
 

 

 

 

 

 
 

مقیاس با رویکرد تهدیدات و های تجاری بزرگهای فضای معماری ساختمانارزیابی شاخص

 مخاطرات شهری
 

 ریزی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایرانو برنامهیی ریزی شهری، دانشکده علوم جغرافیادانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه منصور باقرصادرنانی

 ریزی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایرانو برنامه ییریزی شهری، دانشکده علوم جغرافیاجغرافیا و برنامه ستاد گروها *حمیدرضا وارثی

 ریزی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایرانو برنامه ییریزی شهری، دانشکده علوم جغرافیاجغرافیا و برنامه گروهاستاد  مسعود تقوائی

 25/09/97 پذیرش: 03/06/97 دریافت:

مقیاا  های تجااری بزر ها در مرحله طراحی معماری ساختمانکار بستن آندستیابی به معیارهای فنی که با به: چکیده

سطح امنیا  شاهروندان را در برابار  دتوانگردد، میمیریزی شهری محسوب های مهم در برنامهکه به عنوان یکی از کاربری

پذیری و ارائاه اساتمرار خادمات و فعا یا  ایان د و موجا  کااهش آسای دیدات و مخاطرات طبیعی، افزایش دهاانواع ته

پیمایشای، باه بررسای موضاوع در  -کااربردی و رو  توصایفی -ایشود. پژوهش حاضر باا ماهیا  توساعهها میساختمان

های تجااری بارای ارزیاابی فیاای معمااری سااختمان ،ای تجاری بزر  مقیا  پرداخته اس . در این پاژوهشهساختمان

ز ز اه در  مقیا ، پنج معیار استمرار فعا ی  در شرایط اضطراری، هزینه، تسهیل خروج اضطراری، کاهش اثر انفجاار وبزر 

به بررسی موضوع و ارائه مدل جه  ارزیاابی  Smartو  Swaraهای گیری از رو با بهره ،این پژوهشنظر گرفته شده اس . 

دهاد نشاان می ،های فیاای معمااریو شاخص اس . نتایج حاصل از ارزیابی معیارها پذیری فیای معماری، پرداخته آسی

هاای نمعیارهای قابلی  کاهش اثر انفجار، تسهیل خروج اضطراری، استمرار فعا ی  در شرایط بحران، ز ز اه و هزیناه باا وز

گیری از مادل ارائاه شاده، اند. با بهرههای اول تا پنجم قرار گرفتهدر رتبه 1543/0و  1852/0، 2315/0، 2778/0، 3056/0

پذیری مورد ارزیابی آسی  را مقیا  در برابر تهدیدات و مخاطرات شهریهای تجاری بزر توان فیای معماری ساختمانمی

 ها در هر شاخص و معیار را بررسی کرد.پذیری و نقاط ضعف این ساختمانقرار داد و همچنین میزان آسی 

 مقیا پذیری، پدافند غیرعامل، ساختمان تجاری بزر فیای معماری، تهدیدات، سازگاری، آسی  واژگان کلیدی:

 JEL :L15, L74, F13, R12بندی طبقه

 

 

 

 

 

 

  h.varesi@geo.ui.ac.ir نویسنده مسئول: *

 1-14 ،((26 پیاپی)2)7 شهری، مدیری  و اقتصاد پژوهشی -علمی فصلنامه

 www.iueam.ir 
، ISC ،EconLit ،Econbiz ،EBZ ،GateWay-Bayern، SID، Google Scholar، Noormags ،Magiranنمایه در 

Ensani ،RICeST ،Civilica 
پژوهشی  -فصلنامه علمی 2345-2870شاپا:   

 اقتصاد و مدیریت شهری
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 مقدمه -1

گیری محیط زنده، نقش ارتباطات انسانی، در شکل

بارای اساسی دارند. انساان باا مداخلاه در محایط، آن را 

نیاز در ساازد، متقااب م محایط ارتباطات خاود آمااده می

گیری هویاا  و شخصاای  انسااان و همچنااین شااکل

نقاش مارثر دارد )دیباا و  ،های انساانیهماهنگی فعا ی 

ها از روابط میان شناسه ،معماری(. فیای 1374انصاری، 

یا حد و مرزها و همچنین از ساطوحی کاه در برگیرناده 

ها را تعریاف های شناساه نیساتند و ای محادودهویژگی

(. یکای از 1392، 1ماای شاوند )فاونکنند، زاده میمی

گذاری افراد بر آن مکان، ارز  -معیارهای مطلوبی  فیا

راحال در م برانرا کاار مکان اس  که ایان موضاوع -فیا

. معماری، فیا را دهندمینهایی رشد مکان، به آن نسب  

انسان با  یادراککند. بخشی از تعامل تنظیم و تنسیق می

گردد  ایکن عناصار ها و خاطرات او باز میفیا، به تجربه

دهی و سااختارمندی آن را بار کا بدی، وظیفاه ساازمان

عهده دارند. به هماین د یال، مفهاوم رویاداد، نااظر بار 

رخدادهای جاری فیا با توجه به مر فه زماان اسا  کاه 

ذهان افاراد در فیاا، تلقای از فیاا را در  نباودحیور یا 

 (.1391، 2کند )الوسونخو  دگرگونی میدس  ،ط مخا

توان یاف  که بشر، کمتر سا ی را می طول تاریخ در

از جهان به وقاوع نییوساته باشاد. باا  ایجنگی در نقطه

نیاز ایان روناد،  ورود بشر به دوران شکوفایی و پیشارف 

های تجاااری افاازایش یافاا . در ایاان میااان، ساااختمان

 ، تحا شهرها به طار  مختلافمقیا  موجود در بزر 

گیرناد. های آن قارار میآسی  ناشی از حم ت و آسی 

در چنین وضعیتی، غا باام سااختمان، کااربری خاود را از 

یا در اثر مدفون شدن زیار آوار یاا  ،دهد و افراددس  می

ای، جاان در اثر موج انفجار یا برخاورد اجساام غیرساازه

زاده، و عراقای یانفراها یج  دهند )خود را از دس  می

در شارایط  ،مقیاا های تجاری بزر (. ساختمان1391

ها در پذیری آنبحرانی با توجه به میزان پایداری و آسی 

                                                            
1- Von Miss 

2- Lawson 

توانناد ارائاه خادمات مساتمر و برابر انواع تهدیادات می

کننده مااادیری  بحاااران باشاااند. پایاااداری تساااهیل

انااواع مقیااا  در براباار های تجاااری بزر ساااختمان

ها بستگی تهدیدات، به فیای معماری این نوع ساختمان

تواند نقش بسزایی در دارد و همچنین فیای معماری می

ها در براباار پذیری ایاان نااوع ساااختمانکاااهش آساای 

تهدیاادات مخاااطرات شااهری داشااته باشااد. در شاارایط 

های طبیعی، ارائه خدمات مستمر اضطراری و وقوع بحران

ثیرگذار در تسهیل مدیری  بحران، ماان  از جمله موارد تأ

از اخاا ل در عملکاارد اقتصاااد شااهری، افاازایش آسااتانه 

استقام  مردم و پایداری ملی اس  که از اهداف پدافناد 

د. به همین منظور، نیااز اسا  ابعااد و نباشغیرعامل می

مقیاا  در های تجااری بزر پذیر ساختماننقاط آسی 

 هایاز ا مان یبه عنوان یک ،یبرابر تهدیدات و مخاطرات شهر

پذیری ایان ناوع از بررسی شود تا میازان آسای  ،شهری

 مشخص گردد. ،هاها و راهکارهای کاهش آنساختمان

 

