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  چکیده

های مناسب جهتت استتارار مرا تز    یکی از موضوعات مهم از دیدگاه پدافند غیرعامل و مدیریت بحران، شناسایی مکان

استایی  رو پتووه  ااضتر بته دن تال شن    استت  ازایتن   دگانیدبیآسمنظور ساماندهی سریع اسکان و امداد مصدومین به

ها با توجه به شرایط شهر بندی این شاخصمرا ز اسکان و امداد و همچنین اولویت یابیمکانهای  ارآمد جهت شاخص

 سیتاپست بتا استتداده از رو    مرا تز استکان و امتداد     یتابی مکتان  های عمتدۀ در این تحایق ابتدا شاخصس زوار است  

با مرا ز اسکان و امداد برای شهر س زوار  یابیمکانشده، بندیویتهای اولبندی گردیده و سپس بر م نای شاخصاولویت

هتای  انجام شده است  نتایج پووه  اا ی از آن است  ه معیارهای نزدیکی به  اربری یمرات سلسله لیتحلرو    مک

از تأسیسات شهری و دوری  هادسترسی مناسب به راه، نشانینزدیکی به ایستگاه آت ، مرا ز درمانیمسکونی، نزدیکی به 

شهر  یهایوگیو  همچنین با توجه به شرایط و باشدیممرا ز اسکان و امداد دارای بیشترین اهمیت  یابیمکانخطرناک در 

دارای بیشتترین اولویتت در    ی دسترستی هتا های مسکونی و دسترسی مناسب به راهس زوار معیارهای نزدیکی به  اربری

مشخص گردید بهتترین مکتان بترای مرا تز      شدهبندینهایت بر م نای معیارهای اولویت ر  دباشدیماین مرا ز  یابیمکان

طالاانی، میدان د تر  یهاابانیخترتیب واقع دراوالی اسکان و امداد در شمال، شمال غرب، جنوب و غرب شهر س زوار به

    باشندیم، خیابان امام رضا و خیابان امام خمینی یعتیشریعل

  بحران تیریمد، یابیمکانمرا ز اسکان و امداد، س زوار، ، یمرات سلسله لیتحل، سیتاپسبندی، اولویت :هادواژهیکل

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

D
O

I:
 1

0
.2

2
0
6

7
/g

u
sd

.v
3

i2
.4

8
5

8
0

 



  شمارۀ دوم                                           توسعة فضای شهری       مجلّة جغرافیا و                                                 511   

 
 

 مقدمه. 6

 لهئطرح مس. 6. 6

ایجاد امکانات جدید شهری برای این جمعیت رو 

استتارار   ۀ نحتو ة نیزمدقیق در  ةمطالعبه رشد، نیازمند 

اطق مختلت  یتک شتهر    صحیح این امکانتات در منت  

 ة نکتت است  جهت تخصیص بهینته امکانتات شتهری،    

مهم، گزین  مکان بهینه با وجود شترایط گونتاگون و   

گاه متضاد است  این امر زمانی اهمیت ختود را بیشتتر   

مهمی همچون نجتات   یهاشاخص ه  سازدیمنمایان 

متتورد نظتتر است درعصتترتکنولو ی  هتتاانستتانجتتان 

وپیشرفت همته جان ته ادت      وارت اطات الزمه توسعه

هتتا دربرابتتر تهدیتتدات امکانتتات، منتتابع و زیرستتاخت

 مختلت  هتای  پس اگر امنیت در زمینته   مختل  است

هتا،  گذاری، پرداختن به زیرستاخت ایجاد نشود سرمایه

توسعه تجهیزاتی وتکنولو یکی میسر نیستت  بنتابراین   

بتتا درک ایتتن موضتتوخ وشتتناخت هر تته بیشتتتر از   

آن  ۀ دهنتد های شکل و عوامل ومؤلدهبحران  تیریمد

هتایی را  راه توانیموهمچنین تأثیرآن در امنیت  شور 

جستجو  رد  ته در آن بتتوان خستارات و ضتایعات     

از موضتوعات اتا ز اهمیتت در     دادوتلدات را تاه  

بحث مدیریت بحتران، استکان و امتداد مصتدومین و     

ه مجرواین است  در واقع مرا ز اسکان و امداد باید بت 

شده باشند  ه پس از وقتوخ اادثته    یابیمکانای گونه

دیتدگان مصتدومین   به بهترین نحو پاسخگوی آستیب 

ریتزان  باشند؛ در این راستا یکی از وظای  مهم برنامته 

هتای مناستب جهتت مرا تز     شهری شناستایی مکتان  

 بته  ست زوار  اسکان و امداد پس از سانحه است  شتهر 

 رضتوی  راستان خ استتان  مهم شهرهای از یکی عنوان

 بتوده  برخوردار سریعی توسعه از اخیر یهادهه در  ه

 شتر   مرزهای نزدیکی در قرارگیری به توجه با است،

و  یتوپتوگراف  تیوضتع ، ییایت جغراف تیت موقع  شور،

فعتال، در معترم مختاطرات     یگستلها با  یهمجوار

مختاطرات   نیهمچنت و  لیست از جمله زلزلته و   یعیط 

 یهتتاقنتتات ز یتترفرونشستتت و  ریتتنظانستتان ستتاز 

، یقنتوات قترار دارد    ،یشتهر واقتع در منتاطق    مترو ه

 ،گتر ید یستو   از (5939امیراامدی و تاتوی ماتدم،   

 تیت جمعگزار  طرح جامع شهر س زوار و مطالعات 

 میتانی  محتدوده  در جمعیتتی  بتاالی  ترا م از نشان آن

 در محتدوده  ایتن  بته  ویتوه  توجته  لتزوم   ه دارد شهر

 داد مصدومین و مجترواین اسکان و ام مرا ز طراای

 توانتد متی  نواای این باالی ترا م زیرا دهدمی نشان را

 بتروز  هنگتام  در تلدتات  و پتذیری آستیب  افتزای   به

 استتان  و شهرستازی  راه  تل  اداره شتود   منجر بحران
لذا در مجموخ با توجته بته     (5935،  رضوی خراسان

ستو و   کیمخاطرات در شهر س زوار از  یباال لیپتانس

شتهر از   یانیمقابل مالاظه در محدوده  یریپذ بیآس

مطالعتات جتامع متدیریت     ، نیاز بتا انجتام  گرید یسو

 بحران در شهر س زوار وجود دارد 

  تتاه ااضتتر بتتا هتتد    رو پتتووه ازایتتن 

 یعت یط  یایت بالشهر س زوار در ماابل  یهایریخطرپذ

مرالتته اول بتتدن ال شناستتایی   و انستتان ستتاز، در  

مرا تز استکان و    یابیمکانت های  ارآمد جهشاخص

ها با توجته  بندی این شاخصامداد و همچنین اولویت

به شترایط شتهر ست زوار بتوده و در مرالته بعتد بته        

محلهای استارار این مرا تز در ستطح شتهر     یابیمکان

  پردازدیمس زوار 
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 ینظر یمبانو  پژوهش ۀنیشیپ. 2. 6

