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 چکیده

سبب بروز ناهنجاری در زمان بحران شده است. این  پدافند غیرعاملامروزه عدم ارتباط معماری شهر با اصول 

را در  پذیریآستتیبشتتهری و فادان ایمناا امنیت و  هایزیرستتاختخلأ دستتسرستتا مناستتب ب   هاناهنجاری

شهری از  هایزیرساختدر  پذیریآسیبشهری ب  همراه داشس  است. مسئل  پژوهش حاضر چالش  هایبافت

شتهر مهتهد ب  عنوان دومین شتهر ب ری ایران است. این  امطالع  حاضترغیرعامل استت. للمرو  منظر پدافند

توصتتی ا تتتت تحلیلا مبسنا بر رویطرد مطالعا   اشتتناستتاروشكاربردی و از لحاظ  اپژوهش ب  لحاظ هدف

ویژها خدما  اضطراریا عموما و مردما و مدیریسا در  هایزیرساخت هایشتاخصمدلا استت و  -مطانا

لای  مؤثر در  11همجواری  و استتساراش شتتدند. سهت ستتنجش ال وی بندیدستتس زیرستتاخت  1660لالب 

وزندها شدند. برای  ANP-DEMATEL-GISشتناستایا شتد و با اسس اده از تحلیل تركیبا  پذیریآستیب

و برای توزیع  Geodaاف ار فضایا نرم خود همبسس اكلان از  هایشاخص بندیطبا كهف روند ال و سهت 

اف ار در نرم FUZZY OVERLAYشهری در برابر حمل  هوایا از اب ار  هایزیرساخت ریپذیآسیبفضایا 

ArcGIS  .ك  مراك  بهداشسا و صنایع شهری اثرگذارترین  دهدامموضوعا نهان  هاییافس اسس اده شده است

 دهدامشتتناخس  شتتدند. هم نین روند ال وها نهتتان  هاشتتاخصشتتاخص و انبار و مراك  مذهبا اثرپذیرترین 

مطانا  هاییافس است. نسایج  66/1ویژه با اهمیت  هایزیرساختكلان مربوط ب   هایشاخصضریب  ترینبیش

 هسسند و پذیرآسیب كاملاًتا  پذیرآسیبدر وضعیسا از  هازیرساختدرصد از  60بیش از  كندامبیان  روشناب 

شهری مههد وضعیسا ایمن و  هایرستاختزیدرصتد از تمام  6درصتد یا ب  عبارتا چی ی حدود  92/1فاط 

 .نددار خطركم

 .ا زیرساخت شهریا پدافند غیرعاملا مههدپذیریآسیبمطاناا  سازیمدل :هاواژهکلید

                                                             
                                                         09164610603Email: azar_puyanjam@yahoo.com  نویسنده مسئول: 1
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 مقدمه -8

 نیمتأدور تا حال حاضر فرا روی انسان لرار داشس  استا نیاز ب   هایگذشس ر دنیای پر تلاطم و مااطره ك  از د

اصول در سهت دسسیابا  نیتریاابسدا( ایمنا از 1296مهم برای انسان بوده است )علی ادها  هایخواسس امنیت یطا از 

( از این منظر امروزه ایمنا شهری ارتباط 1296)علی ادها  شودامب  اسسانداردهای مطلوب آسایش شهری محسوب 

اسسماعاا  یهاینابهنجار(ا ناایمناا 1291 سلامت و كی یت زندگا )امانپور و همطارانا هایشاخص معناداری را با 

م ا چهده)محمدی دهدامنهان  پذیریآسیبتطنولوژیک و امنیسا و  هایبحرانا محیطازیستمااطرا  محیطا و 

 و موضوعیت ایمنا و عینیت آن را احسمال ابدیامدر ارتباط با آسیب معنا  ماًیمسسا( ایمنا در م هوما فراگیرا 1293

( آسیب می ان احسمال ولوع یک رخداد بدون در نظر 1296)سجادیان و همطارانا  كندامپذیرش یا رد آسیب تعیین 

( و 1296چهم  و علی ادها ده باشد )محمدی آورانیزگرفسن سنب  ارزشتا آن یعنا رخداد ممطن استت سودآور یا 

ماابل ا  ابیناپیشیک فرد یا گروه و مولعیت آنها ك  بر ظرفیسهتتان در  هایویژگااز  عبار  استتت پذیریآستتیب

