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مستحدثات و تجهيزات حساس كشور است.يكي از شاخه هاي كليدي كه 
نقش عمده اي در تكميل اهداف پدافند غيرعامل دارد، استفاده از برنامه ريزي 
شهري و ضوابط و اصول آن مي باشد. برای برنامه ريزی پدافند شهری با روش 
نوين، نخست بايد تهديدات شناخته شود. عواملی كه شهر را تهديد می كنند، 
به سه گروه عمده تقسيم می شوند: 1- عوامل طبيعي مانند سيل،  زمين لرزه، 
گردباد، توفان وآتش سوزي و... 2- دشمن كه به وسيله جنگ افزارهاي خود 
به شهر آسيب مي رساند3- ستون پنجم )زیاری، 1386، ص31(. اصوالً توجه 
آغاز  از  كه  امري است  تهديدات خارجي  مقابل  نظامي شهرها در  دفاع  به 
اينرو در  شكل گيري شهرها همواره مورد توجه ساكنان آنها بوده است. از 
فرايند مكانيابي كاربري ها اگرچه عوامل بسياري مؤثراند اما استقرار بهينه آن 
در فضا با رعايت عوامل پدافندی در پهنه شهر باعث مي شود كه كاربری ها 
به گونه ای در شهر استقرار يابد كه حداكثر امنيت و قابليت دفاعي و حداقل 
آسيب پذيري را داشته باشد. لذا بايد در شهرها، در مكانيابي اين كاربري ها 
دقت فراواني صورت گيرد، تا از حداقل تهديد برخوردار شوند.بنابراين، در 
برنامه ريزي شهري و بطور اخص برنامه ريزي كاربري اراضي بايد توجه 
خاصي نسبت به استقرار كاربري هاي مختلف با تأكيد بر مسائل مكاني انجام 
شود و با كاربري بهينه تا حدي از بروز بحران جلوگيري و يا خسارات را 

به حداقل ممكن رساند. 

بیان مسئله 
شهرهای اوليه در نقاطی ساخته می شدند، كه از آب كافی، نزديكی به 
راه های تجاری و...، برخوردار بودند )ملکی و دیگران، 1390، ص3(. اما بروز 
تهاجمات و تجاوزات موجب شد كه اصل مهم ديگری نيز در ايجاد شهرها 
مورد توجه قرار گيرد، و آن، جاذبه ی دفاعی شهر بود. از اين روی، انتخاب 
گرديد  مطرح  اصل  يک  عنوان  به  دفاعی  ديوارهای  ايجاد  و  مرتفع  نقاط 
)هژبری نوبری، 1381، ص41(. اين امر شامل محافظت در مقابل شرايط جّوی  
و نيز ايجاد امنيت در برابر گزند افرادی كه قصد آسيب رساندن به آنها را 
داشتند، می شد )جی هوپر و جی دورگ، 1386، ص1(. استقرار بهينه كاربری ها با 
رعايت عوامل دفاعي در پهنه شهر باعث مي شود، كه شهر حداكثر قابليت 
عدم  همجواري ها،  رعايت  باشد.  داشته  را  آسيب پذيري  حداقل  و  دفاعي 
وجود كاربري هاي خطر ساز در مناطق مختلف شهري باعث كاهش اثرات 
حوادثی از قبيل جنگ مي شود، با همه اين مسائل، در برنامه ريزي شهري و 

برنامه ريزی شهری متناسب با پدافند غيرعامل با تأکيد بر ارزيابي و برنامه ريزي بهينه کاربری اراضي شهری 
)نمونه موردی شهر سنندج(

دکتر محمدرضا پورمحمدی                                                                        کیومرث ملكی
                   استاد گروه جفرافيا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تبریز                   کارشناس ارشد جغرافيا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تبریزو مدرس دانشگاه پيام نور

مهندس فرهاد برندکام                                                                             آرزو  شفاعتی
                          کارشناس ارشد پدافند غيرعامل                                                      کارشناس ارشد جغرافيا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تبریز     

چکیده
از مهمترین موضوعاتی که باید در هنگام طراحی و برنامه ریزی شهرها مد نظر 
قرارگیرد، فراهم نمودن امنیت هر چه بیشتر شهروندان و کاهش بحران در شهرها، 
همچنین رعایت برخی تمهیدات و اصول پدافند غیرعامل برای کاستن از آثار 
این نوع بحران ها می باشد. سرزمین ایران به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و 
سیاسی خود، همواره در طول تاریخ شاهد بالیای )جنگ و...( بسیاری بوده و 
خسارات مالی و جانی فراوانی را متحمل شده است. از این رو جایگاه نظری و 
عملی دفاع و پدافند، در برابر بحران در این گستره اهمیت بسیار یافته است. با 
توجه به این مسائل، کاربرد پدافند غیرعامل و توجه به اصول آن درطراحی و 
برنامه ریزی شهری می تواند تا حد زیادی به کاهش آثار مخرب این نوع بحران ها 

بیانجامد. 
از مهمترین توانایی هایGIS که آن را به عنوان سیستمی ویژه و انحصاری 
مجزا می کند توانایی تلفیق داده ها برای مدل سازی، مکانیابی و تعیین تناسب اراضی 
از طریق ارزش گذاری پهنه سرزمین است که با استفاده از تلفیق و ترکیب معیارها، 
بین پدافند  نقاط پرمخاطره را مشخص می کند. این مقاله به شفاف سازي رابطه 
غیرعامل با برنامه ریزی شهری، بویژه برنامه ریزي و ارزیابي کاربری اراضی شهري، 
همچنین نقش آن در حفظ امنیت شهروندان و زیرساخت های شهری، در سطح شهر 

سنندج با استفاده از نرم افزارArc GIS10 و AHP می پردازد.
واژه هاي کلیدی: ارزيابي كاربری اراضی، كاربري هاي چند منظوره، پدافند 

. AHP،غيرعامل، سنندج

مقدمه
در مكانيابي بهينه كاربري هاي شهري، يكي از اساسي ترين سرمايه گذاري هاي 
ابعاد  در  آن  آثار  بي شک چگونگي  كه  نهاده مي شود  بنيان  فردي و جمعي 
بين ركن  اين  امنيتي و روانشناختي جامعه منعكس مي گردد. در  اقتصادي، 
جامعه،  يک  اجتماعي  و  فرهنگي  اقتصادي،  فعاليت هاي  كليه  براي  اساسي 
را  پايدار  توسعه  و  امنيت  تحقق  )کارگر، 1385، ص33(.  است  امنيت  و  نظم 
می توان با ايجاد و استقرار و ساخت فضاهای قابل دفاع و بكارگيری اصول 
پدافند غيرعامل ميسر ساخت. هدف از پدافند غيرعامل، استمرار فعاليت های 
زيربنايی، تأمين نيازهای حياتی، تداوم خدمات رسانی و تسهيل اداره كشور 
در شرايط تهديد و بحران، و حفظ بنيه دفاعی، به هنگام حمالت خصمانه 
دشمن از طريق اجرای طرح های پدافند غيرعامل و كاستن از آسيب پذيری 
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بطور اخص برنامه ريزي كاربري اراضي بايد توجه خاصي نسبت به استقرار 
كاربري هاي مختلف با تأكيد به مسائل استراتژيک انجام شود، و با كاربري 
بهينه، خسارات را به حداقل ممكن رساند، و با اتخاذ تمهيداتی از همجواری 
پادگان ها با مناطق مسكونی جلوگيری به عمل آورده، و  بر پراكنش مراكز 
اقتصادی و نظامی تأكيد كرد. در اين رابطه بايد به مكانيابی مراكز امدادرسان 
و...، و پراكنش آنها در سطح شهر به گونه ای كه كل شهر در مواقع بحران از 
خدمات آنها بهره مند شود، توجه داشته باشيم. با به اجرا درآوردن اين اصول 
در مكانيابی در جهت امنيت هرچه بيشتر شهر هنگام تجاوز، گام برداشته اين 
امر كاهش خسارات مالی و جانی، هنگام وقوع  بحران ها را به همراه دارد. 

