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تاریخ پذیرش مقاله94/12/29 :

شهرها بهعنوان مراکز تجمع سرمایههای مادی و انسانی ،در زمان بحران خسارات فراوانی را متحمل میشوند .لذا توجه

به بحث پدافند غیرعامل میتواند میزان خسارات ناشی از حوادث را تا حد قابلتوجهی کاهش دهد .پدافند غیرعامل ازجمله

موضوعاتی است که در سالهای اخیر در طرحها و برنامههای شهری موردتوجه قرارگرفته است .یکي از سیاستهای پدافند
غیرعامل در تمام کشورها بهطور عام و کشور ایران بهطور خاص ،ساخت پناهگاههای شهری در جهت صیانت از جان شهروندان
و کاهش آسیبها در حوزهی انساني میباشد .این پژوهش باهدف ارائهی یک رویکرد پدافند غیرعامل در مکانیابی پناهگاه ،

مشخص کردن و استفاده از معیارهایي جهت انتخاب بهترین پناهگاه به منظور اسکان موقت تدوین گردیده است .روش انجام

تحقیق توصیفی-تحلیلی بوده و اطالعات موردنیاز به روش کتابخانهای و میدانی گردآوری شدهاند .بهمنظور طبقهبندی و تجزیه
و تحلیل اطالعات با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل شبکهای به تعیین ضرایب اهمیت شاخصها و اعمال این ضرایب در

محیط ) (Overlayمعیارها پرداخته شد و درنهایت از طریق همپوشاني الیههای اطالعاتي ارجحترین مکانها در تناسب باهدف،

شناساییشده است .همچنین از نرمافزارهای  ARC/GISو  Super Decisionsجهت ترسیم الیهها بهره گرفته شد .نتایج حاصل
از پژوهش نشان میدهند نقاطي از شهر که داراي فضاهاي باز کافي و در عینحال سازگار با کاربریهای اطراف میباشند،
داراي پتانسیل نسبت ًا بهتري براي استقرار آسیب دیدگان هستند.با تلفیق الیههای مختلف کاربریهای تأثیرگذار ،نقشه نهایی

فضاهاي بهینه جهت احداث پناهگاههای شهری در  5دسته از بسیار خوب تا بسیار ضعیف تقسیمبندی و  9مکان پیشنهادی
برای این امر در نظر گرفتهشده 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.
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 -1مقدمه

در جهان کنونی ،آمادگی و امنیت در برابر حوادث
غیرمترقبه امري ضروري و بسیار مهم تلقی میشود .این
موضوع بهقدری دارای اهمیت است که کشورهای توسعه
یافته بخش مهمی از برنامهریزیهای جامع و ملی خود را به
آن اختصاص میدهند .بنابراین لزوم برنامهریزي براي مواقع
بحرانی امري است که مسئوالن ،طراحان و برنامهریزان شهري
باید به آن توجه کنند (خ ّمر و دیگران)30 :1394 ،
ضرورت اتخاذ استراتژي مشخص در ایمنسازي
مناطق و کاهش آسیبپذیري آن در مقابل بالیاي طبیعي و
انسانی ضرورتي اجتنابناپذیر ميباشد .امري که در گذشته
همانند سایر مناطق کشور کمتر به آن پرداخته شده و کمتر
مورد توجه برنامهریزان شهري بوده است .در این راستا
پدافند غیرعامل شهری مهمترین مقولهای است که میتواند
آسودگی خاطر شهروندان ،امنیت جانی و مالی آنها و ایمنی
زیرساختهای شهری را فراهم آورد (خ ّمر و صالح گوهری،
 .)21 :1392ضرورت توجه به عملیاتی نمودن الزامات پدافند
غیرعامل شهری بهمنظور ایمنسازی فضاهای مهم و حساس
شهری امروزه یکی از اصول ضروری ایمنسازی فضاهای
شهری محسوب میشود .در بحث پدافند غیرعامل ،یکی
از مباحث موردتوجه ،پناهگاه میباشد .اقامت در پناهگاهها
امکان اسکان و زندگی موقت افراد برای مدت حدود یک
تا دو ماه و نیز حفظ و سازماندهی فعالیتها و مدیریت
محیط و همچنین مقاومت و حفظ حیات شهری را فراهم
میکند(بهمئی.)2 :1392 ،
شهر سقز ،مرکز شهرستان سقز در استان کردستان ،شهر
مورد مطالعه در پژوهش حاضر میباشد که بهعنوان یک
شهر کوهستانی تاکنون حوادث طبیعي بسیاري را تجربه
کرده است که مهمترین آنها سیل ميباشد .به طورکلي
عالوه بر وضعیت زمینشناسي شهر ،عوامل متعدد دیگري
باعث افزایش احتمال بحران در شهر سقز شدهاند نظیر
وجود زمینهاي سست ،دامنۀ کوهستانهاي مستعد لغزش
و یا ریزش سنگ ،عدم رعایت قوانین و مقررات مقاومسازي،