 پیشینه تحقیق  -2

 خارجی هایالف( پژوهش

( تحقیقاااتی را باار روی چگااونگی 2004) 3کوکاااز

های مقاوم در برابر انفجاار انجاام داد و طراحی ساختمان

ای تأثیرگااذار باار روی ساااختمان، در کنااار عواماال سااازه

هایی از معمااااری را نیاااز در طراحااای ایااان شااااخص

توان به ها در نظر گرف . از جمله این عوامل میساختمان

 شاره نمود.میزان استق ل فیاهای معماری ا

( در پاژوهش خاود، یا  2004) 4و گویاال سینها

ها ای ساختمانپذیری  رزهرو  کلی برای ارزیابی آسی 

را ارائاااه کردناااد. در ایااان پاااژوهش، رو  ارزیاااابی 

پذیری ملای هناد باه عناوان جزیای از چاارچوب آسی 

در نظر گرفته شده اسا . در ایان  ،مدیری  ریس  ز ز ه

های مهام بارای ارزیاابی خصمطا عه، پ  از بررسی شاا

                                                            
3- Koccaz 

4- Sinha and Goyal 
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 یستی از معیارها به منظور تعیین ساری  ساختمان، چ 

 پذیری ساختمان ارائه شد.میزان آسی 

( در پژوهش خود، ابتدا 2007و همکارانش ) 1راشد

نقش سیستم اط عاات جغرافیاایی و سانجش از دور در 

پذیری را بررسای کردناد و بینی آسی سازی و پیشمدل

ه رسیدند که سیستم اط عات جغرافیایی باا به این نتیج

سااازی تواناد در مدلداشاتن باناا  اط عااتی جااام  می

 پذیری، نقش اصلی را ایفا کند. آسی 

( به ارزیابی فرم سااختمان و 2010) 2گبن و داگی

اثر محیط در کاهش امواج انفجار در ساختمان پرداختند. 

وارد شده  محققان به این نتیجه رسیدند که حداکثر فشار

به ساختمان و بیشترین تأثیر، به فاصله از مرکاز انفجاار، 

زاویه انعکا  موج انفجار و مقاوما  سااختمان در برابار 

هاای سااختمان، د. همچناین ا مانباشامیامواج انفجاار 

 د.دارننقش بسزایی در کاهش امواج انفجار 

پذیری آسای  های ارزیاابی( انواع مدل2011) 3واکر

. او با بررسی اناواع را بررسی کرده اس ساختمان در برابر باد 

ها به بررسای رفتاار ها به این نتیجه رسیده که اکثر مدلمدل

پردازند و به کاربری ساختمان که نقاش بسازایی در سازه می

 برابر انواع مخاطرات دارد، پرداخته نشده اس .

ارزیااابی  باارای، مااد ی (2016و همکااارانش ) نخعاای

مطا عاه  پذیری فرم معماری ساختمان در برابر انفجاارآسی 

 در ایاان ارائااه کردناد. ریساوئی  خاارا آسامان ماوردی

 عوامال انفجار، اثرات کاهش توانایی هایاز شاخص ،پژوهش

 بحران شرایط در فیاهای بین ارتباط اجرا، سادگی اقتصادی،

استفاده شد. طبق  کاربرد، غیرقابل فیای حداقل ایجاد و

 ریساوئی  خرا آسمان موقعی  های این پژوهش،یافته

 ارزیابی شد. متوسط سطح درصد امتیاز، در 11/62 با

 داخلیهای ( پژوهشب

گیااری از ( بااا بهره2013و همکااارانش ) 4بیطرفااان

های بهیناه به بررسی ترکی  IHWPو  AHPهای رو 

                                                            
1- Rashed  
2- Gebbeken and Döge 

3- Walker 

4- Bitarafan 

انااد. محققااان در هااای معماااری ساااختمان پرداختهفرم

پژوهش خود به این نتیجه رسیدند کاه فارم سااختمانی 

ها عملکارد بهتاری از منظار مرکزگرا نسب  به سایر فرم

 پدافند غیرعامل دارد.

تحقیقااتی باا عناوان معیارهاای  (1389حسینی )

 های جمعایی سااختمانپدافند غیرعامل در طراحی معماار

بندی به طبقه ،شهری انجام داده اس  که در این پژوهش

مناسبی در خصوص انواع ساختمان صورت پذیرفته و در 

ها براساا  درجاه هر کاربری، ابتدا اهمی  زیرمجموعاه

تهدید مبنا و امکان تهاجم به آن و  زوم تداوم فعا ی  در 

تی جها  سی  م حظازمان جنگ تعیین گردیده اس  و 

 ها مطرح شده اس .طراحی معماری هر ی  از آن

( بااه ارزیااابی 1391پورموسااوی و همکااارانش )

های شاهری باا اساتفاده از مادل پذیری ساختمانآسی 

Fuzzy AHP بعد از ارزیابی میازان  ،پرداختند. محققان

پذیری ساختمان، به این نتیجه رسیدند که مصا ح آسی 

مقاوم در ساخ  و ساازها، بااال باودن عمار دوام و کمبی

های یابی ساخ  و سازها بر روی زمینها، مکانساختمان

، تمرکاز و وسازساخ ناپایدار، عدم رعای  استانداردهای 

از جملاه عوامال  تراکم زیاد جمعی  با مطا عات ضاعیف

 باشد. های شهری میپذیری ساختمانمهم در آسی 

( بااه 1393ابراهیمیااان قاجاااری و همکااارانش )

های شهری با استفاده پذیری ساختمانسازی آسی مدل

 GISمراتبی در محیط های د فی و تحلیل سلسلهاز رو 

کاه در محادوده  انادپرداختند. نتایج مطا عات نشان داده

درصاد  38شاهر تهاران( حادود  6مورد مطا عه )منطقه 

پذیری درصاد آسای  60م، پذیری کآسی  ،هاساختمان

پذیری ها آساای درصااد ساااختمان 2متوسااط و حاادود 

ضارورت بااالی اقادامات  دهندهباالیی دارناد کاه نشاان

اساساای بااا رویکاارد پدافنااد غیرعاماال باارای کاااهش 

 باشد.پذیری میآسی 

باه  ،ای( در مقا ه1394میری )اکبری و ساداتعلی

خیز براساا  پذیری معابر در شهرهای  رزهبررسی آسی 

پرداختند. محققان در پژوهش خود به این  IHWPمدل 
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نتیجه دس  یافتند که درجه محصور بودن باال، افازایش 

 ویاژه کااربری سطح سروی  ترافی ، تراکم جمعی  و نظام

هاای تجااری، تفریحای و زمین به صورت تمرکز کاربری

 پذیری معابر هستند.دالیل اصلی آسی ای، فرامنطقه

 ،( در مطا عه خاود1395فرد و همکارانش )سلطانی

پذیری به تحلیل فیاایی اثارات شابکه معاابر بار آسای 

مح ت شهری در برابر ز ز ه پرداختند و برای شناساایی 

زیاار معیااار  25معیااار و  7از  ،پذیرهای آساای محاادوده

درصاد  58استفاده کردند. نتایج نشان دادند که بایش از 

پاذیری زیااد و خیلای از محله امیریه در محدوده آسای 

های درونای ن از نظر فیایی، بخشد. همچنیزیاد قرار دار

  دارند. را بیشترین تراکم نقاط و محورهای بحرانی محله

خود، به ارزیابی ( در پژوهش 1394نخعی و پیری )

