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چکیده

 از این رو ضرورت دارد مطالعات دقیقی برای شناخت منابع لرزهای با امکان.بازهی زمانی زلزله تأثیر بسزایی در مقدار خرابی سازهها دارد
 این مسئله نه تنها.تولید زلزلههای با دوام زیاد در ایران انجام گیرد و تأثیرات دوام بر کاهش مقاومت سازهها به هنگام طراحی لحاظ گردد
ً
 بلکه در صورت رخداد پس لرزههای نسبتا شدید نیز میتواند منجر به خرابی،در زلزلههای با دوام باال ممکن است باعث خرابی سازهها شود
 در این مقاله به بررسی عملکرد سازههای بتنی تحت تأثیر زلزلههای با مدت زمان مؤثر متفاوت پرداخته میشود و تأثیر کاهش.آنها گردد
15  و9 ،3  برای این منظور سه ساختمان بتنی.سختی و مقاومت اعضای سازه در اثر حرکات رفت و برگشتی زلزله مورد ارزیابی قرار میگیرد
 مدلسازی شده و تحت تأثیر رکوردهایی که از نظر انرژی مقیاس شده و شرایطSeismostruct 2016 طبقه توسط نرمافزار اجزای محدود
 این رکوردها از نظر مدت دوام مؤثر متفاوت است تا بتوان تفاوت رفتار سازه را در دوامهای مختلف بررسی.خاک یکسانی دارند قرار میگیرند
 نتایج تحلیل غیرخطی تاریخچهی زمانی روی سازه با رکوردهای اشاره شده نشان میدهد که تعداد مفاصل پالستیک ایجاد شده و.نمود
 همچنین مطالعهی رفتار ساختمانها طی زلزلههای.تغییر مکان بیشینه در زلزلههای با دوام باال به مراتب بیشتر از زلزلههای با دوام کم است
ً
 بلکه هر چه تعداد سیکلهای زلزله که.با دوام مختلف نشان میدهد که نمیتوان زلزلهها را صرفا بر اساس دوام ظاهری آنها مرتب نمود
.دارای دامنهی شتاب بیشتر از یک حد مشخص باشد اثرات آن بر سازه بیشتر است
 کاهش مقاومت، زوال سختی، سازه بتنی، مدت زمان مؤثر زلزله:واژههای کلیدی
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The Effect of Earthquake Duration on
vulnerability of Concrete Buildings
Lila Mojtahedi1, Hamid Saffari2*

Abstract
he earthquake duration has a significant effect on the amount of destruction of structures. Some samples of
The earthquake duration has a significant effect on the amount of destruction of structures. Therefore, it is
important to study seismic sources that can produce earthquakes with a long duration in Iran, and the effects of
long duration on structures should be considered at the design time. This problem is not just due to a long duration
earthquake, but also some large aftershocks can make destruction. In this article, the performance of concrete
structures affected by different durations is studied and the effects of stiffness degradation and strength loss of the
structural members under cyclic movements of the earthquake are assessed. For this purpose, three concrete buildings like 3, 9 and 15 stories have been modeled by finite element software Seismostruct 2016 modeling and have been
affected by energy scaled records and same soil conditions. These records are different in terms of effective duration to can study the behavior of the structure in different durations.The results of non-linear time history analysis
of the structure under mentioned records indicate that the number of plastic hinges and maximum displacement
caused by earthquakes with a long duration is much higher than those with low duration. Also, the study of the
behavior of buildings under earthquakes with different duration shows that earthquakes should not be arranged
according to their apparent durations. The number of cycles of the earthquake with high accelerations to a certain
limit increases, the more effects on structures is increased.
Keywords: Effective Duration, Concrete Structure, Stiffness Degradation, Strength Loss
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تأثیر بازهی زمانی زلزله بر شدت آسیبپذیری ساختمانهای
بتنی

مــدت حرکات و جنبش نیرومند زمین تأثیر قابل توجهی بر
میزان آسیبهای ناشی از زلزله بر ساختمانها دارد .بسیاری از
فرایندهای فیزیکی مانند کاهش سختی و مقاومت انواع سازهها
به تعداد سیکلهای بار یا تنش که در حین زلزله به وجود میآید
بستگی دارنــد .یک حرکت با مدت کوتاه حتی ا گر دامنهی بزرگی
داشته باشد ممکن اســت تعداد کافی سیکل بــار ،بــرای رسیدن
ســازه به گسیختگی ایجاد ننماید .از طــرف دیگر یک حرکت با
دامنهی متوسط اما مدت طوالنی سیکلهای بارگذاری کافی برای
ایجاد خرابی در سازهها ایجاد خواهد کرد .تحریکات زمین که از
رویدادهای با بزرگا و شدت زیاد تولید شدهاند و گزارشات ثبت شده
در محلهایی که در فواصل دور از کانون زمینلرزه قرار دارند همگی
یادآور مدت زمانهای طوالنی زمینلرزه هستند .از این رو سازههای
ساخته شده در این مناطق باید ظرفیت تحمل و باربری در مقابل
تحریکات طوالنی زمین را نیز با توجه به شرایط خاک ساختگاه
داشته باشند [.]1
دوام زلزله ارتباط مستقیمی با بزرگای لرزهای دارد [ .]2از سوی
دیگر پژوهشگران متعددی رابطهی میان خرابی سازهها با مدت
دوام جنبش نیرومند زمین را مطالعه نمودهاند .چای و همکاران،
پیشنهاد دادهاند که یک مدت حرکت زمین بزرگتر ،برش پایهی
طراحی غیر االستیک را افزایش میدهد [ .]3با وجــود مطالعات
مختلف برای بررسی مشخصات مدت دوام حرکت قوی زمین و
وجود چندین تعریف متفاوت از مدت دوام هنوز نیاز به مطالعهی
بیشتری در ارتباط با نحوهی تأثیر دوام زلزله بر سازهها وجود دارد.
عدم لحاظ مدت دوام در آییننامههای طراحی لــرزهای ،دلیلی
ً
برای توجه نسبتا کم به معادالت پیشبینی برای مدت دوام در
مقایسه با معادالت میرایی ،بــرای شتابهای طیفی شــده است
[ .]4دستورالعمل  FEMA 440اطالعات بـهروز شــدهای راجع به
مدلسازی سازهها از جمله ساختمانهای بتن مسلح با در نظر
گرفتن زوال سختی ،کاهش مقاومت و پاسخ دینامیکی غیر خطی
ارائه داده است [ .]5در یک تحقیق زوال سختی سه بعدی و کاهش
مقاومت با در نظر گرفتن خرابی پیشروندهی سازههای بتن مسلح
بررسی شده است [ .]6باید افزود بررسی دوام زلزله گاه به صورت
اثر زلزلههای پیاپی و پسلرزهها بر سازهها بررسی شده است [،8 ،7
 .]9عالوه بر مدلهای شبیهسازی شدهی آزمایشگاهی و نظری،
کاهش مقاومت و سختی در اثر زلزلههای پیاپی واقعی نیز بر روی
سازههای بتن مسلح بررسی شده است [.]10

انواع مدت دوام لرزهای
در رابطه با تعیین مدت زمان دوام حرکات شدید روشهای
متفاوتی بــا استفاده از خصوصیات و پــارامــتــرهــای مؤثر منحنی
شتاب -زمان زلزله وجود دارد .روشهایی که تعریف زمان دوام
حرکات شدید را با استفاده از خصوصیات شتاب نگاشتهای ثبت
شدهی زمینلرزهها مطرح میکنند میتوان به سه دسته مطابق زیر
تقسیم کرد [:]11

مدت دوام بازهای
سادهترین تعریف زمان دوام ،زمان دوام بازهای 1است که در
این تعریف فاصلهی زمانی بین اولین و آخرین مرتبهای که شتاب
حرکات زمین از یک مقدار معین بیشتر میشود بهمنزلهی مدت
زمان زلزله در نظر گرفته میشود .در این رابطه پیج [ ،]12مدت
زمان زلزله را بر اساس شتاب آستانه  0/05 gدر نظر گرفته است .در
این تعریف شکل رکورد در قسمت حرکات شدید به هیج وجه لحاظ
ً
نشده نیست و ممکن است دو زلزلهی کامال متفاوت با یک شتاب
آستانهی یکسان یک زمان دوام برابر را نشان دهند.
مدت دوام یکنواخت
تعریف دیگر که خصوصیات کلی رکورد را در نظر میگیرد ،مدت
زمان یکنواخت نامیده میشود .این مدت زمان جمع فواصل زمانی
است که شتاب از یک مقدار معین بیشتر میشود .بولت [ ]13این
تعریف را با دو مقدار آستانه  0/05و 0/10 gمطرح نموده است.
مدت دوام معنیدار
اساس دستهی سوم از تعریفها ،توزیع تجمعی انرژی زلزله که
با استفاده از شتاب نگاشت تعیین میگردد است .این تعریف مدت
زمــان معنیدار 2خوانده میشود .مــدت زمــان معنیدار بر اساس
انتگرال مربع شتاب زمین محاسبه میشود .در اکثر این تعریفها
از شدت آریاس استفاده شده که شدت آریاس به صورت رابطهی
 1است:
π T 2
:1
ی
ه
رابط
= IA
a (t )dt
2g ∫0
در این رابطه( a(tشتاب در زمان  tاست که توسط رکورد شتاب
نگاشت مشخص میشود و IAنشاندهندهی میزان انرژی وارد بر
سازه است .نمودار تغییرات شدت آریاس برحسب زمان را نمودار
هیوسید [ ]14مینامند و تصویر  1نمونهای از آن را نشان میدهد.
ً
نمودار هیوسید معموال از یک قسمت با شیب کم تشکیل شده
است که مربوط به رسیدن امــواج  Pاســت .قسمت میانی نمودار
دارای شیب تندی است و مربوط به انــرژی ورودی اصلی در اثر
ً
امواج  Sو امواج سطحی است .شیب قسمت انتهایی نمودار نسبتا
کم است و به امواج حجمی و سطحی که به طور غیر مستقیم به
شتابنگاشت میرسند مربوط میشود .شیب هر قسمت از نمودار
هیوسید در حقیقت میانگین مربع شتاب است.
زمان دوام معنیدار به صورت فاصلهی زمانی که درصد معینی
از شدت آریاس را شامل میشود تعریف میگردد .این درصد توسط
محققان مختلف به صورتهای متفاوتی در نظر گرفته شده است.
متداولترین تعریف توسط تریفناک و بــرادی بر اساس فاصلهی
زمانی بین  % 5تا  % 95شتاب آریاس ارائه شده است [.]15
در یک تحقیق همبستگی پارامترهای مختلف دوام لرزهای با
شاخصهای خسارت روی سازههای بتن مسلح بررسی شده است
[ .]16همچنین تعداد زیادی از برنامههای مدت دوام وابسته به
مهندسی ســازه بــرای ارزیابی بهبود لــرزهای را میتوان در مقاالت
یافت .هاوسنر [ ]17از اولین محققانی بود که پیشنهاد کرد که
سازهها باید طــوری طراحی شوند که دارای ظرفیت جذب کافی
انرژی برای مقاومت در برابر انرژیهای اعمال شده به وسیلهی

a2 (t )dt

0

2g

IA 

در اين رابطه ) a(tشتاب در زمان  tبوده که توسط رکورد شتاب نگاشت مشخص ميشود و IAنشاندهندهي ميزان انرژي وارد
بر سازه است .نمودار تغييرات شدت آرياس برحسب زمان را نمودار هيوسيد [ ]14مينامند و تصوير  1نمونهاي از آن را نشان
ميدهد.

نمودار هيوسيد معموال از يک قسمت با شيب کم تشکيل شده است که مربوط به رسيدن امواج  Pاست .قسمت مياني
نمودار داراي شيب تندي است و مربوط به انرژي ورودي اصلي در اثر امواج  Sو امواج سطحي است .شيب قسمت انتهايي
نمودار نسبتا کم است و به امواج حجمي و سطحي که به طور غير مستقيم به شتابنگاشت ميرسند مربوط ميشود .شيب
هر قسمت از نمودار هيوسيد در حقيقت ميانگين مربع شتاب است.
زمان دوام معنيدار به صورت فاصلهي زماني که درصد معيني از شدت آرياس را شامل ميشود تعريف ميگردد .اين
درصد توسط محققان مختلف به صورتهاي متفاوتي در نظر گرفته شده است .متداولترين تعريف توسط تريفناک و برادي
بر اساس فاصلهي زماني بين  % 5تا  % 95شتاب آرياس ارائه شده است [.]15
در يک تحقيق همبستگي پارامترهاي مختلف دوام لرزهاي با شاخصهاي خسارت روي سازههاي بتن مسلح بررسي شده
است [ .]16همچنين تعداد زيادي از برنامههاي مدت دوام وابسته به مهندسي سازه براي ارزيابي بهبود لرزهاي را ميتوان در
مقاالت يافت .هاوسنر [ ]17از اولين محققاني بود که پيشنهاد کرد که سازهها بايد طوري طراحي شوند که داراي هرفيت
جذب کافي انرژي براي مقاومت در برابر انرژيهاي اعمال شده به وسيلهي جنبش زمين را داشته باشند .تقاضاي انرژي
حرکت زمين نيز تابعي از شدت و مدت دوام زلزله است .هاوسنر همچنين پيشنهاد کرد که در دو حرکت زمين با طيف شدت
يکسان ،اگر مدت دوام يک حرکت بيشتر از ديگري باشد ،دو حرکت ممکن است داراي اثرات خرابي متفاوتي باشند .تصوير
دارند14در] حالي که زمان دوام آنها متفاوت است [.]1
 2نشان ميدهدکه  2نگاشت مقدار شتاب ماکزيمم ()PGA
مشابهوسيد [
نمودار هي
تصوير :1:1نمودار
هیوسید []14
تصویر
3

تصویر  :2مقایسهی دو نگاشت با  PGAیکسان و زمان دوام متفاوت []1
تصوير  :2مقايسهي دو نگاشت با  PGAيکسان و زمان دوام متفاوت []1
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جنبش زمین را داشته باشند .تقاضای انرژی حرکت زمین نیز تابعی
انرژی ایجاد شده بیشتر از انرژی وارد شده باشد ،تمام انرژی وارد
آنگ و برترو [ ]18يک تحقيق وسيع دربارهي تقاضاي انرژي سازهها تحت زلزله انجام دادهاند .اين مطالعات نشان ميدهد
از شدت و مدت دوام زلزله است .هاوسنر همچنین پیشنهاد کرد
شده به ســازه در طول مدت زمــان حرکت زمین ،توسط میرایی و
که تقاضاي انرژي از حرکت زمين به وسيلهي سازه به شکل ميرايي و کرنش االستيک برگشتپذير تلف ميشود .روابط ميان
که در دو حرکت زمین با طیف شدت یکسان ،اگر مدت دوام یک
چرخهی عملکرد هیسترزیس اتالف میگردد .این چرخهی رفتاری
انرژي ورودي و اوج سرعت طيفي با مدت دوام حرکت قوي زمين مرتبط است .اين نتيجه با يافتههاي شوم [ ]19و رهنما و
حرکت بیشتر از دیگری باشد ،دو حرکت ممکن است دارای اثرات
غیر االستیک باعث خسارات جزئی به سازه میشود و اثرات تجمعی
مانوئل [ ،]20که نشاندهندهي وجود رابطهاي ميان تقاضاي انرژي ورودي و انرژي چرخهاي (انرژي تلف شده به وسيلهي
خرابی متفاوتی باشند .تصویر  2نشان میدهد که  2نگاشت مقدار
این خسارات جزئی باعث فروپاشی سازه میگردد [ .]21باید افزود
رفتار چرخهاي سازه ،که به تغيير شکل پالستيک غيرقابل جبران سازه مرتبط است) ،با مدت دوام حرکت زمين است ،تقويت
بررسی افــت مقاومت و سختی با توجه به شرایط ســازه از جمله
شتاب ماکزیمم ( )PGAمشابه دارند در حالی که زمان دوام آنها
ميگردد .در يک سازه اگر انرژي ايجاد شده بيشتر از انرژي وارد شده باشد ،تمام انرژي وارد شده به سازه در طول مدت زمان
متفاوت است [.]1
شکلپذیری آن متفاوت باشد .در چند تحقیق بررسی رفتار تنزل
حرکت زمين ،توسط ميرايي و چرخهي عملکرد هيسترزيس اتالف ميگردد .اين چرخهي رفتاري غير االستيک باعث خسارات
آنگ و برترو [ ]18یک تحقیق وسیع دربارهی تقاضای انرژی
یافتهی چرخههای هیسترزیس در تحلیل استاتیکی غیرخطی
جزئي به سازه ميشود و اثرات تجمعي اين خسارات جزئي باعث فروپاشي سازه ميگردد [ .]21بايد افزود بررسي افت مقاومت
سازهها تحت زلزله انجام دادهاند .این مطالعات نشان میدهد که
سازههای بتن آرمه با شکلپذیری مختلف بررسی شده است [،22
.]23
تقاضای انرژی از حرکت زمین به وسیلهی سازه به شکل میرایی
درک اثر مدت زمان حرکت زمین در آسیب تجمعی و مکانیزم
و کرنش االستیک برگشتپذیر تلف میشود .روابــط میان انرژی
4
شکست ما را یک گام به جلوگیری از فروپاشی ناشی از زلزله در آینده
ورودی و اوج سرعت طیفی با مدت دوام حرکت قوی زمین مرتبط
نزدیک خواهد کرد و همچنین میتواند در بهبود آئیننامههای
است .این نتیجه با یافتههای شوم [ ]19و رهنما و مانوئل [،]20
که نشاندهندهی وجود رابطهای میان تقاضای انرژی ورودی و
ساختمانی کمک کند.
انرژی چرخهای (انرژی تلف شده به وسیلهی رفتار چرخهای سازه،
سازههای بتن مسلح در برابر تحریکات زلزلههای متعدد نیز
ً
که به تغییر شکل پالستیک غیرقابل جبران سازه مرتبط است) ،با
بسیار آسیبپذیر هستند .محققان عمدتا بر روی آسیبپذیری
مدت دوام حرکت زمین است ،تقویت میگردد .در یک سازه ا گر
ل ــرزهای ســازههــا تحت زلــزلـههــای مـخــرب ،بــا صــرف نظر از تأثیر
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زلزلههای قبلی ،تمرکز کردهاند .این تأثیرات شامل کاهش سختی
و مقاومت ناشی از تجمع آسیبها در مصالح ساختمانی تحت
چرخههای سیکلیک با دامــنـهی بــزرگ و همچنین تأثیر ∆ - P
است که در اثر جابجایی باقی مانده ناشی از زلزلههای قبلی ایجاد
م ـیشــود .کاهش سختی و مقاومت بــه طــور مــؤثــری مشخصات
دینامیکی سازهی آسیبدیده را تحت تأثیر قرار میدهد .در نتیجه
بر روی پاسخ سازهها در زلزلههای آینده نیز تأثیرگذار خواهد بود.
نتایج نشان داده اســت کــه تــوالــی پـسلــرزه تجمع آسیب در
سازهها را افزایش خواهد داد؛ عــاوه بر ایــن ،توالیهای مختلف
زلزله با انرژی ورودی یکسان ،مودهای خرابی یکسانی را در سازهها
باعث خواهد شد [.]24
روش تحقیق
اعضای بتنی مسلح تحت تغییر شکل غیر االستیک سیکلی
در این مطالعه از سه قاب بتن مسلح  9 ،3و  15طبقه استفاده
ممکن است هم کاهش سختی و هم کاهش مقاومت نشان دهند.
شــده اســت .قــابهــا در راســتــای  Xدارای ســه دهــانـهی  5متری
در تحلیل غیرخطی ،انتخاب مدل هیسترزیس در پیشبینی دقیق
است و ارتفاع طبقات  3/2متر است .این قابهای دوبعدی در
پاسخ دینامیکی سازه اهمیت ویژهای دارد .مدل انتخاب شده باید
راستای XZتوسط نرمافزار  SeismoStruct 2016مطابق تصویر 3
بتواند رفتاری مشابه با رفتار هیسترزیس واقعی ایجاد نماید و در آن
مدلسازی شدهاند .در ارتباط با صحتسنجی تحلیلهای انجام
عواملی مانند کاهش مقاومت را بتوان در نظر گرفت.
یافته خاطر نشان میگردد کلیهی تحلیلهای انجام یافته با این
تحقیقات نشان داده است که پارامتر زوال بر خسارت لرزهای
گرفته از
صورتنگاشت
توسط 3
کادمیک وسپس
استخراج شده و
افزاربهينه
مقاطع
تحليهل
مورد
استاتيک
ابتدا
سازه
است
ثبت شده
تحت الیسنس آ
گرفته و نرم
قرارافت
ای که
به گون
معادلدارند
تأثیريبسزایی
روشمسلح
هایبهبتنی
ساختمان
است.محتمل مربوط به عدم استفاده
خطاهای
هایغيقاب
ساختمان
هايایمن شدن
دوامبه نا
منجر
مقاومت بیش
دور ازگرفته
هايبهقرار
خروجیزمان
رخطي تارويخچه
آناليز
متفاوت ،تحت
مختلفاز با40م%دت
زلزلههاي
از نسخهی اصلی سایر نــرمافــزارهــا اســت .همچنین مقایسهی
خمشی مـیگــردد ،زیــرا در ایــن صــورت ساختمانها دچــار خسارت
شدید و غیر قابل تعمیر گردیدهاند [.]25
هــدف از ایــن تحقیق مطالعهی تغییرات سختی و مقاومت
ساختمانهای با اسکلت بتنی است که تحت تأثیر زلزلههای با
دوام مختلف قــرار گرفتهاند .این کار با تأثیر کلیهی پارامترهای
مؤثر بر کاهش مقاومت و سختی ساختمانهای بتنی و شبیهسازی
سازهی بتنی و رفتار آن در نرمافزار تحلیل غیرخطی سازهی بتنی
صورت میگیرد .با استفاده از نتایج این مطالعات میتوان قضاوت
مناسبی بر ظرفیت باقیماندهی سازههای آسیبدیده از زلزله برای
استفادهی مجدد یا تخریب و نوسازی آنها نمود.
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طبقه
قاب سه
طبقه
قاب سه

طبقه
قاب 9
طبقه
قاب 9

تصوير  :3قابهای مورد تحليل
تصویر  :3قابهای مورد تحلیل

طبقه 15طبقه
قاب 15قاب

در آغاز  11رکورد با زمانهاي متفاوت انتخاب گرديد ،رکوردهاي انتخابي ابتدا در نرمافزار  Seismo Signalفيلتر شده
سپس توسط نرمافزار  Seismo Artifشتاب نگاشتها مقياس گرديدند .نحوهي مقياس کردن شتابنگاشتها بدين صورت
است که نخست ساختگاه هدف از نوع خاک نوع  2آئيننامهي  2800و در شهري با لرزهخيزي بسيار زياد که مطابق آئيننامهي
 2800ايران شتاب مبناي آن  0/35gاست  ،انتخاب گرديد .سپس طيف طرح اين ساختگاه مطابق روابط ارائه شده در

جدول  :1مشخصات زلزلههای مقیاس شده به انرژی بر اساس طیف خا ک نوع  IIو شتاب 0/35 g
ردیف

نام رویداد

ایستگاه

سال

بزرگا ()Mw

مدت زمان مؤثر ()Sec

PGA

1

Bam

Kerman

2003

6.6

30.97

0.264

2

Bam

Gale Ganj

2003

6.6

16.19

0.320

3

Bam

Golbaf

2003

6.6

37.48

0.332

4

Bam

Andoohjerd

2003

6.6

23.33

0.353

5

Bam

Baft

2003

6.6

17.81

0.268

6

Bam

Horjand

2003

6.6

12.53

0.303

7

Bam

Rayen

2003

6.6

22.53

0.328

8

Elmayor

North Shore

2010

7.2

47.14

0.321

9

Elmayor

Moreno Valley

2010

7.2

33.44

0.344

10

Coalinga

Parkfield-Cholame

1983

6.4

40.94

0.357

11

Coalinga

Parkfield-Vineyard

1983

6.4

44.80

0.279

جدول  :2مشخصات زلزلههای گزینش شدهی نهایی
ردیف

نام رویداد

ایستگاه

سال

بزرگا

مدت زمان مؤثر ()Sec

PGA

1

Bam

Andoohjerd

2003

6.6

23.33

0.353

2

Elmayor

Moreno Valley

2010

7.2

33.44

0.344

3

Landers

Inglewood-Union Oil

1992

7.2

44.80

0.323

پاییز و زمستان
1398
دوفصلنامه
علمی و پژوهشی

تأثیر بازهی زمانی زلزله بر شدت آسیبپذیری ساختمانهای
بتنی

تحلیلها با تحلیلهای نرمافزار  Sap، Etabsو  Perform3Dبیانگر
تطابق نسبی خروجیها است ،لکن به دلیل پیشرفته بودن نرمافزار
 SeismoStructدر لحاظ نــمــودن اث ــرات زوال سختی و کاهش
مقاومت با مدلهای مختلف از آن در تحلیل نهایی استفاده گردید.
قابها از نوع بتن مسلح و سیستم مقاوم در برابر نیروی
جانبی از نوع قاب خمشی است .بارگذاری لرزهای سازهها بر
اساس خاک نوع  2و منطقه با لرزهخیزی خیلی زیاد انجام یافته
است .طراحی اعضا بر اساس آییننامهی  ACI 05-318صورت
گرفته است .بارگذاری بر مبنای مبحث ششم مقررات ملی
ساختمان است و بار زندهی طبقات و بام به ترتیب  200و150
کیلوگرم بر متر مربع است.
سازه ابتدا به روش استاتیکی معادل مورد تحلیل قرار گرفته و
مقاطع بهینه استخراج شده و سپس توسط  3نگاشت از زلزلههای
مختلف با مدت دوامهای متفاوت ،تحت آنالیز غیرخطی تاریخچه
زمانی قرار گرفته است.
در آغاز  11رکورد با زمانهای متفاوت انتخاب گردید،
رکوردهای انتخابی ابتدا در نرمافزار  Seismo Signalفیلتر شده
سپس توسط نرمافزار  Seismo Artifشتاب نگاشتها مقیاس
گردیدند .نحوهی مقیاس کردن شتابنگاشتها بدین صورت است

که نخست ساختگاه هدف از نوع خاک نوع  2آئیننامهی 2800
و در شهری با لرزهخیزی بسیار زیاد که مطابق آئیننامهی 2800
ایران شتاب مبنای آن 0/35 gاست ،انتخاب گردید .سپس طیف
طرح این ساختگاه مطابق روابط ارائه شده در آئیننامهی 2800
(ویرایش چهارم) محاسبه و به نرمافزار  Seismo Artifمعرفی
گردید .در ادامه با این نرمافزار کلیهی رکوردهای انتخاب شده
در محدودهی دوره  0.04تا  5ثانیه و با توجه به مشخصههای
طیف طرح هدف (شتاب ماکزیمم  )0.35 gدر دامنهی زمان
اصالح و مقیاس گردیدند .با این کار تأثیر انرژی ورودی زلزلهها
و شرایط خاک در تمام شتابنگاشتها یکسان گردید .از آنجا که
با این اصالح در حوزهی زمان امکان تغییر جزئی شتابنگاشتها
و شتاب ماکزیمم آنها وجود داشت ،شتابنگاشتهای ویرایش
شده مجددا ً توسط نرمافزار  Seismo Signalدر محدوده فرکانسی
بین  0/2و  25هرتز فیلتر شدند .در ادامه زلزلههایی که دارای
شتاب ماکزیمم تقریباً یکسان (در محدوده شتاب مبنای انتخاب
شده  )0.35 gو با زمان دوام مختلف بودند ( 3شتاب نگاشت
مطابق جدول  )2انتخاب شدند و توسط نرمافزار Siesmo Struct
بر سازه اعمال گردیدند.

9

شمـاره شانزدهم

الف .رکورد زلزله Elmayor-Moreno

Elmayor-Moreno
رکورد
الف.الف.
Elmayor
زلزله-Moreno
زلزله
رکورد

10

شمـاره شانزدهم
پاییز و زمستان
1398
دوفصلنامه
علمی وپژوهشی

ب .رکورد زلزله Landers

Landers
رکوردزلزله
رکورد
زلزله Landers
ب .ب.

8
8

تأثیر بازهی زمانی زلزله بر شدت آسیبپذیری ساختمانهای
بتنی

ج .رکورد زلزله Bam-Andoohjerd

ج .رکورد زلزله Bam-Andoohjerd
تصوير  :4رکورد زلزلههای انتخابي

تصویر  :4رکورد زلزلههای انتخابی

ج .رکورد زلزله Bam-Andoohjerd
تصوير  :4رکورد زلزلههای انتخابي

Elmayor-Moreno
تغييرمكان بام
الف .الف.
Elmayor
زلزله -Moreno
تحتزلزله
تحت
تغییرمکان بام

9

ب .تغييرمكان بام تحت زلزله Landers

زلزلهLanders
تحت زلزله
بام تحت
ب .ب.
Landers
تغييرمكانبام
تغییرمکان

11

شمـاره شانزدهم
پاییز و زمستان
1398
دوفصلنامه
علمی و پژوهشی

تصویر  :5تغییر مکان بام قاب  9طبقه تحت زلزلههای انتخابی

تأثیر بازهی زمانی زلزله بر شدت آسیبپذیری ساختمانهای
بتنی

ج .تغييرمكان بام تحت زلزله Bam-Andoohjerd
Bam
زلزله-Andoohjerd
زلزله
تحت
تغییرمکان بام
ج.
Bam-Andoohjerd
تحت
تغييرمكان بام
ج.
تصوير  :5تغيير مكان بام قاب  9طبقه تحت زلزلههای انتخابي
تصوير  :5تغيير مكان بام قاب  9طبقه تحت زلزلههای انتخابي

ً

برای بررسی رفتار واقعی سازهها در اثر بارهای وارده خصوصا
گیرایی در اتصال تیر -ستون ،نسبت نیروی محوری
ظرفیت سازه
تحمل بهاالستيک
خصوصا بارهاي ناشي از زلزلههايي که باالتر از حد
براي بررسي رفتار واقعي سازهها در اثر بارهاي وارده
بارهای ناشی از زلزلههایی که باالتر از حد تحمل االستیک سازه
فشاری و سایر مالحظات صورت میپذیرد .در صورت تجاوز زاویهی
باشند استفاده از روش هاي غيرخطي ناگزير است .در اين راستا رفتار غيرخطي اعضا اعم از تيرها و ستونها با منحنيهاي چند خطي
باشند استفاده از روشهــای غیرخطی ناگزیر است .در این راستا
دوران از حدود مشخص شده میتوان سطوح عملکردی را با توجه
وقفه سازه
کنترل
نقاط
در
پالستيک)
(مفصل
مقطع
سراسر
در
لهيدگي
يا
شدن
نقاطي
غیرخطیشود.
رفتار داده مي
برازش
جاريچند
منحنبایهای
ايجادها با
پتانسيلستون
سپساز تیرها و
اعضا اعم
به میزان دوران در سه دسته عملکرد قابلیت استفاده بی
نمود.کنترل
تعریفنقاط
خطي اين
سازيیرفتار غير
ایمنیمي
) ،قرار
بررسي
ماکزيمم)
محوري
سپس برشي
خمشي،
هاي
خطینقاط با
(نظير
مدلآستانه
گيرد )LS.و
جانی (
جاریمورد (IO
نقاطی با
پتانسیلو ایجاد
شود.
تالشمی
برازش داده
فروریزش ()CP
کارههای
تحتهزلزل
درصدطبقه
نظيرقاب 9
شده در
مقاطعتشکیل
خصوصيتمفاصل
کنترلتوجه بهدر جدول 3
پالستیک) در نقاط
(مفصل
سراسر
لهیدگی در
شدن یا
برده شده
آرماتور ب
مربوطه،
باقيمانده) با
سبت مقاومت
مقطعو ن
خميري
دوران
زاويهي
(شامل
است.
شده
آورده
شده
اشاره
عملکرد
سطح
سه
در
انتخابی
ماکزیمم)
محوری
و
برشی
خمشی،
های
ش
تال
با
نقاط
(نظیر
سازه
در تيرها نسبت به درصد آرماتور باالنس ،شرايط استفاده از ميلگردهاي عرضي در محدودهي مفاصل پالستيک و در طول گيرايي در
نتیجهی  :1مطابق تصویر  7با افزایش دوام لــرزهای ،مقدار
مــورد بررسی قــرار میگیرد .مدلسازی رفتار غیر خطی این نقاط
اتصال تير -ستون ،نسبت نيروي محوري به هرفيت فشاري و ساير مالحظات صورت ميپذيرد .در صورت تجاوز زاويهي دوران از
تغییر مکانهای حداکثر بام افزایش مییابد.
کنترل (شامل زاویهی دوران خمیری و نسبت مقاومت باقیمانده)
تعدادايمني
ای،)IO،
وقفه (
استفاده
عملکرد
سه :2دسته
عملکردي را
مقاطعسطوح
مي توان
مشخص شده
بيــرزه
دوام ل
قابليتافزایش
جدول  3با
مطابق
درهی
توجهبهبهکارميزان دوراننتیج
درصدباآرماتور
مربوطه ،نظیر
خصوصیت
حدودتوجه به
با
زلزلههاي انتخابي در
تحت
سازهطبقه
قاب 9
شده در
تشکيل
جدول  3مفاصل
شرایطدر
باالنس ،نمود.
آرماتور تعريف
درصد ()CP
فروريزش
آستانهي
شده) و
برده(LS
جاني
ییابد.
افزایش م
ارتجاعی
رفتار غیر
مفاصل و نیز
استفاده
نسبت به
در تیرها
پالستیک و در طول
محدوده
عرضی
میلگردهای
مفاصلاست.
ی شده
آورده
اشارهدرشده
عملکرد
سهازسطح

Andoohjerd
Andoohjerd

Landers
Landers

Moreno
Moreno

تحت اثر
طبقه
شدهدردرقاب
تشكيلشده
پالستيکتشکیل
مفاصل پالستیک
زلزلهزلزله
تحت اثر
طبقه
قاب9 9
 :6مفاصل
تصویر :6
تصوير
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نوع مفصل پالستیک

شمـاره شانزدهم
پاییز و زمستان
1398
دوفصلنامه
علمی وپژوهشی

تعداد مفاصل تشکیل شده

جدول  :3مقایسهی مفاصل تشکیل شده در قاب  9طبقه تحت زلزلههای انتخابی
جدول  :3مقايسه مفاصل تشكيل شده در قاب  9طبقه تحت زلزلههای انتخابي
CP

LS

نوع مفصل
0
0
پالستيک
4
2

4
تعداد مفاصل
تشکيل شده

3

CP

0
2
4

IO
LS

9

5
0
7
4
3

IO

دوام ظاهری رکورد ( %5تا )%95

دوام هاهري رکورد
23/3
( %5تا )%95

9

23/3

7

44/8

5

33/4

33/4

نام رکورد

Andoohjerd

44/8

Moreno

نام رکورد
Andoohjerd
Moreno
Landers

Landers

تأثیر بازهی زمانی زلزله بر شدت آسیبپذیری ساختمانهای
بتنی

تصوير  :7مقايسه تغييرمكانها در سازه  9طبقه

تصویر  :7مقایسهی تغییرمکانها در سازه  9طبقه

نتيجهي  :1مطابق تصوير  7با افزايش دوام لرزهاي ،مقدار تغيير مکانهاي حداکثر بام افزايش مييابد.
11
نتيجهي  :2مطابق جدول  3با افزايش دوام لرزهاي ،تعداد مفاصل و نيز رفتار غير ارتجاعي سازه افزايش مييابد.

تصوير  :7مقايسه تغييرمكانها در سازه  9طبقه

نتيجهي  :1مطابق تصوير  7با افزايش دوام لرزهاي ،مقدار تغيير مکانهاي حداکثر بام افزايش مييابد.
نتيجهي  :2مطابق جدول  3با افزايش دوام لرزهاي ،تعداد مفاصل و نيز رفتار غير ارتجاعي سازه افزايش مييابد.

الف .تغييرمكان بام تحت زلزله Elmayor-Moreno

الف .تغییرمکان بام تحت زلزله Elmayor-Moreno

12

ب .تغييرمكان بام تحت زلزله Landers
ب .تغييرمكان بام تحت زلزله Landers

ب .تغییرمکان بام تحت زلزله Landers

انتخابي
طبقه تحت زلزلههای
قاب 3
تغييرر مكا
تصويرج :8.تغيي
Bam-Andoohjerd
زلزله
بامتحت
مكاننبام

انتخابي
های
طبقه تحت
بامن بام
مکان مكا
تغییر :8تغيير
تصویر :8تصوير
انتخابی
های
زلزلهه
تحت زلزل
قاب 3طبقه
قاب 3

13
13

شمـاره شانزدهم
پاییز و زمستان
1398
دوفصلنامه
علمی و پژوهشی

تأثیر بازهی زمانی زلزله بر شدت آسیبپذیری ساختمانهای
بتنی

Bam-Andoohjerd
بام بام
مکانمكان
تغییر .تغيير
ج
Bam
زلزله -Andoohjerd
تحتزلزله
تحت
ج.

