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 -1کارشناسی ارشد معماری مسکن دانشگاه علم و صنعت ایران
 -2دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران
 -3استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی
 -4استادیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی
دریافت دستنوشته1411/11/11 :؛ پذیرش دستنوشته1411/12/21 :

واژگان کلیدی

چکیده

فضای سبز شهری،
مهمترین مرحله در برنامهریزی و طراحی فضای سبز شهری توسعه پایدار و ارتقای بهرهوری فضاهای سبز شهر
است .به همین منظور است که امروزه فضاهای سبز شهری را چندعملکردی طراحی میکنند .در همین راستا،
پدافند غیرعامل،
یکی از کارکردهای مغفول فضاهای سبز شهری ،کاربردهای دفاعی گیاهان در قالب حفاظت از ساختمانهای
انفجار ،ساختمان
کلیدی شهر و حتی فضاهای عمومی در برابر انفجارهای تصادفی و عمدی از جمله حمالت تروریستی میباشد.
در این تحقیق ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانهای به جمعآوری مطالب مرتبط با این زمینه پرداخته شد و به منظور کسب نظر سنجی از
جامعه خبرگان ،متشکل از  22نفر ،پرسشنامهای جهت وزن دهی به شاخصهای مؤثر و همچنین امتیاز دهی به هر یک از گزینهها ،فراهم گردید.
در ادامه با استفاده از روش  SWARAنظر خبرگان تحلیل شده و میزان اهمیت و وزن هر یک از شاخصهای تأثیرگذار بدست آمده و در نهایت
با استفاده از روش  ،COPRASانواع چیدمان درختان بررسی شده است .نتایج نشان میدهد که بهترین چیدمان درختان برای کاهش اثرات
انفجار بر ساختمانها ،چیدمان متراکم بوده و بعد از آن چیدمان توپوگرافی منطقه بوده است .چیدمانهای عمودی و خطی به عنوان بدترین
چیدمانها برای کاهش اثرات انفجار بر ساختمانها ،شناخته شدهاند.

 -1پیشگفتار
پرداختن به امنیت شهرها با توجه به اهمیت محیطهای شهری
در جنگهای اخیر بیش از پیش ضرورت پیدا کرده است .شهر
به عنوان مرکز تجمع افراد غیرنظامی و تأسیسات و تجهیزات
ضروری در ادامه حیات انسان در جنگهای امروزی نقش
تعیینکنندهای دارد .الیة سبز شهر به عنوان یکی از الیههای با
اهمیتِ تشکیلدهنده شهر میتواند در تشکیل شهری ایمن و
پایدار در برابر تهدیدات انسان ساخت و تهدیدات طبیعی

کاربردهای فراوانی داشته باشد .الیه سبز شهر یا فضاهای سبز
شهر متشکل از عناصر گیاهی متنوعی مانند گیاهان پوششی
(مثل چمن) ،انواع بوتهها ،انواع درختچهها و انواع درختان است
که با توجه به هدف طراح میتواند کاربردهای متنوعی داشته
باشند (سعیدی و همکاران .)1334 ،کاربردهای متنوع در قرن
اخیر از گیاهان و درختان درکنترل و کاهشفرسایش بادی و آبی
و تثبیت خاک ،کاهش آلودگیهای صوتی و صداهای مزاحم،
کاهش آلودگی هوا و پاالیش ذرات آلودهکننده محیط ،کنترل
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انعکاس نورهای مزاحم در خیابانها از جمله ویژگیهای
کاربردی گیاهان است (بزازی و همکاران.)1331 ،
مهمترین مرحله در برنامهریزی و طراحی فضای سبز شهری
توسعه پایدار و ارتقای بهرهوری فضاهای سبز شهر است که باید
سرلوحه سیاستگذاریها قرار گیرد .به همین منظور است که
امروزه فضاهای سبز شهری را چندعملکردی طراحی میکنند.
در همین راستا ،یکی از کارکردهای مغفول فضاهای سبز شهری،
کاربردهای دفاعی گیاهان در قالب حفاظت از ساختمانهای
کلیدی شهر و حتی فضاهای عمومی در برابر انفجارهای تصادفی
و عمدی از جمله حمالت تروریستی میباشد .استفاده از عناصر
گیاهی در مراکز حیاتی و حساس شهر و به طور کلی در پیکره
شهر موجب افزایش پایداری و کاهش آسیبپذیری در برابر انواع
تهدیدات اعم از طبیعی و انسان ساخت میشود .بنابراین در این
تحقیق سعی بر آن است که ابتدا معیارهای اثرگذار در نوع
چیدمان درختان اولویتبندی شده و سپس گزینههای موجود با
توجه به معیارهای انتخاب شده ارزیابی شده و بهترین چیدمان
برای کاهش اثر انفجار بر ساختمانها مشخص گردد.
میتوان گفت در تمام تحقیقات گذشته بیشتر به بحث فضای
سبز از نظر محیط زیست ،طراحی ،اثرات آن بر شهرها و از این
قبیل موضوعات پرداخته شده است .به عنوان نمونه Huang ،و
همکاران ( )2003تحقیقی در زمینه مدیریت یکپارچه فضای
سبز شهری انجام داده است.
در این تحقیق ،مدیریت یکپارچه به عنوان مکانیزم مؤثر بر
مدیریت منابع طبیعی معرفی شده است .عالوه بر این ،مطالعه
موردی برای گوانگژو چین انجام شده است Threfall .و
همکاران ( )2012ارزش حفاظتی زیستگاههای فضای سبز
شهری را برای کلونیهای زنبورهای بومی استرالیا بررسی کرد
که نتایج آن بر نیاز ایجاد مناطق شهری در طرحهای حفاظت از
گردهافشانی تأکید دارد ،زیرا فراهم کردن منابع حیاتی برای
کلونیهای مختلف زنبور عسل میتواند به حفظ این
گردهافشانیها در مناظر شهری کمک کندChen and Hu .
( )2012با موضوع «تولید طبیعت برای مردم :شهرنشینی مبتنی
بر زمین و تأمین فضای سبز عمومی در چین» ،تحلیل دادههای
پانلی از تأمین فضاهای سبز عمومی در  232شهر چین ارائه کرد
و یک رابطه منفی بین قیمت زمین و میزان فضاهای سبز عمومی
شهری ارائه کرده است .عالوه بر این Zhang ،و همکاران
( )2012تحقیقی در مورد تأثیر تغییرات فضای سبز شهری بر

