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 چکیده
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 مقدمه و بیان مسئله

د شرو امنیت از جمله عوامل بنیادین و اساسی است که نبود آن باعث ایجاد بحراان در جوامرم مری   

 وسازهاي خود برا هددیرد مواجره بروده     ساخت بشا همواره در زندگی و(. 51، ص5931علیزاده، )

عصرا  (. 551، ص5935 آبرادي،  زنگری )و در طول هاریخ، انواع حوادث را هجابه کاده اسرت   است

شدن حیات شداي، شداها در ابعراد   با پیچیده زمانپذیاي شداي است، زیاا همحاضا عصا آسیب

امنیتری از   -هراي اجتمراعی  انو بحرا  ،مختلف با مخاطاات طبیعی و بحاان هکنولوژیک از یک سو

در معرا  مخراطاات   اینکه اکثا شرداها  (. 151، ص5931چشمه، ده محمدي) دیگا سو مواجدند

هرا و  ریرزان، دولرت  بانامره  ازبسریاري  هوجره  هاي اخیرا،  در سال ی هستند،طبیعی و مصنوع ةبالقو

 ,Wisner & Walker, 2005)اسرت   کراده پذیاي و مدیایت آن جلرب  به موضوع آسیب را ها ملت

p.22). پذیاي نسبت به مخاطاات و دسرتیابی بره هوسرعا پایردار، عررـوه بررا       بااي کاهش آسیب

فضرایی   -هرراي اجتمراعی  فضرایی مخراطاات، بایررد هاراوت   -شرناخت ماهیرت طبیعی و مکانی

منجرا  بار خود به نتایج زیانهمخاطاات خودب زیاا. پذیاي جوامم و دالیرل آن را نیز شناختآسیب

ریررزي  برانرامرره  .(519، ص5931 قدیاي،)اند  امکان وقوع آسیب ةدهند نشان فقطبلکه  شوند، نمی

اهردا    ،عرین حرال   هاین ابزارها و درعنوان یکی از مدمزمین به او مدیایت چگونگی کارباد بدین

و  دري شرداي دا ینرد هوسرعه  انگراي در فا ریزي شداي جایگاهی حیاهی در هحقق مخراطاه بانامه

برااي جوامرم    برااولویتی مدم و  ایندهاي هحقق آن، مسئلاها و فامطالعه و هجابه بااي بدبود روش

د رسانو از این راه به کاهش هأثیا و پیشگیاي از فجایم مدد می( 5، ص5931 شمس،) است شداي

 هراي حیراهی،  عنوان زیاساخت سیسات و هجدیزات شداي بهأه .(6، ص5931 ،همکارانبمانیان و )

 مااکرز هولیرد هوزیرم و   ، هراي دیگرا  و بخرش ( 51، ص5939 نیا، پاریزي و کاظمی)حساس و مدم 

سیسرات گراز   أسیسرات برا ، مخراباات، ه   أخدمات شداي مانند مخازن و منابم آب شدا، ه عاضا

هرا  هرا و اجرزاي آن  ونقل و بیمارسرتان هاي حملمااکز اداري، مسیا نشانی،شداي، اورژانس، آهش

ریرزي دفراعی   اند که بایرد در بانامره  هاي عمومی خدماهی و راهبادي در شدا و منطقهعنوان فضا به

سیسات مدم و حیراهی  أازکارافتادن مااکز شداي و ه ،در واقم(. 11، ص5931علیزاده، )لحاظ شوند 
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هراي مختلرف در   دشرواري  زهاي شداي و باوخوردن هعادل سیستم به باهم ،عنوان قلب ها نظام به

دلیرل ازکارافترادن مااکرز مدرم      شود و کنتال و هرداوم شراایط را بره   انسانی منجا می حیات جوامم

رو   بره گیاي و نابودي الزامات حیاهی اساسی جامعه در فضا، برا چرالش جردي و بحراان رو    هصمیم

هایی که میزان اهخاذ هدابیا و روش، با این اساس .(16، ص5931 صارمی و حسینی امینی،) کند می

ها را در مقابل مخاطاات و هددیدات کاهش دهد، ضاوري است و ایرن شراایط   ي شداپذیاآسیب

هراي آن را سربب شرده اسرت     گیراي از روش ازپیش به دانش پدافند غیاعامرل و بدراه   هوجه بیش

عنروان راهبرادي در باابرا     رعایت الزامات پدافند غیاعامل بره (. 19، ص5931 صیامی و همکاران،)

هراي شردا و حار     سیسات و زیاساختأپایدار و ماندگار ه ابااي هوسع مخاطاات، از اصول الزم

در معرا  هخایرب    .(566، ص5935 کاماان و حسینی امینی،) شودجان و مال مادم محسوب می

ویژه  قاارگافتن ناشی از خطا، اعم از جنگ و مخاطاات طبیعی همواره چالشی در سااسا دنیا و به

اي ژوواکونومیرک ایراان در منطقره    ه موقعیرت ژوواسرتااهژیک و  با هوجه بر . ایاان مطاح بوده است

ایرن مخراطاات گراه    . رو بروده اسرت   هاي جانی و مالی روبره خسارت اهمواره با مسئل ،پامخاطاه

هاي شرداي، کره بخشری از    زیاساخت. کنند باوز میهاي شداي زدن به زیاساخت صورت ضابه به

 را و بخرش دیگرا   دهرد  هشکیل مری ملی  او سامایهاي حیاهی و حساس کشور ها را زیاساختآن

خدمات شداي مانند مخزن و منبم آب شردا، هأسیسرات برا  شردا،      عاضامااکز هولید، هوزیم و 

از جملره فضراهاي عمرومی در سرط      ، نشانی و غیاه ماکز مخاباات، هأسیسات گاز، اورژانس آهش

زه برا هوجره بره هجدیرزات جدیرد و      امراو . انرد  قاار گافتره کمتا مورد پژوهش اند که  شدا و منطقه

گیاند می باداري زیاساخت شداي قاارگزافی هدیه و مورد بداه هاي که با هزینه ،هاي نوینفناوري

دیگرا کارکادهراي   ، هرا با سایا کارکادهاي شدا دارند، هاگونه اختـل در آن ی کهو ارهباط مستقیم