ب   هاسنگ(. با اف ایش می ان 1293)بمانیان و همطارانا  گذارداممااومت و بازتوانا از تأثیر یک سانح  طبیعا تأثیر 

شا از آن برای شهروندان و مدیران و و تل ا  سانا و مالا و روانا نا هابیآستویژه طا یک لرن اخیر و اف ایش 

 هاسنگاین  گیریشتتطلستتیاستتا و دیپلماتیک برای كاهش و سلوگیری از  یهاتلاشمستتئولان حطومساا در كنار 

امروزه در لالب علما تحت عنوان پدافند غیرعامل بسیار  هاحركتو  هاتلاش( این Leritina, 2011(ا )1288)لنواتاا 

ب   رساناآسیب( امروزه هدف لرار گرفسن شهرها و Li, 2012مورد توس  مسئولان و برنام  ری ان لرار گرفس  است )

شهری ب  ویژه از طریق حملا  هوایا ب  منظور تضعیف روحی  و وارد آوردن صدما  السصتادی و  هایزیرساخت

 مراك  گون اینو یا انهدام  یاحادث ( ك  در صور  بروز ISDR, 2008) ردیگامنظام اسسماعا انجام  گسیاس ا هماز 

ورد فاسع  بسیاری ب  بار آ توانداممراك   گون اینب  دستت دشمنا ب  دلیل تعداد بالای اسس اده كنندگان از خدما  

در هن ام نبرد هوایا ضرور   ب  خصوصدر زمان سنگ  شهری هایزیرساخت(. با توس  ب  اهمیت 1288)حسیناا 

. با ابدیامو طراحا آنها اهمیسا دو چندان  یابامطانتوس  ب  اصول و ضوابط مناسب با رویطرد پدافند غیرعامل در 

 ساخسمانا هایبافتدر ن دیطا مرزا سمعت بالای آنا تراكم  یریلرارگتوس  ب  اهمیت این موضتوع شهر مههد با 

شهرهای ایران از منظر سنگ است و از آن نظر  نیترحساسناموزون و گسسردگا بیش از حد بافت فرسوده یطا از 

 پذیریبآسی ك  تاكنون حمل  هوایا در این شتهر صتور  نپذیرفس  است برآنیم تا ب  بررسا مطانا حریم ایمنا و

 دازیم.شهری در برابر حملا  هوایا در مههد بپر هایزیرساخت

انجام شده است. آن   این پژوهش  پدافند غیرعامل گوناگونا با عناوین ماسلف در رابط  با یهاپژوهشدر ایرانا 

شهری در برابر حملا  هوایا با  هایزیرساختپذیری آستیب حریم ایمنا و ستازی مطانامدل كندامرا مس او  

ب  موارد زیر اشاره  توانامپژوهها در این زمین   هاییتفعال ینترمهماست. از  ANP-DEMATEL-GISرویطرد 

 نمود:
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( تمهیدا  پدافند غیرعامل در شهر سا  را در سهت بالا بردن ایمنا شهرها و هم نین 1292پاری ی و همطاران )

 ستتازیمدلب  ( 1292اند. محمدی ده چهتتم  )ب  كاربرده ایمنطا ب  ضتترور  پدافند غیرعامل در ستتطی ملا و 

ویژه از نظر پدافند غیرعامل در شهر اهواز پرداخس  استا ك  ب  بازشناسا اصول مطانا پدافند غیرعامل  ایهكاربری

( ب  1296) ویژه منجر شتتده استتت. ستتجادیان و همطارانا هایكاربریمطانا  یاستتسانداردهاشتتهری و استتساراش 

مهاص  هابیمارسسانمراك  بیمارسسانا شهر اهواز از منظر پدافند غیرعامل پرداخس  و پهن  آسیب برای  شناساآسیب

(ا 1291) (ا خمر1293) حستتین زاده(ا 1291) زارع پور( 1291(ا كامران )1290) اعرال. هم نین شتتجاع اندكرده

را در بحث شهرسازی  غیرعاملمطالعا  پدافند  را ارائ  داده ك  اهمیت یاهاپژوهش( نی  در این زمین  1296علی اده )

 .اندشدهمسذكر  شهرهاو ایمنا 

ایمنا شتهری ستلستل  الداما  و راهطارهایا است ك  ساخسارهای ماسلف فی یطا و غیرفی یطا را در ماابل 

ك  شامل ایمنا فی یطا و غیر  دهدامحوادث توانمند نموده و مااومت آنها را در برابر ولوع حوادث ماسلف اف ایش 

