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*********
چكیده

با تمرکز جمعیت در شهرها که حاصل غلبه شهرنشینی در دهه هاي اخیر می باشد، توجه به امنیت و ایمنی شهرها توسط 
مدیران و برنامه ریزان شهری بیشتر شده است. داشتن شهری ایمن و امن نیازمند بهره گیری چندمنظوره از فضاهایی است که در 
شرایط عادی کاربری معمول خود را دارند و در شرایط بحران می توانند به عنوان پناهگاه اضطراری و مرکز مدیریت بحران مورد 
استفاده شهروندان قرار گیرند. در واقع این نوع استفاده از اماکن، تحت عنوان کاربری های چندمنظوره در مدیریت بحران یاد 
می شود. هدف این پژوهش تحلیل فضایی و مكان یابی کاربری های چندمنظوره در شهر سراوان )از شهرهای مرزی جنوب شرق 
کشور( است. تحقیق حاضر از نوع کاربردی و روش آن توصیفی- تحلیلی است که با روش های تلفیقی تصمیم گیری چندمعیاره 
و سیستم اطالعات جغرافیایی صورت پذیرفته است. نتایج این تحقیق به صورت نقشه های با کالس بندی پنج طبقه ای و ده طبقه ای 
ارائه گردیده است. طبق نتایج، شمال شرق شهرسراوان بهترین موقعیت را از لحاظ مكان یابی کاربری ها و فضاهای چندمنظوره 
با امتیاز فازي )2.7(داشته، بزرگ ترین پهنه بامناسب ترین شرایط در شمال شرق شهر و در جنوب شرقی،جنوب و جنوب غربی 
نیز بهترین موقعیت ها باتوجه به تحلیل موجود است.البته با این توضیح که مساحت پهنه در این محدوده بسیار پایین است. پهنه 
وسیعی از شهرکه کمانه ای را تشكیل می دهد در شمال غرب شهر به سمت جنوب شرقی شهر با امتیاز فازي )1.54( نیز از لحاظ 
معیارهای مورد بررسی دارای شرایط نامناسب است. البته با توجه به کالس بندی نقشه در طیف ده طبقه ای، نقشه نهایی در بدنه 
همین پهنه نیزشرایط را به  صورت یكسان نشان نمی دهد و در این پهنه نیز موقعیت هایی مناسب تر نسبت به پهنه های اطراف آن 

می توان برای کاربری های چندمنظوره با توجه به جمیع موارد دیگر در نظر گرفت.

واژه های کلیدی: کاربری چندمنظوره، مكان یابی و تحلیل فضایی، سیستم اطالعات جغرافیایی، شهر سراوان.
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1- مقدمه
غالب شدن  و  اخير رشد جمعيت شهرها  در سال های 
یافته  بارزی  نمود  توسعه  شهرنشينی در کشورهای درحال 
است (Shang et al, 2018). این فرآیند منجر به افزایش جمعيت 
شهرها شده، به طوری که پيش بينی می شود تا سال 2050، 
بالغ بر68 درصد از جمعيت جهان در شهرها زندگی کنند 
(Ritchie& Roser, 2020). رشد جمعيت و تمرکز آن در شهرها، 

همزمان با وجود مخاطرات طبيعی و انسانی از قبيل زلزله، 
تهدید  در شهرها  را  زیادی  انسان های  سيل و جنگ، جان 
ابتدایي ترین  به  نياز  واقعيت  این   .( Wei et al, 2012) می کند 
و  آسایش  براي  مطلوب  استانداردهاي  به  دستيابي  اصول 
رفاه جامعه، که همانا ایمنی و امنيت هستند را بيش از پيش 

روشن می سازد )یزداني و محمدي حمیدي، 1396: 222(. 
برای دستيابي به شهري ایمن و امن، الزم است طراحي 
بحرانی،  شرایط  در  که  باشد  گونه اي  به  شهري  فضاهاي 
مدیران و شهروندان دچار دشواری های مضاعف نشوند. این 
نوع فضاها و کاربری های زمين در مدیریت بحران به عنوان 
می شوند  شناخته  چندمنظوره  زمين  کاربری های  و  فضاها 
که در شرایط عادی کاربری شهری تعریف شده معمول را 
دارند و در شرایط بحران به عنوان پناهگاه اضطراری مدنظر 
فضاهاي  بر  مبتني  اضطراري  پناهگاه هاي  می گيرند.  قرار 
چندمنظوره، یكي از اجزاي اصلي مدیریت بحران است که 
با اهداف مختلف، انتقال افراد از مكان هاي در معرض خطر 

یا آسيب دیده به مناطق امن را ميسر می کند. 
مؤلفه هاي اصلي فضاهاي چندمنظوره عبارتند از تأمين 
تعبيه  پناه جویان،  اسكان  یا  استقرار  براي  مناسب  فضاهاي 
مسيرهاي امن، هشدار و اطالع رساني از احتمال وقوع خطر، 
برنامه ریزي انتقال و بازگشت و پشتيباني که برحسب ابعاد 
و  ایجاد   .)1 )کوثریراد،1390:  مي شوند  تعریف  خطر  دامنه  و 
این کاربری ها  به  ساخت کاربری هاي چندمنظوره و توجه 
بهينه  مدیریت  به  شهري،  عمران  و  توسعه  طرح هاي  در 
بحران، ایجاد سازوکارهایي براي امنيت شهروندان و توسعه 
پایدار شهري کمك مي کند )پورمحمدي و دیگران، 1394: 210(.