پیشینه پژوهش
هرچند در رابطه با موضوع پدافند غيرعامل و بويژه برنامه ريزی كاربری 
عناوين  با  پژوهش  هايی  اما  نشده  انجام  ايران   در  پژوهشی  تاكنون  اراضی 
مختلف، با تأكيد بر مكان گزينی و ارزيابی كاربری ها با استفاده از GIS  و 
AHP و كاربرد آن در اينگونه مكانيابی  ها انجام شده كه در زير به تعدادی از 

آنها، اشاره مختصری می شود؛  
اصغريان جدی، فاطمه، 1387، مقاله ای را تحت عنوان معماری دفاعی 
در برابر تهاجم هوايی ارائه داده است. كه درسايت سازمان پدافند غيرعامل 
www.paydarymelli.ir موجود می باشد. كه در اين تحقيق چگونگی ساخت 

و سازها و مقاومت آنها در برابر حمالت هوايی مورد توجه بوده است
نقش  عنوان  تحت  را  خود  ارشد  پايان نامه   ،1387 حامد،  وند،  حكيم 
مورد  در  زمين لرزه ها  از  ناشي  آسيب هاي  كاهش  در  اراضي  بهينه  كاربري 
تكميلی  تحصيالت  مركز  نور  پيام  دانشگاه  در  تبريز  شهر  باغميشه  منطقه 
تهران نگاشته و در اين پايان نامه، نقش بهينه يا انتخاب بهترين كاربري در 

مقابله با زلزله را مورد پژوهش قرار داده است.
محمدی، جمال، و آقازيارتی فراهانی، محمد، مقاله ای را با عنوان كاربرد 
)GIS( در مكان گزينی كاربری اراضی شهری مطالعه موردی مراكز آموزشی 

شهر بابلسر، در Conference of Urban GIS ShomalUniversity2007 ارائه 
دادند، نتايج حاصل از اين مقاله نشان دهنده اهميت و قدرت GIS در مكان 

گزينی های كاربری اراضی شهری با توجه به اطالعات وسيع می باشد.

اهداف پژوهش
- ارزيابی وضعيت و نسبت سازگاري كاربري ارضي شهر سنندج. 

- تهيه نقشه خطر و آسيب پذيري شهر سنندج با توجه به مالحظات پدافند 
.AHP غيرعامل با استفاده از

مباني نظري پژوهش 
سیر تاریخی پدافند غیرعامل 

شكل گيری تمدن های اوليه در جهان، همواره با وقوع جنگ همراه بوده، 
بارو، قالع محكم  و  برج  ايجاد  غارها،  در  پناه گرفتن  از طريق  انسان ها  و 
با هدف  امنيت گروهی  تأمين  و مرتفع و حفر خندق جهت حفظ جان و 
 ،1388 نیا،  نموده اند)موحدی  اقدام  دشمن  غافلگيرانه  حمالت  از  پيشگيری 

امنيت را در زمان آشوب و تعارض برای  ص1(، به لحاظ تاريخی، شهرها 
مردم مهيا می كنند، تا قبل از اينكه مواد منفرجه مدرن و بمباران هوايی مطرح 
شود، بسياری از استراتژی های حفاظت فيزيكی از شهر، در جهت متوقف 
كردن دشمن در ورودی شهر و دهانه ها بوده است )بوسيله خندق، ديوار و 

 .)Richard G.Little ,P53,2004( )ديگر موانع فيزيكی
پيرامون  ميالد  از  پيش  اول  هزاره  در  و  تاريخ  از  پيش  دوران  آغاز  از 
دهكده ها نيز حصار كشيده می شد كه نمونه آن را مي توان در چين باستان 
مي گويند  بنجو  محلي  اصطالح  در  را  ديوارهايي  چنين  زرد  خاك  با  كه 
فالت  در  نيز  اكنون  هم  و  مي رسيد   10  m به  ديوار  ارتفاع  و  مي ساختند 
لوبست  ساخت چنين ديوارهايي مرسوم است. اين كار نخست برای مصون 
ماندن از حمله راهزنان و جانوران وحشی بود ولی بعدها عمدتًا برای دفاع 
متقابل در برابر هجوم دشمنان صورت می گرفت، در سراسر سرزمين ايران 
حصارهای محكم، و قلعه های مسكونی را می توان يافت كه متعلق به هزاره 

سوم پيش از ميالد است )موحدی نیا، 1388، ص45(. 
ناشی  مقتضيات  تابع  استحكامات عمومًا  نوع  تاريخ،  از  پيش  ايران  در 
دوره ها  همه  در  بود.  سرزمين  طبيعی  اوضاع  و  دهكده  يا  قلعه  محل  از 
به  تا  می كردند  بنا  نقطه  مرتفع ترين  و  افتاده ترين  دور  در  را  استحكامات 
مدافعان  و  باشد  دشوار  آن  به  دستيابی  كوه،  يا  تند  سبب وجود شيب های 
نيز در باال قرار گيرند و از لحاظ ديد مسلط باشند ضمن آنكه از خطر نقب 
زدن مهاجمان نيز محفوظ مانده و حمل ادوات محاصره ای به پای ديوار را 
دشوار نمايند. نمونه ساخت و بقاياي چنين ديوارها و قالعي كه با نگرشي 
پدافندي ساخته مي شدند را مي توان در استان آذربايجان شرقي و منطقه جلفا 
يافت كه سالح  ادامه  زمانی  تا  امر  اين  نمود.  و محدوده كردشت مشاهده 
گرم توسط برادران شرلی به ايران آورده شد، اين عامل به عنوان عاملی در 
تحكيم دولت صفوی و از بين بردن قالع خان ها و تيولداران محسوب شد، 
و از اين دوره است كه ارزش و اهميت قالع به عنوان تكيه گاه و مأمني در 
مقابل دولت های مركزی از بين می رود و انسجام بخشيدن به قوای نظامی 
داشت  دنبال  به  را  امنيت  ايجاد  عمدتًا  گرم  به سالح  آنان  كردن  مسلح  و 

)رضوانی، 1382، ص62(. 
با شروع انقالب صنعتی در كشورهای اروپايی و نفوذ دستاوردهای اين 
با گسترش  آغاز شد.  توسعه شهرها  ايران،  مانند  انقالب در ساير كشورها 
شهرها، به تدريج حصارها يا فرو ريخت يا جنبه تاريخی و فرهنگی به خود 
گرفت )تختی، 1385، ص65(. اما مردم شهرها پس از مدتی با پيشرفت مهندسی 
رزمی كشورهای متخاصم با انواع سالح های كشتار جمعی مواجه شدند كه 
در جهت مقابله با آنها ساختن قالع و مواردی كه در گذشته جوابگو بود، 
كارساز نمی باشد. بنابراين هر حكومتی به فراخور وسعت، پيشرفت علمی، 
مال مردم كشورش  به حفظ جان و  تعهداتی كه نسبت  استقالل و  نظامی، 
دارد، بايد طرح خاص خود را در ابداع شيوه های دفاع غير عامل و گسترش 
آن اعمال نمايد تا شهرها از ايمنی و آسايش كامل برخوردار گردند )طیاری، 
1368، ص پنج و شش(.تا جايی كه برای كاميلوزيته شهرساز اتريشی، قوانين 
شهرسازی در يک جمله خالصه می شد و آن اينكه »شهر بايد حافظ منافع و 

ضامن خوشبختی ساكنين خود باشد« )شیعه، 1386، ص33(.
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کاربری های شهری و معیارهای بهینه در مکان یابی 
بهينه سازی كاربری اراضی اشاره دارد به: باال بردن سطح استانداردهای قابل 
قبول محيط و سازگاری آن با انسان، اطمينان از اينكه تعادل مناسب ميان جمعيت و 
ظرفيت زير ساخت های الزم شهری  وجود دارد، حفظ شدت تأثير كاربری زمين 
و سطوح امن توسعه و جمعيت) Jackie WU, Joseph LEE, Eva LIU 1997,p1( به 
طور كلی در مكانيابی اراضی شهری، برنامه ريزی كاربری اراضی معيارهای 

زير را در جهت مكان يابی عملكردهای شهری پيشنهاد می نمايد:
در  سازگار  كاربری های  قرارگيری  سازگاری  مؤلفه  از  منظور  سازگاری: 
كنار يكديگر و برعكس جداسازی كاربری های ناسازگار از يكديگر است 

