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 چکیده

برای توسعه به مخاطرات طبیعی بخشی از جهان پیرامون ما بوده و همیشه یک خطر جدی 

، به عبارتی زندگی بشر بدون در نظر گرفتن این مخاطرات شمار رفته و خواهند رفت

توان جلوگیری کرد حائز اهمیت این است که از وقوع بحران نمی تصور خواهد بود. نکتهغیرقابل

 تواند باعث کاهش تلفاتریزی بحران شهرها در مرحله آمادگی میاما تمرکز و توجه برنامه

پشتیبانی مدیریت بحران  هایبین پایگاهدراین گردد.انسانی و خسارات مالی در اثر بروز سوانح 

های طبیعی بزرگ نظیر ویژه بحرانهای مختلف بهدر فاز پیشگیری، آمادگی و مقابله در بحران

آ و مؤثر تردیدی وجود ندارد که عملکرد کار. نمایندعنوان پیشرو عمل میبه ، در شهر تهرانزلزله

ها در سطح شهر و مناطق شهری دارد یابی آنمکاننحوه ها ارتباط زیادی با این پایگاه

رسانی بخصوص در برابر سوانح، امکان ارائه خدمات ایمنی پایگاهتأمین  بر که عالوهطوریبه

دیده را با توجه حوزه عملکردی آن فراهم سازد. تحقیق حاضر با مناسب به مناطق بحران

این  (GIS) های فضایی( و تحلیلMCDMگیری چند معیاره )های تصمیمتفاده از تکنیکاس

های صورت گرفته، طبق ارزیابی ها را مورد سنجش و ارزیابی قرار داده است.قابلیت و توانمندی

شهر تهران از الگوی توزیع تصادفی  و  18های پشتیبانی مدیریت بحران در منطقه پایگاه

های فضایی مناسبی استقرار نیافته و انتخاب ، در پهنهمکانی ی کرده و به لحاظغیراصولی پیرو

 ها بدون توجه به نیازهای خاص آن صورت گرفته است.مکان برای ایجاد پایگاه
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شهر تهران،  18های پشتیبانی مدیریت بحران، منطقه :پایگاهمخاطرات طبیعی،  کلمات کلیدی:

 ، ساماندهی فضاییGISهای تحلیل

 

 مقدمه  -1

های اخیر در سراسر جهان افزایش یافته است خطر بالیای طبیعی بطور آشکار در دهه

.(Uitto, 1998:7)  رخدادهای طبیعی بسیار متنوع و گوناگون هستند و ممکن است برای

صورت یک بال و بحران مهیب تبدیل شوند ها، بههای انسانی ازجمله شهرسکونتگاه

اند و طبیعی در طول دوران حیات کره زمین همواره وجود داشته (. مخاطرات15،1390)توکلی؛

(. توسعه 2؛1390همیشه یک خطر جدی برای توسعه به شمار رفته و خواهند رفت )پریشان،

ویژه شهرنشینی و گسترش روزافزون شهرها نیز ابعاد این حوادث طبیعی را زندگی اجتماعی به

های اصلی تمامی مدیران شهری و شهروندان غدغهوسعتی دوچندان بخشیده و همواره یکی از د

(. شهرها که سیستم 14؛1386ها بوده است )مهاجرانی،های مقابله با این بحرانبررسی شیوه

اقتصادی هستند دارای آسیب پذیری باالیی بر اثر مخاطرات طبیعی –های شکننده اجتماعی 

سیب پذیری فضاهای شهری می بوده و محل ایجاد حوادث مختلف هستند از همین رو کاهش آ

تواند به طور مؤثری منجر به کاهش یافتن هزینه های ناشی از مخاطرات طبیعی می شود 

(Armas, 2012,1131)ابعاد در شهر این اهمیت و خیزلرزه پهنه یک در تهران شهر . قرارگیری 

 و جانی تلفات میزان. است شده روشن همگان بر غیره و جمعیتی سیاسی، اقتصادی، گوناگون

 در ازآنچه فراتر بسیار تهران، در باال نسبتا   بزرگی با ایزلزله وقوع از ناشی مالی خسارات

 اروپایی کشورهای و ژاپن مانند خیزلرزه حالدرعین و پیشرفته کشورهای در مشابه شهرهای

 جدی هاینگرانی از یکی .(102: 1391همکاران،  و آبادیزنگی) بود خواهد گردد،می مشاهده

 و وسعت به توجه با تهران شهرکالن در. است بوده آن امدادرسانی در تأخیر زلزله، بروز از پس

 مشکالتی با شهروندان بحران، هنگام در امدادرسانی مناسب شرایط وجود عدم و جمعیت تراکم

.  (155: 1390 توکلی،) شد خواهد احتمالی تلفات و خسارات افزایش به منجر که شوندمی روبرو

ها، هنگام وقوع بالیای طبیعی عملیات مختلفی برای افراد سانحه دیده همانند معرفی پناهگاه

رسانی مواقع اضطراری های اولیه و تعیین محل اسکان موقت و خدماتتدارک پزشکی، بازسازی

-ورت میها و صدمات صشود و تمام این عملیات در راستای به حداقل رساندن خسارتانجام می

پیشگیری، آمادگی و مقابله در  پشتیبانی مدیریت بحران در فاز هایبین پایگاه ینا درپذیرد. 

پیشرو  عنوانبه ، در شهر تهرانهای طبیعی بزرگ نظیر زلزلهویژه بحرانهای مختلف بهبحران

دارد که اقدامات اساسی جهت امدادرسانی در ساعات اولیه بحران را بر عهده نمایند و عمل می

گزینی و استقرار این گردد. آنچه در مکانها به دهه گذشته بازمیطرح اولیه احداث این پایگاه

ای در نحوه امدادرسانی بر عهده دارد، حوزه عملکردی و مکان گزینی العادهها اهمیت فوقپایگاه
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ی صورت گیرد اگونهبهیابی آنها باید ی که عالوه بر دسترسی مناسب، مکاناگونهبههاست، پایگاه

ویژه در های پشتیبانی بهبا توجه به اینکه پایگاهگونه خطری نباشد. یچهید تهد درکه سازه 

دارند، لذا الزم است شرایط بحرانی نقش بسیار مهمی را در سازماندهی و مدیریت بحران بر عهده

ها در سطح شهر اربریبا بررسی دقیق و مطالعات جامع، مکانی مناسب برای احداث این نوع ک

برای اجرایی برداری از آن مؤثر واقع گردد. صورت گرفته شود تا در جهت ارتقاء کارآمدی و بهره

های اطالعاتی و قابلیت نمودن چنین عملیاتی بایستی از قبل یک سیستم اطالعات جامع با الیه

قبول قبل از وارد قابلبنابراین یکی از متصمیم سازی، تحلیل و پاسخگویی فراهم آورده شود. 

