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چکیده

با توجه به اینکه کشور ایران از کشورهای بال خیز دنیا به شمار می رود ،لذا برنامه ریزی پیش از وقوع بحران از مسائل مهم تسا ی   

که باید در برنامه کار سازمانهای متولی چون مدیریت شهری ،سازمان پیشگیری از حوادث و سایر نهادها و سازمانهایی کههه هریک
به نحوی در اداره و مدیریت شهرها اثرگذارند ،قرار گیرد .مدیریت بحران با بهرهگیری گسترده از کلیه عوامل مؤثر در بهینه س یزا
اقدامات و کاهش خسارات ناشی از بحرانها و مقابله هوشمندانه و برنامه محور ب س رد .تسا هدمآ دیدپ نآ ا ااااا اااااالهای اخی  ر ااح ثاد
پایگاههای پشتیبانی مدیریت بحران در دستور کار سازمان پیشگیری و مدیریت بحران در کشور ق سا هتفرگ رار تتت تتتت .یک  زا ی مم ممموارد
قابل توجیه قبل از احداث این پایگاهها ،مطالعه ،بررسی و انتخاب مکان جغرافیایی مناسب برای استقرار این نوع کاربریهاس رد .ت
این پژوهش مکان یابی پایگاههای مدیریت بحران در شهر گرگان مورد مطالعه قرار گرفته است .به ای ظنم ن ور    در مرحله ن  خخخست
ی فراین  د تتحلی لسلس ل ه   
پارامترها و معیارهای مؤثر در مکانیابی این پایگاهها شناسایی و تدوین شدهاند و ب فتسا ا ا ابم زا هد ننن ننننی ن رظ ی ی

مراتبی ()AHPبه محاسبه وزن معیارها با استفاده از نرم افزار  EXOERT CHOICEپرداخته ش و تسا هد

پس س ب  ا     توجه هب    

قابلیت سیستم اطالعات جغرافیایی ( )GISبه عنوان تحلیلگر مکانی در حل مسائل پیچیده شهری و تعریف معیارهای م  درو نن هب رظ   
صورت الیههای اطالعاتی ،از توانایی این سیستم جهت آماده سازی ،تلفیق و تحلیل الیهها بهره گرفته شده است و در نهایت مکان
مناسب برای استقرار این پایگاهها ارائه شده است.

الع تا
ی ،سیس طا مت ال ال
ی ،فراین لس لیلحت د سل بتارم ه یییی یییی
واژگان کلیدی :پایگاههای مدیریت بحراننن ،مک بای نا یی یی
جغرافیایی ،شهر گرگان

( -1نویسنده مسئول)Leili_jalalabadi@yahoo.com
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مقدمه و بیان مسأله
در سراسر تاریخ حیات بشر ،جان و مال انسانها همواره دستخوش حوادث طبیعی و سوانح پیش بینی نشده و گه گ ها
ل ،طوف نا
هولناک و مرگبار بوده است .خاطرات و آثار خسارات ناشی از برخی مخاطرات طبیع نام ی ن لز د زل ههه هههه ،سیل ل
همانند خاطرات جنگهای مصیبت بار و خونین در تاریخ بشر جاودان مانده است(حسینی و همکاران.)5:1387 ،
کشور پهناور ما نیزاز وقوع این حوادث مستثنی نبوده است .چنانچه که آمار نشان می دهد از  40نوع بالی یعیبط یا   
که در جهان رخ می دهد  31مورد آن در ایران به وقوع می پیوندد ،وجود چنین بالیای طبیعی در کشور باع هدش ث   
است که ایران جزء  10کشور نخست جهان در زمینه بال خیزی باشد( شجاع عراقی و دیگران .)42:1390 ،چنانچه با
قرارگیری ایران در کمربند زلزله خیز آلپ هیمالیا ،زمین لرزه به عنوان مخرب ترین حادثه طبیعی در کشور محسوووب
می شود(مصطفی زاده و اونق.)2:1390 ،
از این رو نه تنها در مقیاس کالن و دقت در استقرار سکونتگاهها ،بلکه در مقیاس خرد ،جایابی و مکان یابی خدمات
شهری در سطح شهرها نیزبه مانایی و دوام شهرها کمک می نماید چرا که خطرات ناشی از زلزله ،س و لی  ..میتواند
به شدت به پهنههای سکونتی آسیب برساند و این موضوع با قرار گیری بسیاری ازشهرهای بزرگ کشورمان در نق طا
زلزله خیز اهمیتی دوچندان می یابد ،چنانچه این موضوع با توجه به افزایش چشمگیر جمعیت شهرنش نی

