
 183- 198: صفحات/  1400بهار / نهم و  سی مسلسل شماره/  یازدهم سال/  فضا جغرافیایی آمایش مجله                                                   183

فضا، جغرافیایی آمایش مجله  
گلستان دانشگاه پژوهشی - علمی فصلنامه  
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  شهر یاسوج درشرب از دیدگاه پدافند غیرعامل سیسات آب أبررسی سیستم ت
  

  3، سیده پریا پرهیز2، محسن کالنتري*1پور مجید ریاحی

  ، زنجان، ایراندانشگاه زنجان ،گروه جغرافیا ،دانشکده علوم انسانیریزي شهري،  دکتراي جغرافیا و برنامه1
  تهران، ایران ،، دانشگاه شهید بهشتیگروه جغرافیا ،دانشکده علوم انسانی ،دانشیار2

  ریزي شهري، دانشگاه آزاد اسالمی واحدعلوم تحقیقات یاسوج ارشد شهرسازي و برنامه کارشناس3
20/3/99؛ تاریخ پذیرش: 20/9/98تاریخ دریافت:    

 چکیده
پدافنـد   ومحور اسـت   ریزي انسان اي برنامهجهانی بر جامعۀهاي  فرض ترین پیش ایمنی شهري یکی از اساسی

 .باشـد  سازي فضاهاي شهري مـی  ترین راهبردهاي ایمن غیرعامل در برابر الگوهاي غالب خطرپذیري شهري از مهم
 و پذیريآسیب ابعاد به توجه مسئله کند اینمی ایجاد شهرها در را سنگینی تلفات انسانی و طبیعی حوادث وقوع
بررسـی   هدف این پژوهش کند. می گریزناپذیر غیرعامل پدافند منظر ازرا  شهر آسایش يبه استانداردها یابیدست

ر این فرض استوار است که . پژوهش باست شهر یاسوج درسیسات آب شرب از دیدگاه پدافند غیرعامل أسیستم ت
روش  .پـذیري بـاالیی اسـت   دگاه پدافنـد غیـر عامـل داراي آسـیب    سیسات آب شرب شهر یاسوج از دیسیستم تأ

این  جهت بررسی و تجزیه و تحلیل ساس ماهیت توصیفی و تحلیلی است وکاربردي و بر ا پژوهش بر اساس هدف
پـس از  در روش انجـام کـار    اسـت  اسـتفاده شـده  روش دلفـی  و  Arc Gisو  Arc View هايافزاراز نرمموضوع 

شـد در ادامـه    )Arc GIS( اطالعات جغرافیـایی  مکانی در سامانۀ يها دادهشناسایی معیارها اقدام به تهیه پایگاه 
شناسایی به هر یـک   يابزارها افزار با استفاده ازدر محیط نرم) AHP(روش سازي این معیارها به پس از استاندارد

)، AHPگذاري این معیارها، بـر اسـاس (مـدل    سپس با تلفیق و رویهم ص داده شد،از معیارها وزن خاصی اختصا
 وجود با دهد:می نشان پژوهش نتایج .است، حاصل شد پذیرآسیبپذیر و غیر نقشۀ نهایی که بیانگر مناطق آسیب

 شـهري  هاي مختلفو بخش شهروندان روزانۀ و مبرم نیاز و شهر در عادي زندگی تداوم در آب زیاد اهمیت بسیار
و  و تروریسـتی  نظـامی  حمـالت  برابـر  درتـا توزیـع    نتـامی  از مرحلـۀ سیسـات  تأ این هاي مختلفقسمت آن، به

پـذیري  آسیبشده به طبقه منطقۀ مورد مطالعه در نقشۀ تولیدهستند، لذا  پذیرآسیب شدت به طبیعی هاي بحران
 يشهر يها شاخص .در راستاي پدافند غیر عامل تقسیم شد ها یتفعالریزي جهت انواع کم به منظور برنامه و زیاد

قرار گرفتـه و بـر    یز مورد بررسینمراکز حمل و نقل و...) و  مراکز درمانیاز (فاصله ر ین موضوع نظیرگذار در ایثأت
 .دیشهر ارائه گرد يریپذبیآس يبنداساس آنها پهنه

  
 GIS سیسات آب شرب،پذیري، تأیاسوج، آسیب شهر پدافند غیر عامل، :هاي کلیدي واژه

 
  1 مقدمه

 و يفنـاور  شـرفت یپ بـا  امـروزه  چـه  اگر: بیان مسئله
 کـالن  و شـهرها  مختلـف،  هـاي  عرصـه  در بشـر  دانش

 دایـ پ دسـت  يریچشمگ هاي پیشرفتا به یدن يشهرها

ـ  انـد  کـرده  ـ ا بـا  همزمـان  یول  احتمـال  شـرفت یپ نی

 در یانسـان  هـاي  بحـران  در برابـر  آنهـا  پـذیري  آسـیب 

 و يشـهر  هاي شورش ،گذاري بمب مانند ریاخ هاي دهه
                                                             

  نویسنده مسئول:*

 ایـن  از . تاس کرده دایپ شیافزا یستیترور هاي فعالیت
 بـا  ریـ اخ هـاي  سـال  در يشهر زانیربرنامه و رانیمد رو

 یطراحـ  و ریـزي  برنامـه  نینـو  يکردهـا یاز رو اسـتفاده 
 ساخت تا اند کرده یسع رعاملیغ پدافند لیقب از يشهر

 دمانیـ چ و يشـهر  يفضـاها  ریـزي  برنامـه ، يکالبـد 
ـ ا نینـو  يراهبردها اساس بر را مختلف هاي کاربري  نی

تقــــوایی و ( نماینــــد يکردهــــا، ســــاختاربندیرو
 کـه نیا به توجه با . شهرها)1: 1391خمسلویی،  جوزي
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 غالبـاً  و دهنـد  مـی  يجا خود در را کشور تیجمع کثر
 مراکـز  و یاجتمـاع  ،یفرهنگـ  ،یاسیس ،ياقتصاد مراکز
 بایسـت  مـی  همـواره  باشـند  مـی  کشورها در یتیحاکم

 مدنظر غیرعامل) (پدافند ها بحران برابر در آنها آمادگی
  زادهنژاد و عظـیم (حاتمی گیردر قرا ن مربوطهامتخصص
داشـتن   شهرها به واسـطۀ در واقع  .)91: 1394ایرانی، 

حساسیت بـاالیی   تعرض شرایط مذکور هنگام جنگ و
که جهت کاهش حجم خسارات بیشتر توجـه بـه    دارد

(خمـر،   رسـد  میاصول پدافند غیرعامل ضروري به نظر 
 بـه  رعامـل یغ پدافند دانش حاضر عصر در). 21: 1392
 مـورد  همـواره  یدفـاع  علـوم  نیدتریـ جد از یکی عنوان

 هکـ  ییجـا  بـوده، تـا   ینظـام  و یعلمـ  توجـه محافـل  
ـ ا يبـرا  يشـتر یب تیـ اهم خود قدرتمند، يشورهاک ن ی

پدافند غیرعامـل شـهري یکـی از     .اند شده قائل موضوع
که نـوع بحـران    استمدیریت بحران شهري  هاي شاخه

). 22: 1390امینـی،  است (حسینیمرتبط با آن، جنگ 
 هیـ لک ارک دستور رو توجه به این امر مهم باید دراز این
 در سـفانه رد. متأیـ گ قرار طراحان شهري و زانیر برنامه

 ییربنایز و ياقتصاد ساتیتأس و ها پروژه برخی ما شورک
ـ  و تیـ رعا و فضـاهاي بـاز شـهري بـدون      دخالـت  ای

ـ  و ساخته شده یتیامن و یدفاع باتیترت و مالحظات  ای
( بدون پیوسـت مطالعـات پدافنـد غیـر     اند افتهی توسعه

 خـدمات  و عرضـۀ  مراکز تولید و توزیـع  .ند)عامل هست
بـرق،   تأسیسـات  شهر، آب منابع و مخازن مانند يشهر

 نشـانی،  آتـش  اورژانس، ،يگاز شهر تأسیسات مخابرات،
 و هـا  بیمارسـتان  و حمل و نقل يمسیرها ،يادار مراکز
 و خـدماتی  عمـومی  يفضـاها  عنـوان  هـا بـه   آن ياجزا

ریـزي   برنامـه  در بایـد  که اند منطقه و شهر در يراهبرد
  ).  52 :1395 (علیزاده، شوند دفاعی لحاظ

