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  دانشگاه تربیت مدرس ،ریزي شهري استادیار جغرافیا و برنامه1
  تربیت مدرسدانشگاه  ،ریزي شهري استادیار جغرافیا و برنامه2

  دانشگاه تربیت مدرس ،ریزي شهر ارشد جغرافیا و برنامه کارشناسی3
 12/11/95 ؛ تاریخ پذیرش: 17/6/95تاریخ دریافت: 

  چکیده
، به عبارتی زنـدگی اندو همیشه یک خطر جدي براي توسعه به شمار رفتهطبیعی بخشی از جهان پیرامون ما است  مخاطرات

توان جلوگیري حائز اهمیت این است که از وقوع بحران نمی تصور خواهد بود. نکته بشر بدون در نظر گرفتن این مخاطرات غیرقابل
تواند باعث کاهش تلفات انسانی و خسارات مالی در اثر بروز ریزي بحران شهرها در مرحله آمادگی میکرد اما تمرکز و توجه برنامه

ویژه  هـاي مختلـف بـه قابلـه در بحرانپشتیبانی مدیریت بحران در فاز پیشـگیري، آمـادگی و م هايپایگاه ،بین دراین گردد.سوانح 
هـاي بـا اسـتفاده از تکنیـک این پـژوهشنماینـدعنوان پیشـرو عمـل مـی بـه ، در شهر تهرانهاي طبیعی بزرگ نظیر زلزله بحران

مورد سنجش و  Arc Gisافزاي  در محیط نرمها را هاي فضایی این قابلیت و توانمنديو تحلیل )MCDMگیري چند معیاره ( تصمیم
ي کیفـی حاصـل از پرسشـنامه بـا هـدف دسـتیابی بـه هـا ي کمی و مکـانی، بـا دادهها بر این اساس داده ارزیابی قرار داده است.

هـاي صـورت گرفتـه، طبـق ارزیـابی ترین مکان جهت ایجاد پایگاههاي پشتیبانی مدیریت بحران با هم تلفیق شـده اسـت. مطلوب
و بـه  اسـت شهر تهران از الگـوي توزیـع تصـادفی و غیراصـولی پیـروي کـرده 18ه هاي پشتیبانی مدیریت بحران در منطقپایگاه
هـا بـدون توجـه بـه نیازهـاي خـاص آن هاي فضایی مناسبی استقرار نیافته و انتخاب مکان براي ایجاد پایگاه، در پهنهمکانیلحاظ

 و شهر سطح در ها آن یابی مکان نحوه با زیادي ارتباط ها پایگاه این مؤثر و کارآ عملکرد که ندارد وجود تردیدي صورت گرفته است.
 منـاطق بـه مناسب رسانیخدمات ارائه امکان سوانح، برابر در بخصوص  پایگاه ایمنی تأمین بر عالوه که طوري به دارد شهري مناطق
  .سازد می فراهم آن عملکردي حوزة به توجه با را دیدهبحران

  
  ، ساماندهی فضايGISهاي شهر تهران، تحلیل 18هاي پشتیبانی مدیریت بحران، منطقه پایگاهمخاطرات طبیعی،  کلیدي: هايواژه

  
  1مقدمه

طـور آشـکار در  هخطر بالیاي طبیعی بـ: طرح مسئله
هاي اخیر در سراسـر جهـان افـزایش یافتـه اسـت دهه

)Uitto,1998:7.(  رخـدادهاي طبیعـی بسـیار متنــوع و
هـاي کونتگاگوناگون هستند و ممکـن اسـت بـراي سـ

صورت یک بال و بحران مهیب  ها، بهانسانی ازجمله شهر
). مخـاطرات طبیعـی 15: 1390، تبدیل شوند (تـوکلی

ــواره  ــین هم ــره زم ــات ک ــول دوران حی ــود در ط وج
اند و همیشه یک خطر جـدي بـراي توسـعه بـه  داشته

). توسـعه 2: 1390شمار رفته و خواهند رفت (پریشان،
                                                             

 a.alavi@modares.ac.irنویسنده مسئول: *

ــه ــاعی ب ــدگی اجتم ــترش  زن ــینی و گس ویژه شهرنش
روزافــزون شــهرها نیــز ابعــاد ایــن حــوادث طبیعــی را 

هاي  وسعتی دوچندان بخشیده و همواره یکی از دغدغه
ان بررســی اصــلی تمــامی مــدیران شــهري و شــهروند

 ها بوده است (مهـاجرانی، هاي مقابله با این بحران شیوه
ي شکننده اجتمـاعی ها ). شهرها که سیستم14: 1386

اقتصادي هستند داراي آسیب پذیري بـاالیی بـر اثـر  -
مخاطرات طبیعی بوده و محل ایجـاد حـوادث مختلـف 

فضـاهاي هستند از همـین رو کـاهش آسـیب پـذیري 
مؤثري منجر به کـاهش یـافتن  طور تواند به شهري می

 شــود میي ناشــی از مخــاطرات طبیعــی ها هزینــه
)Armas, 2012:1131.( بسـتر عنـوان به شهر واقع در 



  97زمستان  / ام سیشماره مسلسل  / هشتممجله آمایش جغرافیایی فضا /سال                                                                                      122

رو  ایـن از اسـت؛ زیـادي اهمیـت داراي وقوع حـوادث
ــزي، برنامــه  طراحــی و شــهري فضــاهاي شــناخت ری

 ازهايــنی برآوردن سوي هــب است راهی آن اسبــمن
 و مقابلـه پیشـگیري، بُعـد سـه در شهروندان گوناگون
  ).101 :1397فر، پاشازاده، (نظم بحران پس از اقدامات

 و خیــز لرزه پهنــه یـک در تهــران شــهر قرارگیـري
 سیاسـی، اقتصـادي، گوناگون ابعاد در شهر این اهمیت