سازمان یافس  شهری مانند  سرائم(. در شهر ایمن ب  منظور ماابل  با حوادث غیرمسرلب ا 1296)علی ادها  شودامفی یطا 

 ,Tang, A. & Wen) شوندامدر نظر گرفس   خطرپذیر هایكانون انسان ساختسنگ و حملا  تروریسساا عوامل 

A, 2009 پرخطر و دفاع شهری در برابر سرم و سنایت شهری است ك  ب  عنوان دفاع  هایانونك(. هدفا شناسایا

نامبرده  هایبحران(. تلاش برای اف ایش مااومت ساخسارهای شهری در برابر zhang, 2010) ردیگامغیر نظاما انجام 

 یک شتهر ایمن است )پاری یاز اهداف اصتلا  هابحراناین  ناپذیراسسنابو تغییر ایده پذیرش پیامدهای نامطلوب 

(. در كنار دفاع غیرنظاما شهرا آمادگا برای شرایط اضطرار و ایمنا سازی فضای شهری 1292میمندی و همطارانا 

 (.1296چهم  و علی ادها ده محمدیاست )طبیعا و تطنولوژیطا شهری كاربرد وسیعا یافس   هایبحراندر ماابل 

ک فرد ی هایویژگاب   پذیریآسیبدر ن د سوامع ماسلفا معانا مس اوتا دارد. در یک معنای كلاا  پذیریآسیب

ر ا ماابل ا مااومت و بازتوانا از تأثیر یک ستتتانح  طبیعا تأثیبیناپیشیا گروه و مولعیت آنها ك  بر ظرفیسهتتتان در 

سیب در طرف مطانا وزمانا مس او ا م هوم (. گذشس  از علل ایجابا هر آ1288منش و فهاركاا )شتطیبا گذاردام

وع از احسمال ول یاج ینساز خسار  بالاوه دانست ك   یادرس اغلب با خطر آمیاس  است. اگر خطر را  پذیریآسیب

ناص ذاتا در ابعاد ویژه محیط شهر دانست ك  بنا  توانامرا  پذیریآسیبباشدا  پذیریآسیبمااطرا  و سطحا از 

 (.1293چهم ا  ده طراحا آن مسسعد آسیب است )محمدی یهامهاص بیولوژیطا و فی یطا و یا  هایویژگاب  
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 (8931(؛ )علیزاده، 8931چشمه، ده ، )محمدیپذیریآسیبایمنی شهری و  هم پیوندیچرخه  -8شکل 

 

است ك  موسب اف ایش بازدارندگاا كاهش آسیب پذیریا  یارمستلحان یغ یهاالدامپدافند غیرعامل مجموع  

ضتروریا ارتاا پایداری ملا و تسهیل مدیریت بحران در ماابل تهدیدها و الداما  نظاما دشمن  یهاتیفعالتداوم 

شتتهرها  پذیریآستتیب(. در مایاس شتتهری پدافند غیرعامل راهبردی برای كاهش 1293)نادری همطارانا  شتتودام

( اگتتتر پدافند غیرعامل را علم ب  كارگیری عوامل محیطا در خدمت 1289تیموری و همطارانا ) شوداممحسوب 

  ب رستتاناآستیبعوامل و الداماتا ك  موسب  توانامدفاع در نظر ب یریما مااطرا  با رویطرد پدافند غیرعامل را 

دفاعا شهرها در هن ام ولتو ع  شهریا آش س ا اسسماعا  انسانا و در نسیج  كاهش تتوان هایزیرساختمحیط و 

(. با این رویطرد لبل از بروز هرگون  فاسع  و آسیب و هم نین 1288ا در نظر گرفت )احدنژاد روشساا شودامبحران 

در معرض آسیب لرار گرفسن شهرها با الداماتا پدافندی زمین  و برنام  برای كاهش آسیب وآسیب در شهرها فراهم 

 (.1296خواهد آمد )علی ادها 

 روش و مواد -1

 توصی ا ت تحلیلا مبسنا بر شناساروشای ت كاربردی و از لحاظ پژوهش حاضر ب  لحاظ ماهیت هدف توسع 

( هااختزیرس) یاهاشاخصهای میدانا و مدلا است. برای دسسیابا ب  اهداف تحایقا ای و بررسامطالعا  كساباان 

زیرساخت با  1660مردما و مدیریسا درلالب  –ویژها خدما  اضطراریا عموما  هایزیرساختچهاردسس (: شامل )