، برنامـه ریـزي و   آغاز شـد شهرنشینی  هاز زمانی ک
طراحی و ساخت شهرها ، همواره با پدافند و دفاع بوده 

 یخ زنـدگ یتـار ) .152: 1394، (عادلی و همکاراناست 
ه دسـت  کـ رو به رو بوده است  یداتیبشر همواره با تهد

جـان او را بـه    یو حتـ  يمعنـو  هـاي  سرمایهها،  ساخته
بقاء  يان براین منظر تالش آدمیاندازد. از ا یمخاطره م

 رده اسـت. کـ دات یز در برابر تهدیر به تجهیآنها را ناگز
ترین سکونتگاه بشـري، بایـد   به عنوان مهم امروزه شهر

ــدي ــاي نیازمن ــازد.   ه ــرآورده س ــري را ب ــاگون بش گون
 هـاي  سـکونتگاه پایـه واسـاس    تجهیـزات،  سیسات وتأ

مشکالتی  ها آننقص  شهري را تشکیل داده و کمبود و
. اعتبـار و اهمیـت   آورد مـی را براي شهروندان به وجود 

سیسات است هرچـه  تأ شهر بسته به این خدمات و هر
بهتـر باشـد زنـدگی درآن     ارائه ایـن خـدمات بیشـتر و   

 خواهد بود هاي جاري شهروندان کمتروهزینه تر راحت
 مردم، جان حفظ به پدافند). 56: 1383 خواه، (سعیدي

 و یارضـ  تیـ تمام از انتیصـ  افـراد،  تیـ امن نیتضـم 
 و طیشـرا  هرگونه برابر در مواقعهمۀ در  یمل تیمکحا

 واقـع  در ).13: 1389 ،یاحمرلـوئ ( است تجاوز هرگونه
 شیپـ  تیریمد« يرو بر دکیتأ شتریب عامل ریغ پدافند

اي  مسلحانه ریغ اقدام هر یلکطور به و است »بحران از
 ،یانسـان  يرویـ ن يریپـذ  بیآسـ  اهشکـ  موجـب  هکـ 

 هـاي  شـریان  و اسناد زات،یتجه سات،یس، تأها ساختمان
 »یعــیطب عامـل «بـا   هـایی  بحـران  مقابـل  در شـور ک

و  )طوفان و لغزش و رانش و زلزله و لیس ،یسالک(خش
) میتحـر  ،یداخلـ  هـاي  شـورش  (عامل انسانی) (جنگ،

 و يزادیـ پر( شـود  میخوانده  »غیرعاملپدافند «. گردد
). همزمان بـا تهدیـدات نظـامی و    194: 1389 گران،ید

ویرانگر دخالت انسانی در تخریـب محـیط    آثار طبیعی،
هاي محیط زیست که زندگی بشـر را  طبیعی و آلودگی

رویه رشد شهرنشـینی و  بی پیامدهاي ،نماید میتهدید 
 نامتعادل افقـی و عمـودي شـهرها،    شهرگرایی، توسعۀ

سـو و  نامتوازن تأسیسات و مراکز شـهري از یـک   توزیع
ه را ب شرایطی سیسات،توجهی در استقرار مناسب تأکم

انسانی یک شهر را  وجود آورده که دستاوردهاي جامعۀ
در مـواردي نـابودي    پذیري و تهدید و آسیبدر معرض 

 هـاي  شـریان ). Schmidtlein, 2011( گیرنـد  مـی قـرار  
 اي شـبکه بنـایی  زیر هـاي سازهشامل مجموعه  1حیاتی

آب،  هـاي  شـبکه طور عمـده عبارتنـد از   که به گردد می
. باشد می، فاضالب راه و راه آهن و... مخابرات برق، گاز،

 هـاي  زیرسـاخت  هـا  آنسیسات شهري که بخشـی از  تأ
حیاتی و حساس یـک شـهر و سـرمایه ملـی را شـامل      

و ارائـه   توزیـع  و بخـش دیگـر مراکـز تولیـد،     شوند می
ــهر،     ــع آب ش ــزن و منب ــد مخ ــهري مانن ــدمات ش  خ

                                                             
1. Lifeline 
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سیسـات گـاز   مخابرات، تأ مراکز برق شهري، سیساتتأ
جملـه فضـاهاي عمـومی در سـطح یـک       از شهري و....

مــورد پــژوهش و بررســی قــرار  کمتــر شــهر هســتند،
 جـزو  ،حیـات  ترین عامـل، آب به عنوان مهم .اند گرفته

زنـدگی بشـر را    و شود میبشر محسوب  دائمی مصارف
آب  تأمینکه قرار داده است. از آنجا تأثیرهمواره تحت 
، بــراي اسـت کیفیـت خاصـی مـورد نیـاز      بـا کمیـت و  

 جلوگیري از عوامل تهدیـد از جملـه حمـالت هـوایی،    
و بیوتروریستی بـه   تروریستی ،موشکی زمینی، حمالت

سیسات الزم است تا اقدامات مناسـب پیشـگیرانه در   تأ
بـدون در   هـا  پـروژه نظر گرفته شود. در کشور ما اغلب 

نظر گرفتن مبانی پدافند غیر عامل طراحی واجرا شـده  
سیسات زیربنایی کشور در برابر بحران رو تأاین از است.

اغلب اهـداف مناسـبی بـراي عملیـات      آسیب پذیرند و
ـ   رونـد  مـی خرابکارانه به شمار  ه دلیـل  . در ایـن میـان ب

ــیات از قبیــل فرا   ــی خصوص ــودن،برخ  قابلیــت گیرب
سیسات آبرسـانی از اهمیـت بـاالیی    دسترسی وغیره، تأ

رســانی مراحــل اصـلی تولیـد آب و آب   برخـوردار اسـت.  
به ترتیب شـامل منـابع آب، دخـایر آب خـام،      تواند می

نـه آب،  خا تصـفیه  ایستگاه پمپاژ خط انتقال آب خـام، 
توزیع باشـد؛ چنانچـه    مخازن آب تصفیه شده و شبکۀ

دارنـد و  ایـن اجـزا وسـعت بـاالیی      گـردد  مـی مالحظه 
کـه  احتمال آلودگی آن بسیار زیـاد اسـت و از آنجـایی   

رسانی است که بـه  شبکۀ توزیع یکی از اجزاء سیستم آب
کـم، توجـه    نسبتاًدلیل وسعت زیاد و قابلیت شناسایی 

توجهی به اصول  ن ترتیب بیبدی .شود نمیزیادي به آن 
ریـزي شـهري و مالحظـات     و ضوابط شهرسازي، برنامه

دفاعی که علت اصلی آن سرعت باالي ساخت و سازها 
گویی به افزایش جمعیت شهرها بوده اسـت،   براي پاسخ

رسـاندن   هـاي شـهري بـراي    باعث گردیده، زیرسـاخت 
سیسات آب شرب، برق، خدمات شهري نظیر سیستم تأ

و ... در معرض باالي آسـیب پـذیري هنگـام    گاز، تلفن 
هـدف از ایـن پـژوهش     ه بـا دشـمن قـرار دارد.   همواج

بـا   سیسـات آب شـرب  سیستم تأپذیري ارزیابی آسیب
که بـدین   فند غیرعامل در شهر یاسوج استرویکرد پدا

پیمایش میـدانی و   تحلیلی و -منظور از روش توصیفی 

اطالعـاتی   هاي پوشانی الیهبندي و هممتعاقب آن پهنه
  استفاده شده است. GISافزار تحلیل فضایی در نرم

اي که در ایـن پـژوهش ذهـن    مسئلهترین مهملذا 
ایـن موضـوع    آن داشـت کـه بـه بررسـی     محقق را بـر 

گویی به آنها باشد  این است کـه  بپردازد و در پی پاسخ
آبرســانی یاســوج بــا توجــه بــه شــکل  یسـتم شــبکۀ س

محاسـنی همـراه    بودن آن همواره با معایب و اي شبکه
سیسـات و  ایـن تأ بخشی از  و به دلیل قدمت زیاد است

طراحی (زمان ایجاد شهر یاسوج)  42که از سال  شبکه
جـامع و در دسـترس از    اي نقشـه شده است و نداشتن 

توزیـع آب در برخـی    شـبکۀ بودن   این شبکه، قدیمی
 شـبکه،  و هـا  لولـه شدن در برخی موارد فرسوده و نقاط

