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Abstract

Failure to comply with the principles and criteria of locating in urban planning can cause great financial and human loss-
es during an earthquake. Constructing crisis-management supportive bases in urban areas is one of the measures taken 

to reduce the adverse effects of natural and unnatural disasters. One of the most significant issues prior to constructing these 
bases is the site selection of them and choosing the safest place during the crisis which has the maximum efficiency in the 
least possible time in order to prevent extending the scope of crisis. In this study, the location priority indexes of the bases 
were identified and extracted in the first step by surveying the basis by observing the principles of supportive bases’ site 
selection. These indexes included worn-out textures, access network hierarchy, compatible and incompatible adjacent, and 
population and residential density, which were considered and analyzed along with land-use issues. However, to avoid the 
one-dimensional approaches towards the land use category, land based classification standards, known as LBCS, with its 
dimensions )Activity, Function, Structure, Ownership and site development( were used. Then base location preference was 
determined at district area by use of TOPSIS technique, and eventually the information of that zone which was introduced 
as the first priority for constructing the base was used as the ArcGIS software input to determine the proximate location 
of the base
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چکیده
ع زلزله خسارات جانی و مالی فراوانی به بار آورد. از جمله  رعایت نکردن اصول و ضوابط مکان یابی در برنامه ریزی شهری ممکن است در هنگام وقو
گرفته، احداث پایگاه های پشتیبان مدیریت بحران در سطح شهرها بوده  کاهش آثار سوء بالیای طبیعی و غیرطبیعی محل توجه قرار  که به منظور  اقداماتی 
که خود ایمن ترین مکان در هنگام بحران بوده و  است. یکی از موارد جالب توجه پیش از احداث این پایگاه ها انتخاب مکان احداث آن هاست؛ مکانی 
کند. در پژوهش صورت گرفته، ابتدا با بررسی نقش  گسترده شدن دامنه ی بحران جلوگیری  کارایی را داشته باشد و از  کثر  بتواند در حداقل زمان ممکن حدا
سیستم های مدیریت زمین در مدیریت بحران و سپس با رعایت اصول مکان یابی پایگاه های پشتیبان، شاخص های تعیین اولویت مکانی پایگاه شناسایی 
کم جمعیتی و  ترا و  ناسازگار  و  بافت فرسوده، سلسله مراتب شبکه ی دسترسی، همجواری های سازگار  از  بودند  این شاخص ها عبارت  گردید.  استخراج  و 
کاربری زمین، از سیستم طبقه بندی  گرفتند اما، برای پرهیز از نگاه تک بعدی به مقوله ی  کاربری زمین مورد تجزیه وتحلیل قرار  کنار بحث  که در  مسکونی 
کاربری ها یا همان ال. بی. سی. اس. با ابعاد )فعالیت، عملکرد، ساختار، مالکیت و توسعه ی زمین( استفاده شد. سپس، با استفاده از روش  زمین مرجع 
که اولویت اول احداث پایگاه معرفی شده بود، به  تاپسیس، اولویت مکانی پایگاه در سطح ناحیه تعیین و در انتها اطالعات مربوط به بخشی از ناحیه، 

نرم افزار آرک جی. ای. اس. وارد و در نهایت مکان تقریبی احداث پایگاه معین شد.
کلیدی: پایگاه پشتیبان مدیریت بحران،  مکان یابی،  ال. بی. سی. اس.،  تاپسیس،  آرک جی. ای. اس واژه های 
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ح مسئله طر
گاه  و  طبیعی  رخدادهای  که  شاهدیم  آشکارا  حاضر،  قرن  در 
آثار آن ها را ندارند، تبدیل  که آمادگی مقابله با  انسانی در جوامعی 
بر  نیز  ــران  ای کشور  می شوند.  عظیم  فجایع  بعضًا  و  بحران ها  به 
که از جنوب اروپا تا شرق و جنوب  کمربند لرزه  خیزی قرار دارد  روی 
ع  شرق آسیا امتداد یافته و سالیانه زلزله های متعددی در آن به وقو
از  بیش  جمعیت  با  نیز  تهران  کالن شهر  میان،  این  در  می پیوندد. 
8 میلیون نفر و وسعت بیش از 700 کیلومتر مربع، به مثابه ی مرکز 
کشور،  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  سیاسی،  فعالیت های  ثقل 
گذشته، با  به علت رشد سریع و لجام گسیخته ی خود در دهه های 
معادالت پیچیده ی شهری مواجه است. این امر در کنار ویژگی های 
از  بیش  وجــود  و  البرز  جنوبی  دامنه ی  در  قرارگیری  نظیر  طبیعی 
20 گسل  فعال و غیر فعال با سابقة لرزه خیزی و توان لرزه زایی همانند 
شمال  طالقان،  مشاء،  البرز،  شمال  پارچین  )ایوانکی(،  گسل های 
گسل پیشوا )ورامین( و ثبت مستمر  کهریزک و  تهران، جنوب ری، 
رخــداد  و  شهر  ایــن  اطــراف  لرزه نگاری  شبکه های  در  زمین لرزه ها 
زمین لرزه ای  ع  وقو احتمال  آن،  تاریخ  طول  در  ویرانگر  زلزله های 
خاطرنشان  را  بسیار  اقتصادی  خسارات  و  انسانی  تلفات  با  شدید 
می سازد و لزوم توجه ویژه به برنامه ریزی و تمهید پیش بینی های 
الزم برای رویارویی با این پدیده و جلوگیری از تبدیل آن به بحران  
دیگر،  طرف  از  می شود.  متذکر  بیش از پیش  را  گوار  نا فاجعه ای  و 
را  نیازش  با  متناسب  عملکردی  و  کالبدی  ساختار  امــروز  تهران 
ندارد و با شاخص های پایداری و استانداردهای زیستی فاصله ای 
تمرکز  کارکردی،  و  کالبدی  فرسودگی های  و  تنگناها  دارد.  فاحش 
جمعیتی، عدم استحکام لرزه ای ساختمان ها، معابر غیراستاندارد، 
مترو،  خطوط  شهری،  فرسوده ی  تأسیسات  گسترده ی  شبکه ی 
پل ها، تونل ها و بسیاری از این قبیل وظایف جاری و روزمره ی این 
کالن شهر را با اختالل و چالش و آینده اش را با تهدید موجودیت و بقا 
]1[. نتیجه اینکه حضور توأمان این ویژگی های  مواجه ساخته اند 
تا، عالوه بر فراهم آمدن زمینه ی  گردیده  طبیعی و شهری موجب 
به  کمک  و  امدادرسانی  فرآیند  احتمالی،  مخاطرات  تشدید  و  بروز 
کالن شهر بسیار دشوار و حتی در برخی مناطق  حادثه دیدگان در این 

جنوبی و شمالی آن تقریبًا ناممکن شود.
برنامه های  ساختن  اجرایی  به  اهتمام  عالوه بر  راستا،  این  در 
توجه  خطرپذیری،  کاهش  و  پیشگیری  ــوزه ی  ح در  تعریف شده 
جدی به ایجاد آمادگی های الزم برای مقابله با بحران ها از طریق 
مدیریت  امــر  در  ذی مــدخــل  عوامل  و  عناصر  کلیه ی  سامان دهی 
جهت  شــهــری  مدیریت  و  مـــردم  آمــادگــی  سطح  ارتــقــای  و  بــحــران 
ارائه ی سریع و بهینه ی خدمات امداد و نجات امری اجتناب ناپذیر 
کم زیاد جمعیت و  است. اما همان طور که پیش تر نیز اشاره شد، ترا
کار امدادرسانی  بافت نامطلوب شهری در بسیاری از مناطق تهران 
در  و  ساخت  خواهد  دشــوار  بسیار  را  حادثه  بازماندگان  به  کمک  و 
خطرهای  کاهش  و  پیشگیری  برای  برنامه ریزی  وضعیتی  چنین 
بسیار  خطر  مدیریت  ســاده تــر  عــبــارت  بــه  یــا  و  زمــیــن لــرزه  از  حاصل 
به دنبال  ــن رو،  از ای  .]2[ به نظر می رسد  راه چــاره  تنها  و  ضــروری 

شهر  بحران  مدیریت  ستاد  اضطراری  جلسه ی  بم،  زلزله ی  ع  وقو
مدیریت  پشتیبانی  120 پایگاه  ساخت   82/10/15 تاریخ  در  تهران 
مثابه ی  به  را  بحران  مدیریت  و  پیشگیری  سازمان  توسط  بحران 
با بحران پیشنهاد  از راه حل های اساسی مقابله ی غیرمتمرکز  یکی 
به  پایگاه ها  احــداث  دستور   82/12/6 تاریخ  در  و  کرد  تصویب  و 
نقاط  در  بحران  مدیریت  نظام  مهم  بخش های  از  یکی  منزله ی 
ابالغ  تهران  شهرداری  22گانه ی  مناطق  تمامی  به  شهر  مختلف 

گردید ]3[.
در همین راستا، پرداختن به ویژگی ها و مشخصه های مختلف 
سازمان  از جمله  مختلف  ســازمــان هــای  دســتــور کــار  در  کــز  مــرا ایــن 
از موضوعاتی  گرفت. یکی  قرار  تهران  مدیریت بحران و شهرداری 
ع  گرفت، موضو که خأل آن به سرعت احساس شد و در اولویت قرار 
مطالعه  که  بود  پایگاه ها  این  استقرار  بــرای  بهینه  مکان  انتخاب 
پایگاه های  احــداث  که  چرا می طلبید؛  را  همه جانبه ای  بررسی  و 
شوند  ساخته  مستحکم  و  مجهز  و  کامل  که  میزان  هر  به  مذکور، 
کاهش  به  باشند،  نگرفته  قرار  مناسبی  مکانی  موقعیت  در  گر  ا اما 
در  به خصوص  نجات  و  امــداد  فرآیند  در  آن هــا  بهره وری  و  کارایی 
مشترک  فصول  از  یکی  بنابراین،  می شود.  منجر  بحرانی  اوضــاع 
بــرنــامــه ریــزی شــهــری و مــدیــریــت بــحــران در بخش  ــوزه ی  ــ دو حـ
مدیریت  پشتیبان  پایگاه های  بهینه ی  مکان گزینی  مقابله  آمادگی 
تا کنون  سبب،  همین  به  بــود؛  آن  مناطق  و  شهر  سطح  در  بحران 
گرفته که هر یک با انتخاب  مطالعات مختلفی در این زمینه صورت 
ع اقدام به ارائه ی الگوهای مکان یابی  شاخص ها و مدل های متنو
کرده اند. در ادامه، با بررسی پژوهش های صورت گرفته،  کز  این مرا
کید بر اتخاذ شاخص های  که تقریبًا در تمامی آن ها تأ خواهیم دید 
کالبدی، بافت شهری، زمین شناختی، جمعیتی، شبکه ی دسترسی 
فرآیند  در  آن هــا  کــردن  دخیل  و  ناسازگار  و  ســازگــار  کــاربــری هــای  و 
که امروزه در زمینه ی علوم  مکان یابی است. اما یکی از حوزه هایی 
مکانی و برنامه ریزی اهمیت باالیی دارد، مقوله ی سیستم اطالعات 
که به صورت یکی از زیرمجموعه های سیستم  زمینی )LIS(1 است 
کاربرد وسیعی در علم مدیریت زمین   2)GIS( اطالعات جغرافیایی
]4[. از این رو، سعی داریم در پژوهش حاضر با دخیل  یافته است 
در   3)LBCS( کاربری ها  مرجع  زمین  طبقه بندی  سیستم  کــردن 
ضمن  بــحــران،  مدیریت  پشتیبان  پایگاه های  مکان یابی  فرآیند 
به  پرداختن  خأل  نام برده،  کلیدی  شاخص های  دیگر  از  بهره گیری 
زمین در حکم یک دارایی باارزش و تجدیدناپذیر شهرها از زوایای 
کاربری زمین  کنیم و از نگاه تک بعدی صرف در قالب  گون را پر  گونا

ح های جامع و تفصیلی فاصله بگیریم. رایج در طر

ضرورت و اهمیت پژوهش

حکم  در  شهرها،  که  می شود  ناشی  آنجا  از  ع  موضو ضــرورت 
گسترده ای هم به  پیچیده ترین ساخته ی دست بشر، با خطرهای 
علت دامنه ی وسیعی از مخاطرات و هم به علت آسیب پذیری های 
از  همه جا  در  شهری  آسیب پذیری های  مواجه اند.  چندگانه شان 
ترابری و خطوط  تا سیستم های مخابرات،  و سازه ها  زیرساخت ها 
کاهش آسیب پذیری ها در  که  انرژی مشخص است؛ با این تفاوت 
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به   .]5[ نیست  ساختمان ها  مقاوم سازی  سادگی  به  شهر  مقیاس 
آسیب پذیری  مقابل  در  ــاب آوری  ت مفهوم  رفته رفته  علت،  همین 
به  شهری  تـــاب آوری  که  بــود  آن  از  پس  و  گرفت  قــرار  توجه  محل 
بحران های  مدیریت  ادبیات  در  اصلی  شاخه های  از  یکی  مثابه ی 
شهری جایگاه ویژه ای یافت. با نگاهی اجمالی به اصول ده گانه ی 
تاب آورسازی شهرها در برابر بالیا، چند اصل که بی ارتباط با حوزه ی 
کار ما در این پژوهش نیست توجه ما را جلب می کند؛ اصولی همچون 
تهیه ی برنامه های ارزیابی خطرپذیری و استفاده از آن ها در حکم 
پایه ای برای برنامه های شهرسازی و تصمیم گیری، سرمایه گذاری 
کاهش  را  خطرپذیری  که  حیاتی  زیرساخت های  از  محافظت  و 
کاربری اراضی مطابق  کاربرد و اجرای اصول برنامه ریزی  می دهد و 
]6[. با مرور تنها این سه اصل درمی یابیم  با خطر پذیری احتمالی 
امــروزی  کالن شهرهای  در  حــوادث  ع  وقــو ابعاد  و  شدت  از آنجا که 
امداد  برای عملیات  ایجادشده  تقاضای  اغلب وسیع است، حجم 
که در حالت عادی  کز امدادرسانی  و نجات نیز بسیار زیاد است و مرا
نیازهای شهر را تأمین می کنند، عمدتًا برای پاسخ گویی به تقاضای 
تعریف  لزوم  در نتیجه،  نیستند؛  کافی  موقعیت  این  در  ایجادشده 
یک برنامه ی جامع و یکپارچه ی مدیریت بحران در سطح شهرها 
کاماًل محسوس است و، در این میان، پایگاه های پشتیبان مدیریت 
بحران به مثابه ی یکی از سخت افزارهای حیاتی این زنجیره نقشی 
بر  که  پایگاه ها،  این  از ضرورت وجودی  ایفا می کنند. جدا  اساسی 
در  آن ها  جانمایی  نحوه ی  کلیدی  ع  موضو نیست،  پوشیده  کسی 
سطح شهر و با مقیاس های عملکردی متفاوت است و این امر میسر 
نخواهد بود جز با داشتن دیدی جامع و شامل در مورد مکان یابی 