ناپایداري زمین ،عدم بازسازی مناطق آسیبدیده ،نبود معابر
مناسب ،عدم انجام مطالعات و اقدامات زیربنایی برای حل
مشکل آبگرفتگی و مقابله با سیل ،و نداشتن برنامههاي
اصولي براي رویارویي با بحرانهاي آتي و صدها مشکل
دیگر ،که اکنون در شهر سقز به چشم ميخورد و در صورت
تداوم آن در آینده به گرههاي کور و الینحلي منجر خواهد
شد .در صورت بروز چنین شرایطي حتي صرف هزینههاي
سنگین و تالش برنامهریزان نیز نميتواند وضعیت پیش
آمده را بهبود ببخشد .از مهمترین مسائلی که در شهر سقز،
پس از حادثه مطرح میشود اسکان موقت یا نیمه موقت و
ادامه آن ،اسکان دائم بازماندگان سانحه است.
لذا پژوهش حاضر با هدف اصلی مکان گزینی پناهگاههای
شهری با رویکرد پدافند غیرعامل و اهداف فرعی مشخص
کردن و استفاده از معیارهایي جهت انتخاب بهترین پناهگاه
جهت اسکان موقت ،کمک به تصمیمگیران و متولیان
شهری در اولویتبندی مکانهای بالقوه و انتخاب مکان
بهینه برای احداث پناهگاه با استفاده از مدل تحلیل شبکهای
و سیستم اطالعات جغرافیایی بهمنظور پاسخ به سؤالهای
زیر انجامشده است:
 مؤثرترین معیارها در مکان گزینی فضای امن پناهگاههاچیست؟
 مکان مناسب برای احداث پناهگاهها در زمان بحران کداماست؟
میتوان گفت که پژوهشهای مختلفی در موضوع
این تحقیق ،انجامشده است که بهطور مثال میتوان به
پژوهشهای زیر اشاره کرد:
فرامرزی در سال  1390در رسالۀ خود با هدف مکانیابی
پناهگاههای عمومی با رویکرد پدافند غیرعامل در سطح
منطقۀ  12شهر تهران ،با استفاده از تکنیک تحلیل شبکهای،
ارجحترین مکانها را در تناسب با هدف ،شناسایي نموده
است؛ که در نهایت به این نتیجه دست یافته که بین
موقعیتهای استقرار پناهگاههای عمومي و ساختارهاي
محلي ،ناحیهای و منطقهای رابطه معنیداری وجود دارد.
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کامیابی و همکاران در سال  1392در پژوهشی بهمنظور
ارائۀ یک رویکرد جدید در مکانیابی پناهگاه و کمک به
تصمیم گیران و متولیان امور شهری و پدافند غیرعامل در
هنگام بروز خطر و بحران به مکانیابی پناهگاه در شهر
سمنان با استفاده از روش تاپسیس و فرایند تحلیل سلسله
مراتبي با رویکرد مدیریت شهري پرداختهاند .نتایج پژوهش
حاکی از آن بود که هر دو بعد مکانی و مدیریتی در مسالۀ
مکانیابی پناهگاه چندمنظوره مورد توجه میباشد.
خ ّمر و همکاران نیز در سال  1394در پژوهشی به
امکانسنجی مکان گزینی پناهگاههای شهري با استفاده از
مدل ) (IOو روش ) (AHPپرداختهاند .نتایج پژوهش آنها
نشان داد که فضاهاي مدنظر براي انتخاب پناهگاه در این
سطح پاسخگوي جمعیت محالت  13گانه منطقه یک
شهر کرمان نمیباشد .کرباسیان و عابدي در سال 2011
در پژوهشی با عنوان «هدف چندگانه مدل برنامهریزی
غیرخطی براي انتخاب سایت امکانات بر اساس اصول
پدافند غیرعامل» با بهکارگیری مدل برنامهریزی غیرخطی،
به انتخاب مکانهای مختلف پدافند غیرعامل از دو جنبه
کمی و کیفی پرداختهاند.
کار و ای هادگسون در سال  2008پژوهشی در ایالت
فلوریدای آمریکا برای تعیین مکان مناسب جهت تخلیه
فوری با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی ،با تلفیق
دو روش بر اساس ترکیب خطی وزین و تکنیک نمایش
موفقیت  /شکست در  17ناحیه فلوریدای جنوبی به اجرا
در آوردند ،که درنتیجه  48درصد از پناهگاههای موجود را
در مناطق نامناسب قراردادند .برای 15پناهگاه موجود در
مناطق نامناسب هیچ پناهگاه یا مکانی با قابلیت مناسب باال
یا متوسط ،تا فاصله 10مایلی وجود نداشت.
لی و همکاران در سال  2012در پژوهشی با عنوان
«موقعیت پناهگاه و برنامهریزی حملونقل تحت شرایط
طوفان» نوعی مدل برنامهنویسی برای بهینهسازی انتخاب
محل پناهگاه با در نظر گرفتن طیف وسیعی از طوفانهای
رخ داده و شرایط تخلیه فوری در هنگام وقوع حادثه را برای

دولت کارولینای شمالی مورد مطالعه واقعبینانه قرار دادهاند.
کپوکو در سال  2012در پژوهشی با عنوان سوانح
طبیعی و سیستمهای مدیریت اضطراري در مناطق شهري،
بهطور نمونه منطقه و حومه اورالندو در ایالت فلوریدا
را با تمرکز بر عوامل شکلگیری و تشکیل مدیریت در
اورژانس شهري ،روابط درونسازمانی چندوجهی و اهداف
مشترك در سطح محلی و بهطور خاص در سطح شهرستان،
موردبررسی قرار داده است.
انهورن و خزایی در سال  2014در پژوهشی به تجزیه
و تحلیل مناسب فضای باز برای پناهگاه اضطراری پس از
وقوع زلزله در شهر کاتماندو پرداختند که برای دستهبندی
سایتهای پناهگاههای منتخب از سیستم اطالعات
جغرافیایی استفاده شده است .با توجه به نتایج از 410
فضای باز موردبررسی  12/2درصد مناسب نیست (رده  Dو
 )Eدرحالیکه  %10/7رده  Aهستند و  %17/6رده  Bمیباشد
و تقریب ًا دوسوم ( )%59/5نسبت ًا مناسب هستند (گروه .)C

 -2مواد و روشها
-1-2روش تحقیق

پژوهش حاضر در زمرۀ تحقیقات کاربردی به شمار
میرود و جهت تدوین آن روش توصیفی  -تحلیلی به
کار گرفته شد .اطالعات موردنیاز از طریق کتابخانهای،
اسنادی ،برداشت میدانی ،استفاده از آمارنامهها و جداول
سرشماریها اخذ گردیده است .در این پژوهش آمارهای
موجود در طرح تفصیلی شهر و همچنین برداشت میدانی
در سال  1393بهدستآمده و برای وزن دهی به معیارها
از مدل  ANPدر محیط نرمافزار  Super Decisionsاستفاده
شده است .سپس الیههای اطالعاتی و نقشههای متناسب با
معیارها تهیه شده و در نهایت نقشه ترکیبی از معیارها که
نشاندهنده بهترین مکان جهت احداث پناهگاههای در این
محدوده است استخراج شده است.

