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   .رعاملمبتنی بر اصول پدافند غی هاي شهريپناهگاهمکانیابی 
  1شهر کوهدشت ه:مطالعمورد 

  

  3پرویزیانعلیرضا ، 2، مهدي علیزاده*1چشمهمصطفی محمدي ده
 ، اهوازریزي شهري دانشگاه شهید چمران اهوازاستادیار گروه جغرافیا و برنامه1

  اهواز ریزي شهري دانشگاه شهید چمران اهواز،گروه جغرافیا و برنامه ارشدشناسکار2
 اهواز ،دانشگاه شهید چمران اهواز یزي شهريرجغرافیا و برنامه گروه ارشدکارشناس3

  20/4/96؛ تاریخ پذیرش:  16/10/95تاریخ دریافت: 

  چکیده
و خطرپذیري باالي سیل و همچنین موقعیت  خطرپذیري زلزله با ریسک متوسط ۀپهن موقعیت ژئواستراتژیک، استقرار در

ناپذیر ی پناهگاه شهري کوهدشت را اجتنابمکانیاب ۀلئر غرب کشور، ضرورت پرداختن به مساستراتژیک به عنوان شهر دفاعی د
 -رویکرد مطالعات مکانیشناسی توصیفی ـ تحلیلی مبتنی بر به لحاظ هدف کاربردي و از لحاظ روش این پژوهش است. کرده
ها، تجاري، آموزشی، بهداشتی، پایانه ۀگانها)هفت(کاربري هاينیابی پناهگاه شهري کوهدشت، شاخصبه منظور مکا .است مدلی

گذاري متفاوت ثرو آراي خبرگان استخراج شده است. با توجه به ا یک، مسکونی، نظامی، با روش دلفی راه شریانی درجه
و  ها استفاده شده استمکانی شاخص مدل ۀگذاري و تهیبراي ارزش GIS-AHP-FUZZYهاي یاد شده، از مدل ترکیبی شاخص

حد نهایی  ۀنقش ،اي زمین آماري، از طریق مدل سمی واریوگرامگرهتحلیل Geostatistical Analystبا استفاده از ابزار  نهایت در 
شاخص  دهی؛وزندر ارتباط با  FAHPتحلیل دهد که در بخش نشان میدو سطحی نتایج . مجاز براي ساخت پناهگاه تهیه گردید

 GIS-تحلیل ترکیبی نتایج  .شناخته شدندها به عنوان مهم ترین شاخص232/0 هاي بهداشتی درمانی و راه شریانی هرکدام با وزن
FAHP  و مدلSemi Variogram براي ساخت پناهگاه  مکانترین مناسبکه ناحیه دو شهر کوهدشت بیشترین  نشان داده است

   باشد.می
  

  مکانیابی، پناهگاه، مخاطرات، پدافند غیرعامل، کوهدشت کلیدي:هاي هواژ
  

  1مقدمه
  مسئله طرح 
زیـرا   ؛پذیري شـهري اسـت  صر حاضر عصر آسیبع

شدن حیات شهري، شـهرها در ابعـاد    همسو با پیچیده
ت طبیعـی و بحـران تکنولوژیـک از    مختلف با مخـاطرا 

امنیتـی از دیگـر سـو    -اجتمـاعی هـاي  سو و بحرانیک
). گسـترش  212: 1393چشـمه،  دهمحمدي( اندمواجه

شهرها به  نی در دوران معاصر و پیدایش کالنشهرنشی
انبوه مـردم و انباشـت متـراکم    هاي تجمع عنوان مکان

ها از طرفی و در معـرض مخـاطرات   ها و داراییسرمایه
                                                

  نویسنده مسئول:*
این مقاله با همکاري مرکز مطالعات و تحقیقات پدافند غیر  -1

  عامل دانشگاه شهید چمران اهواز به چاپ رسیده است.

هـا از طـرف   ي طبیعی و مصـنوع بـودن اکثـر آن   بالقوه
هـاي اخیـر، در میـان    دیگر، توجه بسـیاري را در سـال  

پذیري و ها به موضوع خطرها و ملتریزان، دولتبرنامه
 کـاران، پـور و هم (امـان  مدیریت آن جلب نموده اسـت 

ویژه پس از نتـایج فاجعـه بـار    این امر به) 134: 1395
رویدادهاي طبیعی در شهرهاي بزرگ جهـان ماننـد از   

 Wisner( در هیوگوي ژاپن 1995جمله زلزلۀ کوبه در 

& Walker,2005:22(  نـه  و حوادثی مانند سـیل رودخا
ایزمیـت،   ۀ، زلزلـ 1998یانگ تسه، کشور چـین، سـال   

و همچنین زلزلـه و سـونامی    1999کشور ترکیه، سال 
، شـدت و اولـویتی   2011در شمال شرق ژاپـن، سـال   

و پاشـازاده،   فـر  نظـم ( یشتر پیـدا کـرده اسـت   بسیار ب
مــیالدي  1970و  1960 ۀ.  در آغــاز دهــ)102 :1397
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ریـزان و طراحان شهري بیشتر توجــه خــود را   برنامه
بـه ارتبـاط میــان سـاخت محـیط و ایجـاد امنیـت و      

ي از وقوع جرم و بحــران معطــوف کردنـــد.  پیشگیر
رویکرد نـوینی از ایمنـی و امنیت شهري  1جان جاکوبز

را پیشـنهاد کـرد. ایــن رویکردهــا در دنیــاي معاصــر     
هــاي ایمــن و امـن    اي در ساخت محـیطکاربرد ویژه

 ,Woodson( نـــدعمـــومی و خصوصـــی پیـــدا کرد

بعد از پایــان دوران جنـگ سـرد مبحـث       ).1992:46
هـاي  پدافنـد غیرعامـل بـه بالیــاي طبیعـی و بحـران   

ـــو  ــانی معط ـــد آن   انس ـــاهیم جدیـ ـــت و مف ف گش
صــورت مــدیریت بحــران، مــدیریت اورژانـس،  بــه

یـزي احتمـالی،  یع، برنامـهآمـادگی و سـازماندهی سـر
 دیـد هاي بحرانی و حفاظت شـهري مطـرح گر  سرویس

)LI, 2010:7(  ریـزي  از اهداف برنامـه و به صورت یکی
امـروزه سـاخت    .)1: 1390(شمس، کالبدي مطرح شد

هـاي ایمــن در برابــر انـواع تهدیــدات مــدرن و   پناهگاه
مخاطرات سهمگین استتار و اختفا بـه عنـوان دفـاع در    