رسانی به جمعیت کنونی ظرفیت الزم جهت آب نداشتن
ــدة ــهر و آین ــتاهاي   ( آن ش ــاق روس ــه الح ــه ب ــا توج ب

اي و مهاجرپذیري باالي شهر یاسوج در دو دهۀ  حاشیه
 تـأمین ، عدم محافظت صحیح واصولی از منـابع  اخیر )

براي خرابکـاري   آب بودن محل ذخیرةرسدر دست آب،
هاي پی در خشکسالی ،هابودن این مکانو آسیب پذیر 

پـذیري بسـیار   ، آسـیب مین آبپی و کمبود منـابع تـأ  
( نزدیکی هاي طبیعیتوزیع در برابر بحران باالي شبکۀ

 و وهستانی بودن منطقه و شیب تند)کبه خط گسل و 
نقطـه   آب در چنـد  تـأمین بودن منابع انسانی، پراکنده
پیش روي موجود و  هاي چالش ترین مهمو.... همواره از 

  .استسیسات آب شرب شهر یاسوج سیستم تأ
  

  مبانی نظري
 جهـت  يشـهر  هـاي  کـاربري  يپذیر آسیب کاهش  

 يرویکردهـا  از يگیـر  بهـره  بـا  خسـارات  میزان تقلیل
 کـه  عامـل  غیـر  پدافنـد  قبیـل  از بحران مدیریت جدید

واقـع   مـؤثر  شـهرها  در ایمن محیطی ایجاد در تواند می
 و ریـزان برنامه امروزه که است اهدافی ترین مهم از شود

 ندهسـت  شـهرها  در آن ياجـرا  صدد در يشهر مدیران
 امـان  در و مصـونیت  .)11: 1394، و همکارانکاظمی (

 را گونـاگون  هـاي  کاربري و تجهیزات تأسیسات، ماندن
 و )21: 1389 ،و همکاران امینی(حسینی گویند ایمنی

کـه    هـایی  فعالیـت  و تمهیـدات  مجموعـه  عبارتی به یا
ـ  از ناشـی  مـالی  و جانی خسارات کاهش آن هدف روزب 
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 21 مبحث در .گویند ایمنی را باشد می حوادث و سوانح
 کـه  اي مسـلحانه  غیـر  اقدام هر ساختمان ملی مقررات

ــب ــاهش موج ــیب ک ــذیرآس ــرو يپ ــانی، ينی  انس
 يهـا شـریان  و اسناد تجهیزات، تأسیسات، ،ها ساختمان

 غیـر  پدافنـد  گردد ساز،انسان تهدیدات مقابل در کشور
). 3-4: 1386 ،و همکـاران  (زرگر شود می خوانده عامل
از  کاسـتن  عامـل  غیـر  پدافند هاي طرح ياجرا از هدف
 حساس حیاتی، تجهیزات و انسانی ينیرو يپذیر آسیب

 دشـمن  مخرب و خصمانه علیرغم حمالت کشور مهم و
 تـأمین  و بنـایی  زیـر  خـدمات  و هـا فعالیـت  اسـتمرار  و

 بحرانـی  شـرایط  در کشور ادارة تداوم حیاتی و ينیازها
 پدافنـد  در .اسـت  طبیعـی  يهـا بحران و جنگ از ناشی

 صـورتی  در .دارنـد  مسؤلیت مسلح ينیروها عامل فقط
 ،هـا  سـازمان  نیروهـا،  نهادها، تمام عامل غیر پدافند که

 عهـده  بـر  يمـؤثر  نقـش  توانند می مردم حتی و صنایع
 ).132: 1389 ،و همکـاران  امینـی  حسـینی ( گیرنـد 

ساختار هر شهر تحت تأثیر نوع و میزان روابطـی قـرار   
با محیط طبیعی یا مصـنوعی پیرامـون یـا    که  گیرد می

د. در واقع شـهر در شـبکه یـا    شهري دار خارج از پهنۀ
مراتبی از روابط کالبـدي، عملکـردي بـا محـیط     سلسله

پیرامون قرار گرفته اسـت و هـر نـوع بررسـی دفـاعی،      
سیاسی، اقتصـادي، اجتمـاعی و ... شـهر در ارتبـاط بـا      

) ساختار شهر 38: 1393(اخباري،  یابد میمنطقه معنا 
فـرم و  عـد شـکل و   اسـت کـه از دو ب   اي گونـه سالم به 

ناشی  هاي آسیبن نمودعملکردهاي آن، در پی محدود
کلی طـور  بـه . )Lacina, 2006: 276( باشـد  میاز جنگ 

پـذیري شـهر در برابـر تعرضـات دشـمن      میزان آسـیب 
بستگی به عوامل متعددي از جمله تـراکم سـاختمانی،   

  دارد.... شکل و فرم، بافت شهر و
 بعضی کاربردهاي GIS  هـاي  در زیر سیسـتم

 حوادث و اتفاقات در حوزة آب شبکۀ
بررسی حوادث و اتفاقات شبکه بـه تفکیـک   ثبت و  

 کد عارضه
بررسی خسارات وارده به مشترکین و ارائه خدمات  

آوري بررسی نواحی پرمشکل شبکۀ جمـع  به آنها و
 فاضالب

بررسی، کنترل و ردگیري مشترکین فاضـالب کـه    
یا مواد زایـد و سـمی وارد   اتصال آب باران دارند و 

 .کنندشبکه می
ردیــابی کنتورهــاي  ،آلـودة آب ردیـابی مســیرهاي   

 هاي فشاريبررسی زون خراب،
شـکل شـبکه کـه داراي کمبـود     کنترل نواحی پرم 

 .اد بودن اتفاقات یا آلودگی هستندفشار، زی
هاي حوادث به تفکیک کد تأسیسات کنترل هزینه 

هـاي  ثیـت هزینـه   بندي اصالح شبکه وبراي اُلویت
 هاخسارت

آب مشترکینی که در اثر یک حادثـه بـی   شناسایی 
 .شوندمی

طع یک فاضالبرو؛ از شناسایی فاضالبروهایی که با ق 
 شوند و شناسایی مشترکین مربوطه مدار خارج می

ـ   تعیین شیرخط  روز اتفـاق بایـد   هایی کـه در اثـر ب
بسته شوند تا آب منطقه قطع شده یـا بـه حـداقل    

 برسد
آب بــی تن مشــترکینی کــه بــا بســتن شــیرهایــاف 

 .شوند می
هـاي  برآورد میزان خسارت وارده از طرف سـازمان  

 حفار به تفکیک اجزاء
ـ    آمادگی براي عکس  روز العمـل سـریع در هنگـام ب

مترقبـه (پدافنـد   انواع حوادث هنگـام حـوادث غیر  
 غیرعامل)

 بـا  شـهرها  آبرسـانی  سیستمسیسات آبرسانی:تأ 
 داخـل  در آب مخـازن  و هـا  خانـه  تصـفیه  اسـتقرار 

 حیاتی بسیار تأسیسات این .گیرد می صورت شهرها
 بسـیار  نظامی حمالت مقابل در و هستند و حساس

 شــرایط دلیــل بــه آب مخــازن. پذیرنــدآســیب
 مناسـب  تنظـیم فشـار   یا و يشهر بستر توپوگرافی

 سـاخته  سطح از باالتر ارتفاعی در آب، جریان يبرا
 قابـل  راحتـی  بـه  هـدف  عنـوان  بـه  کـه  شـوند  می

 در پذیر آسیب هاي کانون جمله و از بوده شناسایی
و ش منشـکیبا ( آینـد  مـی  شمار به يشهر هاي بافت

 تأسیسـات  دیـدن  آسـیب  ).14: 1388 همکـاران، 
 و گـاز  بـرق،  آب، يهـا شـبکه  ماننـد  شهر زیربنایی
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 از ناشـی  تلفـات  و خسـارات  افـزایش  در مخـابرات 

  ).8 :1384 بوالحسنی،( دارد مهمی نقش جنگ
 مجموعــه اقــدامات  بــه  :رعامــلیپدافنــد غ

 ريیپـذ بیکه موجـب کـاهش آسـ    ايرمسلحانهیغ
 زاتیـ تجه سات،یسأها و ت ساختمان ،یانسان رويین

خصـمانه و   اتیـ کشور در مقابـل عمل  هايانیو شر
از  یکــاهش مخــاطرات ناشــ ایــو  مخــرب دشــمن