 BMSخطرپذیری سااختمان اداری و معرفای و بررسای 

هااای مختلااف معماااری، ا کتریکاای و مکااانیکی در بخش

های سامانه بندی زیرسامانهساختمان پرداختند. با او وی 

هوشااامند سااااختمان باااه اهمیااا  بخاااش معمااااری 

 های اداری اشاره شده اس .ساختمان

پذیری ( به ارزیابی میزان آسای 1394کرمی و کرمی )

 ی پرداختناد.های اداری از منظر مدیری  بحران شهرساختمان

محققان با ارائه پنج گروه شاخص به این نتیجه رسایدند 

های اصاو ی در ریزی و اجارای اساتراتژیکه توجه برنامه

ها و خطارات احتماا ی و افازایش راستای کاهش آسای 

سطح مدیری  صحیح و اصاول بحاران و راهکارهاایی در 

 اس . ریناپذاجتنابراستای کاهش و تعدیل آن، ضرورتی 

( در تحقیقی باا اساتفاده 1396حسینی و زیتونی )

هاای تجااری باا یابی بهینه مجتم معیار، به مکان 11از 

مراتبی در محاایط سیسااتم اسااتفاده از تحلیاال سلسااله

اط عات جغرافیایی پرداختند. نتایج مطا عاات نشاان داد 

های تجااری متناسا  باا حجام که ا گوی توزی  مجتم 

در محدوده مورد  یابیمکانای جمعی  شهر و استاندارده

 مطا عه نبوده و از توزی  مناسبی برخوردار نبوده اس . 

( در پژوهش خود باه 1395حسینی و همکارانش )

های اداری بررسی ا زامات و م حظات معماری ساختمان

شهری از منظر پدافند غیرعامال پرداختناد. محققاان در 

هایی باارای طراحاای معماااری پااژوهش خااود شاااخص

 های اداری شهری و ا زامات آن ارائه کردند. اختمانس

باه بررسای میازان ای ( در مقا ه1396شاهیوندی )

پذیری مح ت شهری شهرکرد در تطابق با اصاول آسی 

از هاا تحلیال داده پدافند غیرعامل پرداخته اسا . بارای

در ایان مقا اه،  استفاده شده اس . AHPو  ANP مدل

طبقاه  شاشپذیری در میزان آسی شهر شهرکرد از نظر 

کم، کم و  پذیری خیلی زیاد، زیاد، متوسط، نسبتام)آسی 

 .خیلی کم( از هم متمایز شده اس 

پذیری در مطا عات انجام شده برای ارزیابی آسای 

، AHP ،ANPهای کیفای یاا عمومام از مدل ،هاساختمان

IHWP  و غیره استفاده شده اس  در این پژوهش ضمن

های فیای معماری با اساتفاده بررسی معیارها و شاخص

با ارائه مد ی باه SMART1و  Swaraهای نوین از رو 

های پذیری فیااای معماااری ساااختمانارزیااابی آساای 

 شود.پرداخته می ا یمقبزر تجاری 

 

 مبانی نظری  -3

 در را متعاددی هاایفعا ی  که دارد شهر، کا بدی

 فیاهای شهری ها،فعا ی  اس . مجموعه داده جای خود

 دیرباز، از تجاری بخشد. فیاهایهوی  می آن به و سازدمی را

 قل  حکم واق  در و اندبوده زیستی مجموعه هر ارکان از

 (؛ تاا1384اند )اباذری و یوسفعلی، کرده ایفا آنها برای را

 در را او یاه شهرهای اسا  محققان، از ایعده که جاآن

 رونادمی پیش جا آن تا اند وکرده جستجو آنها تجاری قلمرو

دانناد. می انساان تجااری غریازه زاده را انساان تمدن که

 محصاول ،شهر که اندایده این بر های اقتصادی، مبتنینظریه

جامعه اس . در تحول از  بازار کارکردهای و تجارت پیوند

 از بعیای در تو یاد افازایش شاهری، جامعه به روستایی

گردیاد.  تجااری مباادالت افزایش موج  ابتدایی، جوام 

                                                            
1- Simple Multi Attribute Ranking Technique 
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 منطقاه، هر تجاری و اقتصادی عمده هایشاخص از یکی

  (.1395زاده و همکاران، اس  )شهاب منطقه آن تجاری مراکز

 مشخص زمین، کاربری ریزیبرنامه بحث در امروزه

تعیاین  شاهر، فیایی زمین، ساماندهی مصرف نوع کردن

 هایبا سیستم و یکدیگر با آنها انطبا  چگونگی و هاساخ 

(. 1388، نیاا و همکاارانابراهیماس  ) نظر شهری، مورد

 کاه هساتند هااییکاربری جملاه از نیاز تجااری مراکاز

 .دهندمی قرار تأثیر تح  نیز را اقتصادی شهری هایفعا ی 

مقیااا  شااهری؛ از جملااه تجاااری بزر مراکااز 

 باه را ایوابساته های شهری هستند که جمعی کاربری

 از شادت به ،وقوع بحران صورت در که دارند دنبال خود

 احتما ی، هایآسی  خطر پذیرند. شناساییمی تأثیر آنها

 مقابله و مواجهه آمادگی برای و پیشگیری در مهمی نقش

دارد.  شاهری مناطق به مخاطرات وقوع آثار کیف و کم با

 منااطق تهدیدات و مخاطرات باه خطر شناخ  ابعاد اگر

 درساتی باه آن، نتیجاه در محتمل هایآسی  و شهری

 با ایان مقابله هایاقدام نوع و سطح توانمی شود، حاصل

 گساترده، طور به افراد، ت ت  مقیا  تا نیز را هاآسی 

 از باید شناختی منظور بخشید. بدین توسعه و کرد تعریف

  .گردد حاصل شهرها گرفتن قرار توجه مورد در مرثر عوامل

فیااای معماااری، از جملااه محورهااای مهاام در 

های تجاری اس  که نقاش بسازایی در میازان ساختمان

فیاا، مااهیتی  ها دارد.پذیری ایان ناوع سااختمانآسی 

کا بادی، حادود و  شکل دارد و به واسطه فارم و عناصاربی

معماری، با فرم و . شودثغور آن، تعریف، تدقیق و تحدید می

انساان  و با حیور یابدشناسایی می قابلی  عناصر کا بدی،

بار زماان، ادرا  تجربه  حظات جاری  واسطه در فیا و به

با یکدیگر که از  شود. فرم و عناصر کا بدی، در هماهنگیمی

 هاایکیفی  تبیاین در بخشمثاباه عنصار عینیا  آن به

 شود، ضمن تشکیل ارکاانمعماری یاد می فیای متعا ی

فیایی را نیز منجر  نظام ساختاری بر هیئ  فیا، انسجام

 میاان فواصال طور عام، باه معماری، به فیای .شوندمی

 آن، ایجااد هادف کاه شاودمی مصا ح ساختمانی اط  

 گااه کاه به طوری های انسانی اس ؛برای فعا ی  مأمنی

و اثر هنری شناخته  یابدمی ایهای ویژهفیا، کیفی  این

 . (1394)ف ح  و همکاران،  شودمی

 از جمله محورهای معماری سازگار باا اصاول و اهاداف

 هایپدافند غیرعامل، فیای معماری اس . با توجه به ساب 

 شامل سازگاری ؛ی مرثر بر فیای معماریهاشاخصمعماری، 

فیای مجاور، فیای امن، نحوه عملکرد فیاهای معماری 

بودن فیای ( ارگونومی) گراهای مختلف، میزان انساندر زمان

 ساختمان، نحوه جانمایی فیاهای حیاتی و حسا  سااختمان،

 . باشدیماستق ل فیاهای ساختمان و چگا ی فیاهای ساختمان 

 