)زیاری، کرامت اله، 1386، ص29(.
مكان  يک  به  رسيدن  اينكه  درباره  معياری  عنوان  به  دسترسی  دسترسی: 
چقدر آسان است، استفاده می شود. نوع دسترسی با فاصله و زمان رسيدن 
فراهانی،  آقازیارتی  و  )محمدی،  ديگر سنجيده می شود  مكان  به  مكان  از يک 

2007، ص3(. 
کارایی:  يكی از عوامل اصلی تعيين كننده مكان كاربری ها در شهر، الگوی 
اقتصادی و  اينكه هر كاربری از لحاظ  قيمت زمين شهری است؛ به لحاظ 
سرمايه گذاری تابعی از قيمت زمين و هزينه های متصور بر آن است كه بر 

اساس تحليل هزينه ومنفعت معين می شود )پورمحمدی، 1386، ص94(. 
مطلوبیت: منظور از مطلوبيت حفظ عوامل طبيعی، چشم اندازها، فضاهای 

باز و غيره است )زیاری، 1386، ص30(. 
ایمنی: هدف از اين كار حفاظت شهر در مقابل خطرهای احتمالی است. 
منطقه  گيری  قرار  مانند  طبيعی  غيره  و  زلزله  سيل،  مانند  طبيعی  خطرهای 
از  حفاظت  همچنين  و  1386، ص94(،  ...)پورمحمدی،  و  مسكونی  با  صنعتی 
پديده ها و تأسيسات و تجهيزات شهری و دفاع از شهروندان در مقابل حمله 

در زمان جنگ و... در شهرها است )زیاری، 1386، ص31(.

برنامه ریزی پدافند و  ضرورت توجه به ضوابط آن در تأمین 
امنیت کاربري ها

اصلی ترين كاركرد دولت ها و حكومت ها بحث تأمين امنيت است، از حفظ 
تأمين امنيت مرزها گرفته تا تأمين و حفظ امنيت شهروندان )فیروزی، 1385، ص13( 
و زيرساخت های شهری، از مهمترين وظايف آنها محسوب می شود. از آنجا كه 
زيرساخت های شهری بطور ذاتی پيوسته بهم می باشند و حتی در يک رويداد 
منفرد ممكن است به كل ساختار شهر صدمه وارد شود، اين موضوع تقويت 
در   .)Richard G.Little ,53,2004( را مشكل می سازد  نگهداری سيستم شهر  و 
برنامه ريزی  فرايند  بين تخصيص فضای كاربری زمين نقش مهمی در  اين 
شهری ايفا می كند، و عملكردهای انسانی و فيزيكی را با هم تركيب می كند 
تا آنها را به توازن رسانده و براساس نياز انسان آنها را اجرا نموده و فعاليت 
آنها را تسهيل كند. فعاليت های انسان به شدت به هم وابسته هستند و اين 
روابط  چنين  می دهد.  نشان  را  زمين  كاربری  ميان  پيچيده  رابطه  وابستگی 
متقابلی ساختار فضايی شهر را همراه با كاربری های حساس تشكيل می دهد 
)Alexander, C., 1965, P58(. حفاظت از تأسيسات، به نوع كاربری و اهميت 

آنها به لحاظ استراتژيک وابسته می باشد. تأسيساتی كه از ديد پدافند بررسی 

می شود عبارت است از: -پناهگاه، -بيمارستان و...، همچنين مراكز حساس 
اقتصادی مانند كارخانجات و...)زیاری، 1385، ص 135(. كه در زير به ضوابط 
استقرار برخی از تأسيسات و سازمان های مهم و اقتصادی دفاعی و امدادی 

كه بايد مورد حفاظت بيشتری قرار بگيرند، اشاره می گردد: 
)پادگان ها،  اقتصادی   – دفاعی  تأسيسات  سايت  انتخاب  ضوابط 

پااليشگاه ها و مراكز پتروشيمی و...(: 
اصلی،  جاده های  بزرگراه ها،  مثل  نشانه ها  كنار  در  تأسيسات  ايجاد  از 
رودخانه ها و... ، كه باعث سهولت تقرب هواپيماها به تأسيسات مذكور می 

گردند اجتناب شود.
اصل دور بودن از مراكز توليد محصوالت خطر زا )مواد شيميايی، انبارها 
و...( رعايت گردد، همچنين مكان در نظر گرفته شده وسعت الزم به منظور 

پراكندگی را داشته باشد.
تأسيسات در پناه كوه ها، داخل دره ها، و جاهايی كه به راحتی در معرض 
ديد دشمن قرار نگيرند، و نزديک شدن به سوی آنها به سهولت ميسر نباشد، 

ايجاد شوند )ملکی و دیگران،1390، ص1348(.
بايستی از ايجاد تأسيسات حياتی و حساس در دشتهای مسطح يا نسبتًا 
هموار اجتناب كرد. زيرا تأسيسات احداث شده در چنين محله هايی را نمی توان 
از ديد دشمن مخفی نگه داشت، از سوی ديگر، دشمن در حمله به آنها نيز 
با مشكل عوارض مواجه نمی شود و می تواند ضمن پرواز در ارتفاع كم و 
قرار نگرفتن در ديد رادارها، با اوج گيری به موقع هدف را مورد اصابت قرار 

بدهد، و مجدداً در ارتفاع پايين از صحنه دور شوند.
توجه به عوامل زيربنايی و دسترسی ها، شامل شبكه راه ها و.. از اهميت 

بسيار زيادی در مكان يابی برخوردار است.
محيط  با  هماهنگی  و  همرنگی  كه  شوند  ايجاد  گونه ای  به  تأسيسات 
طبيعی )كوهستانی، شهری و...( را داشته باشند، و از عوارض طبيعی استفاده 

شود.
با توجه به مطالب فوق احداث مجموعه های دفاعی بايد برآورده كننده 
شرايط زير باشد : ديد دشمن را نسبت به استقرار كور نمايد )استتار، اختفاء، 
پوشش(، در صورت رؤيت، تشخيص درست آن برای دشمن مشكل باشد 
)فريب(، در صورت تشخيص درست براحتی هدف سالح های دشمن قرار 
كمتر  يا  نديده  آسيب  گرفتن،  قرار  هدف  صورت  در  )پراكندگی(،  نگيرد 

آسيب ببينند )استحكام( )صفا و غضنفری نیا، 1388، ص36(.

ضوابط پدافندی کاربری های مسکونی
در مكانيابی كاربری های مسكونی در محيط شهری كه تأثير مهمی می تواند 
بر كاهش آسيب پذيری آن داشته باشد تمهيداتی در برابر تهديد ارائه می گردد:

قبل از تهيه نقشه كاربری اراضی شهری بايد نقشه نقاط حساس شهر 
نقاط  اين  از جانمايی كاربری مسكونی در  از لحاظ تهديدات شناسايی، و 
جلوگيری گردد. همچنين در صدور پروانه های ساختمانی مد نظر باشد كه، 
در ساختمان های باالی 4 واحد ساختن پناهگاه اجباری باشد البته ساختن 
و  معماری  )شورایعالی  گيرد  صورت  دولت  مالی  همكاری  با  بايد  پناهگاه 

شهرسازی، 1388، ص11(.
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بايد در مكانيابی مجتمع های مسكونی دسترسی آسان در مواقع بحران به 
كاربری های خدمات درمانی، آتش نشانی و ...، نياز وجود داشته،و از ساختن 

ساختمان های تزيينی با مصالح خطرناك )شيشه( جلوگيری به عمل آيد.
تمركز سرمايه ها و فعاليت ها در يک محدوده امكان هدف گيری محيط 
را افزايش می دهد و همچنين همجواری ساختمان ها و تمركز آنها در يک 
محوطه فشرده سبب افزايش خطرپذيری و تاثيرات جانبی آنها می گردد پس 

بايد در مكانيابی مسكونی اين نكات مدنظر قرار گيرد.
در طراحی كلی محيط مسكونی بهتر است كه به صورت غيرمتمركز و 
يابد، و توصيه می شود حداقل فاصله  افزايش  ايمنی  تا ضريب  باشد  منظم 
ايمن مسيرهای دسترسی از ساختمان های مسكونی برای كاهش خطر ريزش 
آوار برابر با يک سوم ارتفاع ساختمان باشد )قائدرحمتی و عاشورلو، 1390، ص 

.)591

ضوابط پدافندی کاربری درمانی
ظرفيت  افزايش  جهت  كافی  تجهيزات  و  امن  فضای  از  برخورداری 
پذيرش بيماران در شرايط اورژانس حداقل دوبرابر شرايط عادی همچنين 

ساخت انبار های امن برای دارو و تجهيزات اورژانسی. 
اطراف  باز  و فضاهای  مكانيابی گردد  در يک فضای وسيع  بيمارستان 
بيمارستان برای استفاده در مواقع بحرانی آماده سازی شده باشند و همچنين 
چادر امدادی برای بستری كردن اضطراری بيماران همواره موجود باشد. و 
با يک طراحی بهينه می توان از فضاهای باز شهری در مواقع بحرانی بعنوان 

بيمارستان استفاده كرد.
عرض معبر منتهی به بيمارستان بايد به نحوی باشد كه افراد و وسايل 
تخليه  امكان  و  كند  پيدا  بيمارستان دسترسی  به  بتوانند  به سهولت  امدادی 
سريع در موارد اضطراری شامل راه خروجی های مناسب و دسترسی خوانا و 

سريع كليه بخش های بيمارستان به راه خروجی و...،)حسینی، 1386، ص57(.