 -2-2مدل

ANP

روش  ANPبهوسیله آقاي ساعتي در سال  1996معرفي

فصلنامه علمی  -پژوهشي اطالعات جغرافيايي (

) دوره ،26شماره  ،104زمستان 96

Scientific - Research Quarterly of Geographical Data (SEPEHR) Vo.26,No.104, Winter 2018 / 132

گردید که در ادامه نظریه  AHPميباشد .با این تفاوت که این  -2-3مکانیابی
روش فرض مبنی بر عدم وجود رابطه بین سطوح مختلف
تصمیمگیری را ندارد ) . (Dikmen and Birgonul, 2007: 5در واقع
مؤلفههاي موجود در ساختار سلسله مراتبي از قوانین
متفاوتي تشکیلشدهاند که معموالً مؤلفههاي سطح پایینبر
روي مؤلفههاي سطح باال اثر ميگذارد در این شرایط
سیستم داراي ساختاري شبکهای ميگردد که مدل  ANPاز
این ساختار شبکهاي نشأتگرفته است.
مدل  ANPنهتنها روابط بین معیارها را محاسبه ميکند بلکه
وزن نسبي هرکدام از معیارها را نیز محاسبه مينماید .نتیجه
این محاسبات یک سوپر ماتریس را تشکیل ميدهد که بعد از
محاسبات رابطه سوپر ماتریس و نظرسنجيهاي تکمیلي ،امکان
این وجود دارد که وابستگي بین هرکدام از معیارها و انتخابها
و وزن اولویتها استنتاج شود .هر چه وزن محاسبهشده بیشتر
باشد اولویت بیشتري به آن اختصاص داده ميشود درنتیجه
امکان آن وجود دارد که بهترین گزینه را انتخاب کرد (Saaty,
).1999:129

 -3مبانی نظری
-1-3پدافند غیرعامل

یکی از اقدامات اساسی و عمدۀ پدافند غیرعامل،
انتخاب محل مناسب میباشد .اهمیت آن به حدی است
که مکانیابی صحیح و غیر صحیح ،سایر اقدامات پدافند
غیرعامل را تحت تأثیر جدی قرار میدهد .توضیح اینکه
سه موضوع عمدهای که میبایست در مکانیابی به آن توجه
خاص مبذول گردد به شرح ذیل است:
 -1امکان اجرای مأموریت در مکان تعیینشده موجود باشد؛
 -2وسعت مکان انتخابی به صورتی باشد که امکان پراکندگی
مناسب تأسیسات و تجهیزات را فراهم نماید؛
 -3شکل عوارض و محیط احداث تأسیسات و استقرار
تجهیزات به گونهای باشد که همرنگی و هماهنگی با
عوارض محیطی (روستایی ،کویری ،کوهستانی ،جنگلی و
شهری) را داشته باشد؛ در انتخاب مکان مناسب باید در ابتدا
عوامل محیطی ،فنی و مهندسی دخیل در مکانیابی مطالعه و
بررسی شود تا تبعات عدم مطالعه و دقت در این پارامترها
مشکلساز نگردد .تأسیسات زیربنایی ،شرایط آب و هوایی،
مسائل زیستمحیطی ،وضعیت زمینشناسی و ژئوتکنیکی،
شرایط لرزهخیزی ،مسیرهای دسترسی ،امکانات فنی و ...
ازجمله عواملی است که در این مطالعات حتم ًا باید مورد
کنکاش و بررسی قرار گیرد .انتخاب مکان مناسب برای هر
یک از اجزاء ،موقعیت سازهها نسبت به همدیگر ،موقعیت
سازهها نسبت به مکانهای مشخص ،مسیرهای دسترسی،
پارکینگها ،طراحی محوطۀ ساختمانها و ...از جمله
پارامترهای اساسی در طراحی و مکانیابی مراکز میباشند.
از آنجا که برنامهریزی فضایی ،یک موضوع جامع بوده و
شامل بخشهای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و
غیره میباشد ،باید تمامی بخشهای توسعۀ ملی در ارتباط
با همدیگر دیده شوند (خیرآبادی و دیگران.)2 :1388 ،

به مجموعه اقداماتی که مستلزم بهکارگیری جنگافزار
نبوده و با اجرای آن میتوان از وارد شدن خسارات مالی به
حساس نظامی و تلفات انسانی
تجهیزات و تأسیسات حیاتی و ّ
جلوگیری نموده و یا میزان این خسارات و تلفات را به حداقل
ممکن کاهش داد ،پدافند غیرعامل اطالق میشود (پوری رحیم
و دیگران .)19 :1391 ،بهعبارتیدیگر منظور از پدافند غیرعامل
مجموعۀ اقداماتی است که بدون نیاز به کاربرد تجهیزات
نظامی و سالحهای گرم و صرف ًا بر مبنای طراحی ساختار
و مشخصات فضا از دو بعد شکل و فرم و عملکردهای
آن ،در پی محدود نمودن آسیبهای ناشی از جنگ ،بهبود
قابلیتهای فضای باز بهمنظور تأمین حفاظت از جان -3-3پناهگاههای شهری
شهروندان و به حداقل رسانیدن لطمات جانی ناشی از
در تعریف پناهگاه گفته میشود «پناهگاه به مکانی اطالق
سانحۀ جنگ میباشد). (Lacina, 2006, 276
میگردد که به خاطر طراحی تخصصی و کاربري خاص
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نگاره  :1نقشۀ موقعیت جغرافیایی
شهرسقز

