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 چکیده

ريهیی و مهديريت   حاصل برنامهه  ،پايدارامنيت  درواقعرابطه متقابل و دوسويه دارند و  ،امنيت و توسعه

شهعا  قهرار داده و امهور    الهای انساني را تحهت  محيط شهرها فعاليت احساس ناامني در. استشهری 

امنيهت پايهدار مهمهه    برقراری  پذير نخواهد بود.انجام درستيبهاقتصادی و فرهنگي و اجتماعي و غيره 

 و جايگاه ويهژه دارد.  اهميت هاآنو طراحي  شهری ريییامنيت در فرايند برنامهلذا  ؛ستتوسعه شهرها

وضعيت پايداری و ناپايداری شهر پرديس با رويکرد امنيتي و عوامهل   و تحليلبررسي  الهمقاين هدف 

و مدل تحليلهي  GIS تحليلي به کمک تکنيک-با روش تحقيق توصيفي حاضر مقاله است. تهديدکننده

AHP با استفاده اه فهن   وپرديس را مورد تحليل قرار داده  شهر جديدعوامل تهديدکننده امنيتGISو 

 .کهرده اسهت   بنهدی اولويهت داده و  و امتيهاه ضهريب   تهديدکننهده کمي و کيفي عوامل به  AHP مدل

 و شناسايي بيانگر مقاله نتايج .ه استمدمکاني به نمايش درآهای نقشه روی بر رقومي شده و هااولويت

 خاص طوربه پرديس جديد شهر و عام طوربه شهر امنيت طبيعي و انساني تهديدکننده عوامل استخراج

 درنتيجهپذير امنيت شهر جديد پرديس مشخص شد. پهنه خطر 4ها، گذاری اين نقشهروی هم با .است

 نسهبتاً  خطر معرض در 4 و 9 پهنه و متوسط خطرپذيری 5 پهنههياد،  نسبتاً خطرپذير معرض در 5 پهنه

 شده است. ارائهبرای امنيت شهرها  هاييپيشنهادنيی  در پايان قرار دارند. کم

 .شهر پرديس، ، عوامل تهديدGIS ،AHP، ناپايداری ،: امنيتهالیدواژهک
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 مقدمه-1

پهس اه   کهه طهوری به است.عنوان يکي اه نياههای اساسي انسان مطرح بوده امنيت به تاکنونگذشته اه 

امنيهت   .بهوده اسهت  ها نيی تأمين امنيهت  های اصلي تشکيل حکومتتشکيل جوامع انساني، يکي اه انگيیه

عمران، آبادی، پيشرفت و ترقهي  تين شرط برای هندگي انسان و سکونت در يک منطقه برای هرگونه نخس

استقالل و خودکفايي کشورها بر مبنهای   تأمين کهطوریهب .پايداری يک کشور گره خورده است و با است

يهی  در شهرها ن امنيت (Hafez nia, Ahmadi por&GHaderi hajat, M,2010:281)امنيت ملي است

اساسههي هنههدگي شهههری امنيههت  هههایبنيههانيکههي اه  ديگههرعبههار بههه ؛اه معيارهههای سههرهندگي اسههت

گردد و همينهه را بهرای   مي و توسعهرشد مانع و ناپايداری همچنين ناامني  .(Rabbani, 2006:169)است

بهه ديگهری    هر يهک  .توسعه و امنيت رابطه متقابل و دوسويه دارند پس .آورديافتگي فراهم ميعدم توسعه

نبهود امنيهت در   بهه ايهن معنها کهه      .تواند مانعي برای ديگری باشهد حال هر يک ميوابسته است و درعين

 در ابعهاد مختلها اقتصهادی،    موجهب بحهران   و نقش داردو ناپايداری فرايند رشد و توسعه  ماندگيعقب

 .(Anbari,2011:329) شودو... مي سياسي ،اجتماعي

ای ريیی شهده های برنامهشهرهای جديد کانونای جديد است. شهره ،توسعهيکي اه نمودهای امروهه 

ههای  شهرها هستند. در شهرهای جديد وجود امنيت پايدار در تمام همينهبرای جذب سرريی جمعيت کالن

گيری شهرهای جديد در تاريخچه شکل .استيکي اه شرايط مهم و مهم برای موفقيت توسعه اين شهرها 

شهورای   5908شهرهای جديهد مصهوب    يابيمکاندر چارچوب و فرايند  که گرددباهمي 06 ايران به دهه

اطههراف شهههرهای بههیری طراحههي  جديههد درشهههر  58احههدا  عههالي معمههاری و شهرسههاهی ايههران 

در عمل به دميل مختلا به اهداف خود نرسهيده يها   شهرهای جديد  اما ساخت .(Ziari,2005:87)شدند

  بوده است. جدی مواجه هایچالشبا 

که ايهن دو رابطهه متقابهل بها ههم      -شهرهای جديد ايران برای دستيابي به توسعه پايدار و امنيت پايدار

اصهلي    مشهکال يکهي اه  دارنهد.   يامنيته با رويکهرد  وضعيت ناپايداری ارهيابي نياه به سنجش و  -دارند

اه  تهوان مهي  بطوريکهه  اسهت.  هبهود  هاآنفقدان رويکرد امنيتي در ساخت  و توسعه  شهرهای جديد ايران

)امنيهت اقتصهادی پهايينن، نبهود همينهه      مناسب شهری  هایهيرساختهمچون ضعا  کنندهتهديد عوامل
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ههای  گهروه اخهتالط  و  وندانها و عملکردهای مورد نياه شههر فعاليتنبود ، )ضعا امنيت شغليناشتغال 

 آميهی مخهاطره  عوامهل گين، عدم توجه به فرهن -)ناامني اجتماعيهای متفاو فرهنگ و با درآمدها جمعيتي

مقاله با رويکرد امنيتي به شهرهای جديد  اين .نام بردنبود مديريت صحيح  وصحيح  يابيمکانعدم طبيعي، 

رونهد   و بنهدی خطرپهذيری امنيهت   ارهيابي و پهنهه خاص به  طوربهپرديس  شهر جديدعام و  طوربهايران 

پايگهاه  يک  تحقق اين هدف برای و انساني تهديدکننده پرداخته است.عوامل طبيعي  بر اثر برخي ناپايداران

 4داده و تشهکيل   را شهر جديد پرديساه عوامل تهديدکننده امنيت  بندیاولويتاطالعاتي با امتياه دهي و 

ههای  نجام اين کار بها مراجعهه بهه سهاهمان    . جهت ااست را در شهر پرديس مشخص کرده خطرپذيرپهنه 

 صهور  بهرا  هاآنشهر پرديس،  و عوامل ناپايداری برای سنجش امنيتری اطالعا  مهم مربوط و گردآو

 .و تحليل کرده است ارهيابيفرايند را  AHPبا مدل تحليلي  رقومي کرده و GISهای مکاني در داده

 اهداف و روش تحقیق-2

 عهام و  طهور بهه شهرها  هدف اين مقاله شناسايي و استخراج عوامل تهديدکننده انساني و طبيعي امنيت

و راهبهرد مناسهب    شهود  خطرپذير شهر پرديس تعيهين  هایپهنه تا خاص است طوربهپرديس  جديد شهر

عوامهل  AHP تحليلهي و مهدل  GISبهه کمهک تکنيهک    و تحليلهي   -تحقيق توصهيفي  روش اتخاذ گردد.

ی را بهر اسهاس عوامهل    پرديس را مورد تحليل قرار داده و امنيت شهر شهر جديدتهديدکننده امنيت پايدار 

 .ن5)جدول بررسي و تحليل کرده است و اجتماعي کالبدی ،محيطيهيست طبيعي،تهديدکننده 

شناسايي عوامل تهديدکننده امنيت به مرور ادبيها  نظهری پرداختهه شهد کهه       منظوربهدر گام نخست 

امنيهت شههر پهرديس     ندهتهديدکندر گام دوم عوامل  امنيت استخراج گرديد.  تهديدکننده گانههفتعوامل 

بهرآورد   AHPتحليل شده است. در گام سوم تهديدا  امنيت پايدار شهر جديد پرديس با کمک تکنيهک  

 بهرآورد  منظوربه پرديس، جديد شهر در امنيت تهديدکننده عوامل و بررسي شناخت اه پس فرايندکه  شده

 شهد  اسهاس   بهر  امنيهت  خصهوص  ايمني در و مخاطرا  گانههفت عوامل کليه تهديدها، کيفي و کمي

 کمهک  بهه  مقايسهه  ايهن  .گيرنهد مي قرار سنجش مورد سپس و يکديگر مقايسه با رسانيآسيب و تخريب

 و قضهاو   مراتبي مبنهای  سلسله تحليل فرآيند در دودويي (AHP) مقايسه اين در .شودمي ماتريس انجام

 کهشده  ارائه5شماره   جدول در رديسپ جديد امنيت شهر هایکننده تهديد اه يک هر رسانيآسيب شد 
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 عبهار   به .شودمي مبنا برتری شد  بررسي، هدف به توجه با i معيار به نسبت aij،j و تعيين آن اساس بر