پرذیاي  ات پدافنرد غیاعامرل در آسریب   بارسری و ارزیرابی نقرش الزامر     .کنرد  فلج می نیز شداي را

هاي ایراان و از جملره   هاي شداي اقدامی ضاوري و هأخیا در آن باعث ناپایداري شدازیاساخت

شردا   (.1، ص5931علیرزاده،  )شرود   ها در باابا هاگونه مخاطاه مری پذیاي آنو آسیب ،کوهدشت

، 5931 قاورد رحمتری،  ) طعلت قاارگیاي در پدنا خطا نسبی زلزله، برا ریسرک متوسر    کوهدشت به

 ،(1، ص5931علیرزاده،  )خیزي  پتانسیل سیل وآبایز کاخه  ضادلیل قاارگیاي در حو و به، (55ص
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همواره در پدنا  ،دفاعی در نیما غابی کشور يعنوان شدا شدا به این موقعیت استااهژیک همچنین،

برا   ناامنمحـت ع، دفافضاهاي بیوجود . (هداجم جنگ هحمیلی)دارد با ریسک باالي هداجم قاار 

ضراورت  هرا در سرط  شردا،    هراي همجرواري کرارباي   نکرادن الگرو   دلیل رعایت ط بهمعماري غل

شرناخت و ارزیرابی    برااي  ریرزي پدافنرد غیاعامرل   بانامهکارگیاي اصول و راهبادهاي عملیاهی  به

 .استکاده ناپذیا  اجتناب کوهدشت را بسیار مدم وشدا در هاي شداي پذیاي زیاساختآسیب

 مبانی نظری

 پذیری شهریآسیب ةنظری

یار مناسربی را برااي درم ماهیرت بحراان، وقرایم      سر پذیاي چرارچوب ب مادوم آسیب ،کلی طوربه

بحاانی، آثار و پیامدهاي ناشی از وقوع بحاان و واکنش در مقابل بحاان در سطوح مختلف فرااهم  

فضاهاي ، شدايهراي  یاي سرکونتگاه پذیباماوزه آس .(14، ص5939همکاران، سبکبار و ) کندمی

از عوامل  ،(11، ص5931سجادیان و همکراران،  ) شداهایی با معماري غلط، محـت ناامن، بیدفاع

پذیاي را درجره یرا   اگا آسیب. (36، ص5934 بیات،) امنیت شداي و اجتماعی هستند ةهددیدکنند

 ابااسرراس نظایر  ، اسرت  علت فشارهاي وارده مستعد پذیاش آسیب سطحی بدانیم که یک نظام به

هاي مادومی آن در ها فضاي شداي مااو ، مقدار معینری از خطاپرذیاي   پذیاي و ویژگیآسیب

طور یکنواخت هوزیرم نشرده    پذیاي و ایمنی در سط  شدا بهآسیب اوجود دارد، اما سطوح و دامن

ها، جرااوم و  شونتپذیا محل رخداد انواع خدفاع و آسیبفضاهایی با عنوان آلوده، بیزیاا . اسرت

گونره الگروي   اي دیگا هیچحالی که در محله در (.41، ص5931علیزاده، )است مخاطاات محیطی 

محمردي  ) دهرد پذیاي کمتاي رخ می پذیاي وجود ندارد یا آسیبآسیب ،هبم آن ناامنی شداي و به

مخاطاات بااي پذیاي، احتمال براوز حروادث و آسیب ابا استناد به نظای .(3، ص5939 چشمه، ده

ایرن افرااد را   . هاي خاصی از شدا همواره بیشرتا از دیگراان اسرت   گاوهی از شداوندان در بخش

 ورکری  امینی) نامنددر معا  خطا می یاپذیا  ناپذیا، مستعد حادثه یا اقشار آسیبپذیا، دفاعحادثه

  .(3، ص5939 ،همکاران و
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 پدافند غیرعامل شهری و زیرساخت شهری

متاراوت از پدافنرد    هاي شداي، اقتصرادي، اجتمراعی و روانری کرامـ     پدافند در بخش شک نوع یب

سجادیان و ) ها دانستها مناسبهوان اصطـح پدافند غیاعامل را بااي این بخشنظامی است و می

هرا از سرایا   هوان پدافند غیاعامل شداي را بسریار مدرم  می ،از سوي دیگا (.6، ص5931همکاران، 

 ،سیاسری  ،لحاظ اقتصرادي  پدافند غیاعامل در مناطق شداي، موضوعی است که به. ستها دانبخش

هرا و   خسرارت  .(Tang & Wen, 2009, p.871)دارد اهمیتی دوچنردان  جز آن،  فاهنگی و ،اجتماعی

هراي کالبردي و   شامل هاکیبری از ویاانره   ،هاي محتمل شداي در صورت باوز بحاان شدايصدمه

هرا،  هرا و دستاسری  راه اها، شبکها و ساختمانانددام سازه. ا شداي استاختـل در عملکاد عناص

انرد   ها، خطوط ارهباطی هلارن، برا ، آب و گراز از آن جملره    هأسیسات اساسی مخازن آب، نیاوگاه

اخرتـل در هرا یرک از     ماننرد در صورت باوز رخرردادي   طور که همان ،(94، ص5931علیزاده، )

در هنگنرا قراار   جمعیت سراکن   ،رانری، گازرسانی و خطوط مخابااهیرسرسانی، برا هاي آبشبکه

در  (.51، ص5939 ورکری و همکراران،   امینری ) شرود  کاسته مری ها و از هوان مقاومت آن گیاند می

 ,Alexander)راهباد آمادگی در شاایط اضطاار  امنزلهوان از پدافند غیاعامل شداي بهمی ،مجموع

2002, p.11 )ایرن اسرتااهژي    .(51، ص5936 خوشرگویان فراد،  ) زدارندگی یاد کراد یا استااهژي با

شرداي   اهاي طبیعی، اجتماعی و فناورانپاسخگویی به نیاز شداوندان بااي حااظت در باابا بحاان

 .گیادپذیاي کالبدي، اکولوژیک و فناورانه را دربامیهاي متنوع آسیباست و حیطه

، طااحی و اقداماهی است کره  ریزي اي از بانامهموعهمج 5پدافند غیاعامل شداي ،با این اساس