13

Andoohjerd
Andoohjerd
Andoohjerd

Landers
Landers

Moreno
Moreno
Moreno

تحت اثر
قاب3 3طبقه
درقاب
شدهدر
ل شده
مفاصل
تصوير :9
زلزلهزلزله
تحت اثر
طبقه
تشكييل
کتشك
پالستيک
پالستي
مفاصل
تصوير :9

Landers

(b)Andoohjerd
(a)Moreno
تصویر  :9مفاصل Landers
طبقه تحت اثر زلزله
شده در قاب 3
)(c)(cتشکیل
پالستیک
(b)Andoohjerd
(a)Moreno
Landers

(b)Andoohjerd (a)Moreno (c) Landers
جدول  :4مقايسه مفاصل تشکيل شده در قاب  3طبقه در زلزلههاي انتخابي

جدول  :4مقايسه مفاصل تشکيل شده در قاب  3طبقه در زلزلههاي انتخابي

5( 3
رکورد
جدول  :4نوع
طبقه در زلزلههای انتخابی
مفصل مفاصل تشکیل شده دردوامقاب
مقایسهی

نوع مفصل پالستیک
تعداد مفاصل تشکیل شده

14

شمـاره شانزدهم
پاییز و زمستان
1398
دوفصلنامه
علمی وپژوهشی

مفصليک
نوع پالست
LS
CP

پالستيک

0
0
0

CP

CP

0

0

مفاصل 0 0
تعداد 0
تعدادتشکيل
مفاصلشده 0 0

2

تشکيل شده

0

LS

IO

IO

شدت (5
%95رکورد
تادوام

LS

IO

05

5

اس)
آري23
/3

20

74

3344/4/8

004

7

2

45

7

نام رکورد

آریاس)
شدت
اس)( 5تا
رکورد
رکورد
شدت  %95نام
%95
دوامتا آري
2333/3/4
44/8

Andoohjerd
23/3

Moreno
Andoohjerd
33/4
Landers
Moreno

44/8

نام رکورد

Andoohjerd
Moreno
Landers

Landers

تصوير :10مقايسهی تغيير مكانها در سازهی  3طبقه

تصویر :10مقایسهی تغییر مکانها در سازهی  3طبقه
مطابق جدول  4با افزايش دوام لرزهاي ،مقدار تغيير مکانهاي حداکثر بام و تعداد و محدودهي مفاصل پالستيک به ترتيب افزايش
جدول  :5مقایسهی مفاصل تشکیل شده در زلزلههای انتخابی در سازهی  3طبقه
نيافته است .طي تحليلهاي متعدد و با نرمافزارهاي معتبر مختلف صحت نتايج آناليز تأييد شد .با بررسي عميقتر ،مشخص گرديد
سازهی  3طبقه
مكانها در
تغيير
تصوير :10مقايسهی
اصالح
دوام
نامک
داد .از اين رو ي
شتر %تاانجام
کمتر و ب
دوامهاي
اساسن دوام
شدهدقبريقي بي
سهي
توان مقاي
آرياس نمي
مفصلتعريف
نوع که با
شدت IO
 95درصدLS
دوام مؤثر  5تاCP
پالستیک
رکورد
)%95
رکوردي(5
ظاهری
تجاوز یا کاهش از±0/2 g
آستانهي شتاب حداقلي برابر با  0/2 gانتخاب گرديد و دوام شتابنگاشتها از لحظه تجاوز از شتاب  ±0/2 gتا کاهش از شتاب ±0/2 g
Morenoفزايش
33/4مفاصل پالستيک به ترتيب ا
حداکثر بام و تعداد و محدودهي
دوام لرزهاي0،مقدار تغ4يير مکان
مطابق جدول  4با افزايش
هاياست7/6.
اصالح شده آنها آورده شده
محاسبه گرديد .در زير مدت 0دوام

تأثیر بازهی زمانی زلزله بر شدت آسیبپذیری ساختمانهای
بتنی

گرديد
23/3با بررسي عميقتر ،مشخص
صحت نتايج آناليز تأييد شد.
شدههاي
تحليل
مفاصلطي
تعداد است.
نيافته
Andoohjerd
نرمافزارهاي 5معتبر مختلف8/8
متعدد و با 0
0
تشکیل
Landersرو يک
 44/8و بيشتر انجام داد .از اين
22/2ي دقيقي بين دوامهاي کمتر
شدت آرياس 7نميتوان مقايسه
درصد 2
که با تعريف دوام مؤثر  5تا 0 95
آستانهي شتاب حداقلي برابر با  0/2 gانتخاب گرديد و دوام شتابنگاشتها از لحظه تجاوز از شتاب  ±0/2 gتا کاهش از شتاب ±0/2 g
شده است.
مقدار آنها
اصالح شده
جدولد4.دربا زير
مطابق گردي
محاسبه
آوردههای
تغییر مکان
دواملرزهای،
مدتدوام
افزایش
 14شتاب  ±0/2 gمحاسبه گردید .در زیر مدت دوام اصالح شدهی
آنها آورده شده است.
حداکثر بــام و تــعــداد و مــحــدودهی مفاصل پالستیک بــه ترتیب
مشخص میشود که با در نظر گرفتن مقدار دوام اصالح شده بر
افزایش نیافته است .طی تحلیلهای متعدد و با نرمافزارهای معتبر
پایهی  ±0/2 gترتیب افزایش تغییر مکانهای غیر ارتجاعی برقرار
مختلف صحت نتایج آنالیز تأیید شد .با بررسی عمیقتر ،مشخص
گردید که با تعریف دوام مؤثر  5تا  95درصد شدت آریاس نمیتوان 14است.
خــاطــر نــشــان م ـیگــردد س ــازهه ــای بلند (نـظـیــر  9طـبـقــه) به
مقایسهی دقیقی بین دوامهای کمتر و بیشتر انجام داد .از این رو
شتابهای پایینتری حساس هستند .در این تحقیق با در نظر
یک آستانهی شتاب حداقلی برابر با  0/2 gانتخاب گردید و دوام
شتابنگاشتها از لحظهی تجاوز از شتاب  ±0/2 gتا کاهش از
گرفتن آستانه  ± 0/g1ترتیب مشابهی (بــدون تغییر) برای مدت

جدول  :6مقایسهی مفاصل تشکیل شده در زلزلههای انتخابی در سازهی  3طبقه
محدودهی شدت آریاس معادل با زمان و دوام مشابه

دوام اصالح شده بر اساس تجاوز یا کاهش از±0/2 g

 14تا  78درصد

7/6

 12تا  74درصد

8/8

 1تا  70درصد

22/2

نام رکورد
Moreno
Andoohjerd
Landers

جدول :7مقایسهی مفاصل تشکیل شده در زلزلههای انتخابی در سازهی  15طبقه
نوع مفصل پالستیک

CP

LS

IO

دوام ظاهری رکورد ( %5تا )%95

تعداد مفاصل تشکیل شده

6
8
13

4
4
0

2
1
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دوام رکوردها مالحظه گردید .از این رو به اصالح دوام رکوردها برای
سازهی  9طبقه نیازی نیست.
بهمنظور تطبیق محدودهی شتابی  ±0/2 gبا دامنه dآریاس
با سعی و خطا دامنههای مشابه زیر محاسبه گردید:
بهطور مشابه و برای اطمینانبخشی از صحت استنتاج سه
رکــورد انتخاب شده بر مدل ساختمان  15طبقه اعمال گردیدند
و تعداد مفاصل تشکیل شده به ازای هر زلزله و در هر سه سطح
عملکرد محاسبه گــردیــد .نتایج ایــن تحلیل در جــدول  7بهطور
خالصه آمده است و نتایج همانند سازهی  9طبقه نشانگر آن است
که در سازههای بلند شتاب آستانهی کمتر تأثیر بیشتری بر سازه
دارد و همان ترتیب دوام آریاسی مطابق با ترتیب مفاصل ایجاد
شده است.

یافتهها

بحث و نتیجهگیری
نتایج تحلیل غیرخطی با در نظر گرفتن اثرات زوال سختی و
ً
مقاومت در سازههای نسبتا بلند مرتبه ( 9و  15طبقه) نشان داد

که با افزایش دوام لــرزهای ،مقدار تغییر مکانهای حداکثر سازه،
تعداد مفاصل و نیز رفتار غیر ارتجاعی ســازه افزایش مییابد .در
تحلیل غیرخطی سازهی سه طبقه نخست بررسی عمیقتری روی
دوام انجام گرفت و آستانهی شتاب حداقلی برابر با  0/2 gدر نظر
گرفته شد و دوام شتابنگاشتها توسط نرمافزار  Excelاز لحظهی
تجاوز از شتاب  ±0/2 gتا کاهش از شتاب ± 0/2 gمحاسبه گردید.
با در نظر گرفتن مقدار دوام اصالح شده بر پایهی  ±0/2 gترتیب
افزایش تغییر مکانهای غیر ارتجاعی و مفاصل پالستیک سازه
محرز گردید.
خاطر نشان میگردد طبق تحلیلهای متعدد نتیجهگیری
گردید که سازههای بلند با شتابهای کمتر تحریکپذیر هستند.
در صورت اصالح دوام شتابنگاشتها برای سازهی  9و  15طبقه بر
اساس شتاب آستانهی کمتر (نظیر ،)± 0/1 gتغییری در ترتیب دوام
شتابنگاشتها مالحظه نگردید .اما در سازههای کوتاه مرتبه،
رتبهبندی دوامهــا باید بر اســاس شتابهای آستانهی بیشتری
نسبت به ســازههــای بلند انجام گیرد .در یک نتیجهگیری کلی
میتوان گفت که هر چه تعداد سیکلهای یک شتابنگاشت -که
هم از نظر پریود متناظر نزدیک به پریود غالب سازه باشند و هم
دامنهی شتاب بیشتری داشته باشند -بیشتر باشد ،آسیبپذیری
سازه و افزایش تعداد مفاصل پالستیک و حد آنها بیشتر خواهد
شد.
نتایج تحلیل غیرخطی با در نظر گرفتن اثرات زوال سختی و
مقاومت در سازههای کوتاه و بلند مرتبه نشان داد:
 .1درصــد تشکیل مفاصل پالستیک در قابها در زلزلههای با
ً
دوام زیاد عموما بیشتر از زلزله با دوام پایین است.
 .2با افزایش دوام لرزهای ،مقدار تغییر مکانهای حداکثر سازه،
تعداد مفاصل و نیز رفتار غیر ارتجاعی سازه افزایش مییابد.
 .3مشاهده گردید ســازههــای بلند نسبت به ســازههــای کوتاه
بــه شــتــابهــای پــای ـهی ک ـم ـتــری حــســاس ان ــد و در نتیجه
آسیبپذیرتر هستند و در این گونه سازهها باید آستانه شتابی
که در محاسبهی دوام زلزله در نظر گرفته میشود را کمتر از
ساختمانهای کوتاه انتخاب نمود.
 .4آستانهی شتاب برای در نظر گرفتن دوام واقعی باید با توجه
به شرایط سازه از جمله هندسه و مقاطع و ارتفاع به گونهای در
نظر گرفته شود که آن شتاب باعث ایجاد رفتار غیرخطی در اعضا
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در این تحقیق رکوردهای مختلفی بر اساس دوامهای متفاوت
انتخاب گردیدند و توسط نــرمافــزار  SeismoArtifبر روی طیف
خاک نوع  2آئیننامه  2800و ساختگاه با لرزهخیزی بسیار زیاد
( )0/g35مقیاس شدند .با این کار تأثیر انرژی ورودی زلزلهها و
ً
شرایط خاک در تمام شتاب نگاشتها یکسان شد و مقایسه صرفا
روی دوامهــای مختلف قابل انجام گردید .در ادامــه آن دسته از
ً
زلزلههایی که دارای شتاب تقریبا یکسان با زمــان دوام مختلف
بودند انتخاب شــده و ســازههــای الگوی  9 ،3و  15طبقه توسط
نرمافزار  Siesmo Structمدلسازی و تحت تحلیل غیر خطی با
در نظر گرفتن اثرات زوال سختی و کاهش مقاومت قرار گرفتند.
یافتهها نشانگر آن هستند که در سازههای کوتاه مرتبه افزایش
ً
دوام آریاسی الزاما به معنی افزایش آسیبهای وارد بر سازه نیست،
بلکه آسیبهای وارد بر ســازه در سازههای کوتاه به مدت زمانی
که ســازه تحت شتاب آستانهی باالتری قــرار گرفته اســت مرتبط
است .در سازههای بلندتر سازه با شتابهای آستانهی کمتری نیز
آسیبپذیر میشود و افزایش دوام آریاسی میتواند نشانگر افزایش
آسیب بیشتر باشد.
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راهبردهای ــی بهمنظ ــور کاه ــش آس ــیبپذیری بافتهـــای
تاریخ ــی در براب ــر زلزل ــه
 بافت تاریخی شهر یزد:مطالعهی موردی

amjad6161@gmail.com ، پژوهشگاه مهندسی بحرانهای طبیعی، دانشجوی دکتری مدیریت بحران:*محمد امجد

 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان، استادیار مدیریت: ایرج سلطانی
1397/1/29:تاریخدریافت
1397/11/16 :تاریخ پذیرش

چکیده

این پژوهش با تدوین معیارها و شاخصهای مؤثر در آسیبپذیری و مشخص نمودن نقاط آسیبپذیر در سطح بافت به دنبال تدوین راهبردهایی
 شهر یزد یکی از شهرهای کشور است که دارای بافت فرسوده و.برای پیشگیری و کاهش میزان خطرات احتمالی زلزله در بافت تاریخی شهر یزد است
ً
 از مشخصههای اصلی این بافت اصوال ناپایداری بناها و مجموعهای.تاریخی ارزشمندی است و همواره در معرض بحرانهای طبیعی و انسانی قرار دارد
 اقتصادی و مدیریتی است که نیازمند برنامهریزی بهمنظور کاهش آسیبپذیری در برابر بحران زلزله، زیستمحیطی، دسترسی،از نارساییهای کالبدی
 برای تجزیه و تحلیل دادهها از روشهای آمار توصیفی و مدل تحلیل شبکه و روش. نوع تحقیق کاربردی و روش آن توصیفی – تحلیلی است.است
، وجود مخروبهها، قدمت ابنیه، شاخصهای کالبدی شامل عرض کم معابر، نتایج حاصل از مدل تحلیل شبکه نشان میدهد. استفاده شده استswot
 بیشترین نقش را در آسیبپذیری بافت در هنگام0/22  تعداد طبقات با مقدار، نوع مصالح، مساحت قطعات تفکیکی، ترا کم ساختمانی،کیفیت ابنیه
 و7/13  بیشترین مقدار و نقاط قوت و فرصتها با ضرایب8/36  و9/41  برابر بررسیهای صورت گرفته ضعفها و تهدیدات با ضرایب.وقوع زلزله دارد
 بر اساس این اطالعات وضعیت بافت تاریخی شهر یزد با نقاط. کمترین مقدار را در آسیبپذیری بافت تاریخی شهر یزد به خود اختصاص دادهاند6/54
 تأ کید بیشتر باید بر روی مقاومسازی ابنیهی، این بدان معنا است که با روند برنامهریزیهای فعلی.) درصد45/9 ضعف بیشماری روبهرو است (یعنی
 اختصاص قسمتهایی از بافت تاریخی به فضاهای باز برای اسکان، ایجاد دسترسیهای مناسب برای خدماترسانی به موقع در شرایط بحرانی،موجود
.و تخلیهی اضطراری در شرایط بحرانی صورت گیرد
 شهر یزد، بافت تاریخی، آسیبپذیری، مدیریت بحران کالبدی، زلزله:واژههای کلیدی
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Strategic Planning to Reduce the
Vulnerability of Historical Textures
Case study: Historical Texture of Yazd City
Mohammad Amjad1* , Iraj Soltani 2

Abstract

T

his research aims to develop vulnerability criteria and indicators and to identify vulnerable points at the surface
of the tissue to prevent and reduce the risk of earthquakes in the historical context of Yazd. Yazd city is one of the
cities of the country that has a well-worn and historically valuable texture and is always exposed to natural and human
crises. The main features of this texture are structural instabilities and a series of physical, motor, environmental, economic and managerial failings that require planning to reduce vulnerability to earthquake crises. he type of research
is applied and its method is descriptive-analytical. To analyze the data, descriptive statistics methods and network
analysis and swot methods are used to formulate strategic planning. The results of the network analysis model show
that physical indices such as low passage widths, building age, demolition, building quality, building density, separation area, type of materials, number of floors with the value of 0.22 have the most role in injury Texture is susceptible
to earthquake occurrence. Compared to the study of the planning process to reduce the vulnerability of the historical
fabric of Yazd city, weaknesses and threats with coefficients of 9/41 and 8/36 have the highest amount of strengths and
opportunities with coefficients of 7/13 and 6/ 54 have the lowest amount. According to this information, the historical
context of Yazd city has numerous disadvantages (45.9%). This means that with the current planning process, more
emphasis should be placed on retrofitting Existing buildings, providing adequate access to timely services in critical situations, allocating parts of the historical texture to open spaces for emergency accommodation and evacuation
Critical event occurs.
Keywords: earthquake, physical crisis management, vulnerability, historical context, Yazd city
1 PhD student of Crisis Management, Research Institute for Natural Disasters Engineering, Isfahan, Iran; Email: amjad6161@gmail.com
2 Assistant Professor of Management, Faculty Member of Islamic Azad University, Khorasgan Branch, Isfahan, Iran
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زمانی که یک مجتمع زیستی در معرض خطرات طبیعی و
انسانی قــرار میگیرد ،علم مدیریت بحران با دیــدی همه جانبه
بررسی مؤلفههای بحران را با تأ کید بر پیشگیری و کاهش آسیبها
و خطرات مدنظر قرار میدهد .سیل ،طوفان ،رانش زمین ،طوفان،
گردباد ،زلزله ،آتشسوزی بحرانهایی هستند که هر ساله گروه
بزرگی از مردم کرهی زمین را تحت تأثیر قرار میدهند [ .]1در این
میان ،زلزله بهمنزلهی مرگبارترین مخاطرهی طبیعی بر روی
ی یک پدیدهی
زمین در نظر گرفته شده [ ]2که همواره بهمنزله 
تکرارپذیر در طول تاریخ وجود داشته و در آینده نیز وجود خواهد
داشت [ .]3تجربهی زلزلههای اخیر در ایران همچون فاجعهی
مخرب زلزلهی بم نشان میدهند که شهرهایی که دارای بافت
تاریخی گستردهای هستند به علت ناپایداری ساختاری ابنیهی
موجود در آنها – استفادهی بیشتر از مصالحی چون خشت و گل
و یا آجر و گل -در زمــان وقــوع زلزله همواره با ویرانی و خسارات
بسیار سنگین و تلفات انسانی قابل توجهی مواجه میشوند ،از
ســوی دیگر به علت عــرض کم معابر در بافتهای تاریخی این
شهرها ،عملیات نجات و امــداد با مشکل اساسی روب ـهرو میشود
به طوری که همواره دسترسیهای نامناسب عاملی برای افزایش
تلفات انسانی در مقایسه با سایر بخشهای شهر تلقی میشود [.]4
میتوان از این تجربههای زلزله نتیجه گرفت که میزان آسیبهای
کالبدی ،اقتصادی و جمعیتی در بافتهای تاریخی و کهن بیش از
سایر بافتهای شهری است .از این رو ،نه تنها بافتهای تاریخی،
زندگی ساکنان را در وضعیت موجود با مشکل روبـهرو ساختهاند،
ً
بلکه در صورت وقوع حواث غیر مترقبه (مخصوصا بحران زلزله)،
میزان آسیبپذیری در ابعاد مختلف در این گونه بافتها به شدت
افزایش مییابد .با این تفاسیر میتوان گفت مشخصههای اصلی
ً
این بافتها اصوال ناپایداری بناها و مجموعهای از نارساییهای
کالبدی ،حرکتی ،زیست محیطی ،اقتصادی و مدیریتی است [.]4
در این میان بخش عمدهای از آسیبهای ناشی از زلزله میتواند
بــه علت عــدم رعــایــت اصــول و ضــوابــط شهرسازی باشد کــه خود
متأثر از عدم توجه به تخمین صحیح از آسیبپذیری شهرها در
اثر وقوع زمین لرزهی احتمالی است .لذا بهمنظور کاهش خطر و
کنترل بحران ،توجه بیشتر به مواردی چون استانداردسازی مصالح
ساختمانی ،افزایش ضریب اطمینان و ایمنی در ساخت و سازها
و نوسازیهای بافتهای فرسوده با هــدف کاهش خطر سوانح
طبیعی بـهویــژه زلــزلــه ،مــقــاومســازی و ایمنسازی و بهینهسازی
مدیریت بحران و امداد و نجات باید در دستور کار قرار گیرد [.]5
شهر یزد یکی از شهرهای کشور است که دارای بافت فرسوده و
تاریخی ارزشمندی است که در معرض بحرانهای طبیعی زلزله
[ ،]6طوفان ماسه [ ]7و خشکسالی [ ]8قرار دارد .بافت تاریخی
شهر یزد متشکل از دو بخش است که بخش اول به صورت غیر
پیوسته و به صورت لکههای پرا کنده و بخش دوم ،بافتی پیوسته
با وسعت  519هکتار به عنوان دست نخوردهترین بافت تاریخی
کشور محسوب میشود .در این میان ،بخش دوم هستهی مرکزی

شهر یزد را تشکیل میدهد و مورد مطالعهی این پژوهش است.
جمعیت این بخش از شهر  42851نفر و تراکم خالص آن  22نفر
در هکتار و تراکم ناخالص آن  63نفر در هکتار است .تعداد بناهای
موجود در این بافت 20343 ،بنا است .این بافت پیوسته در قلب
بافت تاریخی شهر یزد در شرایط فعلی با مشکالت متعددی روبهرو
اســت که از جمله مـیتــوان به رشــد منفی جمعیت ،پایین بودن
جایگاه اجتماعی ،وجــود فضاهای مخروبه و متروکه ،دسترسی
نامناسب و از رونق افتادن مراکز اقتصادی آن اشاره کرد [ .]9در
نتیجه هدف کلی این پژوهش بررسی آسیبهای طبیعی و انسانی
در بافت تاریخی شهر یزد و ارائـهی راهبردهایی بهمنظور کاهش
آســیـبهــای فیزیکی و کــالـبــدی ،اقـتــصــادی و جمعیتی بــر بافت
تاریخی شهر یزد است.

هدف تحقیق
بپــذیــری بافت
تــدویــن راهـبــردهــایــی بهمنظور کــاهــش آسـیـ 
تاریخی شهر یزد در اثر بحران زلزله هدف این پژوهش است.

روش تحقیق
بر اساس مؤلفههای مورد بررسی نوع تحقیق آمیخته (کیفی
– کمی) و روش پژوهش توصیفی – تحلیلی است .این پژوهش
به صــورت نظری است که بخشی از اطالعات مــورد نیاز از منابع
کتابخانه ای بهوسیلهی ابزار سنجش مانند فیش ،جدول ،کارت
و مانند آن گردآوری شده و از طریق استدالل قیاسی و استقرایی،
تمثیل و تشبیه و به کمک تفکر و تعقل و منطق دادههای به دست
آمده ارزیابی و تجزیه و تحلیل و نتیجهگیری شده است .جامعهی
آماری این پژوهش ،در بخش کیفی متخصصان مرتبط با زمینهی
ً
پژوهش است .این پژوهش به منابع کامال تخصصی نیازمند است
که به روش اسنادی شامل کتابخانه و مرکز اسناد دانشگاهها و
پژوهشگاهها و مراکز تحقیقاتی و همچنین ارگانهای مرتبط با
زلزله و مدیریت بحران و سامانههای اینترنتی و نشریات تخصصی
ممکن است .برای تجزیه و تحلیل دادههــا از مدل تحلیل شبکه
( )ANPو بهمنظور تدوین راهبردها از روش  SWOTاستفاده شده
اســت .با استفاده از مدل تحلیل شبکه عوامل مهم تأثیرگذار در
شدت آسیبپذیری بافت تاریخی شهر یزد اولویتبندی شده است
ً
و نهایتا بر اساس شناسایی نقاط ضعف و تهدیدات موجود در بافت
تاریخی شهر یزد در هنگام وقوع زلزله اقدام به بهرهگیری از فرصتها
و قوتها بهمنظور کاهش میزان آسیبپذیری بافت تاریخی شده
است .به علت پهنهی وسیع بافت تاریخی یزد به میزان  519هکتار
و قریب  20343بنا بهمنزلهی جامعهی آمــاری حجم نمونه بر
اساس نمونهگیری با استفاده از رابطهی کوکران ،محاسبه گردید.
همچنین روش نمونهبرداری این پژوهش بر اساس روش کوکران
(حجم نمونه بر ایــن اســاس بــرای متخصصین  127اســت که بر
اساس فرمول کوکران حجم نمونهی نهایی انتخاب شده است)
انجام شده است .جامعهی آمــاری این پژوهش ،در بخش کمی
مؤلفهها و معیارهای کالبدی ،اقتصادی و جمعیتی محدودهی
بافت تاریخی شهر یزد شامل تعداد بناهای تاریخی ،تعداد طبقات،

نوع مصالح ،عمر بنا ،ظرفیت و عرض معابر ،وضعیت اقتصادی
ساکنین ،میزان جمعیت است .در این رابطه برای بررسی و تحلیل
میزان آسیبپذیری از مطالعهی میدانی (پرسشنامه) نیز استفاده
شده است.

مبانی نظری تحقیق
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راهبردهایی بهمنظور کاهش آسیبپذیری بافتهای تاریخی
در برابر زلزله

در طول قرن بیستم حــدود  1100زلزلهی مرگبار در  75کشور
جهان رخ داده و عــاوه بر خــســارات مــادی عظیم ،حداقل 1/5
میلیون نفر جان خود را بر اثر این رویداد طبیعی از دست دادهانـد.
ایـن در شـرایطی اسـت کـه ایــران جــزو زلزلهخیزترین کشورهای
جهان محسوب میشود .طبق آمار رسمی  17/6درصد از زلزلههای
مخرب جهـان بـه کشور ما تعلق دارد .ایــن رقــم بیش از  3برابر
زلزلههای مخرب کشور ژاپن با  7/1درصد است .بر پایهی آمارهای
رسمی هر  10سال یک زمینلرزه با بزرگی بیش از  7ریشتر و هر سال
 1/3زمینلرزه با بزرگی بین  6تا  7ریشتر و  10زمینلرزه بـا بزرگی 5
تا  6ریشتر در ایران روی داده است [ ]10که باعث گردیده در 25
سال گذشته 6 ،درصد از تلفات جانی کشور ناشی از زلزله باشد [.]11
پهنهبندی نقشههای زمین لرزهخیزی در ایــران نشان میدهد
بیش از دو سوم وسعت کشـور در محـور زمـین لـرزهخیـز پرخطری
قرار گرفته که بیشتر شهرهای پرجمعیت نیز در راستای آن استقرار
یافتهاند؛ یعنی مناطقی که بیشتر تحت تـأثیر فعالیت گسلاند و
شدت عمق کانون زمینلرزه در آنها نیز کم عمق و سطحی است
[ ]12تا جایی که  90درصــد شهرهای کشور در برابر یک زلزله،
 5/5ریشتری آسیبپـذیر گشـتهانـد [ .]13با در نظر گرفتن طول
گسلهای فعال کشور و منطقه ،خطر آنها ( 20کیلومتر اطراف گسل
ها)  35درصد از مساحت ایران با خطر جدی زمینلرزه مواجه است.
در این راستا ،شهر یزد به وسعت  13640هکتار برای قرارگیری در
حد فاصل شهرهای مهریز و اردک ــان تحت تأثیر مستقیم گسل
امتداد لغز راست بر مهریز به طول  11کیلومتر و گسل معکوس یزد –
اردکان به طول  60کیلومتر است [ .]14در این خصوص ،بربریان در
بررسی لرزهخیزی طرح فوالد آلیاژی یزد و گسلهای پیرامون آن در
سال  1988میالدی معتقد است این گسلها با زلزلههای پرانرژی
و دورهی بازگشت طوالنی همراهند که میتواند بــزرگ و ویرانگر
باشند .از مهمترین زلزلههای قرن حاضر در شهر یزد میتوان به
زلزلهی  20نوامبر 1973یزد – اردکان اشاره داشت که در ساعت 5
و 30دقیقه بامداد به فاصلهی نیم ساعت سه زمینلرزه در یزد و
اردکــان و روستاهای پیرامونی با بزرگی  M= 5 – 5/2به وقوع
پیوست و به شدت احساس گردید .همچنین زلزله ساعت 21و50
دقیقه  15نوامبر  1975شهر یزد که باعث خرابیهایی از جمله فرو
ریختن پنج بادگیر و شکستن شیشههای منازل گردید [ .]6بر این
اساس ،وقوع هر نوع مخاطرهای ،با توجه به سطح آسیبپذیری
آنها ،میتواند سبب بروز خسارات و تلفات بسیاری برای فضاهای
تحت تأثیر مخاطره گــردد [ .]15بنابراین آسیبپذیری فضاها
در برابر مخاطرات از اصلیترین عامل بــروز خسارات و تلفات به
شمار میآیند .آسیبپذیری اصطالحی است که برای نشان دادن
وسعت و میزان خسارت احتمالی بر اثــر وقــوع سوانح طبیعی به

جوامع ،ساختمانها و مناطق جغرافیایی به کار مـیرود .ارزیابی
آسیبپذیری ساختمانهای موجود در واقع یک نوع پیشبینی
خسارت دیدگی آنهــا در مقابل زلزلههای احتمالی است [ ]16و
به همین ترتیب تحلیل آسیبپذیری شهری ،تحلیل ،ارزیابی
و پیشبینی احتمال خسارتهای جانی و مالی و معنوی شهر و
ساکنان شهر در برابر مخاطرات احتمالی اســت .عوامل تأثیرگذار
بر میزان آسیبپذیری بسیار گوناگون و شامل عوامل طبیعی،
کالبدی ،اجتماعی ،اقتصادی ،بنیادی ،قوانین و مقررات است.
ایــن عوامل همدیگر را نه به صــورت منفرد بلکه به صــورت یک
سیستم جامع ،تحت تأثیر قرار میدهند ،حتی گروههای آسیبپذیر
از بحرانها با عوامل جمعیتی چــون ســن ،مذهب ،اقلیت ،فقر،
سواد در ارتباط هستند [ .]17با این حال ،انواع آسیبپذیریها به
شدت تحت تأثیر نوع مخاطرات و ویژگیهای آنها ،متغیر است.
مخاطرات براساس منشأ ،زمان ،نوع خسارات ،قابلیت پیشبینی و
نظایر آن به انواع مختلفی دستهبندی میشوند .کمیتهی کاهش
بالیای محیطی در سازمان ملل ،کلیهی مخاطرات را ناشی از دو
منشأ .1 :مخاطرات طبیعی ؛  .2مخاطرات ناشی از فناوری اعالم
نموده [ ]18که زلزله بهمنزلهی یکی از مخاطرات طبیعی ،زندگی و
بعد کالبدی استقرار انسانی را به شدت تحتالشاع قرار داده است.
انسان در طول تاریخ همواره با زلزله بهمنزلهی مخاطرهای طبیعی
مواجه بوده و زیانهای اجتماعی و اقتصادی فراوانی را بر اثر آن
متحمل شده است .آنچه زلزله را به سانحه تبدیل میکند ،عدم
آ گاهی انسان و توانایی در مواجه و برخورد با آن است .این مسئله
ً
عموما با گستردهترین دخالتهای نسنجیدهی انسانی در محیط
طبیعی از جمله ساخت و سازهای بیرویه در حریم گسل ،فقدان و یا
بیتوجهی به ضوابط و استانداردهای ساخت و ساز تشدید میشود
[ .]19در نتیجه عوامل طبیعی و انسانی همواره نقش زیــادی در
ایــجــاد مخاطرات دارد .عــوامــل طبیعی در آسیبپذیری نواحی
موقعیت استقرار سکونتگاهها از نظر بستر طبیعی و همجواری با
عناصر مخاطرهآمیز مانند گسلها ،مسیلها و ناهمواریها تأثیر
بسزایی دارد [ .]20هر چه تنوع ژرموفولوژیک یک منطقه کمتر
باشد پایداری آن منطقه بیشتر است .از دیگر عوامل طبیعی مؤثر در
آسیبپذیری ناشی از زلزله شدت و عمق زلزلههای حادثه است که
هر چه عمق زلزله کمتر و شدت آن بیشتر باشد ،وسعت و گستردگی
و ویرانی حاصل از آن بیشتر میگردد و بالعکس هر چه عمق زلزله
بیشتر و شدت آن کمتر و در فاصلهی دورتر از کانون اتفاق بیفتد،
آسیبهای ناشی از آن کمتر میگردد [ .]21همچنین از جمله عوامل
انسانی مؤثر در افزایش آسیبهای ناشی از زلزله ،افزایش جمعیت
شهری ،مسکن نامناسب ،شرایط نامتعادل اقتصادی و اجتماعی،
حاشیهنشینی و  ...در جهان است [ .]22اما صرف افزایش جمعیت
پدیدهای مذموم نیست بلکه توزیع نامتناسب جمعیت در سطوح
مختلف جغرافیایی شهر بهویژه محالت کم درآمد شهری با تراکم
نسبی باال و مساکن با کیفیت پایین ،آسیبپذیری را بیشتر میکند.
افزایش جمعیت در واحــد سطح ،امکان گریز و پناه را کمتر ،و بر
تــعــداد مــصــدومــان م ـیافــزایــد [ .]20مسکن نامناسب شـهــری از
دیگر عوامل انسانی مؤثر در افزایش آسیبهای ناشی از زلزله در
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مرحلهی قبل از وقوع زلزله است .زلزله پدیدهای طبیعی ،مانند
سایر پدیدههای طبیعی ،نظیر سیل ،طوفان ،و  ...است که در
تبدیل آن به یک فاجعه ،آسیبپذیری مجتمعهای مسکونی نقش
بسزایی دارد .شرایط نامتعادل اقتصادی و اجتماعی در کشورهای
در حال توسعه سبب گردیده تا تنها قشر محدودی از افراد جامعه
از مسکن مناسب (با ضوابط علمی و فنی) بهرهمند گردیده و بقیه
همواره از نداشتن آن در رنج باشند [ .]23بنابراین شرایط نامتعادل
اقتصادی و اجتماعی نقش بسیار مهمی در ایجاد نابرابری در توزیع
خدمات شهری دارد به گونهای که چنین نابرابریهایی در ابعاد
اقتصادی منجر به شکلگیری بافتی ناپایدار و مترا کم میگردد
که در هنگام وقــوع بحران زلزله میزان تلفات انسانی و مالی را
افزایش میدهد .بررسی سابقه نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی
در جهان نشان میدهد نابرابریهای شهری از مسائل عمده و
نگرانکننده در بیشتر بخشهای جهان است ،از این رو ،بخشی
از هدف اجتماعی برنامهریزان و سیاستگذاران ،کاهش نابرابری
شهری ،به طور عام و خاص است [ .]24در واقــع ،نابرابریهای
شــهــری ،تـ ــداوم چــال ـشهــای تــوســعــه در بیشتر شــهــرهــا را نشان
میدهد [ ]25که تداعیکنندهی یک نوع بیعدالتی در فضاهای
شهری است [ .]26در این راستا ،یکی از مهمترین عوامل کاهش
نابرابریهای شهری ،توزیع مناسب خدمات شهری در بین مناطق
و محالت شهر است .از نظر جغرافیایی ،توزیع فضایی عادالنهی
امکانات و منابع بین مناطق مختلف شهری و دستیابی برابر
شهروندان به آنها مترادف با عدالت اجتماعی است ،زیرا از یک
سو ،توزیع ناعادالنهی خدمات شهری منجر به ایجاد بحرانهای
کالبدی و اجتماعی و مشکالت پیچیدهی فضایی [ ]27و از سوی
دیگر ،توزیع عادالنه باعث کاهش سفرهای درون شهری و تأمین
نیازهای شهروندان در همان محله خواهد شد که این امر با بهبود
سیستم حمل و نقل شهری در زمینهی توسعهی گرههای اتصالی
بین خدمات شهری باعث نشاط اقتصادی شهر ،پویایی زندگی
شهری و افزایش سطح آسایش و رفاه شهروندان میشود و منجر
به شکلگیری مناطقی با تراکم پایین میگردد که در صورت وقوع
هر گونه بحران زلزله امکان خدماترسانی به کل منطقه فراهم
میگردد [ .]28در نتیجه ،تمرکز بر روی انتخاب بهترین روش برای
مکانگزینی امکانات عمومی شهری با توجه به نیاز شهروندان در
تمام شرایط بحرانی و غیربحرانی منجر به تعادل بهرهوری و تحقق
عدالت اجتماعی در شهر میشود [ ]29زیرا دسترسی به خدمات و
امکانات شهری برای سالمت ،امنیت ،معیشت و کیفیت زندگی
در هر شرایطی بسیار ضروری است .برای مثال از آن جایی که در
بافتهای تاریخی و فرسودهی شهری ساکنان دسترسی کمتری
به خدمات شهری دارند لذا با وقوع یک بحران مانند بحران زلزله
کمکرسانی به ساکنان به شدت در خطر قرار میگیرد و امنیت آنها
به خطر میافتد [ ]30بنابراین چگونگی توزیع خدمات در مناطق
شهری تأثیرات عظیمی بر محیط ،اقتصاد ،اجتماع میگذارد [.]31
یکی از پــارامــتــرهــای تعیینکننده در بهبود حیات همگانی
شهروندان که در نهایت منجر به رضایت شهروندان از شیوهی
زندگی خود میشود ،عدالت اجتماعی است که مترادف با توزیع

فضایی عادالنهی امکانات و منابع بین مناطق مختلف شهری
و دستیابی برابر شهروندان به آنها است [ .]27به عبارت دیگر،
توزیع بهینهی خدمات و امکانات باید به گونهای هدایت شود که
به نفع تمامی اقشار و گروههای اجتماعی جامعه باشد و عدالت
اجتماعی و فضایی تحقق یابد [ ]32در این رابطه ،دیوید هاروی،
عدالت اجتماعی و فضایی در شهرها را تخصیص عادالنهی منابع
و امکانات شهری میداند که بتواند به گونهای هدایت شود که
افراد با حداقل شکاف و اعتراض نسبت به حقوق خود مواجه باشند
و نیازهای جمعیتی آن در ابعاد مختلف برآورده گردد [ .]33پس
هدف از عدالت اجتماعی ،توزیع عادالنهی امکانات و ثروت میان
افرادی است که طبق تعریف دارای حقوق برابرند [ .]34به عبارتی
دیگر ،توزیع عــادالنـهی نیازهای اساسی ،امکانات ،تسهیالت و
خدمات شهری در میان محالت و مناطق مختلف شهر ،به طوری
که هیچ محله یا منطقهای نسبت به منطقه یا محلهی دیگر از
نظر برخورداری ،برتری فضایی نداشته باشد و اصل دسترسی برابر
رعایت شده باشد ،به عالوه از لحاظ سرانهی برخورداری با توجه به
میزان جمعیت در هر منطقه از شهر ،اختالف زیادی وجود نداشته
باشد[ .]35در نتیجه ،اگر در جریان برنامهریزی شهری ،تعیین
کاربریهای مختلف طوری انجام گیرد که توزیع متوازن سرانهها را
با توجه به اصول صحیح مکانیابی مد نظر قرار دهد ،تا حد زیادی
به حصول عدالت اجتماعی و سازمان فضایی متعادل در شهرها
مدد خواهد رساند .در چنین شرایطی است که کاربریهای ضروری
چون ایستگاههای آتشنشانی بر حسب میزان خطر در بافتهای
تاریخی در مکانهای مطلوب استقرار پیدا میکنند تا در زمان وقوع
بحران بتوانند با کمترین خسارت و تلفات امدادرسانی کنند.
در نتیجه م ـیتــوان گفت ،تــوزیــع نامناسب عناصر کالبدی
و کاربریهای شهری ،شبکهی ارتباطی ناکارآمد ،بافت شهری
فشرده ،تراکمهای شهری باال ،وضعیت نامناسب استقرار تأسیسات
زیربنایی شهری و کمبود فضاهای بــاز شهری نقش خاصی در
افزایش میزان آسیبهای وارده به شهرها در برابر زلزله دارند []36
که بعضی از آنها در زیر توضیح داده شده است:
	-بافت و فرم شهر :بافت شهری بهمنزلهی یکی از عناصر مهم
ساختار شهری در برابر آسیبهای ناشی از زلزله سهم بسزایی
ایفا میکند ،به گونهای که بافتهای منظم و پیوسته بیشتر
از نامنظم و پیوسته از درجهی ایمنی باالیی برخوردارند [.]37
	-آسیبپذیری نواحی با توجه به فضای باز شهری :فضای باز،
نقش مهمی در کاهش وسعت میزان عمل و نتایج اکثر حوادث
طبیعی دارد .فضای باز میتواند در مواقع اضطراری به عنوان
یک فضای بــاز در دسترس بــرای فــرار و استقرار و پناه گرفتن
مطرح شود و بهمنزلهی مرکز اسکان موقت پس از بحران در
نظر گرفته میشود و باید بتواند جمعیت منطقه را پوشش دهد.
	-توزیع و تقسیمات فضایی شهر :شهرها بر اساس چگونگی توزیع
و ترکیب عناصرشان دارای ساختارهای گوناگونی هستند.
شهرهای تک مرکز بر اساس شکل و فرم بافت خاصشان نسبت
به شهرهای چند مرکزی با تقسیمات کالبدی (کــوی ،محله،
ناحیه ،منطقه) از مقاومت کمتری برخوردارند.