پدافند غیرعامل و پراکنش کاربری اراضی شهری 
يكی از رويكردهای اساسی در زمينه شهرسازی، ارتقاء سطح زندگی شهری 
و ايمن سازی آن می باشد  )نامی و آقا طاهر، 1386، ص10(. آنچه كه امروزه به عنوان 
يكی از روش های اساسی  و اصول برنامه ريزی شهری می تواند برای كاستن 
از آثار باليا مطرح باشد، بكارگيری و داشتن نگاه امنيتی به برنامه ريزی كاربری 
اراضی شهری و آمايش و جايگزينی مطلوب كاربری ها در طرح های جامع 
و عمران شهری با توجه به معيارهای برنامه ريزی بهينه كاربری اراضی برای 
بارگذاری های  می باشد.  شهرها  سطح  در  باليا  وقوع  از  ناشی  آثار  كاهش 
باز،  و  سبز  فضاهای  نجات،  و  امداد  مراكز  كاربری های  آرايش  و  شهری 
شهرها  در  و...،  جمعيت  تراكم  به  توجه  سازه ای،  و  صنعتی  معابر،  شبكه 
ونحوه ارتباط اين گونه كاربری ها با يكديگر، مي تواند امكانات ويژه اي را 
براي نجات جان افراد ايجاد نموده، وباعث بهبود عملكرد سيستم و كاهش 
آسيب پذيري آن گردد. معموالً بايد در گزينش جايگاه تأسيسات، موارد زير 
در نظر گرفته شود: 1. بررسی عوامل طبيعی در پدافند غيرعامل؛ 2. بررسی 
هماهنگی   .3 ناحيه؛  جغرافيايی  موقعيت  به  توجه  با  پدافندی  مالحظات 

مالحظات پدافندی و طرح توسعه شهر؛ 4. كمک رسانی بموقع هنگام وقوع 
رويدادهای ناگوار. 5. توسعه آينده، ايمنی حريم و دسترسی آسان، در گزينش 

جايگاه تأسيسات و كاربری های فوق نيز مؤثر هستند )زیاری، 1385، ص 135(.
اعمال اينگونه ضوابط و معيارها در پراكندگی ها و فاصله ممكنه با ديگر 
كاربری ها، به موقعيت مكانی و استراتژيک شهر و محدوده مورد مطالعه و 
از همه موارد مهمتر اينكه محدوده مورد نظر را، چه نوع بحران و يا حادثه ای 
تهديد می كند، بستگی مستقيم دارد. استقرار جمعيت درنقاط مناسب، از بروز 
بحران جلوگيری خواهد نمود )شیعه، 1387، ص16(.اما اگر همين استقرار و 
تراكم جمعيت در جوار مراكز صنعتی و شيميايی، مراكز حساس، نقاطی كه 
با كمبود فضای باز و سبز و...، مواجه اند انجام شود، مسلماً می تواند منطقه ای 

بحرانی را در شهر بوجود آورد )شیعه، 1387، ص45(.  

معرفی منطقه مورد مطالعه
استان كردستان در غرب ايران و در مجاورت خاك عراق بين 34 درجه 
و 45 دقيقه تا 36 درجه و 28 دقيقه عرض شمالی و 45 درجه و 34 دقيقه 
تا 48 درجه و 14 دقيقه طول شرقی از نصف النهار گرينويچ گسترده شده 
و20دقيقه  در35درجه  شهرسنندج  ص2(.   ،1388 ریزی،  برنامه  )معاونت  است 
عرض شمالي و 47 درجه و 18درجه شرقي از نصف النهارگرينويچ قراردارد. 
استان هاي همجوار و مركز  با شهرهاي  ارتباطي  ازطريق4 شريان  اين شهر 

كشوردر ارتباط است )فردوسی، 1384، ص31(.

نقشه 1: موقعیت محدوده مورد مطالعه در نقشه کشور و استان و 
شهرستان و شهر

متدولوژی تحقیق
داده هاي مورد استفاده در پژوهش

منابعی كه دراين تحقيق به كارگرفته شد شامل دو دسته مي باشد: 
الف( داده هاي مكاني )فضايي( ب( داده هاي توصيفي

نقشه  عبارتنداز:  شده  استفاده  تحقيق  دراين  كه  داده هاي مكاني 
كاربری  نقشه  شهرسنندج،  موجود  وضع  و  تفصيلي  طرح  رقومي1:1000 
اراضی و...، داده هاي توصيفي مورد استفاده در اين تحقيق عبارتنداز: سالنامه 
آماری مركز آمار ايران در سال 1385، سالنامه آماری استان كردستان سال 
مهندسين  سنندج  شهري  اراضي  كاربري  تعيين  توصيفي  اطالعات   ،1387

مشاور تدبير شهر1388.
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روش و مراحل انجام تحقیق
انجام پژوهش گردآوري  داده ها و اطالعات الزم جهت  از آن كه  بعد 

گرديد فرايند زيرجهت انجام اين تحقيق، انجام شد:
مرحله ورود و ذخيره داده ها و اطالعات در كامپيوتر؛ مرحله مديريت  داده ها؛ 
مرحله تجزيه وتحليل داده ها. با كمک GIS داده های مختلف را می توان با سرعت 
زيادی با هم تلفيق كرد و اليه  جديدی به وجود آورد. كاهش هزينه ها، به روز 
می باشد  سيستم  اين  مزايای  از  پردازش  زياد  سرعت  و  اطالعات  كردن 

)تقی پور، 1388، ص6(. 
مكانيزم كمی كردن ارتباط ميان خصوصيات كاربری موجود و طبقات 
كاربری زمين در آينده با استفاده از ارزش گذاری صورت می پذيرد. در واقع 
منظور از ارزش گذاری، دادن وزن هايی به اليه های اطالعاتی متناسب با درجه 
اهميت و تأثير آنها در انتخاب مكان مناسب است. هدف اصلی از وزن دهی يا 
ارزش گذاری اليه ها، بيان اهميت هر معيار نسبت به ساير معيارهاست. پس 
از تعيين ارزش های وزنی برای معيارهای مختلف، محاسبه ارزش های نهايی 
براساس معادالت ارزيابی چند معياره1 ممكن خواهد شد )محمدی و آقازیارتی 

فراهانی، 2007، ص4(. 
آن  و  می شود  اطالق  ارزيابی  روند  از  مرحله  يک  به  ارزش گذاری2 
عبارت است از سنجش ميزان اهميت نسبی اقالم مختلف مزايا و معايب بين 
طرح ها )محمدزاده، 1382، ص76(. ارزش گذاری هر اليه و ارزيابی اراضی برای 
مشخص شدن نقاط مخاطره آميز و پهنه خطر كاربری ها از اهداف اصلی اين 
مقاله می باشد. ارزش گذاری كاربری ها برای حفظ كاربری و كاهش آثار جانی 
تقسيمات كاربری های  انجام می شود،  از وقوع بحران ها  ناشی  و...،  مالی  و 
مورد استفاده در تحليل AHP  با توجه به نوع، نقش و اهميت هر كاربری 
و همچنين ضوابط و اصول پدافند غيرعامل در مكانيابی كاربری ها كه ذكر 
آن رفت انجام شده است كه در زير تقسيمات و دسته بندی های الزم توضيح 

داده شده است.
كاربری هايی كه ارزش معنوی دارند عبارتند از:

الف( آثار باستانی و تاريخی، ب( طبيعی يا فرهنگی، نماها و آثار انسان ساز 
جديد شهری و..،

كاربری هايی كه ارزش و اهميت مادی دارند عبارتند از:  الف( كاربری هايی كه 
اهميت امدادی دارند از قبيل: مراكز آتش نشانی، هالل احمر، اورژانس، و...

