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با تمرکز جمعیت در شهرها که حاصل غلبه شهرنشینی در دهههاي اخیر میباشد ،توجه به امنیت و ایمنی شهرها توسط

مدیران و برنامهریزان شهری بیشتر شده است .داشتن شهری ایمن و امن نیازمند بهرهگیری چندمنظوره از فضاهایی است که در
شرایط عادی کاربری معمول خود را دارند و در شرایط بحران میتوانند بهعنوان پناهگاه اضطراری و مرکز مدیریت بحران مورد
استفاده شهروندان قرار گیرند .در واقع این نوع استفاده از اماکن ،تحت عنوان کاربریهای چندمنظوره در مدیریت بحران یاد

میشود .هدف این پژوهش تحلیل فضایی و مکانیابی کاربریهای چندمنظوره در شهر سراوان (از شهرهای مرزی جنوبشرق
کشور) است .تحقیق حاضر از نوع کاربردی و روش آن توصیفی -تحلیلی است که با روشهای تلفیقی تصمیمگیری چندمعیاره

و سیستم اطالعات جغرافیایی صورت پذیرفته است .نتایج این تحقیق بهصورت نقشههای با کالسبندی پنجطبقهای و دهطبقهای
ارائه گردیده است .طبق نتایج ،شمالشرق شهرسراوان بهترین موقعیت را از لحاظ مکانیابی کاربریها و فضاهای چندمنظوره

با امتياز فازي ()2.7داشته ،بزرگترین پهنه بامناسبترین شرایط در شمالشرق شهر و در جنوبشرقی،جنوب و جنوبغربی
نیز بهترین موقعیتها باتوجه به تحلیل موجود است.البته با این توضیح که مساحتپهنه در این محدوده بسیار پایین است .پهنه

وسیعی از شهرکه کمانهای را تشکیل میدهد در شمالغرب شهر به سمت جنوبشرقی شهر با امتياز فازي ( )1.54نیز از لحاظ

معیارهای مورد بررسی دارای شرایط نامناسب است .البته با توجه به کالسبندی نقشه در طیف دهطبقهای ،نقشه نهایی در بدنه
همین پهنه نیزشرایط را بهصورت یکسان نشان نمیدهد و در این پهنه نیز موقعیتهایی مناسبتر نسبت به پهنههای اطراف آن

میتوان برای کاربریهای چندمنظوره با توجه به جمیع موارد دیگر در نظر گرفت.

واژههای کلیدی :کاربری چندمنظوره ،مکانیابی و تحلیل فضایی ،سیستم اطالعات جغرافیایی ،شهر سراوان.
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 -1مقدمه

در سالهای اخیر رشد جمعیت شهرها و غالب شدن
شهرنشینی در کشورهای درحال توسعه نمود بارزی یافته
است ) .(Shang et al, 2018این فرآیند منجر به افزایش جمعیت
شهرها شده ،بهطوری که پیشبینی میشود تا سال ،2050
بالغ بر 68درصد از جمعیت جهان در شهرها زندگی کنند
) .(Ritchie& Roser, 2020رشد جمعيت و تمركز آن در شهرها،
همزمان با وجود مخاطرات طبیعی و انسانی از قبیل زلزله،
سیل و جنگ ،جان انسانهای زیادی را در شهرها تهدید
میکند ) .(Wei et al, 2012این واقعیت نیاز به ابتداييترين
اصول دستيابي به استانداردهاي مطلوب براي آسايش و
رفاه جامعه ،که همانا ایمنی و امنیت هستند را بیش از پیش
روشن میسازد (يزداني و محمدي حميدي.)222 :1396 ،
برای دستيابي به شهري ايمن و امن ،الزم است طراحي
فضاهاي شهري به گونهاي باشد كه در شرایط بحرانی،
مدیران و شهروندان دچار دشواریهای مضاعف نشوند .این
نوع فضاها و کاربریهای زمین در مدیریت بحران بهعنوان
فضاها و کاربریهای زمین چندمنظوره شناخته میشوند
که در شرایط عادی کاربری شهری تعریف شده معمول را
دارند و در شرایط بحران بهعنوان پناهگاه اضطراری مدنظر
قرار میگیرند .پناهگاههاي اضطراري مبتني بر فضاهاي
چندمنظوره ،يكي از اجزاي اصلي مديريت بحران است كه
با اهداف مختلف ،انتقال افراد از مكانهاي در معرض خطر
يا آسيبديده به مناطق امن را میسر میکند.
مؤلفههاي اصلي فضاهاي چندمنظوره عبارتند از تأمين
فضاهاي مناسب براي استقرار يا اسكان پناهجويان ،تعبيه
مسيرهاي امن ،هشدار و اطالعرساني از احتمال وقوع خطر،
برنامهريزي انتقال و بازگشت و پشتيباني كه برحسب ابعاد
و دامنه خطر تعريف ميشوند (كوثريراد .)1 :1390،ايجاد و
ساخت کاربریهاي چندمنظوره و توجه به اين کاربریها
در طرحهاي توسعه و عمران شهري ،به مديريت بهينه
بحران ،ايجاد سازوكارهايي براي امنيت شهروندان و توسعه
پايدار شهري كمك ميكند (پورمحمدي و ديگران.)210 :1394 ،

