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1-مقدمه
بالیای طبیعی و حوادث غیرمترقبه پدیده هایی هستند که 
همواره انسان در طول تاریخ با آن ها مواجه بوده است. در 
20 سال گذشته، بسیاری از کشورها تعداد قابل توجهی از 
این بالیا و بحران ها را تجربه کرده اند و جوامع و طبیعت 
از آن ها به طور شگرفی تأثیر پذیرفته اند )سالمتینیاوهمكاران،

 .)371:2018
به طور کلی دو نوع بحران وجود دارد؛ اولی بحران های 
طبیعی، به عنوان حالتی از حواث طبیعی که به دلیل عملکرد 
زمین ساختی(  و  اقلیمی  تغییرات  )مانند  طبیعی  پدیده های 
به وقوع می پیوندند و موجب خسارات جانی و مالی به انسان ها 
می شوند )منوچهریوطیبنیا،26:1394(. دوم، بحران های انسانی 
ساختارهای  در  نادرست  انسانی  عملکردهای  به علت  که 
مدیریتی، سیاسی، اقتصادی رخ می دهند. چگونگی برخورد 
با این بحران ها یکی از اضطراب های همیشگی جوامع بشری 

بوده است )محمدیوهمكاران،229:1398(. 
شیوه های برخورد با این بحران ها می تواند تشدیدکننده 
)ادیبیوظریفی، باشد  آن ها  منفی  اثرات  نیز تخفیف دهنده  و 
122:1392(. مدیریت بحران دربرگیرنده ی عملیات واقدامات 
کالسیک  تابع  براساس  کلی  به طور  و  پویاست  و  پیوسته 
در  کنترل(  و  رهبری  سامان دهی،  )برنامه ریزی،  مدیریت 

مواقع بحرانی استوار است. 
بنابراین، مجموعه اقداماتی که قبل، حین و پس از وقوع 
بحران باید انجام گیرد تا جامعه ضمن حفظ آمادگی کامل 
در جهت کاهش تأثیرات بال )خسارات مالی و تلفات جانی( 
سوق داده شود و در کوتاه ترین زمان ممکن پس از وقو ع 
بحران وضع به حالت عادی بازگردد، همان مدیریت بحران 

است )نوریانواسفندی،59:1394(. 
محور اصلی فعالیت های نظام مدیریت بحران، اقدامات 
پیشگیرانه و فراهم ساختن تمهیداتی است که خسارت ها و 
صدمات ناشی از حوادث را کاهش دهد )قیصریوهمكاران،
مرحله  چهار  دارای  بحران،  جامع  مدیریت   .)48 :1394

پیشگیری، آمادگی، مقابله و بازسازی است. 

در این ارتباط، رعایت اصول پدافند غیرعامل به معنی 
گام برداشتن در مسیر مرحله اول مدیریت بحران یعنی انجام 
اعمال و برنامه ریزی های پیشگیرانه می باشد که می تواند مانع 
از تبدیل شدن تهدیدها به بحران هایی با هزینه های زیاد و 

غیرقابل تحمل گردد. 
با  و  منسجم  ساختار  با  اماکنی  پشتیبانی،  پایگاه های 
کاربری های مختلف قبل، حین و بعد از وقوع بحران هستند 
که برای ایجاد آمادگی های الزم در برابر بحران های مختلف 
می آیند  به وجود  طبیعی  سوانح  از  ناشی  بحران های  به ویژه 
مدیریت  پشتیبانی  پایگاه های   .)78 :1394 همكاران، و )حسینی
بحران از جمله عناصری هستند که در زمان وقوع بحران به 
آن ها نیاز است. این پایگاه ها اماکنی منسجم در جهت مهیا 
کردن بستر عملیاتی و تاکتیکی مناسب برای تحقق اقدامات 
پیشگیری، آمادگی و مقابله در بحران های مختلف می باشند 

)رحیمیوافشاریپور،67:1396(. 
بخش های مهم پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران شامل 
اتاق  تجهیزات،  نگهداری  اتاق های  بحران،  مدیریت  اتاق 
می باشد  آتش نشانی  اتاق  و  اورژانس  اتاق  نجات،  و  امداد 
به  باتوجه   .)1397 تهران، شهر بحران مدیریت و پیشگیری )سازمان

نقش  بحرانی  به ویژه در شرایط  پشتیبانی  پایگاه های  این که 
برعهده  بحران  مدیریت  و  سازماندهی  در  را  مهمی  بسیار 
دارند، لذا الزم است که با بررسی دقیق و مطالعه ای جامع، 
انتخاب  از کاربری ها  این نوع  مکانی مناسب برای احداث 
آن ها  از  بهره برداری  و  کارآمدی  ارتقاء  جهت  در  تا  گردد 
مؤثر واقع شود )شجاعیعراقیوهمكاران،43:1390؛ابراهیمیو
همكاران،46،1396(. انتخاب محل بهینه برای مکانیابی مناسب 
فعالیت ها،یکی از اقدامات اساسی در بحث پدافند غیرعامل 

می باشد )شكیبامنش،2:1388(. 
مکانیابی صحیح مراکز پشتیبانی مدیریت بحران به منظور 
بحران های  در  مقابله  و  آمادگی  پیشگیری،  اقدامات  تحقق 
مختلف ضروری می باشد. در ارتباط با مکانیابی این مراکز 
با  مکانی  تأثیرگذار  عوامل  و  پارامترها  تا  شود  سعی  باید 
توجه به کارکرد و اهداف در نظر گرفته شده برای پایگاه های 
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پایگاه ها  این  مصونیت  اهمیت  و  بحران  مدیریت  پشتیبانی 
در شرایط بحرانی، شناسایی شود، تا با منظورکردن عوامل 
این  استقرار  برای  مکان  مناسب ترین  انتخاب  در  مذکور 
پایگاه ها، کارایی هرچه بیشتر آن ها در مواقع بحرانی غیر از 