 گفتـه  رعاملیپدافند غ گردد، یم یعیرطبیسوانح غ
جوامـع،  توسـعه  ). 3:1386 یـا، ن شـود (موحـدي   می

زیرساخت ها، خدمات و مناطق شـهري عمومـا در   
اثر بروز سوانح آسیب می بینند و بر اساس ماهیـت  

ت ، ساختار و مجاورتشان با مناطق نا امـن ، درجـا  
و  عزیـزي ( دهند مقاومت متفاوتی از خود نشان می

  )11: 1390، همکاران
 :دنبال به غیرعامل دفاع مهندسی مهندسی دفاع 

 در يواحـدها  گوییپاسخ و يپیشگیر توانایی ایجاد
 و يپـذیر  آسـیب  کاهش همچنین و تهدید معرض
 الزامـات  گـرفتن  نظـر  در. باشـد  مـی  بحران تبعات
ه ب طراحی زمان در آبرسانی سیساتتأ در يپدافند

ــبم ــاده رات ــر س ــاابزار و ت ــف يه ــت مختل  حفاظ
 ودـوجـ ـــم اتـــ سیستأ کـه  چـرا  است تر منطقی

 یـا  يپـذیر انعطـاف  که است هایی محدودیت يدارا
 شـکاه يگیرمـچش ورــــط به را سیساتتأ گزینۀ

  ).25: 1388 همکاران، و قمشی( دهد می
 يپذیرآسیب ارزیابی در اساسی هاي گام و اصول

 ،يرــپذی آسیب ابیـارزی: يشهر آبرسانی تأسیسات
 پدافنـد  اقدامات انجام يبرا که است هایی روش از یکی

 هـاي  پـژوهش و  مطالعات. شود می برده کارهب غیرعامل
ــدد ــه در يمتع ــا رابط ــت ب ــت و امنی ــان قابلی  اطمین
 صـورت  مختلـف  يکشـورها  در آبرسـانی  هـاي  سیستم
 در 2004 درسـال  همکاران و می این میان از. پذیرفت

 .Mays.L.W( »آبرسـانی  هـاي  سیسـتم  امنیت« کتاب

 يپـذیر آسـیب  ارزیابی اساسی هاي گام و اصول ).2004
  :نمودند بیان ذیل شرح به را

 سیسـتم  ياجزا کامل توصیف و تعریف شامل: اول گام
  .آنها مأموریت و اهداف تبیین و تعیین و آبرسانی

 مضر نتایج اولویت و تهدیدات شناسایی شامل: دوم گام
  .آنها از پرهیز منظور به

 بحرانـی  ياجـزا  و هـا  دارایـی  تعیـین  شـامل : سوم گام
 هـاي  فعالیـت  نظـر  مـد  اسـت  ممکـن  کـه  سیستم

  گردد. خرابکارانه
 ایـن ) کیفی احتمال( احتمال ارزیابی شامل: چهارم گام

  خرابکارانه. اعمال چنین
 جبرانـی  و متقابـل  اقـدامات  ارزیـابی  شامل: پنجم گام

  ).65 :1388 ،قمشیم( موجود
 مـرتبط  و ممکن هاي بحران و تهدیدات شناسایی

 کـاهش  سـبب  توانـد  مـی  بالیـا  خطرات:رویکرد هر با
. رددـــ گ ربــــ ش آب ابعـــــ من کمیـت  یا و کیفیت

 و گـذارد  مـی  واحـد  متفـاوت  اجـزاء  بر ياثر خطر رــه
 رـایـــس بر است ممکن سیستم از قسمت یک تخریب
 مثـال،  يبـرا . نگـذارد  یـا  بگـذارد  اثـر  واحد، هاي بخش

 بـر  لـیکن  نداشـته  زیرزمینـی  هاي لوله بر ياثر گردباد
 الزم مسـتمر  يبـردار  بهره يبرا که نیرو انتقال خطوط
 دسـت رفـتن   از و سد شکستگی. گذارد می اثر هستند،
 پمپـاژ  هايایسـتگاه  تخریـب  سبب است ممکن مخزن
 قابلیت دیگر سیستم آب، منبع یک بدون لیکن نگردد،

 يرو تروریسـتی  حـوادث  نـدارد اثـرات   را يبهره بردار
 دنبـال  بـه  را يمتعـدد  نتـایج  توانـد  می آبی تأسیسات

 حساس مکان غیر یک در انفجار یک مثالً. باشد داشته
 تجهیـزات  در محسوسـی  تخریـب  باعـث  اسـت  ممکن
 بـه  را آبـی  يفراینـدها  يبـرا  تجهیزات قابلیت و نگردد

 سیسـتم  شـیمیایی  آلـودگی  مقابـل  در، خطر نینـدازد 
 دهـی سرویس امر در بلندمدت وقفۀ به منتهی تواند می

 بـــه آب بازگردانـــدن مجـــدد و آب يازــــ اکســـپ و
 بـا  رابطه در توان می که نتایجی محدودة. شود سیستم
  از: عبارتند کرد استناد آنها به تروریستی هاي فعالیت
 تأسیسـات  و ارسـال  و ذخیـره  تصـفیه،  در اختالل 

  .ارسال
 آب. سیستم به بیولوژیکی خطرات و سموم ورود  
 تجهیزات پرسنل به آسیب.  
 عمومی اجتماع به آسیب.  
 تجهیزات. و تأسیسات به آسیب  
 خصوصی اموال به آسیب.  
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 از آلـوده  آب وقتـی ( خطرنـاك  ضـایعات  دفع مشکالت
  فتد؟)اُمی اتفاقی چه شود رانده بیرون سیستم

ــه ــالوه ب ــدامات ع ـــت اق  يرو اســت ممکــن روریستیـ
 آسیب شود، زمتمرک سیستم بخش یک از شـــبی
 برد کارهب تیم واکنش انحراف يبرا را ناحیه یک در
 بـزرگ  سیسـتم  عناصر سایر يبرا را آسیب نتایج یا

  .دهد جلوه
 ياجزا :ممکن داتـتهدی بحرانی درجۀ تعیین 

 یـا  کلـی  شکست برابر در که است یهای آن بحرانی
 دامـــــاق یــا  طبیعـــی حادثــۀ  از ناشـــی جزئــی 

 یــک شکســت .باشــند پــذیرآســیب يدــــــمـتع
 بــرآوردن يبــرا سیســتم قابلیــت بحرانــی، ؤلفۀـمــ

ــداقل ــرد اهــداف ح  را ســالمتی و ایمنــی عملک
: 1389شـاهدخت،   (اسماعیلی داد خواهد شــکاه
ــرا ).65 ــی آن تشــخیص يب ــه اجزای ــۀ در ک  حمل

 ياجـرا  بـا  توان می خورد، خواهند شکست يتعمد
 تمرکـز بـر   و رایانـه،  طریـق  از حمله یک يسناریو

ــی يرو ــه اجزای ــا شکســت ک ــل آنه  را سیســتم ک
 پـذیرترین آسـیب  ،نمایـد  مـی  يبـردار بهره غیرقابل
ــزا ــتم ياجـ ــخص  را سیسـ ــودمشـ ــی،( نمـ  لطفـ
  ).41؛1390

  اهداف تحقیق
آب شـرب   هاي شـبکۀ  و بررسی زیرساخت واکاواي -

 شهر یاسوج 
هاي شـهر یاسـوج از    ها و توانایی شناسایی و قابلیت -

  منظر پدافند غیر عامل.