ها مطالعه، بررسی و انتخاب مکان جغرافیایی مناسب برای استقرار این نوع احداث این پایگاه

کاربری است. مکانی که در شرایط بحرانی محلی ایمن برای پایگاه باشد و همچنین در جهت 

تعیین ی تحقیق هدف اصل رسانی هر چه بیشتر پایگاه مؤثر و مفید واقع شود.کارایی و خدمات

گزینی بهینه کاربری مراکز پشتیبانی مدیریت بحران با تأکید بر اثربخشی های مکانشاخص

ارائه مدل تحلیلی مناسب جهت مکان گزینی بهینه  است و همچنین ها بعد از بروز زلزلهآن

رح شده می باشد.  در همین راستا سواالت زیر  برای منطقه مورد مطالعه مط های پشتیبانپایگاه

پشتیبانی مدیریت بحران در منطقه موردمطالعه چگونه الگوی پراکنش فضایی پایگاه  است:

آیا استقرار پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران در محدوده مورد مطالعه در پهنه های و  است؟

 فضایی مناسب صورت گرفته است؟

 

 پیشینه پژوهش-2

مدیریت بحران در سطح شهر تهران برای اولین  های پشتیبانییابی پایگاهدر خصوص مکان -

ای توسط کارشناسان سازمان پیشگیری و مدیرت بحران شهر تهران ، مطالعه1383بار در سال 

گانه شهرداری تهران 22ها در مناطق سازی پایگاهمنظور پیادهاند، بهکه خود متولی این امر بوده

ی، مشخصات کالبدی بافت، شناختنیزم صورت گرفته است که در آن از شاخص های مشخصات

ی ارتباطی، همچواری با کاربری هاشبکهتراکم جمعیتی، مشخصات کالبدی بافت، دسترسی به 

 ی ناسازگار استفاده شده است.هایکاربرهای سازگار و رعایت حریم با 

در های مدیریت بحران بهرام پور پژوهشی با عنوان بررسی و تبیین الگوی جانمایی سایت -

بندی معیارها برای شهر تهران ارائه داده است. در این پژوهش جهت تعیین اولویت 3منطقه 

ها از نظرات کارشناسان استفاده شده و مطابق نظرات، با مبانی نظری روش یابی این پایگاهمکان

AHP  افزارنرمبه محاسبه وزن معیارها با استفاده از Expert Choice  پرداخته است. طبق

ها و تأثیرات متفاوت یابی این پایگاههای پژوهش، در نظر گرفتن الزامات کالبدی در مکانفتهیا

ها مؤثر رسانی پایگاهتواند تا حد زیادی در تسریع و خدماتها میها و حریم هر یک از آنآن

 باشد.
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ان با های پشتیبانی مدیریت بحریابی بهینه پایگاهشجاع عراقی نیز در پژوهشی به مکان -

شهرداری تهران پرداخته است که در طی  6استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی در منطقه 

های اطالعاتی( آوری معیارها )الیهآن بر اساس سه اصل کلی کارایی، سازگاری و ایمنی به جمع

های پرداخته است. در این پژوهش پس از تعیین وزن معیارها، در مرحله بعدی بر مبنای مدل

مپوشانی شاخص و فازی با یکدیگر تلفیق و درنهایت از ترکیب نتایج حاصل از این مرحله با ه

عنوان مکان هایی بهاعمال چهار عملیات جمع، ضرب، اشتراک فازی و اجتماع فازی گزینه

 مطلوب معرفی شدند.

ت بحران یابی فضاهای چندمنظوره باهدف مدیریای به مکانشجاعیان و علیزاده نیز در مقاله -

اند که در این مقاله از روش سلسله مراتبی بعد از زلزله در بافت فرسوده شهر شوشتر پرداخته

دهد که دهی استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می( برای وزنFDAHPدلفی فازی )

فضاهای باز و خالی، اولویت اول مکانی برای مدیریت بحران به آسیب دیدگان زلزله در بافت 

 باشند.فرسوده شوشتر را دارا می

یابی مراکز توان به پژوهش علیرضا اسالمی با عنوان مکانها مرتبط نیز میاز دیگر پژوهش -

های مناسب برای استقرار منظور تعیین مکانامداد و اسکان در منطقه یک شهرداری تهران به

یابی . در این پژوهش معیارهای مکانویژه )زلزله( نام بردمراکز امدادرسانی پس از وقوع بحران به

 شود.به چهار شاخص ایمنی، کارایی، اثربخشی و مجهز بودن تقسیم می

یابی مراکز امدادرسانی جهت به مکان  AHPزبردست و محمدی نیز با استفاده از روش -

شهرداری تهران پرداختند و میزان  11انجام عملیات نجات در شرایط وقوع زلزله در منطقه 

 پذیری آن در برابر زلزله احتمالی را نیز موردبررسی قرار دادند.یبآس
 

 شناسی تحقیقروش -3

 معرفی محدوده مورد مطالعه -

به شهر تهران الحاق  (1)شکل  عنوان منطقه جدیدبه 1359که در سال تهران  18منطقه 

/ 08و احتساب )  90گردید، جمعیت منطقه بر اساس آخرین سرشماری نفوس مسکن سال 

درصد ( در  95نفر )  391.368که از این تعداد  باشد نفر می 411.840درصد( رشد سالیانه 

 درصد ( در حریم سکونت دارند این منطقه به لحاظ جمعیت در رتبه 5نفر )  20472محدوده و 

نفر در هر  100نفر در هکتار و ناخالص آن  760ششم شهر تهران قرار دارد و تراکم خالص آن 

 .باشدهکتار می

 

 

 

 



 1396 بهار، سیزدهم یم، شمارهچهارسال شهری،  ساختار و کارکردفصلنامه مطالعات  ......48
 

 

 
 شهر تهران 18: موقعیت منطقه 1شکل 

 ترسیم: نگارندگان

 

 :بحران مدیریت پشتیبانی هایپایگاه

 پایگاه یک شامل که است موجود تهران شهر 18 منطقه در( سوله) پایگاه 7 حاضر حال در

 سطح موجود در چندمنظوره پایگاه 5 عسگری، خیابان-بهرامی شهید خیابان در واقع ویژه

 .باشدمی دو ناحیه در ساخت حال در پایگاه 1 و منطقه

 
 تهران 18 منطقه بحران مدیریت پشتیبانی هایپایگاه : موقعیت2شکل 

 ترسیم: نگارندگان

تحلیلی و ماهیتا  کاربردی است. در تحقیق حاضر ابتدا -روش تحقیق حاضر به صورت توصیفی

جهت سنجش الگوی پراکنش فضایی پایگاه ها از روش متوسط نزدیکترین فاصله همسایگی 
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یابی مراکز مدیریت بحران شناسایی و با سپس معیارهای مؤثر در مکاناستفاده شده است. 

