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چکيده

ایستگاههای موجود در خط یك قطار شهری پرداخته شده است.

پدافند غير عامل یکی از موضوعاتی است که از گذشته تا کنون در

یافتههای پژوهش بيانگر این است که در این خط ایستگاههای

برنامه ریزی برای شهرها از جایگاه ویژهای بر خوردار بوده است و

شریعتی و پاستور در الویت اول و دوم جهت احداث مراکز خرید

مکانیابی مطلوب را میتوان مهمترین اقدام در این جهت محسوب

و تجاری قرار گرفتهاند.

نمود؛ لذا این پژوهش با توجه به اهميت مبحث پدافند غير عامل در
مکانیابی کاربریها ،در پی بررسی و تأثير نقش پدافند غير عامل

کلمات کليدی :پدافند غيرعامل ،تحليل سلسله مراتبی (،)AHP

در احداث یکی از کاربریهای پر جاذبه شهری یعنی کاربری مراکز

خط یك قطار شهری مشهد ،مکان یابی

تجاری و خرید بر اساس روش سلسله مراتبی ( )AHPمیباشد.

 .1مقدمه

پژوهش حاضر از نظر روش تحقيق ،توصيفی – تحليلی با هدف

در طول تاریخ پس از انقالب کشاورزی ،ایجاد شهرها دومين

کاربردی میباشد که از طریق مطالعات اسنادی و ميدانی و هم

انقالب عظيم در فرهنگ انسان میباشد(نظریان .)97:7027 ،به

چنين استفاده از روش سلسلهمراتبی ( )AHPحاصل شده است.

طور کلی فلسفه شکلگيری شهرها (زندگی دسته جمعی)

خط یك قطار شهری مشهد به عنوان محدوده مطالعاتی این پژوهش

عامل دفاع بوده است ،یکی از شاخصهای مکان یابی شهرها

انتخاب شده است .در این راستا ابتدا عوامل موثر بر احداث مراکز

در ایران باستان عامل دفاع بوده است (سایر شاخصها :نزدیکی

تجاری و خرید با استفاده از نظر متخصصان و انجام قضاوت

به منابع آب و زمين زراعی و )...که سبب شده است شهرها در

گروهی به روش دلفی شناسایی شده و سپس با استفاده از روش
سلسله مراتبی ،وزندهی این معيارها انجام شده است .در انتها

بلندیها ،پایکوهها ،کنار رودخانهها ،زیر زمين و ...مکان یابی

معيارهای (الیهها) به دست آمده با توجه به وزن هر معيار به وسيله

شوند تا در مقابل تهاجمات دشمن به توان به سهولت از آن

توابع  overlayدر نرم افزار  GISتلفيق شده و امتياز هر یك از

دفاع کرد (حسينی امينی و همکاران.)7023،

ایستگاهها با توجه به عوامل مؤثر و وزن آنها به دست آمده است.
در ادامه با توجه به معيارهای به دست آمده به اولویتبندی
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بحث دفاع موضوعی نيست که تنها در مقابل تهدیدات دشمن

با توجه به اهميت موضوع پدافند غير عامل ،این مبحث در

معنا پيدا کند و اگر خواسته باشيم دقيقتر بيان نمایيم دفاع در

برنامه ریزی و رشتههایی که به گونهای با برنامه ریزی برای

مقابل تمام سوانحی که امکان رخ دادن دارد معنا مییابد .در

مکانها در ارتباط میباشد از جایگاه واالیی برخوردار

یك تقسيمبندی کلی میتوان سوانح به دو دسته اصلی تقسيم

میباشد (حسينی امينی و همکاران.)7032 ،

نمود:

لذا در این پژوهش با توجه با اهميت مبحث پدافند غير عامل

 .7حوادث طبيعی مانند زلزله ،آتش فشان ،طوفان ،گردباد،

در مکانیابی کاربریها سعی شده است نقش آن در امکان

بهمن ،زمين لغزش و ...که مهمترین عامل در کاهش حوادث

سنجی احداث یکی از کاربریهای پر جاذبه شهری یعنی

طبيعی محاسبه دوره بازگشت این حوادث برای طراحی

کاربری مراکز تجاری و خرید بر اساس روش سلسله مراتبی

ساختار دفاعی می باشد ( Ancey et al, 2004:39; Eckert

( )AHPپرداخته شود .الزم به ذکر است که در مکانیابی

.)et al, 2007:49

این کاربری در مجاورت ایستگاههای قطار شهری از اصول و

 .9حوادثی که حاصل دست انسان میباشد و آنچنان ناگهانی

روش توسعه حمل و نقل محور ( )TODاستفاده شده است

بروز میکند و آنچنان ویران مینمایند که مردم سانحه دیده از

ولی چون در این پژوهش مجالی بر توصيف آن نمیباشد تنها

عهده دفع و رفع خسارت آن در یك حالت کلی ،بر نمیآیند

به نتایج آن اکتفا میکنيم .از اهداف دیگر پژوهش میتوان به

مانند آتش سوزی ،انفجار ،سوانح جنگی و تروریستی و...

موارد زیر اشاره نمود:

میباشد.

 -آشنایی با مبحث پدافند غير عامل و اهميت آن در مکان

در نتيجه در یك دیدگاه کلی میتوان گفت شهرها به

یابی و احداث کاربریها.

گونهای مکان یابی میشدند که کمترین آسيب پذیری را در

 -تعيين عوامل مؤثر در انتخاب ایستگاهها دارای قابليت

مقابل سوانح داشته باشند (عزیزی و برنافر .)7023 ،مفهوم

ایجاد مراکز تجاری و خرید و مشخص نمودن جایگاه پدافند

آسيب پذیری با رجوع به موضوعاتی زنجيره خطرات ،عناصر

غير عامل در بين این عوامل.

بحران ،واکنش در مقابل بحران و آثار بحران بهتر درك

 -الویت گذاری و وزن دهی به این عوامل جهت انتخاب

میشود .به طور کلی مفهوم آسيب پذیری چارچوب بسيار

ایستگاههای مناسب با توجه به روش .AHP

مناسبی را برای درك ماهيت بحران ،وقایع بحرانی ،اثرات و
پيامدهای ناشی از وقوع بحران و همچنين واکنش در مقابل

 -2مواد و روشها:

بحران در سطوح مختلف فراهم میآورد و این مفهوم در

 - 1-2قلمرو پژوهش :

دیدگاه پدافند غير عامل از اهميت ویژهای برخوردار است

با توجه به جایگاه و نقش شهر مشهد در گستره شرقی ایران،

(تقوایی و جوزی خمسلویی )7023،و ما از کاربرد نظریههای

به عنوان دومين کالنشهر مذهبی جهان و بر اساس

تصميم گيری برای طراحی ساختار دفاعی برای کاهش آسيب

سياستهای کلی نظام در خصوص پدافند غير عامل کشور،

پذری آگاه نيستيم مگر اینکه تجزیه و تحليل هزینه منفعت آن

مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام ،برنامه ریزی و تدوین

برای آزمایش کارایی اقتصادی پروژههای مختلف از راه قياسی

راهبردهایی با هدف ارتقای ایمنی و امنيت آن اهميت مییابد؛

مورد بررسی گرفته شده باشد ( ;Wilhelm, 1997:309

لذا در این راستا در این پژوهش با توجه به راه اندازی خط

.)Wilhelm,1999

یك قطار شهری مشهد در سالهای اخير ،و اهميت آن در
اتصال شرق و غرب مشهد و جابجایی حجم باالیی از مسافر
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در این مسير ،خط یك قطار شهری مشهد به عنوان محدوده

بين کارشناسان که در طی دو یا چند مرحله انجام شده و نهایتاً

این پژوهش انتخاب شده است.

