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چکیده
بحرانهاي مختلف با منشا انساني و طبيعي بيشترين تلفات و خسارتها را در شهر ايجاد ميکنند .در اين بين آسيب پذيري کاربريهاي مختلف
شهري و بخصوص زيرساختهاي حياتي و حساس ميتواند ميزان خسارتها را افززايش دهزد .پدافنزد ريرعامزل و بگزار يري اصزول آن در مزورد
زيرساختها ميتواند از عوامل مهم در کاهش خسارتهاي مالي و جاني در شهرها بخصوص در هنگام وقوع بحرانها باشد .شزهر تبريزز بزه عنزوان
مادرشهر شمال ررب کشور ،داراي اهميت استراتژيک براي کشور ميباشد .پژوهش حاضر با هدف بررسي آسيب پذيري زيرساختهاي اين شزهر در
هنگام بحران (جنگ ،زلزله و )...انجام شده است .نتايج به دست آمده نشان ميدهد از بين زيرساختهاي مختلف مراکز نظاميبا وزن نهزايي ،7/051
پستهاي فوق توزيع برق با وزن نهايي  ،7/051زيرساختهاي آب و از هر کدام به ترتيب با وزن نهزايي  7/005و  7/073داراي بزاتترين وزنهزا
براي آسيب پذيري بوده اند و در هنگام جنگ و بحران بيشتر از بقيه زيرساختها مي توانند مورد توجه باشند ،ينابراين بايد با برنامه ريزي و توجه بزه
راهبردهاي پدافند ريرعامل ميزان اين آسيبها را کاهش داد .همچنين از نظر پهنههاي مختلف شهري و موقعيتهاي مناطق مختلزف بزا توجزه بزه
قرار يري زيرساختها ،در هنگام بروز مخاطره و تهديد زير ساختهاي قسزمتهزاي شزرقي و قسزمتهزاي نوسزاز کزه امگزان ايجزاد و سزترش
زيرساختها در آنها بيشتر بوده است ،در معرض آسيب بيشتري قرار دارند.
کلید واژگان :پدافند ريرعامل ،زيرساخت ،شهر تبريز ،تحليل سلسله مراتبي ،سيستم اطالعات جغرافيايي

