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  چکیده

شهر تابع اصـول و قواعـد خـاص خـود     استقرار هر فضاي شهري در موقعیت فضایی کالبدي خاصی از سطح 
شـده افـزایش   عنصر مورد نظر را در مکان تعیـین  تواند موفقیت و عملکرد مناسب. رعایت اصول و قواعد میاست

همچون  ریزي شهريصول برنامهشود. با به کاربردن اپذیري آنها میصورت باعث افزایش آسیبدهد و در غیر این
 یـابی مناسـب، جلـوگیري از توسـعۀ    بندي شهري، تمرکززدایـی، مکـان  ریزي کاربري اراضی شهري، منطقهبرنامه

پـذیري شـهرها را در مقابـل    توان ضـریب آسـیب  هاي پرمخاطره و مورد تهدید مینواحی در همجواري با کاربري
هاي مهـم شـهري نقـش بسـزایی در تسـهیل      نوان یکی از المانهاي تجاري به عساختمان مخاطرات کاهش داد.

ـ ابر تهدیدات و مخاطرات شـهري دار در بردر شرایط اضطراري مدیریت بحران  عـالوه بـر محورهـاي    بنـابراین   د؛ن
پـذیري  تـرین محـور جهـت ارزیـابی آسـیب     تـرین و اصـولی  یـابی یکـی از مهـم   محور مکـان اي و معماري،  سازه

پیمایشی  -کاربردي و روش توصیفی -ايبا ماهیت توسعه این پژوهش  .است بزرگ مقیاسهاي تجاري  ساختمان
یـابی   هاي تجاري بزرگ مقیاس پرداخته است. در این پژوهش براي ارزیابی مکـان به بررسی موضوع در ساختمان

محیطـی در نظـر   زیسـت کالبدي و جغرافیـایی، طبیعـی و    -هاي تجاري بزرگ مقیاس دو معیار فضایی ساختمان
مدل  به بررسی موضوع و ارائه SMARTو  SWARAهاي گیري از روشبا بهره پژوهشدر این  گرفته شده است. 

یـابی  هـاي مکـان  پذیري مکانی پرداخته شده است. نتایج حاصل از ارزیابی معیارها و شاخصجهت ارزیابی آسیب
 5238/0ز شهري است (جغرافیایی، طبیعی) با امتیا آنها تهدیدات و مخاطرات دهد معیارهایی که منشأنشان می

اولویت بیشـتري دارنـد. بـا     4762/0مدیریت بحران (فضایی و کالبدي) با وزن  کنندةنسبت به معیارهاي تسهیل
در برابر تهدیدات و مخاطرات شهري  را هاي تجاري بزرگ مقیاستوان ساختمانمی گیري از مدل ارائه شدهبهره

ها در هر شاخص و پذیري و نقاط ضعف این ساختمانپذیري قرار داد و همچنین میزان آسیبسیبمورد ارزیابی آ
که بـه لحـاظ    درصد است 9/64ورد مطالعه برابر با ساختمان ممکانی پذیري ارزیابی آسیبمعیار را بررسی نمود. 

   شود.بندي میافند غیرعامل در دستۀ متوسط طبقهسازگاري از منظر پد
  

  .پذیري، ساختمان تجاري بزرگ مقیاسریزي شهري، سازگاري، آسیبیابی، برنامهمکان :هاي کلیدي واژه
  

 1مقدمه
 هـاي خصیصـه  از خـدمات  و امکانات عادالنۀ توزیع

 شـهري  ریزيبرنامه در و است سالم و پویا اقتصاد مهم

 برنامـه  بحث در است. امروزه ايویژه اهمیت داراي نیز

 زمین، مصرف نوع کردن مشخص زمین، کاربري ریزي

                                                
  h.varesi@geo.ui.ac.ir نویسنده مسئول: *

 چگـونگی  و هـا تعیین سـاخت  شهر، فضایی سازماندهی
 نظـر  مـورد  شهري هايسیستم و یکدیگر با آنها انطباق
 جمعیـت شـهرهاي   ). افـزایش 25:1388زیاري، است (
 تقاضا افزایش موجب بزرگ شهرهاي خصوص به ایران،
شـتابان   رشـد  و شـده  می عمو کاالهاي و خدمات براي

 هم به موجب شهري، نواحی رویهبی رشد و شهرنشینی
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 شـهرهاي  اکثر در که است خدماتی توزیع نظام خوردن
 شـهرها  کالبـدي  و فضـایی  ساختار و گسیختگی کشور
 متوسـط  و بـزرگ  شـهرهاي  در کهنحوي به است، شده

 مـردم  روزانـۀ  نیـاز  اساسی مـورد  کاالهاي بیشتر کشور
 یافـت  شهر تجاري مراکز در آنها سکونت به توجه بدون

مراکـز   نادرسـت  یـابی مکـان  از ناشـی  ایـن  که شودمی
 مرکز در ترافیک افزایش باعث و است خدماتی و تجاري

 کاالهـا،  نوع این خرید براي بیشتر زمان اختصاص شهر،
 نظـام  خـوردن  هـم  به موجود، هايکارایی تجاري عدم

 نادرست استفادة و شهر در تجاري مراکز مراتبی سلسله
 توسـعۀ  هايشاخص با در کل و شده شهري فضاهاي از

  ).  Rhimeun, 2009:13است ( ناسازگار شهري پایدار
و حـوادث طبیعـی همـواره در طـول      و نزاع جنگ

اي کـه در طـول   است به گونه تاریخ با بشر همراه بوده
تـوان یافـت کـه    تاریخ بشریت تنها چنـد سـال را مـی   

جنگی در آن رخ نداده اسـت. بـا ورود بشـر بـه دوران     
ا کاهش نیافـت  شکوفایی و پیشرفت نیز این امر نه تنه

هاي جنگیدن به شـکلی تغییـر یافتنـد کـه     بلکه شیوه
کشته شدن جمع کثیري انسان در کسري از ثانیـه بـه   
امري ممکن بـدل شـد. از طـرف دیگـر نیـز بـه علـت        
گسترش حمالت تروریستی در سرتاسر دنیا و حـوادث  
غیرمترقبه مانند زلزله، آتش سوزي، سـیل و ...، شـاهد   

حسـاس و   هـاي حیـاتی،  تمانیب بسیاري از سـاخ تخر
هـا هسـتیم. بـه علــت    کشـتار تعـداد زیـادي از انســان   

هـاي  گسترش تهدیدات در سرتاسر دنیا، نیاز بـه سـازه  
زایش اسـت.   پذیري هر چه کمتر رو به افـ امن با آسیب

مقیـاس  هـاي تجـاري بـزرگ   در این میـان، سـاختمان  
هـر   بل توجهی از ساخت و ساز سـالیانۀ شهري حجم قا

اند کـه وجـود نفـرات    ا به خود اختصاص دادهکشوري ر
-زیاد به عنوان کارمند یا ارباب رجوع در این ساختمان

ها و از طرف دیگر نوع فعالیـت و خـدمات ایـن نـوع از     
ت که تعداد زیادي از آنها در ها باعث شده اسساختمان

آسیب پذیري رامـی  . دزمرة مراکز مهم هر کشوري باش
ویژه محیط شـهر دانسـت کـه    درایعاد ذاتی توان نقص 

هاي بیولـوژیکی وفیزیکـی ویـا مشخصـه     گی بنا به ویژ
ــاي طراحــی آن ــیب اســت.  ه ــدي  مســتعد آس (محم

نبود  ترین مشکل پژوهشمهم) 158:1398وهمکاران ،

ــاخص ــان   ش ــابی مک ــت ارزی ــدون جه ــاي م ــابی ه ی
هاي تجاري بزرگ مقیاس در مقولۀ مـدیریت   ساختمان

مشـکالت عدیـده در    که عالوه بـر ایجـاد   شهري است
مدیریت بحران شهري در شرایط عادي نیـز مشـکالتی   

