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چکیده
پدافند غیرعامل مجموعه اقداماتی است که انجام میشود تا در صورت بروز جنگ ،خسارات احتمالی به حداقل میزان خود
برسد به بیان دیگر هر اقدام غیر مسلحانهای که موجب کاهش آسیب پذیری نیروی انسانی ،ساختمانها ،تاسیسات ،تجهیزات،
اسناد و شریانهای کشور در مقابل عملیات خصمانه و مخرب دشمن گردد ،پدافند غیرعامل گفته میشود .این تحقیق با هدف
تحلیل و ارزیابی مراکز مهم ،حیاتی و حساس منطقه  4شهر تهران از منظر پدافند غیرعامل انجام شده است .تحقیق از لحاظ هدف
کاربردی و از لحاظ روش توصیفی -تحلیلی میباشد .متغیرهای مورد بررسی شامل شناسایی مكانهای حیاتی ،حساس و مهم منطقه
 4شهر تهران ،به منظور کاهش خسارتهای ناشی از حمالت دشمن ،باال بردن قدرت دفاعی ،آستانه مقاومت ملی ،بازدارندگی و
شهرسازی دفاعی است .روش جمعآوری اطالعات عمدتاً کتابخانهای بوده و با توجه به نوع تحقیق از مطالعات میدانی (مصاحبه) نیز
استفاده شده است .در تحلیل و تهیه نقشههای مربوطه ،از نرم افزار  ARC_GISو  EXCELاستفاده شده است .در این مقاله از
تكنیک ماتریسی برای بررسی انطباق نظام شهری منطقه  4شهر تهران با اصول پدافند غیرعامل استفاده شده است که به شناسایی
مراکز مهم ،حیاتی و حساس منطقه پرداخته شده است .نتایج پژوهش بیانگر عدم رعایت اصول پدافند غیرعامل در این منطقه است.
بدین طریق میتوان قبل از وقوع جنگ برای کاهش خسارات جانی و مالی نقاط استراتژیک شهر ،جایی که ادامه حیات شهر و
مقاومت آن وابسته به این مراکز است اقدام نمود.

واژگان کلیدی :پدافند غیرعامل ،جنگ ،منطقه  4تهران ،برنامهریزی شهری ،دفاع

( -0نویسنده مسئول) azitarajabi@yahoo.com
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مقدمه
یکی از شاخههای کلیدی که نقش عمـده ایی در تکمیل اهداف پدافند غیر عامـل دارد ،استفاده از برنامه ریزی
شهری و ضوابط و اصول آن میباشد .برای برنامه ریزی پدافند شهری با روش نوین ،نخست باید تهدیدات شناخته
شوند؛ در این زمینه ،عواملی که شهر را تهدید میکنند ،میتوان به سه گروه عمـده زیـر تقسـیم کـرد:
 -0عوامل طبیعی مانند سیل ،زمین لرزه ،گردباد ،توفان وآتـش سـوزی و-0 ،...دشـمن کـه بـه وسـیلۀ جنـگ
افزارهای خود به شهر آسیب میرساند-9 .ستون پنجم (.)Ziari, 2007: 31
تجارب هشت سال دفاع مقدس همراه با درسهایی از جنگهای ویرانگر اخیر با همسایگان (جنگ  39روزه سال
 0330متحدین امریکا علیه عراق (جنگ اول خلیج فارس)) ،جنگ یازده هفتهای سال  0333ناتو علیه یوگسالوی،
جنگ سال  0119امریکا و انگلیس علیه عراق ،جنگ  99روزه سال  0116اسرائیل علیه لبنان و جنگ لیبی مؤید این
نظر است که کشور مهاجم جهت درهم شکستن اراده ملت و توان اقتصادی و نظامی کشور مورد تهاجم و نهایتاً
تغییر نظام سیاسی آن با اتخاذ استراتژی انهدام مراکز ثقل حیاتی (ملی) ،حساس (منطقهایی) و مهم (شهری) توجه
خود را ابتدا به از بین بردن این مراکز نموده که خود نشانگر آثار مخربی است که در جنگهای احتمالی آینده کلیه
زیرساختها را مورد هجوم قرار خواهد داد ()Saremi, 2011: 14
پدافند غیرعامل یکی از شاخههای مدیریت بحران و نوع تهدید مرتبط با آن جنگ است؛ بیش از  06رشته در آن
کاربرد دارد (.)Hossein Yamani, 2010
تأسیسات و تجهیزات شهری که بخشی از آنها زیرساختهای حیاتی ،حساس و مهم کشور هستند و بخش دیگر
مراکز تولید ،توزیع و ارائه خدمات شهری مانند :کاربری اراضی ،مخزن و منابع آب شهر ،تأسیسات برق شهر ،مرکز
مخابرات ،تأسیسات گاز شهری ،اورژانس ،آتشنشانی ،فرمانداری ،شهرداری ،مترو و مسیرهای حملونقل،
بیمارستانها و ...از جمله فضاهای عمومی خدماتی و راهبردی در شهر و منطقه هستند که بایستی در برنامهریزیهای
دفاعی لحاظ شوند .امروزه با توجه به تجهیزات جدید و فناوریهای نوینی که با هزینه گزاف احداث و مورد
بهرهبرداری شهری قرار میگیرند و ارتباط مستقیم با سایر کارکردهای شهر دارنداز جمله مواردی هستند که مورد
غفلت قرار گرفتهاند.)(Jalali, 2013:12)( .
مطابق با قانون برنامه پنجم توسعه نیز یکی از محورهای اساسی موضوع امنیت ملی و دفاع بحث پدافند غیرعامل
است که بایستی در برنامهریزیها لحاظ شود؛ در سند راهبردی سازمان پدافند غیرعامل نیز لزوم تمهیدات پدافند
غیرعامل در کلیه طرحهای عمرانی ،شهری و ...مورد تأکید قرار گرفته است (.)Kamran, 2011: 18
ایران جز  01کشور حادثه خیز دنیاست .از مخاطرات انسانی جنگ و مخاطرات طبیعی زلزله محتملترین تهدیدات
ایران است 01،درصد منابع دنیا و یك درصد جمعیت دنیا در ایران است .همچنین به دلیل قرارگیری در خاور میانه و
موقعیتهای منحصر به فرد جغرافیایی :ژئوپلیتیك ،ژئواستراتژیك ،مورد طمع ،ترس و تهدید است .تهران بهعنوان
مرکز سیاسی کشور با تمرکز بسیار زیاد :سیاسی ،اداری ،اجرایی و ...بسیار بحرانزا است ()vafamehr 2011:20
منطقه  3شهر تهران در میان مناطق  00گانه تهران وسیعترین و پرجمعیتترین منطقه است این منطقه به دلیل قرار
گرفتن مراکز استرتژیك در آن اهمیت خاصی دارد (.)Hejazizadeh, 2012: 14
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این پژوهش براساس اصول پدافند غیرعامل ،بر این فرضیه استوار است که آیااین مراکز در راستای اصول
پدافندغیرعامل هستند یا خیر .لذا پرسش اصلی تحقیق به این صورت تعریف میگردد :آیا مراکز منطقه  3شهر تهران
اصول پدافند غیرعامل سازگاری دارند؟
با توجه به موضوع ،اهداف و فرضیات ،این تحقیق از لحاظ هدف از نوع کاربردی و از لحاظ روش انجام توصیفی –
تحلیلی و موردی میباشد .از نظر ماهیت کار استقرایی است یعنی از جزئ به کل میرسد لذا با تحلیل توزیع فضایی
مراکز و تاسیسات حیاتی ،حساس و مهم و موقعیت هریك تشریح شده و سپس رابطه استقرار هر کدام از این
کاربریها با شاخصهایی همچون تراکم جمعیتی و سازگاری مورد بررسی قرار میگیرد .جمع آوری اطالعات هم به
صورت کتابخانهای و اسنادی و هم به صورت برداشت میدانی صورت گرفته است .اطالعاتی مانند تراکم جمعیت
مناطق و کاربریهای همجوار از مطالعات و منابع موجود و کاربریهای با استفاده از برداشت میدانی جمع آوری
شده است .سپس تحلیل وضعیت منطقه  3شهرداری تهران از طریق تکنیك ماتریسی و شناسایی مراکز استراتژیك
صورت خواهد گرفت دادههای گردآوری شده از طریق روش ماتریسی تجزیه و تحلیل میشود .با توجه نحوه
تحلیل نهایی از روش تحلیل توصیفی و دادههای کیفی استفاده شده است .جامعۀ آماری در این تحقیق ،شامل کلیۀ
مدیران ارشد و معاونان در سازمانها در منطقه  3شهرداری تهران است با توجه به نقش و اهمیت پدافند غیرعامل در
فرایند توسعۀ مدیریت بحران کشور انتظار میرود که نتایج ارزندهای در این زمینه حاصل شود .در منطقه  3شهرداری
تهران متاسفانه تاکنون تحقیق جامعی در این خصوص صورت نگرفته است .این تحقیق درصدد آن است تا با
مشارکت جامعۀ آماری و بهرهگیری از نظریات پاسخدهندگان به نیازها و خواست جامعۀ هدف از موضوع تحقیق پی
برده شود ،زیرا برنامهریزی برای پدافند غیرعامل باید متناسب با نیاز این منطقه منظور گردد .از طرفی تحقیق درصدد
است تا شنیدهها و گفتار حاکم در میان مدیران ارشد منطقه  3را در خصوص بررسی و ارزیابی وضعیت پدافند
غیرعامل را مورد بررسی میان جامعۀ هدف قرار دهد .به وضوح دیده میشود که بسیاری از این گفتهها و شنیدهها در
میان مدیران ارشد عمومیت داشته و بارها از زبان خود مسئوالن امر شاید مطرح گردیده اما در برنامهریزیها کمتر
مورد توجه قرار گرفته است
در این تحقیق روشهایی به شرح زیر ،جهت گردآوری اطالعات مورد استفاده قرار میگیرد.
روش اسنادی :در طی این تحقیق با استفاده از این روش عالوه بر کاوشهای اینترنتی ،کتابها ،مقاالت ،گزارشهای
ادارات تابعه و اسناد مختلفی مورد بررسی قرار گرفته و فیش برداری میگردد که عموماً در مباحث نظری تحقیق و
شناخت وضع موجود منطقه مورد مطالعه و دادههای کمی مورد نیاز در بخش تجزیه و تحلیل مورد استفاده قرار
میگیرند.
روش مصاحبه و مشاهده :جهت تکمیل اطالعات با برخی از افراد آگاه و مدیران ارشد سازمانها و نهادهای مرتبط
مصاحبه حضوری انجام میگیرد .همچنین در طی مطالعه میدانی زیرساختهای منطقه  3شهرداری تهران جهت ارائه
الگوی مناسب پدافند غیر عامل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 963فصلنامه علمي  -پژوهشي نگرشهای نو در جغرافیای انساني – سال یازدهم ،شماره اول ،زمستان 7931