 ی مرتبط با محور فضای معماری ساختمانهاشاخص -1جدول 

محور فیای معماری ساختمان ی مرتبط باهاشاخص ردیف  
 سازگاری فیای مجاور 1
 فیای امن 2
مختلفهای فیاهای معماری در زماننحوه عملکرد  3  
بودن فیای ساختمان( ارگونومی) میزان انسانگرا 4  
ساختمان حسا  وجانمایی فیاهای حیاتی  5  
 استق ل فیاهای ساختمان 6
 چگا ی فیاهای ساختمان 7
 مبلمان 8

 

 روش تحقیق  -4

پااژوهش، رو  تحقیااق مااورد اسااتفاده در ایاان 

باشد و معیارهای اساسای پیمایشی )د فی( می -توصیفی

براسااا  مطا عااه مناااب   ،یااابیباارای ارزیااابی مکان

اند. به منظور بررسای و ارزیاابی ای، حاصل شدهکتابخانه

هایی طراحی یابی، پرسشنامهها و معیارهای مکانشاخص

گردیده که با استفاده از تکنی  د فی و اساتفاده از رو  

نخبه و خبره )مدیر و کارشناسان  150دفی از نظرات تصا
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سازمان پدافند غیرعامل کشاور، وزارت راه و شهرساازی، 

شهرداری تهران، انجمن علمای پدافناد غیرعامال ایاران، 

بهشاتی  اساتید دانشگاه تهاران، علام و صانع  و شاهید

پذیری ها را نسب  به آسی تهران( که بتوان تمام دیدگاه

 2اختمان را داشا ، مطاابق جادول فیای معمااری سا

بارای  SMARTاستفاده شده اسا . در اداماه، از رو  

های تجاااری پذیری ساااختمانتعیااین ارزیااابی آساای 

مقیا  در برابر تهدیدات استفاده شده کاه در ایان بزر 

رو  باارای تعیااین میاازان وزن هاار یاا  از معیارهااا و 

سود برده شده که یکی از  SWARAاز رو   ،هاشاخص

های شناسایی تهدید اس  کاه وزارت دفااع آمریکاا رو 

هاای ارائه کرده اس . این رو ، مبتنی بر تعیاین دارایی

کلیدی ی  زیرساخ  اس  که ضمن تأکیاد بار تحلیال 

های ریس  به صاورت عاددی باه دنباال کشاف آسای 

های تکنی احتما ی در ی  سیستم خواهد بود. در ادامه، 

SWARA  وSMART شود.توضیح داده می 
 

 آمار جامعه خبرگان  -2جدول 

 تعداد افراد سطح تحصیالت تخصص

ریزی شهریمتخصصین حوزه جغرافیا و برنامه  
 30 دکتری

ارشدکارشناسی  48 
ارشدکارشناسی پدافند غیرعامل  26 

ارشدکارشناسی عمران  20 
ارشدکارشناسی معماری  26 

 

 SMARTتکنیک 

پذیری باارای اجاارای ماادل ارزیااابی سااری  آساای 

مقیا  در برابر تهدیادات، از های تجاری بزر ساختمان

اسااتفاده شااده اساا . در ایاان رو   SMARTرو  

های کیفای و کمای را بارای توان ترکیبی از شااخصمی

های مورد بررسی، استفاده کرد. ابتدا باه گزینهبندی رتبه

ها از نظار هار بندی شااخصمنظور محاسبه وزن و سطح

ها گزینه، محادوده انتخاابی بارای هار کادام از شااخص

هااای تعریااف شااده شااود و از طریااق فرمولتعریااف می

شاوند. در بنادی میها به تفکی  هر گزینه، رتبهشاخص

اخص نساب  باه هام مرحله بعدی، وزن و اهمی  هر شا

وزن و او ویاا  نهااایی  ،شااود و در پایااانساانجیده می

بایاد  آید. ابتاداها از تلفیق اوزان فو  به درس  میگزینه

بااه ترتیاا  سااطح اهمیاا ،  ،هاها و زیرشاااخصشاااخص

دهی شوند که در این تحقیق، از رو  بندی و وزناو وی 

SWARA  استفاده شاده اسا . اگارi  شاماره شااخص

شماره زیرشااخص باشاد، باا اساتفاده از رو   jاصلی و 

SWARA  وزنWi ها و وزن برای هار یا  از شااخص

wij آیاد. اگار دسا  میها بهبرای هر ی  از زیرشااخص

 انددادهها هر ی  از گزینه به جامعه خبرگان کهامتیازی 

ام باا اساتفاده از میاانگین iبنامیم؛ امتیاز شاخص  uijرا 

های مرباوط باه آن ها در زیرشااخصموزون امتیاز گزینه

شود. واضح اس  کاه ( تعیین می1شاخص توسط رابطه )

خواهاد باود )اصاغرپور،  9تاا  1این مقدار عاددی، باین 

1387:) 

(1)                                               𝑈𝑖 =
∑ 𝑤𝑖𝑢𝑖𝑗𝑗

∑ 𝑤𝑖𝑗𝑗 =1
 

نیز با توجاه باه امتیااز هار یا  از  (U)امتیاز کل 

 شود.( تعیین می2ها و وزن آنها مطابق رابطه )شاخص

 (2           )                                    𝑈 =
∑ 𝑈𝑖𝑊𝑖𝑖

∑ 𝑊𝑖𝑖 =1
 

اسا  کاه نشاانگر  9تا  1نیز عددی بین  Uمقدار 

 مقیا تجاری بزر  ساختمان یابیمیزان مطلوبی  مکان

تهدیدات خواهد باود. باه بیاان بهتار،  برابر مورد نظر در

 ،مقیا  مورد نظرسطح مطلوبی  ساختمان تجاری بزر 

بر اسا  این مدل تعیین خواهد شد. اگر این سطح را باا 

برای محاسبه درصاد آن، از رابطاه نشان دهیم  Lپارامتر 

 کنیم.( استفاده می3)

 (3                                              )𝐿 =
𝑈

9
× 100 
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 سطوح مختلف مدل ارزیابی -3جدول 

 سطح درجه

 L<40 ضعیف

 L<70=>40 متوسط

 L<90=>70 خوب

 L>=90 عا ی

 (1387)اصغرپور، منبع: 

 

 روش تحلیل منطقی ارزیابی وزنی ،SWARAتکنیک 

در ایاان رو ، یاا  کارشاانا ، نقااش مهماای در 

ها دارد. همچنین، هار کارشانا ، ارزیابی و محاسبه وزن

کنااد. ساای ، تمااامی اهمیاا  هاار معیااار را انتخاااب می

کند و از بندی میمعیارها از او ین تا آخرین معیار را رتبه

برد. بر اساا  معلومات تلویحی و تجربیات خود بهره می

معیااااار، رتبااااه یاااا  و  نیتر یاااابااهمایاااان رو ، 

کناد. گاروه ترین آنها رتباه آخار را کسا  میاهمی کم

های کلی را بار اساا  مقادار میاانگین کارشناسان، رتبه

 کنند. امتیازات، تعیین می

توانایی تخمین نظر متخصصاان در ماورد اهمیا  

ترین ا ماان نسبی معیارها در فرایند تعیین وزنشان، مهم

مچناااین ایااان رو  بااارای باشاااد. هدر ایااان رو  می

هااا از کارشناسااان، آوری دادهسااازی و جماا هماهنگ

ای رو  پیچیده SWARAمناس  اس ، به ع وه، رو  

ن استفاده کند. تواند از آارشنا ، به آسانی مینیس  و ک

گیری این اسا  کاه در مزی  اصلی این رو  در تصمیم

ها های شارک ها بر اسا  سیاس بعیی مسائل، او وی 

شاوند و نیاازی باه ارزیاابی بارای یا کشورها تعریاف می

 باشد.بندی معیارها نمیرتبه

 