مناسب آن ها.
آن  کمین  در  همواره  که  زلزله،  تهدید  عالوه بر  تهران  شهر  اما 
است، در دهه های اخیر با الگوی رشد و توسعه ی ناموزونی مواجه 
ســاده  میدانی  بــازدیــد  یــک  بــا  و  به راحتی  کــه  الگویی  اســت؛  شــده 
با  اســت  ع  وقــو حــال  در  آنچه  مقایسه ی  و  شهر  مختلف  مناطق  از 
راهبردی  ح های جامع، تفصیلی و اخیرًا ساختاری -  محتویات طر
تهیه شده برای این کالن شهر سنخیتی ندارد. از یک سو، بافت های 
فرسوده ی جنوب شهر تقریبًا به حال خود رها شده و یا با سرعتی 
دیگر،  ســوی  از  و  اســت  نــوســازی  و  تجمیع  حــال  در  پایین  بسیار 
کم فروشی و ساخت وسازهای  کان شاهد پدیده ی تأمل برانگیز ترا کما
که  ساخت وسازهایی  شهریم؛  شمال  در  بی ضابطه  و  بلندمرتبه 
آن  در  محیط4  تحمل  قابل  ظرفیت  به  توجه  کوچک ترین  بــدون 
این وضعیت،  به  توجه  با  دارند.  فزاینده جریان  با سرعتی  مناطق 
نقش پایگاه های پشتیبانی در مدیریت بحران احتمالی شهر تهران 
که، با  بیش از پیش آشکار می شود؛ به همین سبب، ضروری است 
بررسی دقیق و مطالعه ای جامع، مکانی مناسب برای احداث این 
کارآمدی  گردد تا در جهت ارتقای  کاربری ها در سطح شهر انتخاب 
ــرای یک  که بــرای اج بــهــره بــرداری از آن هــا مؤثر واقــع شــود؛ چرا و 
کلیه ی عوامل مؤثر در سطح منطقه ی  مکان یابی موفق الزم است 
مطالعاتی بررسی شود و مکان های مناسب در قالب خروجی فرآیند 
گیرد  قرار  نهایی  تصمیم گیرندگان  و  مدیران  اختیار  در  مکان یابی 

.]7[

ــا تــوجــه به  ــا بـــررســـی، انــتــخــاب و تــأمــیــن زمــیــن مــنــاســب ب امـ
پارامترهای  گرفتن  لزوم در نظر  و  تهران  تنگناهای موجود در شهر 
از این رو، مقوله ای  متعدد موضوعی بسیار حساس و دشوار است؛ 
زمینه ی  در  موجود  ادبیات  و  پیشینه  مــرور  از  پس  آن  ضــرورت  که 
مکان یابی پایگاه های پشتیبان مدیریت بحران احساس شد، لزوم 
داشتن توجه ویژه به نقش بانک های اطالعات مکانی و استفاده ی 
کنار دیگر مؤلفه های دخیل  بهینه از سیستم های مدیریت زمین5 در 
کشورهای توسعه یافته  کثر  که ا در فرآیند مکان یابی بود؛ موضوعی 
کردند و با تعریف سیستم هایی  از سال ها قبل فقدان آن را احساس 
این  کــردن  پر  در  بزرگی  گــام  چندمنظوره6  کاداسترهای  همچون 
کاربردهای این سیستم ها  خأل برداشتند و امروزه یکی از مهم ترین 
مدیریت  امنیتی،  و  دفاعی  امور  در  کاداستر  اطالعات  از  بهره گیری 
مدیریت  تئوری  امــروزه  که  چرا است؛  غیرمترقبه  حوادث  و  بحران 
ابزار  یک  حکم  در  کاداستر  سیستم های  از  استفاده  بر  مدرن  زمین 
زمین  مدیریت  پــارادایــم  از  استفاده  فرآیند  در  دولت ها  زیرساختی 
که متأسفانه تا کنون در سیستم مدیریت  کید دارد ]8[؛ موضوعی  تأ
کشور مغفول مانده و ما را بر آن داشته تا در این پژوهش با  شهری 
فرآیند  در  کاربری ها  مرجع  زمین  طبقه بندی  سیستم  از  بهره گیری 
و  کنیم  پر  را  موجود  خأل  حدی  تا  پشتیبان  پایگاه های  مکان یابی 
تلویحًا به لزوم فراهم آوردن بانک اطالعات مکانی شهرها و فواید 
بهره مندی از آن ها به خصوص در حوزه ی مدیریت بحران اشاره ای 

بکنیم.

اهداف پژوهش

بدین منظور، با توجه به آنچه تا کنون بیان شد، سعی در تبیین 
کالن و عملیاتی خواهیم  اهداف مورد نظر پژوهش در قالب اهداف 
داشت. به طور کلی، هدف تحقیق را می توان تعیین اولویت مکانی 
استفاده  بر  کید  تأ با  بحران  مدیریت  پشتیبان  پایگاه های  احداث 
کاربری ها  مرجع  زمین  طبقه بندی  و  مکانی  اطالعات  سیستم  از 
دنبال  به  تهران  شهرداری  منطقه ی 6  ناحیه ی 1  در  که  دانست 

کردن آن در قالب اهداف عملیاتی زیر خواهیم بود: اجرایی 
بهینه ی .  1 مکان گزینی  در  تأثیرگذار  عوامل  شناسایی  و  بررسی 

پایگاه پشتیبان مدیریت بحران: در این پژوهش، سعی بر این 
خواهد بود تا با مرور ادبیات موجود در این زمینه، پارامترها و 
کارکرد  کلیدی را با توجه به  عوامل تأثیرگذار مکانی و عملکردی 
و اهداف درنظرگرفته شده برای پایگاه های پشتیبانی مدیریت 
بحرانی  اوضاع  در  پایگاه ها  این  مصونیت  اهمیت  و  بحران 
انتخاب  در  مذکور  عوامل  کردن  منظور  با  و  کنیم  شناسایی 
کارایی هر چه  مناسب ترین مکان برای استقرار این پایگاه ها، 

بیشتر آن ها را در مواقع بحرانی و غیر از آن ارتقا دهیم.
کردن ابعاد پنج گانه ی سیستم طبقه بندی زمین مرجع .  2 دخیل 

کاربری ها یا همان LBCS )فعالیت، عملکرد، ساختار، محوطه 
از  پرهیز  و  مکان یابی  فرآیند  در  مالکیت(  زمین،  توسعه ی  یا 

نگرش تک بعدی و رایج به مقوله ی کاربری زمین.
وزن دهی به بخش های مختلف ناحیه مبتنی بر شاخص های .  3

تعریف شده و یافتن ترتیب اولویت احداث پایگاه در سطح آن 



58

له 
زلز

ن 
حرا

ت ب
یری

مد
ن 

یبا
شت

ی پ
ها

اه 
یگ

ی پا
کان

ت م
وی

اول
ل 

حلی
ت

...
ها 

ی   
ربر

 کا
جع

مر
ن 

زمی
ی 

ند
ه ب

طبق
رد 

دا
تان

اس
ی 

بنا
ر م

ب

دوفصلنامه
 علمی و پژوهشی

 پاییز و زمستان
۱۳۹۴

 شمـاره هشتم

با استفاده از تکنیک تصمیم  گیری چندشاخصه ی تاپسیس7.
و نهایتًا انتخاب مکان بهینه ی پایگاه های پشتیبان مدیریت .  4

بحران با استفاده از قابلیت های سیستم اطالعات جغرافیایی 
در  پایگاه  احداث  اول  اولویت  که  ناحیه  از  بخشی  در   )GIS(

مرحله ی پیش معرفی شده است.

پیشینه ی پژوهش

ادبیات موجود در زمینه ی مکان یابی  در این بخش، به مرور 
پایگاه های پشتیبان مدیریت بحران در ایران و جهان می پردازیم 
و سعی داریـــم تــا بــه نــوعــی از نــقــاط قــوت آن هـــا در پــژوهــش خود 
از دید آن ها پنهان مانده  که  بهره ببریم و تا حد امکان مقوالتی را 
بــرای  مناسب  مکان های  تعیین  دهــیــم.  ــرار  ق توجه  ــورد  م بیشتر 
در  مهم  موارد  از  یکی  زلزله  ع  وقو از  پس  امدادرسانی  کز  مرا استقرار 
پژوهش های  تا کنون  کــه  اســت  بــحــران  مدیریت  و  بــرنــامــه ریــزی 
که  پژوهشی  از جمله  است؛  گرفته  آن صورت  زمینه ی  در  متنوعی 
عنوان  با  سال 1384  در  محمدی  و عسل  زبردست  اسفندیار  دکتر 
استفاده  با  زلزله  ع  وقــو شرایط  در  امــدادرســانــی  کز  مرا »مکان یابی 
در  داده انــد.  انجام   8»AHP چندمعیاری  ارزیابی  روش  و   GIS از 
پژوهش مورد نظر، منطقه ی 11 شهرداری تهران به مثابه ی یکی 
گرفت.  قــرار  بررسی  مــورد  تهران  شهر  مرکزی  و  کم  پرترا مناطق  از 
کز امدادرسانی را در  آن ها در این پژوهش معیارهای مکان یابی مرا
کم  ترا و  جنسی  سنی،  )ترکیب  جمعیتی  خصوصیات  سه طبقه ی 
جمعیتی(، خصوصیات مکانی )محدودیت های طبیعی نظیر ارتفاع 
عملکردی  و  کالبدی  خصوصیات  و  زمین(  شیب  و  دریــا  سطح  از 
کم  ترا و  کاربری های شهری  با  ارتباط و همجواری  ابنیه،  )کیفیت 
پنج معیار  آن ها  بین  از  ادامــه،  در  کردند.  دسته بندی  ساختمانی( 
کم  ترا ســایــت،  کــالــبــدی  مشخصات  زیــرزمــیــنــی،  آب هـــای  سطح 
ح  کالبدی بافت شهری و سهولت اجرای طر جمعیتی، مشخصات 
مکان  بهترین  نمودن  مشخص  و  ارزیابی  شاخص های  عنوان  به 
گرفت  برای استقرار مرکز امداد و نجات مورد استفاده ی آن ها قرار 
ضریب  تبیین  بر اساس  را  خود  پیشنهادی  شش گزینه ی  نهایتًا  و 
 AHP چندمعیاری  ارزیابی  روش  در  زیرمعیارها  و  معیارها  اهمیت 

کردند ]9[. وزن دهی و اولویت بندی 
رویــه ی  همان  تقریبًا  که  صورت گرفته  پژوهش های  دیگر  از 
»مکان یابی  مطالعه ی  شده  گرفته  پیش  آن  در  پیشین  پژوهش 
سیستم  از  اســتــفــاده  بــا  بــحــران  مــدیــریــت  پشتیبانی  پــایــگــاه هــای 
شهرداری  منطقه ی 6  مــوردی:  )مطالعه ی  جغرافیایی  اطالعات 
کــه مــهــنــاز شــجــاعــی عــراقــی و هــمــکــاران در ســال  تـــهـــران(« اســـت 
را  خــود  مکان یابی  معیارهای  ابتدا  آن هــا  داده انـــد.  انجام   1390
کالبدی  مشخصات  زمین شناختی،  مشخصات  هفت محور  در 
دسترسی  محدوده،  کالبدی  مشخصات  جمعیتی،  کم  ترا بافت، 
کاربری های سازگار و رعایت  ارتباطی، همجواری با  به شبکه های 
از  استفاده  با  سپس  و  کردند  تعریف  ناسازگار  کاربری های  با  حریم 
منطق فازی و وزن دهی به معیارها و زیرمعیارهای خود در نرم افزار 
مربوطه  فــازی  نقشه های  تهیه ی  به  اقــدام   Super Decision
گزینه های   Arc GIS نــرم افــزار  در  آن هــا  تلفیق  با  نهایتًا  و  کردند 