در باب اهمیت تحقیق میتوان گفت ،توجه به پناهگاههاي
اضطراري مبتني بر کاربریهای چندمنظوره در شهرهاي
نظامي اهميت بيشتري دارد و بايستي در زمان صلح براي
اين امور برنامهريزي شود .در واقع مکانیابی و ساماندهي
فضاهاي چندمنظوره در اين شهرها نیازمند توجه ويژه است.
َسراوان از شهرهای استان سیستان و بلوچستان و مرکز
شهرستان سراوان است .اين شهر از شهرهای نظامی جنوب
شرق ایران بهشمار میرود و دارای موقعیت سوقالجیشی
از لحاظ امنیتی و نظامی است .موقعیت ویژه شهر سراوان از
لحاظ نظامی ،آمایش دفاعی مبتنی بر اصول پدافند غیرعامل
در این شهر را اجتنابناپذیر کرده است.
بهرهگیری از کاربریهای چندمنظوره بهعنوان راهبردی
مبتنی بر پدافند غیرعامل ،میتواند آمایش دفاعی این شهر
را ارتقاء دهد .تحلیل فضایی و مکانیابی کاربریهای
چندمنظوره ،با توجه به فضامند بودن دادهها و همچنین
تصمیمگیری مبتنی بر چند هدف و چند معیار ،نیازمند
تلفیق سیستم اطالعات جغرافیایی با روشهای تصمیمگیری
چندمعیاره است .نوآوری این پژوهش در بهرهگیری از تلفیق
روشهای تصمیمگیری چندمعیاره و  GISبوده ،همچنین
شاخصهایی در تحلیل فضایی موضوع مورد مطالعه
انتخاب شده که در دیگر پژوهشهایی که در زمینه موضوع
تحقیق حاضر انجام شده ،در نظر گرفته نشده بود .همچنین
در تحلیلهای صورت پذیرفته در این پژوهش ،به آمایش
دفاعی توجه ویژهای شده است .ازاینرو ،هدف اصلی این
پژوهش ،تحلیل فضايي و مکانیابی کاربریهای چندمنظوره
در راستاي آمایش دفاعی شهرهاي مرزي؛ مطالعه موردي
شهر سراوان با روش تلفیق سیستم اطالعات جغرافیایی و
روشهای تصمیمگیری چندمعیاره است.
پیشینه تحقیقات انجام شده در حوزهی موضوع پژوهش
حاضر به شرح ذیل میباشد:
ملکی و همکاران ( ،)1393در مقالهای با عنوان «سالمتی
و امنیت شهرهای دفاعی با الگوی برنامهریزی کاربریهای
چندمنظوره (مطالعه موردی :شهر سنندج) ،چنین نتیجهگیری
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کردند که الگوی دستیابی به امنیت و توسعه پایدار شهری
در شهر سنندج ،با اصول برنامهریزی کاربری اراضی شهری
مناسب ،همراستا است.
نتایج حاصل از تحقیق بیانگر تجمیع کاربری تأسیسات و
تجهیزات شهری ،کاربری نظامی انتظامی و کاربری مسکونی
و  ...در محدوده شرقی و جنوب شهر سنندج بوده و این
قسمت از شهر را ناسازگار و نقطهی بحرانی و محل تجمیع
کاربریهای حساس و استراتژیک نموده است.
پورمحمدی و همکاران( ،)1394در مقالهای با عنوان
«پدافند غیرعامل و ضرورت ایجاد کاربریهای چندمنظوره:
رویکردی جدید در آیندهنگری توسعه و امنیت پایدار شهری
با تأکید بر زلزلهخیزی شهر تبریز» ،چنین نتیجه گرفتهاند که
روشهای دفاعی پدافند غیرعامل در دورههای مختلف ،با
توجه به استعداد و امکانات موجود و به اقتضای زمان،
مورد توجه بوده که بسیاری از آنها در زمان خود بسیار
کارساز بودهاند .مسائل مرتبط به پدافند غیرعامل و ضوابط
حاکم بر آن ،ضرورت توجه و تأکید بیشتر بر کاربریهای
چندمنظوره و دومنظوره را بیشتر نمایان میسازد.
پورمحمدی و همکاران ،در مقالهای با عنوان «برنامهریزی
شهری متناسب با پدافند غیرعامل با تأکید بر ارزيابي و
برنامهريزي بهينه کاربری اراضي شهری» به این نتیجه
رسیدند که از مهمترین تواناییهای  GISکه آ ن را بهعنوان
سیستمی ویژه و انحصاری مجزا میکند ،توانایی تلفیق
دادهها برای مدلسازی ،مکانیابی و تعیین تناسب اراضی
از طریق ارزشگذاری پهنه سرزمین است که با استفاده از
تلفیق و ترکیب معیارها ،نقاط پرمخاطره را مشخص میکند.
این مقاله به شفافسازي رابطه بين پدافند غيرعامل با
برنامهریزی شهری ،بهویژه برنامهريزي و ارزيابي کاربری
اراضی شهري ،همچنین نقش آن در حفظ امنیت شهروندان
و زیرساختهای شهری ،در سطح شهر سنندج با استفاده از
نرمافزار Arc GIS10و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی یا AHP
میپردازد.
شجاعيان و همكاران ( ،)1394در مقالهای با عنوان