 آورد؛ بنابراین در این پـژوهش وجود میهنظیر ترافیک ب
هدف اصلی شناسایی و ارائه مدلی جهت بررسی وضـع  

هـاي تحـاري و همچنـین    یابی سـاختمان موجود مکان
 و در ایـــن زمینـــه هـــاي جدیـــد اســـتســـاختمان

ترین آنها بـه شـرح   که مهم هایی صورت گرفته پژوهش
  .  زیر است

  
  تحقیق پیشینۀ

مــدیریت شــرایط ) 2003آزانــس فــدرال آمریکــا (
مـا  ی در مورد سري مدیریت ریسک فاضطراري پژوهش

طراحی  هایی در حوزةانجام داد که حاوي دستورالعمل
. ر برابر تهدیدات تروریستی اسـت شهري و ساختمان د

تهدیـدات، تحلیـل   هاي ارزیـابی   در این مجموعه، روش
ریسک، تعیین تهدید مبنا و طراحـی امنیتـی براسـاس    

ــف کــاربري تهد ــواع مختل ــراي ان ــا ب ــد مبن ــان ی ــا بی ه
به ارزیـابی   )2012( 1جرووسکی و همکاران اند. دیدهگر

 GISمتغیره با اسـتفاده از  گیري چندهاي تصمیمروش
ــاي و روش ــان OWA2و  AHPه ــدر مک ــدفیل ی ابی لن

نشــان داد کــه تحــت    پــژوهشپرداختنــد. نتــایج  
ارزیـابی سـازگاري لنـدفیل     OWAسناریوهاي مختلف 

  قرار دارد. 1تا  0در مقیاس مناسبی از بازه 
خـود   در پـژوهش ) 2015( 3س و کژاجیاولوالتینوپ

مزارع بـاد در   یابی بهینۀبه ارزیابی یکپارچه براي مکان
کشور یونان پرداختند. در این پژوهش جهـت ارزیـابی   

گیـري  و روش تصـمیم  GISی بـا اسـتفاده از   یـاب مکـان 
چندمتغیره فضایی بـه بررسـی معیارهـاي تکنولـوژي،     

محیطـی پرداختـه شـده    اقتصادي، اجتمـاعی و زیسـت  
مزارع بـاد   تقش بسزایی در توسعۀ نتایج پژوهشاست. 
  دارد.

                                                
1. Gorsevski et al. (2012) 
2. Ordered weighted average 
3. Latinopoulos and kechagia (2015) 
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یـابی  به ارزیـابی مکـان   ) 2015( 1داپتو و همکاران
ایتالیا با اسـتفاده  مزارع ساحلی پرورش ماهی در کشور 

) SMCE2مکـانی (  گیـري چنـدمتغیرة  از روش تصمیم
هـاي اقتصـادي،   پرداختند. در این پـژوهش از شـاخص  

طی استفاده شـده اسـت. نتـایج    محیاجتماعی و زیست
ارزیـابی   مـورد اسـتفاده   نشـان داد کـه روش    پژوهش

هـاي مناسـب   مناسبی در انتخاب سریع و آسان مکـان 
  .اهی داردمزارع ساحلی پرورش م

ابی در مورد کاربري اراضی ) کت1382پورمحمدي (
لیف نموده است. در ایـن کتـاب بـه سیسـتم     شهري تأ

ریزي کـاربري اراضـی شـهري، ضـوابط     اطالعات برنامه
ریزي و طراحی در کاربري اراضی شهري، ارزیابی برنامه

اسـتفاده در  هـاي مـورد   کاربري اراضـی شـهري، مـدل   
ــه ــاربري   برنام ــزي ک ــین   ری ــهري و همچن ــی ش اراض

ریـزي کـاربري اراضـی    یـابی در برنامـه  معیارهاي مکان
یــابی و مطلوبیــت در شــهري شــامل معیارهــاي مکــان

ــاربري یــابی در هــاي شــهري، مشخصــات مکــان   ک
هـاي تجـاري،   یابی کاربريهاي مسکونی، مکان کاربري

  هاي صنعتی و ... پرداخته است.   یابی کاربريمکان
ــاري ( ــه) کتــ1388زی ــاربري ابی در برنام ــزي ک ری

اراضی شهري تالیف نموده است. در این کتـاب ضـمن   
ریـزي، انــواع کـاربی و معیارهــاي   ارائـه فرآینـد برنامــه  

ریزي کـاربري اراضـی   یابی و استانداردهاي برنامه مکان
هـا و  شهري مبتنی بر تقسیمات کالبدي شهر به مـدل 

ضـی  ریـزي کـاربري ارا  بینـی در برنامـه  هاي پیشروش
مرکـز تحقیقـات راه، مسـکن و     شهري پرداخته اسـت. 

ــورد    ــابی در م ــازي کت ــازي وزارت راه و شهرس شهرس
هـاي  الزامات و مالحظات پدافند غیرعامل بـراي طـرح  

) چاپ نمـوده اسـت. در   1388توسعه و عمران شهري (
یـابی مراکـز حیـاتی و    این کتـاب دسـتورالعمل مکـان   

شــامل  یــابیحســاس همــراه معیارهــاي اصــلی مکــان
ــاي اقلیمــی، محیطــی و  تشــخیص بصــري، ویژگــی  ه

طبیعی، فاصله تا مرکز شهر، پراکندگی، وسعت مکـان،  
  جواري ارائه گردیده است.دسترسی و هم

                                                
1. Dapueto et al. (2015) 
2. Spatial multi-criteria evaluation 

هـاي  ) کتابی در مورد تدوین معیار1389حسینی (
غیرعامل در معماري اماکن شـهري تـألیف    اصلی دفاع

نسـبت  دي مناسبی بن-نموده است. در این کتاب طبقه
ها صورت پذیرفته و در هـر کـاربري،   به انواع ساختمان

تهدید مبنـا   ها براساس درجۀت زیر مجموعهابتدا اهمی
و امکان تهاجم به آن و لـزوم تـداوم فعالیـت در زمـان     

تی جهت طراحی جنگ تعیین گردیده و سپس مالحظا
ـ   معماري هر یک از آن ه عـالوه  ها مطرح شـده اسـت ب
هاي مختلف و پیامدهاي آن کشورسوابقی از تهاجم به 

ري تـ ید جـامع نیز مطرح گردیده است که به خواننده د
  کند.نسبت به شناخت تهدیدات عطا می

هـاي معمـاري و   ) درمـورد سـبک  1391بیطرفان (
ازگار بـا اصـول دفـاع    هاي معمـاري سـ  تدوین شاخص

توان بـه  غیرعامل پژوهش نموده است و از نتایج آن می
محـور در نظـر    12ود کـه از بـین   این نکته اشـاره نمـ  

داف گرفته شده براي ساختمان سازگار بـا اصـول و اهـ   
هـاي فـرم سـاختمان،    دفاع غیر عامل سه محور ویژگی

ــی ــالح ویژگ ــاي مص ــاختمان،  ه ــتفاده در س ــورد اس م
هاي قرارگیري ساختمان نسبت به سطح زمـین   ویژگی

درصد اهمیـت را بـه خـود     63و ویژگی بازشو بیش از 
  اند. دادهاختصاص 

خود به ارزیابی ) در پژوهش 1392ملکی و مودت (
اي در شـهرها براسـاس سـناریوهاي    پذیري لـرزه آسیب

متغیـر از   50شدت مختلف پرداختند. در ایـن مطالعـه   
هـا  کالبدي در تجزیه و تحلیـل  -هاي اجتماعیشاخص

دخیل و مورد ارزیابی قرار گرفتـه اسـت. نتـایج نشـان     
ختمانی در اثر زلزله تا شـدت  داده است که خسارت سا

هاي با شدت مرکالی تقریبا آسیبی ندارد اما در زلزله 5
هـاي  درصد سـاختمان  50بیش از مرکالی،  7بیشتر از 

مورد مطالعه در معرض آسـیب قـرار دارنـد. در     منطقۀ
همین خصوص اقداماتی از جمله کـاهش شـفافیت در   