ارائه پیشـنهادهاي الزم و ضـروري جهـت کـاهش      -
نگام تهدیـدات  ها دره زیرساختصدمات وخسارات 

ــانی در تأ ــی وانس ــهر  طبیع سیســات آب شــرب ش
 یاسوج

  
  هاروش مواد و

اسـوج یکـی از شـهرهاي    ی مـورد مطالعـه:   محدودة
 و بویراحمـد  مرکـز اسـتان کهگیلویـه و   ن، جنوبی ایـرا 

جمعیت ایـن   است.مرکز شهرستان بویراحمد  همچنین
در شـهر یاسـوج    اسـت. نفـر   299 و 885 بـر شهر بالغ 

اقلـیم   ۀدر منطقـ  متري از سـطح دریـا و   1870ارتفاع 
داراي هواي معتدل متمایـل بـه    و قرار داردسردسیري 

ان بارش برف و بـاران زیـاد   سرد است در این شهر، میز
  ارش فـراوان بـرف و بـاران و پوشـیده    و به علت ب است

از بـرف بـراي مـدت مدیـدي از سـال،      شدن ارتفاعات 
 موقع خصوصـی شـهر یاسـوج در    ددارمنابع آب کافی 

علیا و در نقطـه  قسمت برآفتـاب سـررود در بویراحمـد   
تقارن و همگرایی دو رودخانه بشار در جنوب و مهریان 
در غرب و کوه دنا در شمال و شـمال شـرقی محصـور    

 و درجـه  30جغرافیایی موقع در یاسوج شهر شده است
 36 و درجه 51 استوا و خط از شمالی عرض دقیقه 28

ــه ــول دقیق ــرقی ط ــارنصــف از ش ــویچ النه ــرار گرین  ق
 دنـا،  اعاتــــ ارتف به شمال از شهر این. است هـرفتــگ
 طـرف  از آبـاد، نجـف  آبـاد، خلـف  آباد،کریم به جنوب از

 بــه مغـرب  و غربــیشـمال  از و بـه محمودآبــاد  مشـرق 
  .شود می محدود بلکو و آبادشرف مهریان،

  
  مورد مطالعه نقشۀ محدودة : 1شکل 
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پژوهش بر اساس هدف کاربردي  روش: وش پژوهشر
و بر اساس ماهیت توصیفی و تحلیلی است کـه جهـت   

آوري اطالعـات  ابتدا اطالعات به صـورت جمـع  بررسی 
و مصـاحبه بـا مـدیران و    نامـه  و تهیـه پرسـش  میدانی 

 يافزارهااز نرمو تجزیه و تحلیل  آوريجمع کارشناسان
Arc View  وArc Gis است استفاده شده.   
ت یمنابع موجـود و وضـع   ییدر ابتدا شناسا :روش کار
صورت  یدانیو م يا تابخانهکقات یط با تحقیموجود مح

اس یمنطقه در مق یتوپوگراف يها گرفت و سپس نقشه
ر یو سـا  يزیـ ر ت و برنامـه یریاز سازمان مـد  1:25000

و  یشناسـ  نیزمـ  يهـا  ر نقشـه یـ نظ یاطالعـات  يها هیال
ه یـ مربوط ته يها از سازمان سیسات شهرياطالعات تأ

-آسـیب طبقات  يها گر نقشهیل شد. از طرف دیمکو ت
 AHPبا استفاده از مـدل  از دید پدافند غیر عامل  پذیر

  د شدند.یتول Arc GISافزار  نرم در
 لیتحل ندیفرآ: AHP(1( مراتبیسلسله لیتحل ندیفرآ

 کمـک  به که کند می جادیا رای چارچوبی مراتب سلسله
 سـاده  با ده،یچیپ موضوعاتي برا مناسب ماتیتصم آن

. شـود  مـی  اتخـاذ  گیري تصمیم مراحل تیهدا و نمودن
 هــاي بخــش بــه دهیــچیپ تیوضــع کیــ روش نیــا در

 کیـ  در اجـزا  نیـ ا سـپس  شـده،  هیـ تجز آن تر کوچک
 Fu Y.and( گیـرد  مـی  قـرار ی مراتبـ سلسـله  سـاختار 

Guangming, 2009.( ــا ــدیفرآ نی ــت ن ــیمقا جه  ۀس
 عنـوان  به و مناسب اریبس مختلفي ارهایمع و ها گزینه

 .اسـت  شـده  شـناخته یـی  اجرا هاي تحلیل در ابزار کی
دهی نسبی و بیان اهمیت  هاي متعددي براي وزن روش

هـا   ها نسبت به یکدیگر وجود دارد. ایـن روش  مشخصه
در ســهولت اســتفاده، دقــت، میــزان درك توســط     

گیرندگان و داشتن مبناي نظري با هـم تفـاوت    تصمیم
توانــد بــا دســترس بــودن  گیرنــده مــی دارنــد. تصــمیم

هـاي آن بـا    دهافزارهاي مربوط و چگونگی تلفیـق دا  نرم
GIS  روشی مناسب را انتخاب کند. روش مقایسه دو به

دو به دلیل داشـتن مبنـاي نظـري قـوي، دقـت بـاال و       
سهولت استفاده، دارا بودن ارزش و اعتبـار و درسـتی و   
ــاربردترین     ــرین و پرک ــی از معتبرت ــه یک ــت نتیج دق

  ).,Malczewski 1999هاست ( روش
                                                             
1. Analytical Hierarchy Process 

ي تشکیل شـده  ا در این روش ابتدا ماتریس مقایسه
صـورت زوجـی مقایسـه و وزن (ارزش)     ها به و مشخصه

هاي یـاد   شود. نسبت نظري تعیین میطور  نسبی آنها به
ـ  شـود   ی بـین یـک تـا نُـه بیـان مـی      شده با مقادیر کم

)Saaty, 1980منظــور اجتنــاب از   ). در ایــن روش بــه
ــلیقه  ــا س ــاي شخصــی، ی ــري  اي در تصــمیم خطاه گی

متخصصــان اســتفاده کــرد؛  تــوان از آراي گروهــی مــی
هـاي   صـه پـس از تعیـین مشخ   بنابراین در این پژوهش

  شــهري بــه -روســتایی تأثیرگــذار در کــاربري توســعۀ
منظـور بـاال بـردن      منظور تعیین وزن نسبی آنها و بـه 

اي براي استفاده از آراي متخصصان  نامهصحت، پرسش
مرتبط با موضوع طراحی شد. معیارهاي ارزیـابی مـورد   

  .بندي شدند ترتیب زیر اولویت  استفاده به
  

  زوجی هاي مقایسه يبرا ترجیحات مقادیر :1جدول 
  )شفاهی قضاوت( ترجیحات  يعدد مقدار

  ترکامالًمطلوب یا و ترمهم کامالً یا مرجح کامالً  9
  يقو خیلی مطلوبیت یا اهمیت یا ترجیح  7
  يقو مطلوبیت یا اهمیت یا ترجیح  5
  مطلوبتر کمی یا ترمهم کمی یا مرجح کمی  3
  یکسان مطلوبیت یا اهمیت یا ترجیح  1

  فوق فواصل بین ترجیحات  2، 4، 6و  8
  ).2010 ،پور قدسی(منبع: 

  
 هـاي  مزیتیکی از  :فاکتورها براي ترکیب دهی وزن

نسـبی   هـاي  وزن، توانایی آن در اختصاص WLCروش 
متفاوت به هر یک از فاکتورها در فرآیند ترکیب اسـت.  

اهمیــت یــک فــاکتور را در مقابــل ســایر  هــا وزنایــن 
و چگونگی جبران و جایگزینی  دهند میفاکتورها نشان 

 WLC. در مـورد  کننـد  مـی فاکتورها با هـم را کنتـرل   
طــور کامــل جــایگزین هــم ه کــه فاکتورهــا بــ (جــایی

طلوبیت باال در یک موقعیـت  ) فاکتورهاي با مشوند می
جـاي فاکتورهـاي بـا وزن پـایین در همـان       تواننـد  می

ر کنند.موقعیت را پ  
 :استانداردسازي غیربولی و ترکیب خطی وزن دار

در این روش فاکتورها به مقیاس پیوسـته مطلوبیـت از   
(حـداکثر مطلوبیـت)    255صفر (حداقل مطلوبیت) تـا  

گذاري مجدد فاکتورهـا بـه   . مقیاسشوند میاستاندارد 
مقیاس پیوسته استاندارد، امکان مقایسه و ترکیب آنهـا  
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. در اینجـا از روش  کنـد  میرا همانند روش بولی فراهم 
تـا تمـام منـاطق     گـردد  مـی استفاده » فازي«یا » نرم«

شـان را نشـان   داراي ارزشی باشند که درجه مطلوبیـت 
ـ   هـا  محدویتاما ؛دهد می  صـورت سـاختار  ه همچنـان ب

 گیـري  میانگینیک فن  WLCبولی باقی خواهند ماند. 
 ANDرا مـابین دو نـوع تـابع     هـا  تحلیـل است که نوع 

، یعنـی نـه حـد    دهد می(حداکثر) قرار  OR(حداقل) و 
پــذیري هـایی ضــد ریســک و نــه حـد نهــایی ریســک  ن

  ).1390(ماهینی و کامیاب، 
شده بـا  دهیو معیارهاي وزن ها محدویتترکیب 

مـورد   هاي روش ترین رایجیکی از  :WLCاستفاده از 
ــب  ــتفاده در ترکی ــا دادهاس ــب خطــی ه  دار وزن، ترکی

