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چکیده واژگانکلیدی

 خصوصاا   که است داده نشان تجارباست.  متخاصم برای هدف ارزش از مینیتخ، دشمن برای دارایی جذابیت

 بارای  ازآنجاکاه . کنند می برآورده امور دیگر از بهتر را متخاصمان اهداف، ها هدف یا ها نشان، نظامی حمالت در

 دشامن  منظار  از دارایای  یک ارزش که است آن اساسی فرض یک، ندارند یکسانی ارزش ها دارایی همه دشمن

 شعاع سازی مدل تحقیق این هدف. دهد می قرار تأثیر تحت را امنیتی حادثه یک وقوع احتمال که است عاملی

 روش و کااربردی  تحقیاق  ناوع . اسات  موردی نمونه عنوان به تهران شهر 6 منطقه زیاد خیلی و حیاتی اهمیت درجه با های کاربری پذیریآسیب

 اهمیات  درجاه  باا  هاای  دارایای  پاذیری آسایب  شاعاع  برای. است ممدانی فازی روش اطالعات لتحلی تجزیه روش و تحلیلی -توصیفی ، تحقیق

 2533 سارجنگی  قادرت  باا  هاایی بمب، زیاد خیلی اهمیت درجه با های دارایی برای و تی ان تی پوند 2233 سرجنگی قدرت با هاییبمب، حیاتی

 تحقیاق  نتاای  . است شده مشخص GIS محیط در پذیریآسیب شعاع ادامه در و است شده انتخاب 021 فما دستورالعمل طبق بر تی ان تی پوند

 درصاد  0830 معادل، هکتار 900328 منطقه هکتاری 2523 مساحت از تی ان تی پوند 2233 سرجنگی با موشک اصابت صورت در دهد یم نشان

 باا  موشاک  اصاابت  صاورت  در همچناین  و انفجار ثیرتأ تحت درصد 23392 معادل، قطعه 55968 نیز منطقه هایکاربری قطعات کل تعداد از و

 22326، معاادل  52962، قطعاات  کال  تعاداد  از و درصاد  22381، معاادل  هکتار 836398 منطقه کل مساحت از تی ان تی پوند 2533 سرجنگی

 .است شده ارائه پذیریآسیب کاهش برای هایی پیشنهاد نیز پایان در. بود خواهد انفجار تأثیر تحت درصد

هایدارایی،پذیریآسیب

،غیرعاملپدافند،کلیدی

،ممدانیفازیروش

تهرانشهر6منطقه


بیانمسئله-1

شود که یاک هادف مطلاوب     دارایی جذاب به دارایی گفته می

آید. ماهیت و میزان گستردگی ارزش  برای دشمن به شمار می

دهنده جذابیت دارایی است. باید توجه داشت کاه   دارایی نشان

ارزش درک شده یک دارایی جذاب برای دشمن ممکان اسات   

 باشاادوت افاااز ارزش درک شاده توسااط نیروهااای خاودی مت  

(23553:65ASME Innovative Technologies' Institute,.) 

جذابیت دارایی برای دشمن، تخمینی از ارزش هدف برای 

باشد. تجاارب نشاان داده اسات کاه خصوصاا  در       متخاصم می

ها، اهداف متخاصمان را بهتار   ها یا هدف حمالت نظامی، نشان

دارایای را   کنناد. همچناین جاذابیت    از دیگر امور برآورده مای 

نماایی یاک تهدیاد     توان یک معیار جایگزین بارای درسات   می

نمایی ماورد   معرفی نمود. این پارامتر، تخمینی از میزان درست

باشاد   عناوان یاک هادف مای     تهدید واقع شدن یک دارایی باه 

(Jamshidi et al, 2020:55 .)      ایان عامال باه هماراه عامال

اجتناااب از  هااا باارای پیامااد در مرحلااه اول گاازینش دارایاای 

اساتفاده   های بیشتر و مالحظات اقدامات متقابل ماورد  تحلیل

در  (Yazdani Chamzini et al, 2010:68) گیارد  قارار مای  
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همین زمینه ارزیابی جذابیت دارایی، ارزیابی ارزش درک شاده  

حمله قرار گرفتن است. ایان ارزیاابی باا     یک دارایی برای مورد

از اقادامات امنیتای و تاوان و    توجه به میزان بازدارندگی ناشی 

پذیرد. جذابیت یک دارایای و   استحکام بالقوه هدف صورت می

 پاذیرد  ارزیابی میزان بازدارندگی آن توسط مالک دارایی صورت می

(2336:65ASME Innovative Technologies' Institute,.) 

