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هاي شهري با استفاده از مدل گزینی پناهگاهسنجی مکانامکان
(IO)  و روش(AHP)  منطقه یک گانه  13(مطالعه موردي: محالت

  شهر کرمان)
   خمّر غالمعلی

   صالح گوهري حسام الدین
   حسینی زهرا

  19/01/1394تاریخ پذیرش:     20/03/1393تاریخ دریافت: 
  چکیده

ترین لرزه به عنوان یکی از مخربطبیعی و غیرطبیعی، زمین رمترقبهیغدر میان تمامی حوادث 
ي زمین را ساکنان شهرها و روستاهاي اکثر نقاط کره شود که همواره زندگیسوانح طبیعی محسوب می

تواند آسودگی خاطر شهروندان، اي است که میترین مقولهکند. پدافند غیرعامل شهري، مهمتهدید می
ریزي هاي شهري را فراهم آورد. هدف از این پژوهش، برنامهها و ایمنی زیرساختامنیت جانی و مالی آن

باشد. روش اي در سطح منطقه یک شهر کرمان میمحله گزینی پناهگاهمکان پدافند غیر عامل شهري و
ها با میدانی و تحلیل داده هاياي، بررسیتحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه -تحقیق، توصیفی

کار   GISکه در محیط (Karmaniya Hazard Model)افزار الحاقی کارمانیا خطر استفاده از نرم
-دهد پناهگاهباشد. نتایج نشان میمراتبی میپوشانی شاخص و فرآیند تحلیل سلسلههمکند، مدل می

نفري منطقه است و حدودا به  126159نفر از جمعیت  36140اي شهري، تنها پاسخگوي محله   هاي 

2 میزان
دهد ي داراي اهمیت بیشتر، کل محالت را پوشش نمیشدههاي انتخابمکانکمبود فضا داریم.  3

یابی پناهگاه در ایران براي اولین بار مکانها پاسخگوي جمعیت محالت نیست. چنین این مکانهم   و 
- می این تحقیق نشان نتایج. شده است انجام ايدر تحقیق حاضر انجام گرفته است که در مقیاس محله

 برابر در منطقه موجود جمعیت که فضاهاي مدنظر براي انتخاب پناهگاه در این سطح پاسخگوي دهد
   نیست. حوادث

پوشانی مراتبی، روش همسیستم اطالعات جغرافیایی، محالت، مدل تحلیل سلسله واژگان کلیدي:
  شاخص، منطقه یک کرمان
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  مقدمه -1
  بیان مسئله -1-1

در جهان کنونی، آمادگی و امنیت در برابر حوادث غیرمترقبه امري ضروري و بسیار مهم 
یافته بخش مهمی از قدري داراي اهمیت است که کشورهاي توسعهموضوع بهشود. این تلقی می

ریزي براي دهند. بنابراین لزوم برنامههاي جامع و ملی خود را به آن اختصاص میریزيبرنامه
 ریزان شهري باید به آن توجه کنند. مواقع بحرانی امري است که مسئوالن، طراحان و برنامه

   عنوان یکی ازلرزه بهغیرمترقبه طبیعی و غیرطبیعی، زمیندر میان تمامی حوادث 
شود که همواره زندگی ساکنان شهرها و روستاهاي اکثر ترین سوانح طبیعی محسوب میمخرب

کشور را در سطح جهان در بر  35کند. امروزه خطر زلزله حداقل ي زمین را تهدید مینقاط کره
  ).199: 1382و اکثر مرگ و میرهاست (اسمیت،  هاي زندگیگیرد و خود عامل ناکامیمی

هاي انسانی و نماید تقابل پدیدهچه زلزله را تبدیل به یک فاجعه مخرب و یک بحران میآن
 نیترمهم). 1: 1390باشد (کردوانی و همکاران، ساز با این پدیده طبیعی میعوامل انسان

باشد ابنیه می کالبدي پذیريآسیب شود،می بحران بروز به منجر زلزله بروز هنگام در که عواملی
.(Gharakhlou, 2009: 2) ًآثار شهري مناطق در طبیعی بالیاي و حوادث وقوع شدمی تصور قبال 

 مشخص تغییرات به توجه با امروزه، اما دارد. روستایی مناطق با مقایسه کمتري در پیامدهاي و
     بسیار غیرمترقبه حوادث برابر در را هاآن آمده، وجود به شهرها و سازمان ساختار در که

پذیري شهر در برابر زلزله، یکی از اهداف بنابراین ضرورت کاهش آسیبکرده است.  پذیرضربه
  ).1: 1390گردد (شمس و همکاران،ریزي شهري محسوب میریزي کالبدي و برنامهاصلی برنامه

تواند آسودگی خاطر  اي است که میلهترین مقودر این راستا پدافند غیرعامل شهري، مهم
هاي شهري را فراهم آورد. پدافند ها و ایمنی زیرساختشهروندان، امنیت جانی و مالی آن

گونه تهدید گیرد و در هنگام بروز هرغیرعامل، مجموعه اقداماتی است که قبل از خطر انجام می
ها و تأسیسات و تجهیزات ساختمانها، پذیري انسانطبیعی و غیرطبیعی موجب کاهش آسیب

  ي اصلی این پژوهش را به خود اختصاص داده است.گردد؛ موضوعی که مسئلهیک کشور می
 مشکالت کهاین به نظر باشدمی دیدگانآسیب اسکان غیرمترقبه حوادث مشکالت جمله از
 روشی با اضطراري اسکان طرح یک بیاید وجود به تواندمی اضطراري اسکان در ايعدیده
 بکاهد. فوق مشکالت از چشمگیري نحو به تواندمی المللیبین استانداردهاي بر منطبق و صحیح

 و سرپناه بررسی و تأمین به بازماندگان هايناراحتی و هاسختی از بزرگی بخش که جاآن از
  کند.می نشان خاطر را سوانح امداد از بخش این اهمیت شودمی مربوط مسکن
 ادامه و موقتنیمه یا موقت اسکان شودمی مطرح هر حادثه از پس که مسائلی ترینمهم از

 و بررسی تحقیق هدف کهبه این توجه با بخش این در .است سانحه بازماندگان دائم اسکان آن،
  باشدمی هاي شهريپناهگاهگزینی مکانسنجی امکانموقت در قالب  اسکان مرحله ارزیابی
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 آسیب از افراد ماندن مصون سرپناهی جهت ایجاد را موقت اسکان بحث در گام اولین توانمی
 عنوان تحت آن از که نمود، ذکر را هاآن در امنیت احساس و تقویت ایجاد نیز و جوي شرایط
 اضطراري اسکان هايشیوه ترینرایج از یکی چادر از استفاده.  شودبرده می نام اضطراري اسکان
 بازسازي مرحله که آنجا از اما. رسدمی نظر به مناسب کامالً اولیه بحرانیشرایط  براي که است

 و انجامدمی طول به توجه قابل مدتی و اجرایی فنی اقتصادي، مختلف دالیل به موارد اغلب در
 و است اولیه انسان نیازهاي کنندهتأمین تنها اضطراري مسکن که امر این به عنایت با چنینهم

