروا و     
تأسیسات عظیم نفت و گاز و همچنین نقش آن بهعنوان بزرگترین بندر صیادی کشور و بهعنوان نزدیکت ردنب نیر   
تجاری به کشور بحرانزدهی قطر و عالوه بر این وجود نقاط حساس شهری متعدد در آن با توجه به نقش ک یدرکرا
آن بهعنوان مرکز شهرستان ،ضرورت بهکارگیری اصول و راهبردهای عملی مانرب یتا هه هههریزی ی
ی پدافن یارب لماعریغ د    
تحلیل و ارزیابی سطح آسیبپذیری نقاط حساس شهری در بندر دّیّیر را اجتنابناپذیر کرده اس یدهت رظنزا .ت د تا    
ناشی از مخاطرات طبیعی در سالهای اخیر وقوع شرایط بحرانی در سالهای اخیر نظیر آت 
شسوزیه رد هدرتسگ یا   
تیرماه سال  4931و سونامی  5931و زلزله  6931که منجر به خسارتهای مالی هنگفت ب  ه شش شششهروندان و تأسیس تا
بندری گردیده است و لزوم توجه به مقولهی امنیت شهری و ارتقاء آن را بیشازپیش مهم نموده است؛ بر این اس سا
پژوهش حاضر بهمنظور بررسی ،تحلیل و ارزیابی آسیبپذیری نقاط حساس شهری بندر دّیّیر و نیز بی یاهراکهار نا   
یتواند در برنامهریزی شهری بهمنظ رو
موردنیاز در جهت کاهش آسیبپذیری نقاط پرداختهشده است و از نتایج آن م 
افزایش تابآوری شهر و کاهش آسیبپذیری آن در شرایط بحران در نهادهای تصمیم گی تسا ریظن طبترم ر ا یرادن     
بوشهر ،فرمانداری شهرستان دّیّیر و نیز سایر دستگاههای اجرایی نظیر شهرداری و غیره مورداستفاده قرار گیرد.
مفاهیم نظری
پیشینه پژوهش
تاکنون در جهان و نیز در سطح کشور ایران مطالعات متعددی در ارتباط با شناخت و استفاده از اصول و مبانی پدافند
غیرعامل و کاربرد آن در زندگی امروزی بشر بهویژه برنامهریزی و مدیریت شهری انجامشده اس دا رد هک ت ا  هم به    
نمونهای از آنها اشاره میشود .برنارد و دیگران (  ) 2008در پژوهشی با عنوان برنامهریزی و طراحی دفاع ش رد یره
کشور سنگاپور ،به بررسی و تحلیل میزان آسیبپذیری کاربریها و مقاوم آ ت نننه ارحب ربارب رد ا ننن ننننه و یلخاد یا
خارجی پرداختهاند .نتایج تحقیق آنها نشان میدهد که ایزوله کردن محیطهای حساس و آسیبپذیر به هنگام وق عو
بحرانهای شهری از مهمترین راهبردهای پدافند غیرعامل برای کاهش خسارات و صدمات است .ایکرت و همکاران
(  ) 2008درمقالهای تحت عنوان «طراحی بهینه تحت عدم قطعیت در ساختار پدافند غیرعامل در برابر بهمنهای ناشی
از بارش برف :از چارچوب عمومی با استفاده از مدل تحلیلی» ساده میکوشند تا با الهام گ عیبط تارطخ زا نتفر ی    
ش،
دیگر ،به یافتن روشهای جایگزین بر اساس حداکثر سود اقتصادي از ساختار دفاعی ،دست یابند .در ای هوژپ ن شش شش
از مدل سهم با عنوانهای مدل مخاطرات وعدم قطعیتهای مرتبط ،مدل هزینه کمی و محاسبه خطر و مدل اثر خطی
مانع استفاده گردیده است و یک مدل فرضی نیز با توجه به توسعههای امکانپ تریذ ررر ،ارائ و نیتول .تسا هدیدرگ ه   
دیگران (  )1 201با استفاده از مدل متغیر فازی به بررسی نقش پدافند عامل و غیرعامل در برابر حمالت ب زا هدافتسا ا   
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تجهیزات چندگانه میپردازند و بیان میکنند که چگونه تروریستها با استفاده از من رد هک دوجوم عبا

درایتخا ار دن     

موجب وارد آمدن خسارت میشوند و دولتها نیز چگونه ب رد دوجوم تازیهجت و لماعریغ دنفادپ زا هدافتسا ا       
تالش بهمنظور کاهش خسارت وارده هستند.
بپذیری شهر اردبیل از منظر پدافند غیرعامل پرداختهاند که نت جیا
یزدانی و سیدین ( )9314در مقالهای به بررسی آسی 
بررسی نشان میدهد در سطح شهر اردبیل شش پهنه مخاطرهآمیز عمده در شرایط بحران و مستعد آسیب وج دراد دو
و علت آن وضعیت نامناسب شاخصهای کالبدی و تمرکز نهاده ریدم یا یتیی یی
ی ،سازززمانی ،نظ نیا رد یناتسا و یما    
مناطق از شهر است .امان پور و همکاران ( )5931در مقالهای با عنوان «ارزیابی آسیبپذیری زیرساخته یرهش یا   
کوهدشت با رویکرد پدافند غیرعامل با استفاده از روش دلفی و فرآیند تحلیل سلسلهمراتبی ( )AHPو با بهرههگی یر
از نرممماف  راز (( ( »)Arc GISنش اد نا دند هک 

    

ته رد یرهش یا
 68درص خاسریز زا د تتت ت

وک رهش ه نهپ رد تشد

ههههه ه ههه ههی

آسیبپذیری زیاد قرار دارند .شاهیوندی ( )6931در مقالهای با عنوان سنجش میزان آسی 
بپذیری مح رد یرهش تال   
ی  ،به
تطابق با اصول پدافند غیرعامل (مطالعهی موردی :شهر شهرکرد) با استفاده از شاخصهای مکانی مؤثر بر ایمنی ی
سنجش میزان آسیبپذیری شهرکرد در زمان بروز جنگ پرداختهشده است و در پای نازیم رظنزا درکرهش رهش نا      
آسیبپذیری در  6طبقه (آسیبپذیری خیلی زیاد ،زیاد ،متوسط ،نسبتًاًا کم ،کم و خیلی کم) تقسیمشده است .مختاری
و معتمدی ( )6931در پژوهشی با عنوان برنامهریزی شهری و تقویت عناص یسآ ر بب بب
بپ و رهش ریذ

نارحب تیریدم     

شهری با رویکرد پدافند غیرعامل ،با بررسی تاریخچه و تجارب کشورهای مختلف درزمینهٔٔٔهای م و نارحب تیرید

کبین مدیریت بحران و پدافند غیرعام هدوب ل    و
پدافند غیرعامل و رسیدن به راهکارهایی جهت برقراری ارتباط نزدی 
بیان مینماید که شهرها به دلیل داشتن بافت فشرده ،جمعیت متراکم ،تأسیسات و تجهیزات شهری فراوان ،معمو ًالًال در
جنگها ،مقابل تهاجمات آسیبپذیر بوده و حمالت باعث تلفات باالی غیرنظامیان و خسارت زیادی به تأسیس و تا
تجهیزات شهرها میگردند ازاینرو میبایست ابتدای طراحی ماهیت دف یسانش دیدهت و ددرگ ظاحل راک رد یعا       
عناصر موجود شهری ،امری ضروری برای رسیدن به طرح مناسب و کم نقص درزمینهی دفاعی است.
بپذیری شهری
آسی 