شناسایی  را  منطقه  سطح  در  پایگاه ها  استقرار  برای  بهینه  مکانی 
مانند  به  کلیات  در  کار  فرآیند  که  دیگری  نمونه ی  در   .]10[ کردند 
دو مورد پیشین بوده و تنها در برخی جزئیات با هم تفاوت دارند، 
جانمایی  الگوی  »تبیین  به  بمانیان  محمدرضا  و  بهرام پور  مهدی 
سه  منطقه ی  در   GIS از  استفاده  با  بحران  مدیریت  پایگاه های 
را  مکان یابی  شاخص های  منظور،  بدین  پرداختند.  تهران«  شهر 
شاخص های  هزینه ها،  با  مرتبط  شاخص های  چهار دسته ی  در 
شاخص های  و  منطقه ای  و  محلی  شاخص های  تقاضا،  با  مرتبط 
کردند و در بخش تحلیل جهت ارزش گذاری  غیراقتصادی تدوین 
و  کردند  استفاده  کارشناسان  نظرهای  از  معیارها،  اولویت بندی  و 
به محاسبه ی وزن   AHP مبانی نظری روش  با  آن ها  با مطابقت 
پرداختند.   EXPERT CHOICE نرم افزار  از  استفاده  با  معیارها 
سپس، با استفاده از تحلیل گر مکانی سیستم اطالعات جغرافیایی و 
تعریف معیارهای مورد نظر به صورت الیه های اطالعاتی، اطالعات 
با  بلوک  هر  نهایی  ارزش  نهایت  در  و  شد  تحلیل  و  ترکیب  حاصل 
توجه به میانگین ارزش پیکسل های هر بلوک محاسبه و در نهایت 

بلوک مناسب برای استقرار این پایگاه ها ارائه شده است ]2[.
می توان  زمینه  این  در  دیگر  انجام شده ی  مطالعات  از جمله 
از  استفاده  با  یزد  شهر  در  امدادرسانی  کز  مرا »مکان یابی  مقاله ی 
نام  را   1393 سال  در   »GIS FUZZY و  شبکه ای  تحلیل  فرآیند 
که محمدرضا رضایی و همکاران وی به انجام رساندند. بدین  برد 
اصلی  شانزده معیار  دلفی،  روش  از  استفاده  با  ابتدا،  آن ها  جهت، 
شش خوشه ی  در  و  شناسایی  را  کز  مرا ایــن  مکان یابی  در  مؤثر  و 
ســازگــار،  کــاربــری هــای  کــالــبــدی،  ویــژگــی هــای  جمعیتی،  عملکرد 
به  دسترسی  و  نــاســازگــار  کــاربــری هــای  زمین شناسی،  مشخصات 
کردند و سپس ذیل هر یک به تعریف  شبکه ی ارتباطی دسته بندی 
با  نیز،  ادامــه  در  پرداختند.  خــود  مکان یابی  در  نظر  مــورد  ضوابط 
شبکه ای  تحلیل  روش  از  استفاده  با  زوجــی  مقایسه های  انجام 
که  شد  محاسبه  معیارها  نهایی  ارزش  و  اهمیت  ضریب   9)ANP(
از  فاصله  و  گسل  از  فاصله  کم جمعیتی،  ترا میان سه معیار  این  در 
ساختمان های بلندمرتبه حائز بیشترین اهمیت شناخته شدند. در 
نهایت، با تهیه ی الیه های اطالعاتی و طبقه بندی آن ها بر اساس 
میزان ارزش در محیط GIS و ضرب وزن نهایی معیارهای حاصل 
از فرآیند تحلیل شبکه ای در الیه های فازی سازی شده، مکان های 
علیرضا   .]11[ شدند  شناسایی  امــدادرســانــی  کز  مرا ــرای  ب مناسب 
و  امــداد  کز  مرا »مکان یابی  عنوان  با  خــود  پژوهش  در  نیز  اسالمی 
اسکان« در منطقه ی 1 شهرداری تهران اقدام به تعیین مکان های 
ع بحران به ویژه  کز امدادرسانی پس از وقو مناسب برای استقرار مرا
مکان یابی  معیارهای  پژوهش  این  در  وی  است.  کرده  زمین لرزه 
کــارایــی،  ایمنی،  چهار معیار  مشتمل بر  را  اســکــان  و  امـــداد  کــز  مــرا
چون  زیرمعیارهایی  ادامــه،  در  می داند.  بــودن  مجهز  و  اثربخشی 
معابر،  شبکه ی  انسانی،  خطرساز  کانون های  طبیعی،  مخاطرات 
بناهای  دارای  پهنه های  به  بودن  نزدیک  حوزه ها،  آسیب پذیری 
کز  مرا به  بودن  نزدیک  زمین،  بودن  مناسب  دسته جمعی،  اسکان 
کز نظامی و انتظامی را ذیل  درمانی، ایستگاه های آتش نشانی و مرا
کردند و سپس با ایجاد الیه های  چهار معیار پیشنهادی خود بررسی 
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ابــزار  و  جغرافیایی  اطــالعــات  سیستم  از  بهره گیری  با  و  اطالعاتی 
کز امداد و  تحلیل گر فضایی آن، بهترین مکان ها را برای استقرار مرا

کرده است ]12[. اسکان تعیین 
مکان یابی  عنوان  با  خود  پایان نامه ی  در  نیز  مهاجری  محمد 
ع  پایگاه های چندمنظوره ی پشتیبانی و مدیریت بحران پس از وقو
زلزله با استفاده از GIS، با استفاده از منطق دووجهی بولین، اقدام 
نموده  تهران  شهر  منطقه ی 17  در  پایگاه ها  ایــن  مکان یابی  به 
مورد  محل  آن هــا،  عملکرد  حساسیت  علت  به  وی،  نظر  از  اســت. 
همین  به  نامناسب؛  یا  اســت  مناسب  یا  کز  مرا احــداث  بــرای  نظر 
که با توجه به معیارهای معرفی شده  سبب، می توان به مکان هایی 
یک  ارزش  مناسب  مکان های  به  و  صفر  ارزش  نیستند  مناسب 
در  را  معیارها  خود،  مکان یابی  مدل  ساخت  جهت  از ایــن رو،  داد. 
سوخت،  ایستگاه های  قنات،  )حریم  محدودیت ها  سه دسته ی 
صنایع خطرساز، خطوط برق فشارقوی، خطوط اصلی آب و خطوط 
اولویت ها  و  منطقه(  اصلی  معابر  و  بــاز  )فضاهای  امکانات  ــاز(،  گ
کز درمانی، آتش نشانی، بافت فرسوده و محالت  )بیمارستان ها و مرا
کرده است.  کم جمعیتی بیش از 400 نفر در هکتار( طبقه بندی  با ترا
دارای  امکانات  و  صفر  ارزش  دارای  نقاط  همان  محدودیت ها 
ارزش یک اند و اولویت ها نیز مکان های سازگار با پایگاه ها هستند 
که در نزدیکی این نقاط اقدام به ساخت پایگاه شود.  و بهتر است 
 ،Arc GIS در ادامه، با هم پوشانی الیه های اطالعاتی در نرم افزار 
مناطق مناسب و نامناسب شناسایی شده و در نهایت با استفاده از 
روش AHP اقدام به امتیازدهی و اولویت بندی 12 گزینه ی مناسب 

شناسایی شده برای احداث پایگاه پرداخته شده است ]13[.
نیز  از جمله پژوهش های صورت گرفته در عرصه ی بین المللی 
در  که  کرد  اشاره  همکارانش  و  ریفات10  اموت  پژوهش  به  می توان 
برای مشکل مکان یابی  ترکیبی  با عنوان »یک مدل  و  سال 2014 
گرفته است. آن ها  کشور ترکیه« صورت  کز لجستیک بحران در  مرا
در این مقاله با اشاره به نقش بسیار حیاتی انتخاب مکان مناسب 
کارایی آن ها به تعیین مؤلفه های مؤثر در مکان یابی  کز در  این مرا
با  کارشناسان  دیدگاه های  جمع آوری  بر اساس  سپس  و  پرداختند 
به  وزن   دهــی  به  اقــدام   ANP و   11EMATELدو روش از  استفاده 
کز در شهرهای مختلف  معیارها و تعیین اولویت مکانی احداث مرا
وانگ   2013 سال  در  که  دیگری  نمونه ی  در   .]14[ کردند  ترکیه 
کز  شوکیانگ12 انجام داد، او به مطالعه در مورد »مکان یابی برای مرا
از  است.  پرداخته  نقطه«  هر  هزینه ی  بر اساس  بحران  لجستیک 
کز توزیع یکی از راهبردی ترین پارامترها  نظر او، مکان یابی این مرا
در بهینه سازی سیستم لجستیک بحران است. از این رو، به منظور 
و  ــدازی  راه انـ هزینه های  تعدیل  ساخت وساز،  هزینه های  کاهش 
کز و افزایش کارایی عملکردی آن ها باید نگاه جامع نگری  فعالیت مرا
در نحوه ی توزیع منطقی آن ها پیش از تعیین مکان معین برایشان 
یک  تعریف  به  خود  پژوهش  در  وی  راستا،  این  در  باشیم.  داشته 
که چگونه مکانی را  الگوریتم ریاضی بر مبنای این سؤال پرداخته 
و  کند  را حداقل  که هزینه  کنیم  کز شناسایی  این مرا برای ساخت 
کمترین زمان ممکن بیشترین پاسخ را به تقاضای مناطق  بتواند در 

ع بحران داشته باشد ]15[. آسیب دیده پس از وقو

کرد به »مطالعه بر روی مکان یابی  انتها نیز اشاره خواهیم  در 
 »AHP مدل  از  استفاده  با  بحران  لجستیک  چندمنظوره ی  کز  مرا
که لیو هانگ و همکارانش در سال 2011 انجام دادند. آن ها در این 
کتور اقتصادی، تکنیکی، اجتماعی و محیط طبیعی  مطالعه چهار فا
کرده اند و با پیش شرط  را عوامل مؤثر در فرآیند تصمیم گیری معرفی 
کردن  با حداقل  امدادرسانی در نسبت  زمان  اولویت حداقل شدن 
گزینه ها در روش AHP نموده اند و  هزینه ها اقدام به وزن دهی به 
در انتها نیز جنبه ی عملی و مؤثر بودن تکنیک پیشنهادی خود را با 
 MATLAB استفاده از خروجی های حاصل از شبیه سازی نرم افزار

به اثبات رسانده  اند ]16[.
نتیجه اینکه، با مرور پژوهش های صورت گرفته در این زمینه، 
پیش  آن ها  تمامی  در  مشابهی  تقریبًا  فرآیند  که  دریافت  می توان 
که ابتدا شاخص های مکان یابی  گرفته شده است؛ به این صورت 
شناسایی شده و سپس با استفاده از روش تصمیم گیری چندمعیاری 
مکانی  تحلیل  نرم افزارهای  از  استفاده  با  نهایتًا  و  وزن دهــی شــده 
همچون Arc GIS مکان مناسب برای ساخت پایگاه تعیین شده 
نحوه ی  و  زمین  مدیریت  دانــش  که  شــیــوه ای  تا کنون  امــا  اســت. 
پایگاه ها  در مکان یابی  را  فرآیند مدیریت بحران  در  آن  به کارگیری 
اولویت مکانی احداث  از سوی دیگر به تعیین  و  کرده باشد  لحاظ 
صــورت  بــاشــد،  داشــتــه  توجه  مطلق(  مکان یابی  صــرفــًا  )نــه  ــا  آن ه

نگرفته است.

چارچوب نظری پژوهش

علوم،  از  بهره گیری  با  منسجم  است  نظامی  بحران  مدیریت 
کشته  به  منجر  که  حوادثی  با  مقابله  بــرای  مدیریت  و  تکنولوژی 
اموال  به  و آسیب رسیدن  انسان ها، تخریب  از  زیادی  تعداد  شدن 
اجتماعی  زندگی  خــوردن  هم  بر  و  شــدن  مختل  و  مــردم  ک  امــال و 
]17[. در واقع، مدیریت بحران دربرگیرنده ی عملیات و  می گردند 
کالسیک  تابع  بر اساس  به طور کلی  و  پویاست  و  پیوسته  اقدامات 
مواقع  در  کنترل(  و  رهبری  سامان دهی،  )برنامه ریزی،  مدیریت 
حین  قبل،  که  اقداماتی  مجموعه  بنابراین،  است.  استوار  بحرانی 
گیرد تا جامعه ضمن حفظ آمادگی  ع بحران باید انجام  و پس از وقو
تلفات جانی(  و  مالی  بال )خسارات  تأثیرات  کاهش  کامل در جهت 
بحران  ع  وقو از  پس  ممکن  زمان  کوتاه ترین  در  و  شود  داده  سوق 
 .]18[ وضع به حالت عادی بازگردد، همان مدیریت بحران است 
اما آنچه امروزه اهمیت بسیاری دارد، نقش برنامه ریزی و طراحی 
که در این  شهری در فرآیند مدیریت بحران است و یکی از اقداماتی 
نجات  و  امداد  تخصصی  گروه های  استقرار  می گیرد،  صورت  راستا 
در محل های مناسب مناطق و محله های شهری است. مکان یابی 
به  بی توجهی  که  است  ارتباط  در  مختلفی  معیارهای  با  کز  مرا این 
در نتیجه  و  زمــان  اتــالف  هزینه،  هدررفت  به  منجر  تنها  نه  آن هــا 
ع  وقو هنگام  در  بلکه  می شود،  نامناسب  مکان  در  کاربری  استقرار 
کز  حوادث به علت آسیب پذیر بودن محل استقرار سازمان ها و مرا
امدادرسان، خود ممکن است بحرانی در بطن بحران باشد و کارایی 

