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چکیده

 از جمله.رعایت نکردن اصول و ضوابط مکانیابی در برنامهریزی شهری ممکن است در هنگام وقوع زلزله خسارات جانی و مالی فراوانی به بار آورد
 احداث پایگاههای پشتیبان مدیریت بحران در سطح شهرها بوده،اقداماتی که به منظور کاهش آثار سوء بالیای طبیعی و غیرطبیعی محل توجه قرار گرفته
 یکی از موارد جالب توجه پیش از احداث این پایگاهها انتخاب مکان احداث آنهاست؛ مکانی که خود ایمنترین مکان در هنگام بحران بوده و.است
 ابتدا با بررسی نقش، در پژوهش صورتگرفته.بتواند در حداقل زمان ممکن حداکثر کارایی را داشته باشد و از گسترده شدن دامنهی بحران جلوگیری کند
 شاخصهای تعیین اولویت مکانی پایگاه شناسایی،سیستمهای مدیریت زمین در مدیریت بحران و سپس با رعایت اصول مکانیابی پایگاههای پشتیبان
 همجواریهای سازگار و ناسازگار و تراکم جمعیتی و، سلسلهمراتب شبکهی دسترسی، این شاخصها عبارت بودند از بافت فرسوده.و استخراج گردید
 از سیستم طبقهبندی، برای پرهیز از نگاه تکبعدی به مقولهی کاربری زمین،مسکونی که در کنار بحث کاربری زمین مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتند اما
 با استفاده از روش، سپس. مالکیت و توسعهی زمین) استفاده شد، ساختار، عملکرد، با ابعاد (فعالیت. اس. سی. بی.زمین مرجع کاربریها یا همان ال
 به، که اولویت اول احداث پایگاه معرفی شده بود، اولویت مکانی پایگاه در سطح ناحیه تعیین و در انتها اطالعات مربوط به بخشی از ناحیه،تاپسیس
. وارد و در نهایت مکان تقریبی احداث پایگاه معین شد. اس. ای.نرمافزار آرک جی
 اس. ای. آرک جی، تاپسیس،. اس. سی. بی. ال، مکانیابی، پایگاه پشتیبان مدیریت بحران:واژههای کلیدی
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Priority Analysis of Locating the Earthquake
Crisis Management Supportive Bases
According to Land Based Classification
Standards (LBCS) using TOPSIS Technique.
Case Study: District 1, region 6 of Tehran.
Farshad Noorian1,Saeed Esfandi*2

تحلیل اولویت مکانی پایگاههای پشتیبان مدیریت بحران زلزله
....بر مبنای استاندارد طبقهبندی زمین مرجع کاربریها

Abstract

F

ailure to comply with the principles and criteria of locating in urban planning can cause great financial and human losses 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
Keywords: Crisis management supportive base, Locating, LBCS, TOPSIS, GIS
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در قرن حاضر ،آشکارا شاهدیم که رخدادهای طبیعی و گاه
انسانی در جوامعی که آمادگی مقابله با آثار آنها را ندارند ،تبدیل
ً
به بحرانها و بعضا فجایع عظیم میشوند .کشور ایــران نیز بر
روی کمربند لرزهخیزی قرار دارد که از جنوب اروپا تا شرق و جنوب
شرق آسیا امتداد یافته و سالیانه زلزلههای متعددی در آن به وقوع
میپیوندد .در این میان ،کالنشهر تهران نیز با جمعیت بیش از
 8میلیون نفر و وسعت بیش از  700کیلومتر مربع ،به مثابهی مرکز
ثقل فعالیتهای سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشور،
به علت رشد سریع و لجامگسیختهی خود در دهههای گذشته ،با
معادالت پیچیدهی شهری مواجه است .این امر در کنار ویژگیهای
طبیعی نظیر قرارگیری در دامنهی جنوبی البرز و وجــود بیش از
 20گسل فعال و غیرفعال با سابقة لرزهخیزی و توان لرزهزایی همانند
گسلهای پارچین (ایوانکی) ،شمال البرز ،مشاء ،طالقان ،شمال
تهران ،جنوب ری ،کهریزک و گسل پیشوا (ورامین) و ثبت مستمر
زمینلرزهها در شبکههای لرزهنگاری اطــراف ایــن شهر و رخــداد
زلزلههای ویرانگر در طول تاریخ آن ،احتمال وقوع زمینلرزهای
شدید با تلفات انسانی و خسارات اقتصادی بسیار را خاطرنشان
میسازد و لزوم توجه ویژه به برنامهریزی و تمهید پیشبینیهای
الزم برای رویارویی با این پدیده و جلوگیری از تبدیل آن به بحران
و فاجعهای ناگوار را بیش از پیش متذکر میشود .از طرف دیگر،
تهران امــروز ساختار کالبدی و عملکردی متناسب با نیازش را
ندارد و با شاخصهای پایداری و استانداردهای زیستی فاصلهای
فاحش دارد .تنگناها و فرسودگیهای کالبدی و کارکردی ،تمرکز
جمعیتی ،عدم استحکام لرزهای ساختمانها ،معابر غیراستاندارد،
شبکهی گستردهی تأسیسات فرسودهی شهری ،خطوط مترو،
پلها ،تونلها و بسیاری از این قبیل وظایف جاری و روزمرهی این
کالنشهر را با اختالل و چالش و آیندهاش را با تهدید موجودیت و بقا
مواجه ساختهاند [ .]1نتیجه اینکه حضور توأمان این ویژگیهای
طبیعی و شهری موجب گردیده تا ،عالوه بر فراهم آمدن زمینهی
بروز و تشدید مخاطرات احتمالی ،فرآیند امدادرسانی و کمک به
حادثهدیدگان در این کالنشهر بسیار دشوار و حتی در برخی مناطق
ً
جنوبی و شمالی آن تقریبا ناممکن شود.
در این راستا ،عالوه بر اهتمام به اجرایی ساختن برنامههای
تعریفشده در حــوزهی پیشگیری و کاهش خطرپذیری ،توجه
جدی به ایجاد آمادگیهای الزم برای مقابله با بحرانها از طریق
ساماندهی کلیهی عناصر و عوامل ذیمــدخــل در امــر مدیریت
بــحــران و ارتــقــای سطح آمــادگــی م ــردم و مدیریت شــهــری جهت
ارائهی سریع و بهینهی خدمات امداد و نجات امری اجتنابناپذیر
است .اما همانطور که پیشتر نیز اشاره شد ،ترا کم زیاد جمعیت و
بافت نامطلوب شهری در بسیاری از مناطق تهران کار امدادرسانی
و کمک به بازماندگان حادثه را بسیار دشــوار خواهد ساخت و در
چنین وضعیتی برنامهریزی برای پیشگیری و کاهش خطرهای
حاصل از زمــیـنلــرزه و یــا بــه عــبــارت ســادهتــر مدیریت خطر بسیار
ضــروری و تنها راه چــاره به نظر میرسد [ .]2از ایــن رو ،به دنبال

وقوع زلزلهی بم ،جلسهی اضطراری ستاد مدیریت بحران شهر
تهران در تاریخ  82/10/15ساخت  120پایگاه پشتیبانی مدیریت
بحران توسط سازمان پیشگیری و مدیریت بحران را به مثابهی
یکی از راهحلهای اساسی مقابلهی غیرمتمرکز با بحران پیشنهاد
و تصویب کرد و در تاریخ  82/12/6دستور احــداث پایگاهها به
منزلهی یکی از بخشهای مهم نظام مدیریت بحران در نقاط
مختلف شهر به تمامی مناطق 22گانهی شهرداری تهران ابالغ
گردید [.]3
در همین راستا ،پرداختن به ویژگیها و مشخصههای مختلف
ایــن مــرا کــز در دسـتــور کــار ســازمــانهــای مختلف از جمله سازمان
مدیریت بحران و شهرداری تهران قرار گرفت .یکی از موضوعاتی
که خأل آن بهسرعت احساس شد و در اولویت قرار گرفت ،موضوع
انتخاب مکان بهینه بــرای استقرار این پایگاهها بود که مطالعه
و بررسی همهجانبهای را میطلبید؛ چراکه احــداث پایگاههای
مذکور ،به هر میزان که کامل و مجهز و مستحکم ساخته شوند
اما ا گر در موقعیت مکانی مناسبی قرار نگرفته باشند ،به کاهش
کارایی و بهرهوری آنهــا در فرآیند امــداد و نجات بهخصوص در
اوضــاع بحرانی منجر میشود .بنابراین ،یکی از فصول مشترک
دو ح ـ ــوزهی بــرنــام ـهریــزی ش ـهــری و مــدیــریــت ب ـحــران در بخش
آمادگی مقابله مکانگزینی بهینهی پایگاههای پشتیبان مدیریت
بحران در سطح شهر و مناطق آن بــود؛ به همین سبب ،تا کنون
مطالعات مختلفی در این زمینه صورت گرفته که هر یک با انتخاب
شاخصها و مدلهای متنوع اقدام به ارائهی الگوهای مکانیابی
این مرا کز کردهاند .در ادامه ،با بررسی پژوهشهای صورتگرفته،
ً
خواهیم دید که تقریبا در تمامی آنها تأ کید بر اتخاذ شاخصهای
کالبدی ،بافت شهری ،زمینشناختی ،جمعیتی ،شبکهی دسترسی
و کــاربــریهــای ســازگــار و ناسازگار و دخیل کــردن آنهــا در فرآیند
مکانیابی است .اما یکی از حوزههایی که امروزه در زمینهی علوم
مکانی و برنامهریزی اهمیت باالیی دارد ،مقولهی سیستم اطالعات
زمینی ( 1)LISاست که به صورت یکی از زیرمجموعههای سیستم
اطالعات جغرافیایی ( 2)GISکاربرد وسیعی در علم مدیریت زمین
یافته است [ .]4از این رو ،سعی داریم در پژوهش حاضر با دخیل
کــردن سیستم طبقهبندی زمین مرجع کاربریها ( 3)LBCSدر
فرآیند مکانیابی پایگاههای پشتیبان مدیریت بـحــران ،ضمن
بهرهگیری از دیگر شاخصهای کلیدی نامبرده ،خأل پرداختن به
زمین در حکم یک دارایی باارزش و تجدیدناپذیر شهرها از زوایای
گوناگون را پر کنیم و از نگاه تکبعدی صرف در قالب کاربری زمین
رایج در طر حهای جامع و تفصیلی فاصله بگیریم.