تی مرا ز اسکان و امداد از جملته اقتداما   یابیمکان

است  ه در راستای م ااث مرت ط با متدیریت بحتران   

 ریتزی برنامته  و عملکترد  فرآیند بحران مدیریتاست  

و  شتهرداری  اجرایتی،  هتای دولتتی، دستتگاه   ماامتات 

 مشتاهده،  بتا   ه است غیردولتی و های عمومیسازمان

 یکپار ته، جتامع،   صتورت بته  بحتران  تحلیل و تجزیه

 تتال   موجتود  یابزارهتا  از استتداده  بتا  و هماهنت  

 وقتوخ  در صورت یا نمایند پیشگیری بحران از  نندمی

 ماابلته،  الزم، آمتادگی  ایجتاد  آثار،  اه  جهت در آن

 وضعیت به رسیدن تا اوضاخ به ود و سریع امدادرسانی

 مادستی شتکیب و     ننتد  تتال   بازستازی  و عتادی 

 5دیالستتی و مرتاتتی، بتتدر. (2 ص  ،5911موستتوی،

 ینشتان آت مرا ز  یابیمکان ئلةمس( 219، ص  5331 

ای  نتدمعیاره مطترح  ردنتد  ته بتا      همسئلعنوان را به

 ةناطت مدلی بر اساس زمتان ستدر از ایستتگاه تتا      ارا ة

ثر، ؤشاخص مت  55 افت، با ارا ةجای مساادثه دیده به

همچنتین    نشانی را انجتام دادنتد  مرا ز آت  یابیمکان

لیتتل ( بتتا استتتداده از رو  تح 2، ص  5932 صتتدر 

 ارگیری سیستم اطالعتات  هو ب 2(AHP)مرات ی سلسله

هتای استکان   ستایت  یتابی مکانبه  9(GIS) جغرافیایی

شتهر   9 ةزله در منطات دیدگان زلاضطراری برای آسیب

رضتتایی، قا تتد رامتتتی و استتینی    رمتتان پرداختتت

مرات تی و  ( نیتز فرآینتد تحلیتل سلستله    2، ص  5939 

ثری بترای  صورت مؤهسیستم اطالعات جغرافیایی را ب

و استتکان در شتتهر یتتزد   مرا تتز امتتداد  یتتابیمکتتان

استکان   یهتا گتاه یپا یتابی مکان  همچنین  ارگرفتندبه

                                                 
1. Badri, Mortagy and Alsayed 

2. Analytic hierarchy process 

3. Global Information System 

شتتهری نیتتز بتتا رویکردهتتای  یهتتاپناهگتتاهموقتتت و 

معیاره و رو  فتازی انجتام شتده    گیری  نتد تصمیم

ریتزی پدافنتد   بته برنامته   توانیماست  ه از آن جمله 

بتا استتداده از   شهری  یهاپناهگاه یابیمکانغیرعامل و 

شتتهر  رمتتان  خمتتر و   5 منطتتق فتتازی در منطاتتة 

قن تتری، ( و تحایتتق 2 ، ص 5932گتتوهری، صتتالحی

در زمینتته ( 2، ص  5932ستتلکی ملکتتی و قاستتمی   

بتا   زدگاناسکان موقت زلزله یهاگاهیپا ةبهین یابیمکان

اشاره نمتود  عتالوه بتر    رویکرد فازی برای شهر ت ریز 

تحلیتتل مرا تتز امتتداد و استتکان، رو    یتتابیمکتتان

نشتانی نیتز   مرا تز آتت    یابیمکانمرات ی برای سلسله

( 2، ص  5932آبتتادی  زنگتتیتوستتط صتتحرا یان و  

 یمحمتد در ادامه زبردستت و    گرفته شده است اربه

 لیتتتتتحلو رو   GISاستتتتتداده از  ( بتتتتا5911 

امتداد و نجتات در    مرا تز  یابیت مکانبه  یمرات سلسله

تهتران   یشتهردار  55 ةوقتوخ زلزلته در منطات    طیاشر

 میتعمت ثر و قابتل  ؤو مت  دیمدرو  را  نیاپرداختند و 

  شتور  یشتهرها  ریسامشابه در  مرا ز یابیمکان یبرا

در همان سال صمدزادگان، ع استپور و    نمودند یمعرف

و استتداده از منطتق    GIS بیت تر بتا  ( 5911  یپهلوان

 ۀدیت چیپ ل مستا در ال متعدد آن  یهاتیقابل  ه یفاز

 استکان  مرا تز  یابیت مکتان ، بته  دهیرسبه اث ات  یمکان

 مرا تتزفاصتتله از  یارهتتایمع هتتاآنموقتتت پرداختنتتد  

، درمانگتاه و اور انتس(، فاصتله از    مارستانیب  یدرمان

 یهتا ستگاهیافشار و بر ، فاصله از  لیتال یهاستگاهیا

امتل  و گاز را عو نیبنز یهاپمپ، فاصله از ینشانآت 

و  یاشتتراق نیهمچنتت  دانستتتند یابیتتمکتتانثر در متتؤ

موقتت   استکان  مرا تز  یابیمکانبه  (5911  رانمن یا

در  GISبتا استتداده از    یعت یط  یایبالاز  دگانیدبیآس
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 یم نتتاتهتتران پرداختتته و بتتر   یشتتهردار 2 منطاتتة

 خطتو    یاتیت ا یهاانیشرفاصله از  رینظ ییارهایمع

 یبرخت منطاته،   یعت ی ط طیشترا انتاال بتر  و گتاز( و   

 اتیت عمل یاجترا  یبترا منطاته را مناستب    یهتا پارک

، ص  2111  5یالدرانتدال و  نیالد  افتندیموقت  اسکان

 تارگیری فرآینتد   ن بته را  ته در آ  یسیستم جدید( 7

مرات تی از طریتق  تاربرد یتک سیستتم      تحلیل سلسله

، بتترای ، یکپار تته شتتده(GISاطالعتتات جغرافیتتایی  

ه  ردنتد  ایتن   ختاص ارا ت   یفعتالیت  ین مکان بهینتة تعی

وشتتی را در ر GISو  AHPسیستتتم دو ابتتزار اصتتلی 

 ه دخالت  اربر را با هر عنصر دیگتر و   ردیگیم ار به

نیز سطح مهتارت متورد نیتاز بترای  تار بتا رایانته را        

و تحلیتل   GISتر ی تی از   ۀ استتداد   دهتد یمت  اه  

طتتور  لتتی سیستتتم پشتتتی ان   معیاری  تته بتته  نتتد

، بترای بحتث در   شتود یمت مکانی نامیده  یریگمیتصم

طتور گستترده استتداده    مورد مسا ل مکانی پیچیده بته 

گیتری  بستیار ختوب بترای تصتمیم     یو روش شودیم

 ( 51 ، ص 2111، 2و باتلر مار روپولوس  باشدیم

وظای  مدیریت بحتران انجتام    نیترمهماز جمله 

بترای رهتایی    (در  ار وب مدیریت شهری اقداماتی

آثار شکالت ناشی از بروز اوادث ط یعی،  اه  از م

رستانی و به تود اوضتاخ    سوء آن و آمادگی برای امداد 

متتدیریت بحتتران از  ( 11 ، ص 5331، 9نیرتتت  استتت

لحاظ زمانی در سه سطح ق ل، این و بعتد از بحتران   

بندی است  ق ل از وقوخ بحتران پیشتگیری   قابل تاسیم

وخ بحتران  گیرد  این وقت و اد  آمادگی صورت می

                                                 
1. Eldin and Eldrandaly 

2. Makropoulos and Butler 

3. Rattien 

ماابله، امداد و نجتات و عملیتات مربتو  بته هنگتام      

شتود  پتس از وقتوخ بحتران     وقوخ بحران انجتام متی  

عملیاتی است  ه پتس   ساماندهی مجموعةبازسازی و 

جهتاد دانشتگاهی،     گیترد از وقوخ بحران صورت متی 

بنابراین مدیریت بحران فرآیندی پویا  (؛22ص ، 5911

 ته پتی  از وقتوخ     ستت ادر قالب اقداماتی ستنجیده  

ستازی(، در زمتان وقتوخ    و آمتاده  یزیت ربرنامهبحران  

و امداد رسانی( و بعتد   دگانیدبیآسبحران   مک به 

 شتود یمت از وقوخ بحران  بازسازی و تترمیم(، انجتام   

تتوان استتن ا    رو میازاین ( 29 ، ص 5331، 1داربک 

جملته   مرا تز استکان و امتداد از    یتابی مکتان  ته    رد

اتی است  ه باید در زمتان ق تل از وقتوخ بحتران     اقدام

 صورت بگیرد   

 و شتهری  استانی، ی،امنطاه ملی، سطوح به بحران

 ملتی بحرانتی   استت  بحتران   بنتدی تاسیم قابل محلی

 متدیریت  ةمجموعت  توان از خارج آن با ماابله  ه است

 بستیج  و استت استتان   یا منطاه یک امکانات و بحران

 بحتران  عنتوان بته  موارد   سایرطل دمی را ملی نیروهای

  شتود متی  محسوب یا محلی شهری استانی، ای،منطاه

 قابتل  محلتی  متدیران  توستط  اغلتب  هابحران نوخ این

 ،5911جهتاد دانشتگاهی،     هستتند  ساماندهی و  نترل

مرا ز اسکان و امداد در ستطح   یابیمکانلذا  ؛(25 ص 

 بندی استت  شهری یا محلی مدیریت بحران قابل ط اه

شتده  هتار وب مدهتومی    با توجه بته م ااتث بیتان   

مرا ز استکان و   یابیمکانتحایق ااضر در خصوص 

رو در ایتن بخت    است  ازایتن  5امداد به شرح شکل 

نتیجته   تتوان یمت با توجه به  ار وب مدهومی تحایق 

مرا ز استکان و امتداد در    یابیمکانگرفت  ه موضوخ 
                                                 
4. Darbek 
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مچنتین ایتن   ارت ا  با بحث پدافند غیرعامتل استت  ه  

موضوخ در راستای اقدامات ق ل از وقتوخ اادثته و در   

 گیرد  محلی( مدیریت بحران قرار می سطح شهری

 