بررسی ویژگیهای بافت تاریخی شهر یزد
بافت تاریخی یزد اولین شهر خشت خام دنیا و دومین شهر
دارای بافت تاریخی بعد از ونیز ایتالیا در جهان است و در حال
حاضر دست نخوردهترین بافت تاریخی کشور به شماره  15000در
فهرست ملی ثبت شده است [.]40
شهر یزد در میان شهرهای تاریخی ایران ،از جایگاه ویژه ای
برخوردار است جمعیت بافت تاریخی براساس آخرین سرشماری
مرکز امار ایــران  ۴۳۸۵۱نفر گــزارش شده است و سهمی معادل۱۰
درصد از کل جمعیت شهر را به خود اختصاص داده است .شناخت
بافت تاریخی بــراســاس تقسیمات کالبدی (ب ــرزن) انجام یافته
است .بافت تاریخی یزد شامل  ۹برزن است :شیخداد ،دولتآباد،
گودال مصلی ،فهادان ،گنبد سبز ،گازرگاه ،شش بادگیر ،زرتشتیها،
پشت باغ [.]41
بافت تاریخی یزد با مساحت عرصهی  751هکتار گستردهترین
بافت تاریخی ایران محسوب میشود که دربرگیرندهی  77محله
در قالب  9برزن است .در تحلیل و بررسی ترکیب بافت قدیمی شهر
یزد و سایر شهرهای مشابه که از وضعیت گرم و خشک برخوردارند،
ذکــر ایــن نکته دارای اهمیت اســت که عامل آب و هــوا در شکل
منطقی بخشیدن به بافت آنها و ترکیب معماری این نواحی نقش
اساسی را دارا بوده است [ .]42بافت کالبد تاریخی یزد پدیدهای
گسترده و پیچیده است .این بافت از زیرسیستمهای گوناگونی
بــه وج ــود آم ــده اس ــت ،مانند :دان ـههــا ،بـلــوکهــا ،سوپربلوکها،
بخشها و کــاربــری اراض ــی بافت و رابـطـههــای درون ــی و بیرونی
آنها ،که در محیط ساخت سیستم بافت کالبد تاریخی شهر یزد
و زیرسیستمهای آن ،از نظامی سلسلهمراتبی تبعیت دارند [.]43
استقرار نیمی از نشانههای شهری در بافت تاریخی شهر یزد ،حاکی
از آن اســت که بافت تاریخی و عناصر موجود در آن بهمنزلهی
ریشهی هویتبخش و تعریفکنندهی اصل شهر ،جایگاه ویژهای
نــزد ساکنان شهر دارنــد ،از طــرف دیگر بافتهای جدید شهر که
طی دهههای اخیر شکل گرفتهاند ،نتوانستهاند به اندازهی بافت
تاریخی ،هویتمندی و ساختارسازی ذهنی نزد شهروندان یزدی
داشته باشند [.]44
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راهبردهایی بهمنظور کاهش آسیبپذیری بافتهای تاریخی
در برابر زلزله

	-کــاربــری اراض ــی و تــرا کـمهــای شــهــری :بــرنــامـهریــزی بهینهی
کاربریهای اراضی شهری نقش مهمی در کاهش آسیبپذیری
در بــرابــر زلــزلــه دارد .هــرگــاه در تعیین کــاربــری اراض ــی شهری
همجواری و اصــول سازگاری بین آنهــا رعایت گــردد ،امکان
تخلیهی سریع و پیشگیری از بروز حوادث ثانویه ناشی از بروز
بالیا فراهم مـیگــردد .برخی کاربریها مانند بیمارستانها،
مخازن سوخت ،مراکز امداد و آتشنشانی ،شبکههای دسترسی
و  ...را بهمنزلهی کاربریهای ویژه مینامند که نیازمند توجه
خاص برای حفاظت در برابر بالیای طبیعی هستند [.]36
	-ترا کم بافت :هر چه نسبت سطح ساخته شــده به سطح کل
زمین در هر ناحیه بیشتر باشد ،تراکم بافت بیشتر میشود و
این امر باعث افزایش آسیبپذیری فضای باز در اثر ریزش آوار
گردیده ،و در نتیجه موجب افزایش تعداد تلفات و مصدومان و
کاهش امکان اسکان موقت بعد از وقوع زلزله میشود.
	-تراکم جمعیت :اهمیت ترا کم از آنجا که ترتیب زمانی آثار زلزله
به صورت :لرزشهای شدید زمین ← تحریک ← تلفات است،
میتواند در آخرین مرحله از وقــوع بحران بسیار تعیینکننده
باشد [.]38
	-شبکهی ارتباطی :به طورکلی شبکهی ارتباطی کارآمد میتواند
صدمات ناشی از زلزله را کاهش دهد .شبکهی ارتباطی کارآمد
شبکهای است که دارای عرض بیشتر است ،و سطح آن نسبت
به سطح ساخته شده بیشتر باشد .همچنین با شبکهی خارج از
شهر در ارتباط بوده و پیچ وخم کمتری داشته باشد.
	 -کاربریهای حساس :کاربریهای حساس کاربریهایی هستند
کــه بــه دلیل خــطــرزا بــودن میتوانند باعث افــزایــش دامنهی
بــحــران شــونــد مانند کــارخــانــجــات صــنــایــع ،مــخــازن سوخت،
تأسیسات شهری و  ...یا کاربریهای پرجمعیتی هستند که در
صورت آسیب دیدن خسارات جانی فراوانی را موجب میشوند
مانند مرکز آموزشی ،اداری و تجاری [.]36
م ـیتــوان نتیجه گــرفــت بــرنــامـهریــزی و طــراحــی شــهــری باید
کاربریهای شهری را به صورتی جانمایی کند که این کاربریها
ً
اوال بــه صــورت سکونتگاههای ایمن در بــرابــر زلــزلــه عمل نماید،
ً
ثانیا شرایط الزم برای اجرای هر چه بهتر طرح مدیریت بحران را
ً
تسهیل نماید .چرا که اثرات زیانبار حادث شده از زلزله معموال شامل
آسیبهای کالبدی ،اخــتــاالت عملکردی و تلفات جانی است.
وضعیت بد استقرار عناصر کالبدی و کاربریهای نامناسب زمین
شهری ،شبکهی ارتباطی ناکارآمد در شهر ،بافت شهری فشرده،
ترا کم باالی شهر ،وضعیت بد استقرار تأسیسات زیربنایی شهر و
کمبود و توزیع نامناسب فضاهای باز شهری و مواردی از این قبیل
نقش اساسی در افزایش آسیبهای وارده دارد و کاهش و مدیریت
آن وابسته به برنامهریزی شهری ،تصمیمگیری ،اجرا و نظارت آن
در قالب قانونگذاری است .افزون بر این امور نباید از ابعاد اجتماعی
و زیرساختی مسئله نیز غافل گــردیــد .علیرغم وجــود اهرمهای
قانونگذاری ،شیوههای قانونگریزی به علت عدم درک شرایط
بحرانی و تلفات ناشی از آن در شهرها از عوامل اصلی ضرورتبخش
به تشویق و فرهنگسازی در میان اجتماعات شهری است .اقدامی

که با ارتــقــای سطح زیرساختها و خدمات مــورد نیاز در شرایط
بحرانی و تسهیل امداد مردم بحرانزده میتواند زمینهساز افزایش
اعتماد مــردمــی بــه مــدیــران شهری و توفیق آنهــا در امــر کاهش
آسیبپذیری شهری باشد .بر این اساس میتوان اهم متغیرهای
عملکردی مدیران شهری در زمینهی کاهش آسیبپذیری را در
چهار بعد تدوین و تشریح نمود .به عبارتی مدیران شهری در چهار
بعد قانونگذاری ،فرهنگسازی ،برنامهریزی و طراحی شهری،
ارائــهی خدمات و زیرساختهای مناسب میتوانند به کاهش
آسیبپذیری بافت شهرها کمک کنند [.]39

تصویر  :1محدوده بافت تاریخی شهر یزد [نگارنده]1396 ،

ویژگیهای کیفی واحدهای مسکونی در بافت تاریخی شهر یزد

كيفيت مسکن از نظر تأثيري كه بر سالمت ،ايمني و شرايط مناسب زيستي برجاي ميگذارد ،تأثير مستقيم با درجهي توان
مالي و درآمد مردم دارد .اين شاخص شامل عواملي همچون نوع مصالح ،كيفيت و عمر بنا ،عمر ساختمان ،شيوههاي فناوري
ساخت و تأسيسات مورد نياز است.
.1

نوع مصالح ساختمانی

يکي از عناصر عمده در ساخت مسکن ،مصالح مورد استفاده است كه در كيفيت و دوام آنها تأثير تعيينكنندهاي دارد .انتخاب
مصالح با توجه به اوضاع اقليمي و وضعيت توليد مصالح و سبک معماري آن در احداث واحدهاي مسکوني اهميت بسزايي دارد.
نوع مصالح ساختماني به كار رفته در ساختمانهاي شهر يزد از اسکلت فلزي تا خشت و گل متفاوت است.
]1396
[نگارندگان،
شهریزد
تاریخیشهر
بافتتاریخی
محدودهبافت
محدوده
تصویر :1
]1396
یزد [نگارنده،
تصویر :1

ویژگیهای کیفی واحدهای مسکونی در بافت تاریخی شهر یزد

كيفيت مسکن از نظر تأثيري كه بر سالمت ،ايمني و شرايط مناسب زيستي برجاي ميگذارد ،تأثير مستقيم با درجهي توان
مالي و درآمد مردم دارد .اين شاخص شامل عواملي همچون نوع مصالح ،كيفيت و عمر بنا ،عمر ساختمان ،شيوههاي فناوري
ساخت و تأسيسات مورد نياز است.
.1

نوع مصالح ساختمانی

يکي از عناصر عمده در ساخت مسکن ،مصالح مورد استفاده است كه در كيفيت و دوام آنها تأثير تعيينكنندهاي دارد .انتخاب
مصالح با توجه به اوضاع اقليمي و وضعيت توليد مصالح و سبک معماري آن در احداث واحدهاي مسکوني اهميت بسزايي دارد.
نوع مصالح ساختماني به كار رفته در ساختمانهاي شهر يزد از اسکلت فلزي تا خشت و گل متفاوت است.
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شهر یزد
بافت تاریخی
بناها در
مصالح
در نوع
بناها :2
تصویر  :2نوع مصالحتصویر
مشاور آرمانشهر]1390 ،
[مهندسین
شهر یزد
تاریخی
بافت
[مهندسین مشاور آرمانشهر]1390 ،

ویژگیهای کیفی واحدهای مسکونی در بافت تاریخی
شهر یزد

راهبردهایی بهمنظور کاهش آسیبپذیری بافتهای تاریخی
در برابر زلزله

شده از آجر و آهن از  8/7درصد به  51/6درصد افزایش یافته است
( 8جدول ( ،)1تصویر .)2
2 .2میانگینعمربناها
کیفیت مسکن از نظر تأثیری که بر سالمت ،ایمنی و شرایط
یکی از شاخصهایی کــه در بــررســی و ارزیــابــی کیفی بناها
مناسب زیستی برجای میگذارد ،تأثیر مستقیم با درج ـهی توان
اهمیت دارد ،عمر ساختمان و سال اتمام بنا است که نشان میدهد
مالی و درآمد مردم دارد .این شاخص شامل عواملی همچون نوع
چنددرصد از بناهای موجود از نظر این شاخص ،قابلیت سکونت
مصالح ،کیفیت و عمر بنا ،عمر ساختمان ،شیوههای فناوری
دارد و چند درصد به دلیل اتمام عمر مفید بنا از ردهی سرمایههای
ساخت و تأسیسات مورد نیاز است.
تصویر  :2نوع مصالح بناها در بافت تاریخی شهر یزد
1 .1نوعمصالحساختمانی
موجود خارج میگردد .البته در قابلیت سکونت ساختمانها عوامل
[مهندسین مشاور آرمانشهر]1390 ،
یکی از عناصر عمده در ساخت مسکن ،مصالح مورد استفاده
و مؤلفههای مهم دیگری چــون سیستمهای تهویهی مطبوع،
است که در کیفیت و دوام آنها تأثیر تعیینکنندهای دارد .انتخاب
سیستمهای سرمایش و گرمایش ،میزان نورگیری ،جهت ساختمان
ها و  ...نقش دارند.
مصالح با توجه به اوضاع اقلیمی و وضعیت تولید مصالح و سبک8
معماری آن در احداث واحدهای مسکونی اهمیت بسزایی دارد.
در بافت تاریخی شهر یزد  9/4درصد بناها کمتر از پنج سال،
نوع مصالح ساختمانی به کار رفته در ساختمانهای شهر یزد از
 11/6درصد ساختمانها  5تا  9سال 15/2 ،درصد  10-29سال،
اسکلت فلزی تا خشت و گل متفاوت است.
 26/2درصد  59 - 30سال و  37/6درصد بیش از  60سال قدمت
در بــافــت تــاریــخــی در س ــال  1345در ح ــدود  89/1درصــد
دارند .در محلههای بافت تاریخی نیز قدمت بناها متفاوت است
واحدهای مسکونی از خشت و گل بودهاند که در سال  1390به
(نقشهی .)3
 48/3درصد کاهش یافتهاند و همچنین درصد واحدهای ساخته

در بافت تاريخي در سال  1345در حدود  89/1درصد واحدهاي مسکوني از خشت و گل بودهاند كه در سال  1390به 48/3
 .2میانگین عمر بناها
درصد كاهش يافتهاند و همچنين درصد واحدهاي ساخته شده از آجر و آهن از  8/7درصد به  51/6درصد افزايش يافته است
يکي از شاخصهايي كه در بررسي و ارزيابي كيفي بناها اهميت دارد ،عمر ساختمان و سال اتمام بنا است كه نشان ميدهد
(جدول ( )1تصوير .)2
چنددرصد از بناهاي موجود از نظر اين شاخص ،قابليت سکونت دارد و چند درصد به دليل اتمام عمر مفيد بنا از ردهي
مشاوریزد
[مهندسینشهر
بافت تاریخی
رفته در
مصالح به
مقایسهبهنوع
جدول :1
آرمانشهر]1390،
شهر یزد
کارتاریخی
بافت
کار رفته در
نوع مصالح
جدول  :1مقایسهی
سرمايههاي موجود خارج ميگردد .البته در قابليت سکونت ساختمانها عوامل و مؤلفههاي مهم ديگري چون سيستمهاي
تهويهي مطبوع ،سيستمهاي سرمايش و گرمايش ،ميزان نورگيري ،جهت ساختمان ها و  ...نقش دارند.
در بافت تاريخي شهر يزد  9/4درصد بناها كمتر از پنج سال 11/6 ،درصد ساختمانها  5تا  9سال 15/2 ،درصد  10-29سال،
 26/2درصد  59 - 30سال و  37/6درصد بيش از  60سال قدمت دارند .در محلههاي بافت تاريخي نيز قدمت بناها متفاوت
است (مهندسان مشاور آرمانشهر( )1390 ،نقشهي .)3
[مهندسين مشاور آرمانشهر]1390،
 .2میانگین عمر بناها

يکي از شاخصهايي كه در بررسي و ارزيابي كيفي بناها اهميت دارد ،عمر ساختمان و سال اتمام بنا است كه نشان ميدهد
چنددرصد از بناهاي موجود از نظر اين شاخص ،قابليت سکونت دارد و چند درصد به دليل اتمام عمر مفيد بنا از ردهي
سرمايههاي موجود خارج ميگردد .البته در قابليت سکونت ساختمانها عوامل و مؤلفههاي مهم ديگري چون سيستمهاي
تهويهي مطبوع ،سيستمهاي سرمايش و گرمايش ،ميزان نورگيري ،جهت ساختمان ها و  ...نقش دارند.
در بافت تاريخي شهر يزد  9/4درصد بناها كمتر از پنج سال 11/6 ،درصد ساختمانها  5تا  9سال 15/2 ،درصد  10-29سال،
 26/2درصد  59 - 30سال و  37/6درصد بيش از  60سال قدمت دارند .در محلههاي بافت تاريخي نيز قدمت بناها متفاوت
است (مهندسان مشاور آرمانشهر( )1390 ،نقشهي .)3

مشاور آرمانشهر]1390،
[مهندسان
شهر یزد
ابنيهدر بافت
قدمتموجود
قدمت:ابنیهی
تصویر :3
شهر يزد
تاريخي
تاریخیبافت
موجود در
تصوير 3
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3 .3کیفیتبناها
ی]صحیح از فضاها است .در این خصوص خدمات شهری
استفاده
1390
[مهندسان مشاور آرمانشهر،
یکی دیــگــر از معیارهای م ــورد اســتــفــاده در بــررســی وضعیت
عوامل مؤثری هستند که با ارضــای نیازهای جمعیتی ،افزایش
 .3کیفیت بناها
پاییز و زمستان
مسکن ،کیفیت بنا اســت .بناها از نظر کیفی به نوساز ،مرمتی،
اجتماعی
عدالت
توانند
ی
م
افراد
استحقاق
به
توجه
و
عمومی
منافع
1398
توزیع و
تخريبي
كيفي به
فضایی رانظر
اقتصادی وبناها از
مسکن،یزدكيفيت -بنا است.
وضعيت
استفاده
تاریخی شهر
بررسيبافت
تفکیکدراست .در
موردقابل
معيارهايارزش
يکي ديگر ازتخریبی و با
مرمتي ،نبود
نوساز،نمایند .لذا
شهر برقرار
در مناطق
دوفصلنامه
علمی و پژوهشی
ارزش48/8 ،
درصــد
بافتموجود
مسکونی
تفکيکـدهــای
با ارزش قابلاز کل واحـ
جمعیت در شهر
منجر به
شهری نه تنها
مسکوني خدمات
واحدهاي مناسب
مرمتي،
توازندرصد
ارزش،نبود48/8
درصد با
موجود 2/6
يزدبااز كل
2/6شهر
تاريخي
است .در
درصد مرمتی 34/1 ،درصد نوساز و  14/5درصد تخریبی و مخروبه
میگردد ،بلکه فضاهای شهری را متناقض با عدالت از نظر ابعاد
بــوده اســت .در میان محلههای بافت تاریخی در محلهی گنبد
اجتماعی و اقتصادی شکل میدهد .چرا که رابطهی تنگاتنگی
9
سبز ،بیشترین حرکت نوسازی و مرمت در جریان بوده است .در
بین عدالت فضایی و تسهیالت عمومی شهری وجود دارد .از این
این محله  43/1درصد از ساختمانها نوسازی و مرمت شدهاند.
رو تحقق عدالت فضایی منوط به وجود تسهیالت شهری و توزیع
بیشترین درصد ساختمانهای با ارزش در محلهی گازرگاه 9/7
عادالنهی آنها در فضاهای شهری و دسترسی آسان شهروندان
درصد ،بیشترین ساختمانهای مرمتی در محلهی شش بادگیری
بــه آن اســت [ .]46بافت تاریخی شهر یــزد بــا جمعیت 42851
نفر و ترا کم خالص آن  22نفر در هکتار و تراکم ناخالص آن 63
 59درصد ،بیشترین ساختمانهای تخریبی در محلهی گنبد سبز
خدمات و امکانات شهری متناسب با این
بافتهکتار
موجود درنفر در
ابنيهشش
محلهی
مخروبه در
 15/4درصد و بیشترین ساختمانهای
نیازمندشهر يزد
تاريخي
قدمت
تصوير :3
میزان جمعیت اســت .بررسی سطح و سطوح کــاربــری اراضــی در
بادگیری  12درصد قرار دارند.
[مهندسان مشاور آرمانشهر]1390،
بافت تاریخی نشان میدهد از بین کاربریهای خدماتی بافت،
بناهاو امکانات شهری در بافت تاریخی شهر
خدمات
.3توزیع
کیفیت
کــاربــریهــای ورزشــی و تأسیسات شهری با کمبود سرانه مواجه
یزد
تفریحی
نوساز،ـاربــری
ـای بهشهری کـ
نظرـریهـ
بناهابیناز کــاربـ
همچنین از
تخريبي و
مرمتي،
كيفي
هستند.بنا است.
يکي ديگر از معيارهاي مورد استفاده در بررسي وضعيت مسکن ،كيفيت
از جمله عواملی کــه باید بــرای اج ــرای عــدالــت اجتماعی
پذیرایی و بهداشتی با  0/69و  0/17درصد به ترتیب
بیشترین ومرمتي،
 48درصد
كل درواحدهاي مسکوني موجود  2/6درصد با ارزش/8 ،
با ارزش قابل تفکيک است .در بافت تاريخي شهر يزد از
برنامهریزی شهری رعایت کرد ،توزیع متناسب خدمات شهری و
کمترین میزان سطوح اراضی شهری را به خود اختصاص دادهاند.
شمـاره شانزدهم

راهبردهایی بهمنظور کاهش آسیبپذیری بافتهای تاریخی
در برابر زلزله

9

یزدآرمانشهر]1390 ،
مشاور
شهر یزد
تاریخی
بافت
[مهندسانشهر
بافت تاریخی
اراضی
کاربری
اراضی :4
تصویر  :4کاربریتصویر
[مهندسان مشاور آرمانشهر]1390 ،
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میتوان گفت به لحاظ توزیع مناسب خدمات همواره بین بافت
زلزله است که آن را نیازمند مالحظات برنامهریزی و طراحی شهری
بررسی دیدگاههای متخصصان در آسیبپذیری بافت تاریخی شهر یزد
تاریخی شهر یزد با سایر بافتهای شهری شکاف زیادی وجود دارد
همساز با مدیریت بحران مینماید.
شهریسبب نبود تمركز در نقاط ثقل شهري و مناطق حساس دروني شهر
شوند كه
توزيع
گونهاي
شهري به
كاربريهها
خدمات
بخش
توزیعی در
ساختارعدالت
منزلدرهی نبود
اگراین امر ب
و
بافت
پذیری
ب
آسی
در
متخصصان
های
ه
دیدگا
بررسی
مديريتکناربحران عالوه بر كاهش آسيبپذيري شهر در برابر بالياي طبيعي در
چرخهي
نبودفرايند
این در
داشت
انتظار
بافتتوان
این مي
گردند،
مورد نیاز در
فضاهای باز
عالوه بر
است.
در
تاریخی شهر یزد
ثيرگذاربافت
عرض در
سطحاززیاد
کاربریها
ناسازگاری
باشد .در اين ميان بسياري از كاربريهاي اراضي شهري نقشي اساسي
کم تأ
معابر نيز
سانحه
همچنینپس
حتي وبازسازي
امداد و
فرايند
که
شوند
توزیع
ای
ه
گون
به
شهری
ساختار
در
ها
ی
کاربر
گر
ا
این
شکنندگی
و
حساسیت
یزد
شهر
های
ش
بخ
سایر
با
مقایسه
دردر كاهش ميزان و گسترهي آسيبپذيري شهر دارند كه تحت عنوان كاربري ويژه از آنها ياد ميشود .اين كاربريها شامل
سبب نبود تمرکز در نقاط ثقل شهری و مناطق حساس درونــی
بافت را در برابر بحرانهایی مانند زلزله دوچندان میکند چرا که در
مراكز امدادرساني ،مراكز مديريت شهري و كارخانجات و مخازن سوخت ميشوند ،در اين
مدارس ،دانشگاهها ،بيمارستانها،
ً
شهر گردند ،میتوان انتظار داشــت در فرایند چرخهی مدیریت
هنگام وقوع بحران زلزله در این بافت عمال امکان خدماترسانی
ايجاد
دليل
سوخت به
مخازن
كارخانجات و
درون آن
یها به
دانشگاه
ادارات و
مدارس و
رابطه،
طبیعی
بالیای
شهر در برابر
پذیری
عالوههابروکاهش آسیب
انبوهزیادجمعيتبحران
حجمسطح
دليلوجود
مهم دیگر
داشت .نکته
نخواهد
مطلوب وجود
فرايند
نقشنیزكليدي
دليل
بازسازیها به
بيمارستان
همجوار
هاي
زمانكاربري
اطراف و
مناطق
براي
تأثیرگذاردرباشد.
سانحه
پس از
امدادرساني وو حتی
مراسم و مراكزدر فرایند امداد
انواع
برگزاری
است که در
بافت
احتمالياین
خطراتمذهبی در
مرا کز
نقشی اساسی در
شوندهای
کاربری
دارندازو الزم است
جمعیت را
مذهبی وباالترین
همجواري
شهرینحوهي
اراضی در
كه بايد
بسیاری ازمي
میانبرخوردار
ایناي
حساسيتدر وکناراهميت درويژه
ديدگان
تراکمآسيب
میزانامداد
نجات و
درماني
پذیری شهر دارند که تحت عنوان
آسیب
دقتمیزان
کاهش
فضاهای باز
بهداشتی و
همچنینو مراکز
هايکزی و
كاربري مرا
چنین
آيد.
گسترههیعمل
نظر والزم ب
استقرار آنها
درمانینحوهي
همچنين
مکانيابي و
دروني شهر
کاربری ویــژه از آنهــا یاد میشود .این کاربریها شامل مــدارس،
مورد نیاز در نظر گرفته شود .بر اساس یافتههای تحقیق
بحران و
بافت از كاربريهاي شهري مانند مراكز امدادرساني و مديريت
گزينيدربرخي
در اين ميان توزيع متعادل و متناسب و مکان
دانشگاهها ،بیمارستانها ،مراکز امدادرسانی ،مراکز مدیریت شهری
تاریخی شهر یزد در سطح زیاد  17/6درصد و در سطح خیلی زیاد
بيمارستانها در ساختار شهري داراي چنان اهميتي ميشود كه بايد در رابطه با مکان و مسيرهاي ارتباطي با اين كاربريها
و کارخانجات و مخازن سوخت میشوند .در این رابطه ،مدارس
 35/3درصد کاربریهای موجود ،سازگار نیستند و این امر میتواند
نهااين
استقرار
و
يابي
مکان
با
رابطه
در
نظر
تدقيق
و
كافي
توجه
بدون
های داشت
انتظار
نميشتوان
چنانچه
گيرد
دقت
و ادارات و دانشگاهها به دلیل حجم انبوه جمعیت درون آ
گسترده
سوزی
چون آت
جدیدی
صورتهای
الزم بحران
نظرایجاد
منجر به
ً
صورت
خطراتگان
آسيبديد
بحران و
رابطه با
بهينه و
مداخالتي
بتوان
بافتشهر
ها در
كاربري
احتمالی
امدادایجاد
نجاتبهودلیل
سوخت
مديريتمخازن
کارخانجات و
كارامدي در و
عمال منجر به
گردد و
اقداماتوقوع زلزله
در هنگام
تاریخی
سطح
در
امدادرسانی
مراکز
و
همجوار
های
ی
کاربر
و
ـراف
ـ
ط
ا
مناطق
ـرای
ـ
ب
فضاهای
به
دسترسی
رو
این
از
گردد،
بحران
بیشتر
وخامت
و
شدت
داد .در اين رابطه نيز ضروري است تا با تخصيص اراضي بدون شيب و هموار در ارتباط مستقيم و بالواسطه با شبکهي معابر و
نجات
کلیدیبهدراينفرایند
نقش
مناسبدلیل
اعزامنها به
بیمارستا
براي و
اسکان
پذيربرای
آسيب الزم
تواند شرایط
بافت می
های پرترا کم
درباز در
ايجاد
درمانی وعدم
مراكز و يا
ديدگان
آسيب
انتقال و
شهري
مناطق
همجواري با
محدودهعدم
عين حال
و امــداد آسیبدیدگان از حساسیت و اهمیت وی ــژهای بــرخــوردار
موقت در حین و پس از بحران زلزله را به نحو مطلوب فراهم سازد.
تودهها و گرههاي ترافيکي در نقاط همجوار آنها آسيبپذيري شهر در برابر سوانح طبيعي و زلزله را تا حد ممکن كاهش داد و
میشوند که باید در نحوهی همجواری کاربریهای درونی شهر و
میتوان گفت در وضعیت موجود به دلیل عدم وجود نظام کاربری
همچنین داد.
یابی ورا افزايش
طبيعي
هایدر برابر
شهر
ايمني
درجهي
افزايش
نتيجهباموجبات
نحوهی استقرار آنها دقت نظر الزم به عمل
خطر باليايمکان
شریانی الزم
شبکه
وجــود
ـران ،عــدم
مدیریت بــحـ
درمنطبق
آید.كه ميتواند در فرايند مديريت بحران و اقدامات مداخالتي
شمار ميرود
شهر به
اساسي
كاربري
شهري از
فضاهاي باز
فرسودگی
مراتب،
هايسلسله
دارای
ديگرکارآمد و
ارتباطی
شبکههای
بهویژه
عمل برخی
پشتيبانگزینی
متناسب و مکان
این میان
موقت ابتدايي در
شهر یزد
تاریخی
ـاخــتـوـاری،
ـداری سـ
کالبدی و نـ
نمايد.از بر
متعادل وفضاهاي
توزیعمنزلهي
سانحه به
پس از
اسکان
بافتحتي
امداد و
نجات
سانحهـاپــایـمانند
شدیداز وقوع
پس
کاربریهای شهری مانند مراکز امدادرسانی و مدیریت بحران و
بهمنزلهی یکی از آسیبپذیرترین مناطق کشور در هنگام بحران
 11بیمارستانها در ساختار شهری دارای چنان اهمیتی میشود که

جدول  :2میزان تأثیرگذاری هر یک از معیارهای آسیبپذیری بافت تاریخی یزد [برداشت میدانی]1395 ،

کالبدی

جمعیتی

اقتصادی

شاخصها

خیلی کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

الگوهای قطعهبندی نامنظم
نسبت طول زیاد معابر به عرض آنها
فرسودگی زیرساختهای آب و برق و ..
ترا کم ساختمانی زیاد در بافت
نماهای همگن ،بستهتر و متقارنتر
وجود حیاط مرکزی در واحدهای مسکونی
استفاده از خشت و گل در ساختار بنا
رعایت نکردن مفاد آییننامه 2800
کمتر بودن سطح معبرها به سطح ساخته شده
مشکالت تردد ناشی از تقاطعهای غیراستاندارد
وجود بنبستها
انطباق شبکههای ارتباطی بافت تاریخی با گسل شمال یزد
زیاد بودن نسبت عرض یک معبر به ارتفاع بدنهی آن
آسیبپذیری جدارهی فضاهای باز در آسیبپذیری بافت
تناسبات فضایی در فضاهای باز موجود در بافت
سلسلهمراتب فضایی در بافت تاریخی
تناسب نداشتن مساحت فضاهای باز با جمعیت تحت پوشش
نبود فضای باز در بافت تاریخی
وجود بناهای مخروبه در بافت تاریخی
ترا کم باالی خانوار در واحد مسکونی
همگونتر بودن جامعه از نظر فرهنگی
ترا کم اقشار آسیبپذیر (کودکان ،افراد مسن و زنان)
همجواری کارگاههای اقتصادی با واحدهای مسکونی
پایین بودن توان اقتصادی سا کنان در نوسازی ساختمانها
پایین بودن رونق اقتصادی بافت به لحاظ استقرار کاربریهای خدماتی
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پاییز و زمستان
1398
دوفصلنامه
علمی و پژوهشی

راهبردهایی بهمنظور کاهش آسیبپذیری بافتهای تاریخی
در برابر زلزله

باید در رابطه با مکان و مسیرهای ارتباطی با این کاربریها دقت
نظر الزم صورت گیرد چنانچه نمیتوان انتظار داشت بدون توجه
کافی و تدقیق نظر در رابطه با مکانیابی و استقرار این کاربریها
در شهر بتوان اقــدامــات مداخالتی بهینه و کــارامــدی در رابطه با
مدیریت بحران و نجات و امــداد آسیبدیدگان صــورت داد .در
این رابطه نیز ضــروری است تا با تخصیص اراضــی بدون شیب و
هموار در ارتباط مستقیم و بالواسطه با شبکهی معابر و در عین
حال عدم همجواری با مناطق آسیبپذیر شهری برای انتقال و
اعزام مناسب آسیبدیدگان به این مراکز و یا عدم ایجاد تودهها
و گرههای ترافیکی در نقاط همجوار آنهــا آسیبپذیری شهر در
برابر سوانح طبیعی و زلزله را تا حد ممکن کاهش داد و در نتیجه
موجبات افزایش درجهی ایمنی شهر در برابر خطر بالیای طبیعی
را افزایش داد.
فضاهای باز شهری از دیگر کاربریهای اساسی شهر به شمار
میرود که میتواند در فرایند مدیریت بحران و اقدامات مداخالتی
پس از وقــوع سانحه مانند نجات و امــداد و حتی اسکان موقت
ابتدایی پس از سانحه بهمنزلهی فضاهای پشتیبان عمل نماید .بر
همین اساس است که کمیت و کیفیت فضاهای باز شهری و نحوهی