و قابلیت تحلیل فضایی سامانه  (MADM)گیری چندشاخصه میمهای تصاستفاده از روش

ها و ارزیابی مکانی پایگاه پشتیبانی مدیریت اقدام به تحلیل داده (GIS)اطالعات جغرافیایی 

 شهرداری تهران گردیده است. 18بحران موجود در سطح منطقه 

یارها از معابتدا به تعریف دقیق مسئله مبادرت ورزیده شد. سپس عوامل و بدین صورت که 

که ییازآنجای گردید. آورجمعی و مصاحبه با کارشناسان شناسایی و اکتابخانهطریق مطالعات 

-ها در رابطه باهدف پژوهش متفاوت بود، از دو پرسشاز آن هرکدامارتباط بین معیارها و تأثیر 

 تحلیل شبکه از تنها که . زمانیگردیداستفاده  ((ANPو تحلیل شبکه  (Dematel)نامه دیمتل 

 حالی در این. شودمی حلدو دوبه هایارزش صورتبه عوامل وابستگی شودمی استفاده سنتی

 .(469: 1393همکاران، و طاهری) تر استنزدیک واقعی هایسیستم به دیمتل، روش که است

های صورت یک الیه در پایگاه دادهگیری الزم است هر معیار بهبعد از شناسایی مسئله تصمیم

 Arc Gisهای معیار و محدودیت در محیط نشان داده شود. بدین منظور نقشه GISمبتنی بر 

بهره گرفته  Idrisi ها از توابع عضویت فازی در محیط تهیه گردید و جهت استاندارسازی الیه

های ها و سیستمازپیش با ساختار نظامیشبساختار منطق فازی  آنکهواقع به سبب شد. در

و بخصوص در تصمیم  _کارگیری این منطق در تحلیل مسائل شهریشهری سازگاری دارد، به

 کارایی بیشتری خواهد داشت._گیریسازی و تصمیم

ها از ی جهت ترکیب الیهدر گام نهایی با استفاده از قابلیت های سامانه اطالعات جغرافیای

های چندمنظوره پشتیبانی مدیریت بحران استفاده شد. منظور ساماندهی پایگاهبه روش وایکور

حل ارزشی برای یک ها، و تعیین راهای از گزینهبندی و انتخاب از مجموعهاین روش بر رتبه

برای رسیدن به یک  گیرندگان راتواند تصمیممشکل با معیارهای متناقض تمرکز دارد که می

باشد که این روش یک شاخص تصمیم نهایی کمک کند. مزیت عمده مدل وایکور این می

تر بودن به راه گیری خاص، نزدیکدهد که بر مبنای یک اندازهی چند معیاری ارائه میبندرتبه

-در فرایند پژوهش از نرم(.X.-Y. You et al, 2015:1907)دهد می به دستایده آل  را 

 شده است.استفاده  Arc Gis 10.1و  Excel, Matlab, Super Decisions, Idrisi افزارهای
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 ی پشتیبانی مدیریت بحرانهاگاهیپاارزیابی فضایی 

 گیری اهدافانتخاب معیارهای اندازه

وجود یا عدم وجود رابطه 

 میان معیارها
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 (ترسیم: نگارندگان: فرایند تحلیلی انجام تحقیق  )3شکل 

 

 های چندمنظوره مدیریت بحرانپایگاههای مناسب جهت استقرار شاخص -

ویژه در شرایط بحرانی نقش بسیار مهمی را در های پشتیبانی بهبا توجه به اینکه پایگاه

دارند، لذا الزم است با بررسی دقیق و مطالعات جامع، دهی و مدیریت بحران بر عهدهسازمان

ظر گرفته شود تا در جهت ها در سطح شهر در نمکانی مناسب برای احداث این نوع کاربری

های آن مؤثر واقع گردد. اما تنها با ایجاد و یا افزایش تعداد این ارتقاء کارآمدی در انجام فعالیت

توان به اهداف مدیریت بحران شهری دست یافت. با توجه به کارکردهایی که برای این مراکز نمی

های آموزشی و کاربری –مان بحران درز – ها در نظر گرفته شده )کارکرد مدیریت بحرانپایگاه

ای سامان داده شوند که سایت موردنظر عالوه گونهها باید بهورزش بانوان در زمان عادی(، پایگاه

رسانی هر چه بیشتر پایگاه ، در جهت کارایی و خدماتهنگام مخاطرهبر تأمین محل ایمن در 

امر با چگونگی پراکنش و توزیع فضایی حتی در شرایط عادی نیز مؤثر و مفید واقع گردد که این 

یابی و ساماندهی های مکانآن رابطه مستقیمی دارد. نکته حائز اهمیت در انتخاب شاخص

های پشتیبانی در شرایط بحران بوده، لذا های مذکور، توجه به اولویت نقش مدیریتی پایگاهپایگاه

ر برابر زلزله( بیشتر از جنبه خصوص دها به بحث ایمنی )بهبایسته است در انتخاب شاخص

برده شده توجه پویایی آن در شرایط عادی که در قالب کارکرد آموزشی و ورزشی بانوان از نام

 شود.

های پشتیبانی مدیریت بحران کاررفته جهت ساماندهی پایگاههای بهدر پژوهش حاضر شاخص

 فته شده است:زیر معیار به شرح زیر به کار گر 34معیار اصلی با  8در قالب 

 : شاخص های ساماندهی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران1جدول 

 مأخذ ضوابط معیار و زیر معیار شاخص

ویژگی بافت 

 شهری

 پهنه مسکونی

مسکونی با تراکم کم 

)مسکونی ویالیی و 

 طبقه( 3و  2مسکونی 

استقرار پایگاه در محلی که تراکم 

ساختمانی نسبت به کل منطقه 

 باشدکمتر 

 نگارندگان

مسکونی با تراکم 

و  4متوسط )مسکونی 

 طبقه( 5

مسکونی با تراکم زیاد 

 طبقه( 6)

طبقه  9مسکونی ویژه )

