
 فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت شهری و روستایی
شماره 67 . تابستان 1401

Urban managment
No.67 Summer 2022

تاریخ دریافت مقاله:   01/17/ 1401     تاریخ پذیرش نهایی :    1401/04/11

 ارائه الگوی تخلیه اضطراری و مکانیابی اســکان موقت مناطق یک و سه اصفهان 
پدافند غیرعامل1 با رویکرد 

سید محمدرضا شريفي: دانشجوی دکتری جغرافيا و برنامه ریزی شهری، گروه جغرافيا، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسالمي، نجف آباد، ایران.
احمد خادم الحسینی*: دانشيار گروه جغرافيا، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسالمي، نجف آباد، ایران.

غالمرضا جاللی فراهاني: دانشيار علوم دفاعي راهبردي، دانشگاه عالي دفاع ملي، تهران، ایران.
امیر گندمکار : دانشيار گروه جغرافيا، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسالمي، نجف آباد، ایران.

مهدی مديری خلیل آبادی: دانشيار گروه برنامه ریزی شهری، دانشکده برنامه ریزی شهری، دانشگاه مالک اشتر، تهران، ایران.
 چکیده 

ــيب  ــای آس ــت جمعيت ه ــا موق ــراری ی ــتقرار اضط ــت اس ــه جه ــکان بهين ــاب م انتخ
دیــده از بحــران یکــی از مســائلی اســت کــه همــواره موردتوجــه ســازمان های مســؤول 
در مدیریــت بحــران قــرار دارد. شــهر اصفهــان بــا قــرار گرفتــن در نزدیکــی دو مرکــز 
ــدد  ــي متع ــل سياس ــري و دالی ــعاع 10 و 100 کيلومت ــم در ش ــيار مه ــته اي بس هس
ــالت  ــن حم ــي و همچني ــالت نظام ــدف حم ــي ه ــون اصل ــوان کان ــه عن ــد ب مي توان
تروریســتي واقــع گــردد. در ایــن مقطــع کــه بيشــترین تمرکــز بــر حمــالت تروریســتي 
ــهر  ــالت در ش ــه حم ــراي این گون ــادي ب ــيار زی ــال بس ــه و احتم ــرار گرفت ــهري ق ش
اصفهــان وجــود دارد بــه نظــر مي رســد کــه پرداختــن بــه موضــوع مکانيابــي اســکان 
موقــت و تخليــه اضطــراری بــه ایــن مراکــز پــس از حملــه مي توانــد بــه عنــوان یکــي 
ــی  ــد غيرعامــل مطــرح باشــد. هــدف اصل ــا پدافن ــط ب ــن مقوله هــاي مرتب از اصلي تری
ــی  ــراری و مکانياب ــه اضط ــيریابی تخلي ــت مس ــرای جه ــو ب ــک الگ ــه ی ــش ارائ پژوه
فضا هــای تأميــن اســکان موقــت بــه منظــور دســتيابی بــه نياز هــای اوليــه بازمانــدگان 
ســانحه می باشــد. ایــن پژوهــش از حيــث ماهيــت و روش، از نــوع تحقيقــات توصيفــی 
–تحليلــی و از حيــث هــدف، از نــوع تحقيقــات کاربــردی اســت. در جهــت رســيدن بــه 
اهــداف پژوهــش بــا به کارگيــری داده هــای مکانــی و انجـــام تحليل هــای مربوطــه در 
 AHP,VIKOR سيســتم اطالعــات جغرافيایــی و مــدل تصميم گيــری چنـــد معيـــاره
اقــدام شــده اســت. در اقــدام بعــدی جهــت تعييــن مســير بهينــه تخليــه اضطــراری و 
ــزار  ــبکه در نرم اف ــل ش ــراری از تحلي ــکان اضط ــز اس ــن مراک ــایی نزدیک تری شناس
ــان  ــش متخصص ــن پژوه ــاری ای ــه آم ــت. جامع ــده اس ــتفاده ش GIS 10.8 Arc اس
ــداد  ــه تع ــباع نظــری ب ــق اش ــه از طری ــان و حجــم نمون ــهر اصفه ــهری ش ــوزه ش ح
ــه برفــی  ــه صــورت نمونه گيــری گلول 60 کارشــناس اســت. روش نمونه گيــری هــم ب
ــی  ــر مکانياب ــذار ب ــای تأثيرگ ــان معياره ــه از مي ــد ک ــان می ده ــج نش ــد. نتای می باش
اســکان موقــت معيــار شــيب زميــن بــا امتيــاز 0.097 پراهميت تریــن و معيــار 
دسترســی بــه مجتمع هــای خدماتــی رفاهــی بــا امتيــاز 0.021 کم اهميت تریــن 
ــر اســاس بررســی های انجــام شــده  ــن ب ــار ازنظــر کارشناســان می باشــد. همچني معي
اراضــی قســمت شــمال شــرقی )اراضــی بيــن منطقــه رحمت آبــاد و کمشــچه( حریــم 
ســی کيلومتــری جهــت اســکان موقــت مناســب می باشــند و در گام بعــدی مســيرهای 

بهينــه جهــت تخليــه اضطــراری بــه ایــن مراکــز ارائــه گردیــد.

واژگان کلیدی: پدافند غيرعامل، تخليه اضطراری، اسکان موقت، مکانيابی.
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Abstract
Passive urban defense is considered as a mechanism (strategy) of preparation in emergency situa-
tions or a deterrence strategy in the face of man-made, natural and technological hazards. Non-active 
defense is considered as one of the integral principles of wars, so that in today’s world, many coun-
tries that are famous in the field of military technology, in parallel with the advancement of research 
and production of intelligent and advanced military systems, pay special attention to non-active 
defense measures. 
Residents of cities are exposed to many possible risks and the first instinctive action after the occur-
rence of a risk (crisis) is to move away from the area of the risk effect. In the situation when many 
people decide to move away from the danger place at the same time, crowding becomes the main 
challenge. 
Emergency evacuation of people rescued from disasters located in the affected area is one of the 
general strategies and main activities in crisis management caused by unexpected events. In many 
dangerous incidents, the best option is to move the affected population to safe areas. 
In fact, evacuation and emergency accommodation is one of the main steps in facing all kinds of 
man-made and natural crises. 
Considering the strategic role of the Islamic Republic in the region and the political-geopolitical po-
sition of the metropolis of Isfahan, and according to the importance of improving the level of safety 
and security, as well as in the direction of communicating the general policies of the system in the 
field of passive defense and the need to implement this policy in all areas, it seems that the role of 
The development and guidance of cities is very significant from this point of view. 
Choosing the optimal place for the emergency or temporary settlement of populations affected by 
the crisis is one of the issues that is always the concern of organizations responsible for crisis man-
agement. 
Being located near two very important nuclear centers within a radius of 10 and 100 kilometers, 
the city of Isfahan can be the main target of military attacks as well as terrorist attacks for several 
political reasons. 
At this point, when most of the focus is on urban terrorist attacks and there is a very high probability 
of such attacks in Isfahan city, it seems that addressing the issue of locating temporary accommo-
dation and emergency evacuation to these centers after the attack can as one of the main categories 
related to passive defense. 
The main goal of the research is to provide a model for emergency evacuation routing and locating 
temporary accommodation spaces in order to meet the basic needs of accident survivors. 
This research is descriptive-analytical in terms of nature and method, and applied research in terms 
of purpose. 
In order to achieve the goals of the research, it has been done by using the spatial data and perform-
ing relevant analyzes in the geographic information system and the multi-criteria decision-making 
model of AHP, VIKOR. 
In the next step, network analysis was used in GIS 10.8 Arc software to determine the optimal emer-
gency evacuation route and to identify the nearest emergency accommodation centers. 
The statistical population of this research is experts in the urban area of Isfahan and the sample size 
is 60 experts through theoretical saturation.The sampling method is snowball sampling. The results 
show that among the criteria affecting the location of temporary accommodation, the slope of the 
land with a score of 0.097 is the most important and the criterion of access to welfare service com-
plexes with a score of 0.021 is the least important criterion according to experts. Also, based on the 
investigations of the lands in the northeastern part (the lands between Rahmatabad and Kameshche), 
a 30-kilometer boundary is suitable for temporary accommodation, and in the next step, optimal 
routes for emergency evacuation were presented to these centers 

Keyword: Passive defense, emergency evacuation, temporary accommodation, Placement.
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1-  ایــن مقالــه برگرفتــه از رســاله دکتــری نویســنده اول بــا عنــوان »ارائــه الگــوی تخليــه اضطــراری و مکانيابــي اســکان موقــت مناطــق یــک و ســه اصفهــان بــا رویکــرد پدافنــد غيرعامــل« اســت. ایــن رســاله 
بــه راهنمایــی نویســندگان دوم و ســوم و چهــارم در دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد نجف آبــاد انجــام شــده اســت 
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مقدمه
امنيــت از جملــه عوامــل بنيادیــن و اساســی اســت کــه نبــود آن 
باعــث ایجــاد بحــران در جوامــع می شــود )عليــزاده، 1395: 12(. 
در ایــن رابطــه یکــی از موضوعاتــی کــه بيشــتر ســکونتگاه های 
انســانی، به ویــژه شــهر های بــزرگ بــا آن دســت به گریبان 
ــی  ــرات طبيع ــوادث و مخاط ــدن از ح ــان مان ــتند، در ام هس
ــت،  ــهری اس ــيب پذیری ش ــر آس ــر عص ــر حاض ــت. عص اس
ــهر ها  ــهری، ش ــات ش ــدن حي ــده ش ــا پيچي ــان ب ــرا هم زم زی
در ابعــاد مختلــف بــا مخاطــرات طبيعــی و بحــران تکنولوژیــک 
ــی از ســوی دیگــر  ــای اجتماعــی- امنيت از یک ســو و بحران ه
ــه  ــمه، 1394: 212(. اینک ــدی ده چش ــوند )محم ــه می ش مواج
اکثــر شــهر ها در معــرض مخاطــرات بالقــوه طبيعــی و مصنوعی 
ــزان،  ــياری از برنامه ری ــه بس ــر، توج ــال  های اخي هســتند، در س
ــت  ــيب پذیری و مدیری ــوع آس ــه موض ــا را ب ــا و ملت  ه دولت  ه
آن جلــب کــرده اســت )وایســنر و واکــر1، 2005: 22(. از ایــن رو 
یکــی از جنبه  هــای مهــم در برنامه ریــزی توســعه، توجــه 
بــه آســيب پذیری کشــور و از همــه مهم تــر آســيب پذیری 
شــهر ها در مقابــل تهدید هــای ناشــی از جنــگ و بالیــای 
ــه  ــه ب ــروزه توج ــوادکوهی، 1392: 1(. ام ــت )س ــی اس طبيع
ــدف  ــا ه ــل ب ــد غيرعام ــف پدافن ــای مختل ــا و طرح  ه برنامه  ه
ــی  ــی و مال ــات جان ــدن خســارات و صدم پيشــگيری از وارد آم
ناشــی از بحــران از ســوی مســؤوالن سياســی و دفاعــی 
ــرار دارد  ــی ق ــای مل ــون برنامه  ه ــف، در کان ــور های مختل کش