ب( كاربری هايی كه ارزش درمانی و ستادی دارند از قبيل: بيمارستان ها و 
درمانگاه های شبانه روزی، مراكز ستادی و مديريت بحران مانند استانداری ها، 
شهرداری ها، يا نهادهايی از اين قبيل كه از اعضای اينگونه ارگان ها و ادارات 

تشكيل می شوند( و....
قبيل: مجتمع های  از  دارند  استحكامی  ارزش سازه ای،  كاربری هايی كه  ج( 
مسكونی، خوابگاهی و تجاری عمده و...،د( كاربری های خطرساز؛ كه عالوه 
بر به مخاطره انداختن خود، محيط اطراف خود را نيز به مخاطره می اندازند، 

عبارتند از:
مراكز قابل اشتعال )پمپ بنزين ها، انبارها و مراكز تقليل فشار گاز، مراكز 
شيميايی و پتروشيمی و...( كه بحران انسانی و مالی عظيمی )در صورت بروز 

بحران( بوجود خواهند آورد.

پادگان ها و مراكز حساس نظامی كه باعث آسيب پذيری خود و همچنين 
آب،  پمپاژ  مراكز  می شود.نيروگاه ها،  خود  اطراف  كاربری های  و  مراكز 
انبارهای مواد غذايی، مراكز مخابراتی؛ كه كم و كاستی و وقوع بحران در 
موارد پيش گفته مواردی از قبيل: بحران زيست محيطی و بهداشتی و كندی 

در مراحل امداد و نجات و... را سبب خواهد شد.
اسكان  مراكز  و  پناه گاه  عنوان  به  می توان  كه  منظوره  چند  كاربری های  ز( 

درحين وقوع بحران استفاده قرارگيرند، عبارتنداز:
مدارس، مساجد ، فضاهای باز و سبز و مراكزی كه توانايی و پتانسيل 
اسكان دارند و می توان از آن ها در مواقع وقوع بحران  برای اسكان حادثه 
ديدگان استفاده كرد )قابل ذكر است كه قباًل بايد برای اين منظور برنامه ريزی 

و طراحی و مقاوم سازی و مكانيابی های الزم صورت گرفته باشد(.
در  سهولت  و  بحران  مديريت  برای  آن  از  كه  كاربری هايی  و  مراكز 
عمليات امداد و نجات )كمک هايی كه برای حادثه ديدگان ارسال می شود( و 
انجام عمليات هلي برن استفاده می شود؛ مانند استاديوم های ورزشی روباز و 
پارك هايی كه به عنوان فرودگاه و مكان فرود هلی كوپتر و... استفاده خواهد 

شد.

جدول 1 : سازگاری اراضی با ارزش گذاری های داده شده  
ارزش کيفی ارزش کمی نوع کاربری )سازگاری اراضی(
کاماًل سازگار 6 باغات- فضاي باز- فضاي سبز

سازگار 5 بهداشتي- گورستان- مذهبي
نسبتا سازگار 4 اداري- تجاري- ورزشي
نسبتا ناسازگار 3 فرهنگي-توریستي

ناسازگار 2 آموزش عالي- آموزشي

 کاماًل
ناسازگار

1  انبار- تجهيزات و تاسيسات شهري- صنعتي و
کارگاهي- مراکز درماني- مسکوني- نظامي وانتظامي

جدول 2 جدول ارزش گذاری شده مربوط به اليه پادگان ها و مراکز 
حساس نظامی 

ارزش کیفی  ارزش
کمی

 فاصله نسبت به پادگان  ها و
مراکز حساس  نظامی )به متر( رديف

کاماًل سازگار 6 3000 و باالتر 1
سازگار 5 2400-3000 2

نسبتًا سازگار 4 1800-2400 3
نسبتًا ناسازگار 3 1200-1800 4

ناسازگار 2 600-1200 5
کاماًل ناسازگار 1 0-600 6

با توجه به تقسيم بندی فوق و اهميت هر كاربری، ارزش گذاری های مورد 
نياز برای ارزيابی مكان استقرار كاربری ها در فرايند تحليل انجام می شود. در 
استقرار  برای  بهينه  اراضی توسط مدل AHP می توان مكان  ارزيابی  با  واقع 
كاربری ها در آينده و مناطق ناسازگار را به عنوان مناطق بحران زا و نقشه هاي 
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ايجاد يک ساختار سلسله   ،AHPفرآيند قدم در  اولين  نمود.  خطر مشخص 
مراتبی از موضوع مورد بررسی می باشد كه در آن اهداف، معيارها، گزينه ها و 

ارتباط بين آنها نشان داده می شود. 
گزينه ها،  معيارها،  وزن،  محاسبه   AHP فرآيند  در  بعدی  مرحله  چهار 
محاسبه امتياز نهايی و بررسی سازگاری منطقی قضاوت ها را شامل می شود. 
پس از آماده سازي نقشه هاي پايه ماتريس سازگاري كليه اليه هاي مورد نياز 
براساس فاكتورهايي به شش طبقه كاماًل سازگار، سازگار، نسبتاً سازگار، نسبتًا 

ناسازگار، ناسازگار و كاماًل ناسازگارتقسيم شدند.

جدول 3 : جدول مربوط به فاصله تاسیسات و تجهیزات
ارزش کیفی  ارزش

کمی
 فاصله نسبت به تاسیسات و
تجهیزات شهری )به متر(

رديف

کاماًل سازگار 6 1500 و باالتر 1

سازگار 5 1200-1500 2
نسبتًا سازگار 4 900-1200 3

نسبتًا ناسازگار 3 600-900 4
ناسازگار 2 300-600 5

کاماًل ناسازگار 1 0-300 6

جدول 4:  جدول مربوط به فاصله مراکز صنعتی و کارگاهی 

ارزش کيفی  ارزش
کمی

 فاصله نسبت به مراکز صنعتی و
کارگاهی )به متر( ردیف

کاماًل سازگار 6 1250 و باالتر 1

سازگار 5 1000-1250 2

نسبتًا سازگار 4 750-1000 3

نسبتًا ناسازگار 3 500-750 4

ناسازگار 2 250-500 5

کاماًل ناسازگار 1 0- 250 6

جدول 5 : جدول تراکم جمعیت براساس تابع کرنل 

ارزش کيفی ارزش کمی  تراکم جمعيت براساس تابع
کرنل ردیف

کاماًل سازگار 6 1 1

سازگار 5 2 2

نسبتًا سازگار 4 3 3

نسبتًا ناسازگار 3 4 4

ناسازگار 2 5 5

کاماًل ناسازگار 1 5 و باالتر 6

جدول 6: جدول مربوط به فاصله نسبت به انبارها 

ارزش کیفی  ارزش
کمی

 فاصله نسبت به انبارها
)به متر( رديف

کاماًل سازگار 6 2500 و باالتر 1
سازگار 5 2000-2500 2

نسبتًا سازگار 4 1500-2000 3
نسبتًا ناسازگار 3 1000-1500 4

ناسازگار 2 500-1000 5
کاماًل ناسازگار 1 0-500 6

جدول 7 : جدول مربوط به فاصله نسبت به مراکز درمانی

ارزش کيفی  ارزش
کمی

 فاصله نسبت به مراکز درمانی
)به متر(

ردیف

کاماًل سازگار 6 1500 و باالتر 1

سازگار 5 1200-1500 2

نسبتًا سازگار 4 900-1200 3

نسبتًا ناسازگار 3 600-900 4

ناسازگار 2 300-600 5

کاماًل ناسازگار 1 0-300 6

جدول 8: جدول فاصله نسبت به فضای سبز 

ارزش کيفی  ارزش
کمی

  فاصله نسبت به فضای سبز و
باغات )به متر(

ردیف

کاماًل سازگار 6 0-400 1
سازگار 5 400-800 2

نسبتًا سازگار 4 800-1200 3
نسبتًا ناسازگار 3 1200-1600 4

ناسازگار 2 1600-2000 5
کاماًل ناسازگار 1 2000 و باالتر 6

جدول 9: جدول فاصله نسبت به شبكه معابر به غیر از دسترسی فرعی 

ارزش کیفی  ارزش
کمی

 فاصله نسبت به شبکه معابر به غیر
از دسترسی فرعی )به متر(

ردیف

کاماًل سازگار 6 0-100 1
سازگار 5 100-200 2

نسبتاً سازگار 4 200-300 3
نسبتاً ناسازگار 3 300-400 4

ناسازگار 2 400-500 5
کاماًل ناسازگار 1 500 و باالتر 6
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جدول 10: جدول مربوط به دامنه ارتفاعات 

