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چکیده

ایمنی و امنیت شهری از دیرباز تاکنون در برنامهریزی سکونتگاههای شهری مورد توجه بوده و برنامهریزان همواره در

ساخت و طراحی مناطق شهری به این امر مهم توجه میکردند .هم نین کاهش میزان آسی پذیری کاربریهای شهری با

بهرهگیری از رویکردهای جدید مدیریت بحران از قبیل پدافند غیرعامل میتواند در ایجاد محیطی ایمن در شهرها و کاهش
میزان خسارات مؤثر واقع شود و امروزه یکی از مهمترین اهدافی است که مدیران شهری درصدد اجرای آن میباشند .شهر

یاسوج در سلسله جبال زاگرس و در زون زاگرس چینخورده واقع شده و بهعلت قرار گرفتن در اطرا
گسلهای فعال و لرزهخیز ازجمله سه گسل مهم زاگرس ،دنا و قطر -کازرون ،در معر

گسلهای فعال (گسلش سطحی ،زمینلغزش و سن ریزش ،روانگرایی) قرار دارد .هد
خطرپذیری زیرساختهای حیاتی در شهر یاسوج میباشد که به لحا هد

توصیفی  -تحلیلی انجام شده است .در آنالیز تحقیق پ

( ،)FAHP-GISوزن نهایی شاخصها بهدست آمده و سپ

چینخوردگیها،

وقو مخاطرات متعدد ناشی از
پژوهش حاضر تحلیل مکانی

کاربردی -نظری بوده و بررسی در آن به روش

از تعیین کاربریهای منتخ

و پیادهسازی مدل مکانی و ترکیبی

با استفاده از ابزار  Distanceحریم همجواری هرکدام از الیهها

مشخص شد .در ادامه با استفاده از  Fuzzy Overlayهمپوشانی الیهها با  0 9 Gammaانجام گرفت .نتایج حاصل نشان میدهد

که  11کاربری یعنی  45 83درصد زیرساختها در طیف خطرپذیری باال قرار دارند 6 ،کاربری یعنی  25درصد زیرساختها
در طیف نسبتا خطرپذیر قرار دارند 5 ،زیرساخت یعنی  20 83درصد زیرساختها در طیف خطرپذیری متوس قرار دارند2 ،

زیرساخت یعنی  8 33درصد زیرساختها در طیف خطرپذیری کم قرار دارند و در طیف خطرپذیری خیلی کم هی کاربری
قرار ندارد .از نظر خطرپذیری نواحی ،ناحیه دو شهر یاسوج با  66 66درصد دارای بیشترین خطرپذیری میباشد.
واژههای کلیدی :خطرپذیری ،زیرساختهای شهری ،پدافند غیرعامل ،یاسوج،

 -دانشیار دانشکده ادبیا
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 -1مقدمه

عصر حا ر عصر سی پ یری شهرها اس  .زیرا
همزمان با پی یدهتر شدن زندگی شهری شهرها در
بیعی و بحرانهای
ابعاد م تلف از ی سو با م ا را
تکنولو ی و از دیگر سو با بحرانهای اجتماعی  -امنیتی
مواجهاند (محمدی دهچشمه .)212 :1394 ،نبود امنی نیز میتواند
منجر به بحران در جوامع شود از اینرو ت مین امنی با
رویکرد پدافند یرعام که در نبود ن پویایی و توسعهی
کشور با مشک مواجه واهد بود نگاهی ا را می لبد
در این میان زیرسا های حیاتی نق تعیینکننده در
فر یند توسعهی هر کشوری ایفا میکند و حف امنی
زیرسا ها در برابر تهدیدها و بحرانها از اولوی های
امنیتی اس (رضویان و همکاران.)32 :1397 ،
حیاتی شهر بهعنوان اهداف تهاجم همواره
زیرسا
مورد توجه بوده و در استراتژی انهدام مراکز ق واردن
در حلقه سوم اهمی قرار دارند و از اینرو تهدیدا
متعددی برای نها متصور اس  .در واقع شهرها بهدلی
تجمع مراکز ق ت سیسا و تجهیزا حیاتی و حسا
بهعنوان مهمترین پهنه جمعیتی طرپ یر شنا ته میشوند
و در بیشتر مواقع این تمرکز ود باع همافزایی م ا را
نیز شده اس (صال نس و همکاران .)100 :1397 ،جه بهبود
سی پ یریها بهویژه در زمان-
عر ه دما و کاه
های بحران تقوی امنی زیرسا های حیاتی میتواند
نق اساسی ایفا نماید (بخشیشادمهری و همکاران.)105 :1395 ،
برای انجام اقداما م ر در کاه سی پ یری و ریس
زیرسا های حیاتی و دما ا طراری شناسایی و
ارزیابی تهدیدا از ارکان اساسی پدافند یرعام اس
(عطایی .)35 :1394 ،پدافند یرعام شام مجموعهای
از اصو و م حظا اساسی اس که رعای نها در
نگهداری ت سیسا و زیرسا های حیاتی میتواند تا
بیعی و انسانی پیشگیری کند و
حد زیادی از تهدیدا
ار و پیامدهای م ر نیز نق مهمی ایفا نماید
در کاه
(بخشیشادمهری و همکاران.)105 :1395 ،