 شرود مری  ،در مقابرل هددیردات در معنراي عرام آن    ( شدا و شداوندان)پذیاي بیباعث کاهش آس

 .(11، ص5931علیزاده، )

                                                           
1. Civil defense 
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 تحقیق ةپیشین

 گافته  انجامهاي شداي هحقیقات اندکی زیاساخت ااصول مبتنی با پدافند غیاعامل در زمین بارةدر

در هحقیرق خرود   ( 1114)الکسراندر   .شرود هرا اشراره مری   به هعدادي از آنطور مختصا  به که است

 باهراي  لحراظ  بره  را اضطااري بحث آمادگی همچنین، وي. بارسی کاد را حادثه در بحاان مدیایت

 طوفران  مردیایت  هراي جنبره  از هعردادي  و مطاح کاد مدنی حااظت و غیاعاملپدافند  بین اساسی

بدبرود  بره  ( 1113) گوهاینگ. کاد ماور 1111 سپتامبا و آگوست هاي نئواورلئان در ماه در را کاهاینا

ابزارهاي  کارگیاي بهبا  ،چگونگی هحقق اهدا  طااحی دفاعی در یک محیطو  طااحی شدا دفاعی

گیاانره  پریش  اارزیابی حملهد  در هحقیقی با ( 1155)لاهین و همکارانش . هحلیلی پاداخته است

کرارگیاي دفراع    هوزیم منابم برا بره   ةنحو، هدا  نادرست و حااظت در استااهژي دفاعیدر مقابل ا

وهحلیرل   ثا حمـت، اسرتقاار اهردا  کراذب و پشرتیبانی اهردا  را هجزیره      ؤگیاي مبدینه در پیش

پرذیاي اجتمراعی و   در پژوهشی ارهباط فضایی برین آسریب  ( 1155)اسمیتلین و همکاران . اند کاده

عنروان   برا در هحقیقری  ( 5931)شجاع عااقی و همکراران  . را بارسی کادندزله هخمین خسارات زل

هاي پشتیبانی مدیایت بحراان برا اسرتااده از سیسرتم اطـعرات جااافیرایی       پایگاه ایابی بدینمکان»

هاي پشتیبانی مدیایت زینی پایگاهگ ثا با مکانؤعوامل م «(شداداري هداان 6 اموردي منطق امطالع)

از  را هراي ویرژه  اي کاربايدر مقاله( 5931)چشمه محمدي ده. کادند اسایی و بارسیشنرا  بحاان

 .سازي کاد مدلنظا پدافند غیاعامل در شدا اهواز 

 روش تحقیق

مبتنری   و هوصریای ر هحلیلری    ،اي ر کاربادي و از لحاظ روش لحاظ هد  هوسعه پژوهش حاضا به

 هرایی بااي دستیابی به اهدا  هحقیق، شراخ  . ستهاي میدانی ااي و بارسیبا مطالعات کتابخانه

هراي  طراح  ،منابم موجود دردسرتاس کارگیاي  بهبا ( حساسو  هاي حیاهیزیاساختدر دو دستا )
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مبتنری برا    5و از طایق روش دلایاستخااج شد  ها، کتب، طاح جامم و هاصیلیهحقیقاهی، آمارنامه

برا هوجره بره    . دادندهشکیل  را هاي مکانیادهو بانک دخباگان، هاکیب شدند، ناا  11نظاسنجی از 

هاي شداي کوهدشت، پذیاي زیاساختهاي منتخب، در آسیبضایب متااوت ها یک از شاخ 

ایرن   در. کرار گافتره شرد    بهها بااي هعیین وزن شاخ  AHP- FUSSYة چندمتایادهی  روش وزن

باهاي یک معیار با معیار  1نگزبانی و بااساس روش چا هاي تعبار کارگیاي بهخباگان با  ،ماحله

مراهایس مقایسرات زوجری     ،را بیان کادند و برا ایرن اسراس   ( یا یک کـس با کـس دیگا) دیگا

 Spatialابزار  و Arc GISافزار نام کارگیاي  سپس، با به. شدهاي همجواري طااحی هشکیل و نقشه

Analysis،   و از طایررق هوابررم همپوشررانی فررازي(Fussy Overlay )پررذیاي ا ندررایی آسرریبرسررت

 . هاي شداي کوهدشت هدیه شدزیاساخت

 تکوهدشی شهر هایپذیری زیرساختارزیابی آسیب

در ایرن ماحلره، پرس از    : کوهدشت   شهر حیاتی و حساسهای مکانی بانک داده ةتهی: گام اول

دسرته شرامل مااکرز     1ب هرا در قالر  بنردي آن  ها در سط  شدا کوهدشرت و دسرته  بارسی کارباي

، و مااکز پشتیبانی، و با هوجره بره مبرانی    نقلو  حمل ، مااکزنظامیمااکز  مدیایتی،مااکز  ،ییساهسأه

به صورت موردي اسرتخااج و برا   ها  نظاي و متون هحقیق و پاسش از خباگان این حوزه، کارباي

 زیاسراخت در چدرار گراوه    13در قالرب   5جردول  برا  هراي مکرانی مطرابق    بانک داده اهد  هدی

 .ندندي شدب   دسته

گانره،  عراهی دوازده اطـ هراي  حیاهی و حسراس، الیره   اها به دو دستبندي کاربايپس از هقسیم

در این زمینه، باید گارت   .هدیه شد 1جدول  با ا مطابقؤثهاي موابط همجواري کاربايضمابوط به 

ن طروري در  هاي پشتیبان در زمران بحراا  عنوان کارباي درمانی و هـل احما به -کارباي بدداشتی 

هنگرام بحراان باعرث    دستاسری محردود   به این دلیرل کره   . نظا گافته شدند که همسو باهم باشند

                                                           
1. Delphi technique 

2. Chung 
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ها نیز یکسران در نظرا گافتره    آن پذیاي و مقایسات زوجیهابم آسیب. شودپذیاي بیشتا میآسیب