 ژهیوو مسکونی 

 بلندمرتبه(

 بافت فرسوده
 500از لبه خارجی بافت به شعاع 

 متر

مصاحبه با کارشناسان مدیریت 

 بحران
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نفوذپذیر

 ی

های با بلوک

 حداکثر دسترسی
استقرار پایگاه در بلوکی که 

دسترسی آن نسبت به کل منطقه 

 باالتر باشد

 نگارندگان
های با بلوک

 دسترسی متوسط

های با حداقل بلوک

 دسترسی

 شامل بودن

 و فضای سبز کاربری پارک
سطح کاربری پارک و فضای 

 هکتار( 1سبز )با وسعت 
 نگارندگان

 نگارندگان سطح اراضی ذخیره اراضی ذخیره

 کاربری ورزشی
سطح کاربری ورزشی )با وسعت 

 هکتار( 1
 نگارندگان

شبکه 

 دسترسی

 متر 200شعاع  1شریانی در جه 
مصاحبه با کارشناسان مدیریت 

 بحران

 متر 100شعاع  2شریانی درجه 
مصاحبه با کارشناسان مدیریت 

 بحران

 متر 50شعاع  کنندهجمع کننده و پخش
مصاحبه با کارشناسان مدیریت 

 بحران

 

 هایکاربری

 خدمات رسان

 متر 1000شعاع  نزدیکی به بیمارستان
مصاحبه با کارشناسان مدیریت 

 بحران

 متر 500شعاع  نزدیکی به مراکز درمانی
مصاحبه با کارشناسان مدیریت 

 بحران

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

 بحران

 متر 1500شعاع  نشانیهای آتشنزدیکی به ایستگاه
مصاحبه با کارشناسان مدیریت 

 بحران

 متر 1000شعاع  نزدیکی به پارک
مصاحبه با کارشناسان مدیریت 

 بحران

 نگارندگان متر 500شعاع  نزدیکی به مراکز آموزشی

 متر 200شعاع  های شهردارینزدیکی به ساختمان
مصاحبه با کارشناسان مدیریت 

 بحران

 نگارندگان متر 200شعاع  نزدیکی به مرکز ناحیه

های کاربری

 ویژه

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

 بحران

 متر 200رعایت حریم  های گاز پرکنیفاصله از مغازه
مصاحبه با کارشناسان مدیریت 

 بحران

 متر 200رعایت حریم  فاصله از کاربری صنعتی
مصاحبه با کارشناسان مدیریت 

 بحران

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

 بحران

رعایت 

 هاحریم

 متر از طرفین 15رعایت حریم  حریم مسیل
مصاحبه با کارشناسان مدیریت 

 بحران

 متر از طرفین 10رعایت حریم  حریم کانال و جوی آب
مصاحبه با کارشناسان مدیریت 

 بحران

 متر از طرفین 7.5رعایت حریم  حریم خط مترو
مصاحبه با کارشناسان مدیریت 

 بحران
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 آهنحریم راه
متر از  17.5رعایت حریم 

 طرفین
 آهنها و راهقانون ایمنی راه

 1369مرکز تحقیقات نیرو  متر 50شعاع  حریم پست برق

 حریم خطوط برق فشارقوی
متر از  51.5رعایت حریم 

 طرفین
 1369مرکز تحقیقات نیرو 

های ویژگی

 شناختیزمین

 های زیرزمینیسطح آب

استقرار پایگاه در محلی که 

های زیرزمینی نسبت به سطح آب

 باشد. ترنییپاکل منطقه 

 نگارندگان

 شناسیسازندهای زمین

از استقرار پایگاه در محلی که 

مقاومت مکانیکی، دارای  نظر

تری نسبت به مقاومت نسبی باال

 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 به سایر 

 کمتر باشد.ها پهنه

 نگارندگان

های ویژگی

 جمعیتی

 تراکم جمعیت در محالت

هایی که استقرار پایگاه در محله

ها نسبت به سایر تراکم جمعیت آن

 ها بیشتر باشد.محله

 نگارندگان

های جاذب جمعیت با غلبه پهنه

 فضای سبز و باز

هایی که استقرار پایگاه در پهنه

به  ها نسبتفضای سبز و باز در آن

 ها بیشتر باشد.سایر پهنه

 نگارندگان

 تراکم جمعیت بانوان

هایی که استقرار پایگاه در محله

ها تراکم جمعیتی بانوان در آن

 ها بیشتر باشد.نسبت به سایر محله

 نگارندگان

 مأخذ: نگارندگان

 

 یافته ها

  1(ANN) ترین فاصله همسایگیها با روش متوسط نزدیکتحلیل الگوی پراکنش پایگاه

های شهر است. ترین روش در ارزیابی توزیع کاربریترین فاصله همسایگی، مهمروش نزدیک

رود که با نظم فضایی در یک هایی به کار میاین روش برای نشان دادن پراکندگی پدیده

ها یا عناصر موردنظر دهد که پدیدهاند. مقدار این شاخص نشان میمحدوده مشخص توزیع شده

اند. بر اساس فرمول، چنانچه شاخص )نسبت دوده موردمطالعه در چه الگویی توزیع شدهدر مح

 5/1تا  5/0ای؛ باشد، الگوی توزیع خوشه 0.5ترین همسایگی( بین صفر تا میانگین نزدیک

اکبری و الگوی توزیع یکسان یا منظم است )علی 15/2تا  5/1تصادفی و بین 

 (.168:1391عمادالدین،
 

                                           
1 Average Nearest Neighbor 
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 18های پشتیبانی مدیریت بحران موجود در منطقه نمایش گرافیکی الگوی پراکنش پایگاه: 4شکل

 (مأخذ: یافته های نگارندگانشهر تهران )

 
 هاترین فاصله همسایگی پایگاه: نتایج تحلیل میانگین نزدیک2جدول 

 شدهمیانگین فاصله مشاهده متر 1344

 میانگین فاصله مورد انتظار متر 1163

 (Rترین فاصله همسایگی )ضریب میانگین نزدیک 15/1

 (Zامتیاز استانداردشده ) 78/0

43/0 p-value 

 مأخذ: یافته های نگارندگان

 

  1(ANN) ترین فاصله همسایگینتایج عددی تحلیل متوسط نزدیک

 شده بین پایگاه پشتیبانی مدیریت بحران بر اساس نتایج عددی، میانگین فاصله مشاهده

باشد؛ بنابراین نسبت متر می 1163 متر و مقدار میانگین فاصله مورد انتظار برابر با 1344

ها در پایگاه "تصادفی"گیری شده است که بیانگر توزیع اندازه 15/1ترین همسایه برابر با نزدیک

شده با توزیع تصادفی از امتیاز استانداردشده باشد. برای بررسی اختالف مشاهدهمی 18منطقه 