ــلویی، 1391: 34-33(. ــوزی خمس ــی و ج )تقوای
ــون انســجام  ــه ارتباطــی و کان ــوان حلق ــه عن نقــش شــهر ها ب
ــت  ــت اس ــز اهمي ــتایی حائ ــکرانه  های روس ــه ای و پس منطق
ــدی در  ــی و پدافن ــات امنيت ــه مالحظ ــه ب ــرورت توج ــذا ض ل
طراحــی آن  هــا بســيار حياتــی و مهــم اســت )حریــری، 1394، 
7( طرح ریــزی دفاعــی شــهر ها قدمتــی بــه درازای تاریــخ 
شهرنشــينی دارد؛ زیــرا از هنــگام پدیــدار شــدن شـــهر ها 
تـــاکنون و بــه دليــل انباشــت ثــروت در شــهر ها، دفــاع از شــهر 
و شــهروندان در برابــر هجــوم تاراجگــران جایــگاه ویــژه ای در 
طرح ریــزی شــهر ها داشــته اســت؛ امــا حــدود ایــن طرح ریــزی 
ــع  ــاوت و تاب ــف، متف ــی مختل ــع زمان ــا و در مقاط در مکان ه
ميــزان شهرنشــينی بــوده اســت )حســينی، 1390: 18( پدافنــد 
ــوان ســازوکار )اســتراتژی( آمادگــی  ــه عن غيرعامــل شــهری ب
ــه  ــی در مواجه ــتراتژی بازدارندگ ــا اس ــرار و ی ــرایط اضط در ش
ــوب  ــک محس ــی و تکنولوژی ــاز، طبيع ــرات انسان س ــا مخاط ب
جدایی ناپذیــر  اصــول  جــزء  غيرعامــل  پدافنــد  می شــود. 
جهــان  در  کــه  به طــوری  می شــود  محســوب  جنگ  هــا 
ــی  ــاوری نظام ــه در عرصــه فن ــروز، بســياری از کشــور ها ک ام
ــد  ــات و تولي ــبرد تحقيق ــوازات پيش ــه م ــتند، ب ــام هس صاحب ن
ســامانه  های هوشــمند و پيشــرفته نظامــی، توجــه ویــژه ای بــه 
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ــد. گســترش جنگ افزارهــا  ــز دارن ــاع غيرعامــل ني اقدامــات دف
ــون ســاخته  ــا را دگرگ ــه ای، سرشــت جنگ  ه و ابزار هــای پرتاب
ــدی  ــات پدافن ــر تأسيس ــارو و دیگ ــوار، ب ــون دی ــت و اکن اس
امنيــت  تأميــن  و  شــهر  از  دفــاع  در  گذشــته  ســده  های 
شــهروندان کارایــی ندارنــد. هم چنيــن برخــالف گذشــته، 
اســتقرار مراکــز و تأسيســات نظامــی در درون بافــت شــهری بــه 
معنــای توانایــی باالتــر دفاعــی یــک شــهر محســوب نمی شــود 
ــون  ــود در کان ــی خ ــات نظام ــز و تأسيس ــه مراک ــرا این گون زی
ــدید  ــب تش ــته و موج ــای داش ــمن ج ــالت از راه دور دش حم
ــی  ــالت نظام ــر حم ــهروندان در براب ــهر و ش ــيب پذیری ش آس
دشــمن می گردنــد. شــهر ها و محــالت بــا ســاختمان  های 
ــراد  ــع اف ــل تجم ــن مح ــوان کوچک تری ــه عن ــود در آن ب موج
بــه عنــوان ســرمایه مــادی و انســانی، بــه هدفــی عمــده بــرای 
ــار مخــرب  ــه آن  هــا دارای آث ــه ب ــل شــده و ضرب دشــمن تبدی
ــاع از  ــن دف ــت؛ بنابرای ــهری اس ــای ش ــر عملکرد ه ــترده ب گس
ــا و  ــری ابزار ه ــد به کارگي ــر نيازمن ــر حاض ــهروندان در عص ش
ــی متناســب  ــای دفاع ــا نياز ه ــه ب ــی اســت ک ــای نوین روش ه

ــکاران، 1394: 114(. ــی و هم ــند )کامل باش
ــی  ــل فراوان ــرات محتم ــرض مخاط ــهر ها در مع ــاکنان ش س
ــره  ــوع مخاط ــس از وق ــزی پ ــدام غری ــتين اق ــتند و نخس هس
)بحــران(، دور شــدن از محــدوده اثــر مخاطــره اســت. در 
شــرایطی کــه نفــرات زیــادی هم زمــان تصميــم بــه دور شــدن 
ــی  ــش اصل ــه چال ــام ب ــند، ازدح ــته باش ــر داش ــل خط از مح
ــئله ی  ــکاران، 1395: 2(. مس ــی و هم ــود )طوق ــل می ش تبدی
ــه  ــاز ب ــی از ني ــراری، ناش ــه ی اضط ــرای تخلي ــزی ب برنامه ری
ــدگان/ نجات یافتــگان از مناطــق آســيب  جابه جایــی آســيب دی
دیــده یــا در معــرض آســيب بــه مناطــق امــن اســت. تخليــه ی 
ــه ی  ــه در منطق ــا ک ــه از بالی ــات یافت ــراد نج ــراری اف اضط
ــای  ــی از راهبرد ه ــده اند، یک ــع ش ــره واق ــر مخاط ــت تأثي تح
ــی از  ــت بحــران ناش ــی در مدیری ــای اصل ــی و فعاليت  ه عموم
حــوادث غيرمترقبــه بــه شــمار مــی رود. در بســياری از حــوادث 
ــرض  ــت در مع ــی جمعي ــه، جابه جای ــن گزین ــاک، بهتری خطرن
ــون2، 2003:  ــوا و جانس ــت )ک ــن اس ــق ام ــه مناط ــيب ب آس
ــه و اســکان اضطــراری یکــی از مراحــل  ــع تخلي 580(. در واق
اصلــی در مواجهــه بــا انــواع بحران هــای انسان ســاخت و 
طبيعــی محســوب می شــود. )حســينی، 1392: الــف( بنابرایــن، 
تخليــه ی اضطــراری از نخســتين مراحــل مدیریــت بحــران بــه 
ــام  ــن انج ــان ممک ــن زم ــد در کمتری ــه بای ــی رود ک ــمار م ش
ــيب دیدگان،  ــردن آس ــا ک ــرعت در جابه ج ــه س ــرا ک ــود؛ چ ش
می توانــد تأثيــر بســزایی در کاهــش نــرخ مرگ وميــر ناشــی از 
وقــوع مخاطــره داشــته باشــد )یــی و ازدامــار3، 2007: 1179(. 
چالــش اصلــی در مدیریــت تخليــه ی اضطــراری، هدایــت مــردم 
در مســير های بهينــه بــرای دســت یابی بــه مناطــق امــن 

2. cova & Johnson
3 .Yi and Özdamar
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ــه ی  ــزوم تســریع تخلي ــل ل ــه دلي ــن رو ب موردنظــر اســت. از ای
ــه و  ــيریابی بهين ــرح مس ــک ط ــود ی ــر، وج ــه ی در خط منطق
ــکاران، 1390:  ــی و هم ــت )طالع ــمند اس ــيار ارزش ــد بس کارآم
ــه نقــش اســتراتژیک جمهــوری اســالمی در  ــا توجــه ب 84(. ب
ــان  ــهر اصفه ــک کالنش ــی- ژئوپليتي ــگاه سياس ــه و جای منطق
ــت و  ــی و امني ــطح ایمن ــاء س ــوع ارتق ــت موض ــب اهمي و حس
همچنيــن در راســتای ابــالغ سياســت های کلــی نظــام در 
حــوزه پدافنــد غيرعامــل و لــزوم اجرایــی شــدن ایــن سياســت 
در تمامــی حوزه  هــا بــه نظــر می رســد نقــش توســعه و هدایــت 
شــهر ها از ایــن منظــر بســيار قابــل توجــه می باشــد. در واقــع 
ــيار  ــته ای بس ــز هس ــن دو مرک ــرار گرفت ــا ق ــان ب ــهر اصفه ش
مهــم در شــعاع 10 و 100 کيلومتــری و دالیــل سياســی متعــدد 
می توانــد بــه عنــوان کانــون اصلــی هــدف حمــالت نظامــی و 
همچنيــن حمــالت تروریســتی واقــع گــردد. در ایــن مقطــع کــه 
بيشــترین تمرکــز بــر حمــالت تروریســتی شــهری قــرار گرفتــه 
ــهر  ــالت در ش ــه حم ــرای این گون ــادی ب ــيار زی ــال بس و احتم
ــه  ــن ب ــه پرداخت ــد ک ــر می رس ــه نظ ــود دارد ب ــان وج اصفه
موضــوع تخليــه اضطــراری و مکانيابــی اســکان موقــت پــس از 
ــای  ــن مقوله  ه ــی از اصلی تری ــوان یک ــه عن ــد ب ــه می توان حمل

ــا پدافنــد غيرعامــل مطــرح باشــد. مرتبــط ب
ــای  ــت کاربری  ه ــت وضعي ــزان مطلوبي ــش مي ــن پژوه در ای
حســاس مناطــق یــک و ســه شــهر اصفهــان از لحــاظ انطبــاق 
ــا توجــه  ــا اصــول تخليــه اضطــراری بررســی خواهــد شــد. ب ب
ــان  ــهر اصفه ــز ش ــه در مرک ــن دو منطق ــن ای ــرار گرفت ــه ق ب
ــی، وجــود بخــش  ــات خدمات ــادی از امکان و تمرکــز بخــش زی
وجــود  )بــازار(،  تجــاری  عمــده  عملکرد هــای  از  بزرگــی 
ــن مجموعــه عمــده  ــروف شــهر، چندی ــزرگ و مع هتل  هــای ب
ــه  ــاس و... و مجموع ــای اداری حس ــی، ارگان  ه تجاری-خدمات
نهاد هایــی بــا عملکــرد وســيع در مقيــاس شــهری، فراشــهری 
و اســتانی و همچنيــن وجــود درصــد بــاالی بافت  هــای 
ــه  ــود ک ــور نم ــوان تص ــوانح می ت ــا س ــه ب ــوده، در مقابل فرس
در ســطح دو منطقــه تأثيــرات منفــی و نامطلوبــی را بــه همــراه 
خواهــد داشــت؛ بنابرایــن تخليــه اضطــراری و اســکان جمعيــت 
ــش  ــن پژوه ــد. ای ــرورت می یاب ــانحه ض ــروز س ــع ب در مواق
ــه  ــدگان ب ــه دی ــت حادث ــکان موق ــت اس ــه جه ــی ک مکان های
ــز  ــد را ني ــتفاده باش ــل اس ــد قاب ــران، می توان ــروز بح ــگام ب هن
ــن  ــد داد. در ای ــرار خواه ــل ق ــی و تجزیه وتحلي ــورد ارزیاب م
راســتا هــدف اصلــی پژوهــش حاضــر ارائــه یــک الگــو بــرای 
ــای  ــی فضا ه ــراری و مکانياب ــه اضط ــيریابی تخلي ــت مس جه
ــای  ــه نياز ه ــتيابی ب ــور دس ــه منظ ــت ب ــکان موق ــن اس تأمي
اوليــه بازمانــدگان ســانحه می باشــد. بــر هميــن اســاس 
ســؤاالت اصلــی پژوهــش مبنــی بــر اینکــه بهتریــن الگــو بــرای 
تخليــه اضطــراری و اســکان موقــت مناطــق یــک و ســه شــهر 