«مکانیابی فضاهاي چندمنظوره مناسب مديريت بحران پس
از زمينلرزه (مطالعه موردي :شهر شوشتر) با استفاده از
روش تحليل دلفي فازي نتيجه گرفتهاند كه فضاهاي باز و
خالي اولويت اول براي مکانیابی مديريت بحران پس از
زمينلرزه است.
قيصري و همكاران ( )1394در مقالهای با عنوان
«مکانیابی فضاهاي شهري چندمنظوره ايمن در مواقع بروز
بحران با بهکارگیری روش شاخص همپوشاني وزني در
بافت قديم شهر كرمانشاه» به اين نتيجه رسيدند كه فضاهاي
مناسب جهت کاربریهاي چندمنظوره شامل کاربریهاي
فضاي سبز ،ورزشي ،آموزشي است.
خزائي و حسينآبادي ( )1395در مقالهای با عنوان
«مکانیابی پناهگاههاي چندمنظوره شهري با استفاده از GIS
با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي و سامانهی اطالعات
جغرافيايي» به این نتیجه رسیدهاند كه در منطقه يك شهر
تهران 208 ،محدوده برای پناهگاههاي چندمنظورهی شهري
داراي شايستگي مناسب و بسيار مناسب وجود دارد.
پیوستهگر ( ،)1396در مقالهای با عنوان «الگوی انتخاب
بهینه پناهگاههای اضطراری چندمنظوره در شهر کاشمر با
استفاده از روش  ،»AHPچنین نتیجهگیری میکند که از بین
معیارها ،کاربریهای حیاتی و داراییها به ترتیب بیشترین
اهمیت را داشتهاند .سرانجام  12مکان را بهعنوان پناهگاه
جدید شناسایی کرده و با روش  AHPمکانهای شناسایی
شده اولویتبندی شدهاند.
صبوحی و همکاران ( )1396در مقالهای با عنوان «ارائه
مدل مسیریابی و زمانبندی جهت تخلیه اضطراری با در
نظر گرفتن امکان تراکنش بین پناهگاهها» ،ارائه یک مدل
برنامهریزي ریاضی جدید براي تعیین همزمان مسیر و زمان
حرکت وسایل امدادي با در نظر گرفتن امکان تراکنش بین
پناهگاهها را هدف خود قرار دادهاند .در عملیات تخلیه،
انبارهاي چندگانه براي ناوگان ناهمگن وسایل امدادي،
تحویل جزئی و محدودیتهاي پنجره زمانی در نظر گرفته
شده است .براي نشان دادن کارایی مدل پیشنهادي ،مدل
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بر روي یک مثال تصادفی اجرا و تحلیل حساسیتهاي
مختلف بر روي پارامترهاي مهم انجام گرفته است .نتایج
نشان میدهند که تراکنش بین تسهیالت و ظرفیت پناهگاهها
و وسایل امدادي روي مقدار کل تابع هدف تأثیرگذار است.
سعیدپور و کاشفیدوست ( )1396در مقالهای با عنوان
«مکانگزینی پناهگاههای شهری با رویکرد پدافند غیرعامل؛
مطالعه موردی شهر سقز» چنین نتیجهگیری میکنند که
نقاطی از شهر که دارای فضاهای باز کافی و در عین حال
سازگار با کاربریهای اطراف میباشند ،دارای پتانسیل نسبت ًا
بهتری برای استقرار آسیبدیدگان هستند .با تلفیق الیههای
مختلف کاربریهای تأثیرگذار ،نقشه نهایی فضاهای بهینه
جهت احداث پناهگاههای شهری در  5دسته از بسیار خوب
تا بسیارضعیف تقسیمبندی و  9مکان پیشنهادی برای این
امر در نظر گرفته شده است که در این میان فضاهای سبز،
اراضی بایر و مدارس ،بیشترین امتیاز جهت اسکان موقت را
دارا میباشند؛ لذا  4پارک در سطح شهر 1 ،مدرسه و مابقی
فضاهای باز و بایر بدین منظور اولویت یافتهاند.
چانگ و همكاران ( )2008در تحقيقي با عنوان «استفاده
از سيستم اطالعات جغرافيايي براي تخصيص پناهگاههاي
اضطراري از طريق مدل فازي» ،پرداختهاند كه با استفاده
از نرمافزار  Arc Gisو مدل فازي ،مكانهاي مناسب را
شناسايي و به تدوين يك سيستم تصمیمگیری يكپارچه در
موارد اضطراري اقدام كردهاند .نتايج نشان میدهد خطوط
قطار شهري ،مدارس ،ايستگاههاي آتشنشاني ،ايستگاههاي
پليس نهايت ًا بيمارستانها مكانهاي مناسب براي اسكان در
مواقع ضروري بوده است.
لیو و همکاران ( )2011در مقالهای با عنوان «مکانیابی
پناهگاههاي اضطراري براي مخاطرات لرزهاي در مناطق
كوهستاني» ،نتیجهگیری میکنند که در مکانیابی فضاهای
چندمنظوره برای پناهگاههای اضطراری در مخاطرات محیطی
(زلزله) باید از مناطق گسل فعال دوری کرد و مکانیابی باید
بهعنوان یک سیستم یکپارچه برای کاهش بالیا و مهندسی
در نظر گرفته شود و همچنین دسترسی و پایداری در شرایط