وری آنچه در تهااجم اماروزی اهمیات زیاادی دارد، بهاره     

 EOEد اقتصااادی دشاامن بااه روش  اقتصااادی اساات. باارآور

(Economic of Effect روش اقتصااادی تااالش یااا همااان ،

ای را کاه بایاد بارای     اثرگذار که در آن دشامن میازان هزیناه   

تهااجم هاوایی صاورت    ( نماید انهدام سوژه بپردازد، برآورد می

گیرد. حاصل این برآورد در نمودار تهاجمی دشمن به روش  می

اسات. روش اقتصااادی  « (Funneling) تحدیاد قیام مانناد   »

: BCR) «ساود باه منفعات   »یاا   «منفعت به سود»برای مقابله 

روش اقتصادی سود به هزینه که در آن میزان سود مادافعان  

شاود کاه بارای دفااع در نظار       ای بارآورد مای   نسبت به هزیناه 

گیارد و   مای  ( صاورت CBR :Cost Benefit Ratioگیرند و  می

ریزی برای باال بردن میازان   ن برنامههای گوناگو توان در حوزه می

 .(Abazarlou et al, 2016:102حفاظت به آن عمل کرد )

ها ارزش یکسانی ندارند، ازآنجاکه برای دشمن همه دارایی

یک فرض اساسای آن اسات کاه ارزش یاک دارایای از منظار       

دشمن عاملی است که احتماال وقاوع یاک حادثاه امنیتای را      

رو عاواملی نظیار اهمیات     ایان  زدهاد. ا  تحت تاأثیر قارار مای   

ها و اهمیت و انحصاری بودن یا دیر بازگشت استراتژیک دارایی

تواناد بار میازان    ها ازجمله مواردی است کاه مای  بودن دارایی

 .(Babaian Ateni, 2020:39) ها تأثیرگذار باشد جذابیت دارایی

 

 سؤاالتتحقیق-2

 گردد: در تحقیق پیش رو دو سؤال اصلی مطرح می

 مند؟اهای کلیدی نمونه موردی کددارایی -

تاا   ماوردی  نموناه  کلیدی هایپذیری داراییشعاع آسیب -

 چه میزان است؟

 

 روشتحقیق-3

تحلیلای باا دیاد پیمایشای      - روش تحقیاق حارار، توصایفی   

 هاای  ویژگای ماهیات یاا    )منظور از مطالعه پیمایشای مطالعاه  

 یاا  ویاان آنهاا   ، شرایط و روابط موجود مها پدیدهاشیاء، امور و 

( چگونگی ورعیت موجاود و همچناین سانجش آراء و افکاار    

 پای  در تنهاا  حارار  تحقیق ماهیت، نظر به اینکه نظر است. از

 تحلیل، ارزیاابی  و شناخت چون اموری و توصیم صرف نیست

باشند، لذا در زماره   می مدنظر یکدیگر، کنار در تدوین اصول و

پاذیری   تحلیل آسیب گیرد. جهت های تحلیلی قرار می پژوهش

فاازی ممادانی    مادل های کلیدی نمونه موردی نیاز از  دارایی

افازار   در بخاش فاازی باا اساتفاده از نارم      استفاده شده اسات. 

