
 

 

 55-27 صفحات، 10414، سالتابستانفصل ،  1شماره ، 1، سال ایسعه منطقهبرنامه ريزی شهری و تو نشريه

 

 سوزی با تأکید بر پدافند غیرعاملپذیری شهر ارومیه در برابر آتشسازی فضایی آسیبسنجش و مدل

 زيدانشگاه تبر ،یطیو علوم مح یزيدانشکده برنامه ر ،یشهر یزيستاد گروه برنامه ر،1رسول قربانی.1
  زيدانشگاه تبر ،یطیو علوم مح یزيدانشکده برنامه ر ،یشهر یزيو برنامه ر ایجغراف یدکتر یدانشجو ،7رضا کريمی .7

 

 40/45/1041تاريخ پذيرش نهايی:  41/47/1041تاريخ دريافت:

 

 یدهچک

 رفتيپذ ديبا .اندصدها نفر جان خود را از دست دادهو  اندرا تجربه کرده یبزرگ شهر یهایسوزجوامع در سراسر جهان آتش ر،یاخ یهادر سال
 ها و التهاباتبحران دها،ياز تهد یمیبخش عظ کنیباشند؛ ولها میسیستم اتیح یعیناپذير و طبها بخش جدايیاز بحران یدرصد شهیکه هم

پژوهش  هدف اينگیری نمود. لذا بینی و پیشها را قبل از وقوع، پیشآنو کاربست پدافند غیرعامل،  حیصح تيريبا مد یستيهستند و با یلیتحم
ش و رو یکاربرد ،قینوع تحقطوری که سوزی با رويکرد پدافند غیرعامل بوده بهبرابر آتش شهر ارومیه درپذيری آسیب سازی فضايیسنجش و مدل

برای نیل به  صورت گرفته است. نامهی و پرسشدانیم، ایمطالعات کتابخانه قياز طر زیباشد و گردآوری اطالعات نیم یلیحلت -یفیتوص تحقیق،
ها تشکیل شده است. برای های اطالعاتی برای آناليه GISافزار اساس نظرات نخبگان انتخاب شده و در نرم شاخص بر 10هدف تحقیق، تعداد 

مورد تحلیل قرار گرفته است.  GAMSافزار استفاده شده و نتايج آن در نرم BWMگیری چندمعیاره ها از روش تصمیممحاسبه وزن شاخص
گانه استاندارد شده با توابع فازی ضرب شده و ترکیب شده است. نتايج بیانگر آن  10های در شاخص BWMسرانجام، وزن بدست آمده از روش 

 10پذيری زياد و درصد آسیب 72پذيری متوسط، درصد آسیب 10پذيری کم، درصد آسیب 01کم، پذيری خیلیدر پهنه آسیب درصد 17 است که
پذيری از آماره موران استفاده شده و به های آسیبتحلیل خودهمبستگی فضايی پهنه برایزياد واقع شده است. پذيری خیلیدرصد در پهنه آسیب

 که گويای آن استهای سرد و داغ بهره گرفته شده است. نتايج سوزی از تحلیل لکهپذيری شهر ارومیه در برابر آتشآسیبسازی فضايی منظور مدل

بخش هم چنین   های خنثی قرار گرفته است.درصد در لکه 54درصد در لکه داغ واقع شده و  00سرد و  درصد در لکه 12از کل محدوده شهر، 
 ساخت قرار داشته است.های سرد نیز در مناطق تازهای و بافت فرسوده شهر ارومیه شامل شده و لکههای حاشیهگاهسکونتهای داغ را زيادی از لکه

 

 های سرد و داغ.، لکهBWMسوزی، پدافند غیرعامل، پذيری، آتشآسیب واژگان کلیدی:

 

 مقدمه

 یجهان در حال حاضر در شهرها زندگ تیدرصد از جمع 55حال گسترش هستند و  در عيسر اریشدن، شهرها بس یعصر جهان نيدر ا
 در شهرنشینی اخیر دهه چند طی در .(UNDESA, 2018) ابدي شيدرصد افزا 86به  7454در سال  اين رقم شودیم ینیبشیپکنند. یم

 باربه کنند،می عمل پويا ستمسی يك عنوانبه که برای شهرها را زيادی مشکالت يند،آاين فر سريع شتاب. است داشته سريعی رشد ايران

پذيری آن در برابر مخاطرات است، آسیب پذيرفته تأثیر آن پیامدهای و سريع شهرنشینی رشد فرآيند از که اين سیستم اجزای از يکی .آورد
 زمینه در بايد که است واردیم ترينابتدايی از جسمانی امنیت ويژهامنیت به سألهم شود،می مشاهده نیز مازلو هرم در که طورباشد. همانمی

 یدگیچیکردن و تجسم پی کم ل،یتحلوهيدرک، تجزشود.  فراهم شهر ساکنان برای مخاطره هنگام در خصوصآسايش به شرايط ايجاد
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58  1، شماره  ایو توسعه منطقه یشهر یزينشريه برنامه ر 

 

و  زانيربرنامه ران،يامر به مد نياست. ا ايکار کاهش خطر بال نيزتریبرانگمختلف، چالش یعیطب یاياز بال یناش یهایريپذبیآس
 ريو سا یعیر مخاطرات طبیبه حداقل رساندن تأث یرا برا یاعاقالنه یهااستیکند تا اقدامات و سیکمك م یگذاران اضطراراستیس

 پديده افتداتفاق می جهان نقاط اکثر در معموالً که هايیپديده از يکی (.Alam & Haque, 2021: 2) خطرات نوظهور اتخاذ کنند

 ناشی تواندمی سوزیآتش .باشدمی ناپذيرگاهاً جبران و زياد بسیار مترقبهغیر حادثه اين از ناشی و جانی مالی ایهخسارت. است سوزیآتش

بزرگ  یهایسوزجوامع در سراسر جهان آتش ر،یاخ یهادر سال (.104: 1022)ملکی و همکاران،  باشد انسانی يا و طبیعی از عوامل
 یاندهيطور فزابه يیهواوآب راتییاند. تغخانمان ماندهیاند و هزاران نفر بجان خود را از دست داده صدها نفر ،اندرا تجربه کرده یشهر

. شودیما هیسوزآتش یفصول و فراوان شيوجود دارد، که منجر به افزا رنظاتفاق ندهيدر مورد توسعه آ رسدینظر ماند و بهبرجسته شده
 دهدیمحل سکونت رخ م كيمانند  يیهاها در محوطهآن تياکثر ،یسوزاز آتش یساالنه ناش ریمومرگ 044444حال، از نيبا ا

(Stokkenes et al., 2021: 186-187.) حفظ و جسمی و روحی آسايش ايمنی، وجود ساختمان ها، ساکنان حقوق ترين مهم جمله از 

سازه  پايداری تأمین(. 1025)بختیاری و قاسم زاده، شود  توجه آن ها به اقتصادی صرفاً اهداف از مقدم تر بايد يقیناً که انسانی است حرمت
 از زندگی و کار فضاهای کیفیت تأمین بهره برداری، حین در ايمنی آتش، برابر در ايمنی جانبی، بارهای ساير زلزله و برابر در ايمنی ای،

 یو خودکار، راه ها یخاموش کننده دست یها ستمیس ق،يحر یکشف، اعالم و اطفا یها ستمیستهويه،  حرارت، نور، نظر صدابندی،
 نیازها و اهداف اين تأمین جهت در حريق خارجی و داخلی گسترش از جلوگیری و ساختمان در آتش برابر مقاوم در فضابندی ،خروج

  .هستند

 ايجاد برای نقاطی تعیین خص،مش موارد تنها شايد و نشده داده اختصاص ايمنی به خاصی جايگاه شهری ايران توسعه طرح های در

سیاسی،  فرهنگی، اجتماعی، انسانی، ایپديده شهرها(. 10: 1022)صديقی،  باشدی و ... م ها ميحر نییتع و آتش نشانی ايستگاه های
 و ساتشهری، تأسی ارتباطی هایشريان و شبکه شهری، هایتراکم فرم شهر، شهر، ساختار مانند عناصری هستند که کالبدی و اقتصادی
: 1028باشند )فنی و روشن، سوزی میآتش برابر در شهر پذيریآسیب در مؤثر عوامل از ... شهری و اراضی کاربری شهری، هایزيرساخت