. اسـت شـده روشـن انـــهمگ بـر رهـــغی و جمعیتی
 از اشیـــن الیـــم اراتـــخس و جـانی تلفـات میزان

 سـیار، بتهـران در ًبـاال نسـبتا بزرگی با اي زلزله وعـوق
ــر ــه از فرات ــابه شــهرهاي در آنچ  کشــورهاي در مش
 و ژاپـن ماننـد خیـز لرزه الـــح  عین در و هـــپیشرفت

ــود خواهــد گــردد، می مشــاهده اروپــایی کشــورهاي  ب
ــادي زنگی( ــدرحمتی و آب ــلطانی، قائ  ).102: 1391 ،س

 در تـأخیر زلزلـه، بروز از پس جدي هاي نگرانی از یکی
 توجـه با تهران شهر درکالن. است بوده آن رسانی امداد

 مناسب شرایط وجود عدم و جمعیت تراکم و وسعت به
ـــام ـــرس دادـ ــا در انیـ ــران،م هنگ ــهروندان بح ــا ش  ب

 خسـارات افزایش به منجر که شوند می روبرو مشکالتی
). 155: 1390تـوکلی،( شـد خواهـد احتمـالی تلفات و

وقوع بالیاي طبیعی عملیات مختلفی براي افراد  هنگام
ها، تدارك پزشکی، سانحه دیده همانند معرفی پناهگاه

هـاي اولیـه و تعیـین محـل اسـکان موقـت و بازسازي
شـود و تمـام رسانی مواقع اضطراري انجام مـی خدمات

ها و این عملیات در راستاي به حداقل رساندن خسارت
ــذیرد. صــدمات صــورت مــی  هــاي بــین پایگــاه یندراپ

پیشـگیري، آمـادگی و  پشتیبانی مدیریت بحران در فاز
هاي طبیعی  ویژه بحران هاي مختلف به مقابله در بحران
پیشـرو عمـل  عنوان بـه، در شهر تهرانبزرگ نظیر زلزله

اقـدامات اساسـی جهـت امدادرسـانی در نماینـد و مـی
د کـه طـرح اولیـه نـساعات اولیه بحران را بر عهده دار

گـردد. آنچـه احداث این پایگاهها به دهه گذشته بازمی
-هـا اهمیـت فـوقگزینی و استقرار این پایگاهدر مکان

حـوزة اي در نحـوه امدادرسـانی بـر عهـده دارد، العاده
ي کـه ا گونـه بههاست، عملکردي و مکان گزینی پایگاه

یــابی آنهــا بایــد عــالوه بــر دسترســی مناســب، مکــان
گونـه  یچهیـد درتهده سـازه ي صورت گیرد کـا گونه به

هاي پشـتیبانی پایگاه که با توجه به اینخطري نباشد. 
ویژه در شــرایط بحرانــی نقــش بســیار مهمــی را در  بـه

لـذا الزم  دارنـد؛ هی و مدیریت بحران بـر عهدهسازماند
است با بررسی دقیق و مطالعات جامع، مکانی مناسـب 

ها در سطح شـهر صـورت براي احداث این نوع کاربري
برداري از  گرفته شود تا در جهت ارتقاء کارآمدي و بهره

ــع گــردد.  ــراي اجرایــی نمــودن چنــین آن مــؤثر واق ب
عملیاتی بایستی از قبل یک سیستم اطالعات جامع بـا 

حلیـل و هاي اطالعاتی و قابلیت تصـمیم سـازي، تالیه
ــراهم ــخگویی ف ــود؛ پاس ــوارد  ش ــی از م ــابراین یک بن

ها مطالعه، بررسی و ول قبل از احداث این پایگاهقب بلقا
انتخاب مکان جغرافیایی مناسب براي استقرار این نـوع 
کاربري است. مکانی که در شرایط بحرانی محلی ایمـن 
ــارایی و  ــین در جهــت ک ــاه باشــد و همچن ــراي پایگ ب

رسانی هر چه بیشتر پایگاه مؤثر و مفیـد واقـع  خدمات
 شود.

گزینـی بهینـه کـاربري هـاي مکـانتعیین شاخص
مراکز پشتیبانی مدیریت بحران با تأکید بـر اثربخشـی 

اسـب روز زلزله و ارائـه مـدل تحلیلـی منها بعد از بُ آن
هـاي پشـتیبان نیـز از جهت مکان گزینی بهینه پایگاه

  ي اصلی تحقیق به شمار می روند.ها شاخص
  

  روش تحقیق
تحلیلـی و -صورت توصـیفی ر بهروش تحقیق حاض

 ابتــدا ،در فراینــد تحقیــق. داردکــاربردي ماهیــت 
یـابی مراکـز مـدیریت بحـران  معیارهاي مؤثر در مکان

ــا اســتفاده از روش گیــري هــاي تصــمیمشناســایی و ب
ــه  ــایی  )MADM(چندشاخص ــل فض ــت تحلی و قابلی

اقـدام بـه تحلیـل  )GIS(سامانه اطالعـات جغرافیـایی 
  در جهت دستیابی به هدف شد.ها  داده

ابتـدا بـه تعریـف دقیـق مسـئله بدین صورت کـه 
یارهـا از طریـق معمبادرت ورزیده شد. سپس عوامل و 

ي و مصاحبه با کارشناسان شناسایی ا کتابخانهمطالعات 
که ارتباط بین معیارها و  ییآنجا ازي گردید. آور جمعو 

ها در رابطه باهدف پژوهش متفاوت  از آن هرکدامتأثیر 
و تحلیــل  )Dematel(نامـه دیمتـل بـود، از دو پرسـش

 از تنهــا کــه زمــانی .1گردیــداســتفاده  )ANP( شــبکه
 عوامـل وابسـتگی شود می استفاده سنتی تحلیل شبکه