) و همچنین  Hausken et al., 2009:152( برابر فاجعه
توجــه مالحظــات و اقــدامات  هــا در کــانونایمنــی آن

-ورهاي پیشرفته قـرار دارد. بـراین  دفاعی غیرعامل کش
زعـات در  طرفی در منااساس صرف نظر از استراتژي بی

 نـود هـاي مجهـز بـراي    س ایجـاد پناهگـاه  یکشور سوی
 ,Gharakhlou( درصد جمعیت کشور مورد توجه است

2009:2(.  
ــکونی    در ــاه در محــیط مس ــاخت پناهگ ــان س آلم

هـم  ان و همچنین ایجـاد پناهگـاه عمـومی از ا   شهروند
و در کشـور چـین در    اسـت اقدامات دفاع غیـر عامـل   

هـاي مسـکونی   ویژه پکـن در مجتمـع  همناطق شهري ب
 ،گاه الزامی است (وفـایی و همکـاران  بزرگ ساخت پناه

بر موقعیت ژئواستراتژیک  در ایران عالوه  ) .16: 1391
مخـاطره از میـان    31پـذیرش   و ژئواکونمیک کشـور و 

 Unitedجهـانی (  ةشـد شـناخته  ۀگونـ  چهل و هشـت 

Nation, 2008: 56،( هاي جمعیتـی  گیري کانونشکل
ــهرگ ــوردزاده ( راشـ ــاران، گلـ ؛ )2014: 1397و همکـ

گیـري سـکونتگاههاي شـهري عمـدتاً     ساز شـکل زمینه
 عنـوان قلمـرو  بـه  .ایمن در برابر مخاطرات شده اسـت ان

                                                
1. Jane Jacobs (1961) 

ــن  ــژوهشای ــت پ ــهر کوهدش ــات بر، ش ــاس مطالع اس
خطـر   زلزلـه بـا   ۀهشگاه زلزله شناشی ایران، در پهنپژو

و همکـاران،   (قائـد رحمتـی   داردنسبی متوسـط قـرار   
آبریز کرخـه   ةدلیل قرارگیري در حوز به) و 11: 1392

 علیـزاده، ( است خیزي باالیی برخورداراز پتانسیل سیل
شـــهر ) از طرفـــی موقعیـــت اســـتراتژیک 11: 1395

غربی ۀت به عنـوان یـک شـهر دفـاعی در نیمـ     کوهدش
کشور همواره این شـهر را در پهنـۀ بـا ریسـک بـاالي      

-(تهاجم جنگ تحمیلی). بـراین  داده است تهاجم قرار
کارگیري اصول و راهبردهاي عملیاتی اساس ضرورت به

دفــاع غیرعامــل بــا تاکیــد بــر اصــل همجــواري بــراي 
-ر ضرورتی اجتنابه شهري در این شهمکانیابی پناهگا

پـژوهش بـه   ایـن  بـا رویکـردي کـاربردي     ناپذیر است.
  :استزیر  هاي پرسشدنبال پاسخگویی به 

گـاه در  ههاي مؤثر بر اسـتقرار پنا ن مؤلفهتریالف) مهم
 اند؟ شهر کوهدشت کدام

هاي شـهري در  بهترین نقاط براي ساخت پناهگاه  )ب
  اند؟شهر کوهدشت کدام

  
 نظري مبانی

ــري  ــان نظ ــیببنی ــعآس ــذیري جوام ــروزه : پ ام
فضاهاي ، شهري هايپــــذیري ســـکونتگاه آســــیب

همه ، طشهرهایی با معماري غل، امنمحالت ن، بیدفاع
امنیت شهري و اجتماعی  ةو همه از عوامل تهدیدکنند

توانــد اختالالتــی ) کــه مــی86: 1398 (بیــات، هستند
اساسـی در هر کـانون سـکونتگاهی بــه وجـود آورد و     

 ,Quarol( هـا را مختـل نمایـد  دیگـر سـازمانکـارایی 

هـا،  حفاظت از جـان انسـان   ۀلئاز طرفی مس ).2005:8
مقابـل  ها؛ تأسیسات و تجهیزات شهري در متعلقات آن

قدر مهـم اسـت کـه بـه     مخاطرات طبیعی و انسانی آن
ریزي شهري محسوب اصلی برنامه عنوان یکی از اهداف

فراگیــر بــودن مفهــوم  ).Gibson, 1997:8( شــودمــی
پذیري در ابعـاد مختلـف سـبب پیـدایش نظریـه      آسب

 ,Alexander( پذیري در علوم مکانی شده اسـت آسیب

). دوو با پذیرش اصل نظریـه، معتقـد اسـت    12 :2002
پذیري و خطر از مکانی به مکان دیگر و از زمانی آسیب

(محمـدي   اسـت به زمان دیگر عینیت متفاوتی داشـته  
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ن راهکارهـاي  اساس یافت). براین44: 1393 ده چشمه،
پذیري همواره اولـویتی بـراي   مفید براي کاهش آسیب

ریزي و برنامه که  ها و جوامع آنها بوده است. چراتدول
یري و کــاهش  انجام اقـدامات جــامع جهــت پیــشگ    

 هـاي مطالعـاتی و اجرایـی از   خـسارات در قالـب طـرح  
. باشندرات میي رویکرد مدیریت جامع مخاطهااولویت

ــد غیر  ــاس پدافن ــراین اس ــه ب ــل ب ــرد  عام ــوان راهب عن
آمد جهت مواجه بازدارندگی و پیشگیري، رویکردي کار

    .استبا مخاطرات 
هـایی اطـالق   وعـه اقـدام  پدافند غیرعامل بـه مجم 

افـزار نبـوده و بـا    کارگیري جنگشود که نیازمند بهمی
بـه  هاي مالی اي آن می توان از وارد شدن خسارتاجر

ــزات و ت ــامی و   أتجهی ــاس نظ ــاتی و حس ــات حی سیس
گیري نموده و یا میـزان  غیرنظامی و تلفات انسانی جلو

 ها و تلفات را به حداقل ممکن کـاهش داد این خسارت
ــا،( ــن راهبــرد ). 205:1385 موحــدي نی ــهای ــاي ب معن
هاي آفندي و تهـاجمی بـا   کارگیري اقدامات و برنامههب

 :Sharma, 2003(هدف ممانعت پیشروي دشمن است 

آیـد  دید به شمار مـی و واکنشی در برابر حمله یا ته) 3
افـزار خاصـی نبـوده و بـا     کارگیري جنگکه مستلزم به
تـوان از وارد شـدن خسـارات مـالی بـه      اجراي آن مـی 

ــامی و    ــاس نظ ــاتی و حس ــات حی ــزات و تأسیس تجهی
نیز تلفـات انسـانی جلـوگیري نمـود و یـا      غیرنظامی و 

میزان این خسارات و تلفات را به حداقل ممکن کاهش 
پـــور و و زارع 44: 1393، چشـــمهده(محمـــدي داد

ملیـاتی  انـداز ع اساس چشمبراین ).50:1390، همکاران
و امنیت در وضع عامل، ایمنی نمودن اصول پدافند غیر

ــذیري در زمــان مواجــهعــادي و کــاهش آســیب ــا  پ ب
  مخاطرات است.  