 ههم  با دو به دو رسانيآسيب شد  اساس بر جديد پرديس شهر در امنيت کننده تهديد عوامل تمام تردقيق

 .شوندمي مقايسه

 یکمیتی ساعتی برای مقایسه دو دوی 9 هایمقیاس -1جدول 
امتیاز )شدت 

 اهمیت(
 توضیح تعریف

 يکسان رسانيآسيبشد   یاهميت مساو 5

 است jاندکي بيشتر اه  i رسانيآسيبشد   اهميت اندکي بيشتر 9

 است jبيشتر اه  i رسانيآسيبشد   اهميت بيشتر 5

 است jه خيلي بيشتر ا i رسانيآسيبشد   اهميت خيلي بيشتر 7

 اهميت مطلق 3
قطعي به  طوربه jنسبت به  iخيلي بيشتر  رسانيآسيبشد  

 ده استياثبا  رس

 ميانه وجود دارد هایحالت کههنگامي  8و0و4و5

 

 تهديهد  عامهل  7: به تعداد  7× 7حالت اين در  n×n (تعداد ماتريس به يک در دودويي هایمقايسه

 ناميهده  n ×A= [aij]n معيارهها  دودويهي  مهاتريس مقايسهه   اتريس،مه  اين و شوندمي ثبت کننده امنيتن

سلسهله   تحليل فرايند در معکوس شروط اصل به توجه با و بوده مثبت ماتريس همگي اين عناصر .شودمي

 ههر  خواههد بهودن، در   k/5برابهر  i بهه  نسبتj عنصر باشد، اهميت k برابر j به نسبت i اهميت اگرمراتبي )

در ايهن بررسهي، اه روش ميهانگين     وجود خواههد داشهت.   aij /1و aij عددی مقدار دو دودويي، مقايسه

 وامل تهديدکننده امنيت استفاده شده است.به ضريب اهميت )وهنن هر يک اه عهندسي، برای محاس

وضهعيت امنيهت و انطبهاک مکهاني آن بهر روی نقشهه ابتهدا بهرآورد          سهاهی پيادهدر گام چهارم برای 

تعيين درجهه اهميهت عوامهل و     منظوربهشده  و سپس مشخص  تهديدکنندهبر عوامل در برا پذيریآسيب

و استنتاج اه  وتحليلتجیيهروش  عنوانبهن AHPعناصر تهديدکننده امنيت اه فرايند تحليل سلسله مراتبي )

وامهل  هر پهنه در ارتباط با هر يهک اه ع  پذيریآسيبدر اين قسمت ميیان  .استفاده گرديده است هابررسي
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فرايند ضريب اهميت )وهنن ههر   .گيرندميکميتي ساعتي مورد ارهيابي قرار  3تهديدکننده بر مبنای مقياس 

 .استامنيت  هایتهديدکنندهشبيه تعيين ضريب اهميت  کنندهتعيينپهنه نسبت به هر عامل 

وهن ههر پهنهه   امنيت و نيی  تهديدکننده اه عواملپس اه تعيين وهن و ضريب اهميت هر يک  درنهايت

در ارتباط با هر يک اه اين عوامل، به کمک تلفيق ضرايب اهميت میبور، امتيهاه نههايي ههر پهنهه در برابهر      

بهه   بها توجهه  را  هاميههمه  GIS افیارنرمتعيين خواهد شد. سپس در محيط  پذيریآسيبدر  مؤثرعوامل 

نتيجهه فراينهد بهوده    7در شهکل   ديسشههر پهر   خطرپهذير گانهه   4 هایپهنه توليد کرده کهضرايب اهميت 

 .ن7است)شکل

 مبانی نظری-3

 امنیت -3-1

ترين نياههای هندگي تعريها و جايگهاه   و اساسي ترينمهمنياههای بشر، نياه به امنيت اه  همه ميان در

به  و اوليه کوچک اجتماعا  تشکيل و جمعي هندگي بنيان و پايه و قرارداده نياههای انسان رأسخود را در 

 و گرفته خود تری  بهگسترده امنيت اهميت ،جوامع  توسعه و پيشرفت دليل به .بوده است شهرها آن بالدن

هها و  نظريهه  اسهت.  گرفته رب در را هاانسان هندگي رواني و اجتماعي، اقتصادی  کالبدی، ابعاد همه آن، دامنه

يک نياه و يهک حهق   را امنيت  خيبر شده است. ارائهامنيت در مورد مفهوم و ماهيت های مختلا ديدگاه

، هيرا ريشهه  نيی هست ذهني و نسبيامنيت يک مفهوم همچنين  .(Hashemi, 2012:294)دانندمياصلي 

های يک جامعه دارد. نسبي است هيرا يک تعريا در اعتقادا ، باورهای مذهبي، اخالقي و فرهنگي انسان

امنيهت بهه معنهای     طورکليبه .استتلا گوناگون مطلق اه امنيت وجود ندارد و تلقي اه آن در جوامع مخ

، احترام و پهذيرش اه جانهب ديگهران و    نفساعتمادبهوجود نسبي آرامش، آهادی، آسايش، اطمينان خاطر، 

آمادگي برای رويارويي با: خطر، هيان، تهديد، حمله، آسيب، شهک، اضهطراب،    ها ن ورهايي و در امان بود

و...معنها و   کالبدی ،سياسي ،اجتماعي در ابعاد مختلا اقتصادی، امنيت .استبرخوردار بودن  ترس، نگراني

 که يکي اه ابعاد امنيت به فضای شهری مربوط است. مفهوم دارد
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 شهر امنیت اجتماعی -3-2

شههری شهيکاگو مربهوط     شناسيجامعهاولين حرکت تبييني در بررسي امنيت جامعه شهری به مکتب 

شهری را با مساله امنيت پيوند داده و به مطالعهه اکولهو ی شههری     هاییناهنجارمکتب بررسي  اين است.

. درگذشته به (Shokohi, 1993:17)که بيشتر رويکرد امنيتي در بررسي رفتارهای شهرنشينان دارد پرداخته

، عرف و سنت اين امر مانع بیرگي برای ورسومآدابعلت ثبا  هندگي اجتماعي و اشتراک شديد افراد در 

آمدنهد. ولهي بها    نمهي  حساببهمسئله اجتماعي مهمي  جرائمشد و محسوب مي شهرنشينان مجرمانه رفتار

اجتمهاعي و   ورسومآدابتوسعه تمدن و صنعتي شدن جوامع و پيدايش شهرهای بیری و تراکم جمعيت، 

مهاعي  متعدد اجت هایآسيبقوانين اخالقي قدر  ديرين خود را اه دست دادند و با رشد و توسعه شهرها 

شهری نيهی باعهب بهروه     هایآسيب ندنبال آ به و  (Ali akbari, 2004:49)در جامعه شهری آشکار شد

ها برای تطبيق بها محهيط اجتمهاعي شهده     ها و گروهانحرافاتي، رفتار بیهکارانه و عدم توانايي افراد، خانواده

نجارمنهدی داشهته باشهد،    ساخت اجتماعي، کارکرد مثبهت و ه  کهمادامي .(Hidarian, 1996:193)است

ت به ولي اگر ساخت اجتماعي، کارکرد منفي يا کارکردههای پنههان غيرمث   خواهد بود.جامعه به سوی تعالي 

ابعهاد مختلها طبيعهي و     در شههرها  و بروه ناامني در جامعه خواهيم بهود.  هاناهنجاری شاهد ،داشته باشد

شهری را بهه خهود اختصهاص     هایناامنيدر  وجهيتاجتماعي سهم قابل حوهه .اندبودهانساني مورد تهديد 

  اه:جامعه شهری عبارتند تهديدهای امنيت اجتماعي در برخي داده است.