منظور بندی است، بهتقسیم ها که از لحاظ زمانی در سه سطح )قبل، حین و بعد از بحران( قابلای بحران(. باتوجه به فرآيند چرخه67
پذيری در رابطه با هر سانحه خاص در مرحله پیش از بحران بايد به وجوه پیشگیری و آمادگی مبادرت ورزيد )فالحی و یبکاهش آس
 (.00: 1020امیدخواه، 

 به معنى باشد، نداده رخ مکانى در سوزىآتش طوالنى مدت براى اگر .دهد رخ اىمحوطه يا ساختمان نوع هر در است ممکن آتش

 کمك به .بیفتد اتفاق است ممکن هرشخص براى و جاهر در و داشته عمومى جنبه سوزىآتش پس نیست. آتش از انمک آن بودنمصون

 هاى ساختمانىنامه آيین و استاندارها اجراى و تدوين با چنینهم و آن برابر ماندن در امان در براى تالش و آتش علل شناسايى و شناخت

 به آن از مالى ناشى و جانى خسارات آتش، وقوع صورت در تا کرد ايجاد اىتعیین شده پیش از طشراي توانمى آتش، برابر در محافظت

ی مرتبط شهر یسبك زندگو  نیزم یبا کاربر شهیهم یمخاطرات شهر(. 140: 1022يابد )میرسعیدی و شمسی،  کاهش ممکن حداقل
 اسیتواند در مقیآن م ریکوچك رخ دهد، تأث اسیدر مق یسوزآتش اگر حادثه ینظر داشت که حتدر ديبا شهیهم ،ینیاز نظر شهرنش است.

 :Rahman, 2020 ) دارد یبستگ یشهر یو سبك زندگ یشهر یهارساختيز ،یشهر تیعمدتاً به جمع ايخطر بال شيباالتر باشد. افزا

1& Chisty.)  گسترش  نیرا در تخم يیگراواقعی، سوزآتشاحتمال  نیتخم یبراپذيری سازی فضايی آسیبمدلبنابر داليل گفته شده
 از(. 7: 7412)فرشادمنش و محمدی،  دهدیکاهش خطر ارائه م یهایاستراتژ یبرا یبهتر یورود بیترت نيو به ا دهدیم شيآتش افزا

 پدافند کاربرد ائل،مس اين به توجه با. يابدمى اهمیت بسیار گستره اين در بحران برابر در پدافند و دفاع عملى و نظرى جايگاه اين رو

 به توجهبیانجامد. با هانوع بحران اين مخرب آثار کاهش به زيادى حد تا واندتمى شهرى ريزىبرنامه در اصول آن به توجه و غیرعامل

 بر ثرمؤ شهری پارامترهای ارزش برخی شود،می بحرانی مواقع در مردم جان حفظ به منجر غیرعامل که پدافند اصول کارگیریبه اهمیت

 فضاها به نزديکی حساس، هایکاربری فاصله از شهری، عملکردهای و هاگاهسکونت پراکندگی يا تراکم بودن فضا، بسته يا باز مانند بحران

 شهری طراحی و سازوهای ساختشاخص ديگر و مرکز يك به وابستگی مقابل در شهری بودن مراکز ایهستهايمن، چند هایکاربری و



  52 رعاملیبر پدافند غ دیبا تأک یسوز در برابر آتش هیشهر اروم یريپذ بیآس يیفضا یسازلسنجش و مد

 

شهرها در برابر حوادثی  پذيریبازگشت و آوریتاب افزايش باعث غیرعامل (. در اين بین دفاع06: 1028شد )شاهیوندی،  خواهد مشخص
 و محسوب تهديدات برابر در دفاع هایروش پايدارترين و مؤثرترين از يکی و پايدار توسعه به عنوان بسترساز و شودسوزی مینظیر آتش

پذيری فضايی شهر ارومیه را در برابر تا آسیبآن است همین اساس اين تحقیق برشود. برمی شامل را شهری مختلف فضاهای هایعرصه
های اخیر به دنبال افزايش جمعیت و مهاجرت از شهرهای استان در سالسازی کند. سوزی با کاربست رويکرد پدافند غیرعامل مدلآتش

های ساختمانی افزايش پیدا کرده و اکثراً بدون لحاظ مرتبه و مجتمعتان، تعداد ابنیه بلندعنوان مرکز اسغربی به شهر ارومیه بهآذربايجان
های خطرزا، استفاده از مصالح کردن ضوابط شهرسازی اعم از تراکم ساختمانی، تراکم جمعیتی، فاصله ايمن از تأسیسات و کاربری

ايمن، دسترسی نامناسب و عدم اجرای مقررات ملی ساختمان های غیرای، سازهساختمانی با کیفیت پايین، نماهای کامپوزيت و شیشه
سوزی، اشتعال از يك قطعه به يك محله يا ناحیه شود در هنگام بروز آتشانجام گرفته است. موارد مذکور در کنار ساير عوامل موجب می

پذيری شهر سازی آسیبعامل در مدلاز رويکرد پدافند غیرگیری بزرگ شهری سرايت پیدا کرده و شهر را با بحران روبرو سازد. لذا با بهره
 توان نقاط مستعد خطر را شناسايی کرده و اقداماتی در جهت کاهش آن انجام داد.ارومیه می

ها  اشاره از آن یبرخ ليشهرها انجام گرفته که در ذ موضوع تحقیق دردر ارتباط با  ی در سطح جهانی و داخلیمختلف قاتیتحق
 شود:یم

 یمبتن لیتحلوهيتجز: پس از زلزله یخيتار یمناطق شهر یسوزخطر آتش یابيارز"(، در مقاله ای با عنوان 7471و همکاران )1جولیا
 های کمی( در تحلیل)روش بر شاخص یمبتن یکردهايرو با اشاره به محبوبیت "پرتغال ،7ايریلشهر  یخيدر مرکز تار ويبر سنار

 ويبر سنار یمبتن لیتحل كيپس از زلزله با ارائه  یها یسوزآتش نهیهدف کمك به مجموعه دانش در زما ب يیاز نظر فضا یريپذبیآس
 بیآس یوهايدست آوردن سناربه یبرا یالرزه یريپذبیدر مرحله اول، دو روش شاخص آسانجام شده است.  ايریل یخيدر مرکز شهر تار

شده پس از زلزله هستند، استفاده  یسوزکه مستعد آتش يیهاساختمان يیشناسا یخطر برا سيماتر كيسپس شده، پس از زلزله اعمال 
خطر  توانندیشده میبررس یهادرصد از کل ساختمان VIII= 98-EMSI ،00با شدت  یالرزه داديرو كي یکه برا دهدینشان م جينتا است.

 داشته باشند. اديز ايپس از زلزله متوسط  یسوزاشتعال آتش

 رعاملیبر پدافند غ دیپذير در هنگام بحران با تأکمناطق آسیب يیفضا لیتحل"ای با عنوان (، در مقاله1044و همکاران ) یپورمحمد
های اين شهر در هنگام بحران )جنگ، زلزله و ...( انجام شده پذيری زيرساختبا هدف بررسی آسیب "زيتبر یهای شهردر زيرساخت

 هایهای فوق توزيع برق، زيرساختمراکز نظامی، پستبه ترتیب، های مختلف دهد از بین زيرساختآمده نشان میدستاست. نتايج به
 باشند.میپذيری آسیب در بحثوزن  نيباالترآب دارای 

های شهری ساختارائه مدل تحلیلی برای پدافند غیر عامل شهرها با تأکید بر زير "(، در رساله دکتری با موضوع1026خانبابائی )
حوادث  از ناشی خطرات برابر گانه شهر ارومیه درپذيری در مناطق پنجبندی میزان آسیبتحلیل و رتبه "مونه موردی: شهر ارومیه()ن