در مقابل انواع تهدیدات ،نسبت به ساختمانهای متعارف  -5بحث

از درجۀ حفاظت و ضریب ایمنی باالتري برخوردار باشد
و امنیت بیشتري براي افراد فراهم نماید» (حسین زادۀ دلیر و
دیگران)9 :1391 ،به عبارتی پناهگاه به مکانی اطالق میگردد
که در مقابل اثرات حمالت(هوایی-موشکی) و یا تهدیدها
نسبت به ساختمانهای معمولی و یا فضای باز از امنیت
بیشتری برخوردار باشد (کامیابی و دیگران.)50 :1392 ،

 -4محدوده موردمطالعه

عدم رعایت مکانگزینی صحیح پناهگاهها در مواقع بروز
بحران ممکن است فاجعهی دیگری حتی بهمراتب وخیمتر
از سانحهی اولیه به دنبال داشته باشد؛ لذا در راستای تحقق
هدف پژوهش که مکانیابی فضاهای مناسب جهت احداث
پناهگاههای اسکان پس از وقوع بحران در شهر سقز با
استفاده از مدل  ANPمیباشد؛ معیارهاي موردنظر بهمنظور
مکانیابی مناسب شامل هشت الیه تراکم جمعیت ،سازگاری
کاربریها ،دسترسی به شبکه ارتباطی ،مراکز درمانی ،مراکز
انتظامی و نظامی ،مراکز آموزش ابتدایی ،فضای سبز و
ایستگاههای آتشنشانی در نظر گرفته شدند.
بر این اساس الیههای موردنظر در محیط سیستم
اطالعات جغرافیایی به شرح ذیل تولید گردید:

محدوده و قلمروی مورد مطالعه شهر سقز میباشد که
بهعنوان دومین شهر بزرگ استان کردستان ،با دارا بودن فاصلۀ
 180کیلومتری از مرکز استان ،دارای موقعیت جغرافیایی
33درجه و  44دقیقه تا  35درجه و  34دقیقۀ عرض شمالی و
 45درجه و  34دقیقه تا  47درجه و  16دقیقۀ طول شرقی بوده
و در ارتفاعی نزدیک به  1487متر از سطح دریا قرارگرفته
 -1-5سازگاری کاربریها
است .شهر سقز طبق سرشماری  1390دارای جمعیتی نزدیک
سازگاري به معني وجود همخواني ،هماهنگي و عدم
به  139،738نفر میباشد ( مرکز آمار ایران .)1390،این شهر با
مزاحمت بین دو نوع کاربري شهري است ،که در زمره
مساحتی معادل  15،982،463مترمربع ،مساحتی معادل با
مراحل ارزیابي و تحلیل مکاني کاربریهای شهري به شمار
 12/49درصد کل استان را به خود اختصاص داده است
میآید (پورمحمدی .)110 :1392،ازنظر برنامهریزی شهري،
(حیدری.)71 :1391 ،
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کاربریهایی که در حوزه نفوذ یکدیگر قرار میگیرند باید
ازنظر سنخیت و همخوانی فعالیت با یکدیگر منطبق باشند
و باعث مزاحمت و مانع انجام فعالیت یکدیگر نگردند
(غفاری)91 :1377،؛ بنابراین هر کاربري در شهر با برخي از
کاربریها در تباین است و با برخي دیگر سازگاري دارد
که این سازگاري و ناسازگاري با عواملي همچون آلودگي
صوتي ،آلودگي هوا ،دسترسي و مانند اینها تعریف میگردد.
بر اساس ماتریس سازگاري کاربریها از نظر چگونگي
سازگاري ممکن است حالتهای زیر را داشته باشند  :الف)
کام ً
ال سازگار؛ ب) نسبت ًا سازگار؛ ج) بیتفاوت؛ د) نسبت ًا
ناسازگار؛ و) کام ً
ال ناسازگار (پورمحمدی.)110 :1392،
در رابطه با مکانیابی پناهگاههای شهری ،کاربریهای
شهری را میتوان در دو دسته تقسیمبندی کرد:
 کاربریهای حیاتی که به مهار بحران و خسارات ناشیاز آن کمک میکنند؛ مانند فضای باز که شامل (اراضی بایر،
فضای سبز ،باغ و اراضی زراعی) میباشد ،بیمارستانها و
مراکز بهداشتی درمانی ،مدارس و مراکز آموزشی ،مراکز
اداری و انتظامی.
کاربریهایی که موجب افزایش خسارت میشوند .اینکاربریها شامل کاربریهای صنعتی میباشند.
بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی مهمترین

نگاره  :2نقشه سازگاری اراضی
شهری

کاربریهای شهر در زمان بحران به شمار میروند ،بر این
اساس پناهگاههای شهری هرچه به این مراکز نزدیکتر باشند
میزان خسارت کمتر و هر چه دورتر باشند از آسیبپذیری
بیشتری برخوردار خواهند بود؛ زیرا فاصله نزدیک از این
مراکز در زمان پس از وقوع بحران ،موجب انتقال سریع
مصدومین به این مراکز و نجات جان آنها میشود.
فضای سبز و فضاهای باز نیز نقش مهمی در کاهش
وسعت میزان عمل و نتایج اکثریت بحرانهای طبیعی و
انسانساخت دارند .از عمدهترین عملکردهای آن در هنگام
بروز بحران جداسازی یک منطقه با پتانسیل خطر از دیگر
مناطق و جلوگیری از توسعه زنجیری مناطق است (زبردست،
 .)7 :1384این فضاها در تخفیف خطرات میتوانند مؤثر واقع
شوند ،بعد از وقوع بحران نیز میتواند بهعنوان فضاهایی
برای تخلیه اضطراری مجروحان و برپایی سرپناههای
اضطراری عملکرد مناسبی داشته باشد.
مراکز آموزشی ،مراکز اداری ،انتظامی و ورزشی با توجه
به فضای بازی که دارا میباشند میتوانند بهعنوان مراکز
امدادرسانی بهحساب آیند و مسئول ارائه خدمات در جهت
مهار بحران باشند.
مراکز صنعتی ازجمله کاربریهایی به شمار میروند که
در زمان وقوع بحران میتوانند بر میزان آسیبپذیری بیفزایند
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نگاره  :3نقشه فاصله از ایستگاههای
آتشنشانی

