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نقـــش 
ــان جهـ

فـصـــلنــــامــه
 علـمی-پژوهـشی

6-1 �شــمــــاره�
1۳۹5� بهار�

اولویت بندی ساختمان های عمومی محله در 
زمان بحران 

ویکرد پدافند غیرعامل با استفاده از تکنیک دلفی با ر
محسنکاملی1،سیدباقرحسینی2

چكیده 
تاریــخ زندگــی بشــر همــواره دســتخوش عواملــی بــوده کــه امنیــت و آرامــش او را بــه مخاطــره مــی انداختــه اســت. امــان گرفتــن از بالیــا و 
مخاطــرات طبیعــی از یکســو و تنازعــات بشــری از ســوی دیگــر انســان را وا داشــته اســت تــا در کنــار تأمیــن همــه نــوع نیازمنــدی روزمــره، 
بــه راه هــای کســب امنیــت بیشــتر اندیشــیده و چارجویــی نمایــد. پدافنــد غیرعامــل جــزء اصــول جدایــی ناپذیــر جنــگ هــا و در زمــان 
کــه در عرصــه فنــاوری نظامــی صاحــب نــام هســتند،  کــه در جهــان امــروز بســیاری از کشــورها  بحــران محســوب مــی شــود بــه طــوری 
ــاع غیرعامــل  ــه اقدامــات دف ــژه ای ب ــه مــوازات پیشــبرد تحقیقــات و تولیــد ســامانه هــای هوشــمند و پیشــرفته نظامــی، توجــه وی ب
نیــز دارنــد. محــالت و ســاختمانهای عمومــی آن از دیــدگاه پدافنــد غیرعامــل بــرای حفــظ حیــات و تــداوم فعالیــت هــای خــود ایــن 
شــرایط ملــزم بــه رعایــت معیارهایــی خــاص مــی باشــند. بــه جهــت دســتیابی بــه ایــن معیارهــا شــناخت تهدیــدات و اولویــت بنــدی 
گــون مــی توانــد بــه تولیــد آن کمــک شــایانی نمایــد. ایــن اولویــت هــا بیــان می  ســاختمانهای عمومــی  محلــی براســاس آیتــم هــای گونا
گیــرد. هــدف ازایــن پژوهــش  کــدام کاربــری حســاس تــر، آســیب پذیرتــر ودر زمــان بحــران بیشــتر مــی توانــد مــورد اســتفاده قــرار   نمایــد 
اولویــت بنــدی ســاختمان هــای موجــود در محلــه براســاس حــوزه ضــرورت عملکــردی، میــزان کاربــرد در بحــران و میــزان حساســیت 
دشــمن مــی باشــد. تکنیــک مــورد اســتفاده درایــن پژوهــش دلفــی بــوده و جامعــه آمــاری تحقیــق شــامل کلیــه متخصصــان حــوزه 
کــی از آن اســت کــه اعضــای پانــل در  پدافنــد و معمــاری اســت کــه از آنهــا 12 نفــر بــه عنــوان نمونــه انتخــاب گردیدنــد. نتایــج تحقیــق حا
گاز و منابــع  کــز انتظامــی، پســت بــرق،  اولویــت بنــدی کاربــری هــا براســاس میــزان حساســیت دشــمن اولیــن اولویــت حملــه را بــه مرا
آب اختصــاص دادنــد. در اولویــت بنــدی براســاس حــوزه ضــرورت عملکــردی درمانــگاه هــا، متــرو، آتــش نشــانی، پســت بــرق، گاز، منابــع 
کــز خریــد،  کزانتظامــی را عملکــرد ضــروری و هــم چنیــن در اولویــت بنــدی براســاس میــزان کاربــرد در زمــان بحــران عملکــرد مرا آب و مرا
کزانتظامــی را نیــز بــه صــورت حفــظ عملکــرد موجــود در نظــر گرفتــه و بــر روی  گاز و مرا درمانــگاه هــا، متــرو، آتــش نشــانی، پســت بــرق، 

آن بــه اجمــاع رســیدند.

واژه های کلیدی:اولویت بندی، محله، ساختمان های عمومی، پدافند غیرعامل، روش دلفی.
 تاریخ دریافت: 95/01/30
تاریخ پذیرش: 95/03/15

                                              Kameli@Iautb.ac.ir )1.پژوهشگر دوره دکتری، عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگا ه آزاد اسالمی، واحد قم. )نویسنده مسؤول
 Hosseini@Iust.ac.ir 2.دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
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1. مقدمه
گذشــته تجربــه ی زندگــی در دهکــده  انســان از زمــان هــای 
هــا  و ســکونتگاه  آموختــه  را  بــزرگ  و  کوچــك  هــا، شــهرهای 
اقتصــادی–   و  تکنولوژیکــی  شــرایط  و  نیــاز  بــا  متناســب  را 
اجتماعــی زمــان احــداث نمــوده اســت. جنــگ هــا، خواســته 
یــا ناخواســته بــا زندگــی و حیــات جوامــع بشــری آمیختــه شــده 
کــه هیــچ راه  اســت و در بســیاری از مــوارد بــه نظــر مــی رســد 
گریــزی از آن وجــود نــدارد.)Ayatollahi,2008:121( ســوانح 
طبیعــی ماننــد زلزلــه، ســیل و خشکســالی، و ســوانح غیرطبیعــی 
همچــون جنــگ هــا، غــارت هــا و... همــواره در کمیــن آرامــش 
زندگــی نشســته انــد و انســان بــه مــدد تجــارب پیشــینیان و 
توســعه ی دانــش خــود در هــر دوره بــه مقابلــه بــا زیــان هــای 
ایــن ســوانح طبیعــی و غیرطبیعــی برآمــده اســت. در مبحــث 
ســوانح، مهــم تریــن و جــدی تریــن ســانحه غیرطبیعــی جنــگ 
کــه تهدیــد آن همــواره مخــل آرامــش و امنیــت در زمیــن  اســت 
بــوده اســت. )Andrew,2006:261( امــروزه نیــز بــا توجــه بــه 
تهدیــدات روزافــزون آمریــکا و اســرائیل علیــه کشــورمان، تهدیــد 
جنگ همچون گذشــته بر کشــور ســایه افکنده اســت، از این رو 
اتخــاذ تدابیــر پیشــگیرانه بــه منظــور حفاظــت از ســرمایه هــای 
ــی اســت. ایــن تدابیــر و  ــی حیات ملــی در شــرایط جنــگ احتمال
کــه بــه منظــور کاهــش آســیب پذیــری صــورت مــی  اقدامــات 
ــرار گرفتــه  ــام پدافنــد غیــر عامــل ق ــه ن گیــرد، در حیطــه علمــی ب
کــز اســکان  اســت.)Farzamshad,2009:18( شــهرها و کلیــه مرا
و فعالیتــی و نیــز ســاختمان های عمومی )به دلیــل برخورداری 
بــه  ارتباطــی(  خدماتــی،  پشــتیبانی،  متنــوع  کارکردهــای  از 
کــز تجمــع ســرمایه مــادی و انســانی، در آن زمــان  عنــوان مرا
بــه هدفــی عمــده بــرای دشــمن تبدیــل مــی شــوند و حملــه بــه 
 )Hosseini,2010:25(.آنهــا خســارات فراوانــی را پدیــد مــی آورد
کــه شــکل دهنــده شــهرها  مــی باشــند،  برایــن اســاس محــالت 
و ســاختمان هــای عمومــی در آن هــا همــواره در صــدر اهــداف 
مــورد توجــه مهاجمیــن قــرار دارنــد. زیــرا ضربــه بــه آن هــا دارای 
آثــار مخــرب گســترده بــر عملکردهــای شــهری اســت و از ایــن 
کاهــش آســیب پذیــری  رو توجــه بــه ضروریــات مربــوط بــه 
ــوان دفاعــی آن  ــگاه مهمــی در افزایــش ت کــن جای ــه اما ایــن گون
جامعــه دارد. بــا توجــه بــه اینکــه رســیدن بــه معیارهــا و ضوابــط 
پدافنــدی در هــر حیطــه ای مــن جملــه معمــاری و ســاختمان 
ــت  ــت، اولوی ــل اس ــل تام ــده و قاب ــداری پیچی ــهری مق ــای ش ه
کنــش ســاختمان هــای شــهری و محلــه هــا در زمــان  بنــدی و وا
ــد و نظــر دشــمن مــی  بحــران و مقــدار ارزش و اهمیــت آن از دی
توانــد بــه ارائــه راهکارهــای بهتــری بــه جهــت تبییــن و اســتفاده 
ــود  ــی ش ــب م ــری را موج ــیب پذی ــش آس ــال آن کاه ــه دنب ــه ب ک
بــه دنبــال خواهــد داشــت. بــه همیــن واســطه ایــن پژوهــش 
ســاختمان هــای شــهری در ســطح محلــه را از ســه نظــر میــزان 