 بام بودن تراکم جمعيت )خالص و ناخالصن به خصوص تراکم جمعيت جوان -الا

مهاجر  روه افیون در داخل شهرها، روستا به شهرها )کوچک و بیرین و شهرهای کوچک بهه   -ب

 رهای بیریشه

 عدم برآورده شدن نياههای اجتماعي )رفاه، ورهش، بهداشت و درمان و جی آنن -ج

 (و کالبدی محیطیزیست)امنیت محیطی-3-3

شهتابان   شهرنشينيدلیدگي ناشي اه تداوم توسعه نيافتگي و مشکال  5376و اوايل دهه5306طي دهه 

 هيسهت محهيط و بيکاری و تهديد  و فقرعي ناهنجاری اجتما نآ همراهدر کشورهای جنوب رواج يافت و 

 ,Sarrfi)معضال  در شهرها قلمداد شد ترينشاخص
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ههوا و... رونهدی ناپايهدار را در     آلهودگي  رسهاني رويه شهرها، نقصهان خهدما   رشد بي. (1998:35 

مههم   ههای مؤلفهه پايداری اه  کهدرحالي .(Pilehvar,2004:105) شهری به نمايش گذاشت هيستمحيط

پايهداری و امنيهت   نادر چنهد دههه گذشهته     (Shokohi,M & Moradi, 2012:96) .هندگيسهت  کيفيت

در  هيسهت محهيط مسهاله   کهه طهوری بهه دنبهال شهده اسهت.     الملليبينمحيطي همواره در سطوح ملي و 

بهر   5330و هبيتها  در اسهتانبول در سهال   5335و کنفرانس ريهو 5375استکهلم در الملليبين هایکنفرانس

مهورد   انسهاني  ههای سهکونتگاه و  هيستمحيط باهنگری در شرايطو ضرور   هيستمحيطد محور تهدي

ه شهرها طي چند دهه نشهان داد  رويهبيدر رشد  هابررسي همچنين .(Sarrfi, 2000:8)قرار گرفت توجه

 ,Chardon)طبيعي نيهی در سهطح بهاميي قراردارنهد    تهديدا  در مقابل مراکی شهری  پذيریآسيباست 

بها   پايهداريان ناپايهدار تلقهي و بهر     جريهان روند رشد و توسهعه ملهي در کشهورها     بنابراين ؛(197 :1999

اثرا  منفي هير را بر  هيستمحيطتخريب و انهدام  چراکه. شد تأکيدمتناسب با ظرفيت محيط  برداریبهره

 خاص شهرها داشته است: طوربهمنافع ملي کشورها و 

سالمتي و بهداشت اه طريهق   شده و و روستاو جمعي در شهر  باعب تهديد وسيله معاش فردی-الا

 به مخاطره افتاده است.آلودگي منابع آب شرب، هوا و غذا 

 تهأثير و منجر بهه  ردن مراحل و چرخه محيطي قرار داده انسان را در مخاطرا  جديدی با مختل ک-ب

کهرده  را تشهديد   شهری دگيسطح کيفي سرتاسر هندگي انسان و نابرابری بين سطوح مختلا هن منفي بر

 .است

 وکهرده اسهت    مسهتعد  ههای رفتهاری،  آلهودگي  بروه برای را مکاني شرايط محيطي هایآلودگي -ج 

ديگهر   عبهار   . بهه (Salehi, 2005)دارنهد   آلهوده  هایمکان چسبندگي به به گرايش رفتاری هایآلودگي

ههم   بهه  گهرايش  فضاهای شهری و هاندر مکا محيطي هایآلودگي و اجتماعي هایو ناهنجاری انحرافا 

 بهروه  بهرای  همينهه  محيطهي  ههای آلهودگي  اه انهوا  ای دسهته  ايجهاد  درصور  .دارند هماني هم و مکاني

 .شودمي فراهم نيی رفتاری هایآلودگي
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 رعايهت  ، عهدم شهود مي محسوب هنجار ،و کالبدی هيستمحيط پاکيیگي که ایجامعه در شکبي -د

 پيهدايش  بهرای  را شرايط که شودمي محسوب نماد هنجارشکن اولين ضای شهریف در نظافت و پاکيیگي

 .(Shibasaki, 2002)کندمي تسهيل هاناهنجاریساير 

 توجهه  مهورد  خهوبي به شهری و امکان بیهکاری اجتماعي آلوده هایمحيطبررسي رابطه بين  وضو م

اه  کهه  " شکسته هایپنجره"نظرية  در ونهنم عنوانبه .است شده واقع شناسيجرم هایدر نظريهدانشمندان 

 وجهود دارد و  جرم افیايش با شهری هایمحيط بين ارتباط شد، ارائه5385سال  در کلينگ و ويلسون سوی

، فرهنگي اقتصادی ،اجتماعي پايداری و بهبود محيط شهری )اه نظر کالبدی، دهدمينتايج اين بررسي نشان 

 ديهدگاه  ايهن  طبهق  (Willson,J & Knelling,1989)شهود مهي رم ج باعب کاهش هيادی ميیان به و...ن

 اجتماعي هایکنترل نبود و آنجاست در جمعي و فردی نبود کنترل نشانة ساختمان يک شکسته هایپنجره

 مرتکهب  هها مکان اين در شمرده و غنيمت را فرصت تا منتظرند که است مجرماني برای سبی مثابة چراغ به

 Mosavati)اسهت  محهيط  نهو   اين طبيعي نتيجه جنايت و تخلا بنابراين ؛نPerkins, 1993)شوند جرم

azar,1995) اندجرم ارتکاب برای بالقوه مجرمان جذاب برای و محيطي(Kalantari, 2011).   در جهدول

 شده است. ارائهامنيت شهری   عوامل تهديدکننده هایشاخصابعاد و  برخين 5شماره )
 

 امنیت شهری کنندهتهدیدانواع عوامل  -2جدول 
ابعاد امنیت 

 شهری
 انواع تهدیدهای امنیت شهری

 اجتماعي

 در همينه جمعيت
بام بودن تراکم جمعيت )خالص و ناخالصن به خصوص تراکم 

 جمعيت جوان

 در همينه مهاجر 
مهاجر  روه افیون در داخل شهرها، روستا به شهرها )کوچک و 

 بیرین  و شهرهای کوچک به شهرهای بیری

در همينه امکانا  

 اجتماعي

عدم دسترسي به امکانا  اجتماعي مورد نياه يک هندگي مناسب به 

، ...ورهشي، ورهشگاه و  -)مراکی تفريحي هاجوانخصوص برای 

 درماني، درمانگاه و...ن-بهداشتي

در همينه نياههای 

 اجتماعي

ن و عدم برآورده شدن نياههای اجتماعي )رفاه، ورهش، بهداشت و درما

 جی آنن
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 2ادامه جدول 

 انواع تهدیدهای امنیت شهری ابعاد امنیت شهری

 اجتماعی

در همينه 

توسعه 

 اجتماعي

 عدم وجود ثبا  اجتماعي

 های اجتماعياجتما  انوا  و اقسام گروه

 عدم تمايل به مشارکت و تحرک اجتماعي

 عدم تعلق خاطر و وابستگي به محل سکونت

لت اجتماعي )برحسب طبقه، جنسيت، نژاد، مليت، عدم وجود عدا

 مذهب و نسلن

در همينه 

محيط 

 اجتماعي

 وجود فضاهای فرسوده

 های غيررسميوجود سکونتگاه

 جدا بودن و دور ماندن اه بقيه جامعه

 های مختلا شهرجدايي گیيني طبقاتي در قسمت

 متروکوجود فضاهای خالي فراوان بدون کاربرد مشخص يا 

 عدم پايداری الگوهای سنتي هبان و فرهنگي

محیطی زیست

 وطبیعی

در همينه 

های آلودگي

 محيطي

 وجود آلودگي هوا

 وجود آلودگي آب

 وجود آلودگي خاک

 وجود آلودگي صوتي

 وجود آلودگي بصری

در همينه 

سوانح طبيعي 

 و مصنو 

 وجود سوانح طبيعي )هلیله، سيل و جی آنن

 وجود سوانح مصنو  )آتش سوهی، جنگ و جی آنن

در همينه 

استفاده پايدار 

 اه همين

ای، تهي شدن اتمسفر اه اهن، ته نشيني اسيدها، وجود گاههای گلخانه

ها، تغييرا  خوردگي خاک، اه بين رفتن فضاهای سبی، مراتع و جنگل

 آب و هوايي، گرم شدن کره همين و جی آن

 کالبدی
و  در همينه ن

 کاربری
 های ناساهگار در کنار همقرارگيری کاربری
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 2ادامه جدول  

 انواع تهدیدهای امنیت شهری ابعاد امنیت شهری

 

در همينه تراکم 

 مسکوني
 تراکم بام و امکان جرم خيیی

در همينه بنای 

 استاندارد
 غير مقاوم بودن ساختمان

ونقل در همينه حمل

های و هيرساخت

 شهری

 مکانا  و عدم دسترسي آسان و ايمن به خدما  شهریضعا ا

 

 امنیت شهری  -4-3

مفهوم فضای شهری امن در مقابل مفهوم فضای شهری ناامن قرار دارد. پديهده نهاامني دارای دو جنبهه    

کليهه   بهوده و  گيرد. مقوله نهاامني اه جنبهه عينهي   های هندگي را در بر ميعيني و ذهني است و کليه عرصه

های ذهني، شهامل داوری در  شود و مقوله ناامني اه جنبهامني اه جمله سرقت، قتل و...را شامل ميمظاهر نا

 .(Salehi, 2008:107)خصوص امنيت و فضا است

شهر و شههروندان   امنيت شهری به معني وجود نسبي آرامش، آهادی، آسايش و رهايي و در امان بودن

توجه به  داشتن است. حمله، آسيب، اضطراب، ترس، نگراني خطر، تهديد، باآمادگي برای رويارويي  است.