ت و محـیط جهـ   ها و متناسب با اقلـیم نماي ساختمان
چه بیشـتر جهـت ارتقـاي    کاهش خسارت، کوشش هر

پایدار بـا   ي مدیریت بحران، توسعۀهاظرفیت و توانایی
هاي مربوطه و ... جهت کـاهش  در نظر گرفتن شاخص

رهنمـا و   هـا ارائـه شـده اسـت.    پذیري ساختمانآسیب
ــان ( ــژوهش) در1392رزاقی ــان  پ ــه مک ــود ب ــابی خ ی
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کیـد  محققـان بـا تأ  هاي بلندمرتبه پرداختند. ساختمان
بر اصول نظریه رشـد هوشـمند شـهري بـه شناسـایی      

شهر فشرده، کاربري ترکیبـی،   ایی از جمله ایدةمعیاره
پتانسـیل منطقـه بـه لحـاظ     حفظ فضاي باز و بررسـی  

و با بررسی ایـن معیارهـا در    سازي پرداختندبلندمرتبه
ري اصول و کارگیهعدم ب منطقۀ مورد مطالعه به نتیجۀ

شهر فشرده و متـراکم دسـت    مبتنی بر ایدة معیارهاي
) کتابی در مورد اصول و مبانی 1394حسینی ( یافتند.
لیف نمـوده اسـت. در ایـن کتـاب     ریزي شهري تأبرنامه

ریـزي شـهري، نظریـات    ضمن بررسی مفـاهیم برنامـه  
هاي رشد شـهري، چـارچوب مطالعـات    ساخت و شکل
ریـزي  هریزي اجتماعی و اقتصادي، برنامـ شهري، برنامه

ریـزي کـاربري زمـین    مسکن و حمل و نقل بـه برنامـه  
هـاي  یابی انواع کـاربري شامل ترکیب سازگاري و مکان

 فرآیند کاربري زمـین، اهـداف برنامـۀ   زمین، چارچوب 
  کاربري زمین و ... پرداخته است.

یـابی  ) به بررسی مکان1395پنداریان و همکاران (
ی) در بنـدر  تفریح-مراکز تجاري چندمنظوره (تجاري 

گیـري از روش  ماهشهر پرداختند. پژوهشگران بـا بهـره  
تحلیلی و بـا ارزیـابی معیارهـاي اقتصـادي،      -توصیفی

یابی مراکـز تجـاري   فرهنگی، تفریحی و اجتماعی مکان
) 1395را مورد بررسی قرار دادند. حسـینی و زیتـونی (  

هاي تجـاري بـا اسـتفاده از    یابی بهینه مجتمعبه مکان
 له مراتبی در شهر رامسر پرداختند،حلیل سلسفرآیند ت

اراضـی،  در این پژوهش با استفاده از معیارهاي کاربري 
ارتبـاطی، نزدیکـی بـه    شیب زمین، دسترسی به شبکۀ 

مناطق جمعیتی متراکم، نزدیکی بـه میـادین اصـلی و    
هاي تجاري موجود، فاصله مرکز شهر، فاصله از مجتمع

انـه، نزدیکـی بـه مراکـز     از مراکز خرید، فاصله از رودخ
هـا  ها و نزدیکی بـه رسـتوران  تفریحی، نزدیکی به هتل

هاي تجاري رامسر استفاده جهت تحلیل مکانی مجتمع
  شده است.   

خود بـه   ) در پژوهش1395زاده و همکاران (شهاب
تحلیل توزیـع فضـایی مراکـز تجـاري نـوین شـهري و       

ــان ــه آنمک ــابی بهین ــاس روش  ی ــد. براس ــا پرداختن ه
به ارزیابی  AHPتحلیلی و با استفاده از مدل  -توصیفی

معابر و  تراکم جمعیت، شبکۀمعیارهاي شعاع پوششی، 

کاربري اراضی سـازگار و ناسـازگار پرداختنـد. در ایـن     
بیشـترین   16/2عاع پوششی با وزن پژوهش شاخص ش

ته داشـ  را ثیرکمتـرین تـأ   5/0تأثیر و شـبکۀ معـابر بـا    
ــاران ( اســت. ــد و همک ــژوهش1396وحی خــود  ) در پ

هـاي بلندمرتبـه بـا    یـابی سـاختمان  الگویی براي مکان
ختنــد. نتــایج کیــد بــر پایــداري محــیط زیســت پرداتأ

هـاي  که در تـدوین برنامـه   پژوهش حاکی از این است
ــه   اســتقرار واحــدهاي ســاختمانی بلندمرتبــه توجــه ب

ــداري محیطــی از اصــلی  ــاهیم مپای ــرین مف حســوب ت
ــی ــت  م ــل زیس ــود و عوام ــانش ــی در مک ــابی محیط ی

هاي بلندمرتبه از معیارهـاي مهـم و اساسـی    ساختمان
  است.

) در پژوهش خـود  1396پورمهابادیان و سلیمانی (
یابی مراکـز تجـاري   به ارزیابی اصول و معیارهاي مکان

مورد پژوهی و  گیري از شیوةپرداختند. محققان با بهره
یـابی  معیارهاي عام و خاص مکـان راهکارهاي ترکیبی، 

را مشخص و سـپس براسـاس اهمیـت و     مراکز تجاري
ثیر آنها در احداث مراکز تجاري جدید، مدلی مناسب تأ

با توجه به  اند.یابی مراکز تجاري ارائه کردهجهت مکان
ارائه شده که بیشتر به ارائه معیارهـاي  پیشینۀ پژوهش 

تلفیق  پژوهش داخته شده است، نوآوري اینپر می عمو
یابی در اصول مـدیریت بحـران و پدافنـد    شاخص مکان

ریــزي صــحیح در اســت کــه ضــمن برنامــه غیرعامــل
تواند موجب تسـهیل  هاي اراضی شهري نیز میکاربري

مدیریت بحران و اسـتمرار خـدمات در شـرایط بحـران     
تـوان بـه   شود. با استفاده از نوآوري ارائـه شـده مـی   می

هـاي تجـاري   مکـانی سـاختمان  پـذیري  ارزیابی آسیب
هاي مهـم شـهري   به عنوان یکی از المان بزرگ مقیاس

  .  پرداخت
  

  تحقیق شناسیروش
روش تحقیـق مـورد اسـتفاده در ایـن     : تحقیقروش 

و  پیمایشـی (دلفـی)   -ق توصـیفی پژوهش، روش تحقی
یـابی بـر اسـاس    معیارهاي اساسی براي ارزیـابی مکـان  

بـه منظـور بررسـی و    . اي اسـت منابع کتابخانه مطالعۀ
ــاخص  ــابی شـ ــان ارزیـ ــاي مکـ ــا و معیارهـ ــابی هـ یـ

هـایی طراحـی گردیـده کـه بـا اسـتفاده از        نامه پرسش
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خبره و کارشناس مطـابق   150تکنیک دلفی از نظرات 
بــرداري  نمونــه گیــري از روش  بــا بهــره   1جــدول  

ــالی غیر ــادفیغیراحتم ــه تص ــد) (نمون ــرداري هدفمن  ب
بـراي   SMARTروش استفاده شده اسـت. در ادامـه از   

هـاي تجـاري   پـذیري سـاختمان   تعیین ارزیابی آسـیب 
بزرگ مقیاس در برابر تهدیدات اسـتفاده شـده کـه در    
این روش براي تعیین میزان وزن هر یک از معیارهـا و  

کـه   سود برده شده است   SWARAروشها از شاخص

ت کـه توسـط   هاي شناسـایی تهدیـد اسـ   یکی از روش
ه شده است. این روش مبتنی بر ارائوزارت دفاع آمریکا 

کـه   هاي کلیـدي یـک زیرسـاخت اسـت    اییتعیین دار
کید بر تحلیل ریسـک بـه صـورت عـددي بـه      من تأض

هـاي احتمـالی در یـک سیسـتم     دنبال کشـف آسـیب  
 SMARTو   SWARAهايتکنیکدر ادامه خواهد بود. 