عنـوان یکـی از اصـول پدافنـد     هـا بـه  پناهگاه
ه ترین مسـائلی کـه پـس از هـر حادثـ     مهم: عاملغیر

آن،  ۀموقت و ادامـ  ۀشود اسکان موقت یا نیممطرح می
توان اولین گام اسکان دائم بازماندگان سانحه است. می

در بحث اسکان موقت را ایجاد سرپناهی جهت مصـون  
ي و نیز ایجاد و تقویت از آسیب شرایط جوماندن افراد 

 ها را ذکر نمود، کـه از آن تحـت  احساس امنیت در آن
بنـابراین   .شـود مـی  بـرده  نـام  عنوان اسکان اضـطراري 

پناهگاه مکانی است که به خـاطر طراحـی تخصصـی و    
کاربري خـاص در مقابـل انـواع تهدیـدات، نسـبت بـه       

مراتـب   هاي متعـارف از درجـه حفاظـت بـه    ساختمان
باالتري برخوردار باشد و امنیت جانی و روانی بیشـتري  

: 1393 (خمـر و حسـینی،   را براي افـراد فـراهم نمایـد   
شود که حفاظت قابل پناهگاه به مکانی اطالق می ).31

داخلـی خـود در    قبولی را براي سـاکنان یـا تجهیـزات   
هاي مختلف یا مخاطرات مختلـف  مقابل عملکرد سالح

  ).  146: 1395 (فرزام شاد، آوردفراهم می
شـود کـه در برابـر    پناهگاه بـه مکـانی اطـالق مـی    

هاي معمـولی  ها نسبت به ساختمانمخاطرات و تهدید
دارند. طبـق محاسـباتی    امنیت بیشتري ا فضاي بازو ی

 20انجام شده هنگام انفجار یک بمب اتمی بـه قـدرت   
تن در مرکز شهر اگر کلیه مردم در پناهگاه باشند عدد 

هـزار   هفـت  هزار نفر و مجروحان بیست و چهارتلفات 
کـه همـین پناهگـاه وجـود     نفر خواهند بود درصـورتی 

ســه ( هــزار نفــر هفتــادنداشــته باشــد همــین انفجــار 
). 41: 1387 زاده،(عباسـی  برابر)تلفات خواهـد داشـت  

 یابین که با مکا يشهري اــ محلهههگاه در ساخت پنا
ــمنظ چند ةدستفاا يبا قابلیتها و علمی و صحیح ره وـ

در  رهگذو رساکن اد فراند به امیتو، گرفته باشدم نجاا
ـــب ان،بحر نماز ــحفظ ج ايرـ  ةمادا و دهکمک نمو ناـ

ملت ع و جتماا یکاز  جزیی انعنوبهن را نات آحیا
  .)2: 1392 آبادي،(حسین میسر سازد

امکان زندگی موقت براي حدود  ،اقامت در پناهگاه
ها و یک ماه تا دو ماه و نیز حفظ و سازماندهی فعالیت

مدیریت محـیط و همچنـین مقاومـت و حفـظ حیـات      
ــی  ــراهم م ــهري را ف ــدش ــادي، کن ) 21: 1390(میرعم

 ةهـاي زیـر را بـراي سـاز    بایست ویژگیاساس میبراین
بینی کرد: مقامت سازه در برابـر  هایی پیشچنین مکان

وج انفجار، مقاومـت سـازه در برابـر برخـورد تـرکش،      م
مقامــت در برابــر ریــزش آوار و یــا وضــعیت نامناســب 

گی و مخـاطرات طبیعی(حسـینی و   دمحیطی نظیر آلو
) همچنین این مکان بایـد امکانـات   13: 1390عسگري،

الزم براي حفاظت از جان افراد تا زمان رسیدن امداد و 
جهت تدام حیـات   هاي فوري و ضروريکنترل فعالیت

  .فراهم کند
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  هاي شهري: انواع پناهگاه1 جدول

پناهگاه از نطر 
  موقعیت

ا در زیر هپناهگاه
  ساختمان

عنوان قسمتی از ساختمان طراحی کرد و در زمانی صـلح بـه عنـوان انبـار و کارگـاه      توان بهمی
  خانگی از آن استفاده کرد

پناهگاه مجزا از 
  خانه

شود و باید اصول استتار واختفا را (الف) پناهگاه سطحی : این پناهگاه در سطح زمین احداث می
  .ها رعایت نموددر مورد آن

هایی که داراي آب سطحی باالتري هسـتند و از  (ب) پناهگاه نیمه مدفون: این پناهگاه در مکان
  .گردند.نیست احداث مینظر فنی امکان ایجاد پناهگاههاي مدفون 

  .گردندهاي متفاوتی در داخل زمین احداث می(ج) پناهگاه مدفون: این پناهگاهها در عمق
  

پناهگاهها باتوجه 
  به عملکرد

  
  

  شوندساخته می هاي مسکونیدر سطح شهر و بخش  پناهگاه همگانی

  .شوندساخته می هاي درمانیهاي ویژه دارند مانند بخشسیساتی که فعالیتأبراي ت  پناهگاه ویژه

پناهگاههاي 
  دومنظوره

  .عنوان پناهگاه استفاده کردتوان از آن بهدر مواقع عادي کاربرد ویژه دارد و در زمان بحران می

  )126: 1386)؛ (زیاري،1395:146ماخذ :(فرزام شاد،
  

  پژوهش محدوده و قلمرو
ــدي  ــیان و عاب ــالدر  کرباس ــدف  2011 س ــا ه ) ب

ریـزي غیرخطـی بـراي انتخـاب     مـدل برنامـه   ۀچندگان
، بـه  نات بر اسـاس اصـول پدافنـد غیرعامـل    سایت امکا

 ۀدو جنبـ  ازمختلف پدافند غیرعامل  هايانتخاب مکان
انـد ی و کیفی پرداختـه کم )Karbasian and Abedi, 