ــدام اســت؟ ــل ک ــد غيرعام ــرد پدافن ــا رویک ــان ب اصفه

ادبیات و پیشینه پژوهش
در خصــوص مبانــی نظــری پژوهــش، بحــران، مفهومــی خــاص 
بــرای داللــت بــه مصادیــق عــام همچــون )از هم گســيختگی، 
ــول،  ــد معم ــکنندگی بيش ازح ــی، ش ــی دفع ــی، دگرگون بی نظم
تهدیــد ارزش  هــا، بی ثباتــی اجتماعــی، سياســی، محاصــره 
نظامــی و...( اســت، ایــن مفهــوم در ميــان آن دســته از ادبيــات 
ناظــر بــر ناآرامــی در عرصه  هــای ملــی و فراملــی قــرار 
دارد )زمانــی جوهرســتانی، 1398: 17(. از طرفــی مدیریــت 
بحــران بــه مجموعــه اقدام  هایــی اطــالق می شــود کــه 
ــر  ــانحه، جهــت کاهــش ه ــوع س ــن وق ــوع، در حي ــل از وق قب
ــه و  ــرد )خانک ــام می گي ــوارض آن انج ــار و ع ــتر آث ــه بيش چ
همــکاران،1391: 31-34(. از طرفــی خطــر منشــأ آســيب 
بالقــوه یــا موقعيتــی بــا پتانســيل ایجــاد خســارت اســت. خطــر 
ــه شــدید طبيعــی و انســانی اســت  ــل بيــن انســان و حادث تقاب
ــی و سيســتم  های  ــه درک و برداشــت اجتماع ــه ب ــا توج ــه ب ک
ارزیابــی بيــان می شــود. خطــرات محيطــی بــه دو دســته کلــی 
تقســيم بندی می شــوند: گــروه اول منشــأ طبيعــی دارنــد 
ــه  ــانی ک ــأ انس ــا منش ــرات ب ــروه دوم مخاط ــه(، گ ــر زلزل )نظي
ــر  ــند )نظي ــت می باش ــان در طبيع ــای انس ــی از دخالت  ه ناش
ــره(  ــگ و غي ــان، جن ــت انس ــی از فعالي ــوزی های ناش آتش س
)بهمئــی،1392: 18(. بــه عبارتــی بــه ســوانح یــا مخاطراتــی که 
در نتيجــه اقدامــات مســتقيم و اســتفاده بی رویــه و نادرســت از 
ــت  ــر در طبيع ــه بش ــای ناآگاهان ــا فعاليت  ه ــی و ی ــع طبيع مناب
ــه  ــد. این گون ــانی می گوین ــرات انس ــوند، مخاط ــادث می ش ح
ــه  ــود ک ــيم نم ــته تقس ــد دس ــه چن ــوان ب ــرات را می ت مخاط
عبارتنــد از: تصادفــات، فروریختــن ســاختمان  ها، پل  هــا و 
ــو،  ــيميایی، رادیواکتي ــواد ش ــه م ــواد از جمل ــت م ــد  ها، نش س
ــا  ــم و انفجار ه ــلحانه، تروریس ــزاع مس ــرزا، ن ــواد خط ــایر م س
ــتایی  ــهری روس ــی ش ــات تخصص ــات و خدم ــز مطالع )مرک

وزارت کشــور،1385: 62-60(.
ــون برنامــه پنجــم توســعه جمهــوری  ــد غيرعامــل در قان پدافن
ــون  ــاده )198( قان ــق م ــران )1394-1390(: طب ــالمی ای اس
ــيب پذیری  ــش آس ــور کاه ــه منظ ــعه، ب ــم توس ــه پنج برنام
زیرســاخت ها، ارتقــاء پایــداری ملــی، حفاظــت از مــردم و 
ــان در  ــه آن ــات ب ــداوم خدم ــن ت ــور و تضمي ــی کش ــع مل مناب
ــات  ــن اقدام ــی، ای ــاع غيرنظام ــه دف ــل چرخ ــتای تکمي راس
ــوری  ــعه جمه ــم توس ــه پنج ــون برنام ــود )قان ــام می ش انج
اســالمی ایــران، 1394-1390(. پدافنــد غيرعامــل در فرهنــگ 
واژگان نظامــی، بــه بهره گيــری از اســتراتژی پوشــش، اختفــاء، 
ــنایی  ــرکات در روش ــرل ح ــب و کنت ــی، فری ــتتار، پراکندگ اس
ــمه، 1393: 41(. در کل  ــدی ده چش ــت )محم ــده اس ــا ش معن
ــه  ــلحانه ای ک ــات غيرمس ــه اقدام ــه مجموع ــت ب ــوان گف می ت
ــاختمان  ها،  ــانی، س ــروی انس ــيب پذیری ني ــش آس ــث کاه باع
تأسيســات و تجهيــزات و شــریان  های کشــور را در مقابــل 
ــرات  ــا کاهــش مخاط ــه و مخــرب دشــمن ی ــات خصمان عملي
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ناشــی از ســوانح غيرطبيعــی می گــردد، دفــاع غيرعامــل ناميــده 
می شــود )هاشــمی فشــارکی و شــکيبامنش، 1390: 21(.

ــگ،  ــز جن ــه ج ــاخت ب ــی و انسان س ــای طبيع ــواع بالی در ان
ــت؛  ــران اس ــد از بح ــه بع ــی بالفاصل ــه دوره ی زمان ــوط ب مرب
ــتمل  ــد مش ــن دوره می توان ــگ، ای ــرایط جن ــورد ش ــا در م ام
ــد.  ــز باش ــترده ني ــای گس ــاز درگيری  ه ــل از آغ ــی قب ــر اندک ب
ــف  ــکال مختل ــه اش ــده ب ــه دی ــت صدم ــه جمعي ــن مرحل در ای
می شــوند.  داده  اســتقرار  و  اســکان  مناســب  جا هــای  در 
ــان در  ــای دادن مصدوم ــت اســکان اضطــراری ج ــب فعالي غال
ــه  ــن مرحل ــت. در ای ــن اس ــبتًا ام ــای( نس ــرپناه ها )چادره س
ــه  ــای اولي ــایر نياز  ه ــاک و س ــذا و پوش ــه غ ــود ک ــعی می ش س
ــان  ــه مصدوم ــداد ب ــای ام ــق گروه  ه ــب از طری ــور مرت به ط
رســانده شــود. مرحلــه ی اســکان اضطــراری غالبــًا از دو هفتــه 

تجــاوز نمی کنــد )بهزادفــر،1382: 27(.
مفاهيــم و ادبيــات اســکان اضطــراری و موقــت کامــاًل متفــاوت 
ــاص  ــت های خ ــا و سياس ــا، روش ه ــدام راه حل ه ــوده و هرک ب
خــود را دارا می باشــد. الزم بــه ذکــر اســت گرچــه اردوگاه هــای 
ــه  ــوانح ب ــدگان س ــکونت بازمان ــا س ــی ب ــکان تفاوت های اس
ــه از علــت ســانحه، ميــزان  لحــاظ مــدت زمــان اقامــت، فاصل
ــوع خدمــات و تســهيالت، ســطح کاربرهــا و عملکردهــای  و ن
موردنيــاز و... دارد، امــا حداقــل نيازهــا و ماهيــت مســائل مرتبط، 
ــل از ســانحه،  ــا شــده از محــل ســکونت قب ــه جابه ج ــا جامع ب
تقریبــًا در هــر دو مشــابه اســت. توجــه بــه ایــن نکتــه ضــروری 
ــه  ــد ب ــده، نبای ــی ش ــای طراح ــه اردوگاه ه ــه این گون ــت ک اس
صــورت اوليــن و تنهــا گزینــه اســکان موقــت، بلکــه بــه عنــوان 
آخریــن راه حــل مــورد اســتفاده قــرار گيرنــد. ایــن اردوگاه هــا، در 
زمانــی موفــق خواهنــد بــود کــه جمعيــت حادثــه دیــده، زميــن، 
ــبب  ــه س ــد و ب ــت داده باش ــود را از دس ــت خ ــوال و معيش ام
مناســب نبــودن زميــن و یــا عــدم ایمنــی ســاختمان های 
باقی مانــده و... گزینــه ی دیگــری بــرای اســکان موقــت وجــود 
ــد،  ــاق می افت ــانحه اتف ــک س ــه ی ــی ک ــد. هنگام ــته باش نداش
ــه  ــه ب ــده در منطق ــا 12 ســاعت مــردم ســانحه دی حــدود دو ت
ــد. پــس از ایــن  انتظــار روشــن شــدن تکليفشــان حضــور دارن
مــدت دوره اســکان اضطــراری شــروع می شــود کــه از روز اول 
تــا شــش مــاه اول ممکــن اســت به طــول انجامــد. در ایــن دوره 
عمومــًا مــردم ســانحه دیــده در چادرهــا اســکان داده می شــوند. 
ــه  ــه اســکان موقــت می باشــد. ایــن مرحل ــه ســوم، مرحل مرحل
ــاه دوم شــروع  ــل اســت در م ــه قب ــداد مرحل ــًا در امت ــه غالب ک
ــا بيشــتر  ــا شــش ســال و ی ــی ممکــن اســت ت می شــود و حت
بــه طــول انجامــد. پایــان ایــن مرحلــه بــه عمليــات بازســازی 
ــم بســتگی دارد )مرکــز مطالعــات و برنامه ریــزی  و اســکان دائ

شــهر تهــران،1393: 6(.
ــی  ــوق در ط ــای ف ــول گونه  ه ــينه تح ــر پيش ــروری ب ــا م ب
ــه ای  ــد فاصل ــوان ح ــه عن ــت ب ــکان موق ــر، اس ــای اخي دهه  ه
بيــن اســکان اضطــراری و اســکان دایــم، همــواره کانــون توجــه 

ــه در  ــت. درحالی ک ــوده اس ــراوان ب ــای ف ــات و مناظره  ه مباحث
ــل گوناگــون سياســی، اجتماعــی و  ــه دالی بعضــی از ســوانح ب
اقليمــی نيــاز مبــرم بــه اســکان موقــت وجــود دارد، بــه دنبــال 
تعــداد دیگــر از ســوانح، فاصلــه مزبــور حــذف و یــا رویکرد هــای 
دیگــری از جملــه امــکان اتصــال کالبــدی اســکان اضطــراری 
ــا  ــات بالی ــر ادبي ــم اتخــاذ شــده اســت. از ســوی دیگ ــه دای ب
تأکيــد فراوانــی بــر عــدم اســتفاده از اســکان موقــت بــه عنــوان 
ــای  ــرپناه راه حل  ه ــن س ــرای تأمي ــد. ب ــل می نمای ــن راه ح اولي
ــا  ــا یکــی از آن  ه ــت تنه ــه اســکان موق ــادی وجــود دارد ک زی
ــال  ــل احتم ــه دلي ــت ب ــکان موق ــر اس ــان دیگ ــه بي ــت. ب اس
ــوب  ــل محس ــن راه ح ــکان آخری ــد حتی االم ــدن بای ــی ش دایم
گــردد. شــایان ذکــر اســت کــه شــرایط آب وهوایــی و اجتماعــی 
ــه  ــوع اســکان موقــت را ب پــس از ســانحه، ضــرورت تأميــن ن
گونــه مرحلــه ای جداگانــه تعييــن می نمایــد. بــرای مثــال پــس 
ــه 1377 کــه در زمســتان و در منطقــه ای سرپوشــيده از  از زلزل
بــرف در اردبيــل رخ داد، نيــاز بــه تأميــن ســریع اســکان موقــت 
ــود  گــرم جهــت مــردم آســيب دیــده یــک ضــرورت حتمــی ب