توزیع آنها در سطح شهر نقشی اساسی در کاهش آسیبپذیری شهر
در برابر بالیای طبیعی دارد .این امر از آن جهت است که فضاهای
بــاز میتوانند بهمنزلهی محلی بــرای پناهگیری اسکان موقت و
جمعآوری مصدومان و کمکهای مردمی عمل کنند و هر اندازه
این فضاها دارای ارتباط مستقیم و نزدیکتری با مناطق مسکونی
باشند و مسیرهای ارتباطی آنها قابل دسترسی و سهل الوصولتر
باشد بر افزایش ایمنی شهر در برابر سوانح طبیعی تأثیر مثبت دارد.
هر اندازه درجهی محصوریت این فضاها کمتر باشد مقاومت شهر
در برابر بالیای طبیعی افزایش چشمگیری مییابد.
از سوی دیگر ،آسیب دیدن تأسیسات زیربنایی میتواند تلفات
ناشی از بــایــای طبیعی را در یــک شهر افــزایــش دهــد .همچنین
آسیب دیدن شبکهی گاز میتواند سبب نشت گاز در فضا شده و
آتشسوزیهای بزرگی را ایجاد کند که نمونهی آن در زلزلهی کوبه
اتفاق افتاد.
نتایج بــررســی شــاخـصهــا بــر اس ــاس ج ــدول ( )4-20نشان
میدهد الگوی قطعهبندی نامنظم در حدود  50درصد تأثیر زیاد و
خیلی زیادی در آسیبپذیری بافت تاریخی شهر یزد در هنگام وقوع
ً
زلزله دارد .قطعهبندی نامنظم غالبا بیانگر رشد ارگانیک منطقه و
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شمـاره شانزدهم

جدول  :3ماتریس مقایسهی زوجی و وزن خوشهها [نگارندگان]1395 ،
جمعیتی
1
2/64
3/46

عنوان
جمعیتی
اقتصادی
کالبدی

کالبدی
3
1/21
1

اقتصادی
1/38
1
3/41

وزن نهایی
0/117
0/103
0/231

وزن نسبی
0/637
0/704
0/848

جدول  :4نرخ ناسازگاری مدل شبکهای [ ANPنگارندگان]1395 ،
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شاخص ها

جمعیتی

اقتصادی

کالبدی

متوسط نرخ سازگاری

نرخ ناسازگاری

0/032541

0/051241

0/012547

0/03210

ً
در ایــن پــژوهــش معیارها در ســه خــوشــه شــامــل خوشههای
عدم وجود شبکهی شهری منظم و غالبا با معابر باریک و پیچ در
جمعیتی ،اقتصادی و کالبدی که هر یک از آنهــا دربرگیرندهی
پیچ است که در هنگام وقوع زلزله منجر به قطع ارتباط کامل با
تحتهستند
تأثیرگذار
تعدادی باعناصر
3
47/1
ای5که عالوه5/9
اند5،به گونه /9
پوششقرار گرفته /9
جمعيت
تناسب نداشتن مساحت فضاهاي باز
بافت تاریخی بهمنظور نجات و امداد میشود.
8
23/5
وجود دارد47/1
نیز5وابستگی11/8
تاريخي ارتباط درونگروهی ،در بین خوشهها /9
بافت
باز در
فضاي
نبود
بر
تاریخی
بافت
ها در
بررسی نسبت طول زیاد معابر به عرض آن
5
47/1
0
5/9
23/5
تاريخي.)3
مخروبهدر در بافت(جدول
بناهايچرا که
وجود است
یزد بهخوبی بیانگر الگوی قطعهبندی نامنظم
5
47/1
معیارها و17/6
مقایسههای زوجــی و ماتریس مربوط5/9به همهی5/9
خیلی واحد مسکوني
خانوار در
باالي
تراكم
حدود  82/3درصد از متخصصان به این امر در سطح زیاد و
9
11/8
23/5 35/3
23/5
جمعيتي همگونتر بودن جامعه از نظر فرهنگي
خوشهها با استفاده از مقیاسهای تعیین ارجحیت یا اهمیت در
زیاد بهمنزلهی عامل مؤثر در آسیبپذیری بافت تاریخی این شهر
6
52/9
11/8
5/9
11/8
تراكم اقشار آسيبپذير (كودكان ،افراد مسن و زنان)
یگــردد .گفتنی
هر قضاوت به وسیلهی اعــداد  1تا  9مشخص مـ 
اشــاره کردهاند ،بنابراین الزم است طرح تعریض این بافت با در
17/5
14/3 18/7
13/3
همجواري كارگاههاي اقتصادي با واحدهاي مسکوني
نوسازيزوجــی بـ
مقایسهی
اقتصادي اسـ
تواناز تک
حفاظت
هویت تاریخی
نظر گرفتن مؤلفههایی چون حفظ
36/1
معیارها10و گزین8ه/ها13انجام11/6
ـرای کلیهی /6
ساختمانها
ساكناـتن در
پايين وبودن
اقتصادي
مقایسه
ـدول 3
شود.بهدر جـ
پايين بودن رونق اقتصادي می
بناهای ارزشمند در این بافت مدنظر قرار بگیرد.
29/3
ـدل10تحلیل18/2
ـی در مـ /5
های زو4جـ5/
هاي
نتایجكاربري
استقرار
لحاظ
بافت
شبکه برای آسیبپذیری بافت تاریخی شهر یزد در هنگام وقوع
خدماتيشهر یــزد دارای
از ســوی دیگر از آنجــایــی که بافت تاریخی
زلزله و مؤلفههای تأثیرگذار در حوزهی مدیریت بحران آمده است.
]1395فرسودگی
این بافت
مشکالت
قدمت زیادی است یکی از مه[مترین
ميداني،
برداشت
همانگونه که مالحظه میشود ،نرخ ناسازگاری قضاوت انجام
زیرساخت های آب و فاضالب و برق است که در هنگام وقوع زلزله
شده برابر با  0/03210است .در این روش مقدار ناسازگاری نباید از 1
به شدت و ابعاد آسیب پذیری بافت خواهد افزود.
اولویتبندی عوامل مهم تأثیرگذار در شدت آسیبپذیری بافت تاریخی شهر یزد در هنگام وقوع زلزله با
بیشتر باشد .این میزان از خطا با در نظر گرفتن تعداد زیاد قضاوتها
از بررسی جدول  2میتوان گفت نقش ترا کم ساختمانی زیاد در
زیادANP
مدل
و خطای ناشی از نظرسنجی پذیرفتنی است (جدول .)4
است .استفاده از خشت و
بافت تاریخی در سطح زیاد و ازخیلی
ممکن براست
كالبديخوشه
عناصر درون
جمعيتي ،برخی
توجه به اینکه
با
موردزیاد یعنی
تاكنونخیلی
سطح زیاد و
اساس اسناد و مدارك
بودهاكه هم
اقتصادي و
معيارهاي
76/5گرفت
بررسي قرار
گل در ساختار بناهای موجود درآنچه
شناسايي با توجه
پژوهش،این صورت
اينباشند ،در
وابسته
خوشه
عناصرآنسایر
بررسيازقرار به
 94/1درصد
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تأثيرات هر يک از عناصر در آسيبپذيري بافت تاريخي شهر مشخص ميشود( .تصوير .)5
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راهبردهایی بهمنظور کاهش آسیبپذیری بافتهای تاریخی
در برابر زلزله

آنچه تاکنون مــورد بررسی قــرار گرفت معیارهای جمعیتی،
اقتصادی و کالبدی بود که هم بر اساس اسناد و مدارک و هم از
دیدگاه متخصصان مورد بررسی قرار گرفت .از آن جایی که هدف
این پژوهش ،شناسایی شاخصهای تأثیرگذار در آسیبپذیری
بافت تاریخی شهر یــزد در هنگام وقــوع زلزله اســت ،در ارتباط با
آسیبپذیری بافت تاریخی ،معیارهای مورد مطالعه در سه شاخص
اصلی در نظر گرفته شــده اســت .به گونهای که با ایجاد ارتباط
درونگروهی و برونگروهی بین عناصر و شاخصها ،تأثیرات هر
یک از عناصر در آسیبپذیری بافت تاریخی شهر مشخص میشود.
تصویر  :5روابط بین خوشههای آسیبپذیری بافت تاریخی [نگارندگان]1395 ،
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حاصل از تلفیق ماتریسهای مختلف ،سوپر ماتریس اولیه است که
جمع عناصر هر ستون سوپر ماتریس بیش از یک است.
در مرحلهی بعد ،سوپر ماتریس نرمال میشود و سوپر ماتریس
ً
حاصله از آن سوپر ماتریس وزنی است و نهایتا برای همگرا شدن
سوپر ماتریس وزنــی ،عناصر موجود در معیارها آن قــدر به توان
میرسند تا همگرا شوند .در آخرین مرحله وزن نهایی معیارها
محاسبه شده است ،که در این مرحله جدول سوپر ماتریس حد وزن
عمومی بر حسب برابر بودن اعداد عناصر در سطرها ذکر نگردیده و
تنها عدد حاصله در جدول  5در قالب وزن نهایی بیان شده است.
نــتــایــج ح ــاص ــل از مـ ــدل تــحــلــیــل شــبــکــه ن ــش ــان مــیده ــد،
شاخصهای کالبدی شامل عرض کم معابر ،قدمت ابنیه ،وجود
مخروبهها ،کیفیت ابنیه ،ترا کم ساختمانی ،مساحت قطعات
تفکیکی ،نوع مصالح ،تعداد طبقات با مقدار  0/220بیشترین نقش
را در آسیبپذیری بافت تاریخی شهر یزد در هنگام وقوع زلزله دارد.
در مرتبهی بعد شاخصهای جمعیتی مانند ترا کم جمعیت ،ترا کم
خانوار در واحدهای مسکونی ،زیاد بودن تعداد کودکان ،افراد مسن
و زنان نقش بسیار زیادی در آسیبپذیری بافت تاریخی شهر یزد
در هنگام وقوع زلزله دارنــد .در این میان ،تراکم جمعیتی یکی از
فاکتورهای مؤثر در آسیبپذیری اســت .هر چه تراکم جمعیتی
بیشتر باشد ،در هنگام رخداد زلزله ،امکان امدادرسانی محدودتر
میشود ،چون ازدیاد جمعیت باعث کندی تردد و ترافیک میشود.
بر اساس یافتههای تحقیق هر گونه برنامهریزی در راستای
مدیریت بحران در بافت تاریخی شهر یزد باید با تأ کید بر مؤلفههای
کالبدی باشد ،چرا که رعایت استانداردها در مؤلفههای کالبدی به
مقاومسازی بناها در بافت کمک خواهد کرد که در صورت وقوع
زلزله مؤلفههای جمعیتی و ابعاد اقتصادی کمتر مورد آسیب قرار
خواهند گرفت .بنابراین در تدوین مدل نهایی مدیریت بحران
باید ابعاد کالبدی در چرخهی مدیریت بحران نقش چشمگیرتری
داشته باشد.

اولین قدم در تدوین راهبردهای کاهش آسیبپذیری بافت
تاریخی شهر یزد در هنگام وقوع زلزله ،شناسایی ابعاد و متغیرهای
تأثیرگذار در افزایش شدت و ابعاد بحران زلزله است .بنابراین ابتدا
باید اقدام به استخراج نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهدیدات
وضعیت بافت تاریخی شهر یزد به لحاظ نارساییها و مشکالت
موجود در این بافت مبادرت گردد .در این پژوهش عالوه بر این که
شاخصهای جمعیتی ،اقتصادی و اجتماعی در قالب پرسشنامه
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راهبردهایی بهمنظور کاهش آسیبپذیری بافتهای تاریخی
در برابر زلزله

تدوین راهبردهایی برای کاهش آسیبپذیری بافت
تاریخی شهر یزد در هنگام وقــوع زلزله با استفاده از
تحلیل ()SWOT

مورد بررسی قرار گرفت ،سؤاالت بازی نیز مطرح گردید که در آنها
اهم مسائل و مشکالت موجود در بافت تاریخی شهر یزد بر اساس
شاخصهای مورد بررسی از دیدگاه متخصصان مطرح گردید که در
تحلیل  swotبرخی از این مسائل و مشکالت در قالب شاخصها و
مؤلفهها در تدوین راهبردها مدنظر قرار گرفته شد (جدول .)6
با توجه به نتایج به دست آمده از دادههای تحقیق و تجزیه
و تحلیل آنهــا هر یک از متغیرهای آسیبپذیری بافت تاریخی
شهر یزد در هنگام وقوع زلزله ،مقدار داده ها به عددی از  1تا 10
اســتــانــداردســازی گــردیــد .سپس قــوتهــا ،ضعفها ،فرصتها و
تهدیدهای مدیریت بحران کالبدی بافت تاریخی از  37متغیر
مشخص گردید .در نهایت میانگین ضریب هر یک از مؤلفههای
 SWOTدر بافت تاریخی بر اســاس وزندهــی هر یک از ســؤاالت
توسط متخصصان محاسبه شد .برابر بررسیهای صورت گرفته
در رابطه با روند برنامهریزی بهمنظور کاهش آسیبپذیری بافت
تاریخی شهر یزد ،ضعفها و تهدیدات با ضرایب  9/41و 8/36
بیشترین مقدار و نقاط قوت و فرصتها با ضرایب  7/13و 6/54
کمترین مقدار را به خود اختصاص داده اند (جدول .)7
بعد از اینکه عــوامــل داخـلــی (نــقــاط قــوت ،ضعف) و عوامل
خارجی (فرصتها و تهدیدها) و ضرایب هر کدام در بافت تاریخی
شهر یزد مشخص گردید ،درصــد هر کــدام از این چهار فاکتور در
این بافت در جدول  8ارائــه شده است .در ستون  SWOTدرصد
متغیرهای وارده بر مدل در بافت تاریخی آورده شده است .سپس از
این میزان چه درصدی به قوت ،ضعف ،فرصت و تهدید اختصاص
ً
یافته اســت مشخص گردیده اســت .نهایتا بر اســاس درصدهای
محاسبه شده نوع استراتژی الزم برای کاهش آسیبپذیری بافت
تاریخی در هنگام وقوع زلزله ارائه شده است.
بر اساس اطالعات جدول  8وضعیت بافت تاریخی شهر یزد
با نقاط ضعف بیشماری روبـهرو است (یعنی  45/9درصــد) این
بــدان معنا اســت که با رونــد برنامهریزیهای فعلی ،باید تأ کید
بیشتر بر روی مقاومسازی ابنیهی موجود ،ایجاد دسترسیهای
مناسب برای خدماترسانی به موقع در شرایط بحرانی ،اختصاص
قسمتهایی از بــافــت تاریخی بــه فضاهای بــاز ب ــرای اســکــان و
تخلیهی اضطراری در شرایط بحرانی صورت بگیرد .البته نقاط
قــوت هم چشمگیر اســت و میتوان با تکیه بر ایــن نقاط قــوت و
همچنین فــرصـتهــا ،اق ــدام بــه کـمرنـگتــر کــردن نقاط ضعف و
تهدیدات کرد .بنابراین با توجه به نتایج جدول  8استراتژیهایی
برای نیل به برنامهریزی کاهش آسیبپذیری بافت تاریخی شهر
یزد که امروزه اهمیتی استراتژیک به لحاظ ثبت جهانی این بافت
و همچنین نقش بیبدیل این بافت ارزشمند در توسعهی صنعت
گردشگری دارند ارائه شده است.
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شیب مالیم زمینهای بافت تاریخی،
وجود
Xهرم- -X
زلزله،
بحران
وقوع
تاريخي در
برگزاري بافت
براي
عاملي
21كه
جذب
در31
ناهمگونيثابت
رويکرد
سنیفقدان
پالكها،
ريزدانگي
بحران و
بافت
ساختار
نقش -
X
شود،
جمعیت و
وجود
هنگام-X 31
زلزله،
وقوع
هنگام
ی بافت
ویژه
گردشگر و
جایگاه
مي-X
ناهمگونی34
14
بازدهي- X
تاريخي،
نشدندر
مسن
افراد
جمعيت و
هرمافرادسني
آشناييکه با در
گردشگرو
مسئوالن
انگيزه
افزايش
مناسب
ظرفیت
تأمین
وجود -X
تاریخی،
مسن در بافت
وجود
جذب
در زمین
تاریخی
برای32
پايين
بافت- x35
مديريتي،
كالن
سطوح
هايهيیاوليه
آموزش
مديريت بحران زلزله در 32
کل بافت
بحران زلزله در
شرایط
اضطراری در
نشدن نقلیهی
دسترسی وسایل
مسئوالن
افزایش انگیزه
عاملی برای
تاریخینقليه
وسايل
دسترسي
براي
مناسب
ظرفيت
ادارات و تأمين
زمينهیيدرتوجه
اندركاران در
دست
كاربرييهاي
وجود
-X
در بافت
نشاني شهر
تجهيزات آتش
بحران زلزله
مديريت
تاريخي8
فقدان رویکرد ثابت
شهر -X 33 ،ساختار بافت و ریزدانگی پال کها-X 34 ،
و دستاندرکاران در زمینهی توجه
شهر،
كل
زلزله در
بحران
جاذب در
اضطراري
بافت
زلزله
بحران
مديريت
تجهیزات33
بیرونی
امامXو -قيام،
تاريخيخيابان
بازدهی در
بافتويژه
اي-به
فرامنطقه
مقياس
شرايطدر
ترافي
عزم
بحران-
مدیریتX26
مدارس،
پایین
x 35
مدیریتی،
کالن
سطوح
کدر
زلزله
بحران
شهرداريمدیریت
دربافت
زلزله در
به به
رويکرددر ثابت
فقدان
مسيرهايXی -
پالكها،
ريزدانگي
شهر و
نشانیبافت
برگزاري
- -X
شود،
جاذبازترافیک
های
کاربر
باالي-X
تاریخی
آسيببافت
در
آت
های
درش
برگزاری آموز
X21
شود،
مي می
وجود 34
تاريخي به
بافت
ارتباطي
پذيري
ساختار -
شx
ركت
مشا
براي
8
21
نوسازي 9
باالی
پذیری
ب
آسی
x
قیام،
و
امام
خیابان
در
ویژه
ه
ب
ای
ه
فرامنطق
مقیاس
زلزله
بحران
مدیریت
با
آشنایی
اولیه
9
نبود- x
درمانيكالن
مراكزسطوح
زلزله در
تاريخي مديريت
آشنايي با
آموزش
مديريتي35 ،
پايينموقع
بازدهي-ي به
ارائه
امکان
بیمارستا،نها -X
شهر
بحرانها و
بيمارستان
اوليهدر بافت
هاي واقع
محالت
 10و مرا کز درمانی شهرX 10،
مسیرهای ارتباطی از بافت تاریخی به
در ادارات و مدارس -X 26 ،عزم
كاربري
تاريخيX8
بافت
نشانيشهر
نشاني
آتش
تجهيزات
نوسازیو
دردرادارات
برایزلزله
بحران
مديريت
هاي-X
وجوددر
نامناسب
هاي
براي
آتش
نامناسب
های
دسترس-ی
دسترسيبرای
نشانی
در آتش
خدمات
موقع
به
ی
خدماتارائه
امکان
نبود
مشارکت
شهرداری
بافت 36 ،
بیرونی
ترافيکيقيام،
ترافیکی و
خيابان امام
تاریخیدر
ويژه
بافتبه
فتاي
فرامنطقه
مقياس
ک -در
جاذب
شهرداري
محالتXواقع-درعزم
مانند گره
در
ترافیکی
های
وجود گره
ترافي X
بافت ،
در
بافت تاریخی
مدارس26 ،
تقاطع
گره
مانند
تاريخي
ترافيکي در با
هاي
گره
وجود 36
خشت و
(ع)،از-X 37
بااليبعثت و میدان امام رضا
آسيبشهدا ،چهار راه
تقاطع چهارراه
تاريخي به
بافت
براي مشاركت در نوسازي - x9
خشت و
(ع)-X37 ،
ارتباطي رضا
مسيرهايميدان امام
پذيريچهار راه بعثت و
چهارراه شهدا،
گلی بودن بیش از  50درصد واحدهای مسکونی در بافت
بافت به موقع
امکاندرارائهي
واحدهاينبود
شهر-X10 ،
درماني
بيمارستانها
محالت واقع در بافت تاريخي
مسکوني
درصد
مراكزاز 50
بودنوبيش
گلي
بافت
سایر در
نامناسب
هاي
دسترسي
ی براي
نشاني
ی آتش
خدمات
36 ،-X
مناطق،
شهرداری
همانند
شهرداری مرکز،
زیرمجموعه
 -Xتشکیل شهرداری ناحیهی تاریخی بهمنزله
شهرداري-Xساير
 -X55تشکيل شهرداري ناحيهي تاريخي بهمنزلهي زيرمجموعهي شهرداري مركز ،همانند 11
شهر
تاریخی
بافت
جهانی
ثبت
پیشنهاد
X
شهر،
تاریخی
بافت
ساماندهی
-Xتقاطع
ترافيکي
توسعهی اندیشهی ایرانشهری و تأ کید بروجود گرههاي ترافيکي 15در بافت تاريخي مانند گره
پيشنهاد
مناطق -X11 ،توسعهي انديشهي ايرانشهري و تأكيد بر ساماندهي بافت تاريخي شهر15 ،
وجود
و توجه ویژه به این بافت در طرحهای توسعه -X 17،وجود طرح جامع حفاظت بافت تاریخی شهر یزد-X 18،
فرصتها
فرصت
(ع)-X37-،
هاي امام
بعثت و ميدان
چهار راه
چهارراه
خشت وجامع
وجود طرح
رضاX17
توسعه،
بافت
همچوناين
شهدا،به
امدادويژه
توجه
شهر و
ثبت جهاني بافت تاريخي
ها (())OO
طرحشهر یزد؛
احمر دردرسطح
هالل
نجات و
تشکیالت
در بافت
مسکوني
وجودبيش از 50
-Xبودن
گلي
احمر در سطح شهر
هالل
واحدهايهمچون
درصد و امداد
تشکيالت نجات
حفاظت بافت تاريخي شهر يزد18 ،
الزم
ی
ه
بودج
تخصیص
عدم
X
یزد،
شهر
در
و
ایران
در
بحران
مدیریت
ي عرصهی
ناحيه در
خرد و کالن
تشکيلسیاست
 --XXفقدان
شهرداري مركز ،همانند شهرداري ساير
تاريخي بهمنزلهي زيرمجموعهي
شهرداري
6
4 5يزد؛
و کافی برای مدیریت در هنگام وقوع بحران زلزله -X 13،استقرار ناصحیح و پرا کندگی غیراصولی مرا کز خدماترسانی در
سطح-شهرپيشنهاد
شهر،در X15
مواقع -X11توسعهي انديشهي ايرانشهري و تأكيد بر ساماندهي بافت تاريخي
مناطق،
بحرانی (زلزله) در سطح شهر یزد -X 19،عدم شناسایی نقاط حادثهخیز در هنگام وقوع بحران زلزله
بحران جامع
وقوع طرح
هنگاموجود
تخلفات17در-X
جرایم وتوسعه،
طرحهاي
بافت در
قدرت واين
ويژه به
توجه
تاريخي شهر و
بافت بافت
جهاني
فرصتها ()O
افزایش وقوع
احتمال
قانونی
ساختارهای فرا
تاریخی-X 22،
ثبتیزد و
15
)
T
(
تهدیدات
ماسه
ریز
های
ه
دان
با
همراه
طوفان
گاه
و
تند
بادهای
وزش
و
یزد
شهر
اطراف
در
ای
ه
ماس
های
ه
تپ
کندگی
پرا
X
زلزله،
حفاظت 24بافت تاريخي شهر يزد -X18 ،وجود تشکيالت نجات و امداد همچون هالل احمر در سطح شهر
(بهمنزلهی یک عامل تشدید کننده) -X 27 ،عدم پایداری و مقاومت ابنیه و عدم وجود تغییر در ضوابط و نقش آن در
يزد؛
افزایش فرسودگی بیشتر ابنیه موجود در بافت
درونی
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مدل  SWOTدر بافت تاریخی شهر یزد [نگارندگان]1395 ،
جدول  :7استانداردسازی ضرایب متغیرها (از  )1- 10در 15
قوتها ()S
نام متغیرها

راهبردهایی بهمنظور کاهش آسیبپذیری بافتهای تاریخی
در برابر زلزله

()x1؛ ()x2؛ ()x7؛
وضعیت
()x12؛ ()x14؛
بافت تاریخی
()x21؛ ()x26
شهر یزد

ضعفها ()W
میانگین
ضریب

میانگین
ضریب

نام متغیرها

()x3؛ ()x16؛ ()x23
()x25؛ ()x20؛ ()x28
()x10؛ ()x9؛ ()x8
()x30؛ ()x31؛ ()x32
()x33؛ ()x34
()x35؛ ()x36؛ ()x37

7/13

فرصتها ()O

9/41

نام متغیرها

()x5؛ ()x11؛
()x15؛ ()x17؛
()x18

میانگین
ضریب

6/54

تهدیدات ()T
نام متغیرها

()x4؛ ()x6؛
()x19؛ ()x22؛
()13x؛ ()x24؛
()x29( )x27

میانگین ضریب

8/36

جدول  :8محاسبهی درصد قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدها و تعیین استراتژی در بافت تاریخی شهر یزد
SWOT
عنوان

S

W

O

T

داخلی
S/W

خارجی
O/T

مثبت
S/O

منفی
W/T

SWOT

بافت تاریخی یزد

18/9

45/9

13/5

21/6

64/8

35/1

32/4

67/5

83/4

نوع استراتژی

دوم

با توجه به نتايج جدول  ،8براي ارائهي برنامهريزي كاهش آسيبپذيري بافت تاريخي شهر يزد در هنگام وقوع زلزله از
استراتژي استراتژي غلبه كردن (اين استراتژي نسبت به استراتژي نوع اول بيشتر محافظهكارانه ،منسجمتر است) استفاده
مي شود چرا كه اين استراتژي منطق خود را براي عوامل مثبت داخلي و خارجي به كار ميگيرد تا از اين طريق عوامل منفي
داخلي (نقاط ضعف) را كوچک و يا كامالً غير فعال سازد (تصوير )3

شهر یزد
تاریخی
بافت
در در
پذیری
آسیب
اولویتها
تصویر:6:3ماتریس
تصویر
[نگارندگان]1395 ،
شهر یزد
تاریخی
بافت
پذیری
کاهشآسیب
اجراییکاهش
هاییاجرایی
هاوواولویت
استراتژیها
ماتریس استراتژی
[نگارندگان]1395 ،
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راهبردهایی بهمنظور کاهش آسیبپذیری بافتهای تاریخی
در برابر زلزله

با توجه به نتایج جدول  ،8برای ارائهی برنامهریزی کاهش
برای پیشگیری و کاهش میزان خطرات احتمالی زلزله در بافت
نتايج تحليل  SWOTنشان مي دهد كه عالوه بر اينکه بايد از استراتژي غلبه كردن بر نقاط ضعف با استفاده از نقاط قوت
آســیـبپــذیــری بــافــت تــاریــخــی شهر یــزد در هنگام وق ــوع زلــزلــه از
تاریخی شهر یــزد صــورت گــرفــت .نتایج بــررسـیهــای توصیفی از
كرد زيرا
دهدي 7
شماره
خانهي
دیدگاهنهايي در
قرارگيري امتياز
رقابتي بهبا توجه
(ایناستراتژي
کردن از
همچنين بايد
استفاده كرد
استراتژیبهنوع اول
استراتژی نسبت
استراتژی غلبه
نامنظم در
استفادهبندی
الگوی قطعه
نشان می
متخصصان
آسيب
ابعاد
وسعت و
توجه
منطقه با
ـت) و بومي
مشخص
اساس
برنامه ريزي بر
بحران این
مديريتچــرا که
استفاده میشود
مدلمتر اسـ
يکمنسج
کارانه و
محافظه
پذير بافت
پذیری
بافتآسیب
ـادی در
خیلی زیـ
تأثیربهزیــاد و
درصــد
هرـدود 50
زلزله در حـ
وقوع به کار
هنگامخارجی
داخلی و
عوامل
منطق خود را
استراتژی
هنگام وقوع زلزله دارد.
شهر(یزد در
تاریخی
تصوير .)3
سازد
بحران را فراهم
مثبت در
تاريخي
برایبافت
ساماندهي
زمينههاي
آن ميتواند
میگیرد تا از این طریق عوامل منفی داخلی (نقاط ضعف) را کوچک
همچنین بررسی نسبت طول زیاد معابر به عرض آنها در بافت
ً
و یا کامال غیر فعال سازد (تصویر .)6
تاریخی یزد به خوبی بیانگر الگوی قطعهبندی نامنظم است چرا
نتیجهگیری و ارائهی راهبردهای کاهش آسیبپذیری بافت تاریخی
نتایج تحلیل  SWOTنشان میدهد که عالوه بر اینکه باید
که در حدود  82/3درصد از متخصصان به این امر در سطح زیاد و
تاريخي
بافت
آوري
تاب
و
تخريب
بار
ميزان
ي
كننده
بيان
مصالح
ميزان قدمت
غلبهمکـؤلفه
كالبدي با
پذيري
نوعقوت
بنا ونقاط
استفاده از
چونضعف با
هايينقاط
ـردن بر
استراتژی
آسيب از
خیلی زیاد بهمنزلهی عامل مؤثر در آسیبپذیری بافت تاریخی این
اند .اصول و ضوابط شهرسازي باشد كه
نکردن
قرارگیری به علتشهررعايت
زلزلهبهميتواند
باید ازآسيب
اي از
بخش عمده
است چرا كه
ناشي باازتوجه
هاي رقابتی
استراتژی
همچنین
استفاده کرد
اشاره کرده
ریزی
زیرا برنامه
استفاده کرد
ی 7
شماره
بههی
توجهدريخان
نهایی
سطح زیاد و
تاریخیينیز در
وقوعبافت
زیاد در
صحيح آسيبنقش ترا
احتمالي
زمينلرزه
ساختمانیاثر
پذيريکمشهرها در
تخمين نا
ناشي از
كالبدي
هاي
آسيب
امتیاز بي
خود متأثر از
هر
در
زلزله
بحران
مدیریت
بومی
و
مشخص
مدل
یک
اساس
است .بر
خدماتموجود
ساختار بناهای
در
گل
و
خشت
از
استفاده
است.
زیاد
خیلی
عالوه بر اين مواردي چون كمعرض بودن معابر و خيابانها و ناسازگار با ترافيک امروزه ،كه حمل و نقل و ارائهي
منطقه با توجه به وسعت و ابعاد بافت آسیبپذیر آن میتواند
در سطح زیــاد و خیلی زیــاد یعنی  76/5درصــد در آسیبپذیری
و تأسيسات زيربنايي را در هنگام وقوع بحران زياد ميكند ،فرسوده بودن بافت تاريخي و پايين بودن مقاومت مصالح در آن
زمینههای ساماندهی بافت تاریخی در هنگام وقــوع بحران را
بافت تاریخی تأثیرگذار است 94/1 .درصد از متخصصان در سطح
(تصویربافت
سازدپذيري
آسيب
زمينههايفراهم
كند .و خیلی زیــاد رعایت نکردن مفاد آییننامه  2800را مؤثر در
 .)6تاريخي را در برابر وقوع زلزله دوچندان مي زیــاد
آسیبپذیری بافت تاریخی در هنگام وقوع زلزله میدانند.
نتیجهگیری و ارائهی راهبردهای کاهش آسیبپذیری
نتایج حاصل از مدل تحلیل شبکه نشان میدهد ،شاخصهای
بافت تاریخی
17
کالبدی شامل عرض کم معابر ،قدمت ابنیه ،وجــود مخروبهها،
آسیبپذیری کالبدی با مؤلفههایی چون میزان قدمت بنا
کیفیت ابــنــیــه ،تــرا کــم ساختمانی ،مساحت قطعات تفکیکی،
و نوع مصالح بیانکنندهی میزان بار تخریب و تــابآوری بافت
نوع مصالح ،تعداد طبقات با مقدار  0/220بیشترین نقش را در
تاریخی است چرا که بخش عمدهای از آسیبهای ناشی از زلزله
آسیبپذیری بافت تاریخی شهر یزد در هنگام وقوع زلزله دارد.
میتواند به علت رعایت نکردن اصول و ضوابط شهرسازی باشد
برابر بررسیهای صورت گرفته در رابطه با روند برنامهریزی
که خود متأثر از بیتوجهی به آسیبهای کالبدی ناشی از تخمین
بهمنظور کاهش آسیبپذیری بافت تاریخی شهر یــزد ،ضعفها
ناصحیح آسیبپذیری شهرها در اثر وقــوع زمینلرزهی احتمالی
و تهدیدات بــا ضــرایــب  9/41و  8/36بیشترین مـقــدار و نقاط
است .عالوه بر این مواردی چون کمعرض بودن معابر و خیابانها
قــوت و فرصتها با ضرایب  7/13و  6/54کمترین مقدار را به
و ناسازگار با ترافیک امــروزه ،که حمل و نقل و ارائ ـهی خدمات و
خــود اختصاص دادهان ــد .بر اســاس ایــن اطالعات وضعیت بافت
تأسیسات زیربنایی را در هنگام وقوع بحران زیاد میکند ،فرسوده
تاریخی شهر یــزد با نقاط ضعف بیشماری روبــهرو اســت (یعنی
بودن بافت تاریخی و پایین بودن مقاومت مصالح در آن زمینههای
 45/9درصــد) این بــدان معنا است که با رونــد برنامهریزیهای
آسیبپذیری بافت تاریخی را در برابر وقوع زلزله دوچندان میکند.
فعلی ،باید تأ کید بیشتر بر روی مقاومسازی ابنیهی موجود ،ایجاد
ای ــن پــژوهــش بــا بــررســی مــعــیــارهــا و شــاخ ـصهــای مــؤثــر در
دسترسیهای مناسب بــرای خدماترسانی بــه موقع در شرایط
آسیبپذیری بافت تاریخی شهر یزد بهمنظور کاهش آسیبپذیری
بحرانی ،اختصاص قسمتهایی از بافت تاریخی به فضاهای باز
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برای اسکان و تخلیهی اضطراری در شرایط بحرانی صورت بگیرد.
البته نقاط قوت هم چشمگیر است و میتوان با تکیه بر این نقاط
قوت و همچنین فرصتها ،اقدام به کمرنگتر کردن نقاط ضعف
و تهدیدات کرد .میتوان گفت بهمنظور ساماندهی بافت تاریخی
شهر یزد برای کاهش میزان آسیبپذیری این بافت در هنگام وقوع
زلزله الزم است راهبردهای زیر در مراحل مختلف قبل از بحران،
شروع بحران ،حین بحران و بعد از بحران مورد استفاده قرار گیرد.
این راهکارها عبارت است از:
•توسعهی کاربریهای امدادی در بافت تاریخی شهر یزد؛
•نهادینه کردن مدیریت بحران و ایجاد مدیریت بحران
توانمند در حوادث و بالیا در بافتهای تاریخی؛
•تهیهی دستورالعملهای اجــرایــی مدیریت بحران در
عــرص ـهی بــهــداشــت ،درمـ ــان حـ ــوادث و بــایــا در بافت
تاریخی؛
•استفاده از زمینهای وقفی و فضاهای خالی موجود در
بافت تاریخی برای مکانیابی و استقرار مرا کز امدادرسانی
و خدماترسانی برای مدیریت بحران در بافت تاریخی و
جلوگیری از گسترش بیرویهی شهر؛
•اطــاعرســانــی عمومی و تخصصی در پــی شکلگیری و
مقابله بــا ح ــوادث و بالیا در شهر یــزد و بافت تاریخی
و آمــادهســازی ساکنان بافت بــرای رویــارویــی با شرایط
اضطراری؛
•استفاده و بهرهگیری از دانش تخصصی و تجربی مدیران
اجــرایــی ســازمــانهــایــی مانند هــال احــمــر در زمینهی
مباحث نظری ،آموزشی و پژوهشی مدیریت بحران در
بافت تاریخی؛
•بهسازی ابنیهی میراثی موجود در بافت تاریخی برای
جــلــوگــیــری از مــتــروکــه مــانــدن آنه ــا بــا رویــکــرد کاهش
آسیبپذیری بافت تاریخی؛
•استفاده از مصالح بــادوام در ساخت و سازهای جدید با
رویــکــرد حفظ هویت بافت تاریخی شهر بــا استفاده از
الگوهای معماری بومی؛
• اصالح شبکههای دسترسی و تعریض معابر با اختصاص
حیاطهای بــاز واحــدهــای مسکونی موجود در بافت با
رویکرد حفظ بناهای باارزش بافت تاریخی؛
•تعمیر و نــوســازی شبکههای آب و گــاز و بــرق در سطح
محالت بافت تاریخی بهمنظور پیشگیری از بحران در
هنگام وقوع زلزله؛
•مکانیابی و استقرار بهینهی سازمانهای خدماترسان
همچون اورژانس و خدماتدرمانی در محدوده و نزدیکی
بافت تاریخی؛
•حــذف کاربریهای ناسازگار مانند واحــدهــای کارگاهی
مزاحم و انبارها از بافت مسکونی برای احتمال افزایش
ابعاد و شدت بحران زلزله؛
•اصالح کارکردی محلههای بافت تاریخی و جبران کمبود
خــدمــات ،تجهیزات و تأسیسات زیرساختی مــورد نیاز