شاخص مرتبط با برخی از  10مترقبه و جنگ بر اساس اصول پدافند غیرعامل را مورد بحث قرار داده است. در اين پژوهش تعداد غیر
ها از روش دهی به شاخصيابی انتخاب شده و سپس برای وزنسازی و مکانز جمله اصول پراکندگی، مقاوماصول پدافند غیر عامل ا

ها جهت افزار سیستم اطالعات جغرافیايی به ترکیب شاخصوزنی در نرممراتبی استفاده شده است و با بکارگیری جمعتحلیل سلسله فرآيند
پذيری مناطق شهر ارومیه پرداخته شده است. نتايج بیانگر آن است که میزان آسیب گانهپذيری در مناطق پنجسنجش میزان آسیب

باشد. نهايتاً در راستای تر شامل مناطق پنج، يك، سه، چهار و در نهايت منطقه دو میتر به کمگانه شهر ارومیه به ترتیب از بیشپنج
 (.1026فند غیرعامل پیشنهاداتی ارائه شده است )خانبابائی، پذيری شهر ارومیه با لحاظ نمودن برخی از اصول پداکاهش آسیب
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 یموردمطالعه :یسوزجامعه در برابر خطر آتش كيپذيری آسیب لیتحلوهيتجز"ای با عنوان (، در مقاله7412و همکاران )1نهال
نوع مصالح ، اکم ساختمانیترمانند ترانسفورماتور و خط برق،  صفتشش  براینقشه خطر  با تحلیل "7چاندگان یمنطقه مسکون

به اين نتیجه  GISافزار و نرم AHPبا استفاده از روش  خطرناک یسوزو محل منابع آتش قياطفاء حر یويسنار ،یدسترسساختمانی، 
 .کم است یسوزپذيری جامعه در برابر خطر آتشآسیب اند کهرسیده

 انجام لرزهزمین بروز از پس و پیش زمان شهری، در غیرعامل پدافند رب مؤثر عوامل بررسی هدف با که پژوهشی در (،7416) 0و لو 0خو

 داده نشان چنینهم مطالعه اين باشد؛ اثرگذار سانحه از پس اقدامات از ترمهم تواندپیشگیرانه می اقدامات اعمال که اندداده نشان است شده

 .باشدمی بحران مواقع در پذيریآسیب میزان کاهش بر ثرؤم اقدامات از يکی اجتماعی که مشارکت است

در مرکز  آن سوزی در مناطق قديمی شهری: کاربردپذيری و خطر آتشارزيابی آسیب"ای با عنوان مقالهدر (، 7416) 8و گراندا 5فريرا
 یجهان راثیم تيسا نيساختمان که ا 008 یبر شاخص برا یسوزی مبتنخطر آتش یابياز روش ارز به تحلیل با استفاده "2تاريخی گیمارا

مورد  یصورت مکانبه یابيارز جينتا ،يیایاطالعات جغراف ستمی. پس از ادغام در ابزار ساندپرداخته دهند،یم لیرا تشک ونسکوي
 82که حدود  دهدمینشان  هالیتحلوهيتجزتحلیل شده است.  سكيو ر یريپذبیآس یهانقشه قالبو در  هقرار گرفت لیتحلوهيتجز

که روش شاخص خطر  یعوامل فرع لیتحلوهيهستند. از تجز اديسوزی متوسط تا زخطر آتش یشده دارا یابيارز یهااختماندرصد از س
خود منطقه  یدرون یهایژگيها، بلکه به وساختمان یهایژگينه تنها با و تیوضع نيکه ا افتيتوان دریدهند، میم لیسوزی را تشکآتش
 مرتبط است. زین یشهر

 ظریمبانی ن

 یهاپذيری سازماندرک آسیب منظوربه یشهردار یسازمان آتش نشان یبرا زلزله از بعد یهاسوزیآتشتعداد  یريرپذییتغ یبررس
است، بیشتر  قياطفاء حر تیقابل ازچقدر  هاسوزیآتشتعداد  نکهيا یعنياست،  دیپس از زلزله مفسوزی آتشدر برابر  یشهردار ینشانآتش

 از آتش برابر در پلیمری های عايق و نما و داخلی کاری نازک مشخصات مصالح (.Nishino, 2021: 2)ی نشانآتش یهانیشمانند تعداد ما

گیرد )بختیاری و  قرار جدی توجه مورد آنها کنترل بايد و هستند بزرگ های سوزی آتش از مسبب بسیاری که است برخوردار بااليی اهمیت
اغلب به ظرفیت برای خسارت، درجه و میزان تخريب در عامل يا گروهی از عوامل که از وقوع هر پديده  پذيریآسیب(. 1025قاسم زاده، 
پايه موقعیت افراد و شود که برشود. يا به ظرفیت کافی نداشتن جامعه برای رويارويی در برابر تهديدها و مخاطرات تعريف میحاصل می

شهری  مخاطره يك هایمشخصه ترينمهم (. الکساندر02: 1022است )رضويان و همکاران، ها در دنیای فیزيکی و اجتماعی استوار گروه
 و بیماری روانی و جسمی ديدگیآسیب میر،ومرگ شامل انسانی ناگوار ناگهانی، آثار و سخت بسیار صورتبه زندگی طبیعی روند قطع در را

 1248 سال سوزىآتش در(. 8: 1020ورکی و همکاران، داند )امینیمی و زيربنايی اجتماعی اقتصادی، ساختارهای به جدی هایلطمه و

 754 شدنويران معادل خسارتى باعث سوزىآتش اين تخريب شد. مربع کیلومتر 17 مساحت در ساختمان 76444 از فرانسیسکو بیشسان

 خطر ارزيابى (. جهت720: 1026انی و همکاران، بود )قوچ از زلزله پس سوزىآتش اثر در هاخرابى اين درصد 22 که شد میلیون ساختمان

 ريسك، ارزيابى معرض خطر، در افراد شناسايى حريق، خطرات از: شناسايى است که عبارت شود بررسى بايد مرحله پنج سوزى،آتش

                                                      
1 - Nehal 

2 - Chandgaon 

3 - Xu 

4 - Lu 

5 - Ferreira 

6 - Granda 

7 - Guimara 
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: 1028و واعظی،  فرتجديدنظر )شادی و بازنگرى نهايتدر و حريق ريسك ارزيابى هاىثبت يافته موجود، کنترل و گیرىپیش وضعیت
142.) 

 را خود، آن اجرايى و مديريتى هاىبرنامه در آموزشى و ادارى هاى مسکونى،مجتمع بیشتر که حادثه سیستمى فرماندهى سامانه

 "کشور نجاتوامداد جامع طرح"هیئت وزيران با عنوان  1067فروردين  12مورخ  مصوبه را موضوع اين ضرورت اند.داده قرار توجهمورد
 بايد باشند، را داشته زير شرايط از يکى حداقل که هايىمکان يا هامجتمع يا مسئوالن صاحبان مصوبه، اين 50 ماده طبق کرد. مشخص

 آن ريسك کاهش مربوط به مسائل کلیه پیگیرى منظوربه و کشور بحران مديريت توسط ستاد شده تعیین معیارهاى و استانداردها طبق

 کند: استفاده زمان بحران در سانحه دهىفرمان سامانه از محل،

 طبقه 8 حداقل -0باشد؛  داشته کننده مراجعه نفر 75 از بیش روز از ساعتى در -7؛ باشد داشته کارمند يا ساکن، نفر 75 حداقل -1

 باشد؛  داشته

 (.1067حمر، کند )سازمان جمعیت هالل ا ايجاد خطر منطقه و محل ساکنان براى آن عملکرد، يا سازه به آسیب -0

 نیاز و است پايین در سطح هنوز شهرهاکالن در حتی ايران کشور در پدافند غیرعامل فرهنگ که است آن از حاکی محققان مطالعات

(. 01: 1022)مؤمنی،  دارد قرار دنیا اول سطح موارد در اين گرفتن درنظر با سوئیس کشور که درحالی .بیشتری دارد ريزیبرنامه و تالش به
 از غیرمسلحانه( )اقدامات توانمى آن اجراى با و نیاز ندارد افزارجنگ کارگیرى به که گرددمى اطالق اقداماتى مجموعه بهافند غیرعامل، پد

نموده  جلوگیرى بازدارندگى( )افزايش انسانى تلفات و غیرنظامى نظامى و حساس و حیاتى تأسیسات و تجهیزات به مالى شدن خسارات وارد
(. در اين بین اصول پدافند غیرعامل شامل 75: 1022دهد )ظفری و زربین،  کاهش ممکن حداقل به را تلفات و خسارات اين زانمی يا و

باشد که بنابر موضوع تحقیق، ی میابيمکانو  تفرقه و جابجايیخبر،  اختفاء، استتار، استحکامات، پراکندگی، پوشش، فريب، اعالم
 سب ضرورت مورد استفاده قرار گرفته است.های مورد استفاده و برحشاخص

ی، اتیمراکز ح یبیشهر به سه دسته ترت ريپذبیآس عوامل و عناصر ،یاو منطقه یمل یکالبد یهاگرفته در طرح صورت یبنددر طبقه
 ها، شاخص1 جدول در حوزه، اين در موجود هایمرور پژوهش با و شد گفته چهآن به باتوجهمراکز حساس و مراکز مهم تقسیم شده است. 