نقش کاهش روان آب باران در پکن انجام داد که نتایج آن نشان
داد که مساحت فضای سبز به میزان  133کیلومتر مربع کاهش
یافته و از سال  2000تا  2010تفکیک شده است .همچنین،
میزان رواناب با تغییر پوشش زمین  2درصد کاهش یافته است،
بنابراین فضای سبز با  LPIو  AIبزرگتر برای کاهش خطر سیل
مناسب است .مقاله دیگری به ارزیابی ظرفیت مشارکتهای
فضای سبز در انگلستان ،میزان ظرفیت گروهها در مشارکتهای
بینبخشی برای پایداری فضای سبز ،یا مدیریت پاسخگوی
بلندمدت میپردازد ( .)2012 .Mathers et alاین مقاله در
مورد دادههای جمعآوری شده در مورد نه مشارکت بین بخشی
در شفیلد ،هاکنی و استاکتون-آن-تیس گزارش داده است.
برخی از تحقیقات بر روی تأثیر الگوی فضای سبز بر دما متمرکز
شدهاند Maimaitiyiming .و همکاران ( )2014در مورد اثرات
الگوی فضای سبز بر دمای سطح زمین تحقیق کرد و مفاهیمی
را برای برنامهریزی شهری پایدار و سازگاری با تغییرات آب و
هوایی ارائه کرد .نتایج این مطالعه میتواند درک ما را از رابطه
بین  LSTو درختان خیابانی و پوشش گیاهی گسترش دهد و
بینشهایی را برای برنامهریزی و مدیریت شهری پایدار تحت
شرایط آب و هوایی در حال تغییر ارائه دهد.
یکی از تحقیقات اخیر که در مورد درختان فضای سبز است،
مقالهای با عنوان "درختان رفاهی و ساختار فضای سبز در
سکونتگاههای شهری  Rwanda" ،Kigaliتوسط Seburanga
و همکاران است ( )2014که نتایج آن نشان میدهد ،درختان
خیابانی و باغهای سازمانی طراحیشدهترین الیه فضای سبز
هستند و هم توزیع و هم ترکیب گونهها در باغها مبتنی بر
اقتصادی-اجتماعی است .به عنوان مثال ،درختان خرما از
ویژگیهای محلههای مرفه ،در حالی که میوههای زینتی مانند
 Psidium guajavaو  Persea americanaدر سکونتگاههای
پراکنده و غیررسمی رایج بودند.
 Zhangو همکاران ( )2013در مورد درک منظره و نیازهای
تفریحی در فضای سبز شهری در فویانگ ،هانگژو ،چین تحقیق
کرد .هدف از این مطالعه تالش برای تعیین کمیت نیازهای
تفریحی مردم در فضای سبز شهری بوده است؛ شناسایی
مؤلفههای منظر در فضای سبز شهری که میتواند بازدیدهای
بیشتر در فضای باز و/یا فعالیتهای تفریحی بیشتر را ایجاد کند؛
و ارائه پیشنهادات و راهبردهایی در زمینه برنامهریزی ،مدیریت
و حفاظت از فضای سبز شهری تفریحی که با بهبود کیفیت
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زیبایی منظر ،عملکرد تفریحی و اکولوژیکی ،لذت و رفاه مردم را
افزایش میدهد .تحقیق دیگری که به صورت موردی میباشد،
«رویکرد پایدار به چیدمان فضای سبز در محیط شهری با تراکم
باال :مطالعه موردی شبه جزیره ماکائو» توسط  Minو همکاران
است ( .)2011بر اساس مطالعه موردی شبه جزیره ماکائو ،این
مقاله یک رویکرد صحیح برای توسعه فضای سبز شهری در
محیط شهری با تراکم باال را بررسی کرد که میتواند پایداری
شهر را افزایش دهد.
از دیگر مقاالتی که میتوان به آنها اشااااره کرد عبارتند از" :
ساهم فضااهای سبز شهری در بهبود محیط زیست در شهرها:
مطاالعاه موردی  ،Chaniaیونان" توساااط ( ,Georgi and
" .)2010Dimitriouارزی اابی کیفی ات زیبااایی شاااناااختی و
عملکردهای چندگانه فضااای ساابز شااهری از دیدگاه کاربران:
مطالعه موردی باغ گل هانگژو ،چین" توسط  Chenو همکاران.
( ;)2003و " اتخاااذ یاک دیادگاااه اکولوژیکی مادرن از منظر
شاهری :مورد سیستم فضای سبز برای منطقه شهر نیویورک"
توسط  Floresو همکاران (.)1333
از کتابهای منشر شده در زمینه فضای سبز میتوان به "اصول
طراحی فضای سبز در محیطهای مسکونی" توسط رستم خانی
و لقایی( )1331و "مباحثی پیرامون پارکها ،فضای سبز و
تفرجگاهها" توسط مجنونیان ( )1314اشاره نمود .با توجه به
اینکه در این کتابها مباحث مفیدی در رابطه با قابلیتهای
فضای سبز شهری بیان شده است ،به عنوان مطالعات پایه بسیار
مورد استفاده واقع شدهاند . .معروفی ( )1330تحقیقی را با
عنوان " راهبردها و اصول طراحی فضای سبز در برابر تهدیدات
از منظر پدافند غیر عامل" انجام داده است که در آن به صورت
کلی به فضای سبز و معرفی اجمالی برخی از کاربردهای آن
پرداخته شده و با استفاده از روش  SWOTبه تحلیل نقاط قوت،
ضعف و فرصتهای موجود پرداخته است.،