پس از چند بار تکرار اجماع نظر بين کارشناسان پدید آمد و

مطالعات مشاور طرح جامع حمل و نقل نشان داد که در سال

معيارها و زیر معيارها جهت مکانهای مناسب جهت احداث

 7021در بين کليه کریدورهای محتمل برای احداث خطوط

کاربریها بدست آمد .برای تجزیه و تحليل اطالعات ابتدا

حمل و نقل ریلی ،محور «فدائيان اسالم – وکيل آباد» تقاضای

عوامل مؤثر در امکان سنجی احداث مراکز تجاری و خرید

سفر در هر ساعت بالغ بر  71هزار مسافر در هر جهت خواهد

مشخص و سپس با توجه به روش سلسله مراتبی ()AHP

داشت؛ لذا لزوم استفاده از تکنولوژی ریلی اجتناب ناپذیر

اولویت و وزن هر معيار و زیر معيار مشخص شده است یعنی

نمود و محور مذکور از نقطه نظر پتانسيل جذب مسافر و

اینکه ابتدا دادهها جمع آوری و دسته بندی شده و سپس برای

امکان ساخت به عنوان گزینه برتر برای احداث خط قطار

به دست آوردن امتياز نهایی هر ایستگاه و تلفيق ،تحليل و

شهری  LRTشناخته و تصویب شد (مطالعات جامع

ترسيم معيارها از نرم افزار  GISو توابع  Overlayاستفاده

حملونقل مشهد.) 7039 ،

شده است.
 -3مبانی نظری پژوهش
 -1-3پدافند غير عامل در گذر زمان :
پدافند غير عامل در قبل از اسالم به صورت آمادگی در برابر
هجوم بيگانگان به شکلهای مختلفی نمایان شده است ،گاه با
ایجاد دژها و شهرهای مرزی همچون مرکنده توسط کورش و
هتره در زمان پارتيان ،گاه با ایجاد استحکامات دفاعی چند
الیه به دور سکونتگاههای انسانی همچون هگمتانه ،گاه با
بهره گيری از عناصر محيط طبيعی در ترکيب با استحکامات

شکل ( :)7نقشه موقعيت قرار گيری ایستگاههای خط یك قطار شهری در شهر

مصنوعی همچون پارسه و گاه با ایجاد موانع و استحکامات

مشهد (مرجع :نگارندگان)

عظيم و گسترده دفاعی همچون دیوار دفاعی گرگان موسوم
 -2-2روش تحقيق:

به «دیوار -سد» انوشيروان بوده است و گاه در دورهی ساسانی

این تحقيق از نظر روش شناسی توصيفی – تحليلی با اهداف

استفاده از خاکریز ،سنگربندی و استقرار دقيق مرکز لشکر در

کاربردی است و داده های مورد نياز به دو شيوهی اسنادی و

بلندیها را نام برد ( .)Comos,11117703در بعد از اسالم

ميدانی جمع آوری شده است.

با توجه به اینکه اسالم به صراحت به ضرورت امر دفاع و

در ابتدا برای آشنایی با مبحث پدافند غير عامل و اهميت آن

تأمين امنيت مسلمانان تأکيد نموده است و فقدان یك ارتش

در مکان یابی و احداث کاربریها از روش توصيفی و برای

منظم و کارآمد ،مانع از ایفای نقش مؤثر تمهيدات پدافند غير

بدست آوردن معيارها و زیر معيارها و امتياز آنها از روش

عامل در شهرها شده است.

دلفی استفاده شده است .در این روش کارشناسانی که در این

تا اواسط دوره قاجاریه ،جنگها کما بيش به صورت تن به تن

زمينه خبره بودند انتخاب شده و پرسشنامه ای که قبالً تهيه

و با سالحهای سرد صورت میگرفتند .نيروهای نظامی به دو

شده بين آنها توزیع گردیده است .در مرحله توزیع پرسشنامه

صورت پياده و سواره نبرد میکرد لذا در نتيجه بهترین دفاع
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در برابر حمله مهاجمان ،ایجاد مانع فيزیکی در راه پيشروی

زیربنایی و نيروی انسانی مطرح شده و مورد توجه قرار گرفته

دشمن و جلوگيری از دسترسی او به شهر بود .با ورود

است به عنوان مثال کشوری مثل سوئيس که اصالً ارتش

سالحهای گرم به صحنه جنگها در ایران ،اگرچه از اواسط

ندارد کليه ابنيههای آن ملزم به ساخت پناهگاه ضد هستهای

دوران قاجار آغاز شد ،ولی همراه با تغييرات بنيادین در شيوه

هستند و یا در کره شمالی مترو را در عمق زیاد و به جای یك

و ملزومات دفاعی بود به طوری که موجب حذف بسياری از

بندر حجيم چندین بندر کوچك میسازند تا از دسترس

استحکامات دفاعی گردید .حذف عناصر دفاعی از کالبد شهر

دشمن در امان باشد و یا در چين خيابانهای شانگهای و پکن

تأثيرات فضایی گسترده و عميقی در پی داشت که رشد افقی

را طوری طراحی کردهاند که بتوان شورشهای خيابانی را به

سریع شهر از اولين نتایج آن بود (داعی نژاد.)70-72:7031،

آسانی کنترل نمود ،در کشورهای پيشرفته نيز هر پروژهای قبل
از اجرا باید جنبه های دفاعی آن سنجيده شود (کامران و

 -2-3تعاریف پدافند غير عامل :

حسينی امينی .)7023،در کشور روسيه متروی شهر مسکو را به

«پدافند» به معنی «حفظ جان مردم» ،تضمين امنيت افراد،

گونهای ساخته که در مواردی تا  36متر عمق دارد و در مقابل

صيانت از تماميت اراضی و حاکميت ملی در همه مواقع در

سالحهای متعارف و غير متعارف مقاوم بوده و در شرایط

برابر هرگونه شرایط ،موقعيت و هرگونه تجاوز میباشد

اضطراری میتواند پناهگاه مورد استفاده مردم قرار گيرد

(احمرلوئی)70:7032،؛ و پدافند غير عامل یعنی:

(سليمانی.)91 :7023 ،

 مجموعه اقدامات غير مسلحانهای است که موجب کاهشآسيب پذیری نيروهای انسانی ،ساختمانها ،تأسيسات،

 -3-3اصول پدافند غير عامل :

تجهيزات و شریانهای حياتی شهر یا کشور در برابر حمالت

اصول پدافند غير عامل که برخی از آنها مهمترین اقدامات

نظامی یا مخاطرات طبيعی و انسانی میشود به سخن دیگر،

اساسی در تأمين دفاع غير عامل میباشند شامل موارد زیر

پدافند غيرعامل عبارت است از مجموعه فعاليتهای غير

میباشد که در تهيه طرحها متناسب با مأموریت ،وضعيت،

مسلحانهای که باعث افزایش بازدارندگی ،کاهش آسيب

موقعيت و شرایط زمانی و مکانی و رده سازمانی باید مورد

پذیری ،تداوم فعاليتهای ضروری ،ارتقای پایداری و تسهيل

استفاده و بهره برداری قرار گيرد (تاج بخش و

مدیریت بحران در مقابل تهدیدها و بحرانها میشود

همکاران 91 :7023،و اسدی ملردی.)76 :7031 ،

(.)Spilerman 9331:79

 مکانیابی ()Location

 -هر اقدام غير مسلحانه که موجب کاهش آسيب پذیری

 استتار ()Camouflage

نيروی انسانی ،ساختمانها ،تأسيسات ،تجهيزات ،اسناد و

 اختفا ()Conceament

شریانهای کشور در مقابل تهدیدات انسان ساز گردد« ،پدافند

 پوشش ()Cover

غير عامل» خوانده میشود (اسماعيلی شاهرخت و تقوایی،

 فریب ()Deception

.)7023

 پراکندگی ()Dispersion

 -3-3تجربيات جهانی پدافند غير عامل:

 تفرقه و جابجایی ()Separation and movement

پس از پایان جنگ جهانی دوم در بسياری از کشورهای

 مقاوم سازی و استحکامات ()Fortification

جهان ،پدافند غيرعامل نوین به عنوان راهکار غير مسلحانه در

 هشدار و اعالم خبر ()Early warning

جهت کاهش آسيب پذیری تأسيسات شهری ،تجهيزات
11
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مکان یابی انتخاب بهترین و مطلوبترین نقطه و محل استقرار

شاغالن درون ساختمان ،ارزش سرمایههای داخل آن ،مساحت

است به طوری که پنهان و مخفی نمودن نيروی انسان ،وسایل

بنا و تعداد طبقات به پنج گروه اهميتی تقسيمبندی میشوند که

و تجهيزات و فعاليتها را به بهترین وجه امکان پذیر سازد

در شکل ( )9به صورت اجمالی ویژگیهای این ساختمانها

(موحدی نيا.)11 :7036 ،

بيان شده است (مقررات ملی ساختمان 6 :7029،و .)1

مکان یابی مطلوب را میتوان مهمترین اقدام پدافند غير عامل

همانطور که در شکل ( )9نشان داده شده است مراکز تجاری و

در کاهش آسيب پذیری مراکز حياتی و حساس محسوب

خرید در دسته ساختمانهای با درجه اهميت زیاد قرار داشته و

نمود .زیرا اگر در مرحله صفر پروژه طراحی ،احداث و

رعایت مباحث پدافند غيرعامل در این ساختمانها الزامی است.

تأسيس مراکز حياتی و حساس عوامل و معيارهای ذیربط
دفاعی و امنيتی از قبيل «حداکثر استفاده از عوارض طبيعی،
آمایش سرزمينی ،رعایت پراکندگی ،پرهيز از انبوه و حجيم
سازی ،مقاوم سازی اوليه و بسياری از فرصتهای موجود در
دسترس» رعایت ،نظارت و کنترل گردد .از بروز بسياری از
مشکالت بعدی نوعاً پيچيده و هزینه بر جلوگيری به عمل
خواهد آمد.
توسعه جوامع ،زیرساختها ،خدمات و مناطق شهری عموماً
در اثر بروز سوانح آسيب میبينند و بر اساس ماهيت ،ساختار

شکل ( :)9نمودار گروهبندی ساختمانها در مبحث پدافند غير عامل در مقررات

و مجاورتشان با مناطق نا امن ،درجات مقاومت متفاوتی از

ملی ساختمان (مقررات ملی ساختمان 6 :7029،و .)1

خود نشان میدهند (آیسان و دیویس)7039 ،؛ لذا بررسی و
ارزیابی نقش الزامات پدافند غير عامل در مکان یابی مراکز و

 – 4یافتههای پژوهش:

تأسيسات شهری اقدامی ضروری است و تأخير در آن باعث

 -1-4فرایند تجزیه و تحليل به روش سلسله مراتبی

ناپایداری و آسيب پذیری شهر میشود .بنابراین انتخاب راه

(:)AHP

حل و دستيابی به الگوی بهينه و بررسی ساز و کار الزم منطبق

فرایند تحليل سلسلهمراتبی برای اولين بار توسط توماس آل

بر تحوالت فناوری روز را میطلبد.

ساعتی در سال  7233مطرح شد ،یکی از جامعترین برای

اهميت بحث پدافند غيرعامل به گونهای است که در برنامه

تصميم گيری با معيارهای چندگانه است که امکان بررسی

پنجم توسعه نگاه ویژهای به آن شده است و پدافند غيرعامل به

سناریوهای مختلف را به مدیران میدهد و همچنين ميزان

یکی از محورهای اساسی موضوع امنيت ملی و دفاع میباشد

سازگاری و ناسازگاری تصميم را نشان میدهد که از مزایای

که بایستی در برنامهریزی لحاظ شود ،در سند راهبردی سازمان

ممتاز این تکنيك در تصميم گيری چند معياره است .فرایند

پدافند غيرعامل نيز لزوم تمهيدات پدافند غيرعامل در کليه

تحليل سلسله مراتبی به علت ماهيت ساده و در عين حال

طرحهای عمرانی ،شهری و ...مورد تأکيد قرار گرفته است

جامعی که دارد مورد استقبال مدیران و کاربران مختلف واقع

(کامران و حسينیامينی .)7027،که در این راستا مبحث پدافند

شده است و در طول ساليان اخير در محافل علمی مورد توجه

غير عامل به مقررات ملی ساختمان اضافه گردید .در این

قرار گرفته است.

مبحث ،ساختمانها بر مبنای نوع کاربری آن ،تعداد ساکنين یا
17
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در این پژوهش پس از مشخص شدن معيارها و زیر معيارهای

 -3-4ارزش گذاری الیه های اطالعاتی

هرکدام و امتيازدهی هر یك از ایستگاه های  99گانه خط

منظور از ارزش گذاری ،دادن وزنهایی به الیههای اطالعاتی

یك قطار شهری (محدوده مورد مطالعه) بر مبنای معيارهای

متناسب با درجه اهميت و تأثير آنها در انتخاب مکان مناسب

مذکور در این مرحله برای تجزیه و تحليل و تعيين ضرایب

است .هدف اصلی از وزن دهی یا ارزش گذاری الیه های

اهميت هر معيار نسبت به دیگر معيارها و همچنين زیر معيارها

اطالعاتی ،بيان اهميت هر معيار نسبت به سایر معيارهاست

نسبت به یکدیگر از این روش ( )AHPاستفاده شده است.