آن را موجب شود )متشبیرانوند،75:1395(. 
از آنجایی که اقدامات مدیریت بحران مبتنی بر تجزیه و 
تحلیل اطالعات می باشد و از ابزارهای اطالعات جغرافیایی 
برای تحلیل مکانی استفاده می شود، در تمام مراحل مدیریت 
مورد  می تواند   )GIS( جغرافیایی  اطالعات  سیستم  بحران، 
استفاده قرار گیرد )میلنكوویچوکیک202:2016،1؛اگرودنیچکو

رایبا212:2017،2(. 
توانایی   ،)GIS( اطالعات جغرافیایی  از سیستم  استفاده 
برنامه ریزی، پاسخگویی و کمک به بهبود مخاطرات طبیعی 
داده  افزایش  گذشته  از  جامع تر  شیوه ای  به  را  انسانی  و 
است. تحوالت کنونی و آتی در فناوری های زمین مکانی، 
نویدبخش استفاده از داده های جغرافیایی در پاسخ به بالیا، 
بهبود و حفاظت از جان و محافظت از دارایی ها و کاهش 

اثرات اقتصادی آن ها می باشد )کریستوفروامریچ،2011(. 
به موقعیت جغرافیایی و سیاسی،  با توجه  ایران  کشور 
همواره در معرض انواع بحران های طبیعی و غیرطبیعی قرار 
داشته و تلفات انسانی و خسارات مالی زیادی متحمل شده 
جمله  از  بانه  شهرستان  آن  به تبع  و  کردستان  استان  است. 
و  طبیعی  مخاطرات  انواع  معرض  در  که  هستند  مناطقی 
غیرطبیعی قرار دارد. این شهرستان از نظر زمین شناسی در 

زون زاگرس قرار دارد. 
در این زون گسل های فعال و مهمی وجود دارند. این 
و  زمین لرزه ها  با  آن  امتداد  در  رویداده  و حرکات  گسل ها 
بوده  همراه  بسیاری  خسارت  با  و  بزرگ  زمین لغزش های 

است. 
نگاهی گذرا به نقشه ی گسل ها و میزان تخریب نواحی 
ناشی از این بحران در استان کردستان و شهرستان بانه، گواه 

1- Milenkoviç and Kekic 

2- Ogrodniczak and Ryba 

بر عدم امنیت از باب مخاطرات طبیعی این منطقه می باشد 
که لزوم مطالعات پدافند غیرعامل و برنامه ریزی در زمینه ی 

مدیریت بحران را دو چندان می کند. 
به  می توان  غیرطبیعی  تهدیدات  و  بحران ها  نگاه  از 
خود  که  کرد  اشاره  استان  امنیتی   - سیاسی  تهدیدات 
و  درون منطقه ای  مسائل  از  ناشی  سیاسی  تهدیدات  شامل 
تهدیدات سیاسی -  امنیتی برون مرزی مثل تهدیدات ناشی 
منطقه،  در  نظامی  عراق، جنگ های  با کشور  از همجواری 
تنش های ایجادشده در منطقه به وسیله ی داعش و غیره نام 
برد. در این میان، تأمین امنیت مناطق مرزی نسبت به نواحی 
مرکزی یک کشور ضوابط و تمهیدات متفاوتی را می طلبد. 
با محیط های گوناگون داخلی و  به علت تماس  مناطق  این 

خارجی از ویژگی های خاصی برخوردارند. 
مرز  سوی  دو  فضایی  پیوندهای  و  مبادالت  وجود 
انزوای  جمله  از  مختلف  تهدیدات  و  آسیب پذیری ها  و 
تفاوت  و  سکونت  ناپایداری  توسعه نیافتگی،  جغرافیایی، 
فرآیند  در  را  ویژه ای  اهمیت  مناطق،  این  در  فرهنگی 
آن ها  به  کشور  آسایش  و  امنیت  توسعه،  برنامه ریزی های 
)سعیدیوقزوینه،45:1395؛محمدیوهمكاران،1398: می بخشد 
و  طبیعی  تهدیدات  به  مربوط  مسائل  کلی  به طور   .)226
غیرطبیعی)انسانی( دست به دست هم داده تا امور تحقیقاتی 
و اجرایی پدافند غیرعامل، باالخص مهم ترین بخش آن - 
در   - بحران  مدیریت  پشتیبانی  پایگاه های  مراکز  مکانیابی 

شهرستان بانه مورد توجه قرار گیرد. 
پایگاه های  احداث  اخیر  سالیان  در  این که  به  توجه  با 
پیشگیری  سازمان  کار  دستور  در  بحران  مدیریت  پشتیبانی 
و مدیریت بحران قرار گرفته است و با عنایت به استقرار 
شهرستان بانه در یک منطقه مرزی، مطالعه حاضر سعی دارد 
پهنه ها  بانه کدام  پاسخ دهد که در شهرستان  این سؤال  به 
پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران، از نظر  برای مکانیابی 
اصول پدافند غیرعامل مناسب هستند؟ و آیا در حال حاضر، 
از نظر  مناسبی  بانه در وضعیت  پایگاه ها در شهرستان  این 

اصول پدافند غیرعامل قرار دارند؟
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1-1-پیشینهتحقیق
مکانیابی  درخصوص   ،1383 سال  در  بار  اولین  برای 
پایگاه های مدیریت پشتیبانی بحران در سطح تهران مطالعه ای 
بحران  مدیریت  و  پیشگیری  سازمان  کارشناسان  توسط 
شهر تهران که خود متولی این امر بود، به منظور پیاده سازی 
پایگاه ها در مناطق 22گانه شهرداری تهران صورت گرفت.  
تراکم  بافت،  کالبدی  مشخصات  زمین شناسی،  پارامترهای 
جمعیت، مشخصات کالبدی محدوده، دسترسی به شبکه های 
ارتباطی، همجواری با کاربری های سازگار و رعایت حریم 
پایگاه های  مکانیابی  بررسی  برای  ناسازگار  کاربری های  با 
سازمان  متخصصین  و  کارشناسان  توسط  بحران  مدیریت 
مذکور معرفی شدند )شجاعی عراقی و همکاران 1390: 45(. 
متش بیرانوند )1394( با استفاده از مدل تحلیل سلسله 
به  غیرعامل  پدافند  اصول  به  توجه  با  و   )AHP( مراتبی 
مکانیابی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران کالن شهر تبریز 
پرداخت. نتیجه مطالعه به صورت نقشه ای رستری تهیه شده 
که مناسب ترین و پرخطرترین مناطق کالن شهر تبریز را با 
توجه به اصول پدافند غیرعامل، برای احداث این پایگاه ها 