کش رد رو

طی دهههای اخیر اهمیتی حیاتی می یابد( بهرام پور و بمانیان.)52:1391 ،
لذا اقدامات پیشگیری ،حذف و یا کاهش اثرات ،بکارگیری و ارتقاء امکانات و تجهی آ تهج دوجوم تاز

ممم م مممممادگی و

مقابله با حوادث و تأمین نیازهای اساسی و اضطراری آسیب دیدگان ،حفظ سالمت و ایمنی و بازگرداندن شرایط به
حالت عادی ،ضرورتی امکان ناپذیر است (حسینی و همکاران ،)5:1387 ،که باید در برنام اک ه ر    س نامزا هههای مت یلو
چون مدیریت شهری ،سازمان پیشگیری از حوادث و س و اهداهن ریا مزاس ا هن ا هک یی هر دا رد یوحن هب کی

ااااا ااااااااااره و

مدیریت شهرها اثرگذارند ،قرار گیرد.
مدیریت جامع بحران در این شرایط جهت مهیا کردن بس و یتایح رت

یتکات ک ب بسانم ی ر مادقا یا ا گشیپ ت

آمادگی و واکنش در بحرانهای مختلف به ویژه بحرانهای طبیعی مانند زلزله در نظر گرفته ش (تسا هد
بمانیان )52:1391 ،و با بهره گیری گسترده از کلیه عوامل مؤثر در بهینه سازی اقدامات و ک شها

ییی ی ییی ییییییییری،
   بهر وپ ما ر وو ووو

خسس سسسارات ناش زا ی

بحرانها و مقابله هوشمندانه و برنامه محور با آن پدید آمده است(حسینی و همکاران.)1387: 5 ،
استان گلستان به عنوان رکورد دار سیل و زلزله در کشور ،هرساله خسارات بسیار سنگین ناشی از این حوادث را م ممی
زا

پردازد و چنانچه طبق آمار کارشناسان 250منطقه پرخطر سیل وزلزله در استان شناسایی ش اس .تسا هد الالال الالالالنه ب شی

ی پیوندد
 10هزار زلزله در کشور رخ می دهد که درصد قابل توجهی از این حادثه در اس م عوقو هب ناتسلگ نات ییییی ییییی
( ،)www.baztabonline.comچنانچه بسیاری از تغییرا ت مشهود در سطح زمین مانند گسیختگی زمیننن ،روانگرایی
لغزشها ،کج شدگی ساختمانها و خسارت به آنها از پیامدهای وقوع زلزله می باشد( م وا و هداز یفطص نن نننق.)2:1390 ،
ل ،نخس بوسحم زین روشک زیخ لیس ناتسا نیت می     
همچنین ای  تبث اب ناتسا ن ب رتشی ی رامش ن بر یس زو لللللللل لللللللل
شود(.)www.baztabonline.com
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شهرگرگان به دلیلی مرکزیت سیاسی استان ،با در برگرفتن بیش از  1/4جمعیت استان و تراکم جمعیتی  272نفر رد 
هر کیلومتر مربع ،متراکم ترین شهر استان محسوب می شود .بر اساس آمارهای رسمی اعالم شده از سوی مرکز آم را
زا

ایران در فاصله سالهای  90-85نرخ رشد جمعیت شهرستان گرگان به  2/8رسیده است و اکنون شهر گرگان ب شی
 340هزار نفر پس از رشت پرجمعیت تریت شهر شمال و شمال شرق کشور است(.)www.mehrnews.com

با توجه به نقش و عملکرد شهر گرگان به عنوان سکونتگاه برتر منطقه ای و مشکالتی چون رشد همه جانب ماجل و ه   
گسیخته شهری ،افت بار ونشست زمین ،کج شدگی ساختمانها و ابنیه ،مستعد بودن زیاد این ناحیه با خطرات طبیعی،
و با وجود اهمیت این پایگاهها در تاکتیک پذیر بودن سیستم مدیریت بحران و نبود الگ تهج نودم یو    