 
 چهارچوب مفهومی تحقیق .6شکل 

 نگارندگانخذ: مأ

 پژوهش شناسیروش. 2

 پژوهشروش . 6. 2

رو  پتتووه  ااضتتر براستتاس هتتد  از نتتوخ 

لیلتی  تح اربردی و براساس ماهیتت از نتوخ توصتیدی   

آوری اطالعتات از منتابع   و برای جمع است موردی( 

هتا، استناد و   گتزار   ةای و همچنین مجموع تابخانه

آمار منتشر شده استداده شده استت  در بخت  م تانی    

المللتی  نظری پووه  از منتابع معت تر داخلتی و بتین    

بنتدی  یتت اولواستداده شده است  همچنین در بررسی 

 رو  تحایتق مطالعتة  ر شتهر ست زوار از   د هاشاخص

ی هتا رو  ةیرمجموعز ه  شده استموردی استداده 

(  هتد  از ایتن   27 ، ص 5935  رسول،  است یدی 

هتای مناستب و  ارآمتد    پووه  شناستایی شتاخص  

مرا ز اسکان و امداد است  همچنتین   یابیمکانجهت 

هتا را بتا   این پووه  به دن ال آن است تا این شاخص

ای موجود در شتهر ست زوار   هتوجه به شرایط و زمینه

رو ابتتدا بتا بررستی متتون     بندی نمایتد  ازایتن  اولویت

م مترت ط بتا پدافنتد    المللتی مدتاهی  اصلی داخلی و بین

هتای مناستب   شده و سپس شتاخص غیرعامل بررسی 

 مرا ز اسکان و امتداد شناستایی شتده    یابیمکانجهت 

 هتای شتهر  است  در گام بعدی با بررسی اسناد و ناشه

ترتیتب اهمیتت   شده بته های شناسایی، شاخصس زوار

 است  بندی شدهبرای شهر س زوار اولویت

  پژوهش یهاشاخصو  رهایمتغ. 2. 2

رویکردهایی  ه در زمان بتروز بحتران در شتهرها    

 شتتود شتتامل دو رویکتترد اساستتی استتت متتیاتختتا  

آوردن یق مردم به ماندن در شهر و فتراهم تشو ،نخست

هتا و دوم،  استکان امتن آن   نیتاز جهتت   امکانات مورد

های امن ختارج از  شهر و اسکان مردم در مکان تخلیة
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در رویکرد دوم در صورت هجتوم متردم بترای      شهر

ختتروج از شتتهرها، م تتادی خروجتتی شتتهر مستتدود  

شود و همچنین شهرهای ماصتد معمتوالت توانتایی    می

گویی به این افزای  ناگهانی جمعیتت را ندارنتد   پاسخ

واقتتع  در ( 59 ، ص 5935زاده، راقتتیشتتاد و ع فتترزام

تر است ال تته بتا   امکان مدیریت بحران در شهر مناسب

از  مهم  ه تمهیتدات الزم ق تل   ةدر نظر گرفتن این نکت

رو بتا  باشتد  ازایتن  وقوخ بحران در نظتر گرفتته شتده    

توجه بته مزایتای استکان متردم در شتهر الزم استت       

ود و هتتای الزم بتته ایتتن منظتتور انجتتام شتتبینتتیپتتی 

االمکان فضاهای دارای قابلیتت استکان شناستایی    اتی

د  فضاهای نصورت دو منظوره طراای گردشوند و به

باز در صورت رعایت مالاظات متدیریت بحتران در   

هتتای آن، قابلیتتت زیتتادی در ریتتزیطرااتتی و برنامتته

  اجرای طرح مرا تز استکان و امتداد خواهتد داشتت     

گردنتد  ته در    ای طرااتی گونته فضاهای باز بایتد بته  

شرایط عادی جهت گذران اوقات فراغتت، زی استازی   

 ار روند و در اتین  محیط و تأمین خدمات عمومی به

پتذیری و پتس از   بحران عاملی بترای  تاه  آستیب   

بحتتران، فضتتایی جهتتت تستتهیل در متتدیریت بحتتران 

هتای  باشند  در ایجاد فضاهای باز شهری مانند بوستان

و  یتابی مکتان ن نکتته  های شتهری اولتی  وسیع و پارک

ریزی جهت طراای است  ایتن فضتاها بایتد از    برنامه

پتذیر  ای باشند  ه به منتاطق آستیب  گونهنظر مکانی به

های مناست ی  تر باشند و از طرفی دسترسیشهر نزدیک

بتا   ( 91 ، ص 5932 امینتایی و متدیری،    داشته باشند

شتده در متورد فضتاهای بتاز،     توجه بته مطالتب بیتان   

 برشمرد: هاآنن  اربردهای زیر را برای توامی

 ها و بته ط تع آن  تاه      اه  ترا م ساختمان

ترا م جمعیتی  ه باعث تعادل در توزیع جمعیتت  

  دهتد میپذیری شهر را  اه  شهر شده و آسیب

در ماابل ترا م جمعیتتی بتاال بته معنتی تلدتات و      

خسارات بیشتر هنگام وقوخ اادثه و عالوه بتر آن  

تن تعتداد بیشتتری از متردم در اثتر فترو      از بین رف

ها و  تاه   دلیل مسدود شدن راهریختن آوارها به

های خطرنتاک و دسترستی   امکان گریز از موقعیت

به مناطق امن و نیتز دشتوار شتدن امکتان نجتات      

مر ز مطالعات ماابله بتا ستوانح    مصدومین است 

 ( 5971ط یعی ایران، 

 رفتن در آن در گایجاد فضای باز برای فرار و پناه

شرایط اضتطراری  مر تز تحایاتات ستاختمان و     

 ( 11 ، ص 5911مسکن، 

 های خطرنتاک و  ریایجاد فضای اا ل بین  ارب

 ( 17 ، ص 5972پذیر  پرتوی، های آسیب اربری

      ایجاد فضایی بترای استکان و درمتان جمعیتت

 ( 93 ، ص 5932، مدیریدیده  امینایی و آسیب

کان و امداد از اهمیت قابتل  مرا ز اس یابیمکانلذا 

توجهی در م حث مدیریت بحران برختوردار استت و   

الزم است  ه معیارهتای مناستب و  ارآمتدی جهتت     

   در  شور متا ستازمان  شوداین مرا ز اتخا   یابیمکان

شی  اربردی اقتدام بته    شور در پووه پدافند غیرعامل

  ترده  ینیگزمکان الزامات و پارامترها تدوین مجموعة

 شتناخت  رامتون یپ ینت یگزمکتان  موضوخ یبررس به و

متتؤثر در  عوامتتل ستتپس و پتترو ه یهتتایوگتتیو

 پتتووه  نیتتا در  استتت پرداختتته آن ینتتیگزمکتتان

 شتده استت    ارا ته  اصتلی  محور دو اول موضوعات

 یپارامترهتتا براستتاس ینتتیگزمکتتان اول رو  محتتور
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پارامترهتا   ازیت امت نییتعو  یابیارز ،دوم مربوطه و محور