سـوانح طبیعـی و    2012کپوکو در سـال  . )243 :2011
طراري در منـاطق شـهري،   مـدیریت اضـ  هـاي  سیستم

سازمانی چندوجهی و اهـداف مشـترك در   روابط درون
 طور خاص در سطح شهرستان، مـورد بهسطح محلی و 

و  پریزادي). Kapucu, 2012: 41( استسی قراردادهربر
ــاران ــال (همک ــه )1389، در س ــل   ب ــی و تحلی بررس

خاص  تمهیدات پدافند غیرعامل در شهر سقز و ضوابط
بردن ایمنـی شـهرها و   ند غیرعامـل در جهـت بـاال   پداف

همچنین به ضرورت پدافند غیرعامل در سـطح ملـی و   
کـارگیري راهبردهـاي   اي و سـپس بـه درك بـه   منطقه

ــد  ــقز پرداخت  پدافن ــهر س ــطح ش ــل در س ــد غیرعام ن
ــاران  ــزادي و همک ــجاع). 1389: 191(پری ــی و ش عراق

ــاران ( ــ  1390همک ــابی بهین ــه مکانی ــاي پایگاه ۀ) ب ه
ــتم   پ ــتفاده از سیس ــا اس ــران ب ــدیریت بح ــتیبانی م ش

ثر بــر ؤالعــات جغرافیــایی و بررســی عوامــل مــ    اط

پشـتیبانی مـدیریت بحـران     هـاي هگزینـی پایگـا  مکان
ــجاع  ــد (ش ــاران  پرداختن ــی و همک ). 41: 1390 ،عراق

هـاي  سازي کـاربري ل) به مد1393چشمه (دهمحمدي
پرداختـه  ویژه از نظر پدافند غیرعامـل در شـهر اهـواز    
یرعامـل  است، که به بازشناسی اصول مکـانی پدافنـد غ  

هـاي  انی کـاربري هاي مکـ شهري و استخراج استاندارد
، جــدي اصــغریان همچنــین .تویــژه منجــر شــده اســ

 پـور و همکـاران،  زارع ؛1388احدنژاد روشـتی،   ؛1388
... در .و 1395علیزاده  ؛1394، خمر و همکاران ؛1391

  اند.  داشتهاین زمینه مطالعاتی 
  

  تحقیق روش
کـاربردي و   -ايبه لحاظ هدف توسعه پژوهش این

تحلیلـی مبتنـی بـر     -توصـیفی  شناسـی از لحاظ روش
هاي میدانی است. بـراي  اي و بررسیمطالعات کتابخانه

هـایی بـا توجـه بـه     دستیابی به اهداف تحقیق، شاخص
ــرح  ــترس؛ ط ــود در دس ــابع موج ــاتی، من ــاي تحقیق ه

کتب، طـرح جـامع و تفصـیلی و مطالعـات     ها، آمارنامه
سـنجی  مبتنی بر نظري 1میدانی و از طریق روش دلفی

 هاي مکانی تشکیل شداز سه نفر استخراج و بانک داده
    .)2(جدول 

                                                
1. Delphi technique 
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  مورد مطالعه ةمحدودعامل در کاربري شهري هاي ساماندهی پناهگاه براساس الزامات پدافند غیر: معیار2جدول
  حریم همجواري  هاشاخص  هازیر معیار  معیار ها

 ة: کاربري مورد نظر بایستی در حوزسازگاري
  سازگار قرار بگیرد هايرينفوذ کارب

  هااصله به زیرساختف
  حداقل فاصله  منابع آب

  حداقل فاصله  خطوط برق
  حداقل فاصله  خطوط گاز

  به تسهیالتفاصله 
  500  مراکز آموزشی

  500  مراکز بهداشتی درمانی

ترین نوع استفاده از یک تشخیص مناسبکارایی: 
  کمترین هزینه وبیشترین فایده  باقطعه زمین، 

  250  شریانی درجه یک  به راهفاصله 
  

  مشخصات محدوده
  متر براي هرنفر 2,5  مساحت مناسب
  1000  کاربري مسکونی

امن بودن محل استقرار پایگاه در مقابل  :ایمنی
  .خطرات ناشی از شرایط بحران است

  
  عوامل طبیعی

  زلزله شناسی ۀنقش  زمین لرزه
  نقشه شیب  شیب

  مراکز حساس شهري
  500  نظامی
  250  تجاري
  200  پایانه ها

 :1394 چشمه،دهمحمدي( )؛2: 1391 عزیزي،)؛ (47: 1390همکاران،عراقی و )؛ (شجاع5: 1387 )؛ (پورمحمدي،24: 1387 ماخذ: (سعیدنیا،
  )76: 1395علیزاده، ( )؛223

  
هـاي  با توجه به ضریب متفاوت هر یک از شـاخص 

ــاه، از  من ــابی پناهگ ــب در مکانی ــیروش وزن تخ  بخش
) براي تعیین وزن بخشی AHP- FUSSY( متغیرهچند

استفاده گردید. دراین مرحله خبرگـان بـا    هابه شاخص
) و یـک  و شـکل سـه  بارات زبانی (جـدول  استفاده از ع

ــار  بر اســاس روش چانــگ برتــري یــک معیــار بــر معی
دیگر(یا یک کالس بر کالس دیگر) را بیان کردند و بـر  
این اساس مـاتریس مقایسـات زوجـی تشـکیل شـد. و      

ستفاده انتها با ا هاي همجواري طراحی گردید. درقشهن
و از طریــق  Spatial Analysisابـزار   GISافـزار  از نـرم 

د. شـ فازي رستر نهایی مکانیابی تهیه  توابع همپوشانی
 Geostatistical analystدر گام آخر با استفاده از ابـزار  

ــمی   تحلیل ــدل س ــق م ــاري، از طری ــین آم ــاي زم گره
واریوگرام نقشه حد نهایی مجاز براي سـاخت پناهگـاه   

  .تهیه گردید

  
  ها: عبارات زبانی مقایسات زوجی شاخص3جدول 

  عدد فازي  متغیر زبانی  عدد فازي
  1،1،1  برابر  1
  1،2،3  برتري خیلی کم  2
  2،3،4  کمی برتر  3
  3،4،5  برتر  4
  4،5،6  خوب  5
  5،6،7  نسبتا خوب  6
  6،7،8  خیلی خوب  7
  7،8،9  عالی  8
  8،9،10  مطلقبرتري   9
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  پژوهش ةهاي زبانی مورد استفاد: متغیر1 لشک