بستر اساسي برای ايجاد ارتباطا  اجتماعي و ارائهه خهدما  عمهومي و     عنوانبهبرقراری امنيت در شهرها 

توجه به گسترش  با ايجاد شهری پايدار و سالم، مورد اتفاک نظر تمامي نظريه پرداهان شهری است. درنتيجه

 و ناامني در نواحي شهری همواره رو با افهیايش بهوده اسهت    جرائم، هاآسيب ه شهریشهرنشيني و توسع

(Dhaliwal & sangha,2000: 310). اجتمهاعي و   جرائموضع در پيرامون شهرهای جديد به شکل  اين

 & Gradaرا تقويهت کهرده اسهت)    سهاهی  مختلها بهه نمهايش درامهده و ايهده سهالم       ههای ناهنجاری

Carolyn,1998:17 امنيهت   .ای داردامنيت شهر و برخورداری شهروندان اه امنيت اهميهت فیاينهده   لذا. ن

-ريیی و مديريت تهديداتي است که در عرصه شهر و محيط پيرامون آن به وجود ميشهری حاصل برنامه
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ي، اقتصادی، اجتماعي، فرهنگ توان در ابعادشهری را مي امنيت .آيد و ارتباط مستقيم با مديريت شهری دارد

 :باشدهای هير ميامنيت شهری دارای ويژگيکلي  طوربه .دبررسي شو ... کالبدی محيطي،

 است. محصول حکمراني شهری خوب-الا

 است.های قوی با توسعه دارای همبستگي-ب

 .شودميتلقي  شرط و محرک اصلي برای رشد اجتماعي و اقتصادی در شهرهايک پيش -پ

 تمرکی دارد. ناهمگني شهری و پيوستگي اجتماعيبر روی تقويت و محافظت اه  - 

 محدوده مطالعه-4

آمهل واقهع   –کيلومتری شرک تهران، در کنهار جهاده ترانیيتهي تههران      55شهر جديد پرديس در فاصله 

. داردمتری اه سطح دريها   5566تا  5766جاجرود تا بومهن در ارتفا  اين شهر در منطقه بين  گرديده است.

خطي در  صور بهپرديس  شهر ار گرفته است.هکتار و در مسير جاده هراه قر 9666شهر  تقريبيوسعت 

را به دو نيمهه شهمالي و    ماهندران واقع شده است به نحوی که جاده مذکور آن –امتداد جاده کنوني تهران 

ر جنوبي تقسيم نموده است. در نيمه شمالي قطعا  با کاربری مسکوني و عملکردهای مرتبط با آن اسهتقرا 

عملکرد کلي اين بخش اه شهر را مسکوني دانست. در مقابل نيمهه جنهوبي،    توانمي، به نحوی که انديافته

و شهری در نظر گرفته شده اسهت. وجهود سهايت     ایمنطقهغير مسکوني  هایکاربریجهت استقرار انوا  

نمايهانگر عملکهرد    خوبيبهماهواره، سايت تحقيقا  و فناوری، شهرک صنعتي خرمدشت در نيمه جنوبي 

 ارائهه تقسيما  کالبدی شهر پرديس  ون فاهها )ن موقعيت نواحي 5شماره ) شکلدر قسمت مذکور است. 

 ن.5شده است)شکل
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 تقسیمات کالبدی شهر پردیس-1شکل 

Sorce: Mohandesin pykadeh,2009 

 

 یافته تحقیق-5

کالبدی مورد ارهيابي و -و اجتماعي طبيعيديدکننده ته مؤلفهدو براساس شهر جديد پرديس ناپايداری  

اه نظر مقابلهه   پشتوانه دفاعي و امنيتي شهر جديد پرديس بيانگر ضعا هابررسي .ه استسنجش قرار گرفت

کلي در دودسته کلي تحليل  طوربه تهديدکنندهاين عوامل  .طبيعي و انساني بوده استعوامل تهديدکننده  با

  شده است: ارائهير شده و نتايج ان در ه

 طبیعی تهدیدات-5-1

شهر جديد پرديس و حوهه فراگير  در امنيتعامل تهديد کننده  ترينمهمهای تکتونيک: تهديد کننده -

ههای  گذشته اه قهدر  گسهل   چند دهه هایبررسيباشد. آن مي و تکتونيکي شناختيهمين هایويژگيآن 

هجری شمسي است. 5963ويران کننده آن مربوط به مهر ماه  لرهههمين ترينمهمذکر شده حکايت دارد که 

 ههای گسهل  تهرين مهم اطراف پرديس وجود دارند. قوی در نسبتاًهايي با نيروی جنباني با اين وجود گسل

 :اه عبارتند ،کردند عبور پرديس جديد شهر اه هيربستر و هستند قوی نسبتاً جنباني نيروی دارای که اصلي
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 اصهلي  هایگسل اه و  يکي يابدميامتداد  فشم اطراف تا مشاء دشت اه گسل اين :فشم – مشاء گسل

 دارای کهه  اسهت  طهومني  و ها لهرهه  گسلي گسل، اين است.  پرديس شهر شمال کيلومتری 5/5 فاصله در

 .شده استهای کناری البره در جنوب راننده غربي است و بر روی چينشمال -شرقيجنوب راستای

 امتداد هم و مشابه بيش و گسل کم اين .است غربي – شرقي امتداد دارای رودهن لگس :رودهن گسل

 .کندمي عبور پرديس شهر اه شمالو  است تهران شمال با گسل

 قرارگيری کند.مي عبور غربي– شرقي بصور  و پرديس شهر اراضي هير اه گسل اين :بومهن گسل  

 ويهژه  تمهيهدا   بينهي  پهيش  نياهمنهد  را پهرديس  گسل، روی اين بر شهر جنوبي هایپهنه اه بیرگي بخش

 .است کرده خيییلرهه

 عرض به را هاييپهنه ها،حريم گسل پيرامون، و تهران گسترده ساختي همين لرهه 50 شماره گیارش در

 .اسهت  برخوردار باميي ميیان اه هاآن در کامل تخريب که خطر گيردمي بر در گسل طرف دو در متر 5666

 شديد خيلي ويراني هایو پهنه گسلش حريم در پرديس جديد شهر محدوده اه وسيعي هایبخش نبنابراي

. اهآنجها کهه يکهي    است گرفته بر در گسترده ويراني و شديد هایپهنه تکان نيی را هابخش ساير و دارد قرار

 کاهش منظورهب کننده طبيعي است،ترين مشکال  شهرهای جديد کشور عدم توجه به عوامل تهديداهمهم

 و سهاخته  الیامهي  را خيهیی لهرهه  ويهژه  تمهيهدا   بينيطبيعي، پيش بار هيان رويدادهای اه دسته اين اثرا 

 توجه برنامه ضرور 

 گیينهي  مکهان  همچنين و مقاومت خاک و شناختيهمين مسائل مهم، حرايم رعايت به را شهری يیانر

 .ساهدمي آشکار همين روی بر و بارگذاری مداخله چگونگي و هافعاليت مناسب

 5با توجه به شکل  .دهدميپهنه بندی خطر همين لرهه در پيرامون شهر پرديس را نشان  5شماره  شکل

در  وسهاهها سهاخت بيشترين بارگذاری  ميداني  هایبرداشتبا توجه به  .وجود داردجنوب شهر گسل  در

 Mohandesin) کنهد مهي د  تهديهد  امنيت شههر را بهه شه    وشهر در جنوب شهر جديد پرديس است 

pykadeh,2009)  . 
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 شهر پردیسپهنه بندی خطر زمین لرزه در گستره -2 شکل

Sorce: Drawing by authors,2016 

 

 هایويژگي دهد، قرار خطر معرض را در شهرها امنيت تواندمي که ديگری عامل :محدوده خيییسيل

 سهالمت  و شههر  ايمنهي  و کهرده  طغيان است ممکن بحران، مواقع بروه در که باشدمي طقهمن خيیی سيل

 .کند را تهديد شهروندان

 تعهداد  ت.اس شده جاجرود واقع رودخانه آبريی حوهه در و البره هایکوه رشته جنوب در پرديس شهر

 خيی سيل دهنده نشان کند،يم عبور آن داخل اه و منشعب شده شهر شمالي ارتفاعا  اه که هاييمسيل هياد

 بر را همين ههکشي نقش درواقع هامسيل اين .است پرديس شهر محدوده در هابروه سيالب امکان و بودن

-که دوره بهار اوايل يا و همستان اواخر در غالباً و است باراني – برفي هااين مسيل آبدهي ر يم د.دارن عهده

 تابسهتان  فصهل  در غالباً هااين مسيل .است هياد هاآن در سيل بروه نامکا رود،مي شمار به هاآن پرآبي های

 بيشهتر  ارتفاعا  در جوی نیوم  ميیان ديگر سوی اه .آبدهي دارند کمي بسيار ميیان به يا و بوده خشک

 کمتر شيب با هایبه حوضه نسبت را بيشتری سيل وقو  امکان تند شيب با کوهستاني هایو حوضه است

 وقهو   امکان پرديس، شهر شمال در اراضي هياد و شيب ارتفاعا  وجود به توجه با بنابراين .تندهس دارا را
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 حريم سبی ايجاد)شهر ريییبرنامه و طراحي در مناسبي تصميما  اتخاذ و يابدافیايش مي نيی شهر در سيل