جانم یا ی

پایگاههای مدیریت بحران به عنوان یکی از مهمترین بخشهای ارتباطی با جامعه ،بررسی و تبیین الگوی مکانیابی این
پایگاهها ضروری به نظر می رسد تا بتواند در مواقع ضروری در نظام توزیع و تامدخ

یس س د تامدخ مت رررر ررررر ش هکب

شهری مفید واقع گردد و با توجه به اینکه یکی از وظایف اساسی و مهم در برنامه ریزی شهری ،تخصیص زم هب نی   
کاربریهای گوناگون شهری است موضوع مکان یابی پایگاههای مدیریت بحران در این پ شهوژ

وم ر هجوت د     ق ققرار

گرفته است.
لذا در این پژوهش سعی بر این است تا پارامترها و عوامل مؤثر مکانی برای پایگاههای مدیریت بحران ب فتسا ا اا اااده از
مبانی نظری روش  AHPو وزن دهی معیارها با استفاده از نرم افزار  EXOERT CHOICEو اهمی ا تینوصم ت

یی ی یییین

پایگاهها در شرایط بحرانی ،شناسایی شود تا در انتخاب مناسبترین مکان جهت اس ههاگیاپ نیا رارقت ااا اااا ،ک یارا ی آ  ننها
بیشتر شود و ازسیستم اطالعات جغرافیایی به عنوان ابزاری توانمند در مدیریت و تجزیه و تحلی د ل اادههاای مک ینا
استفاده شده است.
اهداف
در پژوهش زیر اهداف زیر دنبال می شود:
 -بررسی پارامترها و عوامل مؤثر مکانی به منظور مکانیابی کاربری پایگاههای مدیریت بحران

 ارائه الگوی مناسب جهت جایابی پایگاهها با استفاده از قابلیت سیستم اطالعات جغرافیایی انتخاب مناسبترین مکان جهت استقرار پایگاههای مدیریت بحران در سطح شهرمبانی نظری
بحران

حادثه ای است که در اثر رخدادها و عملکردهای طبیعی و انسانی به طور ناگهانی به وجود می آید ،مش ششقت ،س یتخ
و خسارات را به یک مجموعه یا جامعه انسانی تحمیل م و دنک ی

طرب ر ع و تامادقا هب زاین نآ ندرک ف م مممممم مممممممملی تا

اضطرار و فوق العاده دارد(حسینی و همکاران.)30:1387 ،
 مدیریت بحرانیگیر نآ فده و د   
مدیریت بحران مجموعهای از چاره جوییها و تصمیماتی است که در مقابله با بحراننن انج م ما یی یی
کاهش روند بحران ،کنترل بحران و کاهش و رفع بحران است(.)Wikipedia
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مدیریت بحران در واقع عبارت است از ایجاد آمادگی و فراهم کردن تمهیدات و ت ر یارب مزال تاکراد وو وووی یورا ی اب    
بحران و یا به حداقل رساندن آثار تخریبی آن(آهنچی.)17:1376 ،
مدیریت بحران یک علم کاربردی است که به وسیله آن بتوان از بروز بحرانها پیشگیری نموده و یا در صورت بروووز
آن در خصوص کاهش اثرات آن ،آمادگی الزم جهت امداد رسانی سریع و بهبودی اوضاع اقدام نمود(مرکز مطالع تا
برنامه ریزی شهر تهران.)9:1376 ،
مدیریت بحران اصطالحی است که تمامی جنبههههاای برنام ارحب یارب یزیر ه نننن ننننن و مر تشم نارحب اب طبت م ب ل رررر ررررررر
فعالیتهای قبل و بعد از بحران را در بر میگیرد .همچینین این اصطالح به م ی هبناج ود ره تیرید

مخ و تارطا

پیامدهای بحران نیز می پردازد( حسینی و همکاران.)52:1387 ،
ی ،ش یرادره
مدیریت بحران فرایند برنامه ریزیها و اقدامات مقامات دولتی و دستگاههاای اجرای تلود ی یی یی