ادبیات تحقیق
پدافند :واژة «پدافند» از دو جزء «پد» و «آفند» تشکیل شده است .در فرهنگ و ادب فارسی «پاد» یـا «پـد» پیشوندی
است که به معانی «متضاد ،پی در پی و دنبال هم» بوده ( )Dehkhoda, 1972: 47و هرگاه قبل از واژهای قرار گیرد،
معنای آن را معکوس مینماید .واژة «آفند» نیز به معنای «جنگ ،جـدال ،پیکـار و دشـمنی» اسـت (همان).
با عنایت به این مهم ،پدافند غیر عامل ،مجموعه تدابیری است که مدیریت بحران را تسهیل میکند و کاهش اثرات
حاصل از هر نوع مخاطرات طبیعی و انسانی را با توجه به بحرانسنجی و پتانسیلهای مخـاطره آفرینی هر محدوده،
قبل از وقوع هر نوع بالیایی را مد نظر قرار میدهد و برنامه ریزیهای الزم را بـا توجه بـه نوع بحران یا بحرانهای
تهدید کننده ،اعمال و اتّخاذ مینماید.
پدافند غیرعامل :به معنی حفظ جان مردم ،تضمین امنیت افراد ،صیانت از تمامیت ارضی وحاکمیت ملی عاملی در
قدرتسازی و باال بردن قدرت ملی در همه مواقع در برابر هرگونه شرایط ،موقعیت وهر گونه تجاوز بدون
بهکارگیری سالح است .پدافند عامل :که بکارگیری سالح در مقابل هر گونه حمله مسلحانه است ( Jajarmi, 2012:

.)123
نیازی تبار پدافند عامل را این طور تعریف میکند« :دفاع در مقابل دشمن با بکارگیری سالح ،تجهیزات جنگی و
تکنیكهای رزمی به منظور از کارانداختن ماشین جنگی دشمن ونابودی آن ( )Kamran, 2012و پدافند غیرعامل که
یکی از شاخههای مدیریت بحران است و بیشتر تأکید آن روی مدیریت پیش از بحران است ،عبارتست از هر اقدام
غیرمسلحانهای که سبب کاهش آسیبپذیری نیروی انسانی ،ساختمانها ،تأسیسات ،تجهیزات ،اسناد و شریانهای
کشور در مقابل حمالت مسلحانه دشمن گردد ( .)Prizady, 2010کاربریهای حیاتی (مخازن آب و پستهای
انتقال برق) :به کاربریهایی که از ملزومات اولیه بـرای هـر شـهربوده و چرخۀ زندگی را در شهر ،بنیان مینهند،
اطالق میشود .وجود آنها بـر خـدمات رسـانی بهینـه ،تأثیر گذاشته و نقصان در اینگونه کاربریها (با وقوع
بحران) ،میتواند جریان حیاتی شهر را مختـل و از روال عـادی خارج و ظرف چند روز شهر را با نابسامانی روبه
رو نماید .استقرار بهینۀ این کاربریها با توجه به بحران سـنجی هر محدوده ،میتواند بر میزان کارایی و عملکرد آن
در زمان بحران ،فوق العاده مؤثر باشد (.)Hossein Zadeh Delir et al., 2012
کاربریهای اشتعالی (پمپ بنزین ،مراکز تقلیل فشار گاز ،انبار گاز و مواد منفجره و :)...کاربریهایی هسـتند که
در سطح خدماتی وسیع در شهر ،فعالیت نموده و همزمان با حادث شدن بحران (جنگ و زلزلـه) در شـهر و در
صورت عدم رعایت سازگاری و ایمنی در زمان استقرار و مکـان یـابی ،عـالوه بـر بـه مخـاطره افتـادن
خـودکاربری ،میتوانند به صورت آنی منجر به خسارات جبران ناپذیری در کاربریهای همجوار خود شوند؛ البته
این امر ،بستگی به نوع بحران و کاربریهای همجوار آن دارد که بر میزان موج انفجار تأثیر مستقیم دارد.
کاربریهای زیرساختی و تأسیساتی (بیمارستانها ،فرودگاهها ،پایانهها و :)...کاربریهایی هسـتند کـه بـه نحویی
مهم با عملیات امداد و نجات ارتباط مستقیم دارند و بسترهایی را برای این جریان فراهم مینمایند .بـاتوجه به
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احتمال وقوع هر نوع بحران در هر محدودهایی ،لزوم رعایت ضوابط و اصول حاکم بر استقرار و مکـان گزینی آن
(رعایت همجواریها ،توزیع بهینه ،وجود کاربریهای چندمنظوره و )...ضروری مینمایند.
کاربریهای حساس و استراتژیک (پاالیشگاهها و پتروشیمیها ،وکارخانجات صنعتی و غـذایی بـا سـطح
تولید فراملی و :)...مراکزی هستند که انهدام کلی یا قسمتی از آنها ،موجـب صـدمات قابـل توجه بـه نظـام
سیاسی ،اقتصادی ،دفاعی و ...با سطح تأثیرگذاری منطقه ایی میگردد (.)Maleki, 2012: 12
پس از پایان جنگ جهانی دوم در بسیاری از کشورهای جهان ،پدافند غیرعامل نوین به عنوان راهکار غیرمسلحانه در
جهت کاهش آسیبپذیری تأسیسات شهری ،تجهیزات زیربنایی و نیروی انسانی مطرح شده و مورد توجه قرار
گرفته است به عنوان مثال کشوری مثل سوئیس که اصالً ارتش ندارد کلیه ابنیههای آن ملزم به ساخت پناهگاه ضد
هستهایی هستند و یا در کره شمالی مترو را در عمق زیاد و به جای یك بندر حجیم چندین بندر کوچك میسازند و
یا در چین خیابانهای شانگهای و پکن را طوری طراحی کردهاند که بتوان شورشهای خیابانی را به آسانی کنترل
نمود ،در کشورهای پیشرفته نیز هر پروژهای قبل از اجرا بایستی جنبههای دفاعی آن سنجیده شود (.)Prizady, 2010
 ،)(2014) Rastgaranبه بررسی نقش تاثیرگذار ایمن سازی و حفاظت از فضاهای بدون دفاع شهری به عنوان یکی از
کلیدهای توسعه شهر با نمونه موردی شهر سمنان پرداخته و به ارائه راهکار به جهت شناخت و جلوگیری از گسترش
این گونه فضاها در بافتهای فرسوده شهری پرداخته است.
 )2014( Jameee and Pourpiraliدر تحقیق خود با موضوع سنجش آسیب پذیری شهرها در برابر حمالت هوایی و
ارائه راهکارهای شهرسازانه کالن جهت کاهش آسیبهای پیش رو )مورد پژوهی :ناحیه  6منطقه  0تهران(تحقیق
نشان میدهد که این ناحیه از اصول پدافندغیرعامل در شهرسازی تبعیت نکرده است و در وضع مناسبی به سر نمیبرد
و نیازمند راهکارهایی در این خصوص میباشد.
 )2014( Nazeran et alتحقیقی با موضوع تحلیل و آسیب شناسی شبکه معابرشهری در بافت مرکزی کالنشهر مشهد
از منظر پدافند غیرعامل (نمونه موردی :ناحیه یك شهرداری منطقه  8مشهد) انجام دادند .نتایج تحقیق حاکی از وجود
شبکه معابر ناکارآمد و آسیب پذیری باالی محدوده مورد مطالعه از منظر پدافند غیرعامل است.

 ))2012( .Zarei et alدر تحقیقی با موضوع بررسی مدیریت بحران و پدافند غیر عامل ونقش آن در توسعه پایدار به
شناخت عوامل و بررسی اقدامات ضروری و الزم در مواجهه با آن و تبیین راهکارهای راهبردی حائز اهمیت در
مدیریت بحران و پدافند غیرعامل مورد مطالعه قرار گرفته است .در این تحقیق فرضیه زیر مورد بررسی قرار
میگیرد:
به نظر میرسد مراکز استراتژیك منطقه  3شهر تهران با اصول پدافند غیرعامل سازگاری ندارد.
روش تحقیق
تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی -تحلیلی میباشد .فضای پژوهش محدوده منطقه  3شهر
تهران و جامعه آماری پژوهش حاضر ،تعدادی از کارشناسان بخش عمومی (شهرداری) ،خصوصی (مهندسین مشاور
و دفاتر مهندسی) ،دولتی (فرمانداری و ادارات) ،اساتید دانشگاه ،پژوهشگران مرتبط ،مسئوالن بلند پایه اجرایی
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کشور ،کارشناسان ارشد نظامی ،مردم و غیره ...هستند .در راستای شناخت وضع موجود و درک ضرورت بررسی
تمهیدات پدافند غیرعامل منطقه  3شهر تهران ،اقدام به گردآوری دادههای خام از نتایج آخرین سرشماری نفوس و
مسکن کشور در مرکز آمار ایران سال  ،0931گردید و با بررسی مطالعات طرح جامع و تفصیلی و اخذ نقشههای
مربوطه از وزارت مسکن و شهرسازی ،مطالعات میدانی وسیع ،جایگاه منطقه و سایت به لحاظ طبیعی ،اقتصادی،
اجتماعی و  ...تدقیق گردید و در نهایت ،با استفاده از جدول ماتریسی ،سطوح مختلف عرصههای تصمیمگیری تا
تعیین پروژههای تغییری و توسعهای مشخص و ارائه خواهد شد .در این پژوهش ،از نرمافزارهای ARC GIS,

