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 مطالعه موردی: کاربری مراکز تجاری و خرید در خط یك قطار شهری مشهد

 

 براتعلی خاکپور
 دانشيار دانشگاه فردوسی مشهد

 *مهدی وفائی

 کارشناسی ارشد جغرافيا

 رضا صمدی

 کارشناسی ارشد جغرافيا
 

 چکيده
ز گذشته تا کنون در پدافند غير عامل یکی از موضوعاتی است که ا

بوده است و  داررخو برای  برنامه ریزی برای شهرها از جایگاه ویژه

 محسوب در این جهت اقدام نیتر مهم توان یم را مطلوب یابی مکان

 در عامل غير پدافند مبحث اهميت هب توجه با پژوهش این لذا نمود؛

 عامل غير پدافند نقش، در پی بررسی و تأثير ها یکاربر یابی مکان

 مراکز کاربری یعنی شهری جاذبه پر یها یکاربر از یکی احداث در

 .باشد یم (AHP) مراتبی سلسله روش اساس بر خرید و تجاری

 هدف با یليتحل – یفيتوصتحقيق،  روشپژوهش حاضر از نظر 

 هم و یدانيم و یاسناد مطالعات قیطر از که باشد یم یکاربرد

. است شده حاصل (AHP) بیمرات سلسله روش از استفاده نيچن

 پژوهش اینمطالعاتی  محدوده عنوان به مشهد شهری قطار یك خط

بر احداث مراکز  موثر عوامل ابتدااین راستا  در .است شده انتخاب

 قضاوت انجامو  متخصصان نظر ازبا استفاده  تجاری و خرید

 روشا استفاده از ب سپسشناسایی شده و  دلفی روشبه  گروهی

 انتها در این معيارها انجام شده است. یده وزن ی،تبمرا سلسله

 لهيوسه ب اريمع هر وزن به توجه با آمده دسته ب( ها هیال) یارهايمع

امتياز هر یك از  و شده قيتلف GIS افزار نرم در overlay توابع

به دست آمده است.  ها آنها با توجه به عوامل مؤثر و وزن ایستگاه

بندی  يارهای به دست آمده به اولویتدر ادامه با توجه به مع

های موجود در خط یك قطار شهری پرداخته شده است.  ایستگاه

های  های پژوهش بيانگر این است که در این خط ایستگاه یافته

جهت احداث مراکز خرید  دوم و اول الویت در پاستور و شریعتی

 . اند گرفته قرار و تجاری

 

، (AHP)حليل سلسله مراتبی پدافند غيرعامل، تکليدی: کلمات 

  خط یك قطار شهری مشهد، مکان یابی
 

 مقدمه .1

در طول تاریخ پس از انقالب کشاورزی، ایجاد شهرها دومين 

به (. 97:7027 نظریان،)باشد یمانقالب عظيم در فرهنگ انسان 

گيری شهرها )زندگی دسته جمعی(  طور کلی فلسفه شکل

مکان یابی شهرها  یها شاخصعامل دفاع بوده است، یکی از 

: نزدیکی ها شاخصدفاع بوده است )سایر  عامل باستان در ایران

به منابع آب و زمين زراعی و...( که سبب شده است شهرها در 

، زیر زمين و... مکان یابی ها رودخانهها، کنار ، پایکوهها یبلند

شوند تا در مقابل تهاجمات دشمن به توان به سهولت از آن 

 (. 7023همکاران، و ینيام ینيحس) دفاع کرد
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دشمن  داتیتهدبحث دفاع موضوعی نيست که تنها در مقابل 

بيان نمایيم دفاع در  تر قيدقمعنا پيدا کند و اگر خواسته باشيم 

. در ابدی یما مقابل تمام سوانحی که امکان رخ دادن دارد معن

به دو دسته اصلی تقسيم  سوانح توان یمبندی کلی  یك تقسيم

  نمود:

 گردباد، طوفان، فشان، آتش زلزله،ی مانند عيطب حوادث .7

که مهمترین عامل در کاهش حوادث  ...و لغزش نيزم بهمن،

طبيعی محاسبه دوره بازگشت این حوادث برای طراحی 

 Ancey et al, 2004:39; Eckertساختار دفاعی می باشد )

et al, 2007:49.) 

 یناگهان آنچنان باشد و می انسان دست حاصلحوادثی که  .9

 از دهید سانحه مردم که نمایند می رانیو آنچنان و کند می بروز

آیند  نمی بر ی،کل حالت كی در آن خسارت رفع و دفع عهده

. ..و یستیترور و یجنگ سوانح، انفجار ،یسوز آتشمانند 

  باشد. می

گفت شهرها به  توان یمدر نتيجه در یك دیدگاه کلی 

ند که کمترین آسيب پذیری را در شد یمای مکان یابی  گونه

مفهوم  (.7023 ،)عزیزی و برنافرمقابل سوانح داشته باشند 

آسيب پذیری با رجوع به موضوعاتی زنجيره خطرات، عناصر 

بحران، واکنش در مقابل بحران و آثار بحران بهتر درك 

بسيار  چارچوب. به طور کلی مفهوم آسيب پذیری شود یم

مناسبی را برای درك ماهيت بحران، وقایع بحرانی، اثرات و 

پيامدهای ناشی از وقوع بحران و همچنين واکنش در مقابل 

و این مفهوم در  آورد یمبحران در سطوح مختلف فراهم 

ای برخوردار است  اهميت ویژهدیدگاه پدافند غير عامل از 

 های نظریه کاربرد از ماو  (7023خمسلویی، جوزی و تقوایی)

برای کاهش آسيب  دفاعی ساختار طراحی برای گيری تصميم

 آن منفعت هزینه تحليل و تجزیه اینکه مگر نيستيم آگاهپذری 

 قياسی راه از مختلف های پروژه اقتصادی کارایی آزمایش برای

 ;Wilhelm, 1997:309) باشد شده گرفته بررسی مورد

Wilhelm,1999.) 