  شود.توضیح داده می

  
 )1396، نگارندگانمأخذ: ( خبرگان آمار جامعۀ :1جدول 

  تعداد افراد سطح تحصیالت تخصص

  ریزي شهريجغرافیا و برنامه ةن حوزمتخصصا
 30  دکتري

اسی ارشدنکارش  48 
  26  کارشناسی ارشد  پدافند غیرعامل

  20  کارشناسی ارشد  عمران
  26  کارشناسی ارشد  معماري

  
راي اجراي مدل ارزیابی سـریع  ب: 1(SMART)تکنیک

مقیـاس در  هاي تجـاري بـزرگ  پذیري ساختمانآسیب
سود برده شده اسـت.   SMARTبرابر تهدیدات از روش 

هـاي کیفـی و   توان ترکیبی از شاخصدر این روش می
بررسـی  هـاي مـورد   بنـدي گزینـه  بـراي رتبـه   را  میک

بندي تفاده کرد. ابتدا به منظور محاسبۀ وزن و سطحاس
ها از نظر هر گزینه، محدودة انتخابی بـراي هـر   شاخص

ــاخص  ــدام از ش ــی ک ــف م ــا تعری ــق  ه ــود و از طری ش
به تفکیک هر گزینه  هاهاي تعریف شده شاخص فرمول

بعدي وزن و اهمیت هر  شوند. در مرحلۀرتبه بندي می
شود و در پایان وزن  یده میشاخص نسبت به هم سنج

سـت   ا از تلفیق اوزان فوق به دهو اولویت نهایی گزینه
  ).81387اصغرپور، آید (می

ها بـه ترتیـب   ها و زیر شاخصبایستی شاخص ابتدا
دهی شوند که در این بندي و وزنیت اولویتسطح اهم

براي این امر استفاده شـده   SWARAاز روش  پژوهش
زیر شاخص  شمارة jشاخص اصلی و  شمارة iاست. اگر 

بـراي هـر    Wiوزن  SWARAباشد، با استفاده از روش 
بــراي هـر یـک از زیــر     wijهـا و وزن  یـک از شـاخص  

                                                
1. Simple Multi Attribute Ranking Technique 

یـک از   آید. اگر امتیازي که هـر دست میهشاخص ها ب
 uijانـد را  ها توسط جامعۀ خبرگان دریافت کردهگزینه

ه از فادام بـا اسـت  iبنامیم در این صورت امتیاز شـاخص  
هـاي   هـا در زیرشـاخص  میانگین موزون امتیـاز گزینـه  

شـود.   ) تعیین مـی 1( مربوطۀ آن شاخص توسط رابطۀ
خواهد بود  9تا  1واضح است که این مقدار عددي بین 

  ).9:1387اصغرپور، (
푈  )1رابطه ( =

∑ 푤 푢
∑ 푤 = 1 

بـا توجــه بــه امتیـاز هــر یــک از   نیــز  (U)امتیـاز کــل  
  شود.) تعیین می2ن آنها مطابق رابطه (و وز ها،شاخص

푈  )2رابطه ( =
∑ 푈푊
∑ 푊 = 1 

اسـت کـه نشـانگر     9تا  1نیز عددي بین  Uمقدار 
تجــاري بــزرگ  ســاختمان میــزان مطلوبیــت معمــاري

تهدیدات خواهد بود. به بیان  برابر مورد نظر در مقیاس
مقیـاس  سطح مطلوبیت ساختمان تجـاري بـزرگ   بهتر،
اگـر   بر اساس این مدل تعیـین خواهـد شـد،    نظرمورد 

بـراي محاسـبۀ    نشـان دهـیم   Lاین سطح را با پارامتر 
  کنیم.) استفاده می3درصد آن از رابطۀ (

퐿  )3رابطه ( =
푈
9 × 100 
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اصـغرپور،  مأخـذ:  (سطوح مختلـف مـدل ارزیـابی     :2جدول 
10:1387(  

  سطح درجه
  L<40  ضعیف
  L<70=>40  متوسط
  L<90=>70  خوب
  L>=90  عالی

  
روش تحلیل منطقی ارزیـابی   (SWARA)تکنیک 

در بسـیاري از   مـی  ارزیـابی وزنـی، موضـوع مه   : وزنی
هاي ارزیابی وزنی از جمله روشاست  MADMمسائل 

ت، عبارتنــد از: روش تحلیــل شــناخته شــده در مقــاال
 2روش تحلیـل شـبکه   )،Saaty, 1980( 1مراتبـی  سلسله

)Saaty&Vargas،( ــی  ;Shannon, 1948( 3انتروپـ

Susinskas et al., 2011; Kersuliene) ،(Turskis, 

ــار)2011  5، ســـــوارا)Ginevicius, 2011( 4، فـــ
)Kersuliene et al., 2011(  ــن و غیــره. در میــان ای

 .هاي جدید استها، روش سوارا از جمله روش روش
ــ  ــک کارش ــن روش، ی ــش مه ناسدر ای ــی نق در  م

هـر   کنـد؛ همچنـین  یها بازي موزن ارزیابی و محاسبۀ
 کنـد. سـپس  ناس اهمیت هر معیار را انتخاب میکارش

بنـدي  از اولین تا آخرین معیـار را رتبـه  معیارها  می تما
تلویحی و تجربیات خود اسـتفاده  کند و از معلومات می
 1ترین معیار رتبـه کند. براساس این روش، بااهمیتمی

کنـد.  ترین آنهـا رتبـۀ آخـر را کسـب مـی      اهمیتو کم
ات توسط هاي کلی بر اساس مقدار میانگین امتیاز رتبه

  شود.  گروه کارشناسان تعیین می
توانایی تخمین نظر متخصصـان در مـورد اهمیـت    

همتـرین  نسبی معیارهـا در فرآینـد تعیـین وزنشـان، م    
المان در این روش  اسـت؛ همچنـین ایـن روش بـراي     

ن هــا از کارشناســاآوري دادهســازي و جمــعنــگهماه
ــه  ــت، بـ ــب اسـ ــالوه، روش مناسـ روش  SWARAعـ

توانـد از  اي نیست و کارشـناس بـه آسـانی مـی     پیچیده
-کند. مزیت اصلی این روش در تصـمیم آسان استفاده 

هـا بـر   گیري این است که در بعضـی مسـائل، اولویـت   

                                                
1. AHP 
2. ANP 
3. Entropy 
4. FARE 
5. SWARA 

-ها یا کشورها تعریـف مـی  هاي شرکتاساس سیاست
ارهـا  بنـدي معی و نیازي بـه ارزیـابی بـراي رتبـه     ندشو

  .نیست
 6درجـه و   51در  شـهر تهـران  : مورد مطالعه ۀمنطق

 35دقیقـه طـول شـرقی و     38درجـه و   51دقیقه تـا  
دقیقـه عـرض    51درجـه و   35دقیقـه تـا    34درجه و 

هـاي   است و ارتفاع آن از سـطح آب   شمالی قرار گرفته
در مرکـز و   متر 1200تا  شمال در متر 1800آزاد بین 

ر اسـت. تهـران در بـین دو      جنوب در متر 1050 متغیـ
کـوه   رشـته  هـاي جنـوبی   و در دامنه کویر و کوه وادي
ري  هـاي اسـت. از جنـوب بـه کوه    گسترده شـده  البرز

و از  ورامین و شهریار هاي هموار و دشت شهربانو بی بی و
در صـورت  . است  شمال توسط کوهستان محصور شده

وقوع بحران (طبیعی و غیرطبیعی) در کالنشهر تهـران  
بـه منظــور حفــظ آرامـش مــردم، اســتمرار خــدمات و   

بحران با توجه بـه موقعیـت   همچنین تسهیل مدیریت 
زهاي حـداقل  استراتژیکی حساس این کالنشهر باید نیا

مین گـردد. در شـهر تهـران    مردم تحت هر شرایطی تأ
وجود دارد که با توجـه بـه    بزرگ زیاديهاي  فروشگاه

توانـد  گستردگی ارائه خدمات در شرایط اضطراري مـی 
از یکـی  جوابگوي نیـاز مـردم باشـد. در ایـن پـژوهش      

شـده   مطالعـه بزرگ شهر تهران مان هاي تجاري ساخت
    است.