1

در تعریفی کوتاه میتوان آسیبپذیری را استعداد هر نوع صدمه ،خواه طبیعی ،معنوی ی ب یدامریغ ا ههه ههههوس لی هههی یک
نگون فیرعت ه   
عامل دیگر دانست ) (Little, M et al. 2000:425برنامه توسعه سازمان ملل متحد آسیبپذیری را این ن
میکند :آسیبپذیری یک وضعیت یا فرآیند انسانی و متأثر از عوامل فیزیکی ،اجتماعی ،اقتصادی و محیطی است که
احتمال و میزان آسیب ناشی از یک خطر مشخص را تعیین م 
بپ یرهش یریذ   
یکنند ( .)UNDP, 2004درواقع آسیب ب
شرایطی است که در آن سکونتگاههای انسانی یا ساختمانهای مجاورت آنها با مخاطرات و کیفیت ساخت آنها و
یا هر دو مورد در معرض تهدید قرار میگیرند .اگر آسیبپذیری را درجه یا سطحی بدانیم ک ککه ی تلع هب ماظن ک     
بپذیری و ویژگ 
فشارهای وارده مستعد پذیرش آسیب است ،بر اساس نظریه آسی 
یه یاضف ره رد نآ یموهفم یا     
شهری مفروض ،مقدار معینی از خطرپذیری وجود دارد ،اما سطوح و دامن یسآ ه بب بب
بپ رهش حطس رد ینمیا و یریذ     

Urban vulnarability

1
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بهطور یکنواخت توزیع نشده است؛ زیرا فضاهای با عنوان آلوده ،بیدفاع و آسیبپذیر محل رخداد انواع خشونتها،
جرائم و مخاطرات طبیعی است (علیزاده .) 75 : 5931 ،اگرچه جامعه بینالملل دستورالعمله یا ی یگنوگچ دروم رد     
ایجاد شاخصها یا مدلهای واحدی برای ارزیابی آسیبپذیری ارائه نمیدهد اما چارچوب عمل گویه ی وو ووو 1ب نیا ر   
ی ،اقتص طیارش و یدا   
موضوع تأکید میکند که بهمنظور بررسی تأثیرات مخاطرات میبایست شاخصه عامتجا یا یی یی
ی ،اولوی ب یلصا ت ههه ههههمنظ رو
محیطی موردبررسی قرار گیرد و عالوه بر این ،بدیهی است که اندازهگیری آسیبپ ریذ ی ی
درک صحیح و تعریف مفهوم آسی 
ی ،احتم لا
بپ ریذ ی ی
بپذیری است) .(Birkmann, 2005:50با استناد به نظری یسآ ه بب بب
بروز حوادث و مخاطرات طبیعی برای گروهی از شهروندان در بخشهای خاصی از شهر هم نارگید زا رتشیب هراو    
است .این افراد را حادثهپذیر ،دفاع ناپذیر ،مستعد حادثه یا اقشار آسیبپذیر یا در معرض خطر مینامند (امینی ورکی
و همکاران)6 :39 13 ،؛ بنابراین بررسی آسیبپذیری شهری در برابر حمالت نظ ارحب و یما نن نننهاا ،نیازمن تخانش د   
دقیق از مراکز و نقاط شهری است که مستعد آسی 
بپذیری بیشتری میباشند.
پدافند غیرعامل

2

تگاههه یرشب یا    ال از مممآور
امروزه دفاع به پارادایمی جهانی تبدیلشده که رعایت مالحظات آن در گسترش س نوک ت ت
است و عالوه بر پروژههای حیاتی و حساس اقتصادی ،سیاسی ،ارتباطی ،مواصالتی ،پاالیشگاهها ،نیروگاهها ،بن هرد اا،
فرودگاهها و مجتمعهای صنعتی که اجرای اصول پدافند غیرعامل بخشی جداناپذیر از فرآیند ساخت و بهرههب یرادر
آنان است .پدافند غیرعامل در مناطق شهری ،موضوعی است که به لحاظ اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی،فرهنگی و جز
آن،اهمیتی دوچندان دارد) .(Tang & Wen, 2009:871همچنین پدافند غیرعامل در برابر الگوهای غالب خطرپذیری
د (Lane,
شهری از مهمترین راهبردهای ایمنسازی فضاهای شهری است که برنامهههریزززان ش درک داهنشیپ یره ههه ههههاند د

).2003:263
ی4
ی ،ع داصتقا دنفادپ و )تلاد ییی ییی
ی ،برابری ی
ی( 3اعتمادس زا ی ی
با ای عبا ات تسا یرورض رابتعا ن ا عامتجا دنفادپ د یییییییی یییییییی
(سرمایهگذاریهای مشترک ،ایجاد مناطق اقتصادی مشترک) و پدافند فرهنگی( 5تقویت بنیانهای فرهنگی ،قومی) در
مباحث پدافند غیرعامل دیده میشوند (کامران و همکاران .)7:09 13 ،نامگذاری سال  6931به نام سال تولی و یلم د
تأکید بر اقتصاد مقاومتی نمونهای از اقدامات پدافند اقتصادی و تأکید بیشتر بر جنبه عملی و کاربردی آن است .یکی
ت ،تمرک خاسریز ز تت تتته و یتایح یا
از ویژگیهای شهرهای نوین عالوه ب یعمج یدعاصت دشر ر تتتت تتتت

س  6در
حساس س

آنهاست .تأسیساتی شامل ارتباطات ،انرژی ،سیستمهای بانکی و پولی ،حملونقل ،سیستمهای آبرسانی در حوزهی
دولتی و خصوصی است .از طرفی شهرها امروزه در سراسر دنیا بهعنوان کانونهای قدرت و ثروت شناخته میش .دنو
ی،
استقرار بخش عظیمی از مراکز پولی و مالی ،سازمانها و نهادهای حکومتی و دولتی و حجم ب یامرس یالا هه هههگ راذ ی ی
نالمللی شوند .چن نی
باعث شده شهرها تبدیل به نقطه ثقل سیاسی ،تصمیمگیریهای استراتژیک و مراکز فرماندهی بی 
1

hyogo
passive defence
3
Social Defense
4
Economic Defense
5
Cultural Defense
6
Critical Infrastructure
2
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تمرکزی عالوه بر ایجاد معضالتی نظیر انباشتگی جمعیت در تک شهرها ،توزیع ناعادالنه امکانات و ثروت در مواقع
بحرانی تهدیدی اساسی برای بقای نظام سیاسی تلقی میش مشچ هد یدمحم( دو

ههه هههه .) 212 : 2931 ،پدافن لماعریغ د   

شهری بر اساس نوع تهدیدهای موجود در جوامع شهری دارای مفهوم متعددی اس لاقم ردناسکلا دیوید .ت هههه هههههای با

عنوان :از پدافند غیرعامل تا دفاع غیرنظامی و بازگشت دوباره 1معتقد است که پدافند غیرعامل ن دوب یژتارتسا یعو    
که بهمنظور مدیریت امداد و نجات ،ساخت پناهگاه و اعالمخطر برای غیرنظامیان در زمان جنگ ب دش هتفرگ راک ه