دست آمده که بر به   787194/0 شده است. مقدار این آماره برابر بااستفاده z-score))آزمون 

درصد موردپذیرش واقع  95این اساس فرض تصادفی بودن الگوی پراکنش با سطح اطمینان 

شده و توزیع تصادفی است. داری بین توزیع مشاهدهدم وجود اختالف معنیگردد که بیانگر عمی

p-value دهد.میزان اعتبار شواهد را نشان می  431169/0 نیز با ضریبی برابر 

                                           
1 Average Nearest Neighbor 
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ترین همسایگی حاکی از توزیع نامناسب و غیراصولی در نحوه نتایج تحلیل متوسط نزدیک

باشد و این مسئله لزوم ر منطقه موردمطالعه میهای پشتیبانی مدیریت بحران دتوزیع پایگاه

 دهد.های مذکور را نشان میتوجه به امر ساماندهی پایگاه

 تهران 18ارزیابی موقعیت مکانی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران منطقه 

 ایساخت مدل و تبدیل مسئله/ موضوع به یک ساختار شبکه

گردد. بدین منظور از ای تجزیه و تحلیل میشبکهگیری به ساختار در این گام مسأله تصمیم

پرسشنامه برای تعیین روابط بین عناصر به منظور  15به تعداد  (dematelپرسشنامه دیمتل )

 یابی مراکز مدیریت بحران استفاده شده است.مکان

رابطه میان  520رابطه ممکن،  1156طور که در روش دیمتل محاسبه شد، از بین همان

وارد و  Super Decisionافزار تر بودند شناسایی گردید و در محیط نرماهمیت که بامعیارها 

های بعدی قرار گرفت. در شکل ارتباطات میان معیارها مشخص شد که مبنای مطالعه و تحلیل

 جهت ارتباطات )درونی و بیرونی( نمایش داده شده است. 8

 
 رابطه(-: مدل مفهومی ساختاری )نقشه تأثیر5شکل 

 مأخذ: یافته های نگارندگان

 

 تشکیل ماتریس مقایسه دودویی و تعیین بردارهای اولویت
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پس از تعیین وجود و یا عدم رابطه میان خوشه ها و عناصر که در قالب روش دیمتل بیان 

( ANPای )گردید حال نوبت به تعیین اهمیت معیارها با استفاده از فرایند تحلیل شبکه

 صورت پذیرفته است. Super Decisionافزار باشد. این مراحل با استفاده از نرممی

(، AHPمراتبی )های دودویی در روش سلسله( مشابه مقایسهANPای )در تحلیل شبکه

ها با توجه به روابط درونی و بیرونی و در ارتباط با معیارهای عناصر تصمیم در هر یک از خوشه

نامه دوم و تکمیل آن از گردند که با طراحی پرسشمشخص می 9تا  1عددی از کنترلی با دامنه 

سوی متخصصان و نخبگان، ارجحیت معیارها نسبت به همدیگر مشخص گردید. در این مرحله 

های نامهباشد. پرسش 1/0باید در نظر داشت ضریب ناسازگاری در این مرحله نباید بیشتر از  

های با خطای باالی ررسی شد و جوابده که ابتدا با آزمون خطا بعدد بو 30مرحله دوم  شامل 

مانده باهم جمع شده و میانگین محاسبه گردید و با های باقیحذف شد و سپس جواب 1/0

 نرمالیزه شدن جواب نهایی حاصل آمد.

 تشکیل سوپرماتریس و تبدیل آن به سوپرماتریس حد

کننده یکدیگر شود که هرکدام تکمیلشکیل میای، سه نوع ابرماتریس تدر مدل تحلیل شبکه

 باشند.در به دست آوردن جواب نهایی می

 آمده از دستطور مستقیم از اوزان بهدر مرحله اول ابر ماتریس بدون وزن به

 شود.ماتریس مقایسات زوجی ایجاد می

 دار از طریق ضرب کردن مقادیر فوق ماتریس در مرحله دوم ابر ماتریس وزن

 شود. زن در وزن گروه مربوطه حاصل میبدون و

 .در آخرین مرحله فوق ابر ماتریس محدودشده محاسبه خواهد شد 

ای، اولویت معیارها به صورت در پایان با توجه به روابط بین و دورن متغیرها در ساختار شبکه

 به دست آمده است. 3شماره  جدول 
ای در خصوص ساماندهی پایگاه های پشتیبانی : اوزان حاصل از روش دیمتل و تحلیل شبکه 3جدول 

 مدیریت بحران

 وزن نهایی معیار وزن نهایی معیار

 0.013902 بافت فرسوده 0.150159 تراکم جمعیت در محالت

 0.121664 اراضی ذخیره
بیشینه شتاب سطح 

 زمین
0.012703 

 0.01225 درمانی 0.114605 پارک و فضای سبز

 0.011152 آموزشی 0.069823 1درجه 

 0.0092 نظامی و انتظامی 0.06854 پارک

های جاذب جمعیت با غلبه پهنه

 فضای سبز
 0.006505 مرکز ناحیه 0.066117

 0.005856 یپرکن مغازه گاز  0.054793 2درجه 



 1396 بهار، سیزدهم یم، شمارهچهارسال شهری،  ساختار و کارکردفصلنامه مطالعات  ......56
 

 0.003808 جایگاه سوخت 0.038834 تأسیسات خطرزا

 0.003287 یخطوط برق فشارقو 0.036313 پهنه مسکونی

 0.00301 شناختیینسازندهای زم 0.035594 کنندهجمع 

 0.002609 مسیل 0.033152 نشانیآتش

 0.001894 پست برق 0.023229 تراکم جمعیت بانوان

 0.000815 خط مترو 0.022548 صنعتی

 0.000359 شیب زمین 0.022032 بیمارستان

 0.000274 یرزمینیز یهاسطح آب 0.020741 ورزشی

 0.000242 کانال و جوی آب 0.017194 شهرداری یهاساختمان

 0.000031 آهنراه 0.016766 یرینفوذپذ

 مأخذ: یافته های نگارندگان

، معیار (ANP-DEMATELتحلیل شبکه )-دیمتل های صورت گرفته با روشطبق تحلیل

تراکم جمعیت، اراضی ذخیره و پارک به ترتیب بیشترین ضریب اهمیت و معیار شیب، سطح 

آهن کمترین ضریب را در ارتباط باهدف پژوهش های زیرزمینی، کانال و جوی آب و حریم راهآب

 دریافت نمودند. 