(فرج زاده اصل.) 29 : 7031 ،
در این مرحله معيارها یا فاکتورها به صورت دو به دو با

 -2-4شناسایی عوامل یا معيارهای تأثير گذار در

یکدیگر مقایسه میشوند .مبنای قضاوت در این امر مقياس 2

مکان یابی

کميتی ،معروف به مقياس ساعتی (نام واضع روش مقایسه)

شناسایی و انتخاب عوامل یا معيارهایی که در امکان سنجی

میباشد .مقایسه های دو به دو در یك جدول  n×nبه شرح

احداث مراکز تجاری و خرید تأثيرگذار میباشند از مراحل

جدول یك تدوین میشود.

مهم مطالعه است .هر قدر عوامل شناسایی شده با واقعيتهای
زمينی تطابق بيشتری داشته باشد نتایج مکانیابی رضایت

جدول ( :)7مقایسه دو دویی معيارها و زیر معيارها آقای ساعتی
درجه

بخش تر خواهد بود .عوامل یا معيارهایی که در این پژوهش

توصيف کيفی

توضيحات

1

اهميت کم

هر دو عنصر دارای خصوصيات یکسانند

2

اهميت کم تا متوسط

3

اهميت متوسط

اهميت

مورد استفاده قرار میگيرند به شش دسته اصلی یعنی عوامل
اجتماعی ،ترافيکی ،اقتصادی ،کالبدی ،عملکردی و سياستی و
مدیریتی تقسيم شدهاند که هرکدام دارای زیر معيارهای
خاص خود میباشند که این معيارها و زیر معيارها را میتوانيد
در نمودار درختی شکل ( ،)0مشخص است (وفائی،
اکبری.7)7033،

4

اهميت متوسط تا زیاد

5

اهميت زیاد

یك معيار نسبت به معيار دیگر دارای
اهميت کم تا متوسط میباشد.
عامل تجربه و صحت قضاوت یك معيار
نسبت به دیگری اندکی بيشتر است.
یك معيار نسبت به معيار دیگر دارای
اهميت متوسط تا زیاد میباشد.
ميزان تجربه و صحت قضاوت در مورد
یك معيار نسبت به دیگری بسيار قویتر
است.

6
7
8
شکل ( : )0نمودار معيارهای مؤثر در احداث مراکز تجاری و خرید در مجاورت

اهميت زیاد تا خيلی

یك معيار نسبت به معيار دیگر دارای

زیاد

اهميت زیاد تا خيلی زیاد میباشد.

اهميت خيلی زیاد
اهميت خيلی زیاد تا
شدید

اهميت متوسط تا زیاد میباشد.
قرائنی که به نفع یك معيار نسبت به

9

اهميت مطلق

معيار دیگر وجود دارد در باالترین رده
مورد تأیيد است.

برای ت عيين معيارها و زیر معيارها و هم چنين وزن آنها از نظر متخصصانی که

مرجع(:ال ساعتی1 44 : 7012 ،و )Malczewski,1999:183

در این مبحث صاحب نظر بودهاند و انجام قضاوت گروهی(روش دلفی) و با
توجه به اصول و اهداف توسعه حمل و نقل محور استفاده شده و چون تشریح
آن از مجال این پژوهش خارج است از ذکر آن خودداری و تنها به نتایج آن
اکتفا شده است.

برتری آن در عمل نيز محسوس است.
یك معيار نسبت به معيار دیگر دارای

ایستگاههای قطار شهری (مرجع :نگارندگان)
7

از یك عنصر قویاً پشتيبانی میشود و
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امتياز نهایی بدست آمده به روش دلفی و با توجه به مقياس نه

در این پژوهش برای ارزش گذاری اطالعاتی از فرآیند سلسله

کميتی آقای ساعتی برای هر معيار و زیر معيار در جدول ()9

مراتبی ( )AHPاستفاده شده است .اولين قدم در فرآیند

و ( )0نشان داده است.

تحليل سلسله مراتبی ایجاد یك ساختار سلسله مراتبی از
موضوع مورد بررسی میباشد که در آن هدفها ،معيارها،

جدول ( :)9امتياز نهایی هر معيار با استفاده از روش دلفی

گزینهها و ارتباط بين آنها نشان داده شوند (شکل ( .))0پنج

معيار اصلی

امتياز نهایی در مقایسه دو دویی

مرحله بعدی در این روش ،محاسبه وزن (ضریب اهميت)

اجتماعی

5

اقتصادی

8

معيارها ،محاسبه وزن (ضریب اهميت) زیر معيارها ،محاسبه

ترافيکی

7

کالبدی

6

بررسی سازگاری منطقی قضاوتها میباشد(معصومی

عملکردی

9

عوامل سياستی و برنامه ریزی

اشکوری؛ .) 701 : 7031

7

وزن (ضریب اهميت) گزینهها ،محاسبه امتياز نهایی گزینهها و

پس از بدست آوردن وزن هر معيار و زیر معيار جهت امتياز
دهی نهایی هر ایستگاه از لحاظ امکان سنجی احداث مراکز

جدول ( : )0امتياز نهایی هر زیر معيار با استفاده از روش دلفی
معيار
اصلی
اجتماعی

امتياز نهایی
زیر معيار

اقتصادی

کالبدی

عملکردی

در مقایسه

امتياز نهایی w 1g ij 

دودویی
تراکم جمعيتی در محدوده ایستگاهها

7

سطح درآمد ساکنان در محدوده ایستگاهها

6

وجود شریانهای اصلی و آناليز ترافيکی محدوده
ترافيکی

خرید و تجاری از فرمول زیر استفاده شده است:

ایستگاهها (دسترسی)
مجاورت با ایستگاهها و خط حملونقل عمومی
تعداد سفر به نواحی هر ایستگاه برای تفریح و خرید

9

ميزان کمبود مساحت تجاری

6

قيمت هر مترمربع زمين در محدوده ایستگاهها

7

مالکيت ابنيه در محدوده ایستگاهها

9

قدمت ابنيه در محدوده ایستگاهها

5

دانه بندی قطعات در محدوده ایستگاهها

7

تأثير کاربری وضع موجود در محدوده ایستگاهها

7

تأثير سازگاری کاربری همجوار در محدوده ایستگاه

8

k

 w
k 1 i 1

ضریب اهميت معيار=wk

7
9

m

n

ضریب اهميت زیرمعيار=w1
امتياز هر ایستگاه در هر زیر معيار=gij
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جدول ( : )4امتياز نهایی هر ایستگاه از لحاظ احداث مراکز خرید و تجاری با استفاده از فرایند سلسله مراتبی
اجتماعی