   

) .(Alexander,2002:209اصول پدافند غیرعامل مجموعه اقدامات زیر بنایی است که در صورت بهههک آ یریگرا نننها
فی تقد و یبا   
ف ،هدف ف
میتوان سبب تقلیل خسارات و صدمات ،کاهش قابلیت و توانایی سامانههای شناسایی اه اد ف ف
هدفگیری تسلیحات افندی دشمن و تحمیل هزینهی بیشتر به وی نائل گردید .از مهمترین اص لماعریغ دنفادپ لو    
عبار 
تاند از:
)1

تعیین مقیاس بهینه استقرار جمعیت و فعالیت در فضا

)2

پراکندگی در توزیع عملکردها متناسب با تهدیدات و جغرافیا

)3

نسازی سازههای حیاتی
مقاومسازی ،استحکامات و ایم 

)4

مکانیابی استقرار عملکردها

)5

مدیریت بحران دفاعی درصحنهها

)6

پوشش در همهی زمینهها

)7

فریب ،ابتکار عمل و تنوع در کلیه اقدامات (اسکندری.) 57 : 39 13 ،
روش تحقيق
روش انجام این پژوهش ازنظر هدف ،کاربردی -توسعهی و مبتنی ب فیصوت شور ر ی     -تحلیل ساسا رب .تسا ی     

اهداف تعیینشده ،جامعهی آماری موردمطالعه ،نقاط حساس شهری بندر دّیّیر است .بهمنظور انتخاب جامعهی آم یرا
از نمونهگیری غیر تصادفی یا انتخابی مستقیم استفادهشده است .بدین منظور بامطالعه پیشینهی موجود و نی رب ز ر یس   
معیارهای شناسایی و انتخاب نقاط حساس شهری از منظر پدافند غیرعامل ،تعداد  20مورد از نق یرهش ساسح طا    
یباش اختنا دن ب   
بندر دّیّیر که بر اساس شاخصهای موجود و نظر  40نفر از خبرگان ،بیش راد ار تیساسح نیرت ا م  ییی ییی
ی ،مش دها هه،
شه نادیم یا یی یی
ش ،پیم یا ش ش
گردید .ابزار استفادهشده بهمنظور جمعآوری دادهه هوژپ نیا رد زایندروم یا شششش شششش
پرسشنامه ،مصاحبه با کارشناسان و با استفاده از روش اسنادی است .مدلهای مورداستفاده نیز ش لس لیلحت لما سله    
مراتبی و سوات بر اساس پرسشنامههای تکمیلشده و مبتنی بر نظر کارشناسان و متخصصین امر اس یعت شور .ت ین   
روایی مورداستفاده در این پرسشنامه از نوع منطقی بوده که در آن تعداد سؤاالت و کیفی آ ت نننه سانشراک رظنزا ا ان    
مورد ارزیابی قرار میگیرد .بهمنظور بررسی روایی پرسشنامه  ،AHPازآنجاییکه این پرسشنامه توسط خبرگان پدافند
غیرعامل تکمیل گردیده است لذا از روایی کافی برخوردار است و در ادامه جهت بررسی پای یا ی ین نآ  زز ززز 5 ،م زا درو
پرسشنامههای تکمیلشده توسط کارشناسان ،نتایج آن پس از ورود به نرمافزار موردبررس  قیقد ی ق گ رار ر اب و تف

   

From Civil Defense to Civil Protection and Back Again, Daivid Alexander

1
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توجه به اینکه نتایج حاصل از اعتبار مناسبی از دید کارشناسان و خبرگان پدافند غیرعامل در سطح ش ناتسرهش و ره   
برخوردار بود ،لذا پایایی آن نیز مورد تائید قرار گرفت .در پرسشنامه مربوط به روش  ،SWOTبا توجه به اینکه نقاط
ت ،ل للذا از روای و یقطنم ی
توسط خبرگان و کارشناسان مربوط پدافند غیرعامل در شهر و شهرس ایب نات نن نننش سا هد تت تت
محتوایی برخوردار است .همچنین برای بررسی پایایی این پرسشنامه نیز از آزمون آلفای کرون باخ در محیط نرمافزار
 SPSSاستفادهشده است بهگونهای که همه نقاط به همراه وزن مربوطه که بر اساس طیف لیکرت وزن دهی شدهانددد،
بهصورت جداگانه وارد نرمافزار نموده و سپس ضریب آلفای کرون باخ ب آ یار نننه یدرگ هبساحم ا د هک  .نآ جیاتن   

  

بزرگتر از  7.0است و این امر بیانکننده پایایی مناسب پرسشنامه است .پرسشنامه اول بهمنظور اولویتبندی معیارها
و زیر معیارها و تعیین وزن نهایی هرکدام از آنها طراحی و تعداد  30عدد از آن توسط کارشناس یدرگ لیمکت نا د    .
پرسشنامه دوم به تعداد  40عدد و بهمنظور شناخت نقاط ضعف ،قو تتت  ،فرص جوم یاهدیدهت و ت و رد د زوح هههه هههههی
آسیبپذیری شهر دیر و امتیازدهی به هرکدام از آنها تدوین گردیده است و درنهایت منجر ب ئارا ه هه هههی راهکاره یا
موردنظر در ای یدرگ هنیمز ن د تهج      .

یاس
یآ 
تحلی رن زا تاعالطا ل ممم ممممافزاره سکا یا لل للل ،گوگ را ل ثثث  ،آرک جی ی

استفادهشده است .همچنین بهمنظور تسهیل کار در انجام فرایند تحلیل سلسهههمرات رن زا یب مم ممماف یوج تروپسکا راز ززز زززز

1
2

بپ طاقن یریذ   
استفادهشده است .با استفاده از نتایج بهدستآمده در پایان پیشنهادها الزم در خص یسآ شهاک صو ببب ببب
حساس شهری بندر دیر بر اساس اصول پدافند غیرعامل پرداختهشده است.
لهای مورداستفاده)
روشهای شناسایی و ارزیابی (مد 
فرآیند تحلیل سلسلهمراتبی

3

فرآیند تحلیل سلسلهمراتبی یکی از روشهای تصمیمگیری برای معیارهای چندگانه است که بر پایه دانش کارشناسی
تبن ید
استوار و توسط توماس ال ساعتی 4طراحی گردیده است .فرایند تحلیل سلسلهههمرات سانش اب یب ا ا و یی و یول تتتت تتتت

عناصر تصمیمگیری شروع میشود .درواقع سلسلهمراتبی بودن ساختار به این دلیل اس یمصت رصانع هک ت مم مممممممگی یر
(گزینهها و معیارهای تصمیمگیری) را م 
یتوان در سطوح مختلف خالص  دومن ه (( ((( .)Bowen,1993:333ای رصانع ن   
شامل هدف ،معیارها ،زیر معیارها و گزینه همیباشد .در این روش ،پس از تبیین اهداف کلی و بیان مقاصد (اه فاد
ی» ص ترو
ی« ،ارزی با ی ی
عملیاتی) برنامهریزی و تهیه گزینههای مختلف برای رسیدن به اه مانرب دصاقم و فاد ههه ههههریزی ی
ت384 1 ،
میپذیرد تا بر اساس شایستگی نسبی هر یک از گزینهها ،گزینهی مطلوب یا بهین اختنا ه ب سدربز( دوش  تتتت تتتت
.)41:
مدل سوات