 گردد محسوب – سال یا و ماه چندین – بلندمدت نسبتاً سکونتی محل عنوان به تواندنمی
 اسکان اقتصادي و فنی به دالیل کهاین به واسطه .یابدمی را اهمیت خود موقت اسکان

 در )زمستان شدید همچون سرماي( جوي نامناسب شرایط از را ساکنانش تواندنمی اضطراري
 مدت در را ساکنانش نیازهاي حدي تا بتواند که سرپناهی ساخت ضرورت لذا دارد نگه امان

کند. بنابراین می تجلی موقت اسکان مرحله گیريشکل به سازد برآورده تريطوالنی زمان نسبتاً
 تهدیدات، انواع مقابل در خاص کاربري و تخصصی طراحی به خاطر که است پناهگاه مکانی

 امنیت و باشد برخوردار باالتري مراتب به حفاظت درجه از متعارف هايساختمان به نسبت
  .فراهم نماید افراد براي را بیشتري روانی و جانی

ي شهرهاي باالي نیم شهر کرمان، به عنوان مرکز استان کرمان از نظر جمعیتی در رده
ترین شهر جنوب شرق کشور، ترین و بزرگاي، به عنوان مهممیلیون نفر کشور و از نظر ناحیه

چنین قرارگیري این شهر بر روي اي است. توجه به موارد ذکرشده و هملکرد فرامنطقهداراي عم
ریزي پدافند غیرعامل شهري را براي آن، هیمالیا، ضرورت لزوم برنامه - خیز آلپکمربند زلزله

 در طبیعی حوادث گونه این وقوع سابقه به توجه بیش از پیش حائز اهمیت کرده است. با
 مکانی ایجاد بر عالوه بتواند حادثه که از بعد) بحران مدیریت( ریزينامهبر ضرورت منطقه،
 شود حفظ ها آن در انسانی که شان باشد مکانی...  و اجتماعی امنیتی، کالبدي، نظر از مناسب

 الزمه گفته بتوان شاید. کند زده فراهمزلزله هايانسان براي را عادي زندگی به سریع بازگشت و
 شهري مستعد مناطق در حادثه بحران و وقوع از قبل ریزيبرنامه هدفی، چنین به یابیدست

باشد که در پژوهش حاضر در قالب مطالعه موردي شهر کرمان به این مهم پرداخته شده می
  است.

  
 اهداف تحقیق -2-1

  صورت زیر بیان کلی تحقیق به تحقیق، اهدافو ضرورت انجام  مساله تعریف به توجهبا 
  :ودشمی

 اي ساختار فضایی منطقه یک شهر کرمان؛پذیري لرزهارزیابی وضعیت آسیب -
 پناهگاه شهري منطقه یک کرمان.  و غیرعامل پدافند ریزيبرنامه -
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 شناسایی وضعیت موجود پدافند غیرعامل منطقه یک شهر کرمان؛ -
نظر گرفتن موانع و  ریزي پدافند غیرعامل با دراستفاده از امکانات و تسهیالت براي برنامه -

 ها؛محدودیت
  به وضعیت پایدار و مطلوب از لحاظ پدافند غیرعامل. یابیدست ارائه راهکارهاي مناسب و -
  
 تحقیق پیشینه و نظري مبانی - 1- 3

تأمین سرپناه "اي با عنوان هاي جامع در این زمینه، مطالعهي اولین پژوهشاز جمله
پردازان سوانح باشد که توسط تعدادي از نظریهمی 1977ل در سا "اضطراري: دورنماها و موارد

  ).19: 1386 فالحی،(یافت  انتشار در مقیاس محدود
، یکی از کارشناسان 1توسط یان دیویس "سرپناه پس از سانحه"، کتاب 1978در سال 

 ي هماهنگی امداد و سوانحمعروف امور سوانح و بازسازي، انتشار یافت و چهار سال بعد اداره
سازمان ملل متحد کتاب ارزشمند دیگري را با همین عنوان منتشر کرد. در هر دو کتاب مذکور 

هاي امدادي پس از سانحه العاده و نقش شاخص سرپناه به عنوان محور اصلی برنامهاهمیت فوق
  ).19: 1386 فالحی،( است هاي تأمین آن اشاره شدهمورد بررسی قرار گرفته و به سیاست

شود که چارچوب خاصی ي هشتاد، مالحظه میشده تا اوایل دهههاي ارائهدیدگاه با مقایسه
ي هماهنگی امداد و اداره 1982در باب سرپناه پس از سانحه وجود نداشته است، ولی در سال 

ضمن  "راهبردهایی براي امداد"بندي تجربیات گذشته، با عنوان سوانح سازمان ملل با جمع
ضوع سرپناه بر فرآیند بودن آن تاکید کرده است. چارچوب اتخاذشده در محوریت قرار دادن مو

استوار است » نتایج«و » مسکن در بازسازي«، »سرپناه اضطراري«این کتاب بر سه بخش 
  ).  23: 1386(فالحی، 

جدیدترین سند با ارزش در این زمینه، کتابی است که روند تکاملی سرپناه را از سال 
گاه، ها و تغییرات مهم در سکونتبررسی قرار داده و چگونگی پیشرفتمورد  2006تا  1982

دهد. این کتاب مروري بر سرپناه و مسکن پس از سانحه را مورد نقد و تجزیه و تحلیل قرار می
ي توسط سازمان ملل متحد است. در این فاصله 1982سرپناه پس از سانحه منتشره در سال 

و  2اي فراوانی نیز توسط مؤسسات خصوصی مانند آکسفامهها و جزوهزمانی، دستورالعمل
  ). 20: 1386نهادهاي سازمان ملل متحد تدوین شده است (فالحی، 

پاسخ به بحران شهري ") در پژوهشی تحت عنوان 2000ویلیامز، باثو و راسل نیز در سال (
ر گرفتن پس از در نظ "گذاري مرکز شهر منچسترریزي براي بمب(واکنش اضطراري برنامه

هاي ریزي اضطراري، بررسی ظرفیتهاي برنامهمختصري از رابطه بین حوادث طبیعی و روش

                                         
١ Davis, Ian  
٢ Oxfam  
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محلی براي مدیریت بحران و توجه خاص به ترتیبات زمانی و مکانی را در مواقع بحران مدنظر 
  . (Williams et al, 2000: 293)اند داشته

ریزي هدف چندگانه مدل برنامه"وان ) در پژوهشی با عن2011کرباسیان و عابدي در سال (
مدل  کارگیريبا به "غیرخطی براي انتخاب سایت امکانات بر اساس اصول پدافند غیرعامل

از دو جنبه کمی و کیفی پدافند غیرعامل  مختلف هايمکان انتخاب به ،ریزي غیرخطیبرنامه
  .(Karbasian and Abedi, 2011: 243)اند پرداخته

هاي مدیریت اضطراري در پژوهشی با عنوان سوانح طبیعی و سیستم 2012کپوکو در سال 
منطقه و حومه اورالندو در ایالت فلوریدا را با تمرکز بر عوامل  طور نمونهدر مناطق شهري، به

