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 چکیده
 یه،همسا یرو غ یههمسا يمستمر کشورها یداتو تهد یانهخاورم ۀدر منطق یرانا یکاستراتژ یتبا توجه به موقع

و  یـان هدف عر یکبه صورت  یتیو امن یبدون مالحظات دفاع یربناییو ز ياقتصاد یساتسأها و ت هسفانه پروژأمت
 در پناهگاه ساخت پدافند غیرعامل اصول از یکی است. یافتهاستقرار  یسترس دشمن و هر تهاجمقابل د یديتهد

 نظر مورد هاي محدوده موقعیت نماید،می مهم بین این در که آنچه اما ،است انسانی حوزة در هاآسیب کاهش جهت
 بررسی و مطالعه هدف با اي توسعه و کاربردي روش به این پژوهشرو، است. ازاین  عمومی هايپناهگاه ساخت جهت

ـ  یابیبراي مکان مؤلفـه   3تأثیرگـذار در قالـب    شـاخص  11شـهر اردبیـل،   راي پناهگاه از منظر پدافند غیرعامل ب
و ضـرایب   انتخاب شدند »طبیعی -معیارهاي محیطی« ،»شرایط شهر در وضعیت جنگ« ،»هاي کالبدي ویژگی«

اي مورد سنجش قرار گرفت. همچنین، سـطح  یري فرایند تحلیل شبکهکارگ ها با به یک از این شاخص اهمیت هر
 ها، پوشانی الیههاي اطالعاتی و از طریق همها با تولید الیههاي مذکور جهت احداث پناهگاهاخصشهر بر اساس ش

حاکی از ها هاي پناهگاهی در شهر اردبیل مشخص گردید. یافتهسایت ها جهتمکان ترینارجح ،GISافزار توسط نرم
و کمترین میزان  )214/0( ه از مراکز مورد هدف دشمنفاصل "این است که بیشترین میزان ضریب اهمیت به معیار

بر اساس معیارهاي هاي صورت گرفته نتایج ارزیابیتعلق گرفت.  )042/0( فاصله از گسل"ضریب اهمیت به معیار 
هـاي چنـد   ترین نقاط براي احـداث پناهگـاه  ناسبهاي مرکزي، شرقی و شمال شرقی شهر اردبیل م مختلف پهنه

شنهادي بـراي  سایت پی 8هاي بهینه مشخص شده،  با توجه به پهنهمنظوره از منظر پدافند غیرعامل هستند؛ لذا 
بندي این به اولویت TOPSISمورد مطالعه مشخص شد و با استفاده از مدل  استقرار پناهگاه چندمنظوره در محدودة

 7باالترین قابلیـت و پایگـاه شـماره     5و  6 ،1بندي نشان داد که پایگاه شماره که نتایج  این رتبه اکز اقدام شدمر
   دارا ند.  قابلیت را براي استقرار پناهگاه چندمنظورهکمترین 

 
  اردبیل شهر شبکه، پدافند غیرعامل، تحلیل پناهگاههاي عمومی، یابی، مکان :هاي کلیدي هواژ

  
  1 مقدمه

 بـه  جهـان  سراسـر  در نظـامی  هـاي ندکتـری  اکثـر 
 از را مسـکونی  نـواحی  کـه  کننـد توصیه می فرماندهان

 سویی از اما بزنند، دور را ها آن یا کرده جدا نبرد منطقۀ
 و حمـل  صنعتی، تجاري، سیاسی، مراکز بر تسلط دیگر
 بـر  عمیقـاً  گـاهی  آنهـا  یا تخریب و ...و مخابراتی و نقل

                                                
 yazdani@uma.ac.ir  :نویسنده مسئول*

 هـا تـأثیر  جنـگ  حتـی  و هـا لشگرکشی مبارزات، نتایج
 در شـهري  منـاطق  بـه  حملـه  ترتیـب  بدین گذارند. می

 تهاجم در مورد هايکشور بر فشار قصد به مواقع بعضی
 کـانون  تـرین عمده که آنجا از .گیردمی قرار کار دستور
 مناطق عملکرده در هاي مختلف بشري وسرمایه تمرکز
 در شهرها جنگ، آغاز با بالفاصله بنابراین، است؛ شهري
گیرنـد. ایـن امـر بـراي     می قرار بحرانی و جنگی شرایط
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کشور ما کـه داراي موقعیـت بـه غایـت اسـتراتژیک و      
ــدرت   ــع ق ــورد طم ــواره م ــت و هم ــاي حســاس اس ه

رو حفاظـت از  ارگر بوده بسیار جدي است. از ایناستعم
هاي  هاي مختلف بشري از جمله سرمایههمردم و سرمای

ه در جهــت کــاهش مـالی، فرهنگــی، اجتمــاعی و غیــر 
پذیري کشـور در قبـال حمـالت نظـامی و غیـر      آسیب

هـاي  ریـزي هـا و برنامـه  نظامی دشمنان نیازمند شـیوه 
هـا و  هاي مختلف براي کاهش آسـیب مناسب در حوزه

 هـاي مختلـف اسـت.   صدمات وارده بر مردم و سـرمایه 
پـذیري  در جهت کاهش آسیب یکی از اقدامات اساسی

ایی است کـه مـردم بتواننـد در    هایجاد پناهگاه انسانی،
هاي طبیعـی  زمان حمالت دشمن و یا در مواقع بحران

ها پناه ببرند. داشتن پناهگاه شرط ضـروري بـراي    بدان
هـاي مخـرب و دور   زندگی در دوران وجود انواع سـالح 

 از اسـتفاده  و سـاخت  .)13 :1394(نخعـی،  بـرد اسـت  
 مواقـع  در حتـی  و هـا جنـگ  وقـوع  در هنگـام  پناهگاه
 دچـار  هـا سـاختمان  است ممکن که طبیعی هايبحران

گردنـد و صـدمات    کلـی  تخریـب  یـا  و کلـی  آسـیب 
 عنـوان  ناپذیر جانی و غیر جانی به بار بیارند، بـه  جبران
 و مقابلـه  بـراي  آمـادگی  و پیشـگیري  اصـول  از یکـی 

و  جـانی  احتمالی صدمات و تلفات هرگونه از جلوگیري
 گردد.  ايویژه هتوج آن بایستی به که غیرجانی است

 آمده، عمل به هايبررسی و موجود شواهد اساس بر
توزیع،  مطلوب نحو به هاپناهگاه که سکونتگاهی هر در

 جـان  حفـظ  موجب اند،گردیده برداريهبهر یابی ومکان
 مهم این و ها شده استکونتگاهس انواع تجهیزات و افراد
 لحـاظ  از (چـه  جنـگ  در موفقیـت  در سـزایی  به نقش

 جنـگ  عملیـات  لحـاظ  از چـه  مـادي،  و انسانی مایهسر
اسـت. امـروزه بـا پیشـرفت فـن وري       نموده ایفا روانی)

وري اطالعـات، زمینـه بـراي    آاطالعات و انقالب در فن
تـر و  ها راحتاب مکان بهینه جهت احداث پناهگاهانتخ

هـاي  ها، قابلیـت تر شده است. یکی از این فناوريدقیق
یی اســت کــه کاربردهــاي سیســتم اطالعــات جغرافیــا

ــهگســترده ــزياي در برنام ــه  ری ــف از جمل ــاي مختل ه
وري، آبا اسـتفاده از ایـن فـن   ریزي شهري دارد و  برنامه

یـابی و  توان موضوعات مختلـف را در زمینـه مکـان   می
اي مناسـب  را  هـ بندي به طور عام و انتخاب مکانپهنه

بـه   براي احداث پناهگاههاي عمـومی و چنـد منظـوره   
ل بـا توجـه بـه قـرار     شـهر اردبیـ  خاص انجام داد.  طور

غرب کشور و همسایگی بـا دو کشـور    گرفتن در شمال
ــت     ــک موقعی ــورداري از ی ــل برخ ــه دلی ــارجی و ب خ

توانـد بـه   استراتژیک خاص، در زمان بروز تهدیدات می
عنوان یکی از مراکز عمـده در معـرض خطـر و تهدیـد     

اطق مسـتعد  دشمن قرار گیرد و عالوه بر این، جزو منـ 
رو، شایسـته اسـت   انواع مخاطرات محیطی است. از این

در جهت صیانت و حفاظت از جان و مال مردم و انـواع  
اي صورت گیـرد تـا    هاي جامعه اقدامات بایستهسرمایه