 -2روش تحقیق
این تحقیق از نظر هدف و محتوا جزء روشهای تحقیق کاربردی
و توسعهای میباشد و روش تحقیق از نظر جمعآوری اطالعات
بصورت توصیفی -پیمایشی (دلفی) میباشد .در این تحقیق ابتدا
با استفاده از مطالعات کتابخانهای به جمعآوری مطالب مرتبط با
این زمینه پرداخته شد و به منظور کسب نظر سنجی از خبرگان،
پرسشنامهای جهت وزن دهی به شاخصهای مؤثر و همچنین
امتیاز دهی به هر یک از روشها در معرض دید  22فرد خبره
که آشنا به زمینههای مربوطه بوده و سایر افراد متخصص قرار
گرفت (مطابق جدول  .)1پرسشنامه فراهم شده به طور
اختصاصی از دو بخش تشکیل شده است .بخش اول به شناسایی
اولویت شاخصهای چیدمان درختان بمنظور کاهش اثرات
انفجار بر ساختمانها میباشد که این معیارها با مرور ادبیات
حوزه مورد بحث و اسناد موجود انتخاب گردیده است .این
معیارهای اصلی شامل مقاومت در برابر انفجار ( ،)1Cکاهش دید
بصری ( ،)2Cگسترش آتش سوزی ( )3Cو اقتصادی ()4C
میباشند .این معیارهای اصلی بایستی با اعداد ترتیبی براساس
درجه اهمیت اولویتبندی گردد ،به گونهای که عدد یک
نشاندهنده باالترین اولویت میباشد .سپس به نمره دهی به
گزینههای موجود ،در هر یک از این شاخصها پرداخته شده
است .در واقع این گزینهها انواع چیدمان درختان میباشد که
عبارتند از خطی ( ،)1Aنامنظم ( ،)2Aمتراکم ( ،)3Aعمودی
( ،)4Aزیکزاک ( )2Aو چیدمان توپوگرافی منطقه ( .)2Aمبنای
ارزیابی در این قسمت مقایسات کیفی میباشد که نمره 3
باالترین نمره و  1کمترین نمره است.
در ادامه با استفاده از روش  SWARAنظر خبرگان تحلیل شده
و میزان اهمیت و وزن هر یک از شاخصهای تأثیرگذار بدست
آمده است .در نهایت با استفاده از روش  ،COPRASانواع
چیدمان درختان بررسی شده و بهترین چیدمان درختان جهت
کاهش اثرات انفجار بر ساختمانها معرفی شده است.