آن ها را به پایین تر سطح برساند.
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منزله ی  به  زمین  مدیریت  پایدار  سیستم های  میان،  این  در 
و  بــالیــا  و  ــران  ــح ب از  پیشگیری  زمــیــنــه ی  در  کــلــیــدی  ــفــه ای  مــؤل
به  دیگر  سوی  از  و   ]19[ می کنند  ایفا  مهمی  نقش  آن هــا  مدیریت 
مقوله ی  در  الزم  اطالعات  کثر  ا بــرای  مکانی  هویت  داشتن  علت 
اطالعات  سیستم  فــنــاوری  و  علم  شــهــری،  بــحــران هــای  مدیریت 
کمک  کلی تر و سریع تر اطالعات و نیز  مکانی جهت تجزیه وتحلیل 
مناسب  ابـــزاری  صــورت  بــه  باید  منطقی تر  تصمیم گیری های  بــه 
در  اطالعات جغرافیایی  که سامانه ی  ]20[؛ چرا گرفته شود  در نظر 
برای  تصمیم گیری  )مرحله به مرحله(،  منطقی  مدل  پیاده سازی 
مکان،  مناسب ترین  و  بهترین  انتخاب  زمین،  کاربری  اختصاص 
بسیار  اهمیت  حائز  منسجم  انتخاب  و  مناسب  گزینه های  ارزیابی 
به  ابتدا  پژوهش،  از  بخش  ایــن  در  سبب،  همین  به  ]21[؛  اســت 
در  آن  نقش  و  زمــیــن  مدیریت  سیستم  متقابل  رابــطــه ی  بــررســی 
وضعیت  بررسی  با  ادامــه،  در  و  می پردازیم  بحران  مدیریت  فرآیند 
به  زمین،  کاربری  برنامه ریزی  و  مدیریت  مقوله ی  در  کشور  فعلی 
سیستم  نهایتًا  و  اشــاره  زمینه  این  در  جدید  رویکردی  اتخاذ  لــزوم 
موجود  راهکارهای  از  یکی  مثابه ی  به  را  مرجع  زمین  طبقه بندی 
کرد بر  کرد. در انتها نیز، مروری خواهیم  پیشنهاد و معرفی خواهیم 
که از آن به منظور تعیین اولویت   ،TOPSIS روش شناسی شیوه ی

احداث پایگاه در سطح ناحیه استفاده می کنیم.
نقش سیستم های مدیریت زمین در مدیریت بحران

را  جدید  ــزاره ی  هـ چالش های  کلیدی ترین  مــی تــوان  ــروزه  امـ
کمیابی انرژی،  کمبود غذا،  مواردی همچون تغییرات آب وهوایی، 
ع بالیای طبیعی دانست.  رشد شهرها، نابودی محیط زیست و وقو
تمامی این موارد به نوعی در ارتباط با نحوه ی مدیریت زمین قرار 
در  که  بــود  خواهد  میان برمانند  فعالیتی  زمین  حکمرانی  و  ــد  دارن
می گیرد؛  قــرار  زمین  مدیریت  سنتی  سیستم های  تمامی  با  تقابل 
بالیای  مدیریت  و  تعدیل  پیشگیری،  بــا  نسبت  در  به خصوص 

کلیدی دارد و این  طبیعی، سیستم های مدیریت پایدار زمین نقش 
ع این حوادث در سطح  نقش به دنبال افزایش دوره ی تناوب وقو
فرآیند  به طور کلی،  است.  شدن  پررنگ  حال  در  روزبــه روز  جهان، 
زیر  مــوارد  از  متشکل  می توان  را  بحران  خطر  مدیریت  )چرخه ی( 

دانست:
شناسایی خطر و ارزیابی آسیب پذیری	 
تعیین راهکارهای پیشگیری و کاهش آسیب	 
آمادگی مقابله با بحران	 
وقوع بحران و امداد فوری	 
بازیابی و اسکان موقت	 
بازسازی	 
بازنگری و کاهش خطر مداوم	 

ــورت یک  بــه صـ  1 در تصویر  هــمــان طــور کــه  بــاال  مــؤلــفــه هــای 
چرخه ی مداوم از فعالیت های مرتبط با وضعیت، قبل )شناسایی 
خطر، پیشگیری و آمادگی(، در هنگام )امداد فوری( و پس از بحران 
)بازیابی و بازسازی( نشان داده شده است و در انتها نیز بهره گیری 
کاهش  از بازخوردها به منظور ارتقای تاب آوری جوامع آسیب پذیر و 
گامی دیگر در راستای توسعه ی پایدار خواهد  خطر بحران های آتی 

بود ]19، 22[.
دامنه ی  باید دربرگیرنده ی  زمین  پایدار مدیریت  سیستم های 
وسیعی از موضوعات و راهکارهای مرتبط با مدیریت خطر بحران ها 
و بالیا باشند. میزان خطر بالیا باید به صورت نواحی زون بندی شده 
آورده  زمین  اطالعات  سیستم های  و  زمین  کاربری  برنامه های  در 
گردد و دیگر اطالعات هر زون به آن ها پیوست  شود و خطر ارزیابی 
حقوق  با  مرتبط  اطــالعــات  و  بالیا  خطر  اطــالعــات  ترکیب  با  شــود. 
کاربری زمین، راهکارهای ضروری پیشگیری  زمین، ارزش زمین و 
اقتصادی،  قانونی،  پیامدهای  انــواع  با  نسبت  در  خطر  تعدیل  و 
مثاًل  بود؛  خواهد  ارزیابی  و  شناسایی  قابل  آن  اجتماعی  و  کالبدی 

 

 مدیریت بحران

 پذیریشناسایی ریسک و ارزیابی آسیب

تحلیل مخاطره و نظارت 
پذیریتحلیل آسیب 
تعیین میزان خطر آسیب 
 

 پیشگیری و تعدیل

ریزی کاربری زمینبرنامه 
مدیریت زمین 
ی غیرساختاریاقدامات پیشگیرانه 
 

 بازیابی

بخشیبهسازی و توان 
بازسازی 
خدمات رهایی از بحران 
 

 آمادگی

هشدار سریع 
تخلیه 
ریزی سریع و فوریبرنامه 
 

 وقوع بحران

کلیدی مدیریت بحران ]22[ تصویر 1 :مؤلفه های 
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پاییز و زمستان
۱۳۹۴

دوفصلنامه
 علمی و پژوهشی

 شمـاره هشتم

به منظور جلوگیری از فروپاشی ساختمان ها در یک زون آسیب پذیر 
از  یکی  صورت  به  بالیا  خطر  مدیریت  باید  قاعدتًا  زلزله،  مقابل  در 
ادغام  آن هــا  در  زمین  مدیریت  و  کاربری  برنامه ریزی  بخش های 

شود ]19[.
در زون های با خطر باالتر، راهکارهای مرتبط باید برای آمادگی 
گرفته شوند. موضوعات  احتمالی در نظر  با هر گونه بحران  مقابله 
نجات  و  امــداد  فاز  در  کلیدی  مؤلفه های  از جمله  زمین  به  مربوط 
زمین  که مکان یابی  و مناطق آسیب دیده است؛ چرا افراد  به  سریع 
کنار  در  بی خانمان  افــراد  از  محافظت  و  اضــطــراری  اسکان  بــرای 
اراضی پس  از تصرف غیرقانونی  بهسازی سکونتگاه ها و جلوگیری 
ع بحران همگی به نوعی با زمین در ارتباط اند. در این راستا،  از وقو
قطعات  بهتر  شناسایی  بستر  زمین  پــایــدار  مدیریت  سیستم های 
زمین و حقوق مربوط به هر قطعه را فراهم می کنند. این اطالعات 
را  تعیین کننده ای  و  مهم  بسیار  نقش  آن  کنان  سا و  افــراد  مورد  در 
فرآیند  اینکه  نهایتًا  می کنند.  ایفا  بحران  ع  وقو از  پس  وضعیت  در 
فرآیند  ارتــقــای  به  باید  مدیریت شده  طبیعی  بحران  یک  داشتن 
آتی  برنامه ریزی های  تا در  ارزیابی آسیب پذیری و خطر منجر شود 
کاهش خطر  گردد. این امر باید در مؤلفه های  کاربری زمین ادغام 
به  دستیابی  که  چرا یابد؛  استمرار  و  شود  منعکس  آتی  بحران های 
پایداری فزاینده از طریق افزایش تاب آوری جوامع محلی و با حرکت 
خواهد  امکان پذیر  آتی  بحران های  از  پیشگیری  هدف  سوی  به 
بود. ادغام تمامی جنبه های چرخه ی مدیریت خطر بحران و بالیا، 
مدیریت  سیستم  سراسر  در  اســت،  آمــده   1 تصویر  در  همان طور که 
پشتیبان  باید  که  اســت  جامع نگر  رویــکــردی  ایجاد  به  قــادر  زمین 
بالیای  مقابل  در  آمــادگــی  به  نیاز  مــورد  در  عمومی  گاهی بخشی  آ

ع باشد ]19[. طبیعی و همچنین مدیریت آن ها در صورت وقو
کاربری اراضی بخش مهمی از برنامه ریزی شهری  برنامه ریزی 
و منطقه ای است و به معنای استفاده ی بهینه و مطلوب از اراضی 
برای فعالیت ها و عملکردهای مختلف شهری همواره از بحث های 
اما   .]23[ است  بــوده  شهرسازی  و  شهری  برنامه ریزی  در  اساسی 
به  مبرمی  نیاز  شهری،  سیستم های  و  شیوه  در  تغییر  با  همگام 
توجه  با  که،  چرا  می شود؛  احساس  زمین  کاربری  به  نگرش  تغییر 
کاربری های  گون،  گونا زمینه ی علوم  به وجودآمده در  تغییرات  به 
شهرسازان  خواسته ی  تأمین  به  قادر  دیگر  پیشین  تعریف شده ی 
با  مواجهه  در  نیز  دیگر، مدیریت شهری  از سوی  نیستند.  و  نبوده 
با  مقابله  آمادگی  زمینه ی  در  از جمله  گون  گونا شهری  مشکالت 
کاربری  بحران های شهری، به اطالعات دقیق تر و جامع تر از آنچه 
در  رنگ آمیزی شده(  نقشه ای  قالب  )در  آن  فعلی  شکل  به  زمین 
اختیار یک مدیر در جهت تصمیم سازی و تصمیم گیری می گذارد، 
نیاز دارند. به دنبال این نیاز و در راستای تصمیم سازی مطلوب تر، 
نوعی  به  و  شدند  میدان  وارد  جغرافیایی  اطالعات  سیستم های 
دانش شهرسازی را تحت سیطره ی خود قرار دادند. در نتیجه، این 
سیستم ها نیز، با توجه به ماهیت خود و نیاز به داده ها و اطالعات 
اجتناب ناپذیر  را  زمین  با  برخورد  شیوه ی  در  بازنگری  گون،  گونا
آن،  شهرسازی  فعلی  ساختار  علت  به  و  ما  کشور  در  امــا  ساخت. 
کاربری ها،  نقشه ی  تهیه ی  به  معمواًل  زمین  کاربری  ح های  طر

کاربری و ضوابط منطقه بندی محدود شده است  جدول سرانه ی 
کمتر به ابعاد اقتصادی، محیطی، حقوقی و اجتماعی  و در نتیجه 
که این خود یکی از عمده ترین  استفاده از زمین و فضا توجه می شود 
اســت.  ایـــران  در  شهری  توسعه ی  ح هــای  طــر انـــواع  شکست  علل 
در نتیجه  و  کشور  در  زمین  کاربری  سیستم  نبودن  کامل  و  جامع 
نبود داده ها و اطالعات به روز و همه جانبه از شهر یکی از مهم ترین 
و  مطالعات  گریبان گیر  سال ها  که  است  چالش هایی  بزرگ ترین  و 
بنابراین،  است.  بوده  توسعه ی شهری  و  با شهر  مرتبط  ح های  طر
به منظور دستیابی به اطالعات جامع از وضعیت قطعات شهری و 
در نتیجه بهبود در زمینه ی مدیریت شهری، باید سیستم منسوخ 
قرار  استفاده  کشور مورد  که همچنان در  زمین،  کاربری  کارآمد  نا و 

می   گیرد، ارتقا یابد و اصالح شود.
در  ــدی  جــدی مـــدل هـــای  و  سیستم ها  ــر،  اخــی ســـال هـــای  طــی 
ــه، بــا اســتــفــاده از  ک ح شــده انــد  ــی مــطــر کــاربــری اراضـ بــرنــامــه ریــزی 
زمین،  مــدیــریــت  دانـــش  زمــیــنــه ی  در  حــاصــل شــده  پیشرفت های 
پیچیدگی های  بــا  مــواجــهــه  و  درک  بـــرای  را  مناسبی  بسترهای 
طبقه بندی  سیستم ها  ایــن  از  یکی  ساخته اند.  فــراهــم  ذکــرشــده 
تکمیل  جهت  در  نوعی  به  که  است   LBCS همان  یا  مرجع  زمین 
مختلفی  پارامترهای  و  برداشته  گام  پیشین  سیستم های  اصالح  و 
است.  کرده  دخیل  قطعه زمین  یک  مشخصات  شناسایی  برای  را 
طبقه بندی  نــظــام هــای  و  اســتــانــداردهــا  دیگر  از  را   LBCS آنچه 
کاربری  که این روش برای اولین بار  متمایز و برتر می کند، آن است 
آن  بررسی می کند و هدف  پدیده ای چندبعدی  را به صورت  زمین 
کاربری در پایگاه های اطالعاتی است.  ذخیره ی همه ی ابعاد یک 
ساختار،  همچون  دیگری  تأثیرگذار  ابعاد  لحاظ  با  سیستم  ایــن 
عملکرد  و  فعالیت  دو بعد  تفکیک  و  مالکیت  زمین،  توسعه ی  ع  نو
اراضی  کاربری  جامع  برنامه ریزی  به  شایانی  کمک  است  توانسته 
با توجه ویژه به عوامل مؤثر در نحوه ی استفاده  بکند. این روش 
همچون  پیشین  رایج  سیستم های  مشکالت  از  بسیاری  زمین،  از 
کاربری های مختلط، مالکیت، تفکیک فعالیت  نحوه ی برخورد با 
جغرافیایی  اطالعات  سیستم های  با  انطباق ناپذیری  و  عملکرد  و 
و  جامع تر  نگاهی  داشتن  منظور  به  بنابراین،   .]24[ نمود  رفع  را 
کاربری زمین، در این پژوهش  پرهیز از دید تک بعدی به مقوله ی 
کامل تر  LBCS استفاده شده تا با شناختی  از سیستم طبقه بندی 
از محدوده ی مورد مطالعه بتوانیم مناسب ترین مکان برای احداث 