MATLAB      به ساخت پایگااه داناش و قاوانین باا اساتفاده از ،

شده است. عملکرد سیستم اساتنتا     نظرات خبرگان پرداخته

 ANDأثیر عملکاارد فااازی بااا توابااع عاااویت فااازی تحاات تاا

باشد. تعداد چهار تابع عاویت )اشتراک دو مجموعه فازی( می

(، زیااد  M(، متوساط ) L(، کام ) VL) کم یلیخبا مقادیر زبانی 

(Hدر نظر گرفته شده است ). 
 

 
تحقیقمتغیرهایعضویتتوابع-1شکل

 

 
احتمالقوانینگرافیکینمونه-2شکل
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های کلیدی با درجه راییپذیری دافرآیند کلی تحلیل آسیب

 به شرح زیر است: GISاهمیت حیاتی و خیلی زیاد در محیط 

باا   Pointهاای کلیادی باه     کااربری  Polygonتبدیل  

 باشد.می Shapes to Centroidاستفاده از دستور 

 های با درجه اهمیت حیاتی:برای دارایی

 متری برای تعیین حلقه اول Buffer 521انتخاب  -

 متری برای تعیین حلقه دوم Buffer 512انتخاب  -

 متری برای تعیین حلقه سوم Buffer 233انتخاب  -

 متری برای تعیین حلقه چهارم Buffer 281انتخاب  -

 های با درجه اهمیت خیلی زیاد:برای دارایی -

 متری برای تعیین حلقه اول Buffer 512انتخاب  -

 متری برای تعیین حلقه دوم Buffer 233انتخاب  -

 متری برای تعیین حلقه سوم Buffer 281انتخاب  -

 متری برای تعیین حلقه چهارم Buffer 061انتخاب  -


 پیشینهتحقیق-0

 هاای  ( بیان داشاتند کاه بافات   5088نسب و همکاران ) قنبری

 و اجتمااعی ، کالبدی های نارسایی و مشکالت سبب به فرسوده

 نقاا   ساایر  به نسبت بیشتری مراتب به پذیری آسیب اقتصادی

 بافت ویژه شرایط به توجه با ابتدا پژوهش این در .دارند شهری

 تحقیقاات  مطالعاات  بررسای  همچناین  و اردبیل شهر فرسوده

 پاذیری  آسایب  میازان  ارزیاابی  منظاور  باه  شاخص 53 پیشین

 زیار  هاا  شااخص  از یاک  هار  باا  متنااظر  ساپ  ؛ شاد  تعریم

 باا  بعاد  مرحلاه  در. اسات  شاده  گرفتاه  نظار  در هایی شاخص

 با ها شاخص و معیارها ازهرکدام  کارشناسان ظراتن از استفاده

 محایط  در و( AHP) مراتبای  سلساله  تحلیل روش از استفاده

 و شاوند  می بندی اولویت و دهی وزن Expert Choice افزار نرم

( GIS) جغرافیااایی اطالعااات سیسااتم از اسااتفاده بااا انتهاا  در

گردیاد   اردبیال  شاهر  فرساوده  بافات  پاذیری  آسیب های نقشه

(Ghanbari Nasab et al, 2020:85) 

 تفکیاک  و تبیاین  از ( پا  5089علیخانی و همکاران )

ایان   از یاک  هر با مرتبط اجزای و شهر دهنده تشکیل عناصر

 باه  مربو  زیرمعیارهای و اصلی معیار هشت قالب در، عناصر

 در یاک  هار  نباود  از ناشی شهر پذیریآسیب میزان، یک هر

 از اساتفاده  باا  سپ  و گرفت قرار مورد بررسی فرری نمونه

 کارشاناس  شصات  از بایش  نظر از گیریبهره و AHP روش

 پدافناد  و مادیریت شاهری  ، شهرساازی  حاوزه  در متخصص

 صورت به چه و سیستمی درون صورت به چه هاالیه، غیرعامل

 وزن هار  دهی و ساپ  وزن یکدیگر به نسبت سیستمی برون

 در و اعماال  یمکاان  سیستم در مربو  الیه در عناصر از یک

 شد مشخص هاالیه از یک هر پذیریآسیب شعاع بعد مرحله

 باا  در نهایات . شاد  گرفته نظر در هاالیه در رریب منزله به و

، فررای  نموناه  در هاا الیاه  همپوشانی و GIS افزارنرم کمک

 معیارهاای  از یاک  هار  شهری برای پذیریآسیب بندیپهنه

 هاااینقشااه نیهمپوشااا بااا بعااد مرحلااه در و تولیااد اصاالی

 نقشااه نهااایی معیارهااا از یااک هاار بااه مربااو  بناادی پهنااه

شاد   مشاخص  فررای  نموناه  در پاذیری آسایب  بنادی  پهنه

(Alikhani, 2019:33.) 