 .شد

 حساس شهر کوهدشت و های حیاتیفهرست کاربری. 1 جدول

 پشتیبانی ونقل  حمل نظامی مدیریتی (بریفراوانی کار) سیساتأت زیرساخ 

 حیاهی

 (3) هأسیسات و منبم آب

 (3) هأسیسات گاز

 (1) هأسیسات با 

 (9) خابااتمهأسیسات 

 فامانداري

 (1)شداداري 
 - فاماندهی انتظامی

 (1) ـل احماهمجتمم 

 - دداشتیبمااکز 
 (1) درمانی

 3 1 5 1 11 جمم

 نشانی آهش حساس

 ،(1) ابااتمخ

آب،  ةاراد

و  با  ةادار

 (9) گاز ةادار

 کل بسیج ادارة

(1) 

 (1) ها کـنتاي

 سپاه

 اپایان

 هجات،

 شا  اپایان

پیام نور و  هاي دانشگاه

 آزاد اسـمی،

 راه و شداسازية ادار

 9 1 1 1 5 جمم

 5931 نگارندگان، :منبم
 

 حیاتی و حساسهای مدل مکانی همجواری کاربری طراحیثر ؤهای منتخب و مالیه .2 جدول

 نام کاربری ردیف نام کاربری ردیف

 هاي شایانیراه 4 هأسیسات شداي 5

 و هـل احما درمانی - مااکز بدداشتی 3 مااکز اداري 1

 مااکز هجاري 3 امیظمااکز انت 9

 انبار 51 هبیذمااکز م 1

 مااکز آموزشی 55 مااکز مسکونی 1

 فضاي سبز 51 صنایم شداي 6

 5931 نگارندگان، :بممن          

هوجه بره اسرتاندارد    ها بااز الیه یک ها :فواصل ةنقش ةها و تهیتصحیح و تغییر الیه :گام دوم

اثرا  از نظا پدافند غیاعامل هاي حیاهی و حساس شان با کارباينسبت فاصله مکانی همجواري و به
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-نسربت کرارباي   بااي ها الیه بره بنابااین، . گذارند میپذیاي متااوهی را با افزایش یا کاهش آسیب

هراي فواصرل   نقشه اصطـح، بهحایم امنی هعایف و  حیاهی و حساس از نظا پدافند غیاعامل،هاي 

بره  به این شاح اسرت،   ها الیه هماشده بااي  مکانی هعایف هاي  فا. مکانی آن هاسیم شده است

هراي   گرافتن از کرارباي   برا فاصرله  شایانی،  و راهدرمانی  - هاي فضاي سبز و بدداشتیالیه ياستثنا

 .یابدآن کاهش می يپذیا ایمنی کارباي افزایش، و آسیب حیاهی و حساس،

 
 نظامی و ونقل، مدیریتی های پشتیبانی، تأسیسات، حملالگوی همجواری کاربری. 1 شکل

هراي فواصرل فاقرد واحردهاي      از آنجرا کره نقشره    :های معیار استانداردسازی نقشه: گام سوم

هرا، روش  پرذیاي آن  افرزایش انعطرا   ، کادن و همچنرین  استانداردسازي و همگن باايند، ا همگن

صاا معرادل بیشرتاین   . شده استکار گافته  بهعددي بین صاا ها یک  ااستانداردسازي فازي با دامن

، 9در جردول  . هراین رعایرت اصرول همجرواري اسرت     و یک معادل کم ،رعایت اصول همجواري

با هوجره بره   . بااي استانداردسازي فازي ها الیه بیان شده است شده گافتهکار ابم بهها و نوع هو الیه

پرذیاي و  هاي شداي، فواصل آسریب پذیاي زیاساختگانه در آسیبدهزهاي دوا هأثیا متااوت الیه

، فقرط هوابرم   9 در جردول . شده استکار گافته  بهگانه  از عوامل پنجیک متااوهی بااي ها  ضایب

 . شود بااي نمونه نمایش داده می مدیایتیعامل مابوط به 
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 ها برای مراکز مدیریتیتوابع فازی استانداردسازی شاخص. 3 جدول

 ضریب حریم همجواری پذیریتابع آسیب هاالیه

 Small5 111 9 هأسیسات شداي

 Small 111 4 مااکز اداري

 Small 911 9 مااکز انتظامی

 Small 111 1 مااکز مذهبی

 Small 111 1 ز مسکونیمااک

 Small 111 9 صنایم شداي

 Linear 1 111 1 هاي شایانیراه

 Linear 111 1 درمانی و هـل احما -مااکز بدداشتی 

 Small 111 1 مااکز هجاري

 Small 111 1 انبار

 Small 111 1 مااکز آموزشی

 Small  -9 فضاي سبز

 115، ص 5931چشمه، محمدي ده: منبم     

هراي  گانه نسربت بره زیاسراخت   هاي دوازده یک از کارباي س از هعایف هوابم فازي بااي هاپ

 ابدینر  اهاي فرازي بااسراس نروع هرابم فرازي و فاصرل      ، نقشهاند گافتهشداي که در پنج دسته قاار 

گانره، در   از عوامرل پرنج   یکدر این ماحله، بااي ها . هدیه شد 9 شده در جدول همجواري هعایف

کره برااي جلروگیاي از    ) گانه، دوازده نقشره هولیرد شرد   هاي دوازدها همجواري با کاربايارهباط ب

 (.ها درج نشدندشدن مقاله، این نقشه طوالنی

                                                           

5. Small هاي از گزینهFuzzy membership میزان آسییب افزایش و از آن  ،استاندارد اها فاصل صاا ااست که از فاصل

 .یابدمیزان آسیب کاهش می ،فاصله به بعد

1 . Linearهاي از گزینهFuzzy membership به صرورت خطری    میزان آسیب ،استاندارد اها فاصل صاا ااست که از فاصل

 .یابدمی افزایش میزان آسیب ،و از آن فاصله به بعد ،کاهش



 413                                   کوهدشت با رویکرد پدافند غیرعامل یشهر هایپذیری زیرساختارزیابی آسیب  

  

 

عامرل  هراي  نقشره  ابااي هدیر  :FAHP-GISفازی در محیط  عاملهای نقشه ةتهی :گام چهارم

هررا در میررزان ا نسرربی آنبااسرراس هررأثی( هررا عامررل)گانرره یررک از معیارهرراي دوازده دهرری هرراوزن

هراي هأثیاگرذار در   ابتدا کارباي ،بدین منظور. کار گافته شد بهدودویی  اپذیاي، روش مقایس آسیب