محلهها با اولویت استفاده از بناهای در حال تخریب و
بیدوام با رویکرد مدیریت بحران؛
•جلوگیری از افزایش تراکم ساختمانی و جمعیتی در بافت
تاریخی؛
• تنظیم و تعادلبخشی به تراکمهای ارتفاعی ساختمانها
با توجه به متغیرهایی از جمله تراکم جمعیت ،وضعیت
شبکهی معابر ،ساختمانهای همجوار؛
•حذف یا جابهجایی تیرهای برق مانع امداد و نجات در
مواقع بحران زلزله؛
•حذف بنبستهای طوالنی و کم عرض در بافت تاریخی؛
•مــقــاومســازی بدنههای معابر کــه در حین زلــزلــه باعث
مسدود شدن سایر راهها میشوند؛
•کاهش تعداد مراکز تصمیمگیر در زمینهی بافت تاریخی
در راستای اجرای برنامههای مرتبط با مقاومسازی ابنیه
در برابر زلزله؛
•ای ــج ــاد م ـس ـیــرهــای اض ـ ـطـ ــراری در ب ــاف ــت ب ـ هم ـن ـظــور
خدماترسانی سریع در مواقع بحران زلزله؛
•آموزش نحوهی برخورد با بحران زلزله برای شهروندان
و ساماندهی آنها برای بهرهگیری از توانهای مشارکتی
آنها در هنگام وقوع بحران؛
•استفاده از فناوریهای نوین مخابراتی از جمله  ICTدر
عرصهی مدیریت بحران بهمنظور کاهش آسیبپذیری
ناشی از بحران زلزله و امدادرسانی سریع؛
•شناسایی ابعاد مدیریتی مربوط به اسکان اضطراری و
موقت و بهکارگیری تمامی ظرفیتها بهمنظور برقراری
تعادل نسبی در اسکان اضطراری در هنگام وقوع زلزله؛
•توجه به نیازهای ویژه پس از وقوع سانحه برای بازگشت
سریع به شرایط عادی.
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راهبردهایی بهمنظور کاهش آسیبپذیری بافتهای تاریخی
در برابر زلزله

ارائــهی م ــدل ارزیاب ــی جام ــع آس ــیبپذیری پهنهه ــای
ش ــهری ب ــه تفکی ــک الی هه ــای تش ــکیلدهندهی ش ــهر ب ــا
رویک ــرد پدافن ــد غیرعام ــل
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چکیده
 با نگاه به شهر بهمثابهی سیستمی از.ارزیابی و کاهش آسیبپذیری شهرها یکی از مهمترین الزامات طر حهای پدافند غیرعامل است
 پژوهش. بررسی همهجانبهی اجزای شهری و روابط بین آنهاست، الزمهی ارزیابی آسیبپذیری شهری،عناصر و اجزای به هم وابسته
حاضر با رویکردی کاربردی سعی در ارائهی مدلی برای ارزیابی آسیبپذیری شهر به صورت جامع در برنامهریزی شهری دارد که بتواند در
 به این منظور پس از تبیین و تفکیک عناصر تشکیلدهندهی شهر و اجزای مرتبط با هر یک از این.رابطه با هر شهر مورد استفاده قرار گیرد
 میزان آسیبپذیری شهر ناشی از نبود هر یک در نمونهی فرضی مورد، در قالب هشت معیار اصلی و زیر معیارهای مربوط به هر یک،عناصر
 مدیریت، و بهرهگیری از نظر بیش از شصت کارشناس متخصص در حوزهی شهرسازیAHP بررسی قرار گرفت و سپس با استفاده از روش
 سپس وزن، الیهها چه به صورت درون سیستمی و چه به صورت برون سیستمی نسبت به یکدیگر وزندهی شد،شهری و پدافند غیرعامل
 در مرحلهی بعد شعاع آسیبپذیری هر یک از الیهها مشخص شد و بهمنزلهی.هر یک از عناصر در الیهی مربوط در سیستم مکانی اعمال شد
 پهنهبندی آسیبپذیری شهری، و همپوشانی الیهها در نمونهی فرضیGIS  در نهایت با کمک نرمافزار.ضریب در الیهها در نظر گرفته شد
برای هر یک از معیارهای اصلی تولید شده است و در مرحلهی بعد با همپوشانی نقشههای پهنهبندی مربوط به هر یک از معیارها نقشهی
نهایی پهنهبندی آسیبپذیری در نمونهی فرضی مشخص شده است که در پنج طیف آسیبپذیری پهنههای شهری را نسبت به یکدیگر
.نشان میدهد
 شعاع آسیبپذیری، معیارهای مؤثر در آسیبپذیری، رویکردهای ارزیابی آسیبپذیری، آسیبپذیری:واژههای کلیدی
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Developing a New Model for Vulnerability
Assessment of city zones with passive
defense approach
Arezoo Alikhani 1*, Akram Barzegar 2 , Hanieh Nurollahi3

Abstract

ارائهی مدل ارزیابی جامع آسیبپذیری پهنههای شهری به
تفکیک الیههای تشکیلدهندهی شهر با رویکرد پدافند غیرعامل

V

ulnerability assessment and vulnerability reduction in cities is one of the requirements of civil defense plans.
Considering cities as a complex system consisting of related elements, we can assume that vulnerability assessment of cities needs a holistic analysis of all the elements and their connections. In this research, it has been
tried to produce an applicable model for urban vulnerability assessment to use in urban planning in any city. To
reach the goal, first, the consisting elements of cities and their different components in eight main criteria and related sub-criteria were determined. Then, the amount of urban vulnerability that occurs in the case of lacking any
of the criteria in the hypothetical case study was measured. By using the AHP model and opinions of more than 60
experts in the field of urban planning, urban management, and civil defense; criteria, whether inside or outside the
system, had been weighed in relationship with each other. The measurement (weight) of any elements presents in
the geographical system. Then, the vulnerability radius of any elements is defined to be used as the score of layers
and more importantly to zoning the city based on these layers. Finally, by using GIS software and overlaying layers in the case study, urban vulnerability zoning is produced for main layers and then by overlaying these maps,
the final map of urban vulnerability zoning is generated in five groups.
Keywords: Vulnerability, urban planning, passiive defense
1. Researcher, Malek ashtar University of Technology, Tehran, Iran; Email: alikhani.arezu@gmail.com
2. Researcher, Malek ashtar University of Technology, Tehran, Iran
3. Researcher, Malek ashtar University of Technology, Tehran, Iran.
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ارائهی مدل ارزیابی جامع آسیبپذیری پهنههای شهری به
تفکیک الیههای تشکیلدهندهی شهر با رویکرد پدافند غیرعامل

بر اساس دیدگاه سیستمی ،شهرها از پیچیدهترین سیستمهایی
محسوب میشوند که از یک طــرف متشکل از زیــر سیستمها یا
ساختارهای بیشماری نظیر ساختارهای محیطی و جغرافیایی،
اجتماعی و فرهنگی ،سیاسی و اداری ،اقتصادی و تولیدی ،فضایی
و کالبدی هستند که با یکدیگر در ارتباطاند و تأثیرات متفاوتی بر
همدیگر دارنــد و از طــرف دیگر ،بهمنزلهی جزئی از یک سیستم
بزرگتر بهشمار میروند که در چارچوب آن عمل میکنند .بر همین
اساس ،برای شناخت ،پیشبینی ،کنترل و نظارت بر امور مختلف
شهرها باید تمام زیرسیستمهای اثرگذار بر شهرها مورد مطالعه و
تحلیل قرار گیرد تا سیستم شهری در نهایت به هدف اصلی خود
که ایجاد تعادل در روابط درونی و بیرونی سیستم و حفظ هماهنگی
بین ساختار و عملکرد است دستیابد.
بــا تــوجــه بــه ایــنــکــه شــهــرهــا بــه عــلــت جمعیت بـ ــاال ،تــراکــم
ساختمانها و امکانات زیرساختی آسیبپذیری بیشتری در برابر
فجایع دارنــد ،اهمیت ارزیــابــی آسیبپذیری در شهر دارای نمود
بیشتری است .با گسترش کالبد و اقتصاد جوامع شهری ،به تدریج
نیاز به کاهش مخاطرات ،نه تنها به عاملی اطمینانبخش در
کنترل ریسک مخاطرات تبدیل شده است ،بلکه اقدامی مهم برای
تهیهی برنامه و پیگیری طر حهای بازدارنده از بروز آسیبپذیری
است .این موضوع چه در زمان وقوع جنگ و بحران و چه پس از
آن تأثیرگذار خواهد بود .در نگرش سیستمی به شهر میتوان چنین
استنباط کرد که با توجه به ارتباط کلیهی عناصر و اجزای سیستم و
تأثیر آنها بر یکدیگر ،وقوع یک بحران بر کلیهی این اجزا تأثیرگذار
است و کارکرد هر یک از زیرسیستمهای شهری را میتواند مختل یا
متوقف کند .بروز اختالل در هر یک از زیرسیستمها ادامهی کارکرد
سایر زیر سیستمها را با مشکل مواجه میسازد .از این رو شناسایی
اجــزای شهر و تأثیر هر یک از اجزا بر آسیبپذیری شهر ،در سطح
طر حهای جامع و بررسی آثار آنها بر یکدیگر ضروری است.
با بررسیهای صــورت گرفته ،تاکنون مطالعهی جامعی که
بتواند با تلفیق دیدگاههای شهرسازی ،مدیریت بحران و پدافند
غیرعامل به شناسایی الیههای سیستم شهری بپردازد و میزان تأثیر
هر یک از الیهها را در آسیبپذیری شهر بررسی کند ،انجام نشده
است و مطالعات به بررسی آسیبپذیری هر یک از اجزا به طور مجزا
پرداختهاند .این مقاله به دنبال آن است تا به ارائهی مدلی جامع از
آسیبپذیری شهری و نحوهی مطالعهی آن بپردازد تا از این طریق
بتوان به الگویی برای بررسی آسیبپذیری در شهرهای مختلف
پرداخت .بهمنظور ملموس شدن یافتهها و نتایج این مدل در یک
نمونهی فرضی مورد آزمون قرار گرفته است.

پیشینهی تحقیق
در سالهای اخیر توجه به مسئلهی آسیبپذیری شهری مورد
توجه محققان و صاحبنظران بسیاری قــرار گرفته اســت .اغلب
آسیبپذیری شهرها در برابر سوانح طبیعی مد نظر بوده است ،لیکن
موضوع امنیت شهرها و پدافند غیرعامل و میزان آسیبپذیری
شهری در برابر تهدیدات انسانی کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

در صورتی که نگاه همهجانبه در ارتباط با انواع مختلف تهدیدات
چه تهدیدات انسانی و چه تهدیدات طبیعی ضروری است .عالوه
بر این مطالعات صورت گرفته به بررسی برخی ابعاد آسیبپذیری
شهری پرداختهاند و تاکنون مطالعهی جامعی که بتواند تمامی
الیههای شهری را شامل شود ،صورت نگرفته است.
یکی از پژوهشهای انجام شده در زمینهی امنیت شهری
در مقالهای با عنوان «امنیت شهری در شهرهای امریکا» با در
نظر گرفتن تـهــدیــدات مـیــزان آسیبپذیری شهرهای امریکا در
زمینهی حمالت تروریستی نظیر حمالت اتمی ،شیمیایی و حمله
به تأسیسات شهری بررسی و مسئلهی اساسی تخیلهی شهرها
در هنگام بحران و اسکان ساکنان در پناهگاههای امن شناسایی
شده است .در درجـهی دوم تأمین امنیت سکونتگاههای موقت
و پشتیبانی از آنها مورد اهمیت است [ .]1همچنین در تحقیق
دیگری از آقای جرج باگلیارلو با عنوان «دور نمای امنیت شهری» به
بررسی وضعیت مهمترین شهرهای جهان از نظر حمالت تروریستی
پرداخته شده است .در قسمت نتیجهگیری این مقاله تأ کید شده
است که هیچکس و هیچ ارگانی به تنهایی نمیتواند تمامی یک
شهر را حفظ کند ،بلکه باید قابلیتها بر روی حفاظت از تأسیسات
زیربنایی و حیاتی شهر متمرکز شوند .همچنین مراکز حساس باید
به صورت پراکنده در سطح شهر مکانیابی شوند تا با مورد حمله
قرار گرفتن قسمتی از آن کل سیستم دچار اختالل نگردد [.]2
عــاوه بر ایــن در مقالهی «شهرهای پایدار و امنیت شهری»
نقش اقتصاد شهری و فاکتورهای اقتصادی در آسیبپذیری
شهری در برابر حمالت تروریستی و حــوادث طبیعی مــورد بررسی
قرار گرفته است و به نقش حیاتی امنیت در شهرها اشاره دارد [.]3
عالوه بر این ،برنارد و دیگران ( )2008در پژوهش «برنامهریزی و
طراحی دفاع شهری در کشور سنگاپور» به بررسی و تحلیل میزان
آسیبپذیری کاربریها و مقاومت آنها در برابر بحرانهای داخلی
و خارجی پرداختهاند و نشان دادنــد بهترین روش بــرای کاهش
آسیبپذیری ایزوله کردن محیطهای در معرض خطر است [.]4
همچنین کیان گانگوی و همکاران ( )2009در مقالهای با عنوان
سیستم آسیبپذیری تأسیسات شهری در واکنش اضـطــراری با
نگرش سیستمی به شهر به بررسی آسیبپذیری شهر پرداختهاند
و نگاه سیستمی به زیرساختها در شهر را بهترین روش برای
ارزیابی آسیبپذیری دانستهاند [ .]5رازپور و همکاران در مقالهای
با توجه به کمبود مباحث دفاع غیر عامل در اسناد توسعهی شهری
و نظام برنامهریزی شهری در کشور ،الگویی برای ورود مفاهیم
دفاع غیر عامل به اسناد توسعهی شهری و کاهش آسیبپذیری
شهری حین بحرانهای نظامی و تروریستی را تبیین کرده و ابعاد
کــالــبــدی ،شبکهی زیرساختی و تسهیالت شـهــری ،اقـتــصــادی و
خدماتی ،اجتماعی و فرهنگی ،مدیریت شهری و نظامی را معرفی
میکنند؛ در ادامه اهداف آسیبپذیری شهری حین حمالت نظامی
و بحرانهای ناشی از آن بیان شده است [.]6
تحقیقات ب ـســیــاری بــا نــگــاه بــه ســوانــح طبیعی بــه بــررســی
آسیبپذیری شهر پرداختهاند .در مقالهی برنامهریزی همگام با
مخاطرات طبیعی با تأ کید بر ایــران ،متغیرهای طبیعی ،کالبدی

روش تحقیق و ابزارها
ایــن پــژوهــش از نــوع کــاربــردی و بــه روش کمی اســت کــه در
آن اطالعات مورد استفاده در نمونهی مورد مطالعهی فرضی در
یک منطقهی شهری فرضی و در سامانهی اطالعات جغرافیایی
پــیــادهســازی شــده اســت .بــا در نظر گرفتن اه ــداف تحقیق ابتدا
بپــذیــری شـهــرهــا در مــواجـهــه با
مــعــیــارهــای مــؤثــر بــر م ـیــزان آسـیـ 
حمالت نظامی از طریق مطالعهی تحقیقات پیشین ،روشهای
کتابخانهای و مصاحبه از کارشناسان شناسایی شدهاند و سپس با
استفاده از روش تحلیل محتوای مقولهای این معیارها دستهبندی
شده و زیر معیارهای مربوط به هر یک مشخص شدهاند .زیرمعیارها
به شاخصهای قابل اندازهگیری تبدیل شدهاند و در مرحلهی بعد
با استفاده از روش  AHPمعیارهای مؤثر در نمونهی موردی فرضی
به لحاظ اهمیت رتبهبندی و وزندهی شدهاند .در این قسمت نظر
کارشناسان مؤثر در حوزهی هر یک از الیههای سیستم شهری اخذ
شده است و در نهایت از طریق برآیند نظرات  47نفر از مسئوالن
شهری و خبرگان مرتبط با موضوع ،الیهها وزندهی شدهاند .اخذ
نظر کارشناسان خبره و مسئوالن شهری ،قابلیت تعمیم رتبهبندی
به سایر مناطق و شهرها را تا حد زیادی امکانپذیر میسازد .سپس
متناسب با نوع و اهمیت مشخص شده برای هر معیار ،دادههای
مورد نظر از طریق عملیات رقومیسازی و پیمایش با فرمت مناسب
وارد محیط  GISشدهاند .با در نظر گرفتن نگاه سیستمی بر شهر،
از نــرمافــزار  GISبــا توانایی ذخـیــره ،بازیابی و تحلیل دادهه ــای
جغرافیایی استفاده شده است .الیههای مختلف از طریق نرمافزار
همپوشانی شده و در نهایت نقشهی آسیبپذیری محدودهی مورد
نظر اخذ شده است.

آسیبپذیری
شهرها بهمنزلهی یکی از نمودهای سکونتگاههای انسانی
از دیرباز تاکنون در معرض آسیبهای فراوان ناشی از سوانح قرار
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 ساختمانی و اجــتــمــاعــی -اقــتــصــادی در مــیــزان آسیبپذیریلرزهای شهرها مؤثر شناخته شده است .در ویژگیهای طبیعی به
زمینلرزه ،شرایط زمینشناسی و مرفولوژی ساختمانی ،توپوگرافی
و شیب اشاره شده است .در رابطه با متغیرهای کالبدی ،کیفیت و
کمیت شبکهی معابر ،توزیع کاربریها ،تراکم و نوع معماری و طرح
ساختمان مد نظر بوده است و ترا کم جمعیت ،نحوهی مدیریت
بحران ،سطح سواد و وضعیت مالی ساکنان ،در ارتباط با متغیرهای
اجتماعی و اقتصادی شناسایی شده است [.]7
تاکنون پژوهشهای بسیاری به بررسی آسیبپذیری شهر یا
بخشی از آن در برابر خطر زلزله پرداختهاند که هر یک به یک یا
چند جنبه اشــاره نموده و همهی شاخصها مد نظر قــرار نگرفته
اســت .امینیان و همکاران ( )1394به محاسبهی آسیبپذیری
شهر در برابر زلزله با تأ کید بر فاصله از تأسیسات شهری و پهنهبندی
آسیبپذیری شهر پرداختهاند .در این پژوهش تأسیساتی نظیر
مراکز درمانی ،مرا کز آتشنشانی ،مراکز اسکان موقت ،پمپ بنزینها
و پمپ گاز در نظر گرفته شده است [ .]8از جمله تحقیقات دیگر در
رابطه با تأثیر زلزله ،پژوهش عابدی ( )1385در منطقهی  1تهران
است که به بررسی آسیبپذیری معابر در برابر زلزله پس از ریختن
آوار پرداخته است [ .]9مجید شمس و همکاران یکی از محالت
کرمانشاه را با بررسی شاخصهایی مانند نوع مصالح ،قدمت بنا،
تعداد طبقات ،تراکم جمعیت و غیره به لحاظ آسیبپذیری ارزیابی
کــردهانــد [ .]10در رابــطــه بــا شهر زنــجــان نیز ،حبیبی و همکاران
( )1386به تعیین عوامل ساختمانی مؤثر در آسیبپذیری بافت
تاریخی شهر پــرداخــتـهانــد [ .]11از دیگر تحقیقات م ـیتــوان به
پژوهش زنگ آبادی و همکاران در رابطه با تحلیل شاخصهای
آسیبپذیری مساکن شهری در برابر خطر زلزله در شهر اصفهان
اشاره نمود که شاخصهای فضایی -کالبدی نظیر ترا کم ،مقاومت
مصالح و دسترسی به مراکز امداد و نجات و شاخصهای انسانی-
اجتماعی نظیر امکانات در مواقع بحرانی ،آموزش و آ گاهی را مورد
بررسی قرار داده است [ .]12بمانیان و همکاران نیز بهمنظور کاهش
خطرپذیری شهر از بالیای طبیعی بهویژه زلزله از طریق برنامهریزی
کاربری زمین به سه معیار دسترسی ،ترکیب سنی و جنسی جمعیت
و تخریب پیشبینی نشده بهمنزلهی عوامل مؤثر در آسیبپذیری
اشاره نمودهاند [ .]13در مقالهی دیگری احمدی و همکاران به
ارزیابی تابآوری محیط شهری در برابر مخاطرات طبیعی با تأ کید
بر زمینلرزه پرداختهاند و شاخصهای ترا کم جمعیت ،ترا کم
ساختمانها ،تعداد طبقات ساختمانها ،کاربری اراضی شهری،
فاصله از گسلها ،فاصله از معابر ارتباطی ،فاصله از برق فشار قوی،
دسترسی به فضاهای بــاز ،دسترسی به مرا کز درمانی و دسترسی
به مرا کز ام ــدادی را معرفی کــردهانــد [ .]14حیدری در مقالهای
آسیبپذیری بافتهای شهری در برابر خطر زلزله را ارزیابی کرده و
شاخصهای مصالح ساختمانی ،قدمت ابنیه ،کیفیت ابنیه ،نظام
تفکیک قطعات ،ترا کم ساختمانی ،تعداد طبقات ،تراکم جمعیت،
ســازگــاری کاربریها را معرفی کــرده و ماتریس ســازگــاری کاربری
بافتهای قدیم زنجان را ترسیم کرده است [.]15

بررسی سوابق موضوع نشانگر توجه به مسئلهی آسیبپذیری
شهرها و اهمیت بــررســی و ارزیــابــی آن در شـهــرهــاســت .بررسی
آسیبپذیری زمانی معنادار خواهد بود که آسیبپذیری در برابر
نوع تهدید مشخص شود .تحقیقات صورت گرفته تاکنون بیشتر
سوانح طبیعی را مد نظر قــرار دادهان ــد و در معدود مطالعاتی که
در زمینهی تهدیدات انسانساخت صــورت گرفته اســت ،بیشتر
تهدیدات تروریستی یا هوایی مد نظر بــوده اســت و با تغییر نوع
تهدید آسیبپذیری نیز تغییر خواهد کرد .چنانچه شهر به صورت
سیستم و موجودی زنده در نظر گرفته شود ،آسیبپذیری ناشی از
کارکرد یا اختالل در کارکرد هر یک از اجــزای سیستم و تأثیر آن بر
عملکرد سیستم مد نظر خواهد بود .با اتخاذ این رویکرد در رابطه با
شهر ،فار غ از نوع تهدید ،آسیبپذیری شهر مورد بررسی قرار خواهد
گرفت .بنابراین در ایــن پژوهش به ارائــهی مدلی بــرای بررسی
آسیبپذیری شهرها پرداخته میشود که تهدید را فارغ از نوع عامل
تهدید کننده هرگونه عملی مـیدانــد که موجب از کــار افــتــادن یا
اختالل در سیستم شود.

داشتهاند .سوانحی اعم از طبیعی و انسانساخت ،محیطهای
شهری را گاه تخریب و گاه به کلی ویــران نموده است ،لذا آدمی
هــمــواره در جستجوی دسـتیــابــی بــه راهــکــارهــایــی بــرای مقابله
بــا پیامدهای ســوانــح در سکونتگاههای شهری بــوده اســت .در
ایــن راســتــا شناسایی و تحلیل آسیبها و رســیــدن بــه معیارهای
ارزیابی آسیبپذیری بهمنزلهی یکی از ابزارهای مهم مورد توجه
قــرار میگیرد .آسیبپذیری یک ابــزار تحلیلی در مطالعات ایمنی
شهری است و تحلیل و ارزیابی آسیبپذیری پایه و اساسی جدید
بــرای برنامهریزی شهری فراهم م ـیآورد [ .]16آسیبپذیری به
مجموعه شرایط ناشی از فاکتورهای فیزیکی ،اجتماعی ،اقتصادی
و محیطزیستی گویند که در معرض ضرر و زیان بودن یک جامعه را
افزایش میدهد [ .]17در تعریفی دیگر  ،به هر گونه ضعف در یک
دارایی که این امکان را به یک تهدید میدهد تا توانایی آسیب و
2
ایجاد خسارت به یک دارایی ،شریانهای حیاتی1و یا زیرساختها
را ایجاد نماید ،گویند و به عبارتی از هر نقطه ضعفی که میتواند
به وسیلهی دشمن مورد بهرهبرداری قرار گیرد تا داراییها را مورد
هدف قرار دهد و به آنها خسارت وارد نموده یا آنها را سرقت نماید
[ .]18با در نظر گرفتن تعاریف فوق میتوان گفت ،به میزانی از
احتمال صدمات و خسارات ناشی از اقدامات دشمن از صفر تا صد،
آسیبپذیری گویند و بنابراین آسیبپذیری باید به صورت کمی
بررسی شود تا بتوان کاهش یا افزایش را اندازهگیری نمود.

رویکردهای ارزیابی آسیبپذیری
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ارزیــابــی آســیـبپــذیــری نــاشــی از حــمــات دشــمــن را مـیتــوان
از دو منظر مختلف مــورد بررسی قــرار داد .یکی از ایــن رویکردها
تقسیمبندی بر اســاس کمی یا کیفی بــودن آسیبپذیری است.
گرچه تعیین کمی و کیفی آسیبهای احتمالی وارده به داراییها
به صورت کامل ممکن نیست ،اما بررسی این پارامترها و اشراف بر
مسائل احتمالی ناشی از حمالت دشمن ،این امکان را برای مدیران
و مسئوالن فراهم مینماید که تمهیدات الزم را برای برخورد مناسب
در صــورت وقــوع بحران پیشبینی و با آمــوزش نیروی انسانی و
افــزایــش درجــهی مقاومت دارایـ ــی ،نسبت بــه کاهش زیــانهــا و
برگشت سریع به وضع عادی اقدام نمایند.
رویکرد دیگری که میتوان برای ارزیابی آسیبپذیریها در
نظر گرفت ،تحلیل آسیبپذیریها بر اساس دو روش سناریومحور و
داراییمحور است .در این روش ابتدا سناریوها تعریف و پیامدهای
ویــژه مــورد ارزیــابــی قــرار میگیرند .سپس بــه شناسایی اقــدامــات
امنیتی موجود برای حفظ داراییهای حیاتی و تخمین سطح تأثیر
آنها در کاهش آسیبپذیری هر کدام از داراییها در برابر تهدیدات
یا دشمن پرداخته میشود و در نهایت آسیبپذیریهای بالقوهی
هر دارایــی حیاتی در رابطه با تهدیدات شناسایی شده و درجهی
آسیبپذیری آن تخمین زده میشود .هر دو روش در شروع کار مثل
هم هستند .اما در جزئیات تجزیه و تحلیل سناریوهای تهدید و
اقدامات پیشگیرانهای که با توجه به سناریو در نظر گرفته میشود،
اختالف دارند .اما ،در هر دو روش برای داراییهای شناخته شده
پیامد و جاذبهی هدف تعیین میشود [.]19

پس از بررسی هر دو رویکرد ،به نظر میرسد که اکتفا به یکی
از جوانب کمی یا کیفی و انتخاب یکی از رویکردها در ارزیابی
آســیـبپــذیــریهــا نتیجهی چ ـنــدان دقیقی را حــاصــل نمیکند،
چنانکه روش کیفی را میتوان کمی نمود .از طرفی در مورد روش
دوم نیز نمیتوان تأثیر سناریوی تهدید را در آسیبپذیری نادیده
گرفت و با توجه به اینکه آسیبپذیری ذاتی دارایــی و آسیبی که
در اثــر مــورد هــدف قــرار گرفتن دارای ـیهــا به شهر وارد میشود در
میزان آسیبپذیری مؤثر است ،نمیتوان تنها یکی از روشهای
سناریومحور و یا داراییمحور را برگزید .بنابراین میتوان چنین
بیان کرد که با در نظر داشتن سناریوی تهدید و ویژگیهای ذاتی
دارای ـیهــا و آسیبپذیریهایی کــه شهر در اثــر نبود آن دارایــی
متحمل میشود ،آسیبپذیریهای کیفی را با تدوین معیارهایی،
میتوان به آسیبپذیری کمی تبدیل نمود.
همانطور که بیان شد در ایــن پژوهش معیارهای مؤثر در
آسیبپذیری الیههای مختلف شهر ،تدوین میشود .یک شهر
عــاوه بر تأمین کلیهی نیازهای ساکنان خود باید در برابر انواع
مخاطرات پایدار و از نظر عملکردی ،محیطی سامانیافته و کارا
باشد .با توجه به ارتباط متقابل و وابستگی عناصر و اجزای شهری،
باید تمامی عوامل موجود در یک شهر در نظر گرفت ه شود .با اتخاذ
رویکرد فوق باید بتوان به طریقی معیارها و زیرمعیارهای مؤثر در
آسیبپذیری شهری را به شاخصههایی قابل اندازهگیری تبدیل
نمود.

معیارهای مؤثر در آسیبپذیری
بهمنظور شناخت آسیبپذیریهای شهر فرضی کلیهی عناصر
موجود در شهر که در آسیبپذیری آن مؤثرند را با نگرش سیستمی
آنالیز کرده و معیارهای آسیبپذیری استخراج شده است .در این
راستا اجزای تشکیلدهندهی سیستم شهری تجزیه و تحلیل شده
و عناصری که به نحوی در آسیبپذیری شهر مؤثرند استخراج
شده است .در این مرحله از روش تحلیل محتوا بهمنظور استخراج
عوامل استفاده شده و معیارها و شاخصهای مؤثر در آسیبپذیری
شهری به صورت همه جانبه از اسناد و پژوهشها استخراج شده
است .مرور پیشینهی پژوهش بیانگر نگاههای بخشی و موردی
به موضوع آسیبپذیری شهری است در صورتی که با اتخاذ رویکرد
جامع میتوان فارغ از نوع تهدید آسیبپذیری ناشی از اختالل در
سیستم شهری به هر دلیلی را اندازهگیری نموده و با شناسایی
عوامل ایجادکنندهی آسیبپذیری پیشنهاداتی برای کاهش آن
ارائه کرد .طبق مطالعات صورت گرفته و با جمعبندی مقولههای
مؤثر در نهایت هشت معیار اصلی و زیرمعیارهای مربوطه به هر یک
استخراج شده است .هر یک از این معیارها دارای زیرمعیارهای
متعددی اســت .استفاده از زیرمعیارها کمک میکند تــا بررسی
عمیقتر شود و کارشناسانی که رتبهبندی را انجام میدهند خطای
کمتری داشته باشند .معیارهای استخراج شده با استفاده از روش
تحلیل محتوا شامل موارد زیر است:
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معیار کالبدی
از آنجایی که شهر بهمنزلهی یک محیط کالبدی انسانی
مطرح م ـیشــود ،مهمترین عنصر در بــررســی آسیبپذیریهای
فیزیکی در شهر کالبد شهر و سازمان فضایی آن است .این معیار با
زیر معیارهای قدمت و مقاومت بنا ،نوع بافت ،دانهبندی ،ترا کم
و عرض معابر مــورد بررسی قــرار گرفته اســت .بدیهی است که هر
چه مقاومت بنا بیشتر باشد و از مصالح با دوامتــری ساخته شده
باشد ،آسیبپذیری کمتری خواهد داشت [ .]21 ،20در ارتباط با
نوع بافت ،آسیبپذیری در بافت پیوسته و منظم در اراضی هموار
با راههایی با درجه محصوریت کم یا متوسط و بلوکهایی با یک
یا دو ردیف منظم ساختمانی کمتر است و امدادرسانی در هنگام
بحران بیشتر اســت .بافت شطرنجی راههــا نیز بر علت دسترسی
آسان در امدادرسانی مؤثر است .بافت ناپیوسته منظم و پلکانی
در اراض ــی کــوهــپــایـهای از نظر کــارایــی و آســیـبپــذیــری در سطح
متوسطی است و بافت پیوسته و نامنظم در نواحی هموار کارایی
کمتری دارد .نحوهی مجاورت قطعات تفکیکی با گذر ،همجواری
فضای باز و ساخته شــدهی هر قطعه با گذر و میزان محصوریت
بافتها و نیز الگو و انــدازهی بلوکهای شهری و الگوی ترکیب
راهها و بلوکهای شهری از شاخصهای بافت شهری در ارزیابی
آسیبپذیری هستند [ .]22دانهبندی بافت نیز یکی از معیارهای
مؤثر آسیبپذیری بافتهای شهری اســت [ .]23شــورای عالی
شهرسازی و معماری ایران یکی از معیارهای شناسایی بافتهای
فرسوده را دارا بــودن قطعات زیــر  150مترمربع به میزان حداقل
 % 50بافت دانسته اســت .از ایــن رو دانهبندی بافت رابطهای
مستقیم با آسیبپذیری بافت دارد .یکی دیگر از معیارهای مؤثر
در آسیبپذیری شهری ،نفوذپذیری بافت بر اساس عرض معابر
است .شورای عالی شهرسازی و معماری ایران یکی از معیارهای
شناسایی بافتهای فرسوده را دارا بودن معابر زیر  6متر به میزان
حــداقــل  % 50بافت دانسته اســت .از ایــن رو نفوذپذیری بافت
رابطهای مستقیم با آسیبپذیری دارد .تراکم کالبدی نیز یکی از
شاخصهای تبیینکنندهی کیفیت فضایی بافتهای مسکونی
است ،که هر چه شدت آن بیشتر باشد ،تأثیر منفی بیشتری بر سطح
کیفی سکونت داشته و آسیبپذیری را افزایش میدهد.
معیار دسترسی
راههــا و شبکهی حمل و نقل یکی از آسیبپذیرترین عناصر
در برابر سوانح اســت .اهمیت شبکهی راههــا در بــرقــراری ارتباط
میان عناصر مختلف شهر است که در صــورت آسیب این ارتباط
دچار اختالل و در نتیجه بر شدت بحران افزوده میشود [ .]24از
این رو اهمیت شبکهی راههــا هم بهمنزلهی عاملی که میتواند
آسیبپذیری را کاهش و یا تشدید نماید دوچندان میشود ،با توجه
به انواع مختلف شبکهی معابر که هر کدام حجم خاصی از ترددها
را پوشش میدهد و دارای سطحی از سرویسدهی شبکهی معابر
است [ .]25عالوه بر این ،تردد توسط شبکههای مختلف صورت
میگیرد از جمله شبکههای هوایی ،ریلی و جادهای که هر کدام بر
آسیبپذیری شهر تأثیرات خاصی را میگذارند و دارای درجاتی از
آسیبپذیری هستند [.]26

معیار شبکههای زیرساختی
رفاه و امنیت هر ملت متکی بر داراییها و زیرساختها است
که ایــن زیرساختها بــرای هر کشوری آن قــدر حیاتی و ضــروری
هستند که عدم صالحیت یا نابودی آنها تأثیر تضعیفکنندهای
بر روی سالمت ،ایمنی ،اقتصاد و رفــاه اجتماعی خواهد گذاشت
و میتواند دولـتهــا را دچــار بحران نماید .نقص در یکی از این
زیــرســاخـتهــا ممکن اســت ب ــرای یــک جامعه و اقـتــصــاد آن ،به
اندازهای مخرب باشد که پتانسیلی را برای فروپاشی چند زیرساخت
و ایجاد عواقب پیشبینینشده ،دارا باشد .در زمینهی شبکهی
زیرساختی آنچه مهم اســت ،نقش مهم ایــن شبکهها بر زندگی
شــهــرونــدان و حــیــات شـهــری و همچنین اث ــری اســت کــه نـبــود یا
آسیبپذیر بودن این شبکهها بر زندگی شهروندان میگذارند [.]27
بازگرداندن سیستمهای آبرسانی بهمنزلهی یکی از شریانهای
حیاتی به حالت عادی با توجه به نقش اساسی آنها در ادامهی
زندگی و حیات جوامع بشری بسیار حائز اهمیت اســت .کمبود
آب در شرایط بحرانی سبب میشود که مــردم به ســوی آبهــای
آلوده روی آورده و برای ادامهی حیات هر گونه آبی را به مصرف
برسانند .تأسیسات برقی موجود در شهرها شامل خطوط انتقال
برق ،نیروگاهها ،پستهای برق و شبکهی توزیع است .نیروگاهها
و خطوط انتقال برق از جمله اهدافی هستند که در ساعات اولیهی
جنگ مــورد اصــابــت قــرار میگیرند و بــا از کــار افــتــادن بسیاری از
داراییها که توسط برق تغذیه میشوند ،دشمن به بسیاری از موارد
مورد نظر خود میرسد .تأسیسات گازرسانی از جهات زیادی مشابه
تأسیسات آبرسانی هستند با این تفاوت عمده که این تأسیسات از
آسیبپذیری بسیار باالتری به سبب احتمال وقوع انفجار و اتفاقات
بعد از آن برخوردار است .مشکالت و تهدیدات موجود در تأسیسات
گازرسانی را میتوان شامل مشکالت پیشآمده بر اثر قطع گاز و
نشت گاز دانست .اهمیت بحث تأسیسات مخابراتی از منظر پدافند
غیرعامل ،در قط ع شدن ارتباط و اطالعرسانی و پیامدهای ناشی از
ب دیدن این تأسیسات است .اگرچه امروزه تنوع
آن در شرایط آسی 
و گستردگی سیستمهای ارتباطی با گسترش شبکهی تلفنهای
ثابت و سیار و افزایش فرستندههای رادیویی و تلوزیونی بسیار بیش
از گذشتهی نه چندان دور (دورهی جنگ تحمیلی) است ،اما با
این وجود باید به این نکته نیز توجه نمود که قطع سیستمهای
ارتباطی همواره به معنی افزایش تلفات و خسارات مالی و انسانی
است .همچنین قطع سیستمهای مخابراتی در بسیاری از موارد،
اطالعرسانی ،اعالم خطر و اعالم دستورات ایمنی و آموزشهای ویژه
را در مواقع بحران و جنگ دشوار میسازد [.]28
مخازن سوخت از دیگر زیرساختهایی اســت که در مقابل
حمالت نظامی بسیار آسیبپذیرند .با توجه به اینکه در مکانیابی
آنها الزامات و مالحظات دفاعی و امنیتی و زیستمحیطی رعایت
نشده و پیامدهای همجواری آنهــا با دیگر اجــزای شهری مورد
بررسی قرار نگرفته است ،از طرفی از اهداف شاخص حمالت است،
باید مورد توجه ویژه قرار گیرد [.]29
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مرا کز امداد و نجات
مراکز امداد و نجات همواره در مدیریت بحران نقش بسزایی
داشته است که یکی از امتیازات معابر پس از بروز سانحه ،نزدیکی
به این مرا کز است .مراکز عمدهی امداد و نجات شامل دو بخش
مرا کز آتشنشانی و مراکز درمــانــی اســت .وجــود مرا کز درمــانــی در
کاهش آسیبهای ثانویه نقش مهمی دارن ــد و بنابراین هرچه
فاصلهی معابر از این مرا کز کمتر باشد ،آن معابر دارای آسیبپذیری
کمتری هستند [.]30
معیار ساختار اجتماعی
چهارمین معیار اصــلــی آســیـبپــذیــری در یــک شهر بررسی
الیـههــای اجتماعی شهرهاست کــه بــه واســطـهی تجمع و تمرکز
جمعیت ،ارتباط مستقیمی بین این بخش و آسیبپذیریهای
شهر وجود دارد .یکی از تأثیرگذارترین زیرمعیارهای اجتماعی ،در
آسیبپذیری شهرها تراکم جمعیتی است .در سوانح اعم از طبیعی
و غیرطبیعی ،در همان ساعات اولیهی بروز سانحه جمعیت مردمی
از آسیبپذیرترین بخشها است که آسیبپذیری شهر را بیشتر
میکند .گروهی از جمعیت را که شامل زنان ،کودکان و سالخوردگان
هستند ،جمعیت آسیبپذیرتر گویند .بدیهی است که با افزایش
ترا کم جمعیت آسیبپذیری نیز افزایش مییابد.]33 ،32 ،31[ .
عالوه بر این ،امنیت اجتماعی یکی از شاخصهای مهم تأثیرگذار
بر آسیبپذیری شهری است که رابطهای مستقیم با وقوع جرم و
خشونت دارد [.]34
معیار ساختار اقتصادی
سیستم اقتصادی شهری شامل منابع تولید ،توزیع ،مصرف،
سرمایه ،اشتغال و درآمد است .با ارزیابی میزان آسیبپذیری این
بخش اقتصادی میتوان با ایجاد راهکارهایی از پیامدهای ناشی
از حوادث پیشگیری نمود .ضمن اینکه هر چه تعداد واحدهای
صنعتی در شهر بیشتر باشد آسیبپذیری اقتصادی بیشتر است.
واح ــده ــای س ــرم ــایــهداری و بــان ـکهــا از مــهـمتــریــن بخشهای
اقتصادی هر جامعه هستند که باید مورد توجه قرار گیرند .انبارها
و دپوها ،مرا کز تولید و توزیع مواد غذایی ،زمینهای کشاورزی و
باغات از دیگر بخشهایی هستند که در ارزیــابــی آسیبپذیری
اقتصادی منظور میگردند.
معیار مراکز خاص
صنایع شیمیایی و میکروبی ،افــراد شاغل در ایــن صنایع و
جمعیتهای ساکن در اطــراف ایــن صنایع با توجه به اینکه در
معرض خطرات احتمالی آنهــا هستند ،از آسیبپذیری بسیاری
بــرخــوردارنــد .اث ــرات و پیامدهای محیطی و اجتماعی حــوادث
شیمیایی در ای ــن صــنــایــع مــوجــب ش ــده کــه ای ــن صــنــایــع یــکــی از
خطرنا کترین صنایع محسوب شوند .تعیین دقیق آسیبپذیری
در صنایع شیمیایی و میکروبی کار بسیار دشواری است .آسیبهای
مستقیم و غیر مستقیم این حوادث بسیار سنگین است و باید در
ارزیابی آسیبپذیری مورد توجه قرار گیرند .توجه به مرا کز هستهای
و ارزیابی میزان آسیبپذیری آن بهدلیل نشت مواد رادیو اکتیو و
نوکلئیدها به محیط پیرامون و خطرات ناشی از آن ضروری است.