خسارات ناشی از جنگ تقلیل یابد. در این راستا، یکـی  
ــدامات عمــده در جهــت کــاهش آســیب ا ــذیري، ز اق پ

ایی است که مردم بتوانند در زمـان  ههایابی پناهگ مکان
ها پناه ببرند. در این راستا، در این حمالت دشمن بدان

نقـاط بهینـه بـراي احـداث      تحقیق سعی شـده اسـت،  
اي عمومی و چند منظوره با رویکرد دفاع غیر پناهگاهه

هـاي  عامل بـراي شـهر اردبیـل بـا اسـتفاده از قابلیـت      
بـا توجـه بـه     رد.سیستم اطالعات جغرافیایی انجام گیـ 

ضـرورت تحقیـق، هـدف کلـی تحقیـق ایـن        له ومسئ
هاي عمومی و چند منظورة یابی پناهگاه، مکانپژوهش

د غیـر  ها و ضـوابط پدافنـ  لفهشهر اردبیل با توجه به مؤ
سایی این، شناعامل در زمان بروز بحران است. عالوه بر

 هـــايتواننـــد پـــذیراي نقـــشفضـــاهایی کـــه مـــی
شناســـایی  اهگـــاهی باشـــند،عمومی(خـــدماتی) و پن

هــاي مناســب جهــت احــداث پناهگــاه در شــهر  مکـان 
عطف توجه  متناسب با اصول پدافند غیر عامل، اردبیل
ن شهري به مقوله پدافند غیر ریزاگیران و برنامهتصمیم

ــه کــارگیري روشعامــل، بــه  هــاي نــوین در جهــت ب
ریـزي شـهري و بـاألخص مبحـث     کارگیري در برنامـه 

هـاي  در جهـت حفـظ جـان و سـرمایه     پناهگاه شهري
مختلف شـهروندان از اهـداف دیگـري اسـت کـه ایـن       

  ها انجام گرفته است.   تحقیق در راستاي دستیابی به آن
  

 تحقیق مبانی نظري و پیشینۀ
اطــالق  ی؛ بــه مجموعــه اقــداماتیرعامــلپدافنــد غ

 یالتافزار و تسه جنگ یريکارگ که مستلزم به گردد یم
از وارد شـدن خسـارت    تـوان  ین مـ آ ينبوده و با اجـرا 
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حسـاس و مهـم    یـاتی، ح یسـات تأس یزاتبه تجه یمال
نمـوده و   یريجلوگ یو تلفات انسان یرنظامیو غ ینظام
ــا ــزانم ی ــات ناشــ   ی ــارات و تلف ــالت و  از یخس حم

دشمن را به حداقل ممکن  یموشک ییهوا ییها بمباران
؛ 21: 1390یبامنش،شـک  ی،فشارک یکاهش داد (هاشم

 .)12: 1395 همکاران، یزدانی و
هایی مطالعات پدافند غیرعامل به مکان در پناهگاه

گفته می شود که در مقابل حوادث طبیعـی، انفجـار و   
نگ نسبت به سـاختمان هـاي معمـولی مقاومـت     یا ج

 ). در تعریفــی دیگــر21: 1390(افــرادي،د داربــاالتري 
 مـوقتی اطـالق   اسـکان  مکـان  به پناهگاه گفت توانمی
 خاص کاربري و تخصصی طراحی خاطر به که گردد می

 هـاي  سـاختمان  بـه  نسـبت  تهدیـدات،  انـواع  در مقابل
 امنیت و د دار باالتري مراتب به درجه حفاظت ،متعارف

 نمایـد   مـی  فـراهم  افـراد  براي را روانی بیشتري و جانی
 کـامالً  مـردم  براي باید فضاها این). 31:1384(اکبري، 
 طـوري  هـا  آن بـه  ترسیدس فاصلۀ و شده باشد شناخته

 بـه  زیاد چندان نه مسافتی با طی بتوانند افراد که باشد
 فضاها اینارجحیت دارد،  همچنین ؛کنند مراجعه ها آن

 موجـود  شـهري  هـاي  و زیرسـاخت  امکانـات  به نزدیک
 ،یـت از نظـر موقع  ).6: 1391، عادلی و زادهامین( باشند

 خـارج ســاختمان،  سـاختمان،  یــرز توانـد  یپناهگـاه مـ  
   .مدفون باشد یمهن یامدفون و  ی،سطح

  انواع پناهگاه عبارتند از: ینمهمتر
 یمیایی،: مقـاوم بـه سـالح شـ    یـک پناهگاه درجـه   .1

 ي؛او هسته یکروبیم
هاي متعارف مقـاوم  پناهگاه درجه دو: مقابل سالح .2

 هاي درجه یک را ندارد؛ولی خاصیت پناهگاه است
و تـرکش   برابر امواج انفجـار  پناهگاه درجه سه: در  .3

 ي(محمـــد هـــاي متعـــارف مقـــاوم اســـتســـالح
 ).262: 1392چشمه، ده

ایـن نـوع از پناهگاههـا در     ؛پناهگاه چنـد منظـوره  
زمــان صــلح کــاربردي خــاص خــود را داشــته و بــراي 

صــرفه و بــازدهی اقتصــادي دارد و در  هــا آنصــاحبان 
صورت به وجـود آمـدن شـرایط جنگـی، بـا توجـه بـه        

اهگاه در زمان طراحی، به چندمنظوره بودن عملکرد پن
سرعت تغییر عملکـرد داده و بـه پناهگـاه امـن مبـدل      

ــی ــردد مـ ــتی،( گـ ــاه169: 2004 اسـ ــاي ). پناهگـ هـ
توان از بـین امـاکن شـهري انتخـاب     چندمنظوره را می

نمود که پتانسـیل تغییـر عملکـرد را داشـته باشـند و      
همچنین بخشی از نیازهـاي کالبـدي زمـان تهدیـد را     

ــرآورده ســازن  د. بــه عنــوان مثــال امــاکنی مثــل     ب
هـاي بـزرگ در هنگـام بحـران فاقـد کـاربري        فروشگاه

مستقیم هستند اما به منظور تأمین مایحتـاج ضـروري   
توانند بـه عنـوان مراکـز پخـش مـواد غـذایی       مردم می

ــد    ــرار گیرن ــتفاده ق ــورد اس ــهروندان م ــینی،  ش (حس
106:1389.(  

 بـه  پناهگـاه،  در بررسی پیشینه تحقیـق در حـوزة  
در  یرعامـل بار، مباحث پدافند غ یناول يبرا یطور علم

ــاب ک ــاظت "تـ ــاه حفـ ــوقت یپناهگـ ــال  "یمـ در سـ
مقابله با  يبرا یکاآمر یدر ستاد فرمانده یالديم1954

مـورد   یاتمـ  یرانـه و غافلگ یدتهـاجم شـد   یدجد یدهپد
پناهگـاه   یکتاب، اصول طراح ینتوجه قرار گرفت. در ا

 یلو وسـا  یداخل يمعمار وا،ه یهاتاق تصف ها، يو ورود
قـرار گرفتـه    یو طراحـ  بررسی مورد هاپناهگاه یداخل

بحـران   یریتسـپتامبر، سـازمان مـد    11بعـد از   .اسـت 
در هــر  یامــن پناهگــاه يفضــا یجــادا یکــا،فـدرال امر 

ــواع   ــوع ان ســاختمان را جهــت اســتفاده در هنگــام وق
قرار  یدمورد تاک ساز انانس یداتو تهد یعیطب يخطرها

ــال FEMA, 2003( داده اســت ــ 2012 ). در س و  یل
 و هـا پناهگاه یـت موقع"با عنوان  یهمکاران در پژوهش

مـدل   "طوفـان  یطحمل و نقل تحـت شـرا   ریزي برنامه
انتخاب محـل پناهگـاه    يساز ینهبه يبرا یسینوبرنامه

 یشـمال  ینايدولت کارول يدر هنگام وقوع حادثه را برا
وایـت و همکـاران    .اند قرار داده ینانهبواقع طالعۀمورد م

ــوان  2014( ــا عن ــی ب ــباتی ") در پژوهش ــدل محاس  م
ــذیري یبآســ ــی پ ــراي دارای از  اســتراتژیک حفاظــت ب

مــدلی را بــراي ارزیــابی   "حیــاتی هــاي یرســاختز
هـا همـراه بـا مقیاسـی از ریسـک       ییداراپذیري  یبآس

هــا در مقابــل  یــیدارااســتراتژیک و احتمــال شکســت 
نظریـه بـازي ارائـه     ي انتحـاري بـا اسـتفاده از   ها حمله