وا ه پدافند از نظر ل وی همتراز با وا ه دفا اس .
این وا ه مشتم بر اقداماتی اس که برای پی گیری از
تهدید بالقوه انجام میگیرد .دفا اساسا عکسالعملی در
برابر حمله و تهدید اس  .یعنی تهدیدی برای سی و
حمله وجود دارد و وجود سازوکاری برای دفا در مقاب ن
نیاز اس  .ازاینرو پدافند یرعام شهری بهعنوان سازوکار
استراتژی مادگی در شرای ا طراری و یا استراتژی
بازدارندگی در مواجهه با م ا را انسانساز بیعی و
تکنولو ی محسو میشود (محمدی ده چشمه.)133 :1398 ،
از نظر فنی و هزینه  -فایده محافظ از زیرسا ها در
برابر تهدیدا احتمالی امکانپ یر اس و دفا یرعام
باع افزای تا وری و بازگش پ یری زیرسا های
شهری میشود (صال نس و همکاران.)100 :1397 ،
با توجه به ویژگیهای مفهومی نظریهی سی پ یری
در هر فضای زیستی مقدار قاب توجهی طرپ یری وجود
دارد در مقاب دامنهی سی پ یری و ایمنی در سط شهر
توزیع نشده اس و بهعبارتی
نیز بهصور یکنوا
توزیع فضایی زیرسا ها متفاو اس  .بر اسا نظریه
سی پ یری احتما بروز طر و حاد ه برای بر ی
زیرسا ها همواره بیشتر از سطو دیگر اس که میتوان
این زیرسا ها را طرپ یر یا زیرسا های سی پ یر
و در معر
طر نامید (امینیورکی و همکاران .)8 :1393 ،سی
رسیدن به ت سیسا و از کار افتادن زیرسا های حیاتی
بهعنوان قل هر نظام ع وه بر اینکه منجر به برهم وردن
تعاد سیستمهای شهری و بروز دشواریهای م تلف در
حیا جوامع انسانی میشود بحرانها و چال های جدی
نیز در فضا ایجاد میکند (صارمی و حسینیامینی .)5 :1390 ،بر این
اسا ات اذ تدابیر و رو هایی که میزان طرپ یری شهرها
را در مقاب م ا را و تهدیدا کاه دهد روری اس
و این شرای توجه بی ازپی به دان پدافند یرعام را
سب شده اس (امانپور و همکاران.)135 :1395 ،
جه پی بردن به اهمی زیرسا ها و نق نها در
کنتر بحران سط بندی و رتبهبندی زیرسا های حیاتی

ف لنامهعلمی-پژوهشياطالعاتجغرافيايي  

ت ليل مکانی رپ يری زيرسا ت ياتی هر ياسو  

میتواند یکی از رو های مهم در مطالعا پدافند یرعام
باشد (امیدوار وهمکاران .)51 :1395 ،زیرسا های حیاتی در
شهرها در زمان بحران نق مهمی را در کاه سی پ یری
ایفا میکنند و در مقاب درصور سی دیدن مشک
مهمی در شهرها بهوجود می ورند ) .(Alberto, 2016: 10در ادامه
مهمترین مطالعا و پیشینه تحقیقاتی مرتب با مو و حا ر
ذکر شدهاند
در پایاننامه ود مد سازی مکانی
حیدرینیا
همجواری کاربریهای ویژه در شهر اهواز از منظر پدافند
یرعام را بررسی نمود و به این نتای دس یاف که
کاربری در بقه
از بین کاربریهای مورد بررسی
سی پ یر بودند هم نین نتای ماتریس سازگاری نشان
داد که در منطقه ی کمترین سازگاری بین کاربریها وجود
دارد.
در پایاننامه ود ارزیابی
علیزاده
سی پ یری زیرسا های شهری کوهدش با رویکرد
پدافند یرعام را بررسی نمود و به این نتای دس یاف
درصد زیرسا ها از نظر و عی سازگاری و
که
همجواری و عیتی کام ناسازگار دارند و از نظر رتبهبندی
نواحی و سی پ یرترین نواحی را تشکی میدهند.
در پژوهشی با عنوان
پ فاویر و همکاران
استفاده بهینه از سا تارهای پدافند یرعام با هدف
طر انسان
تعیین کمی سی پ یری عناصر در معر
جادهها ...در مقاب ب یای بیعی به ارزیابی میزان
سی پ یری فیزیکی پردا تهاند .نتیجه نشان داد که با
محاسبه ریس پ یری و مد سازی میتوان راحی بهینهای
را نسب به حساسی پ یری و سی پ یری کاربریها انجام
داد .کشور ما نیز با توجه به موقعی مهم در اورمیانه و
شرای استراتژی ن بح پدافند یرعام از مسا حا ز
اهمی میباشد.
در مقالهای تح عنوان "حفاظ از
لکاراز
زیرسا های حسا الزاما و چال های قرن " به
بررسی سی پ یری و تهدیدا پی روی زیرسا های