 Excel-Spssنیز استفاده شده است.
قلمرو تحقیق
شهر تهران به عنوان بخشی از گستره تهران بر روی نهشتههای آبرفتی واقع شده است این حوضه رسوبی ،گستره
وسیعی از اراضی کوه پایههای بخش جنوبی البرز مرکزی در حد فاصل دو رودخانه مهم جاجرود در شرق و کن در
غرب را شامل میشود .گستره تهران از شمال به دامنههای جنوبی البرز از شرق به ارتفاعات قوچك و بی بی
شهربانو از طرف غرب به گستره کرج و از طرف جنوب به دشت هموار تهران محدود میشود .ارتفاع از سطح دریا
از  0311متر در شمیرانات تا  311متر در شهرری به تدریج کاهش مییابد.
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منطقه  3شهرداری تهران در دامنه جنوب رشته کوه البرز و شمال شرقی کالن شهر تهران واقع شده و پرجمعیتترین
و وسیعترین منطقه بین مناطق  00گانه است .این منطقه با  3ناحیه شهری و  01محله 01 ،درصد مساحت کل شهر
تهران را در بر گرفته است و پس از منطقه  00دارای بزرگترین محدوده حریم میباشد .در این منطقه  00درصد
جمعیت شهر تهران ساکن هستند.
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محدود منطقه  4شهرداری تهران
از شمال :بزرگراه شهید بابایی و مرز مشترک با منطقه 0
از جنوب :بزرگراه رسالت ،مرز مشترک با مناطق  1و  8و خیابان دماوند ،مرز مشترک با منطقه .09
از غرب :خیابانهای شریعتی و پاسداران و مرز مشترک با منطقه .9
از شرق :بزرگراه آبعلی ،حریم منطقه و ارتفاعات سرخه حصار.
بدین ترتیب منطقه  3شهرداری تهران با مناطق  09-8-1-9-0دارای بدنه مشترک و هم جوار است با وجود
ویژگیهایی چون وجود مراکز مهم و استراتژیك در آن ،وجود نابرابری اجتماعی – اقتصادی شدید در آن ،جوان
بودن میانگین سنی جمعیت ،وجود اقشار آسیب پذیر در محلههایی هم چون خاک سفید ،شمیران نو و  ...از سایر
محلههای تهران قابل تمایز و تفکیك است .براساس مطالعات طرح تفصیلی منطقه  ،3هستههای ابتدایی تشکیل
محلههای نارمك و تهران پارس نیز در دهه  0991-31و اندکی پیش از آن پدید آمد .محله نارمك در دوران دولت
ملی با نقشه و برنامه ریزی شهری طراحی و سپس ساخته شد .از این رو بافت این محله که از شکل هندسی منسجم
و باقاعدهای برخوردار است ،بعنوان یادگار نخستین کوششها در طراحی و برنامه ریزی شهری تهران دارای ارزش
تاریخی است .اغلب عملیات ساخت و ساز منطقه  3در طی سالهای بعد بویژه در دهه  11صورت گرفته است .از
سال  0916به بعد ورودی شرقی منطقه  3به محل استقرار جمعیت مهاجر شهرهای دیگر تبدیل شد و بتدریج
بافتهای حاشیهای مانند ،محلههای خاک سفید (گلشن) و شمیران نو شکل گرفتند .پس از آن منطقه  3با انبوه
سازی مجتمعهای مسکونی روبرو و شهرکهایی مانند شهرک پارس ،امید و گلستان پدید آمدند.
میتوان گفت منطقه  3طی این سالها با توسعهای به مراتب بیشتر از سطخ تهران مواجه بوده است.
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وسعت و مالحضات کلی منطقه  4شهرداری تهران
وسعت کل

 069/3کیلومتر مربع

وسعت حریم

 010کیلومتر مربع

جمعیت ساکن

 809هزار نفر

تعداد محالت

 01محله

تعداد نواحی

 3ناحیه

بزرگراه

 1بزرگراه به طول حدود  19کیلومتر

تعداد پلهای سواره روی تقاطعات غیر هم سطح

 99پل

سرانه فضای سبز با احتساب جنگل لویزان

 61متر مربع برای هر نفر

سرانه فضای سبز بدون احتساب جنگل لویزان

 01متر مربع برای هر نفر

مساحت معابر (سطوح سواره رو)

حدود  00/1میلیون متر مربع

مساحت معابر (سطوح پیاده رو)

حدود  9میلیون متر مربع

تعداد بوستانها

 081عدد ،به مساحت  6/1میلیون متر مربع

تعداد مدارس

 011باب مدرسه دولتی و  008باب غیر انتفاعی

تعداد مساجد

 008باب

تعداد حسینیه

 11حسینیه

کانالهای جمع آوری و هدایت آبهای سطحی

 03مورد به طول حدود  91/1کیلومتر

مراکز ورزشی

 01مجموعه

مراکز در حال ساخت

سه مجموعه ورزشی 1،مرکز فرهنگی

مراکز فرهنگی

 6مجموعه

مراکز دانشگاهی

 01مؤسسه و مرکز

قناتهای فعال موجود

 00قنات به طول  11کیلومتر

منبع :معاونت هماهنگی برنامه ریزی شهرداری منطقه  3شهرداری تهران

یافتههای تحقیق
روش ماتریسی
معیارهای موردمطالعه و بررسی که به عنوان یك نظریه مورد قبول و اجرایی با کاربردهای مختلف در منابع مربوطه
ثبت گردیده تحت عنوان ماتریس کارور قابل تشخیص است .کلمه اختصاری “کارور” جمع حروف اول معیارهای
ششگانه اولویتبندی اهداف یا انتخاب بهترین هدف است .در طول مطالعات و بررسیهای تکمیلی بعدی ،معیار
دیگری که در واقع معیار هفتم محسوب شده با عنوان ارزش اقتصادی مستحدثات و بازدهی ارزی و ریالی آن که در
حقیقت تأثیر تخریب هدف در افکار عمومی جهان است به معیارهای ششگانه اضافه شد.
جدول  :1معیارهای هفتگانه انتخاب بهترین هدف از سوی دشمن
ردیف

معیارهای اولویت هدف

حروف اول

0

اهمیت و حساسیت هدف )(Criticality

C

0

قابلیت دسترسی هدف ()Access ability

A

9

قابلیت مرمت و احیای مجدد هدف ()Recuper ability

R

3

آسیبپذیری هدف ()Vulnerability

V

1

تأثیرپذیری هدف ()Effect

E

6

قابلیت کشف هدف ()Recognizability

R

نام ماتریس یا مجموع حروف اول

CARVER

1

ارزش اقتصادی مستحدثات و بازدهی ارزی و ریالی ) (Economic Valueیا ) (Economic Worthکه مخفف آن  EWیا  EVاست