 مانناد  شاخص 56 از استفاده ( با5088زارعی و اباذرلو )

 مراکاز  از فاصاله ، خیاباان  عارض ، درمانی مراکز به دسترسی

 باه  دسترسی، جمعیتی اکمتر، فرسوده بافت از فاصله، نظامی

غیااره،  و قطعااات مساااحت میااانگین، نشااانیآتااش مراکااز

 GIS محاایط در و IHWP منطااق بااا شااهر پااذیری آساایب

 هاوایی  تهااجم ، تهران شهر پایه تهدید و گردیده سازی مدل

 (.Zarei & Abazarlou, 2015:2مد نظر قرار گرفت )

 ،IHWPاز روش  اساتفاده  ( باا 5082اباذرلو و همکااران ) 

 و غیااره میاازان  کاااربری تااراکم، دسترساای، هااای شاااخص

 نماود و   را مشخص جنگ شرایط در سبزوار شهر پذیری آسیب

 دارای کااه شااهر جنااوب کااه دهااد ماای نشااان تحقیااق نتااای 

 مراکاز  تاا  زیااد  فاصاله  و باال ساختمانی تراکم با هایی محدوده

 باشد، می تهاجم اولویت دارای های کاربری از کم فاصله و امداد

 کاه  ای گوناه  باه  است برخوردار بیشتری پذیری آسیب امتیاز از

 برابار  در زیاادی  پاذیری  آسایب  از سابزوار  شاهر  درصد 1938

 (.Abazarlou et al, 2016:59است ) برخوردارباران  موشک

در ایتالیااا  کااهای مطالعااه در (2359ماایالزو و ماااچیو )

 ونقل مواد خطرناک های حملشده است بیشتر سیستم انجام
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 (Millazzo & Maschio, 2018:37) نظر دارد را مد

( بارای مشاخص کاردن میازان     2358راشد و ویکا  ) 

هاایی مانناد حاداقل     پاذیری ناشای از زلزلاه شااخص     آسیب

هااا،  هاا، خاادمات فوریات پزشااکی، بیمارساتان    عملکارد پاال 

هاا و غیاره و باا     ها، حداکثر هزینه بازسازی ساختمان بزرگراه

 سااازی کاارده اساات.  ماادل GISافاازار  و ناارم AHPروش 

(Rashed & Weeks, 2011:547) 

هایی مانند ناام و شاماره    ( داده2359و دیگران ) مینامی

ساختمان و جن  و تعداد طبقاات آن، حیاا  سااختمان و    

ها تا خیابان و همچنین  جن  و ارتفاع آن و فاصله ساختمان

اطالعات معابر مانند نام، طول و عرض خیابان و نیاز عارض   

 GISدر محیط  آوری کرده جمع در شهر کوبه ژاپن را رو ادهپی

 (.Minami et al, 2013:1750) اند وتحلیل کرده تجزیه


 مبانینظریتحقیق-1

های مورد مطالعه  در مطالعات پدافند غیرعامل تدقیق دارایی

منظور شناخت تهدیدات پایش روی آنهاا اماری راروری      به

کاه بارای   اسات  چیازی   هر به معنای (Asset) داراییاست. 

(. باارای Setareh, 2011:51) سااازمان دارای ارزش باشااد

ها، باید سناریوهای مختلفی را در نظر گرفت و ارزیابی دارایی

ترین کار، مشخص نماودن   آنها را بررسی و ارزیابی کرد. مهم

هاا در  های مهم و درک چگونگی اهمیت ایان دارایای   دارایی

هاا اسات    ربری اصالی دارایای  ها و کاا قالب حفاظت از انسان

(Jalali Farahani, 2012:48    در تعریام دیگاری از دارایای .)