ضرورت و اهمیت پژوهش
ضــرورت موضوع از آنجا ناشی میشود که شهرها ،در حکم
پیچیدهترین ساختهی دست بشر ،با خطرهای گستردهای هم به
علت دامنهی وسیعی از مخاطرات و هم به علت آسیبپذیریهای
چندگانهشان مواجهاند .آسیبپذیریهای شهری در همه جا از
زیرساختها و سازهها تا سیستمهای مخابرات ،ترابری و خطوط
انرژی مشخص است؛ با این تفاوت که کاهش آسیبپذیریها در

اهداف پژوهش
بدین منظور ،با توجه به آنچه تا کنون بیان شد ،سعی در تبیین
اهداف مورد نظر پژوهش در قالب اهداف کالن و عملیاتی خواهیم
داشت .به طور کلی ،هدف تحقیق را میتوان تعیین اولویت مکانی
احداث پایگاههای پشتیبان مدیریت بحران با تأ کید بر استفاده
از سیستم اطالعات مکانی و طبقهبندی زمین مرجع کاربریها
دانست که در ناحیهی  1منطقهی  6شهرداری تهران به دنبال
اجرایی کردن آن در قالب اهداف عملیاتی زیر خواهیم بود:
1. 1بررسی و شناسایی عوامل تأثیرگذار در مکانگزینی بهینهی
پایگاه پشتیبان مدیریت بحران :در این پژوهش ،سعی بر این
خواهد بود تا با مرور ادبیات موجود در این زمینه ،پارامترها و
عوامل تأثیرگذار مکانی و عملکردی کلیدی را با توجه به کارکرد
و اهداف درنظرگرفتهشده برای پایگاههای پشتیبانی مدیریت
بحران و اهمیت مصونیت این پایگاهها در اوضاع بحرانی
شناسایی کنیم و با منظور کردن عوامل مذکور در انتخاب
مناسبترین مکان برای استقرار این پایگاهها ،کارایی هر چه
بیشتر آنها را در مواقع بحرانی و غیر از آن ارتقا دهیم.
2. 2دخیل کردن ابعاد پنجگانهی سیستم طبقهبندی زمین مرجع
کاربریها یا همان ( LBCSفعالیت ،عملکرد ،ساختار ،محوطه
یا توسعهی زمین ،مالکیت) در فرآیند مکانیابی و پرهیز از
نگرش تکبعدی و رایج به مقولهی کاربری زمین.
3. 3وزندهی به بخشهای مختلف ناحیه مبتنی بر شاخصهای
تعریفشده و یافتن ترتیب اولویت احداث پایگاه در سطح آن
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مقیاس شهر به سادگی مقاومسازی ساختمانها نیست [ .]5به
همین علت ،رفتهرفته مفهوم تــابآوری در مقابل آسیبپذیری
محل توجه قــرار گرفت و پس از آن بــود که ت ــابآوری شهری به
مثابهی یکی از شاخههای اصلی در ادبیات مدیریت بحرانهای
شهری جایگاه ویژهای یافت .با نگاهی اجمالی به اصول دهگانهی
تابآورسازی شهرها در برابر بالیا ،چند اصل که بیارتباط با حوزهی
کار ما در این پژوهش نیست توجه ما را جلب میکند؛ اصولی همچون
تهیهی برنامههای ارزیابی خطرپذیری و استفاده از آنها در حکم
پایهای برای برنامههای شهرسازی و تصمیمگیری ،سرمایهگذاری
و محافظت از زیرساختهای حیاتی که خطرپذیری را کاهش
میدهد و کاربرد و اجرای اصول برنامهریزی کاربری اراضی مطابق
با خطرپذیری احتمالی [ .]6با مرور تنها این سه اصل درمییابیم
از آنجا که شدت و ابعاد وقــوع حــوادث در کالنشهرهای امــروزی
اغلب وسیع است ،حجم تقاضای ایجادشده برای عملیات امداد
و نجات نیز بسیار زیاد است و مرا کز امدادرسانی که در حالت عادی
ً
نیازهای شهر را تأمین میکنند ،عمدتا برای پاسخگویی به تقاضای
ایجادشده در این موقعیت کافی نیستند؛ در نتیجه ،لزوم تعریف
یک برنامهی جامع و یکپارچهی مدیریت بحران در سطح شهرها
ً
کامال محسوس است و ،در این میان ،پایگاههای پشتیبان مدیریت
بحران به مثابهی یکی از سختافزارهای حیاتی این زنجیره نقشی
اساسی ایفا میکنند .جدا از ضرورت وجودی این پایگاهها ،که بر
کسی پوشیده نیست ،موضوع کلیدی نحوهی جانمایی آنها در
سطح شهر و با مقیاسهای عملکردی متفاوت است و این امر میسر
نخواهد بود جز با داشتن دیدی جامع و شامل در مورد مکانیابی
مناسب آنها.
اما شهر تهران عالوه بر تهدید زلزله ،که همواره در کمین آن
است ،در دهههای اخیر با الگوی رشد و توسعهی ناموزونی مواجه
شــده اســت؛ الگویی کــه بهراحتی و بــا یــک بــازدیــد میدانی ســاده
از مناطق مختلف شهر و مقایسهی آنچه در حــال وقــوع اســت با
ً
محتویات طر حهای جامع ،تفصیلی و اخیرا ساختاری  -راهبردی
تهیهشده برای این کالنشهر سنخیتی ندارد .از یک سو ،بافتهای
ً
فرسودهی جنوب شهر تقریبا به حال خود رها شده و یا با سرعتی
بسیار پایین در حــال تجمیع و نــوســازی اســت و از ســوی دیگر،
کماکان شاهد پدیدهی تأملبرانگیز ترا کمفروشی و ساختوسازهای
بلندمرتبه و بیضابطه در شمال شهریم؛ ساختوسازهایی که
بــدون کوچکترین توجه به ظرفیت قابل تحمل محیط 4در آن
مناطق با سرعتی فزاینده جریان دارند .با توجه به این وضعیت،
نقش پایگاههای پشتیبانی در مدیریت بحران احتمالی شهر تهران
بیش از پیش آشکار میشود؛ به همین سبب ،ضروری است که ،با
بررسی دقیق و مطالعهای جامع ،مکانی مناسب برای احداث این
کاربریها در سطح شهر انتخاب گردد تا در جهت ارتقای کارآمدی
و بــهــرهبــرداری از آنهــا مؤثر واقــع شــود؛ چرا که بــرای اجــرای یک
مکانیابی موفق الزم است کلیهی عوامل مؤثر در سطح منطقهی
مطالعاتی بررسی شود و مکانهای مناسب در قالب خروجی فرآیند
مکانیابی در اختیار مدیران و تصمیمگیرندگان نهایی قرار گیرد
[.]7

ام ــا ب ــررس ــی ،ان ـتــخــاب و تــأمـیــن زم ـیــن مــنــاســب بــا تــوجــه به
تنگناهای موجود در شهر تهران و لزوم در نظر گرفتن پارامترهای
متعدد موضوعی بسیار حساس و دشوار است؛ از این رو ،مقولهای
که ضــرورت آن پس از مــرور پیشینه و ادبیات موجود در زمینهی
مکانیابی پایگاههای پشتیبان مدیریت بحران احساس شد ،لزوم
داشتن توجه ویژه به نقش بانکهای اطالعات مکانی و استفادهی
بهینه از سیستمهای مدیریت زمین 5در کنار دیگر مؤلفههای دخیل
در فرآیند مکانیابی بود؛ موضوعی که اکثر کشورهای توسعهیافته
از سالها قبل فقدان آن را احساس کردند و با تعریف سیستمهایی
همچون کاداسترهای چندمنظوره 6گــام بزرگی در پر کــردن این
خأل برداشتند و امروزه یکی از مهمترین کاربردهای این سیستمها
بهرهگیری از اطالعات کاداستر در امور دفاعی و امنیتی ،مدیریت
بحران و حوادث غیرمترقبه است؛ چراکه امــروزه تئوری مدیریت
زمین مدرن بر استفاده از سیستمهای کاداستر در حکم یک ابزار
زیرساختی دولتها در فرآیند استفاده از پــارادایــم مدیریت زمین
تأ کید دارد []8؛ موضوعی که متأسفانه تا کنون در سیستم مدیریت
شهری کشور مغفول مانده و ما را بر آن داشته تا در این پژوهش با
بهرهگیری از سیستم طبقهبندی زمین مرجع کاربریها در فرآیند
مکانیابی پایگاههای پشتیبان تا حدی خأل موجود را پر کنیم و
ً
تلویحا به لزوم فراهم آوردن بانک اطالعات مکانی شهرها و فواید
بهرهمندی از آنها بهخصوص در حوزهی مدیریت بحران اشارهای
بکنیم.

با استفاده از تکنیک تصمیمگیری چندشاخصهی تاپسیس.7
ً
4. 4و نهایتا انتخاب مکان بهینهی پایگاههای پشتیبان مدیریت
بحران با استفاده از قابلیتهای سیستم اطالعات جغرافیایی
( )GISدر بخشی از ناحیه که اولویت اول احداث پایگاه در
مرحلهی پیش معرفی شده است.

پیشینهی پژوهش
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در این بخش ،به مرور ادبیات موجود در زمینهی مکانیابی
پایگاههای پشتیبان مدیریت بحران در ایران و جهان میپردازیم
و سعی داری ــم تــا بــه نــوعــی از نــقــاط قــوت آنه ــا در پــژوهــش خود
بهره ببریم و تا حد امکان مقوالتی را که از دید آنها پنهان مانده
بیشتر مــورد توجه قــرار دهــیــم .تعیین مکانهای مناسب بــرای
استقرار مراکز امدادرسانی پس از وقوع زلزله یکی از موارد مهم در
بــرنــامـهریــزی و مدیریت بــحــران اســت کــه تا کنون پژوهشهای
متنوعی در زمینهی آن صورت گرفته است؛ از جمله پژوهشی که
دکتر اسفندیار زبردست و عسل محمدی در سال  1384با عنوان
«مکانیابی مراکز امــدادرســانــی در شرایط وقــوع زلزله با استفاده
از  GISو روش ارزیابی چندمعیاری  8»AHPانجام دادهانــد .در
پژوهش مورد نظر ،منطقهی  11شهرداری تهران به مثابهی یکی
از مناطق پرترا کم و مرکزی شهر تهران مــورد بررسی قــرار گرفت.
آنها در این پژوهش معیارهای مکانیابی مرا کز امدادرسانی را در
سه طبقهی خصوصیات جمعیتی (ترکیب سنی ،جنسی و ترا کم
جمعیتی) ،خصوصیات مکانی (محدودیتهای طبیعی نظیر ارتفاع
از سطح دریــا و شیب زمین) و خصوصیات کالبدی و عملکردی
(کیفیت ابنیه ،ارتباط و همجواری با کاربریهای شهری و ترا کم
ساختمانی) دستهبندی کردند .در ادامــه ،از بین آنها پنج معیار
سطح آبه ــای زیــرزمــیــنــی ،مشخصات کــالــبــدی ســایــت ،ترا کم
جمعیتی ،مشخصات کالبدی بافت شهری و سهولت اجرای طرح
به عنوان شاخصهای ارزیابی و مشخص نمودن بهترین مکان
برای استقرار مرکز امداد و نجات مورد استفادهی آنها قرار گرفت
ً
و نهایتا شش گزینهی پیشنهادی خود را بر اساس تبیین ضریب
اهمیت معیارها و زیرمعیارها در روش ارزیابی چندمعیاری AHP
وزندهی و اولویتبندی کردند [.]9
ً
از دیگر پژوهشهای صورتگرفته که تقریبا همان رویـهی
پژوهش پیشین در آن پیش گرفته شده مطالعهی «مکانیابی
پــایــگــاههــای پشتیبانی مــدیــریــت بــحــران بــا اســتــفــاده از سیستم
اطالعات جغرافیایی (مطالعهی مــوردی :منطقهی  6شهرداری
ت ــه ــران)» اس ــت کــه مــهــنــاز شــجــاعــی عــراقــی و هــمــکــاران در ســال
 1390انجام دادهان ــد .آنهــا ابتدا معیارهای مکانیابی خــود را
در هفت محور مشخصات زمینشناختی ،مشخصات کالبدی
بافت ،ترا کم جمعیتی ،مشخصات کالبدی محدوده ،دسترسی
به شبکههای ارتباطی ،همجواری با کاربریهای سازگار و رعایت
حریم با کاربریهای ناسازگار تعریف کردند و سپس با استفاده از
منطق فازی و وزندهی به معیارها و زیرمعیارهای خود در نرمافزار
 Super Decisionاقــدام به تهیهی نقشههای فــازی مربوطه
ً
کردند و نهایتا با تلفیق آنهــا در نــرمافــزار  Arc GISگزینههای