 .اسهت  برخوردار سيل اه ناشي و صدما  هاخرابي اه پيشگيری جهت باميي امنيت اه ن هامسيل اطراف در

 موجهب  و انداختهه  خطهر  بهه  شهر را يک امنيت تواندمي که طبيعي سوانح اه ديگر يکي :هادامنه ناپايداری

 جديد شهر محدوده در .است دامنه ناپايداری شود و فعاليتي سکونتي مراکی و ساهها و ساخت به خسارا 

 وجهود  بهاران،  و بهرف  هایآب نفوذ خاک، فرسايش ها،جايي گسل جابه ،لرهههمين چون عواملي پرديس

 ههای فعاليهت  همچنهين برخهي   .است شده هایدامنه ناپايداری باعب ...و هادامنه در رس هياد خاک مقدار

هها  ها و افیايش بارگذاری بر دامنهکاوی،  انحراف رودخانه معدن ها،جاده احدا  همچون محيط در انساني

 شود.نيی موجب بروه اين مشکل مي

دوگونه اراضي پايدار  هر در طرح جامع شهر پرديس، راساس مطالعا  مکانيک خاک صور  گرفته ب

، اه شهده اسهت  ل يهها تشهک  و ناپايدار در منطقه شهر پرديس وجود دارد. مناطقي که جنس همين اه صخره

های آبرفتي و يهها و يا مريیهپايداری باميي برخوردار هستند. در مقابل در مناطقي که جنس همين اه سنگ

-های رس تشکيل شده به شد  اه پايداری همين کاسهته شهده و خطهرا  هيهاد را بهرای سهاخت      خاک

 کند.ايجاد مي هاآنيا پيشنهادی بر د وساههای احتمالي موجو

 (اجتماعی و کالبدی ،محیطیزیست)  ات انسانیتهدید -5-2

 محیطیزیست -5-2-1

شهرنشيني خطرهای امنيتي در شهرهاست که نتيجه   يکي اه تهديدا  جدی در فرايند رشد و توسعه 

کهه   مهواردی  و محيطهي هيست هایآلودگي .(Pilehvar,2014:35)اقداما  انساني در ابهاد مختلا است

 يهک  دفاعي -ايمني کننده تهديدمهم  عوامل  اه ،شودمي شهروندان سالمتي افتادن خطروبه بيماری موجب

 و اراضهي  پهرديس  جديد شهر در يافته استقرار هایکاربری نو  و ساهها و ساخت .روندمي شمار به شهر

 ههای آلهودگي  .اسهت  داشهته  به همهراه  آن ساکنان و شهر برای را محيطيهيست هایآلودگي آن، پيراموني

 ههای شههرک  وجود اه ناشي صنعتي هایآمينده به توانمي هاآنجمله  اه که دارند گوناگوني منشأ موجود

 .کرد آن اشاره خانگي هایفاضالب و هاپساب اه ناشي انساني هایآمينده همچنين منطقه و در صنعتي
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 – کمرد مسير امتداد در صنعتي مستقر واحدهای پرديس جديد شهر در هوا کننده آلوده عوامل ترينمهم

 در واقع ساهی الکل کارخانه خرمدشت، منطقه صنعتي ایهکارگاه دماوند، – تهران جاده شمال در جاجرود

 در نقليهه  وسهايل  توجه تردد قابل حجم و سيمان کارخانه سنگ، سياه صنعتي منطقه دماوند، جنوب محور

 مسهير  در پهرديس  اسهتقرار  دليل به همچنين .باشدمي هاآن اه حاصل دود و دماوند – تهران ارتباطي محور

 تهران قهرار  هوای آلودگي معرض در وهندمي منطقه اين به تهران سمت اه که به شرک غرب غالب بادهای

 صهنعتي  و ههای خهانگي  پسهاب  و هافاضالب پرديس، در محيطيهيست آمينده عوامل ديگر اه .گيردمي

 کننهده  تأمين و منابع هاچاه آلودگي باعب هيرهميني و سطحي هایآب سفره به هاآمينده اين نفوذ .باشدمي

 .ساهدمي آشکار را آب منابع آلودگي به توجه مسأله لیوم اين .شودمي شهروندان سالمت تهديد و شهر آب

 توانهد مهي  بهالقوه  که بصور  است عناصری اه ديگر يکي دماوند – تهران جاده جنوب در ماهواره سايت

 سهالمت  سهايت  ايهن  اه پاراهيهت  فرستادن در صور  .گيرد قرار توجه مورد فرکانسي آمينده يک بعنوان

تهديهد و   ههای کهانون  9 شهکل  گيهرد. مهي  قرار جدی خطرا  معرض در اطراف آن ساکنين و شهروندان

 محيطي شهر پرديس را به نمايش گذاشته است.  آلودگي

 

 
 محیطی شهر پردیس هایآلودگیمراکز  -3شکل

Sorce: Drawing by authors, 2016 
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 البدیک -5-2-2

کالبدی آن است. کيفيهت   محيط در شهر، يا امکان ناپايداری معيارهای ساهنده امنيت پايدار ترينمهماه 

شهری  هایهيرساختهای خدما  رفاهي و گذران اوقا  فراغت، شبکه معابر، ميیان دسترسي به فعاليت

هديدا  کالبهدی در شههر   در تحليل ت مؤثر هایشاخصهای بي دفا  شهری و اه وجود فضاها و کانونو 

 شده است: ارائهکه به شرح ذيل  رودميپرديس به شمار 

 : امنیت شبکه معابرالف

حتهي   و تنهد  شيب با مواقع بعضي در پرديس، شهر خاص توپوگرافي دليل به شهریدرون معابر شبکه

 دسهت  و چالهه  دارای هها نخيابها  و نگرفتهه  صور  درستي به هاخيابان آسفالت .است بوده رو روبه منفي

 راهنمايي عالئماه نظر بهساهی و تجهيی  هاخيابان ،5 فاه هایقسمت اه برخي در .باشدمي متعدد انداههای

خهدما    راننهدگي  تصهادفا   کاهش و پياده عابران حفظ جان برای خطر و احتياط عالئم نيی و رانندگي و

نامناسهب   اهی شبکه معابر شههر پهرديس  کيفيت کفساهی معابر، جدايي سواره و پياده و نور پرد ضعيا و

 .است

 هاآنخدمات رفاهی و گذران اوقات فراغت و نحوه پراکنش  هایکاربری: میزان دسترسی به ب

کننده آن هم بستگي دارد و بايد تدابيری برای کاهش اثرا  منفي محاط هایکاربریامنيت يک فضا به 

 ديشيده شود. ساه هستند، انخلو  و متروک که مشکل هایکاربری

 ههای کاربریبرخي  کمبود وناصحيح کاربری همين  پراکنشمشکال  شهر جديد پرديس  ترينمهماه 

کاسهته شهود و    هها آنشهری است. اين مشکل باعب شده است که فضاهای شهر اه رونهق و سهرهندگي   

. اسهت  شده های شبانه در محيط شهر وجود ندارد، باعب افیايش جرم و جنايت در شبهمچنين فعاليت

 اراذلدر فضاهای شهر باعب پاتوک شدن شهر در همان غروب و هنگام شب بهرای   شبانه هایفعاليتنبود 

 است کهه  فضاهای آموهشي و خريد مشکال  شهر عدم دسترسي مناسب بهديگر  اه .شده استو اوباش 

حهس   کهه هنگامي .داده استبه محيط کاهش  هاآن حس تعلقو  شده استباعب نارضايتي ساکنين شهر 

و بهه محهيط شههر شهده اسهت       ساکنانباعب نظار  کمتر  وجود داشته باشد تعلق پايين به محيط هندگي

ديگر مسائل که بايد در مهورد امنيهت    اه .شودميدر مشارکت امور شهر خود  هاآنکاهش تمايل  همچنين
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نبايد امنيت جاني و مالي سهاکنين  طبيعي  باليایو  هاآسيبشهر سنجيد مسئله پدافند غيرعامل است هيرا با 

 پدافندو ارتقا امنيت در شهرهای جديد  ريییبرنامهبه خطر بيفتد و در راستای توسعه پايدار بايد اه ابتدا در 

-توجه به اين نکتهه کهه برنامهه    با شهرهای جديد در راستای دستيابي به امنيت پايدار توجه نمود. غيرعامل

 ويهژه بهه  مختلها،  حهواد   در برابر پذيریآسيب کاهش در مهمي نقش شهری، هایهمين کاربری ريیی

 موجب شهری مختلا مناطق در خطرساه هایکاربری و نبود ها همجواری رعايت .دارد نظامي تهديدا 

 شهری هایاه کاربری هيادی سهم صنعتي، هایکاربری پرديس جديد شهر در .شودمي اثرا  تهديد کاهش

 حهواد   و سهوهی  آتش انفجار، مانند عواقبي وقو  سانحه، صور  در که است اختصاص داده خود به را