با توجه به اهميت موضوع پدافند غير عامل، این مبحث در 

ای با برنامه ریزی برای  یی که به گونهها رشتهبرنامه ریزی و 

از جایگاه واالیی برخوردار  باشد یمدر ارتباط  ها مکان

 (. 7032 همکاران، و ینيام ینيحس) باشد یم

مبحث پدافند غير عامل  لذا در این پژوهش با توجه با اهميت

سعی شده است نقش آن در امکان  ها یکاربری ابی مکاندر 

ی پر جاذبه شهری یعنی ها یکاربرسنجی احداث یکی از 

کاربری مراکز تجاری و خرید بر اساس روش سلسله مراتبی 

(AHP) ی ابی مکانزم به ذکر است که در ال. دپرداخته شو

قطار شهری از اصول و های  این کاربری در مجاورت ایستگاه

استفاده شده است  (TOD)روش توسعه حمل و نقل محور 

تنها  باشد ینمولی چون در این پژوهش مجالی بر توصيف آن 

به  توان یم. از اهداف دیگر پژوهش ميکن یمبه نتایج آن اکتفا 

 موارد زیر اشاره نمود: 

آشنایی با مبحث پدافند غير عامل و اهميت آن در مکان  -

   ا.ه یکاربرو احداث یابی 

ها دارای قابليت  یستگاهاتعيين عوامل مؤثر در انتخاب  -

تجاری و خرید و مشخص نمودن جایگاه پدافند  مراکزایجاد 

 ل.غير عامل در بين این عوام

الویت گذاری و وزن دهی به این عوامل جهت انتخاب  -

 .AHPهای مناسب با توجه به روش  یستگاها

 

 :ها روشمواد و  -2

 قلمرو پژوهش :  - 2-1

با توجه به جایگاه و نقش شهر مشهد در گستره شرقی ایران، 

مذهبی جهان و بر اساس  شهر کالنبه عنوان دومين 

ی کلی نظام در خصوص پدافند غير عامل کشور، ها استيس

مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام، برنامه ریزی و تدوین 

 ابد؛ی یماهميت  راهبردهایی با هدف ارتقای ایمنی و امنيت آن

در این راستا در این پژوهش با توجه به راه اندازی خط  لذا

آن در  تياهم وی اخير، ها سالیك قطار شهری مشهد در 

اتصال شرق و غرب مشهد و جابجایی حجم باالیی از مسافر 
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در این مسير، خط یك قطار شهری مشهد به عنوان محدوده 

 این پژوهش انتخاب شده است.

شاور طرح جامع حمل و نقل نشان داد که در سال مطالعات م

در بين کليه کریدورهای محتمل برای احداث خطوط  7021

تقاضای  «دوکيل آبا –دائيان اسالم ف»حمل و نقل ریلی، محور 

در هر جهت خواهد هزار مسافر  71بالغ بر هر ساعت  درسفر 

لزوم استفاده از تکنولوژی ریلی اجتناب ناپذیر  لذا ؛داشت

مود و محور مذکور از نقطه نظر پتانسيل جذب مسافر و ن

امکان ساخت به عنوان گزینه برتر برای احداث خط قطار 

 جامع مطالعات) شناخته و تصویب شد LRTشهری 

 (. 7039 مشهد، ونقل حمل
 

 
های خط یك قطار شهری در شهر  : نقشه موقعيت قرار گيری ایستگاه(7)شکل 

 مرجع: نگارندگان() دمشه
 

 : تحقيق روش -2-2

تحليلی با اهداف  –این تحقيق از نظر روش شناسی توصيفی 

ی اسنادی و  وهيشکاربردی است و داده های مورد نياز به دو 

 ميدانی جمع آوری شده است. 

در ابتدا برای آشنایی با مبحث پدافند غير عامل و اهميت آن 

ی از روش توصيفی و براا ه یکاربردر مکان یابی و احداث 

بدست آوردن معيارها و زیر معيارها و امتياز آنها از روش 

در این روش کارشناسانی که در این ت. دلفی استفاده شده اس

تهيه  قبالًزمينه خبره بودند انتخاب شده و پرسشنامه ای که 

شده بين آنها توزیع گردیده است. در مرحله توزیع پرسشنامه 

 تاًینهاحله انجام شده و بين کارشناسان که در طی دو یا چند مر

پس از چند بار تکرار اجماع نظر بين کارشناسان پدید آمد و 

ی مناسب جهت احداث ها مکانمعيارها و زیر معيارها جهت 

بدست آمد. برای تجزیه و تحليل اطالعات ابتدا  ها یکاربر

عوامل مؤثر در امکان سنجی احداث مراکز تجاری و خرید 

 (AHP)وش سلسله مراتبی مشخص و سپس با توجه به ر

اولویت و وزن هر معيار و زیر معيار مشخص شده است یعنی 

جمع آوری و دسته بندی شده و سپس برای  ها دادهابتدا  اینکه

 و ليتحل ق،يتلفبه دست آوردن امتياز نهایی هر ایستگاه و 

 استفاده Overlay توابع و GIS افزار نرم از ارهايمع ميترس

 .است شده

 

 ی نظری پژوهش مبان -3

 پدافند غير عامل در گذر زمان : -3-1

پدافند غير عامل در قبل از اسالم به صورت آمادگی در برابر 

ی مختلفی نمایان شده است، گاه با ها شکلهجوم بيگانگان به 

ایجاد دژها و شهرهای مرزی همچون مرکنده توسط کورش و 

فاعی چند هتره در زمان پارتيان، گاه با ایجاد استحکامات د

های انسانی همچون هگمتانه، گاه با  الیه به دور سکونتگاه

گيری از عناصر محيط طبيعی در ترکيب با استحکامات بهره

استحکامات  مصنوعی همچون پارسه و گاه با ایجاد موانع و

همچون دیوار دفاعی گرگان موسوم  عظيم و گسترده دفاعی

 ساسانی ی دوره در گاه و تانوشيروان بوده اس« سد -دیوار»به 

 در لشکر مرکز دقيق استقرار و سنگربندی خاکریز، از استفاده

در بعد از اسالم  .(,Comos  11117703) برد نام را ها یبلند

با توجه به اینکه اسالم به صراحت به ضرورت امر دفاع و 

تأمين امنيت مسلمانان تأکيد نموده است و فقدان یك ارتش 

ز ایفای نقش مؤثر تمهيدات پدافند غير منظم و کارآمد، مانع ا

  .تاس شده عامل در شهرها 

کما بيش به صورت تن به تن  ها جنگ ،تا اواسط دوره قاجاریه

. نيروهای نظامی به دو گرفتند یمی سرد صورت ها سالحو با 

لذا در نتيجه بهترین دفاع  کرد یمصورت پياده و سواره نبرد 
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انع فيزیکی در راه پيشروی در برابر حمله مهاجمان، ایجاد م

دشمن و جلوگيری از دسترسی او به شهر بود. با ورود 

در ایران، اگرچه از اواسط  ها جنگی گرم به صحنه ها سالح

دوران قاجار آغاز شد، ولی همراه با تغييرات بنيادین در شيوه 

و ملزومات دفاعی بود به طوری که موجب حذف بسياری از 

حذف عناصر دفاعی از کالبد شهر  استحکامات دفاعی گردید.