)WLC است. در (WLC   هر فاکتور استاندارد شـده در
، سـپس فاکتورهـا بـا    گردد میوزن مرتبط با آن ضرب 

بـراي هـر سـلول     هـا  وزنکـه  . زمانیشوند میهم جمع 
محاســـبه شـــد، تصـــویر حاصـــل یکبـــار دیگـــر در  

کـه   یتـا منـاطق   گردنـد  میبولی ضرب  هاي محدودیت
نـد. تصـویر   نباید مورد محاسبه قرار گیرنـد خـارج گرد  

 نهایی، مربوط به محاسبۀ ترکیب مطلوبیت در محدودة
   براي مناطقی است که محدودیتی ندارند. 255تا  0

  

  
  پذیري شاخصه در ارتباط با آسیبچندگیري دیاگرام رابطۀ بین تصمیم :1نمودار 

  
  پژوهش هاي یافته

 علمـی،  مقـاالت  از اسـتفاده  با ابتدا پژوهش نیا در
 کارشناسـی  نظـرات  و بـومی،  دانـش  ،اي کتابخانه منابع

پـذیر جهـت   در تعیین منـاطق آسـیب   مؤثرمعیارهاي 
نامـه  آب شرب با تکمیل پرسش يها ستمیس يبند پهنه

توسط کارشناسان و متخصصان خبره و به کمک مـدل  
AHP  بـه دسـت آمـد    مـؤثر وزن هر یک از معیارهاي. 

پس از تعیین وزن نهایی براي هر کدام از معیارها، این 
اطالعـات   يهـا  سـامانه  يهـا  تیـ قابلاوزان با پشتیبانی 

 و ســپس روي هــا هیــالجغرافیــایی در اعمــال وزن بــه 
گذاري آنها با توجه به میزان تأثیرشـان بـر فرآینـد     هم

. در نهایت براي شوند یمتلفیق  GISارزیابی در محیط 
هر کدام از معیارهاي مـورد نظـر بـا توجـه بـه تعـداد       

 نقشـۀ  هـا  هیـ الایـن   ریتأثبر آن و میزان  مؤثر يها هیال
 يها عرصهنهایی به روش فازي به دست آمد که در آن 

سیسـات  تآ يهـا  سـتم یسپذیر به منظور مـدیریت  خطر
  .شود یمشهري ارائه 
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  تهدیدات برابر در يشهر آبرسانی تأسیسات يپذیرآسیب مقادیر يسازیکم: 2جدول 
  شرح کیفیت  کمیت سطح تأثیر

  A  خیلی زیاد
مانند از بین رفتن کامل (  داشت وخیمی را در پی خواهد العاده، عواقب فوقيخسارات وارده به تأسیسات آبرسانی شهر

 )ها انسانتأسیسات، تجهیزات و کشته و مجروح شدن شدید 

  B  زیاد
 يهـا  قسـمت رفـتن   ینماننـد از بـ  داشت (، عواقب وخیمی را در پی خواهد يخسارات وارده به تأسیسات آبرسانی شهر

 انسانها) مدت طوالنی و کشته و مجروح شدن يوسیعی از تأسیسات، تجهیزات برا

  C  متوسط
و اخـتالل در آبرسـانی    مانند جراحاتشد (خواهد  يجد نسبتاً، باعث عواقب يخسارات وارده به تأسیسات آبرسانی شهر

 بهداشتی به مردم توسط شرکت آبفا)

  D  کم
نسـبی در وظـایف اصـلی     مانند اخـتالالت شد (، باعث عواقب خفیف خواهد يخسارات وارده به تأسیسات آبرسانی شهر

 مدت کوتاه) يشرکت آبفا برا

  1398 نگارنده منبع:
  

  تهدیدات برابر در يشهر آبرسانی تأسیسات يپذیرآسیب سطوح: 3جدول 
  تهدیدات هوایی و

 موشکی
  تهدیدات 
  تروریستی

  تهدیدات
  يسایبر

  تهدیدات
  الکترومغناطیس

  تهدیدات
  شیمیایی زیستی و

  تأسیسات
  يآبرسانی شهر

A  B C C B  سدها)آب (منابع تأمین 
B  B D D B خطوط انتقال 

A  B B B A تصفیه خانه آب 
B  B D C A مخازن آب 
B  B C C A ایستگاه پمپاژ 

B  B B B D  يمتر تله( عیتوزمرکز کنترل( 
D  D D D B شبکه توزیع 

  1398 نگارنده منبع:
  

  اهداف از مناسبفاصلۀ  در استقرار شاخص گذاريارزش نحوة: 4جدول 
  مفهوم  امتیاز  ها بازه ها شاخص

  تأسیسات
  و

  تجهیزات شهري

  پست برق، گاز،
  منابع آب و
  مخابرات

 پذیري خیلی زیادآسیب  9  100تا  0
 پذیري زیادآسیب  7  200تا  101
 پذیري متوسطآسیب  5  300تا  201
 پذیري کمآسیب  3  400تا  301

 پذیري خیلی کمآسیب  1  400بیشتر از 

  پمپ بنزین و مراکز
  توزیع سوخت

 پذیري خیلی زیادآسیب  9  100 تا 0
 پذیري زیادآسیب  7  160تا  101
 پذیري متوسطآسیب  5  210تا  161
 پذیري کمآسیب  3  300تا  211

 پذیري خیلی کمآسیب  1  300بیشتر از 
  1398 نگارنده منبع:

  
  بندي مخازن آب شرب شهري بر حسب ظرفیت هر مدول از مخازن موجود (برحسب متر مکعب)تقسیم :5جدول 

  مالحات  گروه سوم  گروه دوم  گروه اول  شرح  ردیف

تا  10000بیش از   10000تا  2500بیش از   2500تا   مخازن زمینی  1
20000  

ورود آب به مخازن ممکن 
ثقلی با است به صورت 

  -----------   5000تا  1000بیش از   1000تا   مخازن هوایی بتنی  2  .استفاده از تلمبه باشد
    -----------   2000تا  500بیش از   500تا   مخازن هوایی فلزي  3
  1390 وزارت نیرو، منبع:
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گروه سـوم بـه صـورت     مخازن زمینی گروه دوم و -
 70000تــا  مجموعــاًچنـد مــدولی بــراي ذخیـره   

  .)AWWA,1992مترمکعب نیز وجود دارد (
سیسـات آب  تأ يبـرا  پـذیري ن آسـیب یـی تع جهت

بــولین (محــدودیت) و فــازي  هــاي الیــه شـرب، ابتــدا 
 ازیـ ن مورد يتورهاک(فاکتور) مورد نیاز تهیه و سپس فا

 یازدهیـ امت یمراتبـ  سلسله لیتحل ندیفرآ از استفاده با
 دهـی  وزن، از نوعی AHPبه روش  دهی وزندر  .دیگرد
و عوامـل مـؤثر بـر     شـود  میی با ترجیحات استفاده کم

. شـوند  می بندي رتبهاساس یک ماتریس مقایسه زوجی 
ــۀ  ــین درج ــراي تعی ــن روش، ب ــحت  در ای ــت و ص دق

، چنانچه شود میاز شاخص سازگاري استفاده  دهی وزن

کمتــر از آن باشــد  یــا 1/0معــادل شــاخص ســازگاري 
 هـاي  وزنصحیح بوده و در غیر ایـن صـورت    دهی وزن

 دهـی  وزننسبی داده شده به معیار باید تغییر یابنـد و  
دهـی،  ). پس از وزن1390م گردد (کبودي، انجا مجدداً
  :دیگرد نییتع 1 رابطۀ از عارضه هر يبرا تناسب

]1[                             S = ∑ W  X ∗ C  
  که در آن:

S = مورد نظر؛بري تناسب براي کار    
Wi  ؛ها الیه= وزن هر یک از  
Xi  ؛شود می= الیه فازي که فاکتور نامیده                    
Ci  شود می= الیه بولین که محدودیت نامیده.  