 شده است. ارائه پذيری شهریآسیب ارزيابی معیارهای و

 پذیری شهری های ارزیابی آسیب: شاخص1جدول  

 منابع شاخص  معیار

 کالبدی
 درجه دو، شريانی معابر، يك درجهی معابر شريانقدمت ابنیه، نمای ابنیه، تراکم ساختمانی، سازه ابنیه، 

، تعداد طبقات، مساحت قطعات، فضای سبز، 7644 نامه نيینکردن مفاد آ تيرعا، ظمنامن یقطعه بند یالگوها
 بلندمرتبه های ساختمان، بیش، خطر لیپتانسی، اراض یکاربر، باز یبه فضا یدسترس

(؛ 75: 1026)امجد و سلطانی، 
(؛ 61: 1022)زيرکی و سعادتی، 

(؛ 28: 1022)پیرهادی و همکاران، 
(؛ 170 1028)فاضل و همکاران، 
(؛ 728: 1027)حبیبی و جوانمردی، 
 (64: 1026)حیدری و جودکی، 

جمعیتی و 
 اجتماعی

، بعد خانوار، التیتحصی، خانوار در واحد مسکون یتراکم باال، تعداد سالمندان و کودکان ،یتیتراکم جمع
 ، معلولیتبنا تیمالکی، تیپراکنش جمع

 زيرساختی
مراکز مهم نظامی و انتظامی، فاصله از جايگاه های سوخت، فاصله از فاصله از مراکز آتش نشانی، فاصله از 

مرکز تأسیسات اصلی برق، فاصله از تأسیسات اصلی گاز، فاصله از مخازن اصلی نفت، فاصله از مراکز درمانی، 
 بحران تيريفاصله از مراکز مد، ايستگاه های تقلیل فشار گاز، مخازن آب، پست فشار قوی برق، اورژانس

  

 شناخت محدوده مورد مطالعه

جمعیت  1025غربی کشور واقع شده است. در سرشماری عمومی سال غربی است که در شمالشهر ارومیه مرکز استان آذربايجان
باشد که از شمال به شهرستان سلماس، از جنوب به شهرستان نقده، از هکتار می 0/6522نفر و مساحت اين شهر  208770شهر ارومیه 

 (.1)شکل  (1062آمايش، وگردد )مهندسان مشاور طرحدرياچه ارومیه و از غرب به مرز ترکیه و عراق محدود می شرق به
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 (1041: موقعیت شهر ارومیه در شهرستان و استان )نگارندگان، 1شکل 

 

 روش تحقیق

تحلیلی برخوردار  -کار، از ماهیتی توصیفی اين تحقیق با توجه به هدف آن از نوع تحقیقات کاربردی بوده و با توجه به روش انجام
ای، مقاالت موجود، مطالعات میدانی و اطالعات سرشماری مرکز آمار ايران در باشد. گردآوری اطالعات از طريق مطالعات کتابخانهمی

ها استخراج شده شاخصصورت که پس از مطالعه و بررسی اسناد و منابع مرتبط با موضوع تحقیق،  صورت گرفته است. بدين 1025سال 
التحصیالن شهرسازی و شاخص بر اساس نظرات نخبگان )اساتید دانشگاه و فارغ GIS ،10های بودن دادهو سپس باتوجه به موجود

تراکم جمعیتی، تراکم ساختمانی، سازه ابنیه، قدمت ابنیه، ريزی شهری( برای رسیدن به خروجی تحقیق انتخاب شده که شامل برنامه
بنیه، فاصله از مراکز آتش نشانی، فاصله از مخازن اصلی نفت، فاصله از تأسیسات اصلی گاز، فاصله از مراکز درمانی، فاصله از معابر نمای ا

های سوخت و فاصله از مراکز مهم نظامی و انتظامی در اصلی، تعداد سالمندان و کودکان، فاصله از تأسیسات اصلی برق، فاصله از جايگاه
پذيری شهر با رويکرد پدافند غیرعامل ضريب اهمیت سازی آسیبهای مؤثر در مدلکدام از شاخصتوجه به اينکه هربا. باشدشهر می

ها بر اساس دهی به شاخصها استفاده شده است. برای وزنمتفاوتی دارند، لذا در اين مقاله از نظرات نخبگان جهت تعیین وزن شاخص
ها که مبتنی بر ارجحیت بهترين شاخص بر ساير ه محتوای آن بر اساس مقايسه زوجی شاخصنامه کپرسش 14، تعداد BWM1روش 

ها وارد نامههای پرسشباشد، تدوين شده است. در قدم بعدی دادههای ديگر بر بدترين شاخص میها و نیز ارجحیت شاخصشاخص

                                                      
 بدترين -روش بهترين  -1 
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 میتصم نينو یهااز روش یکي نيبدتر -نيروش بهتر اي BWMروش شده و مورد محاسبه و تحلیل قرار گرفته است.  GAMSافزار نرم
 یط 7415بار در سال نیاول یبرا يیروش توسط رضا نيپژوهش است. ا یهاشاخصاست که هدف آن محاسبه وزن  ارهیچندمع یریگ
 سال در )که ترينبد -نبر اساس روش بهتري گشت. رائها یادر مقاله زیآن ن یمدل خط 7418شد سپس در سال  انیب یخطریمدل غ كي

گیرنده مشخص شده و مقايسه زوجی بین هريـك از ايـن وسیله تصمیمبهترين و بدترين شاخص به (است شده ارائه رضايی توسط 7415
های له حداکثر حداقل برای مشخص کردن وزن شاخصأشود. سپس يك مسها انجام میدو شاخص )بهترين و بدترين( و ديگر شاخص

نظر چنین در ايـن روش يك فرمول برای محاسبه نرخ ناسازگاری جهت بررسی اعتبار مقايسات درگردد. همل میمختلف فرموله و ح
اين  .طراحی گردد  BWMنامهگیری بايد ماتريس تصمیم يا پرسشهای تصمیمگرفته شد. جهت تحلیل اين روش نیز همانند ديگر روش

ا ديگر معیارها و ديگر معیارها با بدترين معیار است. منظور از بهترين معیار، آن معیاری واقع مقايسه زوجی بهترين معیار بنامه درپرسش
از  .است که در سیستم اهمیت بیشتری نسبت به بقیه دارد و بدترين معیار آن معیاری است که اهمیت کمتری نسبت به ديگر معیارها دارد

 (.Rezaei, 2015: 49-57)  توان به موارد زير اشاره نمودمی  MCDM های برجسته اين روش نسبت به ساير روش هایجمله ويژگی

روش  گیرد. اينمی قرار استفاده مورد سنتی AHPروش  به سهولت، نسبت و يکپارچگی به يابیدر دست ایگسترده به طور روش اين
 توانمی که هستند سازگارتر نیز ايساتمق و ترکم هایاز جمله داده آيدمی حساببه قوی روش يك برجسته ويژگی چندين به دلیل

 صحیح اعداد از فقط سوم است، نیازمند تریکم دهندگانبه پاسخ دوم دهد، کاهش گیریتصمیم ارزيابی برای را الزم زمان پیچیدگی و

 هایداده آوریمعج رويکرد از نهايتدر و است ترفهم قابل گیرندگانتصمیم برای کسری هایروش با مقايسه در که استفاده کرده

 مراحل معرفی به شد بیان که هايیويژگی توصیف با کند. حالمی استفاده زوجی مقايسات در تناقضات رساندن حداقل به يافته برایساخته

 & Poostchi)داد  ارائه زير به شرح گیریتصمیم وزن معیارهای تبیین برای را مرحله پنج رضايی .پردازيممی BWMانجام روش 

Taghizadeh, 2018.) 