گیري و تشکیل مدیریت در اورژانس شهري، روابط درون سازمانی چندوجهی و اهداف شکل
در سطح شهرستان، مورد برسی قرار داده است  طور خاصمشترك در سطح محلی و به

(Kapucu, 2012: 41).  
 به موقت اسکان یابیمکان"عنوان  با ايمقاله همکاران و صمدزاده مطالعه دیگري، در
 ،"هوشمند مکانی اطالعات هايسیستم بکارگیري مبناي بر غیرمترقبه مدیریت حوادث منظور

 مکانی اطالعات (GIS) مسائل حل در هاآن متعدد هايقابلیت که فازي، سیستم منطق از
 شده استفاده یابیمکان جهت گیريتصمیم منظور به رسیده، اثبات به مکانی بر پیچیده مبتنی
 ها،ها، درمانگاهبیمارستان( درمانی مراکز از فاصله :تحقیق این در تأثیرگذار عوامل .است

 نشانی،آتش مراکز و هاایستگاه از فاصله برق، و گاز فشار تقلیل هايایستگاه از ، فاصله)اورژانس
است  شده گرفته نظر در سبز فضاي مساحت و هاساختمان ارتفاع گاز، و بنزین از پمپ فاصله

  ).1- 10: 1384 همکاران، صمدزادگان و(
 شهرداري یک منطقه در "اسکان و امداد مراکز یابیمکان"عنوان  با پژوهشی نیز اسالمی

 به بحران وقوع از امدادرسانی پس مراکز استقرار براي مناسب هايمکان تعیین منظوربه تهران
 را اسکان و امداد یابی مراکزمکان معیارهاي پژوهش این در. است کرده ارائه) لرزهزمین( ویژه

 چون عناصري وي. داندبودن می مجهز و بخشی اثر کارایی، ایمنی، شاخص چهار بر مشتمل
 بودن مناسب ها،حوزه پذیريآسیب معابر، شبکه انسان، خطرساز هايکانون طبیعی، خطرات
 بر را انتظامی و نظامی و مراکز نشانیآتش هايایستگاه درمانی، مراکز به بودن نزدیک زمین،
    براي متعارف گرفتن استانداردهایی نظر در با سپس و کرده بنديتقسیم هاشاخص اساس

 براي را هامکان جغرافیایی، بهترین اطالعات سیستم از گیريبهره با و اطالعاتی هايالیه
  ).53: 1390(احدنژاد روشتی و همکاران،  است نموده تعیین اسکان و امداد مراکز استقرار

ریزي پدافند برنامه") در پژوهشی با عنوان 1388برنافر، عظیمی و احمدي، در سال (
هاي دانش پدافند غیرعامل ي مبانی و شیوهبا مطالعه "»مطالعه موردي شهر لنگرود«غیرعامل 
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ریزي منطبق با نیازهاي دفاعی شهر لنگرود، با توجه به موقعیت گیري جهت برنامهبه تصمیم
  ).42: 1388اند (برنافر و همکاران، جواري با دریاي خزر پرداختهحساس هم

 پذیريآسیب بررسی"ن ) در پژوهشی تحت عنوا1389میراحمدي و یادگارزاده در سال (
      به شناسایی کارآمدترین  "کارهاي کاهش آنغیرعامل و راه دیدگاه پدافند از شهرها فرم
   دهی فرم شهر براي افزایش ایمنی و کاهش خطرات ناشی از جنگ کارهاي سازمانراه

  ).1، 1389اند (میراحمدي و یادگارزاده، پرداخته
بررسی و ") در پژوهشی تحت عنوان 1389در سال ( ،يامینی و شهریارپریزادي، حسینی

کارگیري به نحوه به "تحلیل تمهیدات پدافند غیرعامل در شهر سقز در رویکردي تحلیلی
چنین به ضرورت پدافند ضوابط خاص پدافند غیرعامل در جهت باال بردن ایمنی شهرها و هم

ي راهبردهاي پدافند غیرعامل در کارگیراي و سپس به درك بهغیرعامل در سطح ملی و منطقه
  ).191: 1389پریزادي و همکاران (اند سطح شهر سقز پرداخته

هاي یابی بهینه پایگاهمکان") در تحقیقی تحت عنوان 1390عراقی و همکاران (شجاع
 6پشتیبانی مدیریت بحران با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی (مطالعه موردي منطقه 

ي پشتیبانی هاگزینی پایگاهبه شناسایی و بررسی عوامل موثر بر مکان ")شهرداري تهران
ها، بخش ها و تجزیه و تحلیل دادهها و نقشهسازي الیهاند و پس از آمادهپرداخته مدیریت بحران

ها پایگاهاین شمال شرقی تقاطع بزرگراه کردستان و شهید گمنام را به عنوان گزینه برتر 
  .)41، 1390عراقی و همکاران، (شجاع اندپیشنهاد داده

هاي شهري، امري یابی پناهگاهریزي براي مکاني پدافند غیرعامل و برنامهتوجه به مقوله
    یري استان کرمان از لحاظ حوادث غیرمترقبه طبیعی خطرپذي است که به علت سابقه

یر ناپذاجتناببه آن را  شود و لزوم پرداختنلرزه) بیش از پیش احساس میالخصوص زمین(علی
  نماید.می
  
  روش تحقیق -2

هاي هاي موجود به منظور پناهگاهپژوهش حاضر به دنبال بررسی امکان تعیین کاربري
اي شهري است. لذا در پی بررسی میزان قابلیت و ظرفیت چهار کاربري آموزشی، درون محله

معیت موجود منطقه در هنگام پذیرایی، مذهبی و ورزشی به عنوان پناهگاه براي پذیرش ج
  الخصوص زلزله است.  وقوع حوادث غیر مترقبه علی

اي و میدانی تحلیلی مبتنی بر مطالعات اسنادي، کتابخانه -روش انجام این پژوهش توصیفی
        است. ابتدا تجزیه و تحلیل اطالعات پژوهش با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی

(Arc GIS)  هاي پژوهش از محدوده مورد مطالعه، بعد از آن جهت تکمیل دادهانجام شده و
  بررسی میدانی صورت گرفته است. 
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باشد. ي مورد مطالعه، تمام مردم ساکن در منطقه یک شهر کرمان میي جامعهمحدوده
نفر جمعیت دارد. الزم به  126159این منطقه  1385طبق سرشماري نفوس و مسکن سال 

شهر  1390ست که جمعیت بلوکه (به تفکیک مناطق و محالت شهر) سرشماري سال ذکر ا
چنین استفاده شده است. هم 1385کرمان هنوز اعالم نشده که به ناچار از آمار جمعیتی سال 

علت انتخاب این منطقه از شهر به عنوان محدوده مورد مطالعه بدین دلیل است که این منطقه، 
اي از مرکز چنین در حال حاضر قسمت عمدههر را در برگرفته و همهسته اولیه و تاریخی ش

مطالعاتی پژوهش حاضر، از بین چهار  شود. با توجه به این مسأله که محدودهشهر را شامل می
ي موردي انتخاب شده است، لذا در این تحقیق کل منطقه شهر کرمان به صورت مطالعه

ر مد نظر بوده و به بررسی وضعیت کاربري اراضی و کالبدي این منطقه از شه -ساختار فضایی
 جمعیت ساکن منطقه در تعامل و ارتباط با هم توجه شده است.