تواند  آمده است: یک منبع باارزش که نیازمند حفاظت بوده و می

هاا، امکاناات، تجهیازات،    ملموس باشد )مانند ماردم، سااختمان  

ها، عملکردها و اطالعات( یا غیرملموس )مانناد فراینادها   فعالیت

 (.FEMA426, 2003:58و اعتبار یک شرکت( ) یا سابقه

طورکلی دشمن برای مورد هدف قرار دادن یک هادف   به

بایستی دالیل کافی و منطقی داشته باشد. اگر بتوان شاهر را  

هاای واجاد اهمیات     به یک موجود زنده تشبیه کرد، دارایای 

های اساسای   گیری استراتژیک به دلیل تأثیرگذاری بر تصمیم

مثابه مغز خواهند بود که با ازکارافتادن آن  بهو کلیدی شهر، 

تدری   رود و به گیری و مدیریت شهر از بین می قدرت تصمیم

ها نیز از کار خواهند  با اغتشاشات به وجود آمده سایر قسمت

هایی که  افتاد و حیات شهر مختل خواهد شد. بنابراین دارایی

ترین  ابعنوان یکی از جذ واجد اهمیت استراتژیک هستند به

 (.FEMA452, 2005:60شوند ) اهداف برای دشمن محسوب می

طورکلی، اگر یک دارایای بارای انجاام مأموریات یاک       به

سیستم اهمیت داشته باشد، آن سیساتم از نظار حساسایت    

دارای اهمیت است البته منظور در این قسمت پیامادهای از  

دست دادن یک دارایی و تأثیر آن در یاک سیساتم شاهری    

 (.Norman, 2010:101)نیست 

اهمیت دارایی از نظر حساسیت بار اسااس ارزشای کاه     

کناد و نیاز بار اسااس      سازمان برای آن دارایای تعریام مای   

مدت و بلندمدت ناشی از خسارت و تخریاب   پیامدهای کوتاه

 (.Vallani, 2007:16گردد ) ها تعریم می دارایی


هاپذیریداراییشعاعآسیب-1-1

بینی اثرات انفجار در ساختمان این اسات  اولین گام در پیش

بینای کارد. زیارا    که اثر بارهای انفجار بر روی سازه را پایش 

مختلام، زاویاه    حائال هاای  پال  فشار مخرب برای فاصاله 

انتشار و انعکاس فشار در قسمت بیرونی سااختمان متفااوت   

هاای متعادد صاورت    بینی انفجار بایاد در مکاان  است. پیش

گیاری  ورمعمول بدترین شارایط بارای تصامیم   ط گیرد؛ اما به

هاای  های پیچیده نیاز به تخمینشود. برای سازهاستفاده می

باشاد. مشااورین انفجاار ممکان     شده از اثر انفجار مای  اصالح

هاای پیچیاده مانناد    بینای انفجاار از روش  است برای پایش 

: CFDمحاساباتی ) های کامپیوتری دینامیک سیاالت برنامه

Computational Fluid Dynamics)   استفاده کنند )فماا

203 ،2338.) 

هاای اطاراف    پاذیری کااربری   در بررسی میازان آسایب  

ها بایستی به نوع بمب و قدرت تخریب آن پی برد. در  دارایی

شاده اسات باه     فما به حمالت تروریساتی اشااره    021سند 

پوناد   2233هاای باا سارجنگی حااوی      نتای  انفجاری بمب

شامل حلقه  حائلگردیده است و چهار فاصله  تی اشاره ان تی

متر، حلقاه ساوم    233تا  512، حلقه دوم متر 512 تا 3اول 

متاار را  061تااا  281متاار و حلقااه چهااارم   281تااا  233

 2533هاای   برشمرده است و همچنین به شعاع تخریب بمب

، 521تا  3تی نیز اشاره نموده و چهار فاصله حائل  ان پوند تی

را برشمرده که از  281تا  233و  233تا  512، 512تا  521

های  پذیری دارایی نتای  تحقیق مذکور جهت تعیین شعاع آسیب



(تهران6منطقه:موردیمطالعه)فازیمنطقازاستفادهباغیرعاملپدافندرویکردباشهرهاکلیدیهایداراییپذیریآسیبسازیمدل