                                                             
. جهت دستییابی به اطالعات پرسشنامه به منظور سنجش نوع روابـط 1

)dematel منظـور سـنجش وزن و اهمیـت  پرسشنامه و به 15) از
  پرسشنامه استفاده شده است. 30) از anpنسبی معیارها (
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 حالی در این. دگرد می حلدو  دوبه هاي ارزش صورت به
تر  نزدیک واقعی هاي سیستم به متل، دي روش که است
  ).469: 1393 ،پناه پور، علويعباس ،طاهري( است

هـر  بـودگیري الزم  بعد از شناسایی مسئله تصمیم
هاي مبتنـی بـر  صورت یک الیه در پایگاه داده معیار به

GIS هاي معیـار و  نشان داده شود. بدین منظور نقشـه
تهیـه گردیـد و جهـت  Arc Gisمحدودیت در محـیط 

ها از توابع عضویت فـازي در محـیط  استاندارسازي الیه
Idrisi سـاختار  آنکـهواقع به سبب  بهره گرفته شد. در

ــازي  ــمنطــق ف ــاختار نظام از  یشب ــا س ــیش ب ــا و  پ ه
کارگیري ایـن  هاي شـهري سـازگاري دارد، بـه سیستم

خصوص در تصمیم ه و ب منطق در تحلیل مسائل شهري
  کارایی بیشتري خواهد داشت. گیري سازي و تصمیم

ي ســامانه هـا در گـام نهـایی بــا اسـتفاده از قابلیت

 ها از روش وایکور جغرافیایی جهت ترکیب الیهاطالعات 
هاي چنـدمنظوره پشـتیبانی  منظور ساماندهی پایگاه به

بنـدي و  مدیریت بحران استفاده شد. این روش بـر رتبه
حــل  ها، و تعیــین راه اي از گزینــه انتخــاب از مجموعــه

ارزشی براي یک مشکل با معیارهـاي متنـاقض تمرکـز 
ندگان را براي رسـیدن بـه گیر تواند تصمیم دارد که می

یک تصمیم نهایی کمک کند. مزیت عمده مدل وایکور 
ي چنـد بند رتبهباشد که این روش یک شاخص  این می

گیري  دهد کـه بـر مبنـاي یـک انـدازه معیاري ارائه می
دهد  می دست بهرا  تر بودن به راه ایده آل خاص، نزدیک

)X.-Y. You et al., 2015:1907.(  پژوهش از در فرایند
 Excel, Matlab, Super Decisions, Idrisi افزارهاينرم
  شده است. استفاده  Arc Gis 10.1و 

  

 
  

  : فرایند تحلیلی انجام تحقیق1شکل 
  
  
  

ي هانقشهتخصیص وزن به 
 استانداردشده

 ي پشتیبانی مدیریت بحرانهاگاهیپاارزیابی فضایی 

 اهدافگیري انتخاب معیارهاي اندازه

وجود یا عدم وجود رابطه میان 
معیارها

 ي معیارهانقشهایجاد 

 ي معیارهانقشهاستانداردسازي 

 هانقشهاستفاده از یک الگوریتم ریاضی مناسب جهت تلفیق 

 ساماندهی فضایی مناسب

 ماتریس تأثیرات اولیه

 DEMATEL استانداردشدهماتریس 

 هادادهگردآوري 

 تشکیل پایگاه داده 

 هاهیالي سازآماده

 توابع فازي

ایجاد مدل و 
 ساختار موضوع

ماتریس مقایسه 
 زوجی

 تحلیل شبکه

푓تعیین   
푓و  ∗  

براي  –
 معیارهاتمامی 

Sمحاسبه ارزش 
J

Rو 
J

 

ي ریگمیتصممدل 
 چند معیاره

ي هاکیتکن
 ي تلفیقیریگمیتصم

 ي فضاییهالیتحل
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  محدوده و قلمرو پژوهش
تهــران بـر اســاس آخـرین سرشــماري  18منطقـه 

رشـد درصد)  08/0و احتساب ( 90نفوس مسکن سال 
ــالیانه  ــر می 411,840س ــد نف ــداد  باش ــن تع ــه از ای ک

نفـر  20472درصد) در محـدوده و  95نفر ( 391,368

درصد ) در حـریم سـکونت دارنـد ایـن منطقـه بـه  5(
لحاظ جمعیت در رتبه ششم شـهر تهـران قـرار دارد و 

 100نفر در هکتار و ناخالص آن  760تراکم خالص آن 
  .استنفر در هر هکتار 

  

  
 : موقعیت محدوده مورد مطالعه2شکل 

  
  بحث اصلی

هـاي   هاي مناسب جهت استقرار پایگـاه  خصشا
کـه  با توجـه بـه ایـن: منظوره مدیریت بحران چند
ویژه در شـرایط بحرانـی نقـش  هاي پشتیبانی بـه پایگاه

هی و مـدیریت بحـران بـر د بسیار مهمی را در سـازمان
لذا الزم است با بررسی دقیـق و مطالعـات  دارند؛  عهده

هـا جامع، مکانی مناسب براي احداث این نـوع کـاربري
در سطح شهر در نظر گرفته شود تـا در جهـت ارتقـاء 

هاي آن مؤثر واقع گردد. امـا کارآمدي در انجام فعالیت
تـوان بـه  تنها با ایجاد و یا افزایش تعداد این مراکز نمی

ه ري دست یافت. با توجـه بـاهداف مدیریت بحران شه
ها در نظر گرفته شـده  کارکردهایی که براي این پایگاه

هاي  کاربري -زمان بحران در -(کارکرد مدیریت بحران
ها بایـد  زش بانوان در زمان عادي)، پایگاهآموزشی و ور

نظر عـالوه  اي سامان داده شوند که سایت مورد گونه به

در جهـت  ،هنگـام مخـاطرهبر تـأمین محـل ایمـن در 
چه بیشـتر پایگـاه حتـی در رسانی هر کارایی و خدمات