کاربــرد در بحــران، میــزان حساســیت دشــمن و حــوزه ضــرورت 
ــد  ــرار مــی دهــد. ایــن امــر مــی توان عملکــردی مــورد کنــکاش ق
در مراحــل بعــدی موجــب کاهــش آســیب پذیــری ســاختمان 

ــردد. گ ــران  ــان بح ــه در زم ــای محل ه

2. تعریف محله
بــه طــور کلــی، مفهــوم و واژه محلــه مــی توانــد از ابعــاد مختلــف 
اجتماعــی، روانشناســی، ذهنــی، ادارکــی، معمــاری )کالبــدی( 
و سیاســی تعریــف شــود. هــر یــک از ابعــاد مختلــف، تعریــف 
ــن  ــر، ای ــوی دیگ ــد. از س ــی دهن ــه م ــه را ارائ ــود از محل ــاص خ خ
تعاریــف در جوامــع مختلــف و نیــز در مقاطــع تاریخــی مختلــف 
مــی تواننــد متفــاوت باشــند. بــرای مثــال، براســاس ادبیــات 
ــوان  ــی ت ــی، دو واژه Townshipو Neighborhood را م جهان
کــه جمعیــت  کــرد، در حالــی  بــه منزلــه مفهــوم محلــه ترجمــه 
آن هــا بــه ترتیــب بــرای 2000تــا 10000نفــر و 15000تــا 40000 نفــر 
ــه دارای  ک ــه مســکونی اســت  ــر می-گیــرد. واژه اول، محل را در ب
ــالق  ــدوده ای ات ــه مح ــا واژه دوم ب ــت، ام ــخصی اس ــت مش هوی
کــه عــالوه بــر بزرگــی در انــدازه، دارای فرصتهــای  مــی شــود 
از  شــغلی  هــای  فرصــت  عبارتــی  بــه  اســت.  متنــوع  شــغلی 
جملــه مهــم تریــن معیارهــای تعریــف محلــه اســت. ایــن محلــه 
ــز  ک ــه مدرســه، ســوپر مارکــت و مرا دارای تجهیــزات الزم از جمل
تفریحــی اســت )Barton et al,2003:22(. لینــچ محلــه را در 
گــره، نشــانه، محلــه و لبــه دیــده و  گانــه راه،  قالــب عناصــر پنــج 
کنــد. بــه اعتقــاد وی،  از محلــه تعریــف مشــخصی را ارائــه مــی 
کــه بــه دلیــل برخــورداری از  محلــه منطقــه وســیعی اســت 
برخــی خصوصیــات مشــترک و خــاص قابــل شناســایی اســت، 
کــه فــرد بــه طــور ذهنــی ورود بــه آن را حــس مــی  بــه گونــه ای 

.)Chapman,1996:190(.کنــد

چنانکــه در فــوق اشــاره گردیــد، در فرهنــگ غــرب و در مقطــع 
کن معیــار عمــده در تعریــف  کنونــی نیــز تعــداد جمعیــت ســا
کالبــد ســکونت و اشــتغال 700تــا  محلــه اســت. در ایــران، محلــه 
نوســان  دامنــه  نفر(بــا   6250-3500 حــدود  1250خانــوار)در 
شــعاع دسترســی پیــاده )4-5دقیقه(تعریــف مــی شــود. در 
کــه در شــکل  ایــن تعریــف، محلــه دارای عناصــر اصلــی اســت 
گیــری آن نقــش تعییــن کننــده دارنــد. ایــن عناصــر در دو ســطح 
عناصــر شــاخص )نظیــر مدرســه ابتدایــی و مســجد(و عناصــر 
روزانــه- هفتگی-پــارک محلــه  تجــاری  کــز  مرا توزیعی)نظیــر 
ای- مکانهــای ورزشــی و واحدهــای بهداشــتی( اســتخوان 
بنــدی محلــه را تشــکیل مــی دهنــد. هــم چنیــن محلــه مــی 
توانــد از نظــر ابعــاد مختلــف نیــز تعریــف شــود. بــرای مثــال، 
محلــه هــا از نظــر اداری بــا دیــوار، راه و یــا مرزهــای تعییــن شــده 
کنین محلــی، از  ک ســا و مشــخص،از نظــر اجتماعــی، بــا ادرا
نظــر عملکــردی، بــا حــوزه هــای خدمــات محلــی، از نظــر زیســت 
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محیطــی، بــا خصوصیــات ترافیکــی، کیفیت و امنیــت، و باالخره 
گــی هــای مشــخص یــا عمــر و ســن  از نظــر زیبایــی، بــا داشــتن ویژ

)Barton et al,2003:16(.توســعه تعریــف مــی شــوند

کــه محلــه  در رابطــه بــا جایــگاه محلــه در شــهر، مــی تــوان گفــت 
هــا ســاخت و بافــت اصلــی شــهرها را تشــکیل مــی دهنــد. زندگی 
روزمــره مــردم در مقیــاس محلــه بــه طــور محسوســی قابــل درک 
بــوده و آن را تحــت تاثیــر قــرار مــی دهــد. ایــن تاثیــر، از طریــق 
نــوع زیرســاخت هــا، تجهیــزات و خدمــات شــهری موجــود در 
کنین  مقیــاس محلــه، فاصلــه ســفرها و تعامــالت اجتماعــی ســا
گیــرد. تصمیمــات برنامــه ریــزی و  و همســایگان شــگل مــی 
طراحــی شــهری در مقیــاس محلــه اتفــاق مــی افتند.بــرای 
مثــال، پــروژه هــای توســعه شــهری، طراحــی معابــر،  انــدازه بلوک 
هــا، کاربــری هــای مختلــط، مــکان پــارک هــا و فضاهــای عمومــی 
بــه عنــوان عناصــر تعییــن کننــده، مــی تواننــد بافــت محلــه هــا 
را شــکل دهند.ســطح مباحــث موجــود در مقیــاس محلــه مــی 
توانــد از دیــدگاه هــای مختلــف بســیار متفــاوت باشــد.برای 
برخــی، قرارگرفتــن بلــوک هــای ســاختمانی در یــک محــدوده و 
ــا  ــود. ام ح ش ــر ــه مط ــاحت محل ــدازه و مس ــی دیگر،ان ــرای برخ ب
کنین  کــه فضــای فرهنگــی و اجتماعــی مــردم و ســا ایــن دیــدگاه 
محلــه کــه در کنــار یکدیگــر زندگــی مــی کننــد شــاید غلبه داشــته 

)Wheeler,2004:181( .باشــد

3. ساختمان های عمومی محله ها
کلــی در رده بنــدی شــهری محلــه بــه عنــوان اولیــن  بــه طــور 
ــای  ــر رده ه ــهر و فرات ــوزه ش ــه، ح ــه، منطق ــس از آن ناحی رده و پ
بعــدی را در بــر مــی گیرنــد. ســاختمان هــای موجــود در هــر رده 
بــه نوعــی بــا رده دیگــر متفــاوت مــی باشــد. ســاختمان هــای 
بــه عنــوان اولیــن حیطــه ســاختمان هــای  عمومــی محلــه 
گیــرد  کــه مــورد اســتفاده شــهروندان قــرار مــی  شــهری اســت 
گــذرا بــه توضیــح در مــورد تعــدادی از آن  کــه در ذیــل بــه صــورت 

می-پردازیــم:

کن مذهبی، مسجد)رده محله:مسجد محلی( اما

کانــون و پایــگاه مذهبــی و شــاید محلــی  مســجد بــه عنــوان 
بــرای فرهنــگ ســازی و افزیــش روحیــه شــهروندان در برابــر 
مخاطــرات و فضایــی جهــت آمــوزش شــهروندان در زمینــه 
مقابلــه بــا بحــران و حــوادث و بالیــا مــورد اســتفاده قــرار مــی-

ــد. گیرن

ســاختمان هــای درمانــی)رده محلــه: بخــش هــای تزریقــات و 
مطــب هــای عمومــی و خانــه هــای بهداشــت(

مهمتریــن  از  یکــی  عنــوان  بــه  درمانــی  هــای  ســاختمان 
زیرســاخت هــای شــهری در میــان ســاختمان هــای عمومــی 

کــه مــی بایســت بــه جهــت   )Razavian,1381:45(می-باشــد
کــه در محلــه قــرار مــی  امنیــت، نقــاط اســتراتژیک را در صورتــی 