مکانی بهینه برای استقرار پایگاهها در سطح منطقه را شناسایی
کردند [ .]10در نمونهی دیگری که فرآیند کار در کلیات به مانند
دو مورد پیشین بوده و تنها در برخی جزئیات با هم تفاوت دارند،
مهدی بهرامپور و محمدرضا بمانیان به «تبیین الگوی جانمایی
پایگاههای مدیریت بحران با استفاده از  GISدر منطقهی سه
شهر تهران» پرداختند .بدین منظور ،شاخصهای مکانیابی را
در چهار دستهی شاخصهای مرتبط با هزینهها ،شاخصهای
مرتبط با تقاضا ،شاخصهای محلی و منطقهای و شاخصهای
غیراقتصادی تدوین کردند و در بخش تحلیل جهت ارزشگذاری
و اولویتبندی معیارها ،از نظرهای کارشناسان استفاده کردند و
با مطابقت آنها با مبانی نظری روش  AHPبه محاسبهی وزن
معیارها با استفاده از نرمافزار  EXPERT CHOICEپرداختند.
سپس ،با استفاده از تحلیلگر مکانی سیستم اطالعات جغرافیایی و
تعریف معیارهای مورد نظر به صورت الیههای اطالعاتی ،اطالعات
حاصل ترکیب و تحلیل شد و در نهایت ارزش نهایی هر بلوک با
توجه به میانگین ارزش پیکسلهای هر بلوک محاسبه و در نهایت
بلوک مناسب برای استقرار این پایگاهها ارائه شده است [.]2
از جمله مطالعات انجامشدهی دیگر در این زمینه میتوان
مقالهی «مکانیابی مراکز امدادرسانی در شهر یزد با استفاده از
فرآیند تحلیل شبکهای و  »GIS FUZZYدر سال  1393را نام
برد که محمدرضا رضایی و همکاران وی به انجام رساندند .بدین
جهت ،آنها ابتدا ،با استفاده از روش دلفی ،شانزده معیار اصلی
و مؤثر در مکانیابی ایــن مراکز را شناسایی و در شش خوشهی
عملکرد جمعیتی ،ویــژگـیهــای کــالـبــدی ،کــاربــریهــای ســازگــار،
مشخصات زمینشناسی ،کــاربــریهــای نــاســازگــار و دسترسی به
شبکهی ارتباطی دستهبندی کردند و سپس ذیل هر یک به تعریف
ضوابط مــورد نظر در مکانیابی خــود پرداختند .در ادامــه نیز ،با
انجام مقایسههای زوجــی با استفاده از روش تحلیل شبکهای
( 9)ANPضریب اهمیت و ارزش نهایی معیارها محاسبه شد که
در این میان سه معیار تراکم جمعیتی ،فاصله از گسل و فاصله از
ساختمانهای بلندمرتبه حائز بیشترین اهمیت شناخته شدند .در
نهایت ،با تهیهی الیههای اطالعاتی و طبقهبندی آنها بر اساس
میزان ارزش در محیط  GISو ضرب وزن نهایی معیارهای حاصل
از فرآیند تحلیل شبکهای در الیههای فازیسازیشده ،مکانهای
مناسب بــرای مراکز امــدادرســانــی شناسایی شدند [ .]11علیرضا
اسالمی نیز در پژوهش خــود با عنوان «مکانیابی مراکز امــداد و
اسکان» در منطقهی  1شهرداری تهران اقدام به تعیین مکانهای
مناسب برای استقرار مراکز امدادرسانی پس از وقوع بحران بهویژه
زمینلرزه کرده است .وی در این پژوهش معیارهای مکانیابی
مــرا کــز ام ــداد و اســکــان را مشتمل بر چهار معیار ایمنی ،کــارایــی،
اثربخشی و مجهز بــودن میداند .در ادامــه ،زیرمعیارهایی چون
مخاطرات طبیعی ،کانونهای خطرساز انسانی ،شبکهی معابر،
آسیبپذیری حوزهها ،نزدیک بودن به پهنههای دارای بناهای
اسکان دستهجمعی ،مناسب بودن زمین ،نزدیک بودن به مراکز
درمانی ،ایستگاههای آتشنشانی و مراکز نظامی و انتظامی را ذیل
چهار معیار پیشنهادی خود بررسی کردند و سپس با ایجاد الیههای

چارچوب نظری پژوهش
مدیریت بحران نظامی است منسجم با بهرهگیری از علوم،
تکنولوژی و مدیریت بــرای مقابله با حوادثی که منجر به کشته
شدن تعداد زیادی از انسانها ،تخریب و آسیب رسیدن به اموال
و امــاک مــردم و مختل شــدن و بر هم خــوردن زندگی اجتماعی
میگردند [ .]17در واقع ،مدیریت بحران دربرگیرندهی عملیات و
اقدامات پیوسته و پویاست و به طور کلی بر اساس تابع کالسیک
مدیریت (برنامهریزی ،ساماندهی ،رهبری و کنترل) در مواقع
بحرانی استوار است .بنابراین ،مجموعه اقداماتی که قبل ،حین
و پس از وقوع بحران باید انجام گیرد تا جامعه ضمن حفظ آمادگی
کامل در جهت کاهش تأثیرات بال (خسارات مالی و تلفات جانی)
سوق داده شود و در کوتاهترین زمان ممکن پس از وقوع بحران
وضع به حالت عادی بازگردد ،همان مدیریت بحران است [.]18
اما آنچه امروزه اهمیت بسیاری دارد ،نقش برنامهریزی و طراحی
شهری در فرآیند مدیریت بحران است و یکی از اقداماتی که در این
راستا صورت میگیرد ،استقرار گروههای تخصصی امداد و نجات
در محلهای مناسب مناطق و محلههای شهری است .مکانیابی
این مرا کز با معیارهای مختلفی در ارتباط است که بیتوجهی به
آنهــا نه تنها منجر به هدررفت هزینه ،اتــاف زمــان و در نتیجه
استقرار کاربری در مکان نامناسب میشود ،بلکه در هنگام وقوع
حوادث به علت آسیبپذیر بودن محل استقرار سازمانها و مراکز
امدادرسان ،خود ممکن است بحرانی در بطن بحران باشد و کارایی
آنها را به پایینتر سطح برساند.
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اطالعاتی و با بهرهگیری از سیستم اطــاعــات جغرافیایی و ابــزار
تحلیلگر فضایی آن ،بهترین مکانها را برای استقرار مراکز امداد و
اسکان تعیین کرده است [.]12
محمد مهاجری نیز در پایاننامهی خود با عنوان مکانیابی
پایگاههای چندمنظورهی پشتیبانی و مدیریت بحران پس از وقوع
زلزله با استفاده از  ،GISبا استفاده از منطق دووجهی بولین ،اقدام
به مکانیابی ایــن پایگاهها در منطقهی  17شهر تهران نموده
اســت .از نظر وی ،به علت حساسیت عملکرد آنهــا ،محل مورد
نظر بــرای احــداث مراکز یا مناسب اســت یا نامناسب؛ به همین
سبب ،میتوان به مکانهایی که با توجه به معیارهای معرفیشده
مناسب نیستند ارزش صفر و به مکانهای مناسب ارزش یک
داد .از ایــن رو ،جهت ساخت مدل مکانیابی خود ،معیارها را در
سه دستهی محدودیتها (حریم قنات ،ایستگاههای سوخت،
صنایع خطرساز ،خطوط برق فشارقوی ،خطوط اصلی آب و خطوط
گــاز) ،امکانات (فضاهای بــاز و معابر اصلی منطقه) و اولویتها
(بیمارستانها و مرا کز درمانی ،آتشنشانی ،بافت فرسوده و محالت
با ترا کم جمعیتی بیش از  400نفر در هکتار) طبقهبندی کرده است.
محدودیتها همان نقاط دارای ارزش صفر و امکانات دارای
ارزش یکاند و اولویتها نیز مکانهای سازگار با پایگاهها هستند
و بهتر است که در نزدیکی این نقاط اقدام به ساخت پایگاه شود.
در ادامه ،با همپوشانی الیههای اطالعاتی در نرمافزار ،Arc GIS
مناطق مناسب و نامناسب شناسایی شده و در نهایت با استفاده از
روش  AHPاقدام به امتیازدهی و اولویتبندی  12گزینهی مناسب
شناساییشده برای احداث پایگاه پرداخته شده است [.]13
از جمله پژوهشهای صورتگرفته در عرصهی بینالمللی نیز
میتوان به پژوهش اموت ریفات 10و همکارانش اشاره کرد که در
سال  2014و با عنوان «یک مدل ترکیبی برای مشکل مکانیابی
مراکز لجستیک بحران در کشور ترکیه» صورت گرفته است .آنها
در این مقاله با اشاره به نقش بسیار حیاتی انتخاب مکان مناسب
این مرا کز در کارایی آنها به تعیین مؤلفههای مؤثر در مکانیابی
پرداختند و سپس بر اساس جمعآوری دیدگاههای کارشناسان با
استفاده از دو روش 11EMATELو  ANPاقــدام به وزندهــی به
معیارها و تعیین اولویت مکانی احداث مراکز در شهرهای مختلف
ترکیه کردند [ .]14در نمونهی دیگری که در سال  2013وانگ
شوکیانگ 12انجام داد ،او به مطالعه در مورد «مکانیابی برای مرا کز
لجستیک بحران بر اساس هزینهی هر نقطه» پرداخته است .از
نظر او ،مکانیابی این مرا کز توزیع یکی از راهبردیترین پارامترها
در بهینهسازی سیستم لجستیک بحران است .از این رو ،به منظور
کاهش هزینههای ساختوساز ،تعدیل هزینههای راهان ــدازی و
فعالیت مرا کز و افزایش کارایی عملکردی آنها باید نگاه جامعنگری
در نحوهی توزیع منطقی آنها پیش از تعیین مکان معین برایشان
داشته باشیم .در این راستا ،وی در پژوهش خود به تعریف یک
الگوریتم ریاضی بر مبنای این سؤال پرداخته که چگونه مکانی را
برای ساخت این مرا کز شناسایی کنیم که هزینه را حداقل کند و
بتواند در کمترین زمان ممکن بیشترین پاسخ را به تقاضای مناطق
آسیبدیده پس از وقوع بحران داشته باشد [.]15

در انتها نیز اشاره خواهیم کرد به «مطالعه بر روی مکانیابی
مراکز چندمنظورهی لجستیک بحران با استفاده از مدل »AHP
که لیو هانگ و همکارانش در سال  2011انجام دادند .آنها در این
مطالعه چهار فاکتور اقتصادی ،تکنیکی ،اجتماعی و محیط طبیعی
را عوامل مؤثر در فرآیند تصمیمگیری معرفی کردهاند و با پیششرط
اولویت حداقل شدن زمان امدادرسانی در نسبت با حداقل کردن
هزینهها اقدام به وزندهی به گزینهها در روش  AHPنمودهاند و
در انتها نیز جنبهی عملی و مؤثر بودن تکنیک پیشنهادی خود را با
استفاده از خروجیهای حاصل از شبیهسازی نرمافزار MATLAB
به اثبات رساندهاند [.]16
نتیجه اینکه ،با مرور پژوهشهای صورتگرفته در این زمینه،
ً
میتوان دریافت که فرآیند تقریبا مشابهی در تمامی آنها پیش
گرفته شده است؛ به این صورت که ابتدا شاخصهای مکانیابی
شناسایی شده و سپس با استفاده از روش تصمیمگیری چندمعیاری
ً
وزندهـیشــده و نهایتا با استفاده از نرمافزارهای تحلیل مکانی
همچون  Arc GISمکان مناسب برای ساخت پایگاه تعیین شده
اســت .امــا تا کنون شـیــوهای که دانــش مدیریت زمین و نحوهی
بهکارگیری آن در فرآیند مدیریت بحران را در مکانیابی پایگاهها
لحاظ کرده باشد و از سوی دیگر به تعیین اولویت مکانی احداث
ً
آنهــا (نــه صــرفــا مکانیابی مطلق) توجه داشـتــه بــاشــد ،صــورت
نگرفته است.
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در این میان ،سیستمهای پایدار مدیریت زمین به منزلهی
مــؤلــف ـهای کــلــیــدی در زمــیــن ـهی پیشگیری از بــحــران و بــایــا و
مدیریت آنهــا نقش مهمی ایفا میکنند [ ]19و از سوی دیگر به
علت داشتن هویت مکانی بــرای ا کثر اطالعات الزم در مقولهی
مدیریت بــحــرانهــای شــهــری ،علم و فــنــاوری سیستم اطالعات
مکانی جهت تجزیهوتحلیل کلیتر و سریعتر اطالعات و نیز کمک
بــه تصمیمگیریهای منطقیتر باید بــه صــورت اب ــزاری مناسب
در نظر گرفته شود []20؛ چرا که سامانهی اطالعات جغرافیایی در
پیادهسازی مدل منطقی (مرحلهبهمرحله) ،تصمیمگیری برای
اختصاص کاربری زمین ،انتخاب بهترین و مناسبترین مکان،
ارزیابی گزینههای مناسب و انتخاب منسجم حائز اهمیت بسیار
اســت []21؛ به همین سبب ،در ایــن بخش از پژوهش ،ابتدا به
بــررســی رابــط ـهی متقابل سیستم مدیریت زمــیــن و نقش آن در
فرآیند مدیریت بحران میپردازیم و در ادامــه ،با بررسی وضعیت
فعلی کشور در مقولهی مدیریت و برنامهریزی کاربری زمین ،به
ً
لــزوم اتخاذ رویکردی جدید در این زمینه اشــاره و نهایتا سیستم
طبقهبندی زمین مرجع را به مثابهی یکی از راهکارهای موجود
پیشنهاد و معرفی خواهیم کرد .در انتها نیز ،مروری خواهیم کرد بر
روششناسی شیوهی  ،TOPSISکه از آن به منظور تعیین اولویت
احداث پایگاه در سطح ناحیه استفاده میکنیم.
نقش سیستمهای مدیریت زمین در مدیریت بحران
ام ــروزه مـیتــوان کلیدیترین چالشهای ه ــزارهی جدید را
مواردی همچون تغییرات آبوهوایی ،کمبود غذا ،کمیابی انرژی،
رشد شهرها ،نابودی محیطزیست و وقوع بالیای طبیعی دانست.
تمامی این موارد به نوعی در ارتباط با نحوهی مدیریت زمین قرار
دارنــد و حکمرانی زمین فعالیتی میانبرمانند خواهد بــود که در
تقابل با تمامی سیستمهای سنتی مدیریت زمین قــرار میگیرد؛
بهخصوص در نسبت بــا پیشگیری ،تعدیل و مدیریت بالیای