محلی نیز از عواملی است که باید کنترل گردد.
چو و سو ( ،)2012در مقالهای با عنوان «کاربرد مدل
تاپسیس برای مکانیابی پناهگاههای اضطراری بهمنظور
تخلیه شهرها در زمان زلزله» ،انتخاب پناهگاههای لرزهای
مناسب برای تخلیه شهرها را امری مهم در مهندسی زلزله
در شهرها میدانند .آنها یک سیستم ارزیابی شامل سه
شاخص سطح اول و  9شاخص سطح دوم مربوط بهعوامل
تأثیرگذار مانند خطر ،مکان و اندازه و امکانات نجات را
ایجاد کردهاند.این شاخصها با استفاده از روشهای  AHPو
آنتروپی تولید میشوند .سرانجام ،پناهگاههای لرزهای ثابت
برای تخلیه با استفاده از روش  TOPSISانتخاب شدهاند.
یو و ون ( ،)2016در پژوهشی که به توزیع فضایی
پناهگاههای اضطراری در شهر و سنجش رضایت شهروندان
از این توزیع پرداختند چنین نتیجهگیری میکنند که شرایط
رضایت در شب و روز متفاوت خواهد بود و توزیع کنونی
این پناهگاهها بهطور خاص در مناطق شلوغ شهر نخواهد
توانست در مواقع بحران پاسخگوی نیازهای شهروندان
باشد .آنها با بهرهگیری از سیستمهای اطالعات جغرافیایی
( ،)GISبه تحلیل فضایی توزیعها در منطقهی شانگهای
پرداختهاند.
ترایودی و سینق ( )2017در مقالهای با عنوان «مدل
تصمیمگیری چندمنظوره ترکیبی برای مکانیابی پروژههای
پناهگاههای اضطراری با استفاده از روند تحلیل سلسله
مراتبی فازی و رویکرد برنامهنویسی» ،نتیجه میگیرند که در
مکانیابی پناهگاههای اضطراری باید عوامل کیفی و ابهامات
موجود را در نظر داشت و همچنین باید بهعلت وجود چند
هدف مهم در مکانیابی پناهگاههای اضطراری از مدلهای
چندهدفه استفاده نمود .در این راستا آنها بر بهرهگیری
از تصمیمگیریهای گروهی در این نوع مکانیابیها تأکید
مینمایند.
والدورن و همكاران ( )2019در مقالهای با عنوان
«كاربرد پناهگاههاي اضطراري در منطقه دوبلين -2012
 :2016كاربرد تحليل خوشهاي» ،چنين اذعان ميكنند كه

فصلنامه علمی  -پژوهشي اطالعات جغرافيايي (

)

تحليل فضايي کاربریهاي چندمنظوره شهري 107 / ...

نگاره  :1فرآیند تحلیل فضایی
و مکانیابی اراضی شهری
چندمنظوره

مسائل و مشكالت اقتصادي منجر به افزايش بيخانماني در
دوبلين شده كه در اين مقاله با بهرهگيري از دادههاي ملي
مرتبط با مسكن به تحليل تعامالت بين سازمانهاي مردم
نهاد و مسئولين محلي در حل اين معضل با بهرهگيري از
پناهگاههاي اضطراري ميپردازند .این مقاله به خوشهبندی
افراد نیازمند به پناهگاههای پرداخته که به ایجاد یک سیستم
اسکان اضطراری مؤثرتر برای همه ذینفعان کمک میکند.
وی و همکاران ( )2020در مقالهای با عنوان «دستورالعمل
برنامهریزی برای پناهگاههای اضطراری و فضاهای باز در
چین :درسهایی از تجربیات جهانی» در پی مکانیابی و
طراحی سایت برای پناهگاههای اضطراری بوده و اذعان
میکنند که این امر نیازمند روشی آیندهنگر و پویا (بهطور
اخص برای کشورهایی است که با مشکالتی از جمله سیل
و زلزله و جمعیت زیاد) میباشد .آنها نتیجهگیری میکنند
که دستیابی به یک دستورالعمل نیازمند تغییر نگاه از یک
رویکرد باال به پایین به رویکردی پایین به باال بوده که
بهصورت هدفمند از مشارکت بهره بگیرد.
بررسي پيشينه مطالعاتي در موضوع مکانیابی پناهگاههاي
اضطراري نشان میدهد كه بهصورت كلي روشهاي
مکانیابی از روشها و مدلهاي رياضي صرف به سمت
روشهاي مکانیابی مديريتي و روشهاي تصمیمگیری