کنیم. پایگاه پشتیبان را شناسایی 
)LBCS( سیستم طبقه بندی زمین مرجع کاربری ها

ــا تــوســط  ــاربـــری هـ کـ ــدارد طــبــقــه بــنــدی زمـــیـــن مـــرجـــع  ــانـ ــتـ اسـ
صورت  به  و  یافت  توسعه   13)APA( آمریکا  برنامه ریزی  انجمن 
می افتد  اتفاق  زمین  در  آنچه  طبقه بندی  بــرای  استانداردهایی 
که بتواند  تعریف می شود یا، به بیان دیگر، نوعی طبقه بندی است 
بیانگر اطالعات مکانی باشد، در عین حالی که آن طبقه بندی منجر 
کاربرد و استفاده  به خالصه شدن توصیف نشود. این دیدگاه نه تنها 
ع استفاده و چگونگی ارتباط برقرار  از زمین را در بر می گیرد، بلکه نو
از آنجا که  دارد.  در نظر  نیز  را  استفاده  ع  نــو هر  در  زمین  با  کــردن 
از  نمی گیرد،  در بــر  را  فوق  مفاهیم  تمامی  زمین«  »کاربری  واژه ی 
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 پاییز و زمستان
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 شمـاره هشتم

استفاده  زمین«  »بر اساس  یا  مرجع«  »زمین  یا  مبنا«  »زمین  واژه ی 
ــرود. این  ع اســتــفــاده از بــیــن نـ ــو مــی شــود تــا اطــالعــات مــربــوط بــه ن
کاربری های زمین  سیستم در واقع مدل ثابتی را برای طبقه بندی 
مدل  یک  بر اساس  که  می کند  ارائــه  آن ها  ویژگی های  به  توجه  با 
گرفته اند. هدف اصلی  کاربری زمین شکل  چندبعدی طبقه بندی 
آن جمع آوری و طبقه بندی وسیع اطالعات مربوط به مکان و فضا 
منطقه ای،  محلی،  متفاوت  سطوح  در  و  مختلف  مقیاس های  در 
ایالتی و ملی تعریف شد تا از آن به منزله ی یک نظام طبقه بندی 
ضمنًا  و  شود  استفاده  آمریکا  متحده ی  ایاالت  سراسر  در  استاندارد 
گردد. هدف  انتقال اطالعات بین دیگر مراجع ذی ربط نیز تسهیل 
زمین مرجع  ــای  داده هــ و ذخــیــره ی  جــمــع آوری  پـــروژه  ایــن  اصلی 
ایالتی  مختلف با فرمت های مختلف و سطوح محلی، منطقه ای، 
سرتاسر  در  طبقه بندی  سیستم  بــرای  استانداردی  ایجاد  ملی،  و 
کردن داده ها با یکدیگر و تسهیل در  ایاالت متحده ی آمریکا، سازگار 
قابلیت انتقال داده ها بین سازمان های مختلف هم به صورت افقی 
)در یک اداره( و هم به صورت عمودی )بین محله، منطقه و ...( 
بوده است ]25[. اساسًا این مدل برای برنامه ریزان به مثابه ی یک 
کابری ها بر اساس ویژگی ها و مشخصه های  مدل ثابت طبقه بندی 
کردن یک  تعریف  استانداردسازی  این  از  و هدف  فراهم شد  آن ها 
اضافی  داده هــای  جمع آوری  نمودن  حداقل  و  معمول  طبقه بندی 
 LBCS ایـــن،  ــر  عــالوه ب بـــود.  ملی  تــا  محلی  مختلف  ســطــوح  در 
پنج گانه ی خود دارد  ابعاد  از  برای هر یک  سیستمی سلسله مراتبی 
طبقه بندی  برای  زیرگروه هایی  و  گروه ها  از  مجموعه ای  شامل  که 
باالی  انعطاف  موجب  سلسله مراتبی  سیستم  این  کاربری هاست. 
طریق  از  و  می شود  کاربری  هر  بــرای  الزم  جزئیات  تعریف  در  مدل 
کدگذاری ترکیبی )رنگ و عدد( آن ها در درخت  تعریف یک سیستم 

سلسله مراتبی متمایز می کند ]26[.
LBCS ابعاد

انجمن برنامه ریزی آمریکا LBCS را به منزله ی استانداردی در 
طبقه بندی کاربری و فعالیت زمین ارائه کرده است. انعطاف پذیری 
کشورهای  را در  این استاندارد  که می توان  تا به آنجاست   LBCS
کاربری  مختلف نیز به کار بست. منطق LBCS نگاه تک بعدی به 
کاربری زمین را پدیده ای چندبعدی فرض  کافی نمی داند و  زمین را 
می شوند.  منتهی  مفهوم  یــک  بــه  ابــعــاد  ایــن  ع  مجمو کــه  می کند 
کردن  با اصالح  را  زمین  کاربری های  تعریف طبقه بندی  این مدل 
ار آن ها  که هر یک  طبقه بندی های سنتی به 5 بعد بسط می دهد 
و  می شوند  تقسیم   9000 تا   1000 کدهای  با  9 زیرمجموعه  به  خود 
می شوند.  تقسیم  جزئی تر  کدهای  به  نیز  خود  زیرمجموعه ها  این 

این 5 بعد عبارت اند از:
یا  و  اقتصادی  عملکرد  به  دارد  اشــاره  ــرد14:  ــارک ک یا  عملکرد   .1
کاربری های  تمامی  می کند.  استفاده  زمین  از  که  تشکیالتی  ع  نو
آن ها خدمات  به  که  ع تشکیالتی  نو از  استفاده  با  را می توان  زمین 
کاربری  که توسط  ع عملکرد اقتصادی  کرد. نو می دهند، مشخص 
واقعی  فعالیت  به  بستگی  می شود،  داده  خدمات  آن هــا  به  زمین 
که بر روی زمین انجام می شود و تشکیالت مختلف می  توانند  دارد 

در حالی که  باشند،  داشته  خود  بناهای  در  مختلفی  فعالیت های 
دارای عملکردی واحدند.

با  زمین  از  )حقیقی(  واقعی  استفاده ی  بعد  این  فعالیت15:   .2
اتکا به ویژگی های قابل مشاهده ی آن را مد نظر قرار می دهد و در 
بر روی  قابل مشاهده  یا  و  فیزیکی  که به صورت  را  حقیقت عملی 
کشاورزی، خرید و فروش، تولید صنعتی  زمین اتفاق می افتد )مانند 

و حمل ونقل( تشریح می کند.
خصیصه ی  بــه  دارد  اشـــاره  زمــیــن16:  توسعه ی  ویــژگــی هــای   .3
روی  بر  چیزی  چه  می کند  توصیف  که  زمین،  فیزیکی  توسعه ی 
کاربری های زمین این خصیصه اشاره  زمین قرار دارد. برای اغلب 

دارد به توسعه یافتگی و یا توسعه نیافتگی مکان ها.
4. ساختار یا گونه های ساختمانی17: منظور از این بعد ساختمان 
کاربری زمین هنگامی  یا بنای احداث شده روی زمین است. مفهوم 
)در  فضا  از  استفاده  ع  نو که  است  شناخت  قابل  ساختمان  بعد  از 
که بنایی موجود نباشد( را مد نظر قرار  بنا( و یا بر روی زمین )وقتی 

می دهد.
کاربری و حقوق زمین را مد  5. مالکیت18: این بعد ارتباط میان 
صورت  به  کاربری ها  اغلب  عملکرد  که  زمانی  از  می دهد.  قرار  نظر 
خصیصه  های  بین  تمایز  ــد،  ــ درآم خصوصی  یــا  دولــتــی  عــمــومــی، 

مالکیت ضروری به نظر می رسد ]24، 25[.
تدقیق معیارهای مکان یابی

که  در راستای دستیابی به هدف احداث پایگاه های پشتیبان، 
کتیکی مناسب برای تحقق اقدامات  کردن بستر عملیاتی و تا مهیا 
پیشگیری، آمادگی و مقابله در بحران های مختلف به ویژه بالیای 
سیستم  نمودن  کتیک پذیر  تا دیگر  عبارت  به  و  زلزله  نظیر  طبیعی 
معیارهای  و  ضوابط  است  الزم  است،  تهران  شهر  بحران  مدیریت 
موجبات  که  گردد  تنظیم  گونه ای  به  آن ها  احداث  در  مکان یابی 
گسترش سطح تأثیرگذاری آن ها  هر چه عملیاتی تر شدن اقدامات و 
در  مؤثر  کلیدی  شاخص های  و  معیارها  از ایــن رو،  ســازد.  فراهم  را 
از  تحقیق  ادبیات  و  پیشینه  مرور  بر اساس  پایگاه  این  مکان یابی 
از سوی  زمین  کاربری  مقوله ی  به  نگریستن  و چندبعدی  یک سو 
قرار  استفاده  مــورد  و  می شود  تدقیق  زیر  معیارهای  قالب  در  دیگر 

می گیرد:
منطقه  هر  نجات  و  امــداد  تقاضای  از آنجا که  جمعیتی:  معیار 
کن و یا شاغل در آن منطقه  رابطه ی مستقیمی با میزان جمعیت سا
کم مسکونی به منظور تعیین  کم جمعیتی و ترا دارد، دو زیرمعیار ترا
ویژگی های  نظر  از  مطالعه  مــورد  ناحیه ی  از  بخش  هــر  وضعیت 

جمعیتی مورد استفاده قرار می گیرند.
حـــوادث،  ع  وقـــو هنگام  بــافــت:  کــالــبــدی  خصوصیات  معیار 
ساختمانی  کیفیت  با  مناطقی  به  مالی  و  جانی  خسارات  بیشترین 
این  در  امدادرسانی  کز  مرا استقرار  از ایـــن رو،  می شود؛  وارد  پایین 
دارد.  بــحــران  از  پــس  خــســارات  کــاهــش  در  مــؤثــری  نقش  مناطق 
بنابراین، در این حوزه، زیرمعیار فرسودگی بافت شهری، بر اساس 
معماری  و  شهرسازی  عالی  شورای  مصوب  سه گانه ی  ویژگی های 

ایران، بررسی خواهد شد.
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 شمـاره هشتم

و  راه هــا  عــادی،  حالت  در  ارتباطی:  به شبکه ی  معیار دسترسی 
شهر  یک  ویژگی های  مهم ترین  از  می توان  را  ارتباطی  شبکه های 
نیاز به دسترسی اند و می توانند  کالبدی مفهوم  بازتاب  که  دانست 
ع  کیفیت زندگی شوند. اما با وقو سبب افزایش مطلوبیت و ارتقای 
به  دسترسی  و  ارتباطی  شبکه ی  بحرانی،  اوضــاع  ایجاد  و  حــوادث 
امداد و نجات  کلیدی خود در تسهیل و تسریع فرآیند  سبب نقش 
دارد؛  دوچــنــدان  اهمیتی  آســیــب دیــده  مناطق  بــه  کمک رسانی  و 
بنابراین، در پژوهش پیش رو، نحوه ی دسترسی و همجواری با راه 
راه شریانی درجه ی 2 و خیابان های محلی به  شریانی درجه ی 1، 
کز امدادرسانی مورد  کلیدی در مکان یابی مرا منزله ی سه زیرمعیار 

استفاده قرار می   گیرند.
در  که  عملکردهایی  و  فعالیت ها  سازگار:  همجواری های  معیار 
حوزه ی نفوذ یکدیگر قرار می گیرند، باید از نظر سنخیت و همخوانی 
فعالیت  انجام  مانع  و  مزاحمت  باعث  و  باشند  منطبق  یکدیگر  با 
که در حوزه ی نفوذ  کاربری هایی  یکدیگر نشوند. به عبارت دیگر، 
عملکرد  و  نقش  ایفای  مانع  نباید  آنکه  ضمن  دارنــد،  قرار  یکدیگر 
مکمل  خدمات  ــه ی  ارائ راستای  در  نوعی  به  باید  شوند،  یکدیگر 
با  کاربری ها  میان  روابــط  مطالعه ی  با  از ایـــن رو،  باشند.  یکدیگر 
کاربری هایی  که در همدیگر دارند، مشخص شد  یکدیگر و تأثیراتی 
و  درمــانــی  کــز  مــرا آتش نشانی،  کــز  مــرا بــاز،  و  سبز  فضای  همچون 
ارتقای  می توانند  که  روبــاز  و  مسطح  پارکینگ های  و  بیمارستان 
داشته  به همراه  حوادث  ع  وقو از  پس  و  هنگام  را  بحران  مدیریت 
گیرند. باشند، به صورت زیرمعیارهای این بخش مورد ارزیابی قرار 