لذا بین میزان آسیبپذیری و فاصله از این کاربریها رابطه
عکس برقرار است؛ به عبارت دیگر هرچه فاصله از این
کاربریها بیشتر باشد آسیبپذیری کاهش مییابد.
کاربریهای موجود در شهر سقز (شامل :مسکونی،
تجاری ،فضای سبز و پارك ،اراضی بایر ،ورزشی ،صنعتی
و کارگاهی ،پارکینگ و حملونقل ،تأسیسات و تجهیزات،
اداری ،نظامی ،فرهنگی و مذهبی ،بهداشتی و درمانی) نیز
بر اساس ماتریس سازگاري به پنج کالس تقسیم گردید و
میزان سازگاري کاربریها با یکدیگر بر اساس نقشه کاربري
اراضي شهر و مطالعات میداني تعیین و طبقهبندی شدند.

 -2-5الیه فاصله از ایستگاههای آتشنشانی

جهت تخصیص درست امکانات شهری و استفادهی
درست از آنها به خصوص در حین بحران اولین نکته اساسی،
انتخاب مکان بهینه با توجه به شرایط متفاوت و گاه متضاد
است .این مسئله زمانی اهمیت مییابد که فاکتورهای بسیار
مهمی مانند نجات جان انسانها مدنظر قرار داده میشوند.
مکانیابی ایستگاههای آتشنشانی و چگونگی قرارگیری آنها
یکی از تصمیماتی است که شاید هر مسئول ستاد آتشنشانی
و مدیریت بحران با آن مواجه باشد؛ لذا مکانیابی مناسب
ایستگاههای آتشنشانی میتواند مزایاي زیر را به همراه
داشته باشد )1 :تعیین کوتاهترین زمان بین فاصله ایستگاه

آتشنشانی و محل وقوع حادثه  )2کاهش همپوشانی
ایستگاههای متعدد آتشنشانی بهمنظور استفادهی بهینه از
امکانات و منابع ایستگاهها  )3میتوان با در نظر گرفتن
مسئله هزینه-سود و کاهش هزینههای خسارات ناشی از
حوادث و همچنین هزینههای راهاندازی و عملیاتی به تعیین
تعداد مناسب ایستگاههای آتشنشانی در منطقه کمک نمود
) .(yang, 2007, 903سیاست کلی ایجاد ایستگاههای آتشنشانی
در ایران سیاستی بدون برنامه خاص و مدون بوده است
بهگونهای که برای ایجاد هر ایستگاه در محدودههای شهری
مهمترین اصل ،خالی بودن زمین آن و یا عوامل دیگری
است که بهموجب آنها بایستی زمین ارزشی نداشته باشد که
این امر بر مکانیابی ایستگاههای آتشنشانی در سطح شهرها
تأثیرگذار بوده است (ایمانی جاجرمی .)5 :1375 ،خدماترسانی
بهموقع ایستگاههای آتشنشانی در جهت کاهش خسارات و
تلفات در زمان بحران مستلزم مکانیابی مناسب آنها میباشد.
بر این اساس احداث مناسب ایستگاههای آتشنشانی ،سبب
افزایش کارایی و بهرهوری بیشتر آنها میگردد.
افزایش جمعیت موجب توسعه فیزیکی شتابان شهر سقز
شده است که عدم برخورداری مناسب در خدماترسانی
را به همراه داشته و موجب بروز نابسامانیهایی در زمینه
خدمات عمومی ازجمله دسترسی به ایستگاههای آتشنشانی
شده است .استانداردهای جهانی شعاع  5کیلومتر را برای
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جدول :1طبقهبندی فاصله مناسب از آتشنشانی

الیه

مناسب

نسبت ًا مناسب

متوسط

نسبت ًا نامناسب

نامناسب

فاصله از ایستگاه
آتشنشانی (متر)