در  مؤثرلای   11همجواری   ( اسساراش شد. سهت سنجش ال وی1سدول ای و پرسش از خبرگان )مطالعا  كساباان 

ای  فواصل برای هر ل Distanceدر برابر حملا  هوایا مهتهد شناسایا شد ك  با اب ار  هازیرستاخت پذیریآستیب

 یهاناه  هاوزنوزندها شتدند. با اضاف  كردن این  ANP-DEMATELتعیین شتد و با استس اده از تحلیل تركیبا 

 چهارگان  از اب ار رگرسیون موسود هایزیرساخت بندیطبا فواصل اسساندارد شده وسپس با كهف روند ال و سهت 

شهری دربرابر حملا  هوایا از اب ار  هایزیرساخت پذیریآسیبو هم نین برای توزیع فضایا  Geodaاف ار در نرم 
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FUZZY OVERLAY  در از مجموع  اب ارهای موسودSpatial Analyst Tools مربوط ب  نرم اف ار ArcGIS  اسس اده

 شده است.

 

 (8931 -خذ، نگارندگانأشهری مشهد )م هایزیرساختفهرست  -8 جدول

 هازیرساخت
 ژهیو هایکاربریزیرساخت 

 حیاتی، حساس و مهم()

خدمات  هایزیرساخت

 اضطراری

 هایزیرساخت

 مردمی –عمومی 
 مدیریتی هایزیرساخت

 معیارها

 نیتأم یهاسسمیسماابرا ا 

برقا ذخیره و حمل و نال ن ت 

 مالاا نیتأمو گازا بانک داری و 

 های ارتباطاو ایسس اه هاان یپا

بیمارسسان و مراك  درماناا 

مراك  فرماندهاا 

پلیسا و پادگاه  یهاپاس اه

نظاماا مراك  آتهنهاناا 

مراك  امداد و نجا  و 

 های مدیریت بحرانپای اه

هسل و مهمانسراا 

پارک و شهربازیا 

ا هاموزهاماكن مذهباا 

سینماا مدارس و 

هاا دانه اه آموزش اه

 و مراك  آموزش عالا

 

فرمانداریا  اسسانداریا

شهرداریا سساد مدیریت بحرانا 

كمیس  امداد امام خمینا )ره( 

به یسساا سهادكهاورزیا اداره 

كل منابع طبیعاا اداره گازا اداره 

آبا اداره برقا اداره ماابرا ا 

اداره آموزش و پرورشا اداره 

پستا اداره كل دامپ شطا و 

 دادگاه انالاب اسلاما

سمع 

 هازیرساخت
308 283 563 406 

 

 شهری مشهد در برابر حملات هوایی هایزیرساختمکانی حریم ایمنی وآسیبپذیری  سازیمدل بحث اصلی:

 ANP-DEMATELهمجواری با استفاده از تحلیل ترکیبی  سنجش الگوی -گام اول

شهری مههد در برابر حملا  هوایا ابسدا با  هایزیرساخت پذیریآسیبسهت ستنجش ال وی همجواری در 

 Arc GISاز مجموع  اب ارهای موسود در نرم اف ار  Distanceبا اسس اده از اب ار  پذیریآسیبدر  مؤثرلای   11معرفا 

 یپذیرآسیبهای ناه  تولید شد. )در اینجا ب  علت فرمت مجل  فاط ناه  66برای هركدام ازلایهها حریم زده شد و 

 .ساخت ویژه ارائ  شده است(زیر
 

 (8931 -خذ، نگارندگانأشهری مشهد )م هایزیرساخت پذیریآسیبدر  مؤثراستخراج شده  هایلایه -1 جدول

 کد هاهیلا کد هاهیلا

 A8 شریانا هایراه A1 انبار

 A9 مراك  بهداشسا درمانا A2 تاریاا

 A10 فرهن ا A3 هاان یپا

 A11 تجاری A4 مراك  اداری

 A12 مراك  آموزشا A5 مراك  مسطونا
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 کد هاهیلا کد هاهیلا

 A13 فضای سب  A6 صنایع شهری

 A14 مراك  مذهبا A7 مراك  انسطاما

 

 

 
 (8931 -کاربری ویژه )ترسیم، نگارندگان هایزیرساختحریم همجواری  -8 شکل
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 ANP و DEMATEL ترکیب روش 

( توسع  یافت. در هن ام محاسب  وزن نسبا معیارها 1996ای توسط ساعسا )برای حل مسائل شبط  ANPروش 