و عم یمو

است که با مشاهده ،تجزیه و تحلیل بحرانها به صورت یکپارچه ،جامع و هماهنگ ب ازبا زا هدافتسا ا ر رر ررررهاای موج دو
تالش میکند از بحرانها پیشگیری نماید یا در صورت وقوع آنها در جهت کاهش آثار ،ایج  یگدامآ دا الال الالالزم ،مقابلههه،
امداد رسانی سریع و بهبود اوضاع تا رسیدن به وضعیت عادی و بازسازی تالش کند(همان.)30:
مدیریت بحران به ویژه در کشورهای درحال توسعه حائز اهمی و تسا ت
بحران ناشی از عدم بکارگیری دانش مدیریت بوده است .مدیریت اثر شخب

ایسب رد ری زا 

ریدم تسکش دراوم

تسا نآ مزلتسم نیب زیت و هک   

یییی یییییییییت
    کلیه

افرادی که مسئول کار دیگران در هر رده و هرگونه سازمانی هستند ،خود را در شمار مدیران به حساب آورن امه(د ننن
 .)36:در نمودار زیر چرخش سیستم مدیریت جامع بحران نشان داده شده است .همانگون یم هدهاشم هک ه     ش ششود،
فعالیتهای مدیریت بحران در  4مرحله پیشگیری ،آمادگی ،مقابله و بازسازی قابل دسته بندی هستند.
بحران

آمادگی

مقابله

بازسازی

پیشگیری

شکل شماره  . 1چرخش سیستم مدیریت جامع بحران منبع:رنگین کمان و دیگران7:1391 ،

اهمیت عناصر شهری در مقابله با خطرات
با توجه به اینکه همواره الزم است تا جایگزینی عناصر مختلف شهری در قال اک ب ربر اقم تهج نیمز ی

بببب بببببل ای و ه   

تحدید دامنه خطرزا صورت بگیرد ،در خصوص خطر  زا یشان تا زلزل  ...و لیس و ه زین و می حب هب ناوت  ثثثثثثثثث ثثثثثثثثث
ث
چگونگی استقرار کاربریهای شهر در مکانهایی پرداخت که بتوانند تنشهای ناشی از این خطرات را دفع کنند.
در این راستا می توان با بررسی میزان آسیب پذیری عناصر تشکیل دهنده شهر در هنگام وقوع خطرات و سوانح به
ضوابط و معیارهایی الزم جهت اجرایی کردن و در واقع راهبردی کردن برنامه ریزی کاربری زمین دس رد .تفای ت   
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این ارتباط سه مقوله کاربری عناصر شهری ،فضای باز و شبکه ارتباطی جهت بررسی در نظر گرفته م ربز (دنوش ی    
دست و محمدی:)7:1384 ،

ی-
ی ،فرهنگی ی
ی -درماننی ،اداری -نظ ما ی ی
ی ،بهداشتی ی
ی ،م بهذ ی ی
ی ،آموزشی ی
 -کاربریها :شامل کاربری مسکونی ،تج را ی ی

ی،
ورزشی ،تأسیسات حیاتی و ...می باشد .در بحث مربوط به کاربریها ،نحوه همجواری آنها ،انواع تراکمها (جمعیتی ی
ساختمانی و مسکونی) ،میزان تراکمهای یاد شده ،قطعه بندی اراضی با کاربریهای گوناگون ،تنظیم و اندازه قطعات،
میزان فشردگی و پیوستگی آنها ،ویژگیهای کالبدی سازههای تشکیل دهنده و غیره مورد مطالعه قرار می گیرند.
 -فضاهای باز :فضاهای باز نقش مهمی در کاهش وسعت میزان عمل و نتایج اکثریت ح و یعیبط ثداو