باشد که توسط توماس مراتبی میدهی، روش تحلیل سلسلههاي ارزیابی و وزنیکی از روش
شد بادهی میهاي خوب وزنپیشنهاد شد و امروزه یکی از تکنیک 1977در سال  3ال ساعتی

که براي حل مسائل چند معیاري پیچیده طراحی شده است. این روش ابزاري قدرتمند و 
باشد که خصوصیات اصلی آن بر پذیر براي بررسی کمی و کیفی مسائل چند معیاري میانعطاف

  (Ngai and Chan, 2005: 890).باشد اساس مقایسات دو به دو می
توانایی استفاده از معیارهاي کمی و کیفی  عناصر یک سیستم، مراتبیسلسله دهیسازمان
در تعیین  شدهاستفادههاي زمان، قابلیت کنترل کردن سازگاري منطقی قضاوتبه طور هم

  ).13: 1380باشد (زبردست، ها از دیگر دالیل به کار بردن این روش میاولویت
مدل و  (AHP)مراتبی فرآیند تحلیل سلسلهبدین لحاظ در این پژوهش با استفاده از 

هاي جمعیت و شعاع دسترسی، در محیط شاخص ،)Index overlay model(همپوشانی شاخص 
GIS گیري کلی به عمل آمده است.مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در نهایت نتیجه  

  
  هانتایج و یافته -3
  هاوضعیت محالت منطقه یک شهر کرمان و تراکم جمعیتی آن -1-3

 حسب بر است ممکن آن ساکنان که گرددمی تعریف شهر درون اجتماعی واحد محله
 در شهري محله ). مفهوم52: 1390، معصومیباشند ( آمده هم گرد جمعیتی ویژه خصوصیات

 درجه در که است شهر فضایی شبکه در پیچیده جغرافیایی حوزه کنندهتداعی نخست، برخورد
 مانند و خدماتی تجاري، اداري، هايکاربري از دیگر انواع گاهآن و مسکونی کاربري داراي اول
باشد محله می 13). بر این اساس، منطقه یک شهر کرمان داراي 154: 1382(ربانی،  است آن

  هاي جمعیتی و تراکمی خاص خود را دارد. که ویژگی

                                         
٣ Saaty  
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  1392): نقشه محدوده محالت منطقه یک شهر کرمان، ترسیم: نگارندگان، 1شکل (
  

 بهداشت،( رفاهی مختلف هايشاخص با رابطه در تردیدي یرقابلغ نقش نیز جمعیتی تراکم
 قدري زلزله آثار با جمعیتی تراکم رابطه لیکن دارد، امکانات به دسترسی و...) و آموزش
     جمعیتی تراکم که است روشن استداللی و استقرایی روش به استناد با. است ترپیچیده

 تخریب دادن رخ از بعد به مربوط هاتراکم اهمیت بلکه ندارد، تخریب شدت در نقشی گونههیچ
 نیز شهري پناهگاه و پدافند ریزيبرنامه مبحث در که) 32: 1375 همکاران، و بحرینی( است
  .است مهم بسیار

  
  اي (همسایگی)فضاهاي پناهگاه محله -2-3

شوند، باید فاصله کمی شناخته میاین فضاها که به عنوان فضاهاي پناهگاه ساکنین محله 
متر) از محل زندگی افراد داشته و داراي حداقل امکانات بهداشتی،  500(حداکثر حدود 

            ها حدودتجهیزاتی و رفاهی باشند. معموالً فضاي مورد نیاز براي هر فرد در این مکان
به تراکم جمعیت و نیز توزیع  شود. لذا الزم است در انتخاب محلمترمربع در نظر گرفته می 2

هاي دولتی (مدارس و توان از ساختمانآن در سطح محالت دقت شود. براي این منظور می
: 1391زاده و عادلی،امین ها) مقاوم استفاده کرد (ها و مسافرخانهها) یا خصوصی (هتلپادگان

6.(  
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  هاي شهري منطقه یک کرمان یابی پناهگاهمعیارهاي مکان -3-3
 معیارها از یک هر به مربوط استانداردهاي و رفته بکار معیارهاي بررسی به قسمت این در
  .است شده پرداخته یابیمکان در امر

 
  

  

  کرمان یک منطقه شهري هايپناهگاه یابیمکان معیارهاي نمودار): 2( شکل
، موسسه مطالعات و آموزش 1391: (مطالعات نگارندگان، **)؛ 44: 1390عراقی و همکاران، شجاع(: *مأخذ: 

  )1392مدیریت بحران شهرداري کرمان، 
  

  سازگاري -1-3-3
 گوناگون هايکاربري براي یابیمکان شهري، اراضی کاربري ریزيبرنامه اصلی اهداف از یکی

 یعنی ؛)24: 1378 سعیدنیا،( است دیگریک از ناسازگار هايکاربري جداسازي و شهر سطح در
 که هايکاربري ذیل در. بگیرد قرار سازگار هايکاربري نفوذ حوزه در بایستی نظر مورد کاربري
  .اندگرفته قرار بررسی مورد شوند واقع هاپناهگاه نزدیکی در بایستی

 
  دسترسی به تسهیالت -1-1-3-3
 درمانی مراکز -1-1-1-3-3

 معیارها

 سازگاري کارآیی ایمنی

فضاي **
 مناسب

*دسترسی به 
 تسهیالت

هاي کاربري*
 ناسازگار

 عوامل طبیعی**

 مراکز درمانی

 نشانیآتش

 مراکز انتظامی

 مراکز نظامی

 مراکز آموزشی

ها و هتل
 مسافرخانه

هاي مکان
 مذهبی

هاي سالن
 ورزشی

 دسترسی به راه*

-نقشه خطر لرزه
 اي

 خطوط اصلی گاز

 پست برق

ایستگاه تقلیل 
 فشار گاز

 بنزینپمپ

CNG جایگاه 

هاي ساختمان
 بلندمرتبه

 1شریانی درجه 

 2شریانی درجه 

هاي خیابان
 محلی

 قنات

عوامل **
 کالبدي

- نقشه آسیب
 پذیري سازه
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 به توجه با. است بحرانی مواقع در شهر یک نیازهاي تریناساسی از شک بدون درمانی مراکز
 و کوچک درمانی مراکز از فاصله ترینمطلوب مراکز، گونهاین به آسان دسترسی اهمیت

-53: 1388 شود (زیاري،می گرفته نظر در کیلومتر 5/1 هابیمارستان از و متر 700 هادرمانگاه
51.(  
  
 نشانیآتش مراکز -2-1-1-3-3

 ریزيبرنامه قوت نکات از دیدگان، زلزله موقت اسکان هايمحل به نشانیآتش مراکز نزدیکی
 حدوداً  نشانیآتش هايایستگاه از فاصله بهترین استانداردها طبق. آیدمی حساببه موقت اسکان