شرایط عادي نیز مؤثر و مفید واقع گردد که این امر بـا 
چگونگی پراکنش و توزیع فضایی آن رابطه مسـتقیمی 

ــاخص ــت در انتخــاب ش ــائز اهمی ــه ح ــاي  دارد. نکت ه
جـه بـه هـاي مـذکور، تویابی و سـاماندهی پایگاه مکان

هاي پشتیبانی در شـرایط  ی پایگاهاولویت نقش مدیریت
ها بـه  بحران بوده، لذا بایسته است در انتخاب شـاخص

خصوص در برابر زلزله) بیشتر از جنبـه  بحث ایمنی (به
ــارکرد  ــب ک ــه در قال ــادي ک ــایی آن در شــرایط ع پوی

  برده شده توجه شود. آموزشی و ورزشی بانوان از نام
کاررفتـه جهـت  به هاي در پژوهش حاضـر شـاخص

هـاي پشـتیبانی مـدیریت بحــران در سـاماندهی پایگاه
زیر معیار به شرح زیر به کار  34معیار اصلی با  8قالب 

  گرفته شده است:
  

 
   



 125                                                    ....فضایی معیاره چند گیري تصمیم از استفاده با بحران مدیریت پشتیبانی پایگاههاي فضایی ساماندهی

  هاي پشتیبانی مدیریت بحران ي ساماندهی پایگاهها : شاخص1جدول 
  مأخذ  ضوابط  معیار و زیر معیار  شاخص

ی 
ژگ

وی
ري

شه
ت 

باف
  

پهنه 
  مسکونی

مسکونی با تراکم کم (مسکونی 
  طبقه) 3و  2ویالیی و مسکونی 

استقرار پایگاه در محلی که 
تراکم ساختمانی نسبت به کل 

  منطقه کمتر باشد
  نگارندگان

  مسکونی با تراکم متوسط 
  طبقه) 5و  4(مسکونی 

  طبقه) 6مسکونی با تراکم زیاد (
طبقه و مسکونی  9مسکونی ویژه (

  بلندمرتبه) ژهیو

  از لبه خارجی بافت   بافت فرسوده
  متر 500به شعاع 

مصاحبه با کارشناسان مدیریت 
  بحران

  نفوذپذیري
استقرار پایگاه در بلوکی که   هاي با حداکثر دسترسی بلوك

دسترسی آن نسبت به کل 
  منطقه باالتر باشد

  با دسترسی متوسطهاي  بلوك  نگارندگان
  هاي با حداقل دسترسی بلوك

دن
 بو

مل
شا

  

سطح کاربري پارك و فضاي   و فضاي سبز  کاربري پارك
 نگارندگان  هکتار) 1سبز (با وسعت 

 نگارندگان  سطح اراضی ذخیره  اراضی ذخیره

  سطح کاربري ورزشی   کاربري ورزشی
 نگارندگان  هکتار) 1(با وسعت 

سی
ستر

ه د
بک

ش
 

  مصاحبه با کارشناسان   متر 200شعاع   1شریانی در جه 
 مدیریت بحران

  مصاحبه با کارشناسان   متر 100شعاع   2شریانی درجه 
 مدیریت بحران

  مصاحبه با کارشناسان   متر 50شعاع   کنندهجمع کننده و پخش
 مدیریت بحران

ري
کارب

 
ان

رس
ت 

دما
یخ

ها
  

  مصاحبه با کارشناسان   متر 1000شعاع   نزدیکی به بیمارستان
  مدیریت بحران

  مصاحبه با کارشناسان   متر 500شعاع   نزدیکی به مراکز درمانی
  مدیریت بحران

  مصاحبه با کارشناسان   متر 500شعاع   نزدیکی به مراکز نظامی و انتظامی
  مدیریت بحران

  مصاحبه با کارشناسان   متر 1500شعاع   نشانی هاي آتش نزدیکی به ایستگاه
  مدیریت بحران

  مصاحبه با کارشناسان   متر 1000شعاع   نزدیکی به پارك
  مدیریت بحران

  نگارندگان  متر 500شعاع   نزدیکی به مراکز آموزشی

  مصاحبه با کارشناسان   متر 200شعاع   هاي شهرداري نزدیکی به ساختمان
  مدیریت بحران

  نگارنده  متر 200شعاع   نزدیکی به مرکز ناحیه

ري
کارب

 
یژه

ي و
ها

  

  مصاحبه با کارشناسان   متر 200رعایت حریم   فاصله از تأسیسات خطرزا
  مدیریت بحران

  مصاحبه با کارشناسان   متر 200رعایت حریم   هاي گاز پرکنی فاصله از مغازه
  مدیریت بحران

  مصاحبه با کارشناسان   متر 200رعایت حریم   فاصله از کاربري صنعتی
  مدیریت بحران
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  متر 200رعایت حریم   فاصله از جایگاه سوخت (بنزین و گاز)
  مصاحبه با کارشناسان 

  مدیریت بحران

ریم
 ح

ت
عای

ر
  ها 

  حریم مسیل
متر از  15رعایت حریم 

  طرفین
  مصاحبه با کارشناسان 

  مدیریت بحران

متر از  10رعایت حریم   حریم کانال و جوي آب
  طرفین

  مصاحبه با کارشناسان 
  مدیریت بحران

  حریم خط مترو
متر از  7,5رعایت حریم 

  طرفین
  مصاحبه با کارشناسان 

  مدیریت بحران

  آهن حریم راه
متر از  17,5رعایت حریم 

  طرفین
  آهن ها و راه قانون ایمنی راه

  1369مرکز تحقیقات نیرو   متر 50شعاع   حریم پست برق

  حریم خطوط برق فشارقوي
متر از  51,5رعایت حریم 

  طرفین
  1369مرکز تحقیقات نیرو 

گی
ویژ

 
ین

 زم
اي

ه
 

تی
اخ

شن
  

  هاي زیرزمینی سطح آب

استقرار پایگاه در محلی که 
هاي زیرزمینی  سطح آب

 تر نییپانسبت به کل منطقه 
  باشد.