) در پژوهشـی بـا عنـوان    2017دهند. روئدا و کالِ ( یم
 کـاهش  بـراي  متقابـل  وابسـتگی  مـاتریس  از استفاده"

بـه بررسـی    "وابسـته  يهـا  شـبکه  در هدفمند حمالت
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کـه   مخـابراتی  يهـا  شبکه گره یک به هدفمند حمالت
 و شـده  متصـل  بـرق  شبکه گره یک به مستقیم طور به
  .ندا پرداخته عکس،بر

و  یطراحـ  یتحت عنوان مبان یکتاب 1390در سال 
شـد کـه بـه     ینتـدو  یامـن پناهگـاه   يساخت فضاها

بـا   هـا پناهگاه یطراحـ  يضوابط، مقررات و الگو ینتدو
و سـاخت   یدر طراح یرعاملتوجه به ضرورت پدافند غ

 کشـور پرداخـت   سو حسـا  یـاتی ح یساتمراکز و تاس
 1392ال ). در سـ 1390 ی،و قره بـاغ  یفشارکیهاشم(

محمـدي  با مورد نمونـه کرمـان؛    يخمر و صالح گوهر
 چشمه و همکاران بـا مـورد نمونـه شـهر کوهدشـت     ده
و  یقلیزادهبا مورد نمونه تهـران و تـار   ینیحس)، 1398(

ــ   یــابی ابهــر اقــدام بــه مکــان ههمکـاران بــا مــورد نمون
. با توجـه  اند کرده یرعاملغ دپدافن رویکرد با هاپناهگاه

شـود کـه    صـورت گرفتـه مشـاهده مـی     هاي به بررسی
هـاي  مکـان یـابی پناهگاه  تحقیقات معدودي درزمینـه  

گرفتـه اسـت. از ایـن رو در ایـن      چنـد منظـوره انجـام   
 هـاي  و مدل GISتحقیق تالش شده است با استفاده از 

هاي مناسـب   مکان یلگیري چند معیاره به تحلتصمیم
بـا  منظوره در شـهر اردبیـل   پناهگاه چنـد  براي استقرار

  پرداخته شود.رویکرد پدافند غیرعامل 
  

  روش پژوهش
اي و از توسـعه  -کاربردي از نظر هدفاین پژوهش،

از نـوع تحقیقـات توصـیفی تحلیلـی اسـت.       روش نظر
 ها و اطالعات به صـورت اسـنادي،  روش گردآوري داده

میدانی انجام گرفتـه اسـت.   هاي  اي و پیمایشکتابخانه
بـه تناسـب    در این پـژوهش زارهاي مورد استفاده افنرم

در  10,2Arc GISنرم افزارهـاي   -1کاربرد عبارتند از: 
پـردازش و   فازهاي مربوط به ورود، ذخیره و مـدیریت، 

منظور  به  Super Decision افزارنرم -2ها؛ تحلیل داده
نـرم افـزار گوگـل     -3 (تحلیل شـبکه)  ها دهی الیهوزن

ت واقعـی و  ها بـا مختصـا   ارث به منظور تطبیق کاربري
  در شهر اردبیل. موقعیت استقرار

  
  مورد مطالعه محدوده

ز استان اردبیل در بخش شهر اردبیل به عنوان مرک
دشت اردبیـل و در  سو و در میانه جنوبی حوزة آبریز قره

النهـار   دقیقه عرض شمالی و نصف 15درجه و  38مدار 
 1348دقیقه طـول شـرقی در ارتفـاع     17درجه و  48

اردبیـل در سـال   شـده اسـت.     ح دریا واقعمتري از سط
شده اسـت و بـا تأسـیس     شمسی به شهر تبدیل 1304

شمسی شـهر اردبیـل بـه     1372استان اردبیل در سال 
(مهندســین شــده است وان مرکــز اســتان شــناخته عنــ 

  ).28-2 :1390مشاور طرح کاوش،

  
  )184: 1396کاران، (منبع: یزدانی و هم مورد مطالعه : موقعیت جغرافیایی محدوده1شکل 
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  ها و بحث یافته
ها در دو قسمت شناسایی نقاط هدف دشـمن  یافته

هاي شهري در هنگام جنـگ و  و میزان اهمیت کاربري
شناســایی نقــاط بهینــه بــراي احــداث و اســتقرار      

تجزیه و تحلیـل  هاي چند منظوره با استفاده از  پناهگاه
یـن جـا   که در ا ها آورده شده استو استنتاج از بررسی

  شود.  هر کدام به طور جداگانه ارائه می
شناسایی نقاط هـدف دشـمن و میـزان اهمیـت     

تشخیص اهداف دشـمن  ها در هنگام جنگ: کاربري
توانـد   ها امري است کـه مـی  هاي دستیابی بدان و روش

غیرعامل جهت گیري اقدامات پدافند در رابطه با جهت
ف ثر افتـد و دسـتیابی بـه اهــدا   هـا مــؤ  کـاهش آسـیب  

ــازد  ــن س ــدي را ممک ــوع و  . پدافن ــد از تشــخیص ن بع
توسـط آمریکـا)   ( هاي جنگی محتمل علیه ایـران  شیوه

بایست نقاط و عملکردهاي مورد هـدف و راهبـردي    می
ــا آن شــیوه  ــاي جنگــی در را در نســبت ب خصــوص ه

هاي شهري مورد بررسی قرارداد تا بتوان اقـدام   کاربري
ه رویکـرد در  مؤثرتري را سـازماندهی کـرد. عمومـاً سـ    

ــت  ــا اولوی ــه ب ــود    رابط ــالی وج ــدات احتم ــاي تهدی ه
). به منظور دستیابی به ایـن  104 :1389حسینی،(دارد
 احتمــالی ایج از پــیش گفتــه، اهــداف مــورد حملــۀنتــ

و بـر   این سه رویکرد اساس هاي شهر اردبیل بر کاربري
شعاع عملکـرد کـاربردي و مقیـاس     پایه میزان اهمیت،
 شوند که بدین شرح است:   می بنديعملکردي تقسیم

اولویـت  (هاي جزء اهداف راهبـردي  الف) کاربري
به دو  ها بر پایه میزان اهمیت، این کاربري اول حمله):

ــه دشــمن تقســیم مــی   شــوند اولویــت اول و دوم حمل
  ؛)1(جدول

اولویـت دوم  (هاي جزء اهداف روانی ب) کاربري 
را  عدم دستیابی دشمن به اهداف مورد نظـر او  حمله):

وارد مرحلـه جدیـدي خواهـد     در مراحل بعدي جنگ،
برخی از عملکردهاي عمـومی را   کرد که به واسطه آن،

  ؛)2(جدولمورد هدف قرار خواهد داد
فاقـد  (هاي جـزء خـدمات پشـتیبان    پ) کاربري

عملکردهـایی کـه در وضـعیت جنگـی      ارزش حمله):
هــا بــه عنــوان  تـوان از آن  مـورد هــدف نیســتند و مــی 

بان بــراي پناهنــدگان و افــراد مختلــف خــدمات پشــتی
برداري قرار داد. ایـن عملکردهـا   آسیب دیده مورد بهره

بر پایه نوع و شـعاع عملکـرد فعلـی و مسـاحت بـه دو      
هـا   شوند. میزان این دسـته از کـاربري  سطح تقسیم می

  مشخص شده است. 3مطابق جدول 

  
  اردبیل در هنگام جنگ شهر پشتیبانی، روانی و ف راهبردياهداعملکردهاي موجود مورد : 1 جدول

  اولویت دشمن                
  کاربري  

  اهداف راهبردي واقع در شهر اردبیل
  اولویت دوم  اولویت اول

هاي  ساختمان  اداري
  دولتی و ...

شرکت ملی  -شرکت سهامی مخابرات - فرمانداري اردبیل  - استانداري اردبیل
 سازمان امور اقتصادي - یی نیروهاي مسلحسازمان قضا - هاي نفتیوردهآپخش فر
 - شرکت گاز -دیوان محاسبات اردبیل - ايشرکت توزیع برق منطقه -و دارایی

  اداره کل راه و ترابري و... -اداره کل منابع طبیعی

هاي  شعبات بانک
  عامل

انبارهاي صنعتی   صنعتی
  ها کارخانه و

کارخانه  )دخانیات( غله رانبا -اردبیل آرد و گندم سیلوي ) +عدد کارخانه 21(
  -  آرد کاظمی و...