های مساابل )دوطرف ( در نظر گرفس  صور  ارزشا سطی وابسس ا میان معیارها ب ANPبا استس اده از روش مرسوم 

ل ناواهند داشت ك  این ب  آن   در های مساابك  در روش دیماتل سطی وابسس ا میان معیارها ارزششود درحالاما

بنابراین سهت رفع این ناص ك  در روش ؛ (1292تر استتت )ستتلیمانا و همطارانا دنیای والعا وسود دارد ن دیک

آید سهت محاسب  وزن ( ك  از روش دیماتل ب  دست ماTوسود داردا از ماتریس روابط كلا )ماتریس  ANPمرسوم 

-ANP(. برای انجام مراحل وزندها ب  روش تركیبا yang & Tzeng, 2011شتتد )نستتبا معیارها استتس اده خواهد 

DEMATEL های زیر تهریی شد:روابط و ماتریس 

 :NRMو  ) (الف: ساخت ماتریس تأثیرگذاری

حاصل و   (T)بطپس از تعیین حد آسسان  برای ماتریس روا  در این مرحل  با اسس اده از روش دیماتلا ماتریس

 گردد.( ترسیم ماNRM) ایبا توس  ب  آن ناه  روابط شبط 

 :W ب: محاسب  سوپرماتریس ناموزون

 ش: ساخت ماتریس تأثیرگذاری گروها:

 د: محاسب  سوپرماتریس موزون:

 W و سوپرماتریس ناموزون از تركیب ماتریس تأثیرگذاری گروها نرمال شده  1 سوپر ماتریس موزون

 گردد.حاصل ما 1از رابط  

                                                  1رابط  

 ه: محاسب  سوپرماتریس محدود:

لدر در خود ضتترب خواهد شتتد تا ماادیر آن برای محاستتب  ستتوپرماتریس محدودا ستتوپرماتریس موزون 

 دی رعبار ب  مادار ثابسا برسد ب بردارهای ماتریس محدود 

  3رابط  

 كند. بردارهای سوپرماتریس محدودشده بیان ر وزن نسبا معیارها است.نهایت میل ماب  سمت با Zك  در آن 

 ها: و: محاسب  اوزان شاخص

 نرمال گردد. بایست ماتریس (ا ابسدا ماWسهت محاسب  سوپرماتریس ناموزون )

                                                             
1 Weight Super Matrix 
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 (8931 -)ترسیم، نگارندگان هازیرساخت تأثیرپذیریسیستم مختصات جهت تاثیرگذاری و  -1 شکل

 

 
 (8931 -وزن نهایی معیارها، )ترسیم، نگارندگان -9 شکل

 

 هازیرساختکشف روند الگو جهت طبقه بندی  -گام دوم

 Regressionاب ار  چهارگان ( هایزیرساختكلان ) هایشاخص بندیطبا ب  منظور كهتف روند ال وها سهت 

( سطی گان  1 هایزیرساختوابسس  )( و مسغیرهای پذیریآسیببا تعیین مسغیر مسسال ) Geodaموسود در نرم اف ار 

 (2شد )سدول این روند مهاص 

 

 (1397)ماخذ نگارندگان، هازیرساختشهر مشهد در بخش  پذیریآسیبدر  Regressionروند الگوی  -9 جدول

 متغیرها (Coefficient)ضریب  (Std.Errorاستاندارد )خطای  (sig) یدارسطح معنی 

 زیرساخت ویژه 55/1 001/0 000/0

 زیرساخت خدما  اضطراری 013/0 000/0 000/0

 زیرساخت عموم ومردما 02/0 000/0 000/0
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 متغیرها (Coefficient)ضریب  (Std.Errorاستاندارد )خطای  (sig) یدارسطح معنی 

 مدیریسا هایزیرساخت 18/1 001/0 000/0

 

 پذیریآسیبهای فاکتور تهیه نقشه -گام سوم

( بدست Coefficientهای همجواری ضریب )های معیار و اسساندارد سازی ناه برای این منظور پس از تهی  لای 

های چهارگان  اضتاف  شتد و ناه  هایزیرستاخت Raster Calculatorاز طریق  Geodaآمده؛ موسود در نرم اف ار 

 تولید شد. پذیریآسیبفاكسور 

 

 
 (8931 -چهارگانه، )ترسیم، نگارندگان هایزیرساختدر  پذیریآسیبفاکتور  هاینقشه -4 شکل

 