 نگارندگان

  شناسی سازندهاي زمین

از استقرار پایگاه در محلی که 
مقاومت مکانیکی، داراي  نظر

تري نسبت مقاومت نسبی باال
  به کل منطقه باشد.

 نگارندگان

  درصد 8 حداکثر  شیب زمین
  مصاحبه با کارشناسان 

  مدیریت بحران

  بیشینه شتاب سطح زمین
هایی  استقرار پایگاه در پهنه

  باشد که شدت زلزله نسبت 
  ها کمتر باشد. به سایر پهنه

 نگارندگان

گی
ویژ

 
تی

معی
 ج

اي
ه

  
  تراکم جمعیت در محالت

هایی  محلهاستقرار پایگاه در 
ها نسبت  که تراکم جمعیت آن

  ها بیشتر باشد. به سایر محله
 نگارندگان

  هاي جاذب جمعیت با غلبه  پهنه
  فضاي سبز و باز

هایی که  استقرار پایگاه در پهنه
ها  فضاي سبز و باز در آن

ها بیشتر  نسبت به سایر پهنه
  باشد.

 نگارندگان

  تراکم جمعیت بانوان

هایی  محله استقرار پایگاه در
که تراکم جمعیتی بانوان در 

ها  ها نسبت به سایر محله آن
  بیشتر باشد.

 نگارندگان

  مأخذ: نگارندگان
  

هـاي پشـتیبانی    ارزیابی موقعیت مکانی پایگـاه 
  تهران 18مدیریت بحران منطقه 

ساخت مدل و تبدیل مسئله/ موضـوع بـه یـک    
گیري به تصمیممسئله در این گام : اي شبکهساختار 

گردد. بدین منظور اي تجزیه و تحلیل می ساختار شبکه
-پرسـش 15به تعداد  )dematelاز پرسشنامه دیمتل (

یـابی نامه براي تعیین روابط بین عناصر به منظور مکان
  مراکز مدیریت بحران استفاده شده است.
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از بـین  طور که در روش دیمتل محاسبه شد، همان
 رابطه میان معیارهـا کـه بـا 520رابطه ممکن،  1156
افـزار  تر بودند شناسایی گردید و در محـیط نرم اهمیت

Super Decision  وارد و ارتباطــات میــان معیارهــا

هاي بعدي قرار  مشخص شد که مبناي مطالعه و تحلیل
جهت ارتباطات (درونـی و بیرونـی)  3گرفت. در شکل 

  .نمایش داده شده است

  

 
  

  رابطه)-: مدل مفهومی ساختاري (نقشه تأثیر3 شکل
  

تشــکیل مــاتریس مقایســه دودویــی و تعیــین 
ن وجـود و یـا عـدم پـس از تعیـی: بردارهاي اولویت
ها و عناصر که در قالب روش دیمتل رابطه میان خوشه

گردید حال نوبت بـه تعیـین اهمیـت معیارهـا بـا بیان 
باشـد.  ) میANPاي ( استفاده از فراینـد تحلیـل شـبکه

 Super Decisionافـزار  این مراحـل بـا اسـتفاده از نرم
  صورت پذیرفته است.

هـاي ) مشـابه مقایسـهANPاي (در تحلیل شـبکه  
ــله ــی در روش سلس ــی (  دودوی ــر AHPمراتب )، عناص

ها با توجه به روابط درونـی وشهتصمیم در هر یک از خ
و بیرونی و در ارتباط بـا معیارهـاي کنترلـی بـا دامنـه 

گردنـد کـه بـا طراحـی مشـخص مـی 9تا  1عددي از 
نامـه دوم و تکمیـل آن از سـوي متخصصـان و پرسـش

نخبگان، ارجحیت معیارها نسبت به همدیگر مشـخص 
گردیــد. در ایــن مرحلــه بایــد در نظــر داشــت ضــریب 

باشـد.  1/0در این مرحلـه نبایـد بیشـتر از   ناسازگاري
عـدد بـوده کـه  30هاي مرحله دوم  شامل نامهپرسش

هاي بـا خطـاي  ابتدا با آزمون خطا بررسی شد و جواب

مانـده  هـاي باقی حذف شـد و سـپس جواب 0,1باالي 
باهم جمع شده و میانگین محاسبه گردید و با نرمالیزه 

  .شدن جواب نهایی حاصل آمد
ــکیل  ــه تشـ ــدیل آن بـ ــوپرماتریس و تبـ سـ

اي، سه نـوع  در مدل تحلیل شبکه: سوپرماتریس حد
کننـده  شود کـه هرکـدام تکمیل ابرماتریس تشکیل می

  .هستندیکدیگر در به دست آوردن جواب نهایی 
 ــه ــدون وزن ب ــاتریس ب ــر م ــه اول اب طور  در مرحل

آمده از ماتریس مقایسـات  دست مستقیم از اوزان به
  شود. میزوجی ایجاد 

 دار از طریـق ضـرب  در مرحله دوم ابر ماتریس وزن
کردن مقادیر فوق ماتریس بدون وزن در وزن گروه 

  شود.  مربوطه حاصل می
 ابـر مـاتریس محدودشـده  ،در آخرین مرحله فـوق

 محاسبه خواهد شد.
در پایان با توجـه بـه روابـط بـین و دورن متغیرهـا در 

 2 جـدولصـورت اي، اولویت معیارها به ساختار شبکه
  دست آمده است. به



  97زمستان  / ام سیشماره مسلسل  / هشتممجله آمایش جغرافیایی فضا /سال                                                                                      128