عالوه بر این در حمالت نظامی مراکز تولید و نگهداری مواد منفجره
از پرخطرترین مکانهایی هستند که در صورت انفجار شهر را با
مشکالت بسیاری مواجه میکنند.
معیار مراکز مذهبی ،فرهنگی
مراکز مذهبی و فرهنگی نقش اساسی در هویت هر جامعه
دارند و در صورت از بین رفتن آن آسیبهای روانی بر محدوده وارد
خواهند نمود.
معیار مراکز سیاسی امنیتی و مدیریتی
مراکز نظامی و انتظامی از نقاطی هستند که در طی جنگها
به دلیل فرم خاص و مساحت زیادی که دارند از تصاویر ماهوارهای
قابل شناسایی و از طرفی با وجــود افــراد مؤثر نظامی و تجهیزات
جنگی از اصلیترین هدفهای حمالت به شمار میروند .شهرداری،
فرمانداری و استانداریها از مراکز تصمیمگیری در شهرها است که
نقش مؤثری در مدیریت آنها دارند .این مراکز در صورتیکه هدف
حمالت نظامی دشمن قرار گیرند ،شهر را دچار اختالالت فراوانی
میکنند .بنابراین ارزیابی میزان آسیبپذیری این مراکز میتواند
در ایــن طــرح مفید واقــع گــردد .سازمانهای ثبت اسناد و احــوال
در صــورت آسیبپذیری در مواقع بحران ،پیامدهای مدیریتی و
امنیتی و همچنین سیاسی را به شهر تحمیل میکنند .سازمان صدا
و سیما در مواقع بحران نقش بسیار مهمی در ایجاد آرامش و تقویت
روحیهی ملی دارند ،در صورتیکه این مراکز منهدم شوند و یا مورد
هدف نظامی قرار گیرند ،تضعیف روحیهی مردمی و شکست روانی
را در پی دارند .عالوه بر نقش مدیریتی و امنیتی به لحاظ سیاسی
در اذهــان عمومی از دست رفتن این سازمان به معنای شکست
حکومت سیاسی کشور تلقی میشود.
شعاعآسیبپذیریمعیارها
آسیبپذیری شهر ناشی از وجود معیارهای شناخته شده در
مرحلهی قبل به دو دسته آسیبپذیری فیزیکی و عملکردی قابل
تقسیم است .در میزان آسیبپذیری فیزیکی به بررسی شعاع هر
کدام از معیارها و زیرمعیارهای مشخص شده پس از انفجار پرداخته
میشود .به این منظور فاصلهی پیرامون هرکدام از داراییها که
بعد از انفجار با آسیب بسیار باال تا بسیار پایین مواجه خواهند شد،
مورد بررسی قرار میگیرد.
بهمنظور تعیین شعاع مذکور باید از نمونههای مختلف بهره
گــرفــت .از آنجا کــه در مطالعات داخـلــی تحقیق مشابهی انجام
نشده است ،بنابراین از متون و مطالعات مختلفی که در شهرهای
مختلف جهان انــجــام شــده ،استفاده شــده اســت .در تحقیقات
مشابه در این زمینه ،شعاع آسیبپذیری داراییها بر اساس وجود یا
عدم وجود مواد منفجره در آنها تعیین شده است .با توجه به این
مطلب تمامی داراییهایی که مواد منفجره در آنها وجود ندارد
ً
و صرفا ساختمان از لحاظ کالبدی مــورد نظر اســت ،با یک شعاع
مشخص برای میزان آسیبپذیری مشخص میشوند و برای سایر
داراییها که دارای مواد منفجره هستند ،شعاع با توجه به نوع مواد
منفجرهی موجود در آنها تعیین شده است.
شعاع خرابی یک ساختمان پس از انفجار به عواملی همچون
میزان یا مقدار مواد منفجره ،فاصله میان ساختمان و مواد منفجره،
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جدول  :1استخراج معیارهای موثر بر آسیبپذیری شهرها

شرایط و ویژگیهای ساختمان بستگی دارد .با این وجود با توجه به
سابقهی حوادث و وقایع رخ داده در سطح جهان و با در نظر گرفتن
نتایج ناشی از انفجارها ،به طور متوسط میتوان شعاع  250متر را
برای شعاع آسیبپذیری در اطراف ساختمانها و داراییهای بدون
مواد منفجره در نظر گرفت .آسیبهای وارده در این شعاع میتواند
شامل خرابی فیزیکی ساختمان ،صدمههای بدنی مهلک و مرگآور
و در نهایت صــدمـههــای سطحی ناشی از فــرو ریختن شیشهها
باشد .با توجه به مطالب مذکور و با استفاده از نظرات کارشناسی
و همچنین از طریق مشابهسازی شرایط ،شعاع آسیبپذیریهای
فیزیکی هرکدام از داراییها در جدول  2نشان داده شده است.

با توجه به اینکه دارایـیهــای شهر به لحاظ عملکردی نیز
شهر را دچار آسیبپذیری میکنند ،آسیبپذیری عملکردی برای
دارایـیهــایــی در نظر گرفته شــده اســت کــه خدماترسانی آنهــا
بخشی از شهر را شامل میشود و دارای سطحبندی هستند که
عبارتند از شبکهی بهداشت و درمان و آتشنشانی .این شعاعها
به ترتیب برای درمانگاه ،بیمارستان و آتشنشانی1500 ، 750 ،
و  2700متر است .با توجه به موردی بودن شعاع عملکردی سایر
داراییها و متغیر بــودن آن در شرایط مختلف و با در نظر گرفتن
عمومیت این پژوهش شعاع عملکردی سایر دارایـیهــا به روش
اندرکنش و ارزیابی میزان حساسیت داراییها محاسبه شده است.3

جدول  :2شعاع آسیبپذیری معیارهای مؤثر [منبع :نگارندگان]
عوامل موثر بر آسیبپذیری

مرا کز
امداد و
نجات
مخازن
سوخت

آب
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شبکههای
زیرساختی
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برق

مخابرات

عوامل موثر بر
آسیب پذیری

زیرعاملهای موثر بر
آسیبپذیری

شعاع آسیبپذیری
فیزیکی (متر)

بیمارستان

250

بانکهای مادر

درمانگاه

250

صنایع مادر

250

آتشنشانی

250

انبارها و دپوها

250

پمپ بنزین

2000

مرا کز تولید مواد غذایی

250

CNG

800

زمینهای کشاورزی و باغات

0

مخازن سوخت کوچک

2000

موزه

250

مخازن سوخت بزرگ

3500

دانشگاه

0

سد

 3000در بستر
رودخانه

کتابخانههای اصلی

250

خط انتقال آب سد

250

استانداری

250

چاه آب

0

فرمانداری

250

خط انتقال به تصفیهخانه

250

شهرداری

250

تصفیهخانه

3000

ثبت اسناد

250

مخازن آب موجود

250

مرا کز نظامی

1000

ایستگاههای پمپاژ

250

مرا کز انتظامی

250

شبکهی توزیع آب موجود

250

صدا و سیما

250

سیستم کنترل و فرماندهی

250

مجتمع قضایی

250

نیروگاه

5000

فرودگاه (مخازن سوخت فرودگاه)

600

خطوط انتقال

250

راه آهن (مخازن سوخت راه آهن)

600

پست 400

250

ترمینال

250

پست 132

250

مترو

250

پست 63

250

شریانی درجه یک

250

فیدرها

250

شریانی درجه دو

250

CGC

800

جمع و پخش کننده

250

ساختار
اقتصادی

مرا کز فرهنگی

مرا کز سیاسی -
امنیتی

شبکهی
دسترسی

زیرعامل های موثر بر آسیبپذیری

شعاع آسیبپذیری
فیزیکی (متر)

250

TBS

500

ورودیهای شهر

250

شبکهی تغذیه (توزیع)

250

پلها و تونلهای معابر

250

دیتا سنترها

250

مرا کز مخابراتی

250

دکلهای مخابراتی

250

ABTS

250

BTS

250

بررسی نمونهی مطالعاتی فرضی

معیارهای مــؤثــر در آســیـبپــذیــری شهرها بــه یــک مــیــزان در
آســیـبپــذیــری شــهــر مــؤثــر نیستند و حــتــی در رابــطــه بــا شــهــرهــا و
بسترهای متفاوت اهمیت هر یک از معیارها ممکن است افزایش یا
کاهش یابد .بنابراین باید بتوان به طریقی این معیارها را در رابطه
با هر شهر رتبهبندی نمود و اهمیت هر یک را مشخص کــرد .در
مورد پدیدهای نظیر شهر نیازمند دسترسی به نظرات افرادی است
که از جنبههای مختلف با شهر آشنایی داشته و از اشراف کافی در
این زمینه برخوردارند .یکی از روشهایی که میتوان با استفاده از
آن به دریافت نظرات متخصصان و صاحبنظران پرداخت فرایند
تحلیل سلسلهمراتبی( )AHPاست .این روش یکی از جامعترین
سیستمهای طراحی شده برای تصمیمگیری با معیارهای چندگانه
اس ــت .بــنــابــرایــن در ایــن مرحله از ایــن روش بهمنظور ارزیــابــی
معیارها و زیرمعیارهای استخراج شده برای آسیبپذیری استفاده
شد .نــرمافــزار  Expert Choiceبهمنزلهی ابــزاری بــرای تحلیل و
نتیجهگیری دقیقتر نظرات مسئوالن و متخصصان شهر مورد
استفاده قرار گرفته است.

ســؤال اصلی مطر حشده ایــن بــود کــه م ـحــدودهی مــورد نظر
نسبت به کدامیک از معیارهای مشخصشده آسیبپذیرتر است و
معیارها و زیرمعیارها چه درجهای را به لحاظ آسیبپذیری نسبت
به هم دارنــد .فرایند کــار با مقایسهی دودویــی معیارهای اصلی
نسبت به هم آغاز شد و سپس هر یک از زیرمعیارها در گروهها مورد
مقایسه قرار گرفتند .معیارها و زیر معیارها ،با توجه به جدول زیر
مورد مقایسهی دودویی قرار گرفته و امتیاز دهی شدهاند.
توجه به این امتیازات بیانگر آن است که محدودهی مورد نظر
به لحاظ کدامیک از معیارها و زیر معیارها دارای آسیبپذیری بیشتر
و یا به عبارتی آسیبپذیرتر اســت .نتایج حاصل از ماتریسهای
تشکیل شده به صورت میانگین آورده شده و سپس وزن نهایی هر
یک از معیارها و زیرمعیارها به صورت نموداری مورد مقایسه قرار
گرفته است .امتیازات مربوط به هر یک از معیارها و شاخصها بر
روی الیهی مورد نظر در پایگاه داده  GISقابل پیادهسازی است.
در مرحلهی بعد ،بــا اسـتــفــاده از اب ــزار Raster Calculator
ستونهای امتیازات مربوط به هر یک از الیههای اطالعاتی ایجاد
شده با یکدیگر جمع میشوند؛ به این ترتیب مجموع  54ستون

جدول  :3وزندهی به معیارها و زیر معیارها به روش AHP

ساختار کالبدی

0.107

شبکهی
دسترسی

0.144

مرا کز فرهنگی

0.035

مرا کز خاص

0.106

مقاومت بنا

0.20

-

-

0.016

قدمت بنا

0.13

-

-

0.011

شطرنجی

0.20

0.005

نوع بافت

0.16

ارگانیک

0.50

0.013

ترکیبی

0.29

0.08

دانهبندی

0.15

-

-

0.012

عرض معبر

0.16

-

-

0.12

ترا کم ساختمانی

0.18

-

-

0.014

فرودگاه

0.19

-

-

0.022

راه آهن

0.12

-

-

0.017

ترمینال

0.08

-

-

0.008

قطار شهری

0.08

-

-

0.009

شریانی درجه یک

0.13

-

-

0.015

شریانی درجه دو

0.09

-

-

0.011

جمع و پخشکننده

0.09

-

-

0.010

ورودیهای شهر

0.14

-

-

0.016

پل و تونلهای معابر

0.07

-

-

0.008

موزه

0.14

-

-

0.005

کتابخانههای اصلی


0.23

-

-

0.004

صنایع شمیایی

0.25

-

-

0.012

صنایع میکروبی و بیولوژیک

0.34

-

-

0.016

صنایع هسته ای

0.19

-

-

0.009

مرا کز تولید و نگهداری منفجره

0.22

-

-

0.023
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معیار

وزن معیار

زیرمعیارهای مؤثر

وزن زیر معیار

شاخص

وزن شاخص

وزن نهایی

ادامه جدول  :3وزندهی به معیارها و زیر معیارها به روش AHP
معیار

وزن معیار

شبکههای
زیرساختی

0.212
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ساختار
اجتماعی

0.144
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ساختار
اقتصادی

0.123

مرا کز سیاسی-
امنیتی و
مدیریتی

0.099

زیرمعیارهای مؤثر

وزن زیر معیار

آب

0.16

برق

0.17

شاخص

وزن شاخص وزن نهایی

سد

0.195

0.029

تصفیهخانه

0.16

0.024

مخازن آب

0.19

0.028

چاه آب

0.14

0.022

توزیع آب

0.16

0.024

خط انتقال آب

0.20

0.031
0.032

نیروگاهها

0.25

فیدرهای حساس

0.11

0.016

توزیع برق

0.14

0.021

پست برق

خطوط انتقال برق

0.21

0.028

0.19

0.028

سیستم کنترل و فرماندهی

0.13

0.019

خط انتقال گاز

0.27

0.029

توضیع گاز

0.12

0.013

CGS

0.18

0.019

0.23

0.025

مرا کز مخابرات

0.19

0.010

BTS

0.27

0.013

0.22

0.012

دیتاسنتر

0.35

0.022

0.22

0.022

آتشنشانی

0.22

0.024

مخازن سوخت

0.25

0.030

0.25

0.030

گاز

0.15

مخابرات

0.12

مرا کز امداد و نجات

0.13

مخازن سوخت

0.16

پمپ بنزین

TBS

ABTS

مرا کز بهداشت و درمان

(بیمارستانها و درمانگاهها)

CNG

0.25

0.030

ترا کم جمعیتی

0.19

-

-

0.022

زنان

0.09

-

-

0.09

کودکان

0.09

-

-

0.010

سالخوردگان

0.08

-

-

0.007

افراد بیکار

0.11

-

-

0.011

زندانیان

0.11

-

-

0.011

بیسوادان

0.08

-

-

0.007

مجرمان

0.12

-

-

0.013

بانکهای مادر

0.14

-

-

0.009

صنایع مادر

0.3

-

-

0.018

انبار و دپوها

0.12

-

-

0.013

مرا کز تولید موادغذایی

0.23

-

-

0.010

زمینهای کشاورزی و باغات

0.11

-

-

0.007

استانداری

0.14

-

-

0.011

فرمانداری

0.10

-

-

0.008

شهرداری

0.15

-

-

0.012

ثبت اسناد

0.09

-

-

0.007

مرا کز نظامی

0.09

-

-

0.007

مرا کز انتظامی

0.08

-

-

0.008

صدا و سیما

0.19

-

-

0.015

مــربــوط بــه  54الی ـهی اطالعاتی کــه در هشت دســتـهی کلی قــرار
گرفتهاند ،با توجه به امتیاز داده شده ،رتبهبندی شده و درصد تأثیر
هر یک در نقشهی نهایی آسیبپذیری محدوده مشخص میگردد.
گفتنی اســت کــه عملیات جــبــری دادههـ ــا در دو مــرحــلـهی مجزا
صورت گرفته است .برای هر یک از معیارهای مورد نظر ،نقشهی
آسیبپذیری به صورت مجزا تهیه شده و بهمنظور ترکیب الیهها از
روش ( Weighted Overlayهمپوشانی وزندار) با بهرهگیری از
سیستم اطالعات جغرافیایی استفاده شده است .به این معنی که
در مرحلهی نخست زیر معیارهای هر یک از معیارهای اصلی نسبت
به هم ارزشگذاری شدهاند و بدین ترتیب نقشهی آسیبپذیری هر
معیار اصلی به طور جدا گانه استخراج شده است و در مرحلهی بعد
هشت معیار اصلی با توجه به امتیازات کسب شده ،نسبت به هم

ارزشگذاری شد ه و سپس هشت نقشهی نهایی حاصله با هم جمع
شده و نقشهی نهایی آسیبپذیری محدودهی مورد نظر تهیه شده
است.
جمعبندی
در نهایت با اثرگذاری هر یک از معیارهای عنوان شده ،نقشهی
نهایی پهنهبندی آسیبپذیری محدوده به دست آمده است که
مشخص کنندهی همافزاییهای ناشی از آسیبپذیری معیارهای
مختلف در محدوده است .این نقشه در پنج گروه خیلی زیاد ،زیاد،
متوسط ،کم و خیلی کم ،میزان آسیبپذیری در سطح محدودهی
مورد بررسی را نمایش میدهد .بدیهی است با جابهجایی داراییها،
آسیبپذیری ناشی از بودن یا نبودن دارایی مورد نظر تحتالشعاع
قرار گرفته و نقشهی آسیبپذیری تغییر خواهد نمود.
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در نهای
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جمعبندی

پذیری
آسیب
پذیریبه معیار
زیرمعیارهایبمربوط
زیرمعیارهایپذیری
تصویر  :1آسیب
زیرساختفرضی)
ی مطالعاتی
(نمونه
زیرساختها
مربوط به معیار آسی
تصویر  :1آسیبپذیری
ها

با اثرگذاری هر یک از مع ارهای عنوان شده ،نقشهی نهایی پهنهبندی آس

مشخص کنندهی همافزاییهای ناشی از آس

پذیری محدوده به دس

آمده اس

که

پذیری مع ارهای مختل در محدوده اس  .این نقشه در پنی گروه خ لی زیاد ،زیاد،

واقع از همپوشانی آنها و اعمال وزنهای مربوطه حاصل شده اس  ،نقشهی نهایی پهنهبندی آس

پذیری محدودهی مورد نظر را

نشان میدهد.
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تصویر  :2پهنهبندی نهایی آسیبپذیری محدودهی مورد نظر
تصویر  :2پهنهبندی نهایی آسیبپذیری نمونهی مطالعاتی فرضی

بسزایی ایفا
نقش
پذیریرا شهر
اهمیتیدر آس
اس که
سومین اری
شهرترین مع
شهری مهم
زیرساخ
یکی هازی
متعلقی،به شب
بخش که پذیر
ارهای آس
در بدرن مع
هایهی
است ،نقش
معیارها
انتهای هر
بپذیری
دچار آسی
است که شهر
معیار با
ارائهی مدل ارزیابی جامع آسیبپذیری پهنههای شهری به
تفکیک الیههای تشکیلدهندهی شهر با رویکرد پدافند غیرعامل

هارکه
نهاییاین
یبرآیند
است.
معیارهای
اهمیت در
معیار با
کالبدیارب بهمنزله
ی درمحدودهمیینماید
اس .
چهارمین ارها
شتریاز سایر مع
معیاردارد بس
مورد ونظر
آسنقشهپذی
شدهنقشه
آوردهار بر
اصلی مع
که این
نهاییتأث ری
میکند.
واقع از همپوشانی آنها و اعمال وزنهــای مربوطه حاصل شده
ارزیابی آسیبپذیریهای شهر مورد بررسی قرار گرفته است که در
موردارزیابی آس پذیری محدودهی مورد بررسی قرار گرفته اس  .شب هی
اهمهی در
شب هی دسترسیها به عنوان دوم ن مع ار با
است ،نقشهی نهایی پهنهبندی آسیبپذیری محدود
نقشهی نهایی این معیار اثرگذاری متفاوتی در نقاط مختلف داشته
پذیری مینماید و مع ار کالبدی بهمنزلهی چهارم ن مع ار با
سوم
دهد.
شهرمی
اقتصادینشان
نظر را
ن مع ار با اهم تی اس که شهر را دچار آس است.
زیرساخت
شهرشبکه
ـری،
پذیریپــذیـ
معیارهای آســیـب
اهم دردربین
گیری
در نقشهی نهایی این مع ار اثرگذاری متفاوتی در نقاط
هایگرفته اسنتیجهکه
قرار
ی بررسی
مورد
های
ارزیابی آس
شهری مهمترین معیاری اســت که در آسیبپذیری شهر نقش
آسیبپذیری به معنای شرایطی است که در معرض خطر بودن
بــســزایــی ایــفــا مـیکــنــد .تــأثــیــری کــه ایــن معیار بــر نقشهی نهایی  17یک جامعه را افزایش دهد یا به عبارتی نقطه ضعفهایی است
آسیبپذیری محدودهی مورد نظر دارد بسیار بیشتر از سایر معیارها
که منجر به افزایش تبعات پس از وقوع خطر خواهد شد .بررسی
است.
ادبیات موجود نشان داد ،آسیبپذیری سیستم شهری نه تنها
شــبــکـهی دســتــرسـیهــا دومــیــن مــعــیــار بــا اهــمــیــت در ارزیــابــی
ناشی از آسیبپذیری اجزای سیستم است بلکه مجاورت داراییها
آسیبپذیری محدودهی مــورد بررسی اســت .شبکهی اقتصادی
در کنار یکدیگر نیز اثــرات همافزایی بر آسیبپذیری شهر دارد؛

بنابراین این پژوهش با ارائهی مدل جامع ارزیابی آسیبپذیری،
امکان پهنهبندی شهر بر اساس میزان آسیبپذیری ناشی از نبود یا
وجود داراییهای شهری را فراهم آورد به گونهای که اثرات متقابل
و همافزا آسیبپذیری اجزا در این مدل قابل دستیابی است .به
این منظور ابتدا اجزا و معیارهای مختلف سنجش آسیبپذیری
شهر مــورد وا کــاوی قــرار گرفت .بهطورکلی معیارها شامل ساختار
کالبدی ،دسترسی ،زیرساخت ،اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی،
سیاسی -امنیتی -مدیریتی و مرا کز خاص است و میتوان آنها
را متناسب با مکان و زمــان ،بومیسازی نمود .آنچه مسلم است
تمامی معیارها دارای ارزش واح ــدی نیست و بــه تبع پیامد هر
یک از آنها در شهر متفاوت است و از این رو در منظر مسئوالن و
متخصصان جایگاه متفاوتی دارند که بر اساس پرسشنامههای
توزیع شــده ،زیرساختها به خصوص زیرساخت سوخترسانی
و برق از بیشترین اثرگذاری بر آسیبپذیری برخوردارند .عالوه بر
این آسیبپذیری در دو دسته قابل بررسی است :نخست ناشی از
پیامدهای فیزیکی و تخریب اجزا که با شعاع آسیبپذیری مطرح
میشود و وابسته به میزان مــواد خطرزا اســت و دستهی دوم به
واســطـهی عــدم پوشش شعاع عملکردی مرا کز امــداد و نجات و
بیمارستانها و  ...در سطح شهر مطرح است .در نمونهی موردی
فرضی با اعمال شعاعهای آسیبپذیری و ضریب اهمیت هر یک،
پهنههای آسیبپذیر شهر مشخص شد که میتواند مبنایی برای
پیشنهادات آتی در محدودهی فرضی باشد.

پینوشت
1. Lifeline
2. Infrastructure
 ۳.در مقالهی ارائهی الگوی ارزیابی خطرپذیری (ریسک) براساس تلفیق
رویکردهای عملکردی و آمایشی در زیرساختهای حیاتی که در سال 1394
در فصلنامهی مدیریت بحران چاپ شده به روشهای ارزیابی حساسیت
داراییها به طور خاص پرداخته شده است.
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چکیده

 شهری و طراحی شهری محسوب، بهمنزلهی یکی از اهداف اصلی برنامهریزی کالبدی،کاهش آسیبپذیری شهرها در برابر سوانح طبیعی از جمله زلزله
 بنابراین این تحقیق سعی دارد با. شناسایی مناطق ایمن شهری برای احداث مکانهای اسکان اضطراری در برابر زلزله است، اولین گام، لذا.میگردد
 مشخص و پهنهبندی، با استفاده از سیستمهای اطالعات جغرافیایی،هدف شناسایی نواحی ایمن شهر کرمان را در برابر زلزله و در راستای مدیریت بحران
 لذا مدل مدنظر تحقیق از نوع مدلهای چند معیاره است و با توجه، با توجه به اینکه ایمن بودن نواحی شهری خود تابعی از چندین معیار است.نماید
 استخراج معیارهای ایمن بودن نواحی.) صورت گرفته استGIS( به ماهیت مکانی معیارها پیادهسازی مدل در محیط سیستم اطالعات جغرافیایی
 این معیارها عبارتند. معماری و مطالعهی کارهای گذشته انجام پذیرفت، سازه،شهری با روش دلفی و تهیهی پرسشنامههایی از کارشناسان شهرسازی
 فاصله از مراکز، پارکها و فضای سبز: همجواری با کاربریهای سازگار.1(  معیارهای ماتریس سازگاری،) معیارهای ماتریس مطلوبیت (مقاومت زمین:از
 بنزین و مراکز نظامی) و معیار- صنایع عمده انفجاری مانند پمپ گاز: عدم همجواری با کاربریهای ناسازگار.2 ، امدادی و فاصله از معابر اصلی- درمانی
 هر کدام از این معیارها بر اساس روش تحلیل سلسلهمراتبی معکوس رتبهبندی شده و سپس در محیط سیستم اطالعات.)ماتریس ظرفیت (ترا کم جمعیتی
 نتایج حاصل.) مدلسازی و با بهکار بردن توابع تحلیلی نقشه مکانهای مناسب برای ایجاد اسکان اضطراری شهر کرمان تهیه گردیدGIS( جغرافیایی
 شهر کرمان بیشتر به چشم میخورد که در2،3 حاکی از آن است که مکانهای بسیار مناسب احداث مکانهای اسکان اضطراری به ترتیب در مناطق
 برای خدماترسانی و رسیدن، در نهایت بعد از تعریف پایگاه داده زمین مرجع برای شبکهی حمل و نقل شهری.برنامهریزیها باید در اولویت قرار گیرند
 با طراحی شبکهی هندسی. شبکهی هندسی معابر منطقه طراحی گردید،سریعتر آسیبدیدگان در زمان و یا بعد از بحران به مکانهای اسکان اضطراری
 میتوان با به کار بردن تحلیلهای شبکه در زمان مورد،معابر و تعریف محدودیتهای مورد نظر برای هر خیابان مانند طول خیابان و وجود چراغ راهنما
. به راحتی مناسبترین خیابان رسیدن به نزدیکترین مکان اسکان اضطراری را تعیین نمود،نیاز
 کرمان، تحلیل شبکه،)GIS(  سیستم اطالعات جغرافیایی، مکانهای اسکان اضطراری، مکانیابی:واژههای کلیدی
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Site selection of Emergency Accommodation in
Kerman City by using GIS
Abdolreza Kazeminia
Abstract

R

educing the vulnerability of cities to natural disasters such as earthquakes is considered as one of the main goals of
urban and urban planning. Hence, the first step is to identify the safe areas of the city for the construction of a shelter
against earthquakes. This research aims to identify and zonate safe areas of the Kerman city during earthquakes and
to manage the crisis using spatial information systems. Because the safety of urban areas depends on several criteria,
the model of the research is a multi-criteria model and according to the spatial nature of the criteria, implementation
of the model was done in the GIS environment. Safety criteria of urban areas were determined by the Delphi method
and preparing questionnaires from urban planners, constructors, architects and studying past works. These criteria are
utility matrix (ground resistance) criteria, criteria of adaptation matrix (1- neighborhood to compatible uses: parks and
green space, and distance from health centers & urgent cares 2- Non-adherence to incompatible uses: major explosive
industries such as gas-petrol stations and military centers) and the matrix of capacity (population density). Each of these
criteria was ranked according to the inverse hierarchical analysis method and then modeled in the GIS environment.
Finally, by using analytical functions maps of safe shelters in Kerman were prepared. Our results indicate that the most
suitable places for the construction of shelters are in regions 2 & 3 in the Kerman city, which should be prioritized in
the city plans. Finally, after the definition of the land reference database for urban routes, the geometric network of the
distances of the area was designed to react more quickly to shelters to provide services to injured people after the crisis.
By designing the geometric network of passages and defining the limits for each path, such as the length of the route and
the presence of the traffic lights, it is possible to determine the best route to the closest shelter by using network analysis
at the time it is needed.
Keywords: Site Selection, Temporary Sheltering, GIS, Network analysis, Kerman.
Instructor, Civil Faculty, Sirjan University of Technology, Sirjan, Kerman, Iran; Email: kazeminia@sirjantech.ac.ir
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شهرها در طول تاریخ هیچگاه از آسیبهای حــوادث طبیعی
بیامان نبودهاند .یکی از راههــای اساسی برای ایجاد آمادگی در
برابر مخاطرات ،آ گاهی از مناطق ایمن شهری است .لذا اگر بتوان
با روش یا روشهایی مکانهای اسکان اضطراری امن در شهرها
در برابر حوادث طبیعی مانند زلزله را تعیین کرد ،میتوان با اتخاذ
راهکارهایی آمادگی را تا حد بسیار زیادی افزایش داد [ .]1زلزله یکی
از فعالیتهای طبیعی زمین است که امروزه با وقوع آن در جوامع
بشری تبدیل بــه حــادث ـهای مهیب شــده اســت و بــه دلیل نقص
علم بشر باعث تخریب بسیاری از سازههای ساخت او میشود و
هزینههای فراوانی را برجای میگذارد .زلزله هنگامی تبدیل به
سانحه میشود که راهکارهای مناسبی بــرای کاهش خطرات و
تلفات در هنگام وقوع و بعد آن وجود نداشته باشد؛ این موضوع
با دخالتهای نسنجیدهی انسانی در محیطهای طبیعی ،از جمله
ساخت و سازهای بیرویه در حریم گسلها ،تمرکز ساختمانی،
کمبود فضاهای باز ،همچنین عدم رعایت استانداردهای جهانی در
ساخت و سازها ،ترا کم و توزیع نامناسب جمعیت ،عدم تناسب زیر
ساختها و کاربریهای شهری و آموزش ناکافی شهروندان تشدید
میشود [ .]2در قرن بیستم بیش از  1100زلزلهی مخرب در نقاط
مختلف کرهی زمین روی داده که در اثر آن بیش از یک میلیون
ً
نفر جان خود را از دست دادهانــد که  90درصد آنها عمدتا ناشی
از ریزش ساختمانهایی بوده که از اصول مهندسی و ایمنی کافی
برخوردار نبودند [ .]3با توجه به قرارگیری کشور ایران در کمربند
کوهزایی آلپ -هیمالیا (کمربند مستعد زلزله) ضرورت توجه اصلی
به مسئلهی مدیریت بحران امری بدیهی است .بر اساس گزارش
سازمان ملل ،در سال  2003میالدی ،کشور ایران در بین کشورهای
جهان رتبهی نخست را در تعداد زلزله و تعداد افراد کشته شده در
اثر این سانحه ،داشته است [ .]4علت اصلی این امر آسیبپذیر
بودن ا کثر شهرهای ایــران و کمبود مکانهای اسکان اضطراری
ایمن در آنهــا بــوده اســت .تا جایی که آمارها نشان میدهد 90
درصد شهرهای کشور در برابر زلزلهی  5ریشتری آسیبپذیر هستند
[ .]5بر این اساس سیاستگذاری و برنامهریزی و دستورالعملهای
مــدون بــرای مقابله با کلیهی حــوادث غیرمترقبه از جمله زلزله
میتواند عوارض و پیامدهای ناشی از آن را کاهش دهد .شناسایی
نواحی ایمن و مناسب در شهرسازی میتواند نقش بسزایی در
برنامهریزیها و سیاستگذاریهای حوزهی شهری داشته باشد که
این خود بیانگر ضرورت مدلسازی مکانیابی مکانهای اسکان
اضطراری است [ .]6مکانهای اسکان اضــطــراری ،مکانهایی
هستند که دارای حداقل استانداردهای زیستی الزم برای زندگی در
ً
مدت زمان نسبتا طوالنی در قبل ،حین و پس از بحران هستند.
ً
این فضاها باید بــرای مــردم کامال شناخته شده باشد و فاصلهی
دسترسی به آنها طوری باشد که افراد بتوانند با طی مسافتی نه
چندان زیاد به آنها مراجعه کنند .فاصلهی مناسب تا فضاهای
اسکان منطقهای ،حــدود یک کیلومتر از محل سکونت اســت و
ً
ترجیحا ایــن فضاها باید نــزدیــک بــه امکانات و زیرساختهای
شــهــری مــوجــود نیز باشند [ .]7مــکــانیــابــی مــکــانهــای اسکان

اضطراری ،در واقع تجزیه و تحلیل توأمان اطالعات فضایی آنها
و دادههای توصیفی مربوطه بهمنظور یافتن یک یا چند موقعیت
مناسب با ویژگیهای تعیین شــده مــورد نظر کاربر اســت [ .]8با
توجه به اینکه مدیریت بحران فرایندی است که میتواند از بحران
پیشگیری نمایند یا در صورت وقوع آن برای کاهش آثار ،ایجاد
آمادگی الزم ،مقابله ،امدادرسانی سریع و بهبود اوضاع تا رسیدن به
وضعیت عادی و بازسازی تالش کند ،بنابراین شناسایی مناطق
امن به این امر نیز کمک مینماید [ .]9با توجه به اهمیت بسیار
بــاالی مقولهی مسکن و سرپناه بــرای بشر ،پیشبینی و اجــرای
مکانهایی برای اسکان اضطراری آسیبدیدگان از حوادث بهویژه
زلزله ،امری اجتنابناپذیر بلکه دارای تقدم و اولویت اساسی است.
یکی از وظایف مهم برنامهریزان بخش مدیریت بحران در هر
سیستم برنامهریزی و اجرایی ،پیشبینیهای جدی برای اسکان
اضــطــراری و موقت اســت [ .]10چــرا که انسان آسیبدیده بدون
سرپناه متعارف در آستانهی آسیبهای جدی جسمی ،روحــی و
روانی است .در صورت عدم پیشبینی صحیح و به موقع در این
زمینه جامعهی آسیبدیده شاهد تأثیرات منفی و غیر قابل جبران
بــرای نسل حــادثـهدیــدهی فعلی و نسلهای آتــی خواهد بــود .به
همین دلیل نقش مکانیابی مراکز اسکان اضطراری آسیبدیدگان
در مکانهای پیشبینی شده ،حائز اهمیت بسیاری در مدیریت
شهرها و شهرسازی است [ .]11قرارگیری شهر کرمان بر روی کمربند
زلزلهی آلپ -همالیا و فاصلهی  13کیلومتری شهر تا گسل اصلی
و واقع شدن بهمنزلهی مرکز استان ،لزوم برنامهریزی شهری با در
نظر گرفتن اهمیت مکانیابی مراکز اسکان اضطراری امن در برابر
آسیبهای ناشی از بالیای طبیعی غیرمنتظره مانند زلزله را آشکار
میسازد .کارشناسان متعددی زلزلهخیزی شهر کرمان را بررسی
نمودهاند که بسیاری حتی احتمال زلزلهی  7ریشتری را نیز تخمین
زدهانــد .بر این اساس توجه به احداث مراکز اسکان اضطراری در
مکانهای ایمن بــرای کاهش آسیبهای احتمالی ،از ضروریات
مدیریت شهر کرمان است.