معیار رعایت حریم با همجواری های ناسازگار: یکی از اهداف اصلی 
کاربری های  برای  مکان یابی  شهری،  اراضی  کاربری  برنامه ریزی 
کاربری های ناسازگار از یکدیگر  گون در سطح شهر و جداسازی  گونا
از یکدیگر  کاربری های ناسازگار  است. با توجه به اینکه جداسازی 
دامنه ی  گسترش  و  تشدید  از  پیشگیری  مقوله ی  در  به خصوص 
و  فعالیت ها  حاضر،  پژوهش  در  می کند،  ایفا  مهمی  نقش  بحران 
و  برق  پست های  گــاز،  پمپ  بنزین،  پمپ  همچون  عملکردهایی 
ساختمان های بلندمرتبه به لحاظ ماهیت عملکردی خطرسازند و 

حفظ حریم امن پایگاه پشتیبان با آن ها ضروری است.
اشاره  نیز  پیش تر  همان طور که  از زمین:  معیار نحوه ی استفاده 
کشور  شد، تعیین نحوه ی بهره گیری از زمین در ادبیات شهرسازی 
کاربری زمین آن هم به شیوه ای  ح های  ما فقط در قالب تهیه ی طر
عمدتًا  که  دوبعدی  نقشه های  تهیه ی  به  صرف  اتکای  با  و  ایستا 
ح های باال و پایین دست  قابلیت به روزرسانی مداوم ندارند و با طر
در  ع  مــوضــو ایــن  کــه  می شوند  تهیه  نیستند،  ارتــبــاط  در  نیز  خــود 
ممکن  شهری  بحران های  مدیریت  جمله  از  حوزه ها  از  بسیاری 
سعی  بنابراین،  باشد.  داشته  به همراه  زیادی  گوار  نا تبعات  است 
کاربری ها از  کردن ابعاد طبقه بندی زمین مرجع  خواهد شد با وارد 
پنج زیرمعیار فعالیت، عملکرد، توسعه ی زمین، ساختار و مالکیت 
به مثابه ی عوامل مرتبط با نحوه ی استفاده از زمین در مکان یابی 

کنیم. پایگاه استفاده 

روش تاپسیس
چندشاخصه19  تصمیم گیری  روش  یک  منزله ی  به  تاپسیس 
را در  ایــن روش  اســت.  اولویت بندی  کــارآمــد در  ولــی  روشــی ســاده 
کتاب هوانگ و یــون21 در  ارجــاع به  با  سال 1992 چن و هوانگ20 
از جمله مدل های  تاپسیس  ]27[. روش  کردند  ح  سال 1981 مطر
که در مبادله ی بین شاخص ها مهم است( و از  جبرانی )مدل هایی 
گزینه ای ارجح  زیرگروه سازشی است )در مدل های زیرگروه سازشی، 
 .]28[ است(  ایدئال  راه حل  به  گزینه  نزدیک ترین  که  بود  خواهد 
الگوریتم تاپسیس یک تصمیم گیری چندشاخصه ی جبرانی بسیار 
از طریق شبیه نمودن به جواب  گزینه ها  اولویت بندی  برای  قوی 
کمی دارد و  ع روش وزن دهی حساسیت بسیار  که به نو ایدئال است 
پاسخ های حاصل از آن تغییر عمیقی نمی کند ]29[. در این روش، 
ایدئال،  نقطه ی  از  گزینه  یک  فاصله ی  گرفتن  نظر  در  عــالوه بــر 
گرفته می شود؛ به  فاصله ی آن از نقطه ی ایدئال منفی هم در نظر 
کمترین فاصله از راه حل  گزینه ی انتخابی باید دارای  که  این معنی 
کارآمدترین راه حل  ایدئال و در عین حال دارای دورترین فاصله از نا

باشد ]30[.
دارای  که   ،n×m ماتریس  تاپسیس،  روش  در  اجمال،  به طور 
گزینه و n معیار است، ارزیابی می شود. در این الگوریتم، فرض   m
مطلوبیت  تصمیم گیری  ماتریس  در  معیار  و  شاخص  هر  می شود 
کاهشی یکنواختی دارد. به بیان دیگر، مقادیر بیشتری  افزایشی و یا 
سود  ع  نــو از  چنانچه  می کنند  کسب  ماتریس  ایــن  در  معیارها  که 
از  گر  ا و  دارد  باالتری  مطلوبیت  باشد،  بیشتر  آن  مقدار  هر چه  بود، 
امتیازات  از  داشت.  خواهد  پایین تری  مطلوبیت  باشد،  هزینه  ع  نو
که به طور هم زمان می توان از شاخص ها و  مهم این روش آن است 
کمی  کرد ]28[، معیارهای  معیارهای عینی و ذهنی در آن استفاده 
توأمان در مبحث مکان یابی دخالت می دهد و خروجی  را  کیفی  و 
گزینه ها را مشخص و این اولویت را به  آن می تواند ترتیب اولویت 
مدل  این  در  است  الزم  با این حال،   .]31[ کند  بیان  کمی  صورت 
جهت محاسبات ریاضی، تمامی مقادیر نسبت داده شده به معیارها 
کیفی بودن نسبت های داده شده  کمی باشند و، در صورت  ع  از نو
کرد. با وجود این،  کمی تبدیل  به معیارها، باید آن ها را به مقادیر 
پیشنهاد می شود که روش تاپسیس در هنگامی که تعداد شاخص ها 
گیرد ]32[.  و اطالعات در دسترس محدود است، مورد استفاده قرار 

گذاشته می شود: جهت بهره گیری از این روش مراحل زیر به اجرا 
1. تشکیل ماتریس تصمیم گیری: این ماتریس از n شاخص و 
گزینه تشکیل شده است. در این ماتریس، Cj معرف شاخص ها   m
ارزش  نشان دهنده ی   Xij و  است  مکانی  گزینه های  معرف   Ai و 
jام است. تشکیل ماتریس داده ها  iام نسبت به شاخص  گزینه ی 

کرد: را در رابطه ی 1 می توان مشاهده 
رابطه ی 1:

 

nC . . . 2C 1C  
1nX . . . 12X 11X 1A 

2nX . . . 22X 21X 2A 
. . . . . .   . 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
mnX . . . m2X m1X mA 
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استاندارد  ماتریس  تشکیل  و  ــا  داده هـ نــمــودن  اســتــانــدارد   .2
)بی مقیاس سازی شده( با استفاده از رابطه ی 2:

رابطه ی 2:

با  کــار  ایــن  ــرای  ب شاخص ها:  از  هر یک  وزن  محاسبه ی   .3
را محاسبه می کنیم.  اوزان شاخص ها  آنتروپی  از شیوه ی  استفاده 
شاخص ها  اوزان  محاسبه ی  نحوه ی  نشان دهنده ی  رابطه ی 3 
محاسبه  را   Pij و   K دو مقدار  باید  ابتدا  که  است  آنتروپی  روش  در 
را  آنتروپی  مــقــدار  اصلی  رابــطــه ی  در  گــذاری  جــا بــا  سپس  و  کنیم 
رابــطــه ی 3-1، درجــه ی  از  استفاده  با  ــه،  ادام در  ــم.  آوری به دست 
انحراف اطالعات هر یک از شاخص ها از مقدار آنتروپی آن شاخص 
محاسبه می گردد. در انتها نیز وزن هر یک از شاخص ها با استفاده 

از رابطه ی 3-2 به دست می آید.
رابطه ی 3:

رابطه ی 1-3: 
رابطه ی 2-3:

طریق  از  ماتریس  این  مــوزون:  بی مقیاس شده ی  ماتریس   .4
ضرب ماتریس بی مقیاس شده در ماتریس وزن هر شاخص حاصل 

می  گردد )رابطه 4(.
  5. یافتن ایدئال های مثبت و منفی: در این مرحله، بزرگ ترین 
کمترین مقدار هر  مقدار هر شاخص به صورت ایدئال مثبت +A  و 
ریاضی  بیان  می شود.  تعیین   A- منفی  ایدئال  صورت  به  شاخص 
آمده   2-5 و   1-5 رابطه های  در  منفی  و  مثبت  ایدئال های  جواب 

است.
رابطه ی 1-5:

رابطه ی 2-5:

6. محاسبه ی اندازه ی جدایی: این مرحله به کمک داده های 
گزینه ها از جواب های  بخش پنجم و فاصله ی اقلیدسی هر یک از 
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ایدئال مثبت و منفی مربوط به هر شاخص محاسبه می گردد. روابط 
جواب های  از  شاخص ها  فاصله ی  معرف  به ترتیب   2-6 و   1-6

گزینه ی iام است. ایدئال مثبت و منفی برای 
رابطه ی 1-6:

رابطه ی 2-6:

7. محاسبه ی نزدیکی نسبی Ai به راه حل ایدئال: این نزدیکی 
به صورت رابطه ی 7 تعریف می شود.

رابطه ی 7:

CLi نتایج  بر اساس  گزینه ها  از  هر یک  آخر،  مرحله ی  در   .8
های به دست آمده رتبه بندی می شوند ]28، 29[.

روش انجام پژوهش

قرار  کاربردی  مطالعات  گروه  در  می توان  را  پیش رو  پژوهش 
که با بهره گیری از شیوه ای توصیفی ـ تحلیلی و در قالب مراحل  داد 
زیر اقدام به تعیین اولویت احداث پایگاه پشتیبان مدیریت بحران 
کرد. همان طور که پیش تر  ناحیه ی مورد مطالعه خواهد  در سطح 
ادبیات  ابتدایی پژوهش، سوابق و  گام های  نیز مشاهده شده، در 
تحقیق در قالب بررسی اسناد، کتب و مقاالت داخلی و خارجی موجود 
گرفت تا از این طریق بتوان هم شاخص های مؤثر  در دستور کار قرار 
به  بیشتر  لزوم پرداخت  بر  کرد و هم  را استخراج  امر مکان یابی  در 
کرد. در  کید  نقش مدیریت زمین در مدیریت بحران های شهری تأ
مرجع  زمین  طبقه بندی  سیستم  هدف،  این  به  دستیابی  راستای 
استفاده  مورد  پایگاه ها  مکان یابی  فرآیند  در   )LBCS( کاربری ها 
ناحیه ی 1  ــار،  ک فرآیند  پــیــاده ســازی  ــرای  ب از طــرفــی،  گــرفــت.  ــرار  ق
منطقه ی 6 شهرداری تهران به عنوان نمونه ی مطالعاتی انتخاب 
نیاز شد  و اطالعات مورد  به جمع آوری داده هــا  اقــدام  شد و سپس 
تهران«  شهرداری  منطقه ی 6  توسعه ی  »الگوی  راستا  این  در  که 
بر اساس  شهری  اراضــی  کاربری  اطالعات  پایگاه  تهیه ی  ح  »طر و 
نقش  مــشــاور  شرکت  را  آن هــا  به ترتیب  کــه   ،»LBCS اســتــانــدارد 

n
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دوفصلنامه
 علمی و پژوهشی

 شمـاره هشتم

جهان- پارس و شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری تهران در سال 
گرفت. کرده بودند، مورد استفاده قرار  1384 تهیه 

تهیه ی  و  شش زیربخش  به  ناحیه  تقسیم  از  پس  و  ادامــه  در 
نقشه های مورد نیاز هر یک از معیارها و زیرمعیارهای تعریف شده در 
آن، وضعیت هر یک از بخش ها در خصوص معیارهای مکان یابی 
این  از  تا  گرفت  قــرار   TOPSIS در روش  و وزن دهــی  بررسی  مــورد 
طریق بتوان ترتیب اولویت احداث پایگاه در سطح شش زیربخش 
آنکه  از  کنیم. پس  را مشخص  یا همان شش گزینه ی تعریف شده 
مشخص  قبل  گام  در  ناحیه  سطح  در  پایگاه  احــداث  اول  اولویت 
شد، اطالعات مربوط به آن بخش با استفاده از ابزار تحلیل گر مکانی 
گرفت تا در نهایت  نرم افزار Arc GIS مورد سنجش و ارزیابی قرار 
بهینه ترین بازه ی مکانی احداث پایگاه در سطح آن بخش از ناحیه 
گام های اجرایی پژوهش  و مکان تقریبی آن شناسایی شود. ترتیب 

در تصویر 2 نمایش داده شده است.
محدوده و قلمرو پژوهش

و  231024 نــفــر  جمعیت  با  تهران  شــهــرداری  شش  منطقه ی 
است  تهران  شهر  مناطق  مهم ترین  از  یکی  2144 هکتار  وسعت 
داده شده است.  نمایش  در تصویر 3  این شهر  در  آن  که موقعیت 
ح مــکــان یــابــی پــایــگــاه هــای  ــرای طـــر در ایـــن پــژوهــش، جــهــت اجــ
پشتیبانی مدیریت بحران در سطح منطقه، ناحیه ی 1 با جمعیت 
39578 نفر و مساحت 287 هکتار )تصویر 4( به عنوان نمونه ی 
گام اول ناحیه را به 6 زیرمجموعه ی  مطالعاتی انتخاب شده و در 
بررسی شاخص های  به  تا  )تصویر 5(  کردیم  تقسیم  تقریبًا همگن 
تعریف شده در آن ها بپردازیم و نهایتًا امکانات آن ها را از نظر اولویت 

احداث پایگاه پشتیبان بسنجیم.
آماده سازی و تحلیل داده ها و الیه های اطالعاتی به تفکیک معیارها

کمی ناحیه  معیار جمعیتی: در این بخش، به بررسی الگوهای ترا
از ایــن رو،  می پردازیم.  مسکونی  کم  ترا و  جمعیتی  کم  ترا قالب  در 

بتوانیم  طریق  این  از  تا  شده  ارزیابی  ناحیه  جمعیتی  کم  ترا ابتدا 
که در اولویت  کم بیشتر نفر در هکتار را،  بخش های با ترا

کنیم.  شناسایی  می گیرند،  قرار  پشتیبان  پایگاه  احداث  باالتر 
این نتایج در جدول 1 و تصویر 6 نمایش داده شده است.