امی، مااکرز مرذهبی، مااکرز    ظر پدافند غیاعامل شرامل هأسیسرات شرداي، مااکرز اداري، مااکرز انت     

ز هجراري، انبرار، مااکرز    درمرانی، مااکر   -هاي شایانی، مااکز بدداشتی  مسکونی، صنایم شداي، راه

هراي  نحوي با میزان افزایش یا کاهش آسریب در زیاسراخت   ، که ها یک بهآموزشی و فضاي سبز

برا مردل   بره صرورت دودویری     ، اثاگذارند،(5زیاساخت جدول  13)شده در ماحلا قبل  استخااج

AHP- FUZZY هراي  اياصلی از کارب ابعد، پنج دست انظاان مقایسه شدند، در ماحل هوسط صاحب

هراي مسرافاهی و    انتظامی، مدیایتی، پایانره  -حیاهی و حساس شامل هأسیسات و هجدیزات، نظامی 

 (.1جدول )دهی شدند مااکز پشتیبانی مقایسه و وزن

 هازبانی مقایسات زوجی شاخص های عبارت .4 جدول

 3 3 4 6 1 1 9 1 5 عدد عادی

 باهاي مطلق عالی خیلی خوب نسبتا  خوب خوب باها کمی باها باهاي کم باابا متغیر زبانی

 51،3،3 3،3،4 3،4،6 4،6،1 6،1،1 9،1،1 1،9،1 9،1،5 5،5،5 عدد فازی

 

 های شهری کوهدشتپذیری زیرساختهای معیار در آسیبماتریس مقایسات زوجی الیه. 5 جدول

ری
ارب
ک

ت 
سا
سی
تأ

 

ری
ادا

می 
ظا
انت

بی 
ذه
م

نی 
کو
مس

یع 
صنا

 

تی راه
اش
هد
ب

ری 
جا
ت

 

ار
انب

شی 
وز
آم

سبز 
ی 
ضا
ف

 

 1،1،9 4،6،1 4،6،1 4،6،1 3،4،6 3،4،6 3،4،6 1،1،9 51،3،3 3،4،6 1،9،1 5،5،5 هأسیسات

 اداري
1/5 ،9/5 ،

1/5 
5،5،5 4،6،1 4،6،1 1،9،1 1،9،1 6،1،1 1،1،9 6،1،1 6،1،1 1،1،9 1،1،9 

 انتظامی
3/5 ،4/5 ،

6/5 

4/5 ،
6/5 ،
1/5  

5،5،5 1،9،1 
1/5 ،
1/5 ،
9/5 

3/5 ،4/5 ،

6/5 
6،1،1 6،1،1 1،1،9 4،6،1 4،6،1 1،1،9 

 مذهبی
51/5 ،

3/5 ،3/5 

4/5 ،
6/5 ،

1/5 

1/5 ،
9/5 ،

1/5 

5،5،5 
6/5 ،
1/5 ،

1/5 

6/5 ،1/5 ،

1/5 
4،6،1 

4/5 ،
6/5 ،

1/5 

1،1،9 1،9،1 1،1،9 4،6،1 
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 های شهری کوهدشتپذیری زیرساختهای معیار در آسیبماتریس مقایسات زوجی الیه. 5 جدول

ری
ارب
ک

ت 
سا
سی
تأ

 

ری
ادا

می 
ظا
انت

بی 
ذه
م

نی 
کو
مس

یع 
صنا

 

تی راه
اش
هد
ب

ری 
جا
ت

 

ار
انب

شی 
وز
آم

سبز 
ی 
ضا
ف

 