مقدمه
امنيت همواره يگي از مهم ترين مسائلي ميباشد که انسان با آن روبرو بوده است و در طول تاريخ سعي و تالش انسان براي رسزيدن
به آن با انواع وسايل دفاعي صورت پذيرفته است .دفاع مجموعه اقداماتي است که از هر لحاظ (سياسي ،نظامي ،اقتصادي و )...توسط يک
کشور به منظورتضمين استقالل ،حفظ تماميت و امنيت ارضي و حراست از مردم خود در مقابل هر ونه تهاجم دشمن صورت مزي يزرد.
اين دفاع به دو صورت نظاميو رير نظاميميباشد که به ترتيب پدافند عامل و پدافند ريرعامل ناميده ميشوند.
کشور ايران به دليل قرار رفتن در موقعيتي استراتژيک در خاورميانه ،و داشتن منابع عظيم نفت و از ،و همچنين داشتن راهبردهزا و
آرمانهاي اسالميناب همواره در کانون توجه دولتهاي استعماري و متخاصم قرار داشته است.
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شهرها با توجه به حجم باتي سرمايه ذاري و استقرار بسياري از تاسيسات و ابزارهاي اقتصادي و از همه مهمتر جمعيت زيزادي کزه
در آنها ساکن هستند در صورت بروز جنگ دچار صدمات مالي و جاني قابل توجهي ميشوند.
انهدام سازهها و ساختمانها ،شبگه راهها و دسترسيها ،تاسيساتي مانند مخازن آب ،نيرو اهها ،خطوط ارتباط تلفن ،برق ،آب و از و..
از جمله آنها هستند .در صورت طوتني شدن جنگ و تهديدات ،اختالل در هر يک از شبگههاي آبرساني ،برق رساني ،اززساني و خطوط
مخابراتي باعث در تنگنا قرار رفتن جمعيت ساکن شده و توان مقاومت آنها را ميکاهد .توجه به پدافند ريرعامل و اصزول آن در برنامزه
ريزي مي تواند باعث کم شدن ميزان خسارات مالي و جاني وارد شده به شهر باشد .به اين ترتيب هزدف پزژوهش حاضزر بررسزي آسزيب
پذيري زيرساختهاي شهر تبريز در مقابل هر ونه تهديدي ميباشد.
همچنين اين پژوهش در پي دست يافتن به جواب سواتت زير ميباشد:
 مهمترين تاسيسات و زيرساختهاي آسيب پذير شهر تبريز کدامها هستند؟ مراکز آسيب پذير شهر تبريز بيشتر در کجا واقع شده اند؟با توجه به سواتت مطرح شده ،فرضيات زير براي اين پژوهش عبارتند از:
 به نظر ميرسد آسيب پذيرترين کاربريها و مراکز در شهر تبريز ،پستهاي فوق توزيع برق و بيمارستانها باشند. مراکز آسيب پذير در شهر تبريز بيشتر در مناطق با تراکم بات قرار دارند.مبانی نظری
از واژه پدافند ريرعامل تعاريف مختلفي ارائه شده است که در تماميآنها بگار يري "راهبردهاي ريرنظاميبزراي مقابلزه بزا بحزران و
کاهش خسارات و تلفات آن" از وجوه مشترک محسوب مي ردد .روهي از کارشناسان بر اين باورند که وجوه تمايز ميان پدافند عامزل و
ريرعامل ،در استفاده از نيروي انساني است .بر اساس اين ديد اه ،پدافند ريرعامل برنامهاي است راهبردي که نياز به مديريت و برنامزه-
ريزي مستقيم ني روهاي انساني متخصص دارد و مشتمل بر ابزار و آتت جنگي ،سازماندهي ،آموزش و مزديريت نيروهزا اسزت (تقزوايي و
جوزي خمسلويي .)05 :0930 ،پدافند ريرعامل مجموعهاي از اقدامات ميباشد که نياز به سالح نداشته و با پيادهسازي آن خسارات مزالي
و جاني کاهش پيدا ميکند ) .(Nikoomanesh and et al, 2014:1در مورد پدافند ريرعامل ميتوان به نظريات زير اشاره کرد:
 نظريه الوين تافلر و هايدي تافلرالوين و هايدي تافلر موجهاي سه انه جنگ را بررسي کردهاند .موج اول مربوط به جنگهايي است که مردم از نظزر شزيوه معيشزت
کشاورز بودهاند .جوامعي که در موج اول قرار داشتند بر سر کشاورزي ميجنگيدند و از اقتصاد زراعي برخوردار بودهاند .جنگهزاي مربزوط
به موج دوم در جوامعي مشاهده شدند که صنعت شيوه زند ي ميليونها نفر را تغيير داده و جنگ منعگس کننده تحوتت در کار و سرمايه
بود .همان طوري که در جامعه صنعتي توليد انبوه است ،تلفات در جنگها هم در عصر صنعت ،زياد و انبوه اسزت (تزافلر و تزافلر:0952 ،
 .)20-27در جنگهاي موج دوم ،قبل از استفاده از بمب اتم ،شهر توکيزو مزورد  991بمزب افگزن قزرار رفزت کزه در ا زر آن 555050
ساختمان خراب و  11هزار ريرنظاميکشته و  17هزار نفر زخميشدند و  55کيلومتر از شهر با خاک يگسان شد (مظلوم خراسزاني:0913 ،
.)011
جنگهاي موج سوم متگي بر دانايي است .جنگهايي که از ابزار آتت الگترونيگي و کامپيوتري استفاده ميکنند .اطالعات و نوآوري،
مديريت ،فرهنگ و فرهنگ عامه ،تگنولوژي پيش رفته ،نرم افزار ،آموزش و پرورش ،بازآموزي ،مراقبت پزشزگي ،خزدمات مزالي و سزاير
خدمات ،همه اينها محصوتتي است که کشورهاي موج سوميبه جهان ميفروشند (تافلر و تافلر.)12 :0952 ،
 تئوري پنج حلقه استراتژيک واردننظريه واردن تا حد زيادي از تفگرات کارل کالزوينس ،تحت عنوان (استراتژي مراکز قل) نشات رفته است .طرفداران اين استراتژي
که مشهورترين آنها سرهنگ جان واردن ميباشد معتقدند که مهمترين وظيفه در طرحريزي يک عمليات تهاجمي ،شناسايي مراکزز قزل
يک کشور مورد تهاجم ميباشد و چنانچه اين مراکز با دقت تزم شناسايي و مورد هدف قرار يرند ،کشور مورد تهاجم در اولين روزهزاي
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جنگ طعم شگست را چشيده و سريعا در کوتاهترين مدت به خواستههاي مهاجم تن در داده و تسليم خواهند شزد (مسزيميو همگزاران،
.)51 :0931
در اين تئوري مراکز قل يک کشور شامل پنج حلقه ميباشد که ميتوان آنها را بصورت دواير متحدالمرکز در نظر رفزت ايزن پزنج
حلقه که مجموعا ساختارهاي اصلي قدرت يک کشور را تشگيل ميدهند در شگل  0ديده ميشوند .حلقههاي واردن بنابر اهميت از درون
به بيرون سترش يافتهاند به ونهاي که مهمترين حلقه ،درونيترين حلقه است که تحت حفاظت شديد حلقههاي بيروني قرار دارد.