در باب اهميت تحقيق می توان گفت، توجه به پناهگاه هاي 
شهرهاي  در  چندمنظوره  کاربری های  بر  مبتني  اضطراري 
نظامي اهميت بيشتري دارد و بایستي در زمان صلح براي 
این امور برنامه ریزي شود. در واقع مكان یابی و سامان دهي 
فضاهاي چندمنظوره در این شهرها نيازمند توجه ویژه است. 
مرکز  و  بلوچستان  و  سيستان  استان  شهرهای  از  َسراوان 
شهرستان سراوان است. این شهر از شهرهای نظامی جنوب 
ایران به شمار می رود و دارای موقعيت سوق الجيشی  شرق 
از لحاظ امنيتی و نظامی است. موقعيت ویژه شهر سراوان از 
لحاظ نظامی، آمایش دفاعی مبتنی بر اصول پدافند غيرعامل 

در این شهر را اجتناب ناپذیر کرده است. 
بهره گيری از کاربری های چندمنظوره به عنوان راهبردی 
مبتنی بر پدافند غيرعامل، می تواند آمایش دفاعی این شهر 
کاربری های  مكان یابی  و  فضایی  تحليل  دهد.  ارتقاء  را 
همچنين  و  داده ها  بودن  فضامند  به  توجه  با  چندمنظوره، 
نيازمند  معيار،  چند  و  هدف  چند  بر  مبتنی  تصميم گيری 
تلفيق سيستم اطالعات جغرافيایی با روش های تصميم گيری 
چندمعياره است. نوآوری این پژوهش در بهره گيری از تلفيق 
همچنين  بوده،   GIS و  چندمعياره  تصميم گيری  روش های 
مطالعه  مورد  موضوع  فضایی  تحليل  در  شاخص هایی 
انتخاب شده که در دیگر پژوهش هایی که در زمينه موضوع 
تحقيق حاضر انجام شده، در نظر گرفته نشده بود. همچنين 
در تحليل های صورت پذیرفته در این پژوهش، به آمایش 
دفاعی توجه ویژه ای شده است. ازاین رو، هدف اصلی این 
پژوهش، تحليل فضایي و مكان یابی کاربری های چندمنظوره 
موردي  مطالعه  مرزي؛  دفاعی شهرهاي  آمایش  راستاي  در 
شهر سراوان با روش تلفيق سيستم اطالعات جغرافيایی و 

روش های تصميم گيری چندمعياره است.
پيشينه تحقيقات انجام شده در حوزه ی موضوع پژوهش 

حاضر به شرح ذیل می باشد:
 ملكی و همكاران )1393(، در مقاله ای با عنوان »سالمتی 
و امنيت شهرهای دفاعی با الگوی برنامه ریزی کاربری های 
چندمنظوره )مطالعه موردی: شهر سنندج(، چنين نتيجه گيری 
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کردند که الگوی دستيابی به امنيت و توسعه پایدار شهری 
در شهر سنندج، با اصول برنامه ریزی کاربری اراضی شهری 

مناسب، هم راستا است. 
نتایج حاصل از تحقيق بيانگر تجميع کاربری تأسيسات و 
تجهيزات شهری، کاربری نظامی انتظامی و کاربری مسكونی 
و ... در محدوده شرقی و جنوب شهر سنندج بوده و این 
قسمت از شهر را ناسازگار و نقطه ی بحرانی و محل تجميع 

کاربری های حساس و استراتژیك نموده است.
عنوان  با  مقاله ای  در  همكاران)1394(،  و  پورمحمدی 
»پدافند غيرعامل و ضرورت ایجاد کاربری های چندمنظوره: 
رویكردی جدید در آینده نگری توسعه و امنيت پایدار شهری 
با تأکيد بر زلزله خيزی شهر تبریز«، چنين نتيجه گرفته اند که 
روش های دفاعی پدافند غيرعامل در دوره های مختلف، با 
زمان،  اقتضای  به  و  موجود  امكانات  و  استعداد  به  توجه 
بسيار  خود  زمان  در  آنها  از  بسياری  که  بوده  توجه  مورد 
کارساز بوده اند. مسائل مرتبط به پدافند غيرعامل و ضوابط 
حاکم بر آن، ضرورت توجه و تأکيد بيشتر بر کاربری های 

چندمنظوره و دومنظوره را بيشتر نمایان می سازد.
پورمحمدی و همكاران، در مقاله ای با عنوان »برنامه ریزی 
و  ارزیابي  بر  تأکيد  با  غيرعامل  پدافند  با  متناسب  شهری 
نتيجه  این  به  شهری«  اراضي  کاربری  بهينه  برنامه ریزي 
رسيدند که از مهم ترین توانایی های GIS که آن  را به عنوان 
تلفيق  توانایی  می کند،  مجزا  انحصاری  و  ویژه  سيستمی 
اراضی  تناسب  تعيين  و  مكان یابی  مدل سازی،  برای  داده ها 
از طریق ارزش گذاری پهنه سرزمين است که با استفاده از 
تلفيق و ترکيب معيارها، نقاط پرمخاطره را مشخص می کند. 
با  غيرعامل  پدافند  بين  رابطه  شفاف سازي  به  مقاله  این 
کاربری  ارزیابي  و  برنامه ریزي  به ویژه  شهری،  برنامه ریزی 
اراضی شهري، همچنين نقش آن در حفظ امنيت شهروندان 
و زیرساخت های شهری، در سطح شهر سنندج با استفاده از 
 AHP  و فرآیند تحليل سلسله مراتبی یا Arc GIS10نرم افزار

می پردازد.
عنوان  با  مقاله ای  در   ،)1394( همكاران  و  شجاعيان 

»مكان یابی فضاهاي چندمنظوره مناسب مدیریت بحران پس 
از  استفاده  با  شوشتر(  شهر  موردي:  )مطالعه  زمين لرزه  از 
روش تحليل دلفي فازي نتيجه گرفته اند که فضاهاي باز و 
از  بحران پس  مدیریت  مكان یابی  براي  اول  اولویت  خالي 

زمين لرزه است.
عنوان  با  مقاله ای  در   )1394( همكاران  و  قيصري 
»مكان یابی فضاهاي شهري چندمنظوره ایمن در مواقع بروز 
در  وزني  هم پوشاني  شاخص  روش  به کارگيری  با  بحران 
بافت قدیم شهر کرمانشاه« به این نتيجه رسيدند که فضاهاي 
کاربری هاي  شامل  چندمنظوره  کاربری هاي  جهت  مناسب 