تأسیسات 
  شهري

 گاز، پست برق،
  -  عدد) 104( انواع تأسیسات  آب و مخابرات

ها و مراکز  پادگان  نظامی
  انتظامی

مقر فرماندهی  - اردبیل مرکز اطالعات -زندان اردبیل  - ارتش  40 پادگان تیپ
  -  فرماندهی انتظامی اردبیل - ) ع( سپاه حضرت عباس

رسانه و 
  ارتباطات

مراکز صدا و 
  -  صدا و سیماي مرکز اردبیل  سیما

  .1397هاي نگارندگان، مأخذ : بررسی
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  عملکردهاي موجود مورد اهداف روانی شهر اردبیل در هنگام جنگ: 2جدول
  روانی واقع در شهر اردبیل اهداف

هاي  ساختمان  اداري
  ع در شهرك اداري اردبیلهاي واق مجموع ادارات و سازمان  دولتی و ...

سازمان مسکن وشهر سازي 
 - سازمان حج و زیارت -

  سازمان مدیریت و برنامه
آموزش 

 -دانشگاه علوم پزشکی -دانشگاه آزاد اسالمی -دانشگاه محقق اردبیلی  ها دانشگاه  عالی
  -  دانشگاه پیام نور دانشگاه جامع علمی و کاربردي

بازارچه و   تجاري
  -  هاي الماس شرق و مروارید و... مجتمع -قیصریه - زارقزلچی با  ها مجتمع

  .1397هاي نگارندگان، مأخذ : بررسی
  

 عملکردهاي موجود مورد اهداف پشتیبانی  شهر اردبیل در هنگام جنگ :3جدول
  خدمات پشتیبان واقع در شهر اردبیل

  -  عدد) 11لینیک امام رضا و...(ک -فاطمی بیمارستان -بیمارستان امام خمینی  درمانگاه  - بیمارستان  درمانی

مراکز 
  -  مرکز امداد هالل احمر 3نشانی و ایستگاه آتش 5  احمر آتش نشانی و هالل  امدادي

تربیت  هاي سرپوشیده (حجاب، سالن -ورزشگاه حسین رضازاده - ورزشگاه تختی  سالن و ورزشگاه  ورزشی
  -  و...) دي 9حماسه  والیت، امام خمینی، دیرین، خدنگی، برزگر، معلم،

حمل و 
  -  مغان ترمینال مشگین شهر، - ترمینال خلخال -پایانه مسافربري اردبیل  هاي مسافربري پایانه  نقل

تجهیزات 
  -  پارکینگ طبقاتی طوي، پارکینگ شریعتی .....  پارکینگ  شهري

  .1397، هاي نگارندگانمأخذ : بررسی
  

  هابندي معیارها و شاخصدسته :4جدول
  کد شاخص  شاخص  ارها(دسته)معی  کد معیار

A  هاي کالبديویژگی  

 A1  دسترسی مناسب به فضاهاي باز و سبز
  A2  هاي پرتراکم جمعیتینزدیکی به مکان

  A3  نزدیکی به نقاط آسیب پذیر
  A4  نزدیکی به معابر واجد نقش دسترسی و جابجایی

B شرایط شهر در وضعیت جنگ  
  B1  دشمن استقرار در فاصله مناسب از اهداف

  B2  هاي واجد نقش پشتیباننزدیکی به کاربري
  B3  نزدیکی به مراکز خدمات جاذب جمعیت

C  طبیعی -یطمعیارهاي محی  

  C1  هاي زیرزمینیسطح آب
  C2  ها و چاههاي عمیق و نیمه عمیققنات

  C3  ها آنموقعیت نسبی به  وها وضعیت گسل
  C4  جنس خاك

  .1397ارندگان، هاي نگمأخذ : بررسی
  

یـابی  هـاي مـؤثر بـر مکـان     معیارها و شـاخص 
یـابی  مکـان : پناهگاههاي عمـومی و چنـدمنظوره  

توان تابع معیارهایی دانست کـه نسـبتی    پناهگاه را می
هـر  . یابنـد  خاص با شرایط شهر در وضعیت جنگ مـی 
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معیـار) اشـاره    زیر( هایی یک از این معیارها بر شاخص
 اهگاه در زمـان جنـگ را تحـت   یابی پندارند که موضع

بنـدي  دسـته  4در جـدول  . دهنـد  تأثیر خود قـرار مـی  
یابی پناهگاههـاي چنـدمنظوره   معیارها به منظور مکان

 در حین جنگ براي شهر اردبیل نشان داده شده است.
ـ شبک یلــتحل فن تشریح  دهـی وزن و ايهـــ

 بنـدي رتبـه  و ارزیابی براي بخش این در: معیارها هـب
. اسـت  شـده  استفاده ايشبکه تحلیل فرایند از امعیاره
 هـک است گیريتصمیم در فنی اي،شبکه تحلیل فرایند

 بـراي  مراتبـی  سلسـله  تحلیـل  دــــراینـــف مبناي بر
 وابسـتگی  و بـازخورد  گـرفتن  نظر در با مشکالت لـح
بعد از  ايشبکه تحلیل در فرایند. است شده نهاده ناــب

ــام مقای  ــبکه، انج ــاخت ش ــین   س ــی و تعی ــات زوج س
ها، تشکیل سوپرماتریس قـدم   ها و وابستگی همبستگی

 تشـکیل  :اسـت  بیـان  قابل زیر شرح به نهایی است که
 کـه  شـود  مـی  تقسیم قسمت چند به ماتریسخود سوپر
  :است آمده ادامه در ها آن شرح

تشکیل سوپر مـاتریس ویـژه نـاموزون و    ) الف 
آمـده از   با اجتماع بردارهـاي ویـژه بـه دسـت     موزون:

مـاتریس ویـژه    هاي عناصـر در یـک مـاتریس،   مقایسه
بردارهـاي ویـژه از نرمـالیزه    . آیـد  ناموزون به دست می

هـاي بـه دسـت آمـده در مرحلـه قبـل        کردن ماتریس
نمایـانگر اوزان نسـبی    شوند که در حقیقت، حاصل می

    .است
در  مرحله تشکیل مـاتریس محـدود شـده:   ب) 

هـا، بعضـی از    و دسـته  اي از عناصـر هنگام رسم شـبکه 
ها به صورت مستقیم و آشکارا بـوده و بـه صـورت     تأثیر

 ها پنهـان،  ولی بسیاري از تأثیر شوند؛ مستقیم رسم می
ها وجود دارد که به خاطر عدم  اي از وابستگیدر شبکه

هاي  اما از قابلیت. شوند وجود ارتباط مستقیم رسم نمی
ه ایـن  اي ایـن اسـت کـ   بسیار مهم روش تحلیل شـبکه 

اي این روش تحلیل شبکه. تأثیرات را نیز در نظر بگیرد
مـاتریس ویـژه    کار را با به توان رساندن متوالی سـوپر 

ماتریسی است که  نتیجه مرحله،. دهد موزون انجام می
 (جدول هاي هر سطر آن یکسان شده است تمام ستون

بندي معیارها شده رتبهاین اعداد یکسان . در نهایت،)5
  دهند. ما نشان میرا به 

  
  سوپر ماتریس محدود شده :5دولج

A1 C3 B2 A3 A2 A4 B3 C1 C2   C4 B1   
21486/0  21486/0  21486/0  21486/0  21486/0  21486/0  21486/0  21486/0  21486/0  21486/0  21486/0  B1 
04596/0  04596/0  04596/0  04596/0  04596/0  04596/0  04596/0  04596/0  04596/0  04596/0  04596/0  C4 
08487/0  08487/0  08487/0  08487/0  08487/0  08487/0  08487/0  08487/0  08487/0  08487/0  08487/0  C2 
04420/0  04420/0  04420/0  04420/0  04420/0  04420/0  04420/0  04420/0  04420/0  04420/0  04420/0  C1 
15026/0  15026/0  15026/0  15026/0  15026/0  15026/0  15026/0  15026/0  15026/0  15026/0  15026/0  B3 
06011/0  06011/0  06011/0  06011/0  06011/0  06011/0  06011/0  06011/0  06011/0  06011/0  06011/0  A4 
07342/0  07342/0  07342/0  07342/0  07342/0  07342/0  07342/0  07342/0  07342/0  07342/0  07342/0  A2 
08356/0  08356/0  08356/0  08356/0  08356/0  08356/0  08356/0  08356/0  08356/0  08356/0  08356/0  A3 
14217/0  14217/0  14217/0  14217/0  14217/0  14217/0  14217/0  14217/0  14217/0  14217/0  14217/0  B2 
04178/0  04178/0  04178/0  04178/0  04178/0  04178/0  04178/0  04178/0  04178/0  04178/0  04178/0  C3 
05881/0  05881/0  05881/0  05881/0  05881/0  05881/0  05881/0  05881/0  05881/0  05881/0  05881/0  A1 