5

تحلیل سوات بهمنظور شناخت نقاط ضعف و قوت سیستم و نیز فرصتها و تهدیدهای موجود بهمنظور دستیابی به
راهکار و راهبرد مناسب جهت دستیابی به اهداف از پیش تعیینشده استفاده میشود .با اس یلحت نیا زا هدافت ل نیا      

1

)Arc GIS (geographical information system
Export choice
3
Analitic hierarchy process
4
Tomes.L.Saaty
5
SWOT
2
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امکان حاصل میشود که او ًالًال به تجزیه تحلیل محیطهای داخلی و خارجی پرداخت یناث و ه ًاًا  تامیمصت  ا یکیژتارتس     

اتخاذ نمود که قوتهای سازمان را با فرصتهای محیطی متوازن و همسو سازد .سوات س رابع ۀژاور ا وق ت تتتتتتتهاا،1
ت (پیرس و رابینسون.) 307 : 19 13 ،
فها ،2فرصتها 3و تهدیدات 4اس 
ضع 

محدودهی موردمطالعه
بر اساس تقسیمات سیاسی کشور ،بندر دّیّیر بهعنوان مرکز شهرستان دّیّیر و بزرگترین بندر ص هک تسا روشک یدای

   

فاصلهی آن از شهر تهران برابر  1300کیلومتر و از شهر بوشهر (مرکز استان)  208کیلومتر است .ای لوط رد رهش ن    
جغرافيايی  15درجه و  56دقیقه و نیز عرض جغرافیایی  50درجه و  27دقيقه واقعشده است .شهرستان دیر از شمال
به شهرستانهای دشتی و تنگستان و از طرف مشرق به شهرستانهای گنگان و ج  بونج هیحان زا و م و  برغ  به
آبهای نیلگون خلیجفارس منتهی میگردد .جمعی امشرس ساسا رب رهش ت ری        ،5931برابر

   

 22454نف تسا ر   

(سرشماری نفوس و مسکن  )5931و نرخ رشد جمعیت از سال  335 1تا  5931بهط ربارب طسوتم رو      1.4و تع داد
خانوار آن برابر  41 56است .ارتفاع بندر از سطح دریا  21متر است و جهت شيب بهطورکلی از شمال به جن زا و بو
ارتفاعات به سمت درياست و شيب عمومي بين صفرتا  5و گاهي تا  10درصد متغیر است .عواملي چون نزد يكي به
صه تيعضو رهش يميلقا یا     
مدار رأسالسرطان و كمي ارتفاع منطقه و درنتیجه دماي باال سب دش ب هه هههان خاش د صص صص
نامطلوبي داشته باشند.

شکل  :2موقعیت جغرافیایی بندر دّیّیر و تقسیمات شهری آن
1

Strengths
Weaknesses
3
Opportunities
4
Threats
2
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یافتههای تحقيق
بپ اسح طاقن یریذ س    
بهمنظور اس لس لیلحت شور زا هدافت سل ههه ههههمرات یعت رد یب ی یسآ ن ببب ببب

ی ،از  51ش صخا
ش ره ی ی

استفادهشده است .این شاخصها به همراه زیر شاخصهای مربوطه بر اساس بررسی دقیق پیشینه پژوهش و ارزی یبا
مستندات مربوطه از آنها و با نظر مستقیم خبرگان پدافند غیرعامل استخراج گردیده است .در شکل  2معیارها و زیر
معیارهای موردبررسی بیانشده است.

شکل  :3معیارها اصلی و زیر معیارهای مربوط به آنها

انجام مقایسات زوجی معیارهای اصلی مؤثر بر آسیبپذیری نقاط حساس شهری بر اساس جدول  9کمیت یتعاس ی   
انجامشده است .با توجه به نتایج حاصل از پیادهسازی مدل  AHPدر محیط نرماف راز

(Export choiceش لک

بین معیارهای موردبررسی ،بیشترین وزن مربوط به معیار قابل روئیت ب ربارب و نمشد یوس زا فده ندو      
11/02/1997 06:24:19 È.
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11/02/1997ختفاء و فریب اس اسح یاهرایعم .ت س شقن و تی     
06:24:19استتار ،ا
Pageست .این معیار از اصول اولیه پدافند غیرعامل وÈ.شامل
Name:با وز
asibpeziriرتیب
کاربردی و جمعیت موجود در نقاط حساس شهری به ت
Modelن برابر

 0 .171و  7 .12 0در مرتبهههی بع ارق ید ر   

دارند .در بین معیارهای اصلی ،معیار آموزش و آگاهسازی با وزنی معادل  0.021کمترین وزن را دارا اس بیرض .ت   
Priorities with respect to:
Goal: vulnarability of sensitive point

سازگاری مقایسات زوجی معیارهای اصلی بر اساس هدف ،برابر  7 .0 0است.
.216
.171
.127
.097
.063
.051
.041
.037
.037
.034
.032
.026
.025
.023
.021

Visibility of the target
Sensitivity and functional role
population density
Number of floors of buildings
Equipment for crisis situations
Access to open space
Distance from safety centers
distance from other sensitive points
Type of materials used in buildings
Buildings Density
Street network
Area of sensitive points
Infrastructure facilities
Ability to rebuild and restore
Education
Inconsistency = 0.07
with 0 missing judgments.

جشده برای معیارهای اصلی به روش بردار ویژه
شکل  :4وزن استخرا 
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پس از اعمال مقایسهی زوجی همهی معیارها وزیر معیارها و بر اساس نظر کارشناسان ،آسیبپذیری نقاط بهص ترو
زیر تعیین گردید .بر اساس اوزان بهدستآمده ،اسکله صیادی با وزن برابر  0.071بیشترین آسیبپذیری را دارد .بازار
اصلی شهر ،شرکت گاز و دادگستری شهرستان به ترتیب با اوزان  0.58 ، 0.68و  0.55در رتبههای بعدی قرار دارن .د
در همین خصوص صداوسیمای شهرستان و شهرداری بندر دیر هر دو با وزن برابر  0.40دارای کمترین آسیبپذیری
بر اساس معیارها و زیرمعیارهای موجود است.