پاییز و زمستان

طبیعی ،سیستمهای مدیریت پایدار زمین نقش کلیدی دارد و این
نقش به دنبال افزایش دورهی تناوب وقوع این حوادث در سطح
جهان ،روزب ـهروز در حال پررنگ شدن است .به طور کلی ،فرآیند
(چرخهی) مدیریت خطر بحران را میتوان متشکل از مــوارد زیر
دانست:
•شناسایی خطر و ارزیابی آسیبپذیری
•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
نطــور کــه در تصویر  1بــه ص ــورت یک
مــؤلـفـههــای بــاال هــمــا 
چرخهی مداوم از فعالیتهای 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 بهرهگیری
از بازخوردها به منظور ارتقای تابآوری جوامع آسیبپذیر و کاهش
خطر بحرانهای آتی گامی دیگر در راستای توسعهی پایدار خواهد
بود [.]22 ،19
سیستمهای پایدار مدیریت زمین باید دربرگیرندهی دامنهی
وسیعی از موضوعات و راهکارهای مرتبط با مدیریت خطر بحرانها
و بالیا باشند .میزان خطر بالیا باید به صورت نواحی زونبندیشده
در برنامههای کاربری زمین و سیستمهای اطالعات زمین آورده
شود و خطر ارزیابی گردد و دیگر اطالعات هر زون به آنها پیوست
شــود .با ترکیب اطــاعــات خطر بالیا و اطــاعــات مرتبط با حقوق
زمین ،ارزش زمین و کاربری زمین ،راهکارهای ضروری پیشگیری
و تعدیل خطر در نسبت با انــواع پیامدهای قانونی ،اقتصادی،
ً
کالبدی و اجتماعی آن قابل شناسایی و ارزیابی خواهد بود؛ مثال

بازیابی
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شناسایی ریسک و ارزیابی آسیبپذیری

بهسازی و توانبخشی

تحلیل مخاطره و نظارت



بازسازی

تحلیل آسیبپذیری



خدمات رهایی از بحران

تعیین میزان خطر آسیب





تحلیل اولویت مکانی پایگاههای پشتیبان مدیریت بحران زلزله
بر مبنای استاندارد طبقهبندی زمین مرجع کاربریها ...

وقوع بحران

مدیریت بحران
آمادگی







پیشگیری و تعدیل

هشدار سریع
تخلیه




برنامهریزی سریع و فوری



برنامهریزی کاربری زمین
مدیریت زمین

اقدامات پیشگیرانهی غیرساختاری



تصویر : 1مؤلفههای کلیدی مدیریت بحران []22
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تحلیل اولویت مکانی پایگاههای پشتیبان مدیریت بحران زلزله
بر مبنای استاندارد طبقهبندی زمین مرجع کاربریها....

به منظور جلوگیری از فروپاشی ساختمانها در یک زون آسیبپذیر
ً
در مقابل زلزله ،قاعدتا باید مدیریت خطر بالیا به صورت یکی از
بخشهای برنامهریزی کاربری و مدیریت زمین در آنهــا ادغام
شود [.]19
در زونهای با خطر باالتر ،راهکارهای مرتبط باید برای آمادگی
مقابله با هر گونه بحران احتمالی در نظر گرفته شوند .موضوعات
مربوط به زمین از جمله مؤلفههای کلیدی در فاز امــداد و نجات
سریع به افراد و مناطق آسیبدیده است؛ چراکه مکانیابی زمین
بــرای اسکان اضــطــراری و محافظت از افــراد بیخانمان در کنار
بهسازی سکونتگاهها و جلوگیری از تصرف غیرقانونی اراضی پس
از وقوع بحران همگی به نوعی با زمین در ارتباطاند .در این راستا،
سیستمهای مدیریت پــایــدار زمین بستر شناسایی بهتر قطعات
زمین و حقوق مربوط به هر قطعه را فراهم میکنند .این اطالعات
در مورد افــراد و ساکنان آن نقش بسیار مهم و تعیینکنندهای را
ً
در وضعیت پس از وقوع بحران ایفا میکنند .نهایتا اینکه فرآیند
داشتن یک بحران طبیعی مدیریتشده باید به ارتــقــای فرآیند
ارزیابی آسیبپذیری و خطر منجر شود تا در برنامهریزیهای آتی
کاربری زمین ادغام گردد .این امر باید در مؤلفههای کاهش خطر
بحرانهای آتی منعکس شود و استمرار یابد؛ چرا که دستیابی به
پایداری فزاینده از طریق افزایش تابآوری جوامع محلی و با حرکت
به سوی هدف پیشگیری از بحرانهای آتی امکانپذیر خواهد
بود .ادغام تمامی جنبههای چرخهی مدیریت خطر بحران و بالیا،
همانطور که در تصویر  1آمــده اســت ،در سراسر سیستم مدیریت
زمین قــادر به ایجاد رویــکــردی جامعنگر اســت که باید پشتیبان
آ گاهیبخشی عمومی در مــورد نیاز به آمــادگــی در مقابل بالیای
طبیعی و همچنین مدیریت آنها در صورت وقوع باشد [.]19
برنامهریزی کاربری اراضی بخش مهمی از برنامهریزی شهری
و منطقهای است و به معنای استفادهی بهینه و مطلوب از اراضی
برای فعالیتها و عملکردهای مختلف شهری همواره از بحثهای
اساسی در برنامهریزی شهری و شهرسازی بــوده است [ .]23اما
همگام با تغییر در شیوه و سیستمهای شهری ،نیاز مبرمی به
تغییر نگرش به کاربری زمین احساس میشود؛ چرا که ،با توجه
به تغییرات بهوجودآمده در زمینهی علوم گوناگون ،کاربریهای
تعریفشدهی پیشین دیگر قادر به تأمین خواستهی شهرسازان
نبوده و نیستند .از سوی دیگر ،مدیریت شهری نیز در مواجهه با
مشکالت شهری گوناگون از جمله در زمینهی آمادگی مقابله با
بحرانهای شهری ،به اطالعات دقیقتر و جامعتر از آنچه کاربری
زمین به شکل فعلی آن (در قالب نقشهای رنگآمیزیشده) در
اختیار یک مدیر در جهت تصمیمسازی و تصمیمگیری میگذارد،
نیاز دارند .به دنبال این نیاز و در راستای تصمیمسازی مطلوبتر،
سیستمهای اطالعات جغرافیایی وارد میدان شدند و به نوعی
دانش شهرسازی را تحت سیطرهی خود قرار دادند .در نتیجه ،این
سیستمها نیز ،با توجه به ماهیت خود و نیاز به دادهها و اطالعات
گوناگون ،بازنگری در شیوهی برخورد با زمین را اجتنابناپذیر
ساخت .امــا در کشور ما و به علت ساختار فعلی شهرسازی آن،
ً
طر حهای کاربری زمین معموال به تهیهی نقشهی کاربریها،