)Federal Emergency Management Agency (FEMA

حاوی دستورالعملهایی در حوزه طراحی شهری و ساختمان در
برابر تهدیدات تروریستی میباشد .در بخشی از این مجموعه،
روشهایی برای افزایش امنیت ساختمانها به وسیله
محوطهسازی بوسیله انواع مبلمان شهری ،از جمله گیاهان
معرفی شده است .خصوصاً در نشریههای شماره
.422،421،430،422

جدول  -1آمار جامعه خبرگان
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تخصص

سطح تحصیالت

تعداد افراد

عمران

دکتری

2

معماری

دکتری

4

شهرسازی

کارشناسی ارشد

2
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محیط زیست

کارشناسی ارشد

2

پدافند غیرعامل

کارشناسی ارشد

2

مدیریت شهری

کارشناسی ارشد

2

در شکل ( )1روند کلی روش تحقیق انجام شده نشان داده شده
است.

ایجاد گروه تصمیم گیر (خبرگان)

تعریف شاخص های گزینش

مرحله I

ایجاد معیارهای گزینش و ساختار مسئله

بررسی ادبیات و نظرات کارشناسان

تعیین معیارهای کمی و کیفی برای فرآیند ارزیابی

تخصیص ارزیابی ها از طریق SWARA
مرحله II

بدست آوردن وزن معیارها توسط SWARA

تخصیص ارزیابی ها برای محاسبات COPRAS

مرحله III

رتبه بندی از طریق COPRAS

گزینش بهترین گزینه

شکل  -1الگوریتم فرآیند انتخاب بهترین گزینه

 -1-2تکنیک  SWARAروش تحلیل منطقی ارزیابی
وزنی
ارزیابی وزنی ،مو ضوع مهمی در بسیاری از مسائلMADM

میباشد .از جمله روشهای ارزیابی وزنی شناخته شده در
مقاالت ،عبارتند از :روش تحلیل سلسله مراتبی ( Wind and
 ،)1330Saaty,روش تحلیل شبکه (Saaty andVargas,
 ،)2001انتروپی ( )2012 Shannon,و ( Kersuliene and
 ،)2014 Turskis,فار ( ،)2014 Ginevicius et al. ,سوارا

( )2003 Zavadskas et al. ,و غیره .در میان این روشها،
روش سوارا از جمله روشهای جدید میباشد.
در این روش ،یک کارشناس نقش مهمی در ارزیابی و محاسبه
وزنها بازی میکند .همچنین ،هر کارشناس اهمیت هر معیار را
انتخاب میکند .سپس ،تمامی معیارها از اولین تا آخرین معیاررا
رتبهبندی میکند و از معلومات تلویحی و تجربیات خود استفاده
میکند .بر اساس این روش ،با اهمیتترین معیاررتبه 1و کم
اهمیتترین آنها رتبه آخر را کسب میکند .رتبههای کلی بر
اساس مقدار میانگین امتیازات توسط گروه کارشناسان تعیین
میشود.
توانایی تخمین نظر متخصصان در مورد اهمیت نسبی معیارها
در فرآیند تعیین وزنشان ،مهمترین المان در این روش میباشد.
همچنین این روش برای هماهنگسازی و جمعآوری دادهها از
کارشناسان مناسب است ،به عالوه ،روش  SWARAروش
پیچیدهای نیست و کارشناس به آسانی میتواند از آسان استفاده
کند .مزیت اصلی این روش در تصمیمگیری این است که در
بعضی مسائل ،اولویتها بر اساس سیاستهای شرکتها یا
کشورها تعریف میشوند و نیازی به ارزیابی برای رتبهبندی
معیارها نمیباشد.
در دیگر روشها مانند  AHPیا ،ANPمدل براساس معیارها
ایجاد میشود وارزیابی کارشناسان بر اولویتها و رتبهها تأثیر
خواهد داشت .بنابراین SWARA ،در مواردی که اولویتها بر
اساس شرایط شناخته میشوند ،کاربرد دارد و باالخرهSWARA ،
برای استفاده در محیط ویژه تصمیمگیری پیشنهاد میشود.
درلیست زیر ،تمامی پیشرفتهای مدلهای تصمیمگیری بر
اساس روش SWARAرا میتوان مشاهده کرد:
بررسی عوامل موفق بازیهای آنالین بر اساس جستجوگر
()2013 .Hashemkhani Zolfani et al؛
 توسعه روش ترکیبی  MCDMجدید برای انتخاب گزینه
بهینه تهویه طولی مکانیکی آالیندههای تونل در هنگام
تصادفات اتومبیل .Hashemkhani Zolfani et al
)2013؛
 تصمیمگیری در انتخاب ابزار ماشین :یک رویکرد یکپارچه
با روشهای  SWARAو Aghdaie et ( COPRAS-G
)2013, al؛
 توسعه پایدار سازههای ساختمانی مناطق روستایی بر
اساس اقلیم محلی ( Hashemkhani Zolfani and
)2013 Zavadskas,
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()1