تأثيرات فضایی گسترده و عميقی در پی داشت که رشد افقی 

 (.70-72:7031نژاد، داعی) دسریع شهر از اولين نتایج آن بو

 

 تعاریف پدافند غير عامل : -3-2

، تضمين امنيت افراد، «حفظ جان مردم»به معنی « پدافند»

ر همه مواقع در صيانت از تماميت اراضی و حاکميت ملی د

 باشد یموقعيت و هرگونه تجاوز م ،برابر هرگونه شرایط

 پدافند غير عامل یعنی: و ؛(70:7032احمرلوئی،)

 کاهش موجب که است ای مسلحانه غير اقدامات مجموعه -

 ،تأسيسات ها، ساختمان انسانی، نيروهای پذیری آسيب

 تحمال برابر در کشور یا شهر حياتی های شریان و تجهيزات

 دیگر، سخن به شود می انسانی و طبيعی مخاطرات یا نظامی

 غير های فعاليت مجموعه از است عبارت غيرعامل پدافند

 آسيب کاهش بازدارندگی، افزایش باعث که ای مسلحانه

 تسهيل و پایداری ارتقای ضروری، های فعاليت تداوم پذیری،

 شود می ها بحران و تهدیدها مقابل در بحران مدیریت

(9331:79 Spilerman.) 

هر اقدام غير مسلحانه که موجب کاهش آسيب پذیری  -

ها، تأسيسات، تجهيزات، اسناد و  نيروی انسانی، ساختمان

پدافند »های کشور در مقابل تهدیدات انسان ساز گردد،  شریان

 تقوایی، و شاهرخت اسماعيلی)شود  خوانده می« غير عامل

7023.) 

 ير عامل:تجربيات جهانی پدافند غ -3-3

 کشورهای از بسياری در دوم جهانی جنگ پایان از پس

 در مسلحانه غير راهکار عنوان به نوین غيرعامل پدافند جهان،

 تجهيزات شهری، تأسيسات پذیری آسيب کاهش جهت

 گرفته قرار توجه مورد و شده مطرح انسانی نيروی و زیربنایی

 تشار اصالً که سوئيس مثل کشوری مثال عنوان به است

 ای هسته ضد پناهگاه ساخت به ملزم آن های ابنيه کليه ندارد

 یك جای به و زیاد عمق در را مترو شمالی کره در یا و هستند

 دسترس از تا سازند یم کوچك بندر چندین حجيم بندر

 پکن و شانگهای یها ابانيخ چين در یا و باشد امان در دشمن

 به را خيابانی یها شورش بتوان که اند کرده طراحی طوری را

 قبل ای پروژه هر نيز پيشرفته کشورهای در نمود، کنترل آسانی

 و کامران) شود سنجيده آن دفاعی های جنبه باید اجرا از

. در کشور روسيه متروی شهر مسکو را به (7023،ینيام ینيحس

متر عمق دارد و در مقابل  36ای ساخته که در مواردی تا  گونه

ر متعارف مقاوم بوده و در شرایط ی متعارف و غيها سالح

 پناهگاه مورد استفاده مردم قرار گيرد تواند یماضطراری 

 (.91: 7023 سليمانی،)

 

 اصول پدافند غير عامل : -3-3

پدافند غير عامل که برخی از آنها مهمترین اقدامات  اصول

شامل موارد زیر  باشند یماساسی در تأمين دفاع غير عامل 

متناسب با مأموریت، وضعيت،  ها طرحيه که در ته باشد یم

موقعيت و شرایط زمانی و مکانی و رده سازمانی باید مورد 

 و بخش تاج) داستفاده و بهره برداری قرار گير

 (.76: 7031 ملردی، اسدی و 91: 7023همکاران،

 یابی مکان (Location) 

 استتار (Camouflage) 

 اختفا (Conceament) 

 پوشش (Cover) 

 فریب (Deception) 

 پراکندگی (Dispersion) 

 جابجایی و تفرقه (Separation and movement) 

 استحکامات و سازی مقاوم (Fortification) 

 خبر اعالم و هشدار (Early warning) 
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نقطه و محل استقرار  نیتر مطلوبمکان یابی انتخاب بهترین و 

است به طوری که پنهان و مخفی نمودن نيروی انسان، وسایل 

 را به بهترین وجه امکان پذیر سازد ها تيفعالتجهيزات و و 

 (.11: 7036 نيا، موحدی)

اقدام پدافند غير عامل  نیتر مهمتوان مکان یابی مطلوب را می

در کاهش آسيب پذیری مراکز حياتی و حساس محسوب 

مرحله صفر پروژه طراحی، احداث و  در اگرنمود. زیرا 

 بطیرذل و معيارهای تأسيس مراکز حياتی و حساس عوام

حداکثر استفاده از عوارض طبيعی، »دفاعی و امنيتی از قبيل 

آمایش سرزمينی، رعایت پراکندگی، پرهيز از انبوه و حجيم 

ی موجود در ها فرصتسازی، مقاوم سازی اوليه و بسياری از 

رعایت، نظارت و کنترل گردد. از بروز بسياری از « دسترس

و هزینه بر جلوگيری به عمل  مشکالت بعدی نوعاً پيچيده

 خواهد آمد.

 عموماً یشهر مناطق و خدمات ها، رساختیز جوامع، توسعه

 ساختار ت،يماه اساس بر و ننديب یم بيآس سوانح بروز اثر در

 از یمتفاوت مقاومت درجات امن، نا مناطق با مجاورتشان و

 و بررسی لذا  ؛(7039 س،یوید و سانیآ) دهند یم نشان خود

 و مراکز یابی مکان در عامل غير پدافند الزامات نقش بیارزیا

 باعث آن در تأخير و است ضروری اقدامی شهری تأسيسات

 راه انتخاب بنابراین. شود یم شهر پذیری آسيب و ناپایداری

 منطبق الزم کار و ساز بررسی و بهينه الگوی به دستيابی و حل

 .طلبد یم را روز فناوری تحوالت بر

 برنامه در که است ای گونه به غيرعامل پدافند بحث اهميت

 به غيرعامل پدافند و است شده آن به ای ویژه نگاه توسعه پنجم

 باشد یم دفاع و ملی امنيت موضوع اساسی محورهای از یکی

 سازمان راهبردی سند در ،شود لحاظ ریزی برنامه در بایستی که

 کليه در غيرعامل پدافند تمهيدات لزوم نيز غيرعامل پدافند

 است گرفته قرار تأکيد مورد... و شهری عمرانی، یها طرح

که در این راستا مبحث پدافند  (.7027،ینيام ینيحس و کامران)