  
  مبانی نظري تحقیق

از انتخاب موقعیت مناسـب بـراي   یابی عبارت مکان
استقرار یک کاربري که مکان مذکور بتواند با نیازهـاي  
خاص کاربري مربوطه هماهنگ گردد. در مقیاس شهر، 

هاي یک ها و توانایییابی فعالیتی است که قابلیتمکان
منطقه را از لحاظ وجود زمین مناسب و کافی و ارتباط 

هـاي شـهر بـراي انتخـاب مکـانی      آن با سـایر کـاربري  
ه و تحلیل قـرار  مناسب براي کاربري خاص مورد تجزی

استقرار مناسـب یـک    ).53:1389دهد (اسکندري، می
کاربري جستجویی است جهت یافتن مکانی که بتوانـد  

هماهنـگ گـردد.    با نیازهـاي خـاص کـاربري مربوطـه    
ــوا ــأ  ع ــت، ت ــت و کیفی ــاد، کمی ــون اقتص ثیرات ملی چ

هاي ارتباطی، میـزان دسترسـی، نـوع و    محیطی، شبکه
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سطح تجهیزات خدماتی و زیربنایی شهري که برحسب 
شــوند، از یـابی تعیـین مـی   هـاي تحـت مکــان  کـاربري 

یـابی مناسـب وقتـی    ثر هسـتند. مکـان  پارامترهاي مـؤ 
قیـق، همگـون بـراي    گیـرد کـه ارزیـابی د   صورت مـی 

). 63:1394کاربري خاص وجود داشته باشد (علیـزاده،  
ریـزي کـاربري زمـین مشـخص     امروزه در بحث برنامـه 

کردن نـوع مصـرف زمـین، سـاماندهی فضـایی شـهر،       
ها بـا یکـدیگر و   ها و چگونگی انطباق آنتعیین ساخت

هـاي شـهري مـورد نظـر اسـت (صـادقی و       سیسـتم  با
  ).42:1394همکاران، 

سـیس هـر نـوع مراکـز تجـاري،      اولین اقـدام در تأ 
گزینی آن است کـه بایـد نتیجـه بررسـی عمیـق      مکان

ل، فضـاهاي مشـابه موجـود،    وضع بازار، موقعیـت محـ  
تحـت   نیاز در آینـده، منطقـۀ  سیسات مورد جمعیت، تأ

نفـــوذ و ســـطح زنـــدگی اهـــالی باشـــد (رضـــویان،  
منظــوره در  چنـد یـابی مراکـز   در مکـان  ). 115:1381

محیط شهري بایستی مالحظـات شهرسـازي و پدافنـد    
غیرعامل در کنار یکدیگر بررسی شده و از تطبیق آنهـا  

هـاي  در کنار یکدیگر مکان برتر انتخاب گردد. شاخص
توان به مقیاس را میاي مراکز تجاري بزرگمکانیابی بر

  کلی به شرح زیر تقسیم نمود: دو دستۀ
 کالبدي-معیارهاي فضایی  
 معیارهاي جغرافیایی، طبیعی و زیست محیطی  

ثر در هـاي فضـایی ـ کالبـدي مـؤ     صدر این بند، شـاخ 
بنـدي  س در دسـته مقیـا یابی مراکز تجاري بزرگمکان

 ):34:1388یابی، د (دستورالعمل مکانشومیزیر ارائه 
 زمین  

 ارتباطی دسترسی به راه و شبکۀ  
 ها و منابع انرژيدسترسی به زیرساخت  
 به خدمات دسترسی  
 هارعایت حریم  
 تراکم ساختمانی  

محیطـی  ی، طبیعـی و زیسـت  هاي جغرافیایشاخص
مقیـاس در  یـابی مراکـز تجـاري بـزرگ    ثر در مکـان مؤ

 شوندمیبندي زیر ارائه دسته
  اقلیم و هیدرولوژي 
 زمین شناسی و ژئومورفولوژي 
 زیست محیطی 

در ایـن بخـش، ابتــدا بـه بیــان نتـایج حاصــل از روش     
SWARA   ــت ــه اولوی ــه در آن ب ــاي  ک ــدي معیاره بن

ه شـده، پرداخـت گردیـده    ها اشـار یابی و شاخص مکان
هـا کـه   دهی گزینهاست و در ادامه نتایج حاصل از وزن

  .اندحاصل شده، بیان شده SMARTاز روش 
  

  تحقیقهاي  یافته
دست آوردن هها و بها، شاخصبندي معیاراولویت

 یابیمکانهاي هر یک از گزینه وزن و نمرة
براسـاس  : یـابی بندي معیارهاي محور مکاناولویت

 یـابی، معیـار جغرافیـایی   نظر خبرگان در بحـث مکـان  
اولویت  عنوان اولویت اول ومحیطی به طبیعی و زیست

دوم را معیار فضایی و کالبدي به خـود اختصـاص داده   
ــت ــه در  اس ــدول ک ــت.    3ج ــده اس ــان داده ش نش

  یابیهاي معیارهاي مکاناولویت: 3جدول 

  

    

  معیارها  نام شاخص میانگین اولویت (خبرگان) اولویت ها
2  51/2 C1  فضایی و کالبدي 

1  05/1 C2  محیطیجغرافیایی، طبیعی و زیست  
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یابی  ها و وزن نهایی معیارهاي مکاناولویت 4جدول 
این جدول، وزن هر   Weightکند. در ستون میرا بیان 

 SWARAیک از معیارهاي اصلی کـه حاصـل از روش   
باشد، آورده شده است. براساس ایـن جـدول معیـار    می

 5238/0محیطـی بـا وزن   ی و زیسـت جغرافیایی، طبیع
و معیـار فضـایی و کالبـدي بـا     در رتبه اول قرار گرفته 

  در اولویت دوم قرار گرفته است. 4762/0 وزن
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  یابیبندي معیارهاي مکاناولویت :4جدول 
  وزن نهایی

 

ايوزن مقایسه

 

یکپارچه سازي 
 اولیه

 

میزان متوسط اهمیت 
  ايمقایسه

عالمت 
  اختصاري

 

 ها شاخص

0,5238 1,00 1  C2 محیطیجغرافیایی، طبیعی و زیست 
0,4762 0,9091 1,10 0,10 C1 فضایی و کالبدي 

  
ــه ــابی  همانگونـــــ ــایج ارزیـــــ ــه نتـــــ کـــــ
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ــد، نشــان مــی 4جــدول  ــار ده ــاالي معی اهمیــت ب
معیـار  محیطی، نسـبت بـه    جغرافیایی، طبیعی و زیست

ثیر پارامترهـایی ماننـد   فضایی و کالبدي بـه دلیـل تـأ   
مــی اقلیهیــدرولوژي و   هــا، وضــعیتموقعیــت گســل

منطقه (میزان بارش، باد، دمـاي هـوا، سـیل و بهمـن،      
لغزش، توپـوگرافی  هاي سطحی و زیرزمینی)، زمینآب

ها و غیره کـه ضـرورت دارد در   منطقه، موقعیت مسیل
توجه الزم به ساختمان یابی  مکانآمایش و گام نخست 

  باشد.آنها بشود، می
براسـاس نظـر    :یابیهاي مکانبندي شاخصاولویت

 لبـدي، شـاخص  خبرگان در بحـث معیـار فضـایی و کا   

ارتباطی به عنوان اولویت یکـم   دسترسی به راه و شبکۀ
شناخته شده است. اولویـت دوم را شـاخص دسترسـی    

هـا بـه   خدمات و اولویت سوم را شاخص رعایت حـریم 
  مطابق   هااختصاص داده است و مابقی  اولویتخود 

براساس نظـر خبرگـان    نشان داده شده است. 5جدول 
محیطـی،  در بحث معیار جغرافیایی، طبیعـی و زیسـت  

نوان اولویت شناسی و ژئومورفولوژي به عشاخص زمین
اولویت دوم را اقلیم و هیـدرولوژي  و یکم شناخته شده 

محیطی به خود اختصـاص داده   و اولویت سوم را زیست
  است.