حسا مدرن با ت کید بر سیستمهای کنتر صنعتی
و راهکارهای حفاظ از نها پردا ته و معتقد بود که
یلی مهمی در حمای از
زیرسا های حسا نق
جامعه مدرن بازی میکنند و ایمنی تعمیر و نگهداری و
حفاظ از زیرسا ها از اولوی های ملی برای کشورها
در سراسر جهان میباشند.
با این وجود گسترهی ج رافیا ایران از نظر احتما
بیعي بهویژه سی و زلزله یکي از
وقو حواد
سی پ یرترین ب
ها کرهی زمین اس  .همه ساله
وقو این حواد باع
سارا جاني و مالي فراوان ي
ميشود و گسترهی شهرها همواره تجربهی تل ي از بروز
اینگونه حواد داشتهاند (ضرابی و همکاران .)38 :1395 ،امروزه
معطوف به زیرسا های حیاتی
بی از دوسوم حم
و نق مهم زیرسا ها و شریانهای حیاتی در فر یند
مدیری جامع بحران شهری و ارتبا تنگاتن این شبکهها
با یکدیگر از ی سو و ارز اقتصادی نها از سوی دیگر
باع میشود که مورد توجه ویژه قرار گیرند .بنابراین
دفا از زیرسا های حیاتی هر جامعه از پی فر های
(صال نس و همکاران،
تعیینکنندهی بقای ن جامعه اس
.)101 :1397
شهر یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد و
پرجمعی ترین ش هر استان در شما شرقی استان
واقع شده اس  .بر پایه سرشماری عمومی نفو و
نفر
,
جمعی این شهر
مسکن در سا
هکتار میباشد و به ناحیهی
میباشد .مساح ن
شهری تقسیم شده اس  .از نظر ومرفولو یکی یاسوج
در زون زمینسا تی زاگر چین ورده قرار دارد .بهعل
قرار گرفتن در پیرامون چین وردگیها گس های فعا
و لرزه یز از جمله سه گس مهم زاگر دنا و قطر -
کازرون و هم نین قرار گرفتن در نواحی کوهستانی با
ریز جوی زیاد و وجود مسی ها و براهههای متعدد در
باالدس شهر در معر وقو م ا را شدید و متعدد
قرار دارد .به وریکه با توجه به افزای روند سا وساز
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فعالی های عمرانی و نوپا بودن شهر رور مطالعاتی
در رابطه با میزان سی پ یری کاربریهای شهری یاسوج
به ی
رور اساسی تبدی شده اس (ضرابی.)1 :1394 ،
بنابراین با توجه با نچه گفته شد بررسی و واکاوی میزان
طرپ یری کاربریها و زیرسا های حیاتی شهر یاسوج
قطعا سی پ یر و
در صور وقو بحران و شنا
ارا ه راهبردها و استراتژیها برای کاه میزان طرپ یری
از اهمی و ارز اساسی بر وردار اس  .این مو و به
نوبهی ود رور توجه به مسای پدافند یرعام را در
این محدوده نشان میدهد چرا که سار وارده به شهر
در صور بروز تهدیدا میتواند تبعا بسیاری برای
مدیری شهری داشته باشد و زیانهای اقتصادی و اجتماعی
زیادی را به شهروندان و مس ولین تحمی کند.
با توجه به هدف اصلی تحقیق حا ر مبنی بر تحلی
حیاتی شهر یاسوج س اال
مکانی طرپ یری زیرسا
زیر مطر میشوند
 و عی طرپ یری زیرسا های حیاتی شهر یاسوجدر برابر سوان و م ا را چگونه اس
طرپ یری زیرسا های
 بیشترین و کمترین ریحیاتی مربو به کدام نواحی شهر یاسوج میباشند

 -2مبانی نظری

 -1-2خطرپذیری زیرساختی فضاهای شهری
طر منش سی بالقوه یا موقعیتی با پتانسی ایجاد
سار اس ) .(2 :2002 Keorey and Mitchelطر تقاب بین
انسان و حاد ه اس که با توجه به در و برداش اجتماعی
و سیستمهای ارزیابی بیان میشود ) (6: 2002 Gravelyو عی
احتما طر موقعی اس که ی سیستم سی پ یر در
تما و بر ورد م ا را قرار میگیرد (حیدرینیا،
معر
از وا هی
 .)18 :1393وا هی طرپ یری ریس
ایتالیایی ریسیکار گرفته شده و مبتنی بر مفاهیم احتما
تهدید سی پ یری و پیامد اس (نورالهی و همکاران:1394 ،
 .)48طرپ یری اصط حی اس که بهمنظور نشان دادن

وسع و میزان سار احتمالی بر ا ر وقو سوان بیعی
به جوامع سا تمانها و منا ق ج رافیایی استفاده میشود.
نو پی بینی
ارزیابی طرپ یری در واقع ی
سار دیدگی جوامع در مقاب م ا را احتمالی میباشد
(علوی و همکاران .)133 :1395 ،در واقع اگر طرپ یری را
درجه یا سطحی بدانیم که ی نظام بهعل فشارها وارده
مستعد پ یر سی اس براسا نظریه سی پ یری و
ویژگیهای مفهومی ن در هر فضا شهری مفرو مقدار
معینی از ریس وجود دارد .اما سطو و دامنه طرپ یری
توزیع نشده
و ایمنی در سط شهر به ور ی نوا
اس  .زیرا فضاهایی با عنوان لوده بیدفا و سی پ یر
مح ر داد انوا شون ها جرا م و م ا را محیطی
اس (علیزاده .)75 :1395 ،سط طرپ یری هر شهر تابعی از
فاکتورها و م لفههای متفاو و گسترده انسانی جمعیتی
و تکنولو ی
زیستی بیولو ی
بیعی اکولو ی
میباشد (محمدی دهچشمه.)1 :1392،
طرپ یری فضاهای شهری و
با این وجود مدیری
حفاظ از جان شهروندان داراییها و تمامی ت سیسا و
تجهیزا شهر در برابر م ا را به حدی مهم اس که
از ن بهعنوان یکی از اهداف اصلی برنامهریزی شهر یاد
شده و ن را بهعنوان ابتداییترین اص جه دس یابی به
استانداردهای مطلو سای شهری تفسیر نمودهاند.