غير عامل به مقررات ملی ساختمان اضافه گردید. در این 

بر مبنای نوع کاربری آن، تعداد ساکنين یا  ها ساختمان ،مبحث

های داخل آن، مساحت  یهرزش سرماا ،ساختمان شاغالن درون

که  شوند یم بندی اهميتی تقسيم گروه بنا و تعداد طبقات به پنج

 ها ساختمانی این ها یژگیوبه صورت اجمالی  (9)در شکل 

 (.1 و 6: 7029مقررات ملی ساختمان،) بيان شده است

و  تجاری مراکز است شده داده نشان (9) شکل در که طور همان

درجه اهميت زیاد قرار داشته و  با یاه ساختمان خرید در دسته

 .است الزامی ها ساختمان این در غيرعامل پدافند مباحث رعایت
 

 
در مبحث پدافند غير عامل در مقررات  ها ساختمانبندی  : نمودار گروه(9)شکل 

 .(1 و 6: 7029ساختمان، ملی مقررات) ملی ساختمان

 

 های پژوهش: یافته – 4

 یمراتب سلسله روش به ليلتح و هیتجز ندیفرا -4-1

(AHP:) 

مراتبی برای اولين بار توسط توماس آل  فرایند تحليل سلسله

برای  نیتر جامعیکی از ، مطرح شد 7233ساعتی در سال 

تصميم گيری با معيارهای چندگانه است که امکان بررسی 

ميزان  نيو همچن دهد یمسناریوهای مختلف را به مدیران 

که از مزایای  دهد یمتصميم را نشان سازگاری و ناسازگاری 

ممتاز این تکنيك در تصميم گيری چند معياره است. فرایند 

تحليل سلسله مراتبی به علت ماهيت ساده و در عين حال 

جامعی که دارد مورد استقبال مدیران و کاربران مختلف واقع 

شده است و در طول ساليان اخير در محافل علمی مورد توجه 

 ت.اسقرار گرفته 
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ی ارهايمع ریزدر این پژوهش پس از مشخص شدن معيارها و 

گانه خط  99 یهااز ایستگاه  كیهر هرکدام و امتيازدهی 

یك قطار شهری )محدوده مورد مطالعه( بر مبنای معيارهای 

مذکور در این مرحله برای تجزیه و تحليل و تعيين ضرایب 

 ارهايمعزیر اهميت هر معيار نسبت به دیگر معيارها و همچنين 

 استفاده شده است.     (AHP) به یکدیگر از این روش نسبت
 

شناسایی عوامل یا معيارهای تأثير گذار در  -4-2

 مکان یابی 

شناسایی و انتخاب عوامل یا معيارهایی که در امکان سنجی 

از مراحل  باشند یماحداث مراکز تجاری و خرید تأثيرگذار 

ی ها تيواقعشناسایی شده با  مهم مطالعه است. هر قدر عوامل

یابی رضایت  زمينی تطابق بيشتری داشته باشد نتایج مکان

تر خواهد بود. عوامل یا معيارهایی که در این پژوهش  بخش

به شش دسته اصلی یعنی عوامل  رنديگ یممورد استفاده قرار 

اجتماعی، ترافيکی، اقتصادی، کالبدی، عملکردی و سياستی و 

که هرکدام دارای زیر معيارهای  اند هشدمدیریتی تقسيم 

 ديتوان یمکه این معيارها و زیر معيارها را  باشند یمخاص خود 

 وفائی،)، مشخص است (0)در نمودار درختی شکل 

 . 7(7033اکبری،

 

 
در مجاورت  خرید و تجاری مراکز احداث : نمودار معيارهای مؤثر در (0)شکل 

 ندگان(مرجع: نگار) ی قطار شهریها ستگاهیا

                                                 
عيين معيارها و زیر معيارها و هم چنين وزن آنها از نظر متخصصانی که برای ت  7

اند و انجام قضاوت گروهی)روش دلفی( و با  در این مبحث صاحب نظر بوده
توجه به اصول و اهداف توسعه حمل و نقل محور استفاده شده و چون تشریح 

ایج آن آن از مجال این پژوهش خارج است از ذکر آن خودداری و تنها به نت
 اکتفا شده است.

 ارزش گذاری الیه های اطالعاتی  -4-3

های اطالعاتی  یی به الیهها وزنمنظور از ارزش گذاری، دادن 

متناسب با درجه اهميت و تأثير آنها در انتخاب مکان مناسب 

است. هدف اصلی از وزن دهی یا ارزش گذاری الیه های 

 اطالعاتی، بيان اهميت هر معيار نسبت به سایر معيارهاست

 .( 29:  7031 اصل، زاده رجف)

 با دو به دو صورت به فاکتورها یا معيارها مرحله این در

 2 مقياس امر این در قضاوت مبنای. شوند یم مقایسه یکدیگر

( مقایسه روش واضع نام) ساعتی مقياس به معروف کميتی،

 شرح به n×n جدول یك در دو به دو های مقایسه. باشد یم

 .شود یم نیتدو كی جدول

 
 : مقایسه دو دویی معيارها و زیر معيارها آقای ساعتی(7)جدول 

درجه 

 اهميت
 توضيحات توصيف کيفی

 هر دو عنصر دارای خصوصيات یکسانند اهميت کم 1

 اهميت کم تا متوسط 2
یك معيار نسبت به معيار دیگر دارای 

 د.باش یماهميت کم تا متوسط 

 اهميت متوسط 3
معيار  عامل تجربه و صحت قضاوت یك

 نسبت به دیگری اندکی بيشتر است.

 اهميت متوسط تا زیاد 4
یك معيار نسبت به معيار دیگر دارای 

 د.باش یماهميت متوسط تا زیاد 

 اهميت زیاد 5

ميزان تجربه و صحت قضاوت در مورد 

 تر یقویك معيار نسبت به دیگری بسيار 

 است.

6 
اهميت زیاد تا خيلی 

 زیاد

عيار دیگر دارای یك معيار نسبت به م

 .باشد یماهميت زیاد تا خيلی زیاد 

 اهميت خيلی زیاد 7
و  شود یماز یك عنصر قویاً پشتيبانی 

 برتری آن در عمل نيز محسوس است.