 
ــ ــای  پ ــا ج ــی، ب ــات زوج ــام مقایس گزینی س از انج

 نی فـازي در مـدل فـازي مثلثـی، ارزش    متغیرهاي زبـا 
ق میـانگین هندسـی محاسـبه    ها از طریـ وزنی شاخص

هـاي  شـاخص تطـار از ایـن مرحلـه،    مـورد ان  ۀشد. یافت
بندي شده براي مکانیـابی پناهگـاه اسـت. پـس از     وزن

هر  GISهاي ها، الیههاي وزنی شاخصشناخت اولویت
ص دسـت آمـده در شـاخ   ههـاي بـ  شاخص تهیه و وزن

زوجـی نهـایی در    ۀاعمال شد و در نهایت، یک مقایسـ 
 ArcGis10.1افــزار در نـرم  Spatial Analysisمحـیط  

هـاي  ی پـس از نقشـه  صورت گرفت تـا خروجـی نهـای   
شدة مکانیابی پناهگاه همپوشانی ۀدر قالب نقشفواصل، 

  شهري کوهدشت تهیه شود.

  بحث اصلی
مکانیابی پناهگـاه شـهري کوهدشـت بـه روش     

AHP-FUSSY   
به منظور  ها:استخراج ارزش وزنی شاخص گام اول

مکانیابی پناهگاه شهري کوهدشت با توجه بـه ضـریب   
، ابتــدا ارزش وزنــی گانـه ي هفــتهـا متفـاوت شــاخص 

از مقایسات  استفادهگانه و منتخب با هاي هفتشاخص
به طـوري  محاسبه شد.  AHP-FUZZY زوجی در مدل

ــنامه  ــه پرسش ــه ایــن اي ک ــورب ــی و بــه   منظ طراح
و  زمینـه داده شـد  نظران و خبرگان در امر ایـن صاحب

  ها در جدول زیر گنجانده شد.سپس میانگین نظر آن

  
  : مقایسات زوجی با اعداد فازي4جدول

 پایانه ها تجاري نظامی مسکونی راه شریانی بهداشتی آموزشی شاخص
 2،3،4 2،3،4 4،5،6 2،3،4 1/4،1/5،1/6 5،6،7  1،1،1 آموزشی

 4،5،6 4،5،6 4،5،6 2،3،4 5،6،7 1،1،1 1/5،1/6،1/7 بهداشتی

 2،3،4 4،5،6 4،5،6 5،6،7  1،1،1 1/5،1/6،1/7 4،5،6 شریانی

 4،5،6 2،3،4  4،5،6 1،1،1 1/5،1/6،1/7 1/2،1/3،1/4 1/2،1/3،1/4 مسکونی

 2،3،4 1/4،1/5،1/6 1،1،1 1/4،1/5،1/6 1/4،1/5،1/6 1/4،1/5،1/6 1/4،1/5،1/6 نظامی

 1/2،1/3،1/4 1،1،1 4،5،6 1/2،1/3،1/4 1/4،1/5،1/6 1/4،1/5،1/6 1/2،1/3،1/4 تجاري

  1،1،1 2،3،4 1/2،1/3،1/4 1/4،1/5،1/6 1/2،1/3،1/4 1/4،1/5،1/6 1/2،1/3،1/4 پایانه ها
  

نهایـت   و در سـه تـا   یـک براساس روابـط  در ادامه 
هـاي مکانیـابی   (مولفـه  بزرگی هر یک از مقـادیر  ۀدرج

 ۀطریـق رابطـ  شت) نسبت به همدیگر از پناهگاه کوهد

هـا اعمـال   فواصـل آن  ۀمحاسبه و در نقش چهارشماره 
 جهت کاهش حجـم مقالـه   (با توجه طوالنی شدن شد

 محاسبات یک نمونه آورده شده است)
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  ) 1رابطه (
( ),( ),( )

=( ),( ),( )

/ / /m j
gij

M


                  1
1 5 1 4 2 4 2 2 1 6 1 5 3 5 3 3 1 7 1 6 4 6 4 4

17 21 26 
  آموزشی

nبراي هر یک از سطرها از رابطه ریاضی  1sدر ادامه براي محاسبه m j
gii j

m

 1:استفاده شده است  

  ) 2رابطه (

1

n m j
gii j

m

  (17+20+20+12+4+7+5),( 21+25+25+15+5+7+5),( 26+30+30+18+6+8+6)= 

 (86.250),(104.17),(124.10)  
  )3رابطه (

1

1
( )n m j

gii j
m




  = (0.0116),(0.0096),(0.0081)

1 1 1( . . )
86.250 104.17 124.10  

  ) 4رابطه (

  براي هر یک از سطرها ماتریس مقایسات زوجی برابر است با: 1sاساس، مقداربراین

(17, 21 ,26) * (0.0116, 0.0096, 0.0081) = (0.205, 0.204, 0.212) = 1s 
  آید. نسبت به همدیگر بدست می گانه خاي هفتیعنی شاخص Sهر یک از مقادیرنهایی  و  وزنبزرگی  ۀدر نهایت درج 

(M M )
(M M ) (M )

(M )
( ) (m m )

V
V hgt M

u jhg t M
u j





 
  




  

1 2

1 2 1 2

1 2
2 1

1

1 2
1 2  

  

  
  هاي مکانیابی پناهگاه شهر کوهدشت) نسبت به همدیگردرجه بزرگی هریک از مقادیر (مولفه: 2 شکل

  
س افزودن ارزش وزنی فـازي در مـاتری  ، گام دوم

ـ  مقایسات زوجی به الیه هـاي  نقشـه  ۀهـا و تهی
در این قسـمت از  : هاستاز شاخصفواصل پناهگاه 

 هـاي موجـود در  از مجموعه ابزار Distanceابزار طریق 
Spatial Analyst Tools هـاي  براي هرکدام از شاخص

 Weighted Sumشد و در قسمت  گانه حریم زدههفت
ـ    دسـت آمـده از مـدل    هاز همین مجموعـه ابـزار وزن ب

AHPFUZZY هاي منتخب اضافه شـد و نقشـۀ  به الیه 
  فواصل بدست آمد.
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  هاي مورد مطالعه: فواصل فازي شده کاربري3شکل

  
ـ  گام سوم، تلفیق توابع همپوشانی   ۀو تهیـه نقش

در ایـن   نهایی مکانیابی پناهگاه شهري کوهدشت:
هاي اثر گذار بزرگی (ارزش وزنی) شاخص ۀمرحله درج

در مکانیابی پناهگاه شهري کوهدشت به روش فـازي و  
اسـتفاده  که در ادامه با  نسبت به همدیگر محاسبه شد

افـزار  در محـیط نـرم   overlay fuzzy جنبـی   ۀاز برنام
Arcgis10.1 هـاي  عملیات توابع همپوشانی فازي نقشه

با هـم همپوشـانی    9/0و با گاماي  فواصل انجام گرفت
 ۀنقشـ  یـک  و سرانجام خروجی نهایی به صـورت  شدند

به تفکیـک   رستري مکانیابی پناهگاه شهري کوهدشت
کـه بـا نگـاه بـه ایـن نقشـه        شـد.  گانه ارائه سهنواحی 

هاي مناسب و نامناسـب جهـت سـاخت پناهگـاه     مکان
  مشخص است.