فضاي سبز، ورزشي، آموزشي است.
عنوان  با  مقاله ای  در   )1395( حسين آبادي  و  خزائي 
 GIS مكان یابی پناهگاه هاي چندمنظوره شهري با استفاده از«
با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي و سامانه ی اطالعات 
نتيجه رسيده اند که در منطقه یك شهر  این  به  جغرافيایي« 
تهران، 208 محدوده برای پناهگاه هاي چندمنظوره ی شهري 

داراي شایستگي مناسب و بسيار مناسب وجود دارد.
پيوسته گر )1396(، در مقاله ای با عنوان »الگوی انتخاب 
با  پناهگاه های اضطراری چندمنظوره در شهر کاشمر  بهينه 
استفاده از روش AHP«، چنين نتيجه گيری می کند که از بين 
معيارها، کاربری های حياتی و دارایی ها به ترتيب بيشترین 
پناهگاه  به عنوان  را  داشته اند. سرانجام 12 مكان  را  اهميت 
جدید شناسایی کرده و با روش AHP مكان های شناسایی 

شده اولویت بندی شده اند.
صبوحی و همكاران )1396( در مقاله ای با عنوان »ارائه 
در  با  اضطراری  تخليه  جهت  زمان بندی  و  مسيریابی  مدل 
مدل  یك  ارائه  پناهگاه ها«،  بين  تراکنش  امكان  گرفتن  نظر 
برنامه ریزي ریاضی جدید براي تعيين هم زمان مسير و زمان 
حرکت وسایل امدادي با در نظر گرفتن امكان تراکنش بين 
تخليه،  عمليات  در  داده اند.  قرار  خود  هدف  را  پناهگاه ها 
امدادي،  وسایل  ناهمگن  ناوگان  براي  چندگانه  انبارهاي 
تحویل جزئی و محدودیت هاي پنجره زمانی در نظر گرفته 
مدل  پيشنهادي،  مدل  کارایی  دادن  نشان  براي  است.  شده 
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حساسيت هاي  تحليل  و  اجرا  تصادفی  مثال  یك  روي  بر 
نتایج  انجام گرفته است.  مهم  پارامترهاي  بر روي  مختلف 
نشان می دهند که تراکنش بين تسهيالت و ظرفيت پناهگاه ها 
و وسایل امدادي روي مقدار کل تابع هدف تأثيرگذار است.
سعيدپور و کاشفی دوست )1396( در مقاله ای با عنوان 
»مكان گزینی پناهگاه های شهری با رویكرد پدافند غيرعامل؛ 
که  می کنند  نتيجه گيری  چنين  سقز«  شهر  موردی  مطالعه 
نقاطی از شهر که دارای فضاهای باز کافی و در عين حال 
سازگار با کاربری های اطراف می باشند، دارای پتانسيل نسبتًا 
بهتری برای استقرار آسيب دیدگان هستند. با تلفيق الیه های 
بهينه  فضاهای  نهایی  نقشه  تأثيرگذار،  کاربری های  مختلف 
جهت احداث پناهگاه های شهری در 5 دسته از بسيار خوب 
تا بسيارضعيف تقسيم بندی و 9 مكان پيشنهادی برای این 
امر در نظر گرفته شده است که در این ميان فضاهای سبز، 
اراضی بایر و مدارس، بيشترین امتياز جهت اسكان موقت را 
دارا می باشند؛ لذا 4 پارک در سطح شهر، 1 مدرسه  و مابقی 

فضاهای باز و بایر بدین منظور اولویت یافته اند.
چانگ و همكاران )2008( در تحقيقي با عنوان »استفاده 
از سيستم اطالعات جغرافيایي براي تخصيص پناهگاه هاي 
استفاده  با  که  پرداخته اند  فازي«،  مدل  طریق  از  اضطراري 
را  مناسب  مكان هاي  فازي،  مدل  و   Arc Gis نرم افزار  از 
شناسایي و به تدوین یك سيستم تصميم گيری یكپارچه در 
موارد اضطراري اقدام کرده اند. نتایج نشان می دهد خطوط 
قطار شهري، مدارس، ایستگاه هاي آتش نشاني، ایستگاه هاي 
پليس نهایتًا بيمارستان ها مكان هاي مناسب براي اسكان در 

مواقع ضروري بوده است.
ليو و همكاران )2011( در مقاله ای با عنوان »مكان یابی 
مناطق  در  لرزه اي  مخاطرات  براي  اضطراري  پناهگاه هاي 
فضاهای  مكان یابی  در  که  می کنند  نتيجه گيری  کوهستاني«، 
چندمنظوره برای پناهگاه های اضطراری در مخاطرات محيطی 
)زلزله( باید از مناطق گسل فعال دوری کرد و مكان یابی باید 
به عنوان یك سيستم یكپارچه برای کاهش بالیا و مهندسی 
در نظر گرفته شود و همچنين دسترسی و پایداری در شرایط 

محلی نيز از عواملی است که باید کنترل گردد.
مدل  »کاربرد  عنوان  با  مقاله ای  در   ،)2012( و سو  چو 
به منظور  اضطراری  پناهگاه های  مكان یابی  برای  تاپسيس 
لرزه ای  پناهگاه های  انتخاب  زلزله«،  تخليه شهرها در زمان 
مناسب برای تخليه شهرها را امری مهم در مهندسی زلزله 
سه  شامل  ارزیابی  سيستم  یك  آن ها  می دانند.  شهرها  در 
شاخص سطح اول و 9 شاخص سطح دوم مربوط به عوامل 
را  نجات  امكانات  و  اندازه  و  مكان  مانند خطر،  تأثيرگذار 
ایجاد کرده اند.این شاخص ها با استفاده از روش های AHP و 
آنتروپی توليد می شوند. سرانجام، پناهگاه های لرزه ای ثابت 