جدول سرانهی کاربری و ضوابط منطقهبندی محدود شده است
و در نتیجه کمتر به ابعاد اقتصادی ،محیطی ،حقوقی و اجتماعی
استفاده از زمین و فضا توجه میشود که این خود یکی از عمدهترین
علل شکست ان ــواع طــر حهــای توسعهی شهری در ای ــران اســت.
جامع و کامل نبودن سیستم کاربری زمین در کشور و در نتیجه
نبود دادهها و اطالعات بهروز و همهجانبه از شهر یکی از مهمترین
و بزرگترین چالشهایی است که سالها گریبانگیر مطالعات و
طر حهای مرتبط با شهر و توسعهی شهری بوده است .بنابراین،
به منظور دستیابی به اطالعات جامع از وضعیت قطعات شهری و
در نتیجه بهبود در زمینهی مدیریت شهری ،باید سیستم منسوخ
و ناکارآمد کاربری زمین ،که همچنان در کشور مورد استفاده قرار
میگیرد ،ارتقا یابد و اصالح شود.
طــی س ــاله ــای اخ ـیــر ،سیستمها و م ــدله ــای جــدیــدی در
بــرنــامـهریــزی کــاربــری اراض ــی مـطــرح شــدهانــد کــه ،بــا اسـتــفــاده از
پیشرفتهای حــاصـلشــده در زمـیـنـهی دان ــش مــدیــریــت زمین،
بسترهای مناسبی را ب ــرای درک و مــواجـهــه بــا پیچیدگیهای
ذکــرشــده فــراهــم ساختهاند .یکی از ایــن سیستمها طبقهبندی
زمین مرجع یا همان  LBCSاست که به نوعی در جهت تکمیل
و اصالح سیستمهای پیشین گام برداشته و پارامترهای مختلفی
را برای شناسایی مشخصات یک قطعه زمین دخیل کرده است.
آنچه  LBCSرا از دیگر اســتــانــداردهــا و نــظــامهــای طبقهبندی
متمایز و برتر میکند ،آن است که این روش برای اولین بار کاربری
زمین را به صورت پدیدهای چندبعدی بررسی میکند و هدف آن
ذخیرهی همهی ابعاد یک کاربری در پایگاههای اطالعاتی است.
ایــن سیستم با لحاظ ابعاد تأثیرگذار دیگری همچون ساختار،
نوع توسعهی زمین ،مالکیت و تفکیک دو بعد فعالیت و عملکرد
توانسته است کمک شایانی به برنامهریزی جامع کاربری اراضی
بکند .این روش با توجه ویژه به عوامل مؤثر در نحوهی استفاده
از زمین ،بسیاری از مشکالت سیستمهای رایج پیشین همچون
نحوهی برخورد با کاربریهای مختلط ،مالکیت ،تفکیک فعالیت
و عملکرد و انطباقناپذیری با سیستمهای اطالعات جغرافیایی
را رفع نمود [ .]24بنابراین ،به منظور داشتن نگاهی جامعتر و
پرهیز از دید تکبعدی به مقولهی کاربری زمین ،در این پژوهش
از سیستم طبقهبندی  LBCSاستفاده شده تا با شناختی کاملتر
از محدودهی مورد مطالعه بتوانیم مناسبترین مکان برای احداث
پایگاه پشتیبان را شناسایی کنیم.
سیستم طبقهبندی زمین مرجع کاربریها ()LBCS
اس ــت ــان ــدارد ط ـب ـق ـهب ـنــدی زمــی ــن م ــرج ــع ک ــارب ــریه ــا تــوســط
انجمن برنامهریزی آمریکا ( 13)APAتوسعه یافت و به صورت
استانداردهایی بــرای طبقهبندی آنچه در زمین اتفاق میافتد
تعریف میشود یا ،به بیان دیگر ،نوعی طبقهبندی است که بتواند
بیانگر اطالعات مکانی باشد ،در عین حالی که آن طبقهبندی منجر
به خالصه شدن توصیف نشود .این دیدگاه نه تنها کاربرد و استفاده
از زمین را در بر میگیرد ،بلکه نوع استفاده و چگونگی ارتباط برقرار
کــردن با زمین در هر نــوع استفاده را نیز در نظر دارد .از آنجا که
واژهی «کاربری زمین» تمامی مفاهیم فوق را در بــر نمیگیرد ،از
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واژهی «زمین مبنا» یا «زمین مرجع» یا «بر اساس زمین» استفاده
مـیشــود تــا اطــاعــات مــربــوط بــه نــوع اســتــفــاده از بــیــن ن ــرود .این
سیستم در واقع مدل ثابتی را برای طبقهبندی کاربریهای زمین
با توجه به ویژگیهای آنها ارائــه میکند که بر اساس یک مدل
چندبعدی طبقهبندی کاربری زمین شکل گرفتهاند .هدف اصلی
آن جمعآوری و طبقهبندی وسیع اطالعات مربوط به مکان و فضا
در مقیاسهای مختلف و در سطوح متفاوت محلی ،منطقهای،
ایالتی و ملی تعریف شد تا از آن به منزلهی یک نظام طبقهبندی
ً
استاندارد در سراسر ایاالت متحدهی آمریکا استفاده شود و ضمنا
انتقال اطالعات بین دیگر مراجع ذیربط نیز تسهیل گردد .هدف
اصلی ایــن پ ــروژه جــم ـعآوری و ذخــیــرهی دادههـ ــای زمین مرجع
مختلف با فرمتهای مختلف و سطوح محلی ،منطقهای ،ایالتی
و ملی ،ایجاد استانداردی بــرای سیستم طبقهبندی در سرتاسر
ایاالت متحدهی آمریکا ،سازگار کردن دادهها با یکدیگر و تسهیل در
قابلیت انتقال دادهها بین سازمانهای مختلف هم به صورت افقی
(در یک اداره) و هم به صورت عمودی (بین محله ،منطقه و )...
ً
بوده است [ .]25اساسا این مدل برای برنامهریزان به مثابهی یک
مدل ثابت طبقهبندی کابریها بر اساس ویژگیها و مشخصههای
آنها فراهم شد و هدف از این استانداردسازی تعریف کردن یک
طبقهبندی معمول و حداقل نمودن جمعآوری دادههــای اضافی
در ســطــوح مختلف محلی تــا ملی ب ــود .عــاوه بــر ای ــنLBCS ،
سیستمی سلسلهمراتبی برای هر یک از ابعاد پنجگانهی خود دارد
که شامل مجموعهای از گروهها و زیرگروههایی برای طبقهبندی
کاربریهاست .این سیستم سلسلهمراتبی موجب انعطاف باالی
مدل در تعریف جزئیات الزم بــرای هر کاربری میشود و از طریق
تعریف یک سیستم کدگذاری ترکیبی (رنگ و عدد) آنها در درخت
سلسلهمراتبی متمایز میکند [.]26
ابعاد LBCS
انجمن برنامهریزی آمریکا  LBCSرا به منزلهی استانداردی در
طبقهبندی کاربری و فعالیت زمین ارائه کرده است .انعطافپذیری
 LBCSتا به آنجاست که میتوان این استاندارد را در کشورهای
مختلف نیز به کار بست .منطق  LBCSنگاه تکبعدی به کاربری
زمین را کافی نمیداند و کاربری زمین را پدیدهای چندبعدی فرض
میکند کــه مجموع ایــن ابــعــاد بــه یــک مفهوم منتهی میشوند.
این مدل تعریف طبقهبندی کاربریهای زمین را با اصالح کردن
طبقهبندیهای سنتی به  5بعد بسط میدهد که هر یک ار آنها
خود به  9زیرمجموعه با کدهای  1000تا  9000تقسیم میشوند و
این زیرمجموعهها خود نیز به کدهای جزئیتر تقسیم میشوند.
این  5بعد عبارتاند از:
14
 .1عملکرد یا کــارکــرد  :اشــاره دارد به عملکرد اقتصادی و یا
نوع تشکیالتی که از زمین استفاده میکند .تمامی کاربریهای
زمین را میتوان با استفاده از نوع تشکیالتی که به آنها خدمات
میدهند ،مشخص کرد .نوع عملکرد اقتصادی که توسط کاربری
زمین به آنهــا خدمات داده میشود ،بستگی به فعالیت واقعی
دارد که بر روی زمین انجام میشود و تشکیالت مختلف میتوانند

فعالیتهای مختلفی در بناهای خود داشته باشند ،در حالی که
دارای عملکردی واحدند.
 .2فعالیت :15این بعد استفادهی واقعی (حقیقی) از زمین با
اتکا به ویژگیهای قابل مشاهدهی آن را مد نظر قرار میدهد و در
حقیقت عملی را که به صورت فیزیکی و یا قابل مشاهده بر روی
زمین اتفاق میافتد (مانند کشاورزی ،خرید و فروش ،تولید صنعتی
و حملونقل) تشریح میکند.
16
 .3ویــژگـ 
یهــای توسعهی زم ـیــن  :اش ــاره دارد بــه خصیصهی
توسعهی فیزیکی زمین ،که توصیف میکند چه چیزی بر روی
زمین قرار دارد .برای اغلب کاربریهای زمین این خصیصه اشاره
دارد به توسعهیافتگی و یا توسعهنیافتگی مکانها.
 .4ساختار یا گونههای ساختمانی :17منظور از این بعد ساختمان
یا بنای احداثشده روی زمین است .مفهوم کاربری زمین هنگامی
از بعد ساختمان قابل شناخت است که نوع استفاده از فضا (در
بنا) و یا بر روی زمین (وقتی که بنایی موجود نباشد) را مد نظر قرار
میدهد.
18
 .5مالکیت  :این بعد ارتباط میان کاربری و حقوق زمین را مد
نظر قرار میدهد .از زمانی که عملکرد اغلب کاربریها به صورت
عــمــومــی ،دول ـتــی یــا خصوصی درآمـ ــد ،تمایز بین خصیصههای
مالکیت ضروری به نظر میرسد [.]25 ،24
تدقیقمعیارهایمکانیابی
در راستای دستیابی به هدف احداث پایگاههای پشتیبان ،که
مهیا کردن بستر عملیاتی و تاکتیکی مناسب برای تحقق اقدامات
پیشگیری ،آمادگی و مقابله در بحرانهای مختلف بهویژه بالیای
طبیعی نظیر زلزله و به عبارت دیگر تاکتیکپذیر نمودن سیستم
مدیریت بحران شهر تهران است ،الزم است ضوابط و معیارهای
مکانیابی در احداث آنها به گونهای تنظیم گردد که موجبات
هر چه عملیاتیتر شدن اقدامات و گسترش سطح تأثیرگذاری آنها
را فراهم ســازد .از ایــن رو ،معیارها و شاخصهای کلیدی مؤثر در
مکانیابی این پایگاه بر اساس مرور پیشینه و ادبیات تحقیق از
یک سو و چندبعدی نگریستن به مقولهی کاربری زمین از سوی
دیگر در قالب معیارهای زیر تدقیق میشود و مــورد استفاده قرار
میگیرد:
معیار جمعیتی :از آنجا که تقاضای امــداد و نجات هر منطقه
رابطهی مستقیمی با میزان جمعیت ساکن و یا شاغل در آن منطقه
دارد ،دو زیرمعیار تراکم جمعیتی و تراکم مسکونی به منظور تعیین
وضعیت هــر بخش از ناحیهی مــورد مطالعه از نظر ویژگیهای
جمعیتی مورد استفاده قرار میگیرند.
معیار خصوصیات کــالـبــدی بــافــت :هنگام وق ــوع ح ــوادث،
بیشترین خسارات جانی و مالی به مناطقی با کیفیت ساختمانی
پایین وارد میشود؛ از ای ــن رو ،استقرار مراکز امدادرسانی در این
مناطق نقش مــؤثــری در کــاهــش خــســارات پــس از بـحــران دارد.
بنابراین ،در این حوزه ،زیرمعیار فرسودگی بافت شهری ،بر اساس
ویژگیهای سهگانهی مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری
ایران ،بررسی خواهد شد.
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معیار دسترسی به شبکهی ارتباطی :در حالت عــادی ،راههــا و
شبکههای ارتباطی را میتوان از مهمترین ویژگیهای یک شهر
دانست که بازتاب کالبدی مفهوم نیاز به دسترسیاند و میتوانند
سبب افزایش مطلوبیت و ارتقای کیفیت زندگی شوند .اما با وقوع
حــوادث و ایجاد اوضــاع بحرانی ،شبکهی ارتباطی و دسترسی به
سبب نقش کلیدی خود در تسهیل و تسریع فرآیند امداد و نجات
و کمکرسانی بــه مناطق آســیـبدیــده اهمیتی دوچــنــدان دارد؛
بنابراین ،در پژوهش پیش رو ،نحوهی دسترسی و همجواری با راه
شریانی درجهی  ،1راه شریانی درجهی  2و خیابانهای محلی به
منزلهی سه زیرمعیار کلیدی در مکانیابی مراکز امدادرسانی مورد
استفاده قرار میگیرند.
معیار همجواریهای سازگار :فعالیتها و عملکردهایی که در
حوزهی نفوذ یکدیگر قرار میگیرند ،باید از نظر سنخیت و همخوانی
با یکدیگر منطبق باشند و باعث مزاحمت و مانع انجام فعالیت
یکدیگر نشوند .به عبارت دیگر ،کاربریهایی که در حوزهی نفوذ
یکدیگر قرار دارنــد ،ضمن آنکه نباید مانع ایفای نقش و عملکرد
یکدیگر شوند ،باید به نوعی در راستای ارائ ـهی خدمات مکمل
یکدیگر باشند .از ای ــن رو ،با مطالعهی روابــط میان کاربریها با
یکدیگر و تأثیراتی که در همدیگر دارند ،مشخص شد کاربریهایی
همچون فضای سبز و بــاز ،مــرا کــز آتشنشانی ،مــرا کــز درمــانــی و
بیمارستان و پارکینگهای مسطح و روبــاز که میتوانند ارتقای
مدیریت بحران را هنگام و پس از وقوع حوادث به همراه داشته
باشند ،به صورت زیرمعیارهای این بخش مورد ارزیابی قرار گیرند.
معیار رعایت حریم با همجواریهای ناسازگار :یکی از اهداف اصلی
برنامهریزی کاربری اراضی شهری ،مکانیابی برای کاربریهای
گوناگون در سطح شهر و جداسازی کاربریهای ناسازگار از یکدیگر
است .با توجه به اینکه جداسازی کاربریهای ناسازگار از یکدیگر
بهخصوص در مقولهی پیشگیری از تشدید و گسترش دامنهی
بحران نقش مهمی ایفا میکند ،در پژوهش حاضر ،فعالیتها و
عملکردهایی همچون پمپ بنزین ،پمپ گــاز ،پستهای برق و
ساختمانهای بلندمرتبه به لحاظ ماهیت عملکردی خطرسازند و
حفظ حریم امن پایگاه پشتیبان با آنها ضروری است.
معیار نحوهی استفاده از زمین :همانطور که پیشتر نیز اشاره
شد ،تعیین نحوهی بهرهگیری از زمین در ادبیات شهرسازی کشور
ما فقط در قالب تهیهی طر حهای کاربری زمین آن هم به شیوهای
ً
ایستا و با اتکای صرف به تهیهی نقشههای دوبعدی که عمدتا
قابلیت بهروزرسانی مداوم ندارند و با طر حهای باال و پاییندست
خــود نیز در ارتــبــاط نیستند ،تهیه میشوند کــه ایــن مــوضــوع در
بسیاری از حوزهها از جمله مدیریت بحرانهای شهری ممکن
است تبعات ناگوار زیادی به همراه داشته باشد .بنابراین ،سعی
خواهد شد با وارد کردن ابعاد طبقهبندی زمین مرجع کاربریها از
پنج زیرمعیار فعالیت ،عملکرد ،توسعهی زمین ،ساختار و مالکیت
به مثابهی عوامل مرتبط با نحوهی استفاده از زمین در مکانیابی
پایگاه استفاده کنیم.