8 
اهميت خيلی زیاد تا 

 شدید

یك معيار نسبت به معيار دیگر دارای 

 د.باش یماهميت متوسط تا زیاد 

 اهميت مطلق 9

ك معيار نسبت به قرائنی که به نفع ی

معيار دیگر وجود دارد در باالترین رده 

 است. دیيمورد تأ

 (Malczewski,1999:183 و 441:  7012ل ساعتی، )ا:مرجع
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و با توجه به مقياس نه  امتياز نهایی بدست آمده به روش دلفی

 (9)برای هر معيار و زیر معيار در جدول  کميتی آقای ساعتی

 نشان داده است. (0)و 
 

 : امتياز نهایی هر معيار با استفاده از روش دلفی(9)ول جد

 

 با استفاده از روش دلفی اريمع ریز: امتياز نهایی هر  (0)جدول 

معيار 

 اصلی
 معيارزیر 

 امتياز نهایی

در مقایسه 

 دودویی

 اجتماعی
 7 ها تراکم جمعيتی در محدوده ایستگاه

 6 ها سطح درآمد ساکنان در محدوده ایستگاه

 ترافيکی

های اصلی و آناليز ترافيکی محدوده  وجود شریان

 ها )دسترسی( ایستگاه
7 

 9 ونقل عمومی ها و خط حمل مجاورت با ایستگاه

 اقتصادی

 9 تعداد سفر به نواحی هر ایستگاه برای تفریح و خرید

 6 ميزان کمبود مساحت تجاری

 7 ها قيمت هر مترمربع زمين در محدوده ایستگاه

 کالبدی

 9 ها مالکيت ابنيه در محدوده ایستگاه

 5 ها قدمت ابنيه در محدوده ایستگاه

 7 ها دانه بندی قطعات در محدوده ایستگاه

 عملکردی
 7 ها ثير کاربری وضع موجود در محدوده ایستگاهتأ

 8  همجوار در محدوده ایستگاه  تأثير سازگاری کاربری

 

در این پژوهش برای ارزش گذاری اطالعاتی از فرآیند سلسله 

استفاده شده است. اولين قدم در فرآیند  (AHP)مراتبی 

تحليل سلسله مراتبی ایجاد یك ساختار سلسله مراتبی از 

، معيارها، ها هدفکه در آن  باشد یموع مورد بررسی موض

. پنج ((0)شکل )و ارتباط بين آنها نشان داده شوند  ها نهیگز

 ت(ریب اهمي)ضمرحله بعدی در این روش، محاسبه وزن 

، محاسبه ارهايمع ریز ت(ریب اهمي)ضمعيارها، محاسبه وزن 

و  ها هنیگزمحاسبه امتياز نهایی  ،ها نهیگز ت(ریب اهمي)ضوزن 

معصومی )دباش یم ها قضاوتبررسی سازگاری منطقی 

 .( 701:  7031؛ اشکوری

 ازيامت جهت اريمع ریز و اريمع هر وزن آوردن بدست از پس

 مراکز احداث یسنج امکان لحاظ از ستگاهیا هر یینها یده

 :است شده استفاده ریز فرمول از یتجار و دیخر


 


n

1k

m

1i

ij1k gww  امتياز نهایی

 

wk=ضریب اهميت معيار 

 

w1=ضریب اهميت زیرمعيار 

 

gij=امتياز هر ایستگاه در هر زیر معيار 

 

 

 

 

 

 

 در مقایسه دو دویی امتياز نهایی معيار اصلی

 5 اجتماعی

 8 اقتصادی

 7 ترافيکی

 6 کالبدی

 9 عملکردی

 7 عوامل سياستی و برنامه ریزی
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 : امتياز نهایی هر ایستگاه از لحاظ احداث مراکز خرید و تجاری با استفاده از فرایند سلسله مراتبی(4)جدول 

 نام ایستگاه

 عملکردی کالبدی اقتصادی ترافيکی اجتماعی

امتياز 

 ینهای

تی
معي

 ج
کم

ترا
ان 

کن
سا

اه 
 رف

طح
س

 

سی
ستر

د
 با  

ت
ور

جا
م

گاه
ست

ای
ها 

فر 
 س

داد
تع

ت  
اح

مس
ود 

کمب

ی
جار

ت
ين 

زم
ت  

قيم
 

نيه
ت اب

کي
مال

 

نيه
ت اب

دم
ق

 

ی
ند

ه ب
دان

ی  
تها

عالي
يرف

تاث

ود
وج

ع م
وض

ی  
گار

ساز
ير 

تأث

ت
عالي

ف
ها 

 

 6/5397 2/7611 0/2412 0/0159 0/0139 0/1564 0/3303 0/0219 0/7014 1/9350 0/2849 0/0246 0/0530 غدیر

پروین 

 اعتصامی
0/0721 0/0082 0/1699 0/8600 0/3578 0/0184 0/3112 0/1604 0/0129 0/0170 0/4697 2/9198 5/3773 

 4/6412 2/8044 0/4951 0/0195 0/0154 0/1627 0/2904 0/0184 0/3578 0/2150 0/1763 0/0410 0/0452 17شهریور

 7/0414 2/6659 0/5967 0/0221 0/0148 0/1635 0/1759 0/0353 1/3768 1/8275 0/0903 0/0410 0/0317 بسيج

 5/9489 2/6366 0/5586 0/0237 0/0154 0/1630 0/2713 0/0353 1/3768 0/6450 0/1548 0/0410 0/0275 امام خمينی

 6/9643 2/5967 0/7680 0/0276 0/0197 0/1524 0/1438 0/0498 1/5690 1/3975 0/1806 0/0410 0/0180 شریعتی

 5/9611 2/6659 0/7490 0/0259 0/0223 0/1506 0/1599 0/0229 0/3614 1/6125 0/0968 0/0574 0/0367 پاستور

 4/8845 2/6659 0/6474 0/0255 0/0270 0/1515 0/1579 0/0229 0/3614 0/5375 0/1892 0/0574 0/0410 طالقانی

 5/4495 2/6024 0/5078 0/0257 0/0213 0/1536 0/1313 0/0549 0/5145 1/0750 0/2832 0/0574 0/0224 فلسطين

 4/2530 2/6659 0/2158 0/0300 0/0135 0/1583 0/1779 0/0449 0/2601 0/4300 0/1742 0/0574 0/0250 خيام

 4/1459 2/6024 0/2031 0/0301 0/0154 0/1578 0/1759 0/0320 0/2601 0/4300 0/1548 0/0574 0/0270 آزادی

 5/3399 2/8736 0/2031 0/0277 0/0276 0/1595 0/1759 0/0629 0/6852 0/8600 0/2021 0/0410 0/0212 پارك

 4/1617 2/6659 0/2920 0/0270 0/0254 0/1993 0/2416 0/0220 0/1228 0/3225 0/1473 0/0410 0/0551 کوثر

 4/1291 2/6659 0/3301 0/0272 0/0247 0/1649 0/2553 0/0220 0/1228 0/2150 0/2021 0/0410 0/0582 هاشميه

دانش 

 آموز
0/0628 0/0410 0/1140 0/4300 0/1228 0/0220 0/2791 0/1914 0/0312 0/0288 0/3428 3/8084 5/4743 

 4/8975 2/6659 0/3555 0/0280 0/0336 0/1924 0/2674 0/0220 0/1228 0/8600 0/2516 0/0410 0/0575 دانشجو

 4/1625 2/6278 0/2920 0/0282 0/0324 0/1949 0/2791 0/0381 0/1228 0/3225 0/1333 0/0410 0/0505 صدف