  
شــود،  مشــاهده مــی 5طــور کــه در جــدول همــان

هاي واقع در سطرهاي ابرماتریس با یکـدیگر برابـر    داده
ر ایـن مـاتریس   بوده و مجموع ستونی اعـداد موجـود د  

هاي موجـود در  چنین حالتی داده در. برابر با یک است
میزان ضرایب اهمیت آن شاخص  سطرهاي ابرماتریس،

ن بیان داشت کـه سـه   توا بنابراین می ؛دهد را نشان می

مناسـب از اهـداف دشـمن،      استقرار در فاصلۀ شاخص
نزدیکی به مراکز جاذب جمعیت و نزدیکـی بـه مراکـز    
پشتیبان هر یک به ترتیـب بـا میـزان ضـریب اهمیـت      

) بیشترین و سـه شـاخص   142/0) و (15/0)، (214/0(
هاي زیرزمینی فاصله از گسل، جنس خاك و سطح آب

) و 046/0)، (042/0ضریب اهمیت (به ترتیب با میزان 
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ــان 044/0( ــت را در مک ــزان اهمی ــرین می ــابی ) کمت ی
. ندفند غیر عامل را دارپناهگاه شهر اردبیل از منظر پدا

 بر اساس خروجـی فراینـد تحلیـل شـبکۀ     6 در جدول

میزان ضرایب اهمیت معیارها و زیر معیارها آورده شده 
  است.

  

  ايبا استفاده از فرایند تحلیل شبکه ها ا و شاخصمیزان ضرایب اهمیت معیاره: 6جدول
هاي کالبديویژگی   معیار :A 

 0,2969  ضریب اهمیت معیار
 A1 A2 A3 A4  ها شاخص

  06/0  083/0  073/0 059/0  ضریب اهمیت نهایی
  گشرایط شهر در وضعیت جن B:   معیار

 0,539  ضریب اهمیت معیار
  B1  B2  B3  ها شاخص

  15/0  142/0  215/0  ضریب اهمیت نهایی
  ییعطب - یطمعیارهاي محی C:  معیار

 0,163  ضریب اهمیت معیار
  C1  C2  C3  C4  ها شاخص

  042/0  042/0  085/0  044/0  ضریب اهمیت نهایی
  

هـا و طریقـه    بررسی وضعیت معیارها و شـاخص 
ــذاري آنارزش ــا:  گ ــه ــن مرحل ــک از در ای ــر ی ه ه

به رستر  GISدر  هاي اطالعاتیها در قالب الیه شاخص
 9تا  1ها در بازه  ارزش گذاري آن تبدیل شده و طریقۀ
ار نامناسب تا بسیار پنج پهنه بسی براي کل فضا بر پایۀ

  .بندي شده استمناسب تقسیم
A.   و هـا کـاربري  شـهر،  عرصـۀ  در :معیـار کالبـدي 

 و یابیمکان در ناخواه خواه که دارند وجود عملکردهایی
 عنـوان  به ها آناز که تندهس گذارتاثیر پناهگاه استقرار

 بـه  کـه  صورتی در شود.می برده نام کالبدي معیارهاي

ممکـن   نشـود،  داده اهمیـت  عملکردها و هاکاربري این
 عـدم  همچـون  مشـکالتی  بـرداري هنگام بهره است در
 کـاهش  پـذیر، آسـیب  منـاطق  جمعیت مناسب پوشش
 بینیپیش عدم ها،کاربري سایر با تداخل ایمنی، ضریب
 کارایی عدم نهایت در و بحران زمان در فعالیت اراستمر

گذاري شاخص ارزش نحوة .باشد داشته دنبال به را الزم
ارائـه شـده    7ي در جـدول  زیرمعیارهاي معیـار کالبـد  

پوشانی نهـایی ایـن معیـار در    هم نقشه است؛ همچنین
 آورده شده است. 2شکل 

  

 
  )1397هاي نگارندگان، مأخذ : بررسییار کالبدي (هاي اطالعاتی معپوشانی الیه: عملیات هم2شکل 
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  هاي معیار کالبديشاخص گذارينحوة ارزش :7جدول

  مفهوم  امتیاز  هابازه  منبع  گذارينحوه ارزش  شاخص

نزدیک بودن به 
  فضاي سبز

سازمان   مناسباستقرار بسیار  9  متر 45تا0
حفاظت 
محیط 

1378زیست،(
(  

  باستقرار مناس  7  متر 100تا  46
  مناسباستقرار نسبتا  5  متر 155تا  101
  استقرار نامناسب  3  متر 210تا  156

  نامناسباستقرار بسیار  1  متر 211بیشتر از 

نزدیک بودن به 
هاي پر مکان

  تراکم جمعیتی

  نامناسباستقرار بسیار  1  نفر در هکتار 50کمتر از 
نظر 

کارشناسان 
  مربوطه

  قرار نامناسباست  3  نفر در هکتار 51- 100
  مناسباستقرار نسبتا  5  نفر در هکتار 101- 150
  استقرار مناسب  7  نفر در هکتار 151- 200

  مناسباستقرار بسیار  9  نفر به باال نفر در هکتار 201

نزدیکی به نقاط 
  آسیب پذیر

  مناسباستقرار بسیار  9  متر)100بافت فرسوده نوع اول(کمتر از 
مهندسین 

  مشاور
انه سبز سام
  اردبیل

  استقرار مناسب  7  متر) 200تا100(بین   بافت فرسوده نوع دو
  مناسباستقرار نسبتا  5  متر)300تا  200بافت فرسوده نوع سوم (بین 

  استقرار نامناسب  3  متر) 400تا  300(بین  بافت فرسوده نوع چهارم
  نامناسباستقرار بسیار  1  متر) 400(بیشتر از  بافت فرسوده نوع پنجم

نزدیکی به معابر 
  واجد نقش

دسترسی و 
  جابجایی

  

  هايبزرگراهها و شریان
  اصلی

  مناسبدسترسی  بسیار  9  متر 150تا  0

  
نظر 

کارشناسان 
  مربوطه

  دسترسی  مناسب  7  متر 200تا  151
  مناسبدسترسی  نسبتا  5  متر 400تا  301
  دسترسی  نامناسب  3  متر 500تا  401
  بسیار نامناسبدسترسی  1  متر 500از  بیشتر

هاي محلی و دسترسی
  جمع و پخش کننده

  مناسبدسترسی  بسیار  9  متر 150تا  0
  دسترسی  مناسب  7  متر 200تا  151
  مناسبدسترسی  نسبتا  5  متر 400تا  301
  مناسبدسترسی  نا  3  متر 500تا  401

  مناسبنادسترسی  بسیار  1  متر 500بیشتر از 
 
B.  ــگ ــعیت جن ــهر در وض ــرایط ش ــار ش    :معی

مناســب از اهــداف دشــمن:  اســتقرار در فاصــلۀالــف) 
هـاي ایـن معیـار بـر پایـه میـزان       گذاري شاخص ارزش

هـاي محتملـی   (شعاع تأثیرگذار) سـالح  قدرت تخریب
اسـتفاده   هـا  آنگیرد که دشمن در جنگ از صورت می

  خواهد کرد. 
 د نقـش پشــتیبان: هــاي واجـ  ب) نزدیکـی بـه کـاربري   

هاي پشتیبان در شرایط بحران بیشتر نسبت به  کاربري
مجاورت و یا نزدیکی مراکز مسکونی و  استقرار خود در

 ایـن  کهبراي این شوند، گذاري مییا مورد تهدید ارزش
رسـانی را در اختیـار   ها بیشتر نقـش امداد  گونه کاربري

وجب ها به مراکز بحران م دارند و دسترسی این کاربري

 تقلیل تلفات انسانی را ذیري و در نتیجهپکاهش آسیب
گــذاري  در ارزش لــذا  بــه همــراه خواهــد داشــت؛   

بنــدي بــه داراي نقـش پشــتیبان، طبقـه    هــاي کـاربري 
  .گیرد صورت معکوس با فاصله انجام می

ج) نزدیکی به مراکز خـدمات جـاذب جمعیـت: مراکـز     
ه در جاذب جمعیت اشاره به نقاط ثقل خدماتی دارد ک

سازمان فضایی شـهر در سـطوح مختلـف آن( منطقـه،     
ناحیه، محله و...) پذیراي جمعیتی اسـت کـه در زمـان    