نصم ووو ووووعی

دارند .فضاهای باز میتوانند در مواقع اضطراری به عنوان یک منطق تسد رد ه ر  س ب کما ا ا  و رارف ن ا سسسسس س سسسسسسستقرار و پنااه
گرفتن در آن مطرح باشند .بدین ترتیب طراحی مناسب فضاهای باز داخل بافتهای شهری یکی از مهمترین حربهها
جهت مقابله با خطر محسوب میگردد .سودمندی فضاهای باز در محدوده شهری بستگی به تعداد این فضاها ،توزیع
یکسان در تمام منطقه شهری و همچنین تداوم سیستم مناطق سبز دارد( پرتوی.)353:1372 ،
در مجموع می توان اینگونه عنوان کرد که هر چه پراکندگی فضاهی باز و توزیع آنها در س هش حط ر نم  اا اااس شاب رتب دد ددد،
مقابله با خطرات و سوانح بهتر انجام خواهد گرفت ،ضمنا نزدیکی فضاهای باز ،میزان وسعت آنها و تناسب فضاهای
باز با جمعیت تحت پوشش از دیگر عواملی هستندکه افزایش آنها امکانات بیشتر و بهتری را جهت مقابله با بحرانها
و حوادث بعدی نشأت گرفته از آن در اختیار می گذارد.
یهاای آن دانس هک ت    بازت با
 -شبکه ارتباطی :راهها و شبکههای ارتباطی یک شهر را می توان از مهمترین ویژگی ی

کالبدی مفهوم "نیاز به دسترسی" می باشند .گوتنبرگ ساختار شهری و رشد شهر رادر مفهوم دسترسی جس سستجو می
کند و معتقد است جوامع تالش میکنند تا بر فاصله غلبه کنند .اهمیت زی تسد یارب الاب رد هک یدا رررر رررررس ولبت و ی ر   

کالبدی آن یعنی " شبکههای ارتباطی و معابر شهری" عنوان شد ،مربوط به شرایط عادی جامعه م شاب ی دد ددد .بن نیاربا

ی،
الزم به ذکر است که در شرایط غیرعادی و بحران اهمیت ذکر شده دوچندان می گردد .در خصوص شبکه ارتب طا ی ی
میزان انطباق با گسلها ،عرض و ارتفاع معابر و همچنین تعداد گرهها و پلها در طول شبکه و فر  م ممع هش ربا ر ا ی زز ززز
لحاظ مستقیم یا پیچ دار بودن از اهمیت برخوردار است( همان.)8:
روش تحقیق
الگوی تحقیق به صورت کاربردی و هدفگرا است و روش تحقیق با توجه به اهداف مطرح شده مشتمل بر شیوههای
زیراست:
 -مطالعات کتابخانه ای

 جمع آوری ،آمادهسازی و پردازش اطالعات :تهیه و آماده سازی الیههای اطالعاتی از قبی هشقن ل    بلوکهاا ،نقشهکاربریها ،نقشه زمین شناسی ،نقشه معابر و دسترسیها و  ...است ،همچنین وزن دهی به پارامترهای م ممؤثر در مک نا
یابی باز فعالیتهای صورت گرفته در این مرحله است.
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 تجزیه و تحلیل دادهها و نتیجه گیری :در این مرحله کلیه نقشههای تهیه شده و نهایت یاهرایعم ا    م ممؤثر ،مکانه ههایمطلوب جهت استقرار پایگاههای مدیریت بحران مشخص گردیده و در انتها به ارزی جیاتن یلیلحت و یبا     حاص زا ل
تلفیق نقشهها پرداخته شده و مکانهای مناسب نهایی به منظور استقرار پایگاهها پیشنهاد شده است.
 نرم افزارهای استفاده شده در این پژوهش شامل نرم افزار  EXPERT CHOHCEجهت وزن دهی به پارامتره ههایمؤثر درمکان یابی پایگاهها و نرم افزار  ARC GISکه جهت پردازش دادهها و اجرای آنالیزه وم یا ر  د نن نننی هیهت رد زا   
نقشههای فاکتور و تلفیق نقشهها مورد استفاده قرار گرفته است.
بررسی معیارهای جایابی پایگاههای مدیریت بحران
تعیین مکان مناسب جهت جایابی و مکان یابی مناسب جهت استقرار کاربریهای گوناگون شهری به عوامل متعددی
بستگی دارد .این عوامل با توجه به ماهیت و نوع فعالی اک ت ربر ومن .ددرگ یم صخشم هطوبرم ی د مش را اا ا ااااا اااااااااره 2
مهمترین پارامترهای قابل بررسی جهت مکانیابی پایگاههای مدیریت بحران را نشان می ده اق هتکن .د بب ب ببببل توج رد ه
خصوص مکانیابی این پایگاهها ،محدودیت در انتخاب زمین برای استقرار پایگاههاست ،زیرا یک  زا ی شش شششرایط تأیید
زمینها ،مالکیت شهرداری برآن و سهل الوصول بودن آنها عنوان شده است(قدسی پور.)37:1383 ،

شکل شماره  . 2پارامترهای قابل بررسی جهت جایابی پایگاههای مدریت بحران منبع :شجاع عراقی و همکاران44:1390 ،

تبیین الگوی مکانیابی پایگاههای مدیریت بحران135 ...