  های تحقیقیافته -5

 بندی معیارهای فضای معماریاولویت

براسا  نظار خبرگاان در بحاث فیاای معمااری، 

شناخته  ،به عنوان او وی  ،معیار قابلی  کاهش اثر انفجار

باه  ،شده اس . رتبه بعدی را تساهیل خاروج اضاطراری

خود اختصاص داده اس . در اداماه، معیارهاای اساتمرار 

فعا ی  در شرایط بحران، ز ز اه و هزیناه باه ترتیا  در 

جدول  اند که درهای سوم، چهارم و پنجم قرار گرفتهرتبه

 اند.نشان داده شده 4

 های معیارهای فضای معماریاولویت -4 جدول

هااولویت  معیارها نام شاخص میانگین اولویت )خبرگان( 

1 1 C1 قابلی  کاهش اثر انفجار 

2 13/2  C2 تسهیل خروج اضطراری 

5 37/4  C3 هزینه 

3 94/2  C4 استمرار فعا ی  در شرایط بحران 

4 51/3  C5 ز ز ه 

و وزن نهایی معیارهاای فیاای ها او وی  5 جدول

این جادول،  Weightکند. در ستون معماری را بیان می

های اصالی کاه حاصال از رو  وزن هر یا  از شااخص

SWARA باشااد آورده شااده اساا . براسااا  ایاان می

در 3056/0جدول، معیار قابلی  کاهش اثر انفجار با وزن 

تساهیل خاروج اضاطراری،  رتبه اول قرار گرفته اسا  و

باه ترتیا  باا  ،استمرار فعا ی  در شرایط بحران و ز ز اه

در رتبااه دوم،  1852/0و  2315/0و  2778/0هااای وزن

در  1852/0معیار هزینه با وزن باشند و می سوم و چهارم

 رتبه نهایی قرار دارد.
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 ها و وزن نهایی معیارهای فضای معماریاولویت -5جدول 

 وزن نهایی

 

ایوزن مقایسه

 

 سازی اولیهیکپارچه

 

میزان متوسط اهمیت 

 jSای مقایسه
Criterion معیار 

3056/0  0000/1  1  C1 قابلی  کاهش اثر انفجار 

2778/0  9091/0  100/1  100/0  C2 تسهیل خروج اضطراری 

2315/0  7576/0  200/1  200/0  C4 استمرار فعا ی  در شرایط بحران 

1852/0  6061/0  250/1  250/0  C5 ز ز ه 

1543/0  5051/0  250/1  250/0  C3 هزینه 
 

 های فضای معماریشاخصبندی اولویت

کاهش   یقابلبراسا  نظر خبرگان در بحث معیار 

، تساهیل خاروج اضاطراری، هزیناه، اساتمرار اثر انفجاار

ها بندی شااخصاو وی  ،فعا ی  در شرایط بحران و ز ز ه

 ارائه شده اس . 6جدول  صورت گرفته و در

 

 های فضای معماریبندی شاخصاولویت -6دول ج

هااولویت هانام شاخص میانگین اولویت )خبرگان(  هاشاخص   معیارها 
4 88/3  C1-1 سازگاری فیای مجاور 

کاهش  تیقابل
 اثر انفجار

1 1/1  C1-2 فیای امن 
6 6 C1-3 های مختلفنحوه عملکرد فیاهای معماری در زمان  
5 91/4  C1-4  ارگونومی( بودن فیای ساختمان گراانسانمیزان(  
1 19/1  C1-5 جانمایی فیاهای حیاتی و حسا  ساختمان 
2 31/2  C1-6 استق ل فیاهای ساختمان 
2 93/1  C1-7 چگا ی فیاهای ساختمان 
3 89/2  C1-8 مبلمان 
3 24/3  C2-1 سازگاری فیای مجاور 

تسهیل خروج 
 اضطراری

5 5 C2-2 فیای امن 
6 93/5  C2-3 های مختلفنحوه عملکرد فیاهای معماری در زمان  
2 89/1  C2-4 گرا )ارگونومی( بودن فیای ساختمانمیزان انسان  
4 14/4  C2-5 جانمایی فیاهای حیاتی و حسا  ساختمان 
3 39/3  C2-6 استق ل فیاهای ساختمان 
1 33/1  C2-7  ساختمانچگا ی فیاهای  
2 27/2  C2-8 مبلمان 
8 85/7  C3-2 سازگاری فیای مجاور 

 هزینه

3 3 C3-2 فیای امن 
1 25/1  C3-3 های مختلفنحوه عملکرد فیاهای معماری در زمان  
7 84/6  C3-4  ارگونومی( بودن فیای ساختمان گراانسانمیزان(  
4 24/4  C3-5   ساختمانجانمایی فیاهای حیاتی و حسا  
5 32/5  C3-6 استق ل فیاهای ساختمان 
6 79/5  C3-7 چگا ی فیاهای ساختمان 
2 88/1  C3-8 مبلمان 
4 19/4  C4-1 سازگاری فیای مجاور 

استمرار 
فعالیت در 

 شرایط بحران

2 86/1  C4-2 فیای امن 
5 92/4  C4-3 های مختلفنحوه عملکرد فیاهای معماری در زمان  
7 97/6  C4-4 گرا )ارگونومی( بودن فیای ساختمانمیزان انسان  
1 22/1  C4-5 جانمایی فیاهای حیاتی و حسا  ساختمان 
3 33/3  C4-6 استق ل فیاهای ساختمان 
8 29/8  C4-7 چگا ی فیاهای ساختمان 
6 77/5  C4-8 مبلمان 
4 57/3  C5-1 سازگاری فیای مجاور 

 زلزله

2 98/1  C5-2 فیای امن 
3 46/2  C5-3 های مختلفنحوه عملکرد فیاهای معماری در زمان  
6 39/5  C5-4 گرا )ارگونومی( بودن فیای ساختمانمیزان انسان  
1 23/1  C5-5 جانمایی فیاهای حیاتی و حسا  ساختمان 
5 64/4  C5-6 استق ل فیاهای ساختمان 
8 89/7  C5-7 چگا ی فیاهای ساختمان 
7 87/6  C5-8 مبلمان 
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ها بندی و وزن نهاایی شااخصاو وی  7جدول در 

بیان شده اس  که در  ،انفجار اثر کاهش در معیار قابلی 

ها به ترتی  آورده وزن هر ی  از شاخص weightستون 

باا وزن C1-2 شده اس . طبق این جدول، فیاای امان 

بیشترین مقدار را به خود اختصااص داده  1617/0نهایی 

و با رنگ زرد نشان داده شده اسا . بعاد از آن جانماای 

بااا وزن  C1-5فیاااهای حیاااتی و حسااا  ساااختمان 

باا وزن C1-6 و اساتق ل فیااهای سااختمان  1586/0

های دوم و سوم قارار گرفتناد. به ترتی  در رده 1321/0

کمتاارین شاااخص نحااوه عملکاارد فیاااهای معماااری در 

دسا  آماده به 0747/0با وزن   C1-3های مختلفزمان

 اس .
 