 -2-2زیرساخت حیاتی و رویکردهای محافظتی

عبار اس از چارچوبي از شبکهها
زیرسا
و سیستمها وابسته بههم که شام صنایع مش
م سسا شام افراد و روندها اجرایي و ظرفی ها
توزیع میباشد که جریاني مطم ن از وجود محصوال و
ارا ه میکند
رور را برا ی هدف مش
دما
).(Boin and McConnell, 2017: 14

زیرسا ها در دو گروه نرم مانند زیرسا
حکمرانی اقتصادی اجتماعی -فرهنگی زیرسا
مانند زیرسا
ورزشی و تفریحی و ...و س

های
های
های
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شبکه مانیتورین انر ی و  ...مواجهه با م ا را احتمالی ت کید دارد ).(Fearnley, 2005:3
حم ونق مدیری
(FEMA 2007،
تقسیم میشوند ) .(and Fuloria, 2010: 34) Andersonامروزه مهمترین الزاما مکانی پدافند یرعام
و ایمنی وا ه  Lane 2003، Fearnley, 2005، Alexander, 2002،سازمان پدافند غیر
همزمان با اولوی یافتن مو و امنی
دما ا طراری" به عامل ،1398 ،بهتاش و همکاران 1390 ،و محمدی دهچشمه )1392 ،در
حیاتی" یا زیرسا
"زیرسا
ی مس له مهم مدیری شهرها تبدی شده اس  .به ور زیرسا های حیاتی عبارتند از انت ا عرصههای ایمن
در ج رافیای شهر تعیین مقیا بهینه استقرار جمعی
کلي زیرسا تي را ا طراری در نظر ميگیرند که وقفهها
و فعالی در فضا و سب سازی ن پراکندگی در توزیع
والني در نها ميتواند موج ا ت جد در مسا
عملکردها متناس با تهدیدها کوچ سازی و شک ب شی
نظامي و اقتصاد شود.
ن دسته از سیستمها و دارایيها فیزیکي و اینترنتي به مراکز ت عملکردی شهری تمرکززدایی و شک ب شی به
شهرهای چندمرکزی و مقاومساز و ایمنسازی سازهها
حسا شهری که ت ری نابود یا ا ت در نها سب
بحران یا سی شدید به اعتماد و روحیه شهروندان میشوند حیاتي حسا و مهم.
رویکردهای امنیتی .در ایاال متحده مریکا تقریبا
و پایداری جوامع شهری را با چال مواجه میکنند .این
از
و حفاظ
زیرسا ها را میتوان تح عنوان "داراییهای کلیدی" تمامی فعالی های مربو به امنی
های حیاتی زیر نظر وزار امنی دا لی DHS
زیرسا
نیز نام برد (محمدی دهچشمه.)4 :1396 ،
انجام میگیرد .نهادهای اصلی سیاس گ اری در این حوزه
 -3-2رویکردهای محافظت از زیرساختهای حیاتی شام شورای امنی دا لی  HSCو نیز دفتر امنی
رویکردهای برنامهریزی .مهمترین رویکرد دا لی  OHSاس که وظیفه سیاس گ اری در امنی
برنامهریزی حفاظ از زیرسا های حیاتی رویکرد ا عا و حفاظ از زیرسا ها را بر عهده دارند .برنامه
پدافند یرعام اس  .پدافند یرعام شهری مجموعها
حفاظ از زیرسا های ایاال متحده مریکا ش فاز
راحي و اقداماتی اس که باع کاه
از برنامهریز
اصلی را برای قب حین و بعد از اتفاق برای محافظ
سی پ یر شهر و شهروندان در مقاب تهدیدا در از زیرسا ها ارا ه دادهاس  .این فازها شام تحلی و
طرا
معنای عام ن ميشود (محمدی دهچشمه .)144 :1392 ،از این ارزیابی بهسازی نشانهها و هشدارها کاه
حی میتوان از ن با عنوان "راهبرد بازدارندگي" نیز پاس به حاد ه بازسازی میباشد ) .(ISDR, 2008در مریکا
زیرسا های
یاد کرد ) .(OCHA, 2018راهبرد بینالمللی کاه بحران مطابق با دستور اجرایي شماره
هدف پدافند یرعام شهری را تقلی ا را نامطلو
حیاتی را به قدر حیاتي میدانند که معتقدند ناتواني یا
نها ت یر فرسایشي بر دفا یا امنی اقتصاد
م ا را محیطی تکنولو ی و جن دانسته اس  (ISDR,ت ری
) .2008فرن لی در گزارشی با عنوان "پنتاگون و استراتژی واهد داش ) . (Favier and others, 2012: 32بر این اسا
مادگی" معتقد اس که منطق پدافند شهری بی از زیرسا های دما ا طراری در مقیا شهری عبارتند
اینکه بر ایمنی استوار باشد بر مادگی جوامع شهری برای از م ابرا سیستمها برق ذ یره و حم و نق نف و
1- key Property
2- Civil Defense
3- Preventive Strategy
4- International Strategy for Disaster Reduction
5- Fearnley, Pathogens and the Strategy of Preparedness: Disease Surveillance in Civil Defense Planning

گاز بانکدار و ت مین مالي حم و نق سیستمها ت مین
دما پزشکي پلیس
دما ا طرار شام
 دستور اجرایي شمارهص
شماره

حفاظ از ت سیسا
 .مرجع .