شکل( :)1مدل پنج حلقه واردن

ماخذ( :ترابي و مهدي نژاد)535 :0930 ،

سرهنگ واردن ،دشمن را به عنوان يک سيستم يا ار ان پنداشته و بر اين اساس آن را مشتمل بر پنج حلقه ار انيک ميداند .جزدول
 0مقايسهاي را بين تئوري پنج حلقه واردن با بدن انسان انجام داده است.
پژوهش حاضر در حيطه حلقه سوم که مربوط به زيرساختها ميباشد و کارکرد آن مانند اندام حرکتي در بدن انسان ميباشزد ،اسزت.
با از بين رفتن زيرساختها ،امگان فعاليت و حرکت از شهر نيز رفته مزيشزود بنزابراين پدافنزد ريرعامزل مزيتوانزد کزار محافظزت از
زيرساختها و کاهش خسارت را به عهده يرد.
جدول ( .)1تئوری واردن و مقایسه آن با بدن انسان
حلقهها

عناوين

مقايسه با بدن انسان

حلقه اول

رهبري ملي

مغز و سيستم عصبي

حلقه دوم

محصوتت کليدي

سيستم هاضمه و ردش خون

حلقه سوم
حلقه چهارم

زيرساختها
جمعيت مردميو اراده ملي

اندامهاي حرکتي (دست و پا)
روح و روان و اراده

حلقه پنجم

نيروهاي عملياتي

سلولهاي دفاعي

مراکز قل
رهبري سياسي-مراکز امنيتي تصميم يري کالن سياسي نظام (مجلس،
رياست جمهوري ،صدا و سيما ،وزارتخانهها ،قرار اههاي عمده امنيتي)...
نيرو اههاي برق ،پاتيشگاهها ،صنايع سنگين ،مخازن سوخت ،صنايع
دفاعي ،دپوهاي مهم ،مخازن و شبگه آبرساني
فرود اهها ،راهآهن و مترو ،بنادر ،سدها ،اتوبانهاي عمده
کالنشهرها ،شهرها ،روستاها ،استاديومها و مراکز جمعيت مردمي
سيستمهاي اعالم خبر راداري ،مواضع و سايتهاي سيستم توپخانهاي و
موشگيف پدافند هوايي ،پايگاه موشگي زمين به زمين