شکل  :5میزان آسیبپذیری نقاط حساس شهری بر اساس معیارها و زیر معیارها

بپذیری
مدل  - SWOTتعیین استراتژی مناسب جهت کاهش آسی 
بهمنظور ارائه راهکارهاي مناسب بهمنظور کاهش آسیبپذیري نقاط حساس شهری نیاز به تحلیل هدفمن و لئاسم د
امکانات موجود در محدوده موردمطالعه خواهد بود تا بتوان بر مبناي آنها ،راهکارهاي مناسب را ارائ نیدب .دومن ه    
یشود:
منظور به شرح زیر اقدام م 

ماتریس ارزیابی عوامل خارجی 1و عوامل داخلی

2

بپ طاقن یریذ   
بهمنظور تهیه و ساخت جدولی از عوامل خارجی و داخلی و چگ آ یراذگریثأت یگنو نن نننه یسآ رب ا ببب ببب
لهای مربوطه به شرح زیر انجامشده است:
حساس شهری بندر دیر بر اساس اصول پدافند غیرعامل و انجام تحلی 
در ستون اول ،مهمترین عوامل خارجی (فرصتها و تهدیدات) و داخلی (نقاط قوت و ض ارف )فع ر یس یو س ار مت

  

تدوین کردیم .در ادامه و در ستون دوم به هر یک از عوامل خارجی و داخلی که ب آ یلامتحا رثا ساسا ر نننن نننننه رب ا   
موقعیت استراتژیک سیستم از خیلی ضعیف تا خیلی قوی دستهبندیشدهاند ،با استفاده از طی رکیل ف تتتتت  ،3وزن زا ی
(5خیلی قوی) تا ( 1خیلی ضعیف) به آنها میدهیم و درنهایت با بررسی پرسشنامهها و پاسخ مشخصشده از طرف
کارشناسان و تعداد آنها وزن اولیه هر عامل را تعیین مینماییم .در ستون سوم نیز بهمنظور تعیین درصد و یا میانگین
وزنی هر عامل که بهاختصار ضریب ثانویه نامیده شده است؛ ضریب اولیه ه رد ار لماع ر   

 100ض و هدومن بر رب    

ینویس راهچ نوتس رد نینچمه .می مممم ممممم ،به
مجموع ضریب اولیه عوامل تقسیم مینماییم و نتیجه را بهصورت صدم م 
1

External Factor Evaluation Matrix
Internal Factor Evaluation Matrix
3
Likert
2

بپذیری نقاط حساس851 ...
ارزیابی و تحلیل آسی 

هریک از عوامل و بر اساس میزان شدت تأثیر عوامل ،رتبه  1تا  4اختصاص میدهیم .درواقع عواملی که شدت ت ریثأ
یده .می
بیشتری بر سیستم دارند را رتبه باالتر و عواملی که شدت تأثیر کمتری دارند را رتبه پایینتری اختص م صا یی یی
یش .دو
پسازآن و در ستون پنجم وزن نهایی هر عامل از ضرب رتبه مربوطه به هر عامل در وزن ثانویه آن حاصل می ی
بهطور مثال درصورتیکه رتبه عامل اول نقاط قوت برابر  4باشد ،وزنهایی آن بهصورت زی راشعا مقر هس ات و ر      
محاسبه میگردد .سرانجام در ستون ششم ،امتیازهای وزنی موجود در س گادج ار مراهچ نوت ا  هن با عمج رگیدکی

    

نمونه و امتیاز وزنی هرکدام از عوامل خارجی و داخلی را محاسبه کردهایم .امتیاز وزنی کل نشان می ی
یده کی هک د    
یده یهاربا( د مم مممزاده و
سیستم چگونه به عوامل و نیروهای موجود و بالقوه در محیط درونی و یا بیرونی خودپاسخ می ی
چگاه مجموع امتیازهای نه یا ی سسسیس زا شیب هب مت
همکاران .) 388 1 ،در ماتریس ارزیابی ،هی 
نمیرسد .میانگین این جمع  5.2میشود .چنانچه ب شاب نآ زا رتالا دد ددد ،اهمی و رتشیب نآ ت

    4و نی زا رتمک هب ز    1
 دشاب نآ زا رتمک رگا از      

اهمیت و تأثیرگذاری کمتری برخوردار است (بهزاد فر و زمانیان.) 89 : 1387 ،
تبندی عوامل قوت بر اساس وزن نهایی
جدول  :1تجزیهوتحلیل و اولوی 
نقاط قوت

ضریب اولیه

ضریب ثانویه

رتبه

اولویتبندی

وزن نهایی

 :S7رعایت اصول پدافند غیرعامل در برخی از نقاط حساس شهری

651

70 0.

4

1

87 2 0.

نآرمه و استفاده کمتر از مصالح نظیر شیشه در نمای ساختم آنها
 :S12استفاده از مصالح مقاوم نظیر سنگ و بت 

651

70 0.

4

2

87 2 0.

 :S13نوساز بودن درصد باالی از ساختم آنها

551

70 0.

4

3

85 2 0.

145

70 0.

4

4

66 2 0.

 :S14فراوانی باالی ساختمانهای یک طبقه و دوطبقه در سطح شهر

39 1

60 0.

4

5

55 2 0.

 :S9توجه به موضوع ایمنی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در سطح شهر در بین برخی مدیران و مسئوالن تسهیل گر توسعه

181

80 0.

3

6

49 2 0.

یهای اشتعالزا در مجاورت واحدهای مسکونی
پبنزین و کاربر 
 :S5عدم قرارگیری پم 

164

80 0.

3

7

26 2 0.

صهای آن
 :S11برگزاری منظم جلسات شورای تأمین شهر و شهرستان بهمنظور حفظ امنیت و ارتقاء شاخ 

163

70 0.

3

8

25 2 0.

 :S6توزیع و دسترسی مناسب به شبکه معابر اصلی در سطح شهر

751

70 0.

3

9

16 2 0.

 :S10برگزاری منظم جلسات کارگروه پدافند غیرعامل در سطح شهر و شهرستان

051

70 0.

3

10

702 0.

تهای الزم جهت حملونقل دریایی و زمینی مناسب
 :S2فراهم بودن تجهیزات و زیرساخ 

68 1

80 0.

2

11

451 0.

 :S4وجود نهادها وادارات دولتی با نقش کارکردی شهر و شهرستان

451

70 0.

2

12

41 1 0.

یرسانی
گسازی و آگاه 
 :S8درصد باالی باسوادی ساکنین در شهر و فراهم بودن زمینههای فرهن 

251

70 0.

2

13

40 1 0.

 :S3همگن بودن جمعیت شهر در هنجارهای مذهبی و خصلتهای فرهنگی و مشارکت در حفظ تمامیت ارضی

38 1

60 0.

1

14

0.063

تهای الزم بر اساس اصول پدافند غیرعامل
نهای بایر و خالی از سکنه در محدودهی شهر بهمنظور احداث زیرساخ 
 :S1وجود زمی 

00 3.

منبع :یافتههای پژوهش
جدول  :2تجزیهوتحلیل و اولویتبندی عوامل ضعف بر اساس وزن نهایی
ضریب اولیه

ضریب ثانویه

رتبه

 :W18عدم رعایت اصول پدافند غیرعامل نظیر استتار ،اختفاء و فریب در نقاط حساس شهری
حه یا
 :W20عدم انجام مطالعات و برنامهریزی الزم در خصوص ارزیابی آسیبپذیری شهر در بر اس رط رد لماعریغ دنفادپ لوصا سا ححححح ححححح

167

40 0.

4

2

66 1 0.

تبندی
اولوی 

 :W5عدم برخورداری نقاط حساس شهری از تجهیزات و امکانات مناسب شرایط بحران

176

40 0.

4

1

75 1 0.

وزن نهایی

نقاط ضعف

165

40 0.

4

3

461 0.

 :W1عدم وجود مخازن ذخیرهی آب مناسب در سطح شهر و فرسوده بودن شبکه آبرسانی

160

40 0.

4

4

59 1 0.

 :W8عدم وجود پهنهبندی مناسب برای ساختار درونشهری بهمنظور کارکرد بهینه امدادرسانی و مدیریت بحران

160

40 0.