x 1m 
x 2 m 
;


x nm 

x 12
x 22
x n2

 x 11
x
X   21


x n1

 -2ساخت ماتریس تصمیمگیری  Xکه درآن نسبت  jدر گزینه
 iاز راه حل میباشد.
 mتعداد نسبتها و  nتعداد گزینههای مقایسه شده است.
 -3تعیین اهمیت معیارها q
 -4نرمالسازی ماتریس تصمیمگیری  .xارزشهای نرمالسازی
شده این ماتریس به شکل زیر محاسبه میشوند:

i  1, n and j  1, m

 -2-2تکنیگ  ( COPRASارزیابی نسبی پیچیده)

()2

برای ارزیابی کارایی کلی یک گزینه ،شناخت مهمترین معیارها
ضروری است تا بتوان گزینهها و اطالعات را بادر نظر گرفتن این
معیارها بررسی کرد و روشهای مختلف برای ارزیابی معیارها
جهت برآورده کردن نیازهای  DMگسترش مییابند .تحلیل
تصمیمگیری مربوط به موقعیتی است که در آن یک  DMباید
از میان گزینههای مختلف با درنظرگرفتن مجموعه ویژهای
ازمعموالً معیارهای مغایر ،انتخاب شود .به همین دلیل ،روش
 COPRASکه توسط زاوادسکاس و همکاران ( )2003گسترش
یافت ،میتواند مورد استفاده قرار گیرد .در موقعیتهای واقعی
بیشتر معیارها برای ارزیابی گزینهها به شکل مبهم و نه به شکل
اعداد دقیق بیان میشوند.
توسعههای اخیرمدلهای تصمیمگیری براساس روش
 COPRASدر زیر فهرست شده است:
رویکرد ارزیابی تناسبی پیچیده  SWARAفازی مردد

برای انتخاب تأمینکننده پایدار (HF-SWARA-
)2020 .COPRAS) Rani et al؛
رویکرد جدید چند معیاره شهودی فازی SWARA-

 COPRASبرای ارزیابی پایداری فرآیند تولید انرژی
زیستی ()2020 .Mishra et al؛
رویکرد یکپارچه  SWARAو  COPRASفازی برای

رتبهبندی عوامل انتخاب تکنسینهای تعمیر و
نگهداری ()2013 Ighravwe and Oke,؛
انتخاب مدیر کنترل کیفیت بر اساس روشهای

 :AHP-COPRAS-Gنمونه موردی در ایران
()2012 .Hashemkhani Zolfani et al؛
ارزیابی روشهای ساخت سازههای فوالدی نورد سرد

در بازسازی مناطق آسیب دیده در بحرانهای طبیعی
با استفاده از روشهای  AHPو COPRAS-G
()2012, Bitarafan et al؛
نحوه بکارگیری روش عبارتنداز مراحل زیر:
 -1انتخاب مجموعهای از مهمترین معیارها وتشریح گزینهها

x ij

; i  1, n and j  1, m

n

ij

()3

x 1m 

x 2m 


x nm 

x

x ij 

j 1

 x 11

 x 12
X 

 x n 1

x 12
x 12
x n1

بعداز این مرحله ماتریس تصمیمگیری ،نرمالسازی میشود.
 -2محاسبه ماتریس تصمیمگیری نرمالسازی شده و وزن دهی
شده .xارزشهای نرمالسازی شده و وزن دهی شده  Xijبه شکل
زیر محاسبه میشوند:
()4



x ij  x ij .q j ; i  1, n and j  1, m .