پیشینهی پژوهش
در ســالهــای اخـیــر ،مطالعات بسیاری در زمینهی موضوع
تحقیق حاضر انجام گرفته است که در ادامه ،برخی از آنها بررسی
میشود.
زیفن لیو و سامسونگ لیم در سال  2015در تحقیق خود یک
روش تجزیه و تحلیل فضایی در ناحیهای از کشور استرالیا را با کمک
سیستم اطالعات جغرافیایی ( )GISپیشنهاد دادند .آنها به این
نتیجه رسیدند که میتوان مکانهای مناسب احداث مکانهای
اسکان اضـطــراری را با روشهــای تحلیلی تعیین نمود و حتی با
آنالیزهای شبکه در محیط سیستمهای اطالعات مکانی میتوان
آنها را نیز مسیریابی کرد [ .]12یونال و اسلو ( )2016در مطالعهای
با عنوان ارزیابی دسترسپذیر بودن مکانهای اسکان اضطراری
اضــطــراری بــا اسـتــفــاده از سیستم اطــاعــات جغرافیایی (،)GIS
پارامترهایی مانند فاصله از مراکز درمانی ،فاصله از خطوط گسل،
تراکم جمعیت ،فاصله از فضاهای باز شهری را اساس مطالعهی

مبانی نظری
مکانیابی :1فرایند مکانیابی با استفاده از سیستم اطالعات
جغرافیایی ( ،)GISشامل یک ســری مراحل معین و مشخصی

معیارهای مکانگزینی مرا کز اسکان اضطراری شهری
در این تحقیق
معیارهای ماتریس مطلوبیت :در این ماتریس معیارهایی که
در مطلوب بخشیدن یک فضای ایمن مؤثر هستند ،مورد بررسی
قرار میگیرد .در این ماتریس استقرار مکانهای اسکان اضطراری
با توجه به شرایط محیطی ،شعاع دسترسی ،انطباق با طر حهای
شهری ،دسترسیها ،تأسیسات و تجهیزات شهری مورد تجزیه و
تحلیل قرار میگیرند تا از آنها بهمنزلهی معیارهای تفصیلی برای
تعیین مکان مناسب برای احداث مراکز اسکان اضطراری استفاده
شود .معیارهای مقاومت زمین شامل روانگرایی ،جنبش و حرکات
دامنهای زمین شهر کرمان بهمنزلهی معیارهای ماتریس مطلوبیت
در این مطالعه در نظر گرفته شدهاند.
معیارهای ماتریس سازگاری :سازگاری به معنای هماهنگی و
همخوانی ،تعریف شده است .در این بحث منظور از این معیارها،
هماهنگی و همخوانی بین فعالیتهای شهری از یک طــرف و
هماهنگی بین فــرم و عملکرد مــکــانهــای اســکــان اض ـطــراری از
ســوی دیــگــر اس ــت .ایــن مــاتــریــس بــیــان میکند کــه کــاربــریهــای
مجاور با مکانهای اسکان اضطراری هماهنگ بوده و مزاحمتی
برای آنها به وجود نمیآورد .با توجه به این مطلب معیارهایی
که جزو ماتریس سازگاری در مکانیابی مراکز اسکان اضطراری
در این تحقیق قرار گرفتهاند عبارتند از :کاربریهای سازگار مانند
همجواری با پارکها ،فضای سبز ،فضاهای باز و فاصله از مراکز
درمانی  -امــدادی و کاربریهای ناسازگار مانند فاصله از صنایع
عمدهی آلوده کننده و انفجاری مانند پمپ گاز -بنزین.
معیار ماتریس ظرفیت :ظرفیت مکانی ،به عنوان یک عامل
اساسی و تعیین کننده در موقعیت مکانهای اسکان اضطراری
محسوب می شود .این ماتریس بیان میکند که مکانهای اسکان
اضطراری یک مقیاس دارد و هر جایی که این فعالیت قرار گیرد باید
آن محل ،ظرفیت پذیرش آن فعالیت را داشته باشد .از معیار تراکم
جمعیت شهری در این تحقیق بهمنزلهی معیار ماتریس ظرفیت،
استفاده گردیده است.
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خود قرار دادند .آنها در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که از
مجموع بلوکهای شهر آدانای کشور ترکیه 164 ،بلوک از فضای
باز 275 ،بلوک از فضای مدرسه و  333بلوک از فضای سبز مناسب
برای احداث مکانهای اسکان اضطراری هستند [ .]13اسکوارتز
( )2017در پایاننامهی خــود با استفاده از تحلیلهای سیستم
اطالعات جغرافیایی ( )GISاستقرار مکانهای اسکان اضطراری
ایمن در شهر نیویورک را ارزیابی نمود .او به این نتیجه رسید که
استقرار مکانهای اسکان اضطراری در شهر نیویورک بیشتر بستگی
به پارامترهای نزدیکی به معابر اصلی ،مراکز درمانی و وسایل نقلیه
دارد [ .]14فرقانی و دربندی ( ،)1394عوامل مؤثر در انتخاب
مکانهای اسکان اضطراری پس از زلزله را با استفاده از سیستم
اطالعات جغرافیایی ( )GISارزیابی نمودند .آنها برای مکانیابی
مرا کز اسکان از مدل منطق دو وجهی بولین استفاده نمودند .نتایج
تحقیقات آنهــا نشان داد که فقط شش محل منطقهی چهار
شهر کرمان ،برای اسکان مناسب هستند [ .]15خمر و همکاران
( )1393در بــررســی مکانگزینی مــکــانهــای اســکــان اضــطــراری
منطقهی یک شهر کرمان با استفاده از مدل  IOو روش  AHPبه
این نتیجه رسیدند که فضاهای مدنظر برای انتخاب مکانهای
اسکان اضطراری در این سطح پاسخگوی جمعیت موجود منطقه
در بــرابــر ح ــوادث نیست [ .]16خــزایــی و روســتــایــی ( )1395در
تحقیق خــود با عنوان مکانیابی مکانهای اسکان اضطراری
چند منظورهی شهری با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی
( ،)GISموقعیتهای مناسب بــرای احــداث مکانهای اسکان
اضطراری را در منطقهی یک شهر تهران ،بررسی نمودند .بر اساس
نتایج بهدست آمده از تحقیق آنها 208 ،محدوده برای احداث
مکانهای اسکان اضطراری چندمنظورهی شهری در منطقهی
یک تهران دارای شایستگی مناسب و بسیار مناسب هستند [.]8
بنابراین در ایــن راســتــا ،در تحقیق پیشرو نسبت بــه مطالعات
پیشین ،ابتدا مکانهای مناسب احــداث اسکان اضطراری را بر
اساس معیارهای جدید ماتریس مطلوبیت (مانند مقاومت زمین)،
ماتریس سازگاری (مانند فاصله از مراکز درمانی  -امدادی ،صنایع
عمده آل ــوده کننده و انفجاری مانند پمپ گــاز -بنزین و مرا کز
نظامی) و ماتریس ظرفیت (تــرا کــم جمعیت) ارزیــابــی نموده که
برای نخستین مرتبه برای وزندهی این معیارها ،از روش تحلیل
سلسلهمراتبی معکوس استفاده شده است و در نهایت با توجه به
این محدودیتها به مکانگزینیهای ایجاد مکانهای اسکان
اضطراری با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی ( )GISاقدام
شده است .همچنین در این مطالعه نسبت به تحقیقهای قبلی،
شبکهی هندسی معابر برای تعیین مناسبترین خیابان دستیابی
آسیبدیدگان بــرای ام ــداد و نجات بــه نزدیکترین مکانهای
اسکان اضطراری طراحی گردیده است.

بــوده که بــرای دستیابی به نتایج قابل اطمینان ،اجــرای آنها
اجتنابناپذیر اســت .مکانیابی به ارزیــابــی یک محیط فیزیکی
که تأمینکنندهی شرایط و پشتیبانی از فعالیتهای انسانی است
مـیپــردازد .هدف عمدهی ارزیابی مکان بــرای استفاده خاص از
زمین ،برای این است که مطمئن شویم در آنجا توسعه و گسترش
فعالیتهای انسان با توجه به امکانات و محدودیتها ،محیط
زیست طبیعی ،ســازگــاری و هماهنگی دارد .بـ هطــور کلی فرایند
مکانیابی را میتوان شامل مراحل شناخت ،تهیهی دادههــای
مورد نیاز ،تعیین پارامترهای تأثیرگذار ،شناخت دقیق از محدودهی
مطالعاتی ،گــردآوری و آمادهسازی دادههــا ،تهیهی نقشه ،تلفیق
نقشهها و تهیهی خروجی دانست [.]17

روش وزندهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــی تـ ـحـ ـلـ ـی ــل سـ ـلـ ـسـ ـلـ ـ هم ــراتـ ـب ــی
معکوس)IHWP(2
ب ـ ــرای وزندهـ ـ ــی روشهـ ـ ــای مــخــتــلــفــی وج ـ ــود دارد ک ــه از
جمله م ـیتــوان روشه ــای بولین ،نسبتی ،رتبهبندی ،تحلیل
سلسلهمراتبی و تحلیل سلسلهمراتبی معکوس را نام بــرد .روش
تحلیل سلسلهمراتبی معکوس ترکیبی از روش منطق فازی و فرایند
تحلیل سلسلهمراتبی است [ .]18پس از مشخص و طبقهبندی
معیارهای مورد نظر با استفاده از روش دلفی ،برای مشخص نمودن
وزن و طبقهبندی هر معیار ،که به طبقهبندی نقشهی الیههای آن
در محیط سیستم اطالعات جغرافیایی ( )GISمنتهی خواهد شد،
از روش وزندهــی تحلیل سلسلهمراتبی معکوس ( )IHWPطبق
مراحل زیر استفاده میگردد [:]19
	-تعیین ماتریس دادهها و اهمیت و رتبهی آنها
	-محاسبهی امتیاز و تهیهی نقشهی هر یک از معیارها :در این
مرحله هر معیار با توجه به رتبهی معکوس به دست آمده
طبق روابط  1و  2طبقهبندی میشود.
D
رابطهی :1
=X
N

J = D − (N − I ) × X
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رابطهی :2
 :xامتیاز اولــیـهی هــر معیار :D ،امتیاز هــر معیار بــر اســاس
روش دلفی :N ،تعداد طبقات هر شاخص :j ،امتیاز به دست آمده
برای طبقهبندیهای هر معیار و  :iرقم اختصاص داده شده برای
طبقهبندیهای مختلف هر معیار است.
	-تلفیق نقشهها برای تعیین نقشهی نهایی
با انجام طبقهبندی برای هر معیار در هر الیه نقش ه مطابق با
منطق فازی نامناسبترین مناطق عدد  1و مناسبترین مناطق
عدد صفر را کسب مینمایند .در این میان شاخصهای گسسته به
شاخصهای پیوسته تبدیل میشوند که این عمل با تغییر ساختار
مدل دادهای از برداری به شبکهای امکانپذیر است .در این مرحله
متناسب با معکوس رتبهی کسب شده ،وزندهــی به کالسهای
هر الیه صــورت میگیرد و در نهایت با میانگینگیری هندسی هر
یک از الیههای اطالعاتی ایجاد شــده نقشهها تلفیق میگردند.
بنابراین مراحل روش تحلیل سلسلهمراتبی معکوس برای وزندهی
معیارهای ماتریس مطلوبیت ،سازگاری و ظرفیت در تحقیق حاضر،
به شرح زیر انجام شده است:
	-مرحلهی اول و دوم :تعیین ماتریس دادهها ،اهمیت و رتبهی
آنها؛
مرحلهی اول تهیهی نقشههای معیارهای مؤثر بر مکانیابی
مــرا کــز اســکــان اضــطــراری منطقهی م ــورد مطالعه اســت کــه این
موضوع با استفاده از روش دلفی انجام میگیرد .بنابراین معیارها
طبق جدولهای  6 ،5 ،3و  7که در ادامه ارائه گردیده ،تعیین و
رتبهبندی شدند .بر این اساس با اهمیتترین معیار عدد  3و کم
اهمیتترین عدد  1را به خود اختصاص میدهد .در مرحلهی دوم،
رتبهی معکوس هر معیار برای مشخص کردن وزن هر الیه تعیین
و سپس فــرضهــای وزنده ــی آنهــا مشخص گــردیــد .بهعبارتی

معکوس رتبهی هر الیه بهعنوان وزن آن در مدل  IHWPدر نظر
گرفته میشود.
	-مرحلهی سوم :محاسبهی امتیاز و تهیهی نقشهی هر یک
از معیارها
در ایــن مرحله هــر معیار بــا توجه بــه رتـبـهی معکوس کسب
شــده ،با استفاده از روابــط  1و  2طبقهبندی گردیدند .با انجام
ایــن طبقهبندی بــرای هر معیار در هر الیــه مطابق منطق فازی
نامناسبترین مناطق ،عدد  1و مناسبترین مناطق ،عدد صفر را
کسب مینمایند .پس از تعیین وزن هر معیار و طبقهبندی آنها،
نقشهی وزندار شدهی هر معیار نیز تهیه گردید که در ادامه ارائه
شده است.

شناخت محدودهی پژوهش

ً
شهر کرمان در دشتی نسبتا وسیع قرار گرفته که از نظر جمعیتی
در ردهی شهرهای باالی پانصد هزار نفر کشور و از نظر ناحیهای،
بهمنزلهی مهمترین و بزرگترین شهر جنوب شرق ،با عملکردی
فــرا مــنـطـقـهای ،در مــح ــدودهای بــا عــرض جغرافیایی’ 30 °14
تا ‘  30 °19و طول جغرافیایی 57 °تا ’ 57 ° 7شمالی واقع شده است.
کارشناسان متعددی زلزلهخیزی شهر کرمان را بررسی نمودهاند که
بسیاری حتی احتمال زلزلهی  7ریشتری را نیز تخمین زدهاند [.]20
این شهر با ارتفاع 1700تا  1800متر از سطح دریا قرار گرفته است.
شهر کرمان دارای قدمت طوالنی بوده و از نظر تقسیمات شهرداری
دارای چهار منطقهی شهری است( .تصویر .)1

روش تحقیق
مکانیابی مراکز اسکان اض ـطــراری با توجه به دو شاخص
انجام میشود .1 :مطلوبیت که مکان در نظر گرفته شده باید در
نزدیکی یا همجواری این خدمات یا مکانها باشد ،مانند :نزدیکی
به مراکز درمانی ،مراکز امداد و نجات ،فضاهای باز شهری ،مناطق
با مقاومت زیرساخت مناسب ،دسترسی به خیابانهای عریض و
تراکم جمعیتی مناسب؛  .2نامطلوب که مراکز اسکان اضطراری
نباید در نزدیکی این مکانها قرار گیرند ،مانند مراکز انفجاری و
آتـشزا ،زمینهای سست و کممقاوم .بنابراین در این تحقیق با
توجه به معیارهای تأثیرگذار بر مکانگزینی مراکز اسکان اضطراری
نسبت به بحران زلزله ،معیارهای مورد نظر در سه گروه معیارهای
ماتریس مطلوبیت ،معیارهای ماتریس سازگاری یا همجواری با
کاربریهای سازگار و عدم همجواری با کاربریهای ناسازگار شهری
و معیار ماتریس ظرفیت طبقهبندی گردیدند .سپس معیارهای
انتخاب شده طبق روش تحلیل سلسلهمراتبی معکوس وزندهی
و در محیط سیستم اطالعات جغرافیایی ( )GISنقشهی هر معیار
تهیه و در نهایت بــا میانگینگیری هندسی نقشهها ،نقشهی
نهایی مــکــانهــای مناسب پیشنهادی بــرای ایــجــاد مکانهای
اسکان اضـطــراری در سطح شهر کــرمــان ،ارائــه و همچنین برای
خدماترسانی و رسیدن سریعتر آسیبدیدگان در زمان و یا پس از
بحران به مکانهای اسکان اضطراری ،بعد از تعریف پایگاه داده
زمین مرجع بــرای معابر شهری ،شبکهی هندسی خیابانهای

زیرساخت مناسب ،دسترسی به خیابانهاي عریض و تراکم جمعیتی مناسب؛  .2نامطلوب که مراکز اسکان موقت نباید در نزدیکی
این مکانها قرار گیرند مانند مراکز انفجاري و آتشزا ،زمینهاي سست و کممقاوم .بنابراین در این تحقیق با توجه به معیارهاي
تأثیرگذار بر مکانگزینی مکانهاي اسکان موقت نسبت به بحران زلزله ،معیارهاي مورد نظر در سه گروه معیارهاي ماتریس مطلوبیت،
معیارهاي ماتریس سازگاري یا همجواري با کاربريهاي سازگار و عدم همجواري با کاربريهاي ناسازگار شهري و معیار ماتریس
ظرفیت طبقهبندي گردیدند .سپس معیارهاي انتخاب شده طبق روش تحلیل سلسلهمراتبی معکوس وزندهی و در محیط سیستم
اطالعات جغرافیایی ( )GISنقشهي هر معیار تهیه و در نهایت با میانگینگیري هندسی نقشهها ،نقشهي نهایی مکانهاي مناسب
پیشنهادي براي ایجاد مکانهاي اسکان موقت در سطح شهر کرمان ،ارائه و همچنین براي خدماترسانی و رسیدن سریعتر
آسیبدیدگان در زمان و یا پس از بحران به مکانهاي اسکان موقت ،بعد از تعریف پایگاه داده زمین مرجع براي معابر شهري ،شبکهي
منطقهی
تصویر :1
مطالعه 2ارائه شده است.
مورد تصویر
تحقیق در
موقعیت این
کلی انجام
هندسی خیابانهاي منطقه نیز طراحی شده است .مراحل
تصوير  :1موقعیت منطقهی مورد مطالعه

روش تحقیق

مکانیابی مراکز اسکان موقت با توجه به دو شاخص انجام میشود .1 :مطلوبیت که مکان در نظر گرفته شده باید در نزدیکی یا
همجواري این خدمات یا مکان ها باشد ،مانند :نزدیکی به مراکز درمانی ،مراکز امداد و نجات ،فضاهاي باز شهري ،مناطق با مقاومت
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GIS

تصوير  :2نمودار فرايند انجام تحقیق

تصویر  :2نمودار فرایند انجام تحقیق
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IHWP

جدول  :1دادههای مورد استفاده در تحقیق
ردیف

داده (نقشهها)

مقیاس

سال تهیه

منبع

1

عکسهای هوایی

1/5000

1387

سازمان نقشهبرداری کشور

2

نقشهی معابر شهری

1/2000

1391

شهرداری کرمان

3

نقشهی کاربری اراضی شهری

1/2000

1392

شهرداری کرمان

منطقه نیز طراحی شده است .مراحل کلی انجام این تحقیق در
تصویر  2ارائه شده است.

دادههای مورد استفاده
در این تحقیق از نقشههای شهری به مقیاس  1/2000که
به روش نقشهبرداری هوایی (فتوگرامتری) همراه با نقشهبرداری
زمینی تهیه شدهاند ،استفاده گردید .در جدول  1دادههــای مورد
استفاده در تحقیق حاضر ارائه شده است.

یافتههای تحقیق
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الف .تهیهی نقشهی مکانیابی مرا کز اسکان اضطراری با
استفاده از معیارهای مطلوبیت
با توجه به اینکه مکان در نظر گرفته شده بــرای مکانهای
اسکان اضطراری باید از لحاظ زمینی که روی آن بنا میشود دارای
پایداری مناسب و باالیی باشد ،بنابراین معیار مقاومت زمین یکی
از پارامترهایی است که باید مد نظر قرار گیرد .ناپایداری زمین و
نداشتن برنامههای اصولی برای رویارویی با بحرانهای آتی سبب
گردید که در مکانیابی مکانهای اسکان اضطراری شهر کرمان
معیار ویژگیهای مقاومت زمین بهمنزلهی معیار ماتریس مطلوبیت
انتخاب شوند (جدول  .)2در تحقیق پیش رو معیارهای مربوط به
مقاومت زمین ،شامل روانگرایی ،جنبش و حرکتهای دامنهای
زمین هستند .خطر روانگرایی زمین اراضی رابطهی مستقیمی با
سطح ایستایی آبهای زیرزمینی و رسوبات سست ماسهای دارد.
هم اکنون یکی از مشکالتی که شهر کرمان با آن مواجه شده باال
آم ــدن سطح آبه ــای زیرزمینی بــه علت ورود فــاضــاب شهری
ً
است و برخی نواحی آن مخصوصا بافت قدیمی شهر ،دارای این
معضل اســت .هر چه عمق آب زیرزمینی کم و رسوبات سستتر
باشند ،روانگرایی خاک اراضی به راحتی رخ داده و زمین آن ناحیه
سستتر است .در این تحقیق برای تهیهی نقشه بر اساس خطر
روانگرایی ،از نقشهی سطح ایستایی آبهای زیرزمینی سازمان
آب منطقهای اســتــان کــرمــان و نقشهی زمینشناسی منطقه
(نقشهی بافت رسوبات سطحی) استفاده شده است (تصویر .3
الــف) .بــرای تعیین معیار جنبش زمین در هر منطقه میتوان از
تلفیق یافتههای مطالعات میکروترمورها و طبقهبندی بر پایهی
اطالعات گمانهها ،استفاده نمود و نقشهی جنبش زمین را تهیه
کرد .میکروترمورها لرزشهای بسیار ضعیف دائمی زمین هستند
که در اثر عوامل مختلفی مانند حرکت ترافیک ،وزش باد و غیره

ایجاد میشوند [ .]20رسوبات زمین بخشهای مشخصی از طیف
میکروترمورها را تقویت میکنند که تابع ویژگیهای دینامیکی
رســوب اســت .بر ایــن اســاس در تحقیق حاضر ،نقشهی جنبش
زمین در منطقهی مــورد مطالعه مطابق تصویر  .3ب تهیه شده
است .یکی از جنبههای رایج آسیب لرزهای و سستی زمین اراضی،
خطر حرکتهای دامنهای یا گسیختگی دامنهها در تمامی سطوح
شیبدار در هنگام وقوع زلزله است که در اثر آن آسیب وارد میشود.
شیب زمین ارتباط مستقیم با حرکات دامنهای دارد .هرچه شیب
کمتر باشد خطر حرکتهای دامنهای زمین و آسیب ناشی از آن
کمتر خواهد بــود .بنابراین در این تحقیق بــرای تهیهی نقشهی
مکانیابی مکانهای اســکــان اض ـطــراری بــر اســاس حرکتهای
دامنهای زمین ،ابتدا ،اقدام به تهیهی نقشهی شیب شد .برای
این منظور ،با استفاده از  420نقطه کنترل ارتفاعی برداشت شده در
سطح منطقه با درونیابی ،مدل رقومی ارتفاعی تهیه ،و در نهایت
با استفاده از نــرمافــزار  ArcGIS10.2نقشهی شیب شهر کرمان
آماده گردید (تصویر  .3پ) .بعد از تهیهی نقشهی شیب با توجه
به این که هر چه شیب کمتر باشد حرکتهای دامنهای زمین کمتر
میشود ،اقــدام به تهیهی نقشهی این معیار در منطقهی مورد
مطالعه گردید (تصویر  .3ت) .پس از تعیین معیارهای مطلوبیت
و رتبهبندی آنهــا بــر اســاس اهمیت مطابق روش دلـفــی ،بــرای
تهیهی نقشهی نهایی مکانیابی مکانهای اسکان اضطراری بر
اساس معیارهای ماتریس مطلوبیت هر کدام از نقشههای مورد نظر
مطابق روش IHWPوزندهی (جدول  )3و در نهایت تلفیق شدند
(تصویر  .3ث).
نیــابــی مــرا کــز اس ـکــان اض ـطــراری با
ب .تهیه نقشه مـکــا 
استفاده از معیارهای ماتریس سازگاری
معیارهای ماتریس سازگاری بر اســاس سازگار بــودن کاربری
هر مکان با مکانهای همجوار آن تعیین میشود [ .]21به بیان
دیگر وجــود کاربریهایی مثل زمینهای خالی ،فضاهای سبز،
ً
زمینهای کــشــاورزی ،پــارکهــا ،پارکینگها کامال ســازگــار بــوده و
در ایجاد مکانهای اسکان اضطراری مناسب است و همچنین
در امــدادرســانــی و کاهش آسیب رســانــدن کمک مینمایند .اما
کاربریهای ناسازگار (کاربریهای صنعتی و آتش زا ،تأسیسات قابل
انفجار) میتواند سبب آسیب رساندن به مکان همجوار خود شوند و
برای احداث مکانهای اسکان اضطراری نامناسبند [ .]22در این
تحقیق معیارهای همجواری با فضای سبز و پارکها ،زمینهای
خالی و باز ،فاصله از مراکز درمانی و امدادی بهمنزلهی کاربریهای
سازگار و مکانهای مجاور با این کاربریها ،مناسب و معیارهای
فاصله از تأسیسات انفجاری مانند پمپ بنزین ،گاز را بهمنزلهی

جدول  :2معیارهای مربوط ماتریس مطلوبیت در منطقهی مورد مطالعه
طبقه

ردیف

معیار

1

حرکتهای دامنهای بر اساس شیب زمین

2

خطر روانگرایی
بر اساس عمق آب زیرزمینی و زمین ماسهای

گسیختگی کم (شیب کمتر از  5درصد)
گسیختگی متوسط (شیب  5تا  10درصد)
گسیختگی زیاد (شیب بیش از 10درصد)
عمق کمتر از  5متر
عمق بین از  5تا  10متر
عمق بیشتر از  10متر
شن
رس

جنبش زمینبر اساس بافت خا ک و رسوبات

3

ماسه

جدول :3رتبه و طبقهبندی معیارهای ماتریس مطلوبیت برای تعیین مکانیابی مکانهای اسکان موقت در شهر کرمان
معیار

رتبه بر اساس
دلفی

معکوس رتبه

تعداد طبقات

دامنهی طبقات
متغیرها

خطر روانگرایی زمین
جنبش زمین
حرکات دامنهای زمین

1
2
3

3
2
1

3
3
3

1
0.66
0.33

وزن طبقات در روش IHWP
طبقه 1

طبقه 2

طبقه 3

1
0.66
0.33

2
1.32
0.66

3
2
1
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تصوير  .3الف :نقشه خطر روانگرايی زمین منطقه مورد مطالعه

مطالعه
زمینزمین
گراییگرايی
خطر روان
تصوير .3.3الف
موردمطالعه
منطقهمورد
منطقهی
نقشهروان
الف::خطر
تصویر

تصویر  .3ب :نقشه خطرجنبش زمین منطقه مورد مطالعه
تصویر  .3ب :نقشه خطرجنبش زمین منطقه مورد مطالعه
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تصویر  .3ب :خطر جنبش زمین منطقهی مورد مطالعه

تصویر  .3ت :نقشه خطرحرکت دامنه ای زمین منطقه مورد مطالعه
تصویر  .3ت :نقشه خطرحرکت دامنه ای زمین منطقه مورد مطالعه

تصویر  .3ت :نقشه خطرحرکت دامنه ای زمین منطقه مورد مطالعه

تصوير  .3پ :نقشهی شیب زمین در منطقهی مورد مطالعه
تصوير  .3پ :نقشهی شیب زمین در منطقهی مورد مطالعه

مکانيابی احداث اسکان اضطراری شهر کرمان با استفاده از GIS

تصویر .3پ :شیب زمین منطقهی مورد مطالعه

تصوير  .3پ :نقشهی شیب زمین در منطقهی مورد مطالعه

تصویر  .3ت :خطر حرکت دامنه ای زمین منطقهی مورد مطالعه

جدول  :4معیارهای مربوط ماتریس سازگاری در منطقهی مورد مطالعه

منطقهی مورد مطالعه

طبقه

ردیف

معیار

1

سازگاری کاربریها

بیتفاوت
سازگار
ناسازگار
2

درمانی -
فاصله از
درمانی -
مراکزمراکز
فاصله از
امدادي
امدادي

2

فاصله کمتر از  700متر

 700متر
کمتر از
 700متر
کمتر از
فاصلهفاصله

متر کز
 2000مرا
فاصلهمتراز
2000
 700تا
فاصله بین
 700تا
فاصله ازبین از
درمانی  -امدادی
2

فاصله بین از  700تا  2000متر

 2000متر
بیشتر از
 2000متر
بیشتر از
فاصلهفاصله

کرمان بر
شهر
در
موقت
تصوير .3ث :نقشهی نهايی مکانيابی مکانهای اسکان
انفجاري
تأسیسات
فاصله از
انفجاري
تأسیسات
فاصله از
موقت در
اسکان
تصویر  .3ث :نقشهی نهایی مکان یابی مرا کز
بنزین و
اساس معیار 3
گاز)و گاز)
بنزین
ماتريس3مطلوبیت (پمپ(پمپ

بیشتر از
10001000
بیشتر از
فاصلهفاصله

فاصله بیشتر از 1000

 1000متر
 500تا
فاصله بین
 1000متر
 500تا
فاصله ازبین از
تأسیسات
فاصله از
 500متر
کمتر از
 500متر
کمتر از
فاصلهفاصله

شهر کرمان بر اساس ماتریس مطلوبیت

صوير  :3نقشههای معیار ماتريس مطلوبیت منطقهی مورد مطالعه

10

فاصله بیشتر از  2000متر

3

فاصله بین از  500تا  1000متر

انفجاری (پمپ
بنزین و گاز)

تصویر  :3نقشههای معیار ماتریس مطلوبیت منطقهی مورد
مطالعه

فاصله کمتر از  500متر

کرمان
موقت در
اسکان
مکانهای
مکانيابی
سازگاری
ماتريس
معیارهای
رتبه و
جدول :5
کرمان
شهرشهر
موقت در
اسکان
مکانهای
مکانيابی
تعیینتعیین
برای برای
سازگاری
ماتريس
معیارهای
بندیبندی
طبقهطبقه
رتبه و
جدول :5

جدول  :5رتبه و طبقهبندی معیارهای ماتریس سازگاری برای تعیین مکانیابی مکانهای اسکان موقت در شهر کرمان
معیارمعیار

معیار

سازگاری کاربریها
کاربريها
سازگاري
کاربريها
سازگاري
انفجاری
تأسیسات
فاصله از
انفجاري
تأسیسات
فاصله از
فاصله از تأسیسات انفجاري
امدادی
فاصلهاز ازمرا کز
فاصله
امدادي
امدادي
مراکزمراکز
فاصله از
درمانی
فاصله ازکز
فاصلهاز ازمرا
فاصله
درمانی
درمانی
مراکزمراکز

IHWP
طبقات در
طبقاتدامنهی
طبقات
رتبه رتبه بر برمعکوس
IHWP
روشروش
طبقات در
وزن وزن
دامنهی
معکوس تعدادتعداد
وزن طبقات در روش IHWP
دامنهی طبقات
رتبه بر اساس
طبقات
اساساساس رتبه
طبقات
معکوسرتبه
تعداد طبقات
رتبه
دلفی
طبقه 1طبقه
طبقه 3
طبقه2
طبقه
متغیرها
طبقه  2طبقه
طبقه21
متغیرها طبقه 1
متغیرها
دلفیدلفی

1
2
3
4

1

1

3

3

2

2

4

4

4
3
2
1

4

4

2

2

3

3

1

1

3
33
3
33
33

3
3
3
3

1.33
1.33
1 1.33
1 1
0.66 0.66
0.66
0.33
0.330.33

1.331.33
1 1

1.33

2.662.661
2 2

0.66

1.321.32 0.660.66
0.33 0.330.33
0.660.66

2.66
3 3
42 4
3 3
1.32 2
2
0.66
1 1

4
3
2
1
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مطالعه
منطقه
کاربری
سازگاری
تصوير .4
مطالعه
موردمورد
منطقه
های های
کاربری
سازگاری
معیارمعیار
نقشهنقشه
الف :.الف:
تصوير 4

تصویر  .4الف :نقشهی معیار سازگاری کاربری های منطقهی مورد مطالعه

منطقهی
فاصله از
درمانی و
پراکندگی
نقشهی
تصوير .4
موردمورد
منطقهی
درها در
آنازهاآن
فاصله
درمانی و
مراکزمراکز
پراکندگی
نقشهی
تصويرب .4:ب:

مرا کز درمانی و فاصله از آنها در منطقهی
تصویر  .4ب :نقشهی پرا کندگی
مطالعه
مطالعه
مورد مطالعه

مکانيابی احداث اسکان اضطراری شهر کرمان با استفاده از GIS

12 12

تصوير  .4پ :نقشهی معیار فاصله از مراکز درمانی منطقهی مورد مطالعه

مطالعه
درمانی منطق
فاصلهازاز مرا
.4پ :نقش
موردمطالعه
منطقههییمورد
مراکزکزدرمانی
معیارفاصله
یمعیار
نقشههی
تصویر  .4پ:
تصوير

تصوير  .4ت :نقشهی پراکندگی مراکز امدادی و فاصله از آنها در منطقهی مورد
منطقیهی
فاصله از
امدادی و
تصویر .4ت :نقشهی پرا کندگی مرا کز
مورد
آنهادردرمنطقه
آنها
فاصله از
امدادی و
تصوير  .4ت :نقشهی پراکندگی مراکز مطالعه

مورد مطالعه

تصوير  :4نقشههای معیار ماتريس سازگاری منطقهی مورد مطالعه
تصوير  :4نقشههای معیار ماتريس سازگاری منطقهی مورد مطالعه

مطالعه

منطقهی
منطقهی
آندرها در
آنها
فاصله از
فاصله از
انفجاری و
تأسیساتانفجاری و
پراکندگی تأسیسات
نقشهیی پراکندگی
.4.4ج:ج:نقشه
تصوير
تصوير

مطالعه
مطالعه
موردمورد
منطقهی
منطقهی
امدادیامدادی
مراکزاز مراکز
معیارازفاصله
فاصله
نقشهی
نقشه.یث:معیار
تصوير 4
تصوير  .4ث:

تصویر .4ت :نقشهی پرا کندگی تاسیسات انفجاری و فاصله از آنها در
مطالعه
موردمطالعه
مورد
منطقهی مورد مطالعه

تصویر .4ت :نقشهی معیار فاصله از مرا کز امدادی منطقهی مورد مطالعه

1313

تصوير  .4خ :نقشهی نهايی مکانيابی ايجاد مکانهای اسکان موقت در شهر

تصوير  .4ح :نقشهی معیار فاصله از تأسیسات انفجاری منطقهی مورد مطالعه

تصویر .4خ :نقشه ی نهایی مکان یابی مرا کز اسکان موقت در شهر کرمان
کرمان بر اساس معیار ماتريس سازگاری
بر اساس معیار ماتریس سازگاری

تصویر .4ح :نقشهی معیار فاصله از تاسیسات انفجاری منطقهی مورد
مطالعه

مطالعه
سازگاری منطق
 ::4نقشه
تصویر
موردمطالعه
منطقههییمورد
ماتریس سازگاری
های معیار ماتريس
نقشههای
تصوير 4