Source: Research findings, 2016

الف) اهمیت و حساسیت هدف :اهمیت و حساسیت هدف در حقیقت میزان اهمیت ،حساسیت و ارزش اقتصادی،
سیاسی ،اجتماعی ،نظامی ،امنیتی و  ...هدف است.
ب) قابلیت دسترسی هدف :هدف در صورتی قابل دسترسی است که دشمن بتواند به سهولت به طرق فیزیکی یا
شلیك از راه دور بدون مواجه شدن با موانع طبیعی یا مصنوعی به هدف رسیده و مأموریت خود را انجام دهد.
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مالحظات تأثیرگذار در دسترسی به هدف عبارتند از :سامانههای هشداردهنده و اعالم خطر ،تجهیزات تجسسی و
مراقبتی ،تسلیحات موجود پدافند هوایی در منطقه ،عوارض و منابع طبیعی ،موانع مصنوعی از قبیل دیوارهای
حفاظتی و سازهای ،عمق و فاصله هدف ،اندازه هدف ،موقعیت مکانی هدف (سطحی ،زیرزمینی ،عمیق یا
نیمهعمیق) ،شرایط آب و هوایی ،سیستم حمل و نقل جادهای و ریلی ،پوشش و انقضا.
پ) قابلیت مرمت و احیای مجدد هدف :قابلیت مرمت و احیای مجدد هدف بدین مفهوم است که بعد از
هدفگیری و اصابت و ایجاد خسارت به آن ،در چه مدت زمان میتوان آن را ترمیم و به حالت اول برگرداند.
مالحظات و عوامل تأثیرگذار در مرمت و احیای مجدد هدف عبارتند از :تسلیحات ،امکانات و تجهیزات موجود
در محل از قبیل :جرثقیلهای سنگین و تجهیزات مهندسی ،تجهیزات و قطعات یدکی موجود برای جایگزینی و
تعمیر ،تجهیزات و قطعات معیوب و خسارتدیده ،منحصر بفرد نبودن هدف ،امکانات تعمیراتی ،نیروی انسانی
متخصص و ماهر در دسترس ،تجهیزات اطفای حریق ،تحریم اقتصادی ،میزان آمادگی و سازماندهی جهت مواجهه با
بحران)Daneshpoor, 2008:43( .
ت) آسیبپذیری هدف :یك هدف در صورتی آسیبپذیر است که به راحتی و سهولت در مقابل تهدیدات،
خطرپذیر بوده و در صورت تهاجم دشمن با خسارات و تلفات زیادی مواجه گردد.
مالحظات و عوامل تأثیرگذار درآسیبپذیری هدف عبارتند از :ماهیت و ساختار هدف ،اهداف موجود در
دسترس شامل :نیروی انسانی ،تجهیزات و تأسیسات ،موقعیت نامناسب مکانی ،مواد و اقالم پرخطر.
ث) تأثیرپذیری هدف :منظور از تأثیرپذیری یك هدف ،میزان تأثیرات اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی ،نظامی و امنیتی
پس از انجام تهاجم است .تأثیرات حمله به اهداف برمبنای سه سطح سراسری ،منطقهای و محلی قابل ارزیابی است.
ج) قابلیت کشف و شناسایی هدف :قابلیت کشف و شناسایی هدف در حقیقت ،میزان تشخیص و شناسایی هدف
توسط منابع ،تجهیزات و سامانههای شناسایی و اطالعاتی دشمن در شرایط مختلف است.
مالحظات تأثیرگذار بر قابلیت کشف و شناسایی هدف عبارتند از :شرایط آب و هوایی ،اندازه هدف ،پیچیدگی
هدف ،عالیم و آثار هدف ،وضعیت استتار ،اختفا و پوشش هدف.
ح) ارزش اقتصادی مستحدثات و بازدهی ارزی و ریالی :ارزش اقتصادی مستحدثات و بازدهی ارزی و ریالی
هدف ،در حقیقت میزان تأثیر تخریب هدف در افکار عمومی جهان و میزان کاهش ارزش و اعتبار یك هدف
اقتصادی در انظار عمومی است .به عنوان مثال ممکن است ارزش اقتصادی نیروگاه بوشهر و میزان اعتبار ارزی و
ریالی که از سوی جمهوری اسالمی ایران در آنجا هزینه گردید .مقدار مشخصی مانند  Nدالر و یا ریال باشد ولی
این تأسیسات در مجامع عمومی و در افکار جهانی بسیار باالتر است.
ارزش نهایی ماتریس کارور (اولویتبندی هدف)
برای مشخص شدن هریك از معیارها در سناریوهای حمله دشمن ،معیارهای هفتگانه بر مبنای وضعیت آن برای
دشمن ،با مقیاس عددی ( 0الی  )01نمره داده میشود .سپس هر یك از نمرات اخذ شده مرتبط با هر معیار در
جدول نهایی منظور گردیده ،هدفی که باالترین نمره را کسب نماید ،بهترین هدف برای حمله خواهد بود .به عبارت
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دیگر هر یك از معیارهای هفتگانه انتخابی ،خود دارای یك ماتریس هستند .نمرات ماتریسهای هفتگانه مطرح
در جدولهای شماره  0تا  00آورده شده است .نمرات ماتریسهای هفتگانه مطرح در جدول ،حداکثر دارای 011
نمره هستند .هر هدفی که باالترین نمره را در جدول شماره ( )6کسب نماید ،بهترین هدف و یا هدف با اولویت
باالتر خواهدبود .به طور کلی اهداف مورد انتخاب دشمن با توجه به نمره دریافتی در جدول شماره ( )01به سه
گروه حیاتی ،حساس و مهم تقسیم میگردد .به طور کلی این جدول حداکثر دارای  011نمره است .هر هدف که
نمرهای بین  11الی  011دریافت نماید جزو اهداف حیاتی محسوب گشته و در جدول تهاجمی دشمن اولویت اول
را کسب مینماید .و هر قدر نمره کسب شده به نمره  011نزدیك باشد ،اولویت باالتری را نسبت به اهداف هم
طبقه خود کسب مینماید .اهدافی که نمره دریافتی آنها در جدول مطرح شده بین  31الی  11باشد جزو اهداف
حساس مطرح شده و در جدول تهاجمی دشمن ،اولویتی پایینتر از اولویت اهداف حیاتی کسب نموده اما متناسب
با نزدیکی نمره کسب شده آنها به نمره  11اولویت باالتری در اهداف هم طبقه خود کسب خواهد نمود .باالخره
اهدافی که نمره دریافتی آنها در جدول مطرح بین  3الی  31باشد جزو اهداف مهم مطرح گشته و در جدول تهاجمی
دشمن ،اولویتی پایینتر از اولویت اهداف حساس کسب نموده اما متناسب با نزدیکی نمره کسب شده آنها به نمره
 31اولویت باالتری در اهداف همطبقه خود کسب میکنند)Rahnemaee, 2007: 23( .
جدول  :2مشخصات ماتریسی مربوط به ارزشیابی اهمیت و حساسیت هدف
ردیف

معیار

ارزش

0

اقتصادی

01

0

سیاسی

01

9

اجتماعی

01

3

نظامی

01

1

امنیتی

01

6

فرهنگی

01

1

اعتقادی

01

مجموع

از هفت فاکتور مطرح شده پنج فاکتور که اهمیت بیشتری دارند انتخاب میشود
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)Source: Saremi(2011

جدول  :3مشخصات ماتریسی مربوط به ارزشیابی قابلیت دسترسی به هدف
ردیف

معیار

ارزش

0

هدف به سهولت قابل دسترسی باشد

 3تا 01

0

هدف قابل دسترسی باشد

 1تا 8

9

هدف نسبتاً قابل دسترسی باشد

 1تا 6

3

هدف به سختی قابل دسترسی باشد

 9تا 3

1

هدف قابل دسترسی نباشد

 0تا 0

مجموع

هدف متناسب با یکی از پنج فاکتور حداکثر ده و حداقل یك نمره است

 0تا 01

)Source: Saremi(2011

جدول  :4مشخصات ماتریسی مربوط به ارزشیابی قابلیت مرمت و احیای مجدد هدف
ردیف

معیار

ارزش

0

مرمت و احیای هدف بیش از یك سال زمان میبرد

 3تا 01

0

مرمت و احیای هدف شش ماه الی یك سال زمان میبرد

 1تا 8

9

مرمت و احیای هدف سه ماه الی شش ماه زمان میبرد

 1تا 6

3

مرمت و احیای هدف یك ماه الی سه ماه زمان میبرد

 9تا 3

1

مرمت و احیای هدف یك ماه زمان میبرد

 0تا 0

مجموع

هدف متناسب با یکی از پنج فاکتور حداکثر ده و حداقل یك نمره است

 0تا 01

)Source: Saremi(2011
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جدول  :5مشخصات ماتریسی مربوط به ارزشیابی میزان آسیبپذیری هدف
ارزش