0-300

300-500

500-700

700-1000

باالی 1000

وزن

9

7

5

3

1

مأخذ :محاسبات نگارندگان1394 ،

جدول  :2طبقهبندی فاصله مناسب از شبکه ارتباطی

الیه

مناسب

نسبت ًا مناسب

متوسط

نسبت ًا نامناسب

نامناسب

فاصله از شبکه

0-100

100-200

200-300

300-400

باالی 400

ارتباطی (متر)
9

وزن
مأخذ :محاسبات نگارندگان1394 ،

7

5

جدول :3طبقهبندی تراکم جمعیت

الیه

نامناسب

نسبت ًا نامناسب

متوسط

تراکم

0-30

30-60

60-90

(نفر در هکتار)
وزن

1

3

5

1

3

نسبت ًا مناسب

مناسب

90-120

 120به باال

7

9

مأخذ :محاسبات نگارندگان1394 ،

ایستگاه پیشبینی میکنند و از طرف دیگر زمان رسیدن به و حجم ترافیک ،یکطرفه بودن خیابانها و ...در چگونگی
مکان آتشسوزی را  3-5دقیقه در نظر گرفتهاند.
محل استقرار اسکان موقت مؤثرند .قرارگیری ایستگاهها در
این شعاع ازنظر فاصله مکانی  1700متر در نظر گرفته شده مجاورت بزرگراهها و خیابانهای اصلی درجه یک بهویژه
است؛ بنابراین مکان ایستگاهها بایستی با توجه به مدل شعاعی تقاطعهای اصلی از عوامل مثبت مکانیابی خواهد بود
تحلیل شوند و بهگونهای توزیع شوند که همه شهر در فاصله (پرهیزکار.)89 :1383 ،
پناهگاههای اسکان باید در مجاورت معابري باشند که
 4دقیقه زمانی قابل دسترسی باشند .جدول شماره  1فاصله
مناسب پناهگاه اسکان موقت از ایستگاههای آتشنشانی که در از یکسو دسترسی به قسمتهاي مختلف را تأمین کند و
 5کالس طبقهبندیشده و به هریک از این کالسها به ترتیب از سوي دیگر احتمال آسیب دیدن و انسداد این معابر پایین
اولویت وزنهایی بین  1تا  9داده شده است را نشان میدهد .باشد تا خطر قطع دسترسی ،عملیات اسکان و امداد و نجات
را متوقف نکند .لذا با توجه به ضوابط سازمان پیشگیري و
 -3-5الیه دسترسی به شبکه ارتباطی
مدیریت بحران شهر تهران مطلوبترین فاصله از راههای
یکی از عوامل تأثیرگذار در مکانیابی پناهگاههای شهری ،شریانی درجه  200 ،1متر؛ مطلوبترین فاصله از راههاي
میزان دسترسی به خطوط ارتباطی است .هرچه میزان دسترسی شریانی درجه 100 ، 2متر و مطلوبترین فاصله از خیابانهاي
به خطوط ارتباطی بیشتر باشد ،کارایی این سایتها نیز بیشتر محلی 50متر است (شجاع عراقی و دیگران .)51 :1390 ،جدول
خواهد بود .همچنین عواملی چون عرض خیابانها ،کیفیت شماره  2فاصله مناسب پناهگاهها از شبکه ارتباطی را که در
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نگاره  :4نقشۀ فاصله از معابر اصلی

نگاره  :5نقشۀ تراکم جمعیت

 5کالس طبقهبندیشده است ،نشان میدهد.

 -4-5الیه تراکم جمعیت

در عصر حاضر یکی از پدیدههای مهم و عمومی جهان،
افزایش جمعیت و بهتبع آن رشد سریع شهرنشینی است
که این پدیده در کشورهای درحال توسعه به وضوح دیده
میشود .از ویژگیهای بارز این کشورها تمرکز شدید
جمعیت در ابر شهرهاست که در صورت وقوع سانحه
طبیعی و انسانساخت ،حتی درجایی که تأثیرات اولیه آن
چندان جدی نبوده است ،میتواند به فاجعه بینجامد .در
زمان بحران است که این تلفات ،بهخصوص در مناطقی
که از جمعیت زیاد برخوردارند و دارای بافت فشردهای
هستند ،بیشتر میگردد .هرچه تراکم جمعیتی بیشتر باشد،

میزان آسیبپذیری نیز بیشتر خواهد بود .روشن است در
هنگام وقوع بحران در مناطقی که دارای تراکم جمعیتی
باالتری باشند تعداد بیشتری از مردم براثر فروریختن آوار
و مسدود شدن معابر از بین میروند (زیاری و داراب خانی،
 .)37 :1389اصوالً هدف از ایجاد پناهگاهها ،خدماترسانی
گروههای انسانی و حادثهدیده است؛ لذا بر اساس معیار
جمعیت ،در هرکجا که تعداد و تراکم انسانها بیشتر باشد به
همان نسبت نیاز ساکنان به خدمات امدادرسانی بیشتر خواهد
شد .در مناطقی از شهر که تراکم جمعیتی در سطح باالیی
قرار دارد ،احتمال وقوع آسیب و خسارات ناشی از وقوع
بحران بیش از مناطق با تراکم کم است .بهعبارتدیگر با توجه
به اینکه هر چه تراکم جمعیت در شهر کمتر باشد و این
تراکم بهطور متعادل در سطح شهر توزیع شده باشد ،میزان
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خسارت کمتر خواهد بود .برعکس تراکم جمعیتی باال در دارا باشند .با توجه به اهمیت دسترسی آسان اینگونه مراکز،
شهر به معناي تلفات و خسارتهای بیشتر به هنگام وقوع در  5دسته طبقهبندیشده است(جدول شماره .)4
بحران است (عبداللهی)90 :1383 ،؛ بنابراین سعی شده است در
قسمت عملی کار مناطق با جمعیت باالتر با وزن بیشتری در -6-5الیه مراکز نظامی و انتظامی
به دلیل لزوم برقراري نظم عمومي و نیز تأمین امنیت
تحلیل نهایی در نظر گرفته شوند(جدول شماره.)3
ساکنین پناهگاههای اسکان موقت ،دسترسي به مراکز نظامي
و انتظامي یکي از شاخصهای مهم است (احد نژاد روشتی و
 -5-5الیه فاصله از مراکز درمانی
در شرایط بحرانی عملکرد مراکز درمانی و بخصوص دیگران .)53 :1390 ،از آنجا که پس از وقوع بحران مردم از
بخش اورژانس بیش از پیش حائز اهمیت است؛ بنابراین شهرهاي دور و نزدیک براي یاري همنوعان خود به محل
یکی از معیارهاي اصلی در تعیین مناسبترین مکان امن حادثه میشتابند در این مواقع حفظ نظم و حراست از جان
جهت احداث پناهگاههای اسکان موقت ،نزدیکی به مراکز و مال آسیبدیدگان بهویژه زنان و کودکان در برابر عملیات
درمانی و بیمارستانها میباشد .رسیدن اورژانس به محل تهاجمی یا جنایتکارانه اشخاص یا گروههاي متجاوز (در
وقوع سانحه در جهان داراي استاندارد حداقل  8دقیقه و در داخل و خارج از مراکز اسکان) ،ارائه خدمات پشتیبانی به
ایران بهطور متوسط  11دقیقه میباشد .استاندارد بیانشده آسیبدیدگان ،پیشگیري از هرجومرج در شرایط بحران،
زمان رسیدن به محل وقوع سانحه در شرایط عادي را بیان پیشگیري از بروز سرقت ،سوءاستفاده از آسیبدیدگان،
میکند ولی در هنگام شرایط بحرانی که امکان مسدود شدن شناسایی افراد مشکوك ،اهمیت وجود نیروهاي امنیتی و
راهها و عدم امکان استفاده از وسایل نقلیه وجود دارد ،باید انتظامی را دوچندان میکند؛ بنابراین نزدیکی به مراکز امنیتی
مالك تعیین شعاع دسترسی به مراکز درمانی را بهصورت و انتظامی ازجمله پارامترهایی است که به جهت ایجاد و
پیاده در نظر گرفت .ازاینرو براي رسیدن به استاندارد حفظ  -امنیت در مراکز اسکان اضطراري بایستی مدنظر
حداقل  8دقیقه ،آنهم بهصورت پیاده و با سرعت متوسط قرار گیرد.
جدول شماره  5فاصله مناسب ایستگاههای مراکز نظامی
فرد پیاده ( 55متر /دقیقه) باید مسافتی به شعاع  440متر
را پیمود؛ (جودکی و دیگران  .)114 :1390 ،بنابراین مکانهایی و انتظامی را که در  5کالس طبقهبندیشده و به هریک
بهعنوان پناهگاه در اولویت قرار میگیرند که کمترین فاصله از این کالسها به ترتیب اولویت وزنهایی بین  1تا 9
را تا نزدیکترین مرکز درمانی در مقایسه با دیگر مکانها دادهشده است ،نشان میدهد.
جدول  :4طبقهبندی فاصله مناسب از مراکز درمانی
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نگاره  :6نقشۀ فاصله از مراکز درمانی
مأخذ :محاسبات نگارندگان1394 ،