که درآن  qiاهمیت معیار iام است .سپس ماتریس تصمیمگیری
نرمالسازی شده xبه این صورت است:

()2



x 11 
 
; x 11 



x 11 



x
x
11
11




x
x
11
11

X 


 x 11 x 11


i  1, n and j  1, m .
 -2محاسبه مجموع piارزشهای معیاری که مقدارهای بزرگتر
برتری بیشتری دارند:


k

Pi   x ij

()2

j 1

 -1محاسبه مجموع  piارزشهای معیاری که مقدارهای کوچکتر
برتری بیشتری دارند:


()1
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در رابطه ( ،)1تعداد ( )m-kمعیارهایی است که باید حداقل
شوند.
 -3تعیین مقدار مینیمم شده Ri
()3
R  min R ; i  1, n
i

i

min

 -3محاسبه اهمیت نسبی هر گزینه Qi
i 1

()3

n

R
R i  min
i 1 R i

K i  max Qi ; i  1, n

()10

 -11تعیین ترتیب اولویت گزینهها
 -12محاسبه درجه سودمندی هر گزینه توسط فرمول:

Qi
100%
Q max

()11

n

R min  R i

 -10تعیین معیار بهینه K

Nj 

Q i  Pi 

 Qmaxو Qiاهمیت گزینههای بدست آمده از ) Eq(qمیباشند.

بهترین چیدمان درختان برای کاهش اثرات
انفجار بر ساختمان ها

مقاومت در برابر انفجار

خطی

نامنظم

گسترش آتش
سوزی

کاهش دید بصری

متراکم

عمودی

اقتصادی

زیکزاک

چیدمان توپوگرافی
منطقه

شکل  -2نمودار سلسله مراتبی تصمیمگیری

 -3نتیجهگیری
در این بخش ،ابتدا به بیان نتایج حاصل از روش SWARA

پرداخته شده که در آن به اولویتبندی شاخصهای چیدمان
درختان برای کاهش اثرات انفجار بر ساختمانها اشاره شده ،و
در ادامه نتایج حاصل از وزن دهی گزینهها که از روش
 COPRASحاصل شده ،بیان شده است.

 -1-3نتایج حاصل از روش  SWARAبرای
اولویتبندی شاخصها
از خبرگان همکار تحقیق خواسته شد تا شاخصها را در هر
بخش اولویتبندی کنند .نتایج رتبهبندیها بر اساس میانگین
نظرات آنها نتیجهگیری شده است .در جداول ( )2و ( )3معیارها
و میانگین کسب شده آنها توسط خبرگان ارائه شده است.
براساس نظر خبرگان مقاومت در برابر انفجاربه عنوان اولویت
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مورد ارزیابی قرار میگیرد .البته در ادامه رویکردی مدنظر قرار
گرفته که در نهایت همه شاخصها با هم مورد ارزیابی قرار
گیرند .مبنای ارزیابی به صورت درصدی میباشد .مقیاس ارزیابی
بر اساس بازههای  2درصدی است .برای مثال خبرگان میتوانند
تفاوتهای مقایسهای و ارزشی را بر مبناهای  2درصدی مانند
 %20 ،%12 ،%10 ،%2و  ...را ابراز کنند .اعداد نهایی در این
قسمت از میانگین حسابی نظرات خبرگان محاسبه و در جدول
قرار گرفته است.
ستون سوم  Kjیکپارچهسازی اولیه برای ارزیابی و محاسبه وزن
نهایی است .هر  Sjبا عدد  1جمع میشود تا در مرحله بعد
ارزیابی اولیه روی آنها صورت پذیرد .توجه شود عدد  1به این
علت اضافه میشود که معیار اول  Sjآن صفر است و با توجه به
الگو مسأله در حالت عادی غیرقابل حل میشود.
ستون چهارم  Wjاز تقسیم  Kjیکپارچه معیار اول بر  Sjمعیار
دوم و الی آخر صورت میپذیرد .به این ترتیب ارزش شاخص-
ها در مقایسه با معیار بهتر از خود صورت میپذیرد و اینکه در
نهایت به این ترتیب هر شاخص با همه شاخصها مورد ارزیابی
قرار میگیرد و در واقع ارزیابیهای اولیه را یکپارچه میسازد.
ستون پنجم  Qjاز تقسیم هر  Wjبر جمع ستون  Wjصورت
میپذیرد .در واقع ارزش هر شاخص از کل ارزش شاخصها وزن
نهایی هر شاخصها را مشخص میسازد.
بر اساس روش  Swaraدر جدول ( ،)3شاخص  1Cدارای وزن
 40.20درصد شده است .شاخص 3Cبا  23.11درصد در جایگاه
دوم قرار گرفته است .بعد از آن ،شاخصهای  2Cو  4Cبه ترتیب
با وزنهای  13.23درصد و  11.22درصد قرار گرفتهاند.