مشخص می نماید. 
ابراهیمی و همکاران )1396( الگوی پراکنش فضایی و 
 18 منطقه  بحران  مدیریت  پشتیبانی  پایگاه های  سامان دهی 
چندمعیاره  تصمیم گیری  مدل های  از  استفاده  با  را  تهران 
داد  نشان  نتایج  دادند.  انجام   GIS تحلیل های  )MCDM( و 
توزیع  الگوی  از  پشتیبانی  پایگاه های  تهران،   18 منطقه  در 
تصادفی و غیراصولی پیروی می کنند و به لحاظ مکانی در 

پهنه فضایی مناسبی استقرار نیافته اند. 
پایگاه های  مکان گزینی  بررسی  به   )1397( زندمقدم  
از  استفاده  با  تهران  شهرداری   11 منطقه  بحران  مدیریت 
و  معیارها  انتخاب  از  بعد  پرداخت.   AHP – FUZZY مدل 
 ExpertChoice زیرمعیارهای مکانیابی، با استفاده از نرم افزار
در  و  شد  آن ها مشخص  از  هرکدام  اهمیت  درجه  و  وزن 
پایگاه ها  این  احداث  برای  اولویت دار  مکان های  نهایت 
که  داد  نشان  تحقیق  از  حاصل  نتایج  شدند.  مشخص 

لحاظ  به   11 منطقه  در  ویژه  بحران  مدیریت  پایگاه های 
مکان گزینی در سطح متوسطی قرار دارند. 

به منظور  پژوهشی   )1397( افشاری پور  و  رحیمی 
از  استفاده  با  بحران  مدیریت  پشتیبانی  پایگاه های  جانمایی 
مدل AHP و تحلیل های GIS شهر بابک انجام دادند. نتایج 
این پژوهش نشان داد 16/9 درصد از کل مساحت شهر بابک 
شامل اراضی کاماًل نامطلوب جهت احداث پایگاه پشتیبان 
با مطلوبیت ضعیف،  اراضی  بحران، 41/7 درصد  مدیریت 
18/6 درصد اراضی با کیفیت بی تفاوت، 21/2 درصد اراضی 
نسبتًا مطلوب و 1/6 درصد کاربری های ضروری مجاور این 

کاربری در نقشه کاربری اراضی پیشنهادی آمده است. 
پهنه بندی  و  تحلیل  به   )1398( همکاران   و  محمدی 
تأکید  با  مرزی  روستایی  نواحی  استقرار  وضعیت  فضایی 
استفاده  با  مریوان  شهرستان  در  غیرعامل  پدافند  اصول  بر 
که  داد  نشان  نتایج  پرداختند.   AHP – FUZZY مدل  از 
در  غیرعامل  پدافند  لحاظ  به  منطقه  روستاهای  درصد   84

وضعیت تاحدودی مناسب )متوسط( قرار دارند. 
به تحلیل مکانی  حسینی سیاه گلی و همکاران )1399( 
اطالعات  سیستم  از  استفاده  با  کرمانشاه  شهر  کاربری های 
با ده  فازی و عمل گرای گاما  توابع همپوشانی  جغرافیایی، 
از  می دهد  نشان  پژوهش  نتایج  پرداختند.  اطالعاتی  الیه 
مناطق هشت گانه شهر کرمانشاه حدود 5 منطقه آن از شرایط 
نامطلوبی به لحاظ پدافند غیرعامل برخوردار است، لذا شهر 
کرمانشاه به لحاظ ساختار و بافت شهری نسبت به پدافند 

غیرعامل در شرایط نامناسب و بحرانی قرار دارد. 
جوشکون1  و  اردن  مثال،  برای  خارجی  مطالعات  از 
)2010( به منظور مکانیابی و ارائه مکان های مناسب و بهینه 
استانبول  آتشنشانی جدید در شهر  ایستگاه های  ایجاد  برای 
از مدل AHP و سیستم اطالعات جغرافیایی )GIS( استفاده 
کردند. مکان های پیشنهادی این پژوهش که به صورت نقشه 
به 5  پاسخ  زمان  میانگین  تا  می دهد  اجازه  است  ارائه شده 
ایستگاه  از 35  این مدل  براساس  یابد.  تقلیل  تا کمتر  دقیقه 

1- Erden and Coşkun 
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موجود استفاده شده و مکان 17 ایستگاه جدید پیشنهاد شده 
است. حسینی و ماکیانی )2015( در مطالعه ایی به مکانیابی 
سایت اسکان موقت و سیلوهای ذخیره سازی موادغذایی در 
 AHP هنگام وقوع بحران در شهر رشت با استفاده از مدل
و تحلیل های GIS پرداخته اند. نتایج پژوهش پنج محل برای 
سایت اسکان موقت نشان داد که از پنج محل مذکور، دو 
با  مناطق  در  سایت  دو  ارزش خوب،  با  مناطق  در  سایت 
ضعیف  ارزش  با  مناطق  در  سایت  یک  و  متوسط  ارزش 
به   )2019( همکاران  و  سلطانی  شده اند.  واقع  رشت  شهر 
بیمارستان های  و  درمانی  مراکز  مکانیابی  و  مکانی  تحلیل 
اطالعات  سیستم  و   AHP مدل  از  استفاده  با  اصفهان  شهر 
جغرافیایی )GIS( پرداختند. نتایج مطالعه نشان داد که تقریبًا 
24 درصد بیمارستان های موجود مناطق فعال شهری، دارای 
شاهین1  هستند.  دقیقه(   3( استاندارد  دسترسی  زمان  مدت 
برای  مناسب  مکانی  انتخاب  برای    )2019( همکاران  و 
احداث بیمارستان در Mugla ترکیه، از مدل فرایند سلسله 
و  معیار   6 از  زمینه  این  در  کردند.  استفاده   )AHP( مراتبی 
19 زیرمعیار استفاده شد. نتایج نشان داد در انتخاب مکان 
معیارهای  بین  در  عامل  مهم ترین  تقاضا  عامل  بیمارستان، 
برای  مناسب  مکان  بهترین  بودروم  و  می باشد  نظر  مورد 
پیشینه  راستای  در  شد.  انتخاب  جدید  بیمارستان  تأسیس 
پشتیبانی  پایگاه های  مکانیابی  پژوهش  این  هدف  تحقیق، 

مدیریت بحران در شهرستان بانه است.