ارزش کيفی ارزش کمی دامنه ارتفاعات )به متر( ردیف

کاماًل سازگار 6 1300-1400 1
سازگار 5 1400-1500 2

نسبتًا سازگار 4 1500-1600 3
نسبتًا ناسازگار 3 1600-1700 4

ناسازگار 2 1700-1800 5
کاماًل ناسازگار 1 1800 و باالتر 6

نقشه 2: اليه هايی که در 
ارزيابي مؤثرند 

نقشه 3 : اليه هايی که در  
ارزيابي مؤثرند 

با توجه به جداول فوق، اليه هاي مورد نياز به طور جداگانه آماده شده 
است كه نقشه های 3 و2 حاصل تحليل جداگانه تعدادي از اليه هاي مورد 
تحليل می باشد. پس از تحليل های اوليه اليه ها آماده برای ماتريس بندی نهايی 
غير  پدافند  مالحظات  به  توجه  با  اليه ها  مجدد  ارزش گذاری  و  می شوند، 
عامل برای استفاده در مدل AHP صورت می گيرد، كه اليه های استفاده شده 
دارای  اين درجه بندی عدد 9  تأثير هر اليه كه در  AHP و درجه  در مدل 
بيشترين ارزش و عدد 1 دارای كمترين ارزش می باشد. در جدول شماره 11 

ارزش گذاری برای اجرا در ماتريس AHP نمايش داده شده است.
جدول 11: نوع و میزان ارزش داده شده برای قرار گیری در ماتريس 

)ماتريس بندی(  توپوگرافیاليه

سازگاری اراضی

شبكه معابر

ت
ت تجهیزا

تاسیسا

انبار

درمانی

انتظامی

فضای سبز

تراکم

س
پادگانها و مراکز حسا

ت
ت محال

جمعی

صنعتی

ش
293875639947ارز

نقشه 4: نسبت 
سازگاري 

کاربري اراضي 
و پهنه بندي 

خطر براساس 
 )AHP( تحلیل

نقشه 5: کاربری 
اراضی داخل و خارج 

از محدوده شهر 
سنندج 

با انجام فرايند تحليل، نتايجی به شرح  زير حاصل شد:  نتيجه ماتريس 
)نسبت   CR نتيجه  كه  باشد   /1 عدد  از  كمتر  بايد    CRميزان يا   )AHP(
سازگاری( بدست آمده در اين تحليل 0/011 می باشد. نقشه ميزان سازگاری 
بين كاربری های در شهر سنندج براساس فرآيند )AHP( در نقشه 4 مشهود  

است. 
تحليلی  نقشه  از  مستخرج  اطالعات  و  داده ها  تحليل  از  حاصل  نتايج 
بيانگر اين مطلب است كه تنها حدود 9/94 درصد كاربری اداری در محدوده 
ناسازگار واقع شده 32/72 درصد در محدوده نسبتًا ناسازگار و  55/96 در 

محدوده نسبتًا سازگار و تنها 1/38 درصد در محدوده سازگار واقع است.

AHP جدول 12: سازگاری کاربری اداری با استفاده از تحلیل
مناسبت کاربري اراضی براساس تحلیل 

AHP
 مساحت به

هكتار
درصد

سازگار 1/24 1/38
نسبتًا سازگار 50/29 55/96
نسبتًا ناسازگار 29/41 32/72

ناسازگار 8/93 9/94
جمع کل مساحت کاربری اداری 89/88 100

در  درصد   11/6 و  ناسازگار  در محدوده  درصد   41/9 با  انبار  كاربری 
محدوده نسبتًا ناسازگار، 36/5 درصد نسبتًا سازگار و تقريبًا 10/1 درصد در 

محدوده سازگار قرار گرفته است.
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جدول 13: مربوط به میزان سازگاری کاربری انبار با استفاده از 
AHP تحلیل

مناسبت کاربري براساس تحلیل 
AHP

مساحت به هكتار درصد

سازگار 3/25 10/1
نسبتًا سازگار 11/78 36/5
نسبتًا ناسازگار 3/74 11/6

ناسازگار 13/55 41/9
جمع کل مساحت کاربری انبار 32/31 100

كاربری آموش عالی با 2/89 درصد در محدوده ناسازگار، 48/34 درصد 
ناسازگار، 39/55 درصد در محدوده نسبتًا سازگارو 9/21 درصد در  نسبتًا 

محدوده سازگار قرار دارد. 

جدول 14: میزان سازگاری کاربری آموزش عالی با استفاده از تحلیل 
AHP

مناسبت کاربري براساس تحلیل 
AHP

مساحت به هكتار درصد

سازگار 14/60 9/21
نسبتًا سازگار 62/70 39/55
نسبتًا ناسازگار 76/65 48/34

ناسازگار 4/59 2/89
 جمع کل مساحت کاربری آموزش

عالی
158/54 100

ناسازگار، 21/91 درصد  كاربری آموزشی با13/99 درصد در محدوده 
نسبتًا ناسازگار، 45/81 درصد در نسبتًا سازگار، و تقريبًا 18/29 درصد در 

محدوده سازگار واقع شده است.

جدول  15: میزان سازگاری کاربری آموزشي با استفاده از تحلیل 
AHP

AHP مناسبت کاربري براساس تحليل  مساحت به
هکتار

درصد

سازگار 11/29 18/29
نسبتًا سازگار 28/26 45/81
نسبتًا ناسازگار 13/51 21/91

ناسازگار 8/63 13/99
جمع کل کاربری آموزشی 61/69 100

كاربری فضاهاي سبز و باز با 21/9 درصد در محدوده ناسازگار، 33/5 
نسبتًا سازگار و 12/5 درصد در  ناسازگار، 32/1 درصد  نسبتًا  در محدوده 

محدوده سازگار می باشد. 
علت ناسازگاري در اينگونه كاربري را مي توان در كمبود ميزان مساحت 
)پادگان ها،  پرمخاطره  كاربري هاي  با  همجواري  و  استقرار  در  كاربري  اين 

انبار گاز و... ( توجيه نمود و همين كمبود باعث بوجود آمدن نسبت هاي 
ناسازگاری بوجود آمده شده است.

جدول 16: میزان سازگاری کاربری  فضاي سبز و باز با استفاده از 
AHP تحلیل

مناسبت کاربري براساس 
AHP تحلیل

درصدمساحت به هكتار

418/012/5سازگار
1076/532/1نسبتًا سازگار

1123/433/5نسبتًا ناسازگار
733/821/9ناسازگار

جمع کل کاربری فضاي سبز و باز
 

3351/7100/0

ناسازگار،  نسبتًا  ناسازگار، 8/93 درصد  با 2/57درصد  تجاری  كاربری 
68/71 درصد نسبتًا سازگار و 19/68 درصد در محدوده سازگار قرار دارد.