روشتاپسیس
تاپسیس به منزلهی یک روش تصمیمگیری چندشاخصه
روشــی ســاده ولــی کــارآمــد در اولویتبندی اســت .ایــن روش را در
سال  1992چن و هوانگ 20با ارجــاع به کتاب هوانگ و یــون 21در
سال  1981مطرح کردند [ .]27روش تاپسیس از جمله مدلهای
جبرانی (مدلهایی که در مبادلهی بین شاخصها مهم است) و از
زیرگروه سازشی است (در مدلهای زیرگروه سازشی ،گزینهای ارجح
خواهد بود که نزدیکترین گزینه به راهحل ایدئال است) [.]28
الگوریتم تاپسیس یک تصمیمگیری چندشاخصهی جبرانی بسیار
قوی برای اولویتبندی گزینهها از طریق شبیه نمودن به جواب
ایدئال است که به نوع روش وزندهی حساسیت بسیار کمی دارد و
پاسخهای حاصل از آن تغییر عمیقی نمیکند [ .]29در این روش،
عــاوه بــر در نظر گرفتن فاصلهی یک گزینه از نقطهی ایدئال،
فاصلهی آن از نقطهی ایدئال منفی هم در نظر گرفته میشود؛ به
این معنی که گزینهی انتخابی باید دارای کمترین فاصله از راهحل
ایدئال و در عین حال دارای دورترین فاصله از ناکارآمدترین راهحل
باشد [.]30
به طور اجمال ،در روش تاپسیس ،ماتریس  ،n×mکه دارای
 mگزینه و  nمعیار است ،ارزیابی میشود .در این الگوریتم ،فرض
میشود هر شاخص و معیار در ماتریس تصمیمگیری مطلوبیت
افزایشی و یا کاهشی یکنواختی دارد .به بیان دیگر ،مقادیر بیشتری
که معیارها در ایــن ماتریس کسب میکنند چنانچه از نــوع سود
بود ،هر چه مقدار آن بیشتر باشد ،مطلوبیت باالتری دارد و اگر از
نوع هزینه باشد ،مطلوبیت پایینتری خواهد داشت .از امتیازات
مهم این روش آن است که به طور همزمان میتوان از شاخصها و
معیارهای عینی و ذهنی در آن استفاده کرد [ ،]28معیارهای کمی
و کیفی را توأمان در مبحث مکانیابی دخالت میدهد و خروجی
آن میتواند ترتیب اولویت گزینهها را مشخص و این اولویت را به
صورت کمی بیان کند [ .]31با این حال ،الزم است در این مدل
جهت محاسبات ریاضی ،تمامی مقادیر نسبتدادهشده به معیارها
از نوع کمی باشند و ،در صورت کیفی بودن نسبتهای دادهشده
به معیارها ،باید آنها را به مقادیر کمی تبدیل کرد .با وجود این،
پیشنهاد میشود که روش تاپسیس در هنگامی که تعداد شاخصها
و اطالعات در دسترس محدود است ،مورد استفاده قرار گیرد [.]32
جهت بهرهگیری از این روش مراحل زیر به اجرا گذاشته میشود:
 .1تشکیل ماتریس تصمیمگیری :این ماتریس از  nشاخص و
 mگزینه تشکیل شده است .در این ماتریس Cj ،معرف شاخصها
و  Aiمعرف گزینههای مکانی است و  Xijنشاندهندهی ارزش
گزینهی iام نسبت به شاخص jام است .تشکیل ماتریس دادهها
را در رابطهی  1میتوان مشاهده کرد:
C1
C2 . . . Cn
رابطهی :1
19

 .2اســتــانــدارد نــمــودن دادهه ــا و تشکیل ماتریس استاندارد
(بیمقیاسسازیشده) با استفاده از رابطهی :2
X ij
رابطهی :2
n
2
i =1 ij

x

∑

ایدئال مثبت و منفی مربوط به هر شاخص محاسبه میگردد .روابط
 1-6و  2-6بهترتیب معرف فاصلهی شاخصها از جوابهای
ایدئال مثبت و منفی برای گزینهی iام است.
رابطهی :1-6
n

= n ij

(∑vij − v ) → i = 1, 2, …, m
+ 2
j

 .3محاسبهی وزن هر یک از شاخصها :بــرای ایــن کــار با
استفاده از شیوهی آنتروپی اوزان شاخصها را محاسبه میکنیم.
رابطهی  3نشاندهندهی نحوهی محاسبهی اوزان شاخصها
در روش آنتروپی است که ابتدا باید دو مقدار  Kو  Pijرا محاسبه
کنیم و سپس بــا جــاگــذاری در رابــط ـهی اصلی مــقــدار آنتروپی را
به دست آوریــم .در ادامــه ،با استفاده از رابــط ـهی  ،1-3درجـهی
انحراف اطالعات هر یک از شاخصها از مقدار آنتروپی آن شاخص
محاسبه میگردد .در انتها نیز وزن هر یک از شاخصها با استفاده
از رابطهی  2-3به دست میآید.
رابطهی :3
X ij

= , p ij

1
= EJ
= ∑  p ij ln p ij  → k
) ln ( m

رابطهی :1-3
رابطهی :2-3

dj=-1Ej
dj
= Wj
∑d j

∑X
n

ij
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ij

j=1

رابطهی :2-6

n

(∑vij − v −j ) 2 → i = 1, 2, …, m
j=1

+
j

= d

= d j−

 .7محاسبهی نزدیکی نسبی  Aiبه راهحل ایدئال :این نزدیکی
به صورت رابطهی  7تعریف میشود.
رابطهی :7
d i−
→ i = 1, 2, …, m ;0 ≤ CLi ≤ 1
d + d i+
−
i

= CLi

 .8در مرحلهی آخر ،هر یک از گزینهها بر اساس نتایج CLi
های بهدستآمده رتبهبندی میشوند [.]29 ،28

روش انجام پژوهش

تحلیل اولویت مکانی پایگاههای پشتیبان مدیریت بحران زلزله
بر مبنای استاندارد طبقهبندی زمین مرجع کاربریها ...

پژوهش پیش رو را میتوان در گروه مطالعات کاربردی قرار
داد که با بهرهگیری از شیوهای توصیفی ـ تحلیلی و در قالب مراحل
زیر اقدام به تعیین اولویت احداث پایگاه پشتیبان مدیریت بحران
 .4ماتریس بیمقیاسشدهی مــوزون :این ماتریس از طریق
در سطح ناحیهی مورد مطالعه خواهد کرد .همانطور که پیشتر
ضرب ماتریس بیمقیاسشده در ماتریس وزن هر شاخص حاصل
نیز مشاهده شده ،در گامهای ابتدایی پژوهش ،سوابق و ادبیات
میگردد (رابطه .)4
تحقیق در قالب بررسی اسناد ،کتب و مقاالت داخلی و خارجی موجود
 .5یافتن ایدئالهای مثبت و منفی :در این مرحله ،بزرگترین
در دستور کار قرار گرفت تا از این طریق بتوان هم شاخصهای مؤثر
مقدار هر شاخص به صورت ایدئال مثبت  A+و کمترین مقدار هر
شاخص به صورت ایدئال منفی  A-تعیین میشود .بیان ریاضی
در امر مکانیابی را استخراج کرد و هم بر لزوم پرداخت بیشتر به
جواب ایدئالهای مثبت و منفی در رابطههای  1-5و  2-5آمده
نقش مدیریت زمین در مدیریت بحرانهای شهری تأ کید کرد .در
است.
راستای دستیابی به این هدف ،سیستم طبقهبندی زمین مرجع
+
+
+
+
:1-5
ی
ه
رابط
= کاربریها ( )LBCSدر فرآیند مکانیابی پایگاهها مورد استفاده
A
} {v 1 ,v 2 , …,v n
قــرار گــرفــت .از طــرفــی ،بــرای پــیــادهســازی فرآیند کــار ،ناحیهی 1
= {( max i v ij |j ∈ j + ) , ( min i v ij |j ∈ j − ) |i
} 1, 2, …, m
=
منطقهی  6شهرداری تهران به عنوان نمونهی مطالعاتی انتخاب
= شد و سپس اقــدام به جمعآوری دادههــا و اطالعات مورد نیاز شد
رابطهی :2-5
} A − {v 1− ,v 2− ,…,v n−
+
−
که در این راستا «الگوی توسعهی منطقهی  6شهرداری تهران»
=
= {( min i v ij |j ∈ j ) , ( max i v ij |j ∈ j ) |i
} 1, 2, …, m
و «طرح تهیهی پایگاه اطالعات کاربری اراضــی شهری بر اساس
 .6محاسبهی اندازهی جدایی :این مرحله به کمک دادههای
اســتــانــدارد  ،»LBCSکــه بهترتیب آنهــا را شرکت مــشــاور نقش
بخش پنجم و فاصلهی اقلیدسی هر یک از گزینهها از جوابهای
V ij = n ij *W j

رابطهی :4
Wn n1n
Wn n2n
.
.
.

Wn nmn

.
.

.
.

.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.
.

.

.

.
.
.
.
.

.

W1 n11
W1 n21
.
.
.

W1 nm1

.
.
=

.
.
.

Wn

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
W2
.
.
.

.

W1
.
.
.
.
.

×

n1n
n2n
.
.
.

nmn

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

n12
n22
.
.
.

nm2

n11
n21
.
.
.

nm1

=V

جهان -پارس و شرکت پردازش و برنامهریزی شهری تهران در سال
 1384تهیه کرده بودند ،مورد استفاده قرار گرفت.
در ادامــه و پس از تقسیم ناحیه به شش زیربخش و تهیهی
نقشههای مورد نیاز هر یک از معیارها و زیرمعیارهای تعریفشده در
آن ،وضعیت هر یک از بخشها در خصوص معیارهای مکانیابی
مــورد بررسی و وزندهــی در روش  TOPSISقــرار گرفت تا از این
طریق بتوان ترتیب اولویت احداث پایگاه در سطح شش زیربخش
یا همان شش گزینهی تعریفشده را مشخص کنیم .پس از آنکه
اولویت اول احــداث پایگاه در سطح ناحیه در گام قبل مشخص
شد ،اطالعات مربوط به آن بخش با استفاده از ابزار تحلیلگر مکانی
نرمافزار  Arc GISمورد سنجش و ارزیابی قرار گرفت تا در نهایت
بهینهترین بازهی مکانی احداث پایگاه در سطح آن بخش از ناحیه
و مکان تقریبی آن شناسایی شود .ترتیب گامهای اجرایی پژوهش
در تصویر  2نمایش داده شده است.
محدوده و قلمرو پژوهش
منطقهی شش شــهــرداری تهران با جمعیت  231024نــفــر و
وسعت  2144هکتار یکی از مهمترین مناطق شهر تهران است
که موقعیت آن در این شهر در تصویر  3نمایش داده شده است.
در ای ــن پــژوهــش ،جــهــت اجـ ــرای ط ــرح مــکــانیــابــی پــایــگــاههــای
پشتیبانی مدیریت بحران در سطح منطقه ،ناحیهی  1با جمعیت
 39578نفر و مساحت  287هکتار (تصویر  )4به عنوان نمونهی
مطالعاتی انتخاب شده و در گام اول ناحیه را به  6زیرمجموعهی
ً
تقریبا همگن تقسیم کردیم (تصویر  )5تا به بررسی شاخصهای
ً
تعریفشده در آنها بپردازیم و نهایتا امکانات آنها را از نظر اولویت
احداث پایگاه پشتیبان بسنجیم.
آمادهسازی و تحلیل دادهها و الیههای اطالعاتی به تفکیک معیارها
معیار جمعیتی :در این بخش ،به بررسی الگوهای ترا کمی ناحیه
در قالب ترا کم جمعیتی و تراکم مسکونی میپردازیم .از ایــن رو،