1-2-معرفیمنطقهموردمطالعه
شهرستان بانه در استان کردستان و در مرز غربی ایران 
واقع شده است.این شهرستان دارای 4 شهر، 4 بخش )بانه، 
بویین، آرمرده و نمشیر(، 8 دهستان و 194 روستای دارای 
سکنه است. از نظر جغرافیایی این شهرستان در 45 درجه و 
53 دقیقه طول شرقی و 35 درجه و 59 دقیقه عرض شمالی 
و در ارتفاع متوسط 1540 متری از سطح دریا و با مساحت 

1585 کیلومتر مربع قرار دارد )نگاره1(. 

1- Şahin 

شهرستان بانه در دامنه ی شمالی رشته کوه های زاگرس، 
از شمال به شهرستان سردشت از شرق به شهرستان سقز و 

از غرب به کشور عراق متصل است. 
که  است  بلندی  کوه های  به  محصور  بانه  شهرستان 
دورتادور آن را احاطه نموده است و ورود و خروج از آن 
مستلزم عبور از گردنه های مرتفع می باشد، ولی در قسمت 

غربی از ارتفاعات کاسته می شود. 
از زیرحوضه های زاب کوچک  این شهرستان  رودهای 
هستند، رود چومان که از به هم پیوستن دو رود )دو سرشاخة 
بزرگ نیروان و تاژه بان( تشکیل می شود؛ رود ُشوی که از 
دهستان شوی و از ده کیلومتری مغرب شهر بانه   و آثار بند 
کوه خان  از  که  بانه  رود  دیده می شود؛  آن  بر روی  قدیمی 
در حد فاصل سقز و بانه، در حدود پانزده کیلومتری شمال 
شهر بانه، سرچشمه می گیرد و با جهت شمالی - جنوبی به 
شهر بانه   و سرانجام به چومان می ریزد؛ رود نه مشیر که در 
زاب کوچک  رود  از  قسمتی  دارد،  جریان  نه مشیر  دهستان 
در  و  می شود  عراق  وارد  بانه  از  از گذشتن  پس  که  است 
بخشی از مسیر خود، حد طبیعی بانه و سردشت را تشکیل 

می دهد. 
واحدهای سنگی منطقه از هرسه نوع لیتولوژی آذرین، 
دگرگونی و رسوبی تشکیل شده اند ودارای سن های پرمین، 
ژوراسیک، کرتاسه، ائوسن، الیگومیوسن، میوسن و کواترنر 
هستند. شهرستان بانه از لحاظ لرزه زمین ساخت در مجاورت 
زون زاگرس قرارگرفته که به علت وجود گسل های فراوان 
در این منطقه، در پهنه با خطر نسبتًا باال اواقع شده است. این 
شهرستان یکی از مناطق مرزی ایران می باشد و از جنوب 
 120 حدود  است،  هم مرز  عراق  کشور  با  جنوب غرب  و 

کیلومتر مرز مشترك با این کشور دارد.

2-روشتحقیق
لحاظ  به  و  کاربردی  هدف  لحاظ  به  حاضر  تحقیق 
ماهیت و نوع گردآوری اطالعات از نوع توصیفی - تحلیلی 
روش  از  اطالعات  جمع آوری  برای  تحقیق  این  در  است. 
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کتابخانه ای و میدانی استفاده شد. براساس نظر کارشناسان 
تحقیق،  پیشینه ی  و  بحران  مدیریت  و  پیشگیری  سازمان 
پشتیبانی  پایگاه های  بهینة  مکانیابی  بر  تأثیرگذار  معیارهای 
نظرات  از  استفاده  با  و  شدند  مشخص  بحران  مدیریت 
اساتید دانشگاه و کارشناسان محلی، معیارهای مورد بررسی 
بومی سازی شدند. درنهایت معیارهای طبیعی و انسانی که 
پوشش  شیب،  جهت  شیب،  ارتفاع،  معیار  زیر   17 شامل 
گیاهی، لیتولوژی، فاصله از گسل، فاصله از رودخانه، عامل 
ارتباطی،  راه های  روستا،  و  شهر  از  فاصله  اقلیمی)بارش(، 
مراکز  امدادی،  مراکز  درمانی،  مراکز  سوخت،  جایگاه های 
نظامی و انتظامی، فضاهای باز و فاصله از مرز بین المللی با 

کشور عراق، انتخاب شدند. 
باتوجه به ماهیت تحقیق برای انتخاب افراد جهت دریافت 
نظرات کارشناسی از روش گلوله برفی استفاده گردید و پس 
مشارکت کنندگان  فرآیندانتخاب  نظری  اشباع  به  رسیدن  از 

متوقف و نظر 34 نفر از کارشناسان پژوهش )اساتید دانشگاه 
و  روستایی  برنامه ریزی  ژئومورفولوژی،  رشته های  در 
شهری، جغرافیای سیاسی و تعدادی از کارشناسان مسئولین 
شهرستان( به منظور تعیین اوزان معیارها مد نظر قرار گرفت.
تخصیص اوزان در طبقات شاخص ها و مقایسه دودویی 
کارشناسان  از  نظری  اجماع  حصول  و  بهره گیری  با  آن ها 
پژوهش انجام شد. مقایسه های زوجی به منظور تعیین وزن 
و یا اهمیت نسبی شاخص ها در وضعیت پدافند غیرعامل 
منطقه با استفاده از مقیاس نه گانه ساعتی )جدول1( در یک 
ماتریس 17 * 17 انجام و وزن نهایی با استفاده از روش 