نگاره  :7نقشۀ فاصله از مراکز نظامی

جدول  :6طبقهبندی فاصله مناسب از دبستان
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مأخذ :محاسبات نگارندگان1394 ،

بحرانی نیز به دلیل اهمیت دسترسی کودکان و نوجوانان
 -7-5دسترسی به دبستان
به جهت سهولت دررفت و آمد و برای تداوم انگیزه به این مراکز ،چنین فاصلهای منطقی به نظر میرسد (شیعه،
آموزش و تحصیل در کودکان و نوجوانان ،مکانیابی .)115 :1386
جدول شماره  6فاصله مناسب مدارس ابتدایی را که
محلهای اسکان آسیب دیدگان باید بهگونهای باشد که
کمترین فاصله را از مدارس آموزش ابتدایی داشته باشند .در  5کالس طبقهبندیشده و به هریک از این کالسها
با توجه به ضوابط شهرسازی که شعاع عملکردی مراکز به ترتیب اولویت وزنهایی بین  1تا  9دادهشده است،
آموزش ابتدایی را 500 -700متر در نظر میگیرند ،در مواقع نشان میدهد.
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نگاره  :8نقشۀ فاصله از دبستان

نگاره  :9نقشۀ فاصله از پارکها و فضای سبز

-8-5پارکها و فضاهاي باز

یکي از موارد مهم در امر مکانیابی ،شناسایي اراضي مستعد
و مناسب ،در راستاي هدف مکانیابی میباشد .بدین منظور
در این تحقیق ،زمینهای بایر و بالاستفاده و پارکهای
شهري با توجه به شرایطي که دارند براي امر مکانیابی،
اماکن اسکان موقت ،مناسب تشخیص داده شدهاند (احدنژاد
و دیگران.)52 :1390 ،

-9-5ترکیب و تلفیق نهایی الیهها

جدول :7وزن نهایی شاخصهای مکانیابی در
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بعد از ارزیابی معیارها و تبدیل آنها به مقیاسهای
قابلمقایسه و استاندارد ،از مدل تحلیل شبکهای )،(ANP
اولویتبندی شاخصها با توجه به نظرات کارشناسی و
برای تعیین وزن نسبی هر معیار استفاده شده است.
ارزیابی شاخصهای مورد مطالعه صورت پذیرفت .سپس
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نگاره  :10نقشۀ ارزشگذاری اراضی