ــی، 1396: 50(. )ابراهيم
ــاک  ــای خطرن ــراد از محل ه ــراری اف ــتابان و اضط ــت ش حرک
بــه علــت تهدیــد و یــا وقــوع یــک حادثــه فاجعه آميــز را تخليــه 
ــاختمان  ــه س ــامل تخلي ــای آن ش ــد. نمونه ه ــراری گوین اضط
بــه دليــل تهدیــد بمــب و یــا آتش ســوزی و نيــز تخليــه یــک 
ــاران  ــا بمب ــدید و ی ــان ش ــل طوف ــه دلي ــهر ب ــا ش ــه ی منطق
هســتند )کاملــی و همــکاران،1395: 114(. تخليــه اضطراری در 
واقــع از نخســتين مراحــل مدیریــت بحــران بــه شــمار مــی رود 
ــه  ــرا ک ــان ممکــن انجــام شــود؛ چ ــن زم ــد در کمتری ــه بای ک
ــر  ــد تأثي ــدگان، می توان ــيب دی ــردن آس ــا ک ــرعت در جابه ج س
بســزایی در کاهــش مرگ وميــر ناشــی از وقــوع حادثــه داشــته 

ــور و همــکاران،1393: 88(. باشــد )غضنفرپ
به طورکلــی، تخليــه فرآینــدی اســت کــه بــه موجــب آن 
ــه  ــک منطق ــد از ی ــرار می گيرن ــد ق ــت تهدی ــه تح ــرادی ک اف
می کننــد  نقل مــکان  امن تــر  مکان هــای  بــه  خطرنــاک 

ــاپ(. ــت چ ــد1، 2018: در دس ــز و ميوال )کيم
از  برنامه ریــزی در حــوزه اســکان پــس  عمــر مطالعــه و 
ســانحه، کمتــر از پنــج دهــه اســت. طــی ایــن مــدت، مطالعــات 
مرتبــط بــا ســکونتگاه های موقــت، اغلــب بــا مطالعــات اســکان 
دایــم تــوأم بــوده اســت. بــرای مثــال در کتــاب ســرپناه پــس 
ــه  ــل متحــد، 1982( در یــک بخــش ب از ســانحه )ســازمان مل
ــده  ــه ش ــت پرداخت ــکان موق ــن اس ــای تأمي ــی روش ه بررس
اســت )همــان منبــع: 2(. در ســال های اخيــر در خصــوص 
ــل و  ــی در داخ ــات فراوان ــراری تحقيق ــکان اضط ــه اس مقول
خــارج از کشــور انجــام شــده اســت کــه در ادامــه بــه برخــی از 

ــود: ــاره می ش ــه اش ــورت گرفت ــای ص پژوهش ه

1..Kimms & Maiwald

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

ur
m

.im
o.

or
g.

ir
 o

n 
20

22
-1

0-
24

 ]
 

                             4 / 18

http://ijurm.imo.org.ir/article-1-3240-fa.html


11

Urban managment
No.67 Summer 2022

 فصلنامه علمی پژوهشی
 مدیریت شهری و روستایی
 شماره 67 . تابستانی 1401

وراســوامی و همــکاران در ســال 2018 در پژوهشــی بــا عنــوان  
ــتفاده از  ــا اس ــهرمقياس ب ــه ش ــناریوهای تخلي ــازی س شبيه س
ــد:  ــان می دارن ــگل بي ــوزی جن ــرای آتش س ــدل Swinley ب م
ــاط  ــياری از نق ــگل، در بس ــوزی در جن ــاالنه آتش س ــوع س وق
ــاس  ــتایی( در مقي ــه )شهری-روس ــب تخلي ــان اســت موج جه
ــوادث،  ــن ح ــد ای ــه رش ــرر و رو ب ــوع مک ــود. وق ــزرگ می ش ب
ضــرورت توســعه برنامه هــای مناســب تخليــه را بــرای مناطقــی 
کــه مســتعد وقــوع ایــن پدیــده هســتند ایجــاب می کنــد. مــدل 
تخليــه ســاختمان EXODUS بــرای مــدل تخليــه شــهری در 
مقيــاس وســيع بــا اســتفاده از شــبکه های جــاده ای و فضاهــای 
ــهر(  ــای ش ــبز و مربع ه ــای س ــا، فضاه ــد پارک ه بــاز )مانن
و ســاختمان ها گســترش یافتــه اســت. نتایــج شبيه ســازی 
ــوزی  ــترش آتش س ــدل گس ــک م ــج ی ــا نتای ــراه ب ــه هم تخلي
جنگل هــا و اســتفاده از مــدل آتش ســوزی Swinley کــه 
ــال  ــتان رخ داد، اعم ــه 2011 در Berkshire انگلس ــاه م در م
ــه  ــيرهایی ک ــاوت مس ــه متف ــار روش تخلي ــت. چه ــده اس ش
ــه دســتيابی  ــاده انتخــاب می شــود، منجــر ب ــران پي توســط عاب
ــده  ــان صــرف ش ــد زم ــه مانن ــدی تخلي ــاخصه های کلي ــه ش ب
بــرای رســيدن بــه مــکان امــن، فاصلــه ســفر، تراکــم تجربــه 
ــط  ــی مرتب ــب ایمن ــيه ها و ضرای ــران و حاش ــط عاب ــده توس ش
ــد. یافته هــای کليــدی  ــا اســتفاده از هــر مســير تخليــه بوده ان ب
ــرای جمعيــت  ــه ب ــه کــردن روش هــای تخلي ــه فرمول منجــر ب
در معــرض خطــر بــوده اســت. در نتيجــه زمــان مناســب بــرای 
انتشــار اطالعيــه تخليــه فراهــم می گــردد، مســيرهای مناســب 
کــه فاصلــه مناســب از پدیــده مخاطره آميــز دارنــد را شناســایی 
می شــود، ایمنــی را حداکثــری کــرده و حتــی منجــر بــه کاهــش 
ــيله ای  ــه وس ــازی تخلي ــردد. شبيه س ــه می گ ــای تخلي هزینه ه
بــرای دســتيابی بــه ایــن اهــداف اســت. پزســيکا1 و همــکاران 
در ســال 2020 در مقالــه ای تحــت عنــوان ارزیابــی تأثيــر 
ــی  ــرد اجتماعی-فضای ــر عملک ــت ب ــکان موق ــایت های اس س
ــد.  ــزی( پرداخته ان ــای مرک ــه ایتالي ــه: زلزل ــهری )موردمطالع ش
ــکونتگاه ها  ــن س ــات ای ــش خصوصي ــن پژوه ــن در ای محققي
را از زمــان وقــوع بحــران تجزیه وتحليــل می کننــد: قبــل 
از فاجعــه )مرحلــه اضطــراری(؛ در طــول بهبــودی فاجعــه 
پــس از بازســازی. در واقــع محققيــن بــه دنبــال نشــان 
دادن مزایــای بالقــوه اتخــاذ روش تجزیه وتحليــل فضایــی 
ــه  ــد ک ــای یکپارچه ان ــه راه حل ه ــت ارائ ــرای تقوی ــدی ب چندبع
ــرز والکارســل2  ــد. پ ــدار شــهری کمــک می کن ــه توســعه پای ب
ــی مســکن  ــه ارزیاب ــه ای ب و همــکاران در ســال 2021 در مقال
ــن در  ــد. محققي ــانی پرداخته ان ــه انس ــرایط فاجع ــت در ش موق
ــس از  ــد پ ــه می توان ــرایطی ک ــب ترین ش ــه مناس ــن مقال ای
یــک فاجعــه ایجــاد شــود را مــورد بررســی قــرار داده انــد و در 
ــه  ــت ارائ ــکن موق ــاد مس ــت ایج ــنهادهایی در جه ــه پيش ادام

1. Pezzica
2. Pérez-Valcárcel

ــی  ــال 1395 در پژوهش ــکاران در س ــی و هم ــد. کامل کرده ان
ــه  ــد غيرعامــل در تخلي ــن معيار هــای پدافن ــوان تبيي تحــت عن
ــتفاده از روش  ــا اس ــزرگ ب ــهر های ب ــراری ش ــکان اضط و اس
روش  از  پژوهــش  ایــن  در  محققــان  پرداخته انــد.  دلفــی 
ــت  ــد و جه ــتفاده کرده ان ــک اس ــی و تکني ــی- تحليل توصيف
نهایی ســازی معيار هــا از نظــرات فوکوس-گــروپ اســتفاده 
ــان  ــه متخصص ــامل کلي ــق ش ــاری تحقي ــه آم ــد. جامع کرده ان
ــه  ــر ب ــا 10 نف ــه از آن  ه ــت ک ــاری اس ــد و معم ــوزه پدافن ح
ــد. نتایــج تحقيــق حاکــی از آن  ــه انتخــاب کرده ان عنــوان نمون
ــه و اســکان  ــل در تخلي ــد غيرعام ــای پدافن ــه معيار ه اســت ک
اضطــراری در دو دســته کلــی تخليــه و اســکان گنجانــده 
ــل  ــه، حمل ونق ــد تخلي ــامل فراین ــه ش ــه تخلي ــده اند. مرحل ش
ــز  ــکان ني ــه اس ــته و مرحل ــت گش ــه جمعي ــير های تخلي و مس
ــی  ــای دسترس ــير ها و راه  ه ــکان، مس ــای اس ــی فضا ه مکان یاب
بــه مناطــق اســکان، مراکــز اســکان موقــت در داخــل و خــارج 
شــهر را در برمی گيــرد. اعضــای پانــل در راســتای رســيدن بــه 
معيار هــای پدافنــدی بــه 69 معيــار دســت یافتــه کــه درنهایــت 
بــه منظــور تعدیــل معيار هــا در فوکــوس گروپ  هــای تشــکيل 
شــده 21 معيــار بــه عنــوان معيار هــای مهــم پدافنــد غيرعامــل 
در تخليــه و اســکان اضطــراری شــهر های بــزرگ اســتخراج و 
ــی  ــال 1395 در پژوهش ــری در س ــد. نظ ــازی کرده ان نهایی س
تحــت عنــوان مکان یابــی مراکــز اســکان اضطــراری و موقــت 
بازمانــدگان زلزلــه )نمونــه مــوردی: منطقــه 12 تهــران( پرداخته 
ــش  ــن پژوه ــل در ای ــور تجزیه وتحلي ــه منظ ــق ب ــت. محق اس
نيــز از فراینــد تحليــل سلســله مراتبی )تحليــل سلســله مراتبی(، 
ــی وزن دار( و  ــب خط ــی )ترکي ــيون خط ــازی، رگرس ــق ف منط
بهــره   Expert Choice و   ARC GIS نرم افزار هــای  نيــز 
ــه  ــت ک ــی از آن اس ــش حاک ــای پژوه ــت. یافته  ه ــه اس گرفت
ــراری و  ــکان اضط ــز اس ــاد مراک ــرای ایج ــن محــدوده ب بهتری
ــع  ــه، واق ــرب منطق ــمال غ ــرب و ش ــمت  های غ ــت، قس موق
در محله  هــای فردوســی و ســنگلج می باشــد. تعــداد 647 
ــدوده  ــع در مح ــاحت 948770 مترمرب ــه مس ــن ب ــه زمي قطع
ــرد  ــور عملک ــه منظ ــت. ب ــه اس ــرار گرفت ــده ق ــایی ش شناس
ــی  ــای موضع ــده، برنامه  ه ــایی ش ــای شناس ــر محدوده  ه بهت
و موضوعــی نظيــر توســعه شــبکه ارتباطــی در محــدوده 
شناســایی شــده و محــدوده بالفصــل آن، تعييــن دقيــق ابعــاد و 
ــاد، ســرانه  نياز هــای اجرایــی و نياز هــای زیســتی )حــدود و ابع
بــرای هــر نفــر و...( اســکان اضطــراری و موقــت بــا توجــه بــه 
ــای  ــد واحد ه ــه 12، خری ــران و منطق ــهر ته ــای ش ویژگی  ه
ــده و  ــایی ش ــای شناس ــت در محدوده  ه ــد کيفي ــکونی فاق مس
ــاز و... پيشــنهاد می شــود. تخریــب آن  هــا و ایجــاد فضا هــای ب