  هاي پشتیبانی مدیریت بحران پایگاه یابی مکان راستاياي در  حلیل شبکهحاصل از روش دیمتل و ت : اوزان2جدول 
  وزن نهایی  معیار  وزن نهایی معیار

 0٫013902 بافت فرسوده  0٫150159  تراکم جمعیت در محالت
 0٫012703 بیشینه شتاب سطح زمین  0٫121664 اراضی ذخیره

 0٫01225 درمانی 0٫114605 پارك و فضاي سبز
 0٫011152 آموزشی  0٫069823 1درجه 
 0٫0092 نظامی و انتظامی 0٫06854 پارك

 0٫006505 مرکز ناحیه 0٫066117 هاي جاذب جمعیت با غلبه فضاي سبز پهنه
 0٫005856 یپرکن مغازه گاز  0٫054793 2درجه 

 0٫003808 جایگاه سوخت 0٫038834 تأسیسات خطرزا
 0٫003287 يخطوط برق فشارقو 0٫036313 پهنه مسکونی
 0٫00301 شناختی ینسازندهاي زم 0٫035594 جمع کننده

 0٫002609 مسیل 0٫033152 نشانی آتش
 0٫001894 پست برق 0٫023229 تراکم جمعیت بانوان

 0٫000815 مترو خط 0٫022548 صنعتی
 0٫000359 شیب زمین 0٫022032 بیمارستان
 0٫000274 یرزمینیز يها سطح آب 0٫020741 ورزشی

 0٫000242 کانال و جوي آب 0٫017194 شهرداري يها ساختمان
 0٫000031 آهن راه 0٫016766 یرينفوذپذ

  هاي نگارندگان مأخذ: یافته
  

-دیمتـل هاي صورت گرفتـه بـا روش طبق تحلیل
بیشترین ضـریب ، )ANP-DEMATELتحلیل شبکه (

معیار تراکم جمعیت، اراضی ذخیره و پـارك اهمیت را 
معیـار شـیب، کمتـرین میـزان ضـریب را به ترتیـب و 

هاي زیرزمینـی، کانـال و جـوي آب و حـریم  سطح آب
 د. آهن را در ارتباط باهدف پژوهش دریافت نمودن راه

هــا در ســامانه اطالعــات  تحلیــل فضــایی داده
پــس از تعیــین ضــریب اهمیــت نســبی : جغرافیــایی

هاسـت. در همـین  حال نوبت بـه سـنجش آن ،ها معیار
منظور دستیابی به اطالعات  ها به راستا نیاز است تا داده

هـاي چنـدمنظوره فید در رابطه بـا سـاماندهی پایگاهم
پشتیبانی مدیریت بحران مـورد پـردازش قـرار گیرنـد. 

ــر باقابلیت ــن ام ــاي نرم ای ــزار  ه ــیم  Arc Gisاف و تنظ
معیـار در  34نیـاز بـراي هـر  هاي اطالعاتی مـورد الیه

 معیــار اصــلی مــورد ارزیــابی قــرار گرفــت. از 8قالــب 
هاي معیار عمدتاً با واحدهاي متفـاوتی  که نقشه آنجایی

واحد شیب و واحد تراکم مانند  –شوند  گیري می هانداز
بنابراین باید در قـالبی  ؛مقایسه نیستند  قابل -جمعیت

دیگـر قـرار داده شـوند. بـر همـین  هـم مقایسه با قابل
 صورت استاندارد و همسو تعریـف شـوند. اساس باید به

 بـه حاضـر پـژوهش در اسـتفاده مـورد استانداردسازي
  .است بوده فازي روش
ــق در   ــازي منط ــویت ف ــک عض ــر ی ــک در عنص  ی

ــه، ـــب مجموع ــداري اـ ـــدرب مق ــک ازهـ ــویت( ی  عض
 تعریـف) کامـل عضـویت عـدم(ر صـف اــت  )لــامــک

هایی در این روش براي استاداردسازي شاخص. شود می
n  کــه جنبــه مثبــت دارنــد از تــابع و  =

هــایی کــه جنبــه منفــی دارنــد از تــابع  شــاخص
n بیـانگر  nتـابع شود که  استفاده می =

 رجـهد .ام اسـتjام در معیـار iکمیت پیکسلیا گزینـه 
 کـه شـود می بیان عضویت تابع یک با معموالً ،عضویت

 پیوسـته غیرخطی، خطی، صورت به تواند می تابع شکل
  .باشد ناپیوسته یا و

پس از استانداردسازي، هر الیه  یا معیار بر اسـاس   
هــاي  نســبی آن در خصــوص اســتقرار پایگــاه اهمیــت

پشتیبانی مدیریت بحـران وزن دهـی شـد و در ادامـه 
هایی کــه در رابطــه  ها، مؤلفــه بــراي ســنجش شــاخص

صــورت همزمــان تأثیرگذارنــد  باهــدف پــژوهش به
عیارها) از طریـق تحلیـل فضـایی همپوشـانی بـاهم (م

ها الیه جدید حاصل گردیـد. شده و از ترکیب آن تلفیق
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هاي بافت  . شاخص ویژگی1ترتیب از سمت راست به چپ:  هاي پشتیبانی مدیریت بحران بههاي سنجش پایگاه : شاخص4 شکل

. شاخص 5ي خدمات رسان، ها . شاخص کاربري4دسترسی، . شاخص شبکه 3ي شامل بودن، ها . شاخص ویژگی2شهري، 
  ي جمعیتی.ها . شاخص ویژگی8ي زمین شناختی، ها . شاخص ویژگی7. شاخص رعایت حریم، 6هاي ویژه،  کاربري

  
هاي اطالعاتی) با اسـتفاده  ها (الیهتلفیق شاخص

در گـام اول روش وایکـور، بـاالترین : از روش وایکور
푓ارزش   

푓ترین ارزش و پایین ∗ توابع معیار براي همه   

در مرحلـه بعـدي فاصـله هـر  گـردد. ها تعیین می الیه
  آل حل ایده گزینه از راه
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 ها محاسبه و سپس حاصـل جمـع براي تمامی شاخص
براي ایده آل  1معادله ها براي ارزش نهایی با توجه  آن
  شود. براي ایده آل منفی محاسبه می 2معادله و 