  

 
  مکانیابی پناهگاه شهر کوهدشت به تفکیک نواحی ۀ: نقش4 شکل
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ابی پناهگاه ثر در مکانیؤشاخص م هفت 4در شکل 
هاي وزنـی متفـاوت ادغـام و    کوهدشت با ارزششهري 
ترین مکان براي ساخت پناهگاه از طریق طیـف  مناسب

هـا  دودهاساس مح این رنگی نمایش داده شده است. بر
تــرین التري از رنــگ، نامناســبشــدت بــا و نــواحی بــا

ــان ــاه  مک ــداث پناهگ ــراي اح ــا ب ــزان   ه ــتند و می هس
بسـیار باالسـت و    ها در برابر مخـاطرات پذیري آنخطر

ــا   ــواحی ب ــرعکس، ن ــایین  ب ــدت پ ــگ،  ش ــري از رن ت
  هستند. ها براي احداث پناهگاهترین مکانمناسب

حـد نهـایی مجـاز بـراي      ۀگام چهارم تهیه نقش
ساخت پناهگاه شـهري از طریـق مـدل سـمی     

بـراي  است سمی واریوگرام روشی  واریوگرام تجربی:
هـم   نزدیک به ۀکه در فاصل هاییکاربري ۀنمایش رابط

ی که از هم دورند، اخـتالف  هایقرار دارند، نسبت به آن
 ،یـابی بهینـه  در مکـان . گیـري کـوچکتري دارنـد   اندازه

دوري و  هـایی از نسـبت  ها با توجه به الگونسبت مکان
ه در گیرد کـ یت مأها نشدیکی به اشیاء و سایر مکاننز

تــوان در ســمی را مــی اســت آن، ایــن فــرض صــحیح
: 1392 زاده،(اسـمعیل  ام  مورد بررسی قرار دادواریوگر

  دست می آید:هزیر ب ۀکه از طریق رابط )90
2 (4)(h) s (h, )ij i ij ii   )

 
هـاي  در این مرحله میانگین ارزش وزنـی شـاخص  

 بدست آمـد و  AHPFUZZYکه از طریق مدل اثرگذار 
 OVERLAYکه از طریق نقشه نهایی همپوشانی فازي

FUZZY    از طریـــق ابـــزار  بدســـت آمـــد بـــود را
Geostatistical analyst بخــشInverse Distance 

Weighting مجـاز بـراي   حدنهایی  ۀتلفیق کرده و نقش
مکانیابی مناسب ترین محل پناهگاه شهري کوهدشـت  

  ارائه شد.

 

  
  ترین محل پناهگاه شهري کوهدشت به تفکیک نواحیحد نهایی مکانیابی مناسب ۀ: نقش5 شکل
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ــمار  ــکل ش ــتاز  5 ةدر ش ــ  هف ــاخص م ثر در ؤش
هـاي وزنـی   ابی پناهگاه شهري کوهدشت با ارزشمکانی

ین حسابی سـاده گرفتـه شـد و بـا     متفاوت، یک میانگ
حـد   ۀپوشانی مرحله قبل ادغـام شـد و نقشـ   هم ۀنقش

طیـف رنگـی   ساخت پناهگاه از طریق نهایی مجاز براي 
هـا و  محـدوده  اسـاس  ایـن  داده شده است. بـر نمایش 
هـا  ترین مکاناز رنگ، نامناسب با شدت باالتري نواحی

بــراي احــداث پناهگــاه، هســتند ســاخت پناهگــاه بــه  
شـود و بـرعکس،   وجه در این مناطق توصـیه نمـی  چهی

ها ترین مکانتري از رنگ، مناسبنواحی با شدت پایین
پناهگـاه در ایـن    هستند و ساخت براي احداث پناهگاه

  مناطق قابل توجیه است.
 
  گیرينتیجهبندي و جمع

 ةتوان نقص ذاتـی در ابعـاد ویـژ   ا میپذیري رآسیب
هـاي بیولـوژیکی و   محیط شهر دانست که بنا به ویژگی

هاي طراحـی آن مسـتعد آسـیب    فیزیکی و یا مشخصه
 هاي شـهري از منظـر پدافنـد   و مکانیابی پناهگاه است

شـهر   انـداز آینـدة  است به سوي چشم، گامی غیرعامل
ها. در این بـین شـهر   خصوص در هنگام بحرانهایمن ب

اي ه داراي موقعیــت منطقــهجهــت کــاز آنکوهدشـت  
ــاطرة ــت؛   پرمخـ ــانی اسـ ــی و انسـ ــواره از طبیعـ همـ

ه بوده اسـت  بهرهاي ایمن و پایدار یک شهر بیتارساخ
آسـیب پـذیر ایـن شـهر در برابـر       ۀبا نگاهی به پیشـین 

ــه و ســیل ) و قرارطمخــا ــري در رات طبیعــی (زلزل گی
موقعیتی به عنوان یـک شـهر دفـاعی در نیمـۀ غربـی      
کشور همواره این شـهر را در پهنـۀ بـا ریسـک بـاالي      

اساس ضرورت مکانیـابی و  اده است. براینتهاجم قرار د
ساخت پناهگاه در سطح شـهر بـه منظـور اسـتفاده در     

  زمان بحران احتمالی ضرورتی اجتناب ناپذیر است.  
یـابی پناهگـاه شـهري    مکـان  به بررسی در پژوهش

یـابی  مبتنی بر اصول پدافند غیرعامل که با هدف مکان
ــا روش  FAHP- GIS پناهگــاه شــهري کوهدشــت و ب

رایـن بـین بـراي دسـتیابی بـه      د .پرداخته شـده اسـت  
گانـه آموزشـی،   هفت هايشاخص ،پژوهش هايپرسش

هـا، تجـاري، راه شـریانی درجـه یـک،      بهداشتی، پایانه
ــان    ــی، و آراي خبرگ ــا روش دلف ــامی، ب ــکونی، نظ مس