  
  یابیهاي مکانهاي شاخصاولویت :5جدول 

  معیارها  هاشاخص  نام شاخص   میانگین اولویت (خبرگان) هااولویت
6  42/5  C1-1  زمین  

کالبدي -فضایی  

1  96/0  C1-2  دسترسی به راه و شبکه ارتباطی  
5 24/4  C1-3  ها و منابع انرژيدسترسی به زیرساخت  
2 35/1  C1-4  دسترسی خدمات  
3  69/2   C1-5  هارعایت حریم 
4  32/3   C1-6  تراکم ساختمانی 
2  93/2  C2-1  جغرافیایی،   اقلیم و هیدرولوژي

طبیعی و 
  محیطیزیست

1  85/0  C2-2  شناسی و ژئومورفولوژيزمین  
3 43/3  C2-3  محیطیزیست  
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هـا در  ن نهـایی شـاخص  بندي و وزاولویت 6 جدول
کنـد کـه در سـتون    معیار فضایی و کالبدي را بیان می

weight      وزن هر یک از شـاخص هـا بـه ترتیـب آورده
ن جدول شاخص دسترسی بـه راه و  شده است. طبق ای

بیشـترین   2088/0  نهـایی وزن C1-2 ارتبـاطی   شبکه
و با رنگ زرد نشان داده شده است. بعداز  داردمقدار را 

ــاخص ــدمات  آن ش ــی خ ــاي دسترس ــا وزن  C1-4ه ب

، تراکم 1880/0با وزن  C1-5ها ، رعایت حریم2068/0
و دسترســـی بـــه  1566/0بـــا وزن  C1-6ســـاختمان 

بـه   1205/0بـا وزن   C1-3ها و منابع انـرژي  زیرساخت
هـاي دوم، ســوم، چهـارم و پـنجم قــرار    هترتیـب در رد 

 1193/0بـاوزن   C1-1گرفتند. کمترین شاخص زمـین  
  .است
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 ها در معیار فضایی و کالبديبندي و وزن نهایی شاخصتاولوی :6جدول 
  وزن نهایی

 

ايوزن مقایسه

 

یکپارچه سازي 
 اولیه

 

میزان متوسط 

  اياهمیت مقایسه

عالمت 
  اختصاري

 

 ها شاخص

0,2088 1,00 1   C1-2 دسترسی به راه و شبکه ارتباطی  
0,2068 0,9901 1,010 0,010 C1-4 دسترسی خدمات 
0,1880  0,9001 1,10 0,10 C1-5 هارعایت حریم 
0,1566 0,7501 1,20 0,20 C1-6 تراکم ساختمانی 

0,1205  0,5770 1,30 0,30  C1-3 
ها و منابع دسترسی به زیرساخت

 انرزي
0,1193  0,5713 1,010 0,010 C1-1 زمین 

  

  
هـا در  بندي و وزن نهـایی شـاخص  اولویت 7 جدول

محیطـی را بیـان   معیار جغرافیـایی، طبیعـی و زیسـت   
ها وزن هر یک از شاخص weightکند که در ستون  می

به ترتیب آورده شده است. طبق ایـن جـدول شـاخص    
ــین ــوژ زم ــی و ژئومورفول ــاییC2-2 ي شناس  وزن نه

و بـا رنـگ زرد نشـان     مقدار را دارد بیشترین 3956/0
ــد  ــت. بع ــده اس ــاخص داده ش ــیم و  از آن ش ــاي اقل ه

محیطــی  و زیسـت  3297/0بـا وزن   C2-1هیـدرولوژي  
C2-3  ــا وزن هــاي دوم و بــه ترتیــب در رده 2747/0ب

  سوم قرار گرفتند. 

  
 محیطیها در معیار جغرافیایی، طبیعی و زیستن نهایی شاخصبندي و وزاولویت :7جدول 

  وزن نهایی

 

ايوزن مقایسه

 

یکپارچه سازي 
 اولیه

 

میزان متوسط 
اياهمیت مقایسه

  

عالمت 
  اختصاري

 

 هاشاخص

0,3956 1,00 1  C2-2 زمین شناسی و ژئومورفولوژي 
0,3297 0,8333 1,20 0,200 C2-1 اقلیم و هیدرولوژي 
0,2747 0,6944 1,20 0,200 C2-3 محیطیزیست 

  
    نتایج ارزیابی  
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ــی 7و  6 جــدول ــایی در  دهــد شــاخصنشــان م ه
معیارهاي فضـایی و کالبـدي و جغرافیـایی، طبیعـی و     

محیطـی داراي اولویـت هسـتند کـه در شـرایط      زیست
توانند کمک زیادي بـه اسـتمرار   بحرانی و اضطراري می

ــ  ه از معیارهــاي خــدمات و تســهیل شــرایط بحــران ک
 باشـند؛  باشـد، داشـته  اساسی ساخت مراکز تجاري می

بنابراین در ساخت مراکز تجاري که به عنـوان یکـی از   
ها در شرایط بحـران  ترین زیرساختترین و مهماساسی

ریزي شهري ، ضمن رعایت اصول جغرافیا و برنامهاست
یـابی از  ها و معیارهـاي مکـان  ضرورت دارد که شاخص

رعامـل نیـز مـورد    یریت بحـران و پدافنـد غی  منظر مـد 

که این مهم در این پـژوهش انجـام    بررسی قرار گیرند
  شده است.   

بـا  : یـابی پـذیري از لحـاظ مکـان   ارزیابی آسیب
و بررسـی سـایر    مدنظرموقعیت فروشگاه گیري از  بهره

پارامترهاي  متناظر با معیارهاي ارائه شده، بـه بررسـی   
ساختمان ایـن فروشـگاه از لحـاظ    پذیري میزان آسیب

و از لحاظ جغرافیایی،  یابی در برابر انواع تهدیداتمکان
بـه   کـه  شـده اسـت  پرداختـه   محیطیطبیعی و زیست

در  ترتیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب 

  
بر این اساس نتـایج زیـر    شده است، ارائه 9و  10 جدول

(امتیاز نهایی از حاصـل ضـرب وزن    قابل حصول است.

محور در وزن معیار در وزن شاخص در امتیاز خبرگـان  
-در وجود یا عدم وجود گزینه مورد بررسی در شاخص

  آید).دست میها به
   



 127- 140: صفحات/  99  زمستان/ هشتم و  سی مسلسل شماره/  دهم سال/  فضا جغرافیایی آمایش مجله                                                   136

 فضایی و کالبدي معیار ساختمان از لحاظپذیري آسیب :8  جدول

  وزن  امتیاز  گزینه مورد بررسی  شاخص
  0,1193  6,34  کاربري وضع موجود زمین  زمین

  0,2088  7,74  دسترسی به سیستم حمل و نقل عمومی  دسترسی به راه و شبکۀ ارتباطی
  0,1205  8,21  وجود سیستم ارتباطات مناسب  ها و منابع انرژيدسترسی به زیرساخت

  0,2068  7,74  ها و مراکز درمانیدسترسی به بیمارستان  دسترسی به خدمات
  0,188  4,86  هاي بلندمرتبهفاصله از ساختمان  هارعایت حریم

  0,1566  8,42  تراکم ساختمانی محدودة پیرامونی  تراکم ساختمانی
  

 محیطیزیستجغرافیایی، طبیعی و معیار پذیري ساختمان از لحاظ آسیب :9  جدول

  وزن  امتیاز  گزینه مورد بررسی  شاخص
  0,3297  2,31  تابش خورشید  اقلیم و هیدرولوژي