کــرد. گیــرد بــا فاصلــه ای 1000متــری بنــا 

کــودکان و  کــن فرهنگی،کتابخانــه )رده محله:کتابخانــه ی  اما
کتابخانــه هــای درجــه5 (

کتابخانــه هــا در مرکــز محلــه مــی باشــد  مــکان یابــی صحیــح 
کافــی  گرفتــه و فضــای  کامــال در معــرض دیــد افــراد قــرار  کــه 
بــرای تــردد و هــم چنیــن فضــای کافــی بــرای پــارک متصــدی 
کــه بــه آن مراجعــه مــی کننــد منظــور  کتابخانــه و نیــز افــرادی 
کتابخانــه هــا را بــه دور از  کلــی مــی بایســت  گــردد. بــه طــور 
کنــار پــارک محلــه، مرکــز محلــه و بنیادهــای  فضاهــای شــلوغ در 
کــه بتــوان از ایــن فضــا بــه نحــو احســن  آموزشــی محلــه قــرار داد 

کــرد. اســتفاده 

کتابخانــه هــای محلــی دارای ســالن هــای مطالعــه 20 الــی 25 
کــه در فضایــی بــه مســاحت 180تــا 250 متــر  نفــره مــی باشــد 
گشــته و جمعیتــی بیــن 1000تــا 10000نفــر را در  مربــع مســتقر 

شــعاع 500تــا 1000متــر تحــت پوشــش خــود قــرار میدهــد.

ســاختمان هــای آموزشــی ) رده محلــه: مهدکــودک، آمادگــی، 
مدرســه ابتدایــی، مــدارس راهنمایــی(

در ســاختمان هــای آموزشــی تقســیم بنــدی فضاهــا بــه صــورت 
ذیــل مــی باشــد:

اداری،  خدماتــی،  و  رفاهــی  پرورشــی،  آموزشــی،  فضاهــای 
هــا پلــه  و  راهروهــا  ارتباطــی، 

ــا  ــز مســکونی و ی ک ــز آموزشــی مــی بایســت در مجــاورت مرا ک مرا
صنعتــی مــکان یابــی نشــوند. کاربــری هــای آموزشــی بایســتی 
طــوری مــکان یابــی گردنــد کــه در دســترس تمامــی خانوارهــای 
شــهری ذینفــع باشــند)Razavi,2002:62(. ایــن دســتورالعمل 
و رهنمودهــا از دیــد مســائل اجتماعــی و شهرســازی بــوده و 
نگــرش پدافنــدی )غیرعامــل( در آن هــا مدنظــر نبــوده اســت. 

ساختمان های تجاری

باشــند  داشــته  کــه  وظیفــه ای  و  نقــش  هــر  بــا  محــالت 
نمی تواننــد دور از فعالیت هــای تجــاری قــرار گیرنــد زیــرا حیــات 
اجتماعــی انســان ها در محلــه و رفــع نیــاز آن هــا وجــود چنیــن 

می کنــد.  ایجــاب  را  فعالیت هایــی 

کــه نزدیــک ایســتگاه و  کــن تجــاری را در مرکــزی  محــالت، اما
می ســازند.  متمرکــز  خودروهاســت  توقفگاه هــای 

مکان یابــی ســاختمان های تجــاری بایــد بــه صورتــی انجــام 
کنین بــا حداقــل مشــکالت بــه آن هــا  کــه همــه ی ســا پذیــرد 
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در  بایــد  ذیــل  مــوارد  ایــن رو  از  باشــند.  داشــته  دسترســی 
گیرنــد: قــرار  نظــر  مــد  تجــاری  ســاختمان های  مکان یابــی 

1- از نظــر شــبکه ی ارتباطــی دسترســی بــه آن هــا بــا حداقــل 
گــردد. زمــان ممکــن 

2- از نظــر مســاحت، تامیــن کننــده ی نیــاز جمعیــت موجــود و 
آینــده باشــند

4.تهدیدات فراروی ساختمان های عمومی 
محله ها

ــد  ــرآورد تهدی مطالعــات پدافنــد غیرعامــل، تهدیــد شناســی و ب
ــرا پــس از  جــز الینفــک فراینــد تحقیــق محســوب مــی شــود. زی
شــناخت تهدیــدات نظامــی فــراروی ســاختمان هــای عمومــی 
بــه صــورت کامــل تــر و بــا دیــدی بــاز تــر در خصــوص ســاختمان 
هــای عمومــی محلــه هــا مــی تــوان آن ســاختمان هــا را براســاس 

آیتــم هــای پیــش رو اولویــت بنــدی نمــود.

مساجد

کــز  مرا افغانســتان،  و  عــراق  بــه  آمریــکا  نظامــی  حمــالت  در 
مذهبــی مــورد هجــوم قــرار نگرفتنــد تــا بــار روانــی منفــی متوجــه 
ــران  ــه ای ــه ب ــد. در صــورت حمل مهاجمــان رشــد شــدیدی نیاب
نیــز می تــوان تــا حــدودی ایــن امــر را محتمــل دانســت.  ولــی 
نظــر بــه کارکردهــای سیاســی و حتی نظامــی و فرماندهــی که در 
ایــام جنــگ و بحــران در مســاجد تجربــه شــده و آن هــا را مبــدل 
بــه محــل تجمــع و اعــزام نیروهــای مذهبــی بــه صحنه هــای 
نبــرد نمــود، و نیــز نظــر بــه اســتقرار شــبکه فرماندهــی مذهبــی و 
نظامــی در مســاجد می تــوان گفــت در صــورت حملــه،  مســاجد 
بــا توجــه بــه نقش هــای فرماندهــی و هماهنگــی نیروهــا در 
قــرار  مــورد حملــه  و  نمانــده  برابــر حمــالت نظامــی مصــون 
گونــه تجمــع انســانی در ایــن دســته از  گیرنــد. از ایــن رو هــر 
ســاختمان های عمومــی مواجــه بــه تهدیــد حمــالت هوایــی و 

موشــکی اســت. 

سالن های ورزشی، رستوران ها

وســیع،  فضاهــای  از  برخــورداری  به دلیــل  کــن  اما این گونــه 
فضاهــای مناســبی بــرای انبار مــواد غذایی، دارویی، بهداشــتی 
بیمارســتان های  جنــگ زدگان،  موقــت  اســکان  درمانــی،  و 
شــوند.  مــی  محســوب  مهمــات  انبارهــای  حتــی  و  موقــت 
گــروه متفــاوت کاربری هــای غیرنظامــی و کاربــری  یعنــی در دو 

نظامــی.

بــه  مربــوط  اول  تهدیــد  غیرنظامــی،  کاربــری  صــورت  در 
دشــمن  توســط  بحــث  مــورد  فضــای  کاربــری  شناســایی 
بــرای مقاصــد انبــار و ذخیره ســازی، اســکان موقــت و امــداد 

اضطــراری اســت. بــا شناســایی چنیــن تغییــری نــوع تهدیــد در 
گام دوم بــه تناســب اهــداف مهاجــم می توانــد بســیار متفــاوت 
روانــی  و  مضاعــف  فشــارهای  ایجــاد  قصــد  وی  گــر  ا باشــد. 
نداشــته باشــد، می تــوان اینگونــه فضاهــا را نســبتًا ایمــن از 
حمــالت فــرض نمــود. در چنیــن صورتــی حتــی می تــوان چنیــن 
کاربری هایــی را علنــا در برابــر دیــد دشــمن قــرار داد تــا از عــدم 
ــه آن هــا اطمینــان بیشــتری به دســت آورد و ســطح  ــه او ب حمل
ایمنــی فضــا و عناصــر یــا افــراد درون آن را افزایــش یابــد. ولــی 
چنان کــه نیروهــای مهاجــم در پــی ایجــاد فشــارهای ســنگین 
روانــی باشــند، شناســایی این گونــه فضاهــا دامنــه ی آســیب 
ــرا  ــد. زی ــش می ده ــدت افزای ــودی را به ش ــای خ ــری نیروه پذی
در صــورت حملــه دشــمن بــه آن هــا حجــم زیــادی از منابــع 
ذخیــره شــده و نیــز تعــداد زیــادی از افــراد مســتقر در آن هــا 
معــرض  در  بــه صــورت یک جــا  پناه جــو  یــا  از مصــدوم  اعــم 
ــه  ــات ســنگینی ب ــد. درنتیجــه ضرب ــودی قــرار می گیرن خطــر ناب
امکانــات و توان هــای خــودی اعــم از فیزیکــی، جانــی و روانــی 

بــه بــار می آیــد.