اقتصادی

ترافيکی

عملکردی

کالبدی

تراکم جمعيتی

سطح رفاه ساکنان

دسترسی

خيام

0/0250

0/0574

0/1742

0/4300

0/2601

0/0449

0/1779

0/1583

0/0135

0/0300

0/2158

2/6659

4/2530

آزادی

0/0270

0/0574

0/1548

0/4300

0/2601

0/0320

0/1759

0/1578

0/0154

0/0301

0/2031

2/6024

4/1459

پارك

0/0212

0/0410

0/2021

0/8600

0/6852

0/0629

0/1759

0/1595

0/0276

0/0277

0/2031

2/8736

5/3399

کوثر

0/0551

0/0410

0/1473

0/3225

0/1228

0/0220

0/2416

0/1993

0/0254

0/0270

0/2920

2/6659

4/1617

هاشميه

0/0582

0/0410

0/2021

0/2150

0/1228

0/0220

0/2553

0/1649

0/0247

0/0272

0/3301

2/6659

4/1291

0/0628

0/0410

0/1140

0/4300

0/1228

0/0220

0/2791

0/1914

0/0312

0/0288

0/3428

3/8084

5/4743

دانشجو

0/0575

0/0410

0/2516

0/8600

0/1228

0/0220

0/2674

0/1924

0/0336

0/0280

0/3555

2/6659

4/8975

صدف

0/0505

0/0410

0/1333

0/3225

0/1228

0/0381

0/2791

0/1949

0/0324

0/0282

0/2920

2/6278

4/1625

تربيت

0/0450

0/0410

0/1365

0/4300

0/0551

0/0161

0/2791

0/1884

0/0280

0/0256

0/1777

2/6659

4/0884

0/0463

0/0410

0/2331

0/3225

0/0551

0/0161

0/2865

0/1922

0/0275

0/0247

0/3758

2/6659

4/2867

0/0483

0/0410

0/2903

0/1075

0/0551

0/0147

0/2900

0/1895

0/0269

0/0263

0/1650

2/6659

3/9205

0/0239

0/0246

0/1290

0/1075

0/0551

0/0147

0/2908

0/1910

0/0354

0/0258

0/1269

2/6659

3/6908

0/0149

0/0246

0/1290

1/5050

0/0551

0/0147

0/2990

0/1993

0/0394

0/0185

0/1269

2/6659

5/0925

دانش
آموز

داند ان پز
شکان
نمایشگاه
پارك
بازی
طرقبه

ایستگاهها

فلسطين

0/0224

0/0574

0/2832

1/0750

0/5145

0/0549

0/1313

0/1536

0/0213

0/0257

0/5078

2/6024

5/4495

مجاورت با

طالقانی

0/0410

0/0574

0/1892

0/5375

0/3614

0/0229

0/1579

0/1515

0/0270

0/0255

0/6474

2/6659

4/8845

تعداد سفر

پاستور

0/0367

0/0574

0/0968

1/6125

0/3614

0/0229

0/1599

0/1506

0/0223

0/0259

0/7490

2/6659

5/9611

تجاری

شریعتی

0/0180

0/0410

0/1806

1/3975

1/5690

0/0498

0/1438

0/1524

0/0197

0/0276

0/7680

2/5967

6/9643

کمبود مساحت

قيمت زمين

مالکيت ابنيه

قدمت ابنيه

دانه بندی

امام خمينی

0/0275

0/0410

0/1548

0/6450

1/3768

0/0353

0/2713

0/1630

0/0154

0/0237

0/5586

2/6366

5/9489
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وضع موجود

بسيج

0/0317

0/0410

0/0903

1/8275

1/3768

0/0353

0/1759

0/1635

0/0148

0/0221

0/5967

2/6659

7/0414

اعتصامی

تاثيرفعاليتهای

شهریور17

0/0452

0/0410

0/1763

0/2150

0/3578

0/0184

0/2904

0/1627

0/0154

0/0195

0/4951

2/8044

4/6412

پروین

فعاليتها

0/0721

0/0082

0/1699

0/8600

0/3578

0/0184

0/3112

0/1604

0/0129

0/0170

0/4697

2/9198

5/3773

غدیر

تأثير سازگاری

0/0530

0/0246

0/2849

1/9350

0/7014

0/0219

0/3303

0/1564

0/0139

0/0159

0/2412

2/7611

6/5397

نام ایستگاه

امتياز
نهایی

نقش پدافند غير عامل در مکانیابی مطلوب کاربریها مطالعه موردی :کاربری مراکز تجاری و خرید در خط یك قطار شهری مشهد ،ص03-71.

شکل ( :)4نقشه دانه بندی قطعات مجاور ایستگاهها (مرجع :نگارندگان)

شکل ( :)6نقشه نوع دسترسی ایستگاهها (مرجع :نگارندگان)

شکل ( :)1نقشه تراکم جمعيتی محدوده ایستگاهها (مرجع :نگارندگان)

شکل ( :)1نقشه قدمت قطعات مجاور ایستگاهها (مرجع :نگارندگان)

سپس با توجه به فرمولی که در باال گفته شد برای بدست

ماتریس مقایسه دودویی شاخصها باید مجدداً تشکيل شود

آوردن امتياز هر ایستگاه از لحاظ هر زیر معيار ابتدا عدد امتياز

(پور طاهری؛  .) 30 :7012با توجه به اینکه ضریب سازگاری

مربوط به آن ایستگاه در آن زیر معيار را در وزن آن زیر معيار

مساوی  3/32میباشد ،سازگاری در قضاوتها مورد قبول

و سپس وزن معيار مربوطه ضرب میکنيم .مثالً امتياز ایستگاه

است و نيازی به تجدید نظر در قضاوتها نمیباشد.

غدیر از لحاظ تراکم جمعيتی به صورت زیر محاسبه میشود:

سپس اعداد بدست آمده را در زیر معيارهای مختلف به

 = 9596 × 3511 ×353093 = 35310امتياز ایستگاه غدیر

صورت ردیفی با هم جمع کرده تا امتياز نهایی هر ایستگاه از

از لحاظ تراکم جمعيتی

لحاظ احداث مراکز خرید و تجاری در مجاورت ایستگاههای

مرحله انتهایی در روش سلسلهمراتبی محاسبه ضریب

قطار شهری بدست آید .برای مشاهده امتياز نهایی و اولویت

ناسازگاری میباشد که از تقسيم شاخص ناسازگاری به شاخص

بندی ایستگاههای  99گانه خط یك قطار شهری میتوان به

تصادفی بودن ،حاصل میشود ،هرچه این ضریب کوچكتر

جدول ( )4مراجعه نمود.