برای تخليه با استفاده از روش TOPSIS انتخاب شده اند.
فضایی  توزیع  به  که  پژوهشی  در   ،)2016( ون  و  یو 
پناهگاه های اضطراری در شهر و سنجش رضایت شهروندان 
از این توزیع پرداختند چنين نتيجه گيری می کنند که شرایط 
رضایت در شب و روز متفاوت خواهد بود و توزیع کنونی 
این پناهگاه ها به طور خاص در مناطق شلوغ شهر نخواهد 
شهروندان  نيازهای  پاسخگوی  بحران  مواقع  در  توانست 
باشد. آنها با بهره گيری از سيستم های اطالعات جغرافيایی 
شانگهای  منطقه ی  در  توزیع ها  فضایی  تحليل  به   ،)GIS(

پرداخته اند. 
»مدل  عنوان  با  مقاله ای  در   )2017( سينق  و  ترایودی 
تصميم گيری چندمنظوره ترکيبی برای مكان یابی پروژه های 
سلسله  تحليل  روند  از  استفاده  با  اضطراری  پناهگاه های 
مراتبی فازی و رویكرد برنامه نویسی«، نتيجه می گيرند که در 
مكان یابی پناهگاه های اضطراری باید عوامل کيفی و ابهامات 
موجود را در نظر داشت و همچنين باید به علت وجود چند 
هدف مهم در مكان یابی پناهگاه های اضطراری  از مدل های 
بهره گيری  بر  آن ها  راستا  این  در  نمود.  استفاده  چندهدفه 
از تصميم گيری های گروهی در این نوع مكان یابی ها تأکيد 

می نمایند.
عنوان  با  مقاله ای  در   )2019( همكاران  و  والدورن 
-2012 دوبلين  منطقه  در  اضطراري  پناهگاه هاي  »کاربرد 
که  مي کنند  اذعان  چنين  خوشه اي«،  تحليل  کاربرد   :2016
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مسائل و مشكالت اقتصادي منجر به افزایش بي خانماني در 
دوبلين شده که در این مقاله با بهره گيري از داده هاي ملي 
بين سازمان هاي مردم  تعامالت  به تحليل  با مسكن  مرتبط 
با بهره گيري از  نهاد و مسئولين محلي در حل این معضل 
پناهگاه هاي اضطراري مي پردازند. این مقاله به خوشه بندی 
افراد نيازمند به پناهگاه های پرداخته که به ایجاد یك سيستم 

اسكان اضطراری مؤثرتر برای همه ذینفعان کمك می کند.
وی و همكاران )2020( در مقاله ای با عنوان »دستورالعمل 
باز در  پناهگاه های اضطراری و فضاهای  برنامه ریزی برای 
و  مكان یابی  پی  در  جهانی«  تجربيات  از  درس هایی  چين: 
اذعان  و  بوده  اضطراری  پناهگاه های  برای  سایت  طراحی 
می کنند که این امر نيازمند روشی آینده نگر و پویا )به طور 
اخص برای کشورهایی است که با مشكالتی از جمله سيل 
و زلزله و جمعيت زیاد( می باشد. آن ها نتيجه گيری می کنند 
از یك  نگاه  تغيير  نيازمند  به یك دستورالعمل  که دستيابی 
که  بوده  باال  به  پایين  رویكردی  به  پایين  به  باال  رویكرد 

به صورت هدفمند از مشارکت بهره بگيرد.
بررسي پيشينه مطالعاتي در موضوع مكان یابی پناهگاه هاي 
روش هاي  کلي  به صورت  که  می دهد  نشان  اضطراري 
به سمت  ریاضي صرف  مدل هاي  و  از روش ها  مكان یابی 
تصميم گيری  روش هاي  و  مدیریتي  مكان یابی  روش هاي 

نخبه  محور  و  ریاضي  روش هاي  از  تلفيقي  که  چندمعياره 
می باشد تحول یافته اند. 

فازي در طول  به  از روش هاي قطعي  نيز  این روش ها 
از  بهره گيري  اوج گيري  با  داده اند.  مسير  تغيير  سال ها 
که  روش هایي  جغرافيایي  اطالعات  سيستم  نرم افزارهاي 
نظر  مورد  نيز  هستند  فضایي  روش هاي  اساس  بر  صرفًا 

پژوهشگران قرار گرفته است. 
تحليل  نمي تواند  تنهایي  به  روش ها  این  از  کدام  هر 
مناسبي ارائه دهد و تلفيق روش هاي تصميم گيری چندمعياره 
تحليل هاي  مي تواند  جغرافيایي  اطالعات  سيستم  و 
مناسب تري ارائه دهد. بدین منظور در پژوهش حاضر نيز از 
تلفيق روش هاي تصميم گيری چندمعياره با سيستم اطالعات 
جغرافيایي استفاده شده است. علت نياز به این تلفيق، مكان 
و فضامند بودن شهرهاست که بهره گيري از تحليل داده هاي 

فضایي را اجباري مي کند. 
پژوهش هاي  مكان یابی،  معيارهاي  تعيين  زمينه ی  در 
بررسي شده از معيارهاي متفاوتي بهره گرفته اند که مبتني بر 
روش و داده هاي موجود انتخاب شده است. در این پژوهش 
نيز با بررسي این معيارها، مواردي که قابليت دسترسي به 
داده وجود داشته و همچنين قابليت فضامند شدن داشته اند 

استفاده شده است.

نگاره 1: فرآیند تحلیل فضایی 
و مكان یابی اراضی شهری 

چندمنظوره
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2- روش تحقیق
آن  روش  و  کاربردي،  تحقيقات  نوع  از  پژوهش  این 
منابع  طریق  از  داده ها  گردآوری  است.  توصيفی-تحليلی 
زمين  کاربری  نقشه های  از  استفاده  و  اسنادی  و  کتابخانه ای 
و داده های مرکز آمار ایران انجام شده است. به منظور تحليل 
و تهيه ی نقشه ها، از نرم افزار ArcGIS استفاده شده و در این 
از  شهری  حساس  مراکز  اراضی،  کاربری  نقشه های  زمينه، 
قبيل پادگان ها نظامی و... تهيه شده است. در مرحله ی تحليل 
داده ها، با توجه به ماهيت تحقيق و حوزه مطالعاتی آن از روش 
تلفيق سيستم های اطالعات جغرافيایي )GIS( و روش های 
فرآیند  است.  شده  استفاده  فازی  چندمعياره  تصميم گيری 
تحليل فضایی و مكان یابی اراضی شهری چندمنظوره مورد 

استفاده در این تحقيق، از مراحل نگاره )1( پيروی می کند.