چندمعياره كه تلفيقي از روشهاي رياضي و نخبه محور
میباشد تحول یافتهاند.
اين روشها نيز از روشهاي قطعي به فازي در طول
سالها تغيير مسير دادهاند .با اوجگيري بهرهگيري از
نرمافزارهاي سيستم اطالعات جغرافيايي روشهايي كه
صرف ًا بر اساس روشهاي فضايي هستند نيز مورد نظر
پژوهشگران قرار گرفته است.
هر كدام از اين روشها به تنهايي نميتواند تحليل
مناسبي ارائه دهد و تلفيق روشهاي تصمیمگیری چندمعياره
و سيستم اطالعات جغرافيايي ميتواند تحليلهاي
مناسبتري ارائه دهد .بدين منظور در پژوهش حاضر نيز از
تلفيق روشهاي تصمیمگیری چندمعياره با سيستم اطالعات
جغرافيايي استفاده شده است .علت نياز به اين تلفيق ،مكان
و فضامند بودن شهرهاست كه بهرهگيري از تحليل دادههاي
فضايي را اجباري ميكند.
در زمينهی تعيين معيارهاي مکانیابی ،پژوهشهاي
بررسي شده از معيارهاي متفاوتي بهره گرفتهاند كه مبتني بر
روش و دادههاي موجود انتخاب شده است .در اين پژوهش
نيز با بررسي اين معيارها ،مواردي كه قابليت دسترسي به
داده وجود داشته و همچنين قابليت فضامند شدن داشتهاند
استفاده شده است.
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است از شمالغرب به خاش ،از غرب به ایرانشهر ،از شرق
 -2روش تحقيق
این پژوهش از نوع تحقيقات كاربردي ،و روش آن و جنوبشرق به کشور پاکستان و قسمتی از جنوب به
توصیفی-تحلیلی است .گردآوری دادهها از طریق منابع شهرستان سرباز محدود میشود.
کتابخانهای و اسنادی و استفاده از نقشههای کاربری زمین
و دادههای مرکز آمار ایران انجام شده است .بهمنظور تحلیل  -4مباني نظري
و تهیهی نقشهها ،از نرمافزار  ArcGISاستفاده شده و در این کاربری اراضی شهری چندمنظوره
سابقه تاريخي جنگافروزيها نشان میدهد كه در
زمینه ،نقشههای کاربری اراضی ،مراکز حساس شهری از
قبیل پادگانها نظامی و ...تهیه شده است .در مرحلهی تحلیل هنگامه جنگ ،شهرها از حمالت دشمن مصون نبـوده ،در
دادهها ،با توجه به ماهیت تحقیق و حوزه مطالعاتی آن از روش اولويـت اهداف آنها قرار خواهنـد داشت (شمسايي.)1390،
از اینرو جامعه نيازمند انديشيدن تمهيداتي در شرايط
تلفیق سیستمهای اطالعات جغرافيايي ( )GISو روشهای
تصمیمگیری چندمعیاره فازی استفاده شده است .فرآیند عادي هستند تا بتوانند ادارهی امور را در شرايط جنگي
تحلیل فضایی و مکانیابی اراضی شهری چندمنظوره مورد و بحـرانهـاي ناشي از آن در دست گيرند و اين مهم،
بـا بهكارگيري اقدامات دفاع غيرعامل تا حد زيادي ممكن
استفاده در این تحقیق ،از مراحل نگاره ( )1پیروی میکند.
ميگردد .اين دسته اقدامات در حوزهی حفاظت از نيروي
انساني و كاهش جراحات و تلفات مردم ،در قالب ايجاد
 -3شناخت محدودهی مورد مطالعه
َسراوان از شهرهای استان سیستان و بلوچستان و مرکز فضاهاي امن پناهگاهي در محيط شهري میسر میشود .اما با
شهرستان سراوان است .بر اساس آمار سال  ،1395جمعیت توجه بـه هزينههاي باالي احداث فضاهاي امن پناهگاهي،
این شهر  60014نفربوده است .سراوان شرقیترین محدوده چنانچه استفاده از اين فضاها صرف ًا محدود به زمان جنگ
کشور است و  23هزار و  880کیلومتر مربع مساحت دارد .باشد ،از ابعاد مختلفي از جمله بُعد اقتصادي به صرفه و
این شهر که دارای مرزی  384کیلومتری با پاکستان منطقي نبوده ،ساخت اينگونه فضاها را با مشكل روبهرو

نگاره  :1موقعیت شهر سراوان در
تقسیمات کشور

(سازمان تقسيمات كشوري وزارت كشور،
)1395

فصلنامه علمی  -پژوهشي اطالعات جغرافيايي (

)

تحليل فضايي کاربریهاي چندمنظوره شهري 109 / ...

خواهد ساخت (غضنفری و همکاران.)184:1393،
ايجاد کاربریهاي چندمنظوره ،يكي از اين برنامهريزيهاي
دورانديشانه برای كاهش خسارتهاي مالي و جاني در زمان
وقوع بحرانهاست و سبب میشود تا جامعه آمادگي الزم
در مواجهه با بحران را داشته باشد (يزداني و محمدي حميدي،
 .)223 :1396چندمنظورهسازي فضاهاي امن پناهگاهي،
براساس نيازهاي مناطق شهري و از طريـق تخصيص نقش
پشتيبان و پناهگاهي به کاربریهاي درحال احداث و يا
احداث شده ،باعث ميگردد كه چنين فضاهايي قابليت
کاربردی باالتري پيدا كنند .همچنين تأكيدي كـه در بند
شش سياستهاي كلي نظام در حوزه پدافنـد غيرعامل
پيرامون دو يا چندمنظوره كردن مسـتحدثات گرديـده،
تأييدي بر برتري ساخت فضاهاي چنـدمنظوره ،از جمله
فضاهاي امن پناهگاهي است (غضنفری و همکاران.)185 :1393 ،
امروزه فضاهای شهری به فراخور موقعيتشان در شهر،
بهعنوان عنصری تأثیرگذار در زندگی مردم نقش مهمی ایفا
میکنند .هر فضای شهری که در اطراف ما وجود دارد،
استفاده و عملکردهای خاص خود را دارد؛ در این میان
برخی فضاها استفادههای گوناگونی دارند و پاسخگوی
نیازهای متعددی هستند .فضاهایی که بتوان از آنها در
شرایط مختلف استفادههای متفاوتی داشت اصطالح ًا
فضای چندمنظوره نام دارند كه در موضوع مدیریت بحران
و بالیای طبیعی ،کاربری آنها به سه بخش قبل از وقوع
بحران ،حین بحران و پس از بحران تقسیم میشوند .در
این زمینه فضاهای چندمنظوره مورد نظر باید بتوانند در هر
یک از این مقاطع زمانی کارکرد و عملکردی متناسب با
مدیریت بحران داشته باشند (حسنی و همکاران.)1:1392،
چندمنظورهسازي فضاها بهمعني استفاده از فضاهاي
معماري و شهري در زمان جنگ و صلح است .فضاهاي
شهري بايد بهگونهاي طراحي شوند كه در زمان جنگ نيز
بتوانند پاسخگوي شرايط جنگي و بحران باشند (مهدوي و
آزادي.)2 :1393 ،
زمان وقوع بحران امکان استفاده از تأسیسات ،نهادها