مأخذ( :کامران و همگاران)01 :0935 ،

شهرها و پدافند غیرعامل

از مباحث مهم و اساسي در پدافند ريرعامل موضوع بگار يري و اهميت آن در شهرها ميباشد .مالحضات دفاعي و نظامياز مهمترين
عوامل مو ر در شگل يري هر ونه سگونت اه انساني در طول تاريخ است .چنانگه در ايران باستان ،چين ،روم باستان ،و يونزان باسزتان،
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استحگامات پدافندي همانند ديوارههاي دفاعي ،سد و خندق جزء تينفک سگونت اههاي بشري به ويژه شهرهاي مهزم و پررونزق بزوده
است )(Hosseini, 2010
در حقيقت پدافند ريرعامل شهري ،همان دفاع از شهر يا کشور بدون استفاده از تجهيزات نظاميبه منظور کاهش آسزيبپزذيري (بزه
ويژه اماکن حياتي و مهم) ،تسهيل مديريت و پايداري زيرسزاخت هزا و مزديريت جامعزه در شزرايط بحزران اسزت (جزوزي خمسزلويي و
جواهريان 37 :0935 ،و فرزادبهتاش .)575 :0917 ،پدافند ريرعامل شهري اهداف ونا وني را در شهرها دنبال مينمايزد کزه مهمتزرين
آنها ،کاهش خسارات در شهرها است .شگل  5مهمترين اهداف پيگيري شده در پدافند ريرعامل را نشان ميدهد.

شکل ( .)2اهداف پدافند غیرعامل در شهرها

ماخذ( :کيگاوسي و کسائي)0939 ،

دکترين پدافند ريرعامل مشتمل بر اصول و مباني بنياديني است که تماميمنابع راهبردها ،سياستها ،برنامهها و استراتژيها را شامل
ميشود و از شاخصهاي بارزي برخوردار ميباشد که از مهمترين آنها ميتوان به هدف محزوري ،مفهزوم محزوري ،رويگردآينزدهنگرانزه،
واقعيت رايي و شفافيت اشاره کرد .هر يک از اين شاخصها در پايهريزي امنيت و ايمني در کالنشزهرها و شزهرها جايگزاه ويزژهاي دارد
). (Kim, 2008: 34در پدافند ريرعامل مديران شهري و حتي مديران ملي بايد با نگرش و ديد اه واقع بينانه در سيسزتمهزاي مزديريتي
نقش بسيار مهميرا در مديريت جامع بحران ايفا نمايند .بر اين اساس سطحبندي و ميزان بحران و برنامههاي مديريتي صحيح مزيتوانزد
راهگار و روش بسيار مناسبي براي مديريت جامع بحران و پدافند ريرعامل موفق باشد ).(Mawson, 2005: 12
آسیب پذیری