  0,3956  5,21  توپوگرافی  زمین شناسی و ژئومورفولوژي
  0,2747  6,38  هادوري از حریم قنوات و مسیل  زیست محیطی

  
ــی، وزن و    ــورد بررس ــور م ــابی مح ــدول ارزی در ج

حاصـل ارزیـابی نتـایج خبرگـی      ارائـه شـده  امتیازهاي 
 SWARAهاي که با استفاده از روش هاستنامهپرسش

ایـن اعـداد بـراي     اند.تجزیه و تحلیل شده SMARTو 
هـاي تجـاري بـزرگ مقیـاس ثابـت      سـاختمان  می تمـا 
هـاي  نقشـه باشد. کارشـناس ارزیـابی بـا توجـه بـه       می

ــد میــدانی کــه شــامل  ســاختمان و  هــر یــک از بازدی
عدد یـک و  ، شودمی وضع موجود ساختمان هاي گزینه

بوطه گزینه مورد بررسی را در صورتی که ساختمان مر
گیـرد. در نهایـت بـا    نداشته باشد، عدد صفر تعلق مـی 

هاي شاخص، معیـار و گزینـه   ضرب کردن امتیاز و وزن
دست هتیازي براي هر شاخص بدر اعداد صفر و یک، ام

ها با امتیاز هـر معیـار   آید که مجموع امتیاز شاخصمی
آمـده را در وزن  دسـت هشود. امتیاز معیارهاي ببرابر می

پـذیري سـاختمان   هر محور ضرب کرده و میزان آسیب
 شود.   مورد بررسی در هر محور حاصل می

  
  یابیارزیابی سازگاري مکان :10جدول 

امتیاز  گزینه وزن شاخص وزن معیار محور
 خبرگان

وضع 
 موجود

امتیاز 
 نهایی

فضایی و  مکانیابی
4762/0 کالبدي  

1193/0 زمین  

وحود پتانسیل طراحی مبتنی بر 
89/8 اصول پدافند غیرعامل در زمین  0 0 

34/6 کاربري وضع موجود زمین  1 36/0  

زمین و امکان توسعه وسعت  46/7  
 

0 0 

دسترسی به 
راه و شبکه 

 ارتباطی
2088/0  

هاي ارتباطی دسترسی به شریان
ايجاده  86/8  0 0 

امکان ساختن مسیر دسترسی 
 جایگزین

23/7  0 0 

نسبت عرض معابر دسترسی به 
68/5 ارتفاع جداره  0 0 

 دسترسی به سیستم حمل و نقل
74/7 عمومی  1 769/0  

و حجم ترافیک در ظرفیت 
هادسترسی  

35/6  0 0 

52/4 قابلیت توسعه معابر  0 0 
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دسترسی به 
ها و  زیرساخت

 منابع انرژي
1205/0  

54/7 دسترسی به برق مورد نیاز  0 0 
وجود آب کافی براي مصارف مورد 

78/7 نیاز  0 0 

نیازدسترسی به گاز مورد   73/6  0 0 
21/8 وجود سیستم ارتباطات مناسب  1 471/0  

دسترسی به منابع سوخت مورد 
84/5 نیاز  0 0 

گیري از انرژي هاي نو و امکان بهره
 جایگزین

31/6  0 0 

دسترسی به 
 خدمات

2068/0  

ها و مراکز  دسترسی به بیمارستان
74/7 درمانی  1 762/0  

مناسب به ایستگاههاي دسترسی 
36/7 آتش نشانی  0 0 

دسترسی مناسب به پایگاههاي 
91/6 پشتیبانی  0 0 

دسترسی مناسب به پایگاهها و 
75/8 مناطق امن  0 0 

دسترسی مناسب به فضاهاي باز و 
24/8 فضاي سبز  0 0 

وجود امکانات و خدمات فنی و 
13/5 نگهداري  0 0 

به مراکز حیاتی و حساس دسترسی  42/6  0 0 

رعایت حریم 
188/0 ها  

فاصله از سایر مراکز حیاتی و 
64/5 حساس  0 0 

حریم آثار باستانی و میراث 
24/3 فرهنگی  0 0 

87/4 فاصله از مناطق مسکونی  0 0 
85/6 فاصله از پمپ بنزین  0 0 

15/7 فاصله از دکل برق فشار قوي  0 0 
54/7 فاصله از خطوط اصلی انتقال گاز  0 0 
فاصله از محل نگهداري مواد 

 شیمیایی خطرناك
84/6  0 0 

43/7 فاصله از صنایع خطرساز  0 0 
هاي بلند مرتبه فاصله از ساختمان  86/4  1 435/0  

حریم خطوط و ایستگاههاي مترو و 
 سایر مستحدثات زیرزمینی

29/5  0 0 

هاي هوایی فاصله از مسیر داالن  73/4  0 0 
47/5 حریم مراکز نظامی  0 0 

تراکم 
 ساختمانی

1566/0  
42/8 تراکم ساختمانی محدوده پیرامونی  1 627/0  

میزان سطح اشتغال محدوده 
61/7 پیرامونی  0 0 

جغرافیایی، 
طبیعی و 
زیست 
 محیطی

5238/0  

اقلیم و 
3297/0 هیدرولوژي  

31/2 تابش خورشید  1 398/0  
61/6 باد  0 0 

52/4 سیل و بهمن  0 0 
هاي سطحی آب  12/4  0 0 
هاي زیرزمینی آب  12/7  0 0 

زمین شناسی 
و 

 ژئومورفولوژي
3956/0  

65/7 گسل  0 0 
94/6 زمین لغزش  0 0 

24/6 روانگرایی خاك  0 0 
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خاكنفوذ پذیري  127  34/5  0 0 

28/4 مکانیک خاك  0 0 
ها فرورفتگی  67/4  0 0 

21/5 توپوگرافی  1 079/1  

زیست 
2747/0 محیطی  

32/4 گیاهان  0 0 
امکان دفع و تصفیه فاضالب و 

 ضایعات جامد
12/4  0 0 

وجود شرایط مناسب جهت هدایت 
ها سیالب  

64/7  0 0 

هاقنوات و مسیل دوري از حریم  38/6  1 918/0  
 822/5  

  
ان پـذیري سـاختم  به منظور ارزیـابی کلـی آسـیب   

هاي مختلفی اسـتفاده شـده اسـت.    از بازه موردمطالعه
دهـد.  ارزیابی نمرة ساختمان را نشان می بازه 2جدول 

هـاي  که در این جدول اگر نمرة ساختمان ما بین بـازه 

L<40 ،ــعیف ــط،  L<70=>40 ضـ  L<90=>70متوسـ
  عالی است.  L>=90 خوب، 

یابی مطابق امتیاز ساختمان مربوطه در معیار مکان

  
است. طبـق   82/5که برابر دست آمده هب 10 جدول

یـابی سـاختمان فروشـگاه    ) امتیاز محور مکان3( رابطۀ
  آید.دست میهب مورد مطالعه

  L=(U/9)*100= (5.822/9)*100= 64.9  )4( هرابط
 یابی سـاختمان فروشـگاه  پذیري مکانمیزان آسیب

 بـازة  2درصد است و طبـق جـدول    9/64 موردمطالعه
گیـرد و  رة ساختمان در ردة متوسط قرار میارزیابی نم

ــا توجــه بــه اهمیــت ویــژة  ایــن ســاختمان بایســتی  ب
  پذیري این ساختمان کاهش یابد.  آسیب

  
  گیري نتیجه

از ساخت و ساز ساالنه کشور مربوط حجم بسیاري 
و با وجـود   هاي تجاري بزرگ مقیاس استنبه ساختما

، ازجهات گوناگون اهمیت دارندها که این ساختماناین
یـابی آنهـا   گونه الزامات و مالحظاتی جهـت مکـان  هیچ

وجود ندارد. در این پژوهش هدف ارائـه مـدلی جهـت    
جـاري  هـاي ت پـذیري سـاختمان  ارزیابی سـریع آسـیب  