و ساختمانهای عمومی مانند مدارس ،سالنهای اجتماع،
استادیوم و  ...نقش مهمی در تأمین پناهگاه دارند .این
مکانها باید طوری طراحی شوند که در زمان وقوع بحران
یا زمان نیازهای خاص ،بتوانند با کمترین زمان و هزینهی
ممکن و باالترین سطح ایمنی پاسخگو باشند.
در این بین تأسیسات و نهادهایی که میبایست از
دید دفاعی مورد بررسی قرار گیرند عبارتند از :پناهگاه،
بیمارستان ،انبارهای سوخت ،انبارهای آب ،جایگاه فروش
فرآوردههای نفتی (پمپ بنزین) ،آتشنشانی ،نیروی انتظامی
و پادگانها و مراکز نظامی(زیاری.)136:1385،
از لحاظ مکانیابی و ساماندهي فضايي ،این مجموعهها
باید طوری طراحی و مکانیابی شوند که عالوه بر استفاده
در زمان حال ،در زمان وقوع بحران بمباران ،زلزله و ...
پاسخگویی مناسب برای کمک به مدیریت بحران داشته
باشند؛ همچنين بايد طوري طراحی و احداث شوند که در
زمان بحران بتوان از اینگونه فضاها و اماکن بهعنوان اردوگاه
و مرکز اسکان موقت استفاده کرد (پورمحمدی.)216:1394،
در واقع پناهگاههای چندمنظوره را میتوان از بین اماکن
شهری انتخاب نمود که پتانسیل تغییر عملکرد را داشته،
همچنین بخشی از نیازهای کالبدی زمان تهدید را برآورده
سازند .بهعنوان مثال اماکنی همچون فروشگاههای بزرگ در
هنگام بروز جنگ فاقد کاربری مستقیم هستند ،اما بهمنظور
تأمین مایحتاج ضروری مردم میتوانند بهعنوان مراکز پخش
مواد غذایی شهروندان که با کاربری پیشین آن هم هماهنگی
دارند ،مورد استفاده قرار گیرند .قابلیت انعطاف اینگونه
پناهگاهها در شرایط بحران میتواند پاسخگوی نیازهای
حیاتی شهرباشد(حسینی.)106:1389،

 -5بحث

در راستای تجزیه و تحلیل دادههای جمعآوری شده،
ابتدا معیارهای شاخصهای مکانیابی فضاها و کاربریهای
چندمنظوره براساس مطالعات انجام شده تعیین گرديده
است .در این راستا با نظر کارشناسان ،وزن هر کدام از
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معیارها با روش فازی کالمی تعیین شده و در ادامه بعد
از تعیین شاخصهای مکانیابی فضاها و کاربریهای
اضطراری چندمنظوره و مشخص نمودن وزن هر کدام از
معیارها در تحلیل ،از مدل  SAW 1جهت تلفیق الیههای
 GISمعیارها استفاده شده و در انتها نقشه پهنهبندی شهر
سراوان از لحاظ تناسب جهت ایجاد فضاها و کاربریهای
چندمنظوره ارائه شده است.
جدول :1مستندسازی شاخصهای مکانیابی و تحلیل فضایی
کاربریهای چندمنظوره
مؤلفه

شاخص

منابع

1

کاربریهای شهری حیاتی(فاصله)

تاریقلیزاده
وهمکاران1395،

2

تراکم جمعیت (نزدیکی)

Jia  e a20.

دسترسی به شبکههای

Su  Li 2004Y

3
4
5

ارتباطی(نزدیکی)

an wen, 2016

تأسیسات خطرزا (فاصله)

انتخاب شاخص
مبتنی بر شرایط
مطالعه موردی

کاربریهای مناسب برای

Liu, 2011, Y an

کاربریهای چندمنظوره (نزدیکی)

wen, 2016

6

اسکلت ابنیه (نزدیکی)

Liu, 2011

7

ابینه تاریخی(فاصله)

8

کیفیت ابنیه(فاصله )

Y an wen, 2016

9

کاربری نظامی(فاصله)

Gall, 2004

انتخاب شاخص
مبتنی بر شرایط
مطالعه موردی

 -1-5تدوین و تعیین وزن شاخصهای مکانیابی

بر مطالعات صورت پذيرفته در اين زمينه انتخاب و
آمادهسازی شد ه است .شاخصهای ذکر شده توسط
متخصصین امتیازدهی شده تا اثر و اهمیت هر کدام در
تحليل فضايي و مکانیابی فضاهای چندمنظوره در شهر
سراوان مشخص شود .بهمنظور این وزندهی از نظرات
 26کارشناس متخصص بهره گرفته شده است .جدول ()2
ترکیب زمینهای تخصصی پاسخگویان را نشان میدهد .در
راستای پیادهسازی مدل ،در نرمافزار اکسل فرمولنویسی
براساس مدل فازی کالمی صورت پذیرفت و نتایج پاسخ
نخبگان وارد نرمافزار شد .پرسشنامه در یک طیف پنجتایی
طراحی شده که جدول ( )3اعداد فازی مربوط به هر گزینه
را نشان میدهد.
جدول  :2رشته ،تعداد و رتبه علمی کارشناسان پژوهش
رشته