دیگــر تهدیدهــای محتمــل بــرای این گونــه ســاختمان های 
عمومــی را می تــوان مربــوط بــه عــوارض نامطلــوب حاصــل از 
تجمــع هم زمــان تعــداد زیــادی افــراد مختلــف در مــدت زمانــی 
چنــد روز تــا چنــد هفتــه بــدون وجــود حرایــم خصوصی دانســت 
کــه می توانــد منشــا شــکل گیری بحران هــای شــدید داخلــی 
بیــن پناه جویــان و احتمــاال بــروز درگیری هــای منجــر بــه ضــرب 
گــردد. کنتــرل چنیــن تهدیداتــی  ح و حتــی تجــاوز و قتــل  و جــر
بــه نوبــه ی خــود ممکــن اســت حتــی دشــوارتر از مهــار صدمــات 
ناشــی از حمــالت نظامــی دشــمن باشــد و ایمنــی فیزیکــی و بــه 

ــد. ویــژه روانــی محیــط را به شــدت تخریــب نمای

کتابخانه ها

ــت.  ــی اس ــه نظام ــه توجی ــر گون ــد ه ــا فاق ــه کتابخانه ه ــه ب حمل
کــرد.  بنابرایــن مــی بایســت از بحــث پیرامــون آن صــرف نظــر 
کــور،  ولــی در مقابــل، خطــرات محتمــل شــامل بمباران هــای 
یــا بمبــاران ســاختمان های مهــم مجــاور کتابخانه هــا و انتشــار 
کتابخانه هــا می باشــد. از ایــن رو، تهدیــدات  صدمــات آن بــه 
ــر  ــر اث ــع مکتــوب ب ــه انهــدام مناب فــراروی کتابخانه هــا مربــوط ب
کتابخانــه اســت.  انفجــار و آتش ســوزی و نیــز تخریــب بنــای 
کنتــرل صدمــات احتمالــی وارد شــده  بــه منظــور  بنابرایــن 
کتابخانه هــا، تقویــت ویــژة تجهیــزات مهــار آتــش، وجــود  بــر 
فضاهــای بــزرگ ذخیــره ســازی و نگهــداری اســناد و مــدارک 
ــت.  ــی اس ــک کاف ــتحکم و خن ــن، مس ــی ایم ــا ارزش در محیط ب
در  نگهــداری  مــورد  امــوال  اینکــه  بــه  نظــر  دیگــر،  ســوی  از 
کتابخانه هــا عمدتــًا شــامل کتــب و جــزوات و دیگــر انــواع اســناد 
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فـصـــلنــــامــه
 علـمی-پژوهـشی

6-1 �شــمــــاره�
1۳۹5� بهار�

مکتــوب هســتند، تهدیــد حملــه افــراد فرصــت طلــب بــه امــوال 
کتابخانه هــا نیــز جــدی محســوب نمــی شــود. 

مهدکودک ها، ابتدایی و راهنمایی

ســطح  بــا  گــروه،  ایــن  عمومــی  ســاختمان های  کلیــه ی 
تهدیــدات نســبتا یکســانی مواجــه هســتند. نیروهــای مهاجــم 
طبــق تجــارب جنگ هــای اخیــر عالقــه ای بــه اجــرای حمــالت 
کــز از خود نشــان  نظامــی جــز در مــوارد محــدود بــه ایــن گونــه مرا
کاربــری و  نمی دهنــد. از ایــن رو بهتریــن فرصــت بــرای تغییــر 
تجهیــز چنیــن ســاختمان هایی بــرای مصــارف حیاتــی ایــام 
جنــگ ایجــاد می گــردد. ایــن ســاختمان ها را مــی تــوان بــه 
نوعــی بناهــای ذخیــره بــرای تامیــن پشــتیبانی الزم از نیازهــای 
به شــدت رشــد یافتــه درمانــی و ســکونتی و نیــز انبــار، و باالخــره 
اســتقرار پایگاه هــای مدیریــت بحــران محســوب نمــود. چنیــن 
ح و تجهیــز مناســب، بهتریــن  ســاختمان هایی در صــورت طــر
حوزه هــای  »تشــکیل  راهبــرد  تحقــق  بــرای  موجــود  منابــع 
بــا خودکفایــی نســبی و قــادر بــه برقــراری  مســتقل شــهری 
یــک نظــام شــبکه ای و  بــا حوزه هــای پیرامونــی در  ارتبــاط 

می باشــند. پیوســته«  به هــم 

حملــه بــه ســاختمان های آموزشــی، از نــوع حمــالت مــوردی 
و غیرمنظــم قابــل پیش بینــی اســت. چنیــن حمالتــی از نــوع 
کــور خواهنــد بــود. بــا توجــه بــه تعطیلــی اجبــاری فعالیت هــای 
چنیــن  بمبــاران  مــدرن،  جنــگ  ایــام  در  رســمی  آموزشــی 
کــه جمعیــت دانش آمــوز در آن هــا  ســاختمان هایی در صورتــی 
اســتقرار نداشــته باشــند، اهمیــت چندانــی نــدارد. بــه ویــژه بــه 
دلیــل آن کــه آمــوزش محــدود بــه فضــای مدرســه نمــی شــود و 
حتــی در پناهــگاه و چــادر و ماننــد آن نیــز امکان پذیــر اســت. 
بــه  مربــوط  آموزشــی  ســاختمان های  اصلــی  تهدیــد  ولــی 
کــه زمــان الزم بــرای تخلیــه ی  حمــالت غافلگیرانــه ای اســت 

محیــط و اســتقرار در پناهــگاه وجــود نداشــته باشــد. 

در شــرایط حمــالت غافلگیرانــه، مهم تریــن تهدیــدات قابــل 
ســنگین  تلفــات  شــامل  مــدارس  فضــای  در  پیش بینــی 
انســانی بــر اثــر بمبــاران، مــرگ افــراد پناه جــو زیــر دســت و پــا و یــا 
بــر اثــر آتش ســوزی در ســاختمان و محیــط و یــا انتشــار آن بــه 
تجهیزاتــی همچــون مــواد آزمایشــگاهی، انتشــار اســیدهای 
گازهــای ســمی، مــواد شــیمیایی، اتصــاالت بــرق و  مرگبــار و 
و  نیــز صدمــات  و  و خودروهــا  گاز  انفجارهــای جانبــی  بــروز 
جراحــت دیدگــی بــر اثــر ســقوط از پلــه و ماننــد آن می گردنــد. 
این گونــه تهدیدهــا می تواننــد نتایــج منفــی روانــی شــدیدی بــر 
کیــدًا توصیــه  جامعــه تحمیــل نماینــد. از ایــن رو در ایــام جنــگ ا
غیربســته  فضاهــای  در  آموزشــی  فعالیت هــای  می شــود 
گروه هــای  ک و در  کامــاًل امــن و بــه دور از مــواد خطرنــا و یــا 

کوچــک ولــی متعــدد تــداوم یابنــد. همچنیــن صدمــات ناشــی 
از پرتــاب تجهیــزات و وســایل آموزشــی بــه درون جمعیــت 
دانش آمــوز بــر اثــر مــوج انفجــار و یــا پاشــیدن ســطوح شیشــه ای 
ــد  ــد مهــم دیگــری ایجــاد می نمای پنجــره ی کالس هــا نیــز تهدی
.قاب بنــدی شیشــه ها کاهــش ابعــاد قــاب شیشــه ها اســتفاده 
ح  از شیشــه های ســکوریت لمینــت و... از آن جمله اند.طــر
ســاختمان های آموزشــی بــرای مواقــع بحرانــی ماننــد جنــگ 
کــه در  گی هایــی باشــد  یــا زلزلــه بایــد واجــد قابلیت هــا و ویژ
ایمــن دانش آمــوزان پرشــمار  بــه تخلیــه ی ســریع و  نهایــت 
بــا توانایی هــای متنــوع جنســی و جســمی را فراهــم نمایــد.

)Norouzi Oliaii,2006:62(

بانک ها

جملــه  از  کــه  حالــی  عیــن  در  می بایســت  را  بانک هــا 
بــه  مــی شــوند،  ســاختمان های عمومــی محلــی محســوب 
ســاختمان های  گــروه  در  حســاس  بســیار  عملکــرد  دلیــل 
نقدینگــی،  انبــار  از  نظــر  صــرف  نمــود.  بنــدی  طبقــه  ویــژه 
مــی  نیــز محســوب  مالــی  اســناد  نگهــداری  بانک هــا محــل 
شــوند. همچنیــن صــرف نظــر از تهدیدهــای نظامــی دشــمن 
در بمبــاران عمــدی این گونــه ســاختمان ها، تهدیدهــای بــه 
مراتــب جدی تــر ناشــی از هجــوم افــراد خالفــکار و فرصــت طلــب 
بــه منابــع مالــی و اســناد چنیــن ســاختمان هایی ممکــن اســت 
تــا حــد ایجــاد بحران هــای بــزرگ داخلــی، تهدیدکننــده باشــد. 