محدوده و قلمرو پژوهش
منطقه مورد مطالعه در این پژوهش شهرگرگان مرکز استان گلستان است .ازنظر موقعیتی ای هش ن ر روشک لامش رد      
ایران واقع شده است .شهر گرگان دارای جمعیتی بیش از  340ه و رفن راز

مکارت   

 272نفر م رتمولیک ره رد  رب ععععععععع ،

متراکم ترین شهر استان محسوب می شودد( .)www.mehrnews.comب ایس تیزکرم لیلد ه سی  و ناتسا  ا رقتس ار       
مهمترین کاربریهای اداری ،سیاسی و خدماتی در مقیاس عملکردی منطقه ای و حتی ملی و ب هدنپت بلق ناونع ه     
استان گلستان باعث شده است که شرایط بسیار ویژه ای داشته باشد و مطالعه موردی در این شهر صورت بگیرد.
این شهر از حداقل  36درجه و  30دقیقه تا  36درجه و  59دقیقه عر و یلامش ض

زا     54درجههه و  13دقیقههه تا 54

درجه و  45دقیقه طول شرقی گسترش یافته است (عادلی و دیگراننن .)3:2007 ،نقش یز ه ررررر ،تر مکا

مت و رررکز ب بباالی

جمعیت در شهرستان گرگان را نشان می دهد.

شکل شماره  . 3نمایش شماتیک پراکنش و تراکم جمعیت در گلستان براساس دادههای آماری سال  – 1390هر نقطه قهوه ای ،معادل  380نفر
منبعwww.mehrnews.com:

بحث اصلی
در این پژوهش به منظور مکان یابی پایگاههای مدیریت بحران ش اگرگ ره نن ننن ،پارامتره درثؤم یا ر  نکام  ییی ی یییییابی این
کاربری بررسی و مشخص گردید .پس از آن الیههای اطالعاتی تهیه و آماده سازی شدند.
در اين مرحله الزم است نقشههاي فاكتور هر كي

از اليهها آماده شود .آماده سازي مشتمل بر دو مرحل شزادرپ ه   

وزن دهي به اليههاي اطالعاتي است براي محاسبه وزن هر كي

و

از فاكتورها از روش  AHPاستفاده شده است.

در مرحله بعد وزن دهی به الیههای اطالعاتی با استفداه از تحلیل سلسله مراتب هد نزو دش ماجنا ی ييييييييي هر زا كي    
فاكتورها بر اساس تاثير نسبي كه در تع يي ن موقعيت پايگاه دارند با استفاده از عمليات ضرب وجمع انجام گرفته است
و نهایتا نقشههای فاکتور بر اساس وزن پارامترها تلفیق شدند .مراحل اجرای اک ی ر  ریز رادومن رد  نننن نننننش  هداد نا شش شششده
است.
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شکل شماره . .4مراحل مکانیابی پایگاههای مدیریت بحران

جمع آوری الیههای اطالعاتی مورد نیاز
پس از انتخاب منطقه مورد مطالعه ،دراین مرحله الزم است تا اطالعات توصیفی و مکانی ب وظنم ه ر ع  مم ممملی ناکم تا   
یابی پایگاهها جمع آوری گردد .همچنین حریم و ضوابطی در مورد هریک از الیههای شناسایی شده در مک  نا یی یییابی
پایگاها منظور گردد تا بر اساس ان مکانهای مناسب برای استقرار پایگاهها شناسایی شود .در ج لود
جمع آوری شده نمایش داده شده است.