  
  یاسوجخطرات براي سیستم آب از دیدگاه پدافند غیر عامل بر روي شهر  : 6 جدول

  توضیحات  شدت تخمینی  احتمال تخمینی  نوع خطر
    در مقیاس ریشتر 7  سال 60در  1  زلزله
 Meridianگسل   ft2  متوسط  گسل

      باال  تکان زمین
      متوسط - کم  گراییروان

      متوسط  متراکم شدن
      متوسط - باال  لغزشزمین

  در زمستان معموالً mph 80- 60  متوسط  باد
      کم  توفان
  در تصفیه خانه و منبع  ساله 100سیالب   متوسط –کم   سیل

  آبخیز نهر خشک    باال  سوزي جنگل یا بیشهآتش
  در زمستان    متوسط  برف یا تگرگ

  مخازن خالی شده  ساله 100خشکسالی   باال  العادهگرماي فوق
وسیله  شده بهمنتقل هاي بیماري

  کریپتوسپوریدیوسیس    کم  آب

    تنی 1کانتینرهاي   متوسط - باال   کلر
  مخزن نهر خشک  ماشین تانکر  متوسط  سایرمواد نشتی

      کم  سوزي بناآتش
  درنواحی قدیمی سیستم  خسارت خط  متوسط  تصادفات ساختمانی
      کم  تصادفات حمل ونقل

  ها وچشمه هاي مخزنورودخانه ها دریاچه  آلودگی  کم  ايهستهتصادفات وسایل نیروي 
      کم  اي هستهانفجار بمب 

  ذخیره هاي تانک    متوسط  خرابکاري تروریسم،
      کم  شورش
      کم  اعتصاب

  1398 نگارنده منبع:
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آن  و توسـعۀ  شهر یاسوج در کوهپایه قـرار داشـته        
قسمتی از دشـت سـررود را در برگرفتـه اسـت. شـیب      

شـمال بـه جنـوب و شـمال      هاي سمتعمومی شهر از 
شـهر حـدود    شرق به جنوب غرب است. متوسط ارتفاع

ست که این رقـم در بـاالترین   متر از سطح دریا 1850
تـرین ارتفـاع   متر از سـطح دریـا و پـائین    1900اع ارتف

شـیب متوسـط    متر از سطح دریا متفاوت است. 1800
 25تـا   15شهر در ارتفاعات تند شمالی و شـرقی بـین   

 4درصد است. قسمت جنوب غربی شهر شیب متوسط 
درصـد،   5درصد، قسمت شرقی شـهر شـیب متوسـط    

درصـد و   1,5اراضی جنوب غربی شیب متوسط حدود 
را دارنـد.   / درصـد 5اراضی کارخانه قند شیب متوسـط  

ر واقـع شـده   دراز در قسمت جنوب شـرقی شـه  تپه تل
مهـم طبیعـی اسـت کـه      هـاي  عارضـه است و یکـی از  

خـود قـرار داده    تـأثیر ساختار و سیماي شهر را تحـت  
ارتفـاع شـهر از سـطح دریـا در حـدود       متوسـط  است.

ي ارتفـاع بـه   که این میـزان در بـاالتر   استمتر  1915
متـر از   1830تـرین سـطح بـه    متر و در پـائین  2000

  .رسد میسطح دریاي آزاد 

  

  
  آب شرب شهر یاسوج تأمینشهر یاسوج و منابع  يزیخت لرزهیموقعنقشه : 1 شکل

 
خیز زاگرس قـرار دارد.  لزلهز ۀشهر یاسوج در منطق

 هـاي  گسـل ناحیه زاگرس به دلیـل فعالیـت    هاي زلزله
کـه توسـط    هـایی  بررسیموجود در منطقه است. نتایج 

ژئوفیزیک دانشگاه تهران در این ارتباط انجـام   ۀسسؤم
گذشـته   ۀته، حاکی از این اسـت کـه طـی دو دهـ    گرف

 5/5بـا بزرگـی    هـایی  زلزلـه شهر یاسوج مکان  ةمحدود
بنـدي خطـر   همچنـین نتیجـه پهنـه    ؛تر بوده استریش

از این اسـت کـه شـهر    لرزه در ایران حاکی نسبی زمین
خطر متوسط به باال قرار گرفته است.  ۀنطقیاسوج در م

گسل بزرگ کازرون که در جنوب و جنوب شرقی شهر 
خیـز  زلزلـه  ةعمـد  هاي کانونیاسوج واقع شده، یکی از 

حیه جنوب این نابر هعالو )1(شکل شماره  ناحیه است.
یکی از مراکز  -چسارانگ ۀمنطق -و جنوب غرب یاسوج

 هـاي  زلزلـه کلی از بررسی طورخیز است. بهزلزله ةعمد
چنـین نتیجـه    تـوان  مـی سال گذشته  80ثبت شده از 

در  1302سـال  بهمن مـاه   15گرفت که یک زلزله در 
 6,2ناحیه یاسـوج بـه وقـوع پیوسـته اسـت کـه داراي       

 25درجـه و   30درجه ریشتر و در موقعیت جغرافیایی 
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دقیقـه طـول    53جـه و  در 51دقیقه عـرض شـمالی و   
اط با شهر یاسوج بـا تکیـه   لذا در ارتب ؛شرقی بوده است

 متـر بـر  سـانتی  260الـذکر شـتاب افقـی    فوق ۀبر زلزل
  .نظر گرفت باید در مرکالی را 8مجذور ثانیه و شدت 

  

  
  

اسـتنباط کـرد    توان میبا توجه به شکل باال چنین 
پـذیري از آسـیب   از حیث آسـیب به ترتیب  1که اعداد 

چـه از مرکـز خـدمات    هـر   انـد  شـده زیاد توزیع  کم به
پـذیري بیشـتر   ضـریب آسـیب   شـویم  میشهري دورتر 

لیل بر آن است که تسـهیالت بـه   و این خود د شود می
ـ    در رفتهکار ی و کیفـی داراي  نقاط دیگـر از لحـاظ کم

حوادث  ساختار خوبی نبوده و به راحتی در هنگام بروز
زلزلـه، سـیل،   طبیعی و انسانی مثل حمالت نظـامی و  

دیگري که به ایـن قسـمت از    شکستگی و یا هر عارضۀ
ــد    ــار خواه ــه ب ــادي را ب شــهر وارد شــود خســارات زی

 یابیارز اساس بر کشور ما در پذیريآسیب یابیارزآورد.
است. بـا توجـه بـه منحصـر بـه فـرد بـودن         چندعامله

که عمـل  نیچه مسلم است اهر منطقه، آن هاي ویژگی

ارهـا و  یدر هـر منطقـه مع   پـذیري توان آسـیب  یابیارز
. با توجه به متنوع بودن بردارد ضوابط خاص خود را در

هاي تأثیرگذار در توسـعه، اسـتفاده از    و تعداد مشخصه
GIS هـا   شرایط مناسبی براي تجزیه و تحلیل این داده

هـاي   روش که انجام این کـار بـا  کند، درحالی فراهم می
بر خواهد بود. نتایج حاصـل  دستی بسیار مشکل و زمان

منطقه به روش فرآیند تحلیـل  از ارزیابی آسیب پذیري 
)، حـاکی  7و  6مراتبی و خروجی نهایی (شکل  سلسله

% در طبقـۀ آسـیب کـم و    36/14از آن است که حدود 
ز در یـ % ن52/75دو آسیب متوسط و  % در طبقۀ12/10

زیاد از لحاظ پدافتد غیر عامل قـرار  پذیري طبقۀ آسیب
  گرفته است.
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  مناطق شهر یاسوج ريیپذنقشۀ رستري درجۀ آسیب :8شکل 

  
  گیرينتیجهبحث و 

شــده توســط هــاي انهــدامی معرفــیدر اســتراتژي
آمریکـا بعـد از جنـگ    واردن براي ارتش  سرهنگ جان

 براي نابودي طرف مخاصمهاستراتژیک  ۀحلق 5ویتنام، 
ــت  ــده اس ــمرده ش ــم ش ــم و مه ــه در  مه ــرین وظیف ت

 شناسـایی مراکـز ثقـل کشـور     را ریزي یک جنگ طرح
که اگـر دقیـق شناسـایی و مـورد      داندمیبراي تهاجم 

هدف قرار گیرد، کشور مورد تهاجم در اولـین روزهـاي   
هـا  حلقـه جنگ طعم شکست را خواهد چشید. در این 

 ۀآبرســـانی و مخـــازن آب در دومـــین حلقـــ ۀشـــبک
کـه بـا   و اشاره دارد بـه ایـن   انداستراتژیک تعریف شده

قطع آبرسانی به مردم در واقع سیسـتم گـردش خـون    
 بـه  حیـاتی  هـاي زیرسـاخت  خواهد شد، لذامردم قطع 