کنند. استقرار پناهگاه مراجعه می ها آنفعالیت(روز) به 
تواند خسـارات ناشـی   معینی از این مراکز می در فاصلۀ

اي از انفجار را (در زمان فعالیت) تا حد قابـل مالحظـه  
  کاهش دهد.
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هـا و   براي ارزیابی نوع و میـزان قـدرت ایـن سـالح    
فضـاهاي کالبـدي پـس از    بر افـراد و   ها آنمیزان تأثیر 

اصابت به اهداف از مطالعات مؤسسه مدیریت بحران در 
شرایط اضـطراري وابسـته بـه دولـت آمریکـا اسـتفاده       

طالعات دانشگاه مالک اشتر همچنین بر پایه م شود؛ می

دو نـوع  و  )8 (جـدول  اهگاههـا یـابی پن مکـان  در حوزة
بـه عنـوان فرضـیه     پونـد)،  4200پونـد و   2100( بمب

 3 شکل .براي حمالت دشمن در نظر گرفته شده است
پذیري انفجار شـهر اردبیـل طبـق     وضعیت شعاع آسیب

  شود.لعات پیشین نگارنده نشان داده میمطا
  

  شعاع ناشی از انفجار سر جنگی :8جدول

ر جنگی شعاع ناشی از انفجار س
  (متر) TNTپوند2100حاوي معادل

شعاع ناشی از انفجار سر جنگی 
  (متر)TNTپوند4200حاوي معادل

  (متر) فاصله بدون آسیب
سر جنگی حاوي  انفجار
  TNT پوند2100معادل

سر جنگی حاوي  انفجار
  TNT پوند4200معادل

125  152  275  365  
  .1388صفا، اخذ: م 

  

  
  )1393پذیري انفجار شهر اردبیل(سیدین،بسی وضعیت شعاع آسیبرر: 3شکل

  
کـه بافـت شـهر    ، با توجه به ایـن 3مطابق با شکل 
شعاع خطر انفجار سرجنگی تقریبا  اردبیل متراکم است

از طرفـی  در تمام سطوح شهر اردبیل بسـیار باالسـت.   
ها، نـاگزیر بـه تعیـین    گذاري برخی شاخص براي ارزش

رسـیدن   مناسب دسترسـی بـه پناهگـاه جهـت     فاصلۀ
شـده  آوريباشیم. بر پایه اطالعات جمـع پناهجویان می

 5تـا  4نظران، فاصله زمـانی  در قالب مصاحبه با صاحب

مطلوب بیان شد که بـا اعمـال متوسـط سـرعت      دقیقه
متـر مناسـب    500تا  400دویدن انسان، فاصله مکانی 

گذاري ارزش ) نحوة12 و 9 ،10 ،11( در جداول .است
فاصله مناسب از اهداف دشـمن در  شاخص استقرار در 

ابعاد راهبردي، روانی، پشـتیبان و غیـره بـا اسـتفاده از     
  ها و منابع مختلف آورده شده است.روش
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 مناسب از اهداف دشمن(اهداف راهبردي) گذاري شاخص استقرار در فاصلۀارزش نحوة :9 جدول

  مفهوم  امتیاز  هابازه  منبع      ارزش گذاري نحوة  هاشاخص

هاي  ساختمان  اداري
  دولتی و...

  پذیري خیلی زیادآسیب  1  متر152تا 0

نظر کارشناسان 
  مربوطه

  پذیري زیادآسیب  3  متر 215تا152
  پذیري متوسطآسیب  5  متر 290تا216
  پذیري کمآسیب  7  متر 365تا291

  پذیري خیلی کمآسیب  9  متر 365بیشتر از 

  صنعتی
انبارها 
  (صنعتی)

  هاارخانهک

  پذیري خیلی زیادآسیب  1  متر 500تا0
 3 دستورالعمل  مادة

ضوابط و معیارهاي 
 استقرار صنایع و معادن

  

  پذیري زیادآسیب  3  متر 1000تا501
  پذیري متوسطآسیب  5  متر 1500تا1001
  پذیري کمآسیب  7  متر 2000تا1501

  پذیري خیلی کمآسیب  9  متر 2000بیشتراز

  هاپادگان  امینظ
  

-آیین –ت وزیرانهیأ  پذیري خیلی زیادآسیب  1  متر 400تا 0
نامه استفاده از اراضی، 
احداث بنا و تأسیسات 

0/2/1391  
  (پیشنهادي)

  پذیري زیادآسیب  3  متر  800تا 401
  پذیري متوسطآسیب  5  متر 1200تا 801
  پذیري کمآسیب  7  متر 2000تا  1201

  پذیري خیلی کمآسیب  9  متر 2000بیشتر از 

رسانه و 
ارتباط 
  جمعی

  مراکز صدا
  و سیما

  پذیري خیلی زیادآسیب  1  متر 152تا 0

نظر کارشناسان 
  مربوطه

  پذیري زیادآسیب  3  متر 215تا  152
  پذیري متوسطآسیب  5  متر 290تا  216
  پذیري کمآسیب  7  متر 365تا  291

  پذیري خیلی کمآسیب  9  متر 365بیشتر از 

تاسیسات 
و 

تجهیزات 
  شهري

  
پست برق، گاز، 

منابع آب و 
  مخابرات

به  30/1/1394جلسه   پذیري خیلی زیادآسیب  1  متر 100تا  0
پیشنهاد شماره 

100/30/17814/93 
 20/3/1393مورخ 

  وزارت نیرو

  پذیري زیادآسیب  3  متر 200تا 101
  توسطپذیري مآسیب  5  متر 300تا  201
  پذیري کمآسیب  7  متر 400تا  301

  پذیري خیلی کمآسیب  9  متر 400بیشتر از 

  
پمپ بنزین و 
  مراکز سوخت

  پذیري خیلی زیادآسیب  1  متر 100تا 0
  

  ،زبردست
1384  

  پذیري زیادآسیب  3  متر 160تا 101
  پذیري متوسطآسیب  5  متر 210تا 161
  پذیري کمآسیب  7  متر 300تا  211

  پذیري خیلی کمآسیب  9  متر 300بیشتر از
  

گـذاري شـاخص اسـتقرار    ارزش 4 با توجه به شکل
پوشـانی  در فاصله مناسب از اهداف دشمن، عملیات هم

بندي مکانی براي هاي اطالعاتی و همچنین اولویتالیه

معیار شرایط شهر در وضـعیت جنـگ در سـطح شـهر     
  دهد. اردبیل را نشان می
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  گذاري شاخص استقرار در فاصله مناسب از اهداف دشمن(اهداف روانی)ارزش نحوة : 10جدول

  مفهوم  امتیاز  هابازه  منبع      نحوه ارزش گذاري  هاشاخص

  انبارداري
انبارهاي مواد 

غذایی و 
  (سیلوها)

  پذیري خیلی کمآسیب  1  متر 100تا  0

 –وزیران  اتهی
آیین نامه استفاده 

، احداث از اراضی
بنا و تأسیسات 

10/2/1391  
  (پیشنهادي)

  پذیري کمآسیب  3  متر 200تا  101
  پذیري متوسطآسیب  5  متر 300تا 201
  پذیري زیادآسیب  7  متر 400تا  301

  پذیري خیلی زیادآسیب  9  متر 400بیشتر از 

اکز آموزش مر
  عالی

دانشگاهها در 
سطح ملی 

  و...