طتور  لتی   (  به5935 شور،  پدافند غیرعامل ن سازما

مرا ز اسکان و امداد باید در نااطی از شتهر یتا منطاته    

مستار شوند  ه  تاربری غالتب آن بخت  مستکونی     

پتذیرترین  تاربری شتهری  تاربری     زیرا آسیب ؛باشد

مسکونی است و امداد رسانی بته شتهروندانی  ته در    

انتد دارای  هنگام وقوخ یک بحران در منازل خود بتوده 

 ن،(  همچنتی 71 ، ص 5935 خا پراقی، اولویت است 

این مرا ز بهتر است به مرا ز درمانی نزدیک باشتند تتا   

جهتت   دیدگان رابتوانند در اداقل زمان ممکن آسیب

ویوه در مواردی  ه بته  های درمانی بهدریافت سرویس

تخصص زیتادی نیتاز استت بته بیمارستتان برستانند       

دلیتل ااتمتال وقتوخ    بته  ( 73 ص  ،5935 خا پراقی، 

اندجار، نزدیکی به ایستتگاه   ۀسوزی به دن ال پدیدآت 

ای نشانی جهت اطدتای اریتق از اهمیتت ویتوه    آت 

برخوردار استت  بنتابراین الزم استت ایتن مرا تز در      

نشتانی قترار   هتای آتت   شعاخ تحت پوش  ایستتگاه 

دسترستتی بتته   ( 11 ، ص 5912  ا راایاتتی، د نتتگیر

مرا تز استکان و    یابیمکانترین معیارهای از مهم هاراه

زیرا قطع دسترسی بته دیگتر ناتا  شتهر      ؛امداد است

شتتدت بتتر عملیتتات استتکان و امتتداد تتتأثیر مندتتی بتته

تترین  گذارد و توق  عملیات مذ ور را در ایتاتی می

لحظات پس از وقوخ یتک اادثته بته دن تال خواهتد      

الفاصتله  ب ،یکی از عناصر مهتم شتهری     معابر،داشت

ای دارد  ترا  ته نیتاز بته     بعد از بحران اهمیتت ویتوه  

ترین زمتان  ها در  وتاهتخلیه جمعیت شهر و انتاال آن

  (1 ، ص 5975 امیتتدی،گتتردد ممکتتن مطتترح متتی

دوری مرا تتز استتکان و امتتداد از تأسیستتات شتتهری  

خطرناک و قرارگیری این مرا تز در ختارج از اتریم    

فضتاهای بتاز امتداد و     یتابی مکتان ها از معیارهتای  آن

نجات است  این تأسیسات  ه عمتدتات شتامل خطتو     

 هتا هستتند    و همچنتین پمتپ بنتزین   انتاال گاز و بر

  شتوند ممکن است در هنگتام وقتوخ اادثته مندجتر     

توانند ست ب بستیاری از   بنابراین تأسیسات یاد شده می

ها و اوادث پس از بروز یتک بحتران شتوند و    اریق

از ایتن تأسیستات فاصتله     ،نظر ردالزم است مرا ز مو

با توجته بته    ( 91 ، ص 5935داشته باشند  خا پراقی، 

گرفته در این تحایق معیارهای عمتده  العات صورتمط

بته شترح    تتوان یمت مرا ز اسکان و امداد را  یابیمکان

 خالصه نمود  5جدول 
 

 مراکز اسکان و امداد یابیمکانمعیارهای  .6جدول 
 های مسکونی باشند اد باید در نزدیکی  اربریمرا ز اسکان و امد

 مرا ز اسکان و امداد بهتر است به مرا ز درمانی نزدیک باشند 

 نشانی قرار گیرند نزدیکی ایستگاه آت  مرا ز اسکان و امداد باید در

 ها داشته باشند مرا ز اسکان و امداد باید دسترسی مناس ی به راه

 ها قرار بگیرند از تأسیسات شهری خطرناک دور باشند و در خارج از اریم آن مرا ز اسکان و امداد باید

 مأخذ: نگارندگان
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 قلمرو جغرافیایی پژوهش. 3. 2

 شتترقی شتتمال در واقتتع رضتتوی خراستتان استتان 

  ته  استت  ایران هایاستان جدیدترین از یکی و  شور

  استت  آمتده  وجتود به بزرگ خراسان استان تاسیم از

 خراستان  استان شهرستان ترینغربی س زوار تانشهرس

 ندتو   ۀاتوز  ۀمحتدود  در روستتا  11 و است رضوی

 ست زوار  شهرستان مر ز ،س زوار  باشندمی س زوار شهر

 قترار  مشتهد -تهتران  ارت اطی مسیر در شهر این  است

 221 اتتدود مشتتهد تتتا آن فاصتتله  تته استتت گرفتتته

 اداره استت    یلتومتر  111 اتدود  تهتران  تا و  یلومتر

  (5935، رضتوی  خراستان  استان و شهرسازی راه  ل

 را در  شتور و استتان نشتان    شتهر  موقعیتت  2شکل 

  دهندمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2شکل 

 موقعیت شهرستان سبزوار در استان و استان خراسان رضوی در کشور موقعیت .2شکل
 

 و جمعیتتت ندتتر 295117 دارای ستت زوار شتتهر

 هکتتاری  9571 ایهنته پ در  ته  استت  خانوار 17115

 131 ،مستکونی  اراضتی  بته  متعلتق  وسعت  اندپرا نده

 5911 ستال  در آن مستکونی  واادهای تعداد و هکتار

 تترا م  استاس  این بر  است بوده وااد 19121 معادل

 15 و 257 ترتیتب به شهر مسکونی ناخالص و خالص

 مستکونی  وااد در خانوار و ندر ترا م و هکتار در ندر

و  راه  تتتل اداره استتتت  17/5 و 15/1 ترتیتتتببتتته

 محتالت  ( 5935، رضتوی  خراستان  استان شهرسازی

 شتهر  میتانی  محتالت   متر، ترا م دارای شهر مر زی

 مجتتددات شتتهر ایااشتتیه محتتالت و تتترینپرتتترا م

 نامتناستب  توزیتع  از ،وضتعیت  این  باشندمی ترا م م

و  راه  تل  اداره  ند می اکایت شهر ةپهن در جمعیت

-9شتکل (  5935 ،رضتوی  خراستان  استان یشهرساز

 بته  ست زوار  جمعیتتی  ناختالص  تترا م  پترا ن   ال 

 راه  تل  اداره  5911 سال در آماری هایاوزه تدکیک

( را نشتان  5935 رضتوی،  خراسان استان و شهرسازی

 از تتوان متی  را ارت تاطی  هتای شت که  و هتا راه  دهدیم
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 بازتتاب   ته  دانستت  شتهر  یک هایویوگی ترینمهم