 شود.می تعیین توسط کارشناسان گیریتصمیم معیارهای از ایمجموعه اول: مرحله

}C1, C2, …, Cn{ 

 شود:معین می کارشناسان توسط معیار بدترين و بهترين :دوم مرحله

 .پردازيممی کارشناسان توسط ارمعی بدترين و بهترين تعیین به در مرحله قبل ذکر شده معیارهای از ایمجموعه براساس مرحله دراين

نسبت به  )بهترين بردار به که شود:می تعیین 2 تا 1 از اعداد از يك استفاده با معیارها همه بر معیار بهترين از اولويتی :سوم مرحله
 معیارهای ديگر( معروف است:

AB= (aB1, aB2, …, aBn)                                                                                                    

 1bba = . و واضح است که jمعیارهای بر تمام  Bمعیار  بهترين از اولويتی نشان دهنده Bja که جايی در

 ديگر ی)معیارها بردار به که می شود تعیین 2 تا 1 عدد يك استفاده از با معیار بدترين بر ديگر معیارهای از اولويتی :چهارم مرحله

 نسبت به بدترين( معروف است.

Aw= (a1w, a2w, …, anw)T          

 .1wwa=و واضح است که  Wبر بدترين معیار  jمعیارهای  همه از اولويتی نشان دهنده jwaر جايی که د

 (.n, …,  W2, W1W) بهینه وزن های کردن پیدا پنجم: مرحله
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ما داريم:  w/Wj,Wj/WbWاز  جفت هر برای که معیار، بدين صورت هر برای مطلوب هایوزن سازگاری، شرايط به باتوجه

wj=aw/Wj, WBj=aj/WBW .شرايط برای  اين رفع برایj  حداقل به مطلق را اختالف حداکثر بتوانیم تا کرده پیدا را راه حل يك بايدها 

 ,   برسانیم

 را بهینه وزن های زير مسأله حل با وزن ها، و مجموع غیرمنفی شرايط داشتن با و شرايط ينا همه شدن برآورده برایها.  jبرای همه 

 :خواهیم آورد دستبه

min    

s.t: 

=1 

for all j. 

 

دهنده وزن نشان wWمعیار،  تريناهمیتبا وزن دهندهنشان BWدر جايی که  کرد بازنويسی زير صورتبه توانمی چنینهم را مسأله
 سازگار کامالً زوجی ماتريس مقايسات بیانگر  jو  iازای به ji=akj×aikaچنین ام است و هم jدهنده معیار نشان jWترين معیار، اهمیتکم

 .بود خواهد

 

Min  

s.t: 

, for all j 

, for all j 

=1 

for all j. 

  از ایدر میان مجموعه مقدار حداکثر رساندن حداقل به به جای مواقع در اين

    حلها را به حداقل برسانیم، راهای از آن، ما بايد حداکثر مقدار مجموعه

 ه زير تبديل شود:تواند به مسألدهد. مسأله باال میرا ارائه می 

Min  

s.t: 

, for all j 

, for all j 

=1 

for all j 
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 شود:می زير بازنويسی صورتبه خطی سازیبهینه مسأله يك مسأله باال به عنوان

Min  

s.t: 

, for all j 

, for all j 

=1 

for all j. 

و  (n, …,  W2, W1W)های بهینه برای وزن مقادير ضمناً فرد بوده،بهمنحصر پاسخ يك با خطی سازیبهینه مسأله مسأله فوق يك
lε احتماالً معیار، سه از بیش با ناسازگار کامالً طوربه هایمقايسه سیستم برای که ذکر استقابل شود.می حاصل غیرخطی مدل با حل 

 حلراه در مورد را بیشتری اطالعات کهاست،  BWMخطی  مدل هایويژگی از اين که داشت. خواهد وجود بهینه حلراه از يك بیش

 نزديك هرچقدر که ايساتمق سازگاری از شاخصی عنوان يكبه مستقیم طوربه توانمی را lεمقدار  شده، ارائه درمدل دهد.ارائه می بهینه

 دهد.می نشان را سازگاری و ثبات از بااليی سطح باشد، يك صفر به

بوده که با توجه به نزديکی آن به عدد صفر نشان دهنده  425/4نامه  پرسش 14بدست آمده برای  lεهای محاسبه شده با مقدار وزن
افزار سیستم ها در نرمهای مکانی ابتدا اليه های اطالعاتی شاخصیلباشد. جهت انجام تحلهای محاسبه شده میثبات و سازگاری وزن

ها بر اساس توابع فازی های اطالعاتی به رستر و استانداردسازی آنسازی و ويرايش شده و با تبديل اليهاطالعات جغرافیايی رقومی
Large  وSmall ضريب اهمیت محاسبه شده از ،BWM وزنی به ترکیب و با بکارگیری جمعها ضرب شده در هر يك از شاخص
پذيری تعیین و سپس با های آسیبها پرداخته شده است. سرانجام، با استفاده از آماره فضايی موران میزان خودهمبستگی پهنهشاخص

پدافند غیرعامل  سوزی با رويکردپذيری شهر ارومیه در برابر آتشسازی فضايی آسیببه مدل(  Hot Spot)و داغ  های سردکاربرد لکه
 پرداخته شده است.

 هابحث و یافته

پذيری از منظر پدافند غیرعامل استخراج شده های مؤثر آسیبپس از مطالعه و بررسی اسناد و منابع مرتبط با پدافند غیرعامل، شاخص
شاخص از بین عوامل مختلف  10پذيری برای شهر ارومیه، های مؤثر در تعیین آسیبو سپس باتوجه به موجود بودن اطالعات شاخص

بررسی در اين  های موردپذيری برای رسیدن به خروجی تحقیق انتخاب شده است. باتوجه به اينکه برخی شاخصگذار بر آسیبتأثیر
ابی های ارزيها در شهر مورد مطالعه، از بین روشدهی به آنها و وزنباشند برای مقايسه وضعیت شاخصتحقیق کمی و برخی کیفی می

انتخاب شده است. بیش ترين وزن بدست آمده  BWMاند، روش چندمعیاری چندمعیاری متعددی که تاکنون مورد استفاده قرار گرفته
بوده است. وزن ساير شاخص ها در  471/4و کم ترين مربوط به قدمت ابنیه با  168/4مربوط به شاخص فاصله از مراکز آتش نشانی با 

 ارائه شده است. 7شکل 
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 (1041)نگارندگان،  GAMS افزاردر نرم BWM ها با روش: وزن محاسبه شده شاخص2شکل 

سازی و ايجاد پايگاه اطالعاتی های مکانی به رقومی، در مرحله بعد جهت انجام تحلیلBWMها با مدل پس از تعیین وزن شاخص
شامل طرح  ارومیههای توسعه شهر ه است. اين اطالعات از طرحپرداخته شدسیستم اطالعات جغرافیايی افزار ها در نرمهريك از شاخص

خود اختصاص داده ترين زمان تحقیق را بهوری که اين مرحله بیشطدست آمده بههجامع، طرح تفصیلی و برداشت های میدانی محقق ب
اجرا شده و  UTM: Zone 387در  هارومیهای اطالعاتی بر اساس قرارگیری شهر کردن اليه 1ژئورفرنساست. در گام بعدی عملیات 