ــين در  ــای پيش ــا پژوهش  ه ــش ب ــن پژوه ــراق ای ــه افت نقط
مــوارد ذیــل الذکــر می باشــد. اول اینکــه شــاخص  ها برخــالف 
ــر اســاس رویکــرد پدافنــد غيرعامــل  بســياری از پژوهش  هــا ب
ــزار سيســتم اطالعــات  انتخــاب می شــود. دوم اینکــه در نرم اف
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جغرافيائــی نقشــه  ها بــه صــورت فــازی تهيــه می شــوند. ســوم اینکــه در پایــان اصــول، معيــار و شــاخص  هایی بــرای طراحــی و 
ــردد. ــه می گ ــراری ارائ ــه اضط ــای تخلي ــه معيار ه ــه ب ــا توج ــد ب ــاختمان  های جدی ــازی س بازس

همچنيــن در اکثریــت قریــب بــه اتفــاق تحقيقــات صــورت گرفتــه در گذشــته بــه یکــی از دو موضــوع تخليــه اضطــراری و اســکان 
موقــت پرداختــه شــده اســت. معــدود تحقيقــات انجــام شــده ای هــم کــه بــه هــر دو مقولــه هم زمــان پرداختــه اســت بــه ایــن 
موضوعــات بــا رویکــرد مدیریــت بحــران و در مقابلــه بــا بالیــای طبيعــی پرداختــه شــده اســت. در ایــن پژوهــش قصــد داریــم 
ضمــن اینکــه بــرای اوليــن بــار ایــن دو موضــوع را بــه صــورت هم زمــان در نظــر بگيریــم بــه ایــن موضــوع نيــز از جنبــه پدافنــد 
غيرعامــل در زمــان حوادثــی بــا منبــع انســانی خواهيــم پرداخــت. همچنيــن اســتفاده از روش سناریونویســی و سيســتم اطالعــات 
جغرافيائــی بــه صــورت هم زمــان متــدی اســت کــه بــه نظــر می رســد تاکنــون توجــه بــه آن مغفــول مانــده اســت. مــا در ایــن 
پژوهــش ســعی می کنيــم ایــن دو مقولــه را کــه یکــی از عرصــه آینده پژوهــی در رشــته مدیریــت و دیگــری از عرصــه جغرافيــا 

ــم. ــکار بگيری ــان ب ــه صــورت هم زم ــن می باشــند ب ــوم زمي و عل

روش شناسی پژوهش
نــوع پژوهــش بــه لحــاظ هــدف از نــوع کاربــردی اســت و بــه لحــاظ ماهيــت از نــوع تحليلی-توصيفــی اســت؛ اطالعــات موردنيــاز 
ــا توجــه بــه تجربيــات بــه  دســت  آمــده از شــاخص های مطــرح در  از دو روش کتابخانــه ای و ميدانــی بــه  دســت  آمــده اســت. ب
مطالعــات مختلــف و پرسشــنامه دلفــی، 16 شــاخص از بيــن شــاخص هایی کــه فراوانــی باالتــری داشــته و بــا شــرایط جغرافيایــی 
محــدوده موردمطالعــه همخوانــی دارنــد بــرای تحليــل فضایــی مکانيابــی اســکان موقــت در شــهر اصفهــان بــا رویکــرد پدافنــد 
غيرعامــل در ایــن مطالعــه مورداســتفاده قــرار گرفتنــد. الزم بــه ذکــر اســت در ایــن پژوهــش بــر اســاس مطالعــات نظــری و نظــر 
ــا اســتفاده  ــا ب ــن منظــور، الیه ه ــت. بدی ــرار گرف ــورد بررســی ق ــان م ــز شــهر اصفه ــری از مرک ــم 30 کيلومت متخصصــان، حری
ــف سيســتم مختصــات  ــش، رقومی ســازی، تعری ــح و ویرای ــس، تصحي ــات ژئورفرن ــا عملي ــه و ب ــزار Google Earth تهي از نرم اف
)UTM( و بــه هنگام ســازی و آمــاده شــد. بــرای تهيــه و طبقه بنــدی مجــدد برخــی از الیه هــای موردنيــاز تحقيــق، نظيــر نقشــه 
 Feature to raster و Distance بــا دقــت پنــج متــر اســتفاده شــد. در گام بعــدی بــا اســتفاده از دســتور DEM شــيب از الیه هــای
بــرای هــر یــک از الیه هــا ماتریــس تهيــه شــد و بــا اســتفاده از پرسشــنامه AHP اقــدام بــه وزن دهــی بــه شــاخص ها گردیــد. 
درنهایــت نيــز بــا اســتفاده از مــدل تصميم گيــری چنــد معيــاری VIKOR اقــدام بــه همپوشــانی الیه هــا گردیــد. در اقــدام بعــدی 
جهــت تعييــن مســير بهينــه تخليــه اضطــراری و شناســایی نزدیک تریــن مراکــز اســکان اضطــراری از تحليــل شــبکه در نرم افــزار 
GIS 10.8 Arc اســتفاده شــده اســت. بدیــن ترتيــب جامعــه آمــاری ایــن پژوهــش متخصصــان حــوزه شــهری، طبيعــی و... شــهر 
اصفهــان و حجــم نمونــه از طریــق اشــباع نظــری بــه تعــداد 60 کارشــناس اســت. روش نمونه گيــری بــه صــورت نمونه گيــری 
ــورد  ــان م ــگاه و متخصص ــاتيد دانش ــط اس ــنامه توس ــيابی پرسش ــق ارزش ــق از طری ــزار تحقي ــی اب ــد. روای ــی می باش ــه برف گلول
ــرخ ناســازگاری اســتفاده می شــود. پژوهــش  ــی پرسشــنامه AHP از شــاخص ن ــرای ســنجش پایای ــه اســت. ب بررســی قرارگرفت
ــن پژوهــش  ــتفاده ای ــورد اس ــای م ــد. نرم افزاره ــر از 0.1 می باش ــورد بررســی کمت ــای م ــازگاری متغيره ــرخ ناس ــه ن حاضــر کلي

ARC GIS, Google Earth, Expert Choice اســت )جــدول 1(.

جدول 1. شاخص های مورداستفاده در پژوهش

ی
اسکان اضطرار

دسترسیفاصلهطبیعی

شيب 
زمين

فاصله از فاصله از معابر و اتوبان های اصلی
فرودگاه

دسترسی به مجتمع های خدماتی 
تفریحی یا اردوگاه فرهنگی

دسترسی به مراکز 
هالل احمر

دسترسی به مراکز درمانیدسترسی به مراکز انتظامیفاصله از راه آهنفاصله از کاربری های مهم اداری

جنس 
زمين

فاصله از کاربری های تأسيساتی و 
دسترسی به زیرساخت های شهری فاصله از پادگانتجهيزاتی

و دیگر مراکز سکونتی

دسترسی به منابع آب

دسترسی به ایستگاه 
آتش نشانی فاصله از مراکز صنعتی

تخلیه
اضطراری

جهت 
موقعيت فاصلهحرکت

زمانسرعتمحدوده

(chu & su, 2012- IFRC,2013- Liu & et al,2011- nappi & souza,2014- xu & et al,2016- wei & et al,2012-kilci & et al,2015)
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ــازی  ــی بهينه س ــه معن ــی1 ب ــه صرب ــک کلم ــور از ی واژه ویک
چندمعيــاره و راه حــل توافقــی گرفته شــده اســت. روش مذکــور 
یــک رویکــرد توافقــی نســبت بــه رتبه بنــدی بــرای مشــکالت 
تصميم گيــری چنــد معيــاری بــه شــمار مــی رود. رویکــرد 
توافقــی، راه حل هــای موجــه را کــه بــه راه حــل ایــده آل 
ــارات  ــق ایجادشــده توســط اعتب ــوان تواف ــوده، به عن ــک ب نزدی
ویــژه تصميم گيرنــدگان تعييــن می کنــد. گزینه هایــی کــه 
ــه  ــی ک ــر آن های ــتند ب ــر هس ــده آل نزدیک ت ــل ای ــه راه ح ب
از ایــده آل دورتــر هســتند، ارجحيــت دارنــد روش ویکــور 
ــر  ــای حداکث ــه برمبن ــد ک ــه می ده ــی ارائ ــل توافق ــک راه ح ی
مطلوبيــت گروهــی و حداقــل تأســف بــه دســت می آیــد. مــدل 
ویکــور و مجمــوع ســاده وزنــی شــامل مراحلــی بــه شــرح زیــر 

می باشــد:
ــد  ــی می باش ــری مکان ــس تصميم گي ــکيل ماتری گام اول- تش
ــلول  ــر س ــت و ه ــت اس ــه و n خصوصي ــه دارای m گزین ک
ــس  ــوع ماتری ــه درمجم ــت ک ــی اس ــه دارای ارزش ــا منطق ی
ــط  ــی در محي ــس مکان ــع ماتری ــت. درواق ــکيل داده اس را تش
GIS، از مجموعــه ای نقــاط X و Y کــه بســتر جغرافيایــی را در 

ــت. ــده اس ــه تشکيل ش برگرفت
ازآنجایی کــه  شــده:  نرمــال  مقــدار  محاســبه  دوم-  گام 
ــری  ــی اندازه گي ــا واحدهــای متفاوت ــًا ب ــار عمدت نقشــه های معي
زميــن(،  ارزش  و  جمعيــت  تراکــم  )واحــد  می شــوند 
قابل مقایســه نيســتند بنابرایــن بایــد در قالبــی قابل مقایســه بــا 
هم دیگــر قــرار داده شــوند. بــر هميــن اســاس بایــد به صــورت 
اســتاندارد و همســو تعریــف شــوند. شــيوه های مختلفــی بــرای 
ــوارد  ــه م ــا ب ــن آن ه ــه از مهم تری ــود دارد ک ــازی وج بهنجارس

ــرد: ــاره ک ــوان اش ــر می ت زی
بهنجار ســازی بــا اســتفاده از تــورم، بهنجار ســازی خطــی، 
فاصلــه،  بــر  مبتنــی  بهنجار ســازی  فــازی،  بهنجار ســازی 
)جيــن2005:86،2(.  تناســب  بــر  مبتنــی  بهنجار ســازی 
ــه روش  ــر ب ــش حاض ــتفاده در پژوه ــازی مورداس استانداردس
فــازی بــوده اســت. در منطــق فــازی عضویــت یــک عنصــر در 
ــازه یــک )عضویــت کامــل(  ــا مقــداری در ب یــک مجموعــه، ب
ــن  ــود. در ای ــف می ش ــل( تعری ــت کام ــدم عضوی ــر )ع ــا صف ت
ــه ی  ــاخص دارای جنب ــر ش ــردن، اگ ــازی ک روش بی مقياس س

ــم: ــتفاده می کني ــر اس ــول زی ــد، از فرم ــت باش مثب
ــاخص دارای  ــر ش ــردن، اگ ــازی ک ــن روش بی مقياس س در ای

ــم: ــر اســتفاده می کني ــول زی ــت باشــد، از فرم ــه ی مثب جنب

)رابطه 1(    

اگــر شــاخص دارای جنبــه منفــی باشــد، به صــورت زیــر عمــل 
1. Vlsekriterijumska Optimizacija I Kompromisno Resenj
2.Jin

می کنيــم:

)رابطه 2( 

ــاال منظــور از aij الیه هــای مورداســتفاده شــده  در تابع هــای ب
و منظــور از a min i و  a max i بــه ترتيــب حداقــل و حداکثــر 