بنابرایــن محافظــت از بانک هــا از چنــد بعــد در زمــان جنــگ 
دارد:  فوق العــاده ای  اهمیــت 

ــر  ــی ذخیــره شــده در آن هــا در براب ــع و اســناد مال 1-حفــظ مناب
خطــر بمباران هــا و یــا هجــوم تبهــکاران. 

2-حفظ تعداد جمعیت مشتریان و کارکنان. 

انهــدام  و  آتش ســوزی  ویــژه  بــه  ثانویــه  صدمــات  3-مهــار 
مالــی  جریــان  گــردش  کــه  رایانــه ای  شــبکه های  و  رایانه هــا 
داخلــی و نیــز در بیــن بانکــی را در خــود ذخیــره نموده انــد.

کز خرید  مرا

محســوب  ارزش  فاقــد  نظامــی  نظــر  از  محلــی  خریــد  کــز  مرا
مــی شــوند اختــالل در عملکــرد آن هــا مــی توانــد صدماتــی 
بــه اقتصــاد محلــه وارد نمایــد. از ایــن رو تهدیدهــای فــراروی 
و  احتمــال  بــه  محــدود  تجــاری  عمومــی  ســاختمان های 
کــور یــا بمباران هــای بــا هــدف  خطــرات ناشــی از بمباران هــای 
ایجــاد جنــگ روانــی و قطــع جریــان معمــول زندگــی شــهروندان 
هم چنیــن  ســاختمان ها  از  گــروه  ایــن  اســت.  غیرنظامــی 

مواجــه بــا تهدیــد حملــه افــراد خالفــکار هســتند.
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کز بهداشت درمانگاه ها و مرا

ســاختمان های بــا کاربــری درمانــی در هــر مقیــاس و بــا هــر نــوع 
گونــه  وابســتگی ســازمانی )نظامــی یــا غیرنظامــی( فاقــد هــر 
ارزش عملیاتــی بــوده و در شــرایط متعــارف اعمــال حمــالت 
نظامــی بــر علیــه آن هــا فاقــد توجیــه الزم اســت. ولــی تنهــا 
کــه بــرای توضیــح علــل حمــالت نظامــی بــه چنیــن  دالیلــی 
کــور و غیرعمــدی یــا  کــزی می تــوان ارائــه نمــود، حمــالت  مرا
حمــالت دقیــق و عمــدی بــا هــدف جنــگ روانــی اســت. از 
گــروه از ســاختمان های عمومــی امــر  ایــن رو حملــه بــه ایــن 
جدیــدی نیســت. در ســال های دفــاع مقــدس، در حمــالت 
اردوگاه هــای فســلطینی،  و  بــه شــهرها  رژیــم صهیونیســتی 
کشــورهای مختلــف جهــان،  در حمــالت نظامــی آمریــکا بــه 
بــه بوســنی و  در طــول حمــالت نظامــی یوگســالوی ســابق 
ــه  ــده ب ــام ش ــالت انج ــی از حم ــد آن نمونه های ــن و مانن هرزگوی
کــه تلفــات انســانی زیــادی نیــز در پــی  ســاختمان های درمانــی 

نمــود. را می تــوان معرفــی  داشــته اند 

5. اولویت بندی ساختمان ها
گزینــه از  کننــده بهتریــن  اولویــت بنــدی مــی توانــد تعییــن 
انــواع ســاختمان هــای عمومــی موجــود در مناطــق  میــان 
از  کاربــری هــای حفاظتــی و پشــتیبانی  بــه منظــور  شــهری 
شــهروندان غیرنظامــی در برابــر مخاطــرات ناشــی از بمبــاران 
هــای هوایــی و موشــکی باشــد. در حقیقــت حفــظ مــکان هــای 
مهــم و حیاتــی شــهری درهنــگام جنگهــای مــدرن، بــرای ادامــه 
حیــات شــهری و شــهروندان و افزایــش مــدت مقاومــت در برابــر 
مهاجمیــن احتمالــی ضــروری اســت. زیــرا هــر قــدر ایــن مــدت 
ک نیروهــای مهاجــم نیــز افزایــش  زمــان افزایــش یابــد، اســتهال
یافتــه و شــانس موفقیــت آنهــا کاهــش خواهــد یافــت. از ایــن 
ســاختمانهای  هــای  پتانســیل  از  اســتفاده  و  شناســایی  رو 
ــات پدافنــد  ــردن امکان ــد موجــب باالب عمومــی محلــه مــی توان

کالبــد شــهر شــود. غیرعامــل در 

6.معیارهای اولویت بندی
بــه منظــور تشــخیص مهمتریــن انواع ســاختمان هــای عمومی 
از دیــدگاه پدافنــد غیرعامــل و تعییــن اولویــت هــای آنهــا، بــه 
کــه براســاس آن  تعییــن و تشــخیص معیارهایــی نیــاز اســت 
بتــوان فراینــد پژوهــش را ســازماندهی نمــود. بدیــن منظــور در 
گام اول بایــد کاربــری هــا و ســاختمان هــای عمومــی وابســته بــه 

هــر کاربــری مشــخص شــود.

1.6. اولویــت براســاس ضــرورت در هنــگام بحران)حملــه 
نظامــی( – ضــرورت عملكــردی

کــز مهــم شــهری بــا ایــن معیــار، یافتــن  هــدف از ســنجش مرا
ــم  ــان تهاج ــری را در زم ــترین کارب ــه بیش ک ــت  ــی اس ــکان های م
بــه شــهر دارا هســتند و هــم چنیــن تاثیرگــذاری بیشــتری بــه 
نســبت ســایر کاربــری هــا دارنــد. ایــن اولویــت بنــدی در مقابــل 
آن دســته از مــکان هــا کــه در هنــگام بحــران فاقــد تاثیر هســتند، 

شــناخته شــوند.

دشــمن  حساســیت  میــزان  براســاس  اولویــت   .2.6
مــكان( بــودن  غیراســتراتژیک  یــا  )اســتراتژیک 

کــه بــه دنبــال  کــن ایــن مزیــت را دارد  شناســایی اینگونــه اما
پایــداری نقــاط اســتراتژیک و یافتــن راه حــل هایــی بــرای حفــظ 
کــه از  کنــی  کالبــد و عملکــرد ایــن مکانهــا باشــیم. هــم چنیــن اما
نــگاه دشــمن هــدف مهمــی بــه شــمار نمــی رونــد، شناســایی و از 
کــن بــه منظــور ایمــن ســازی حــذف گردنــد. بــه طــور  اولویــت اما
ــار و  ــاس آم ــراق)2003(، براس ــا ع ــکا ب ــر آمری ــگ اخی ــال در جن مث
شــواهد هیــچ بیمارســتانی مــورد حملــه مســتقیم نیروهــای 
گرچــه برخــی ابنیــه عمومــی در اولویت  آمریکایــی قــرار نگرفــت. ا
ــی  ــمن در پ ــه دش ک ــی  ــا هنگام ــتند ام ــمن نیس ــه دش اول حمل

جنــگ روانــی باشــد، مــورد حملــه قــرار مــی گیرنــد.

6.3. اولویت براساس میزان کاربرد در بحران
گــر دامنــه پدافنــد غیرعامــل را بــه حضــور برخــی خدمــات  ا
حیاتــی پــس از حملــه دشــمن تعمیــم دهیــم آنــگاه شناســایی 
ــی  ــرورت اساس ــد ض ــگام تهدی ــه در هن ک ــی  کن ــا و اما ــت ه فعالی
ــد ضــرورت  ــه فاق ک ــن  ک ــوم مــی شــود. ســایر اما مــی یابنــد، معل
کالبــد  ــر تشــخیص داده مــی شــوند، پتانســیل تغییــر  کــم اث ــا  و ی

یززکاداری

طن خربدتجاری هو 

ط زیخززه، هسزجد و حسونوه مزفرهنگی و مذهبی

یزشگزچ مزب چرپرشودچورزشی

هد رسآموزشی

طرسک صنعتنصنعتی طزرگزچ مزب 

طن بهداشتی و درمانی طلونوک مز و آزهزب گزچ مز، هو  ارهززگزچ مز، 
 وفژ زس

هترو، پزبززه ب  ترورس- هتروب افوی شهرب، حمل و نقل
پزرطونگ مز

رچتور ی مزجهانگردی

آتش ز ززن، پسا ورق-گزز هنزیع آفتاسیسات شهری

طن  زتظزهننظامی هو 

جدول1. تقسیم بندی ساختمان های عمومی محلی
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ــه  ــرط آنک ــت.به ش ــد داش ــد را خواهن ــرد جدی ــور عملک ــه منظ ب
و  باشــند  داشــته  انعطــاف  قابلیــت  آن  معمــاری  طراحــی 

بتواننــد پاســخگوی نیازهــای حیاتــی شــهر باشــند.