یکم شناخته شده است .اولویت دوم را گسترش آتش سوزی به
خود اختصاص داده است .در ادامه شاخصهای کاهش دید
بصری و هزینه به ترتیب در اولویتهای سوم و چهارم قرار
گرفنهاند که در جدول ( )2نشان داده شده است.
جدول( )2اولویت چیدمان درختان در برابر حمالت تروریستی
نام

میانگین اولویت

شاخص

(خبرگان)

مقاومت در
برابر انفجار

C1

1/10

1

کاهش دید
بصری

C2

2/31

3

گسترش آتش
سوزی

C3

2/13

2

هزینه

C4

3/12

4

معیارها

اولویتها

در جدول ( ،)3اولین ستون از سمت چپ معیارها را نشان
میدهد و در ضمن شاخصها بر اساس اولویتهای مشخص شده
توسط خبرگان مرتب شدهاند .ستون دوم از سمت چپ Sj
مقایسه اهمیت ارزشی شاخصها در مقایسه با هم میباشد .شیوه
ارزیابی معیارها در طی پرسشنامهای ،توسط خبرگان صورت
میپذیرد .خبرگان همکار در تحقیق پرسشنامه طراحی شده را
پاسخ گفتند .توجه شود شاخصی که در باالترین درجه اهمیت
قرار دارد تنها مورد مقایسه با شاخص پایینتر از خود مورد
ارزیابی قرار میگیرد .شیوه ارزیابی در این روش بر این اصل
استوار است که هر شاخص تنها با شاخص باالتر (بهتر) از خود

جدول ( )3اولویتها و وزن نهایی شاخصهای چیدمان درختان برای کاهش اثرات انفجار بر ساختمانها
شاخص

sj

C1

k j  s j 1

x j 1
kj

wj

wj 
j

w

qj 

1

1.0000

0.4020

1.400

0.1143

0.2311

0.4310

0.1323

0.2322

0.1122

C3

0.400

C2

0.421

1.421

C4

0.100

1.100
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رتبهبندی برای انواع چیدمان درختان در کاهش اثرات انفجار بر
ساختمانها آورده شده است که براساس آن ،چیدمان متراکم
( )3Aدارای وزن  % 21.1بوده ودر رتبه اول قرارگرفته است .بعد
از آن چیدمان توپوگرافی منطقه ( )2Aبا وزن  % 11.2در اولویت
دوم بوده است .با فاصله کمی از آن ،چیدمانهای نامنظم ()2A
و زیکزاک ( )2Aبا وزنهای  %12.4و  %12.1بودهاند و در نهایت
چیدمانهای عمودی ( )4Aو خطی ( )1Aبا وزنهای  % 14.4و
 % 14.1دارای کمترین وزنها بوده و به عنوان بدترین چیدمانها
برای کاهش اثرات انفجار بر ساختمانها شناخته شدهاند.

 -2-3نتایج حاصل از روش  Coprasبرای وزن هر
یک از گزینهها
با توجه به وزن شاخصهای اصلی ،جدول شماره ( )4میانگین
نمره خبرگان برای انواع چیدمان درختان را در شاخصهای
اصلی نشان میدهد که شش چیدمان خطی ( ،)1Aنامنظم
( ،)2Aمتراکم ( ،)3Aعمودی ( ،)4Aزیکزاک ( )2Aو چیدمان
توپوگرافی منطقه ( )2Aمورد بررسی قرار گرفتهاند .در ادامه
جدول شماره ( )2وزن نرمال شده هریک از انواع چیدمانها را
در شاخصها بیان میکند .در جدول شماره ( )2نتایج نهایی و

جدول ( )4میانگین نمره خبرگان برای انواع چیدمان درختان
C2
C1

C3

C4

وزن معیارها
گزینهها

Max

Max

Min

Max

A1

2.120

4.030

2.220

1.140

A2

2.300

2.330

3.420

4.230

A3

3.000

3.000

1.230

4.020

A4

2.120

4.020

2.110

4.310

A5

3.130

2.330

2.330

4.220

A6

4.130

1.330

3.130

1.230

Σ

34.310 23.320

0.1323 0.4020

0.1122 0.2311

32.320 22.420

جدول ( )5وزن نرمال شده هریک از انواع انواع چیدمان درختان

معیارها
گزینهها

C1

C2

C3

C4

Max

Max

Min

Max

A1

0.023

0.023

0.030

0.022

A2

0.013

0.011

0.033

0.012

A3

0.123

0.020

0.032

0.014

A4

0.010

0.023

0.023

0.011

A5

0.044

0.033

0.032

0.012

A6

0.021

0.044

0.043

0.021
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جدول ( )6نتایج نهایی در رتبهبندی برای انواع چیدمان درختان برای کاهش اثرات انفجار بر ساختمانها