صـورت  بـه  هاترتیب به پرسشو به استخراج شده است
  زیر پاسخ داده شدند:
شـده در  طـرح استاي دو پرسش منتایج تحلیل در ر

  سطح قابل بررسی خواهد بود. دو
رتباط با اسـتخراج ارزش  در ا FAHPالف) نتایج تحلیل 
هـا  ثر در مکانیـابی پناهگـاه  ؤهـاي مـ  وزنی شاخص

هاي بهداشتی درمـانی  نشان داده است که شاخص
ــا وزن و ر ــدام ب ــریانی هرک ــه 0,232اه ش ــوان ب عن

یـابی پناهگـاه شـهري    هاي مکانترین شاخصمهم
ــناخته ــتند  ش ــترین وزن هس ــدند و داراي بیش  ؛ش

ــا وزن  همچ ــم 0,095نــین شــاخص آموزشــی ب  ک
یابی پناهگـاه شـهري   ترین شاخص در مکاناهمیت

  در شهر کوهدشت بوده شناخته شدند.
در ارتبــاط بــا  GISFAHP-نتـایج تحلیــل ترکیبـی  ب) 

هـا در شـهر   هـا و جانمـایی پناهگاه  نیابی پهنـه مکا
که ناحیـه دو شـهر    :کهکوهدشت نشان داده است 

کوهدشت بیشـترین مکـان مسـتعد بـراي سـاخت      
ــاي داده اســت    پناه ــود ج ــهري را در خ ــاه ش  ؛گ

تـوان از حـد   مـی  پـنج همچنین با توجه به شـکل  
ــهري     ــاه ش ــاخت پناهگ ــراي س ــاز ب ــایی و مج نه

ــه    ــرد ک ــتنباط ک ــین اس ــت را چن ــز کوهدش مرک
هرداري، اهللا(ص)، شـ بهداشتی درمانی محمدرسـول 

و مسـجد   امام خمینی(ره)، خیابان سپاهبیمارستان
هـا بـراي سـاخت    ترین مکانمناسب (ع)حسینامام

پناهگاه در این شـهر هسـتند در ادامـه بـر اسـاس      
ها براي ساخت بهترین مکاننواحی شهر کوهدشت 

 هاي مشخص فازيپناهگاه شهري باتوجه به الگوي
  مشخص که:

ه را یی نظیــر؛)،)، چهــارهــا: مکــان1ناحیــه در ســطح 
حسین(ع)، خیابان دامپزشـکی بـه   سادات و مسجد امام

سمت پارك شـهید بهشـتی، مرکـز بهداشـتی درمـانی      
ــیلو  ــاء، و س ــاتم االنبی ــر خ ــاي ذخی ــاد   ةه ــدم جه گن

بـانی و منـابع طبیعـی، پـارك     جنگـل  ةادار ،کشاورزي
  مهرگان و جهاد کشاورزي

ز بهداشـتی  هایی نظیر؛)،)، مرک؛ مکان2 ۀناحیدر سطح 
ــانی  ــولدرم ــینمحمدرس ــالی  اهللا(ص)، و زم ــاي خ ه

بهمـن،   بیسـت و دو ري و میـدان  حدفاصل بین شهردا
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در  آباد شرقی، خیابان بوعلی، مسجد جـامع خیابان تازه
ارسـتان  هایی نظیر؛)،) نزدیکـی بیم ؛ مکان3ناحیهسطح 

هـاي شـریانی درجـه یـک ،     امام خمینی در امتـداد راه 
در خیابـان  دبیرستان دخترانه صدیقه غضـنفري واقـع   

شــهریور، فضــاي سـبز حــوالی میــدان قــدس و   هفـده 
تواننـد  (ع) مـی  تان پسـرانه امـام جعفـر صـادق    دبیرس
ــراي احــداث پناهگــاه شــهري  مکــان هــاي مناســبی ب

  کوهدشت باشند.
 ، چهـار نویسـندگان  پنجتوجه به شکل  همچنین با

یـک  (ع) واقع در ناحیه  حسینراه سادات و مسجد امام
لــه(ص) و  ادرمــانی محمدرســول  ،مرکــز بهداشــتی 

و بیمارستان امـام خمینـی    دو ۀشهرداري واقع در ناحی
را بـراي ســاخت   ســهو خیابـان سـپاه واقــع در ناحیـه    

  دهند.پناهگاه شهري کوهدشت پیشنهاد می
  

  منابع
ــن .1 ــتی، محسـ ــدنژاد روشـ ــازي مـــدل .1388. احـ سـ

مـوردي شـهر    ۀري شهرها در برابر زلزله، نمونپذیآسیب
 ریزي شـهري، دکتري جغرافیا و برنامه ۀنامزنجان. پایان

دانشـکده  دانشـگاه تهـران،    استاد راهنما مهدي قرخلو،
  جغرافیا. 

فاع الزامات معمارانه در د .1383. ، احمدجدي اصغریان .2
اسـتاد   ،دکتـري معمـاري   ۀغیرعامل پایدار تهران، رسال

 دانشـکده ، معمـاري  ةدانشـکد  راهنما کـوروش گلکـار،  
  تهران. شهید بهشتی

چشـمه، مصـطفی، علیـزاده،    دهپور، سعید، محمديامان .3
هـاي  پـذیري زیرسـاخت  ارزیابی آسـیب  .1395 .مهدي

ت بـا رویکـرد پدافنـد غیرعامـل، مجلـۀ      شهري کوهدش
هشتم شماره اول بهار و تابستان،  آمایش سرزمین دورة

   .154-133ص 
غیرعامـل، معمـاري   پدافنـد   .1384 .بوالحسـنی،عبداله  .4

(ص)،  قرارگـاه خـاتم االنبیـا    ،وطراحی شهري در ایران
  .4معاونت پدافندغیرعامل،نشریه شماره

تبیین جامعه شناختی احساس  .1387 .بهرام، بیات .5
مقطـع دکتـري   رساله ، امنیت در بین شهروندان تهرانی

، گروه جامعه شناسی، نشکده علوم و ادبیات انسانی،دا
  .دانشگاه اصفهان

ریـزي کـاربري   برنامـه  .1387. پورمحمدي، محمدرضـا  .6
  .5انتشارات سمت، تهران، ص  ،اراضی شهري

پـذیري  آسیب .1387. پویان، ژیال، ناطقی الهی، فریبرز .7
 ،موردي شهر تهرانۀلرزه؛ مطالعرها در برابر زمینابر شه