یا مساوی  3/7باشد ،سازگاری در قضاوتها قبول است

الزم به تذکر است که با توجه به اینکه در هر نوع برنامه ریزی

وگرنه باید در قضاوتها تجدید نظر شود .به عبارت دیگر

عوامل و معيارهایی وجود دارند که کل برنامه ریزی را تحت
12
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الشعاع خود قرار داده و بر آن تأثير مستقيم دارند و لحاظ
ننمودن آن معيارها باعث عدم کارایی و تحقق برنامه ریزی
میشود لذا در این پژوهش این معيارها را به عنوان عوامل
مدیریتی و سياستی در نظر گرفته شده است و تأثير این عوامل
با توجه به اهميت آنها در ارزیابی نهایی ایستگاهها مد نظر قرار

شکل ( :)3نمودار نرمال بر اساس امتياز نهایی ایستگاهها(مرجع :نگارندگان)

گرفته است در نتيجه در این پژوهش ابتدا امتياز نهایی
ایستگاههای  99گانه خط یك قطار شهری مشهد با توجه به

شکل ( )2و جدول ( )1اولویت بندی ایستگاهها در ناحيههای

عوامل اجتماعی ،ترافيکی ،اقتصادی و کالبدی از طریق روش

ویژه یك و دو و نامناسب میباشد.

 AHPبه دست آمده و سپس ایستگاههایی که امتياز آن با
توجه به نمودار نرمال در قسمت مجاز قرار گرفته بود با توجه
به عامل عملکردی و سياستی از طریق روش  AHPدوباره
امتياز دهی شده تا اولویت نهایی ایستگاه از نظر احداث مراکز
تجاری و خرید به دست آید.
سپس برای تعيين اولویت بندی ابتدایی ایستگاهها آنها را به سه
گروه که در زیر مشخص است تقسيم گردید:
شکل ( :)2اولویت بندی ایستگاهها بر اساس امتياز نهایی (مرجع :نگارندگان)

 ایستگاههای دارای پتانسيل باال -ایستگاههای دارای پتانسيل متوسط

در مرحله بعدی ایستگاههایی که دارای پتانسيل باال جهت

 -ایستگاههای نامناسب

احداث مراکز تجاری و خرید بودهاند الویت بندی شده است.

به این منظور ابتدا نمودار نرمال را بر اساس امتياز نهایی هر

برای اولویت بندی این ایستگاهها معيار یا عامل ششم یعنی

ایستگاه تشکيل شد و با فرض اینکه جامعه آماری مذکور یك

عوامل سياستی و مدیریتی را در امتيازدهی دخالت داده تا

جامعه نرمال محسوب شود.

اولویت نهایی ایستگاهها به دست آید .که در ادامه به تشریح
باشد یعنی امتياز

 -ایستگاههایی که امتياز آنها بيش از

آن میپردازیم:

نهایی آنها بيش از  159632باشد جزء ایستگاههای دارای

-1-3-4بررسی تأثير عوامل سياستی و برنامه ریزی

پتانسيل باال محسوب شده است.

بر اولویت بندی ایستگاههای دارای پتانسيل باال

 -ایستگاههایی که امتياز نهایی آنها بين

جهت احداث مراکز خرید و تجاری:

و

 -1-1-3-4پدافند غير عامل:

باشد یعنی امتياز نهایی آنها کمتر از  159632و بيشتر از

بررسی تأثير عامل مذکور بر مبنای مطالعات پایه محيط طبيعی

 451197باشد جزء ایستگاههای دارای پتانسيل متوسط

مشاور فرنهاد صورت گرفته است .بر اساس نقشه پهنهبندی

محسوب خواهد گردید.
 -ایستگاههایی که امتياز آنها کمتر از

شدت آسيبپذیری این مطالعات مطرح شده که نتایج شدت

باشد یعنی امتياز

آسيب پذیری در محدوده ایستگاههای 99گانه به صورت زیر

نهایی آنها کمتر از  451197باشد جزء ایستگاههای نامناسب

است:

محسوب میگردند.
2.5
55
2.5

ايستگاه هاي داراي پتانسيل باال

86
9

2

12
2...5
1

ايستگاه هاي داراي پتانسيل متوسط

ايستگاه هاي نامناسب
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جدول ( :)1اولویت بندی ایستگاهها بر اساس امتياز نهایی
نام ایستگاه

امتياز
نهایی

-2-1-3-4طرح فرادست:

اولویت بندی ایستگاهها
ویژه

ویژه

یك

دو

بررسی عامل فوق بر مبنای مطالعات طرح جامع مشهد در نظر
گرفته شده است (به دليل اینکه هنگام انجام این پژوهش طرح

نامناسب

غدیر

6/5397

جامع مالك عمل طرح مهرازان بوده است) .بر این اساس در

پروین اعتصامی

5/3773

هفده شهریور

4/6412

این مرحله تأکيد عامل فوق بر کاربری پيشنهادی است که

بسيج

7/0414

طرح جامع برای محدودههای اطراف ایستگاههای  99گانه
خط یك قطار شهری ارائه نموده است .در ادامه نتایج حاصل

امام خمينی

5/9489

شریعتی

6/9643

از بررسی پيشنهادات طرح جامع آورده شده است:

پاستور

5/9611

طالقانی

با توجه به طرح جامع مهرازان محدوده ایستگاههای غدیر و

4/8845

فلسطين

5/4495

پروین اعتصامی که به کاربری مسکونی و کاربریهای در

خيام

4/2530

آزادی

4/1459

احداث مراکز تجاری که در سطوحی باالتر از ناحيه کار

پارك

5/3399

کوثر

میکند مغایر است ،در نتيجه این دو ایستگاه از اولویت احداث

4/1617

هاشميه

4/1291

مراکز تجاری از لحاظ طرحهای فرادست حذف میگردد.

دانش آموز

5/4743

دانشجو

4.8975

ضلع شمالی ایستگاههای پارك و دانشآموز به کاربری

صدف

4/1625

تربيت

مسکونی – تجاری با تراکم کم تخصيص یافته است و

داند ان پز شکان

4/0884
4/2867

محدوده ضلع جنوبی ایستگاههای پارك و دانش آموز و

نمایشگاه

3/9205

محدوده ایستگاههای شریعتی ،پاستور ،فلسطين به کاربری

پارك بازی

3/6908

مسکونی – تجاری با تراکم متوسط تخصيص یافته است

طرقبه

5/0925

(مهرازان.)7013 ،

سطح ناحيه اختصاص یافته است با پيشنهادها این مطالعه جهت

هم چنين محدوده ایستگاههای بسيج و امام خمينی و محدوده

 -3-1-3-4قابليت بلند مرتبه سازی:

در بين ایستگاههای ناحيه ویژه یك محدوده ایستگاههای

بررسی عامل مذکور بر مبنای مطالعات مشاور پژوهش

پارك ،دانشآموز و غدیر دارای آسيبپذیری کمتری نسبت

ساختمانی (مطالعات خط یك قطار شهری مطالعات اقتصادی

به سایر محدوده ایستگاهها را دارا میباشد .محدوده ایستگاههای

در حوزه نفوذ ایستگاهها) صورت گرفته است (پژوهشهای

شریعتی ،پاستور و فلسطين دارای آسيب پذیری متوسط تا زیاد

ساختمانی ،)7031 ،که نتایج آن به صورت خالصه با توجه به

میباشد و محدوده ایستگاههای بسيج و امام خمينی دارای

ایستگاههای  99گانه خط یك قطار شهری در جدول ()6

بيشترین آسيب پذیری نسبت به سایر ایستگاهها میباشند

آمده است:

(فرنهاد.) 944:7033 ،
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-4-4ارزیابی نهاییو اولویتبندی ایستگاههای دارای
جدول ( :)6قابليت بلند مرتبه سازی در ایستگاههای با پتانسيل باال

پتانسيل باال جهت احداث مراکز خرید و تجاری:

نام ایستگاه

قابليت بلندمرتبه سازی

با توجه به جدول ( )1که امتياز هر زیر معيار نسبت به یکدیگر

غدیر

محدودیت صدور مجوز مازاد تراکم

را مشخص مینماید پس از بررسی عوامل فوق (عوامل سياستی

محدودیت مازاد تراکم به دليل مجاورت با فرودگاه

و برنامه ریزی) در ایستگاههای دارای پتانسيل باال نتایج زیر

پروین اعتصامی

و توقفگاه ماشينهای سنگين

بسيج

قابليت صدور مجوز تراکم مازاد

امام خمينی

قابليت صدور مجوز تراکم مازاد

شریعتی

قابليت صدور مجوز تراکم مازاد

پاستور

پيشنهاد صدور مجوز مازاد تراکم

فلسطين

صدور مجوز مازاد تراکم

پارك
دانش آموز

بدست آمد:
جدول ( :)1امتياز زیر معيار عوامل سياستی و برنامهریزی
معيار اصلی

به دليل وجود دانشگاه فردوسی و پارك ملت
تغييرات تراکم پيشنهاد نمیشود
در شمال ایستگاه و بلوار دانش آموز محدودیتی

زیر معيار

امتياز نهایی در
مقایسه دو دویی

پدافند غير عامل

1

عوامل سياستی

طرحهای فرادست

2

و برنامه ریزی

قابليت بلند مرتبه سازی

1

اثرات زیست محيطی

6

جهت صدور مجوز مازاد تراکم دیده نمیشود

در ارزیابی نهایی ایستگاههای دارای پتانسيل باال بر اساس عوامل

بر طبق جدول فوق محدوده ایستگاههای غدیر و پروین

سياستی و برنامه ریزی با توجه به اینکه عوامل طرح فرادست و

اعتصامی به دليل مجاورت با فرودگاه و توقفگاه ماشينهای

قابليت بلندمرتبه سازی تأثير به سزایی در گزینش نهایی دارند

سنگين دارای محدودیت صدور مجوز مازاد تراکم میباشد.

اولویتبندی ایستگاههای ناحيه ویژه یك به شرح زیر میباشد:

هم چنين در محدوده ایستگاه پارك به دليل وجود دو

 .7ایستگاه شریعتی

کاربری تثبيت شده دانشگاه فردوسی و پارك ملت تراکم

 .9ایستگاه پاستور

مازاد پيشنهاد نمیشود و در مابقی ایستگاهها یعنی محدوده

 .0ایستگاه امام خمينی

ایستگاههای بسيج ،امام خمينی ،شریعتی ،پاستور و دانش آموز

 .4ایستگاه بسيج

قابليت صدور مجوز مازاد تراکم بال مانع میباشد.

 .1ایستگاه فلسطين

 -4-1-3-4تأثيرات محيط پيرامون:

 .6ایستگاه دانش آموز

مطالعه تأثيرات محيط پيرامون بر مبنای مطالعات پایه محيط

 .1ایستگاه پارك

طبيعی مشاور فرنهاد میباشد و به دليل محدودیت اطالعات

 .3ایستگاه غدیر

تنها تأثير شدت آلودگی صوتی بر محدوده ایستگاههای دارای

 .2ایستگاه پروین اعتصامی

پتانسيل باال بررسی شده است .در زیر نتایج حاصل به طور
خالصه آمده است:

 -5نتيجه گيری و ارائه پيشنهادها:

در بين ایستگاههای دارای پتانسيل باال ،محدوده ایستگاه پارك

عامل دفاع و پدافند غيرعامل یکی از موضوعاتی میباشد که از

با شدت آلودگی  33دسی بل ،محدوده ایستگاه بسيج با 31

گذشته تاکنون در برنامهریزی برای شهرها از جایگاه ویژهای

دسی بل و محدوده ایستگاه فلسطين با  34دسی بل بيشترین

برخوردار بوده است و شهرها به گونهای برنامهریزی که کمترین

آلودگی را دار میباشند (فرنهاد.) 707:7031،

آسيبپذیری را نسبت به سوانح مختلف داشته باشند .در این
راستا با توجه به اهميت پدافند غير عامل سعی شد به نقش آن
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در مکانیابی مطلوب کاربریها که میتوان آن را مهمترین

مراتب باالتری برخوردار میباشد) پيشنهاد میشود :اگر در

اقدام پدافند غير عامل در کاهش آسيب پذیری مراکز حياتی و

هنگام مکانیابی برخی از کاربریها (مانند مراکز تجاری و

حساس محسوب میباشد پرداخته شود .در این پژوهش عوامل

خرید و ،)...مباحث مربوط به پدافند غيرعامل لحاظ شود عالوه

مؤثر در مکانیابی کاربری مراکز تجاری و خرید به روش

برای باال بردن امنيت جانی افرادی که برای در آنجا حضور

دلفی شناسایی شده و سپس به شش دسته تقسيمبندی شدهاند

دارند و یا به آنجا مراجعه میکنند را در مقابل سوانح غير قابل

و پدافند غير عامل به عنوان یك زیر معيار سياستی و مدیریتی

پيشبينی باال برد میتوان از آنها به عنوان پناهگاه درجه دو

که برنامه ریزی صورت گرفته را خارج از محيط برنامه ریزی

(پناهگاهی که در مقابل اثرات مختلف سالحهای متعارف مقاوم

تحتالشعاع خود قرار داده و به صورت یك عامل بيرونی مورد

بوده ولی در مقابل اثرات سالحهای اتمی و شيميایی مقاوم

بررسی قرار گرفته است .با توجه به اینکه در این پژوهش

نمیباشد) یا پناهگاه درجه سه (فقط در مقابل موج و ترکش

ایستگاههایی که از نظر پدافند غيرعامل مناسب بوده ولی از نظر

سالحهای متعارف قابليت مقاومت دارد) مورد استفاده نمود.