 4/0884 2/6659 0/1777 0/0256 0/0280 0/1884 0/2791 0/0161 0/0551 0/4300 0/1365 0/0410 0/0450 تربيت

داند ان پز 

 شکان
0/0463 0/0410 0/2331 0/3225 0/0551 0/0161 0/2865 0/1922 0/0275 0/0247 0/3758 2/6659 4/2867 

 3/9205 2/6659 0/1650 0/0263 0/0269 0/1895 0/2900 0/0147 0/0551 0/1075 0/2903 0/0410 0/0483 نمایشگاه

پارك 

 بازی
0/0239 0/0246 0/1290 0/1075 0/0551 0/0147 0/2908 0/1910 0/0354 0/0258 0/1269 2/6659 3/6908 

 5/0925 2/6659 0/1269 0/0185 0/0394 0/1993 0/2990 0/0147 0/0551 1/5050 0/1290 0/0246 0/0149 طرقبه
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 مرجع: نگارندگان() ها ستگاهیه ا: نقشه تراکم جمعيتی محدود(1) شکل             مرجع: نگارندگان() ها ستگاهیا: نقشه دانه بندی قطعات مجاور (4) شکل

 

       
 مرجع: نگارندگان() ها ستگاهیا(: نقشه قدمت قطعات مجاور 1) شکل        مرجع: نگارندگان( ) ها ستگاهیای (: نقشه نوع دسترس6) شکل

 

 بدست یبرا شد گفته باال در که یفرمول به توجه با سپس

 ازيامت عدد ابتدا اريمع ریز هر لحاظ از ستگاهیا هر ازيامت آوردن

 اريمع ریز آن وزن در را اريمع ریز آن در ستگاهیا آن به مربوط

 ستگاهیا ازيامت مثالً. ميکن یم ضرب مربوطه اريمع وزن سپس و

 :شود یم محاسبه ریز صورت به یتيجمع تراکم لحاظ از ریغد

  ریغد ستگاهیا ازيامت=  9596×  3511× 353093=  35310

یتيجمع تراکم لحاظ از  

 ضریبمراتبی محاسبه  مرحله انتهایی در روش سلسله

 شاخص به ناسازگاری شاخص تقسيم از که باشد یم ناسازگاری

 تر کوچك ضریب این هرچه شود، یم حاصل بودن، تصادفی

 است قبول ها قضاوت در سازگاری باشد، 7/3 مساوی یا

 دیگر عبارت به. شود نظر تجدید ها قضاوت در باید وگرنه

 شود تشکيل مجدداً باید ها شاخص دودویی مقایسه ماتریس

 سازگاری ضریب اینکه به توجه با (. 30: 7012 ؛یطاهر پور)

 قبول مورد ها قضاوت در یسازگار باشد، یم 32/3 مساوی

 .باشد ینم ها قضاوت در نظر تجدید به نيازی و است

 به مختلف یارهايمع ریز در را آمده بدست اعداد سپس

 از ستگاهیا هر یینها ازيامت تا کرده جمع هم با یفیرد صورت

 یها ستگاهیا مجاورت در یتجار و دیخر مراکز احداث لحاظ

 تیاولو و یینها ازيامت مشاهده یبرا. دیآ بدست یشهر قطار

 به توان یم یشهر قطار كی خط گانه 99 یها ستگاهیا یبند

 .نمود مراجعه (4) جدول

با توجه به اینکه در هر نوع برنامه ریزی الزم به تذکر است که 

ل برنامه ریزی را تحت عوامل و معيارهایی وجود دارند که ک
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الشعاع خود قرار داده و بر آن تأثير مستقيم دارند و لحاظ 

ننمودن آن معيارها باعث عدم کارایی و تحقق برنامه ریزی 

شود لذا در این پژوهش این معيارها را به عنوان عوامل  می

مدیریتی و سياستی در نظر گرفته شده است و تأثير این عوامل 

ها مد نظر قرار  آنها در ارزیابی نهایی ایستگاهبا توجه به اهميت 

این پژوهش ابتدا امتياز نهایی نتيجه در در گرفته است 

گانه خط یك قطار شهری مشهد با توجه به  99ی ها ستگاهیا

ش عوامل اجتماعی، ترافيکی، اقتصادی و کالبدی از طریق رو

AHP  یی که امتياز آن با ها ستگاهیابه دست آمده و سپس

به نمودار نرمال در قسمت مجاز قرار گرفته بود با توجه  توجه

دوباره  AHPبه عامل عملکردی و سياستی از طریق روش 

امتياز دهی شده تا اولویت نهایی ایستگاه از نظر احداث مراکز 

 تجاری و خرید به دست آید.

آنها را به سه  ها ستگاهیا ابتداییسپس برای تعيين اولویت بندی 

 یر مشخص است تقسيم گردید:گروه که در ز

 باال پتانسيل دارای های ایستگاه -

 متوسط پتانسيل دارای های ایستگاه -

 های نامناسب ایستگاه -

ابتدا نمودار نرمال را بر اساس امتياز نهایی هر  به این منظور

ایستگاه تشکيل شد و با فرض اینکه جامعه آماری مذکور یك 

 ل محسوب شود.جامعه نرما

باشد یعنی امتياز  یی که امتياز آنها بيش از ها ستگاهیا -

 دارای های جزء ایستگاه باشد 159632نهایی آنها بيش از 

 محسوب شده است. باال پتانسيل

        و  که امتياز نهایی آنها بين  ییها ستگاهیا -

ز و بيشتر ا 159632نهایی آنها کمتر از  باشد یعنی امتياز

متوسط  پتانسيل دارای های ایستگاهباشد جزء  451197

 محسوب خواهد گردید.

باشد یعنی امتياز  یی که امتياز آنها کمتر از ها ستگاهیا -

های نامناسب  ایستگاهباشد جزء  451197نهایی آنها کمتر از 

 .گردند یممحسوب 

 

 

 

 

 
 

 )مرجع: نگارندگان(ها ستگاهیایی نهاامتياز  بر اساس: نمودار نرمال (3) شکل
 

های  در ناحيه ها ستگاهیااولویت بندی  (1)و جدول  (2)شکل 

 .باشد یمویژه یك و دو و نامناسب 
 

 
 مرجع: نگارندگان() یبر اساس امتياز نهای ها ستگاهیا: اولویت بندی (2) شکل

 

یی که دارای پتانسيل باال جهت ها ستگاهیادر مرحله بعدی 

 الویت بندی شده است. اند بودهاحداث مراکز تجاری و خرید 

معيار یا عامل ششم یعنی  ها ستگاهیابرای اولویت بندی این 

عوامل سياستی و مدیریتی را در امتيازدهی دخالت داده تا 

به دست آید. که در ادامه به تشریح  ها ستگاهیااولویت نهایی 

 :میپرداز یمآن 

عوامل سياستی و برنامه ریزی  ريتأثبررسی -4-3-1

 باال پتانسيل دارای های بر اولویت بندی ایستگاه

 جهت احداث مراکز خرید و تجاری:

 پدافند غير عامل: -4-3-1-1

عامل مذکور بر مبنای مطالعات پایه محيط طبيعی  ريتأثبررسی 

بندی  شاور فرنهاد صورت گرفته است. بر اساس نقشه پهنهم

مطرح شده که نتایج شدت ت پذیری این مطالعا شدت آسيب

گانه به صورت زیر 99های  آسيب پذیری در محدوده ایستگاه

است:

2.5

86

9 

2.5

55

2 
2...5

 پتانسيل باال ايستگاه هاي داراي 1

 ايستگاه هاي داراي پتانسيل متوسط

 

 ايستگاه هاي نامناسب
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 بر اساس امتياز نهایی ها ستگاهیا: اولویت بندی (1)جدول 

 نام ایستگاه
امتياز 

 نهایی

 ها اولویت بندی ایستگاه

ویژه 

 یك

ویژه 

 دو
 نامناسب

       6/5397 غدیر

       5/3773 پروین اعتصامی

       4/6412 هفده شهریور

       7/0414 بسيج 

       5/9489 امام خمينی

       6/9643 شریعتی

       5/9611 پاستور

       4/8845 طالقانی

       5/4495 فلسطين 

       4/2530 خيام 

       4/1459 آزادی

       5/3399 پارك

       4/1617 کوثر

       4/1291 هاشميه

       5/4743 دانش آموز

       4.8975 دانشجو

       4/1625 صدف

       4/0884 تربيت 

 4/2867 داند ان پز شکان
    

       3/9205 نمایشگاه

       3/6908 پارك بازی

       5/0925 طرقبه

 

های  ایستگاهه های ناحيه ویژه یك محدود در بين ایستگاه

نسبت  کمتری پذیری آسيب دارای غدیر آموز و انش، دپارك

های  ایستگاه محدوده .باشد یم دارا را ها ستگاهیا محدوده سایر به

شریعتی، پاستور و فلسطين دارای آسيب پذیری متوسط تا زیاد 

و امام خمينی دارای  های بسيج و محدوده ایستگاه باشد یم

 باشند یم ها ستگاهیابيشترین آسيب پذیری نسبت به سایر 

 (. 944:7033 فرنهاد،)

 

 

 

 طرح فرادست: -4-3-1-2

بررسی عامل فوق بر مبنای مطالعات طرح جامع مشهد در نظر 

به دليل اینکه هنگام انجام این پژوهش طرح ت )گرفته شده اس

اساس در  نیبر ا. ت(اسجامع مالك عمل طرح مهرازان بوده 

این مرحله تأکيد عامل فوق بر کاربری پيشنهادی است که 

 گانه 99های  های اطراف ایستگاه طرح جامع برای محدوده

حاصل  جینتار ادامه ت. دخط یك قطار شهری ارائه نموده اس

 از بررسی پيشنهادات طرح جامع آورده شده است:

های غدیر و  ستگاهبا توجه به طرح جامع مهرازان محدوده ای

ی در ها یکاربرپروین اعتصامی که به کاربری مسکونی و 

سطح ناحيه اختصاص یافته است با پيشنهادها این مطالعه جهت 

احداث مراکز تجاری که در سطوحی باالتر از ناحيه کار 

این دو ایستگاه از اولویت احداث  جهينت درمغایر است،  کند یم

 .گردد یمی فرادست حذف ها طرحمراکز تجاری از لحاظ 

 و محدودههای بسيج و امام خمينی  ایستگاهه هم چنين محدود

آموز به کاربری  های پارك و دانش ایستگاه ضلع شمالی

و تجاری با تراکم کم تخصيص یافته است  –مسکونی 

و ز های پارك و دانش آمو ایستگاه ضلع جنوبی محدوده

طين به کاربری لس، فاستور، پهای شریعتی محدوده ایستگاه

 تجاری با تراکم متوسط تخصيص یافته است –مسکونی 

 .(7013)مهرازان، 

 : قابليت بلند مرتبه سازی -4-3-1-3

بررسی عامل مذکور بر مبنای مطالعات مشاور پژوهش 

ساختمانی )مطالعات خط یك قطار شهری مطالعات اقتصادی 

 یها پژوهش) ( صورت گرفته استها ستگاهیادر حوزه نفوذ 

که نتایج آن به صورت خالصه با توجه به  ،(7031 ،یساختمان

 (6)گانه خط یك قطار شهری در جدول  99های  ایستگاه

 آمده است:
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 ی با پتانسيل باالها ستگاهیاسازی در : قابليت بلند مرتبه (6)جدول 

 قابليت بلندمرتبه سازی نام ایستگاه

 صدور مجوز مازاد تراکممحدودیت  غدیر

 وین اعتصامیپر
تراکم به دليل مجاورت با فرودگاه  محدودیت مازاد

 سنگين یها نيو توقفگاه ماش

 قابليت صدور مجوز تراکم مازاد بسيج

 قابليت صدور مجوز تراکم مازاد امام خمينی

 قابليت صدور مجوز تراکم مازاد شریعتی

 پيشنهاد صدور مجوز مازاد تراکم پاستور

 اد تراکمصدور مجوز ماز فلسطين

 پارك
به دليل وجود دانشگاه فردوسی و پارك ملت 

 شود یتغييرات تراکم پيشنهاد نم

 دانش آموز
در شمال ایستگاه و بلوار دانش آموز محدودیتی 

 شود یجهت صدور مجوز مازاد تراکم دیده نم

 

های غدیر و پروین  بر طبق جدول فوق محدوده ایستگاه

ی ها نيماشدگاه و توقفگاه اعتصامی به دليل مجاورت با فرو

د. باش یمسنگين دارای محدودیت صدور مجوز مازاد تراکم 

چنين در محدوده ایستگاه پارك به دليل وجود دو هم 

کاربری تثبيت شده دانشگاه فردوسی و پارك ملت تراکم 

یعنی محدوده  ها ستگاهیاو در مابقی  شود ینممازاد پيشنهاد 

ز ، شریعتی، پاستور و دانش آموهای بسيج، امام خمينی ایستگاه

 .باشد یمقابليت صدور مجوز مازاد تراکم بال مانع 

 محيط پيرامون: راتيتأث -4-3-1-4

محيط پيرامون بر مبنای مطالعات پایه محيط  راتيتأثمطالعه 

و به دليل محدودیت اطالعات  باشد یمطبيعی مشاور فرنهاد 

 دارای های گاهایستشدت آلودگی صوتی بر محدوده  ريتأثتنها 

ر زیر نتایج حاصل به طور ت. دبررسی شده اس باال پتانسيل

 آمده است:ه خالص

حدوده ایستگاه پارك ، مباال پتانسيل دارای های ایستگاهدر بين 

 31حدوده ایستگاه بسيج با ، مدسی بل 33با شدت آلودگی 

بيشترین ل دسی ب 34ایستگاه فلسطين با و محدوده دسی بل 

 (. 707:7031فرنهاد،) دباشن یمار آلودگی را د
 

 دارای های ایستگاه بندی اولویت و نهایی ارزیابی-4-4

 ی:و تجارجهت احداث مراکز خرید  باال پتانسيل

که امتياز هر زیر معيار نسبت به یکدیگر  (1)با توجه به جدول 

سياستی  )عوامل فوق عوامل پس از بررسی دینما یممشخص  را

نتایج زیر  باال پتانسيل دارای های یستگاهادر  (و برنامه ریزی

 بدست آمد:
 