زیر اعالطا  تت تت
ت

تبیین الگوی مکانیابی پایگاههای مدیریت بحران137 ...
شکل شماره  . 5معرفی الیههای اطالعاتی و ضوابط مربوط به آن
پا ر ا م ت ر

زیر پارامتر

الیه اطالعاتی

مشخصات کالبدی بافت

مجاورت با بافت فرسوده

الیه بافت فرسوده شهر گرگان

حداقل فاصله با محدودههای با آسیب پذیری باال

تراکم جمعیت

تراکم جمعیت

اطالعات جمعیتی مربوط به آمار سال 90

از لبه خارجی بافت  400متر

مشخصات کالبدی محدوده

مساحت مناسب

الیه پارسلهای شهر گرگان

راههای شریانی درجه 1

الیه معابر شهر گرگان

رعایت حریم  200متر

راههای شریانی درجه 2

الیه معابر شهر گرگان

رعایت حریم  100متر

دسترسی به شبکه ارتباطی

همجواری با کاربریهای سازگار

مشخصات زمین شناختی

رعایت حریم با کاربریهای نا سازگار

ضوابط

خیابانهای محلی

الیه معابر شهر گرگان

رعایت حریم  50 -30متر

فضای س ب ز و ب ا ز

الیه پارکها و فضای سبز شهر گرگان

رعایت حریم  500متر

آتش نشانی

الیه کاربریهای شهر گرگان

رعایت حریم  1500-1250متر

بیمارستان

الیه کاربریهای شهر گرگان

رعایت حریم 1500-1000متر

سطح آبهای زیر زمینی

الیه سطح آبهای زیر زمینی شهر گرگان

محلی که تراکم آبهای زیر زمینی نسبت به کل منطقه پایین تر است.

شیب زمین

نقشه  DEMشهر گرگان

بین  8-0درصد

گسل

الیه گسلهای شهر گرگان

رعایت حریم  200متر

پمپ بنزین

الیه کاربریهای شهر گرگان

رعایت حریم  200متر

پمپ گاز

الیه کاربریهای شهر گرگان

رعایت حریم  200متر

پست برق

الیه خطوط برق فشار قوی شهر گرگان

رعایت حریم  50متر

تاسیسات خطرزا

الیه نقطه ای تاسیسات خطرزا شهر گرگان

رعایت حریم  200متر

ساختمان بلند مرتبه

اطالعات مربوط به امالک شهر گرگان

رعایت حریم  50متر

قنات و چشمه

الیه قنات و چشمه شهر گرگان

رعایت حریم  100متر

منبع :نگارندگان

وزن دهی به پارامترها
پس از تعیین پارامترها و زیر معیارها و حریمهای آنها ،مرحله بعدی تعیین ارزش هریک از پارامترهاست .ای لحرم ن هه ههه از
عملیات شامل وزن دهی به هریک از پارامترها و زیر معیارهای مؤثر در مکان یابی پایگاههای مدیریت بحران م اب ی شش شششد.
وزن هر فاکتور نشان دهنده میزان اهمیت و ارزش آن نسبت به دیگر  ناکم ینادیم تایلمع رد اهرتماراپ  ییییی ی یییییییابی اس .ت
ی .)109:1386 ،ب نیا ه   
بنابراین انتخاب صحیح و آگاهانه وزنها به تعیین مکان بهینه پایگاهها کم ریما(درک دهاوخ ک ی یی ییی
ترتیب پارامترهای در نظر گرفته شده در نرم افزار  EXOERT CHOICEبررسی و ارزش گذاری شدند و وزن نهایی
محاسبه شد .به طوریکه پس از محاسبه شاخص ناسازگاری هریک از ماتریسهای تشکیل ش ن تابساحم نیا و د

ییی ی یییییز در

شرایطی که شاخص ناسازگاری برای هرماتریس بیش از  0.1به دست آمده بود ،در قضاوتها تجدید نظر شده و مجددا
عملیات فوق تکرار شد .در نمودارهای زیر وزن نهایی هریک از پارامترها ارائه داده شده است.
وزن نهایی پارامترها
رعایت حریم با کاربری های نا سازگار

0.19

مشخصات زمین شناختی

0.357
0.055

همجواری با کاربری های سازگار
دسترسی به شبکه ارتباطی

0.129
0.054
0.115
0.1

مشخصات کالبدی محدوده
تراکم جمعیت
مشخصات کالبدی بافت

شکل شماره  . 7ضرایب محاسبه شده با نرم افزار EXPORT CHOICE
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شکل شماره  . 6وزن نهایی پارامترها
پا ر ا م ت ر