حیاتي جلد
جوال

.
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نگاره  :1موقعیت منطقه موردمطالعه
(منبع :شهرداری یاسوج)

استمرار حکوم .
حریق و عملیا نجا
در اتحادیه اروپا برنامهی حفاظ از زیرسا های
حیاتی  EPCIPنه تنها در حوزه تروریسم دیده شده اس
) ،(OCHA, 2018بلکه شام تهدیداتی از قبی فعالی های
مجرمانه ب یای بیعی و اتفاقا دیگری میشود که
ممکن اس زیرسا ها را تهدید کند .هدف نهایی این
برنامه ارتقاء حفاظ از زیرسا های در سط شهرها و
روستاهای اتحادیه اروپاس .

 -3محدوده مورد مطالعه

و
و عر شمالی و در
و
دریا در
و شرقی از نصفالنهار گرینوی واقع شده اس .
و
موقعی ج رافیایی شهر یاسوج را نشان
نگاره
میدهد (عبدالی و همکاران .)87 :1398 ،در پژوه حا ر چهار
ناحیه شهر یاسوج براسا تقسیما کالبدی ر جامع
هکتار
مورد بررسی قرار گرفته اس  .ناحیه چهار با
هکتار کوچ ترین ناحیه
بزر ترین ناحیه و ناحیه دو با
نفر پرجمعی ترین
میباشد .هم نین ناحیه چهار با
نفر بهعنوان کمجمعی ترین ناحیه
و ناحیه سه با
تقسیما کالبدی شهر یاسوج را همراه
میباشد .جدو
بر ی مش صا ن نشان میدهد.

شهر یاسوج مرکز استان
محدوده مطالعاتی پژوه
کهگیلویه و بویر احمد می باشد .این شهر در شما شرقی
متر ارتفا از سط  -4روش تحقیق
استان در دامنهی قله بلند دنا با
پژوه حا ر به لحا
1- Continuity of Government

هدف توسعه  -کاربردی و
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جدول  :1تعداد ناحیه و محالت شهر یاسوج در سال 1390
ردیف

تعداد ناحیه
ناحیه

تعداد محله

جمعی
نفر

مساح
هکتار

تراکم نا ال

تراکم نا ال

شهری

مسکونی

مساح

مسکونی
هکتار

ناحیه
ناحیه
ناحیه

جمع
(منبع :عبدالی و همکاران)1398 ،

توصیفی – تحلیلی و مبتنی بر مطالعا
از لحا رو
زیرسا تی دستهبندی در بان دادههای مکانی انجام شد و
کتاب انهای و بررسیهای میدانی میباشد .برای دس یابی به الیهها برای انجام تحلی های مکانی ماده شدند.
جدول  :2فهرست زیرساختهای خدمات اضطراری در
هایی با بهکارگیری منابع موجود در
اهداف تحقیق شا
سط شهر یاسوج
ر جامع
ر های تحقیقاتی مارنامهها کت
دستر
و تفصیلی است راج شد و از ریق رو دلفی مبتنی بر
تعداد
کاربری
زیرساخت
نظرسنجی از نفر برگان ترکی شدند و بان دادههای
بیمارستان مراکز
بیمارستان و
مکانی را تشکی دادند .با توجه به ری متفاو هر ی
بهداشتی و درمانی
مراکز درمانی
در طرپ یری زیرسا های
های منت
از شا
ک نتریها
مراکز فرماندهی
دما ا طراری شهر یاسوج رو وزندهی چند مت یره
پاسگاههای پلیس و
پاسگاههای
ها بهکار گرفته شد.
 FUZZY – AHPبرای تعیین وزن شا
گاهی اداره ا عا
پلیس و پادگان
در این مرحله برگان با بهکارگیری عبار های زبانی و
نظامی
زیرساخت
مراکز س اه و بسی
براسا رو چان برتری ی معیار بر معیار دیگر ی
خدمات
مراکز
دیگر را بیان کردند و بر این اسا ماتریس
بر ک
ک
ت نشانی
ت نشانی
اضطراری
مقایسا زوجی تشکی س س اصو و معیارها همجواری
مرکز امداد و نجا
مراکزه احمر
مدنظر است راج و شناسایی شدند .با استفاده از نرمافزار (ARC
پایگاههای
) GIS10.2ابزار  Euclidean Distanceاز مجمو ابزارهای Distance
پایگاه مدیری بحران
مدیری بحران
نقشههای همجواری راحی شد .در مرحلهی بعد با استفاده
از ابزار  Fuzzy overlyبا گامای
از مجمو ابزارهای گام دوم :تصحی و تغییر قال الیهها و تهیهی نقشهی
 Spatial Analyst Toolsنقشههای فواص همپوشانی شد.
فواصل
الیه با استفاده از
در این مرحله برای هرکدام از
 -5یافتههای پژوهش
فاصله اقلیدسی ) Euclidean Distanceحریم ایجاد شد .برای
گام اول :تهیه بانک دادههای مکانی زیرساختهای
همه الیهها بهاست ناء الیه فضای سبز فاصله فیزیکی بیشتر
خدمات اضطراری شهر یاسوج
با زیرسا ها شرای ایمنتری را ایجاد میکنند.
در این قسم زیرسا های دما ا طراری
برای هرکدام حریم Distance
بر همین اسا
شهر یاسوج با استفاده از ابزار  mergeاز مجموعه ابزار-
تعریف شده اس  .در نگاره برای نمونه همجواری در
های  data management toolsبا ترکی کردن الیههای
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الیهها و نو توابع بهکار رفته در
در جدو
کاربریهای بهداشتی -درمانی و ت سیسا شهری با فاصله
 Membershipبرای استانداردسازی فازی هر زیرسا
اقلیدسی  (Euclidean Distanceارا ه شده اس .
بیان شده اس  .در این جدو با توجه به ت یر متقاب هر
ی از کاربریهای گانه و میزان اهمی نها از فواص
طرپ یری و  Spreadمتفاوتی استفاده شده اس .
Fuzzy