AHP جدول 17: میزان سازگاری کاربری تجاری با استفاده از تحلیل
مناسبت کاربري براساس تحلیل 

AHP

درصدمساحت به هكتار

7/7719/68سازگار
27/1368/71نسبتًا سازگار
3/538/93نسبتًا ناسازگار

1/012/57ناسازگار
39/44100جمع کل کاربری تجاری

ناسازگار،  محدود  در  با 78/91  تجهيزات شهری  و  تأسيسات  كاربری 
7/68 در محدوده نسبتًا ناسازگار، 12/65 درصد در محدوده نسبتًا سازگار، و 
تقريبًا 0/76 درصد در محدوده سازگار قرار دارد. ناسازگاری باالی تأسيسات 
با پادگانها و  نيز به دليل استقرار بيشترين مساحت اين كاربری همجواری 

مراكز انتظامی است.
جدول 18: میزان سازگاری کاربری تأسیسات و تجهیزات شهری با 

AHP استفاده از تحلیل
AHP درصدمساحت به هکتارمناسبت اراضی براساس تحليل

0/340/76سازگار
5/6612/65نسبتًا سازگار
3/447/68نسبتًا ناسازگار

35/3278/91ناسازگار
جمع کل کاربری  تأسيسات و تجهيزات 

شهری
44/76100

ناسازگار، 44/4  با 13/1 درصد در محدوده  كاربری صنعتی-كارگاهی 
درصد در محدوده نسبتًا ناسازگار، 37/8 درصد در محدوده نسبتًا سازگار، 

4/7 درصد در محدوده سازگار قرار گرفته است.
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جدول 19: میزان سازگاری کاربری صنعتی-کارگاهی با استفاده از 
AHP تحلیل

AHP مناسبت کاربري براساس تحلیل  مساحت به
هكتار

درصد

سازگار 1/31 4/7
نسبتًا سازگار 10/52 37/8
نسبتًا ناسازگار 12/35 44/4

ناسازگار 3/65 13/1
جمع کل کاربری صنعتی- کارگاهی 27/82 100

كاربری فرهنگی توريستی با 4/7 درصد در محدوده ناسازگار است كه 
دليل اين امر را مي توان استقرار و همجواري با كاربري هاي پر مخاطره از 
جمله تأسيسات زير بنايي و مراكز نظامي و مورد تهديد دشمن در سطح شهر 
دانست. 59/1 درصد در محدوده نسبتا ناسازگار، 33 درصد در محدوده نسبتًا 

سازگار، و تقريبا 3/2 درصد در محدوده سازگار قرار گرفته است.

جدول 20: میزان سازگاری کاربری فرهنگی-توريستی با استفاده از 
AHP تحلیل

AHP درصدمساحت به هكتارمناسبت اراضی براساس تحلیل
0/743/2سازگار

7/6433/0نسبتًا سازگار
13/6959/1نسبتًا ناسازگار

1/084/7ناسازگار
23/15100جمع کل کاربری فرهنگی-توریستی

كاربری مراكز درمانی با 9/1 درصد در محدوده ناسازگار، 65/3 درصد 
 1/8 سازگار،  نسبتًا  محدوده  در  درصد   23/7 ناسازگار،  نسبتًا  محدوده  در 

درصد در محدوده سازگار قرار گرفته است.

جدول 21: میزان سازگاری کاربری مراکز درمانی با استفاده از 
AHP تحلیل

AHP مساحت به مناسبت اراضی براساس تحلیل
هكتار

درصد

0/661/8سازگار
8/9323/7نسبتًا سازگار

24/5765/3نسبتًا ناسازگار
3/439/1ناسازگار

37/60100/0جمع کل کاربری مراکز درمانی

كاربری مسكونی 7/14 درصد در محدوده ناسازگار، 20/08 درصد در 
محدوده نسبتًا ناسازگار، 48/19 درصد در محدوده نسبتًا سازگار،  و تقريبًا 

24/59 درصد در محدوده سازگار واقع شده است.

AHP جدول22 : میزان سازگاری کاربری مسكونی با استفاده از تحلیل
مناسبت اراضی براساس تحلیل 

AHP

درصدمساحت به هكتار

171/8524/59سازگار
336/8148/19نسبتًا سازگار
140/3720/08نسبتًا ناسازگار

49/897/14ناسازگار
698/93100جمع کل کاربری مسکونی

كاربری نظامی-انتظامی با حدود 27درصد در محدوده نسبتاً ناسازگار كه 
اين مقدار مساحت نيز بيشتر در جنوب شهر واقع شده است، 70 درصد نسبتًا 
سازگار، و تقريباً در حدود 3 درصد در منطقه سازگار واقع شده است. متذكر 
است كه با توجه به نتايج حاصل شده كاربري نظامي و انتظامي نسبتاً از پراكنش 
و توزيع و همجواري مناسبي برخوردار بوده و بايد در برنامه ريزي هاي شهري 
و در ايجاد و توسعه اين گونه مراكز توجهات الزم انجام و نسبت به انتقال 
نوع  اين  بودن  مخاطره آميز  به  توجه  با  نيز  سازگار  نسبتًا  درصد   27 همان 

كاربري ها اقدامات الزم صورت پذيرد.

جدول 23: میزان سازگاری کاربری نظامی- انتظامی با استفاده از 
AHP تحلیل

مناسبت اراضی 
براساس تحلیل 

AHP

نوع کاربری  مساحت به
متر مربع

 مساحت
به هكتار

درصد

سازگار نظامي - انتظامي 2669/07 2/67 3
نسبتًا سازگار نظامي - انتظامي 593906/27 59/39 70

نسبتًا ناسازگار نظامي - انتظامي 230509/96 23/05 27

جمع کل کاربری نظامی انتظامی 851113/29 85/11 100

با توجه نقشه تحليلی بيشترين اراضی سازگار مربوط به ضلع های شمالی 
و شمال شرقی  شهر است، كه علت اصلی آن را با توجه به نقشه 5 می توان 
در كمبود مراكز استراتژيک )پادگان ها، مراكز درمانی، مراكز صنعتی و...(  و 
همچنين وضعيت مساعد و چينش بهينه كاربري اراضي در محدوده دانست. 
اما ضلع های جنوب غربی، و بويژه ضلع های  شرقی، جنوب شرقی و جنوب 
نقاط حساس و بحرانی( شهر می باشند، كه علت  نقاط مخاطره آميز )نقشه 
اصلی اين امر را می توان وجود پادگان ها و مراكز نظامی در خود منطقه و 
كاربري هاي خارج و نزديک محدوده شهر )نقشه 5( دانست، همچنين وجود 
رودخانه و اراضی با پستی و بلندی فراوان و وجود عواملی چون فرودگاه 
و انبار مركزی گاز استان در جنوبي ترين محدوده شهر)محدوده ناسازگار(

مزيد بر علت شده است.

نتیجه گیری
خطر  كاهش  انسانی  اجتماعات  شكل گيری  داليل  عمده ترين  از  يكی 
تهديدات  يا  و...(  زلزله  )سيل،  طبيعی  رخدادهای  از  اعم  بيرونی  تهديدات 
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دشمنان خارجی و نيز تبديل اين تهديدات به فرصت هايی برای زندگی بهتر 
در حال و آينده برای افراد بوده است. در نظام بين الملل كنونی دولت ها اهداف 
و منافع همسو، يا متعارضی با هم دارند و برای رسيدن به اين اهداف از شيوه ها 

و ابزارهای گوناگونی بهره می جويند. 
و  جنگی  تكنولوژی  و  دفاعی  مهندسی  پيشرفت  با  حاضر  حال  در 
الكترومغناطيسی به  الكتريكی و  انواع بمب های گرافيتی،  ساخت و توسعه 
آسيب جانی و  كمترين  اينگونه سالح ها  كه  پيش می رود،  سمت و سويی 
مالی  بيشترين آسيب  اين در حالی است كه  اما  دارند،  به همراه  را  انسانی 
و اقتصادی و روانی را به كشور يا كشورهای مورد هجوم وارد می نمايند. 
بمب ها وجنگ افزارهای الكترونيكی با قدرت انهدام باال و با كاربرد طيف 
همچنين  می باشند.  وتاكتيكی  استراتژيكی  پوشش  و  اهداف  از  گسترده ای 
استفاده از آنها نتايج بسيار زيادی درحمله به پايگاه های پردازش اطالعات 
اساسی و تسهيالت ارتباطی در سيستم هدف ايجاد می كند. كاربرد انبوه اين 
سالح ها فلج اساسی را در هر سيستم هدفی ايجاد می كند، به اين علت كه 
بمب های الكترونيكی می توانند سبب ايجاد ضايعات الكترونيكی در ناحيه ای 
به  نسبت  الكترونيكی  جنگ افزارهای  كشنده  غيره  سرشت  شوند.  بزرگ 
جنگ افزارهای معمولی، استفاده از آنها را از لحاظ سياسی بسياركمتر زيان آور 
می سازد. بنابراين متخصصان و دست اندركاران طراحی و برنامه ريزی شهری 
مسئوليت برنامه ريزی و ساماندهی زيستگاه های آينده بشر را تا آنجايی كه به 
حيطه كاری و تخصصی شان مربوط می شود بايد به عهده بگيرند و با توجه به 
توان و تخصص خود در كاهش آسيب های ناشی از جنگ در شهرها تدابير 