گزینهها

P

R

Q

N

رتبه بندی

A1

0.011

0.030

0.021

%14.1

2

A2

0.113

0.033

0.022

%12.4

3

A3

0.133

0.032

0.023

%21.1

1

A4

0.110

0.023

0.032

%14.4

2

A5

0.033

0.032

0.023

%12.1

4

A6

0.123

0.043

0.041

%11.2

2

Rmin

0.030

= %100 Ʃ

 )4در شاخص گسترش آتش سوزی ،بهترین گزینه چیدمان
خطی و بدترین گزینه چیدمان متراکم بوده است.
 )2در شاخص هزینه ،چیدمان توپوگرافی منطقه به عنوان
بهترین گزینه و چیدمان متراکم به عنوان بدترین گزینه انتخاب
شده است.
 )2بهترین چیدمان درختان برای کاهش اثرات انفجار بر
ساختمانها ،چیدمان متراکم با وزن  % 21.1بوده ودر رتبه اول
قرارگرفته است .بعد از آن چیدمان توپوگرافی منطقه با وزن
 % 11.2در اولویت دوم بوده است .با فاصله کمی از آن،
چیدمانهای نامنظم و زیکزاک با وزنهای  %12.4و %12.1
بودهاند و در نهایت چیدمانهای عمودی و خطی با وزنهای
 % 14.4و  % 14.1دارای کمترین وزنها بوده و به عنوان بدترین
چیدمانها برای کاهش اثرات انفجار بر ساختمانها شناخته
شدهاند.

 -4نتیجهگیری
 )1بر اساس نظر خبرگان در اولویتبندی شاخصهای چیدمان
درختان برای کاهش اثرات انفجار بر ساختمانها و همچنین
نتایج حاصل از روش  ،SWARAشاخص مقاومت در برابر انفجار
دارای وزن 40.20درصد شده است .شاخص گسترش آتش
سوزی با  23.11درصد در جایگاه دوم قرار گرفته است .بعد از
آن ،شاخصهای کاهش دید بصری و هزینه به ترتیب با وزنهای
 13.23درصد11.22 ،درصد قرار گرفتهاند.
)2در شاخص مقاومت در برابر انفجار ،چیدمان متراکم بهترین
گزینه و چیدمان خطی بدترین گزینه بوده است.
 )3در شاخص کاهش دید بصری ،چیدمان متراکم به عنوان
بهترین گزینه و چیدمان نامنظم به عنوان بدترین گزینه انتخاب
شده است.

42

1411 ؛ بهار11 ؛ شمارهی5 پژوهشی شهر ایمن؛ دورهی-نشریه علمی

 مراجع-5
 ارزیابی تناسب فضایی و مکانی پارکهای شهری با. یحیی، حسین؛ ستودهنیا، مهستی؛ شمسی، کامران؛ قدس ولی،بزازی
،2  مقاله، فصلنامه علمی دانش انتظامی گلستان.) پارکهای سطح شهر گرگان:رویکرد پدافند غیرعامل (مطالعهی موردی
22-22  صفحه،4،1331  شماره پیاپی،32  شماره،3 دوره
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.1331 ،تهران

]2[
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Abtract:
The most important step in planning and designing the urban green space is the sustainable development
and improvement of the productivity of the city's green spaces. It is for this purpose that nowadays urban
green spaces are designed with multiple functions. In this regard, one of the neglected functions of urban
green spaces is the defensive uses of plants in the form of protecting key city buildings and even public
spaces against accidental and intentional explosions, including terrorist attacks. In this research, first, by
using library studies, materials related to this field were collected, and in order to obtain a survey from the
community of experts, consisting of 26 people, a questionnaire for weighting the effective indicators and
also giving points to each of Options are provided. In the following, using the SWARA method, the opinion
of the experts was analyzed and the importance and weight of each of the influential indicators was
obtained, and finally, the types of tree arrangement were examined using the COPRAS method. The results
show that the best arrangement of trees to reduce the effects of explosions on buildings is a dense
arrangement, followed by the topographical arrangement of the area. Vertical and linear layouts are known
as the worst layouts for reducing blast effects on buildings.

Key Words: Urban Green Space, Passive Defense, Explosion, Building

* Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran; ali.bitarafn@gmail.com

43