 شترایط  در  باشتند می «دسترسی به نیاز» مدهوم ل دی ا

  نتتدان دو دسترستتی اهمیتتت بحرانتتی و عتتادی غیتتر

 شترایط  در بهینته  دسترستی  برقتراری  زیترا  ؛گتردد می

 ستطح   یدیتت  و مطلوبیت افزای  باعث جامعه عادی

 اعتالم  از پتس  بحرانتی  شترایط  در  شتود متی  زندگی

 شتد  و آمد جریان و دسترسی و اد  خطر، وضعیت

 انستانی  ایتات  تتداوم  و نجات باعث شهری معابر در

 و خطرنتاک  هتای موقعیتت  از گریتز  امکان و گرددمی

 نظتام  در  ته  آوردیمفراهم  امن را مناطق به دسترسی

 ویوگتی  ،بتاالتر  هتای درجته  بتر  ،هتا راه مراتبسلسله

 ویوگتتی ،تتترپتتایین هتتایدرجتته و ار تتت و ع تتوری

 و شهرستازی  راه  تل  اداره  استت  اا م راه دسترسی

 ،ایتتن شتتهر  در ( 5935، رضتتوی خراستتان استتتان

 عملکترد  دارای معتابر  عمتدتات  ،یک درجه هایشریانی

 جنتوبی -شتمالی  محتور  و( شهر  مربندی  فراشهری

 در یتک  درجته  شریانی محور ترینمهم  باشندمی شهر

 جدیتد  بخ  و شهر اصلی هستة ارت اطی محور شهر،

  ته  ست زوار  شهر لیاص معابر دیگر  است شهر تواید

 هتای شتریانی  ،دهنتد می تشکیل را شهر بندیاستخوان

  ته  را هتایی  متان  اگر ته   هستتند  اصتلی  دو درجه

 همگتی  انتد شتده  شتناخته  دو درجته  شریانی عنوانبه

 ،نیستتند  هم مشابه یاتیخصوص و ع وری اجم دارای

 معتابر  از ط اته  یتک  در را هتا آن تتوان می  لی طوربه

 وبتی   تم  هتا آن از  ته  معتابری  سایر  داد قرار ش که

 و جمتع  معتابر  عنتوان بته  شتود می استداده ع ور برای

 ب -9شتکل    انتد شتده  گرفتته  نظتر  در  ننتده پخ 

 نشتتان را معتتابر شتتهر ستت زوار شتت کة مراتتتبسلستتله

 خراستان  استتان  و شهرستازی  راه  تل  اداره  دهتد می

 شت کة  ،شودمی مشاهده  ه طورهمان ( 5935 رضوی،

 درجته  شتریانی  نتوخ  از شهر مترا م بافت درون معابر

 فترم  دارای  ه باشندمی  نندهپخ  و جمع معابر و دو

 دسترستی  بحتران  مواقع در روازاین و هستند نامنظمی

 مواجته  دشتواری  با اسکان فضاهای و ایاتی مرا ز به

 در دسترستی  میتزان  به توجه لزوم امر این  شد خواهد

   ندمی ضروری را مدادا و اسکان فضاهای یابیمکان

 پژوهش یهاافتهی. 3

مراکاز   یاابی مکاناولویت بندی معیارهای . 6. 3

 اسکان و امداد

یابی مرا ز استکان  پس از شناخت معیارهای مکان

بنتدی شتده و   این معیارها اولویتت و امداد الزم است 

ترتیتب اهمیتت مرتتب    به هتد  تحایتق بته    با توجه

گیتری بتا   هتای تصتمیم  یکی از تکنیکگردند  امروزه 

 گیتری  نتدمعیاره  تصتمیم  ،هتای  متی  استداده از داده

 MCDM)5  گیتتری باشتتد  در ایتن رو  تصتتمیم متی

گیتری  تعدادی گزینه و تعتدادی معیتار بترای تصتمیم    

هتا  وجود دارد  ه بایتد بتا توجته بته معیارهتا، گزینته      

یتک   هتا آنبندی شوند، و یا اینکه به هتر یتک از   رت ه

بتا   ریت گمیتصتم فترد   تصاص داده شود ارایی اخ ۀنمر

گیتتری  نتتدمعیاره هتتای تصتتمیماستتتداده از تکنیتتک

متدتاوت بترای    تواند با در نظتر گترفتن معیارهتای   می

با یکدیگر در تعارم هستتند،   یگیری  ه گاهتصمیم

 به طریای عاالیی تصمیم سازی نماید 

 

 

 

 

 
                                                 
1. Multi Criteria Decision Making Method 
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 مراتب سلسله -( و بباال) 6331جمعیتی در سال  پراکنش تراکم ناخالص -شهر سبزوار الف ۀنقش .3شکل 

 )پایین( معابر ۀشبک
 5935، رضوی خراسان استان و شهرسازی راه  ل ادارهخذ: مأ
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بنتتدی بتتر استتاس یتتا اولویتتت 6اپستتیست تکنیتتک