 (Fuzzy Overlay- Gama)با  هاهیلاهمپوشانی  -گام چهارم

چهارگان  )ویژها  هایزیرستتتاختدر برابر حملا  هوایا برای  پذیریآستتتیبهای فاكسور پس از تهی  ناهتتت 

مههدا از آنجا ك  این عوامل از منظر پدافند غیرعامل دارای درس   اضتطراریا عموما ومردما و مدیریسا( در شهر

( را مهاص كرده و هازیرساختضروری است ك  درس  و اهمیت هر یک از این عوامل ) باشنداماهمیت خاصا 

از منظر پدافند غیرعامل پرداخت. در این مرحل  با اسس اده از  پذیریآسیبستپس با تل یق آنها ب  مدل مطانا ارزش 
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این خروسیهای اسساندارد را با هم تل یق و مدل نهایا آسیب در  9/0 (Gama) و با اسس اده از (Fuzzy Overlayاب ار )

 شد.شهری مههد تهی   هایزیرساخت

 

 (8931-)نگارندگان منبع، محاسبات شهری مشهد هایزیرساخت پذیریآسیبمیزان  -4 جدول

بندی آسیب  طبقه

 پذیری

ارزش 

 درصدی

تعداد  مدیریتی عمومی اضطراری ویژه

 کل 

درصد 

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد کل

 38.72 604 44.09 179 33.39 188 36.40 103 43.51 134 1/0 -19/0 پذیرآسیب كاملاً 

 33.21 518 32.76 133 36.41 205 28.98 82 34.63 98 20/0 -39/0 پذیرآسیب

 23.08 360 20.94 85 22.74 128 29.68 84 22.26 63 40/0 -59/0 آسیب پذیری مسوسط

 3.27 51 0.25 1 4.97 28 4.24 12 3.53 10 60/0 -79/0 آسیب پذیری كم

 1.73 27 1.97 8 2.49 14 0.71 2 1.06 3 +80/0 مخیلا كآسیب پذیری 

 

 
 شهری مشهد در برابر حملات هوایی به تفکیک مناطق هایزیرساختمدل مکانی ارزش آسیبپذری  -1 شکل

 (8931 -)ترسیم، نگارندگان 
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 نتایج بحث و -9

یطا و یا بیولوژیطا و فی  هایویژگاناص ذاتا در ابعاد ویژه محیط شهر دانست ك  بنا ب   توانامرا  پذیریآسیب

ر منظ آن از پذیریآسیبمطانا  سازیمدلهای طراحا آن مسسعد آسیب است بررسا ساخسارهای یک شهر و مهاص 

 هایشتتاخصگاما استت ب  ستتوی چهتمانداز آینده شتتهر ایمن. در تحایق كنونا بعد از استساراش  پدافند غیرعامل

-ANPشهری مههد در برابر حمل  هوایا با اسس اده از روش تركیباا مدلا و تحلیلا  هایزیرستاختآستیبپذری در 

DEMATEL-GIS پذیرآسیب كاملاًاز سطی  پذیریآسیبهای سطی و مدل روابط فضایاا مطانا و هم نین اولویت 

ر برابر شهری مههد د هایزیرساخت پذیریآسیبنسایج بررسا وضعیت  .خیلا كم مهاص شدند پذیریآستیبتا 

 حمل  هوایا در دو سطی لابل ت طیک و بررسا است:

 1( و اشطال )6تا  1و با توس  ب  سداول ) ANP-DEMATELپس از بررسا ال وی همجواری با اسس اده از مدل 

 مراك  بهداشسا درمانا و صنایع شهری ب  عنوان هایشاخصباید گ ت  یریرپذیتأث( در زمین  می ان تاثیرگذاری و 2 تا

دند. شناخس  ش پذیریآستیبدر زمین   هاشتاخصرگذارترین شتاخص و انبار و مراك  مذهبا ب  عنوان اثرپذیرترین اث

پدافند ای ك  یک كاربری از منظر ب  گون  دیآامها یطا از فاكسورهای مهم بهتتتمار اثرگذاری و اثرپذیری شتتتاخص

این  و تا حدی هم بر ایمنا اثر گذار است. هم نین وزن نهایا حاصل از ردیپذامای از مااطرا  اثر تا آسسان  غیرعامل

 114/0و  118/0ا 13/0 ك  مراك  انسظاماا تاستتیستتا  شتتهری و مراك  اداری ب  ترتیب با اوزان دهداممدل نهتتان 