وزن

مشخصات کالبدی بافت

زیر پارامتر

وزن

0.1

مجاورت با بافت فرسوده

-

تراکم جمعیت

0.115

تراکم جمعیت

-

مشخصات کالبدی محدوده

0.054

مساحت مناسب

-

راههای شریانی درجه 1

0.060

راههای شریانی درجه 2

0.010

0.129

دسترسی به شبکه ارتباطی

0.055

همجواری با کاربریهای سازگار

0.357

مشخصات زمین شناختی

رعایت حریم با کاربریهای نا سازگار

0.19

خیابانهای محلی

0.059

فضای س ب ز و ب ا ز

0.021

آتش نشانی

0.003

بیمارستان

0.031

سطح آبهای زیر زمینی

0.107

شیب زمین

0.093

گسل

0.157

پمپ بنزین

0.016

پمپ گاز

0.014

پست برق

0.041

تاسیسات خطرزا

0.065

ساختمان بلند مرتبه

0.032

قنات و چشمه

0.022

منبع :نگارندگان

تلفیق نقشهها
اين مرحله نوبت تلفيق نقشه فاكتورهاي موثر در مكان يابي مي باشد .هدف در اين مرحله استفاده از م لت ياهلد فف قي
نقشه و پياده سازي آن در محيط  GISاست نتيجه حاصل از تلفيق نقشهها كي

نقشه رستري خواه ك دوب د ههه هههه ارزش

پ كي سلهاي آن بيانگر مطلوبيت يا عدم مطلوبيت مكان براي استقرار پايگاه م  هلحرم نيا رد .دشاب ي هه هههههههر شزرا هچ
پ كي سل بيشتر باشد آن نقطه مكان مناسب تري براي احداث پايگاه است( نقشه شماره .)1

نقشه شماره  . 1مکانهای بهینه برای استقرار پایگاههای مدیریت بحران منبع :نویسندگان

تبیین الگوی مکانیابی پایگاههای مدیریت بحران139 ...

جمعبندی و نتیجهگیری
همانطور که در ابتدا ذکر شد ،این پژوهش با هدف تبیین الگوی مکان ی هاگیاپ یبا ه یدم یا ر نارحب تی      و انتخ با
مناسبترین مکان با بکارگیری روشهای  GISو سلسله مراتبی  AHPانجام گرفت .نتیجه این پژوهش نشان می دهد که
یهاا مهم ینچمه .دنتسه ن نن ننن
ن
معیارهای عملکردی فضای شهری ،جمعیت بای نکام رد یناکم و ی ی ا اک هنوگنی ر رب یییییی یییییی
ی  AHPنتیج کم یارب ار یبولطم ه اااا ااااان
بکارگیری روشهای رویهم گذاری با بکارگیری  GISو روش سلس بتارم هل یی یی
گزینی پایگاههای مدیریت بحران به همراه داشته است .سایر نتایج پژوهش به شرح زیراست:

 -لزوم توجه به مکان یابی پایگاههای مدیریت بحران در شهرها با توجه به باال بودن آسیب پذیری ش ششهرهای ایراان

در مقابل خطرات طبیعی

 -بکارگیری روشهای علمی چون نرم افزارهاای م هوژپ رد هدافتسا درو ش یم 

ناکم رد دناوت ینیزگ

گنیا ووووووو وووووووونه

کاربریها نقش مؤثری داشته باشد و امکان مقایسه و ارزیابی مکانهای مختلف و انتخاب مکان مطلوب را با توجه ب ببه
معیارهای مختلف فراهم نماید.
ن
 روشهای بکارگرفته شده در این پژوهش قابلیت تعمیم به سایر شهرهای ایران را دارد .به ای ترت ن یی یییب ک یعت ه ی نن ننمعیارها بایستی با توجه به ویژگیها و مشخصات محدوده مورد مطالعه انج عم نیا هب .دریذپ ما ن هک ی   

    معیاره یا

یادشده با توجه به تغییر ویژگیهای محدوده مورد مطالعه می تواند تغییر پیدا کند.
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