ــد. ــود می باش ــای موج ــدار در الیه ه مق
اوزان  در  بی مقيــاس شــده  ماتریــس  گام ســوم- ضریــب 
ــق  ــه طری ــده )VIJ( ب ــتاندارد وزن دار ش ــدار اس شــاخص ها: مق
ــع 3(؛ کــه در آن Wj نشــان دهنده  ــر محاســبه می شــود )تاب زی
وزن j ميــن شــاخص اســت. از ایــن طریــق  
ــود.  ــن می ش ــاخص ها تعيي ــک از ش ــر ی ــان دهنده وزن ه نش
وزن  بيشــتر  اهميــت  دارای  شــاخص های  راســتا  ایــن  در 

ــد. ــز دارن ــری ني باالت

)VIJ=WIJ RIJ(         )3 رابطه(

ــن ارزش  ــن ارزش  و پایين تری ــن باالتری گام چهــارم- تعيي
 بــرای تمامــی معيارهــا

ــن ارزش             ــن ارزش     و پایين تری ــن باالتری ــارم- تعيي گام چه
بــرای تمامــی معيارهــا

)رابطه 4( 

)رابطه 5(  

 n ،… ،j =1 بــرای RJ و SJ گام پنجــم- محاســبه ارزش بــرای
ــوند: ــف می ش ــر تعری ــه به صــورت زی ک

)رابطه 6( 

)رابطه 7( 

در اینجــا SJ و RJ بــه ترتيــب نشــان دهنده اندازه گيــری 
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ــد. ــان می ده ــار را نش ــر معي ــبی ه ــت نس ــز اهمي ــر Wi ني ــتند. ه ــه XJ هس ــرای گزین ــف ب ــری تأس ــت و اندازه گي مطلوبي
گام ششم- مقدار Qj را برای J ،… ،j=1 به طریق زیر محاسبه می کنند:

)رابطه 8( 

)رابطه 9( 

)رابطه 10(

ــود.  ــه می ش ــر گرفت ــب 0.5 در نظ ــروه( ضری ــت گ ــر مطلوبي ــا )حداکث ــت معياره ــتراتژی اکثری ــوان وزن اس ــا به عن V در اینج
رتبه بنــدی گزینه هــا: مرتب ســازی براســاس ارزش R,S,Q )آرویــن، 1394: 103(.

پژوهش محدوده 
ــمالي و  ــه ش ــه و 38 دقيق ــي 32 درج ــرض جغرافيای ــرقی و ع ــه ش ــه و 38 دقيق ــي 51 درج ــول جغرافيای ــا ط ــان ب ــهر اصفه ش
ــرض  ــر و ع ــور متوســط 27 کيلومت ــی آن به ط ــه طــول شــمال- جنوب ــر ک ــون 136 کيلومت ــع و پيرام مســاحت 550 کيلومترمرب
متوســط غربــی- شــرقی آن 25 کيلومتــر اســت. حــد شــمالی محــدوده شــهر بــه خــورزوق و شاهين شــهر، حــد جنوبــی آن بــه 
ــس  ــود )اطل ــی می ش ــن منته ــاده نائي ــه اول ج ــرقی ب ــد ش ــهر و ح ــه و خمينی ش ــهر درچ ــه ش ــی آن ب ــد غرب ــن، ح ــط راه آه خ
کالنشــهر اصفهــان،1394: 49(. منطقــه ی ســه شــهرداری اصفهــان یکــی از مناطــق 15 گانــه شــهرداری اصفهــان می باشــد کــه 
دارای مســاحتی معــادل 11817250 مترمربــع می باشــد. از طــرف شــمال بــه فلکــه شــهدا در مســير خيابــان مــدرس تــا ميــدان 
قــدس – خيابــان ســروش تــا ميــدان احمدآبــاد، از طــرف غــرب بــه ميــدان انقــالب تــا فلکــه شــهدا، از طــرف شــرق بــه ميــدان 
احمدآبــاد تــا ميــدان بزرگمهــر و از طــرف جنــوب بــه ميــدان بزرگمهــر در مســير زاینــده رود تــا ميــدان انقــالب محــدود می گــردد. 
جمعيــت ایــن منطقــه 111896 نفــر و دارای 33107 خانــوار می باشــد. ایــن منطقــه دارای 13 محلــه اســت )پایــگاه اطالع رســانی 

منطقــه ســه شــهرداری اصفهــان،1396 و مرکــز آمــار ایــران،1395(.
منطقــه یــک، یکــی از مناطــق پانزده گانــه شــهرداری اصفهــان اســت. اگــر چهاربــاغ عباســی را بــه عنــوان خــط منصــف اصفهــان 
بــه دو نيمــه غربــی و شــرقی فــرض نمایيــم، منطقــه یــک شــهرداری اصفهــان در بخــش نيمــه غــرب شــهر اصفهــان بــا جمعيــت 

78037 نفــر، مســاحت 810 هکتــار و تعــداد 5790 خانــوار قــرار گرفتــه اســت.

شکل 1-موقعیت منطقه يک و سه در شهر اصفهان در تقسیمات کشوری )آرشیو گزارشات شهرداری اصفهان،1400(

بــر پایــه آخریــن نتایــج سرشــماری عمومــی نفــوس و مســکن در ســال 1395، تعــداد جمعيــت ســاکن در شــهر اصفهــان بالغ بــر 
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1970972 نفــر بــوده اســت )مرکــز آمــار ایــران، سرشــماری نفــوس و مســکن،1395(. بــا توجــه بــه نقــش ژئوپليتيــک کالنشــهر 
ــد  ــدد می توان ــل سياســي متع ــري و دالی ــن دو مرکــز هســته ای بســيار مهــم در شــعاع 10 و 100 کيلومت ــرار گرفت اصفهــان و ق
بــه عنــوان کانــون اصلــي هــدف حمــالت نظامــي و همچنيــن حمــالت تروریســتي واقــع گــردد. همچنيــن در طــی بررســی های 
انجــام شــده در بهمــن مــاه ســال 1365 تــا 68 تعــداد 75 بمبــاران در شــهر اصفهــان صــورت گرفتــه اســت )سلســله گزارشــات 

اداره کل حفــظ آثــار و نشــر ارزش هــای دفــاع مقــدس اســتان اصفهــان، 1400(.

يافته های پژوهش و تجزيه وتحلیل آن ها
ایــن بخــش از پژوهــش، در راســتای هــدف تعييــن شــده در مقدمــه )تحليــل فضایــی مکانيابــی اســکان موقــت در شــهر اصفهان با 
ــدی  ــل داده هــا و جمع بن ــرای تجزیه وتحلي ــه تجزیه وتحليــل اطالعــات پژوهــش اختصــاص دارد. ب ــد غيرعامــل( ب رویکــرد پدافن
ــتفاده از  ــا اس ــدا ب ــه ابت ــن زمين ــت. در ای ــده اس ــتفاده ش ــتمی اس ــت سيس ــر رهياف ــی ب ــل مبتن ــد تجزیه وتحلي ــا از فرآین آن ه
پرسشــنامه متخصصــان وزن نســبی و اهميــت هــر یــک از شــاخص های مؤثــر بــر مکانيابــی اســکان موقــت در شــهر اصفهــان 
ــه تعــداد 60  ــا اســتفاده از مــدل تحليــل سلســله مراتبی تعييــن شــد در ایــن زمين ــد عامــل و ب ــه شــاخص های پدافن ــا توجــه ب ب
ــر اســاس روش تحليــل سلســله مراتبی  ــا ب ــرار داده شــد و از آن هــا خواســته شــد ت ــار کارشناســان ق ــه و در اختي پرسشــنامه تهي
ــنامه وارد  ــده در پرسش ــای تنظيم ش ــر، در درون ماتریس ه ــای دیگ ــه زیرمعياره ــبت ب ــار را نس ــر معي ــر زی ــت ه )AHP( اهمي
نماینــد. پــس از جمــع آوری نظــرات هــر یــک از کارشناســان، فراوانــی بيشــتر نظــرات آن هــا مبنــای تحليــل نگارنــده بــرای تعييــن 
ارزش هــر زیــر معيــار قــرار گرفــت. در گام بعــدی بــا اســتفاده از مــدل ویکــور اقــدام بــه همپوشــانی الیه هــا گردیــد. در ادامــه 

ــه می گــردد )جــدول 2(. ــه ایــن افــراد ارائ ــوط ب آمــار توصيفــی مرب

جدول 2-آمار توصیفی وضعیت پاسخ دهندگان

متغیرهای وضعیت پاسخ دهندگان

ت
سی

جن

26فراوانیزن

صیلی
مقطع تح

10فراوانیکارشناسی

34فراوانیمرد
36فراوانیکارشناسی ارشد

14فراوانیدکتری

ت
محل خدم

10فراوانیاستانداردی

صیلی
رشته تح

4فراوانیمدیریت شهری

8فراوانیمدیریت بحران4فراوانیسازمان مدیریت بحران استان اصفهان

26فراوانیشهرسازی و برنامه ریزی شهری12فراوانیسازمان محيط زیست

12فراوانیعمران18فراوانیشهرداری اصفهان

10فراوانیمحيط زیست16فراوانیدانشگاه

ــر اســاس متغيــر  ــد. ب ــا جــدول 2، 26 نفــر از پاســخ دهندگان )43.33 درصــد( زن و 34 نفــر )56.66 درصــد( مــرد بودن مطابــق ب
ــت  ــل خدم ــاظ مح ــد. ازلح ــکيل می دهن ــه را تش ــدازه نمون ــد از ان ــد، 60 درص ــی ارش ــدرک کارشناس ــا م ــراد ب ــالت، اف تحصي
اکثریــت متخصصــان پاســخ دهنده از شــهرداری اصفهــان و رشــته تحصيلــی 26 نفــر )43.33 درصــد( از متخصصــان شهرســازی 
و برنامه ریــزی شــهری می باشــد. در ادامــه بــه تحليــل فضایــی مکانيابــی اســکان موقــت در شــهر اصفهــان بــا اســتفاده از مــدل 

ــم: ــور می پردازی ویک
 N ــه و ــی( می باشــد کــه از M گزین ــری مکان ــری )در اینجــا ماتریــس تصميم گي ــه تشــکيل ماتریــس تصميم گي نخســتين مرحل
ویژگــی یــا خصوصيــت تشــکيل شــده اســت. هــر ســلول یــا ناحيــه دارای ارزشــی اســت کــه در کل ماتریــس را تشــکيل می دهــد. 
در واقــع می تــوان گفــت نوعــی ماتریــس مکانــی در محيــط نرم افــزار GIS اســت کــه از مجموعــه ای از نقــاط X و Y کــه بســتر 
مــکان جغرافيایــی را در برگرفتــه تشــکيل شــده اســت. در ادامــه پــس از اینکــه در محيــط نرم افــزار GIS الیه هــا را فراخوانــی 
کردیــم، داده هــای کيفــی را بــا اســتفاده از وزن هــای حاصــل از مــدل سلســله مراتبی در نرم افــزار Expert Choice کمــی کــرده 
و بــا اســتفاده از دســتور Distance و Feature to raster بــرای هــر یــک از الیه هــا ماتریــس ســاخته می شــود. در شــکل 2 تــا 