شبکه
دسترسی

همجواری
ناسازگار

ویژگی
بافت

فرسودگی
بافت

تصویر  :2فرآیند پژوهش [نگارندگان]

تعیین مکان تقریبی احداث پایگاه در
سطح ناحیه با استفاده از ابزار
تحلیلگر مکانی نرمافزار Arc GIS

تحلیل اولویت مکانی پایگاههای پشتیبان مدیریت بحران زلزله
بر مبنای استاندارد طبقهبندی زمین مرجع کاربریها....
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تراکم جمعیتی
تراکم مسکونی

شریانی درجه 1
شریانی درجه 2
خیابانهای محلی
عملکرد
فعالیت
توسعهی
زمین
ساختار

ابتدا تراکم جمعیتی ناحیه ارزیابی شده تا از این طریق بتوانیم
بخشهای با تراکم بیشتر نفر در هکتار را ،که در اولویت
باالتر احداث پایگاه پشتیبان قرار میگیرند ،شناسایی کنیم.
این نتایج در جدول  1و تصویر  6نمایش داده شده است.
در ادامه ،به بررسی دو زیرمعیار تراکم واحد مسکونی در هکتار
(جدول  2و تصویر  )7و تراکم خالص مسکونی (جدول  3و تصویر
ً
 )8میپردازیم تا از این نظر نیز وضعیت ناحیه ارزیابی و نهایتا
اولویتبندی احــداث پایگاه بر اساس این دو شاخص نیز تعیین
شود؛ چراکه هر چه میزان این دو شاخص در هر بخش بیشتر باشد،
اولویت احداث پایگاه در آن باالتر بوده و برعکس.
معیار خصوصیات کالبدی بــافــت :در ایــن بخش ،بافتهای
فرسوده بر اساس سه شاخص ناپایداری ،ریزدانگی و نفوذناپذیری
(مطابق مصوبهی  85/2/11شورای عالی شهرسازی و معماری)
در سطح ناحیه شناسایی و بهتفکیک در هر بخش مشخص شدند
(تصویر )9؛ چرا که متناسب با سطح فرسودگی بافت در هر بخش از
ناحیه ،اولویت احداث پایگاه در آن متغیر است و هر چه این میزان
بیشتر باشد ،به علت تشدید دامنهی آسیب پس از وقــوع حادثه
ً
تقاضا برای امــداد و نجات باالتر خواهد بود و طبیعتا در زمینهی
احداث پایگاه پشتیبان اولویت بیشتری خواهد داشت.
معیار دسترسی به شبکهی ارتباطی :در این بخش ،با توجه به
عــرض و طــول شبکهی معابر ،به تعیین سلسلهمراتب شبکهی
دسترسی در ناحیه پرداختیم (تصویر )10؛ چراکه شبکهی راهها
فاکتور مهمی در مکانیابی پایگاههای پشتیبان مدیریت بحران
است و احداث پایگاهها در جوار معابر اصلیتر اولویت بیشتری دارد؛
زیرا در مواقع بحرانی احتمال مسدود شدن آنها در آوار یا ترافیک
خودروها کمتر است و در نتیجه سرعت و کارایی امدادرسانی باالتر
مـیرود و عبور و مرور خودروهای امــدادی و اورژانسی با سرعت و
سهولت بیشتری صورت میگیرد.

تصویر  :3موقعیت منطقه در شهر تهران ]33[،

تصویر  :4موقعیت ناحی ه ی در منطقه ]33[ ،6

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

جمعیت (نفر)

مساحت (هکتار)

ترا کم جمعیتی

1
2
3
4
5
6

2960
4546
8926
1729
2521
4446

26.5
47
59
32.5
29
33.9

111
96.7
151.3
53.2
87
131.1

تصویر  :5زیرتقسیمات ناحیهی مورد مطالعه

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

تعداد واحد
مسکونی

مساحت (هکتار)

ترا کم واحد مسکونی در
هکتار

1
2
3
4
5
6

822
1228
2412
494
700
1235

26.5
47
59
32.5
29
33.9

31
26.1
41
15.2
24.1
36.4
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تصویر  :6ترا کم جمعیتی (نگارندگان)

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

جدول  :3ترا کم خالص مسکونی در سطح ناحیه []33
تحلیل اولویت مکانی پایگاههای پشتیبان مدیریت بحران زلزله
بر مبنای استاندارد طبقهبندی زمین مرجع کاربریها ...

ردیف

جمعیت
(نفر)

سطح مسکونی (هکتار)

ترا کم خالص
مسکونی

1
2
3
4
5
6

2960
4546
8926
1729
2521
4446

11.09
20.63
19.35
9.38
12.48
14.92

266.9
220.3
461.2
184.3
202
297.9

تصویر  : 8ترا کم خالص مسکونی (نگارندگان)

تصویر : 9بافت فرسوده(نگارندگان)

تصویر : 10سلسلهمراتب دسترسی (نگارندگان)

پشتیبانی مدیریت بحران مشخص شدهاند؛ بنابراین ،بهتر است
پایگاه در نزدیکی آنهــا احــداث شــود .در مقابل همجواریهایی
مانند پمپ گــاز ،پمپ بنزین ،تأسیسات خطرزا (پستهای برق
و گاز) و ساختمانهای مرتفع با مکان پایگاه ناسازگار است و الزم
است که حریم آنها در مکانیابی رعایت شود (تصویر .)11
معیار نحوهی استفاده از زمین :در ایــن معیار ،همانطور که
پیشتر اشاره شد ،به دنبال بررسی تفصیلی وضعیت زمین با ابعاد
ً
پنجگانهی  LBCSخواهیم بود (تصاویر )12-6؛ مثال بعد مالکیت
عمومی ،دولتی یا خصوصی بودن آن را برای ما روشن ساخته تا
مطابق معیارها سازمان پیشگیری و مدیریت بحران ،اولویت را به
احداث پایگاه در زمینهای با مالکیت عمومی و دولتی بدهیم و
یا با استفاده از بعد توسعهی زمین میتوان از نظر وجود یا فقدان
ساختمان و بنا در زمین مطلع شد .از سوی دیگر ،با تمایز قائل شدن
میان فعالیت و عملکرد و بسنده نکردن به کاربری زمین ،میتوان
مانع از اشتباه در تشخیص سازگاری یا ناسازگاری نوع فعالیت و
عملکرد آن قطعه زمین در خصوص مکانیابی پایگاههای پشتیبان
شد.
شگــذاری و اولویتبندی گزینهها با استفاده از روش
تحلیل ،ارز 
تاپسیس
در این مرحله ،دادههای مکانی مورد نظر از نقشهها استخراج
شــدنــد و پــس از آن ،بــا تــوجــه بــه الیـهبـنــدیهــای صــورتگــرفـتــه،
خروجیهای مورد نظر به دست آمد .سپس ،در روش تاپسیس،
هــر یــک از  6مـ ـح ــدوده مـتــنــاســب بــا شــاخ ـصهــای تـعــریـفشــده
امتیازدهی شد .در این حالت ،هر چه شاخصهای سازگار با مکان
پایگاه در سطح محدوده بیشتر بود ،به همان نسبت امتیاز بیشتری
به محدوده تعلق گرفت و هر چه شاخصهای ناسازگار در محدوده
بیشتر بود ،امتیاز کمتری در خصوص آن به محدوده تعلق گرفت.
الزم است یــادآوری شود که بــازهی امتیازات بین  9-1بــوده و در
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معیار همجواریهای سازگار و ناسازگار :برخی همجواریها مانند
فضاهای سبز و باز ،توقفگاههای روباز ،ایستگاههای آتشنشانی،
مرا کز درمانی و زمینهای ورزشــی که میتوانند در مواقع بحرانی
مورد استفاده قرار گیرند ،به منزلهی مکانهای سازگار با پایگاه

تصویر  :12بعد فعالیت( ]34[ )LBCS

تحلیل اولویت مکانی پایگاههای پشتیبان مدیریت بحران زلزله
بر مبنای استاندارد طبقهبندی زمین مرجع کاربریها....

تصویر  :11همجواریهای سازگار و ناسازگار (نگارندگان)

جداول منظور از Cشاخصها و منظور از  Aهمان  6گزینهی مورد
نظر است.
ا کنون با توجه به دادههــای بهدستآمده در مورد هر یک از
بخشهای ناحیه و با توجه به وضعیت هر بخش در خصوص
هر معیار ،اقدام به کاربرد مراحل روش تاپسیس و تعیین اولویت
احداث پایگاه در گامهای زیر خواهیم نمود.
گام اول :در این گام ،هر گزینه یا بخش متناسب با وضعیت
خود در نسبت با هر شاخص وزندهی میشود.
گام دوم :استاندارد کردن دادهها و تشکیل ماتریس استاندارد:
در ای ــن قــســمــت ،بــا اســتــفــاده از روش ب ـیمــقــیــاسســازی نــورم
(رابطهی  )2اقدام به استاندارد نمودن اوزان میکنیم.
گام سوم :محاسبهی وزن هر یک از شاخصها :بدین منظور،
از روش آنتروپی استفاده میکنیم؛ بنابراین ،باید ابتدا از طریق
رابطهی  3مقادیر  Pij، Kو  Ejرا محاسبه کنیم و سپس با استفاده

از رابطهی  1-3مقدار  djرا به دست آوریــم تا در نهایت با کمک
رابطهی  2-3وزن هر شاخص را مطابق جدول زیر محاسبه کنیم.
گــام چـهــارم :محاسبهی ماتریس بیمقیاسشدهی مــوزون:
بــرای به دســت آوردن ایــن ماتریس و بــر اســاس رابـطـهی  4باید
مقادیر ماتریس بیمقیاس اســتــانــدارد (جــدول  )5را در ماتریس
اوزان شاخصها ضرب کرد .ماتریس اوزان ماتریسی است که در آن
مقادیر  Wjبهدستآمده در جدول  6روی قطر اصلی آن قرار دارد و
مابقی درایهها صفرند.
گام پنجم :یافتن ایدئالهای مثبت و منفی :در این گــام ،با
استفاده از روابــط  1-5و  2-5اقــدام به یافتن جوابهای ایدئال
مثبت و منفی برای هر یک از شاخصها مینماییم .در صورتی که
شاخص مــورد نظر نقش مثبت در انتخاب مکان مناسب داشته
باشد ،بیشترین مقدار بهدستآمده برای هر شاخص انتخاب شود و
در صــورتــی کــه نــقــش مـنـفــی داش ـتــه بــاشــد ،بــایــد کـمـتــریــن وزن
بهدستآمده انتخاب شود.
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تحلیل اولویت مکانی پایگاههای پشتیبان مدیریت بحران زلزله
بر مبنای استاندارد طبقهبندی زمین مرجع کاربریها ...