푆  1معادله  =
∑ 푤푖 푓  

∗ 푓  

푓  
∗ 푓  

푅  2معادله  = 푚푎푥 푤 (푓  
∗ 푓  )/(푓  

∗ 푓 )  

  

  
  )Sj: محاسبه فاصله از ایده آل مثبت (5 شکل

  

  
  )Rjمحاسبه فاصله از ایده آل منفی ( : 6 شکل

  
)Sj( ) یا بهترین ترکیب وRj یا بدترین ترکیب که (

ها  بندي بر اساس فاصله گزینـه طبق روش وایکور، رتبه
هاي مناسبی جهت ، شاخصشود میمحاسبه و از این د

ــق ــاهســنجش دقی ــر پایگ ــاي پشــتیبانی در  ت ــب ه قال
آینـد. ندمعیاره به شـمار مـی گیريهاي تصمیم تکنیک

موجـود از ضـریب   صورت که هر چه فاصله پایگاه ینبد
ایده آل مثبت و منفی کمتر باشد پایگـاه مـوردنظر بـه 

تر بـوده و هـر چـه ایـن  حالت بهینه و مطلوب نزدیـک
ین وضـعیت بـفاصله بیشتر باشد بیانگر شدت اختالف 

  است. موجود و وضعیت مطلوب

)، میزان مطلوبیت مکانی Sjدر الیه ایده آل مثبت (
که بر ایـن  استمتغیر  0,1تا  0,66در طیفی از ارزش 

ها به  هایی که ارزش مکانی آن ها یا مکان اساس پیکسل
مطلوبیت بیشتري جهـت  تر باشد، نزدیک 0,66ضریب 

هاي پشتیبانی مدیریت بحـران دارنـد و هـر  ایجاد پایگا
تر باشـد  نزدیک 0,1ارزش پیکسل به ضریب چه میزان 

شـود. بـراي الیـه ایــده آل  از مطلوبیـت آن کاسـته می
تـا  0,26) نیز میزان مطلوبیت مکانی در بازه Rjمنفی (

هـاي بـا  ها یا مکان آمده است که پیکسل دست به 0,05
ـــت و پیکســـل 0,26ارزش  ـــا  بیشـــترین مطلوبی ها ی
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ت را جهـت کمتـرین مطلوبیـ 0,05هاي با ارزش  مکان
  دارند.جانمایی مراکز پشتیبانی مدیریت بحران 

در ادامه براي دستیابی به میزان مطلوبیـت مکـانی 
هاي پشتیبانی مـدیریت فضایی پایگاه مکان یابیجهت 

طبق تابع زیـر Qiشهر تهران، ضریب  18بحران منطقه 
  موردمحاسبه قرار گرفت.

  

푄  3معادله  = 푉  (푆  푆∗)/(푆 − 푆∗)
+ (1

− V)
푅  푅∗

푅 − 푅∗  
푆  4معادله  = 푚푎푥푆 푆∗ = 푚푖푛푆  
푅  5معادله  = 푚푎푥푅 푅∗ = 푚푖푛푅  

 )Opricovic,2009: 1559.(

  )Rال منفی () و ایدهS: ضریب ایده آل مثبت (3جدول 
  ضریب شاخص

S∗ 0,1 

S  0,067 
R∗ 0,05 
R  0,26 

  هاي نگارندگان مأخذ: یافته
  

 
  

  شهر تهران 18هاي پشتیبانی مدیریت بحران منطقه  بندي ساماندهی فضایی پایگاه پهنه: 7 شکل
  

هاي صورت گرفته در قالـب تکنیـک  پس از تحلیل
بنــدي فضــایی بــه منظــور یــافتن  وایکــور، جهــت رتبه

ــان ــاي مناســب  مک ــتقرار پایگاهه ــاي پشــتیبانی اس ه
 Qiمــدیریت بحــران در منطقــه موردمطالعــه، ضــریب 

بدست  0,21تا  0,06محاسبه گردید که در طیفی بین 
گیري چند  آمد. تفسیر ضریب مذکور در تحلیل تصمیم

صـورت اسـت کـه هـر چـه واحـد  معیاره فضایی بدین
 ،مکانی پیکسل بیشتر باشـد بـه لحـاظ انتخـاب مکـان

ــت ــاه پش ــت پایگ ــران داراي مطلوبی ــدیریت بح یبانی م
تناسـب کـاهش ارزش، از مطلوبیـت  بیشتري بوده و به

 نهـایی، تحلیـل جهت مکانی آن نیز کاسته خواهد شد.
 بلــوك دهنده تشــکیل هاي پیکســل ارزش میــانگین

 و شـد گرفتـه نظـر در بلـوك آن نهایی ارزش عنوان به
 8 نقشـه صورت  به ناحیه هر براي یپیشنهادي ها بلوك
  .گردید ارائه
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  تهران 18هاي مدیریت بحران منطقه  ي پیشنهادي جهت جانمایی پایگاهها مکان: 8 شکل

  

  
  

 شهر تهران (نگارنده) 18: نمودار الگوي پراکنش پایگاههاي پیشنهادي در منطقه 9شکل 

  
، 1بر ایـن اسـاس مکـان پیشـنهادي بـراي ناحیـه 
ــه  ــه بهداشــت؛ ناحی ــع در محل ــارك گلســتانه واق ، 2پ

 6670ي بــا کـاربري فضــاي سـبز بــا مســاحت ا قطعـه
ــه  ــع؛ ناحی ــهداي یافت3مترمرب ــارك ش ــا  ، پ ــاد (ب آب