مفهوم آسيب پذيري سرمايه هاي فيزيگي و انساني به هنگام وقزوع بحزران در شزهرها و کالنشزهرها ،يگزي از مهمتزرين مسزائل و
موضوعاتي است که امروزه در بسياري از حوزههاي مطالعاتي از جمله پدافند ريرعامل مورد توجه قرار رفته است.
آسيبپذيري خسارات و صدمات ناشي از عوامل و پديدههاي بالقوه يا بالفعل بحرانزا نسبت به نيروهاي انساني ،تجهيزات و تاسيسات
در بازهي شدت صفر تا صد فته ميشود .آسيب ديد ي در شهرها به هنگام وقوع بحران از دو بعد انساني و فيزيگزي بررسزي مزيشزود.
راهبردهاي برنامه ريزان و مديران شهري بايد با توجه به اين دو بعد تدوين ردد و در آن به راهگارهزاي پيشزگيري کننزده توجزه زردد
).(Coaffee, 2009: 34
مفهوم آسيبپذيري با در نظر رفتن موضوعات مهمياز قبيل :زنجيره خطرات ،عناصر بحران ،واکنش در برابر بحزران و آ زار منفزي
بحران به خوبي تفهيم ميشود .مفهوم آسيب پذيري چارچوب و ساختار مناسبي را براي درک ماهيت و مفهوم بحزران ،حزوادط طبيعزي و
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انساني ،ا رات و پيامدهاي منفي و مثبت ناشي از وقوع بحران و همچنين واکنش در مقابزل بحزران در سزطوح مختلزف فزراهم مزياورد
).(shaw and vivien, 2011: 39
ارزيابي و تحليل چگونگي توزيع فضايي آسيبپذيري مناطق مختلف شهري و خطرات انساني و طبيعزي بزالقوه ،يگزي از راهگارهزاي
بسيار مهمياست که ميتواند در تامين امنيت بهينهي شهرها مو ر باشد.
تدابير و راهبردهاي پدافند ريرعامل در برابر اين بحرانها مي تواند تزا حزدودي شزهرها و کالنشزهرها را در برابزر تهديزدات امنيتزي
مستحگم نمايد .تجارب داخلي و خارجي نشان ميدهد که با تدوين و بگار يري راهبردهاي پدافند ريرعامل ميتوان بزا افززايش آسزتانه
مقاومت شهرها امنيت آنها را در برابر انواع تهديدات داخلي و خارجي حفظ کرد (خراشادي زاده و جاللي.)505 :0937 ،

شکل ( .)3مدل فعالیتهای پدافند غیرعامل در شهرها

ماخذ( :مديري)011 :0913 ،

دادهها و روش ها
روش انجام تحقيق حاضر بر حسب هدف و سياست ذاري انجام آن توسعهاي-کاربردي و بر حسب طرح تحقيق ،تحليلزي-توصزيفي
ميباشد .براي جمعآوري ادبيات موضوع و تئوريها از روش کتابخانهاي و اسنادي استفاده شد .براي تجزيزه و تحليزل اطالعزات و تهيزه
نقشههاي مورد نياز ،بعد از جمعآوري تيههاي مختلف که در پيشبرد تحقيق نقش مهميداشته و در حقيقت ضوابط مختلف را نشان مي-
دادند از نرم افزار  Arc Gis 10استفاده رديد.
به عبارتي تيهها و نقشههاي تهيه شده از سازمان هاي مختلزف ،بعزد از ويزرايش در محزيط اتوکزد و اتوکزد مز  0در محزيط آرک
کاتولوگ 5براي آنها توپولوژي 9تهيه شد و سپس پايگاه دادههاي آن در محيط  GISتهيه و تگميل رديزد .در نهايزت سزعي رديزد در
همين محيط با استفاده از مدل  AHPمدلسازي انجام يرد.
پژوهش حاضر بر روي شهر تبريز انجام شده است .شهر تبريز به عنوان بزرگ ترين متروپزل شزمال رزرب ايزران بزا وسزعتي حزدود
 51223/09هگتار در موقعيت جغرافيايي َ 15ْ ،00َ ،15ْ ،59طول شرقي و َ 91ْ ،0َ ،91ْ ،3عرض شمالي با ارتفاع متوسط حدود  0917متر در
وشه شرقي جلگه ايي به همين نام در دامنه کوه سهند قرار رفته است( .اصغري زماني .)015 ،0953 ،اين منطقه بواسزطه بهرمنزدي از
شرايط مساعد اقليميو جايگاه مناسب جغرافيايي از روز اران قديم مستعد پرورش حيات شهري بوده است (کرمي)00 :0915،
1