جدول  :3توابع فازی استانداردسازی کاربریهای  14گانه
زیرساختهای خدمات اضطراری
الیهها
ت سیسا

Membership1 type

شهری

small4

مراکز اداری
مراکز انتظامی

Small

مراکز م هبی

Small

مراکز مسکونی

Small

صنایع شهری

Small

Small

مراکز ورزشی

Small

بهداشتی درمانی

Small

رود انه

Small

انبار
مراکز موزشی

نگاره  :2مراحل اصلی آنالیز تحقیق

گام سوم :استانداردسازی نقشههای معیار

Midpoint 2

Spread3

Small
Small

فضاهای سبز

Small

فرهنگی -
تاری ی
پایانه مسافربری

Small

در این مرحله همه نقشههای روجی در مرحله پیشین
بهدلی عدم وجود واحدهای همگن استاندارد شدهاند .منبع :حیدرینیا 116-119 ،1393 ،سازمان حفا ت محی زیست معاونت
جه استانداردسازی و همگن کردن و هم نین افزای
محی زیست انسانی ضواب و معیارهاي استقرار صنایع1387 ،
فازی )Fuzzy
انعطافپ یری نها از توابع عضوی
  :Membership typeنو تابع فازی بهکار رفته برای هر الیه را نشان میدهد.  Midpointفاصله استاندارد همجواری سی پ یری هر الیه را به متر Membershipدر محی نرمافزار  GISاستفاده شده اس .
استاندارسازی فازی در دامنه عددی بین  -میباشد که نشان میدهد.
  Spreadری کاه یا افزای سی پ یری هر الیه را نشان میدهد کهدر این پژوه عدد بهترین ارز همجواری رعای
عددی بین تا اس  .این ری هرگاه از عدد بیشتر باشد نشان میدهد که
بدترین همجواری عدم
اصو همجواری و ارز
ن الیه میتواند به میزان زیادی به زیرسا ها سی برساند و هرگاه ن عدد از
رعای اصو همجواری میباشد .در نگاره برای نمونه
کمتر باشد میزان سی پ یری وارده به زیرسا ها کمتر اس .
  Smallاز گزینههای  fuzzy membershipاس که از فاصله تا فاصلهنقشه استانداردسازی کاربری بهداشتی -درمانی و ت سیسا
استاندارد سی پ یری افزای و از ن فاصله به بعد بهصور جز ی
شهری ارا ه شده اس .
سی پ یری کاه

Small

مییابد.
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نگاره  :3نقشه فاصله کاربریهای
بهداشتی -درمانی و ت سیسات شهری

نگاره  :4استانداردسازی کاربری بهداشتی
درمانی و ت سیسات شهری

گام چهارم :بهدست آوردن وزن کاربری با استفاده از
مدل  AHPفازی و ت ثیر وزن در نقشه فاکتور آن
گانه م ر در
در این مرحله نقشه فاکتور الیههای
رعای اصو مکانی جه تعیین طرپ یری زیرسا های
دما ا طراری شهر یاسوج از نظر پدافند یرعام که
در مرحله قب استانداردسازی شدهاند با استفاده از منطق
فازی  AHP FUZZYوزندهی شدهاند.
س س با استفاده از ابزار  Weighted Sumکه از مجموعه
ابزار  Overlayوزن بهدس مده حاص  AHP FUZZYدر
الیههای گانه اعما شد و نقشه وزندار تولید شده
اس .
در جدو شماره ت یر هر ی از کاربریهای گانه
در زیرسا های دما ا طراری شناسایی شده و از
نظر طرپ یری اولوی بندی شدهاند.

جدول  :4وزن کاربریهای  14گانه زیرساختهای خدمات
اضطراری
اب
ت

ان
ا

اا

ا ا
ه
اع
ا
اا

ه
اا

ا

ا

تا
ا ب

اخ

0 124
0 088
0 099
0 055
0 092
0 076
0 059
0 061
0 046
0 069
0 065
0 058
0 055
0 043

خد ا

ط

ت
1
4
2
12
3
5
9
8
13
6
7
10
11
14
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گام پنجم :تلفیق نقشههای فاکتور و استخراج نقشه خطرپذیری
هر زیرساخت
شدن وزن الیهها با
در این مرحله بعد از مش
استفاده از مد تحلی سلسله مراتبی فازی الیهها نقشه-
های فاکتور موزون همپوشانی شده و مد مکانی نهایی
کاربریهای حیاتی و دما ا طراری بهدس مده اس .
در این مرحله از برنامه جانبی  Spatial Analystو دستور
 Raster Calculatorبرای اعما ارز وزنی هر شا
استفاده شده اس .