تصویر  :15بعد ساختار ]34[LBCS

تصویر  :16بعد مالکیت ]34[LBCS

(بعد) ساختارهای سازگار و ناسازگار=C10
(بعد) توسعههای سازگار و ناسازگار=C11
(بعد) مالکیتهای سازگار و ناسازگار=C12

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

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

همجواریهای سازگار=C1
همجواریهای ناسازگار=C2
شبکهی دسترسی=C3

جدول  :4امتیازدهی به گزینهها [نگارندگان]
C12

C11

C10

C9

C8

C7

C6

C5

C4

C3

C2

C1

5
9
7
2
4
3

5
9
8
3
4
7

2
7
9
3
5
6

1
8
7
2
3
5

3
9
8
4
5
7

5
9
7
3
2
6

6
5
8
3
4
7

7
4
9
3
5
8

6
5
9
2
4
3

4
6
8
3
5
7

2

5
7
9
1
3
2

3
5
7
6

3

A1
A2
A3
A4
A5
A6

جدول  :5ماتریس استاندارد [نگارندگان]
C12

C11

C10

C9

C8

C7

C6

C5

C4

C3

C2

C1

0.369

0.664
0.516
0.147
0.295
0.221

0.320
0.576
0.512
0.192
0.256
0.448

0.140
0.630
0.210
0.350
0.420

0.081
0.649
0.568
0.162
0.244
0.406

0.192
0.576
0.512
0.256
0.320
0.448

0.350

0.425
0.354
0.567
0.213
0.284
0.496

0.448
0.256
0.576
0.192
0.320
0.512

0.413
0.344
0.620
0.138
0.275
0.482

0.284

0.174
0.261
0.436
0.610
0.523
0.261

0.385

0.490

0.630

0.490
0.210
0.140
0.420

0.426
0.567
0.213
0.355
0.496

0.538

0.692
0.077
0.231
0.154

A1
A2
A3
A4
A5
A6

جدول  :6محاسبهی اوزان شاخصها [نگارندگان]
C12

C11

C10

C9

C8

C7

C6

C5

C4

C3

C2

C1

0.937
0.063
0.095

0.962
0.038
0.057

0.942
0.058
0.087

0.895
0.105
0.157

0.962
0.038
0.057

0.942

0.972
0.028
0.042

0.962
0.038
0.057

0.951
0.049
0.073

0.972
0.28
0.042

0.951

0.886

0.049
0.074

0.114

0.058

0.087

0.172

Ej
Dj
Wj
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جدول  :7ماتریس بیمقیاسشدهی موزون [نگارندگان]
C12

C11

C10

C9

C8

C7

C6

C5

C4

C3

C2

C1

0.035
0.063
0.049
0.014
0.028
0.021

0.020
0.036
0.032
0.012
0.016
0.028

0.012
0.042
0.054
0.018
0.030
0.036

0.012
0.101
0.089
0.025
0.038
0.063

0.010
0.032
0.029
0.014
0.018
0.025

0.304
0.548
0.0426
0.182
0.121
0.0365

0.017
0.014
0.023
0.008
0.011
0.020

0.025
0.014
0.032
0.010
0.018
0.029

0.030
0.025
0.045
0.010
0.020
0.035

0.011
0.017
0.023
0.008
0.014
0.020

0.012
0.019
0.032
0.045
0.038
0.019

0.066

]maxV j 7, maxV j 8, maxV j 9, maxV j 10, maxV j 11, maxV j 12
A − = [minV j 1, maxV j 2, minV j 3, minV j 4, minV j 5, minV j 6,
]minV j 7, minV j 8, minV j 9, minV j 10, minV j 11, minV j 12

گ ــام شـشــم :بــه دس ــت آوردن مــیــزان فــاصــلـهی هــر گــزیــنــه از
ایدئالهای مثبت و منفی :در این گام ،با استفاده از روابــط 1-6
و 2-6

0.119
0.013
0.039
0.026

A1
A2
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A3
A4
A5
A6

فواصل مثبت و منفی هر یک از گزینهها از جــواب ایدئال را
محاسبه میکنیم.
گام هفتم :در این گام ،میزان نزدیکی نسبی هر گزینه با راهحل
ایدئال و با استفاده از رابطهی  7محاسبه میشود تا بر اساس
آن بتوان اقــدام به اولویتبندی گزینهها کرد .هر چه میزان
 CLiبیشتر باشد ،آن گزینه اولویت باالتری دارد و بالعکس.
گام هشتم :رتبهبندی گزینهها و تعیین اولویت مکانی احداث
پایگاه در سطح ناحیه با توجه به میزان تاپسیس بهدستآمده

تحلیل اولویت مکانی پایگاههای پشتیبان مدیریت بحران زلزله
بر مبنای استاندارد طبقهبندی زمین مرجع کاربریها....

A + = [maxV j 1, minV j 2, maxV j 3, maxV j 4, maxV j 5, maxV j 6,

0.092

شمـاره هشتم

جدول  :8ایدئالهای مثبت و منفی هر شاخص [نگارندگان]
V12+

V11+

V10+

V9+

V8+

V7+

V6+

V5+

V4+

V3

V2

V1

0.063

0.036

0.054

0.101

0.032

0.548

0.023

0.032

0.045

0.023

0.012

0.119
V1-

0.014

0.012

0.012

0.012

0.010

0.121

0.008

0.010

0.010

0.008

0.045

0.013

V11-

V12-

V9-

V10-

V7-

V8-

V6-

V5-

+

V4-

+

V2-

V3-

+

A+
A-

جدول  :9فواصل مثبت و منفی [نگارندگان]
V6+

V5+

V4+

V3+

V2+

V1

0.213
0.255

0.442
0.046

0.0397
0.062

0.041
0.448

0.0124
0.340

0.271

+

CL6

CL5

CL4

0.5448

0.0942

0.1350

0.9161

Di-

0.196

جدول  :10نزدیکی نسبی گزینهها به راهحل ایدئال [نگارندگان]
CL3

Di +

CL2

CL1

0.7327

0.4197

جدول  11رتبهبندی زیرناحیهها [نگارندگان]
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رتبه

میزان تاپسیس

4
2
1
5
6
3

0.4197
0.7327
0.9161
0.1350
0.0942
0.5448

میزان تاپسیس

زیرناحیه (گزینهها)
A1

A6

A2

A5

A3
A4

A4
میزان تاپسیس

A3

A5

A2
A1

A6

پس از آنکه بر اساس تحلیل و اولویتبندی صورتگرفته در روش
تاپسیس مشخص شد که اولویت احداث پایگاه در کدام محدوده
قرار دارد (تصویر  ،)18با وارد کردن دادهها به نرمافزار  Arc GISو
امتیازدهی به آنها در سطح محدودهی مشخصشده ،به تعیین
مکان احــداث پایگاه پشتیبان به ترتیب تصویر  19پرداختیم که
در آن بهترین مکان با رنگ قرمز مشخص شده و هر چه به سمت
خــارج آن حرکت کنیم ،از مرغوبیت مکان جهت احــداث پایگاه
کاسته خواهد شد (تصویر  )19و در نهایت مکان تقریبی پایگاه در
تصویر  20مشخص شده است.
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موقعیت جغرافیایی و زمینشناختی شهر تهران و فقدان قواعد و
معیارهای کارا و مدون شهرسازی از سالیان گذشته تا به امروز از یک
سو و گسترهی وسیعی از بافتهای فرسوده و بلندمرتبهسازیهای
بیقاعده از سوی دیگر آسیبپذیری این کالنشهر مهارنشدنی
در مقابل حوادث و بالیای طبیعی را تشدید کرده و توجه متولیان
امور شهری در سطوح مختلف را به خود جلب کرده است .اما دیگر
امکان تخریب کامل و از نو ساختن ایــن شهر بر مبنای اصــول و
استانداردها وجود ندارد و تنها گزینهی پیش رو آمادگی برای مقابله
و افزایش تــابآوری شهر در برابر بحرانهایی است که در کمین
این شهر قرار دارند .در این راستا ،یکی از مهمترین سختافزارهای
اساسی برای مدیریت هر چه بهتر و سریعتر بحرانهایی چون زلزله
و ممانعت از تبدیل شدن آنهــا به فاجعه وجــود و توزیع مناسب
پایگاههای پشتیبان مدیریت بحران در سطح شهر اســت .این

1
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0
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پایگاهها باید در نقاط مختلف شهر و به شیوهای اصولی و با رعایت
ضوابط و مقررات خاص خود احداث و توزیع شوند .از سوی دیگر،
فقدان یک سیستم مدیریت جامع زمین در نظام شهرسازی کشور
و بسنده کردن به تهیهی نقشههای کاربری زمین در طر حهای
تفصیلی ما را بر آن داشت تا با توجه به نقش بارز زمین و نحوهی
استفاده از آن در مکانیابی پایگاههای پشتیبان ،سیستم استاندارد
طبقهبندی زمین مرجع کاربریها را وارد چرخهی تعیین اولویت
احداث و مکانیابی بهینهی پایگاه نماییم.
آنچه ما در پژوهش صورتگرفته در پــی آن بودیم ،انتخاب
مکان مناسب بــرای احــداث پایگاه پشتیبان در سطح ناحیهی 1
منطقهی  6شهر تهران بود .در این راستا ،شاخصهای متفاوتی
هــمــچــون وی ــژگ ــی بــافــت شــه ــری ،ش ـب ـک ـهی دســت ــرس ــی ،تــرا کــم
جمعیتی و مسکونی و همجواریهای سازگار و ناسازگار را در کنار
ابــعــاد پنجگانهی  LBCSدر نـظــر گرفتیم و بــه بــررســی آنهــا در
زیرتقسیمات ناحیهی مــورد نظر پرداختیم و سپس وضعیت هر
گزینه در نسبت با معیارها وزندهــی کردیم و برای اولویتبندی
ً
آنهــا از روش تاپسیس استفاده کــردیــم؛ مثال در خصوص ابعاد
 LBCSهر چه میزان فعالیتهایی که موجب تجمع افراد بیشتری
در سطح محدوده میشدند بیشتر بود ،به همین نسبت اهمیت آن
در زمینهی احداث پایگاه بیشتر شد و هر چه فعالیتهای ناسازگار
با مکان پایگاه افزایش مییافت ،امتیاز کمتری به آن تخصیص
داده شد .در خصوص بعد مالکیت ،هر چه اراضی و امالک عمومی
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یا دولتی در سطح محدوده بیشتر بود ،به علت کاهش تعارضات
مالکیتی ،امتیاز بیشتری در خصوص این بعد به محدوده تعلق
گرفت .همچنین ،در بحث ترا کمهای جمعیتی و مسکونی نیز به
نسبت ترا کمهای باالتر امتیاز بیشتری در خصوص مکان احداث
به آن محدوده تعلق گرفت .در ادامــه نیز ،فرآیند مشابهی برای
دیگر شاخصها پیاده شد تا در نهایت اولویت اول احداث پایگاه
پشتیبان مدیریت بحران مشخص شود .این بخش از ناحیه در
خصوص معیارهایی همچون وجــود بیشترین همجواریهای
سازگار ،ترا کمهای جمعیتی و مسکونی باالتر و بعد ساختارهای
سازگار و ناسازگار  LBCSدر نسبت با دیگر بخشها امتیاز بیشتری
کسب کرد و پس از مقایسهی همزمان آن با دیگر بخشها با روش
 TOPSISبه مثابهی اولویت اول احداث پایگاه انتخاب شد .در
مرحلهی آخر نیز ،با وارد کردن دادههای اطالعاتی مربوط به بخش
انتخابشده در نرمافزار  ،Arc GISمکان تقریبی احداث پایگاه در
سطح ناحیه مشخص شد.
از جمله محدودیتهای پــیــش روی پژوهش فقدان بانک
اطالعات زمین مرجع کاربریها در شهرها کشور است و تا کنون
تنها منطقهی  6شهر تهران و از سال  1384دارای این سیستم
ً
طبقهبندی اســت که هزینهی نسبتا بــاالی برداشت اطالعات و
نیاز به نیروی متخصص جهت تشکیل بانک دادههــا را میتوان
از جمله محدودیتهای پیش رو برای بهرهگیری از این سیستم
طبقهبندی برشمرد .در خصوص پژوهشهای آتی در این زمینه
نیز توصیه میشود بهرهگیری از روشهای ابتکاری مدیریت زمین
در خصوص بهینهسازی سیستمهای مدیریت بحران در وضعیت
عدم قطعیت و همچنین تدوین برنامههای راهبردی و اجرایی
ارتقای تــابآوری شهرهای کشور در مواقع بحرانی در دستور کار
پژوهشگران قرار گیرد.
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