- Autodesk map
- Arc Catalog
3
- Topology
2
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براي انجام ارزيابي و مدلسازي ،تيههاي مختلف زيرساختها و دسترسي به خدمات عموميمختلف به کار رفته شد ( 07تيزه) ،کزه
در جدول شماره  5معرفي رديده است.
با استفاده از نرم افزار  Arc Gisنقشههاي مربوط به هر کدام از تيهها تهيه و استانداردسازي رديد و هر کدام از آنها به سزه طبقزه
آسيبپذيري کم ،متوسط و زياد دسته بندي شدند .شگل  1مجموعه نقشههاي توليد شده براي انجام پژوهش را نشان ميدهد.
جدول ( .)2دادهها و معیارهای سنجش آسیب پذیری زیرساخت ها
ردیف

شاخص

0
5
9

حريم پست برق شهري
حريم پست تقليل فشار از شهري
حريم پمبهاي از و بنزين

کم
بيشتر از  077متر
بيشتر از  077متر
بيشتر از  977متر

ميزان آسيب پذيري
متوسط
 27-077متر
 27-077متر
 577-977متر

زياد
کمتر از  27متر
کمتر از  27متر
کمتر از  577متر

1

حريم مراکز نظامي

بيشتر از  027متر

 52-027متر

کمتر از  52متر

2
5
5
1
3
07

حريم مراکز ارتباطي و مخابراتي
حريم مخازن آب
تراکم ساختماني
فاصله از فضاهاي باز و سبز
فاصله از بيمارستان
فاصله از مراکز آتش نشاني

بيشتر از  077متر
بيشتر از  27متر
7-077
کمتر از  0777متر
کمتر از 0277
کمتر از  527متر

 27-077متر
 27تا  3متر
070-527
 0777تا  0277متر
 5777-0277متر
 527-0277متر

کمتر از  27متر
کمتر از  3متر
 527نفر و بيشتر
بيشتر از  0277متر
بيشتر از  5777متر
بيشتر از  0277متر

ماخذ
صياميو همگاران90 :0935 ،
صياميو همگاران90 :0935 ،
ولي پور و همگاران051 :0939 ،
پورمحمدي و همگاران:0913 ،
000
پردازشهاي پژوهش
وزارت نيرو050 :0939 ،
دکتر کرمي
رضويان015 :0910 ،
پورمحمدي50 :0915 ،
عزيزي ،برنافر095 :0930 ،

مأخذ( :تهيه و تنطيم از نگارند ان)

تجزیه و تحلیل داده
با تگميل شدن استانداردسازي تيهها تلفيق آنها قسمت بعدي کار پژوهشي ميباشد .براي انجام اين کزار و تعيزين ميززان اهميزت و
وزن هر تيه در اين کار از روش تحليل سلسله مراتبي که براي اينگونه نمونهها که تعداد معيارها زياد است ،استفاده رديد .در نزرم افززار
مخصوص مدل تحليل سلسله مراتبي اکسپرت چويس 0هدف تعيين رديد و وزن نهايي هر تيه محاسبه شد ،شزگل  2وزن نهزايي هزر
تيه را به صورت نمودار نشان ميدهد.

- Expert Choice

1
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شکل( .)4مجموع نقشههای استاندارد شده برای مدلسازی



50
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با به دست آمدن وزن هر تيه تلفيق و روي هم ذاري تيهها در  GISانجام شده و نقشه نهايي که وضعيت آسيب پزذيري را نشزان
ميدهد به دست آمد .شگل  5پهنه بندي آسيب پذيري زيرساختها در شهر تبريز را نشان ميدهد.

شکل( .)5وزن نهایی الیههای استاندارد شده

منبع :نتايج پژوهش

همانگونه که در تصوير نيز ديده ميشود قسمت هايي از شهر تبريز بخصوص از مرکز شهر به طرف شرق شهر و بعضزي بافزتهزاي
جديدتر در ررب شهر ميزان آسيب پذيريبيشتر است ،همچنين در قسمتهاي جنوب شرق و شرق شهر به دليل تراکم جمعيت و بلندمرتبه
سازي و مسائلي مانند تجميع انواع زيرساختها ميزان آسيب پذيري بات ميباشد ،که بايد با تمهيدات خاص و برنامه ريزي صحيح ميززان
آسيب را در اين مناطق کم نمود.