 

 ها در سامانه اطالعات جغرافیاییتحلیل فضایی داده

هاست. در همین راستا ها حال نوبت به سنجش آننسبی معیار پس از تعیین ضریب اهمیت

های منظور دستیابی به اطالعات مفید در رابطه با ساماندهی پایگاهها بهنیاز است تا داده

افزار های نرمقابلیت چندمنظوره پشتیبانی مدیریت بحران مورد پردازش قرار گیرند. این امر با

Arc Gis معیار اصلی مورد  8معیار در قالب  34عاتی موردنیاز برای هر های اطالو تنظیم الیه

گیری های معیار عمدتا  با واحدهای متفاوتی اندازهکه نقشهارزیابی قرار گرفت. از ازآنجایی

مقایسه نیستند بنابراین باید در قالبی قابل -واحد شیب و واحد تراکم جمعیتمانند –شوند می

صورت استاندارد و همسو تعریف ر داده شوند. بر همین اساس باید بهمقایسه باهم دیگر قراقابل

 .است بوده فازی روش به حاضر پژوهش در مورداستفاده استانداردسازی شوند.

 تا( کامل عضویت) یک بازه در مقداری با مجموعه، یک در عنصر یک عضویت فازی منطق در

هایی که برای استاداردسازی شاخصدر این روش . شودمی تعریف( کامل عضویت عدم) صفر

nijجنبه مثبت دارند از تابع  =
aij−ai

min

aij
max−ai

min  هایی که جنبه منفی دارند از تابع شاخصو

nij =
aij

max−aij

aij
max−ai

min  تابع استفاده می شود که nij یا گزینه  بیانگر کمیت پیکسلi ام در معیار

jام است. 
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 خطی، صورتبه تواندمی تابع شکل که شودمی بیان عضویت تابع یک با معموال  عضویت درجه

 (.1393؛148همکاران، و نیا فاضل) باشد ناپیوسته یا و پیوسته غیرخطی،

پس از استانداردسازی، هر الیه  یا معیار بر اساس اهمیت نسبی آن در خصوص استقرار پایگاه 

هایی که ها، مؤلفهسنجش شاخصهای پشتیبانی مدیریت بحران وزن دهی شد و در ادامه برای 

صورت همزمان تأثیرگذارند )معیارها( از طریق تحلیل فضایی در رابطه باهدف پژوهش به

 ها الیه جدید حاصل گردید.شده و از ترکیب آنهمپوشانی باهم تلفیق
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به چپ:  : شاخص های سنجش پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران به ترتیب از سمت راست6شکل 

. 4. شاخص شبکه دسترسی، 3. شاخص ویژگی های شامل بودن، 2. شاخص ویژگی های بافت شهری، 1

. شاخص 7. شاخص رعایت حریم، 6. شاخص کاربری های ویژه، 5شاخص کاربری های خدمات رسان، 

 خذ: یافته های نگارندگانأم   . شاخص ویژگی های جمعیتی.8ویژگی های زمین شناختی، 

 

شاخص  8زیر معیار نهایتا  در قالب  34های مدیریت بحران، ش و ارزیابی پایگاهجهت سنج

قرار گرفتند، بدین معنی که  1تا  0ای بین سازی در بازهمذکور با هم تلفیق شده و مجددا  نرمال

منظور عدم رعایت شاخص ها بیانگر رعایت کردن و عدد صفر بهعدد یک برای هر شاخص

 2-5طور که در جدول  شماره باشد. همانهای مدیریت بحران میپایگاه موردنظر در جانمایی

شده است، شاخص رعایت حریم تنها شاخصی است که در انتخاب سایت تمامی مشخص

طور کامل رعایت شده است و های پشتیبانی مدیریت بحران در محدوده موردمطالعه بهپایگاه

باشد که در انتخاب سایت همه بیانگر این میهای خدمات رسان ازآن ضریب شاخص کاربریپس

های ویژه برای ها، این شاخص نیز به مقدار زیادی رعایت شده است. شاخص کاربریپایگاه

دهد و بیانگر این واقعیت بوده که شاخص ضریب پایینی را نشان می 3و  1های شماره پایگاه

ها نشده است. در مورد بقیه شاخص شده رعایتهای عنوانیابی و انتخاب سایتمذکور در مکان

نیز این ضریب از ارزش پایینی برخوردار بوده و نهایتا  در مورد شاخص ویژگی شامل بودن به 

های مهم در پژوهش حاضر به رسد. شاخص ویژگی شامل بودن ازجمله شاخصحداقل خود می
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طریق جداسازی یک منطقه که عالوه بر تأمین بار مالی زمین موردنظر، از طوریرود بهشمار می

تواند در جهت حفظ ایمنی سازه پایگاه مفید باشد اما نتایج دارای پتانسیل با منطقه مجاور می

، این شاخص 18های پشتیبانی مدیریت بحران منطقه دهد که در جانمایی پایگاهنشان می

 موردتوجه نبوده است.
 های سنجشموجود نسبت به شاخص ی: مقایسه ضریب پایگاه ها4 جدول

شماره 

پایگاه 

پشتیبانی 

مدیریت 

بحران 

 )سوله(

شاخص 

ویژگی 

شامل 

 بودن

شاخص 

های کاربری

خدمات 

 رسان

شاخص 

 هایویژگی

 جمعیتی

شاخص 

رعایت 

 حریم

شاخص 

شبکه 

 دسترسی

شاخص 

های ویژگی

 شناختیزمین

شاخص 

ویژگی 

بافت 

 شهری

شاخص 

های کاربری

 ویژه

1 09/0 9/0 57/0 1 41/0 28/0 55/0 14/0 

2 44/0 95/0 21/0 1 39/0 19/0 38/0 1 

3 0 92/0 82/0 1 47/0 29/0 55/0 13/0 

4 44/0 96/0 43/0 1 5/0 3/0 24/0 8/0 

5 0 92/0 43/0 1 3/0 46/0 55/0 8/0 

6 0 8/0 46/0 1 56/0 8/0 18/0 75/0 

 مأخذ: یافته های نگارندگان

 استفاده از روش وایکورهای اطالعاتی( با ها )الیهتلفیق شاخص

 𝑓𝑖در گام اول روش وایکور، باالترین ارزش 
 𝑓𝑖ترین ارزش و پایین ∗

توابع معیار برای همه  −

 گردد.ها تعیین میالیه

ها محاسبه و سپس حل ایده آل برای تمامی شاخصدر مرحله بعدی فاصله هر گزینه از راه

تابع )الف( برای ایده آل و تابع )ب( برای ایده آل ها برای ارزش نهایی با توجه حاصل جمع آن