17 ماتریــس تصميم گيــری 16 شــاخص مورداســتفاده در پژوهــش نشــان داده شــده اســت. 
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ــا تغييــر فيزیوگرافــی ســطح زميــن اســت.  شــيب زميــن: نســبت شــيب زميــن در هــر مــکان بيانگــر ميــزان نوســانات ارتفــاع ب
مناســب ترین شــيب بــرای توســعه و گســترش فيزیکــی شــهر، شــيب صفــر تــا شــش درجــه اســت کــه ميــزان تخریــب آن کــم و 
هزینــه ی ســرمایه بــرای آن ناچيــز اســت. شــيب تــا نــه درجــه نيــز تــا حــدودی مســاعد اســت ولــی شــيب از نــه درجــه بــه بــاال 
ــه  ــه ب ــب ک ــن ترتي ــب پيوســته در محيط زیســت اســت. بدی ــاد و تخری ــداری زی ــای ســرمایه ای و نگه ــن هزینه ه مســتلزم تأمي
طبقــات دارای درجــه شــيب کمتــر، ارزش بيشــتری تعلــق گرفــت. طبــق شــکل 2 قســمت جنوبــی و غربــی حریــم 30 کيلومتــری 

دارای شــيب زیــاد می باشــد. 
ــه  ــی ب ــد چــه پهنه های ــا مشــخص کن ــن امــکان را می دهــد ت ــز شــهری ای ــه برنامه ری جنــس زميــن: اطالعــات زمين شناســی ب
ــرد. در شــکل 3 و جــدول 3 به طــور  ــه چــه صــورت انجــام گي ــد نامطمئــن باشــند و در کجــا ساخت و ســاز ب ــی می توان چــه دليل

کامــل ترتيــب اهميــت جنــس زميــن براســاس نظــر کارشناســان تعييــن شــده اســت. 
ــی  ــوان در زمان ــا اردوگاه هــای فرهنگــی: مجتمع هــای خدماتــی رفاهــی را می ت ــه مجتمع هــای خدماتــی تفریحــی ی دسترســی ب
کــه دسترســی بــه نيازهــای ابتدایــی الزم اســت خدمــات حفاظتــی و پشــتيبانی را ارائــه دهنــد. شــکل 4 موقعيــت ایــن مراکــز را 
در حریــم 30 کيلومتــری نشــان می دهــد. دسترســی بــه مراکــز انتظامــی: بــه وجــود آوردن امنيــت در مراکــزی کــه بــه عنــوان 
اســکان اضطــراری تعييــن می شــود از طــرف نيروهــای انتظامــی از دیگــر شــرایط مهــم ایــن اســکان می باشــد شــکل 5 موقعيــت 

ایــن مراکــز را در حریــم 30 کيلومتــری نشــان می دهــد. 
دسترســی بــه زیرســاخت های شــهری و نزدیکــی بــه دیگــر مراکــز ســکونتی: نيــز از دیگــر شــاخص های مــورد بررســی اســت 

کــه می تــوان دسترســی بــه نيازهــای ابتدایــی الزم را تهيــه کــرد )شــکل 6(. 
ــه و  ــا رودخان ــه آب لوله کشــی از چشــمه و ی ــدم دسترســی ب ــز در صــورت ع ــن مراک ــاز ای ــع آب: آب موردني ــه مناب دسترســی ب
یــا چاه هــای موجــود در محــل پــس از آزمایــش قابــل شــرب بــودن از محل هــای نزدیــک و مناســب تأميــن نمــود )شــکل 7(. 
ــی )اورژانــس و بيمارســتان(  ــه مراکــز درمان ــه مراکــز هالل احمــر، دسترســی ب ــه ایســتگاه آتش نشــانی، دسترســی ب دسترســی ب
ــی کــه  ــد و می بایســت محل ــده کمــک می کن ــت آســيب دی ــه جمعي ــه خدمات دهــی ب ــز از دیگــر شــاخص هایی اســت کــه ب ني
ــر و اتوبان هــای  ــه از معاب ــن عناصــر باشــد )شــکل 8، 9 و 10(. فاصل ــه ای ــن می شــود نزدیــک ب در جهــت اســکان موقــت تعيي
اصلــی، مکانــی کــه در جهــت اســکان اضطــراری تعييــن می گــردد می بایســت در معــرض ســروصدا، بــو، آلودگــی هــوا، تراکــم، 

ترافيــک و... نباشــند )شــکل 11(. 
فاصلــه از کاربری هــای مهــم اداری )اســتانداری، فرمانــداری، شــهرداری، پســت مخابــرات(، فاصلــه از کاربری هــای تأسيســاتی و 
ــه  ــوخت و آب(، فاصل ــره س ــازن ذخي ــا، مخ ــارقوی، تصفيه خانه ه ــت های فش ــگاه ها، پس ــا، پاالیش ــع؛ نيروگاه ه ــی )صنای تجهيزات
از فــرودگاه، فاصلــه از راه آهــن، فاصلــه از پــادگان و فاصلــه از مراکــز صنعتــی از جملــه نقــاط دیگــری کــه ممکــن اســت در معرض 
ــن  ــی کــه در جهــت اســکان اضطــراری تعييــن می گــردد می بایســت از ای ــن مکان ــرد می باشــند؛ بنابرای ــرار گي ــه دشــمن ق حمل

مراکــز بــه دور باشــد )شــکل 12، 13، 14، 15، 16 و 17(.

شکل 3- ماتريس مکانی جنس زمینشکل 2- ماتريس شیب زمین
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شکل 4-ماتريس مکانی دسترسی به مجتمع های خدماتی تفريحی و 
اردوگاه فرهنگی

شکل 5-ماتريس مکانی دسترسی به مراکز انتظامی

شکل 6-ماتريس مکانی دسترسی به زيرساخت های شهری و ديگر مراکز 
سکونتگاهی

شکل 7-ماتريس مکانی دسترسی به منابع آب

شکل 9-ماتريس مکانی دسترسی به مراکز هالل احمرشکل 8-ماتريس مکانی دسترسی به ايستگاه آتش نشانی
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شکل 11-ماتريس مکانی فاصله از معابر و اتوبان اصلیشکل 10-ماتريس مکانی دسترسی به مراکز درمانی

شکل 13-ماتريس مکانی فاصله از کاربری تأسیساتی و تجهیزاتیشکل 12-ماتريس مکانی فاصله از کاربری مهم اداری

شکل 15-ماتريس مکانی فاصله از راه آهنشکل 14-ماتريس مکانی فاصله از فرودگاه
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شکل 17-ماتريس مکانی فاصله از مراکز صنعتیشکل 16-ماتريس مکانی فاصله از پادگان

ــه دو گــروه شــاخص های مثبــت و منفــی  ــه شــاخص ها رو ب ــن مرحل ــدار نرمــال شــده می باشــد، در ای ــه دوم محاســبه مق مرحل
تقســيم بندی کردیــم منظــور از شــاخص های مثبــت، شــاخص هایی اســت کــه بــا افزایــش مقــدار آن هــا مکان هایــی کــه جهــت 

ــد1 )جــدول 3(. مکانيابــی مشــخص می شــوند در وضعيــت مطلوب تــری قــرار دارن
ــره در  ــر اســاس نظــر 60 خب ــدا ب ــن گام ابت ــاس شــده در اوزان شــاخص ها می باشــد. در ای ــس بی مقي ــب ماتری گام ســوم، ضری
ــزار  ــق نرم اف ــله مراتبی از طری ــل سلس ــاس تحلي ــر اس ــا ب ــک از الیه ه ــر ی ــران وزن ه ــت بح ــی و مدیری ــهری، طبيع ــوزه ش ح
Expert choice 2011 محاسبه شــده و در هــر یــک از الیه هــای استانداردشــده حاصــل از GIS ضــرب می شــوند کــه درنتيجــه 

ــکل 17(. ــد )ش ــکيل می گردن ــن تش ــای وزی آن الیه ه
جدول 3. معيارها و نوع استانداردسازی و ارزش کيفی معيار

ويژگی معیارنوع معیارويژگی معیارنوع معیار

منفیدسترسی به مراکز هالل احمربا کاهش مقدار وضعيت مطلوب می گرددمنفیشيب زمين
با کاهش مقدار 
وضعيت مطلوب 

می گردد

مثبتجنس زمين
با افزایش مقدار وضعيت مطلوب می گردد، رس )0.132(، 
کانسار سطح پایين )0.245(، ماسه سنگ و سنگ آهک 

)0.299(، سنگ آهک اربيتولين )0.132(

دسترسی به مراکز 
منفیامدادرسانی

با کاهش مقدار 
وضعيت مطلوب 

می گردد

دسترسی به مجتمع های خدماتی 
فاصله از معابر و اتوبان های با کاهش مقدار وضعيت مطلوب می گرددمنفیتفریحی یا اردوگاه فرهنگی

مثبتاصلی
با افزایش مقدار 
وضعيت مطلوب 

می گردد

فاصله از کاربری های مهم با کاهش مقدار وضعيت مطلوب می گرددمنفیدسترسی به مراکز انتظامی
مثبتاداری

با افزایش مقدار 
وضعيت مطلوب 

می گردد

دسترسی به زیرساخت های 
فاصله از کاربری های با کاهش مقدار وضعيت مطلوب می گرددمنفیشهری و دیگر مراکز سکونتی

مثبتتأسيساتی و تجهيزاتی
با افزایش مقدار 
وضعيت مطلوب 

می گردد

مثبتفاصله از فرودگاهبا کاهش مقدار وضعيت مطلوب می گرددمنفیدسترسی به منابع آب
با افزایش مقدار 
وضعيت مطلوب 

می گردد

مثبتفاصله از راه آهنبا کاهش مقدار وضعيت مطلوب می گرددمنفیدسترسی به ایستگاه آتش نشانی
با افزایش مقدار 
وضعيت مطلوب 

می گردد

مثبتفاصله از مراکز صنعتیبا افزایش مقدار وضعيت مطلوب می گرددمثبتفاصله از پادگان
با افزایش مقدار 
وضعيت مطلوب 

می گردد

ــازی  ــت استاندارس ــور جه ــن منظ ــند؛ بدی ــت می باش ــا مثب ــی الیه ه ــد تمام ــذاری ش ــت ارزش گ ــه مثب ــا جنب ــات ب ــی اطالع ــا تمام ــردن الیه ه ــی ک ــه درکم 1 ازآنجایی ک
ــت. ــده اس ــره گرفته ش ــط ARCGIS به ــازی در محي ــع ف ــار از تاب ــه های معي نقش
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AHP شکل 18- وزن دهی به معیارها جهت تحلیل فضايی مکانیابی اسکان موقت با استفاده از روش
Figure 18- Weighting the criteria for spatial analysis of temporary housing location using AHP method

ــاز 0.097  ــا امتي ــن ب ــار شــيب زمي ــی اســکان موقــت معي ــر مکانياب ــان معيارهــای تأثيرگــذار ب ــج نشــان می دهــد کــه از مي نتای
پراهميت تریــن و معيــار دسترســی بــه مجتمع هــای خدماتــی رفاهــی بــا امتيــاز 0.021 کم اهميت تریــن معيــار ازنظــر کارشناســان 
ــر  ــا یکدیگ ــده را ب ــازی و وزن دار ش ــای نرمال س ــد معياره ــت بای ــا، درنهای ــازی داده ه ــل آماده س ــام مراح ــس از انج ــد. پ می باش
ــن  ــا ایده آل هــای مثبــت و منفــی محاســبه می شــود کــه ای ــه هرکــدام از الیه هــا ب ــزان فاصل ــه مي ــن مرحل ــق نمــود. در ای تلفي

ــرد. ــی صــورت می گي ــت و منف ــای مثب ــک از ایده آل ه ــر ی ــرای ه ــه ب ــر به صــورت جداگان ام

)SJ( شکل 19-محاسبه ايده آل مثبت
Figure 19 - Calculation of the positive ideal (SJ)

)RJ( شکل 20-محاسبه ايده آل منفی
Figure 20 - Calculation of negative ideal (RJ)