میانگین هندسی محاسبه گردید )جدول2(. 
نرخ ناسازگاری قضاوت ها نیز که معیاری برای صحت 
قضاوت ها بوده و می بایست کمتر از 0/1 باشد، برابر 0/05 
محاسبه گردید تا بتوان به صحت قضاوت های کارشناسان 
پی برد. بعد از شناسایی این معیارها و زیرمعیارها با استفاده 

نگاره1:موقعیتجغرافیاییشهرستان
بانهدراستانوکشور
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از مدل AHP و نرم افزار Expert Choice وزن و درجه اهمیت 
هر کدام از آن ها مشخص شد )جدول2( و با استفاده از مدل 
مکانیابی  جغرافیایی،  اطالعات  سیستم  و   AHP – FUZZY

شهرستان  سطح  در  بحران  مدیریت  پشتیبانی  پایگاه های 
بررسی و ارزیابی گردید. 

درنهایت، مکان های اولویت دار برای احداث این پایگاه ها 
مشخص شدند. داده ها و نقشه های خام در ابتدا به فایل و 
الیه در پایگاه داده های GIS تبدیل شد، سپس برای تجزیه 
وتحلیل و دستیابی به اهداف موردنظر، از توابع و محاسبات 
 Arc Map و تلفیق الیه ها و ترسیم نقشه نهایی از نرم افزار
 Expert choice و برای تعیین ضریب همبستگی از نرم افزار

استفاده شده است.

جدول1:مقیاسبندیترجیحاتبهمنظورمقایسهزوجی

ترجیحات)قضاوتشفاهی(

9کاماًل مرجح یا کاماًل مهم تر یا کاماًل مطلوب تر

7ترجیح با اهمیت یا مطلوبیت خیلی قوی

5ترجیح با اهمیت یا مطلوبیت قوی

3کمی مرجح، کمی مهم تر یا کمی مطلوب تر

1ترجیح یا اهمیت یا مطلوبیت یکسان

ترجیحات بین فواصل، امتیازات بین قضاوت های 
فوق

2،4،6،8

مأخذ:محمدیوهمكاران-1398

نگاره2:معیارهاوزیرمعیارهایموردبررسیدرمكانیابیپایگاهپشتیبانیشهرستانبانه
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2-1-دادههایاولیهمورداستفاده
- آمار و اطالعات 10 ساله )از سال 1385 تا 1395( مربوط 
هواشناسی  و  آب  سازمان  )بارش(،  اقلیمی  فاکتورهای  به 

استان کردستان )ایستگاه بانه( 
بانه، برای  - نقشه زمین شناسی با مقیاس 1:100000 ورقه 

تهیه الیه لیتولوژی و گسل های منطقه
تصاویر  از  استفاده  با   )DEM( ارتفاعی  رقومی  مدل   -
ماهواره ای لندست، برای تهیه الیه های شیب، جهت شیب، 

ارتفاع و تراکم شبکه آبراهه ها
تصاویر  از  استفاده  با  اراضی  گیاهی  پوشش  الیه ی   -

NDVI ماهواره ای لندست و شاخص
ارتباطی  - زیرمعیارهای الیه ی شهرها و روستاها، راه های 
و... منطقه ی مورد مطالعه از اداره ی برنامه و بودجه استان 

کردستان

)AHP(2-2-مدلتحلیلسلسلهمراتبی
ابزارهای  چندمعیاره،  تحلیل  و  تجزیه  تکنیک های 
با  ارتباط  در  که  هستند  تصمیم گیری  پشتیبان  شناخته شدة 
فناوری  جنبه های  که   - پیچیده  مسائل  در  تصمیم گیری 
نظر گرفته  اجتماعی می باید در  اقتصادی، محیطی و  شده، 
شوند - استفاده می شوند. برای بهینه سازی مسائل مختلف 
ترکیب شده اند،   GIS با  دفعات  به  تکنیک ها  این  مکانیابی، 
از  چندمعیاره،  تصمیم گیری  روش  یک  به عنوان   AHP

درجه بندی  به  تا  می کند  استفاده  معیارها  دوبه دوی  مقایسة 
اولویت های مربوط به گزینه های مختلف برسد. همة معیارها 
و عوامل شناسایی شده، در ماتریس مقایسة دوبه دو که مبین 
اولویت های نسبی شاخص ها است، بیان می شوند. بنابراین 
نسبی  اهمیت  یا  و  اولویت بندی  به  مربوط  عددی  مقادیر 
یک شاخص نسبت به دیگری، می باید اختصاص دهی شده 
باشند. با تحقیقاتی که توسط ساعتی1 و وارگاس2 )1991( 
انجام گرفت، یک دامنه برای مقایسه معیارها پیشنهاد شد که 

شامل مقادیر عددی 1 تا 9 می شود. 
1- Saaty 
2- Vargas 

هر کدام از این اعداد نشان دهندة درجة اهمیت هستند 
مقدار  و  برابر  اهمیت  نشان دهندة   "1" مقدار  که  به طوری 
نسبت  شاخص  یک  زیاد"  بسیار  "اهمیت  نشان دهندة   "9"
عددی  اندکس  یک   )1980( ساعتی  است.  دیگری  به 
مقایسة  ماتریس  استحکام  بررسی  برای  منحصربه فردی 
اندکس  نسبت  به عنوان   CR نسبت  و  کرد  مهیا  دوبه دو 

استحکام )CI( بر اندکس میانگین )RI( تعریف شد:

)1(
ساعتی )1980( مقدار اندکس میانگین استحکام RI، را 
می گویند.  نیز  تصادفی  اندکس  آن  به  مؤلفان  از  برخی  که 
مرتبه های  از  مربعی  ماتریس های  استحکام  میانگین  عنوان 
مختلف که با مقادیر کاماًل تصادفی مقداردهی شده بودند، 
محاسبه کرد. بنابراین مقادیر استحکام متوسط این ماتریس ها 
از  استحکام مستقیمًا  اندکس  تعیین شده اند. مقدار  پیش  از 
ماتریس اولویت بندی شده و با استفاده از رابطة )2( محاسبه 

خواهد شد:

)2(

ماتریس  ویژة  مقدار  بزرگ ترین  آن   در  که 
و  دانش  طبق  هستند.  ماتریس  مرتبة   ،  n و  اولویت بندی 
و  ساعتی   ،AHP مختلف  عملی کردن  از  حاصل  تجربیات 
استحکام  نسبت  اگر  که  کردند  پیشنهاد   )1991( وارگاس 
و )رجبی شود  بازنگری  مقایسه  ماتریس  که  است  مقدار  از 
همكاران،79:1389(. جدول2 نتایج مقایسه دودویی معیارهای 
مکانیابی پایگاه های پشتیبانی برای تعیین وزن نسبی آن ها در 

شهرستان بانه را نشان می دهد.