 

11
 

 (.FEMA 325, 2003شود ) نمونه موردی استفاده می


 هادارایی شناسایی-1-1-1

مقااررات ملاای ساااختمان )مبحاا  پدافنااد   25 مبحاا  در

 شاغالن یا ساکنین تعداد آن، کاربری نوع بر مبنای غیرعامل(

 بناا،  مساحت آن، ی داخلها هیسرما ارزش ساختمان، درون

 شاوند  یما  بنادی  تقسایم  اهمیتی گروه پن  به طبقات تعداد

(Article 21 National Building Regulations, 2016). 
 

 ها ساختمان اهميت (: درجه51-2جدول )

 
 5081مقررات ملی ساختمان،  25منبع: مبح  



 موقعیتمنطقه-6

 جمعیات  نفار  هازار  258 حادود  با تهران شهر شش طقهمن

 کیلومترمربااع 23 و( شااهر جمعیاات درصااد 6/0 معااادل)

 تارین  مهام  از یکی(، شهر مساحت درصد 0 معادل) مساحت

 Municipality ofآیاد )  مای  بشامار  تهاران  شاهر  منااطق 

District, 2021  of Tehran) .مهمای  هاای  کااربری  وجود 

، عاالی  آماوزش  مؤسساات ، هاا انهسافارتخ ، ها وزارتخانه نظیر

 بازر   هاای  شارکت ، عمومی های بیمارستان و درمانی مراکز

 از منطقاه  ایان  بااالی  اهمیات  دهنده نشان غیره و اقتصادی

 .است کشوری و شهری دیدگاه

 

 
شهرتهرانموردی6موقعیتمنطقه-3شکل

 شهرتهران6منطقهبارانموشکسابقه-6-1

درپی هاوایی و موشاکی    جنگ شهرها در ایران با حمالت پی

گازارش   بنا بار به نقا  مسکونی شهرهای ایران آغاز گردید. 

سازمان ملل در طای جناگ تحمیلای در اثار بمبااران کاور       

هازار خاناه    583کلی تخریب و به  هزار خانه به 503دشمن 

خسارت عمده وارد گردید. اولین حمله موشکی عارا  علیاه   

با شالیک ساه فروناد     5018مهرماه سال  56ی ایران شهرها

موشک به شهر مقاوم دزفول آغاز شد که براثر اصابت این سه 

تن به شهادت رسایدند و   13موشک به نقا  مسکونی شهر، 

تعدادی نیز مجروح شدند )مدیریت بازرسی ساازمان صانایع   

ماورد   63(. حمالت هوایی به شهر تهران حدود 5096دفاع، 

ها مربو  به که در این راستا هفت فروند از موشک بوده است

 ( ذکر گردیده است.5منطقه شش شهر تهران در جدول )
 

 نمونه هایدارایی شناسایی -5 جدول

 موردی

هایبادرجهاهمیتدارایی

حیاتی

هایبااهمیتخیلیدارایی

زیاد

 ها بنزین پمپ مقر سپاه پاسداران

 هابانک مقر نیروی انتظامی

 انبارها تاد فرماندهی دژبان ارتشس

 مراکز مخابراتی خانه جاللیهتصفیه

 ها بنزین پمپ سازمان انرژی اتمی

 پارک الله سازمان بازرسی کل کشور

 بوستان ساعی پلی  آگاهی تهران بزر 
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 مجتمع بیمارستانی امام خمینی وزارت بازرگانی