نگاره  :11نقشۀ مکانهای پیشنهادی جهت
احداث پناهگاهها

الیهها روی همگذاری شده و در نهایت نقشه مکانیابی معابر اصلی برای استقرار آسیب دیدگان مناسب میباشد؛ لذا
پناهگاهها ترسیم گردید .نگاره  10نقشه مکانیابی پناهگاه جهت احداث پناهگاهها ،اراضی نسبت ًا مناسب و مناسب در
شهر سقز را نشان میدهد.
نظر گرفته شدهاند .در نگاره شماره  11مکانهای پیشنهادی
در محیط سیستم اطالعات جغرافیایی و با استفاده جهت احداث پناهگاهها نشان دادهشده است.
از  Spatial Analaysisو از طریق تابع Wighted overlay
وزنهای بهدستآمده از مدل  ANPبه هر یک از الیهها  -6جمعبندی و نتیجهگیری
از آنجا که شهرها محل تمرکز و تراکم جمعیت و
اختصاص یافت و الیهها روی همگذاری شده و درنهایت
داراییهای انسان هستند ،در برابر عوامل خطرآفرین آسیب
نقشه مکانیابی پناهگاهها ترسیم گردید.
در نقشه حاصل از تلفیق الیههای مؤثر مکان پناهگاهها و خسارات چشمگیر و گستردهای را شاهد میباشند،
اراضی در پنج سطح (مناسب ،نسبت ًا مناسب ،متوسط ،نسبت ًا لذا ساخت پناهگاههای شهری در جهت صیانت از جان
نامناسب ،نامناسب) دستهبندی شدند .نقاطی از شهر که شهروندان و کاهش آسیبها در حوزۀ انساني میباشد و
دارای کاربریهای سازگار ،تراکم جمعیتی باال ،نزدیکی به این مکانها بهعنوان جایی امن برای جامعه آسیبدیده باید
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دارای شرایط الزم برای سکونت افراد از جنبههای مختلف
زیرساختی ،فرهنگی ،اجتماعی ،امنیتی و انتظامی باشند،
تا در قالب یک برنامه ملی و محلی مدیریت بحران بتوان
هنگام وقوع بحران افراد را در آن اسکان داد.
تحقیقات مختلفی از جمله کار و ای هادگسون در سال
 ،2008کرباسیان و عابدي در سال  ،2011لی و همکاران
در سال ،2012کپوکو در سال  ،2012خ ّمر و همکاران در
سال  1394و انهورن و خزایی در سال  2014صورت گرفته
است که به مکانگزینی پناهگاههای شهري پرداختهاند.
با اینحال پژوهشهایی که در راستای پژوهش حاضر
باشد و جهت وزندهی کاربریها بر اساس اهمیت و نیاز
شهروندان ،از مدل تحلیل شبکهای استفاده شده باشد اندك
است .کامیابی و همکاران در سال  1392در پژوهشی به
مکانیابی پناهگاه در شهر سمنان با بهرهگیری ابزار تحلیلي
سیستم اطالعات جغرافیایی و فرایند تحلیل سلسله مراتبي
با رویکرد مدیریت شهري پرداختهاند ،که در این پژوهش
شاخصهای دسترسی به مراکز آموزشی (دبستان) و فضای
سبز که بیشترین اولویت را در دسترسی به پناهگاهها دارند
بررسی نشدهاند و مقایسه نتایج با رسالۀ فرامرزی در سال
 1390در زمینۀ مکانیابی پناهگاههای عمومی با رویکرد
پدافند غیرعامل ،نتایج قابل تأملی در رابطه با ارتباط بین
موقعیتهای استقرار پناهگاههای عمومي و ساختارهاي
محلي ،ناحیهای و منطقهای را نشان داد .اما در پژوهش
مربوطه نیز شاخص دسترسی به مراکز آموزشی در مواقع
بحرانی که از نظر دسترسی کودکان و نوجوانان به این مراکز
دارای اهمیت میباشند ،در نظر گرفته نشده است.
در پاسخ به سؤال اول پژوهش ،مؤثرترین معیارها
در مکانگزینی فضای امن پناهگاهها :معیارهای فاصله از
مراکز درماني ،فاصله از ایستگاههای آتشنشانی ،فاصله از
فضاهای باز ،فاصله از مراکز آموزشی ،فاصله از مراکز نظامی
و انتظامی ،تراکم جمعیت ،سازگاری کاربریها و دسترسی
به شبکه ارتباطی در نظر گرفته شدهاند و در پاسخ به سؤال
دوم پژوهش ،مکان مناسب برای احداث پناهگاهها در زمان

بحران ،نقاطي از شهر است که داراي فضاهاي باز کافي و
درعینحال سازگار با کاربریهای اطراف میباشند و داراي
پتانسیل نسبت ًا بهتري براي استقرار آسیب دیدگان هستند.
در مقابل مناطقي که دارای کاربریهای مختلط و ناسازگار
و عدم فضاي کافي هستند داراي کمترین قابلیت ممکن
براي برنامهریزی پناهگاهها میباشند .لذا قسمت مرکزی
به دلیل وجود فضاهای باز و مناسب و همچنین دسترسی
مناسب دارای قابلیت باال برای اسکان سانحه دیدگان می-
باشد .با توجه به نتایج استخراجشده از پژوهش ،بهترین
مکانها جهت مکان گزیني پناهگاهها در شهر سقز ،فضاهای
باز ارزیابیشده است .همانطور که در نگاره شماره 11
نشان داده شده است  9مکان پیشنهادی برای این امر در نظر
گرفتهشده است که در این میان فضاهای سبز ،اراضی بایر و
مدارس ،بیشترین امتیاز جهت اسکان موقت را دارا میباشند؛
لذا در سطح شهر 3 ،پارك 1 ،مدرسه و مابقی فضاهای باز
و بایر بدین منظور اولویت یافتهاند.
در این بخش با توجه به تحلیل و نتایج انجامشده
پیشنهادهایي در ارتباط با موضوع ارائه ميشود که در ذیل
به آنها اشارهشده است:
 در نظر گرفتن تجهیزات و خدمات ضروري در مکانهایانتخابشده به منظور اسکان موقت خصوص ًا پاركها
و بوستانها از قبیل مشخص کردن محل فرود بالگرد،
سرویسهای بهداشتي ،منابع آب و … تا در صورت وقوع
حادثه نیازي بهصرف وقت براي تأمین آنها نبوده و در
روند امدادرسانی سریعتر اختاللي ایجاد نشود.
ساختن فضاهاي باز و وسیع از قبیل پاركها ،بوستانها،زمینهای ورزشي و  ...با حداقل مساحت 2000مترمربع
در درون واحدهاي همسایگي همزمان با انجام سایر امور
ساختماني در دل مناطق ساخته بهمنظور تخلیه سریع سانحه
دیدگان به این مناطق و استقرار مساکن موقت در آنها.
اطالعرسانی و معرفی مکانهای امن برای استقرار مردم.کلیه اماکن دولتی ،خصوصی ،بوستانها ،اماکن نظامی،ورزشی ،اداری ،امدادی و  ....که فضایی مناسب را در سطح
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شهر یا اطراف شهردارند با رعایت اصول ایمنی و حفاظتی
میتوانند از فضاهای خود بهصورت چندمنظوره استفاده
نمایند و در این امر مشارکت نمایند.

منابع و مآخذ
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