 شود.منفی محاسبه می

𝑆𝐽 = (∑ 𝑤𝑖

𝑛

𝑖=1

(𝑓𝑖− 
∗ 𝑓𝑖𝑗 )/(𝑓𝑖− 

∗ 𝑓−))         ( تابع الف)    

𝑅𝐽 = 𝑚𝑎𝑥( 𝑤𝑖(𝑓𝑖− 
∗ 𝑓𝑖𝑗 )/(𝑓𝑖− 

∗ 𝑓−))        (تابع ب )     
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 (jS: محاسبه فاصله از ایده آل مثبت )7شکل 

 یافته های نگارندگانمأخذ: 

 
 (jR: محاسبه فاصله از ایده آل منفی )8شکل 

 مأخذ: یافته های نگارندگان

طبق نتایج، میزان مطلوبیت مکانی در طیفی از ارزش  (jSدر الیه خروجی ایده آل مثبت )

ها به ضریب هایی که ارزش مکانی آنها یا مکانمتغیر بوده که بر این اساس پیکسل 0.1تا  0.66

های پشتیبانی مدیریت بحران دارند و تر باشد، مطلوبیت بیشتری جهت ایجاد پایگاهنزدیک 0.66

شود. برای تر باشد از مطلوبیت آن کاسته مینزدیک 0.1هر چه میزان ارزش پیکسل به ضریب 

آمده است که دستبه 0.05تا  0.26( نیز میزان مطلوبیت مکانی در بازه jRالیه ایده آل منفی )

 0.05های با ارزش ها یا مکانبیشترین مطلوبیت و پیکسل 0.26های با ارزش ها یا مکانیکسلپ

 باشند.کمترین مطلوبیت را جهت جانمایی مراکز پشتیبانی مدیریت بحران دارا می
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(jS) ( یا بهترین ترکیب وjRیا بدترین ترکیب که طبق روش وایکور، رتبه ) بندی بر اساس

های مناسبی جهت سنجش دقیقتر پایگاه این دو  محاسبه می شود، شاخص ها ازفاصله گزینه

صورت که ینبدهای تصمیم گیری چندمعیاره به شمار می آیند. های پشتیبانی در قالب تکنیک

موجود از ضریب ایده آل مثبت و منفی کمتر باشد پایگاه موردنظر به حالت  هر چه فاصله پایگاه

ین وضعیت بوده و هر چه این فاصله بیشتر باشد بیانگر شدت اختالف تر ببهینه و مطلوب نزدیک

 موجود و وضعیت مطلوب است.

که به طور میانگین در حالی آمدهدستبه 0.66ضریب ایده آل مثبت در پژوهش حاضر برابر 

باشد. در مورد ایده آل منفی نیز می 0.32های موجود نسبت به این شاخص برابر با فاصله پایگاه

 0.9ها از این ضریب برابر با که میانگین فاصله پایگاهباشد درحالیمی 0.25د مطلوب برابر ح

های موجود با باشد. این مسئله بیانگر وجود اختالف و فاصله موقعیت قرارگیری پایگاهمی

باشد و این حالت در مورد ضریب ایده آل مثبت )بهترین ترکیب( شدیدتر وضعیت ایده آل می

رسد که اختالف بسیار زیادی را با می 0.52این اختالف به  2در مورد پایگاه شماره است که 

 دهد.وضعیت مطلوب نشان می

شود تمامی پایگاه ها نسبت به ضریب مشاهده می 9و  10، 11طور که در اشکال شماره همان

ل منفی ضریب که در مورد ایده آ است یحالایده آل مثبت و ایده آل منفی فاصله دارند این در 

یانگین باالتر قرار مها در وضعیت نامطلوب یکسانی قرار دارند که تنها اندکی از سطح همه پایگاه

دارد. این مسئله باعث می شود پایگاه های موجود در شرایط بجرانی نتوانند عملکرد مناسب و 

 مطلوبی را جهت پشتیبانی فراهم سازند

موجود در رابطه با شاخص ایده آل مثبت و ایده آل منفی و های یسه ضریب پایگاهمقا: 5جدول 

 محاسبه فاصله پایگاه ها از این دو شاخص

پایگاه  شماره

پشتیبانی مدیریت 

 بحران  )سوله(

 شاخص ایده آل

فاصله پایگاه ها از 

 (jSایده آل مثبت )

فاصله پایگاه ها از 

 (jR) ایده آل منفی

1 26/0 09/0 

2 52/0 09/0 

3 23/0 09/0 

4 22/0 09/0 

5 35/0 09/0 

6 33/0 09/0 

 25/0 66/0 بهترین حالت

 04/0 1/0 بدترین حالت

 مأخذ: یافته های نگارندگان
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 : فاصله پایگاه های موجود از ایده آل مثبت9شکل 

 مأخذ: یافته های نگارندگان

 
 : فاصله پایگاه های موجود از ایده آل منفی10شکل 

 نگارندگانمأخذ: یافته های 

 

های پشتیبانی در ادامه برای دستیابی به میزان مطلوبیت مکانی جهت ساماندهی فضایی پایگاه

 طبق تابع زیر موردمحاسبه قرار گرفت.  iQشهر تهران، ضریب  18مدیریت بحران منطقه 

𝑄𝐼 = 𝑉( (𝑆𝑗− 𝑆
∗)/(𝑆− − 𝑆∗)) + (1 − V) (

𝑅𝑗− 𝑅
∗

𝑅− − 𝑅∗
) 

𝑆− = 𝑚𝑎𝑥𝑆𝑗  𝑆
∗ = 𝑚𝑖𝑛𝑆𝑗   

𝑅− = 𝑚𝑎𝑥𝑅𝑗  𝑅
∗ = 𝑚𝑖𝑛𝑅𝑗   

( Opricovic,2009: 1559.) 
 (Rال منفی )( و ایدهS: ضریب ایده آل مثبت )17شکل 

S∗ 0.1 
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S− 0.067 

R∗ 0.05 

R− 0.26 

 مأخذ: یافته های نگارندگان

 
  شهر تهران  18های پشتیبانی مدیریت بحران منطقه بندی ساماندهی فضایی پایگاه: پهنه11شکل 

 (مأخذ: یافته های نگارندگان)

بندی فضایی به منظور های صورت گرفته در قالب تکنیک وایکور، جهت رتبهپس از تحلیل

یافتن مکان های مناسب استقرار پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران در منطقه موردمطالعه، 

بدست آمد. تفسیر ضریب مذکور در  0.21تا  0.06محاسبه گردید که در طیفی بین  iQضریب 

صورت است که هر چه واحد مکانی پیکسل بیشتر گیری چند معیاره فضایی بدینتحلیل تصمیم

باشد به لحاظ انتخاب مکان پایگاه پشتیبانی مدیریت بحران دارای مطلوبیت بیشتری بوده و 