-مهي  تلفا  انسهاني  و تخريب دامنه افیايش موجب و کرده ايجاد همجوار هایبا کاربری را ديگری مرتبط

 بنهدی طبقهه )روش  L.B.C.S روش بهه  همهين  کهاربری  بنهدی طبقهه  پايه مفاهيم و اصول به توجه با .شود

 مفهاهيم  بها  آن مطابقهت  ون اراضي شهری برای پاسخ به کاربردهای متنو  هندگي شهری ربریکا استاندارد

 غيرعامل پدافند پذيریآسيب ارهيابي در شده عناصر شناسايي و عوامل غيرعامل، پدافند مطالعا  در اساسي

 .است شده ارائه 9شماره  در جدولپرديس  جديد شهر
 

 شهر پردیس در ایمنطقه و یمحل اسیمق بر تأکید با یرپذیبیآس یابیزار عناصر و عوامل بندیطبقه -3جدول 

 

کاربری
ی
ها

 
موجود

 

 مهم حساس حیاتی هابندی کاربریطبقه

 تسهيال  عمومي
-دولتي-)اداری

 نظامين

 مراکی آموهش عالي
های مراکی و پادگان
 نظامي

 سايت ماهواره

 ساير مراکی آموهشي
 های انتظاميپاسگاه

 

  ونقلحمل
آهن شهری اهشبکه ر
 پرديس-تهران

 ترمينال مسافربری

و  تأسيسا 
 تجهيیا 

 

سايت و ايستگاه -
 مخابرا 

های برک پست-
 فشارقوی

-و پمپ CNGجايگاه -

 بنیين

 تأمينهاو منابع چاه-
 آب

 شبکه انتقال آب-
 شبکه انتقال گاه-

 شبکه انتقال برک
 نشانيايستگاه آتش-
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 3ادامه جدول 

 

 و آسيب بحران، بروه ، موجبهاآن اه قسمتي يا کل انهدام صور  در که هستند مراکیی :حياتي مراکی

 و ارتبهاطي  پشهتيباني،  اقتصادی، و توليدی فرماندهي، و هدايت، کنترل سياسي، نظام در توجه قابل صدما 

 .شودمي کشور سراسر در يرگذاریتأث سطح با دفاعي و اجتماعي، مواصالتي

 و آسيب بحران، بروه موجب هاآن اه قسمتي يا کل انهدام صور  در که هستند مراکیی :حساس مراکی

 و ارتباطي پشتيباني، اقتصادی، و توليدی فرماندهي و هدايت، کنترل سياسي، نظام در توجهي قابل صدما 

 .شودمي کشور در اینطقهم تأثيرگذاری سطح با دفاعي مواصالتي واجتماعي،

 صدما  و آسيب موجب بروه ،هاآن اه قسمتي يا کل انهدام صور  در که هستند مراکیی :مهم مراکی

 .شودمي کشور در محلي سطح تأثيرگذاری با دفاعي و اجتماعي سياسي، نظام در محدود

بهه نمهايش گذاشهته    بنهدی و  طبقهپذيری س را اه نظر آسيبيموجودشهر پرد هایکاربرینيی  4شکل 

  است.

کاربری
ی 
ها

موجود
 

 مهم حساس حیاتی هابندی کاربریطبقه

خدما  رفاهي و 

 اجتماعي
 

ها و مراکی درمانگاه

 درماني
 

 نواحي صنعتي   تجاری و مالي

  5شرياني درجه  5شرياني درجه  هاشبکه دسترسي

 های جمعيتي موجودبندی تراکمبر اساس طبقه های جمعيتيتراکم

 های شهریبندی پارسلبندی دانهبقهبراساس ط بندی بافت شهریدانه
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 موجود شهر پردیس هایکاربریپذیری بندی و ارزیابی آسیبطبقه-4شکل 

Sorce: Drawing by authors, 2016 

 

 و تجهیزات شهری تأسیساتحرایم  -ج 

شههری   و تجهيهیا   تأسيسها  در کاربری اراضي شهری رعايت حرايم  و مهماه عوامل مورد توجه 

اه داخل شهر جديد پرديس، عامل ديگری است که ايمنهي شههر جديهد     فشارقویشبکه برک  عبور است.

 قرارداده است. تأثيررا تحت  پرديس

-و تجهيیا  شهری است. به خصوص تصفيه خانه و شيرهای آتش تأسيسا فاقد برخي پريس شهر 

جنهوب   ههای دشتای فاضالب شهر در گونه و تاثيرگذار بر روی امنيت شهر است. به ترينمهمنشاني اه 

های آب هيرهميني شده است. با توجه به آنکهه در  شهر رها شده، باعب آلودگي رودخانه جاجرود و سفره

نشاني وجود دارد و اه سوی ديگر تراکم جمعيتهي و سهاختماني بهام در شههر     شهر فقط يک ايستگاه آتش

وضهعيت حهرايم    5شهکل  يابهد. ا شههر اهميهت مهي   نشاني در نقاط مختلضرور  وجود شيرهای آتش

 را به نمايش گذاشته است. شهر پرديسهيربنايي  تأسيسا 
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 شهر پردیسزیربنایی  تأسیساتحرایم -5شکل

Sorce: Drawing by authors, 2016 

 فضاهای بی دفاع مراکز و-د

 و پراکنهده  وسهاههای ساخت پرديس شهروندان تکاهش امني وامل مستعد خطر وع ترينمهم يکي اه

 .باشهد مهي  دائمي صور به افراد سکونت و عدم تمامنيمه هایساختمان ،هاآن ميان در خالي قطعا  تعدد

-همينهه  درنتيجه و شود غيرممکن تقريباً شهری فضاهای بر شهروندان که نظار  اندشده موجب عوامل اين

 و شهر سطح در مسکوني مناهل پراکندگي .آيد وجود به هابافت اين در امنيت شديد کاهش برای مهم های

ماننهد   شههری  فضهاهای  تها  شده باعب خاکي هایراه وجود و معابر عدم تعريا خالي، قطعا  هياد تعداد

 فضهاها  ايهن  اه شههروندان  و مرور عبور و باشد جمعيت اه خالي روه ساعا  اه بسياری در ... و هاخيابان

 موقت سکونت همچنين .باشد همراه دلهره و اضطراب با امن، هایمکان و مجهی محورهای به رسيدن برای

 کهارگران  موقهت  سکونت همچنين شهر سطح در کاره پراکنده نيمه و ناتمام بناهای در ساختماني کارگران

 به امنيت شهر اه ناشناس و موقت ساکنان اين سوی اه نامناسب رفتار و اعمال بروه و هاافغاني و ساختماني

 اه عوامهل  ديگر يکي عمومي فضاهای در مناسب نورپرداهی فقدان و روشنايي ضعا است. کاسته شد 

 فضهاهای  در نهدر   بهه  شهب  شههروندان در  که است شده موجب مسأله اين .است شهر در ناامني ايجاد

 .کنند پيدا حضور شهری
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  عوامل تهدیدکننده اجتماعی-5-2-3

 تراکم جمعيتي -الا

و  هها فرهنهگ تراکم جمعيتي بام عاملي مهم در کاهش امنيت در شهر است و اه دميل آن تعدد خرده 

اجتمهاعي   ههای تهنش  بهروه شوند، که منجهر بهه   سطح تحصيال  مختلا اه جمعيت گرد هم ساکن مي

جمعيهت  . باشهد مهي  5935توجه به اتمام طرح ساخت شهر پرديس براساس افق طرح که سال با .شودمي

نفر پيش بيني شده است. اين تعداد جمعيت در سهطحي بهه    565066ن  5935)پرديس در افق طرح  شهر

نفهر در هکتهار    55هکتار اسکان خواهند يافت. بدين ترتيب تراکم جمعيتي شهر در حهدود   9084وسعت 

ماهندران شهکل گرفتهه اسهت و     –خواهد بود. سطح مسکوني عمده شهر در بخش شمالي بیرگراه تهران 

يه جمعيت پيش بيني شده شهر در اين بخش سکونت خواهند يافت. لذا تراکم جمعيتي شهر پرديس در کل

نفهر   03نفر در هکتار بيشترين و فاه پنج با  554نفر در هکتار است که فاه يک با  34اين بخش، در حدود 

 دههد ميشان . بررسي سطوح در بخش شمال شهر نه استدر هکتار کمترين تراکم را بخود اختصاص داد

کاری، بیرگراه، آهادراه، باغا ، متهرو و اراضهي    هکتار به مسيل، حرايم و جنگل 755که فضايي در حدود 

. در حقيقت اين فضاها، مکهان اسهکان   شوندمينيی محسوب  ایعمدهذخيهره اختصاص دارد که فضاهای 

. با کسر گرددميادن اين شاخص در تراکم منجر به غيرواقعي نشان د هاآنجمعيت نخواهند بود و محاسبه 

هکتار باقي خواهد ماند که محاسبه تراکم در  5449اين فضاها اه سطوح پيش بيني شده مساحتي در حدود 