کم واحد مسکونی در هکتار  در ادامه، به بررسی دو زیرمعیار ترا
کم خالص مسکونی )جدول 3 و تصویر  )جدول 2 و تصویر 7( و ترا
نهایتًا  و  ارزیابی  ناحیه  وضعیت  نیز  نظر  این  از  تا  می پردازیم   )8
تعیین  نیز  دو شاخص  این  بر اساس  پایگاه  احــداث  اولویت بندی 
که هر چه میزان این دو شاخص در هر بخش بیشتر باشد،  شود؛ چرا

اولویت احداث پایگاه در آن باالتر بوده و برعکس.
بافت های  بخش،  ایــن  در  بــافــت:  کالبدی  خصوصیات  معیار 
فرسوده بر اساس سه شاخص ناپایداری، ریزدانگی و نفوذناپذیری 
معماری(  و  شهرسازی  عالی  شورای   85/2/11 مصوبه ی  )مطابق 
در سطح ناحیه شناسایی و به تفکیک در هر بخش مشخص شدند 
که متناسب با سطح فرسودگی بافت در هر بخش از  )تصویر 9(؛ چرا
ناحیه، اولویت احداث پایگاه در آن متغیر است و هر چه این میزان 
حادثه  ع  وقــو از  پس  آسیب  دامنه ی  تشدید  علت  به  باشد،  بیشتر 
زمینه ی  در  طبیعتًا  و  بود  خواهد  باالتر  نجات  و  امــداد  برای  تقاضا 

احداث پایگاه پشتیبان اولویت بیشتری خواهد داشت. 
با توجه به  معیار دسترسی به شبکه ی ارتباطی: در این بخش، 
شبکه ی  سلسله مراتب  تعیین  به  معابر،  شبکه ی  طــول  و  عــرض 
راه ها  شبکه ی  که  چرا 10(؛  )تصویر  پرداختیم  ناحیه  در  دسترسی 
بحران  مدیریت  پشتیبان  پایگاه های  مکان یابی  در  مهمی  کتور  فا
است و احداث پایگاه ها در جوار معابر اصلی تر اولویت بیشتری دارد؛ 
زیرا در مواقع بحرانی احتمال مسدود شدن آن ها در آوار یا ترافیک 
کارایی امدادرسانی باالتر  کمتر است و در نتیجه سرعت و  خودروها 
و  سرعت  با  اورژانسی  و  امــدادی  خودروهای  عبور و مرور  و  مــی رود 

سهولت بیشتری صورت می گیرد.

 

 ثرؤتعیین عوامل م
 یابی در مکان

تلفیق  
ها و خروجی

ها  تعیین اولویت
با استفاده از  

تکنیک 
TOPSIS 

 

تعیین مکان تقریبی احداث پایگاه در 
با استفاده از ابزار  سطح ناحیه 

 Arc GISافزار گر مکانی نرملتحلی

سازی آماده
 های اطالعاتیالیه

شبکه  
 دسترسی

استفاده از   
 زمین
 

همجواری 
 ناسازگار

 

همجواری 
 سازگار

 

ویژگی  
 جمعیتی

ویژگی 
 بافت

 عملکرد
 فعالیت
 یتوسعه
 زمین

 ساختار
 

 1شریانی درجه 
 2درجه شریانی 

 های محلینخیابا
 

 تراکم جمعیتی
 تراکم مسکونی

 

  سبز و باز، فضای
  نشانی،آتش

بیمارستان و 
 پارکینگ روباز

  پمپ بنزین، پمپ
های برق و  پست گاز،

  هایساختمان
فرسودگی  بلندمرتبه

  بافت

تصویر 2: فرآیند پژوهش ]نگارندگان[
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تصویر 5: زیرتقسیمات ناحیه  ی مورد مطالعه تصویر 4: موقعیت ناحیه  ی در منطقه 6، ]33[تصویر 3: موقعیت منطقه در شهر تهران ،]33[

کم واحد مسکونی در هکتار در سطح ناحیه ]33[ جدول 2: ترا

ردیف
تعداد واحد 

مسکونی
مساحت )هکتار(

کم واحد مسکونی در  ترا
هکتار

182226.531
212284726.1
324125941
449432.515.2
57002924.1
6123533.936.4

کم جمعیتی در سطح ناحیه ]33[ جدول 1: ترا

کم جمعیتیمساحت )هکتار(جمعیت )نفر(ردیف ترا

1296026.5111
245464796.7
3892659151.3
4172932.553.2
525212987
6444633.9131.1

کم خالص مسکونی در سطح ناحیه ]33[  جدول 3: ترا

ردیف
جمعیت

)نفر(
سطح مسکونی )هکتار(

کم خالص  ترا
مسکونی

1296011.09266.9
2454620.63220.3
3892619.35461.2
417299.38184.3
5252112.48202
6444614.92297.9

 

کم جمعیتی )نگارندگان(  تصویر 6: ترا
کم واحد مسکونی در هکتار )نگارندگان( تصویر 7: ترا

 

کم خالص مسکونی )نگارندگان( تصویر  8 : ترا
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معیار همجواری های سازگار و ناسازگار: برخی همجواری ها مانند 
باز، توقفگاه های روباز، ایستگاه های آتش نشانی،  فضاهای سبز و 
بحرانی  مواقع  در  می توانند  که  ورزشــی  زمین های  و  درمانی  کز  مرا
پایگاه  با  سازگار  مکان های  منزله ی  به  گیرند،  قرار  استفاده  مورد 

است  بهتر  بنابراین،  شده اند؛  مشخص  بحران  مدیریت  پشتیبانی 
همجواری هایی  مقابل  در  شــود.  احــداث  آن هــا  نزدیکی  در  پایگاه 
برق  )پست های  خطرزا  تأسیسات  بنزین،  پمپ  گــاز،  پمپ  مانند 
پایگاه ناسازگار است و الزم  با مکان  گاز( و ساختمان های مرتفع  و 

که حریم آن ها در مکان یابی رعایت شود )تصویر 11(. است 
همان طور که  معیار،  ایــن  در  زمین:  از  استفاده  نحوه ی  معیار 
پیش تر اشاره شد، به دنبال بررسی تفصیلی وضعیت زمین با ابعاد 
پنج گانه ی LBCS خواهیم بود )تصاویر 6-12(؛ مثاًل بعد مالکیت 
تا  ساخته  روشن  ما  برای  را  آن  بودن  خصوصی  یا  دولتی  عمومی، 
مطابق معیارها سازمان پیشگیری و مدیریت بحران، اولویت را به 
و  بدهیم  دولتی  و  عمومی  مالکیت  با  زمین های  در  پایگاه  احداث 
از نظر وجود یا فقدان  از بعد توسعه ی زمین می توان  یا با استفاده 
ساختمان و بنا در زمین مطلع شد. از سوی دیگر، با تمایز قائل شدن 
کاربری زمین، می توان  میان فعالیت و عملکرد و بسنده نکردن به 
و  فعالیت  ع  نو ناسازگاری  یا  سازگاری  تشخیص  در  اشتباه  از  مانع 
عملکرد آن قطعه زمین در خصوص مکان  یابی پایگاه  های پشتیبان 

شد.
گزینه ها با استفاده از روش  تحلیل، ارزش گــذاری و اولویت بندی 

تاپسیس
در این مرحله، داده های مکانی مورد نظر از نقشه ها استخراج 
شــدنــد و پــس از آن، بــا تــوجــه بــه الیــه بــنــدی هــای صــورت گــرفــتــه، 
تاپسیس،  روش  در  سپس،  آمد.  به دست  نظر  مورد  خروجی های 
ــدوده مــتــنــاســب بــا شــاخــص هــای تــعــریــف شــده  ــحـ هــر یــک از 6 مـ
امتیازدهی شد. در این حالت، هر چه شاخص های سازگار با مکان 
پایگاه در سطح محدوده بیشتر بود، به همان نسبت امتیاز بیشتری 
گرفت و هر چه شاخص های ناسازگار در محدوده  به محدوده تعلق 
گرفت.  کمتری در خصوص آن به محدوده تعلق  بیشتر بود، امتیاز 
در  و  بــوده   9-1 بین  امتیازات  بــازه ی  که  شود  یــادآوری  است  الزم 

تصویر 9 :بافت فرسوده)نگارندگان(  
 

 

 

 

 

تصویر 10 :سلسله مراتب دسترسی )نگارندگان( 

 

 

 

 

 

تصویر 11: همجواری های سازگار و ناسازگار )نگارندگان(

 ]34[ )LBCS (تصویر 12: بعد فعالیت
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گزینه ی مورد  جداول منظور ازC  شاخص ها و منظور از A همان 6 
نظر است.

از  هر یک  مورد  در  به دست آمده  داده هــای  به  توجه  با  کنون  ا
خصوص  در  بخش  هر  وضعیت  به  توجه  با  و  ناحیه  بخش های 
اولویت  تعیین  و  تاپسیس  روش  مراحل  کاربرد  به  اقدام  معیار،  هر 

گام های زیر خواهیم نمود. احداث پایگاه در 
وضعیت  با  متناسب  بخش  یا  گزینه  هر  گام،  این  در  گام اول: 

خود در نسبت با هر شاخص وزن دهی می شود.
کردن داده ها و تشکیل ماتریس استاندارد:  گام دوم: استاندارد 
نــورم  بــی مــقــیــاس ســازی  روش  از  ــفــاده  اســت بــا  قــســمــت،  ــن  ایـ در 

)رابطه ی 2( اقدام به استاندارد نمودن اوزان می کنیم.
گام سوم: محاسبه ی وزن هر یک از شاخص ها: بدین منظور، 
طریق  از  ابتدا  باید  بنابراین،  می کنیم؛  استفاده  آنتروپی  روش  از 
کنیم و سپس با استفاده  رابطه ی 3 مقادیر Pij، K و Ej  را محاسبه 

کمک  با  نهایت  در  تا  آوریــم  به دست  را   dj مقدار   1-3 رابطه ی  از 
کنیم. رابطه ی 3-2 وزن هر شاخص را مطابق جدول زیر محاسبه 

مــوزون:  بی مقیاس شده ی  ماتریس  محاسبه ی  چــهــارم:  گــام 
باید   4 رابــطــه ی  بــر اســاس  و  ماتریس  ایــن  آوردن  دســت  به  ــرای  ب
ماتریس  در  را   )5 ــدول  )ج اســتــانــدارد  بی مقیاس  ماتریس  مقادیر 
که در آن  کرد. ماتریس اوزان ماتریسی است  اوزان شاخص ها ضرب 
مقادیر Wj به دست آمده در جدول 6 روی قطر اصلی آن قرار دارد و 

مابقی درایه ها صفرند.
با  گــام،  این  در  منفی:  و  مثبت  ایدئال های  یافتن  پنجم:  گام 
ایدئال  جواب های  یافتن  به  اقــدام   2-5 و   1-5 روابــط  از  استفاده 
که  مثبت و منفی برای هر یک از شاخص ها می نماییم. در صورتی 
داشته  مناسب  مکان  انتخاب  در  مثبت  نقش  نظر  مــورد  شاخص 
باشد، بیشترین مقدار به دست آمده برای هر شاخص انتخاب شود و 
کــمــتــریــن وزن  ــایــد  ــد، ب ــاش ــه ب ــت ــه نــقــش مــنــفــی داش ک ــی  ــورت در ص

به دست آمده انتخاب شود.

[ 1, 2, 3, 4, 5, 6,

7, 8, 9, 10, 11, 12]
j j j j j j

j j j j j j

A minV maxV minV minV minV minV
minV minV minV minV minV minV

− =

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

]34[LBCS تصویر 14: بعد سایت یا توسعه ی زمین ]34[LBCS تصویر 13: بعد عملکرد

]34[LBCS  تصویر 16: بعد مالکیت ]34[LBCS تصویر 15: بعد ساختار
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پاییز و زمستان
۱۳۹۴

دوفصلنامه
 علمی و پژوهشی

 شمـاره هشتم

گــزیــنــه از  گـــام شــشــم: بــه دســـت آوردن مــیــزان فــاصــلــه ی هــر 
 1-6 روابــط  از  استفاده  با  گام،  این  در  منفی:  و  مثبت  ایدئال های 

و 2-6 

[ 1, 2, 3, 4, 5, 6,

7, 8, 9, 10, 11, 12]
j j j j j j

j j j j j j

A maxV minV maxV maxV maxV maxV
maxV maxV maxV maxV maxV maxV

+ =

کمک  با  نهایت  در  تا  آوریــم  به دست  را   dj مقدار   1-3 رابطه ی  از 
کنیم. رابطه ی 3-2 وزن هر شاخص را مطابق جدول زیر محاسبه 

مــوزون:  بی مقیاس شده ی  ماتریس  محاسبه ی  چــهــارم:  گــام 
باید   4 رابــطــه ی  بــر اســاس  و  ماتریس  ایــن  آوردن  دســت  به  ــرای  ب
ماتریس  در  را   )5 ــدول  )ج اســتــانــدارد  بی مقیاس  ماتریس  مقادیر 
که در آن  کرد. ماتریس اوزان ماتریسی است  اوزان شاخص ها ضرب 
مقادیر Wj به دست آمده در جدول 6 روی قطر اصلی آن قرار دارد و 

مابقی درایه ها صفرند.
با  گــام،  این  در  منفی:  و  مثبت  ایدئال های  یافتن  پنجم:  گام 
ایدئال  جواب های  یافتن  به  اقــدام   2-5 و   1-5 روابــط  از  استفاده 
که  مثبت و منفی برای هر یک از شاخص ها می نماییم. در صورتی 
داشته  مناسب  مکان  انتخاب  در  مثبت  نقش  نظر  مــورد  شاخص 
باشد، بیشترین مقدار به دست آمده برای هر شاخص انتخاب شود و 
کــمــتــریــن وزن  ــایــد  ــد، ب ــاش ــه ب ــت ــه نــقــش مــنــفــی داش ک ــی  ــورت در ص

به دست آمده انتخاب شود.