  مذهبا و ها ب  خود اخسصاص دادند در همین زمین  باید گ ت مراكاهمیت و ارزش وزنا را در بین شاخص ترینبیش

كمسرین اهمیت و ارزش وزنا را كسب كردند. روند ال وها  009/0و  008/0مراك  بهداشسا درمانا ب  ترتیب با وزن 

گذار ضریب را در بین عوامل تاثیر ترینبیشك   دهدامنهان  پذیریآسیبدر  مؤثر هایشاخصدر تعیین طبا  بندی 

دارند و كمسرین ضریب مربوط  18/1و  66/1مدیریسا با ضریب  هایزیرساختویژه و  هایزیرساخت؛ پذیریآسیب

 است. 003/0ب  زیرساخت مدیریسا با ضریب 

 ك : دهداممطانا حاصل نهان  هاییافس  4سدول و  6با توس  ب  شطل 

  كاملاًو در وضتتعیت  1/0 -19/0درصتتد در بازه  61/12 زیرستتاخت یعنا 121ویژه:  هایزیرستتاختدر باش 

 آسیب پذیر هسسند. هازیرساختدرصد از  62/21لرار دارند در این باش  پذیرآسیب

  كاملاًو در وضعیت  1/0 -19/0درصد در بازه  10/26زیرساخت یعنا  102اضطراری:  هایزیرساختدر باش 

 مسوسط دارند هسسند. پذیریآسیب هازیرساختدرصد از  68/39لرار دارند در این باش  پذیرآسیب

  و در  30/0 -29/0درصتتد در بازه  11/26زیرستتاخت یعنا  306عموما و مردما:  هایختزیرستتادر باش

 پذیر هسسند. آسیب كاملا هازیرساختدرصد از  29/22لرار دارند در این باش  پذیرآسیبوضعیت 

  و در وضعیت كاملا 1/0 -19/0درصد در بازه  09/11زیرساخت یعنا  149مدیریسا:  هایزیرساختدر باش 

 هسسند. پذیرآسیب هازیرساختدرصد از  46/23آسیبپذیر لرار دارند در این باش 
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تا  پذیرآسیبدر وضعیسا از  هازیرساختدرصد از  60ك  بیش از  كندامبیان  روشناب مطانا  هاییافس نسایج این 

شهری مههد  هاییرساختزدرصد از تمام  6درصد یا ب  عبارتا چی ی حدود  92/1هسسند و فاط  پذیرآستیب كاملاً

 را دارا هسسند. خطركموضعیسا ایمن و 

 کتابنامه

های اسسان ایلام. مجل  . ستنجش وضتعیت توسع  یافس ا در شهرسسان1291 ؛امانپورا ستعید؛ پروی یانا علیرضتاا علی اده مهدی

 .34-4ا 19 ا18شماره  .فرهنگ ایلام

. كاهش خطرپذیری شهر از بلایای طبیعا )زل ل ( 1293 ؛مهدیا بمانیانا رضامحمدبمانیانا محمدرضا؛ رفیعیانا مجسباا خالصاا 

 .16-6ا 3مدیریت بحرانا شماره  ۀتهران. فصل نام 2 ۀمنطا 6 ۀموردی: ناحی ۀكاربری زمین مطالع ری یبرنام از طریق 

مان بر اساس اصول پدافند غیرعامل. مجل  شهر كر پذیریآسیب. پهن  بندی 1292 ؛نیاا عبدالرضا میمندیا صدیا ؛ كاظما پاری ی

 .111-119ا 1شماره  .سرزمین یشآما

ساماندها آن. فصلنام  سغرافیایا آمایش  هایراه. بافت فرستوده ملایر و 1289 ؛تیموریا پروی ؛ رحماناا بیژنا عرالاا شتادی

 .121-118ا 8شماره  .محیط

پدافند غیرعامل و توسع  پایدار شهری  .1291 ؛ا محمد رئوفحیدری فرددلیرا كریم؛ ملطاا كیومرثا ش اعساا آرزوا  حسین زاده

 .1-31ا 6شماره  .تبری  از منظر سنگ. سغرافیا و پایداری محیط شهركلانتهدید پذیر  هایكاربریبر  تأكیدبا 

و  IOمطان گ ینا پناه اه شهری با اسس اده از مدل  سنجاامطان .1291 ؛ا حسیناا زهراینالدحسامخمرا غلامعلا؛ صالی گوهریا 

 .61-39ا 4شماره  .شهری ری یبرنام مطالعا   نام فصلمنطا  یک شهر كرمان.  گان  12مطالع  موردی ملا   AHPروش 

. چاپ اول. انسهارا  دانه اه های مسحرک. ترسم  سلد اولامنیت سامان  .1290 ؛مهدی؛ سع ریا صدیا ا بناباا سجادا زارع پور

 آزاد اسالما. تهران. 