ــا 0.801614  ــی از ارزش 0.0010811 ت ــی در طيف ــت مکان ــزان مطلوبي ــج، مي ــق نتای ــت )Sj( طب ــده آل مثب ــه خروجــی ای در الی
متغيــر بــوده کــه بــر ایــن اســاس پيکســل ها یــا مکان هایــی کــه ارزش مکانــی آن هــا بــه ضریــب 0.801614 نزدیک تــر باشــد، 
ــر باشــد از  ــه ضریــب 0.0010811 نزدیک ت ــزان ارزش پيکســل ب ــد و هــر چــه مي اولویــت باالتــری جهــت اســکان موقــت دارن
اولویــت آن کاســته می شــود. بــرای الیــه  ایــده آل منفــی )Rj( نيــز ميــزان اولویــت مکانــی در بــازه 0.097 تــا 0.00101811 بــه  
ــا  ــای ب ــا مکان ه ــت و پيکســل ها ی ــا ارزش 0.00101811 بيشــترین اولوی ــای ب ــا مکان ه ــه پيکســل ها ی ــده اســت ک دســت  آم

ــت را جهــت اســکان موقــت دارا می باشــند. ــن اولوی ارزش 0.097 کمتری
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ــر اســت  ــه قابل ذک ــت تعيين شــده اســت البت ــرای اســکان موق ــا ب ــر Q مناســب ترین گزینه ه ــر اســاس مقادی ــه ب ــن مرحل در ای
ــه ارزشــی  ــورد منظــور از گزینه هــا تمــام پيکســل های نقشــه )118822 پيکســل( می باشــد. در )شــکل 20( دامن ــن م کــه در ای
حاصــل از مــدل در تناســب اســکان موقــت بيــن صفــر تــا یــک اســت؛ الزم بــه ذکــر اســت هرچــه مقــدار ارزش یــک پيکســل بــه 
ســمت عــدد یــک نزدیــک باشــد، بيانگــر ميــزان تناســب زیــاد و هرچــه ميــزان مقــدار ارزش دریافتــی پيکســل بــه ســمت صفــر 
ميــل نمایــد، گویــای تناســب کم تــر آن پيکســل بــرای اســکان موقــت می باشــد. الزم بــه ذکــر اســت ایــن خروجــی بــا توجــه بــه 
وضعيــت شــاخص های مــورد بررســی و بــار وزنــی آن هــا بــه  دســت  آمــده اســت. بــر اســاس بررســی های انجــام شــده اراضــی 
ــاد و کمشــچه( حریــم ســی کيلومتــری جهــت اســکان موقــت مناســب  قســمت شــمال شــرقی )اراضــی بيــن منطقــه رحمت آب

می باشــند.

شکل 21- شناسايی مناسب ترين پهنه ها و اراضی جهت اسکان موقت با مدل ويکور

شکل 22-پهنه های مناسب جهت اسکان موقت
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تحليــل شــبکه جهــت یافتــن بهتریــن مســير بيــن محــل حادثــه و مراکــز اســکان موقــت انجــام می گيــرد. در ایــن گام مســير 
بهينــه بــه ســمت ایــن مراکــز بــه شــکل نمونــه انجــام می شــود، الزم بــه ذکــر اســت، ایــن تحليــل در ســطح بلــوک، ناحيــه، 
منطقــه و شــهر قابــل انجــام اســت بــه هميــن دليــل برخــی از محــالت به طــور نمونــه انتخــاب و مســير بهينــه برخــی از مراکــز 
بلــوک جهــت اســکان اضطــراری مشــخص گردیــد. همچنيــن بــه علــت برخــی از عوامــل ماننــد تصــادف، بمبــاران و... ممکــن 
ــا در نظــر  ــن نقطــه را ب ــه بيــن چندی ــادر اســت مســير بهين ــد، روش تحليــل شــبکه ق اســت برخــی از خيابان هــا مســدود گردن

گرفتــن موانــع موجــود در مســير پيــدا کنــد.

شکل 23- بهترين مسیر تخلیه اضطراری به مکان اسکان موقت

نتیجه گیری
ــذا  ــت ل ــت اس ــز اهمي ــتایی حائ ــکرانه های روس ــه ای و پس ــجام منطق ــون انس ــی و کان ــه ارتباط ــوان حلق ــه عن ــهرها ب ــش ش نق
ضــرورت توجــه بــه مالحظــات امنيتــی و پدافنــدی در طراحــی آن هــا بســيار حياتــی و مهــم اســت. زیــرا از هنــگام پدیــدار شــدن 
شـــهرها تـــاکنون و بــه دليــل انباشــت ثــروت در شــهرها، دفــاع از شــهر و شــهروندان در برابــر هجــوم تاراجگــران جایــگاه ویژه اي 
در طـرح ریـــزي شــهرها داشــته اســت. امــروزه برخــالف گذشــته، اســتقرار مراکــز و تأسيســات نظامــی در درون بافــت شــهری 
ــون حمــالت از راه دور  ــه مراکــز خــود در کان ــرا این گون ــر دفاعــی یــک شــهر محســوب نمی شــود زی ــی باالت ــای توانای ــه معن ب
دشــمن جــای داشــته و موجــب تشــدید آســيب پذیری شــهر و شــهروندان در برابــر حمــالت نظامــی دشــمن می گردنــد. شــهرها 
و محــالت بــا ســاختمان های موجــود در آن بــه عنــوان کوچک تریــن محــل تجمــع افــراد بــه عنــوان ســرمایه مــادی و انســانی، 
بــه هدفــی عمــده بــرای دشــمن تبدیــل شــده و ضربــه بــه آن هــا دارای آثــار مخــرب گســترده بــر عملکردهــای شــهری اســت. 
ــه جهــت  ــرار دارد انتخــاب مــکان بهين ــت بحــران ق یکــی از مســائلی کــه همــواره موردتوجــه ســازمان های مســؤول در مدیری
ــک  ــی- ژئوپلتي ــگاه سياس ــه جای ــه ب ــا توج ــد. ب ــران می باش ــده از بح ــيب دی ــای آس ــت جمعيت ه ــا موق ــراری ی ــتقرار اضط اس
کالنشــهر اصفهــان و حســب اهميــت موضــوع ارتقــاء ســطح ایمنــی و امنيــت و همچنيــن در راســتای ابــالغ سياســت های کلــی 
ــه نظــر می رســد نقــش توســعه  ــا ب ــن سياســت در تمامــی حوزه ه ــی شــدن ای ــزوم اجرای ــد غيرعامــل و ل نظــام در حــوزه پدافن
ــن دو مرکــز هســته اي  ــرار گرفت ــا ق ــع شــهر اصفهــان ب ــل توجــه می باشــد. در واق ــن منظــر بســيار قاب ــت شــهرها از ای و هدای
ــالت  ــدف حم ــي ه ــون اصل ــوان کان ــه عن ــد ب ــدد مي توان ــي متع ــل سياس ــري و دالی ــعاع 10 و 100 کيلومت ــم در ش ــيار مه بس
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نظامــي و همچنيــن حمــالت تروریســتي واقــع گــردد. در 
ــتي  ــالت تروریس ــر حم ــز ب ــترین تمرک ــه بيش ــع ک ــن مقط ای
شــهري قــرار گرفتــه و احتمــال بســيار زیــادي بــراي این گونــه 
ــد  ــر مي رس ــه نظ ــود دارد ب ــان وج ــهر اصفه ــالت در ش حم
ــي اســکان موقــت پــس از  ــه موضــوع مکانياب کــه پرداختــن ب
ــاي  ــن مقوله ه ــي از اصلي تری ــوان یک ــه عن ــد ب ــه مي توان حمل
مرتبــط بــا پدافنــد غيرعامــل مطــرح باشــد. در ایــن پژوهــش، 
ــا  ــان ب ــهر اصفه ــت در ش ــکان موق ــی اس ــور مکانياب ــه منظ ب
ــر  ــل مؤث ــدا شــاخص ها و عوام ــل، ابت ــد غيرعام رویکــرد پدافن
ــن معيارهــا توســط کارشناســان و  شناســایی شــدند. ســپس ای
ــله مراتبی،  ــل سلس ــد تحلي ــتفاده از فراین ــا اس ــان ب متخصص
ــا  ــد ب ــه بع ــدند. در مرحل ــنجی ش ــی و اولویت س ــه زوج مقایس
اســتفاده از روش ویکــور، ماتریــس تصميم گيــری تهيــه و 
ــج نشــان می دهــد  ــد. نتای ــه همپوشــانی الیه هــا گردی ــدام ب اق
کــه از ميــان معيارهــای تأثيرگــذار بــر مکانيابــی اســکان موقــت 
ــار  ــاز 0.097 پراهميت تریــن و معي ــا امتي ــار شــيب زميــن ب معي
دسترســی بــه مجتمع هــای خدماتــی رفاهــی بــا امتيــاز 0.021 
ــج  ــد. نتای ــان می باش ــر کارشناس ــار ازنظ ــن معي کم اهميت تری
ــامل،  ــوم ش ــه مرس ــار طبق ــور در چه ــدل ویک ــل از م حاص
ــاًل  ــب و کام ــبتًا نامناس ــب، نس ــبتًا مناس ــب، نس ــالً مناس کام
ــام  ــی های انج ــاس بررس ــر اس ــد. ب ــدی ش ــب طبقه بن نامناس
ــه  ــن منطق ــی بي ــرقی )اراض ــمال ش ــی قســمت ش ــده اراض ش
رحمت آبــاد و کمشــچه( حریــم ســی کيلومتــری جهــت اســکان 
ــه  موقــت مناســب می باشــند؛ و در گام بعــدی مســيرهای بهين

ــه گردیــد. ــه ایــن مراکــز ارائ جهــت تخليــه اضطــراری ب
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ســازمان  تهــران:   .)1394-1390( ایــران.  اســالمی  جمهــوری 

برنامه ریــزی کشــور. مدیریــت و 
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ــا اســتفاده از روش  ــزرگ ب ــه و اســکان اضطــراری شــهرهای ب تخلي
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ــد -  ــهری و پدافن ــی ش ــی )1393(، ایمن ــمه، مصطف ــدی ده چش محم
ــران ــهيد چم ــگاه ش ــواز، دانش ــگاه اه ــاپ اول، دانش ــل، چ غيرعام

ــل، -  ــد غيرعام ــی پدافن ــول و مبان ــر )1386(. اص ــا، جعف ــدی ني  موح
ــران. ــاپ دوم، ته ــد اول، چ ــتر، جل ــک اش ــی مال ــگاه صنعت دانش
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ــه،  ــر رخــداد زلزل ــا تمرکــز ب مخاطــرات محتمــل در شــهر تهــران ب
ــات  ــرح خدم ــن ش ــی و تدوی ــای مفهوم ــن مدل ه ــاز اول، تدوی ف
ــگاه  ــت، دانش ــکده محيط زیس ــری: دانش ــا، مج ــایر فازه ــی س نهای

ــران. ته
ــتایی وزارت -  ــهری و روس ــی ش ــات تخصص ــات و خدم ــز مطالع مرک

کشــور )1385(، از ســری متــون تخصصــی ویــژه دهيــاران آشــنایی با 
مدیریــت بحــران بــا تأکيــد بــر نقــاط روســتایی، مرکــز پژوهش هــای 

وزارت کشــور، پژوهشــکده علــوم انســانی.
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ــران(،  ــه 12 ته ــوردی: منطق ــه م ــه )نمون ــدگان زلزل ــت بازمان موق
ــس  ــهری پردی ــزی ش ــته برنامه ری ــد رش ــی ارش ــه کارشناس پایان نام

ــر. ــگاه هن ــی دانش ــی فاراب بين الملل
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