 حـــــ سط در وجودـــــم فضــاهاي  از یکــی عنــوان
 مــورد هــدف احتمـال  و جــذابیت علـت  بــه ا،ـــ شهره

ــرفتن ــدان، ســوي از قرارگ ــد معان ـــتوسع نیازمن  در هـ
 بـه  آنهـا  پذیريآسیب تا ند،هست غیرعامل دفاع رــبست

بررسـی سیسـتم   پـژوهش   ایـن  برسد. هدف لـــحداق
 بـوده  سیسات آب شرب از دیدگاه پدافنـد غیرعامـل  أت

 هـک است یــموضوعات جمله از عامل غیر پدافند. است
 مـورد  يشهر هاي برنامه و ها طرح در اخیر هاي سال در

 هـاي  طـرح  در حاضـر  حـال  در اسـت  گرفته قرار توجه
 مشــخص ضــوابط شــامل موضــوع ایــن يشــهر جــامع
 کـه  ستبناها يسازمقاوم و ها کاربري مکانیابی درمورد

 مـورد  کـه  يشـهر  فقـط  نـه ( شهري هر يبرا تواند می
 يپـذیر  آسـیب  کـاهش  اسـتفاده شـود   ،)است مطالعه
 بـا  خسـارات  میـزان  تقلیـل  جهـت  يشهر هاي کاربري

 قبیل از بحران مدیریت جدید يرویکردها از يگیر بهره
 در ایمن محیطی ایجاد در تواند می که عامل غیر پدافند
 کـه  اسـت  اهـدافی  تـرین  مهم از واقع شود مؤثر شهرها
 آن ياجـرا  صدد در يشهر مدیران و ریزانبرنامه امروزه

 در تـاکنون  اسـت  مشـخص  آنچـه  ندهسـت  شـهرها  در
 بـه  یاسـوج  شـهر  در سـطح  شدهتهیه يشهر هاي طرح

. از نشـده اسـت   توجه چنـدانی  عامل غیر پدافندمقولۀ 
که یاسوج بـه عنـوان مرکـز اسـتان و بـا مجموعـه       آنجا

زار نفـر  هـ  300جمعیتی بالغ بر  روستاهاي اطراف شهر
هش باید نسبت به کا اندجمعیت در آن سکونت گزیده

تحمـل در شـرایط    بـردن آسـتانۀ  آسیب پذیري و بـاال  
هاي حیاتی اقدامات الزم را بحرانی در جهت زیرساخت

 از پوشـش  و اختفـا  اسـتتار،  پراکنـدگی،  . به عمل آورد
 تهیـه  در کـه  اسـت  عامـل  پدافنـد غیـر   اصـول  جملـه 

 حسـاس،  هـاي  کاربريیابی مکان در و يشهر هاي طرح
 قـرار گیـرد پهـن    توجـه  مورد بایست می مهم و حیاتی

 فـراهم  را امکـان  ایـن  شـده  ارائـه  يآسیب پـذیر  يبند
 از هریـک  در يپذیر آسیب شدت به توجه با تا آورد می

آسـیب   احتمـال  کـاهش  جهت در الزم مناطق اقدامات
 انجـام  بـا  مـوارد  از برخـی  در صورت گیـرد  آنها يپذیر

 نقـاط  بـه  كخطرنـا  برخی مراکـز  انتقال نظیر اقداماتی
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 درعناصـر  غیـر عامـل   پدافنـد  اصول کردن لحاظ دیگر،
 يزیاد يتاحد دست ازین يموارد و آنها يواجزا يشهر
 به باتوجه کاست مناطق يپذیرآسیب شدت از توان می

 توانـد  می قاتیتحق نگونهیا جینتا که یمهم يکاربردها
 از جــامع یمــدل تــاکنون متأســفانه باشــد داشــته

 را پـژوهش  نیا است و نشده ارائه يشهر يریپذ بیآس
 از نـه دانسـت  یزم نیـ ا در هـا پژوهش نیاول از توان می

 یمـدل  ارائـه پـژوهش   نیـ ا گرید جینتا نیترمهم جمله
ــا شــهر يکالبــد يریپــذبیآســ نقشــۀ دیــتول يبــرا  ب

است، تأسیسات آب در شهر یاسـوج   فراوان يکاربردها
حیاتی محسوب مـی شـود و    هاي مهم و شریاناز سازه

هاي مختلف طبیعی و سیسات در برابر بحرانلذا این تأ
هـا  ها متوجه سیسـتم پذیرند و این آسیبانسانی آسیب

ــه   ــال آب، لول ــره و انتق ــأمین آب، ذخی ــامل ت ــا و ش ه
عی و ، اجتمـا بهداشـتی  ل دیگـر شیرهاست و هم مسـائ 

ملی ترین عـوا مهم دهد.قرار می ثیراقتصادي را تحت تأ
 سیسـات آب شـهر  پـذیري تأ که باعث افـزایش آسـیب  

تــراکم مراکــز خطــر( ایســتگاهها و  ؛شــودیاســوج مــی
که ، تـراکم نسـبی   شب تأسیسات انتقال)، بافت فرسودة

سیســات (از لحــاظ عمــق و کــار جمعیــت ، شــرایط تأ
هـاي  ، بارشط شهرگذاشتن)، شیب باالي در برخی نقا

آسا، خزش، توپوگرافی، طغیان رودخانـه و شـدت   سیل
هـاي متعـدد، قـدمت و جـنس     ها وجود مسـیل رواناب

 هبا توجه به اطالعات بـ در نهایت  است.هاي انتقال ولهل
 تـوان  مـی چند شاخصـه   هاي تحلیل جیآمده و نتادست
سیسـات آب شـرب   ه وضعیت فعلی سیسـتم تأ کگفت 

 )شــهر یاســوج در برابــر تهدیــدات (طبیعــی و انســانی
است و نیـز بـین تأسیسـات آب     ناکار آمد پذیر وآسیب

  .ارتباط وجود داردپذیر بودن شهر شرب شهر و آسیب
  

  هاپیشنهاد
از در مراکـز  یـ ن زان حـداقل بـرق مـورد   یـ بررسی م -

 يبندطبقه يدارا
ز یــتجه ةنــه نحـو یزم تـدوین ضــوابط والزامـات در   -

 هـا  سیستمشده و ویژه به  يبند نمودن مراکز طبقه
 يو امکانات اضطرار

از یـ ن زان حداقل آب شرب موردین مییمطالعه و تع -
  يدر شرایط اضطرار

ــن ره آب مــوردیــمخــازن ذخ هیــته - از در شــرایط ی
  ياضطرار

  يشرایط اضطرار يه آب برایتصف هاي دستگاهه یته -
شـرایط   يآب بـرا  يبنـد بسـته  هاي دستگاهن یتأم -

  ياضطرار
ره و توزیع ین، ذخیتأم يو بررسی راهکارهامطالعه  -

  يآب در شرایط اضطرار
 مـدیریت  ياپـروژه  هـاو طـرح  يبـرا  بودجـه  نییتع -

ــران ــتفادهیپدافندغ و بحـ ــارات از رعامل(اسـ  اعتبـ
  ویژه) و داخلی عمومی، منابع

 يشـده بـرا   ازها و منـابع جـذب  ین يرزیابی دورهاا -
 ۀتوسـع  يرعامل و ارائه راهکارهـا یتوسعه پدافند غ

  اعتبارات و منابع مربوط
د و یاساس توازن تولبر هانیروگاهمطالعه و جانمایی  -

  و محلی اي منطقهمصرف 
 تخصصی هايزیرساخت پراکندگی و سازيکوچک -

  آب تصفیه مخازن مانند
سـتم مـدیریت صـحنه بحـران     یایجاد و اسـتقرار س  -

  )فرماندهی بحران(
 ایی بـه یـ عات جغرافالاط کبان يسازادهیمطالعه و پ -

  يمنظور آمادگی و مقابله در شرایط اضطرار
  ریسک معرض در هاي سازه جابجایی -
 شـامل  مسـیریابی  و تخلیـه  و پیشـرفته  يریـز برنامـه  -

  و  آمـوزش  عمـومی،  هشـدار  هـاي  سـامانه   آزمایش
  تمرین.

 يبازساز و ياضطرار پاسخ به مربوط هاي طرح ارائه -
  حادثه از بعد

 اثر شدت و ها بحران تحلیل و ریسک ماتریس تهیه -

  ها خسارت
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