  .باشدمی کیلومتر 1
 را مسافت کیلومتر 9/2 حداکثر دقیقه 5 در نشانیآتش خودرو یک) مسافت( رابطه طبق

 دقیقه 2 تا 1 بین که خودروها حرکت و آمادگی زمان البته. کند طی تواندمی مستقیم طوربه
  ).104: 1388 زاد، کاظمی و هادیانی( است نشده منظور زمان این جزء باشدمی
  
 انتظامی و نظامی مراکز - 3-1-1-3-3

 موقت، اسکان مراکز ساکنین امنیت تأمین نیز و عمومی نظم برقراري لزوم دلیل به
 بهترین هاکالنتري مورد در. است مهم هايشاخص از یکی انتظامی و نظامی مراکز به دسترسی

 حسب بر هاپادگان مورد در و متر 400 برابر بحران زمان در پیاده دسترسی حسب بر فاصله
شود (احدنژاد روشتی و می گرفته نظر در کیلومتر 2 برابر شهر سطح در هاآن پراکنش نحوه

  ).53: 1390همکاران، 
  
  مناسب فضاي -2-1-3-3

 هدف راستاي در مناسب، و مستعد اراضی شناسایی یابی،مکان امر در مهم موارد از یکی
 و عالی آموزش مراکز: شامل آموزشی مراکز تحقیق، این در منظور بدین. باشدمی یابیمکان

زاده و عادلی، ها (امینمسافرخانه و هاهتل: شامل پذیرایی مراکز ها،دبستان جز به آموزشی
 هايسالن: شامل ورزشی مراکز و تکایا و هاحسینه مساجد،: شامل مذهبی مراکز )،6: 1391
 و هاپناهگاه یابیمکان امر براي دارند که مناسبی و امن سرپوشیده، شرایطی به توجه با ورزشی
(موسسه مطالعات و آموزش مدیریت  اندشدهداده تشخیص مناسب زدگان،زلزله اسکان اماکن

  ).1392بحران شهرداري کرمان، 
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(سازگاري) منطقه یک شهر کرمان و استانداردهاي هاي اطالعاتی زیرمعیارهاي : معرفی الیه)1جدول(
  مربوطه

  حریم و ضوابط  الیه اطالعاتی  زیر معیار  معیار  اصول

  سازگاري

دسترسی 
به 

  تسهیالت

مراکز 
  درمانی

هاي منطقه یک شهرداري الیه کاربري
  کرمان

ترین فاصله با این فضاها مطلوب *
  متر 1000

شهرداري  هاي منطقه یکالیه کاربري  نشانیآتش
  کرمان

ترین فاصله با این فضاها مطلوب *
  متر 1000

مراکز 
  انتظامی

هاي منطقه یک شهرداري الیه کاربري
  کرمان

ترین فاصله با این فضاها مطلوب **
  متر 400

مراکز 
  نظامی

هاي منطقه یک شهرداري الیه کاربري
  کرمان

ترین فاصله با این فضاها مطلوب**
  متر 2000

فضاي 
  مناسب

نوع فضاي  4
  مد نظر

هاي منطقه یک شهرداري الیه کاربري
  کرمان

ترین فاصله با این فضاها مطلوب ***
  متر 300

: (نگارندگان، ***)؛ 53: 1390: (احدنژاد روشتی و همکاران، **)؛ 44: 1390عراقی و همکاران، شجاع(: *مأخذ: 
  )1392کرمان، ، موسسه مطالعات و آموزش مدیریت بحران شهرداري 1391

  
  کارآیی -2-3-3

 ترینبیشکه زمین،  ترین نوع استفاده از یک قطعهاین هدف از طریق تشخیص مناسب
عوامل ). 5: 1387پورمحمدي،( شودمیدهد، حاصل فایده را با کمترین هزینه به دست می

  اند.هاي شهري در زیر آورده شدهیابی پناهگاهکالبدي دخیل در کارآیی بهینه مکان
  
  کالبدي عوامل -1-2-3-3

ها بایستی عوامل کالبدي (شامل نوع سازه، تراکم ساختمانی و...) که احتمال خطرآفرینی آن
  اند.اي آورده شدهپذیري سازهي آسیبها لحاظ شود در الیهیابی پناهگاهدر امر مکان

  
  دسترسی به راه -2-2-3-3

هاي باز و با آیند. دسترسی به راهحساب مییابی بهها از جمله عوامل مهم در امر مکانراه
یابی پناهگاه، ي مکان؛ لذا در زمینهاستعرض مناسب، در هنگام بروز سوانح بسیار حیاتی 

متر، از لحاظ امدادرسانی سریع و  14هاي با عرض بیشتر از قرارگیري این مراکز در کنار خیابان
  رسد. به موقع مناسب به نظر می
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هاي اطالعاتی زیرمعیارهاي (کارآیی) منطقه یک شهر کرمان و استانداردهاي : معرفی الیه)2جدول(
  مربوطه

  حریم و ضوابط  الیه اطالعاتی  زیر معیار  معیار  اصول

  کارآیی

دسترسی 
  به راه

ترین فاصله از این معابر * مطلوب  الیه معابر منطقه یک شهرداري کرمان  درجه یک
  متر 200

ترین فاصله از این معابر * مطلوب  الیه معابر منطقه یک شهرداري کرمان  دودرجه 
  متر 100

خیابان 
 50ترین فاصله از این معابر * مطلوب  الیه معابر منطقه یک شهرداري کرمان  محلی

  متر

مشخصات 
  محدوده

موقعیت 
(فاصله از 

محل 
  سکونت)

هاي منطقه یک شهرداري الیه کاربري
  کرمان

  حداکثر فاصله با نواحی مسکونی **
  متر 2000

 عوامل
  کالبدي

نوع سازه، 
تراکم 

ساختمانی 
  و...)

  منطقه یک شهر کرمان  KHMاي به دست آمده از مدل پذیري سازهنقشه آسیب **

، موسسه مطالعات و آموزش مدیریت 1391: (نگارندگان، **)؛ 44: 1390عراقی و همکاران، شجاع(: *مأخذ: 
  )1392شهرداري کرمان، بحران 

  
  ایمنی -3-3-3

 بحران شرایط از ناشی خطرات مقابل در پایگاه استقرار محل بودن امن ایمنی، از منظور
 را پایگاه محل اطراف ها،آن وقوع اثر در یا و شود حادث پایگاه محل خود در تواندمی که است
        پایگاه مکان الزم، ایمنی تأمین ). براي47: 1390عراقی و همکاران، شجاع(سازد  متأثر

 گرفته قرار خطرآفرین هايپهنه و هاکانون از مناسب ايفاصله در حریم، رعایت با بایستمی
  .است شده آورده زیر در معیارها این. باشد

  
  عوامل طبیعی - 1-3-3-3

ها مجموعه عوامل طبیعی (از جمله شیب، خطر روانگرایی و...) که احتمال خطرآفرینی آن
اي آورده ي خطر لرزهها لحاظ شود به صورت کلی در الیهیابی پناهگاهبایستی در امر مکان