هوانت  و   بتار ل  ته نخستتین   اش اهت به راه ال اید

یکتتی از  ، ردنتتد  پیشتتنهاد 5315در ستتال  2یتتون

گیتتری  نتتدمعیاره استتت  از ایتتن ممیتصتت هتتایرو 

 هتای گزینته  ةبندی و ماایست برای رت ه توانمیتکنیک 

مختل  و انتخاب بهترین گزینه و تعیین فواصتل بتین   

 ،ایتن رو     ترد استتداده   هاآنبندی و گروه هاگزینه

ای در علتتوم مختلتت  یافتتته استتت    تتاربرد گستتترده

اصتتل، زیردستتت و ماجتتدی ثادتتی ،عنتتوان نمونتتهبتته

بنتدی میتزان موفایتت    ن رو  برای رت هاز ای( 5932 

نتد   اهطراای شتهری تهتران استتداده نمتود     هایپرو ه

نیتز  ( 5932نتواد، ویستیان، ورزنته و علیتزاده      ااتمی

معیارهای توزیع فضای ست ز شتهری را بتا استتداده از     

برای شهر دهگتالن   GISتکنیک تاپسیس و در محیط 

( 5911پورطتاهری    همچنتین   نداهبندی نموداولویت

نتدی مکتانی استتارار    برو  تاپسیس را برای اولویت

صنایع ت دیلی  شتاورزی در منتاطق روستتایی متورد     

وه بر این مطالعتاتی نیتز در     عاله استداد استداده قرار

هتای  محتل  یتابی مکان اربرد رو  تاپسیس در  زمینة

تتوان  جمله می  ه از آن دفع پسماند شهری انجام شده

 قالتتی ایدریان، رنگزن، ملکتی و عزیتزی  به پووه  

 ، نجدتی و یونستی  اوغتانی مهتتابی ( و همچنین 5939 

 اشاره نمود  (5932 

 لی رو  تاپسیس این است  ه با استتداده   ةفلسد

هتتای موجتتود، دو گزینتته فرضتتی تعریتت   از گزینتته

ای استت از  هتا مجموعته  شوند  یکی از این گزینته می

گیتری   شده در ماتریس تصتمیم ماادیر مشاهده بهترین

                                                 
1. Technique of Order Preference by Similarity to 

Ideal Solution (TOPSIS)    
2. Hwang and Yoon 

مث تت  بهتترین االتت      الرا اصطالاات ایتد  گزینهاین 

فرضی دیگتر   ةنامیم  ضمن اینکه یک گزینکن( میمم

هتای ممکتن   شود  ه شامل بدترین االتت تعری  می

ل مندتتی نتتام دارد  معیارهتتا  اایتتن گزینتته ایتتد و باشتتد

وااتد   و بتوده تواند دارای ماهیت مث تت یتا مندتی    می

، 9لتین   توانتد متدتاوت باشتد   نیز می هاآنگیری اندازه

برتتر  متترین    بر این اساس، گزینة ( 121، ص  2151

 مندتتی خواهتتد داشتتت  ل ایتتدااتتل فاصتتله را از راه

در ایتتتتن رو ،  ( 111، ص  2151، 1 تتتتارواالرو 

بترای   هاشاخصگیری  ماادیر عددی ماتریس تصمیم

ورودی سیستتم   یهاداده، اهشاخص( و وزن هاینهگز

 در ایتتن رو ،  ( 791، ص  2111 ،1یتتا   هستتتند

mة یلوسگزینه به n  بنیتاد  شتود یمت شاخص، ارزیابی  

ة ینت گزاین تکنیک، بر ایتن مدهتوم استتوار استت  ته      

:  A+  آلیتده ا الراهفاصله را با  ینتر مانتخابی، باید 

 اتل راهفاصله را با  ترینی ببهترین االت ممکن( و 

: بدترین االت ممکن( داشتته باشتد     A-مندی  آلیدها

مندتی در   ل ایداال مث ت و راه ل ایداال راه 1شکل 

 تارگیری رو   همنظور ب  بهدهدیماین رو  را نشان 

بندی و انتخاب بهترین گزینته از  تاپسیس برای اولویت

ترتیتب  موجود باید مرااتل زیتر را بته    هایینهگزمیان 

 (:511 ، ص 5935، سلیمیدیشرنی و  موم  ردطی 

 ؛گیریتشکیل ماتریس تصمیم 

 ؛هاشاخصدهی به وزن 

 متتاتریس  ستتازیمایتتاسبتتیو   تتردنی م تت

    ؛گیریتصمیم

 ؛موزون مایاسبیدست آوردن ماتریس به 

                                                 
3. Lin 

4. Carvallaro 

5. Xia 
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  مندی؛ ال اایدمث ت و  ل ااید هایالراهتعیین 

 مث تت   هتای ل اایدهر گزینه تا  ةیافتن میزان فاصل

 ی؛و مند

 ؛ل اایدال تعیین نزدیکی نس ی هر گزینه به راه 

 هاگزینهبندی رت ه  

بنتدی معیارهتای   در تحایق ااضر بترای اولویتت  

مرا تز استکان و امتداد از رو  تاپستیس      یتابی مکان

شتده  بنتدی رت ته  هایینهگز  در این تحایق شداستداده 

مرا تتز استتکان و امتتداد  یتتابیمکتتانهمتتان معیارهتتای 

نس ی هتر   رای این منظور  افی است فاصلةب  باشندیم

ترتیب بتزرگ   ال محاس ه شده و بهال ایدگزینه تا راه

ای  ته  د  در ایتن االتت گزینته   نبه  و ک مرتب شو

 هتا ینهگزفاصله نس ی نس ت به سایر  ینتربزرگدارای 

ختود اختصتاص   باشد، باالترین رت ه یا اولویتت را بته  

 خواهد داد 

 
مثبت و  لئادیاحل اقلیدسی راه یهافاصله .4شکل 

 منفی لئادیاحل راه
 2151، نیلخذ: أم

با توجه به  ار وب مدهومی تحایق و معیارهتای  

مرا ز استکان و امتداد،    یابیمکاناستخراج شده جهت 

این معیارهتا   بندیالویتبا استداده از رو  تاپسیس به 

در شهر ست زوار پرداختته شتد  بتدین منظتور از سته       

رسیدن مصدومین بته مرا تز استکان و     شاخص زمان

پتذیری  امداد، امدادرسانی مستئولین و  تاه  آستیب   

 بایستت متی استداده گردیتد  در رو  تاپستیس ابتتدا    

مشخص گتردد  ته در ایتن متورد      هاشاخصماهیت 

  همچنتین  باشتد متی مث تت   هتا شاخص ة همماهیت 

و امتیازهای هریک از معیارهتا بتا    هاشاخص هایوزن

رات  ارشناسان و براستاس شترایط شتهر    توجه به نظ

در نهایتت   تعیتین گردیتد    2س زوار به شرح جتدول  

حاستت ات رو  تاپستتیس، نتتتایج   پتتس از انجتتام م 

مرا ز اسکان و امتداد   یابیمکانبندی معیارهای اولویت

 استتخراج گردیتد    9در شهر ست زوار مطتابق جتدول    

مشخص شده استت معیتار    9طور  ه در جدول همان

مستتکونی دارای بتتاالترین  هتتای تتاربریه نزدیکتتی بتت

مرا تز استکان و امتداد در شتهر      یابیمکاناولویت در 

 دلیل تترا م نست تات    در واقع از طرفی بهباشدمیس زوار 

بتتاالی جمعیتتت در منتتاطق مر تتزی شتتهر ستت زوار و 

این مناطق در مواقع بروز اادثته،   پذیریآسیبافزای  

رسیدن سا نان و  دلیل اهمیت زمانو از طر  دیگر به

همچنین مصدومین به مرا ز اسکان و امداد، این معیتار  

  استدارای بیشترین اهمیت در شهر س زوار 

گرفتته در  ی صورتهایبررسهمچنین با توجه به 

در شهر س زوار و همچنتین اهمیتت    هاراهمورد ش کة 

این معیار بتا توجته بته هتر سته شتاخص، شتاهد آن        

لحتاظ  دوم اهمیتت بته  رجتة  دهستیم  ه این معیار در 

یابی مرا ز اسکان و امداد در شتهر ست زوار قترار    مکان

نزدیکتی بته ایستتگاه    گرفته است  همچنین معیارهای 

از و دوری  مرا تتز درمتتانی، نزدیکتتی بتته نشتتانیآتتت 

ی هتا تیت اولوترتیتب در  به تأسیسات شهری خطرناک

 سوم تا  هارم است 
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 بندی مراکز اسکان و امداد شهر سبزوارای اولویتهدهی معیارها و شاخص. وزن2جدول 
مراکز  یابیمکانبندی معیارهای های اولویتشاخص

 اسکان و امداد در شهر سبزوار 
زمان رسیدن مصدومین به 

 مراکز اسکان و امداد

امدادرسانی 
 مسئولین

 پذیریکاهش آسیب

 + + + هاشاخصماهیت 
 1 1 7 هاشاخصوزن 

ی 
معیارها

مکان
یاب
مرا ز اسکان و امداد ی
 1 1 3 های مسکونینزدیکی به  اربری 

 1 3 1 مرا ز درمانینزدیکی به 
 7 1 7 نشانینزدیکی به ایستگاه آت 
 7 7 1 هادسترسی مناسب به راه

 3 1 7 از تأسیسات شهری خطرناکدوری 

 مأخذ: نگارندگان
 

 کان و امداد در شهر سبزوار بر اساس تکنیک تاپسیسمراکز اس یابیمکانبندی معیارهای . اولویت3جدول 
 امتیاز معیار براساس تکنیک تاپسیس معیارها اولویت معیارها

 11/1 های مسکونینزدیکی به  اربری اول

 11/1 هادسترسی مناسب به راه دوم

 11/1 نشانینزدیکی به ایستگاه آت  سوم

 12/1 مرا ز درمانینزدیکی به  چهارم

 15/1 از تأسیسات شهری خطرناکی دور پنجم

 مأخذ: نگارندگان

 