 دانشگاه تربیت مدرس وزارت نفت

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر هامور خارجوزارت 

 سفارت روسیه وزارت کشاورزی

 سفارت انگلستان دانشگاه تهران


 هاوتحلیلدادهتجزیه-2

هذایپذذیریدارایذیمحاسبهشعاعآسیب-2-1
کلیدینمونهموردی
های حیاتی و حسااس   پذیری کاربری در این بخش، شعاع آسیب

م ازآنجاکاه جاذابیت   های مه گیرد و دارایی مورد بررسی قرار می

گیارد.   زیادی برای دشمن متخاصم ندارد مورد ارزیابی قرار نمای 

شود، وزن بمب انتخااب   طور که در جدول زیر مالحظه می همان

 58313389تای )  ان پوند تی 2233های حیاتی  شده برای دارایی

 2533هااای حساااس   باارای دارایاای  ؛ وباشااد کیلااوگرم( ماای 

تاای انتخاااب شااده اساات   ان کیلااوگرم( پونااد تاای  8123108)

ترتیب در فواصل مختلم، میزان خسارت و شاعاع عملکارد    این به

مشخص شده است. با توجه باه محاسابات    GISها در محیط  آن

باا دو   بااران  موشاک صاورت   شده، تهدید تهاجم هاوایی باه   انجام

عناوان تهدیاد مبناا     تی باه  ان پوند تی 2233و  2533سرجنگی 

 ی در نظر گرفته خواهد شد.پذیر برای محاسبات آسیب

 
منطقهشششهربارانموشکسابقه-2جدول

محلاصابتردیف
متر(تخریب)شعاعتعدادساختمان

توضیحات
1-1111-2121-111123

 - 033 533 53 9 2 532 نظامی گنجوی -توانیر 5

 - 213 513 53 82 3 0 تهران کلینیک -مقام قائمخیابان  2

 - - - - - - بیمارستان شریعتی -ارگر شمالیخیابان ک 0
به علت وجود فاای باز محوطه 

 خسارت قابل توجهی ندیده است

 - - - - - - سازمان آب -خیابان حافظ 2
متر به منابع آب  2تخریب به عمق 

 آسیب جدی رساند

 - - - - - - - فروشگاه شهر و روستا -خان و حافظ یمکرتقاطع  1

 - - - - - - یمارستان امام خمینیب -میدان توحید 6
به علت وجود فاای باز محوطه 

 خسارت قابل توجهی دیده نشد

 - - - - 599 - 50 مجاور بیمارستان امام خمینی -زاده جمالخیابان  8
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هایبذااهمیذتحیذاتیپذیریداراییشعاعآسیب-0شکل

 6 منطقه

 
شهرتهران6هایمنطقهدارایی-1شکل
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هایبااهمیتخیلیزیادپذیریداراییشعاعآسیب-6شکل

شهرتهران6منطقه

 
شهر6هایبااهمیتخیلیزیادمنطقهدارایی-2شکل

تهران

 

تیانتیپوند0211بمبدرحائلفاصلهبهمربوطخسارتمیزان-3جدول

 میزانکشتهویاخسارت متر()حائلفاصله تعدادقطعاتزمینوساختمان درصد مساحت)هکتار( درصد

 حلقه اول 512 5552 0392 09368 5390

 حلقه دوم 233 5011 2366 19351 2382

 حلقه سوم 281 0358 53308 523360 1368

 حلقه چهارم 061 6090 25388 651392 28332

 جمع - 55968 23392 900328 0830

 کل منطقه - 28310 533 2523 533

 

تیانتیپوند2111بمبدرحائلفاصلهبهمربوطتخسارمیزان-0جدول

 میزانکشتهویاخسارت )متر(حائلفاصله تعدادقطعاتزمینوساختمان درصد مساحت)هکتار( درصد

 حلقه اول 521 5088 2393 21380 2351

 حلقه دوم 512 822 0322 02323 5315

 حلقه سوم 233 2238 9329 91332 2335

 حلقه چهارم 281 9559 28382 820398 01339

 جمع - 52962 22326 836398 22381

 کل منطقه - 28310 533 2523 533
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هاای حیااتی منطقاه    که کاربری شایان ذکر است درصورتی