7. روش تحقیق
در ایــن پژوهــش بــه جهــت اولویــت بنــدی ســاختمان هــای 
عمومــی از منظــر پدافنــد غیرعامــل در زمــان بحــران از تکنیــک 
دلفــی انجــام شــده اســت. ایــن روش اولیــن بــار وســیله ای 
بــرای نــگاه بــه آینــده بــود و از ایــن رو نــام دلفــی بــر آن نهــاده 
زمانــی  مخصوصــا  روش  ایــن   )Alidusti,2005:75(.شــد
کــه هــدف، بهبــود درک مــا از مشــکالت،  کنــد  کار مــی  خــوب 
پتانســیل هــا، راه حــل هــا و نیــز توســعه پیــش بینــی هــا باشــد. 
گفــت روش  )Hartman,2007( بــه طــور خالصــه مــی تــوان 
دلفــی بعنــوان جایگزینــی بــرای محاســبات چهــره بــه چهــره 
همیــن  گیرد.)Cuhls,2007(بــه  مــی  قــرار  اســتفاده  مــورد 
واســطه در ایــن پژوهــش بــرای دسترســی بــه مطمئــن تریــن 
و نزدیــک تریــن موانــع در زمینــه پدافنــد غیرعامــل از تکنیــک 

گردیــد. دلفــی اســتفاده 

به طور کلی روش دلفی شامل چند مرحله اساسی است:

تشکیل پانل دلفی

اولیــن نکتــه در تشــکیل پانــل دلفــی، چگونگی انتخــاب اعضای 
آن اســت و در ایــن حالــت اعضــا به منظــور کاربرد دانــش آنان در 
مســئله ای خــاص و بــر مبنــای معیارهایــی برگزیــده مــی شــوند 
کــه ایــن موضــوع از ماهیــت موضــوع و مســئله پژوهــش نشــات 
تــا  از 10  گیرد.)Shahrokht,2011:104(،معمــوال دعــوت  مــی 
15 متخصــص بهتریــن حالــت بــرای مشــارکت در دلفــی اســت.
)Delbecq et al,1957(بــر ایــن اســاس اعضــای پانــل دلفــی 
گیــری غیراحتمالــی و  بــرای ایــن پژوهــش بــه صــورت نمونــه 
ترکیبــی از روش هــای هــدف دار یــا قضاوتــی و زنجیــره ای بــه 
ــرادی  ــه 8 نفــر از اف ک ــه طــوری  ــده شــدند. ب تعــداد 12 نفــر برگزی
کــه پژوهشــگر بــرای مشــارکت در ایــن پژوهــش  نامــزد شــدند 
مناســب مــی دانســت. ایــن افــراد یــا بــه عنــوان پژوهشــگر و 
کارشــناس در پژوهشــکده هــای مرتبــط بــا موضــوع پدافنــد 
کمیتــه هــای پدافنــد غیرعامــل  کردنــد و یــا در  فعالیــت مــی 
کار بودنــد. هــم  مســتقر در ادارات و شــرکت هــا مشــغول بــه 
کــه تخصــص پدافنــدی داشــته و بــه  چنیــن 4 نفــر از معمارانــی 
کار هســتند بــه عنــوان  عنــوان معمــاران دفاعــی مشــغول بــه 
اعضــای پانــل دعــوت گردیدنــد. بــر ایــن اســاس پانــل دلفــی بــا 

حضــور افــراد ذیــل شــکل گرفــت:

مسئول کمیته پدافند غیرعامل در اداره یا شرکت: 4 نفر

کارشناس یا پژوهشگر در زمینه پدافند غیرعامل: 4نفر

معمار دفاعی: 4 نفر

در ایــن روش معمــوال اعضــای پانــل نظــرات خــود را در قالــب 
اعــداد ارائــه مــی دهنــد، ســپس میانگیــن نظــر اعضــا و میــزان 
اختــالف نظــر هــر عضــو پانــل از میانگیــن محاســبه و آنــگاه ایــن 
ــانی  ــالع رس ــا اط ــه اعض ــد ب ــات جدی ــذ نظری ــرای اخ ــات ب اطالع
مــی گــردد. در مرحلــه بعــد هــر عضــو براســاس اطالعــات حاصــل 
از مرحلــه قبــل، نظــر جدیــدی را ارائــه مــی دهــد یــا نظــر قبلــی 
خــود را اصــالح مــی نمایــد. ایــن فراینــد تــا زمانــی ادامــه دارد 
کافــی بــا ثبــات شــود.  کــه میانگیــن اعــداد فــازی بــه انــدازه 

)Azar,2002(

استخراج و تبیین گزینه های پیشنهادی
هــای  اولویــت  مهمتریــن  تعییــن  هــدف  مرحلــه  ایــن  در 
ســاختمان هــای عمومــی محلــه از منظــر پدافنــد غیرعامــل مــی 
باشــد که پس از بررســی، اولویت بندی ســاختمان ها براســاس 
میــزان مقاومــت در برابــر تخریــب و آســیب، براســاس میــزان 
حساســیت دشــمن، براســاس حــوزه ضــرورت عملکــردی بــه 
کــه کاربــری هــای ســاختمان هــای محلــه  عنــوان ســه عاملــی 
بواســطه آن دســته بنــدی مــی شــوند در نظــر گرفتــه شــد. هــم 
چنیــن بــا توجــه بــه مطالــب ذکــر شــده در ادبیــات موضــوع مــی 
ــه  ــی را ب ــای محل ــاختمان ه ــود در س ــای موج ــری ه ــوان کارب ت
کلــی مــواردی هــم چــون اداری، تجــاری، فرهنگــی و  صــورت 
مذهبــی، ورزشــی، آموزشــی، صنعتــی، بهداشــتی و درمانــی، 
حمــل و نقــل، جهانگــردی، تاسیســات شــهری و نظامــی در 

گرفــت. نظــر 

تعریف متغیرهای زبانی

ــا هــدف کســب نظــر اعضــای  چنانچــه بیــان شــد پرسشــنامه ب
پانــل راجــع بــه اولویــت بنــدی ســاختمان هــای عمومــی محلــه 
ــه طریقــی ایــن  ــد ب ــل بای ــذا اعضــای پان طراحــی شــده اســت. ل
ــی  ــی نم ــوارد خیل ــل م ــن قبی ــد. در ای ــخص نماین ــزان را مش می
تــوان بــا مقادیــر قطعــی نظــر اعضــا را جویــا شــد و اســتفاده از 
متغیرهــای کیفــی، آزادی عمــل بیشــتری را در اظهــار نظــر بــه 
اعضــای پانــل خواهــد داد. اســتفاده از متغیرهــای کیفــی مانند 
کــم، متوســط زیــاد و ... مشــکالت فــوق را تــا حــدود زیــادی 
حــل خواهــد نمــود، لیکــن مشــکل دیگــری را ایجــاد مــی کنــد. 
کــم یــا زیــاد،  ذهنیــت افــراد نســبت بــه متغیرهــای کیفــی ماننــد 
یکســان نیســت. خصوصیــات متفــاوت افــراد بــا تعابیــر ذهنــی 
آنهــا نســبت بــه متغیرهــای کیفــی اثرگــذار اســت. ماننــد اینکــه 
برخــی افــراد نگــرش آســان گیرانــه دارنــد و برخــی از افــراد خــوش 
بیــن و برخــی دیگــر بدبیــن هســتند. در نتیجــه تجزیــه و تحلیــل 
بــر روی متغیرهــای منتــج از ذهنیــت و تعابیــر مختلــف، فاقــد 

)Dehkordi,2012:124(ارزش خواهــد بــود
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کیفــی بــه صــورت اعــداد فــازی ذوزنقــه ای   لــذا متغیرهــای 
تعریــف مــی شــود. ســتونهای اول هــر الویت)فاقــد کارایی،فاقــد 
وســط  ســتونهای  اســتفاده()4،0،0،2(،  فاقــد  حملــه،  ارزش 
ــای عملکــرد  ــت دوم حملــه، اعط ــبتا الزم، اولوی هــر اولویت)نس
اولویت)ضــروری،  هــر  ســوم  ســتونهای  جدیــد()7،6،4،3(، 

اولویــت اول حملــه، حفــظ عملکــرد موجــود( )10،10،8،6(.