 ها در معیار قابلیت کاهش اثر انفجاربندی و وزن نهایی شاخصاولویت -7جدول 

 وزن نهایی

 

ایوزن مقایسه

 

سازی یکپارچه

 اولیه

 

میزان متوسط 

ای اهمیت مقایسه
Sj 

Criterion هاشاخص  

1617/0  0000/1  1  C1-2 فیای امن 

1586/0  9804/0  020/0  020/0  C1-5 جانمایی فیاهای حیاتی و حسا  ساختمان 

1321/0  8170/0  200/1  200/0  C1-6 استق ل فیاهای ساختمان 

1308/0  8089/0  010/1  010/0  C1-7 چگا ی فیاهای ساختمان 

1283/0  7930/0  020/0  020/0  C1-8 مبلمان 

1166/0  7209/0  100/1  100/0  C1-1 سازگاری فیای مجاور 

0972/0  6008/0  200/1  200/0  C1-4 میزان انسان گرا )ارگونومی( بودن فیای ساختمان 

0747/0  4621/0  300/1  300/0  C1-3  های مختلفعملکرد فیاهای معماری در زماننحوه  

 

ها در بندی و وزن نهاایی شااخصاو وی  8جدول 

دهاد کاه در معیار تسهیل خروج اضاطراری را نشاان می

ها به ترتی  آورده وزن هر ی  از شاخص weightستون 

ن شده اس . طبق این جدول، چگا ی فیااهای سااختما

C2-7  بیشترین مقدار را باه خاود  1993/0با وزن نهایی

اس . بعد از  اختصاص داده و با رنگ زرد نشان داده شده

با وزن   C2-4گرا بودن فیای ساختمان آن، میزان انسان

باه ترتیا  در  1628/0با وزن C2-8 و مبلمان  1661/0

قرار گرفتند. کمترین شااخص نحاوه های دوم و سوم رده

باا  C2-3های مختلف عملکرد فیاهای معماری در زمان

 دس  آمده اس .به 0552/0وزن 

 ها در معیار تسهیل خروج اضطراریبندی و وزن نهایی شاخصاولویت -8جدول 

 وزن نهایی

 

ایمقایسهوزن 

 

سازی یکپارچه

 اولیه

 

میزان متوسط 

ای اهمیت مقایسه

js 

Criterion هاشاخص  

1993/0  0000/1  1  C2-7 چگا ی فیاهای ساختمان 

1661/0  8333/0  200/1  200/0  C2-4 
گرا )ارگونومی( میزان انسان

 بودن فیای ساختمان

1628/0  8170/0  020/0  020/0  C2-8 مبلمان 

1252/0  6285/0  300/1  300/0  C2-1 سازگاری فیای مجاور 

1240/0  6222/0  010/1  010/0  C2-6 استق ل فیاهای ساختمان 

0992/0  4978/0  250/1  250/0  C2-5 
جانمایی فیاهای حیاتی و 

 حسا  ساختمان

0709/0  3556/0  400/1  400/0  C2-2 فیای امن 

0525/0  2634/0  350/1  350/0  C2-3 
فیاهای نحوه عملکرد 

های مختلفمعماری در زمان  
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ها بندی و وزن نهاایی شااخصاو وی  9جدول  در

 weightدر معیار هزینه بیان شده اسا  کاه در ساتون 

ها باه ترتیا  آورده شاده اسا . وزن هر ی  از شااخص

طبق این جادول، نحاوه عملکارد فیااهای معمااری در 

بیشاترین  2627/0با وزن نهایی  C3-3های مختلف زمان

مقدار را به خود اختصاص داده اس  و با رنگ زرد نشاان 

 1876/0با وزن   C3-8داده شده اس . بعد از آن، مبلمان

های در رده به ترتی  1443/0وزن با C3-2 و فیای امن 

دوم و سااوم قاارار گرفتنااد. کمتاارین شاااخص سااازگاری 

 آمده اس . دس به 0426/0با وزن  C3-1 فیای مجاور
 

 ها در معیار هزینهبندی و وزن نهایی شاخصاولویت -9جدول 

 وزن نهایی

 

ایمقایسهوزن 

 

سازی یکپارچه
 اولیه

 

میزان متوسط 
ای اهمیت مقایسه

js 
Criterion هاشاخص 

2627/0  0000/1  1  C3-3 
نحوه عملکرد فیاهای 

 های مختلفمعماری در زمان

1876/0  7143/0  400/1  400/0  C3-8 مبلمان 

1443/0  5495/0  300/1  300/0  C3-2 فیای امن 

1255/0  4778/0  150/1  150/1  C3-5 
جانمایی فیاهای حیاتی و 

 حسا  ساختمان

1046/0  3982/0  200/1  200/0  C3-6 استق ل فیاهای ساختمان 

0775/0  2949/0  350/1  350/0  C3-7 چگا ی فیاهای ساختمان 

0553/0  2107/0  400/1  400/0  C3-4 
گرا )ارگونومی( میزان انسان

 بودن فیای ساختمان

0426/0  1620/0  300/1  300/0  C3-1 سازگاری فیای مجاور 

 

ها بندی و وزن نهایی شاخصاو وی  10جدول  در 

در معیار استمرار فعا ی  در شارایط بحاران بیاان شاده 

ها باه وزن هر ی  از شاخص  weightاس  که در ستون

ترتی  آورده شاده اسا . طباق ایان جادول، جانماایی 

با وزن نهاایی  C4-5فیاهای حیاتی و حسا  ساختمان 

بیشترین مقدار را به خاود اختصااص داده و باا  2198/0

فیاای امان  ،از آن رنگ زرد نشان داده شده اسا  بعاد

C4-2  و اساتق ل فیااهای سااختمان 1998/0با وزن 

C4-6  های دوم و ساوم به ترتی  در رده 1537/0با وزن

 قرار گرفتند. کمترین شاخص چگا ی فیاهای ساختمان

C4-7  دس  آمدبه 0455/0با وزن. 

 

 استمرار فعالیت در شرایط بحرانها در معیار بندی و وزن نهایی شاخصاولویت -10جدول 

 وزن نهایی

 

ایوزن مقایسه

 

سازی یکپارچه
 اولیه

 

میزان متوسط 
ای اهمیت مقایسه

js 
Criterion هاشاخص 

2198/0 0000/1 1  C4-5 
جانمایی فیاهای حیاتی و 

 حسا  ساختمان

1998/0 9091/0 100/1 100/0 C4-2 فیای امن 

1537/0 6993/0 300/1 300/0 C4-6 استق ل فیاهای ساختمان 

1230/0 5594/0 250/1 250/0 C4-1 سازگاری فیای مجاور 

1118/0 5086/0 100/1 100/0 C4-3 
نحوه عملکرد فیاهای 

 های مختلفمعماری در زمان

0828/0 3767/0 350/1 350/0 C4-8 مبلمان 

0637/0 2898/0 300/1 300/0 C4-4 
گرا )ارگونومی( میزان انسان

 بودن فیای ساختمان

0455/0 2070/0 400/1 400/0 C4-7 چگا ی فیاهای ساختمان 
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ها بندی و وزن نهایی شااخصاو وی  11ر جدول د

وزن هار ،  weightستوندر معیار ز ز ه بیان شده که در 

ها به ترتی  آورده شده اسا . طباق ایان ی  از شاخص

 C5-5سااختمان  فیاهای حیاتی وحسا جدول، جانمایی 

بیشااترین مقاادار را بااه خااود  2094/0بااا وزن نهااایی 

اختصاص داده و با رنگ زرد نشان داده شده اس . بعد از 

و نحاوه عملکارد  1903/0باا وزن   C5-2آن، فیای امن

باا وزن C5-3 هاای مختلاف فیااهای معمااری در زمان

 های دوم و سوم قارار گرفتنادبه ترتی  در رده 1586/0

با وزن  C5-7 های ساختمانکمترین شاخص چگا ی فیا

 دس  آمده اس .به 0544/0

 

 ها در معیار زلزلهبندی و وزن نهایی شاخصاولویت -11جدول 

 وزن نهایی

 