شکل ( .)5پهنه بندی آسیب پذیری زیرساختها در شهر تبریز

نتیجه گیری
پژوهش حاضر با تعيين معيارهاي مختلف سعي در بررسي آسيب پذيري زيرساختهاي شهر تبريز دارد .شهر تبريز به موقعيت خزاص
خود در شمال ر رب کشور و متروپليتن منطقه از حساسيت خاصي برخوردار بوده و همين عوامل باعث انتخاب اين شهر به عنوان محدوده
مورد مطالعه شده است.
براي انجام اين پژوهش ،به دليل زياد بودن تعداد معيارهاي مورد بررسي از روش تحليل سلسله مراتبي استفاده رديزد .بعزد از انجزام
مدلسازي و تهيه نقشهها ميتوان در مورد فرضيهها اينگونه قضاوت نمود که:
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فرضيه اول بيان نموده بود که آسيب پذيرترين زيرساختها پستهاي فوق توزيع برق و بيمارسزتانهزا هسزتند ،در حزالي کزه روش
تحليل سلسله مراتبي نشان داد آسيب پذيرترين زيرساختها در تبريز به ترتيب مراکز نظامي ،زيرساختهاي بزرق ،آب ،زاز ،مخزابرات و
بيمارستان و ...هستند ،پس نميتوان اين فرضيه را پذيرفت.
فرضيه دوم بيان مي نمود که مراکز آسيب پذير در شهر تبريز بيشتر در مناطق با تراکم بات قرار دارند .با نگاهي به نقشه تراکم جمعيت
و تراکم ساختماني و تطبيق آنها با آسيب پذيري زيرساختها ،ميتوان بيان نمود که بيشتر پهنههاي با آسيب پذيري بات در همين مناطق
پر تراکم قرار دارند و بنابراين اين فرضيه ا بات مي ردد.
نقشه نهايي استخراج شده از مدل نشان دهنده موارد زير ميباشد:
 در قسمتهاي مرکزي شهر به دليل عدم وجود تاسيسات مهم و حياتي (کمبود زمين خالي) ميزان آسيب پذيري کم ميباشد. از قسمتهاي مرکز به سمت شرق که بافتها نسبتا جديد ميباشد و امگان ايجاد زيرساختها نسبتا بيشتر بوده است ،ميزان آسيبپذيري بيشتر مي ردد.
 هر جا تراکم زيرساختهاي زياد بوده ،مخصوصا زيرساخت هايي که بصورت بالقوه ميتوانند خطرناک باشند ،آسيب پزذيري بيشزترشده است.
 تراکم جمعيت و ساختمانها در شرق شهر باعث آسيب پذيري بيشتر اين منطقه شده است.با توجه به نقشه نهايي و به منظور برنامه ريزي بهتر براي کاهش اسيب پذيري ميتوان راهبردها و پيشنهاداتي در راستاي پدافند رير
عامل براي شهر به اين صورت پيشنهاد داد:
 انتخاب بهينه و در صورت امگان جابجايي زيرساختهاي حياتي ،حساس و مهم مانند پستهزاي تقليزل فشزار زاز ،مراکزز مهزمنظاميو امدادي و ...به جاهايي که داراي حريم مناسب در اطراف خود باشند
 استفاده از اصول پدافند ريرعامل مانند اختفا ،استتار ،فريب ،مگانيابي و ...براي زيرساختهاي مهم و حياتي شهر. توسعه و توزيع مناسب کاربريهاي امدادي و پزشگي. توسعه فضاهاي باز و سبز براي اسگان موقت و کاربريهاي چند منظوره. استفاده از اشگال مناسب (مانند شگل حلقوي براي لولههاي آبرساني شهري) ،و راهگارهاي مناسب براي خدمات رسزاني سزريع درهنگام بحران در يک منطقه.
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