  اند.شده
  
  هاي ناسازگار کاربري -2-3-3-3

ها و ها باید فاصله از آنیابی پناهگاههاي ناسازگاري که در امر مکانمجموعه کاربري
ها رعایت شود شامل خطوط اصلی گاز، آنوساز در اطراف هاي مربوط به حریم ساختاستاندارد
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هاي ، ساختمانCNGهاي هاي بنزین، جایگاههاي تقلیل فشار گاز، پمپهاي برق، ایستگاهپست
  .استها بلندمرتبه و قنات

  
هاي اطالعاتی زیرمعیارهاي (ایمنی) منطقه یک شهر کرمان و استانداردهاي : معرفی الیه)3جدول(

  مربوطه
  حریم و ضوابط  الیه اطالعاتی  عیارزیر م  معیار  اصول

نی
ایم

  

ري
کارب

گار
ساز

ي نا
ها

  

  متر 250رعایت حریم  **  الیه خطوط اصلی گاز منطقه یک کرمان  خط اصلی گاز
  متر 200* رعایت حریم   الیه خطوط برق فشار قوي منطقه یک شهر  پست برق

ایستگاه تقلیل فشار 
  متر 200رعایت حریم  **  منطقه یکهاي تقلیل فشار گاز الیه ایستگاه  گاز

  متر 200* رعایت حریم   هاي منطقه یک شهرداري کرمانالیه کاربري  پمپ بنزین
  متر 200* رعایت حریم   هاي منطقه یک شهرداري کرمانالیه کاربري CNGجایگاه 

  متر 50* رعایت حریم   الیه اطالعاتی امالك منطقه یک شهر کرمان  ساختمان بلند
  متر 100* رعایت حریم   هاي موجود در منطقه یکالیه خطی قنات  قنات

عوامل 
  منطقه یک شهر کرمان KHMاي به دست آمده از مدل نقشه خطر لرزه **  شیب، روانگرایی و...  طبیعی

، موسسه مطالعات و آموزش مدیریت 1391: (نگارندگان، **)؛ 44: 1390عراقی و همکاران، شجاع(: *مأخذ: 
  )1392بحران شهرداري کرمان، 

  
  دهی معیارها با استفاده از ماتریس مقایسات زوجیوزن -4-3

 عنوان به هدف افزار،نرم این در. شودمی انجام Expert choice افزارنرم در AHP روش
 هستند هدف يزیرشاخه عنوان به معیارها و است مراتبی سلسله تحلیل يشاخه تریناصلی

 مسئله هر در مراتبیسلسله ساختار تشکیل از پس). 28: 1388 عادلی، و خورشیددوست(
 دو مقایسه از مراتبسلسله از مرحله هر در معیارها نسبی اهمیت تعیین منظور به گیريتصمیم

 ساختن منظور به دو به دو مقایسات سريیکدربردارنده  روش این. شودمی استفاده دو به
 اوزان و دریافت ورودي عنوان به را دوتایی مقایسه تعدادي ماتریس ایناست.  تناسب ماتریس

 تعیین هنگام در .)Malczewski, 1999: 157( کندمی تولید خروجی عنوان به را نظر مورد
 پایین مثلث دهندهیلتشک عناصر و بوده 1 برابر ماتریس اصلی قطر عناصر سازگاري، ماتریس
 برتري نسبت برابر aji. (aji=1/aij) یعنی باشند؛می ماتریس باالي مثلث عناصر عکس ماتریس
 ماتریس تعیین از پس چنینهم). Salmeron, 2005:6( باشدمی B فاکتور بر A فاکتور

 يهمه براي یشنهادشدهپ ماتریس در سازگاري نسبت براي که aij. ajk=aik تساوي سازگاري
 مقایسه ماتریس رابطه این در). Saaty, 2003: 87( کندمی صدق سازگاري ماتریس هايآرایه

 که گرفت شکل تحقیق این معیارهاي زیر و معیارها از یک هر نهایی وزن تعیین براي دوتایی
  .است شده آورده ذیل در
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هاي یابی بهینه پناهگاه: ماتریس مقایسه زوجی زیرمعیارهاي (سازگاري) بکار رفته در مکان)4جدول(
  ايمحله

  زیر معیار  مراکز درمانی  نشانیآتش  مراکز انتظامی  مراکز نظامی  فضاي مناسب  وزن نهایی
  مراکز درمانی  1  1  4  6  4  194/0
  نشانیآتش  1  1  6  8  2  253/0
  مراکز انتظامی  4/1  6/1  1  3  6  063/0
  مراکز نظامی  6/1  8/1  3/1  1  8  034/0
  فضاي مناسب  4/1  2/1  6/1  8/1  1  456/0
  جمع  -  -  -  -  -  1

  )05/0(نرخ: ناسازگاري:  1392نگارندگان، : محاسبات مأخذ
  

هاي یابی بهینه پناهگاه: ماتریس مقایسه زوجی زیرمعیارهاي (کارآیی) بکار رفته در مکان)5جدول(
  اي  محله

پذیري آسیب  موقعیت  وزن نهایی
  ايسازه

  زیر معیار  1راه درجه   2راه درجه   راه محلی

  1راه درجه   1  5  7  2  1  356/0
  2راه درجه   5/1  1  4  3  2  109/0
  راه محلی  7/1  4/1  1  5  3  049/0
پذیري آسیب  2/1  3/1  5/1  1  3  192/0

  ايسازه
  موقعیت  1  2/1  3/1  3/1  1  295/0
  جمع  -  -  -  -  -  1

  )09/0(نرخ: ناسازگاري:  1392مأخذ: محاسبات نگارندگان، 
  

هاي یابی بهینه پناهگاهمکان: ماتریس مقایسه زوجی زیرمعیارهاي (ایمنی) بکار رفته در )6جدول(
  اي  محله

وزن 
  نهایی

خطر 
  ايلرزه

سازه 
خطوط   قنات  بلند

  گاز
ایستگاه 

  گاز
پست 
جایگاه   ینبنزپمپ  برق

CNG  زیر معیار  

جایگاه   1  1  4  3  4  3  3  4  106/0
CNG 

  ینبنزپمپ  1  1  3  3  4  4  2  3  096/0
  پست برق  4/1  3/1  1  5  3  3  1  2  045/0
ایستگاه   3/1  3/1  5/1  1  4  1  5  2  202/0

  گاز
  خطوط گاز  4/1  4/1  3/1  4/1  1  3  2  3  059/0
  قنات  3/1  4/1  3/1  1  3/1  1  5  3  191/0
  سازه بلند  3/1  2/1  1  5/1  2/1  5/1  1  2  046/0
-خطر لرزه  4/1  3/1  2/1  2/1  3/1  3/1  2/1  1  256/0

  اي
  جمع  -  -  -  -  -  -  -  -  1

  )1/0(نرخ: ناسازگاري:  1392مأخذ: محاسبات نگارندگان، 
هاي توان از روشها را نرمالیزه کرد. به منظور نرمالیزه کردن میدهی، باید وزنپس از وزن