 مسکونی

1/5 ،1/5 ،

9/5 

1/5 ،

9/5 ،
1/5 

1،1،9 6،1،1 5،5،5 
1/5 ،9/5 ،

1/5 
3،4،6 4،6،1 4،6،1 3،4،6 1،1،9 1،9،1 

 صنایم
1/5 ،1/5 ،

9/5 

1/5 ،
9/5 ،
1/5 

3،4،6 6،1،1 1،9،1 5،5،5 3،4،6 4،6،1 6،1،1 4،6،1 6،1،1 1،1،9 

 راه
3/5 ،4/5 ،

6/5 

6/5 ،
1/5 ،
1/5 

6/5 ،
1/5 ،
1/5 

4/5 ،
6/5 ،
1/5 

3/5 ،
4/5 ،
6/5 

3/5 ،4/5 ،

6/5 
5،5،5 

1/5 ،
9/5 ،
1/5 

1/5 ،
1/5 ،
9/5 

1،9،1 
1/5 ،
9/5 ،
1/5 

1،9،1 

 بدداشت
3/5 ،4/5 ،

6/5 

1/5 ،
1/5 ،
9/5 

6/5 ،
1/5 ،
1/5 

4/6/1 
4/5 ،
6/5 ،
1/5 

4/5 ،6/5 ،

1/5 
1،9،1 5،5،5 1،9،1 6،1،1 1،1،9 1،1،9 

 هجاري
4/5 ،6/5 ،

1/5 

6/5 ،
1/5 ،

1/5 

1/5 ،
1/5 ،

9/5 

1/5 ،
1/5 ،

9/5 

4/5 ،
6/5 ،

1/5 

6/5 ،1/5 ،
1/5 

1،1،9 
1/5 ،
9/5 ،

1/5 

5،5،5 6،1،1 1،1،9 1،1،9 

 انبار
4/5 ،6/5 ،

1/5 

6/5 ،
1/5 ،

1/5 

4/5 ،
6/5 ،

1/5 

1/5 ،
9/5 ،

1/5 

3/5 ،
4/5 ،

6/5 

4/5 ،6/5 ،
1/5 

1/5 ،
9/5 ،

1/5 

6/5 ،
1/5 ،

1/5 

6/5 ،
1/5 ،

1/5 

5،5،5 1،1،9 
1/5 ،9/5 ،

1/5 

 آموزشی
4/5 ،6/5 ،

1/5 

1/5 ،
1/5 ،

9/5 

4/5 ،
6/5 ،

1/5 

1/5 ،
1/5 ،

9/5 

1/5 ،
1/5 ،

9/5 

6/5 ،1/5 ،
1/5 

1،9،1 
1/5 ،
1/5 ،

9/5 

1/5 ،
1/5 ،

9/5 

1/5 ،
1/5 ،

9/5 

5،5،5 1،1،9 

فضاي 
 سبز

1/5 ،1/5 ،
9/5 

1/5 ،
1/5 ،

9/5 

1/5 ،
1/5 ،

9/5 

4/5 ،
6/5 ،

1/5 

1/5 ،
9/5 ،

1/5 

1/5 ،1/5 ،
9/5 

1/5 ،
9/5 ،

1/5 

1/5 ،
1/5 ،

9/5 

1/5 ،
1/5 ،

9/5 

1،9،1 
1/5 ،
1/5 ،

9/5 

5،5،5 

 5931نگارندگان، : منبم

       اس، مقداربا این اس
  

  5  .بااي ها یک از سطاهاي این ماهایس باابا است  

شدن، فقط محاسربات هأسیسرات شرداي     هاشدن این ماحله و جلوگیاي از طوالنی بااي واض 

 .ها خودداري شدنوشته شد و از نوشتن محاسبات سایا الیه

 ادامة
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 تأسیسات شهری

(5+1+6+3+9+9+6+6+1+1+1+9+9+5) , (6( )4+4+6+1/5+1/5+5)  =(56) ,  (53) ,  (15) ,… 

       بااي ها یک از سطاها، رابطا ریاضی s1 در ادامه، بااي محاسبا
  

 
 

  5
کرار گافتره    به  

 .شد
 56) +53+55+1+1+ (1 , 53) +11+51+1+1+ (1 , 15 ) +13+53+1+6+  (6 = (154/13) , 

(551/45) ,  (561/31)   

        ااین، مقداربناب
  

 

5- 

  5
 :پس از استانداردسازي باابا است با   

       
  

 

5- 

  5
   

5

154/13
 

5

551/45
 

5

561/31
   1541/1    1515/1    1554/1   

 :ت بابااي ها یک از سطاها ماهایس مقایسات زوجی باابا اس  5 با این اساس، مقدار

(56, 53, 15) × ( 1541/1 , 1515/1 , 1554/1 ) = ( 141/1 , 161/1 , 115/1 ) …=  5 

اوزان  1شرکل  . آیرد دست می نسبت به همدیگا به Sدر ندایت، درجا بزرگی ها یک از مقادیا 

 .دهدنشان می AHP- FUSSYکارگیاي مدل  گانه را با به هاي دوازده آمده بااي کارباي دست به

 
 های شهری کوهدشتپذیری زیرساختثیرگذار در آسیبأت ةگانهای دوازدهوزن کاربریودار نم. 2شکل 
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هرراي ایررن اوزان در نقشرره، بایررد AHP-FUSSYپررس از هعیررین وزن هررا کررارباي از طایررق  

گیراي چندشاخصره    مردل هصرمیم   کرارگیاي  بره در این ماحله، با . شده اعمال شوند استانداردسازي

AHP- FUSSY هراي  ايبکرار  گانه نسبت بره کرـن  هاي دوازدهیک از کارباي ي هاارزش همجوار

گانره، برا   هراي دوازده از کرارباي  یک ن وزن هایپس از هعی .(1جدول) گانه سنجیده شده استپنج

از  ، وزن هرا کرارباي را  گذارند میگانه ا عوامل پنجبهوجه به هأثیاي که از دیدگاه پدافند غیاعامل 

مجرزا   طور هاي ها عامل بهفازي آن اعمال کاده و نقشه ا عاملدر نقش Weighted Sum طایق ابزار

عنوان خاوجری هولیرد    شده به دهیوزن انقش در این ماحله، بااي ها عامل دوازده. هولید شده است

گانه هاي پنجکارباي گانه با کـنهاي دوازدهکارباي فازي از آثارا عامل نقش 61و در مجموع،  شده

 .ده استدست آم به
 

 AHP- FUSSY از طریق  گانههای پنجگانه نسبت به کاربریهای دوازدهاولویت کاربری .6 جدول

 کاربری
 پشتیبانی ونقل حمل انتظامی مدیریتی تأسیسات

 وزن رتبه وزن رتبه وزن رتبه وزن رتبه وزن رتبه

 59/1 1 14/1 1 13/1 1 11/1 51 55/1 9 هأسیسات

 1/1 5 19/1 55 16/1 3 11/1 5 15/1 5 اداري

 11/1 3 5/1 9 95/1 5 19/1 55 55/1 1 انتظامی

 13/1 6 11/1 3 13/1 1 14/1 6 11/1 3 مذهبی

 16/1 4 13/1 1 14/1 4 11/1 3 5/1 51 مسکونی

 19/1 55 16/1 3 5/1 1 11/1 51 13/1 1 صنایم

 51/1 9 9/1 5 13/1 6 14/1 4 16/1 6 راه

 55/1 1 51/1 1 11/1 51 55/1 1 51/1 1 بدداشتی

 16/1 3 11/1 51 11/1 55 16/1 3 19/1 51 هجاري

 11/1 51 16/1 6 11/1 51 5/1 1 16/1 4 انبار

 5/1 1 16/1 4 5/1 9 55/1 9 11/1 3 آموزشی

 11/1 51 11/1 51 16/1 3 55/1 1 11/1 55 فضاي سبز

  5931 نگارندگان، :منبم 
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 ابا هدی :گانه های پنج های همجواری در کاربرینقشه ةهیو ت عاملهای تلفیق نقشه :گام پنجم

 اپدنر  اهرا، نقشر  هوان از هلایق این نقشره  گانه می از عوامل پنج یکشده بااي ها  دهیهاي وزننقشه

 اگانهاي دوازدهاین کار، نقشه دادن بااي انجام. طور جداگانه نمایش داد پذیاي ها عامل را بهآسیب

پذیاي ها آسیب اهلایق شد و نقش Raster Calculatorاز طایق  Map Algebraمخت  ها عامل در 

 دهندة نشانها در آن رستاي خواهد بود که ارزش پیکسل ااین هلایق، نقش انتیج. دست آمد عامل به

 .(9شکل) حیاهی و حساس است هايزیاساختمطلوبیت یا عدم مطلوبیت مکان بااي استقاار 

 
 حیاتی و حساس ةگانهای پنجواری در کاربریهای همجنقشه .3 شکل

پرس از هلایرق    :مدل همجواری ةنقشة و تهی Fuzzy Overlay ها با همپوشانی الیهگام ششم 