الزم را در شهرسازی و طرح های شهری خود اعمال نمايند. 
نتايج حاصل از مقاله مورد نظر در شهر سنندج به تحليل و آناليز وضع 
با  است.  پرداخته  نقشه های گردآوری شده  داده ها و  براساس  موجود شهر 
و  اراضی  سازگاری  و  تناسب  ميزان   AHPتحليل نتايج  و  نقش ها  به  توجه 
نسبت های مذكور و همچنين تجميع تأسيسات و تجهيزات شهری، كاربری 
نظامی و مسكونی، كاربری های خارج از محدوده و ...  كه در اضالع شرقی 
و جنوب شرقی شهر سنندج واقع شده اند، اين قسمت از شهر را ناسازگار 
كاربری های حساس و  پهنه مخاطره آميز و محل تجميع  بحرانی و  نقطه  و 
نقشه هاي  به  توجه  با  حاصل  نتايج  مقاله  متن  در  كه  كرده اند،  استراتژيک 
4 و 5 به تفصيل و به صورت نسبت سازگاري كاربري ها ارائه شده است. 
بنابراين با توجه به نتايج حاصل از بانک اطالعاتي نقشه تحليلي و شواهد 
كه  شهر  شرقي  و  غربي  جنوبي،  و  مركزي  مناطق  نقشه  روي  بر  موجود 
غالبًا كاربري هاي نظامي، آموزش عالي، مسكوني و تأسيسات و تجهيزات 
شهري در محدوده هاي پر مخاطره واقع شده اند كه بايد نسبت به جايگزيني 
كاربري هاي حساس و حياتي و انتقال كاربري هاي خطرزا و تهديد برانگيز 
اين محدوده ها و  باز و سبزبيشتر در  ايجاد فضاهاي  نقاط ديگر شهر و  به 
و  اعمال  الزم  اقدامات  نواحي  اين  در  شهر  توسعه  از  جلوگيري  همچنين 
توسعه  و  امنيت شهروندان  و  اهدافي چون حفظ  به  بتوان  تا  اجرايي شود 
پايدار شهري در اين شهر مرزي و نظامي دست يافت و در نگاهي كلي و 
براي مديريت بهينه بحران و برون رفت از اين مخاطرات از منظر برنامه ريزي 
شهري و شهرسازي جز با دخيل دادن مواضع و مالحظات پدافند غيرعامل 

انجام  انجام، تهيه و اجراي طرح هاي عمران شهري و...، و شناسايي و  در 
مطالعات و بحران سنجي هر محدوده با توجه به نوع بحران و مراحل قبل، 

حين و بعد از بحران ميسر نمي شود.

پیشنهادات
اراضی  كاربری  بهينه  يابی  مكان  برای  منطقی  و  درست  برنامه ريزی 
مطلوب  پراكنش  و  و...،آمايش  مطلوبيت  سازگاری،  بحث  همان  يا  شهری 
انبارهای  نظامی، صنايع و  پادگان ها و مراكز  از جمله  كاربری های حساس 
سوختی، تأسيسات و تجهيزات شهری و... از يكديگر و عدم تجميع آنها در 

جوار يكديگر.
اتخاذ اقداماتی در جهت ايجاد كاربری های دو منظوره و چند منظوره 
)استفاده از پاركينگ ها، فضاهای باز و سبز و...( در داخل ديگر كاربری های 
شهری وپيش بينی اين كاربری ها در طرح های جامع و تفصيلی شهری و ديگر 
طرح و برنامه های شهری، استفاده از ساختمان های دولتی و عمومی مانند 
مدارس، سالن های اجتماع و...كه نقش مهمی در تأمين مسكن خانواده های 
بی خانمان دارند. لذا اينگونه ساختمان ها بايد قبل از وقوع هر نوع مخاطره ايي 
كارشناسان  توسط  برابر خطرات  در  آنها  مقاومت  ميزان  و  شوند  مشخص 

مجرب بررسی گردد. 
انجام و تهيه طرح هاي مطالعاتي در ارتباط با بحران سنجي در سطح محلي، 
پتانسيل هاي  و  محدوده  هر  خاص  اهميت  به  توجه  با  منطقه اي  و  استاني 
زلزله خيزي  مطالعات  انجام  به:  ازجمله  مي توان  كه  منطقه  آن  خيزي  بحران 
براي شهرهاي زلزله خيز، سيل خيزي براي شهرهاي سيل خيز، شهرهايي كه 
تروريستي  عمليات  و  جنگ  حوزه  در  مطالعات  اند،  مواجهه  با خشكسالي 
...، در كالنشهرها، شهرهاي مرزي و مراكز سياسي- و اغتشاشات قومي و 

اقتصادي و استراتژيک و...، اشاره كرد. 
متذكر است كه اينگونه مطالعات براي شهرها و مناطق مختلف جغرافيايي 
واقع در فضاي سرزميني كه مورد تهديد چندين بحران هستند مي تواند با 
با بحران و مخاطره ايي كه  ديدي وسيع تر و چند بحراني و به طور اخص 
به  مي توان  )كه  اجرايي شود  و  انجام  مي كند  را حادث  بيشترين خسارات 
و  بوده  متخاصم   هاي  قدرت  هجوم  مورد  كه  اقتصادي  و  سياسي  مراكز 
همزمان در مراكز آبرفتي يا بر كمربندهاي فعال زلزله و گسل واقع شده اند 
يا با بحران كم آبي درگيرند اشاره نمود(.                                                           

بودجه ای  بودن  دارا  با  بحران  مديريت  امر  در  واحد  سازمانی  تشكيل 
اجرای  مكانيابی ها، ساخت و  بر  نظارت  برای هدايت و  مشخص و واحد 
پروژه های كالن عمرانی در سطح ملي، منطقه اي و محلي و همچنين تأسيس 
به صورت  آموزشی  ايجاد واحدهاي درسي  دانشگاهی و  رشته های مرتبط 

واحدهاي عمومي و اجباري در دانشگاه ها و... 
پیشنهاداتی در مورد استقرار بهینه کاربری های استراتژیک در شهر سنندج 

برای کاستن از خسارت ناشی از جنگ در این شهر مرزی، نظامی و...
- استفاده بيشتر از  پتانسيل های موجود از جمله ايجاد مراكز استراتژيک در 
جوار كاربری های فضای باز و سبز و باغات كه در مقاله  به عنوان محدوده 

ناسازگار يا نسبتًا ناساگار واقع شده اند.
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- جلوگيری از ايجاد مراكز حساس در جوار يكديگر بخصوص در محدوده هايی 
كه بعنوان محدوده های ناسازگار و نسبتاً ناسازگار معرفی شده اند.

- ايجاد شبكه ارتباطی در محدوده هايی كه با كمبود دسترسی های ارتباطی 
مواجه بوده يا به علت كمبود شبكه معابر كافی، محدوده ناسازگار شناخته 

شده است.
برای  نقاطی كه  از مركز شهر و  پادگان ها و مراكز حساس  - خارج كردن 

توسعه آينده شهر در نظر گرفته شده اند.
- مشخص كردن مكان مناسب برای استقرار  كاربری هايی كه به علت تجمع  
سنندج،   شهر  شرقی  جنوب  و  شرقی  محدوده  در  يكديگر  جوار  در  آنها 

ناسازگار شناخته شده اند.
- جلوگيری از تراكم و توسعه فيزيكی شهر و ايجاد كاربری های استراتژيک 

در محدوده جنوب و جنوب شرقی شهر.
- جلوگيری از همجواری كاربری مسكونی با كاربری های نظامی-انتظامی 
و ايجاد و توسعه فضاهای باز و سبز بيشتر در محدوده هايی كه با كمبود 

مواجه هستند.
- مكانيابی فرودگاه جديد در قالب كاربری چند منظوره، زيرا مكان فعلی 
توسعه  قرار گرفتن در مسير  كاربري هاي حساس و  با  به علت همجواری 
و گسترش فيزيكي در ضلع شرقی و جنوب شرقی شهر سنندج ناسازگار 

برآورد شده است.
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