 مراکز اسکان و امدادیابی مکان. 2. 3

 یهتا ییتواناو  هاتیقابلفعالیتی است  ه  یابیمکان

یک منطاه را از لحاظ وجود زمین مناستب و  تافی و   

و تسهیالت شتهری بترای    های اربرارت ا  آن با سایر 

ی ختاص متورد   انتخاب مکانی مناستب بترای  تاربر   

 ص ، 5911 شتاهیوندی،   دهدیمتجزیه و تحلیل قرار 

شده، در تحایتق ااضتر   با توجه به مطالعات انجام ( 3

یابی مرا ز اسکان و امداد شهر س زوار با استتداده  مکان

نتام  گیری  ند معیتاره بته  تصمیم یهارو از یکی از 

مرات ی انجتام گرفتت  ایتن    رو  فرآیند تحلیل سلسله

عنتتوان ابتتزار بتته 5375در  ستتاعتیتومتتاس ال را رو 

مستتا لی در  یستتازمتتدلمدیتتد و  تتاربردی بتترای  

 ةماایست  ة ته بتر پایت     ترد موضوعات مختل  مطرح 

 یگتذار هیت پااز موضوعات  یادسته یهاارز زوجی 

معیارهتتای متدتتاوت و بتتا انتتدازه و  ،شتتد  ایتتن رو 

مختل  را با هتم ادغتام نمتوده و ویوگتی      یهاارز 

دویتی  بهین است  ه در داوری بر ماایسه دون ااصلی آ

، 2119، 5ایت نگ  نس ت بته هتم استتوار استت     هاسنجه

مرات تی قضتاوت   رو  فرآیند تحلیل سلسله (91ص  

  همچنتین  بترد یمت را آسان و دقت محاست ات را بتاال   

میتتزان  ختتوب ایتتن رو ، محاستت ةیکتتی از مزایتتای 

 شدن آن امکتان تجدیتد  سازگاری بوده  ه با مشخص

استینی،   عظیمتی  دیت آیموجود به هاقضاوتنظر در 

اول رو  تحلیتتتتتتل  ةمرالتتتتتت ( 72 ص  ،5913

 هتتانتتهیگزمرات تتی تعیتتین اهتتدا ، معیارهتتا و سلستتله

                                                 
1. Ngai 
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ة دوم ترستتیم نمتتودار گرافیکتتی در مرالتت  باشتتدیمتت

سوم، تدوین جتدول   ةشده و مرالمراتب انجامسلسله

ارهتتا زیرمعی یهتتاناشتتهمعیارهتتا و امتیازهتتا و ایجتتاد 

  در این مراله برای معیارها وزن تعیتین شتده   باشدیم

یتک از  أثیر هردهتی بتر استاس اهمیتت تت     و این وزن

معیارهتتا بتتر موضتتوخ متتورد مطالعتته استتت  معیارهتتا  

ستاعتی  براساس جدول وزنتی پیشتنهادی تومتاس ال   

نست تات یکستانی    یارت ته دهی شتده و بته مایتاس    وزن

 تاه  فاصتله از    و بتا افتزای  یتا    اندشده یبندط اه

معیارها ط ق نظر  ارشناسانی  ته از آنتان نظرختواهی    

 انتد  مرالتة  شتده  یگتذار ارز به عمل آمده استت،  

 رهنمتا،   استت زوجتی   یهتا سته یماا هارم نیز انجام 

 ( 121 ص  ،5911

شتده در تحایتق ااضتر    با توجه به م ااتث بیتان  

مرا ز اسکان و امداد در شتهر ست زوار    یابیمکانبرای 

 ه شتامل معیارهتای    شداستداده  AHP-GISرو  از 

 یهتا راه اربری با زیر معیارهای مسکونی و درمتانی،  

و  هتا راهو سایر  5هدسترسی شامل زیر معیارهای درج

دوری از تأسیستتتتات خطرنتتتتاک شتتتتهری دارای   

 سیسات است   أمعیارهای پمپ بنزین و سایر تزیر

 یاابی مکانمعیارهای بررسی معیارها و زیر. 3. 3

 مراکز اسکان امداد در شهر سبزوار

بهینته مرا تز    یتابی مکتان بترای  در تحایق ااضتر  

معیارهتا بترتیتب    نیترمهماسکان و امداد شهر س زوار 

دسترستی، نزدیکتی بته     یهتا راهشامل دسترستی بته   

مسکونی و درمانی و دوری از تاسیستات   یهای اربر

خطرناک شهری است  لذا در این تحایق با توجته بته   

ارهای اولویت بندی شده متذ ور و بتا استتداده از    معی

مرا ز اسکان و امتداد   یابیمکانبه   AHP-GISتکنیک 

پرداخته شتد  امتیازهتای اختصتاص داده    شهر س زوار 

مرا تز استکان و    یابیمکانشده به هریک از معیارهای 

بترای    استت  1امداد در شهر س زوار به شرح جتدول  

اد در شتهر ست زوار بتا    یابی مرا ز استکان و امتد  مکان

ضتریب   1در جتدول   هاراهتوجه به معیار دسترسی به 

 استت شتده اهمیت معیار و زیرمعیارهای آن مشتخص  

ه شتد ایتن ضترایب مکتانی     AHP-GIS ه با تکنیتک  

الت  مشتاهده    -1طتور  ته در شتکل    و همتان  است

بهترین مکان بترای   5درجه یهاانیشرپیرامون  شودیم

بتا توجته بته      باشتد یمس زوار اسکان و امداد در شهر 

ضرایب اهمیت معیارهای  اربری مستکونی   1جدول 

مرا ز اسکان امتداد در شتهر    یابیمکانو درمانی برای 

مشتتخص گردیتتده استتت و ایتتن ضتترایب    ستت زوار

نشتان داده شتده    ب -1صتورت مکتانی در شتکل    به

است  ه بهترین مکان با توجه به این معیارها، پیرامتون  

مسکونی و درمتانی در   یهای اربرت  ه اس ییهاپهنه

 یتابی مکانهمچنین برای   اندگرفتههمجواری هم قرار 

مرا تتز استتکان و امتتداد بتتا توجتته بتته معیتتار دوری از 

دو تأسیسات شهری خطرناک ضترایب اهمیتت آن بتا    

سیسات مشخص شتده  زیر معیار پمپ بنزین و سایر تأ

درج شتتده استت  ایتتن   1دول ایتن ضتترایب در جت   و

نشتتان داده  1صتتورت مکتتانی در شتتکل یب بتتهضتترا

، مرا تز استکان و امتداد    یتابی مکتان   جهت استشده

قترار دارنتد    هتا تیت فعال ه در پیرامتون ایتن    ییهاپهنه

در  ایتن مرا تز  قرارگیتری  از مناسب نیستند و بایستتی  

  پرهیز نمود هاآنهمجواری 
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 ن و امداد در شهر سبزوارمراکز اسکا یابیمکانامتیاز معیارهای  .4جدول 
 امتیاز زیرمعیارها امتیاز معیارها

 1 راههای دسترسی
 3 5راه درجه
 7 هاراهسایر 

 3 هاساختمان اربری 
 1 مسکونی
 1 درمانی

 7 سیسات شهریتأاز  یدور
 7 پمب بنزین

 1 سیساتأسایر ت

 مأخذ: نگارندگان

 

شتده  نتوان در انتها تمامی معیارها و زیرمعیارهای ع

صتتورت یکپار تته بتتا یکتتدیگر بررستتی شتتده و  بتته

صتورت جداگانته    ه در هتر معیتار بته    ییهایابیمکان

  در نتیجته بتا   شدمشخص شده بود با یکدیگر تر یب 

ااصل شتد  ته    7 و 1و  1 یهاشکل یهاهیالتر یب 

بهترین مکان برای قرارگیری مرا ز استکان و امتداد در   

  مکان بهینه برای استتارار  دهدیمشهر س زوار را نشان 

اسکان و امداد در شهر س زوار در شمال، شتمال   مرا ز

ترتیتب واقتع   غرب، جنوب و غرب شهر ست زوار بته  

ی علتتطالاتتانی، میتتدان د تتتر  یهتتاابتتانیخدراتتوالی 

خمینتتی رضتتا و خیابتتان امتتام، خیابتتان امتتامیعتیشتتر

  باشندیم

 شنهادهایپگیری و . نتیجه4

ی  ه شهرها همواره بتا آن  یکی از موضوعات مهم

مواجه هستند بالیای انسانی همچون تهدیتدات ناشتی   

ی ط یعتی ماننتد زلزلته،    هتا بیآست از املة دشمن یتا  

  در ایتن راستتا شتاهد    باشتد یمت ی و غیتره  سوزآت 

ی مدتتاهیمی همچتتون پدافنتتد غیرعامتتل و ریتتگشتتکل

مدیریت بحران هستیم  ه امروزه بته یکتی از مدتاهیم    

ساختار فضتایی در بیشتتر شتهرها     گیریاساسی شکل

ت دیل شده استت و لتزوم توجته بته ایتن مدتاهیم در       

ریزی شهری اهمیت دو ندان پیتدا  ریزی و برنامهطرح

 ستت یبایم رده است  از موضوعات اا ز اهمیت  ه 

در بحث پدافند غیرعامل و متدیریت بحتران رعایتت    

شتتود موضتتوخ مرا تتز استتکان و امتتداد مصتتدومین و 

 ت مجرواین اس

بندی م تانی نظتری اتا ی از آن استت  ته      جمع

یابی مرا ز اسکان و امتداد در ارت تا  بتا    موضوخ مکان

بحث پدافند غیرعامل است و همچنتین ایتن موضتوخ    

در راستای اقدامات ق تل از وقتوخ اادثته و در ستطح     

طترح   گیترد  شهری  محلی( مدیریت بحران قرار متی 

بتار  نینخستت  رانیای در امدادرسان مرا زی ابیمکانیة اول

در شتهر تهتران    5912متاه ستال   یدپانزدهم  خیتاردر 

شد و در اواخر استدند همتان ستال     بیتصومطرح و 

ودوگانتة شتهر تهتران،     ستیبمنظور اجرا در مناطق به

بحتران شتهر    تیریمتد ی و ریشگیپابالغ شد  سازمان 

 (   5911تهران، 
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با توجه به  -)سمت راست( و ب دسترسی یهاراهبا توجه به معیار  -الفمراکز اسکان امداد  یابیمکان. 1شکل 

 مسکونی و درمانی )سمت چپ( یهایکاربرمعیار 

 نگارندگانخذ: أم

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

یابی مراکز اسکان امداد با توجه به مکان .1 شکل

 معیار دوری از تأسیسات شهری خطرناک

 مأخذ: نگارندگان

یابی مراکز اسکان امداد با ترکیب مکان .1شکل 

و  مسکونی یهایکاربر، های دسترسیمعیارهای راه

 سیسات خطرناک شهریدرمانی و دوری از تأ

 مأخذ: نگارندگان
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آن است  گویایشده انجام هایپووه بر  مروری