از آنجا . تلف مشخصی شده استخپذیاي عوامل مآسیب افازي بااي ها عامل، پدن عاملهاي  نقشه

 ا، ضراورت دارد درجر  داردیت متاراوهی  اهم ااز عوامل از دیدگاه پدافند غیاعامل درج یککه ها 

در . ندایی همجرواري اسرتخااج شرود    اها نقشبا هلایق آنو شده،   مشخ  ها آنیک از  اهمیت ها

هرا، از  با استناد به نظا خباگان متخص  و با لحراظ کرارباد آن   هاي شدايزیاساختاین ماحله، 

از طایرق   Arc GISدر محریط   ،نپرس از اعمرال اوزا  . اند دهی شدهوزن AHP- FUZZYطایق مدل 
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Fuzzy Overlay  گامرا   کارگیاي بهو با((Gamma 3/1   او نقشر  انجرام گافرت  هرا  همپوشرانی نقشره 

هراي شرداي   پرذیاي زیاسراخت  خاوجی حاصل از میرزان رعایرت اصرول همجرواري در آسریب     

 .(1 شکل) کوهدشت است

 

 های شهر کوهدشتپذیری زیرساخت میزان رعایت اصول همجواری در آسیب .4 شکل

هاي شداي در سط  نرواحی مشرخ    ، درصد رعایت الگوي همجواري زیاساخت1در شکل 

-هاي مختلف در پدنههک کارباي هوان موقعیت هکهمجواري می ابااساس هحلیل نقش. شده است

 .هرا هاسریا کراد   هرک زیاسراخت   پذیاي را بااي هکهاي همجوار را هحلیل و میزان درصد آسیب

خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم  اهاي همجواري به پنج طبقاین نقشه درصد رعایت پدنه در ،همچنین

 .و خیلی کم هقسیم شده است

 های شهریبندی میزان رعایت اصول همجواری در زیرساختطبقه .7 جدول

 پذیریآسیب درصد رعای  درصد کاربری تعداد کاربری همجواری
 5/1-19/1 44/1-33/1 1 1 خیلی زیاد

 19/1-91/1 66/1-44/1 69/51 1 یادز
 91/1-11/1 11/1-66/1 14/15 51 متوسط
 11/1-45/1 13/1-11/1 63 91 کم

  45/1 بیش از 13/1کمتا از  1 1 خیلی کم
 5931 محاسبات نگارندگان،: منبم   
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مشرخ    11/1-13/1هاین همجرواري یعنری   هاي شداي با کمفااوانی زیاساخت 4در جدول 

هراي واقرم در ماکرز    و پرس از آن زیاسراخت   9 اهاي هحلیل مکانی ناحیاساس یافتهبا. شده است

راه و  ةشداداري، دانشگاه پیام نرور و ادار  مانندهایی زیاساخت ،(ره) یعنی میدان امام خمینی ،شدا

هرا  ها اصل همجواري زیاساختدر آن شوند و محسوب میمااکز پشتیبانی  ءشداسازي همگی جز

 .ان محاسبه شده استدر کمتاین میز

 22/0-55/0های شهری با درصد رعایت اصول همجواری بین زیرساخت .8 جدول

 تعداد کاربری موقعی 

امداد امام  اکمیت-منابم طبیعی ةادار -جداد کشاورزي -االنبیا بدداشتی درمانی خاهم اشبک یک اناحی

با  فشار پست  -پست مخاباات -55 کـنتاي -هأسیسات شاکت با ( ره) خمینی

 نشانی آهش-قوي

3 

 -هأسیسات آباسانی شداي -جمعیت هـل احما -بدداشت روستاي و عشایاي اشبک دو اناحی

 هأسیسات گاز شداي -هاامور زندان ةادار -هأسیسات گازرسانی

6 

راه و  ةادار -(ره) بیمارستان امام خمینی -اهلل ماکز بدداشتی درمانی محمد رسول سه اناحی

ستاد مدیایت  -هأسیسات آب -شداداري -فامانداري -گاز ةادار -با  ةدارا -شداسازي

ساختمان  -51کـنتاي  -هاي ناتیوردهاشاکت پخش فا-فاضـب آب و ةادار -بحاان

دانشگاه  -(ع) بسیج امام صاد  -مجتمم ورزشی شدید عالیپور -1 ةنشانی شمار آهش

 (عج)عصا  یسپاه حضات ول -نوآوران

54 

 5931 ندگان،نگار :ممنب

 نتیجه

سرازي   عنوان رویکادي هوانمند ارهباط بسیار زیادي برا ایمرن   ریزي پدافند غیاعامل بهاماوزه بانامه

هاشردن  اي مناسرب باعرث هوانمنرد   عنوان یکری از راهکارهر   طوري که به هاي شداي دارد، بهبافت

پرذیاي  ضرا آسریب  در هحقیرق حا . ها در باابا مخاطاات شرده اسرت  ها و افزایش مقاومت آنشدا

هراي  بارسری : شرده اسرت   ارزیرابی هاي شداي کوهدشت با رویکراد پدافنرد غیاعامرل    زیاساخت

هاي هأسیسرات  ها در سط  شدا کاربايدهد با هوجه به الگوي استقاار کاربايمیگافته نشان  انجام

ها رهاین شاخ عنوان هأثیاگذا هاي شداي از نظا کارشناسان و متخصصان در این زمینه، بهو پایانه
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هراي  پذیاي زیاسراخت ها در آسیباثاهاین کارباي عنوان کم و مااکز هجاري و بدداشتی درمانی به

باید گات، در ناحیرا   3و جدول  9همچنین، با هوجه به شکل . شداي کوهدشت در نظا گافته شد

صد در پدنا در 54/96زیاساخت معادل  54 درصد و در ناحیا سه، 46/51، در ناحیا دو 51/53یک 

ایرن نترایج   . انرد پذیاي متوسط ها زیاد قاار دارند، اسرتقاار یافتره  از آسیب 45/1-91/1پذیاي  آسیب

هراي در سرط  یرک ناحیره از شردا، ایمنری و       دهد هااکم بیش از اندازة کرارباي  خوبی نشان می به