تعداد

رتبه علمی

جغرافیا

6

 4استادیارو  2دانشیار

شهرسازی

6

استادیار

عمران

6

2کارشناسی ارشدو  2استادیار

کارشناس نظامی

8

--

جدول :3متغیرهای کالمی و اعداد فازی
تعریف

اعداد ذوزنقهای معادل

خیلی مؤثر

()0.8،0.9،1،1

مؤثر

()0.5،0.6،0.7،0.8

متوسط

()0.4،0.5،0.5،0.6

کم اثر

()0.2،0.3،0.4،0.5

بیتأثیر

()0،0،0.1،0.2

پس از ایجاد ماتریس پاسخها ،از آنجایی که ارزیابی
فضاها و کاربریهای اضطراری چندمنظوره
خبرگان با توجه به تجارب ،دانش و بینش آنها متفاوت
شاخصهای جدول  1برای برنامهریزی و مکانیابی
بوده ،در این مطالعه روش نمره وسط برای تلفیق نظرات
فضاها و کاربریهای چندمنظوره در شهر سراوان مبتني
خبرگان استفاده شده که رابطهی محاسبه آن بهصورت
 1- Simple Additive Weightingرابطهی ( )1است:
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رابطه ()1
نتایج حاصل از انجام فرمول نمرهی وسط ،دیفازیسازی
شده و سپس اعداد قطعی بهدست آمده پس از غیرفازیسازی
اعداد ذوزنقهای ،اعداد قطعی بهدست آمده با ضرایب هر
دسته حاصل تکنیک تحلیل سلسله مراتبی ضرب و سپس
با فرمول ( )2نرمالسازی میشوند .بنابراین اهمیت وزنی
نرمال فاکتور jام بهصورت رابطه ( )2است:

رابطه ()2
نتایج حاصل از تحلیل صورت پذیرفته در جدول ()4
ارائه شده است.
جدول :4اهمیت موارد مؤثر در مکانیابی فضاهاي شهري
چندمنظوره
معیار

وزن

 -2-5مکانیابی و تحلیل فضایی کاربریهای چندمنظوره
شهر سراوان با مدل SAW

بهمنظور پیادهسازی مدل  SAWدر نرمافزار ،ArcGIS
ابتدا الیههای موردنظر را به رستر تبدیل کرده و در ادامه
الیهی فاصله هر کدام از معیارها ایجاد شده است .برای
انجام این کار در نرمافزار ،الیهی هر کدام از معیارها در
اکستنشن  Spatial Analystاز تب  Distanceقرار گرفته
تا الیهی فاصله هر کدام از معیارها تهیه گردد( .بهمنظور
درنظرگرفتن فضای باز شهری ،بهعنوان یک معیار در اینجا
دوالیهی فضای سبز و الیهی اراضی بدون ساختوساز
مدنظر قرار گرفته است) .در مرحلهی دوم طبق مدل SAW
باید بی مقیاسسازی معیارها (دراینجا الیهها) صورت
بپذیرد .برای این منظور از روش نرمالسازی ساده استفاده
شده که در اين روش ارزش تابع معیار به ارزش ماکزیمم آن
تقسیم شده است .در اين راستا اليههاي شاخصهاي تحقيق
در يك طيف  1تا  10نرمالسازی شدهاند.

رابطه ()3
0/13
کاربریهای شهری حیاتی
برای اجرای مرحلهی سوم مدل  SAWدر نرمافزار ،GIS
0/14
تراکم جمعیت
وزن بهدست آمده از مدل فازی کالمی برای هر کدام از
0/12
دسترسی به شبکههای ارتباطی
معیارها ،در معیار ضرب شد تا بدینوسیله الیههای رستری
هر معیار وزندار شوند .بهمنظور بیبعدسازی و اعمال وزن
0/11
تأسیسات خطرزا
الیهها در مدل  SAWدر نرمافزار  GISباید در نظر داشت
0/15
کاربریهای مناسب برای کاربریهای چندمنظوره
(فضای سبز ،درمانی ،آموزشی)
که معیار مورد نظر در موضوع پژوهش دارای اثر مثبت
0/09
یا منفی بوده که در نحوه بیمقیاسسازی معیار تأثیرگذار
اسکلت ابنیه
است .در عناوین نقشه همانطور که مشاهده میشود با در
0/08
ابنیه تاریخی
نظر گرفتن عبارت فاصله و نزدیکی تأثیر مثبت و منفی هر
.0/08
کیفیت ابنیه
کدام از معیارها بیان شده که در اعمال فرمولها این تأثیر
0/1
فاصله از کاربری نظامی
مدنظر بوده است.
1
مجموع
در این مرحله که مرحله نهایی پیادهسازی مدل SAW
است ،تمام الیههای وزندار شده روی هم قرار میگیرند
پس از تعیین شاخصهای پژوهش و وزن آنها ،نقشه
تا با درنظرگرفتن تمامي معیارهای مورد نظر نقشه تحليل
الیههای  GISشاخصها مبتنی بر دادههای موجود تهیه شده
فضايي و مکانیابی کاربریهاي چندمنظوره تهيه گردد.
است( .نگاره )3
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نگاره  :3نقشهی شاخصهای تحقیق
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نگاره  :4الیههای بیبعدسازی شده شاخصهای تحقیق
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نگاره  :5الیههای وزندار شاخصهای مکانیابی کاربریهای چندمنظوره
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چندمنظوره نشان میدهد .طبق نقشهی نهایی با توجه به
اهمیت مسئله کاربریهای چندمنظوره در شهرهای مرزی
 3الی  5پناهگاه در محدوده شهر تعیین گردیده که نگاره
شماره ( )7موقعیتهای پیشنهادی برای تعیین این کاربریها
را مشخص کرده است.