هاي همان ستون متفاوتی استفاده کرد که در این پژوهش از تقسیم هر وزن بر مجموع وزن
  استفاده شده است؛ این محاسبه در ستون وزن نهایی جداول باال نشان داده شده است. 
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 در پارامترها سایر گذاشتن کنار و هاماتریس تشکیل در زوجی مقایسات انجام دلیل به
   مقدار نیز دلیل همین به دارد، وجود ناسازگاري بروز احتمال پارامتر، دو مقایسه هنگام
). به 9: 1386پور و مسگري، (مهدي شودمی تعیین آن براي گیرندهتصمیم توسط ايآستانه

هاي مراتبی، امکان سازگاري در قضاوتهاي فرآیند تحلیل سلسلههمین منظور یکی از مزیت
ي ضریبی به نام وسیلهیارهاست که بهمعیرزبراي تعیین ضریب اهمیت معیارها و  شدهانجام

باشد. این ضریب براي هر  1/0شود. این نرخ باید کمتر از محاسبه می (IR)ري ضریب ناسازگا
 ماتریس محاسبه و در زیر جداول باال نشان داده شده است.

  
  (IO)با استفاده از مدل همپوشانی شاخص  هاالیه تلفیق - 5-3

 فاکتورهاي به باشد،می هاالیه تلفیق جهت رایج هايمدل از که شاخص همپوشانی مدل در
 تعلق وزنی کارشناسی، نظرات به توجه با و هاآن نقش و اهمیت اساس بر یابی،مکان بر موثر
 داروزن نوع ترینساده. گرددمی تعیین مشخصی يبازه در و عددي صورت به وزن این. گیردمی

 منفرد وزنی عامل یک نقشه هر و باشند دوتایی ورودي هاينقشه که است وقتی شاخص کردن
 یک نقشه از کالس هر شوند،می استفاده کالسه چند هاينقشه وقتی حال این با. باشد داشته
. باشد ترانعطافقابل کردن داروزن سیستم شودمی باعث این که گیردمی خود به متفاوت امتیاز

  :شودمی استفاده زیر رابطه از کالسه چند هاينقشه کردن داروزن براي روش این در
  

  

  
 نقشه امین i وزن Wi ،)پیکسل گون،پلی( عارضه براي شده وزن امتیاز S رابطه این در
  ).48: 1390عراقی و همکاران، است (شجاع نقشه امین I از کالس امین j وزن Sij و ورودي

 هاينقشه يتهیه براي را آمده دست به هايوزن زیرمعیارها، و معیارها وزن تعیین از پس
. نمودیم) IO( شاخص همپوشانی مدل دراستفاده قابل درصدي اعداد به تبدیل خروجی

 شده داده نشان) 3( شکل در هاالیه نهایی پوشانیهم و) 7( جدول در گرفته صورت محاسبات
  .است

  
  

  

1

1

n

i
i

n

i
i

sij w
s

w
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هاي یابی پناهگاههاي مدل همپوشانی شاخص بکار رفته در مکان: محاسبه مقدار عددي الیه)7جدول(
  ايمحله

  (IO)درصد  AHPوزن   الیه (نقشه)  ردیف  (IO)درصد  AHPوزن   الیه (نقشه)  ردیف

مراکز   1
  CNG 106/0  4جایگاه   10  7  194/0  درمانی

  4  096/0  ینبنزپمپ  11  9  253/0  نشانیآتش  2

مراکز   3
  2  045/0  پست برق  12  2  063/0  انتظامی

  8  202/0  ایستگاه گاز  13  1  034/0  مراکز نظامی  4

فضاي   5
  2  059/0  خطوط گاز  14  17  456/0  مناسب

  7  191/0  قنات  15  13  356/0  1راه درجه   6
  2  046/0  سازه بلند  16  4  109/0  2راه درجه   7
  9  256/0  ايخطر لرزه  17  2  049/0  راه محلی  8
  100  -  جمع  -  7  192/0  آسیب سازه  9

   1392مأخذ: محاسبات نگارندگان، 
  

  
  

  1392شاخص، ترسیم: نگارندگان،  همپوشانی روش مبناي بر هاالیه تلفیق از حاصل نقشه: )3شکل (
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  بحث -4
باال و پایین  دو گروههاي پیشنهادي را به پوشانی شاخص، مکانکه روش همبا توجه به این

گزینی هاي داراي اهمیت بیشتر، با وجود حساسیت این مکاندرصد تقسیم کرده، لذا مکان 50
هاي پیشنهادي در شکل باشد، مدنظر است. مکان پایگاهسکان میهاي اکه در رابطه با پایگاه

  ) نشان داده شده است.4(
  

  
  

  1392هاي مستعد پناهگاه، ترسیم: نگارندگان، ننهایی مکا نقشه: )4شکل (
 

) 8اي منطقه یک شهر کرمان در جدول (هاي محلهنتایج تحلیل نقشه نهایی مکان پناهگاه
  آورده شده است.

  
  
  
  
  
  
  



  1393 پاییزم، هفتي سال دوم، شمارهریزي شهري، مطالعات برنامهفصلنامه ..... .................................46
  

  اي منطقه یک شهر کرمانهاي محله: الویت و مقدار فضاي مکان پناهگاه)8جدول(
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27  دادبین راهنمایی -1    ابوحامد
40

  13
70

  86
68

  59
28

  29
64

  

    بازار
  مسجد جامع -1تکیه امام حسین (ع)  -1
  مسجد حاج آقا علی -2
  مسجد امام صادق -3
  الحوائجحسینیه باب -4

35
56

  17
78

  87
34

  51
78

  25
89

  

  -  آبادبداغ
مدرسه متوسطه  -2مدرسه متوسطه کاشانی  -1

  پورحسن تقی
  مسجد جواداالئمه -4هنرستان مصطفوي  -3
  مسجد امام حسن مجتبی -5

70
78

  35
39

  21
22

2
  14

14
4

  70
72

  

12  0  0  -  -  هاشمیبن
73

0
  12

73
0

  63
65

  

  -  حکیم
  مدرسه متوسطه راهیان علم -2خانه دانشگاه  -1
  باشگاه ورزشی کارکنان پزشکی -4تکیه ابوالفضل  -3

34
58

  17
29

  29
45

8
  26

00
0

  13
00

0
  

    دادبین

دانشگاه جامع  -2معماري صبا دانشکده هنر و  -1
  کاربردي -علمی

  دبیرستان کیخسرو شاهرخ -4هنرستان ایرانشهر  -3
مدرسه متوسطه  -6مجتمع آموزشی پسرانه شهدا  -5

  34شهداي 
   38دبیرستان شهداي  -7
  مذهبی زرتشتیان -9تربیت معلم باهنر  -8

11
70

2
  58

51
  15

02
8

  33
26

  16
63

  

    رجایی

  رجایی معلم تربیت دانشکده -1
  خاتون نرجس هنرستان -2 
  ابوریحان مدرسه -4 فاطمیه متوسطه مدرسه -3
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   1392مأخذ: محاسبات نگارندگان، 
  