عوامل دیگر دارای رتبههای خيلی پایينتری میباشند لذا در

که این باعث عملکرد چند منظوره آنها شده و از هزینههای

طبقهبندی ایستگاهها (که با توجه به روش سلسلهمراتبی ()AHP

باالیی که برای ایجاد پناهگاهها مستقل در نقاط مختلف شهر

صورت گرفت) و امتياز نهایی هر ایستگاه (برای به دست

میشود جلوگيری نمود.

آوردن امتياز نهایی هر ایستگاه و تلفيق ،تحليل و ترسيم معيارها

منابع

از نرمافزار  GISو توابع  Overlayاستفاده شده است) ما شاهد

 -7ال ساعتی ،توماس :)7012( ،تصميم گيری به روش ،AHP

آن بودیم این ایستگاهها به عنوان ایستگاههای دارای اولویت

ترجمه اللهيار افشار ،انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی.

پایين جهت احداث مراکز تجاری و خرید معرفی شدهاند (مانند

 -9آیسان ،یاسمين و دیویس ،یان (  ،) 7039معماری و برنامه ریزی

ایستگاههای پار و غدیر) لذا در این راستا پيشنهاد میگردد:

بازسازی ،ترجمه دکتر عليرضا فالحی ،دانشگاه شهيد بهشتی.

اوالً ایستگاههایی به عنوان احداث مراکز تجاری و خرید

 -0احمرلوئی ،محمد حسين :)7032( ،پدافند غير عامل در

انتخاب شوند که کمترین آسيب پذیری را داشته و از طرف

جنگهای نوین ،دانشکده فارابی ،تهران.
 -4اسدی ملردی ،مهدی و نجار ،محمد باقر :)7031 ( ،پدافند غير

دیگر دارای رتبه باالتری نسبت به دیگر عوامل باشند لذا

عامل ،انتشارات ملرد.

ایستگاههای شریعتی و پاستور گزینههای مناسبتری جهت

 -1اسماعيلی شاهرخت ،مسلم و تقوایی ،علی اکبر:)7023( ،

احداث مراکز تجاری و خرید میباشند (چون هم دارای

ارزیابی آسيب پذیری شهر با رویکرد پدافند غير عامل با استفاده از

آسيب پذیری متوسط بوده و هم از لحاظ دیگر عوامل دارای

روش دلفی (نمونه موردی :شهر بيرجند) ،دو فصلنامه مدیریت

رتبه باالتری میباشند) و ایستگاه امام خمينی هر چند که

شهری ،شماره .93

دارای اولویت سوم از لحاظ کليه عوامل میباشد ولی چون

 -6پور طاهری ،مهدی :)7032( ،کاربرد روشهای تصميم گيری

دارای آسيب پذیری زیاد میباشد به عنوان احداث مراکز

چند شاخصه در جغرافيا ،انتشارات سمت.

تجاری و خرید پيشنهاد نمیگردد.

 -1تاج بخش ،مسعود و راستگار عباسعلی زاده ،عليرضا و حسينی

ثانياً با توجه به اهميت موضوع پدافند غيرعامل در برنامهریزی

جناب ،وحيد و واعظی آشتيانی ،حسين و سازگار ،مهدی:)7023( ،

شهری و مکانیابی مطلوب کاربریها و همچنين ضرورت

لغت نامه بحران و پدافند غير عامل ،نشر سالمی.

ایجاد پناهگاه (مکان اسکان موقتی است که در مقابل تهدیدات

 -3تقوایی ،مسعود و جوزی خمسلویی ،علی :)7023( ،بررسی

متعارف نسبت به ساختمانهای معمولی از ایمنی و پایداری به

آسيب پذیری کاربریهای شهری در مسير راه پيمایی با رویکرد
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پدافند غير عامل (مطالعه موردی :کالن شهر اصفهان) ،فصل نامه

 -99مهندسين مشاور فرنهاد :) 7031 ( ،طرح توسعه و عمران

آمایش محيط ،شماره .76

(جامع) کالنشهر مشهد مقدس ،جلد مطالعات پایه محيط طبيعی،

 -2حسينی امينی ،حسن و اسدی ،صالح و برنافر ،مهدی:)7032( ،

ویرایش اول ،وزارت مسکن و شهرسازی.

ارزیابی ساختار شهر لنگرود جهت برنامه ریزی پدافند غيرعامل،

 -90مهندسين مشاور فرنهاد :) 7033 ( ،طرح توسعه و عمران

نشریه تحقيقات کاربردی علوم جغرافيایی ،شماره .73

(جامع) کالنشهر مشهد مقدس ،جلد مطالعات پایه کيفيت محيط

 -73حسينی امينی ،حسن ،)7023( ،پدافند غير عامل و کاربرد آن

شهری – ایمنی و امنيت ،ویرایش اول ،وزارت مسکن و شهرسازی.

در شهرسازی ،نشریه ارمغان ،شماره .776

 -94مهندسين مشاور مهرازان :) 7013 ( ،طرح جامع مشهد،

 -77داعی نژاد ،فرامرز :) 7031 ( ،اصول و رهنمودهای طراحی و

مطالعات کاربری اراضی ،وزارت مسکن و شهرسازی.

تجهيز فضای باز مجموعه های مسکونی به منظور پدافند غير عامل،

 -91نظریان ،علی اصغر ،) 7027( ،پویایی نظام شهری ایران،

مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن.

مبتکران ،چاپ سوم.

 -79دانشگاه صنعتی شریف :) 7039( ،مطالعات جامع حملونقل

 -96وفائی ،مهدی و حسين اکبری :)7033( ،پایاننامه «امکانسنجی

مشهد ،مرکز مطالعات و تحقيقات حملونقل.

احداث مراکز تجاری و خرید در مجاورت ایستگاههای قطار

 -70دفتر مقررات ملی ساختمان :)7029( ،مبحث بيست و یکم

شهری نمونه موردی خط یك قطار شهری مشهد» ،استاد راهنما:

مقررات ملی ساختمان «پدافند غيرعامل» ،نشر توسعه ایران ،چاپ

علی همائی فر ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد.
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 -74سليمانی ،محمود :)7023( ،پدافند غير عامل مقاومت ملی
پایدار ،وزارت آموزش و پرورش.
 -71عزیزی ،محمد مهدی و برنافر ،مهدی :)7023( ،فرآیند
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 -76فرج زاده اصل ،منوچهر :)7031( ،سيستم اطالعاتی جغرافيایی
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 -71کامران ،حسن و حسينی امينی ،حسن :)7023( ،کاربرد پدافند
غيرعامل در برنامه ریزی شهری (مطالعه موردی :شهریار) ،فصلنامه
مطالعات مدیریت شهری ،شماره 35
 -73کامران ،حسن و حسينی امينی ،حسن :)7027( ،کاربرد پدافند
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 -72معصومی اشکوری ،سيد حسن :)7031( ،اصول و مبانی برنامه
ریزی منطقهای ،انتشارات پيام ،چاپ چهارم.
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خطوط  9و  0و  4قطار شهری ،جلد .9
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