3- شناخت محدوده ی مورد مطالعه
َسراوان از شهرهای استان سيستان و بلوچستان و مرکز 
شهرستان سراوان است. بر اساس آمار سال 1395، جمعيت 
این شهر 60014 نفربوده است. سراوان شرقی ترین محدوده 
کشور است و 23 هزار و 880 کيلومتر مربع مساحت دارد. 
پاکستان  با  کيلومتری   384 مرزی  دارای  که  شهر  این 

است از شمال غرب به خاش، از غرب به ایرانشهر، از شرق 
به  جنوب  از  قسمتی  و  پاکستان  کشور  به  جنوب شرق  و 

شهرستان سرباز محدود می شود.  

4- مباني نظري 
کاربری اراضی شهری چندمنظوره

در  که  می دهد  نشان  جنگ افروزي ها  تاریخي  سابقه 
هنگامه جنگ، شهرها از حمالت دشمن مصون نبـوده، در 
اولویـت اهداف آن ها قرار خواهنـد داشت )شمسایي،1390(. 

از این رو جامعه نيازمند اندیشيدن تمهيداتي در شرایط 
جنگي  شرایط  در  را  امور  اداره ی  بتوانند  تا  هستند  عادي 
مهم،  این  و  گيرند  دست  در  آن  از  ناشي  بحـران هـاي  و 
بـا به کارگيري اقدامات دفاع غيرعامل تا حد زیادي ممكن 
مي گردد. این دسته اقدامات در حوزه ی حفاظت از نيروي 
ایجاد  قالب  در  مردم،  تلفات  و  انساني و کاهش جراحات 
فضاهاي امن پناهگاهي در محيط شهري ميسر می شود. اما با 
توجه بـه هزینه هاي باالي احداث فضاهاي امن پناهگاهي، 
چنانچه استفاده از این فضاها صرفًا محدود به زمان جنگ 
و  به  صرفه  اقتصادي  بُعد  از جمله  مختلفي  ابعاد  از  باشد، 
با مشكل روبه رو  را  این گونه فضاها  نبوده، ساخت  منطقي 

نگاره 1: موقعیت شهر سراوان در 
تقسیمات کشور

)سازمان تقسیمات کشوري وزارت کشور، 
)1395
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خواهد ساخت )غضنفری و همكاران،184:1393(.
ایجاد کاربری هاي چندمنظوره، یكي از این  برنامه ریزي هاي 
دوراندیشانه برای کاهش خسارت هاي مالي و جاني در زمان 
وقوع بحران هاست و سبب می شود تا جامعه آمادگي الزم 
در مواجهه با بحران را داشته باشد  )یزداني و محمدي حمیدي، 
پناهگاهي،  امن  فضاهاي  چندمنظوره سازي   .)223  :1396

براساس نيازهاي مناطق شهري و از طریـق تخصيص نقش 
یا  و  احداث  درحال  کاربری هاي  به  پناهگاهي  و  پشتيبان 
قابليت  فضاهایي  چنين  که  مي گردد  باعث  شده،  احداث 
بند  در  کـه  تأکيدي  همچنين  کنند.  پيدا  باالتري  کاربردی 
غيرعامل  پدافنـد  حوزه  در  نظام  کلي  سياست هاي  شش 
گردیـده،  مسـتحدثات  کردن  چندمنظوره  یا  دو  پيرامون 
جمله  از  چنـدمنظوره،  فضاهاي  ساخت  برتري  بر  تأیيدي 
فضاهاي امن پناهگاهي است )غضنفری و همكاران، 1393: 185(. 
امروزه فضاهای شهری به فراخور موقعيتشان در شهر، 
به عنوان عنصری تأثيرگذار در زندگی مردم نقش مهمی ایفا 
دارد،  وجود  ما  اطراف  در  که  شهری  فضای  هر  می کنند. 
ميان  این  در  دارد؛  را  خود  خاص  عملكردهای  و  استفاده 
پاسخگوی  و  دارند  گوناگونی  استفاده های  فضاها  برخی 
در  آن ها  از  بتوان  که  فضاهایی  هستند.  متعددی  نيازهای 
اصطالحًا  داشت  متفاوتی  استفاده های  مختلف  شرایط 
فضای چندمنظوره نام دارند که در موضوع مدیریت بحران 
از وقوع  قبل  به سه بخش  آن ها  کاربری  بالیای طبيعی،  و 
در  می شوند.  تقسيم  بحران  از  پس  و  بحران  حين  بحران، 
این زمينه فضاهای چندمنظوره مورد نظر باید بتوانند در هر 
با  متناسب   این مقاطع زمانی کارکرد و عملكردی  از  یك 

مدیریت بحران داشته باشند )حسنی و همكاران،1:1392(. 
فضاهاي  از  استفاده  به معني  فضاها  چندمنظوره سازي 
فضاهاي  است.  و صلح  زمان جنگ  در  و شهري  معماري 
شهري باید به  گونه اي طراحي شوند که در زمان جنگ نيز 
و  )مهدوي  باشند  بحران  و  پاسخگوي شرایط جنگي  بتوانند 

آزادي، 1393: 2(. 