  پذیري خیلی کمبآسی  1  متر152تا 0
  پذیري کمآسیب  3  متر 215تا152
  پذیري متوسطآسیب  5  متر 290تا216
  پذیري زیادآسیب  7  متر 365تا291

  پذیري خیلی زیادآسیب  9  متر 365بیشتر از 

ها و بازارچه  تجاري
  مجتمع ها

  پذیري خیلی کمآسیب  1  متر 125تا  0

  1396 سیدین،
  پذیري کمآسیب  3  رمت 165تا  126
  پذیري متوسطآسیب  5  متر 200تا  166
  پذیري زیادآسیب  7  متر 275تا  201

  پذیري خیلی زیادآسیب  9  متر 275بیشتر از 
  

 گذاري شاخص استقرار در فاصلۀ مناسب از اهداف دشمن(اهداف  پشتیبان)نحوة ارزش :11جدول

  مفهوم  امتیاز  هابازه  منبع      گذاريارزش نحوة  هاشاخص

 خدمات پشتیبان شامل:
اي هپایانه ها، (بیمارستان

مراکز  ها،ورزشگاه مسافربري،
  )آتش نشانی و هالل احمر

  پذیري خیلی کمآسیب  1  متر 249تا  0

  1396 سیدین،
  پذیري کمآسیب  3  متر 499تا  250
  پذیري متوسطآسیب  5  متر 749تا  500
  پذیري زیادآسیب  7  متر 1249تا  750

  پذیري خیلی زیادآسیب  9  متر 1250بیشتر از 
  

  
  هاي اطالعاتی معیار شرایط جنگی. عملیات همپوشانی الیه4شکل 
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 گذاري شاخص نزدیکی به مراکز خدماتی جاذب جمعیت شهر اردبیل. نحوة ارزش12جدول

  نحوه ارزش گذاري  هاشاخص
  ممفهو  امتیاز  هابازه  منبع    

نزدیکی به مراکز خدماتی 
جاذب جمعیت. خدمات 

  اي تا محلیمقیاس فرامنطقه

اقتباس  بر اساس   استقرار بسیار مناسب  9  متر 400تا  0
حداقل زمان 

دسترسی مطلوب 
به پناهگاه در عرض 

  دقیقه 4

  استقرار مناسب  7  متر 550تا  401
  استقرار نسبتا مناسب  5  متر 700تا  551
  استقرار نامناسب  3  متر 999تا  701
  استقرار بسیار نامناسب  1  متر و بیشتر1000

  
C. عـالوه بـر معیارهـاي     :عیار محیطی و طبیعـی م
اي چند منظوره، بـه  البدي، باید در استقرار پناهگاههک

تـرین  مهـم عناصر و پدیدهاي طبیعی نیز اهمیـت داد.  
یـابی  معیارهاي محیطی و طبیعی جهت اعمال در مکان

هـاي  منظوره عبارتنـد از: سـطح آب  گاههـاي چنـد  پناه

م قنـات و چـاه شـهر، گسـل و جـنس      زیرزمینی، حری
ائـه  ار 13در جـدول   هـا  آنکه ظوابط هر کدام از  خاك

پوشـانی هـر کـدام از    شده است. عالوه بر این نقشه هم
 5زیرمعیارها و معیار کلی بر اسـاس ظـوابط در شـکل    

  آورده شده است.
  

  مناسب از اهداف دشمن(اهداف راهبردي) گذاري شاخص استقرار در فاصلۀشارز . نحوة 13لجدو

  نحوه ارزش گذاري  هاشاخص
  مفهوم  امتیاز  هابازه  منبع    

هاي سطح آب
  زیرزمینی

نامه مربوط به  آیین  استقرار بسیار نامناسب  1  متر 2تا 0
حریم  بستر و

سایت دفتر  ها رودخانه
حقوقی و بازرسی 

ی آب و شرکت مهندس
  فاضالب کشور

  استقرار نامناسب  3  متر 4تا  2
  استقرار نسبتا مناسب  5  متر 6تا  4
  استقرار مناسب  7  متر 8تا  6

  استقرار بسیار مناسب  9  متر 8باالتر از 

رعایت 
 حرایم

قنات و 
هاي چاه

عمیق و 
نیمه 
 عمیق

  بسیار نا ایمن  1  متر)100در حریم (کمتر از  واقع
اي  منطقه شرکت آب

  نسبتا ایمن  5  متر 250تا  101  استان اردبیل

  بسیار ایمن  9  متر بیشتر 250

 
 وضعیت گسل و

موقعیت نسبت به 
 ها آن

  استقرار بسیار نامناسب  1  متر 100تا  0
  1388بهرام پور، 
 

  استقرار نامناسب  5  متر 300تا  101

  استقرار مناسب  9  متر 300باالي 

  جنس خاك
  نهشته شده مخروطه   Dندساز

مطالعات شرکت   استقرار بسیار نامناسب  D2  1 هاي جوان افکنه
مهندسین مشاور سبز 

  استقرار نامناسب  C  3سازند  1393سامانه،
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  طبیعی –هاي اطالعاتی معیار محیطی عملیات همپوشانی الیه :5شکل 

  
ــ  هـــاي دســـت آوردن نقشـــههاکنــون پـــس از بـ

هـاي  نهـی نقشـه  وبـت بـه بـرهم   زي شده ناستانداردسا
بندي مطلوب جهت بندي شده و ایجاد یک پهنهکالسه

 مومی بـراي کردن مکان استقرار پناهگاههاي عمشخص

هـاي  رسـد. بـراي ایـن منظـور نقشـه     شهر اردبیل مـی 
 و نقشـۀ  پوشانیپیشین هم بندي شده در مرحلۀکالسه
  شود. تولید می 6در قالب شکل نهایی

  

   
  شهر اردبیل هاي پناهگاهیبندي مکان استقرار سایتپهنه: 6شکل 
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هاي معیارهـا  پوشانی الیهنتایج اعمال ضرایب و هم
هـا  تـرین مکـان  دهد که بهنشان می 6و خروجی شکل 

منظوره بر اساس اصول و براي احداث پناهگاههاي چند
عامل در شهر اردبیل عمـدتا در  هاي پدافند غیرشاخص

ود مراکـز آموزشـی، وجـود    شرقی شهربه علت وج نیمۀ
زمین بایر جهت احـداث پناهگـاه، عـدم همجـواري بـا      

هـاي ناسـازگار قـرار دارنـد؛ همچنـین قسـمت       کاربري
شـهري و مسـکونی، وجـود     مرکزي شهر( تراکم بافـت 

مراکز تجاري با کـاربري چنـدمنظوره، سـالن ورزشـی،     
مراکز آموزشی و درمـانی) نیـز مناسـب بـراي اسـتقرار      

 دمنظوره تشخیص داده شده است. نیمۀناهگاهاي چنپ
 40در برگیرنده مراکزي چون: تیپ مستقل غربی شهر(

 )، اکثـر مقر فرماندهی سپاه حضـرت عبـاس (ع   ارتش،
اي چند منظـوره  ي نامناسب براي استقرار پناهگاهجاها

ــت ــمال هس ــمت ش ــراف  ند. در قس ــهر در اط ــی ش غرب
یـدان وحـدت تـا    در مسیر بـین م ( کمربندي دوم شهر

تا میـدان مبـارزان و    هاشم و خیابان کارگرگراه بنیبزر
منبع آب میـدان وحـدت،    محورهایی از بزرگراه بسیج،

جایگاههاي سوخت، ایستگاه تقلیل فشار گـاز و مرکـز   
هاي  گاهبدترین نقاط براي احداث پناه )مخابرات وحدت

    چند منظوره شناسایی شده است.
 بنـدي براسـاس تشـابه   (رتبه TOPSIS تکنیک

این تکنیک توسط یون و هوانگ براي  آل):ایده حل به
آل، در سـال  پیشنهاد از راه مشابه به حـل ایـده  برترین 
مطرح گردیده است به این مفهـوم کـه انتخـاب     1981

تـرین مسـافت را از راه حـل     اهگزینه آلترناتیو باید کوت
مسـافت را از راه   آل مثبت و در عین حال دورترینایده

 ,M.-T. Chu et alمنفـی داشـته باشـد (   آل حل ایـده 

اي  اصول پایه این مدل آن است کـه گزینـه   .)4 :2006
اقلیدسـی را از راه   فاصلۀدر نظر گرفته شود که حداقل 

راه حـل   زمان نیز دورترین فاصله را ازآل و همحل ایده
 .S. Opricovic, G.-H( آل منفـی داشـته باشـد   ایـده 

Tzeng 2004: 448.( هاي بهینه وقعیت پهنهدر ادامه م
منظوره هـاي چنـد  پناهگاهشناسایی شده براي استقرار 

  شناسایی شده است: 7در شکل  در شهر اردبیل

  

  
  شهر اردبیل هاي پناهگاهیي مکانی استقرار سایتدهاي پیشنهاموقعیت: 7شکل 

 
اي هـ هپناهگاهاي مناسب جانمـایی  هر یک از پهنه

تـرین سـایت   جـح ارچند منظوره به منظـور شناسـایی   
بـه   9و  7، 5، 3، 1هـاي   با توجه به ارزش براي احداث

ترتیب نشانگر وضعیت بسیار نامناسب، نامناسب، نسبتاً 
دهـی  امتیاز؛ باشد نامناسب، مناسب و بسیار مناسب می

با مشخص شدن وزن هر یک از معیارهـاي   .شده است
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ارزیـابی شـده در تحلیـل شـبکه، بـا اسـتفاده از مــدل       
TOPSIS هـاي  بنـدي نهـایی هـر یـک از پهنـه     به رتبه

سایت پیشنهادي شهر اردبیـل اقـدام    8شناسایی شده، 

بـه شـرح زیـر     14شد که نتایج بدست آمده در جدول 
 است.