[ 1, 2, 3, 4, 5, 6,

7, 8, 9, 10, 11, 12]
j j j j j j

j j j j j j

A minV maxV minV minV minV minV
minV minV minV minV minV minV

− =

را  ایدئال  جــواب  از  گزینه ها  از  هر یک  منفی  و  مثبت  فواصل 
محاسبه می کنیم.

گزینه با راه حل  گام، میزان نزدیکی نسبی هر  گام هفتم: در این 
ایدئال و با استفاده از رابطه ی 7 محاسبه می شود تا بر اساس 

میزان  هر چه  کرد.  گزینه ها  اولویت بندی  به  اقــدام  بتوان  آن 
گزینه اولویت باالتری دارد و بالعکس. CLi بیشتر باشد، آن 

گزینه ها و تعیین اولویت مکانی احداث  گام هشتم: رتبه بندی 
پایگاه در سطح ناحیه با توجه به میزان تاپسیس به دست آمده

گزینه ها ]نگارندگان[ جدول 4: امتیازدهی به 
C12C11C10C9C8C7C6C5C4C3C2C1

552135676425A1

997899545637A2

789787899859A3

233243332371A4

445352454563A5

376576783732A6

C10=ناسازگار  )بعد( ساختارهای سازگار و 
C11=ناسازگار  )بعد( توسعه های سازگار و 
C12=ناسازگار و  )بعد( مالکیت های سازگار 

C7=فرسوده  بافت 
C8=ناسازگار و  فعالیت های سازگار  )بعد( 
C9=ناسازگار و  )بعد( عملکردهای سازگار 

C4=جمعیتی تراکم 
C5=مسکونی خالص  تراکم 
C6=تراکم واحد مسکونی در هکتار

C1=سازگار  همجواری های 
C2=ناسازگار همجواری های 
C3=دسترسی شبکه ی 

جدول 5: ماتریس استاندارد ]نگارندگان[
C12C11C10C9C8C7C6C5C4C3C2C1

0.3690.3200.1400.0810.1920.3500.4250.4480.4130.2840.1740.385A1

0.6640.5760.4900.6490.5760.6300.3540.2560.3440.4260.2610.538A2

0.5160.5120.6300.5680.5120.4900.5670.5760.6200.5670.4360.692A3

0.1470.1920.2100.1620.2560.2100.2130.1920.1380.2130.6100.077A4

0.2950.2560.3500.2440.3200.1400.2840.3200.2750.3550.5230.231A5

0.2210.4480.4200.4060.4480.4200.4960.5120.4820.4960.2610.154A6

جدول 6: محاسبه ی اوزان شاخص ها ]نگارندگان[
C12C11C10C9C8C7C6C5C4C3C2C1

0.9370.9620.9420.8950.9620.9420.9720.9620.9510.9720.9510.886Ej

0.0630.0380.0580.1050.0380.0580.0280.0380.0490.280.0490.114Dj

0.0950.0570.0870.1570.0570.0870.0420.0570.0730.0420.0740.172Wj

جدول 7: ماتریس بی مقیاس شده ی موزون ]نگارندگان[
C12C11C10C9C8C7C6C5C4C3C2C1

0.0350.0200.0120.0120.0100.3040.0170.0250.0300.0110.0120.066A1

0.0630.0360.0420.1010.0320.5480.0140.0140.0250.0170.0190.092A2

0.0490.0320.0540.0890.0290.04260.0230.0320.0450.0230.0320.119A3

0.0140.0120.0180.0250.0140.1820.0080.0100.0100.0080.0450.013A4

0.0280.0160.0300.0380.0180.1210.0110.0180.0200.0140.0380.039A5

0.0210.0280.0360.0630.0250.03650.0200.0290.0350.0200.0190.026A6
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دوفصلنامه
 علمی و پژوهشی

 پاییز و زمستان
۱۳۹۴

 شمـاره هشتم

  جدول 11 رتبه بندی زیرناحیه ها ]نگارندگان[

زیرناحیه )گزینه ها(میزان تاپسیسرتبه

40.4197A1

20.7327A2

10.9161A3

50.1350A4

60.0942A5

30.5448A6

      پس از آنکه بر اساس تحلیل و اولویت بندی صورت گرفته در روش 
کدام محدوده  که اولویت احداث پایگاه در  تاپسیس مشخص شد 
کردن داده ها به نرم افزار Arc GIS و  قرار دارد )تصویر 18(، با وارد 
امتیازدهی به آن ها در سطح محدوده ی مشخص شده، به تعیین 
که  پرداختیم   19 تصویر  ترتیب  به  پشتیبان  پایگاه  احــداث  مکان 
در آن بهترین مکان با رنگ قرمز مشخص شده و هر چه به سمت 
پایگاه  احــداث  جهت  مکان  مرغوبیت  از  کنیم،  حرکت  آن  ج  خــار
کاسته خواهد شد )تصویر 19( و در نهایت مکان تقریبی پایگاه در 

تصویر 20 مشخص شده است.

نتیجه  گیری

موقعیت جغرافیایی و زمین شناختی شهر تهران و فقدان قواعد و 
کارا و مدون شهرسازی از سالیان گذشته تا به امروز از یک  معیارهای 
گستره ی وسیعی از بافت های فرسوده و بلندمرتبه سازی های  سو و 
مهارنشدنی  کالن شهر  این  آسیب پذیری  دیگر  سوی  از  بی قاعده 
کرده و توجه متولیان  در مقابل حوادث و بالیای طبیعی را تشدید 
کرده است. اما دیگر  امور شهری در سطوح مختلف را به خود جلب 
و  اصــول  بر مبنای  شهر  ایــن  ساختن  نو  از  و  کامل  تخریب  امکان 
گزینه ی پیش رو آمادگی برای مقابله  استانداردها وجود ندارد و تنها 
کمین  در  که  است  بحران هایی  برابر  در  شهر  تــاب آوری  افزایش  و 
این شهر قرار دارند. در این راستا، یکی از مهم ترین سخت افزارهای 
اساسی برای مدیریت هر چه بهتر و سریع تر بحران هایی چون زلزله 
مناسب  توزیع  و  وجــود  فاجعه  به  آن هــا  شدن  تبدیل  از  ممانعت  و 
این  اســت.  شهر  سطح  در  بحران  مدیریت  پشتیبان  پایگاه های 

پایگاه ها باید در نقاط مختلف شهر و به شیوه ای اصولی و با رعایت 
ضوابط و مقررات خاص خود احداث و توزیع شوند. از سوی دیگر، 
کشور  فقدان یک سیستم مدیریت جامع زمین در نظام شهرسازی 
ح های  طر در  زمین  کاربری  نقشه های  تهیه ی  به  کردن  بسنده  و 
تفصیلی ما را بر آن داشت تا با توجه به نقش بارز زمین و نحوه ی 
استفاده از آن در مکان یابی پایگاه های پشتیبان، سیستم استاندارد 
اولویت  تعیین  چرخه ی  وارد  را  کاربری ها  مرجع  زمین  طبقه بندی 

احداث و مکان یابی بهینه ی پایگاه نماییم.
انتخاب  بودیم،  آن  در پــی  صورت گرفته  پژوهش  در  ما  آنچه 
ناحیه ی 1  سطح  در  پشتیبان  پایگاه  احــداث  بــرای  مناسب  مکان 
متفاوتی  شاخص های  راستا،  این  در  بود.  تهران  شهر  منطقه ی 6 
کــم  هــمــچــون ویـــژگـــی بــافــت شـــهـــری، شــبــکــه ی دســـتـــرســـی، تــرا
کنار  در  را  ناسازگار  و  سازگار  همجواری های  و  مسکونی  و  جمعیتی 
در  آن هــا  بــررســی  بــه  و  گرفتیم  در نــظــر   LBCS پنج گانه ی  ابــعــاد 
هر  وضعیت  سپس  و  پرداختیم  نظر  مــورد  ناحیه ی  زیرتقسیمات 
اولویت بندی  برای  و  کردیم  وزن دهــی  معیارها  با  نسبت  در  گزینه 
ابعاد  خصوص  در  مثاًل  کــردیــم؛  استفاده  تاپسیس  روش  از  آن هــا 
که موجب تجمع افراد بیشتری  LBCS هر چه میزان فعالیت هایی 
در سطح محدوده می شدند بیشتر بود، به همین نسبت اهمیت آن 
در زمینه ی احداث پایگاه بیشتر  شد و هر چه فعالیت های ناسازگار 
تخصیص  آن  به  کمتری  امتیاز  می یافت،  افزایش  پایگاه  مکان  با 
ک عمومی  داده شد. در خصوص بعد مالکیت، هر چه اراضی و امال

جدول 8: ایدئال های مثبت و منفی هر شاخص ]نگارندگان[
V12

+V11
+V10

+V9
+V8

+V7
+V6

+V5
+V4

+V3
+V2

+V1
+

0.0630.0360.0540.1010.0320.5480.0230.0320.0450.0230.0120.119A +

V12
-V11

-V10
-V9

-V8
-V7

-V6
-V5

-V4
-V3

-V2
-V1

-

0.0140.0120.0120.0120.0100.1210.0080.0100.0100.0080.0450.013A-

جدول 9: فواصل مثبت و منفی ]نگارندگان[
V6

+V5
+V4

+V3
+V2

+V1
+

0.2130.4420.03970.0410.01240.271Di
 +

0.2550.0460.0620.4480.3400.196Di
-

گزینه ها به راه حل ایدئال ]نگارندگان[ جدول 10: نزدیکی نسبی 
CL6CL5CL4CL3CL2CL1

0.54480.09420.13500.91610.73270.4197

   

0 0.5 1

A1

A2

A3

A4

A5

A6

میزان تاپسیس

میزان تاپسیس

تصویر 17: میزان تاپسیس هر ناحیه ]نگارندگان[
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پاییز و زمستان
۱۳۹۴

دوفصلنامه
 علمی و پژوهشی

 شمـاره هشتم

تعارضات  کاهش  به علت  بود،  بیشتر  در سطح محدوده  دولتی  یا 
تعلق  محدوده  به  بعد  این  خصوص  در  بیشتری  امتیاز  مالکیتی، 
نیز به  کم های جمعیتی و مسکونی  ترا گرفت. همچنین، در بحث 
احداث  مکان  خصوص  در  بیشتری  امتیاز  باالتر  کم های  ترا نسبت 
برای  مشابهی  فرآیند  نیز،  ادامــه  در  گرفت.  تعلق  محدوده  آن  به 
پایگاه  احداث  اول  اولویت  نهایت  تا در  پیاده شد  دیگر شاخص ها 
در  ناحیه  از  بخش  این  شود.  مشخص  بحران  مدیریت  پشتیبان 
همجواری های  بیشترین  ــود  وج همچون  معیارهایی  خصوص 
ساختارهای  بعد  و  باالتر  مسکونی  و  جمعیتی  کم های  ترا سازگار، 
سازگار و ناسازگار LBCS در نسبت با دیگر بخش ها امتیاز بیشتری 
کرد و پس از مقایسه ی هم زمان آن با دیگر بخش ها با روش  کسب 
انتخاب شد. در  پایگاه  اولویت اول احداث  TOPSIS به مثابه ی 
کردن داده های اطالعاتی مربوط به بخش  مرحله ی آخر نیز، با وارد 
انتخاب  شده در نرم افزار Arc GIS، مکان تقریبی احداث پایگاه در 

سطح ناحیه مشخص شد.
بانک  فقدان  پژوهش  پــیــش روی  محدودیت های  از جمله 
تا کنون  و  است  کشور  شهرها  در  کاربری ها  مرجع  زمین  اطالعات 
سیستم  این  دارای   1384 سال  از  و  تهران  شهر  منطقه ی 6  تنها 
و  اطالعات  برداشت  بــاالی  نسبتًا  هزینه ی  که  اســت  طبقه بندی 
می توان  را  داده هــا  بانک  تشکیل  جهت  متخصص  نیروی  به  نیاز 
سیستم  این  از  بهره گیری  برای  پیش رو  محدودیت های  از جمله 
زمینه  این  در  آتی  پژوهش های  خصوص  در  برشمرد.  طبقه بندی 
نیز توصیه می شود بهره گیری از روش های ابتکاری مدیریت زمین 
در خصوص بهینه سازی سیستم های مدیریت بحران در وضعیت 
اجرایی  و  راهبردی  برنامه های  تدوین  همچنین  و  قطعیت  عدم  
دستور کار  در  بحرانی  مواقع  در  کشور  شهرهای  ــاب آوری  ت ارتقای 

گیرد. پژوهشگران قرار 

پی نوشت 
1. Land Information System
2. Geographic Information System
3. Land Based Classification Standard
4. Carrying Capacity

5. Land Administration System
6. Multipose Cadastre
7. The Technique for Order of Preference by Similarity to Idead 

Solution )TOPSIS(
8. Analytic Hierarchy Process
9. Analytic Networ Process
10. Umat Rifat
11. Decision Making Trial and Evaluation Laboratory
12. Wany Shouqiang
13. American Planning Association
14. function
15. activity
16. site devo lopment
17. structure
18. ownership
19. Multiple Attribute Decision Making )MCDM(
20. Chen and Hwany
21. Wany and Yoon
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