اولویت بندی ساختمان های عمومی محله
بــا توجــه بــه اولویــت هــای پیشــنهادی و متغیرهــای زبانــی 
تعریــف شــده، پرسشــنامه مــورد نظــر طراحــی شــد. نتایــج 
 2 جــدول  در  پرسشــنامه  هــای  پاســخ  بررســی  از  حاصــل 
آمــده اســت. براســاس نتایــج نشــان داده شــده در جــدول 2، 
میانگیــن ارتبــاط هــر کاربــری محلــی بــا اولویــت بنــدی براســاس 
کاربــرد در بحــران، میــزان حساســیت دشــمن و حــوزه  میــزان 
ضــرورت عملکــردی بــا توجــه بــه مــوارد زیــر محاســبه شــده 

اســت: 

 ،3 رابطــه  از  حاصــل  نتایــج  براســاس  تــوان  مــی  اینــک 
کــه در آن اختــالف محاســبه  پرسشــنامه دیگــری تنظیــم نمــود 
شــده مربــوط بــه هــر عضــو پانــل ثبــت شــده اســت. در ایــن 
صــورت براســاس ارزیابــی مجــدد هــر عضــو از نظــر قبلــی خــود، 
مــی تــوان نتایــج جدیــدی را بدســت آورد. نتایــج حاصــل از این 
پرسشــنامه جدیــد در جــدول 4 و نتایــج حاصــل از محاســبه 
میانگیــن نظریــات اعضــای پانــل در جــدول 5 آمــده اســت.

شكل2. تابع عضویت متغیرهای زبانی
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در ایــن روابــط )A )1 بیانگــر دیــدگاه عضــو i  ام پانــل و Am  بیانگــر 
ــدگاه هــای اعضــای پانــل اســت. نتایــج ایــن محاســبات در  دی

جــدول 2 آمــده اســت.

بــا توجــه بــه جــدول هــای 2 و 3، اختــالف نظــر هــر یــک از اعضای 
پانــل از میانگیــن، مطابــق با رابطه 3 محاســبه شــد:
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کاربری ساختمان های ردیف
عمومی محلی

اولویت براساس حوزه ضرورت 
عملکردی

اولویت براساس میزان حساسیت 
کاربرد در بحراندشمن اولویت براساس میزان 

فاقد 
فاقد ارزش ضرورینسبتا الزمکارایی

حمله

اولویت 
حمله 

دوم

اولویت 
حمله اول

فاقد 
استفاده

اعطای عملکرد 
جدید

حفظ عملکرد 
موجود

1011741831اداری1

01027411110تجاری2

363453192فرهنگی و مذهبی3

10119212100ورزشی4

11101020273آموزشی5

11109210010بهداشتی و درمانی6

139822219حمل و نقل7

11109210102جهانگردی8

تجهیزات و تاسیسات 9
021011100012شهری

011111101011نظامی10

جدول 2. نتایج شمارش پاسخ های پرسشنامه اول،  منبع: یافته های پژوهش
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جدول3.  میانگین دیدگاه های اعضای پانل حاصل از پرسشنامه اول،  منبع: یافته های پژوهش

کاربری ساختمان های عمومی ردیف
محلی

اولویت براساس حوزه ضرورت 
عملکردی

اولویت براساس میزان حساسیت 
دشمن

کاربرد در  اولویت براساس میزان 
بحران

]5.1.6.8.8.8.9.1[]5.6.7.8.7.9[]5.7،7.6،9.6،9.7[اداری1

]2.2.6.4.6.6[]3.3.4.4.6.4.7.3[]7،7.0.7.1.3.4[فرهنگی و مذهبی2

]5.9.2.7.5.3.7.4[]2.9.3.8.5.8.6.9[]0.9.1.1.3.1.4.9[تجاری3

]5.3.7.9.9.3[]4.9.6.6.8.6.8.9[]5.6.7.8.7.9[ورزشی4

]3.9.5.2.7.2.7.9[]3.9.5.2.7.2.7.9[]3.7.4.9.6.9.7.7[آموزشی5

]3.4.4.5.6.5.7.4[]4.1.5.5.7.5.8.1[]3.6.4.8.7.8.7.6[بهداشتی و درمانی6

]4.8.6.4.8.4.8.8[]4.7.6.3.8.3.8.7[]5.2.6.9.8.9.9.2[حمل و نقل7

]2.7.3.6.5.6.6.7[]5.5.7.3.9.3.9.5[]3.8.4.4.6.4.7.3[جهانگردی8

]4.5.3.7.3.8[]5.2.6.9.8.9.9.2[]5.9.7.9.9.9.9.9[تجهیزات و تاسیسات شهری9

]9.3.8.7.9.9.7.6[]9.9.6.8.4.7.7.8[]8.4.6.5.9.8.9.9[نظامی10

ردیف
کاربری ساختمان 

های عمومی 
محلی

کاربرد در بحراناولویت براساس میزان حساسیت دشمناولویت براساس حوزه ضرورت عملکردی اولویت براساس میزان 

فاقد ارزش ضرورینسبتا الزم
حمله

اولویت 
حمله دوم

اولویت 
حمله اول

فاقد 
استفاده

اعطای 
عملکرد 

جدید

حفظ 
عملکرد 
موجود

11108311020اداری1

01118311110تجاری2

فرهنگی و 3
2733630102مذهبی

111010112100ورزشی4

12009211101آموزشی5

بهداشتی و 6
011110110012درمانی

10118220111حمل و نقل7

11109211101جهانگردی8

تجهیزات و 9
001211100012تاسیسات شهری

001201111011نظامی10

جدول 4. نتایج شمارش پاسخ های پرسشنامه دوم، منبع: یافته های پژوهش

کاربری ساختمان های عمومی ردیف
محلی

اولویت براساس حوزه ضرورت 
عملکردی

اولویت براساس میزان 
کاربرد در بحرانحساسیت دشمن اولویت براساس میزان 

]3.1.4.2.6.2.7.1[]5.9.7.8.9.8.9.9[]3.1.7.2.6.2.7.1[اداری1

]2.2.6.4.6.6[]3.3.4.4.6.4.7.3[]0.9.1.1.3.1.4.9[فرهنگی و مذهبی2

]5.8.6.9.6.8.9.3[]6.8.10.10[]5.6.7.8.7.9[تجاری3

]5.3.7.9.9.3[]4.9.6.6.8.6.8.9[]5.6.7.8.7.9[ورزشی4

]3.9.5.2.7.2.7.9[]3.9.5.2.7.2.7.9[]3.7.4.9.6.9.7.7[آموزشی5
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و  اول  مرحلــه  دو  هــای  میانگیــن  اختــالف  بعــد  گام  در 
فاصلــه  روابــط  از  اســتفاده  بــا  دوم(  و  اول  دوم)پرسشــنامه 
میــان اعــداد و براســاس رابطــه 4 و در جــدول 6 ذکــر شــده 

جدول5.  میانگین دیدگاه های اعضای پانل حاصل از پرسشنامه دوم،   منبع: یافته های پژوهش

جدول6.  میانگین دیدگاه های اعضای پانل حاصل از پرسشنامه دوم،  منبع: یافته های پژوهش

]3.4.4.5.6.5.7.4[]4.1.5.5.7.5.8.1[]3.6.4.8.7.8.7.6[بهداشتی و درمانی6

]4.8.6.4.8.4.8.8[]4.7.6.3.8.3.8.7[]5.2.6.9.8.9.9.2[حمل و نقل7

]5.9.5.7.5.8.7.3[]5.4.7.3.9.9.8.4[]9.7.8.9.5.8.5.4[جهانگردی8

]8.9.7.8.7.9.9.5[]9.8.7.5.9.7.8.9[]7.9.7.6.9.8.9.6[تجهیزات و تاسیسات شهری9

]8.9.5.9.8.2.9.9[]7.9.8.2.7.6.8.9[]9.7.8.9.6.4.9.7[نظامی10

[ ])()(
4
1),( 141312112423222112 mmmmmmmmmm aaaaaaaaAAS +++−+++=

کم)بــه عنــوان  اســت. چنانچــه ایــن اختــالف از حــد آســتانه 
گــردد. مــی  متوقــف  فراینــد  شــود،  کمتــر  مثــال0.2( 

)4(

طزرورب چزختمزی مزب عمرهن رابف
هحلن

 ولوبا وو چزس حوزچ ضرورت 
عملکواب

 ولوبا وو چزس هون ی 
حسزچوا اشمن

طزرووا   ولوبا وو چزس هون ی 
ار یحو ی

0.150.050.11اداری1

0.040.150فرهنگی و مذهبی2

0.020.070.15تجاری3

0.030.10.2ورزشی4

0.110.10.1آموزشی5

0.150.20.05بهداشتی و درمانی6

0.0500.15حمل و نقل7

00.20جهانگردی8

0.170.020.16تجهیزات و تاسیسات شهری9

0.050.170.05نظامی10

گــردد اختــالف میانگیــن هــا در  کــه مالحظــه مــی  هــم چنــان 
کمتــر از 0.2 اســت، لــذا فراینــد دلفــی متوقــف مــی  جــدول 6 
ــی  ــاع خوب ــی، اجم ــرای دلف ــار اج ــا دو ب ــب ب ــن ترتی ــه ای ــود. ب ش

میــان اعضــای پانــل پدیــد آمــده اســت.