)FUZZY(2-3-مدلفازی
به عنوان  تهیه شده  فاکتور  نقشه های  کلیه  مرحله  این  در 
زیرمعیارها و نهایتًا معیارهای مؤثر، با دخالت وزن هر الیه با 
استفاده از دو مدل تلفیق همپوشانی شاخص و گامای فازی 
با یکدیگر ترکیب شده و مکان های مطلوب جهت استقرار 
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پایگاه های مدیریت بحران مشخص گردیده است. در انتها به 
ارزیابی و تحلیل نتایج حاصل از پیاده سازی مدل های تلفیق 
استقرار  به منظور  نهایی  مناسب  مکان های  و  شده  پرداخته 

پایگاه ها پیشنهاد شده است )عراقیوهمكاران،49:1390(.

3-یافتههایپژوهش
محیط  در  ها  نقشه  تهیه  برای  شد،  اشاره  که  همانطور 
نرم افزار Arc GIS الیه ها ابتدا فازی شده و در وزن به دست 
ترتیب  بدین  شد.  Expert Choice ضرب  نرم افزار  از  آمده 
شاخص  آن  نظر  از  منطقه  پهنه های  نهایی  ارزش گذاری 
الیه ها،  تمامی  حاصل جمع  با  آن  از  پس  و  آمد  به دست 
ارزش نهایی هر یک از پیکسل ها از نظر تمامی شاخص های 
مؤثر به دست آمد تا در نهایت نقشه نهایی مکان های مناسب 
جدول3   شد.  حاصل  بحران  مدیریت  پشتیبان  پایگاه های 
معیارها و زیرمعیارهای مورد نظر، طبقات و وزن های فازی 
آن ها را ارائه داده است. براساس نتایج جدول3 در مکانیابی 
پایگاه های پشتیبان مدیریت بحران شهرستان بانه، معیارهای 
انسانی )انسان ساخت( اوزان بیشتری را از معیارهای طبیعی 

مراکز  به  نزدیکی  میان  این  در  داده اند.  اختصاص  خود  به 
و جهت  گیاهی  پوشش  و   )0/151( وزن  بیشترین  درمانی 
زیرمعیارها  بین  در  دارند.  را   )0/016( وزن  کمترین  شیب 
دارای  کیلومتر،  دو  از  کمتر  درمانی  مراکز  از  فاصله  نیز 

مناسب ترین وضعیت است. 
از  کیلومتر  یک  از  کمتر  فاصله  زیرمعیار  آن،  از  بعد 
راه های ارتباطی، وضعیت مناسبی دارد. فاصله کمتر از یک 
کیلومتر از مراکز درمانی، فاصله بیش از 12 کیلومتر از مرز، 
فاصله کمتر از یک کیلومتر از شهرها نیز وزن های مهم دیگر 
پشتیبانی  پایگاه  استقرار  در  مکان  مناسب ترین  انتخاب  در 

مدیریت بحران در شهرستان بانه هستند.
پایگاه  مکان  انتخاب  در  زیرمعیارها  نامناسب ترین 
شیب های  شامل،  هم  بانه  شهرستان  در  بحران  مدیریت 
متراکم  مراتع  و  انبوه  جنگل های  گیاهی  پوشش  و  جنوبی 
یک   ،)0/02( درصد   30 از  بیشتر  شیب های   ،)0/016(
کیلومتری گسل ها )0/022( و ارتفاعات باالی 2000 متری 
مناطق  لیتولوژی سنگ آهک  )0/026( و  )0/023(، واحد 

مرطوب از نظر بارش )0/029( می باشند. 

جدول2:نتایجمقایسهدودوییمعیارهایمكانیابیپایگاههایپشتیبانیبرایتعیینوزننسبیآنهادرشهرستانبانه
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جدول3:معیارهاوزیرمعیارهایموردنظر،طبقاتووزنهایفازیآنها

شاخصها
وزنحاصلازمقایسه

دودویی

طبقاتواوزانفازی

وزنفازیطبقهوضعیت

0/023ارتفاع

16000/115-1300مناسب

17000/092-1600نسبتًا مناسب

18000/069-1700متوسط

2000/046-1800نسبتًانامناسب

0/023کمتر از 1200 و بیشتر از 2000نامناسب

0/020شیب

60/100-0 درصدمناسب

100/080-6 درصدنسبتًا مناسب

200/060-10 درصدمتوسط

300/040-20 درصدنسبتًا نامناسب

0/020بیشتر از 30 درصدنامناسب

0/016جهتشیب

0/080شمالمناسب

0/064شمال غربی و شمال شرقینسبتًا مناسب

0/048شرق و غربمتوسط

0/032جنوب شرقی و جنوب غربینسبتًا نامناسب

0/016جنوبنامناسب

0/066فاصلهازحریمرودخانهها

0/330بیشتر از 4000مناسب

40000/264-3000نسبتًا مناسب

30000/198-2000متوسط

10000/132-2000نسبتًا نامناسب

5000/066-0نامناسب

0/026عامللیتولوژی

0/130گرانیتمناسب

0/104شیل نسبتًا مناسب

0/078توف آتشفشان و کرتاسهمتوسط

0/052ماسه سنگ، شن و ماسهنسبتًا نامناسب

0/026سنگ آهکنامناسب

0/022فاصلهازگسل

0/110بیشتر از 5000مناسب

50000/088-4000نسبتًا مناسب

40000/066-3000متوسط

30000/044-2000نسبتًا نامناسب

10000/022-0 مترنامناسب
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0/088فاصلهازشهر