اهواز مبسنا بر اصول پدافند  شهركلان هایبیمارسسان. سنجش اسسارار 1292 ؛علی ادها مهدیا پروی یانا علیرضاسجادیانا ناهید؛ 

 .182-169ا 31شماره  .غیرعامل. مجل  آمایش سغرافیایا فضا

 :(GIS) اطلاعا  سغرافیایا هاییسسمسشعب بانک با اسس اده از  یابامطان سازیمدل. 1292 ؛ستلیماناا رسول؛ مهراباا علا

 كارشناسا ارشد. دانه اه شهید چمران اهواز. نام پایانمطالع  موردی بانک رفاه كارگران. 

سم ریت بحران با اسس اده از سیسپهسیبانا مدی هایی اهپابهین   یابامطان. 1290 ؛؛ توالیاا سیمینا ضیائیانا پروی شجاع عرالاا مهناز

ا  31شماره  .ایشهری و منطا  یهاپژوهششهرداری تهران. مجل  مطالعا  و  6سغرافیایاا مطالع  موردی: منطا   اطلاعا 

23- 61. 

زیربنایا شهری. اولین كن رانس  یسا تأسپدافند غیرعامل در  ملاحظا . 1288 ؛نشا امیر؛ هاشتما فهاركاا سیدسوادشتطیبا م

 فنا دانه اه تهران. یهادانهطدهپردیس  .هازیرساختمدیریت 

. بررسا مدیریت بحران زل ل  در بافت 1290 ؛سماكوشا سع را سعیدیا شهراما شهبازیا حسین معصتوم پورشتمسا مجید؛ 

 .30-1ا 11 شماره .یامنطا  ری یام برنسغرافیایا  نام فصل(. آبادیضفمطالع  موردی محل  كرمانهاه )فرسوده 
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پدافندی ساخسار شهری با اسس اده از  شناساآسیب. 1293 ؛كلاكاا ابراهیمدیا كاظما زاهنژاد اتاصیاماا لدیر؛ لطی اا غلامرضاا 

 . 31-13ا 10شماره  .مطالع  موردی گرگان. مجل  آمایش سغرافیایا فضا GISو  AHPتحلیل سلسل  مراتبا 

و مدیر  بحران شهری.  ری یبرنام ب  منظور  شهر شیرازمذهبا  -فرهن ا  یهاساخسمان. بررسا وضعیت 1293 ؛فریدهلرباناا 

 .آبادنجفواحد  آزاد اسلاماكارشناسا ارشد. دانه اه  نام پایان

زل ل (؛ طبیعا )مدیریت بحران شهری در سهت كاهش بلایای  توانمندسازی. 1288 ؛؛ للماا شبنما عبدلاا اصغرالل ع  لنواتاا 

 .31-16ا 1شماره .. فصلنام  سغرافیای طبیعاآبادخرمنمون  موردی شهر 

 نام فصل ..  تحلیل مولعیت شهرک اداری شهریار بر اساس اصول پدافند غیرعامل1291 ؛امیناا حسنكامرانا حستن؛ حستینا

 .146-162ا 14اره شم .محیطا ری یبرنام سغرافیا و 

 . ایمنا و پدافند غیرعامل شهری. چاپ اول. انسهارا  دانه اه شهید چمرانا اهواز.1293 ؛ا مصط اده چهم محمدی 

بر پدافند  تأكیدبا  كوه دشتشهری  هایزیرساخت پذیریآسیب. ارزیابا 1296 ؛ا مصتط ا؛ مهدیا علی ادهده چهتم محمدی 

 دانه اه شهید چمران اهواز. .شهری ری یبرنام رشس  سغرافیا و  .كارشناسا ارشد نام یانپاغیرعامل. 

مداخل  بافت  بندیاولویت. شناسایا و 1293 ؛نادریا كاوه؛ موحدا علاا فیروزیا محمدعلاا حدیدیا مستلما ایصتافاا ایوب

و  ری یبرنام ی شهر سا (. مجل  ( )محدوده مرك FAHPفرستوده شتهری با اسس اده از مدل تحلیل سلسل  مراتبا فازی )
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