4

5

59 1 0.

8 51

40 0.

4

6

57 1 0.

توسعهی شهر

 :W21عدم انجام مطالعات مربوط به آمایش سرزمین و دفاعی
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لهای اسکان موقت
 :W10در نظر نگرفتن ایجاد سازههای امن و مراکز تجمع در شرایط بحران در برنامهریزی آتی شهر نظیر مح 
توسازهای موجود در نقاط حساس شهری بر اساس اصول پدافند غیرعامل
 :W13منطبق نبودن ساخ 

167

40 0.

3

7

421 0.

161

40 0.

3

8

20 1 0.

160

40 0.

3

9

19 1 0.

توسازهای منطبق با اصول پدافند غیرعامل در سطح شهر به دلیل شرایط نامساعد محیطی و پرهزینه بودن احداث آنها
 :W7عدم امکان ساخ 
 :W23عدم برخورداری نقاط حساس شهر از نیروگاه مولد برق اضطراری

9 51

40 0.

3

10

18 1 0.

بهای گرافیتی
قرسانی شهر و عدم مقاومت در برابر بم 
 :W14هوایی بودن شبکه بر 

651

40 0.

3

11

16 1 0.

 :W15قرارگیری شهر در نوار ساحلی و عدم وجود موانع طبیعی الزم جهت محدودسازی دید دشمن

551

40 0.

3

12

15 1 0.

 :W3تامین نیازهای سوخت و انرژی شهر از فواصل طوالنی و نقاط دوردست

051

40 0.

3

13

12 1 0.

 :W17دسترسی نامناسب نواحی و کانونهای جدیداالحداث شهری به خدمات ایمنی وامداد رسانی

051

40 0.

3

14

12 1 0.

 :W2عدم وجود انبار و سردخانههای مناسب در سطح شهر جهت ذخیرهی مواد غذایی در شرایط بحران

49 1

40 0.

3

15

11 1 0.

142

40 0.

3

16

601 0.

توسازهای جدید شهر
 :W6عدم رعایت اصول پراکندهسازی و کوچکسازی در ساخ 

137

30 0.

3

17

201 0.

سهای ظرفیت ،مطلوبیت و سازگاری در برنامهریزی کاربری اراضی شهری بر اساس اصول پدافند غیرعامل
 :W11عدم رعایت ماتری 

136

30 0.

3

81

101 0.

 :W19وجود درصد باالی شبکه معابر با عرض پایین در سطح شهر بهویژه در بافت فرسوده

164

40 0.

2

91

0.081

 :W26وجود شبکههای درختی آبرسانی و فرسودگی آن

9 51

40 0.

2

20

0.079

 :W3باال بودن سطح آب زیرزمینی و کیفیت پایین آن و تأثیر شدید آن در فرسودگی ابنیه

551

40 0.

2

21

0.077

لونقل عمومی درونشهری و ریلی
 :W24عدم برخورداری شهر از حم 

351

40 0.

2

22

0.076

141

30 0.

2

23

0.070

140

30 0.

2

24

0.069

سازآن در اثر حمالت هوایی در شهر به دلیل قرارگیری معابر اصلی در جهت باد غالب
 :W25افزایش صدمات ناشی از آتشسوزی پ 

551

40 0.

1

25

0.038

کترین فرودگاه
 :W22عدم دسترسی به امکانات حملونقل هوایی بافاصله حداقل  90کیلومتر از نزدی 

451

40 0.

1

26

0.038

 :W12استقرار مراکز نظامی در محدودهی شهر

 :W16کاهش سرعت متوسط ترافیک در معابر شهر به دلیل وجود تقاطعهای متعدد
 :W9تمرکز بیشتر ادارات دولتی در خیابان اصلی شهر و ایجاد نامناسب کانونهای تمرکز جمعیت

2.9

منبع :یافتههای پژوهش
تبندی عوامل فرصت بر اساس وزن نهایی
جدول  :3تجزیهوتحلیل و اولوی 
ضریب اولیه

ضریب ثانویه

351

70 0.

4

بپذیر شهر و همچنین پدافند غیرعامل
 :O9نگاه برنامه محور مدیران باالدستی به مسائل آسی 

164

80 0.

3

نهای بایر در اطراف شهر جهت ایجاد کمربند سبز و نیز فضاهای باز جهت اسکان موقت
 :O11وجود زمی 

163

80 0.

3

6

لهای حرا و ایجاد موانع طبیعی و کاهش دید دشمن
 :O5وجود سواحل مناسب جهت توسعهی جنگ 

161

70 0.

3

7

شنشانی شهرهای مجاور در صورت وقوع شرایط بحران
ا : O14مکان استفاده از خدمات ایمنی و آت 

751

70 0.

3

8

17 2 0.

 :O7وجود اسکلههای متعدد و نیز مناطق با عمق کم دریا در اطراف شهر

351

70 0.

3

9

12 2 0.

 :O7قرارگیری شهر در مجاور سامانههای راداری مستقر در کوههای دوراهک و پوشش کامل شهر توسط آن
یها و موانع دید طبیعی محدود در شمال غرب شهر
 :O3وجود ناهموار 

رتبه

161

70 0.

اولویتبندی

 :O10امکان برنامهریزی جهت بهکارگیری اصول پدافند غیرعامل در مدیریت شهری نظیر اختفاء ،فریب و استتار

163

80 0.

ضریب نهایی

 :O4دسترسی شهر به مرکز استان و شهرهای مجاور از طریق دوره راه مواصالتی

164

80 0.

نقاط فرصت

4

1

30 0.3

4

2

10 0.3

4

3

97 2 0.

4

82 2 0.

5

27 2 0.
26 2 0.
23 2 0.

حهای توسعهی شهر نظیر جامع ،تفصیلی و بهسازی بافت فرسوده در سالهای اخیر
 :O6ابالغ طر 

48 1

70 0.

3

10

502 0.

 :O12امکان توسعهی تأسیسات مرتبط با شیرین سازی آب دریا نظیر آبشیرینکنها در نوار ساحلی بهمنظور تأمین آب شرب ساکنین

48 1

70 0.

3

11

502 0.

144

70 0.

3

12

99 1 0.

تهای الزم
جفارس و توجه بیشتر نهادهای باالدستی به زیرساخ 
 :O2افزایش میزان دادوستد و تبادل کاال با سایر بندرها حوزه خلی 

39 1

60 0.

3

13

92 1 0.

صهای رفاه اجتماعی همگام بارونق اقتصادی منطقه
 :O1افزایش ضریب اشتغال ساکنین و شاخ 

051

70 0.

2

14

38 1 0.