10000/440-0مناسب

20000/352-1000نسبتًا مناسب

30000/264-2000متوسط

40000/176-3000نسبتًا نامناسب

0/088بیشتر از4000نامناسب

0/051فاصلهازروستا

10000/255-0مناسب

20000/204-1000نسبتًا مناسب

30000/153-2000متوسط

40000/102-3000نسبتًا نامناسب

0/051بیشتر از4000نامناسب

0/131فاصلهازراههایارتباطی

10000/655-0مناسب

20000/524-1000نسبتًا مناسب

30000/393-2000متوسط

40000/262-3000نسبتًا نامناسب

0/131بیشتر از4000نامناسب

0/016پوششگیاهی

0/080مناطق مسکونی و بدون پوششمناسب

0/064زمین های کشاورزینسبتًا مناسب

0/048مراتع نیمه انبوهمتوسط

0/032جنگل های کم تراکمنسبتًا نامناسب

0/016جنگل های انبوه و مراتع متراکمنامناسب

0/029بارش

0/145مناطق نیمه مرطوبمناسب

-نسبتًا مناسب

0/087مناطق نیمه خشک میانیمتوسط

-نسبتًا نامناسب

0/029مرطوبنامناسب

0/058فاصلهازجایگاهسوخت

0/290بیشتر از 2000مناسب

20000/232-1000نسبتًا مناسب

10000/174-500متوسط

5000/116-200نسبتًانامناسب

2000/058-0نامناسب

0/151فاصلهازمراکزدرمانی

20000/755-0مناسب

40000/604-2000نسبتًا مناسب

60000/453-4000متوسط

80000/302-6000نسبتًانامناسب

0/151بیشتر از 8000نامناسب
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بانه  شهرستان  فازی شده  معیارهای  نقشه های  نگاره3 
برای مکانیابی پایگاه های پشتیبانی از منظر پدافند غیرعامل 
را نشان می دهد. در این پژوهش، با توجه به نقشه های فازی 
شده )نگاره3(، از بین معیارهای طبیعی، زیرمعیارهای ارتفاع، 
بخش  گیاهی،  پوشش  تاحدودی  و  اقلیم  لیتولوژی،  شیب، 
مدیریت  پایگاه های  استقرار  برای  را  بانه  شهرستان  میانی 
بحران مناسب نشان می دهند. اما، رودخانه و کناره های آن 
به عالوه گسل و حریم آن، برای استقرار چنین فعالیت هایی 

نامناسب تشخیص داده شدند. 
پیرامون  و  مناطق شهری  انسانی،  معیارهای  زیر  بین  از 
آن ها، به صورت چهار محدوده در سطح شهرستان، شرایط 
دارند.  بحران  مدیریت  پایگاه های  استقرار  برای  را  مناسبی 
مراکز درمانی و بیمارستان ها، مراکز امدادی مانند هالل احمرو 
شهری  نقاط  در  تمرکز  به دلیل  باز،  فضاهای  و  آتش نشانی 

به ویژه شهر بانه و عدم پراکنش در سطح شهرستان، صرفًا 
در محدوده شهرها و پیرامون آن ها، شرایط مناسب را نشان 
می دهند و در سایر قسمت های شهرستان بانه شرایط مطلوبی 
را ندارند. راه های ارتباطی که از کاربری های سازگار برای 
استقرار پایگاه های مدیریت بحران در شهرستان بانه هستند، 
صرفًا بخش های مرکزی شهرستان را به هم وصل می کنند، 
مرکز  بخش های  در  ارتباطی  راه های  محدوده  این رو،  از 
شهرستان، مناسب تشخیص داده شدند. این مسئله به ضعف 
مناطق  دارد.  اشاره  بانه  شهرستان  ترابری  زیرساخت های 
روستایی به دلیل پراکنش خوب در سطح شهرستان، دارای 
شرایط مناسبی برای استقرار پایگاه ها هستند. همچنین وجود 
نوار مرزی و حریم آن در جنوب و جنوب غربی شهرستان 
مدیریت  پایگاه های  استقرار  برای  را  مناسبی  شرایط  بانه، 

بحران نشان نمی دهد. 

0/093فاصلهازمراکزامدادی

10000/465-0مناسب

20000/372-1000نسبتًا مناسب

30000/279-2000متوسط

40000/186-3000نسبتًانامناسب

0/093بیشتر از4000نامناسب

0/073فاصلهازمراکزنظامی

20000/365-0مناسب

40000/292-2000نسبتًا مناسب

60000/219-4000متوسط

80000/146-6000نسبتًا نامناسب

0/073بیشتر از 8000نامناسب

0/050فاصلهازفضاهایباز

0/250بیشتر از 4000مناسب

30000/200-2000نسبتًا مناسب

20000/150-1000متوسط

10000/100-500نسبتًا نامناسب

5000/050-0نامناسب

0/085فاصلهازمرز

0/425بیشتر از 12000مناسب

120000/340-8000نسبتًا مناسب

80000/255-4000متوسط

40000/170-2000نسبتًا نامناسب

00/085-2000نامناسب
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نگاره3:نقشههایمعیارهایفازیشدهشهرستانبانهبرایمكانیابیپایگاههایپشتیبانیازمنظرپدافندغیرعامل
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ادامهنگاره3:نقشههایمعیارهایفازیشدهشهرستانبانهبرایمكانیابیپایگاههایپشتیبانیازمنظرپدافندغیرعامل
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نگاره4 به عنوان نقشه نهایی، پهنه های مناسب برای استقرار 
پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران را نشان می دهد. براین 
اساس، بیشترین مساحت شهرستان بانه، وضعیت نامناسبی 
دارد.  بحران  مدیریت  پشتیبانی  پایگاه های  احداث  برای  را 
پدافند  مؤلفه های  به  توجه  با  مناسب،  مکان های  همچنین 
غیرعامل در مناطق میانی شهرستان دیده می شود. با توجه به 
عدم وجود پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران در شهرستان 
احتمالی،  فعلی در مواقع وقوع بحران های  بانه، در شرایط 
مدیریت  وظیفه  شهرستان،  بخشداری های  و  فرمانداری 
این  فرمانداری  استقرار  مرکز  دارند.  برعهده  را  بحران 
شهرستان در شهر بانه و مراکز بخشداری نیز در شهرهای 
بانه، بویین، آرمرده و کانی سور مستقر می باشند. در نگاره4 
بانه  فرمانداری و بخشداری ها در شهرستان  استقرار  مراکز 
مراکز  می شود  مالحظه  ترتیب،  این  به  شده اند.  مشخص 
فرمانداری و بخشداری های شهرستان، که در شرایط کنونی 
وظایف پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران را هم عهده دار 
معیارهای  نظر  از  مناسب  وضعیت  با  پهنه های  در  هستند 