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

 جمع بندی

ابعاد وسیع خسارات و تلفات ناشی از بالیای طبیعی در شهرهای گوناگون جهان سبب شده 

های سازی شهرها انجام گیرد. پایگاهیمنای در زمینه اگستردهی کاربردی هاپژوهشاست 

برای مقابله با بالیا و کاهش حلی اساسی عنوان راهپشتیبانی مدیریت بحران شهری به

ریزان شهری مورد توجه قرار گرفته است. یکی از وظایف مهم برنامه تهران پذیری در شهرآسیب

باشد. آنچه در های مذکور مییابی و یا ساماندهی پایگاهریزی اجرایی، مکاندر هر سیستم برنامه

ادرسانی دارد توزیع مناسب و مکان گزینی ای در نحوه امدالعادهها اهمیت فوقاستقرار این پایگاه
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رسانی مناسب، انتخاب محل قرارگیری ای که عالوه بر امکان خدماتگونههاست، بهبهینه پایگاه

دیگر عبارتگونه خطری نباشد. بهیچهید درتهدای صورت گیرد که سازه گونهها باید بهآن

درستی ایفا  کنند ش مدیریتی خود را بههای پشتیبانی، زمانی که در مواقع بحرانی نقپایگاه

پذیری شهر گام مؤثری به شمار آیند، اما چنانچه مکان در نظر تواند در جهت کاهش آسیبمی

ها در صورت بروز فاجعه سبب آسیب دیدن پایگاه شود، آنگاه نقش مدیریتی گرفته برای پایگاه

های مذکور با . لذا ساماندهی مناسب پایگاهو بحران دوم رخ خواهد داد ازکارافتادهها عمال  پایگاه

پذیری بر عهده دارند توجه به عملکرد حساسی که در زمان بحران در جهت کاهش آسیب

 پذیری به شمار رود.های کاهش آسیبعنوان یکی از سیاستتواند بهمی

اصله ها، از روش متوسط نزدکیترین فدر پاسخ به سؤال اول مبنی بر الگوی پراکنش پایگاه

های شهری قبل از ارزیابی همسایگی استفاده شده است چرا که شناخت الگوی فضایی پدیده

عنوان یک تواند بهها و معیارهای زیادی روبرو هستیم میخصوص زمانی که با دادهها بهآن

ترین همسایگی حاکی از تحلیل اولیه بسیار مفید و مؤثر واقع گردد. نتایج تحلیل متوسط نزدیک

های پشتیبانی مدیریت بحران در منطقه زیع نامناسب و غیراصولی در نحوه توزیع پایگاهتو

فرض تصادفی بودن الگوی پراکنش با و با توجه به امتیاز استانداردشده  باشدموردمطالعه می

 درصد تأیید می شود. 95سطح اطمینان 

 ضروری ناحیه هر در پایگاه یک بحران وجود مدیریت سازمان استاندارد همچنین طبق

 تقسیمات تناسببه هاپایگاه این نامناسب پراکنش خصوص، این در توجهقابل نکته اما. باشدمی

 چندمنظوره پایگاه سه ،3 ناحیه در شودمی در نقشه شماره... مشاهده که طورهمان بوده؛ نواحی

 .است نشده تعبیه بحران مدیریت جهت پایگاهی هیچ 4 ناحیه برای کهدرحالی شدهاحداث

شاخص تحت عنوان ویژگی های بافت شهری، ویژگی های  8جهت پاسخ به سؤال دوم از 

شامل بودن، شبکه دسترسی، کاربری های خدمات رسان، کاربری های ویژه، رعایت حریم، 

زیرمعیار استفاده شد. طبق  34ویژگی های زمین شناختی و ویژگی های جمعیتی در قالب 

شده شاخص رعایت حریم تنها شاخصی است که در انتخاب سایت بررسی های های انجام 

طور کامل رعایت شده های پشتیبانی مدیریت بحران در محدوده موردمطالعه بهتمامی پایگاه

ها این ضریب از ارزش پایینی برخوردار بوده و نهایتا  در مورد در مورد سایر شاخص است.

د و بازگوکننده این واقعیت می باشد که در رسشاخص ویژگی شامل بودن به حداقل خود می

استقرار پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران در منطقه مورد مطالعه به این شاخص ها که 

نیازهای اساسی پایگاه ها به شمار می روند بی توجهی شده و در انتخاب مکان پایگاه ها مورد 

 توجه قرار نگرفته اند.

(jS) ( یا بهترین ترکیب وjRی )گیری چندمعیاره ا بدترین ترکیب که از ضرایب مدل تصمیم

وایکور هستند که جهت محاسبه فاصله و اختالف پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران با 
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وضعیت بهینه و مطلوب مورد محاسبه قرار گرفتند. طبق نتایج بدست آمده تمامی پایگاه ها 

و این حالت در مورد ضریب ایده  نفی دارنداختالف زیادی نسبت به ایده آل مثبت و ایده آل م

 آل مثبت )بهترین ترکیب( شدیدتر است.
 

 پیشنهادها

طبق دستورالعمل ایجاد پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران، کارکرد مدیریتی در مزان 

ورزشی در شرایط عادی برای پایگاه ها در نظر گرفته است اما در کمتر -بحران و کارکرد آموزشی

در حوزه مکانیابی و ساماندهی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحرانریال شاخصی که پژوهشی 

دسترسی به کارکرد آموزشی و ورزشی برای بانوان را پوشش دهد، مورد توجه قرار گرفته است 

که انتظار می رود در مطالعات بعدی شاخص سازی مناسب با کارکرد نامبرده مورد توجه 

رامترهایی از قبیل جنس خاک، موقعیت قنات ها، خطوط انتقال نیر از پژوهشگران قرار گیرد. پا

به دلیل عدم دسترسی  ؤثر هستند که در پژوهش حاضرقبیل گاز و نفت در مکان یابی بسیار م

هش های بعدی می توان آنها در >به داده های موجود مورد استفاده قرار نگرفته اند اما در پژ

 فرایند کار دخیل کرد.

با توجه به اهمیت راهبردی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران به عنوان زمینه ساز عملیاتی 

توصیه می  ،بحران های مختلف بامقابله  درو تاکتیکی برای تحقق اقدامات پیشگیری، آمادگی  

 گردد در انتخاب معیارهای ارزیابی مسئله پدافند غیر عامل نیز مورد توجه قرار گرفته شود.
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