ا استفاده از ابزار بهای فوق شاخص یتمام ،های اطالعاتیهای معیار انجام شده است. پس از تهیه اليهدرنهايت ساخت نقشه
Tools Conversion رند ها، رابطه متفاوتی با هدف تحقیق داهرکدام از شاخصتبديل شده است. باتوجه به اينکه  0رسترهای به نقشه

 (.0ها اقدام شده است )شکل جهت استانداردسازی شاخص Largeو  Smallفازی لذا از توابع 

 
 (GISنرم افزار  Help)مأخذ: ها برای استانداردسازی شاخص  GISافزار در نرم Largeو  Small: توابع  3شکل 

نشانی، فاصله انی،  قدمت ابنیه، فاصله از مراکز آتشتراکم جمعیتی، تراکم ساختمهای لذا در اين تحقیق جهت استانداردسازی شاخص
فاصله از های استانداردسازی شاخصو جهت  Largeاز مراکز درمانی، فاصله از معابر اصلی، تعداد سالمندان و کودکان از تابع فازی 

                                                      
1 - Georefrence 

 تصات جهانی مرکاتور معکوسسامانه مخ -7 
3 - Raster 
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ای سوخت و فاصله از مراکز مهم همخازن اصلی نفت، فاصله از تأسیسات اصلی گاز، فاصله از تأسیسات اصلی برق، فاصله از جايگاه
باشد و به های نمای ابنیه و سازه ابنیه از نوع کیفی میاستفاده شده است. باتوجه به اينکه شاخص Smallنظامی و انتظامی از تابع فازی 

صاص داده شده تر اختتر به بیشپذيری از کمسازی يك ارزش عددی )ارزش اسمی( بر اساس میزان آسیبها جهت کمیهريك از پهنه
پذيری هريك های آسیبها، جهت تحلیل پهنهپس از استانداردسازی شاخصخواهد بود.  Largeدرنتیجه تابع اين نوع شاخص هم از نوع 

بهره گرفته شده، که نتايج آن در زير  Tabulate Areaو Zonal Statistic ها در شهر ارومیه در سطح بلوک شهری از ابزار از شاخص
 .آمده است

 1026دهد ، نشان میGISافزار پذيری شهر ارومیه بر اساس شاخص فاصله از مخزن اصلی نفت با استفاده از نرمبررسی نتايج آسیب
پذيری زياد و بلوک آسیب 212پذيری متوسط، بلوک آسیب 1106پذيری کم، بلوک آسیب 7100کم، پذيری خیلیبلوک در پهنه آسیب

پذيری بر اساس شاخص نمای ابنیه بیانگر آن است که زياد واقع شده است. تحلیل نتايج آسیبيری خیلیپذبلوک در پهنه آسیب 7482
 .پذيری متوسط قرار گرفته استبلوک در پهنه آسیب 228پذيری کم و بلوک آسیب 817کم، پذيری خیلیبلوک در پهنه آسیب 8482

بلوک در پهنه  1720انتظامی گويای آن است که وز مهم نظامیپذيری بر اساس شاخص فاصله از مراکارزيابی نتايج آسیب
بلوک در  1221پذيری زياد و بلوک آسیب 1044پذيری متوسط، بلوک آسیب 1865پذيری کم، بلوک آسیب 1040کم، پذيری خیلیآسیب

ات اصلی گاز بیانگر آن است که پذيری بر اساس شاخص فاصله از تأسیسچنین آسیبزياد واقع شده است. همپذيری خیلیپهنه آسیب
پذيری زياد و بلوک آسیب 708پذيری متوسط، بلوک آسیب 752پذيری کم، بلوک آسیب 008کم، پذيری خیلیبلوک در پهنه آسیب 552

نشان  پذيری شهر ارومیه بر اساس شاخص قدمت ابنیهبررسی نتايج آسیب .زياد قرار گرفته استپذيری خیلیبلوک در پهنه آسیب 8702
بلوک  1026پذيری متوسط، بلوک آسیب 1775پذيری کم، بلوک آسیب 1842کم، پذيری خیلیبلوک در پهنه آسیب 7054دهد می

پذيری بر اساس شاخص فاصله از زياد واقع شده است. تحلیل نتايج آسیبپذيری خیلیبلوک در پهنه آسیب 225پذيری زياد و آسیب
بلوک  1724پذيری کم، بلوک آسیب 1788کم، پذيری خیلیبلوک در پهنه آسیب 1066ست که های سوخت بیانگر آن اجايگاه
ارزيابی نتايج  .زياد واقع گرديده استپذيری خیلیبلوک در پهنه آسیب 7021پذيری زياد و بلوک آسیب 1706پذيری متوسط، آسیب
پذيری بلوک آسیب 7265کم، پذيری خیلیلوک در پهنه آسیبب 7600پذيری بر اساس شاخص تراکم ساختمانی گويای آن است که آسیب
زياد واقع شده است. پذيری خیلیبلوک در پهنه آسیب 060پذيری زياد و بلوک آسیب 048پذيری متوسط، بلوک آسیب 1106کم، 

بلوک  1667کم، پذيری خیلیبلوک در پهنه آسیب 272پذيری بر اساس شاخص سازه ابنیه بیانگر آن است که چنین آسیبهم
 .زياد قرار گرفته استپذيری خیلیبلوک در پهنه آسیب 720پذيری زياد و بلوک آسیب 0551پذيری کم، آسیب

پذيری بلوک در پهنه آسیب 7068دهد پذيری شهر ارومیه بر اساس شاخص فاصله از مراکز درمانی نشان میمطالعه نتايج آسیب
بلوک در پهنه  111پذيری زياد و بلوک آسیب 888پذيری متوسط، بلوک آسیب 1850 پذيری کم،بلوک آسیب 7202کم، خیلی
 8000پذيری بر اساس شاخص تعداد سالمندان و کودکان بیانگر آن است که زياد واقع شده است. تحلیل نتايج آسیبپذيری خیلیآسیب

 716پذيری زياد و بلوک آسیب 011پذيری متوسط، آسیببلوک  018پذيری کم، بلوک آسیب 022کم، پذيری خیلیبلوک در پهنه آسیب
پذيری شهر ارومیه بر اساس شاخص فاصله از مراکز تحلیل نتايج آسیبزياد واقع گرديده است. پذيری خیلیبلوک در پهنه آسیب

پذيری بلوک آسیب 1055پذيری کم، بلوک آسیب 7607کم، پذيری خیلیبلوک در پهنه آسیب 7020نشانی بیانگر آن است که آتش
پذيری بر چنین بررسی نتايج آسیبزياد واقع شده است. همپذيری خیلیبلوک در پهنه آسیب 150پذيری زياد و بلوک آسیب 607متوسط، 

پذيری بلوک آسیب 1780کم، پذيری خیلیبلوک در پهنه آسیب 1026اساس شاخص فاصله از تأسیسات اصلی برق بیانگر آن است که 
پذيری بر زياد واقع گرديده است. ارزيابی نتايج آسیبپذيری خیلیبلوک در پهنه آسیب 0752پذيری متوسط و بلوک آسیب 252کم، 

بلوک  1846پذيری کم، بلوک آسیب 1041کم، پذيری خیلیبلوک در پهنه آسیب 7265دهد که اساس شاخص تراکم جمعیتی نشان می
پذيری چنین آسیبزياد واقع شده است. همپذيری خیلیبلوک در پهنه آسیب 508ری زياد و پذيبلوک آسیب 1775پذيری متوسط، آسیب
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پذيری کم، بلوک آسیب 7004کم، پذيری خیلیبلوک در پهنه آسیب 0207بر اساس شاخص فاصله از معابر اصلی بیانگر آن است که 
 (.0زياد قرار گرفته است )شکل پذيری خیلیدر پهنه آسیب بلوک 780پذيری زياد و بلوک آسیب 057پذيری متوسط، بلوک آسیب 226
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 (1041)نگارندگان،   : نقشه آسیب پذیری شاخص های فازی شده در برابر آتش سوزی0شکل 

پذيری یبشده بر اساس توابع فازی مورد تحلیل قرار گرفتند، جهت رسیدن به نقشه آسگانه استاندارد10های پس از اينکه شاخص
ها اقدام شده است. نتايج به ترکیب شاخص  BWMدست آمده از روش های بهو اعمال وزن Weighted Sumشهر ارومیه از دستور 