کهه در   باشهد مينفر در هکتار  546. لذا تراکم ناخالص جمعيت در اين محدوده است ترواقعياين وسعت 

نفر در هکتارن افهیايش يافتهه اسهت.     555)مع پيشين مقايسه با تراکم ناخالص جمعيت پيشنهادی طرح جا

نفر در هکتار برآورد شده، که در مقايسه با پيش  999 ن5935طرح ) تراکم خالص جمعيتي شهر نيی در افق

نفر در هکتارن افیايش يافته است. توهيع تراکم خالص جمعيتهي بهه تفکيهک     963بيني طرح جامع پيشين )

نفر در هکتهار کمتهرين    535نفر در هکتار بيشترين تراکم و فاه چهار با  455 فاه يک با دهدميفاهها نشان 

 .دهدمينشان  5935تراکم جمعيتي شهر پرديس را در سال 0شکل  .داردتراکم را 
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 تراکم جمعیت در وضع موجود شهر پردیس-6شکل

Sorce: Drawing by authors, 2016 

 

 با تحلیل مدل ندی امنیت شهربپهنه -4 –5 

مکهاني و   ههای داده ی پهژوهش، هايافته تفاده اهی آن با اسخطرپذيربندی امنيت شهر و پهنه ارائهبرای  

بها  سپس  غير مکاني)کمي و کيفين در قالب تشکيل جدول با توجه به درجه اهميت تهديد امتياه دهي شد.

 GISدر محهيط  تا نموده  بندی الويتامنيت را  هديدکنندهتعوامل استفاده اه فنون تصميم گيری چندمعياره 

 اه امنيهت  کننهده  تهديد عناصر و عوامل اهميت درجه تعيين منظوربه مرحله اين در .شودروی هم گذاری 

 گرديهده  استفاده هااهبررسي استنتاج و تحليل و تجیيه روش عنوانبه (AHP) مراتبي سلسلهتحليل  فرآيند

دوبه دو مقايسه  صور بهر روش تحقيق توضيح داده شد عوامل تهديدکننده امنيت را . همانطور که داست

کرده، در اين بر پس اهمقايسه دوبه دو، اه روش ميانگين هندسي، برای محاسبه ضريب اهميت هر يهک اه  
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محاسهبه  و سهپس   ندسهي را  امنيت استفاده شده است. به اين ترتيهب ابتهدا ميهانگين ه    تهديدکنندهعوامل 

جدول  شرحبه اه نرماليیه کردن  پس امنيت تهديدکننده: ضريب اهميت هر يک اه عوامل شوندمينرماليیه 

 .است 4شماره 

 امنيت تهديدکننده هایشاخصضرايب اهميت بر اساس  -4 جدول

 جمع

-تهديدکننده

های امنيت 

 اجتماعي

آلودگي 

 محيطيهيست

حمله 

 هوايي

حرايم  

خطوط 

انتقال 

 انر ی

 ناپايداری

 هادامنه

-سيل

 خيیی

-لرهه

 خيیی

عوامل 

 تهديدکننده

 ن55/6) ن69/6) ن65/6) ن60/6) ن45/6) ن54/6) ن68/6) 5
ضريب 

 اهميت

 

 نسهبت  بهه  اهميت و وهن آن بيانگر حريم و پرديس جديد شهر در امنيت  کننده تهديد عوامل ارهيابي

 ،خيهیی لهرهه  هایويژگي هوايي، حمله اه پس .باشدمي ساير عوامل با مقايسه در هوايي حمله خطر بامی

 عوامل ديگر به بيشتری نسبت اهميت دارای اجتماعي امنيت هایکننده تهديد و محيطيهيست هایآلودگي

 داده اختصهاص  خود به پرديس دفاعي ايمني در تهديد را اهميت ضريب کمترين هادامنه ناپايداری .هستند

 ميهیان  مرحلهه،  اين گانه، در 4 هایپهنه خطرپذيری برآورد و تهديدها اهميت ضريب تعيين اه پس .است

 مهورد  سهاعتي  کميتهي  9 مقيهاس  مبنای بر کننده عوامل تهديد اه يک هر با ارتباط در پهنه هر پذيریآسيب

 تعيين کننهده  عامل هر به نسبت پهنه هر )وهنن اهميت ضريب آوردن بدست فرآيند .گيرندمي قرار ارهيابي

 دو مقايسه مبنای بر هاقضاو  حالت، دو هر در .باشدمي امنيت هایکننده تهديد اهميت يبضر تعيين شبيه

 اه و ثبهت  دودويهي  مقايسهه  ماتريس در نتيجه و پذيرفته صور  ساعتي کميتي 3 مقياس اساس بر و دويي

 بدسهت  اهه پهنه پذيریآسيب ميیان و وهن نرمال ماتريس هایرديا هندسي ميانگين کردن نرماليیه طريق

 ههر  وهن نيی و امنيت پرديس کننده تعيين عوامل اه يک هر اهميت ضريب و وهن تعيين اه است. پس آمده

 برابهر  در پهنه هر نهايي امتياه میبور، اهميت تلفيق ضرايب کمک به عوامل، اين اه يک هر با ارتباط در پهنه

 گرفتن نظر با در مراتبي سلسله ترکيب صلا اه امر اين برای .شد خواهد تعيين پذيریآسيبدر  مؤثر عوامل

 شد. خواهد استفاده سطوح تمامي در هاقضاو  همه
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j امتياه نهايي گیينه   = ∑in=1wi(gij) 

. نحهوه تعيهين   باشهد مهي  iدر ارتباط بها عامهل    jامتياه پهنه  gijو  iضريب اهميت عامل  wiکه در آن 

اتبي و با استفاده اه ضهرايب اهميهت بدسهت آمهده در     ، بر اساس اصل ترکيب سلسله مرهاپهنهامتياهنهايي 

پرخطرترين پهنه در محدوده مطالعهاتي   9پهنه  دهدمينشان  هاپهنهجدول هير ارائه شده است. امتياه نهايي 

کم خطرترين پهنهه   عنوانبه 4در جايگاه بعدی قرارداشته و پهنه  پذيریآسيببه لحاظ  5و  5. پهنه باشدمي

 ت.شناسايي شده اس

 

 عوامل تهديدکننده امنيت در شهر پرديس لويت بندیوامتياه ا 5شمارهجدول 

امتیاز 

 نهایی

تهدیدکننده

های امنیت 

 اجتماعی

آلودگی 

محیزیست

 طی

حمله 

 هوایی

حرایم  

خطوط 

انتقال 

 انرژی

ناپایداری 

 هادامنه
 پهنه خیزیلرزه خیزیسیل

4585/

6 

/57ن)8/6)

 ن6

 بسيارهياد

55ن)54/6)

 ن6/

 ارهيادبسي

50ن)45/6)

 ن6/

 هياد

55ن)60/6)

 ن6/

 هياد

55ن)65/6)

 ن6/

 بسيارکم

55ن)69/6)

 ن6/

 متوسط

/55ن)9/6)

 ن6

 بسيارهياد

5 

5845/

6 

63ن)68/6)

 ن6/

 بسيارکم

04ن)54/6)

 ن6/

 بسيارهياد

55ن)45/6)

 ن6/

 هياد

55ن)60/6)

 ن6/

 هياد

05ن)65/6)

 ن6/

 بسيارکم

/50ن)69/6

 ن6

 هياد

ن)55/6)

 ن633/6

 هياد

5 

7555/

6 

65ن)68/6)

 ن6/

 بسيارکم

90ن)54/6)

 ن6/

 کم

68ن)45/6)

 ن6/

 کم

55ن)60/6)

 ن6/

 هياد

55ن)65/6)

 ن6/

 بسيارکم

ن)69/6)

 /ن630

 کم

/9ن)55/6)

 ن6

 بسيارهياد

9 

5054/

6 

/9ن)68/6)

 ن6

 کم

/5ن)54/6)

 ن6

 هياد

55ن)45/6)

 ن6/

 کم

68ن)60/6)

 ن6/

 متوسط

55ن)65/6)

 ن6/

 بسيارکم

ن)69/6)

 /ن630

 کم

/9)ن55/6)

 ن6

 بسيارهياد

4 

 

خطرپذير شههر جديهد پهرديس و حهريم آن اه منظهر مطالعها  و معيارههای عوامهل          هایپهنهتعيين 

مشخص شده است. براين اساس پهنه اول شامل گستره شهر جديد پرديس،  7در شکل  تهديدکننده امنيت

هنهه سهوم بخهش شهمال     . پباشدميپهنه دوم در برگيرنده بخش جنوبي حريم پرديس و اراضي باغ کمش 
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اسهت. بها   غربي حريم پرديس و اراضي کمهرد را در برگرفتهه  شرقي حريم شهر و پهنه چهارم بخش شمال

 کيفهي  صهور  بهه  کننهده  تهديد عوامل اه يک هر برابر ها درپهنه اه يک هر خطرپذيری 9 جدول توجه به

 5 هياد، حهوهه  نسبتاً ذيریخطرپ معرض در 5 حوهه مجمو  در گردد کهمي و مشخص است شده ارهيابي

در وضهعي   5و 5پهنهه   بنهابراين  ؛قرار دارنهد  کم نسبتاً خطر معرض در 4 و 9 حوهه و متوسط خطرپذيری

 ناپايداری اه نظرايمني قراردارد.