کاربــرد در  براســاس میــزان  بنــدی  اولویــت  ترتیــب  ایــن  بــه 
بحــران، میــزان حساســیت دشــمن و حــوزه ضــرورت عملکردی 
ــری ســاختمان هــای محلــی صــورت گرفتــه و  ــرای هــر 10 کارب ب

ــد: ــی باش ــر م ــورت زی ــه ص ــا ب ــرای کاربریه ــی ب ــه نهای نتیج

براساس حوزه ضرورت کاربری های اصلی و فرعی ساختمان های محله
عملکردی

براساس میزان حساسیت 
دشمن

کاربرد در  براساس میزان 
بحران

فاقد استفادهفاقد ارزش حملهفاقد کاراییبانکاداری

طن خربد و خدهزت تجاری هو 
حفظ عملکوا هرجرابزقد  فزش حملهزسبتز الزم زتفزعن

فرهنگی و مذهبی
طزر یزط زیخززه  عطزب عملکوا جدبدبزقد  فزش حملهبزقد 

طزر یزهسزجد و حسونه مز  عطزب عملکوا جدبد ولوبا حمله اومبزقد 

طزر یزیزشگزچ مزب چرپرشودچورزشی  عطزب عملکوا جدبدبزقد  فزش حملهبزقد 



فن
 ال

ک
کنو

 ز ت
اچ 

تفز
 چ

 یز 
هل

عز
غوو

د 
 بن

پد
وا 

وبک
ز ف

ی

63

نقـــش 
ــان جهـ

فـصـــلنــــامــه
 علـمی-پژوهـشی

6-1 �شــمــــاره�
1۳۹5� بهار�

جدول 7. تعیین اولویت ساختمان های عمومی محلی،  منبع: یافته های پژوهش

طزر یزهد رس و ههدطراطهزآموزشی  عطزب عملکوا جدبدبزقد  فزش حملهبزقد 

بهداشتی و درمانی
حفظ عملکوا هرجرا ولوبا حمله اومضروفبارهززگزچ مز

طن وهد شا و تنظوم  هو 
حفظ عملکوا هرجرا ولوبا حمله اومضروفبخززر اچ

حمل و نقل
حفظ عملکوا هرجرا ولوبا حمله اومضروفبهترو

 عطزب عملکوا جدبد ولوبا حمله اومزسبتز الزمپزرطونگ مز

طزر یزرچتور ی مزجهانگردی  عطزب عملکوا جدبدبزقد  فزش حملهبزقد 

تجهیزات و تاسیسات شهری
حفظ عملکوا هرجرا ولوبا حمله اومضروفبآتش ز ززن

حفظ عملکوا هرجرا ولوبا حمله  ولضروفبپسا ورق-گزز هنزیع آف

طن  زتظزهننظامی حفظ عملکوا هرجرا ولوبا حمله  ولضروفبهو 

نتیجه گیری
نتایــج تحقیــق در اولویــت بنــدی ســاختمان هــای عمومــی در 
کــه کاربــری هــای مــورد اســتفاده  کــی از آن اســت  محلــه هــا حا
کاربــری نیــز  کاربــری بــوده و هــر  در ســطح محلــه شــامل ده 
کاربــری  کاربــری فرعــی مــی باشــد. ایــن  شــامل یــک تــا دو 
کاربــرد  گردیدنــد. میــزان  هــا بــر اســاس ســه اولویــت تحلیــل 
ضــرورت  حــوزه  و  دشــمن  حساســیت  میــزان  بحــران،  در 
کاربــری هــا براســاس میــزان  عملکــردی. در اولویــت بنــدی 
دشــمن  نظــر  از  حملــه  اولویــت  اولیــن  دشــمن  حساســیت 
گاز  کــز انتظامــی، پســت بــرق،  براســاس نظــر اعضــای پانــل مرا
و منابــع آب بــوده اســت. مســاجد و حســینیه هــا، درمانــگاه 
کــز بهداشــت، متــرو، پارکینــگ هــا و آتــش نشــانی هــا  هــا و مرا
کــز خریــد و   بــه عنــوان اولویــت دوم حملــه و بانــک هــا، مرا
کتابخانــه هــا، باشــگاه هــای سرپوشــیده،  خدمــات انتفاعــی، 
مــدارس، مهدکــودک هــا و رســتوران هــا فاقــد ارزش حملــه در 
گرفتــه شــده اســت. در اولویــت بنــدی براســاس حــوزه  نظــر 
کــز بهداشــت، متــرو، آتــش  ضــرورت عملکــردی درمانــگاه هــا، مرا
ــز انتظامــی ضــروری،  ک نشــانی، پســت بــرق، گاز، منابــع آب و مرا
ــاجد و  ــه، مس ــا، کتابخان ــتوران ه ــبتا الزم و رس ــا نس ــگ ه پارکین
حســینه هــا، باشــگاه هــای سرپوشــیده، مــدارس و مهدکــودک 
هــا فاقــد کارایــی تشــخیص داده شــدند. هــم چنیــن در اولویــت 
کاربــرد در زمــان بحــران بانکهــا فاقــد  بنــدی براســاس میــزان 
اســتفاده، پارکینــگ هــا، مــدارس و مهدکــودک هــا، باشــگاه 
هــای سرپوشــیده، مســاجد، حســینیه هــا و کتابخانــه هــا نیــز 
تشــخیص  غیرمســتقیم(  جدید)اســتفاده  عملکــرد  اعطــای 
کــز خریــد و خدمــات انتفاعــی، درمانــگاه هــا و  داده شــده و مرا
کــز بهداشــت، متــرو، آتــش نشــانی، پســت بــرق، گاز، منابــع آب  مرا
ــتقیم)حفظ  ــورت مس ــه ص ــرد آن ب ــز عملک ــی نی ــز انتظام ک و مرا

گرفتــه شــده اســت. عملکــرد موجــود( در نظــر 

ــه اولویــت هــای در نظــر گرفتــه شــده در ســاختمان  ــا توجــه ب ب
هــای عمومــی محلــه هــا پیشــنهادات و راهبردهــای زیــر بــه 
کاهــش آســیب پذیــری در زمــان  جهــت افزایــش اســتفاده و 

گــردد: بحــران بیــان مــی 

اســتتار،  هــای  تکنیــک  بکارگیــری  جهــت  ریــزی  برنامــه   -
کاربــری هــای اســتراتژیک محلــه اختفا،پوشــش و فریــب در 

- قســمت بنــدی محلــه جهــت ســاماندهی امکانــات و نیــز 
کنتــرل محلــه در زمــان وقــوع بحــران

- برنامــه ریــزی بــه جهــت خــود کفایــی هــر محلــه و بــی نیــازی از 
امکانــات ســایر محــالت در زمــان حمــالت و تهاجمــات

کــن و پایــگاه هــای مشــخص مرمــت و بازســازی بنــا  - ایجــاد اما
در محــالت و تجهیــزات جهــت تســریع در رونــد کنتــرل، نظــارت 
ــای  ــا نیازه ــب ب ــات متناس ــا و تاسیس ــاختمان ه ــازی س و بهس

پدافنــدی.

- برنامــه ریــزی اجرایــی مدیریــت بحــران و آمــوزش شــهروندان 
در زمینــه مقابلــه بــا بحــران و حــوادث و بالیــا

- تمرکــز زدایــی فعالیــت هــا و ایجــاد موانــع کافــی بــرای کاهــش 
خطــر ناشــی از تهاجــم خصوصــا بمبــاران هوایــی

- بهســازی شــبکه حمــل و نقــل و توســعه، بهینــه ســازی و 
تاسیســات محلــه و  تجهیــزات  مقــاوم ســازی 
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