بدینمنظور تمام الیههای وزندار شده در اکستنشن
 Spatial Analystدر تب  Raster Calculateبا یکدیگر جمع
شده و الیهی نهایی را بهوجود میآورند (نگاره .)5
نقشه نهایی به ده کالس از كمترين عدد که نشاندهندهی
نامناسبترین پهنهها برای مکانیابی کاربریهای چندمنظوره
است تا باالترين عدد كه مناسبترین پهنهها را نشان داده،
 -6جمعبندي و نتیجهگیری
تقسیم شده است.
شهر سراوان با توجه به موقعیت استراتژیک و مسائل
طبق نقشهی نهایی ،مناسبترین پهنهها در شمالشرق،
جنوبشرق ،و جنوبغرب و جنوب قرار گرفته و موجود در زمینه امنیت ،نیازمند برنامهریزیهای مبتنی بر
مناسبترین محدودهها و فضاها را برای کاربریهای آمایش دفاعی است .بدون شک حمالت دشمن ،نیاز به

نگاره  :6نقشه نهایی؛ پهنههاي پيشنهادي جهت
کاربریهاي چندمنظوره

نگاره  :7مکانهای نهایی؛ پیشنهادی مناسب
جهت کاربریهای چندمنظوره
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پناهگاه را در موارد جنگي روشن ميسازد.
لزوم توجه به این مسئله ،پژوهشهای حول محور آمایش
دفاعی و پدافند غیرعامل در رشته برنامهریزی شهری را
دارای اهمیت کرده است .دفاع غیرعامل در شهرهای مرزی
بر محوریت آمایش دفاعی بوده و سبب میگردد تعداد
تلفات جانی کاهش یابد .پناهگاهها و فضاهای چندمنظوره
نیز از این نوع هستند.
در این پژوهش ،با هدف تحليل فضايي و مکانیابی
کاربریهای چندمنظوره ،و بهرهگیری از کاربریهای موجود
در راستای آمایش دفاعی شهری ،کاربریهایی که قابلیت
کاربرد چندمنظوره داشتند در شهر سراوان شناخته شده،
با بهرهگیری از معیارهای مکانیابی فضاهای چندمنظوره
با استفاده از نرمافزارهای سیستم اطالعات جغرافیایی و
روشهای تصمیمگیری چندمعیاره ،این کاربریها مکانیابی
گردیدند .در ادامه ،موقعیتهای مناسب جهت ایجاد
فضاهای چندمنظوره مشخص و تحلیل فضایی آنها بیان
شده است.
با توجه به نقشهی نهایی که حاصل پیادهسازی مدل
 SAWاست و با هدف مکانیابی و برنامهریزی کاربریهای
چندمنظوره انجام شده ،مشخص گردید که پهنههای
متفاوتی مناسب کاربریهای چندمنظوره وجود دارد که در
سطح شهر سراوان طبق نقشه مشخص شده است .بر اساس
نقشهی نهایی بهدست آمده ،شمالشرق شهر سراوان با توجه
به تمامی معیارها ،مکان مناسبی در نظر گرفته شده است.
از نتایج بهدست آمده در نقشه میتوان نتیجه گرفت که
پهنههای بهدست آمده از طریق  ،GISدر سطح شهر سراوان
پراکنده هستند و این امکان برای سازمانهای مسئول وجود
دارد که با در نظر گرفتن امکانات خود در مکانیابی از
نقشهی نهایی استفاده کنند.
بزرگترین پهنه با مناسبترین شرایط در شمالشرق
شهر قرار گرفته و در جنوبشرق ،جنوب و جنوبغرب نیز
موقعیتها مناسب بهنظر میرسند .پهنهی وسیعی از شهر که
کمانهای از شمالغرب به جنوبشرق میباشد نیز از لحاظ

معیارهای مورد بررسی دارای شرایط نامناسب است .البته با
توجه به کالسبندی نقشه در طیف ده طبقهای ،نقشه نهایی
در بدنه همین پهنه نیز شرایط را بهصورت یکسان نشان
نمیدهد و در این پهنه نیز موقعیتهایی مناسبتر نسبت به
پهنههای اطراف آن میتوان برای کاربریهای چندمنظوره با
توجه به مجموع موارد دیگر در نظر گرفت.
در نهايت ميتوان چنين بيان نمود كه تحلیلهای فضایی
به کمک نرمافزار  ArcGISبه پژوهشگران و تصمیمگیران
کمک میکند تامعیارهای فراوانی با طیفهای مختلف
ارزش را بهصورت همزمان در نظر گرفته ،با بهرهگیری از
تحلیلهای فضایی و به روی هم قراردادن معیارها از طریق
فرمولها و روشهای تصمیمگیری متفاوت به تحلیل فضایی
بپردازند و در یک تحلیل کالن به نقشههای یاریرسان در
زمینه تصمیمگیری دست یابند.
نتایج نشان میدهد که بهرهگیری توأمان از دیدگاههای
متخصصین ،نرمافزارهای سیستم اطالعات جغرافیایی و
روشهای تصمیمگیری چندمعیاره توانسته روشی مناسب
در راستاي آمايش دفاعي و مکانیابی کاربریهاي چند
منظوره باشد.

 -7پيشنهادات (اجرایی و پژوهشی)

 بهرهگيري از نقشهی مكانهاي پيشنهادي در مديريتبحران شهري سراوان؛
 ساخت و تجهيز سولههاي مديريت بحران در محدودههايجانمايي شده؛
 اجرای پژوهشهایی با روش مشابه بهمنظور آزمون مدل،روش و نقشههای بهدست آمده از این پژوهش؛
 بهرهگیری از سایر روشهای تصمیمگیری چندمعیاره،جهت تلفیق با  GISبهمنظور مکانیابی پناهگاههای اضطراری.
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