 
 شهر پردیس خطرپذیرگانه  4 هایپهنه-7شکل 

Sorce: Drawing by authors, 2016 

 و پیشنهادها یریگنتیجه-6

 در امنيتهي  و دفهاعي  هایديدگاه اعمال و منطقه شهری هر در امنيتي و دفاعي پشتوانه اه اطمينان اصومً

 حصهول  رو، ايهن  اه اسهت.  کارکردی-تحوم  ساختاری در ضابطه تريناصلي توسعه شهری، هایطرح

 همچهون  امنيهت  و ايمنهي  نهده کن تهديهد  عوامهل  گرو شناخت در پرديس جديد شهر در امنيت اه اطمينان

 ههای آلهودگي  ههوايي،  حملهه  انر ی، خطوط انتقال ها،دامنه ناپايداری خيیی، سيل تکتونيک، و خيییلرهه

 .باشدميشهروندان  و شهر اجتماعي تهديدکننده امنيت عوامل کننده کالبدی، تهديد عوامل و محيطيهيست

 پرديس جديد شهر اه محدوده بخشي قرارگيری و ديسپر در قوی نسبتاً جنباني نيروی با هایگسل وجود
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 .اسهت  پرديس در ايمني دفا  کننده تهديد عوامل ترينمهماه  شديد خيلي ويراني پهنه و گسلش حريم در

 را شهری ريیانبرنامه توجه و ساخته ضروری محدوده در را خيییلرهه ويژه تمهيدا  پيش بيني مسأله اين

 و هها فعاليهت  مناسهب  گیينهي  مکهان  نيهی  خاک و مقاومت ،شناختيهمين ائلمس ها،گسل حريم رعايت به

 .است ساخته بدل الیامي امری به روی همين بر بارگذاری و مداخله چگونگي

 بهروه  و سهيل  امکهان وقهو    پرديس، شمال مرتفع اراضي هياد شيب و منطقه خيیی سيل هایويژگي

 و مقابلهه  جههت  در مناسهب  تصهميما   رايطي اتخهاذ شه  چنهين  در ت.اس داده افیايش منطقه در را بحران

 .نمايدمي تأمين حدی تا را شهروندان سالمت و شهر امنيت و بوده اهميت هيادی دارای بحران اه پيشگيری

 مقهدار  وجهود  و هها و برفهاب  باران نفوذ خاک، فرسايش ها،گسل جاييجابه ،لرهههمين چون عواملي بروه

 افهیايش  و رودخانه انحراف کاوی، معدن همچون انساني هایفعاليت رخيب ،هادامنه در رس خاک هيادی

 خاک به رانش مربوط مطالعا  اهميت موضو  اين ت.اس شده هادامنه ناپايداری باعب هادامنه بر بارگذاری

 ديگهری  عامل شهر داخل اه قوی فشار شبکه برک عبورد. ساهمي آشکار پرديس محدوده در را لرهههمين و

 سايت وجود آن بر عالوه .باشدمي پرديس جديد شهر منيتا مطالعا  حفاظت در و توجه نياهمند هک است

 همچنهين  و پهرديس  غرب – جنوب پهنه در سپاه مراکی نظامي استقرار نيی و شهر شرقي جنوب در ماهواره

 ي دشهمن هواي حمله خطر معرض در را شهر اين تهران، شرک در مستقر نظامي با مناطق پرديس مجاور 

 ههای آلهودگي  پهرديس  در و امنيهت   ايمنهي  کننهده  تهديهد  عوامل ديگر اه .است داده قرار جنگ هنگام در

 و شههر  سهالمت  خطهر افتهادن   به و بيماری بروه باعب هيست محيط هایآمينده .باشدمي محيطيهيست

برنامهه راهبهردی در ايهن     ارائهشهر و  هيست آمينده محيط منابع به توجه رو اين اه و ،شوندمي شهروندان

  .است ضروری امری همينه

 کهاهش  در مهمهي  نقش همين شهری، کاربری ريیی برنامه امنيت، یارتقا مقررا  و ضوابط اساس بر

 اسهتقرار  و همجهواری  اصهول  رعايهت  .دارد نظهامي  تهديهدا   ويهژه بهه  و حواد  برابر در پذيریآسيب

 همين کاربری ريیی برنامه بر مؤثر عوامل ترينمهم اه معيتيج اه مراکی دور فاصله در خطرساه هایکاربری

 خطرپهذير پهنهه   4با توجه به عوامهل تهديدکننهده امنيهت در شههر پهرديس       .باشدمي بحران با در مواجهه

 و متوسهط  خطرپذيری 5 پهنههياد،  نسبتاً خطرپذيری معرض در 5 پهنه مجمو  در که مشخص شده است
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 امنيهت  و ايمنهي  ارتقهای  بهرای  ريهیی  برنامهه  منظهور بهه  قرار دارنهد.  کم سبتاًن خطر معرض در 4 و 9 پهنه

 خاص به طوربهعام و شهر جديد پرديس  طوربهدر شهرهای جديد  پايدار امنيت ارتقای کالن راهکارهای

 :پيشنهاد شده است هير شرح

 :ساه انسان غيرمترقبه حواد  و طبيعي باليای اه ناشي فجايع اه جلوگيری و پيشگيری – الا

 سکنه اه گسلش شديد حرايم تخليه و مقاوم بناهای ساختن با هلیله اه ناشي فجايع اه پيشگيری •

 در شههر  تجهيهی  و  سهيالب  دفع مناسب هایساهه ساختن با سيل اه ناشي حواد  اه پيشگيری •

 سيل مقابل

 بهر  تأکيد با مهم قداما ا ساير و پناهگاه ساختن با بمباران و جنگ اه ناشي حواد  اه پيشگيری •

 حياتي هایساخت هير و شهری توسعه در غيرعامل پدافند اصول و ضوابط رعايت

 :ساه خطر مراکی و تأسيسا  تخريب اه ناشي آسيب کاهش و کنترل – ب

 سهايت  نظيهر  وسهيع  تخريبهي  پيامهدهای  دارای و پرخطهر  و پذير آسيب هایمحدوده شناسايي •

 آن به مربوط تجهيیا  و نظامي مراکی و آب تأمين منابع ماهواره،

 خطرساه مناطق در هيستي هایکانون و جمعيتي مراکی توسعه نمودن محدود و کنترل •

 بهه  را هيهادی  صهدما   تخريب صور  در که نقاطي اه بنايي هير هایشبکه عبور اه جلوگيری •

 .داشت خواهد همراه

 :تهديد اه ناشي خسارا  شکاه جهت هافعاليت استقرار مکان بهينه انتخاب -ج

 و هها بيمارسهتان  ماهواره، سايت مثل مراکیی و مهم و حياتي حساس، مراکی مکان بهينه انتخاب •

 نظامي مراکی و هابیرگراه گاه، هایايستگاه اور انس، مراکی

 ههای فعاليهت  و جمعيهت  موقهت  اسهکان  جههت  امن و مناسب هایمکان بينيپيش و شناسايي •

 بحران همان يا و طبيعي حواد  قو و هنگام ضروری

 :تهديد اه ناشي خسارا  کاهش جهت بهينه تمرکیهدايي – د

 مراکی به رسانيآسيب شد  افیايش باعب بحران مواقع در که تأسيساتي و مراکی اه تمرکیهدايي •

 .شوندمي جمعيتي
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 ممکن حد در هداييتمرکی اصل و نبوده صالح به غيرعامل پدافند بعد اه نظامي تأسيسا  تمرکی •

 شود. رعايت

  هيربنايي تجهيیا  و تأسيسا  ساهیپراکنده •

 :سالمت وضعيت ارتقای و بهبود - ح

 حهد  تها  هاآلودگي اين کاهش و فرکانسي و صنعتي صوتي، هایآلودگي بررسي و جامع مطالعه •

 امکان

  فاضالب تصفيه سيستم تکميل و اجرا •

 آثهار  کهاهش  جههت  پرترافيهک  محورههای  محيطي طراحي و فضاساهی ضوابط گرفتن نظر در •

 معابر صوتي آلودگي

 ههای بافهت  و محهال   سهاهی آرام رويکرد با دسترسي شبکه مراتبسلسله الگوی در باهنگری •

 مسکوني

 کودکان، شامل هندگي گوناگون شرايط و سنين در افراد تمامي برای پياده و سواره ترافيک ايمني •

 معلومن و سالمندان

 بام خيییحادثه با مقاطع در يونقلحمل تصادفا  وقو  خطر کاهش تمهيدا  گرفتن نظر در •

 شهر سطح تمام در ريلي و محور اتوبوس عمومي ونقلحمل کيفي و کمي ارتقای •
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