 :O13قرارگیری بیمارستان امامهادی (ع) در فاصله  7کیلومتری از مرکز شهر

3.2

منبع :یافتههای پژوهش
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ارزیابی و تحلیل آسی 
تبندی عوامل تهدید بر اساس وزن نهایی
جدول  :4تجزیهوتحلیل و اولوی 
ضریب اولیه

ضریب ثانویه

تبندی
اولوی 

ضریب نهایی

تهای فعال مرتبط با صنعت نفت و گاز در منطقه و ایجاد اهداف مناسب جهت بمباران از دید دشمن
 :T1هجوم شرک 

74 1

0.09

4

1

0.376

163

0.09

4

2

0.352

 :T3وجود مناطق نظامی و انتظامی در مجاورت شهر باقدرت هدفگیری باال از سوی دشمن

153

0.08

4

3

0.330

 :T12عدم برخورداری شهرهای ساحلی از سیستم فاضالب شهری مناسب و واحدهای بازیافت

150

0.08

4

4

0.324

 :T4تأمین آب شرب ساکنی از نواحی دوردست نظیر استان فارس با خط لولهکشی

 :T6وجود تأسیسات و تجهیزات فرامحلی در مجاورت شهر

رتبه

نقاط تهدید

46 1

0.08

4

5

0.315

171

0.09

3

6

7 .27 0

 :T2امکان همافزایی اثرات ناشی از تهدیدهای طبیعی و هوایی در شهر

62 1

0.09

3

7

0.262

یهای متعدد و سبب سرازیر شدن جمعیت در روستاهای اطراف به شهر
کسال 
 :T8کاهش منابع آبی و خش 

62 1

0.09

3

8

0.262

9

 :T5قرارگیری پل بردستان بهعنوان درگاه ورودی شهر از سمت شهرهای مجاور نظیر کنگان ،آبدان و غیره

طزیست و نابودی منابع طبیعی نظیر پوشش گیاهی مناسب در اطراف شهر
 :T7تخریب محی 

54 1

0.08

2

صهای اقتصادی در سالهای اخیر
 :T9افزایش تراکمجمعیتی باالی شهر به دلیل ارتقاء شاخ 

143

0.08

2

10

0.154

38 1

7 .0 0

2

11

0.149

 :T10مراجعهی روزانه جمعیت باال به شهر به دلیل نقش کارکردی آن بهعنوان مرکز شهرستان
 :T11مراجعه روزانه جمعیت به درون شهر از شهرهای اطراف به دلیل قرارگیری مراکز تج و ددعتم یرا
مناسب

هاگجرفت و یلحاس راون      

36 1

7 .0 0

2

0.166

7 .14 0

21

3.1

منبع :یافتههای پژوهش

یهای اجرایی
ماتریس استراتژ 
بر اساس نتایج حاصل از ماتریس عوامل داخلی و خارجی مجموع نمرههای نهایی برابر (  ) 2.95است .ای هب هرمن ن    
این معنی است که نقاط حساس شهری بندر دیر بر اساس اص رد و لماعریغ دنفادپ لو ار ریاس اب لماعت و طابت

     

ساختارهای مختلف ،ازنظر عوامل درونی مستعد توسعه است.
تحلیل نتایج و پیشنهادات
بپ سانشراک طسوت یریذ ا  ناگربخ و ن با    
طبق یافتههای این پژوهش و پس از تعیین وزن معیارهای مؤثر ب یسآ ر بب بب
استفاده از مدل تصمیم گیری  ،AHPمهمترین معیار در آسیبپذیری نقاط حساس شهری بندر دیر ب لوصا ساسا ر    
پدافند غیرعامل ،معیار «قابلرؤیت بودن هدف از سوی دشمن» با وزن  0.216است.بنابراین بخ هیضرف تسخن ش    
ی ،اس نیرتشیب یدایص هلک    
ج ،در ب اسح طاقن نی س رهش  یییی یییی
اول پژوهش مورد تائید است .همچنین بر اس یاتن سا جج جج
آسیبپذیری در مقایسه با نقاط حساس شهری دیگر با وزنی برابر  0.071را دارد که درنهایت این امر فرض ار مود هی
نیز تائید مینماید .بهمنظور بررسی فرضیه سوم و بر اساس تحلیلهای حاصل از مدل برنامهههری یز

 ،SWOTراه درب

ینماید.
سیستم بهصورت تهاجمی تعیین گردید .این امر فرضیه ارائهشده در خصوص راهبرد سیستم را نیز تائید م 
تهاا و تاسیس تا
رشد سریع و ناموزن جمعیت و پراکندگی آن و در ادامه تمرکز سرمایههای کالن و ایجاد زیر ساخ 
متنوع در سطح شهرها به خصوص شهرهای ساحلی که گاه بس ا ب یرهش ساسح طاقن داجیا 

ت،
سا هدیدرگ تتتتتتتت تتتتتتتت

همچنین عدم برنامهریزیهای الزم در خصوص رعایت اصول ایمنی با هدف کاهش آسیب پذیری شهرها ،زمین هار ه
برای آسیب پذیری باالی شهرها در صورت بروز تهدیدات و مخاطرات طبعی فراهم نموده است .مفهوم پدافن ریغ د   
عامل به عنوان رویکردی توانمند نقش به سزایی در ایمن سازی شهرها و کاهش آسیب پذیری آنها دارد .ب نیمه ر   
اساس ،در پژوهش حاضر آسیب پذیری نقاط حساس شهری بندر دیر با در نظ ریغ دنفادپ لوصا نتفرگ ر

لماع
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ارزیابی شده است .بررسیهای انجام شده نشان می دهد که نقاط حساس شهری بندر دیر دارای سطح آسیبپ یریذ
باال و متفاوتی نسبت به هم هستند و در این بین ،اسکله صیادی بیشترین سطح آسیبپذیری را دارد .اس یدایص هلک   
قه و یراجت یا
جهاا و ق یا ق ق
مرکز اصلی فعالیتهای صیادی و مبادالت کاال و محل پهلوگیری کشتیها ،لنج ج

دایص ی    

میباشند .نبود تجهیزات ایمنی و موردنیاز شرایط بحران ،تردد جمعیت باال بهص نازور ترو هه ههه ،ع لوصا تیاعر مد    
فهای اساسی اسکله صیادی اس .ت
پدافند غیرعامل نظیر اختفاء ،فریب ،استتار ،ایمنسازی ساختمانها و غیره از ضع 
همچنین بر اساس نتایج بدست آمده ،بازار اصلی شهر که مرک و یراجت ز

دادوس هالاک یالاب مجح دت ا یساسا ی      

موردنیاز شهر و شهرهای نزدیک و حتی فرا منطقهای است در جایگاه بعدی قرار دارد .ب ب رهش یلصا رازا هههه هههههعن ناو
خاستگاه اصلی شهر و قلب تپنده فعالیتهای تجاری بندر ،فاقد زیرساختهای موردنیاز و تجهیزات الزم در ش طیار
بحران است و در سالهای اخیر انبوهسازی مراکز تجاری بر حجم مراجعه جمعی  رباعم دوجو .تسا هدوزفا ت با       
بپ نیا یریذ   
عرض کم ،مراکز تجاری فرسوده ،عدم دسترسی به خدمات ایمنی و اورژانسی و غیره براف یسآ شیاز بب بب
نقطه افزوده است .در بین نقاط حساس شهری بندر دیر که موردمطالعه قرارگرفتهاند ،سازمان صداوسیمای شهرس نات
با رعایت بهتر اصول پدافند غیرعامل دارای سطح آسی 
بپذیری کمت .تسا طاقن ریاس هب تبسن یر

لماوع ریظن   

     

پراکندگی ساختمانها و دسترسی مناسب به فضای باز و نیز تمرکززدایی ساختمانها و تأسیسات وابسته سبب به دوب
شاخصهای منفی آسیب پذیری آن شده است .مهمترین ضعف در سازمان صداوسیما دسترس تامدخ هب نییاپ ی     
ایمنی و اورژانسی است.