پدافند غیرعامل قرار دارند.

4-نتیجهگیری
پشتیبانی  پایگاه های  برای  مکانیابی  اهمیت  به  توجه  با 

مدیریت بحران به خصوص در مناطق مرزی مانند شهرستان 
بانه که وقوع بالیای طبیعی و تهدیدهای غیرطبیعی )انسانی(
مانند زلزله های اخیر یا وقوع 8 سال جنگ تحمیلی و تهدیدات 
سیاسی امنیتی برون مرزی )مانند حضور گروه های افراطی 
همچون داعش( در این مناطق سابقه زیادی داشته و باعث 
به وجود آمدن خسارات و تلفات زیادی شده است. از این رو، 
الزم است مالحظات پدافند غیرعامل در مکانیابی پایگاه های 
توجه  مورد  بیشتر  مناطق  این  در  بحران  مدیریت  پشتیبانی 
قرار گیرند. یافته های به دست آمده از پژوهش نشان دادند 
معیارهای انسانی نسبت به معیارهای طبیعی مورد سنجش 
از دیدگاه متخصصان آگاه به وضعیت منطقه، دارای بیشترین 
اهمیت و تأثیر در انتخاب مکان بهینه مراکز مدیریت بحران 
از نظر پدافند غیرعامل هستند. در انتخاب بهترین نقاط برای 
احداث پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران، دسترسی سریع 
و آسان پایگاه ها به مراکز درمانی و امدادی، راه های ارتباطی، 
مراکز انتظامی و نزدیکی به شهرها در اولویت قرار دارند. 
فاصله مناسب از نوار مرزی با کشور عراق و فاصله مناسب 
از گسل از دیگر معیارهای مطلوب در این زمینه به لحاظ 
رعایت مالحظات پدافند غیرعامل می باشند. همچنین نقشه 
لحاظ  به  را  شهرستان  نامناسب  و  شکننده  وضعیت  نهایی 
نشان  بانه  شهرستان  در  بحران  مدیریت  مراکز  یابی  مکان 

نگاره4:انطباقپایگاههایپشتیبانی
مدیریتبحرانبانقاطپیشنهادی

تحقیقدرشهرستانبانه
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این شهرستان  میانی  به طوری که صرفًا بخش های  می دهد. 
وضعیت  کانی سور،  و  آرمرده  بویین،  بانه،  شهرهای  شامل 
چنین  دارند.  پایگاه ها  استقرار  و  احداث  برای  را  مناسبی 
در  را  روستاها  و  شهرها  آسیب پذیری  زمینه های  وضعیتی 
صورت وقوع بحران های احتمالی افزایش می دهد. بنابراین 
ارتقای  برای  کاربردی  و  کوتاه مدت  برنامه های  است  الزم 
پایگاه های  بهینه  مکانیابی  در  تأثیرگذار  و  مهم  معیارهای 
شوند  اتخاد  بانه  شهرستان  در  بحران  مدیریت  پشتیبانی 
جلوگیری  غیرعامل  پدافند  مالحظات  سطح  کاهش  از  تا 
پدافند  انسانی  معیارهای  می شود  پیشنهاد  بنابراین  شود. 
کنند  پیدا  ارتقاء  غیرعامل مورد مطالعه در سطح شهرستان 
انتخاب  زمینه  در  مناسب  پهنه های  مساحت  بدین وسیله  تا 
مکان بهینه برای استقرار پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران 
عادالنه  توزیع  و  مراکز  این  تعداد  افزایش  با  یابد.  افزایش 
آن ها در سطح شهرستان، از میزان آسیب پذیری و خسارات 
وارده به مناطق شهری و روستایی در هنگام وقوع بالیای 
طبیعی و غیرطبیعی کاسته خواهد شد. در این زمینه می توان 
کاربری  به  )دسترسی  سازگار  معیارهای  گرفتن  نظر  در  با 
مناسب مانند مراکز درمانی، راه های ارتباطی، مراکز امدادی 
و غیره( و معیارهای ناسازگار )قرار گرفتن در حریم گسل، 
رودخانه ها، نوار مرزی و غیره( بهترین مکان ها را در سطح 
در  بحران  مدیریت  پایگاه های  استقرار  برای  بانه  شهرستان 
نظر گرفت. در راستای ارتقاء مدیریت بحران در شهرستان 
اقدامات  می شود  پیشنهاد  مناسب،  پهنه های  افزایش  و  بانه 
راه های  و  ترابری  زیرساخت های  توسعه  زمینه  در  اساسی 
و  امدادی  درمانی،  مراکز  پراکنش  گیرد.  صورت  ارتباطی 
و  انجام شود  در سطح شهرستان  عادالنه  به صورت  امنیتی 
پایگاه های  کانی سور،  و  آرمرده  بویین،  بانه،  شهرهای  در 
شوند.  احداث  مستقل  به طور  بحران  مدیریت  پشتیبانی 
در  تحقیقاتی  و  علمی  کارهای  می شود  پیشنهاد  همچنین 
و  مرزی  مناطق  در  غیرعامل  پدافند  آسیب شناسی  زمینه 
با پدافند غیرعامل در  همچنین ضوابط و معیارهای مرتبط 

مناطق مرزی استانداردسازی شود.
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