ردیف

معیار

0

هدف تأمینکننده نیاز کشور بوده و در عمق سطحی واقع است

6

0

هدف تأمینکننده نیاز کشور بوده و در عمق متوسطی واقع است

3

9

هدف تأمینکننده نیاز کشور بوده و در عمق عمیق واقع است

0

3

هدف با اراده کشور مرتبط بوده و در عمق سطحی واقع است

6

1

هدف با اراده کشور مرتبط بوده و در عمق متوسطی واقع است

3

6

هدف با اراده کشور مرتبط بوده و در سطح عمیق واقع است

0

مجموع

هدف متناسب با یکی از دو وضعیت حداکثر شش و حداقل دو نمره است

 0تا 6

)Source: Saremi(2011

جدول  :6مشخصات ماتریسی مربوط به ارزشیابی میزان تأثیرپذیری هدف
ردیف

معیار

ارزش

0

تأثیر تهاجم اقتصادی بوده و سراسری است

6

0

تأثیر تهاجم اقتصادی بوده و منطقهای است

3

9

تأثیر تهاجم اقتصادی بوده و محلی است

0

3

تأثیر تهاجم اقتصادی بوده و سراسر جمعیت را دربر میگیرد

6

1

تأثیر تهاجم اقتصادی بوده و یك منطقه جمعیتی را دربر میگیرد

3

6

تأثیر تهاجم اقتصادی بوده و جمعیت محلی را دربر میگیرد

0

مجموع

هدف متناسب با یکی از دو وضعیت حداکثر شش و حداقل دو نمره است

 0تا 6

)Source: Saremi(2011

جدول  :7مشخصات ماتریسی مربوط به ارزشیابی قابلیت کشف و شناسایی هدف
ردیف

معیار

ارزش

0

شرایط آب و هوایی مؤثر نیست

0

0

شرایط آب و هوایی مؤثر است

1

9

اندازه هدف مناسب تهاجم است

0

3

اندازه هدف مناسب تهاجم نیست

1

1

هدف ساده و تهاجم آسان است

0

6

هدف پیچیده و تهاجم مشکل است

1

1

از هدف عالیم و آثار متعدد موجود است

0

8

عالیم و آثار هدف نامشخص است

1

3

از اصول استتار برای نگهداری هدف استفاده نشده است

0

01

از اصول استتار برای نگهداری هدف استفاده شده است

1

00

از اصول اختفا برای نگهداری هدف استفاده نشده است

0

00

از اصول اختفا برای نگهداری هدف استفاده شده است

1

09

احتماالً از اصل پوشش برای نگهداری هدف استفاده نخوهد شد

0

03

احتماالً از اصل پوشش برای نگهداری هدف استفاده خواهد شد

1

مجموع

هدف متناسب با ده فاکتور فوق دارای ارزش برابر  0الی  03است

 1تا 00

)Source: Saremi(2011

جدول :8مشخصات ماتریسی مربوط به ارزشیابی ارزش اقتصادی و بازدهی ارزی و ریالی هدف
ردیف

معیار

ارزش

0

ارزش اقتصادی و بازدهی ریالی و ارزی هدف باال است

9

0

ارزش اقتصادی و بازدهی ریالی و ارزی هدف متوسط است

0

9

ارزش اقتصادی و بازدهی ریالی و ارزی هدف پایین است

0
 0تا 9

مجموع
)Source: Saremi(2011
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جدول  :9میزان ارزش معیارهای انتخاب هدف و حوزههای هر معیار
ردیف

شرح معیار

ارزش کمی

حوزههای فرعی

0

اهمیت و حساسیت هدف

حداکثر  11نمره

 1حوزه (سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی ،نظامی ،فرهنگی ،امنیتی و اعتقادی)

0

قابلیت دسترسی به هدف

حداکثر  01نمره

 3حوزه( :مکان ،تاسیسات ،تجهیزات و نیروی انسانی)

9

قابلیت مرمت و احیای مجدد هدف

حداکثر  01نمره

 0حوزه

3

میزان آسیبپذیری هدف

حداکثر  6نمره

 0حوزه (جغرافیا و جمعیت)

1

میزان تأثیرپذیری هدف

حداکثر  6نمره

 0حوزه (تأمین نیازهای حیاتی و اداره کشور)

6

قابلیت کشف و شناسایی هدف

حداکثر  6نمره

 0حوزه (میزان وپایداری تهدید و نوع تهدید)

1

ارزش اقتصادی مستحدثات و بازدهی ارزی و ریالی

حداکثر  9نمره

 0حوزه

 11تا 011

هدف حیاتی است

 31تا 63

هدف حساس است

 3تا 93

هدف مهم است

هدف متناسب با هفت فاکتور فوق دارای ارزشی برابر
حداکثر  011و حداقل  3نمره است

)Source: Saremi(2011

پس از طی مرحله ماتریسی و ارزیابی کلیه مراکز منطقه  3شهر تهران و نتایجی که حاصل شد مشخص شد هفت
مرکز دارای اهمیت حیاتی (امتیاز بین  3 ،)011-11مرکز دارای اهمیتی حساس (امتیاز  )63-31و نهایتاً  03مرکز
دارای اهمیتی مهم (امتیاز بین  )93-3هستند .لذا از نتایج حاصل شده میتوان به اهمیت مراکز موجود در این منطقه
پی برده و به بررسی بکارگیری اصول پدافند غیرعامل در این شهرک پرداخت.
اصول پدافند غیر عامل عبارتند از :کوچكسازی ،پراکندهسازی ،مکانیابی دفاعی ،تمرکززدایی و پرهیز از تمرکز،
استتار ،اختفا ،استحکام ،اطالعرسانی و اعالن خبر ،آمایشدفاعی ،پوشش ،فریب ،اعتماد به نفس ،بومیسازی،
قدرتسازی ،اتحاد ملی و .....لذا با توجه به نتایج تکنیك ماتریسی میتوان گفت که اصول پدافند غیرعامل در
مکانیابی و تمرکز این مراکز در منطقه  3رعایت نشده لیکن آنچه در پدافند غیرعامل بیشتر مورد تأکید است
کوچكسازی ،پراکندهسازی ،مکانیابی دفاعی و تمرکززدایی است؛ که در صورت تعدیل ،پراکندگی ،تمرکززدایی و
رعایت اصول پدافند غیرعامل شکل دفاعی بخود خواهد گرفت)Ziari, 2008:54( .
بر اساس یافتههای محققین ،نقاط ضعف این منطقه در مقایسه با اصول پدافند غیرعامل بشرح زیر است:
جدول  :11نقاط ضعف پدافند غیرعامل
اصول پدافند غیر عامل