شناسـی و مهندسـی   المللی زلزلـه سومین کنفرانس بین
  .، تهران4زلزله، ج 

نژاد، علی، عسـگري، علـی، رفیعیـان، مجتبـی و     حاجی .8
هـاي توسـعه   شناسایی فرصـت  .1389 .محمدي سمیه

ناشی از زلزله بـا تاکیـد بـر ابعـاد کابـدي شـهر نمونـه        
 ،19 ةفصل نامه جغرافیـا و توسـعه، شـمار    ، موردي بم

 .82-71صص زاهدان،
دلیر، کریم، ملکی،کیـومرث، شـفاعتی، آرزو،   زادهحسین .9

پدافنـد غیرعامـل و    .1391. د رئوفحیدري فرد، محم
هاي تهدید پذیر کید بر کاربريأپایدار شهري با ت ۀتوسع
شهر تبریـز از منظـر جنـگ، جغرافیـا و پایـداري      کالن

   .، زمستان5 محیط، سال دوم، شماره
ــی  .10 ــگري، عل ــید، عس ــازه در  .1390 .حســینی، بهش س

هاي گذشـته  گیري ازتجربیات جنگپناهگاه مدرن بهره
هاي نسـل ششـم، دومـین    طراحی پناهگاه در جنگدر 

  .المللی معماري و سازه، تهرانکنفرانس بین
خمر، غالمعلی،صالح گوهري، حسـام الـدین، حسـینی،     .11

گزینی پناهگاه شهري امکان سنجی مکان .1393 .زهرا
مطالعـه مـوردي    AHPو روش  IOبا استفاده از مـدل  

ۀ نامــفصـل  ر کرمــان،یک شـه ۀگانـه منطقهــ 13مـالت  
  .هفتم ةشمار سال دوم، شهري، ریزيمطالعات برنامه

. چشـمه دهرهنمایی، محمد تقـی و مصـطفی محمـدي    .12
ایـران،   لیلی بر ناپایداري اجتماعی در بوشهرتح .1388

، 260و  259 اقتصـادي، ش  -اطالعـات سیاسـی  ۀ مجل
  .297-284صص 

 .1390. زارعپور، مهدي، جعفري، صدیقه و بنابی، سجاد .13
اول، انتشـارات  ، ترجمه جلـد هاي متحركامنیت سامانه

  .ص 171دانشگاه آزاد اسالمی، چاپ اول، تهران، 
ریزي کـاربري اراضـی   برنامه . 1386. لهازیاري، کرامت .14

   .، چاپ سوم، انتشارات دانشگاه یزد، یزد شهري
 سند راهبردي .1386 ،سازمان پدافند غیر عامل کشور .15

  .پدافند غیرعامل ایران
، کتـاب  شـهري  کاربري زمـین  .1387. سعیدنیا، احمد .16

م، انتشـارات مرکـز مطالعـات    ها، جلد دوسبز شهرداري
   .13ریزي شهري، تهران، ص برنامه

 .توالیی، سیمین و ضـیائیان، پرویـز   عراقی، مهناز،شجاع .17
هـاي پشـتیبانی مـدیریت    پایگاه ۀمکانیابی بهین .1390
ــا اســتفاده از سیســتم اطبحــرا ، عــات جغرافیــاییالن ب

اري تهــران، مجلــه شــهرد 6 ۀمــوردي: منطقــ ۀمطالعــ
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اي، سال سـوم،  هاي شهري و منطقهمطالعات و پژوهش
  .61-32، اصفهان، صص 21شماره 

عفـر، سـعیدي،   شمس، مجید، معصوم پور سماکوش، ج .18
بررســی مــدیریت  .1390ی. شــهرام، شــهبازي، حســین

 :موردي ۀ(مطالع در بافت فرسوده کرمانشاه بحران زلزله
ریـزي  جغرافیـایی برنامـه   ۀنامـ آبـاد)، فصـل  یضف ۀمحل

  .20-1: 11 اي،منطقه
هــا در نقــش شــهرداري .1387. زاده، تهمینــهعباســی .19

پدافند غیرعامل در تهـاجم بـدون اسـتفاده از سـالح و     
درگیر شدن مستقیم،نشـریه فرهنـگ ایمنـی، سـازمان     

  .13هاي کشور، شماره ها و دهیاريشهرداري
پـــذیري ارزیـــابی آســـیب .1395 .علیـــزاده، مهـــدي .20

هـاي شـهري کوهدشـت بـا رویکـرد پدافنـد       زیرساخت
ارشناسـی ارشـد، اسـتاد راهنمـا     نامـه ک غیرعامل، پایان

ریـزي شـهري   پـور، گـروه جغرافیـا و برنامـه    امـان سعید
  .دانشگاه شهید چمران اهواز

نظري معماري دفـاع  مبانی .1395 مصطفی، شاد،فرزام .21
  جم.، تهران جام غیرعامل

 الحسـینی، احمـد، سیاوشـی،   قائدرحمتی، صفر، خـادم  .22
ــاهره، ــک  .1392 طـ ــزان ریسـ ــل میـ ــذیري تحلیـ پـ

 ۀخطـر زلزلـه، مجلـ    هاي شـهري لرسـتان از  هاسکونتگ
 .زمستان 9اي شماره جغرافیا و آمایش شهري منطقه

اله و پورموسـوي، سـید   ، سهامی، حبیبرضا، گلوردزاده .23
فرسـودة   هايبرنامهریزي راهبردي بافت .1397موسی. 

مـورد مطالعـه: شـهر     .شهري از منظر پدافند غیرعامل
شـماره  ، سال هشـتم  مجله آمایش جغرافیایی فضا،، یزد

  . مسلسل بیست و هفتم
ــدي .24 ــطفی،  هدمحمـ ــمه، مصـ ــنجش  .1393چشـ سـ

مخــاطرات، شــهري کــرج، در برابــر پــذیري بافــت نفوذ
  .18ش ریزي و آمایش فضا،هبرنام ۀنامفصل

سازي مکـانی  مدل. 1393 ،چشمه، مصطفیدهمحمدي .25
از دیگاه پدافنـد غیرعامـل   همجواري کاربري هاي ویژه 

ریـزي و آمـایش   برنامـه  ۀنامشهر اهواز))، فصلدر کالن
   .، تابستان 2فضا،ش

عامل، ستاد تـدوین  دفاع غیر. 1385. نیا، جعفرموحدي .26
   .متون درسی دافوس، تهران

ــا، جعفــرموحــدي .27 ــد   .1386. نی ــانی پدافن اصــول و مب
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