ه مایش داده شدهاي همجواري در پنج دسته نرعایت الگو نتایج. پذیاي را کاهش خواهد دادآسیب

کم قاار دارند و میزان  ادر پدن ،هاي همجواريها از نظا رعایت الگودرصد زیاساخت 63که است 

-پرذیاي زیاسراخت  اصل همجواري در آسیب ،بنابااین .است 45/1ها  11/1ها بین پذیاي آنآسیب

ا از دیدگاه هسی زیاساختربا با .هاي شداي کوهدشت از نظا پدافند غیاعامل رعایت نشده است

هراي  اي از شدا از لحاظ شاخ بخش عمده ،شودغیاعامل در شدا کوهدشت مشخ  می پدافند

میزان همجواري کرم و   در ماکز شداطوري که  به .باندپذیا به سا میهمجواري در وضعیت آسیب

پذیا یبعنوان محـت آس هایی بهدر ها ناحیه مااکز و محله ،همچنین. یابدپذیاي افزایش میآسیب

کنرد در بریش از   روشنی بیان مری  این نتایج به .گیادنواحی را دربامی ةنمایان است که قسمت عمد

هاي انسانی و طبیعری رعایرت نشرده    اصول همجواري هنگام بحاان هاي شداينیمی از زیاساخت

 پرذیاي  درجا آسریب  ها بیناز زیاساخت 69/51یعنی میزان رعایت اصول همجواري حدود . است

هراي شرداي   اصرول همجرواري در زیاسراخت    نکرادن  رعایرت  ،بنابااین .است درصد44/1 -66/1

 .بیش از سایا نواحی است 9 اکوهدشت در ناحی
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 و مآخذ منابع

(. 5939) نسرب، علری   قنبراي  و اهلل شمسایی زفاقندي، فت ، مددي مدیاي،، سعید امینی ورکی، .5

هرا در باابرا مخراطاات محیطری و اسرتخااج      پذیاي شردا هاي حاکم با آسیبشناسایی دیدگاه

، 1، شمارة 9، دورة مدیایت بحاان انام فصل. ن با استااده از روش کیوآثیاگذار در أهاي هلاهؤم

 .1-53صاحات 

کراهش   (.5931) بمانیران، رضرا   ي وخالصری، محمدمدرد   ،رفیعیان، مجتبی ،محمدرضا بمانیان، .1

: مروردي  امطالعر  ،ریزي کارباي زمینطایق بانامهاز ( زلزله)خطاپذیاي شدا از بـیاي طبیعی 

 .1-56، صاحات 1ة شمار ،مدیایت بحاان انام فصل .هداان 9 امنطق 1 اناحی

مااهیم پدافنرد غیاعامرل در   (. 5931)، محمدهقی آقاباباییو  محمدرضا فازاد، آقابابایی، بدتاش، .9

 .513-511صاحات ، 94 ةشماردانش شدا،  امجل. مدیایت شداي با هأکید با شدا هداان

رسالا  .شناختی احساس امنیت در بین شداوندان هداانی هبیین جامعه (.5934) بداام ،بیات .1

 .دانشگاه اصادان، علوم و ادبیات انسانی ةنشکددای، شناس جامعه رشتا دکتاي،

پرذیاي شردا کامران    بندي آسیب دنهپ(. 5939) نیا، عبدالاضا کاظمی و پاریزي میمندي، صدیقه .1

 .553-511 صاحات، 5ة ، شمار4ة ، دورمایش سازمینا آمجل .س اصول پدافند غیاعاملبااسا

هاي حیاهی و حساس از منظا پدافنرد  سنجش الزامات مکانی کارباي(. 5939)نیا، سعید  حیدري .6

ریرزي   ، رشرتا جااافیرا و بانامره   نامرا کارشناسری ارشرد    پایان. غیاعامل مورد مطالعه شدا اهواز

 .ید چماان اهوازشداي، دانشگاه شد

گزینری   سنجی مکان امکان(. 5939) حسینی، زهاا و الدین صال  گوهاي، حسام، خما، غـمعلی .4

یرک   امنطق اگان59ـت حموردي م امطالع ،AHPو روش  IOپناهگاه شداي با استااده از مدل 

 .13-11، صاحات 4ة شمار ،1 سال ،ریزي شدايمطالعات بانامه انام فصل. شدا کامان

ماکرز هحقیقرات صداوسریماي     :هدراان  .شناسری کیرو  روش (.5936)فراد، علیاضرا    ویانخوشگ .3

 .جمدوري اسـمی ایاان
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هحلیلی با ناپایرداري اجتمراعی در    (.5933) چشمه، مصطای محمدي ده و رهنمایی، محمدهقی .3

 .134-131 احات، ص161و  113هاي  ماره، شاقتصادي -اطـعات سیاسی امجل .بوشدا ایاان

 جلد اول،. هاي متحام امنیت سامانه(. 5931) بنابی، سجاد و جعااي، صدیقه، ، مدديپور زارع .51

 .انتشارات دانشگاه آزاد اسـمی :چاپ اول، هداان

پذیاي مساکن شرداي  هاي آسیبهحلیل شاخ (. 5935) اسماعیلیان، زهاا و آبادي، علی زنگی .55

جااافیرا و مخراطاات    .دانمسراکن شردا اصرا   : مروردي  امطالعر  ،در باابا خطا بـیاي طبیعری 

 .559-513صاحات ، 1ة شمار، 5سال ، محیطی

 هراي بیمارسرتان  سنجش استقاار(. 5931)سجادیان، ناهید، علیزاده، مددي و پاویزیان، علیاضا  .51

شده بااي  ، پذیافتهآمایش جااافیایی فضا امجل. اصول پدافند غیاعامل با شدا اهواز مبتنی کـن

 .انتشار

هراي   پایگراه  ایرابی بدینر   مکران (. 5931) ضیاویان، پاویرز  و هوالیی، سیمین ،ازشجاع عااقی، مدن .59

 6 امنطقر : مروردي  امطالعر  عات جااافیرایی، ـپشتیبانی مدیایت بحاان با استااده از سیستم اط

 احات، ص15 ة، شمار9، سال ايهاي شداي و منطقه مطالعات و پژوهش امجل .شداداري هداان
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