و  استکان  مرا تز  یتابی مکان برای ایمطالعه تا نون  ه

هنگتتام وقتتوخ اتتوادث بتتا توجتته بتته    رستتانیامداد

 بترای  ویتوه پتووه ، بته   اینرفته در  اربه هایرو 

نتایج پووه  اتا ی  شهر س زوار انجام نگرفته است  

هتای  از آن است  ته معیارهتای نزدیکتی بته  تاربری     

مستتکونی، نزدیکتتی بتته مرا تتز درمتتانی، نزدیکتتی بتته 

هتا و  نشتانی، دسترستی مناستب بته راه    ایستگاه آتت  

 یتتابیمکتان دوری از تأسیستات شتهری خطرنتتاک در   

  باشتد متی مرا ز اسکان و امداد دارای بیشترین اهمیت 

در ادامه بتا توجته بته  تار وب مدهتومی تحایتق و       

مرا ز استکان   یابیمکانشده جهت معیارهای استخراج

 بنتدی الویتت بته   و امداد، با استداده از رو  تاپستیس 

این معیارها در شهر س زوار پرداخته شد  بدین منظتور  

از سه شتاخص زمتان رستیدن مصتدومین بته مرا تز       

استتکان و امتتداد، امدادرستتانی مستتئولین و  تتاه     

پذیری استداده گردیتد  بتا توجته بته شترایط و      آسیب

 هتای  اربریشهر س زوار معیار نزدیکی به  هایویوگی

مرا تز   یتابی مکتان ین اولویت در مسکونی دارای باالتر

، از   در واقتع باشتد متی اسکان و امداد در شهر س زوار 

بتاالی جمعیتت در منتاطق     دلیل ترا م نست تات طرفی به

ایتن   پتذیری آستیب مر زی شتهر ست زوار و افتزای     

دلیتل  قع بروز اادثه، و از طر  دیگر بته مناطق در موا

بته  اهمیت زمان رسیدن سا نان و همچنین مصدومین 

مرا ز اسکان و امداد، این معیار دارای بیشترین اهمیت 

  همچنتتین بتتا توجتته بتته باشتتدمتتیدر شتتهر ستت زوار 

در  هتا راه گرفتته در متورد شت کة   صورت هایبررسی

شهر س زوار و همچنین اهمیت این معیار با توجته بته   

دوم اهمیتت  ة درجت هر سه شتاخص، ایتن معیتار در    

و امتداد در شتهر   مرا تز استکان    یتابی مکتان لحتاظ  به

س زوار قرار گرفته است  در واقع ایتن فضتاها بایتد از    

ای طرااتی شتوند  ته از طرفتی     گونته لحاظ مکانی به

نزدیک به مناطق پرجمعیت شهری باشتند و از طتر    

دیگر دسترستی مناست ی جهتت تجمتع مصتدومین و      

دیدگان از امالت دشمن و یا اوادث ط یعتی  آسیب

رهای نزدیکتی بته ایستتگاه    داشته باشند  همچنین معیا

نشتتانی، نزدیکتتی بتته مرا تتز درمتتانی و دوری از آتتت 

 هتای اولویتت ترتیتب در  تأسیسات شهری خطرناک به

همچنین با توجه بته شترایط   سوم تا  هارم قرار دارند  

، زمتین  شهر س زوار معیارهتای  تاربری   هایویوگیو 

هتتا و دوری از تأسیستتات دسترستتی مناستتب بتته راه 

مرا تز استکان و امتداد     یابیمکاندر  شهری خطرناک

ترتیب با ضتریب   ه به باشدمیدارای بیشترین اهمیت 

مشخص شتده استت  زیرمعیارهتای     7و  1، 3اهمیت 

نیتتز مستتکونی و درمتتانی  هتتای تتاربرینزدیکتتی بتته 

هتتای راه ،1و  1ترتیتتب دارای ضتتریب اهمیتتت  بتته

بتا ضتریب    دسترسی هایراهو سایر  5درجه دسترسی

سیستات  أپمتپ بنتزین و ستایر ت    هتای ایگاهج، 7و  3

  در باشتند متی  1و  7یب اشامل ضتر خطرناک شهری 

مرا ز امتداد بتا استتداده     ةبهین یابیمکان برایاین راستا 

صتورت مکتانی   بته این معیارها  ،AHP-GISاز رو  

بر م نای نتتایج ایتن تحایتق    در نهایت نشان داده شد  

د در شتمال،  امتدا و بهترین مکان برای مرا تز استکان   

ترتیتب  شمال غرب، جنوب و غرب شهر ست زوار بته  

علتی  طالاانی، میدان د تتر   هایخیاباناوالی  واقع در

پیشتنهاد  خمینی رضا و خیابان امام، خیابان امامشریعتی

    می گردد

 
 

 
\ 
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 کتابنامه

و  راه  تل  اداره ست زوار  مشتهد:   شتهر  جتامع  (  طترح 5935  رضتوی   خراستان  استتان  و شهرستازی  راه  ل اداره .6

 رضوی  خراسان استان شهرسازی

گیری از دیده از زلزله با بهرهآسیب هایجمعیتیابی اما ن اسکان موقت مکان(  5911اشراقی، م ، و ایرانمن ،      .2

المللتی  دومین  ندرانس بینمااالت مجموعه(  شهرداری تهران 2 ةموردی منطا ةاطالعات مکانی  مطالع هایسامانه

   شر ت  یدیت ترویج، تهران ط یعی ةیت جامع بحران در اوادث غیرمترق مدیر

های وااد شهری جهت اجرای طرح استکان و امتداد   ریزی پارک(  طراای و برنامه5932امینایی، م ، و مدیری، م    .3

  11-97(، 5 5، تخصصی انجمن علمی پدافند غیرعامل ایران-فصلنامة علمی از منظر پدافند غیرعامل(  

 برابتر  در پتذیری آستیب   اه  معیارهای اجرای زمینة در تاابل و هامحدودیت موانع، بررسی  (5971  پ  پرتوی، .4

 و شناستی زلزلته  المللیبین مؤسسة  زلزله مهندسی و شناسیزلزله المللیبین  ندرانس دومین مااالتمجموعه زلزله 

 زلزله، تهران  مهندسی

بندی مکانی استارار صنایع ت دیلی  شتاورزی در منتاطق   یک تاپسیس در اولویت(   اربرد تکن5911پورطاهری، م    .1

  79-13(، 9 7ی اقتصادی، هاپووه فصلنامة روستایی  

ی طرااتی شتهری   هتا پترو ه بندی (   اربرد رو  تاپسیس در رت ه5932اصل، آ ، زبردست، آ ، و ماجدی، ح   ثادی .1

  71-13(، 1 51معماری و شهرسازی،  -نرهای زی انشریة هپذیری  تهران با رویکرد سنج  تحاق

بندی توزیع فضتای ست ز شتهری بتا     (  تحلیل و اولویت5932نواد، ح ، ویسیان، م ، ورزنه، ن ، و علیزاده، خ   ااتمی .1

  11-21(، 21 7، فصلنامة آمای  محیط مطالعة موردی شهر دهگالن(   TOPSIS , GISهای تکنیک

ماتاالت  مجموعته پذیری مستکن   بندی اراضی و بافت شهری در آسیبی الگوهای قطعه(  ارزیاب5975امیدی، م    .3

 ، تهران های توسعة مسکن در ایرانسمینار سیاست

یتابی محتل دفتن پستماند     (  مکتان 5939قالتتی، س    زاده  آ ، و عزیزیایدریان، پ ، رنگزن، ک ، ملکی، س ، تای .9

 مطالعتة متوردی شتهر     GISدر محتیط   Fuzzy-TOPSISو  Fuzzy-AHPی هتا متدل شهری بتا استتداده از   

  59-5(، 5 9 بهداشت و توسعه، پا دشت استان تهران( 

  ارزیابی  ارآمدی و عملکرد مرا ز امداد و نجتات در شتهر بتا رویکترد متدیریت بحتران      (  5935خا پراقی، ب    .60

 مر ز، ایران  نامة منتشرنشده  ارشناسی ارشد(  دانشگاه آزاد اسالمی، وااد تهران پایان

ی شهری با استتداده از  هاپناهگاهیابی ریزی پدافند غیرعامل و مکان(  برنامه5932گوهری، ح   خمر، غ ، و صالحی .66

  91-25(، 7 2، جغرافیا و مطالعات محیطی رمان(   5منطق فازی  مطالعة موردی منطاة 

نامتة منتشرنشتدۀ  ارشناستی ارشتد(         پایتان GISنشانی بتا  های آت یابی ایستگاهمکان(  5912 ا راایای، ک    .62

 دانشگاه تهران، ایران 

  515-11(، 5 11ی جغرافیای انسانی، هاپووه (  5939رضایی، م ، قا درامتی، ص ، و اسینی، م    .63

  مشتهد:  هتا( یتک تکنهتا، تجربیتات و   یتئتور یزی مناطق مر زی شهرها  اصول، م انی، ربرنامه(  5911رهنما، م    .64

 ات دانشگاه فردوسی مشهد انتشار
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و  GISیابی مرا ز امدادرسانی  در شرایط وقوخ زلزله( با استتداده از  (  مکان5911زبردست، ال  ، و محمدی، خ    .61

  51-1(، 25،  هنرهای زی ا  AHPرو  ارزیابی  ندمعیاری 

ران: ستازمان پدافنتد غیرعامتل      تهگزینیمکان الزامات و پارامترهامجموعه(  5935 شور    پدافند غیرعامل سازمان .61

  شور 

 تهران: شهرداری تهران  گزار  روابط عمومی (  5911سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران    .61

نامتة منتشرنشتدۀ  ارشناستی     پایتان  یابی فضای س ز شهری  نمونة موردی خرم آباد( مکان(  5911شاهیوندی، ا    .63

 ارشد(  دانشگاه اصدهان، ایران 

 و ستاخت  ستمینار  دومین مااالتمجموعه پایتخت  در بحران مدیریت ( 5911خ    موسوی،مادسی و ح ، ب،شکی .69
 تهران، تهران  دانشگاه ،پایتخت در ساز

نشانی با استداده از سیستتم  یابی مرا ز آت در مکان AHP(   اربرد رو  5932آبادی، خ   صحرا یان، ز ، و زنگی .20

  23-51(، 2 1، امداد و نجاتموردی شهر جهرم پ(  اطالعات جغرافیایی  نمونة 

دیدگان زلزله در مناطق شتهری بتا استتداده از    های اسکان اضطراری برای آسیبیابی سایتمکان(  5932صدر، ر    .26
AHP-GIS   نامة منتشرنشدۀ  ارشناستی ارشتد(  دانشتگاه سیستتان و        پایانشهر  رمان( 9مطالعة موردی منطاة

 ان بلو ستان، ایر

منظتور متدیریت اتوادث    یابی مرا ز اسکان موقت به(  مکان5911ی، پ   پهلوانصمدزادگان،   ، ع اسپور، ر ، و  .22
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