  
  TOPSISبا استفاده از مدل  پناهگاه چند منظورههاي مناسب براي استقرار  بندي پهنهرتبه. 14جدول 

  بت و  فاصله نسبیفواصل منفی و مث امتیازدهی معیار

معیار   سایت
معیار   معیار جنگی  محیطی

 Di+ Di- CLi TOPSIS  کالبدي

02815/0 7 9 9 1پهنه شماره   3053/0  9155/0  1 
0940/0 5 7 7 2پهنه شماره   2266/0  7067/0  4 
1526/0 7 7 5 3پهنه شماره   1602/0  5121/0  6 
1506/0 9 7 5 4پهنه شماره   1720/0  5330/0  5 

0937/0 5 9 7 5شماره  پهنه  2270/0  7078/0  3 
0563/0 5 9 9 6پهنه شماره   3014/0  8425/0  2 
3049/0 5 9 1 7پهنه شماره   0323/0  0957/0  8 
2401/0 3 9 3 8پهنه شماره   0765/0  2418/0  7 

  
هـاي مناسـب بـراي اسـتقرار      بندي پهنهنتایج رتبه

 TOPSISپناهگاه چنـد منظـوره بـا اسـتفاده از مـدل      
وحـدت،   (محـدوده میـدان   1که سـایت   دهد نشان می

 6سـایت   ،آباد و گلمغان)مسیر منتهی به محلۀ سلمان
محدوده مسیر چهـاراه ژانـدارمري بـه سـمت میـدان      (

 5و درنهایــــت ســــایت  جهــــاد و دروازه آســــتارا )
ترین نقطه شهر اردبیل، مسیر منتهـی میـدان    (مرکزي

ت و ســایت بیشــترین قابلیــشــریعتی و چهــاراه امــام) 
براي جانمایی پناهگاه چند را رین قابلیت کمت 7شماره 
دهـد کـه    همچنـین نتـایج نشـان مـی     دارنـد،  منظوره

هاي بهینه مشخص شده با توجـه بـه معیارهـاي     مکان
مورد استفاده در این پژوهش، بهترین شـرایط اسـتقرار   

باشـند.  دارا مـی  نیـز  مرکز مـدیریت بحـران شـهري را   
 بندي شکل گرفته فقـط ه اولویتشت کبایستی بیان دا

باشد و هاي اجرایی تحقیق حاضر میدر راستاي اولویت
هـاي  توان تمـامی مکـان  ریزي مناسب میبا یک برنامه

و سـایت   مشخص شـده را بـه مرکـز مـدیریت بحـران     
بــا قابلیــت ارائــه خــدمات بــه  پناهگــاه چنــد منظــوره

هــاي طبیعــی و انســانی  همشــهریان در مواقــع بحــران
خـدمات   بـه ارائـۀ   متولیـان امـر   و اجرا نمـود و  تبدیل

اسکان موقت، تجهیز بـه مرکـز امـداد و نجـات و ارائـه      
  خدمات بهداشتی اقدام نمایند.

 پیشنهاداتبندي و جمع
 يهـا  پـژوهش  یرپژوهش نسبت به سـا  ینا ينوآور

بـا   یـایی جغراف  يها و شاخص یارهامع یقمشابه در تلف
اسـتقرار   يبـرا  یـد جد یو ارائه مفهوم یرعاملپدافند غ

طبیعی  یداتبا توجه به تهد پناهگاه هاي چند منظوره
در کــل احــداث پناهگــاه در منــاطق  اســت.و انســانی 

یابی صحیح و بر پایه مستندات و شهري، مستلزم مکان
محاسبات علمی و فنی است. بر پایه واقعیات و تجارب 

یـابی پناهگـاه صـرفا در محـدوده خطـر      کنونی، مکـان 
حیـاتی، حسـاس و   مراکـز ثقلـی اسـتراتژیک (   عملکرد 

مهم) و براي نجـات جـان جمعیـت پویـا و بـا در نظـر       
انی، انجـام خواهـد پـذیرفت.    گرفتن شعاع زمانی و مکـ 

ثر بــر گــروه بــا عنــوان معیارهــاي مــؤ 3اســاس بــراین
مورد با عنـوان زیـر   11یابی پناهگاههاي شهري و  مکان

از انجـام  ، شناسایی گردیدند که پـس  معیار یا شاخص
محاسبات ریاضی، بیشترین میزان ضـریب اهمیـت بـه    

 وزنمعیار استقرار در فاصله مناسب از اهداف دشمن با 
و کمترین میزان مربوط به فاصله از گسل بـا   )214/0(

  تعلق گرفت. )042/0(وزن 
اساس معیارهاي بر گرفته هاي صورتنتایج ارزیابی

ی شـهر  شـرق هاي مرکزي، شرقی و شـمال  تلف پهنهمخ
هـاي   ترین نقـاط بـراي احـداث پناهگـاه    اردبیل مناسب
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بـا  چند منظوره از منظر پدافند غیرعامل هسـتند؛ لـذا   
سـایت   8هـاي بهینـه مشـخص شـده،     توجه بـه پهنـه  

در  پیشــنهادي بــراي اســتقرار پناهگــاه چنــد منظــوره
مورد مطالعه مشخص شد و با استفاده از مدل  محدودة

TOPSIS نتایج کهمراکز اقدام شد  بندي اینبه اولویت 
 5و  6 ،1کـه پایگـاه شـماره    بندي نشـان داد  این رتبه

را کمتـرین قابلیـت    7باالترین قابلیت و پایگاه شـماره  
  ند.  ناهگاه چند منظوره را دارپبراي استقرار 

یابی به راهکارهـا و  به منظور دستبندي نتایج رتبه
ریـزي شـهري،   هاي مناسب در نظـام برنامـه   خط مشی

یـابی پناهگـاه شـهر    خصوص مکـان پیشنهادات زیر در 
  اردبیل از منظر دفاع غیر عامل ارائه کرد:

و  اردبیـل  توزیع مناسب فضاهاي باز در سطح شهر .1
ـــاربري  ــوار ک ــاالخص در ج ـــا  ب ـــر و ب ـــاي پرخط ه

جمعیت باال و همچنین ایجـاد شـبکۀ عبـور و مـرور     
  مناسب در مناطق پرخطر و متراکم از جمعیت.

از  یهمگـان  يهـا  برنامـه آمـوزش   یـه و ته يربرگزا .2
  ی؛جمع يهاو رسانه یماصدا و س یقطر

هاي زیرزمینی باعملکرد پناهگاه دسترسی بین فضا .3
و ابنیه ویژه با فضاي بیرونی باید براي ایمنی، سرعت 
و سهولت تردد به دقت طراحی گردد. حداکثر شـعاع  

-متر پیش 500رسی به پناهگاه باید قابل قبول دست

  نی گردد.بی
ــه .4 ــزير برنام ــد    ی ــائل پدافن ــدن مس ــت گنجان جه

ــروژه  یرغ ــاه در پـ ــتقرار پناهگـ ــل و اسـ ــا عامـ  يهـ
خصوص مسکن مهر با توجه به تراکم به يساز شهرك

  ها؛ شهرك ینباال در ا یتیجمع
و  یقـات از تحق یـت حما يبـرا  يااختصاص بودجـه  .5

عامـل و مبحـث   یرپدافند غ ینهکه در زم يها پژوهش
  .گیرد یان انجام ممقررات ساختم 21

در شـهر   يو آمـار  یمکـان  اي داده یگاهپا یک یجادا .6
به  یلاردب يو نظارت شهردار یریتتحت مد یلاردب

بـه اطالعـات    ناهر چه بهتر محقق یجهت دسترس
ــهپا ــه ی ــا و نقش ــوم يه ــام    یرق ــور انج ــه منظ ب

 .يا و توسعه يکاربر يها پژوهش
در نظـر گــرفتن تجهیـزات و خــدمات ضــروري در    .7

هاي انتخاب شده بـه منظـور اسـکان موقـت      مکان
کردن  ها از قبیل مشخص ها و بوستان خصوصا پارك

هـاي بهداشـتی، منـابع     محل فرود بالگرد، سرویس
آب و... تا در صورت وقوع حادثه نیـازي بـه صـرف    

ها نبوده و روند امدادرسـانی و   وقت براي تامین آن
جاد تر اختاللی ای انتقال شهروندان به پناهگاه سریع

 نشود.
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