ایوزن مقایسه

 

سازی یکپارچه

 اولیه

 

میزان متوسط 

ای اهمیت مقایسه

js 

Criterion هاشاخص 

2094/0 0000/1 1  C5-5 
جانمایی فیاهای حیاتی و 

 حسا  ساختمان

1903/0 9091/0 100/1 100/0 C5-2 فیای امن 

1586/0 7576/0 200/1 200/0 C5-3 
نحوه عملکرد فیاهای 

 های مختلفمعماری در زمان

1220/0 5828/0 300/1 300/0 C5-1 سازگاری فیای مجاور 

1061/0 5067/0 150/1 150/0 C5-6  ساختماناستق ل فیاهای 

0884/0 4223/0 200/1 200/0 C5-4 
گرا )ارگونومی( میزان انسان

 بودن فیای ساختمان

0707/0 3378/0 250/1 250/0 C5-8 مبلمان 

0544/0 2599/0 300/1 300/0 C5-7 چگا ی فیاهای ساختمان 

 

نمره هر یکک از  برای SMART نتایج حاصل از روش

 معماریفضای  یهاگزینه

دسااا  آماااده از براساااا  نظااارات خبرگاااان به

های های شااخصها، امتیاز هار یا  از گزیناهپرسشنامه

 Smartگیااری از رو  معیااار فیااای معماااری بااا بهره

 ارائه شده اس . 12در جدول محاسبه و 
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 ها در هر معیار فضای معماریامتیاز شاخص -12جدول 

 ابعاد شاخص

معیار قابلیت 

کاهش اثر 

 انفجار

معیار تسهیل 

خروج 

 اضطراری

معیار 

 هزینه

معیار استمرار فعالیت 

 رایط بحرانشدر 
 معیار زلزله

سازگاری فیای 

 مجاور

 78/7 88/8 11/7 90/8 8/11 سازگار

 36/2 89/1 19/3 08/2 12/3 ناسازگار

 فیای امن

 89/8 79/8 11/2 81/8 89/8 تمام افراد ساختمان

 42/7 78/6 89/3 32/6 12/7 بردارانفیا بهره

 33/6 43/5 22/7 69/4 23/5 افراد ویژه

 28/3 41/2 23/7 22/2 15/2 بدون فیای امن

نحوه عملکرد 

فیاهای معماری 

های در زمان

 مختلف

 42/8 68/8 06/2 86/8 78/8 پذیرفیاهای انعطاف

 69/5 07/6 18/5 85/5 32/7 پذیرفیاهای تطبیق

 41/2 67/2 89/7 11/2 34/3 فیاهای ت  عملکردی

گرا میزان انسان

)ارگونومی( بودن 

 فیای ساختمان

گرا بودن عوامل فیزیکی میزان انسان

 فیاهای ساختمان
41/6 90/8 32/6 80/7 32/8 

عوامل گرا بودن میزان انسان

 شناسی فیاهای ساختمانروان
23/4 17/4 23/4 32/6 54/6 

جانمایی فیاهای 

حیاتی و حسا  

 ساختمان

های حسا  در قرارگیری بخش

 زیرزمین ساختمان
34/8 18/4 11/5 23/8 2/2 

پ ن  قرارگیری فیاهای اصلی در میانه

 طبقات ساختمان
45/6 87/7 23/6 18/7 24/6 

 64/8 09/2 42/5 85/1 22/1 پ ن جدارهقرار گیری در 

استق ل فیاهای 

 ساختمان

فیاهای نسبتام بسته و جدا از سایر 

جواری هم -فیاها )طراحی سلو ی

 فیاها(

68/7 12/2 32/2 07/8 72/3 

فیاهای نسبتام باز و پیوسته با سایر 

 نفوذ فیاها( -فیاها )طراحی باز
88/2 12/8 12/8 45/3 61/8 

چگا ی فیاهای 

 ساختمان

 65/8 29/8 13/8 89/8 05/3 فیا با چگا ی کم

 98/2 67/2 37/3 09/2 33/8 فیا با چگا ی زیاد

 

دهی بااه معیارهااا و شناسااایی، ارزیااابی و او ویاا 

تواناد در های مارثر در یا  فیاای معمااری میشاخص

پذیری آساای تصاامیم طراحااان باارای کاااهش میاازان 

مقیا  مرثر باشد. در ارزیابی های تجاری بزر ساختمان

های تجااااری معیارهاااای فیاااای معمااااری سااااختمان

معیارهاای قابلیا  کااهش اثار  ،مقیا ، به ترتی بزر 

انفجار، تساهیل خاروج اضاطراری، اساتمرار فعا یا  در 

، 3056/0هااای شاارایط بحااران، ز ز ااه و هزینااه بااا وزن

را باااه عناااوان  1543/0و  1852/0، 2315/0، 2778/0

معیارهااای ارزیااابی سااازگاری فیااای معماااری ایاان 

گیری از این مدل کاه دس  آوردند. با بهرهها بهساختمان

اه های ارائه شده به همرشامل مجموعه معیارها و شاخص

های تاوان سااختمانباشاد، میهای حاصل شاده میوزن

در براباار پذیری مقیااا  را از نظاار آساای تجاااری بزر 

تهدیدات و مخاطرات شاهری، ارزیاابی کارد و همچناین 

پذیری و نقاط ضعف در هر شاخص و معیار، میزان آسی 

 باشد. قابل بررسی می

 

 گیری و پیشنهادنتیجه -6

اماکن تجاری، نقاش و عملکارد حیااتی شاهری و 

هاا، ای دارند که اخت ل در آندر سطح منطقه ،فراشهری

نمایاد. دسا  صدمات مهمی به اقتصاد ی  شهر وارد می

هاا در کار بساتن آنیافتن به معیارهای فنای کاه باا باه

های تجاااری بتااوان مرحلااه طراحاای معماااری ساااختمان

سطح امنی  شاهروندان را در شارایط رویاداد احتماا ی 

یش داد و موجاا  تهدیاادات و مخاااطرات شااهری، افاازا
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ارتقااای تااوان دفاااعی، سااطح امنیاا  ملاای و کاااهش 

پذیری در برابر تهدیدهای فزاینده محیط پیرامونی آسی 

سااالنه کشاور،  هایوساازشد. حجام بسایاری از ساخ 

باشاد و مقیا  میهای تجاری بزر مربوط به ساختمان

اما  هستندها در معرض مخاطرات گوناگون این ساختمان

فیای معماری  در راستای زامات و م حظاتی هیچ گونه ا

 برایها وجود ندارد. در این پژوهش، هدف، ارائه مد ی آن

های تجاااری پذیری ساااختمانارزیااابی سااری  آساای 

مقیا  در برابر تهدیدات با رویکرد مدیری  بحاران بزر 

و پدافنااد غیرعاماال اساا  کااه باارای ایاان اماار بااا ارائااه 

  برای ارزیاابی ایان گوناه ها و معیارهای متناسشاخص

 Smartو  Swaraهای گیری از رو ها، با بهرهساختمان

دسا  آماد و در میزان اهمی  معیار فیاای معمااری به

هااا، میاازان سااازگاری  یسااتی از آننهایا  بااا ارائااه چ 

شاااخص فیااای معماااری ساااختمان تجاااری، بررساای و 

های صااورت گرفتااه در محااور محاساابه شااد. در بررساای

معماری، به ترتی  معیارهای قابلیا  کااهش اثار فیای 

انفجار، تساهیل خاروج اضاطراری، اساتمرار فعا یا  در 

، 3056/0هااای بااا وزن ،شاارایط بحااران، ز ز ااه و هزینااه

های اول در رتبه 1543/0و  1852/0، 2315/0، 2778/0

گیاری از مادل ارائاه شاده، تا پنجم قرار گرفتند. با بهره

های تجااااری اختمانتاااوان فیاااای معمااااری سااامی

مقیا  در برابار تهدیادات و مخااطرات شاهری را بزر 

پذیری قارار داد و همچناین میازان مورد ارزیابی آسای 

پذیری و نقاط ضاعف در هار شااخص و معیاار در آسی 

 محور فیای معماری را بررسی نمود.