پذيری کم، بلوک آسیب 7005کم، پذيری خیلیبلوک در پهنه آسیب 204ها در شهر ارومیه بیانگر آن است که حاصل از ترکیب شاخص
 (.5)شکل زياد واقع شده است پذيری خیلیبلوک در پهنه آسیب 1405پذيری زياد و بلوک آسیب 7755متوسط،  پذيریبلوک آسیب 1424

 
های فازی شده )نگارندگان، سوزی با رویکرد پدافند غیرعامل مبتنی بر ترکیب شاخصپذیری شهر ارومیه در برابر آتش: نقشه آسیب5شکل 

1041) 
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پذيری شهر ارومیه، جهت تعیین میزان خودهمبستگی فضايی از آماره فضايی موران استفاده گرديده دست آوردن نقشه آسیبپس از به
بوده و با توجه به نزديکی آن به عدد يك، اين نتیجه حاصل  Moran Index= 0.6و  P-Value= 0که نتايج بدست آمده بیانگر 

پذيری شهر ارومیه بر اساس همبستگی جهت تعیین میزان آسیب (؛ لذا8باشد )شکل ای میگردد که توزيع فضايی به صورت خوشهمی
 استفاده شده است.  (Hot Spot)های سرد و داغ فضايی، از تحلیل لکه

 

 
 (1041)نگارندگان، سوزیپذیری شهر ارومیه در برابر آتشهای آسیب: همبستگی فضایی پهنه6شکل 

( نشانگر آن Hot Spotهای سرد و داغ )سوزی با استفاده از لکهدر برابر آتشپذيری شهر ارومیه نتايج حاصل از تحلیل فضايی آسیب
های خنثی قرار بلوک در لکه 0611های داغ واقع شده و بلوک در لکه 7515های سرد و بلوک در لکه 1072بلوک،  2855از  است که

 (.2گرفته است )شکل 

 
 (1041)نگارندگان،  (Hot Spotهای سرد و داغ )سوزی بر اساس تحلیل لکهابر آتشپذیری شهر ارومیه در برسازی فضایی آسیب: مدل7شکل 
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 گیرینتیجه

پذيری آسیب تیبوده و شناخت وضع یريزی شهراز مباحث مهم در برنامه یکيدر برابر وقوع حوادث  پدافند غیرعامل بحث
ناپذير هستند و درواقع ها اجتناباز بحران یدرصد شهیکه هم رفتيپذ ديرسد. بانظر میبه یضرور یهای مختلف هر شهر امربخش

با  یستيهستند و با یلیها و التهابات تحمبحران دها،ياز تهد یمیبخش عظ کنیباشند؛ ولها میسیستم اتیح یعیناپذير و طببخش جدايی
که معموالً در اکثر نقاط  يیهادهياز پد یکيگیری نمود. (. بینی و پیشها را قبل از وقوع، پیشآن حیصح تيريو مد تيدرا قات،یتحق

 اختصاص یسوزآتشدر برابر  ايمنی به خاصی جايگاه شهری ايران توسعه طرح های درسطح است. یسوزآتش دهيپد افتدیجهان اتفاق م

ت. در سطح تك بناها، بوده اس ها ميحر نییتع و آتش نشانی ايستگاه های ايجاد برای نقاطی تعیین مشخص، موارد تنها شايد و نشده داده
سیستم های کشف و ، محدوديت های ارتفاع و مساحت ساختمان هامبحث سوم مقررات ملی ساختمان وجود دارد که مواردی از قبیل 

مقاومت در ، و نما الزامات واکنش در برابر آتش برای مصالح، نازک کاری های داخلی، راه های خروج از بنا و فرار از حريق، اعالم حريق
پذيری آسیب سازی فضايیمدلپژوهش  هدف اين نيلذا امورد تأکید قرار گرفته است.  سیستم های اطفاء حريق و کنترل دود، رابر آتشب

ها پس از مطالعه منابع مرتبط، با توجه به موجود بودن دادهطوری که سوزی با رويکرد پدافند غیرعامل بوده، بهشهر ارومیه در برابر آتش
نشانی، فاصله از مراکز درمانی، تراکم جمعیتی، تراکم ساختمانی،  قدمت ابنیه، فاصله از مراکز آتششاخص شامل  10، ومیهارشهر  یبرا

فاصله از مخازن اصلی نفت، فاصله از تأسیسات اصلی گاز، فاصله از تأسیسات اصلی  فاصله از معابر اصلی، تعداد سالمندان و کودکان،
وزن  نییشده است. جهت تع انتخابنمای ابنیه و سازه ابنیه انتظامی، وسوخت، فاصله از مراکز مهم نظامیهای برق، فاصله از جايگاه

 GAMSافزار و در نرم دهيشده، استفاده گرد نفر از نخبگان تکمیل 14که توسط  یزوج سهينامه مقاو پرسش BWMها از روش شاخص

 محاسبه تیاهم بيضر ،شده و درنهايت بهره گرفتهها از توابع فازی داردسازی شاخصاستانقرارگرفته است. جهت  لیمورد محاسبه و تحل
 سازیمدلها جهت شاخص بیبه ترک یوزنکارگیری جمعشده ضرب شده و با بهداردهای استاناز شاخص كيدر هر BWMشده از روش 

پذيری با های آسیبا محاسبه خودهمبستگی فضايی پهنهدر نهايت بپرداخته شده است. سوزی شهر ارومیه در برابر آتشپذيری آسیب
که  آن است انگریب جينتاسازی فضايی اقدام شده است. (، نسبت به مدلHot Spotهای سرد و داغ )آماره فضايی موران و تحلیل لکه

تراکم ساختمانی، فاصله از مراکز  قدمت ابنیه، تراکم جمعیتی،نمای ابنیه، های فاصله از مخازن اصلی نفت، شهر ارومیه بر اساس شاخص
های فاصله از مراکز نشانی و فاصله از معابر اصلی در لکه سرد و بر اساس شاخصدرمانی، تعداد سالمندان و کودکان، فاصله از مراکز آتش

یسات اصلی برق در لکه داغ فاصله از تأسسازه ابنیه و های سوخت، انتظامی، فاصله از تأسیسات اصلی گاز، فاصله از جايگاهومهم نظامی
دهد که پهنه داغ و سرد حالت بینابینی داشته شده نشان میگانه استاندارد10های قرار گرفته است. نتايج حاصله بر اساس ترکیب شاخص

های که لکهتوان گفت پذيری بر اساس خودهمبستگی فضايی میگانه آسیبهای پنجباشد. در تحلیل پهنهبه طوری غلبه با پهنه داغ می
های گاههای داغ را سکونتبخش زيادی از لکهباشد. سوزی بیشتر از لکه های سرد میپذيری شهر ارومیه در برابر آتشداغ آسیب

ساخت قرار داشته است؛ که دلیل آن را می توان به های سرد نیز در مناطق تازهای و بافت فرسوده شهر ارومیه شامل شده و لکهحاشیه
ن قدمت ابنیه، تراکم جمعیتی، ضعف نفوذپذيری، ريزدانگی و ناپايداری سازه ای در بافت های فرسوده و حاشیه نشین شهر ارومیه باال بود

نسبت داد. مقايسه يافته های تحقیق با تحقیقات انجام يافته بیانگر آن است که کاربرد شاخص های فاصله از مراکز نظامی، فاصله از 
کم ساختمانی، نما و مقاومت سازه و دسترسی مشترک بوده و در بیشتر تحقیقات انجام يافته، آسیب پذيری در تأسیسات اصلی برق، ترا

مقابل آتش سوزی در مناطق تاريخی و قديمی شهر و نیز پس از وقوع زلزله انجام يافته در حالی که تحقیق حاضر به سنجش و مدل 
زی پرداخته است. پژوهش انجام يافته توسط خانبابايی در مورد آسیب پذيری سازی آسیب پذيری کل شهر ارومیه در برابر آتش سو