بزرگ مقیاس در برابر تهدیـدات بـا رویکـرد مـدیریت     
بحران و پدافند غیرعامل است که جهت این امر با ارائه 

ها و معیارهاي متناسب بـراي ارزیـابی اینگونـه    شاخص
و   SWARAهـاي گیـري از روش ها، بـا بهـره  ساختمان
SMART دست آمـده  هیابی بمیزان اهمیت معیار مکان

ه چک لیستی از آنها میزان سـازگاري  و در نهایت با ارائ

محاسـبه  و بررسی  یابی ساختمان تجاريشاخص مکان
ــی  ــد. در بررس ــور   گردی ــه در مح ــورت گرفت ــاي ص ه

ا محیطی بـ ی معیار جغرافیایی، طبیعی و زیستیاب مکان
اول و معیار فضـایی و کالبـدي    در رتبۀ 5238/0امتیاز 

در اولویت دوم قـرار گرفتـه اسـت. در     4762/0با وزن 
معیار فضـایی و کالبـدي شـاخص دسترسـی بـه راه و      

ر معیار جغرافیایی، طبیعی و د 2088/0شبکه با امتیاز 
شناسی و ژئومورفولوژي محیطی شاخص زمینو زیست
پـذیري  اند. آسیباول شده رتبۀحائز  3956/0با امتیاز 

 9/64برابـر بـا   یابی در سـاختمان مـورد مطالعـه    مکان
ي از منظـر پدافنـد   که بـه لحـاظ سـازگار    درصد است

  شود.  بندي میغیرعامل در دستۀ متوسط طبقه
  

  هاپیشنهاد
 هاي حیاتی، حساس و مهم کاربري مکانی سازگاري

و کنش بین آنها در شرایط  شهريهاي با زیرساخت
  قرار گیرد. ارزیابیبحرانی مورد 

 هـاي تجـاري   پذیري ساختمانجهت ارزیابی آسیب
پذیري مکانی بزرگ مقیاس عالوه بر ارزیابی آسیب

ــه عنــوان ب عــد فضــایی آن، پیشــنهاد ســاختمان ب
عد کالبدي آن هماننـد  گردد در مطالعات آتی ب می

فرم ساختمان، معمـاري سـاختمان، مصـالح مـورد     
 رار گیرد.استفاده و غیره نیز مورد ارزیابی ق
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  منابع
هــاي گیــريتصــمیم .1387. حمــد جــواد، ماصــغرپور .1

انتشـارات دانشـگاه    تهـران،   معیاره.. چـاپ پـنجم.  چند
 تهران

هاي پدافند غیرعامل . دانستنی1389. میداسکندري، ح .2
انتشـارات   ،تهـران  ارشـد).  سـان کارشنا(ویژه مـدیران و  

 بوستان حمید.
هـاي معمـاري و    . بررسی سبک1391 .هديبیطرفان، م .3

هـاي معمـاري سـازگار بـا اصـول دفـاع        تدوین شاخص
دانشـگاه  تهـران،   غیرعامل. پایان نامه کارشناسی ارشد.

 صنعتی مالک اشتر..
نژاد، سیامر عربیمحمودلطفی، ؛ کورش ؛ ریمپنداریان، م .4

تفریحی)  -یابی مرکز چندمنظوره (تجاريمکان .1395
المللی مهندسی در بندر ماهشهر. دومین کنفرانس بین

 شهرسازي، عمران و معماري.
. ارزیــابی 1396ســلیمانی،  امـین ؛ لهــامپورمهابادیـان، ا  .5

 یـابی مراکـز تجـاري (مطالعـۀ    اصول و معیارهاي مکان
علـوم  هاي نـو در  هاي دوقلو شهرکرد). ایدهموردي: برج

 .8-16. ص 2. شماره 1مهندسی و فناوري. دوره 
. معیارهاي پدافند غیرعامل در 1388. هشیدحسینی، ب .6

هاي جمعی شـهري. تهـران.    طراحی معماري ساختمان
 عابد.

ریـزي  اصول و مبانی برنامـه . 1394. لیعسیدحسینی،  .7
 شهري. دریاي دانش. چاپ اول. 

ابی . مکانیـ 1395یتـونی،  زحسـین  ؛ لیعسیدحسینی،  .8
هاي تجاري با استفاده از فرآینـد تحلیـل   مجتمع بهینۀ

مراتبی در محیط سیستم اطالعـات جغرافیـایی   لسلهس
ر و (مورد: مجتمع تجاري شهر رامسر). مطالعات ساختا

ه سـیزدهم. صـفحات   کارکرد شهري. سال چهارم. شمار
43-24. 

ــکده آ .9 ــل  دانش ــد غیرعام ــایش و پدافن ــکدة -م  پژوهش
ــاعی.   ــاري دف ــازي و معم ــتورالعمل  .1388شهرس دس

یـابی مراکـز حیـاتی و حسـاس از منظـر پدافنـد        مکان
 دانشگاه صنعتی مالک اشتر. تهران، غیرعامل.

ریزي کاربري اراضی برنامه .1381. قیتحمدرضویان، م .10
 سمت. شهري. تهران. انتشارات

یـابی  . مکـان 1392رزاقیان، فرزانه ؛ رحیمحمدرهنما، م .11
ــ هــاي بلندمرتبـه بــا تأ سـاختمان  ر نظریـه رشــد  کیـد ب

شهرداري مشهد. آمـایش   9 هوشمند شهري در منطقۀ
 جغرافیایی فضا. سال سوم. شماره نهم..

. برنامه ریزي کاربردي اراضی 1388. رامت الهزیاري، ک .12
 انتشارات دانشگاه تهران.. چاپ چهارم، شهري.

ــانزاده، مشــهاب .13 ــوب ؛ رج ــر، يپیوســتهیعق ــی  .،گ عل
. تحلیل توزیع فضایی مراکز تجاري 1395حیدري، اکبر

و  GISآنها با استفاده از  یابی بهینهنوین شهري و مکان
AHP ریــزي (مــورد پژوهــی: کالنشــهر شــیراز). برنامــه

 99-112. ص 6اي. سال منطقه
. تـدوین  1394محمـدي،  مـریم  ؛ ردینصادقی برزگر، ف .14

 مناطق شهريهاي پارکینگ کاربري تجاري در شاخص
ــین  1مــوردي: منطقــه  (نمونــۀ شــهرداري رشــت). اول

ــین   ــاالنه ب ــرانس س ــاري و   کنف ــران، معم ــی عم الملل
ــیر ــازي. ش ــۀشهرس ــاوري   از. مؤسس ــوم و فن ــالی عل ع

 خوارزمی.
. ارزیـابی اصـول و معیارهـاي    1394. ولمازعلیزاده، سـ  .15

موردي: مرکـز تجـاري    یابی مراکز تجاري مطالعۀمکان
ي، عمـران و  المللـی معمـار  بـین  مهر ارومیـه. همـایش  

سوم. تهران. کـانون سراسـري    شهرسازي در آغاز هزارة
 هاي صنفی مهندسان معمار ایران.انجمن

. ارزیـابی طیـف   1392؛ مـودت، الیـاس.   عیدملکی، سـ  .16
اي در شـهرها براسـاس سـناریوهاي    پذیري لـرزه آسیب

 TOPSISو  GISهـاي شدت مختلف با استفاده از مـدل 

µD موردي: شهر یـزد). جغرافیـا و مخـاطرات     (مطالعۀ
 شهري. شماره پنجم، بهار.

ــزاده ،مهدي محمدي،مصــطفی: .17 ــان علیرضــا علی پرویزی
مکان یابی پناهگاههاي شهري مبتنی براصـول پدافنـد   

آمــایش  شهرکوهدشــت. مــورد مطالعــه:  .غیرعامــل
دانشـگاه گلسـتان    32 جغرافیایی فضا سال نهم شـماره 

 .149-162ص
. 1396صارمی. حمیدرضاشیعه، اسماعیل ؛ رشوحید، آ .18
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