 گردد:نتایج تحقیق، پیشنهاد میبر اسا  

 ها در قسام سااختمانفیاهای حیاتی و حسا   •

استقرار یابناد و فیااهای باا  ،مرکزی و در طبقات زیرین

 در جدار خارجی ساختمان قرار گیرند. ،اهمی  کمتر

از میاازان  ،طراحاای فیاااها بااه صااورت ساالو ی •

 کاهد.ها میپذیری ساختمانآسی 

های چندمنظوره در طراحای فیاهای با کاربری •

 ساختمان در نظر گرفته شود.

برگرفتااه از رسااا ه دکتااری منصااور  ،مقا ااهایاان * 

باقرصااادرنانی اساا  کااه در دانشااکده علااوم جغرافیااایی و 

ریاازی دانشااگاه اصاافهان، بااه راهنمااایی آقااای دکتاار برنامااه

  حمیدرضا وارثی انجام شده اس .

 

 منابع -7

خریاد رویکردهاای (. 1384اباذری، یوسفعلی؛ کاظمی، علی. )

نشاریه شناسی و فرهنگی. نظری خرید: مطا عات جامعه

 .167-195(، 25)25نامه علوم اجتماعی، 

(. 1388نیا، وحیده؛ رساو ی، مژگاان؛ زندیاه، سامیه. )ابراهیم

نشاریه هاای تخصایص کااربرد زماین. ها و مادلرو 

 . 22-9، 2شماره آرمانشهر، 

اصغر؛ مدیری، مهادی؛ شیخ، علیابراهیمیان قاجاری، یاسر؛ آل

ساازی (. مدل1393حسنوی، رضاا؛ عباسای، مرتیای. )

 های شااهری بااا اسااتفاده ازپذیری ساااختمانآساای 

 GISمراتبی در محیط های د فی و تحلیل سلسلهرو 

فصاالنامه شااهر تهااران(.  6)مطا عااه مااوردی: منطقااه 

 .5-20(، 91)23اط عات جغرافیایی، 

 های چنادمعیاره.گیریتصامیم(. 1387اصغرپور، محمدجواد. )

 چاپ پنجم، تهران: دانشگاه تهران. 

پورموسوی، سیدموسی؛ شماعی، علی؛ احدنژاد، محسن؛ عشقی 

(. ارزیااابی 1391چهاااربرج، علاای؛ خسااروی، ساامیه. )

 Fuzzy AHPهای شهر با مدل پذیری ساختمانآسی 

تهااران(. شااهرداری  3)مطا عااه مااوردی: منطقااه  GISو 

 .121-138(، 34)12نشریه جغرافیا و توسعه شهری. 

(. تبیاین 1391زاده، مجتبی. )غ مرضا؛ عراقیفراهانی،  ج  ی

جایگاه طراحی معماری در تأمین اهداف پدافند غیرعامال 

 .67-75(، 1)1نشریه معماری و شهر پایدار. ساختمان. 

معیارهای پدافناد غیرعامال در (. 1389حسینی، سیدبهشید. )

 . تهران: عابد.های جمعی شهریطراحی معماری ساختمان

ر؛ آریانااا، محمااد؛ آباارودی، ساایدمجتبی. حسااینی، ساایدتیمو

هاای (. ا زامات و م حظات معمااری سااختمان1395)

او این هماایش اداری شهری از منظر پدافند غیرعامل. 

 ا مللی اقتصاد شهری. بین

یابی بهیناه (. مکان1396حسینی، سیدعلی؛ زیتونی، حسین. )

هااای تجاااری بااا اسااتفاده از فراینااد تحلیاال مجتم 

مراتبی در محیط سیساتم اط عاات جغرافیاایی سلسله
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نشاریه مطا عاات )مورد: مجتم  تجاری شاهر رامسار(. 

 .24-43(، 13)4ساختار و کارکرد شهری، 

گیاری (. چگونگی شاکل1374دیبا، داراب؛ انصاری، مجتبی. )

کنگره تاریخ معمااری و وع. ارتباط انسان با محیط مصن

 .شهرسازی ایران

فرد، هاادی؛ زنگاناه، احماد؛ ناوده، مرضایه؛ حساینی، سلطانی

 شابکه اثارات فیاایی (. تحلیال1395ا سادات. )فرزانه

برابار ز ز اه  شاهری در محا ت پاذیریآسی  بر معابر

 تحلیال نشریهسبزوار(.  شهر امیریه موردمطا عه: محله

 .31-49(، 1)3 محیطی، مخاطرات فیایی

پااذیری (. ساانجش میاازان آساای 1396شاااهیوندی، احمااد. )

مح ت شاهری در تطاابق باا اصاول پدافناد غیرعامال 

دو فصالنامه علمای )مطا عه ماوردی: شاهر شاهرکرد(. 

 .47-62((، 11)پیاپی 1)6پژوهشی مدیری  بحران، 

. اکباریعلا ،یدریاح عقاوب؛ی گار،وستهیپ مرجان؛ زاده،شهاب

 نینااو یتجااار مراکااز ییفیااا  یااتوز لیااتحل(. 1395)

 و GIS از اساتفاده باا آنهاا ناهیبه یابیامکاان و یشهر

AHP (رازیشاا شااهرکاا ن: یموردپژوهشاا .)فصاالنامه 

 .99-112 ،(23)6 ،یامنطقه یزیربرنامه

(. 1394سااادات. )اکبااری، اسااماعیل؛ میرایاای، نفیسااهعلی

خیز براساا  مادل  رزهپذیری معابر در شهرهای آسی 

IHWP شاهر تبریاز. در ناحیه سه منطقاه یا  کا ن

 .1-16(، 1)2محیطی،  مخاطرات فیایی تحلیل نشریه

(. نقاش مفهاوم 1394ف ح ، محمدصاد ؛ شهیدی، صامد. )

باا  نظار، مجلاه فیا در تبیین مکاان معمااری.  -توده

12(35 ،)38-27. 

مبانی معماری از فارم تاا نگاهی به (. 1392یر. )مای ، پیفون

. مترجم سایمون آیوازیاان، چااپ ششام، تهاران: مکان

 دانشگاه تهران.

(. ارزیااابی میاازان 1394کرماای، محمااد؛ کرماای، سااونیا. )

های اداری از منظاار ماادیری  پذیری ساااختمانآساای 

هاای اداری بحران شهری )مطا عاه ماوردی: سااختمان

و  او ااین کنفااران  تخصصاای معماااریشااهر جااوانرد(. 

 شهرسازی ایران.

فار و . مترجم علیرضا عینیزبان فیا(. 1391الوسون، برایان. )

 فواد کریمیان، تهران: دانشگاه تهران. 

(. کااهش خطرپاذیری 1394نخعی؛ جا ل، پیاری، حسان. )

ساخ  با پذیری در مقابل تهدیدات انسانناشی از آسی 

در  BMSاساااتفاده از ساااامانه هوشااامند سااااختمان 

. دو فصاالنامه ماادیری  بحاارانهااای اداری. ساااختمان

 .15-28نامه(، )ویژه4
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