مکان شامل چهار نوع  244بیانگر این است که از بین  دست آمده از جدول باالاطالعات به
کاربري آموزشی، پذیرایی، مذهبی و ورزشی موجود در منطقه یک، که به همین ترتیب از ارزش 

 4مرکز آموزشی،  35مکان شامل  63ها در نظر گرفته شد، تنها یابی پناهگاهزیاد تا کم در مکان
. در حال است استفادهقابلعنوان پناهگاه ورزشی بهسالن  4مکان مذهبی و  20مرکز پذیرایی، 

 72282محله منطقه یک شهر کرمان،  13حاضر مقدار کل فضاي پناهگاهی در تمام سطح 
فضاي  مترمربع 2ي یست. با توجه به سرانهنکه پاسخگوي جمعیت فعلی محالت  است مترمربع

نفر  126159کل محالت منطقه که اي به ازاي هر نفر و نیز با توجه به جمعیت پناهگاه محله
 180036فضاي پناهگاهی هستیم که در وضع موجود با  مترمربع 241378باشند نیازمند می

  کمبود فضا رو به رو هستیم. مترمربع
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با الیه کاربري اراضی تلفیق شده و  شدهانتخابهاي در این پژوهش نقشه رستري مکان
ها اربري، شامل مراکز آموزشی، مراکز مذهبی، هتلهاي مدنظر پناهگاهی در قالب چهار کمکان

. در سایر تحقیقاتی که در زمینه مدیریت اندشده انتخابهاي ورزشی و مراکز پذیرایی و سالن
در قالب نوع کاربري اراضی نهایی نشان  شدهانتخاببحران انجام شده است، مکان نهایی مراکز 

تري اکتفا شده است. از دیگر موارد اختالف تحقیق ي نقشه رسداده نشده است و تنها به ارائه
؛ که در این استدیدگان پس از سانحه ها، در رابطه با نوع اسکان آسیببا سایر پژوهش حاضر

تر در نظر گرفته شده، اما سایر براي مدت زمان اسکان طوالنی شدهانتخابهاي تحقیق مکان
ها به صورت موقتی و برپایی ي انتخابی در آنهاها به این نکته توجهی نداشته و مکانپژوهش

که مشکالت خاص خود را چه در فصول سرد و چه در  استها و فضاهاي سبز چادر در پارك
  فصول گرم به همراه خواهد داشت.

  
  بنديجمع -5

افزار الحاقی استفاده از نرمپناهگاهی با  فضاهاي یابیمکان ریزيبرنامه به در این پـژوهش
پوشانی کند، مدل همکار می  GISکه در محیط (Karmaniya Hazard Model)کارمانیا خطر 

یابی پناهگاه در ایران براي مراتبی پرداخته شده است. مکانشاخص و فرآیند تحلیل سلسله
ین ا نتایج. شده است انجام ايدر مقیاس محلهاولین بار در تحقیق حاضر انجام گرفته است که 

 جمعیت که فضاهاي مدنظر براي انتخاب پناهگاه در این سطح پاسخگوي دهدمی تحقیق نشان
   نیست. حوادث برابر در منطقه موجود

یابی ریزي پدافند غیرعامل و مکانشاخص برنامه پوشانیهم مدل اجراي از حاصل نتیجه
 به منوط آن دلیل. دهدمی نمایش بینانه راخوش بسیار تصویري اي،ها در مقیاس محلهپناهگاه

 بنديرتبه طبق بر دیگر الیه با برخورد در الیه هر درونی هايپیکسل ارزش که است امر این
 ارزش داراي هايپیکسل جمع، عملیات در دلیل همین به. شوندمی جمع دیگریک با هاالیه
بیانگر این است ولی نتایج به دست آمده  دهندمی نشان را خود اثر شکل ترینضعیف به صفر

چنین دهد و همي داراي اهمیت بیشتر، کل محالت را پوشش نمیشدههاي انتخابکه مکان
دهد که این منطقه در قسمت نتایج نشان میها پاسخگوي جمعیت محالت نیست. این مکان

هاي شهري، به علت ساختار کالبدي ناموزون و رشد خودرو و یابی پناهگاهریزي مکانبرنامه
نفري منطقه را  126159نفر از جمعیت  36140اي تنها هاي محلههماهنگ شهري، پناهگاهنا

2به میزان  حدوداًتوانند پوشش دهند و می
  کمبود فضا داریم. 3

اي هاي محلهیابی پناهگاهمکان ریزيبرنامه این پژوهش بر اساس ماهیت خود، سعی در
  تواند مفید واقع گردد:ا پیشنهادهاي زیر میشهر کرمان داشته است و در این راست یک منطقه
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 و نوع جمله از شده،استفاده هايالیه ترجزئی مشخصات به دسترسی امکان که صورتی در -
 خطوط ايلرزه مقاومت بررسی ها،قنات پایداري یا مقاومت میزان ها،گسل فعالیت میزان
 دست تريمطلوب نتایج به توانمی یابیمکان فرآیند در آن اعمال با دارد وجود... و ونقلحمل
 یافت.

 هاي حیاتی در هنگام وقوع حوادث ریزي مطلوب براي شبکه معابر به عنوان شریانبرنامه -
هاي عمومی از طریق معابر به منظور کاهش چون ارتباط بین کاربريتواند شامل مواردي هممی

هاي ترافیکی و در نظر درصد گره هاي درون شبکه معابر، کاهشپذیري، کاهش تقاطعآسیب
 هاي فرار باشد.گرفتن و افزایش تعداد راه

 سطح خاك، نوع جمله از دیگري پارامترهاي تأثیر و نقش توانمی هاپناهگاه یابیمکان در -
 سالمندان و کودکان زنان، الخصوصعلی جمعیت سنی هايرده و جنس نوع زیرزمینی، هايآب
 بررسی نیز را... و دارند نیاز پناهگاه عنوان به نزدیک مکانی به باال، پذیريآسیب به توجه با که

   .نمود
  

از مرکز مطالعات و آموزش مدیریت بحران شهرداري کرمان، جناب آقاي مهندس اکبر علوي ریاست 
و مخاطرات سازمان، سرکار خانم زهرا حسینی که در مراحل تهیه این اثر  GISسازمان و مسئول بخش 

 گردد.گزاري میاند سپاسل همکاري را داشتهکما
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  پیوست
مراتبی فرآیند تحلیل سلسلههاي هاي حاصل از پردازش دادهخروجیدر این بخش فرآیند و 

(AHP) افزار ي نرمبه وسیله Expert choice دهی معیارهاي ي ماتریس وزنکه در بر گیرنده
  اصلی است، نشان داده شده است.

 

  
 هاي نرمالیزه شده معیارهاي اصلینمودار نهایی وزن: )5شکل (

  

  
 هاي نرمالیزه شده زیرمعیارهاي سازگارينمودار نهایی وزن: )6شکل (

  

  
 هاي نرمالیزه شده زیرمعیارهاي کارآیینمودار نهایی وزن: )7شکل (
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  هاي نرمالیزه شده زیرمعیارهاي ایمنینمودار نهایی وزن: )8شکل (

  