 ریزی: امتياز زیر معيار عوامل سياستی و برنامه(1)جدول 

 اريمع ریز معيار اصلی
در  امتياز نهایی

 مقایسه دو دویی

عوامل سياستی 

 و برنامه ریزی

 1 پدافند غير عامل

 2 فرادست یها طرح

 1 قابليت بلند مرتبه سازی

 6 ثرات زیست محيطیا

 

عوامل  اساس بر باال پتانسيل دارای های ایستگاه نهایی ارزیابی در

سياستی و برنامه ریزی با توجه به اینکه عوامل طرح فرادست و 

به سزایی در گزینش نهایی دارند  ريتأثقابليت بلندمرتبه سازی 

 :باشد یمناحيه ویژه یك به شرح زیر  های ایستگاه بندی اولویت

 یعتیشر ستگاهیا .7

 پاستور ستگاهیا .9

 ینيخم امام ستگاهیا .0

 جيبس ستگاهیا .4

 نيفلسط ستگاهیا .1

 آموز دانش ستگاهیا .6

 پارك ستگاهیا .1

 ریغد ستگاهیا .3

 یاعتصام نیپرو ستگاهیا .2

 

 ها:پيشنهاد ارائه و نتيجه گيری -5

 از که باشد یم موضوعاتی از یکی غيرعامل پدافنددفاع و  عامل

 ای ویژه جایگاه از شهرها برای ریزی برنامه در تاکنون گذشته

کمترین  که ریزی برنامه ای گونه به شهرها و است بوده برخوردار

پذیری را نسبت به سوانح مختلف داشته باشند. در این  آسيب

سعی شد به نقش آن  عامل غير پدافندبه اهميت  هراستا با توج
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 نیتر مهم را آنتوان که می ها یکاربرمطلوب  یابی مکاندر 

پذیری مراکز حياتی و  آسيب اقدام پدافند غير عامل در کاهش

در این پژوهش عوامل  شود. پرداخته باشد یمحساس محسوب 

کاربری مراکز تجاری و خرید به روش  یابی مکانمؤثر در 

 اند شدهبندی  به شش دسته تقسيمس دلفی شناسایی شده و سپ

تی و مدیریتی و پدافند غير عامل به عنوان یك زیر معيار سياس

که برنامه ریزی صورت گرفته را خارج از محيط برنامه ریزی 

مورد  بيرونی عامل یك و به صورت داده قرار خود الشعاع تحت

بررسی قرار گرفته است. با توجه به اینکه در این پژوهش 

از نظر  ولی بوده مناسب از نظر پدافند غيرعامل که ییها ستگاهیا

لذا در  باشند یم یتر نیيپاهای خيلی  عوامل دیگر دارای رتبه

( AHP) مراتبی سلسله روش به توجه با )که ها ستگاهیا بندی طبقه

برای به دست ) هایستگا هر نهایی امتياز و صورت گرفت(

 ارهايمع ميترس و ليتحل ق،يتلفآوردن امتياز نهایی هر ایستگاه و 

ا شاهد ( ماست شده استفاده Overlay توابع و GIS افزار نرم از

های دارای اولویت  ستگاهیابه عنوان  ها ستگاهیاآن بودیم این 

)مانند  اند شده معرفی خرید و تجاری مراکز احداث جهت پایين

 : گردد یملذا در این راستا پيشنهاد  غدیر( و های پار ستگاهیا

به عنوان احداث مراکز تجاری و خرید  ییها ستگاهیااوالً 

سيب پذیری را داشته و از طرف انتخاب شوند که کمترین آ

دیگر دارای رتبه باالتری نسبت به دیگر عوامل باشند لذا 

جهت  یتر مناسبهای  های شریعتی و پاستور گزینه ایستگاه

)چون هم دارای  باشند یماحداث مراکز تجاری و خرید 

آسيب پذیری متوسط بوده و هم از لحاظ دیگر عوامل دارای 

و ایستگاه امام خمينی هر چند که ( باشند یمرتبه باالتری 

ولی چون  باشد یمدارای اولویت سوم از لحاظ کليه عوامل 

به عنوان احداث مراکز  باشد یمدارای آسيب پذیری زیاد 

 .گردد ینمتجاری و خرید پيشنهاد 

ریزی  با توجه به اهميت موضوع پدافند غيرعامل در برنامه ثانياً

و همچنين ضرورت  اه یکاربرمطلوب  یابی مکانشهری و 

مقابل تهدیدات  در که است موقتی اسکان ایجاد پناهگاه )مکان

ی معمولی از ایمنی و پایداری به ها ساختمانمتعارف نسبت به 

: اگر در شود یم( پيشنهاد باشد یمباالتری برخوردار  مراتب

ی و تجار مراکز)مانند  ها یکاربربرخی از  یابی مکانهنگام 

لحاظ شود عالوه  غيرعامل پدافند به مربوط مباحث ،و...( خرید

برای باال بردن امنيت جانی افرادی که برای در آنجا حضور 

را در مقابل سوانح غير قابل  کنند یمدارند و یا به آنجا مراجعه 

 واز آنها به عنوان پناهگاه درجه د توان یمی باال برد نيب شيپ

مقاوم  متعارف یها سالح مختلف اثرات مقابل در که پناهگاهی)

ی اتمی و شيميایی مقاوم ها سالحبوده ولی در مقابل اثرات 

)فقط در مقابل موج و ترکش  سه( یا پناهگاه درجه باشد ینم

ی متعارف قابليت مقاومت دارد( مورد استفاده نمود. ها سالح

های  که این باعث عملکرد چند منظوره آنها شده و از هزینه

نقاط مختلف شهر  در مستقل ها گاهپناهباالیی که برای ایجاد 

 جلوگيری نمود. شود یم
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