زيرساخت های شهر ارومیه از منظر پدافند غیرعامل نشان دهنده آسیب پذيری کم بافت مرکزی و آسیب پذيری باالی بافت جديد می 
 حاضر می باشد.باشد که ناشی از متفاوت بودن نوع شاخص های مورد استفاده، در مقايسه با تحقیق 
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  منابع

 ( 1026امجد، محمد؛ سلطانی، ايرج ،)بافت یه موردمطالع در برابر زلزله یخيتاری ها بافت یريپذ بیبه منظور کاهش آس يیراهبردها :
 .12-07، صص 18، شماره مديريت بحران، زديشهر  یخيتار

 در پذيری شهرهاآسیب بر حاکم هایديدگاه شناسايی(، 1020اله؛ قنبری نسب، علی )ورکی، سعید؛ مديری، مهدی؛ شمسايی، فتحامینی 

 .5-16، صص نامه هفته پدافند غیرعاملويژه، کیو روش از با استفاده آن در تأثیرگذار هایمؤلفه استخراج و محیطی برابر مخاطرات

 ( 1025بختیاری، سعید؛ قاسم زاده، مسعود ،)و چشم  راتییبرابر آتش: تغ در ها محافظت ساختمان -ساختمان یمبحث سوم مقررات مل
 .حمل و نقل در برابر آتش یها ستمیس کنفرانس ملی محافظت ساختمان ها و، رو شیانداز پ

 بر پدافند  دیکأدر هنگام بحران با ت ريپذبیمناطق آس يیفضا لیتحل(، 1044اکبر؛ رستمی، حمید )پور، علیپورمحمدی، محمدرضا؛ تقی
 .85-25، صص 25، شماره 75، دوره برنامه ريزیوجغرافیا، زيتبر یهرش یهارساختيدر ز رعاملیغ

 ( بررسی1022پیرهادی، مینا؛ فراست؛ مجید؛ خیام حسینی، فضل اهلل ،) ديدگاه  از امدادی مراکز در حريق ريسك ارزيابی وHSE بوسیله 

 .27-64، صص 78، شماره 17، سال فرهنگ ايمنی، (FRAMEحريق ) ريسك مهندسی روش

 زلزله با استفاده  برابر در یريپذ بیآس زانیم یو پهنه بند یشهر یبافت ها یداريناپا لیتحل(، 1027یبی، کیومرث؛ جوانمردی، کومار )حب
 .720-045، صص 11، شماره آرمان شهر یو شهرساز یمعمار، شهر سنندج یمرکز از هسته ی: بخشینمونه مورد  GIS & AHP از

 در بافت فرسوده  ینشان آتش یها هستگايا یابي ثربر مکانؤعوامل م یبند تيو اولو یبررس(، 1026) حیدری، احمد؛ جودکی، حمیدرضا
: بافت فرسوده یمورد مطالعه بافت فرسوده شهرها دری نشان آتش یها ستگاهيا یابي ثربر مکانؤعوامل م یبند تيو اولو یبررس شهرها

 .25-65، صص 06اره ، شم14، سال اسالمی -مطالعات شهر ايرانی، شهر تهران

 ( 1026خانبابائی، رضا ،)های شهری )نمونه موردی: شهر ارومیه(ساختارائه مدل تحلیلی برای پدافند غیرعامل شهرها با تأکید بر زير، 
 رساله دکتری، دانشکده معماری و هنر، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبريز.

 ( ،ارزيابی آسیب1022رضويان، محمدتقی؛ علیان، مهدی؛ رستمی، حسین ،)های استان يزد با رويکرد پدافند پذيری مکانی زيرساخت
 .01-80، صص 1، شماره 14، دوره سرزمینآمايشغیرعامل، 

 ( 1022زيرکی، محمدرضا؛ سعادتی، حسن ،)روش از استفاده با اسکان موقت های اردوگاه فضايی پهنه بندی در غیرعامل پدافند رويکرد 

 .22-68، صص 0، شماره 2، سال ، پدافند غیرعامل(تهران شهر 6 منطقه :میدانی مطالعه) GIS و AHP-FUZZY تلفیقی

 تهران.احمر هالل جمعیت عمومى روابط انتشارات ،کشور نجاتوامداد جامع طرح(، 1067)احمر هالل جمعیت سازمان ، 

 هايى پیشنهاد :سوزىآتش و زلزله برابر در اهىدانشگ فضاهاى پذيرىآسیب کاهش تمهیدات(، 1028فر، غزاله؛ واعظی، مهسا )شادی
 .145-118، صص 7، شماره 2، دوره بحرانگیری و مديريتدانش پیش، بهشتى شهید دانشگاه حقوق دانشکده براى

 11شماره  بحران،مديريتغیرعامل،  پدافند اصول با در تطابق شهری تالپذيری محآسیب میزان (، سنجش1028احمد )، شاهیوندی ،
 .02-87 صص

 ( 1022صديقی، رامین ،)(، زيشهر تبر یمنيو خدمات ا ینشان مورد مطالعه: سازمان آتشی )شهر یمنيعوامل مؤثر بر ا نییو تب یبررس
 .10-02پیاپی(، صص  2) 1، شماره 0، سال و توسعه تيريدرعلوم مد یماهنامه مطالعات کاربرد دو

 ( 1022ظفری، حسین؛ زربین، جلیل ،)موردىمطالعه)ريسك  ماتريس الگوى بر مبتنى تهديدات، و مخاطرات بندىويتاول و شناسايى :
 .70-02، صص 1، شماره 14دوره  بحران،گیری و مديريتدانش پیش(، عسلويه منطقه

 ( 1028فاضل، سوگند؛ تقوايی، مسعود؛ محمودزاده، امیر ،)مدل از استفاده با شهری ای لرزه پذيری آسیب بندی هنهپ ANP ه مطالع
 .171-107، صص 11شماره  ، مديريت بحران،آباد : شهر نجفیمورد
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 ( رويکردهای کاهش آسیب1020فالحی، علیرضا؛ امیدخواه، عاطفه ،)های سوزی احتمالی در ساختمانپذيری و آمادگی در برابر آتش
 .00-52، صص 1، شماره 5، دوره بحرانگیری و مديريتدانش پیشبلندمرتبه، 

 بهبهان شهر :موردیغیرعامل مطالعه پدافند رويکرد با نشانیآتش هایايستگاه گزينیمکان(، 1028ن، عبداله )فنی، زهره؛ روش ،
 .61-27، صص 141، شماره 78، دوره اطالعات جغرافیايی )سپهر(

 ( 1026قوچانی، محیا؛ تاجی، محمد؛ دربانیان، مجتبی ،)در شهرى هاىتمانساخ خسارات ريسك افزايش در مؤثر هاىمؤلفه ارزيابى 

 .720-048، صص 0، شماره 2، دوره بحرانگیری و مديريتدانش پیش، AHP روش به زلزله بحران از پس سوزىآتش

 روش اتوماتای از استفاده سوزی باجبهه آتش گسترش و وقوع سازیمدل(، 1022کامران، خلیل )ملکی، مريم؛ ملکانی، لیال؛ ولیزاده 

 .172-101، صص 1، شماره 20، دوره ايران طبیعی منابع طبیعی، زيستمحیط(، ارسباران شدهحفاظت طقهمن :موردیمطالعه) سلولی

 غربیهرسازی استان آذربايجانشواداره کل راه :نظر شهر ارومیهمطالعات طرح جامع تجديد ،(1062آمايش )ومهندسان مشاور طرح. 

 با شاپورجندی باستانی شهر تطبیقی مطالعه(، 1022موسی، نگین؛ وثیق، بهزاد )بان، محمد؛ حاجمؤمنی، کورش؛ عطاريان، کورش؛ ديده 

 .025-024، صص 75، شماره معماری و شهرسازی آرمانشهرها، آن عصرهم شهرسازی شهرهای شیوه

 ( 1022میرسعیدی، لیال؛ شمسی، آزاده ،)دانش سوزی، آتش برابر در مدارس ايمنی افزايش منظور به معماری طراحی راهکارهای
 .140-116، صص 7، شماره 6، دوره بحرانگیری و مديريتپیش
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