وضع موجود شهرک اداری

کوچكسازی

انبوهسازی

پراکندهسازی

تجمعسازی

مکانیابی

ندارد

تمرکززدایی

تمرکز شدید

استتار

باز و قابل دید به صورت آسان

استحکام

متوسط

اختفا

باز و قابل دید به صورت آسان

آمایش سرزمین

ندارد

آمایش دفاعی

ندارد

فریب

ندارد

پوشش

ندارد
)Source: Saremi(2011

نتیجهگیری
بحرانها چه طبیعی و غیر طبیعی ،همیشه قابل پیش بینی نیستند و هر لحظه ممکن است شهر و کشور و بزرگترین
نعمت الهی که خداوند آن را به مخلوقات ارزانیده یعنی جانشان را تهدید کنند .در این میان تنها یك برنامه ریزی کامالً

بررسي پدافند غیرعامل در منطقه917 ...
منسجم ،بجا ،منطقی و با درایت از قبل تعیین شده و به اجرا درآمده است که میتواند تا حد زیادی تعیین کننده باشد.

حال برنامه ریزی پدافند غیر عامل به عنوان یك اصل میتواند قابلیت دوام و قوام سرزمین و انسانها را معنا بخشد.
منظور از پدافند غیرعامل مجموعه اقداماتی است که بدون نیاز به کاربرد تجهیزات نظامی و صرفاً بر مبنای برنامه
ریزی و طراحی معماری و بدون نیاز به عامل انسانی و با ارائه تمهیداتی جهت مشخصات فرم ساختمان ،احجام و
المانهای پیرامونی ،پالن معماری ،نماهای جانبی ،بازشوهای خارجی و سیرکوالسیون داخلی ،در پی محدود نمودن
آسیبهای ناشی از انفجـار تهدیدات نظامـی ،بهبود قابلیتهای فضای کالبدی به منظور تأمین محافظـت از جان
افراد و به حداقل رساندن تلفات جانی ناشی از خطر انفجار میباشد .با توجه به تشابههایی که در برخی انواع
خطرات طبیعی و تهدیدات انسان ساز یافت میشود ،جهت کاهش خطرپذیری میتوان با ارزیابی خطرات بالقوه در
هر مکان ،تمهیدات بهینه پدافند غیرعامل را جهت کاهـش خطرپذیـری انـواع خطرات و سوانح در نظـر گرفـت،
مانند کاهش خسارات ناشی از زلزله و لرزش موج انفجار بمب .تعامل میان تمهیدات پدافند غیرعامل در مقابل
تهدیدات انسان ساز از یکسو و همپوشانی آن با دیگر خطرات طبیعی مانند زلزله از سوی دیگر ،میتواند به پایداری
معماری منجر شود .بدین ترتیب با اسـتفاده از اصول پدافند غیرعامل در برنامههای جامـع مدیریت بحران میتوان
با بکارگیری اقدامات مؤثر همراه با طرحهای کاربـردی و کم هزینه و چند منظـوره در مرحله آمادگی قبل از بحران،
بـه میزان زیادی از شدت و گسـتردگی خسـارات و تلفات ناشی از خطرات کاست .در حال حاضر در کشور ما
اغلب شهرها بدون توجه بـه اصول پدافند غیر عامل و اغلـب بـدون برنامه ً این گسـترش یافته و پیکربندی شده
است .طبیعتاً موضوع نیازمند توجه ویژه است زیراکه بـا توجه به تهدیـدات نظامی گسترده و تاکید بر اصول پدافند
غیر عامل در کشور پژوهشگران این حوزه موظف به یافتن راهکارهای منطقی و قابل اجرا میباشند .براساس موارد
پیش گفت منطقه بندی و سلوالر نمودن شهرها با نگرش پدافند غیرعامل ممکن است بتواند تا حدودی به تأمین
امنیت شهرهای کشور کمك کند .چنین طراحی در تمامی موارد ذکر شده اعم از انعطاف پذیـری ،دسترسی ،فرمهای
باز ،جانمایی با اصول پدافند غیرعامل منطبق بـوده و تا حد زیادی میتواند به تأمین امنیت شهرهای کشور با توجه
به وضـع موجود کمك نماید .آنچه مشخص است این است که در تهاجمات نظامی بخش زیادی از تهدیدات متوجه
شهر و تاسیسات و تجهیزات موجود در آن میشود .گذشته از اینکه شهرها از نظر فیزیکی هدفهـای ثابت و بزرگی
هسـتند که حتی از فاصلـه دور بـه آسـانی میتوان آنها را هدف قـرار داد ،عوامـل دیگری نیـز بعنوان انگیزه در
انتخاب شهرها به عنوان هدف نظامی نقش دارند که مهمترین آنها عبارتند از:
الف) شهرها محل تجمع نیروی انسـانی بوده و بیشـتر مراکـز تصمیم گیری سیاسی ،اداری و نظامی در شهرها
مسـتقر هستند.