همجواري بایر، آموزشی، فرهنگی و مسـکونی)؛ ناحیـه 

 مترمربـع و 4630، کاربري فضاي سـبز بـا مسـاحت 4
ــا مســاحت  5درنهایــت در ناحیــه  ،کــاربري ورزشــی ب

هاي مناسـب جهـت  یتسـاعنوان  مترمربع بـه 20989
هاي پشـتیبانی مـدیریت بحـران پیشـنهاد پایگاه ایجاد

  شود. می
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ها، نحوه به اینکه در بحث ساماندهی پایگاهبا توجه 
اهمیـت بسـیاري  لـذاها در سطح منطقه نیز  توزیع آن

ارزیابی الگوي توزیـع فضـایی برخوردار است، لذا جهت 
ـــانگین  پایگا ـــل می ـــنهادي از روش تحلی ـــاي پیش ه

شده است. طبـق  ترین فاصله همسایگی استفاده نزدیک
هـاي پایگاه شـده مشاهدهنتایج تحلیل، میانگین فاصله 

متر و میانگین فاصـله مـورد انتظـار  2364پیشنهادي 
کـه اخـتالف زیـادي را نشـان -اسـتمتـر  1376برابر 

ترین فاصـله  نزدیک یانگینم یبضرهمچنین  -دهد می

دهـد کـه بیـانگر  را نشان می 1,7، عدد )R( یگیهمسا
ــراکنش پایگاهایــن واق ــع پ ــوده کــه توزی هــاي عیــت ب

پیشنهادي در سطح منطقه از الگوي یکسان یا منظمی 
) Zکند. با در نظر گرفتن امتیـاز اسـتاندارد ( پیروي می

+ 96/1از و ایـن عـدد  -بـه دسـت آمـده 3که ضـریب 
 0,002کـه معـادل  p-valueو همچنین -است تر بزرگ

توان الگوي پراکنش یکنواخت و مـنظم را باشد، میمی
  کرد.با اعتبار و گواه باالیی تأیید 

  
  هاي پیشنهادي (نگارنده) ه ترین فاصله همسایگی پایگا نزدیک : نتایج تحلیل میانگین4جدول 

 شده مشاهدهمیانگین فاصله   متر 2364
 میانگین فاصله مورد انتظار  متر 1376
 )Rترین فاصله همسایگی ( ضریب میانگین نزدیک 7/1
  )Z( استانداردشدهامتیاز  1/3

0021/0  p-value 

 
  گیرينتیجهجمع بندي 

ــران پایگاه ــدیریت بح ــتیبانی م ــاي پش ــهري  ه ش
حلی اساسی براي مقابله بـا بالیـا و کـاهش  عنوان راه به

مـورد توجـه قـرار گرفتـه  تهرانپذیري در شـهر آسیب
ریزان شـهري در هـر  است. یکی از وظایف مهم برنامـه

یابی و یـا سـاماندهی  مکان ریزي اجرایی، سیستم برنامه
ــن ب هــاي مــذکور میپایگاه اشــد. آنچــه در اســتقرار ای
اي در نحوه امدادرسانی دارد العادهت فوقها اهمی پایگاه

هاســت، مناســب و مکــان گزینــی بهینــه پایگاهتوزیــع 
رسـانی مناسـب،  اي که عالوه بر امکـان خدمات گونه به

اي صـورت  گونـه هـا بایـد به انتخاب محل قرارگیري آن
خطــري نباشــد. گونــه  یچهیـد درتهدگیـرد کــه ســازه 

انی که در مواقـع هاي پشتیبانی، زم دیگر پایگا عبارت به
کننـد  درسـتی ایفـا قش مـدیریتی خـود را بهبحرانی ن

پذیري شــهر گــام  توانــد در جهــت کــاهش آســیب می
ه مکان در نظـر گرفتـه مؤثري به شمار آیند، اما چنانچ

روز فاجعه سبب آسیب دیدن ها در صورت بُبراي پایگاه
در عمـل هـا ه شود، آنگـاه نقـش مـدیریتی پایگاهپایگا

لـذا سـاماندهی و بحران دوم رخ خواهد داد؛ زکارافتادها
مناسب پایگاههاي مذکور با توجه به عملکرد حساسـی 

پذیري بـر  که در زمان بحران در جهت کـاهش آسـیب
هاي  عنوان یکــی از سیاســت توانــد بــه عهـده دارنــد می

  پذیري به شمار رود. کاهش آسیب
 8هـاي مـذکور از سـاماندهی فضـایی پایگاهجهت 

ــو ــت عن ــاخص تح ــا ان ویژگیش ــهري، ه ــت ش ي باف
هـاي شامل بودن، شبکه دسترسی، کاربري يها ویژگی

ــان، کاربري ــا خــدمات رس ــریم، ه ــت ح ــژه، رعای ي وی
ي جمعیتـی در هـا ي زمین شناختی و ویژگیها ویژگی
ي انجام ها زیرمعیار استفاده شد. طبق بررسی 34قالب 
) Rj)یا بهتـرین ترکیـب و (Sj(است که از شاخص  شده

 جهــت وایکــور، تکنیـک قالــب دریـا بــدترین ترکیـب 
 مناسـب مکانهـاي یـافتن منظـور به فضایی بندي رتبه

 منطقه در بحران مدیریت پشتیبانی پایگاههاي استقرار
 استفاده شده است Qi ضریب مطالعه و در نهایت مورد

  .دست داده استه را ب 0,21 تا 0,06 بین طیفی که
 پیکسـل مکـانی واحد چه هر که است صورت بدین

 پشـتیبانی پایگـاه مکـان انتخـاب لحاظ به باشد بیشتر
 بـه و بـوده بیشـتري مطلوبیـت داراي بحـران مدیریت

 کاسته نیز آن مکانی مطلوبیت از ارزش، کاهش تناسب 
  .شد خواهد
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