شکل  :6میزان آسیبپذیری نقاط حساس شهری

حهاای
آنچه بر اساس نتایج بدست آمده مسلم است ،نبود الزمامات و مالحظات پدافند غیر عامل در هیچ کدام از طرح ح
مطالعاتی بندر دیر شامل طرحهایهادی ،جامع ،تفصیلی و بهسازی بافتهای فرسوده است .بر اساس نتایج حاصل از
پژوهش و مدل برنامهریزی سوات ،پیشنهادات الزم جهت کاهش آسیبپذیری نقاط حساس شهری بندر دیر به شرح
زیر بیانشده است.
• تهیه نقشههای آسیبپذیری نقاط حساس ،مهم و حیاتی مختلف شهر بهوی و طاقن هژ

ن مهارف م و تاناکما ندو    

بپذیری نقاط حساس855 ...
ارزیابی و تحلیل آسی 

بپذیری آنها
تجهیزات موردنیاز بهمنظور رفع نواقص و کاهش آسی 
• رعایت مقررات ملی ساختمان ازجمله مبحث  2مربوط به دفاع غیرعامل در کلیه ساختوسازهای مربوط به نق طا
حساس شهری و سایر عناصر کالبدی شهر
• تهیه طرح جامع پدافند غیرعامل برای شهر و یا حتیالمقدور رعایت اصول و معیارهای مرتبط با پدافند غیرعامل
تهای فرسوده ی شهر
حهای شهری نظیر طرح جامع و تفصیلی و بازسازی باف 
در طر 
• رفع ضعفها و تهدیدات موجود در محیط شهری نظیر کمبود منابع آب آشامیدنی با استفاده از شیرین سازی آب
دریا و نیز احداث مخازن ذخیره آب جهت ذخیرهسازی آب موردنیاز در شرایط بحران
• برنامهریزی توسعه و مکانیابی بهینه کاربریهای امدادی و ایمنی بر پایه اصول پدافند غیر عامل در سطح شهر
له و تقوم ناکسا یا
• استفاده از زمینهای بایر در محدودهی کمربندی و محله فرودگاه بهمنظور اح اد ثثث محل ل
احداث پار 
کهای چندمنظوره به منظور استفاده در شرایط بحران
• استفاده از ظرفیتهای موجود در نوار ساحلی و ایجاد اسکلههای متعدد مانند اسکلههاای موج هاتسور رد دو ای   
اولی شمالی و جنوبی بهمنظور تمرکززدایی از اسکله صیادی بندرو کاهش حجم ورود شناورها
• ایجاد زمینه الزم بهمنظور ارتقاء سطح آمادگی همگانی شرایط با آموزش و توسعه فرهنگ ایمنی مبتنی ب لوصا ر   
پدافند غیرعامل در مراکز آموزشی و نهادینه کردن آن در زندگی شهروندان.
منابع
ابراهیمزاده ،عیسی و همکاران ( ،) 388 1تحلیل و سنجش سطوح توسعه برخورداری شهری موردشناسی :شهر مشهد ،فص تاقیقحت همانل   
جغرافیایی ،شماره  . 95صفحات . 54 - 30
یهای پدافند غیرعامل ،ویرایش سوم ،تهران ،انتشارات بوستان حمید ،صفحات . 59 - 57
اسکندری ،حمید (  ،)39 13دانستن 
امینی ورکی ،سعید ،مدیری ،مهدی (  ،) 1387شمسایی ضفرقندی ،فتح اله و قنبری نسب ،علی ،شناسایی دیدگاههای حاکم بر آسیبپذیری
لنامه م ارحب تیرید نن ننن ،دوره ،3
شهرها در برابر مخاطرات محیطی و استخراج مؤلفههای تأثیرگذار در آن با استفاده از روش کیو ،فص 
شماره  ،4صفحات .81-5
بهزادفر ،مصطفي ،زمانيان ،روزبه (  ،)39 13برنامه ريزي راهبردي توسعه گردشگري با تکيه بر بخش محص ناتسرهش :يدروم هنومن لو     
نيشابور ،نشريه بين المللي علوم مهندسي ،دوره  ،91شماره ( 6ويژه نامه مهندسي معماري و شهر سازي)؛ صفحات . 103 – 89

جان پیرس ،ریچاردکنت رابینسون (  ،)19 13برنامهریزی و مدیریت استراتژیک ،تهران ،موسسه انتشارات یادواره کتاب.
ی ،نش بیز یاهرنه هیر ااا اااا ،ش هرام
زبردست ،اسفندیار (  ،) 1380کاربرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در برنامهریزی ش ا هقطنم و یره یی یی

، 10

صفحات .12- 13
شهای برنامهریزی ش یره
زبردست ،اسفندیار ( ،) 384 1روشهای ارزیابی در برنامهریزی شهری و منطقهای ،جزوهی درسی رو 

 ،2گ هور

آموزشی شهرسازی ،دانشگاه هنرهای زیبا.
شورت جان رنه (  ،) 1381نظم شهری و درآمدی بر شهرها ،فرهنگ و قدرت ،ترجمه اسماعیل چاووشی ،انتشارات تربی 
تمعلم ،تهران.
ضیائی ،مصطفی؛ قائد رحمتی ،صفر (  ،)19 13برنامهریزی مقابله با مخاطرات انسانی ،انتشارات دانشگاه یزد .چاپ اول.
علیزاده ،مهدی ،ارزیابی آسیبپذیری زیرساختهای شهری کوهدشت با رویکرد پدافند غیرعامل ،پایاننننام شرا یسانشراک ه ددد دددد ،رشتهههی
جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز.5931 ،
ل ،فص همانل
کامران ،حسن؛ حسینی امینی ،حسن؛ پریزادي ،طاهر (  ،)09 13تحلیل ساختارهاي شهر شهریار و راهبرده ماعریغ دنفادپ يا للل للل

9931  بهار، شماره دوم، سال دهم،) فصلنامه علمی – پژوهشی جغرافیا (برنامهریزی منطقهای856
. 37 -5  صفحات. تهران، 30  شماره،جغرافیا
 فص همانل،))  کاربرد پدافند غیرعامل در ژئوپولوتیک و برنامهریزی شهری(شهرستان ش رایره،)19 13 (  حسن، حسن و حسینی امینی،کامران
.1- 27  صفحات، 35  شماره، سال دهم،جغرافیا
    اولین همایش ملی م یرهش تیرید، بررسی و تبیین نقش پدافند غیرعامل در ارتقای امنیت فضای شهری کشور، ا، قو فیروز پور،کیانژاد
.19 13 ، اردیبهشت3 ، تهران، 404 1 در افق چشمانداز
. چاپ اول، انتشارات دانشگاه چمران اهواز، ایمنی و پدافند غیرعامل شهری،)2931(  مصطفی،محمدی ده چشمه
. چاپ دوم، انتشارات دانشگاه صنعتي مالك اشتر،(  اقدامات، )استحكامات، اصول و مباني پدافند غير عامل،) 386 1(  جواد،موحدي نيا
. نشر انتخاب، تهران، امنيت ملي و شهر، پدافند غيرعامل،)4931(  حسن، افشین؛ حسینی امینی، مرضیه؛ متقی،موغلی
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