ب) شـهرها با برخورداری از امکانـات و خدمات رفاهی و معیشتی ،نقش پشتیبانی بسـیار موثری در هدایت و اداره
جنگهـا دارند.
ج) بخـش قابـل توجهـی از سرمایههای مـادی و فرهنگـی کشـورها در شـهرها قـرار دارند .تخریـب و یا
دسـتیابی بـه ایـن سرمایهها ،انگیزههای مـادی را در نیـروی مهاجـم تقویـت میکند.
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د) شـهرها به دلیل برخورداری از بدنه دفاعی ،همیشه به عنوان الگوی پایداری و یا تسـلط بر منطقه تفسـیر
میشوند .بـه همین دلیل تسـلط برشـهرها ،شـاخصی بـرای توجیه جایـگاه نظامی و اقتدار عملیاتی به شـمار
میرود.
هـ) شـهرها بـه عنوان حلقـه ارتباطی و کانون انسـجام منطقهای و پسکرانه های روسـتایی خـود هسـتند ،بدیـن
ترتیـب شـهرها اغلـب هـدف اصلی تهدیـدات و درگیـری نظامـی بوده و پیوسـته باید فشـارهای ناشـی از جنـگ
را تحمـل نمایند.
شهر تهران به عنوان پایتخت ایران یکی از مهمترین شهرهای استراتژیك کشور میباشد .نتایج این تحقیق با تکیه بر
مطالعات منابع مختلف ،سعی در شناسایی اهمیت استراتژیك منطقه  3شهر تهران و شناخت اهداف حیاتی ،حساس
و مهم منطقه  3نشان داد .0 :این منطقه در معرض حمالت دشمن است؛  .0بایستی حداقل مراکز حیاتی این منطقه
تمرکز زدایی شود .لذا پیشنهاد میگردد:
اجرای طرحها و برنامهها و سیاستهای مصوب شورای سیاست گذاری پدافند غیرعامل تهران؛
کاهش آسیب پذیری های شهر تهران در کلیه مراکز و تأسیسات دستگاههای اجرایی در حوزهی اداره امور مردم در
شرایط اضطراری؛
پیش بینی و اجرای چگونگی تداوم چرخه خدمات اساسی دستگاهها در شرایط تهاجم برای کوتاه مدت ،میان مدت
و بلند مدت؛
تأمین نیازمندیهای ضروری مردم( ،نیاز به غذا ،آب و برق اضطراری ،بهداشت ،درمان و سالمت ،امنیت ،ارتباطات
اضطراری برای شرایط تهاجم)؛
ارتقاء آمادگی دستگاههای اجرایی در حوزه پدافند غیرعامل با برگزاری آموزشهای عمومی و تخصصی
استفاده از ظرفیتها و قابلیتهای بسیج مردمی برای اداره مردم و دستگاهها در شرایط تهاجم؛
اصول پدافند غیر عامل در مراکز حیاتی منطقه  3شهرداری تهران رعایت نشده است.
مراکز حیاتی منطقه  3شهرداری تهران بایستی تمرکز زدایی شوند.
مقررات ملی ساختمان مبحث  00در این منطقه رعایت نشده است.
 01مرکز شهری در منطقه  3شهرداری تهران شناسایی و دسته بندی شدند.
مرکز حیاتی 03 ،مرکز مهم 3 ،مرکز حساس با استفاده از شاخصهای مدل ماتریسی
کاربری اراضی همجوار این مراکز سازگاری با این مراکز ندارند.
باتوجه به کاربریهای نظامی شرق تهران و قرارگیری منطقه  3شهرداری تهران در شرق تهران به لحاظ استراتژیك
این منطقه فوق العاده مهم است.
به نظر نگارنده و با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق تنها نقطه مثبت و شاید هدف مسئوالن که به این مرکز توجه
کردهاند ،منطقه نظامی پارچین است که به علت استفاده از عمق زمین و کوههای شرق تهران و رعایت بعضی اصول
پدافند غیر عامل مثل پراکندگی داخل آن و تلفیق پدافند غیر عامل و عامل نسبتاً قابل توجه است و نقطه ضعف این
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منطقه هم داخل شهر بودن و کنار مراکز جمعیتی بودن آن است .مثالً خط  0مترو بعلت اینکه عمق آن  91متر است
نسبت به موارد مشابه که در عمق  11متری ساخته میشوند از لحاظ پدافندی ضعیف هستند.
جدول  :11نقاط ضعف پدافند غیرعامل در منطقه  4شهرداری تهران
اصول پدافند غیر عامل

وضع موجود منطقه

-0کوچكسازی

انبوهسازی

-0پراکندهسازی

تجمعسازی

-9مکانیابی

ندارد

-3تمرکززدایی

تمرکز شدید

-1استتار

باز و قابل دید به صورت آسان

-6استحکام

متوسط

-1اختفا

باز و قابل دید به صورت آسان

-8آمایش سرزمین

ندارد

-3آمایش دفاعی

ندارد

 -01فریب

ندارد

 -00پوشش

ندارد
Source: Authors

پیشنهادات
تمرکززدایی از  6مرکز حیاتی منطقه  3شهرداری تهران
تبدیل پارک جنگلی لویزان به یك مرکز  0کاربره ،کابری اول تفریحی کاربری دوم محل اسکان موقت در مواقع
بحرانی.
تبدیل تمام پارکهای منطقه  3شهرداری تهران به کاربریهای دومنظوره کاربری دوم اسکان موقت
رعایت مقررات ملی ساختمان مبحث  00درمراکزحیاتی و حساس منطقه  3شهرداری تهران
ساخت پناهگاه در کلیه مراکزمهم و حیاتی و حساس منطقه
تغییر کاربری اطراف مراکز حیاتی وحساس به کاربریهای سازگار ،به طور مثال از مسکونی به تفریحی.
رعایت اصول شهرسازی دفاعی و پدافند غیر عامل شهری در منطقه  3شهرداری تهران.
تنوع حمل و نقل در منطقه  3برای خروج اضطراری در مواقع بحران
باال بردن عمق خطوط مترو به  11متر در خط  0مترو منطقه  3شهرداری تهران
تبدیل ایستگاههای مترو به کاربریهای دو منظوره ،اسکان موقت و پناهگاه
ایجاد سامانه اعالم خطر
مقاوم سازی ساختمانهای موجود در منطقه
پراکندگی ساختمانهای دارای ارزش حیاتی در منطقه  3شهرداری تهران
چند منظوره سازی فضای زیرزمینی مانند سالن ورزشی ،سالن همایش ،مرکز تجمع و برگزاری مراسم آئینی و...
تسریع در امر نوسازی بافتهای فرسوده واقع درمنطقه  3شهرداری تهران
طراحی و احداث مبلمان مناسب شهری در فضای میانی میدان و مراکز تردد پیاده در اطراف میدان جهت امکان پناه
گرفتن افراد در حمالت تروریستی و نظامی
پیش بینی ذخیره سازی نیازهای ضروری (مثل سوخت ،آب ،آذوقه و )...در داخل منطقه  3شهرداری تهران
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طراحی و ایجاد پناهگاههای امن جهت استفاده در مواقع بحران
توسعه الگوی محالت خود اتکا در شرایط جنگ
ایجاد حریم امنیتی برای مراکز نظامی در منطقه  3شهرداری تهران
نهادینه سازی طرح جامه مدیریت شهری
مدیریت یکپارچه محدوده منطقه  3شهرداری تهران
تهیه طرح دفاع غیرعامل در منطقه  3شهر تهران با هماهنگی سازمان پدافند غیرعامل کشور
با پیش بینی حذف شبکه گاز از محدوده و با ایجاد پست تولید انررژی ،از آتش سوزیهای مهیب در هنگام بروز
حوادث
مقاوم سازی و تجهز بیمارستان و درمانگاههای پیرامون
بافتهای فرسوده منطقه  3شهر تهران باز سازی شوند
پرهیز از به کار گیری عناصر الحاقی در ساختمانها
حداقل استفاده از شیشه در نما و محل تردد افراد و استفاده از بالکن
مقاوم سازی ،مرمت و بهسازی و باز سازی عناصر کالبدی شهری
رعایت اصول استتار ،اختفاء و پوشش در مراکز حیاتی و حساس این منطقه
راه اندازی آژیر خطر در منطقه  3شهرداری تهران
آشنایی مدیران منطقه با مراکز حیاتی و حساس منطقه و اصول پداغند غیر عامل و فرهنگ سازی اصول پدافند غیر
عامل و مدیریت بحران در میان مردم منطقه  3شهرداری تهران
پیشنهاد برای پژوهشهای آینده:
در تحقیقات آتی بر روی راهبردهای حوزههای فضای شهری که دارای کارکردهای ملی ودر سطوح حیاتی ،حساس
و مهم کشور میباشند تحقیق شود( .مانند حوزه بانکی ،مراکز مهم پتروشیمی کشور و)...
با توجه به تهدید اخیر از طرف کشورهای غربی به ایران و به طبع آن بروز تهدید برای شهرهای ایران ،باید متناسب
با نوع و سطح تهدیدات جدید ،راهبردهای مربوطه نیز باید به روز شده و تدوین گردد.
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