نهادها  تأسيسات،  از  استفاده  امكان  بحران  وقوع  زمان 

اجتماع،  سالن های  مدارس،  مانند  عمومی  ساختمان های  و 
این  دارند.  پناهگاه  تأمين  در  مهمی  نقش   ... و  استادیوم 
مكان ها باید طوری طراحی شوند که در زمان وقوع بحران 
یا زمان نيازهای خاص، بتوانند با کمترین زمان و هزینه ی 

ممكن و باالترین سطح ایمنی پاسخگو باشند. 
از  می بایست  که  نهادهایی  و  تأسيسات  بين  این  در 
پناهگاه،  از:  عبارتند  گيرند  قرار  بررسی  مورد  دفاعی  دید 
بيمارستان، انبارهای سوخت، انبارهای آب، جایگاه فروش 
فرآورده های نفتی )پمپ بنزین(، آتش نشانی، نيروی انتظامی 

و پادگان ها و مراکز نظامی)زیاری،136:1385(. 
از لحاظ مكان یابی و ساماندهي فضایي، این مجموعه ها 
باید طوری طراحی و مكان یابی شوند که عالوه بر استفاده 
 ... و  زلزله  بمباران،  بحران  وقوع  زمان  در  حال،  زمان  در 
داشته  بحران  مدیریت  به  کمك  برای  مناسب  پاسخگویی 
باشند؛ همچنين باید طوري طراحی و احداث شوند که در 
زمان بحران بتوان از این گونه فضاها و اماکن به عنوان اردوگاه 

و مرکز اسكان موقت استفاده کرد )پورمحمدی،216:1394(. 
در واقع پناهگاه های چندمنظوره را می توان از بين اماکن 
داشته،  را  عملكرد  تغيير  پتانسيل  که  نمود  انتخاب  شهری 
همچنين بخشی از نيازهای کالبدی زمان تهدید را برآورده 
سازند. به عنوان مثال اماکنی همچون فروشگاه های بزرگ در 
هنگام بروز جنگ فاقد کاربری مستقيم هستند، اما به منظور 
تأمين مایحتاج ضروری مردم می توانند به عنوان مراکز پخش 
مواد غذایی شهروندان که با کاربری پيشين آن هم هماهنگی 
این گونه  انعطاف  قابليت  گيرند.  قرار  استفاده  مورد  دارند، 
نيازهای  پاسخگوی  می تواند  بحران  شرایط  در  پناهگاه ها 

حياتی شهر  باشد)حسینی،106:1389(.

5- بحث
شده،  داده های جمع آوری  تحليل  و  تجزیه  راستای  در 
ابتدا معيارهای شاخص های مكان یابی فضاها و کاربری های 
گردیده  تعيين  شده  انجام  مطالعات  بر اساس  چندمنظوره 
از  کدام  هر  وزن  کارشناسان،  نظر  با  راستا  این  در  است. 
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بعد  ادامه  در  و  شده  تعيين  کالمی  فازی  روش  با  معيارها 
کاربری های  و  فضاها  مكان یابی  شاخص های  تعيين  از 
از  اضطراری چندمنظوره و مشخص نمودن وزن هر کدام 
الیه های  تلفيق  جهت   SAW  1 مدل  از  تحليل،  در  معيارها 
پهنه بندی شهر  نقشه  انتها  در  و  استفاده شده  معيارها   GIS

سراوان از لحاظ تناسب جهت ایجاد فضاها و کاربری های 
چندمنظوره ارائه شده است.

جدول1: مستندسازی شاخص های مكان یابی و تحلیل فضایی 
کاربری های چندمنظوره

منابع شاخص مؤلفه

تاری قلی زاده 
وهمكاران،1395 کاربری  های شهری حياتی)فاصله( 1

Jia  e a20. تراکم جمعيت )نزدیكی( 2

Su  Li 200Yu 

an wen 206

دسترسی به شبكه های 
ارتباطی)نزدیكی(

3

انتخاب شاخص 
مبتنی بر شرایط 
مطالعه موردی

تأسيسات خطرزا )فاصله( 4

Liu 20 Yu an 

wen 206

کاربری های مناسب برای 
کاربری های چندمنظوره )نزدیكی(

5

Liu 20 اسكلت ابنيه )نزدیكی( 6

انتخاب شاخص 
مبتنی بر شرایط 
مطالعه موردی

ابينه تاریخی)فاصله( 7

Yu an wen 206 کيفيت ابنيه)فاصله ( 8

Ga 200 کاربری نظامی)فاصله( 9

مكان یابی  شاخص های  وزن  تعیین  و  تدوین   -1-5
فضاها و کاربری های اضطراری چندمنظوره

مكان یابی  و  برنامه ریزی  برای   1 جدول  شاخص های 
مبتني  سراوان  شهر  در  چندمنظوره  کاربری های  و  فضاها 

1- Simple Additive Weighting

و  انتخاب  زمينه  این  در  پذیرفته  صورت  مطالعات  بر 
توسط  شده  ذکر  شاخص های  است.  شده   آماده سازی 
در  کدام  هر  اهميت  و  اثر  تا  شده  امتيازدهی  متخصصين 
شهر  در  چندمنظوره  فضاهای  مكان یابی  و  فضایي  تحليل 
از نظرات  این وزن دهی  به منظور  سراوان مشخص شود.   
26 کارشناس متخصص بهره گرفته شده است. جدول )2( 
ترکيب زمينه ای تخصصی پاسخگویان را نشان می دهد. در 
فرمول نویسی  اکسل  نرم افزار  در  مدل،  پياده سازی  راستای 
براساس مدل فازی کالمی صورت پذیرفت و نتایج پاسخ 
نخبگان وارد نرم افزار شد. پرسشنامه در یك طيف پنج تایی 
طراحی شده که جدول )3( اعداد فازی مربوط به هر گزینه 

را نشان می دهد.