جدول  :5میزان خطرپذیری زیرساختهای خدمات اضطراری
طبقهبندی
خطرپذیری

ارزش
درصدی

طرپ یر

-

نسبتا طرپ یر

-

طرپ یری متوس

-

طرپ یری کم

-

تعداد
کاربری

درصد
خطرپذیری

طرپ یری یلی کم

نگاره  :5پهنه خطرپذیری زیرساختهای خدمات
اضطراری

نگاره  :6خطرپذیری زیرساختهای خدمات
اضطراری در نواحی چهارگانه شهر یاسوج
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در نهای نقشههای وزندهی شده به رو فازی گاما
) (Gamma 0.9جه تعدی حساسی باالی عملگر ر
جبری و دق کم جمع جبری با هم تلفیق شدهاند.
نتیجه حاص از تلفیق نقشههای فاکتور و همپوشانی
الیهها نقشه رستری واهد بود که ارز پیکس -
های ن نمایانگر مطلوبی و عدم مطلوبی برای استقرار
زیرسا های حیاتی ا طراری شهری یاسوج واهد
بود.
مشاهده می شود
همان ور که در نقشه و جدو
زیرسا های دما ا طراری یاسوج در یفی گانه

خطرپذیری

ناحیه

کاربری یعنی
بقهبندی شدهاند .در این یف
در یف
درصد زیرسا های باارز درصدی
طرپ یر قرار دارند .کاربری یعنی درصد زیرسا های
در یف نسبتا طرپ یر قرار
باارز درصدی
درصد زیرسا های باارز
دارند .کاربری یعنی
در یف طرپ یری متوس قرار
درصدی
درصد زیرسا های باارز
دارند .کاربری یعنی
در یف طرپ یر قرار دارند و در
درصدی
یف طرپ یری یلی کم هی کاربری قرار ندارد.

جدول  :6میزان خطرپذیری زیرساختهای خدمات اضطراری در نواحی  4گانه
ناحیه 1

درصد

طرپ یری باال
نسبتا طرپ یر
طرپ یری متوس
طرپ یری کم
طرپ یری یلی کم
مجمو

نمودار  :1خطرپذیری زیرساختهای خدمات
اضطراری در نواحی چهارگانه

ناحیه 2

درصد

ناحیه 3

درصد

ناحیه 4

درصد
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تحلیل خطرپذیری و توزیع مکانی زیرساختها در
نواحی  4گانه شهر یاسوج

های حیاتی و دما
توزیع مکانی زیرسا
ا طراری در سط شهرها از اولین و مهمترین پایههای
طرپ یری اس که قب از هرگونه
مطالعاتی در مبح
اقدامی باید به ن پردا ته شود .در این بین توجه به اصو
بنیادین دفا یرعام هم ون تمرکز  -تراکم پراکندگی-
فشردگی کوچ سازی  -بزر سازی در میزان طرپ یری
زیرسا های حیاتی در شهرها از اهمی باالیی بر وردار
اس  .در ادامه توزیع مکانی کاربریهای حیاتی در نواحی
شهری یاسوج و در پهنههای گوناگون طرپ یری که در
مد نهایی این پژوه بهدس مده انجام گرفته اس .
مشاهده میشود
و جدو
همان ور که در نگاره
درصد طرپ یرترین
ناحیه دو با کاربری یعنی
ناحیه شهر یاسوج میباشد .ناحیه چهار با کاربری یعنی
درصد در رتبه دوم طر پ یری ناحیه ی با کاربری
و درصد رتبه سوم و ناحیه سه با کاربری یعنی
درصد دارای رتبه چهارم طرپ یری در زیرسا های
دما ا طراری میباشد.

 -6نتیجهگیری

پدافند یرعام از کمهزینهترین اقداما پیشگیرانه اس
یی صل میتوان به ن پردا  .با
که در زمان فرص
توجه به اینکه در هنگام بروز حواد
بیعی و یر بیعی
فضاهای شهری بهعنوان مراکز استقرار جمعی متراکم
ممکن اس بیشترین سار را ببینند بنابراین میزان
سی پ یری شهرها افزای پیدا میکند .ل ا روری اس
در جه کاه بحران و پیشگیری از وقو نکه امری
اجتنا ناپ یر اس اقداما الزم از رف مس والن و سایر
نهادهای مرتب با شهر انجام گیرد .یافتههای تحقیق حا ر
در تحلی مکانی زیرسا های حیاتی نشان دادهاند که
الف از نظر میزان طرپ یری ناحیه در باالترین سط
طر و ناحیه در پایینترین سط قرار گرفته اس  .به
نوعی تمرکز باالی زیرسا های حیاتی طرپ یر ناحیه
شماره و عدم توزیع متناس زیرسا های حیاتی و

دما ا طراری از مهمترین مش صههای طرپ یری
نها در شهر یاسوج میباشند.
هی کدام از زیرسا های حیاتی و دما ا طراری
مورد مطالعه در پهنه با طرپ یری یلی پایین قرار ندارند
تنها نزدی به درصد از کاربریهای حیاتی مورد
مطالعه در یف طرپ یری پایین قرار گرفتهاند.
تحلی مکانی پراکندگی زیرسا های حیاتی در شهر
یاسوج نشان داده اس که تناس و تعادلی در پراکن
مکانی -فضایی زیرسا ها حیاتی وجود ندارد .و به نوعی
در شرای ا طرار و در صور سی دیدن ب شی از
شهر در اینجا ناحیه دو با توجه به همافزایی و اندرکن
های زیادی با چال مواجه
زیرسا تی فعالی ب
میشود .از رفی نتای نشان میدهد که کاربری یعنی
درصد زیرسا های باارز درصدی
در یف طرپ یر قرار دارند کاربری یعنی
در
درصد زیرسا های باارز درصدی
یف نسبتا طرپ یر قرار دارند کاربری یعنی
در
درصد زیرسا های باارز درصدی
یف طرپ یری متوس قرار دارند کاربری یعنی
در
درصد زیرسا های باارز درصدی
یف طرپ یر قرار دارند و در یف طرپ یری یلیکم
هی کاربری قرار ندارد .در نهای به منظور ایمنسازی و
طرپ یری زیرسا تی در شهر یاسوج پیشنهادهای
کاه
زیر ارا ه میشوند
 افزای فضاهای باز و سبز در سط شهر بهویژه نواحیطرپ یری و هم نین استفاده بهعنوان
و جه کاه
مکانهای اسکان موق در هنگام بحران به صو در
نواحی مرکزی شهر.
 تمرکززدایی زیرسا تی از مرکز ت هستهای شهر که براسا مد مکانی در پهنه طرپ یری باال قرار دارد.
 ت ییر کاربری و جابهجایی زیرسا های پرم ا ره وبا پهنههای طر زیاد بهویژه در ناحیه .
واب ایمنی در سا وساز و حف
 اعماهمجواریهای مجاز بر اسا مد مکانی طرپ یری.
1 - Interaction