پوناد   2233شش مورد اصاابت موشاک حامال بمبای باا وزن      

 900328هکتاری منطقاه   2523مساحت  از تی قرار گیرد، ان تی

هاای   قطعاات کااربری   درصد و از تعداد کل 0830هکتار، معادل 

تحات تاأثیر    درصاد  23392قطعاه، معاادل    55968منطقه نیز 

انفجار خواهاد باود و همچناین در صاورت اصاابت موشاک باا        

 836398تی از مساحت کال منطقاه    ان پوند تی 2533سرجنگی 

 52962درصاد و از تعاداد کال قطعاات،      22381هکتار معادل، 

 تحت تأثیر انفجار خواهد بود.درصد  22326معادل، 


راهکارهایپیشنهادی-1
 تأمین کاربری درمانی در شمال منطقه -

های خدماتی موردنیاز مواقع بحرانی بارای   تأمین کاربری -

 های مرکزی منطقه بخش

های مرکزی و بدناه   های موردنیاز در بخش تأمین پناهگاه -

 و عمق بزرگراه شهید چمران

هااای حیاااتی از افاازایش  متااری کاااربری 031در حااریم  -

های ساختمانی و جمعیتی جلاوگیری شاود. البتاه    تراکم

طراحی هوشمندانه این اقدام، شناساایی آساان و هادف    

 قرار گرفتن آن را مشکل خواهد کرد.

های جناوبی منطقاه باه دلیال      های موجود در قسمت پل -

هاای  پاذیری محادوده   پذیر بودنشان باع  آسایب  آسیب

 اطراف خود شده است.

عناوان مراکاز    ستفاده از دو پارک بزر  الله و ساعی باه ا -

 اسکان موقت

پذیر در منطقه مشاکل  های چهارراهی آسیبتعدد تقاطع -

پاذیری بدناه   کند. اگر به آسایب امدادرسانی را حادتر می

وآمد هم اراافه شاود، امدادرساانی     ها، مشکل رفتتقاطع

 شود.تقریبا  غیرممکن می

و حسااس در پهناه جناوبی    هاای حیااتی   بیشتر دارایای  -

های با  شده است؛ جایی که اکثر کاربری منطقه شش واقع

ای و حتاای ملاای در آن قاارار دارد و  مقیاااس فرامنطقااه

هااا، رو بایسااتی باارای ساااکنان حااول ایاان دارایاای ازایاان

 در نظر گرفته شود. چندمنظورههای ارطراری  پناهگاه
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Abstract 

 

The attractiveness of assets to the enemy is an estimate of the value of the target to the adversary. 

Experience has shown that, especially in military strikes, signs or targets better meet the goals of the 

adversary than others. Since not all assets are of equal value to the enemy, a basic assumption is that the 

value of an asset from the enemy's perspective is a factor that affects the likelihood of a security incident. 

The purpose of this study is to model the radius of vulnerability of land uses with a very high degree of 

vital importance as a case study in District 6 of Tehran. The type of research is applied and research 

method is descriptive-analytical and the method of data analysis is Mamdani fuzzy method. To radiate the 

vulnerability of critical assets, bombs with a warhead of 4,200 pounds of TNT were fired. Besides for 

very important assets, bombs with a warhead power of 2100 pounds of TNT have been selected according 

to the FEMA 325 guidelines, and the vulnerability radius in the GIS environment is further specified. The 

results show that in the event of a missile strike with a warhead of 4200 pounds of TNT from an area of 

2120 hectares in an area of 833.27 hectares, equivalent to 39.3 percent and of the total number of land 

uses in the region, 11869 units, equivalent to 40.84 percent, were affected by the explosion. Also, if a 

missile with a warhead of 2100 pounds of TNT hits the total area of 906.87 hectares, equivalent to 42.75 

percent, and of the total number of parts, 12864, equivalent to 44.26 percent, it will be affected by the 

explosion. Finally, suggestions for reducing vulnerability are provided. 
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