جدول 2: رشته، تعداد و رتبه علمی کارشناسان پژوهش

رتبه علمیتعدادرشته

4 استادیارو 2 دانشيار6جغرافيا

استادیار6شهرسازی

2کارشناسی ارشدو 2 استادیار6عمران

--8کارشناس نظامی

جدول3:  متغیرهای کالمی و اعداد فازی

اعداد ذوزنقه  ای معادلتعریف

)0.8،0.9،1،1(خيلی مؤثر

)0.5،0.6،0.7،0.8(مؤثر

)0.4،0.5،0.5،0.6(متوسط

)0.2،0.3،0.4،0.5(کم اثر

)0،0،0.1،0.2(بی تأثير

ارزیابی  که  آن جایی  از  پاسخ ها،  ماتریس  ایجاد  از  پس 
متفاوت  آن ها  بينش  و  دانش  تجارب،  به  توجه  با  خبرگان 
تلفيق نظرات  برای  نمره وسط  این مطالعه روش  بوده، در 
به صورت  آن  محاسبه  رابطه ی  که  شده  استفاده  خبرگان 

رابطه ی )1( است:
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رابطه )1(
نتایج حاصل از انجام فرمول نمره ی وسط، دیفازی سازی 
شده و سپس اعداد قطعی به دست آمده پس از غيرفازی سازی 
با ضرایب هر  آمده  به دست  قطعی  اعداد  ذوزنقه ای،  اعداد 
دسته حاصل تكنيك تحليل سلسله مراتبی ضرب و سپس 
اهميت وزنی  بنابراین  نرمال سازی می شوند.   )2( فرمول  با 

نرمال فاکتور jام به صورت رابطه )2( است:

رابطه )2(
نتایج حاصل از تحليل صورت پذیرفته در جدول )4( 

ارائه شده است.

جدول4: اهمیت موارد مؤثر در مكان یابی فضاهاي شهري 
چندمنظوره

وزن معیار
0/13 کاربری های شهری حياتی

0/14 تراکم جمعيت

0/12 دسترسی به شبكه های ارتباطی

0/11 تأسيسات خطرزا

0/15 کاربری های مناسب برای کاربری های چندمنظوره 
)فضای سبز، درمانی، آموزشی(

0/09 اسكلت ابنيه

0/08 ابنيه تاریخی

.0/08 کيفيت ابنيه

0/1 فاصله از کاربری نظامی

1 مجموع

 پس از تعيين شاخص های پژوهش و وزن آن ها، نقشه 
الیه های GIS شاخص ها مبتنی بر داده های موجود تهيه شده 

است. )نگاره 3(

5-2- مكان یابی و تحلیل فضایی کاربری های چندمنظوره 
SAW شهر سراوان با مدل

 ،ArcGIS نرم افزار  در   SAW مدل  پياده سازی  به منظور 
ادامه  تبدیل کرده و در  به رستر  را  ابتدا الیه های موردنظر 
برای  است.  شده  ایجاد  معيارها  از  کدام  هر  فاصله  الیه ی 
در  معيارها  از  کدام  هر  الیه ی  نرم افزار،  در  کار  این  انجام 
گرفته  قرار   Distance تب  از    Spatial Analyst اکستنشن 
)به منظور  گردد.  تهيه  معيارها  از  کدام  هر  فاصله  الیه ی  تا 
درنظرگرفتن فضای باز شهری، به عنوان یك معيار در اینجا 
ساخت وساز  بدون  اراضی  الیه ی  و  سبز  فضای  دوالیه ی 
 SAW مدنظر قرار گرفته است(. در مرحله ی دوم طبق مدل
صورت  الیه ها(  )دراینجا  معيارها  مقياس سازی  بی  باید 
بپذیرد. برای این منظور از روش نرمال سازی ساده استفاده 
شده که در این روش ارزش تابع معيار به ارزش ماکزیمم آن 
تقسيم شده است. در این راستا الیه هاي شاخص هاي تحقيق 

در یك طيف 1 تا 10 نرمال سازی شده اند.

رابطه )3(
 ،GIS در نرم افزار SAW برای اجرای مرحله ی سوم مدل
از  کدام  هر  برای  کالمی  فازی  مدل  از  آمده  به دست  وزن 
معيارها، در معيار ضرب شد تا بدین وسيله الیه های رستری 
هر معيار وزن دار شوند. به منظور بی بعدسازی و اعمال وزن 
الیه ها در مدل SAW در نرم افزار GIS باید در نظر داشت 
مثبت  اثر  دارای  پژوهش  موضوع  در  نظر  مورد  معيار  که 
تأثيرگذار  معيار  بی مقياس سازی  نحوه  در  که  بوده  منفی  یا 
است. در عناوین نقشه همان طور که مشاهده می شود با در 
نظر گرفتن عبارت فاصله و نزدیكی تأثير مثبت و منفی هر 
کدام از معيارها بيان شده که در اعمال فرمول ها این تأثير 

مدنظر بوده است. 
 SAW پياده سازی مدل  نهایی  این مرحله که مرحله  در 
می گيرند  قرار  هم  الیه های وزن دار شده روی  تمام  است، 
نقشه تحليل  نظر  معيارهای مورد  تمامي  با درنظرگرفتن  تا 

فضایي و مكان یابی کاربری هاي چندمنظوره تهيه گردد. 
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 نگاره 3: نقشه ی شاخص های تحقیق
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نگاره 4: الیه های بی بعدسازی شده شاخص های تحقیق 
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نگاره 5: الیه های وزن دار شاخص های مكان یابی کاربری های چندمنظوره
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اکستنشن  در  شده  وزن دار  الیه های  تمام  بدین منظور 
Spatial Analyst در تب Raster Calculate با یكدیگر جمع 

شده و الیه ی نهایی را به وجود می آورند )نگاره 5(.
نقشه نهایی به ده کالس از کمترین عدد که نشان دهنده ی 
نامناسب ترین پهنه ها برای مكان یابی کاربری های چندمنظوره 
است تا باالترین عدد که مناسب ترین پهنه ها را نشان داده، 

تقسيم شده است. 
طبق نقشه ی نهایی، مناسب ترین پهنه ها در شمال شرق، 
و  گرفته  قرار  جنوب  و  جنوب غرب  و  جنوب شرق، 
کاربری های  برای  را  فضاها  و  محدوده ها  مناسب ترین 

به  توجه  با  نهایی  نقشه ی  طبق  می دهد.  نشان  چند منظوره 
مرزی  در شهرهای  کاربری های چندمنظوره  مسئله  اهميت 
پناهگاه در محدوده شهر تعيين گردیده که نگاره  الی 5   3
شماره )7( موقعيت های پيشنهادی برای تعيين این کاربری ها 

را مشخص کرده است.