ف لنامهعلمی-پژوهشياطالعاتجغرافيايي  

ت ليل مکانی رپ يری زيرسا ت ياتی هر ياسو  

منابع و م خذ

محمدی دهچشمه م .و علیزاده م.
 امانپور .ارزیابی سی پ یری زیرسا های شهری
مای سرزمین
کوهدش با رویکرد پدافند یرعام
 .شماره
 .الگوی
مدیری م .و اسکندری م.
 امیدوارسط بندی و اولوی بندی زیرسا های حیاتی در ا ر
شماره
هدفمند پدافند یرعام و امنی سا
حم
 .مدیری م شمسایی زفرقندی ف.
 امینیورکی .شناسایی دیدگاههای حاکم بر
.
و قنبری نس
سی پ یری شهرها در برابر م ا را محیطی و است راج
م لفههای ت یرگ ار در ن با استفاده از رو کیو مدیری
 .بحران دوره
 ب شیشادمهری ف وارزمی ا .و زرقانی  .ه. .جایگاه پدافند یر عام در امنی زیرسا های
کنفرانس ملی پدافند
شهری با ت کید بر زیرسا
.
یرعام و توسعه پایدار وزار کشور و مهر
 بهتا ف صالحی ا قابابایی م . .و سرمدی ه. .بررسی میزان تا وری محیطی با استفاده از مد
 .شماره
شبکه علی محی شناسی دوره
الزاما مکانی
 .سنج
.
 حیدرینیاکاربریهای حیاتی و حسا از منظر پدافند یرعام
موردمطالعه شهر اهواز پایاننامه کارشناسیارشد استاد
راهنما محمدی دهچشمه مصطفی دانشگاه شهید چمران
اهواز گروه ج رافیا و برنامهریزی شهری.
 .ارزیابی
 ر ویان م .علیان م .و رستمی .سی پ یری مکانی زیرسا های استان یزد با رویکرد
 .پدافند یرعام مای سرزمین دوره شماره
 سازمان پدافند یرعام کشور مجموعه مقاال و.
س نرانیهای درونسازمانی
حفاظ از
 صارمی  .و حسینیامینیت سیسا و تجهیزا شهری با استفاده بهینه از محی

شهری با رویکرد پدافند یرعام نمونه موردی شهر
 .بروجرد مطالعا مدیری شهری شماره
 صال نس ا ک نتری لی باد  .و پیوستهگر ی. .شناسایی و ارزیابی تهدیدا در زیرسا های
حیاتی شهرها با رویکرد پدافند یرعام منطقه شهر
شماره .
تهران پژوه و برنامهریزی سا
.
 رابی ا محمدی ج .و حسینی واه .مدیری بحران کاربریها در نواحی شهری پژوه موردی
نواحی شهر یاسوج دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در
علوم ج رافیا و برنامهریزی معماری و شهرسازی . -
 .راهکار
 رابی ا محمدی ج .و حسینی واه .مدیری بحران کاربریها با ت کید بر کاربریهای حسا شهری
 .یاسوج برنامهریزی فضایی سا شماره
 عبدالی ا ک نتری لی باد  .و پیوستهگر ی. .تحلی فضایی -کالبدی نواحی شهری بر اسا
های رشد هوشمند شهری یاسوج دان شهرسازی
شا
 .دوره شماره
 .ارزیابی سی پ یری فرودگاههای
 عطایی .یرنظامی کشور در برابر تهدیدا و ارا ه راهکارهای
سی پ یری پایاننامه کارشناسی ارشد استاد
کاه
راهنما ج لی فراهانی مر ا مجتمع دانشگاهی مای
و پدافند یرعام دانشگاه صنعتی مال اشتر تهران.
 علوی  .حسینی  .م بهرامی ف .و عاشورلو .ارزیابی میزان سی پ یری باف های شهری با
م.
استفاده از  ANPو  GISشهر سمیرم ا عا ج رافیایی
 .شماره
س هر دوره
 .ارزیابی سی پ یری زیرسا های
 علیزاده م.شهری کوهدش با رویکرد پدافند یرعام پایاننامه
کارشناسی ارشد استاد راهنما امانپور سعید دانشگاه شهید
چمران اهواز گروه ج رافیا و برنامهریزی شهری.
 .سنج نفوذپ یری
 محمدی دهچشمه م.باف شهری کرج در برابر م ا را برنامهریزی و مای
شماره
فضا دوره
. -
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