6- جمع بندي و نتیجه گیری
استراتژیك و مسائل  موقعيت  به  توجه  با  شهر سراوان 
بر  مبتنی  برنامه ریزی های  نيازمند  امنيت،  زمينه  در  موجود 
به  نياز  دشمن،  حمالت  شك  بدون  است.  دفاعی  آمایش 

نگاره 6: نقشه نهایی؛ پهنه هاي پیشنهادي جهت 
کاربری هاي چندمنظوره

نگاره 7: مكان های نهایی؛ پیشنهادی مناسب 
جهت کاربری های چندمنظوره
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پناهگاه را در موارد جنگي روشن مي سازد. 
لزوم توجه به این مسئله، پژوهش های حول محور آمایش  
را  شهری  برنامه ریزی  رشته  در  غيرعامل  پدافند  و  دفاعی 
دارای اهميت کرده است. دفاع غيرعامل در شهرهای مرزی 
تعداد  می گردد  سبب  و  بوده  دفاعی  آمایش  محوریت  بر 
تلفات جانی کاهش یابد. پناهگاه ها و فضاهای چندمنظوره 

نيز از این نوع هستند. 
مكان یابی  و  فضایي  تحليل  هدف  با  پژوهش،  این  در 
کاربری های چندمنظوره، و بهره گيری از کاربری های موجود 
قابليت  که  کاربری هایی  دفاعی شهری،  آمایش  راستای  در 
شده،  شناخته  سراوان  شهر  در  داشتند  چندمنظوره  کاربرد 
چندمنظوره  فضاهای  مكان یابی  معيارهای  از  بهره گيری  با 
و  جغرافيایی  اطالعات  سيستم  نرم افزارهای  از  استفاده  با 
روش های تصميم گيری چندمعياره، این کاربری ها مكان یابی 
ایجاد  جهت  مناسب  موقعيت های  ادامه،  در  گردیدند. 
بيان  آن ها  فضایی  تحليل  و  مشخص  چندمنظوره  فضاهای 

شده است. 
مدل  پياده سازی  حاصل  که  نهایی  نقشه ی  به  توجه  با 
SAW است و با هدف مكان یابی و برنامه ریزی کاربری های 

پهنه های  که  گردید  مشخص  شده،  انجام  چندمنظوره 
متفاوتی مناسب کاربری های چندمنظوره وجود دارد که در 
سطح شهر سراوان طبق نقشه مشخص شده است. بر اساس 
نقشه ی نهایی به دست آمده، شمال شرق شهر سراوان با توجه 
به تمامی معيارها، مكان مناسبی در نظر گرفته شده است. 
که  گرفت  نتيجه  می توان  نقشه  در  آمده  به دست  نتایج  از 
پهنه های به دست آمده از طریق GIS، در سطح شهر سراوان 
پراکنده هستند و این امكان برای سازمان های مسئول وجود 
از  مكان یابی  در  خود  امكانات  گرفتن  نظر  در  با  که  دارد 

نقشه ی نهایی استفاده کنند. 
شمال شرق  در  شرایط  مناسب ترین  با  پهنه  بزرگ ترین 
شهر قرار گرفته و در جنوب شرق، جنوب و جنوب غرب نيز 
موقعيت ها مناسب به نظر می رسند. پهنه ی وسيعی از شهر که 
کمانه ای از شمال غرب به جنوب شرق می باشد نيز از لحاظ 

معيارهای مورد بررسی دارای شرایط نامناسب است. البته با 
توجه به کالس بندی نقشه در طيف ده طبقه ای، نقشه نهایی 
نشان  یكسان  به صورت  را  شرایط  نيز  پهنه  همين  بدنه  در 
نمی دهد و در این پهنه نيز موقعيت هایی مناسب تر نسبت به 
پهنه های اطراف آن می توان برای کاربری های چندمنظوره با 

توجه به مجموع موارد دیگر در نظر گرفت.
در نهایت مي توان چنين بيان نمود که تحليل های فضایی 
تصميم گيران  و  پژوهشگران  به   ArcGIS نرم افزار  کمك  به 
مختلف  طيف های  با  فراوانی  تامعيارهای  می کند  کمك 
ارزش را به صورت همزمان در نظر گرفته، با بهره گيری از 
تحليل های فضایی و به روی هم قراردادن معيارها از طریق 
فرمول ها و روش های تصميم گيری متفاوت به تحليل فضایی 
بپردازند و در یك تحليل کالن به نقشه های یاری رسان در 

زمينه تصميم گيری دست یابند. 
نتایج نشان می دهد که بهره گيری توأمان از دیدگاه های 
و  جغرافيایی  اطالعات  سيستم  نرم افزارهای  متخصصين، 
مناسب  روشی  توانسته  چندمعياره  تصميم گيری  روش های 
چند  کاربری هاي  مكان یابی  و  دفاعي  آمایش  راستاي  در 

منظوره باشد.

7- پیشنهادات )اجرایی و پژوهشی(
مدیریت  در  پيشنهادي  مكان هاي  نقشه ی  از  بهره گيري    -

بحران شهري سراوان؛
- ساخت و تجهيز سوله هاي مدیریت بحران در محدوده هاي 

جانمایي شده؛
- اجرای پژوهش هایی با روش مشابه به منظور آزمون مدل، 

روش و نقشه های به دست آمده از این پژوهش؛
چندمعياره،  تصميم گيری  روش های  سایر  از  بهره گيری   -
جهت تلفيق با GIS به منظور مكان یابی پناهگاه های اضطراری.
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