14
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مکانيابی احداث اسکان اضطراری شهر کرمان با استفاده از GIS

کاربریهای ناسازگار و مکانهای مجاور با این کاربریها ،نامناسب
و همچنین همکاری متقابل بین این مراکز با سازمان هالل احمر
پ .تهیهی نقشهی مکانيابی مکانهای اسکان موقت با استفاده از معیار ماتريس ظرفیت
در نظر گرفته شدهاند .ابتدا بر اساس همجواری کاربریهای شهر
بهمنزلهی متصدی امر اسکان تا حد زیادی کارایی هر دو را افزایش
معیار ماتریس ظرفیت در این تحقیق به معنی تراکم جمعیتی در واحد سطح است که با تعداد نفر در هر کیلومتر مربع بیان میگردد.
کرمان با یکدیگر و بر اســاس نرخ سازگاری محاسبه شده در این
میدهد .بر این اساس اولویت گزینهها با محلهایی است که به
هر چه تراکم جمعیت در ناحیهاي از شهر کمتر و این تراکم به طور متعادل در سطح شهر توزیع شده باشد ،آسیبپذیري شهر در
تحقیق نقشهی سازگاری کاربریها برای منطقهی مورد مطالعه
ایــن ایستگاهها نزدیکتر باشند .در ایــن تحقیق بهطور متوسط
برابر بحرانها بهخصوص زلزله کمتر خواهد بود .تراکمهاي جمعیتی زیاد در مناطق شهري کمبود فضاي خالی ،براي اسکان را در آن
تهیه شد (تصویر  .4الف) .مرا کز درمانی (بیمارستانها ،درمانگاهها
حداقل فاصله مکانهای اسکان اضطراری از مراکز امدادی  700متر
مناطق به دنبال خواهد داشت .بنابراین ضروري است مکانهاي اسکان موقت در مجاورت مناطق پرتراکم یا پر جمعیت ایجاد گردند
و خانههای بهداشت) بدون شک از اساسیترین نیازهای یک شهر
اساسمکانهای
فاصله
در نظر گرفته شده و بر این اساس نقشهی معیار
تا در صورت بروز حادثه افراد زیادي بتوانند در نزدیکترین مکانهاي اسکان موقت اسکان یابند .از این رو ،در این پژوهش بر
دسترسی
توجه به
است .با
بعد از
هايو حتی
بحران
تصویر  .4ث.
مراکز امـ
اضطراری از
روش تحلیلاسکان
کرمان،دردرجدول
شهرارائه شده
ـدادیهاي
مطابق وزن
معکوس
سلسلهمراتبی
اهمیتتوجه به
الف) و با
تصویر .5
شهرآنکرمان (
جمعیتی
در زمان داده
درمانی700
کز
مرا
از
فاصله
ترین
ب
مطلو
کز،
مرا
گونه
ن
آسان به ای
تراکماضطراری از
اسکان
های
ن
مکا
ی
ه
فاصل
معیار
است.
شده
ترسیم
 6نقشهي معیار ماتریس ظرفیت تهیه گردیده است (تصویر  .5ب) .به عبارتی طبق این نقشه مناطق نزدیکتر به نواحی با
متر است [ .]16هر چه فاصلهی مکانهای اسکان اضطراری از
انفجاری مانند پمپ بنزین و گاز ،هر چه بیشتر باشد در
تأسیسات
جمعیتی زیادتر در اولویت مکانیابی ایجاد مکانهاي اسکان موقت قرار داده خواهند شد.
این مرا کز بیشتر شود خدماترسانی مشکلتر خواهد شد .بنابراین
اولویت باالتری در ایجاد مکانهای اسکان اضطراری قرار میگیرد.
در تحقیق پیش رو این معیار در سه طبقه ،تقسیمبندی شده و
های اسکان اضطراری به این تأسیسات
به عبارتی نزدیکی مکان
جدول  :6معیار وزندهی ماتريس ظرفیت (تراکم جمیت) شهر کرمان
نزدیکی
ظرفیت .4پ).
معیارماتريس(تصویر
نقشهی آن در ادامــه ارائــه گردیده است
طبقاتـانــدن بــه آن را امکانپذیر
وزنـب رسـ
طبقاتـان آسـیـ
ـران ،امــکـ
ـ
ـح
ـ
ب
هنگام
در
تعداد
بر معکوس
رتبه
(تراکمو ایستگا
مرا کز امدادی (مراکز انتظامی ،کالنتری
روشحداقل فاصلهی مراکز اشتعال
توجه به
نشانی)دلفی می
نماید .در این تحقیق ،با در
رتبه
جمعیتی)ههای آتش اساس
بــه مــحـلهــای اســکــان اضــطــراری زلــزل ـهدیــدگــان ،از نــکــات قوت
IHWPنیابی مراکز آتشنشانی در
آور ( 500متر) طبق دستورالعمل مکا
های
تراکم مکان
برنامهریزی برای مکانیابی
حریم 500متر نشاندهندهی حداکثر
شده است.
1
شهرها انتخاب 3
3
اضطراری محسوب1
اسکاناز 200نفر)
زیاد (بیش
جمعیتی
های
ه
ایستگا
از
فاصله
بهترین
استانداردها
0.66ـت (تصویر  .4ح) .معیارهای
های مــورد نظر اسـ
ن
مکا
به
آسیب
3
2
2
میشود [ .]23طبق تراکم جمعیتی متوسط ()100-200
ً
تراکماست [
امــدادی حــدودا  1کیلومتر
مکان
جمعیتی24کم] .هر
توجه به نظر کارشناسان و روش
ماتریس سازگاری 3مورد نظر ،با 0.33
1
نفر)های اسکان3
چه100
(کمتر از
اضطراری به این مرا کز نزدیکتر باشد ،خدماترسانی بهتر انجام
دلفی طبقهبندی و بر اساس روش تحلیل سلسلهمراتبی معکوس
میگیرد .در واقــع نزدیکی مکانهای اسکان اضــطــراری و مرا کز
وزندهـ ــی گــردیــدهانــد (جـ ــداول  4و  .)5در نهایت نقشهی هر
امــدادی بــرای خدمترسانی در هنگام وقــوع حــوادث غیرمترقبه
معیار ماتریس سازگاری تهیه (تصاویر  )4و بعد از تلفیق نقشهی

جدول  :6معیار وزندهی ماتریس ظرفیت (ترا کم جمیت) شهر کرمان
معیارماتریس ظرفیت
(ترا کم جمعیتی)

رتبه بر اساس دلفی

معکوس رتبه

تعداد طبقات

وزن طبقات در روش
IHWP

ترا کم جمعیتی زیاد (بیش از 200نفر)
ترا کم جمعیتی متوسط ()100-200
ترا کم جمعیتی کم (کمتر از  100نفر)

1
2
3

3
2
1

3
3
3

1
0.66
0.33

تصوير  .5الف :نقشهی تراکم جمعیتی منطقهی مورد مطالعه

تصویر  .5الف :نقشهی ترا کم جمعیتی منطقهی مورد مطالعه

تصوير  .5ب :نقشهی نهايی مکانيابی ايجاد مکانهای اسکان موقت در شهر

ظرفیتنهای اسکان
ایجاد مکا
تصویر .5ب :نقشهی نهایی مکانیابی
کرمان بر اساس معیار ماتريس
موقت در شهر کرمان بر اساس معیار ماتریس ظرفیت

منطقهی
ماتریسظرفیت
معیارماتريس
های معیار
نقشههای
تصوير
مطالعهمطالعه
موردمورد
منطقهی
ظرفیت
:5:5نقشه
تصویر

جدول  :7معیار وزندهی نهایی ترکیب معیارهای ماتریس مطلوبیت ،سازگاری و ظرفیت شهر کرمان

ت .تهیهی نقشهی نهايی مکانيابی مکانهای اسکان موقت شهر کرمان با استفاده از میانگین هندسی معیارهای ماتريس مطلوبیت،
وزن طبقات در روش
سازگاری و ظرفیت
تعداد طبقات
معکوس رتبه
رتبه بر اساس دلفی
معیارهای کلی
IHWP
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با توجه به این که مکانیابی مکانهاي اسکان موقت در این تحقیق تابعی از سه معیار مطلوبیت ،سازگاري و ظرفیت در نظر گرفته
1
گروه ،مکانهاي بسیار 3
مؤثر در مکانگزینی مکانهاي 1اسکان موقت در سه 3
مطلوبیت
ماتریس
نامناسب
مناسب ،مناسب و
هر معیار
معیارنقشهي
شده است و
0.66
3
2
2
سازگاری
ماتریس
معیار
طبقهبندي شدهاند ،بنابراین براي نقشهي نهایی مکانیابی مکانهاي اسکان موقت از میانگینگیري هندسی سه معیار کلی مطلوبیت،
0.33
 3این سه معیار کلی1 ،از روش تحلیل سلسله 3
ماتریس
سازگاري ومعیار
مراتبی معکوس (جدول )7
ظرفیتي  3استفاده شد .براي وزندهی
طبق رابطه
ظرفیت
استفاده شده و نقشهي نهایی مکانیابی ترسیم گردیده است (تصویر  .6الف) .در تحقیق پیش رو چون هدف ایجاد مکانهاي مناسب
محیطمعیار
نهایی این
نقشهی
است،یکدیگر،
سازگاری با
ماتریس
معیارهای
دادهیابی ایجاد
مکان
تصویراو6ل.ــویـبـت
درتــر در
استخراج وزیــاد
)GISجمعیتی
تراکم
اطالعاتنواحی با
سیستم به
نشان
جغرافیایی (
مکانها در
بنابراین این
موقت مد نظر
اسکان
(تصویر  .4خ).
گردید
مکانهای اسکان اضطراری قرار داده خواهند شد.
آماده شدهاند.
ت .تهیهی نقشهی نهایی مکانیابی مکانهای اسکان اضطراری
پ .تهیهی نقشهی مکانیابی مراکز اسکان اضطراری با استفاده از
معیار ماتریس ظرفیت 1
شهر کرمان با استفاده از میانگین هندسی معیارهای ماتریس مطلوبیت،
رابطهي  ) 3معیار ماتریس ظرفیت × معیار ماتریس سازگاري × معیار ماتریس مطلوبیت( = نقشهي نهایی مکانیابی
سازگاری و ظرفیت
معیار ماتریس ظرفیت در این تحقیق به معنی ترا کم جمعیتی
:3

مکانيابی احداث اسکان اضطراری شهر کرمان با استفاده از GIS

با توجه به این که مکانیابی مکانهای اسکان اضطراری در
در واحد سطح است که با تعداد نفر در هر کیلومتر مربع بیان میگردد.
جدول  :7معیار وزندهی نهايی ترکیب معیارهای ماتريس مطلوبیت ،سازگاری و ظرفیت شهر کرمان
این تحقیق تابعی از سه معیار مطلوبیت ،سازگاری و ظرفیت در نظر
هر چه ترا کم جمعیت در ناحیهای از شهر کمتر و این ترا کم به طور
وزن طبقات
تعداد طبقات
بر معکوس
رتبه
معیارهای کلی
روشمؤثر در مکانگزینی مکانهای
گرفته شده است و نقشهی هر درمعیار
متعادل در سطح شهر توزیع شده باشد ،آسیبپذیری شهر در برابر
اساس دلفی رتبه
IHWPنهای بسیار مناسب ،مناسب
اسکان اضطراری در سه گروه ،مکا
بحرانها بهخصوص زلزله کمتر خواهد بود .ترا کمهای جمعیتی
بندی شــدهانــد 1،بنابراین بــرای نقشهی نهایی
ه
طبق
نامناسب
و
آن
فضای
3
3
خالی ،برای اسکان را در 1
مطلوبیت
کمبودماتریس
زیاد در مناطق شهری معیار
های اسکان 0.66
نیابی مکان 3
مکا 2
سازگاريضروری است مکان 2
مناطق به دنبال خواهدمعیار
اضطراری از میانگینگیری هندسی
های
ماتریسبنابراین
داشت.
0.33
3
1
3
ظرفیت
ماتریس
معیار
ســه معیار کلی مطلوبیت ،ســازگــاری و ظرفیت طبق رابـطـهی 3
اسکان اضطراری در مجاورت مناطق پرتراکم یا پر جمعیت ایجاد
استفاده شد .برای وزندهــی این سه معیار کلی ،از روش تحلیل
گردند تا در صورت بروز حادثه افراد زیادی بتوانند در نزدیکترین
سلسلهمراتبی معکوس (جدول  )7استفاده شده و نقشهی نهایی
مــکــانهــای اســکــان اضــطــراری اســکــان یابند .از ایــن رو ،در این
مکانیابی ترسیم گردیده است (تصویر  .6الف) .در تحقیق پیش
پژوهش بر اساس دادههای جمعیتی شهر کرمان (تصویر  .5الف)
15
رو چون هدف ایجاد مکانهای مناسب اسکان اضطراری مد نظر
و با توجه به روش تحلیل سلسلهمراتبی معکوس مطابق وزنهای
است ،بنابراین این مکانها در محیط سیستم اطالعات جغرافیایی
ارائه شده در جدول  6نقشهی معیار ماتریس ظرفیت تهیه گردیده
( )GISاستخراج و در تصویر  .6ب نشان داده شدهاند.
است (تصویر  .5ب) .به عبارتی طبق این نقشه مناطق نزدیکتر

تصوير  .6الف :نقشهی نهايی مکانيابی اسکان موقت منطقهی مورد مطالعه حاصل از

تصوير  .6ب :نقشه مکانهای بسیار مناسب احداث مکانهای اسکان موقت در شهر

تصویر .6ب :نقشه مکان های بسیار مناسب احداث مکانهای
کرمان
اسکان موقت در شهر کرمان

ظرفیتی مورد
موقت ومنطقه
یابی
معیارهای مکان
نقشه نهایی
.6الف:
تصویر
اسکانسازگاری
مطلوبیت،
ماتريس
نقشههای
تلفیق
مطالعه حاصل از تلفیق نقشههای ماتریس مطلوبیت ،سازگاری و
ظرفیت
تصوير  :6نقشههای نهايی مکانيابی مکانهای اسکان موقتی شهر کرمان
تصویر  :6نقشههای نهایی مکانیابی مکانهای اسکان موقتی شهر کرمان
ث .تعیین مناسبترين خیابان رسیدن به نزديکترين مکانهای اسکان موقت در منطقهی مورد مطالعه

پس از تعیین مکانهاي مناسب احداث مکانهاي اسکان موقت ،براي خدماترسانی و رسیدن سریعتر آسیبدیدگان هنگام و بعد از
بحران ،یک پایگاه داده زمین مرجع براي معابر اصلی شهر کرمان طراحی گردید .به این منظور ابتدا پایگاه دادهاي به نام Kerman.mdb

ایجاد و سپس سه دسته داده درون این پایگاه داده ایجاد شد و کالسهاي عارضه مربوط به هر دسته داده به درون آن وارد گردیدند.
براي یافتن خطاها در دادههاي ورودي و جلوگیري از ویرایش نادرست دادهها در آینده ،قوانین توپولوژي نیز تعریف شد .در این مرحله
خطاهایی مانند به هم نرسیدگی 3و ردشدگی 4خطوط شبکهي معابر شهري برطرف گردید .مسیرهاي شبکهي معابر منطقه بر اساس
خیابان اصلی طراحی شدند .سپس در جداول توصیفی الیهي شبکهي معابر شهري منطقه ،فیلدهاي طول خیابانها و وجود چراغ
راهنما به همراه فیلدهاي نام ،کد شناسایی ،مدت زمان مسیر رفت و برگشت ایجاد و اطالعات توصیفی مربوطه وارد گردید .بعد از
این مراحل ،شبکهي هندسی معابر شهر کرمان با در نظر گرفتن فیلدهاي طول و وجود چراغ راهنما در طول خیابانها ایجاد گردید.
همانطور که در تصویر  7مشاهده میشود ،میتوان با به کار بردن تحلیلهاي شبکه در هنگام بحران یا بعد از آن ،به راحتی بهترین
خیابان نجات آسیبدیدگان را با در نظر گرفتن محدودیتهاي شبکهي معابر و مناسبترین خیابان منتهی به نزدیکترین مکان
اسکان موقت را تعیین نمود.

57

شمـاره شانزدهم
پاییز و زمستان
1398
دوفصلنامه
علمی و پژوهشی

اسکانموقت
مکاناسکان
تریننمکان
نزديک
مبدأ  11وو نزدی
تعیین مناس
نقشیهی
تصویر:7:
موقت
کتري
بینمبدأ
ن
ترینخیابان
مناسببترين
تعیین
نقشه
تصوير 7
خیابانبی16

تحلیل قرار گرفت .بر مبناي اعمال ضرایب اهمیت معیارها و با استفاده از همپوشانی نقشههاي اطالعات مکانی به دست آمده،
محدودههایی براي احداث مکانهاي اسکان موقت شهري در بازههاي بسیار مناسب ،مناسب و نامناسب در شهر کرمان پهنهبندي
گردید که از این میان محدودههاي بسیار مناسب در نظر گرفته شدهاند و با مساحتی در حدود  60هکتار منطقه را تحت پوشش قرار
میدهند .همچنین با توجه به تصویر .6ب .مشاهده میشود که بیشترین مکانهاي بسیار مناسب براي احداث مکانهاي اسکان موقت

مکانيابی احداث اسکان اضطراری شهر کرمان با استفاده از GIS

پایگاه داده ایجاد شد و کالسهای عارضه مربوط به هر دسته
رابطهی :3
بحث و نتیجهگیری
× مــعــیــار مــاتــریــس مــطــلــوبــیــت )= نــقــش ـهی نــهــایــی مــکــانــیــابــی
داده به درون آن وارد گردیدند .برای یافتن خطاها در دادههای
احداث
امدادرسانی
اسکان و مراکز
با توجه به آسیبپذیري باالي شهرهاي کشور برنامهریزي
 (1/3م ــع ــی ــار م ــات ــری ــس ظ ــرف ــی ــت × م ــع ــی ــار م ــات ــری ــس سـ ــازگـ ــاری
است .قوانین
برخوردار آینده،
بسزایی دادههــا در
اهمیت نادرست
جلوگیری ازاز ویرایش
ورودی و
شناخت
خطاهاییاست.
علمی و فنی
مستندات و
صحیح و بر پایه
یابی
مستلزم
خیابانشهري،
مناطق
تعیینموقت
اسکان
نهای
مکانمکا
کترین
رسیدن به نزدی
درترین
مناسب
مکانهاي ث.
مانند به هم
محاسباتمرحله
شد .در این
ي نیز تعریف
توپولوژی
4
ردشدگی
نرسیدگی
منطقه
اضطراری در
برطرف گردید.
يی معابر
شبکه
کنونی،
شهریتجارب
واقعیات و
خطوط پایه
است .بر
این 3وجمله
مطالعهاستقرار مکانهاي اسکان موقت از
مورد در
یابییمؤثر
مکان
اسکانضوابط
معیارها و
اسکان
های
ن
مکا
ـداث
ـ
اح
مناسب
های
ن
مکا
تعیین
از
پس
طراحی
اصلی
خیابان
اساس
بر
منطقه
معابر
ی
ه
شبک
مسیرهای
مکانگزینی مکانهاي اسکان موقت باید بر مبناي مخاطرات و تهدیدات طبیعی و انسان ساخت و براي نجات جان جمعیت پویا و با
اضــطــراری ،بــرای خدماترسانی و رسیدن سریعتر آسیبدیدگان
شدند .سپس در جــداول توصیفی الی ـهی شبکهی معابر شهری
در نظر گرفتن شعاع زمانی و مکانی ،انجام پذیرد .در این تحقیق معیارهاي کلی مؤثر در مکانیابی مکانهاي اسکان موقت شناسایی
هنگام و بعد از بحران ،یک پایگاه دادهی زمین مرجع برای معابر
منطقه ،فیلدهای طول خیابانها و وجود چراغ راهنما به همراه
و در سه گروه معیارهاي ماتریس ظرفیت ،سازگاري و ظرفیت تقسیمبندي گردیدند .این معیارها بر پایه روش علمی تحلیلی
اصلی شهر کرمان طراحی گردید .به این منظور ابتدا پایگاه دادهای
فیلدهای نــام ،کــد شناسایی ،مــدت زمــان مسیر رفــت و برگشت
مورد
)GIS
سیستم
محیط
خروجی در
گرفته و
سپسوزنسهدهی
بررسی و
مراتبی معکوس،
Kerman.mdb
سلسلهبه نام
درون این
قرارداده
دسته
موردایجاد و
مراحل،
جغرافیاییاز (این
اطالعاتگردید .بعد
مربوطه وارد
توصیفی
اطالعات
نقشههاي ایجاد و

شبکهی هندسی معابر شهر کرمان با در نظر گرفتن فیلدهای طول
و وجود چراغ راهنما در طول خیابانها ایجاد گردید .همانطور که
در تصویر  7مشاهده میشود ،میتوان با به کار بردن تحلیلهای
شبکه در هنگام بحران یا بعد از آن ،به راحتی بهترین خیابان
نجات آسیبدیدگان را با در نظر گرفتن محدودیتهای شبکهی
معابر و مناسبترین خیابان منتهی به نزدیکترین مکان اسکان
اضطراری تعیین نمود.

بحث و نتیجهگیری
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مکانيابی احداث اسکان اضطراری شهر کرمان با استفاده از GIS

با توجه به آسیبپذیری بــاالی شهرهای کشور برنامهریزی
اســکــان و مــراکــز امــدادرســانــی از اهمیت بسزایی بــرخــوردار اســت.
احــداث مکانهای اسکان اضطراری در مناطق شهری ،مستلزم
مکانیابی صحیح و بــر پــایـهی مستندات و محاسبات علمی و
فنی است .شناخت معیارها و ضوابط مکانیابی مؤثر در استقرار
مکانهای اسکان اضطراری از این جمله است .بر پایهی واقعیات
و تجارب کنونی ،مکانگزینی مکانهای اسکان اضطراری باید بر
مبنای مخاطرات و تهدیدات طبیعی و انسان ساخت و برای نجات
جان جمعیت پویا و با در نظر گرفتن شعاع زمانی و مکانی ،انجام
پذیرد .در این تحقیق معیارهای کلی مؤثر در مکانیابی مکانهای
اســکــان اضــطــراری شناسایی و در ســه گــروه معیارهای ماتریس
ظرفیت ،سازگاری و ظرفیت تقسیمبندی گردیدند .این معیارها
بر پایهی روش علمی تحلیلی سلسلهمراتبی معکوس ،مورد بررسی
و وزنده ــی قــرار گرفته و نقشههای خروجی در محیط سیستم
اطالعات جغرافیایی ( )GISمــورد تحلیل قــرار گرفت .بر مبنای
اعمال ضرایب اهمیت معیارها و با استفاده از همپوشانی نقشههای
اطــاعــات مکانی بــه دســت آم ــده ،مــحــدودههــایــی ب ــرای احــداث
مکانهای اسکان اضطراری شهری در بازههای بسیار مناسب،
مناسب و نامناسب در شهر کرمان پهنهبندی گردید که از این میان
محدودههای بسیار مناسب در نظر گرفته شدهاند و با مساحتی در
حدود  60هکتار منطقه را تحت پوشش قرار میدهند .همچنین با
توجه به تصویر  .6ب .مشاهده میشود که بیشترین مکانهای
بسیار مناسب برای احــداث مکانهای اسکان اضطراری در شهر
کرمان ،در مناطق دو و سه واقــع شدهاند که دلیل آن را میتوان
مطلوبیت و پرا کندگی مرا کز امدادرسانی در این نواحی دانست.
تعیین اهمیت نسبی (وزن) معیارها به کمک فرایند سلسل ه مراتبی
معکوس یا  IHWPنشان داد که معیار ماتریس مطلوبیت بیشترین
اهمیت را دارد و از بین معیارهای مطلوبیت معیار خطر حرکتهای
دامنهای از کمترین اهمیت در تعیین مکانیابی مکانهای اسکان
اضــطــراری بــرخــوردار اســت .بنابراین مـیتــوان نتیجه گرفت که
مکانیابی مکانهای اسکان اضطراری شهری با رویکرد مدیریت
بحران ،معلول یک معیار خاص نیست بلکه ،برآیند مجموعهای
از عــوامــل و معیارها اســت کــه در کــنــار هــم ،تحلیل مکانیابی
مکانهای اسکان اضطراری شهرها را فراهم میسازند .با توجه به
مدل ارزیابی پیشنهادی این تحقیق و تحلیل توأمان معیارها در
ارزیابی مکانهای اسکان اضطراری ،تنوع معیارهای انتخابی و
تشابهات کالبدی در ا کثر نقاط کشور ،میتواند از کارآیی و مطلوبیت

الزم برخوردار و قابل کاربرد برای سایر مناطق شهری نیز باشد .از
کــاربــردهــای مــدل مــذکــور مـیتــوان بــه ارزیــابـیهــای قبل از اجــرای
طر حهای توسعهی مناطق جدید شهری و یا شهرکهای جدید با
هدف تعیین ضوابط تراکم جمعیتی و ساختمانی ،قوانین و الگوی
کاربری زمین اشاره نمود .همچنین در نواحی با آسیبپذیری زیاد
و احتمال خطر بیشتر هنگام بحرانی مانند زلزله ،میتوان با توسعه
و گسترش فضاهای بــاز و فضاهای سبز ،فضاهای امــن را برای
نجات آسیبدیدگان افزایش داد .اجرای مدل در قالب یک نرمافزار
تجاری میتواند ابــزاری مهم در طراحی و برنامهریزی شهری ،و
اجرای طر حهای آمایش سرزمین باشد .از روند انجام این پژوهش
پیشنهادات زیر برای تهیهی طر حهای مدیریت بحران و مطالعات
کاهش آسیبپذیری شهر کرمان ارائــه میگردد .1 :رعایت حریم
مناسب کاربری هــای خطرآفرین نظیر پمپ بنزین و گــاز نسبت
به ساختمان های مسکونی؛  .2بازنگری در توزیع کاربریهای
مربوط به تأسیسات شهری در طرح جامع و تفضیلی شهر کرمان
ب منظور تسریع در دسترسی ساکنان محدودههای پیرامونی شهر

به کاربریهای درمانی و امدادی؛  .3ایجاد و تعریض نمودن معابر
شهری در مناطق آسیبپذیر برای دسترسیهای سریع و مناسب
به داخــل بافتهای مسکونی با تراکم زیــاد .در مقایسهی این
تحقیق با مطالعات پیشین مانند فرقانی و دربندی ،خمر و صالح
گوهری ،خزایی و روستایی ،مشاهده میشود عالوه بر استفاده از
معیارهای جدیدتر مانند معیارهای مربوط به مقاومت زمین در مدل
کــردن مکانیابی مکانهای اسکان اضطراری شهری و استفاده
از میانگین هندسی در ترکیب نقشهها ،کارایی و دقت مدل را در
تهیه نقشه نهایی افزایش میدهد .همچنین اجرای تحلیلهای
شبکه مانند یافتن بهترین مسیر رسیدن به نزدیکترین محل
اســکــان یــا مــکــانهــای اســکــان اض ـطــراری امــن بــا در نظر گرفتن
محدودیتهای شبکهی معابر ،کارایی مدل را در امدادرسانی و
نجات هرچه سریعتر مصدومان و آسیبدیدگان افزایش میدهد.
از م ــوارد مهم دیگر در اح ــداث مکانهای اســکــان اض ـطــراری که
موجب بروز مسائل و مشکالت فراوانی در اکثر شهرها شده است،
نامشخص بودن ضوابط و معیارهای علمی و فنی برای مکانیابی
آنها است .با توجه به عوامل زیادی که در انتخاب مکان مناسب
ایجاد مکانهای اسکان اضـطــراری نقش دارد ،رسیدن به این
مسئله با روشهای سنتی تا حدود زیادی دشوار است اما با استفاده
از سیستم اطالعات جغرافیایی ( )GISو قابلیتهای این سیستم،
میتوان به نتایج مطلوبتری دست یافت .بنابراین الزم است تا
مسئوالن و برنامهریزان شهری در ارزیابی وضع موجود و مکانیابی
اسکان اضطراری در شهرها از سیستم اطالعات جغرافیایی ()GIS
استفاده نمایند.

پینوشت
1. Site Selection
2. Inversion Hierarchical Weight Process
3. Undershoot
4. Overshoot
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چارچــوب نظــری بــرای تــابآوری مکانــی در مواجهــه بــا
ســانحه

 تجریش1366  سیل:نمونهی موردی

 دانشکده معماری و شهرسازی شهید بهشتی، هیأت علمی گروه سوانح و بازسازی، دکترای معماری و طراحی محیط: *زهیر متکی
 دانشکده معماری و شهرسازی شهید بهشتی، کارشناس ارشد بازسازی پس از سانحه:فاطمه موقر
1396/10/5 :تاریخ دریافت
1397/11/16 :تاریخ پذیرش
چکیده
ً
 این تغییرات که عمدتا به شکل خسارات محسوس و نامحسوس.سوانح همواره موجب تحوالت جدی در سکونتگاههای انسانی میشوند
 سکونتگاههای تابآور در این میان این توانایی را دارا هستند.بروز میکند طیف وسیعی از شرایط استقرار انسانها را مورد آسیب قرار میدهد
 چنانچه این قابلیت و ظرفیت.که ظرفیت جذب و بازگشت به شرایط تعادل و چه بسا شرایطی بهتر نسبت به پیش از سانحه داشته باشند
ً
 مقابله و بازسازی در برابر سانحه با دشواری جدی روبهرو، عمال فعالیتهای مرتبط با آمادگی،در جوامع و سکونتگاهها وجود نداشته باشد
 یکی از اختاللهای جدی در این میان رابطهی مردم و مکان سکونت ایشان است که در شکل نامحسوس آن به صورت عامل.میگردد
 مطالعات حاکی از اهمیت تابآوری مکانی در مدیریت و بازسازی پس از سانحه در کامیابی فعالیتهای.دلبستگی به مکان بروز میکند
 به عوامل مرتبط با تابآوری مکانی66  مستندسازی و تجزیه و تحلیل سیل تجریش در سال، این مقاله با جمعآوری.مرتبط با سانحه است
.و به طور خاص جایگاه دلبستگی مکانی در فرایند بازسازی میپردازد و چارچوبی مفهومی برای فهم جایگاه دلبستگی مکانی پیشنهاد میکند
 پاسخگویی،این چارچوب با عنایت به درسهای مدیریتی استخراج شده از تجربهی سیل تجریش در سه مرحلهی پیش از وقوع سانحه
مقابلهای و بازتوانی و بازسازی پس از سانحه دو مفهوم پاسخگویی مقابلهای و تابآوری انطباقی را برای بازهی اقدامات از کوتاه تا بلندمدت
.برای مدیریت سانحه و بحران شهری فراهم مینماید
 بازسازی پس از سانحه، سیل تجریش، دلبستگی مکانی، تابآوری مکانی:واژههای کلیدی
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A Theoretical Framework for Place-Based
Resilience to Disaster
Case Study: Tajrish Flood 1987, Tehran, Iran
Zoheir Mottaki1* , Fatemeh Moaghar2

Abstract

D

isasters have always been drastically affected by human settlements. These disaster-motivated impacts have
tangible and intangible implications as well as direct and indirect consequences on human habitat and his
dwelling. Resilient settlements and communities possess such capacity to absorb disaster and not only rebound to
the relative stability before the disaster but also build back better. If such composite capacity were not provided,
preparation, mitigation, and reconstruction activities would face serious difficulty and complication while paralyzing future development. One of the major damages entailed by the disaster is a serious disruption in people
and place a relationship in the form of “place attachment” loss. This article considering place resilience concept
in post-disaster circumstances attempts to scrutinize such a relationship in the 1987 Tehran, Tajrish flood proposing a ‘place based-resilience’ perspective. The authors documented and analyzed the way flood-affected Tajrish
community and derive lessons for similar post-flood reconstruction and disaster management to be considered
by responsible bodies of government and field actors. The proposed Theoretical framework would embrace measures before; during and after the disaster, to be taken into account as well two important concepts of coping response and adaptive resilience.
Keywords: Place Based-Resilience, Place Attachment, Tajrish flood, Post-Disaster Reconstruction Theoretical
Framework
1 Assist. Prof., Departement of crisis and reconstruction, Faculty of Achitecture and Urban Planning, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
2 MSc. Graduated, Faculty of Achitecture and Urban Planning, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
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چارچوب نظری برای تابآوری مکانی در مواجهه با سانحه

شهرسازی سریع و برنامهریزی نشده ،تنزل زیست محیطی،1
تــمــرکــز جمعیتی در مــنــاطــق ســانــحـهخــیــز ،بــاالرفــتــن تــفــاوتهــای
اقتصادی و البته رخــداد پیاپی سوانح ،ظرفیتهای گستردهی
جامعه را برای مقاومت و بازتوانی تضعیف کرده است .این عدم
قطعیتها ،محتوای سیاستها و ممارستها را تغییر داده است
و با معرفی مفهوم جدید ت ــابآوری ،به اهمیت مفاهیمی مانند
2
دوام ،انــعــطــافپــذیــری و «بــرگــشــت بــه تــعــادل پــس از سانحه»
تأ کید نموده است [ .]1تغییر نگرش به مخاطرات سبب شد که
عموم دیدگاهها در مدیریت سوانح به جای تمرکز صرف بر روی
آسیبپذیری به افزایش تابآوری در برابر سوانح بپردازند .از طرف
دیگر مخاطرات طبیعی این ظرفیت را دارنــد که در صــورت نبود
سامانههای کاهش خطر به سوانحی ویرانگر و هولناک برای جوامع
بشری تبدیل شوند [ .]2ت ــابآوری قابلیت خــودســازمــاندهــی،
انــطــبــاق ،ســازگــاری ،تــعــادلپــذیــری و انعطافپذیری یــک نظام
سکونتگاهی و یکی از مهمترین عوامل تحقق پایداری است [.]3
با توجه به گستردگی و پیچیدگی مفهوم تابآوری ،تعاریف،
مــدلهــا و شــاخ ـصهــای مــتــعــددی ب ــرای سنجش ت ـ ــابآوری از
ســوی متخصصان ارائ ــه شــده اســت کــه هــر ک ــدام بــر جنبههای
مشخصی تمرکز یافته و کمتر به ابعاد وجودی مکان و حس مکان
پرداختهاند .در صورتی که در کالنشهرها عالوه بر وجوه کالبدی
آسیبپذیری ،حس مکان و دلبستگی مکانی نیز در برابر سوانح
مورد آسیب قرار میگیرند .از این رو بازآفرینی حس دلبستگی به
مکان در میان بازماندگان در فرایند بازسازی خانه و محله ،میتواند
توأمان توانمندی روحی -روانی بازماندگان را با ایجاد پیوندهای
عاطفی میان مــردم-مــردم و مردم-مکان باال ببرد [ .]4بنابرین
فهم وجوه و حدود تعلق به مکان میتواند در بازسازی هدایتگر
و موجب تــابآوری آن شود .از این رو ارائهی چارچوبی مشخص
بر مبنای تــابآوری مکانی و حس مکان برای بازخوانی و تحلیل
شرایط پیش ،حین و پس از سانحه ضروری است.
هر سانحه رویــدادی منحصر به فرد است که میتوان از آن
درس ــی آمــوخــت [ .]5در حقیقت بــازگــشــت بــه گذشته بهمنظور
جلوگیری از تکرار اشتباهات در آینده و استفاده از فرصتهایی
است که در گذشته وجود داشته و به درستی از آنها استفاده نشده
اســت [ .]6مستندسازی سوانح و تحلیل شرایط سکونتگاهها از
منظر ت ــابآوری مکانی و مطالعهی نحوهی بــازگــردانــدن تعادل
به جامعه از طریق فرایند بازسازی و بررسی نتایج حاصل از آنها
میتواند سبب انتقال و فهم بهتر تجربیات گذشته ،صرفهجویی
در هزینه و زمان و در نهایت عدم تکرار اشتباهات احتمالی آتی و
برنامهریزیهای آمادگی و کاهش خطرپذیری بهتر در این زمینه
شود؛ اما فقدان اطالعات دستهبندی شده دربارهی تجارب سوانح
گذشته و نبود تجزیه و تحلیل نظاممند مذکور پساز آنها همواره
مانعی بر سر بازسازی کارگشا بوده است.
شهر تــهــران بــه سبب جایگاه خــاص سیاسی و اقــتــصــادی و
تأثیرگذاری ویــژه بــر کــل کشور از اهمیت خاصی بــرخــوردار است
و وقوع سوانح و بحران در آن بر بخشهای وسیعی از کارکرد آن

اثرگذار است .موقعیت جغرافیایی این شهر سبب شده که در صورت
عــدم توجه به مقولهی سیل در بخش شمالی تـهــران ،میتواند
بخش قابل توجهی از بافت شهر را در معرض تهدید قرار دهد .با
وجود سابقهی طوالنی رخداد سیل و بازسازی پس از آن در کشور
و بـهطــور خــاص در شهر ت ـهــران ،تاکنون اطــاعــات و مستندات
کمی در این زمینه نگارش شده است .سیل سال  1366تجریش
بهمنزلهی یکی از مهمترین سوانح ر خداده در شهر تهران منجر
به خسارات بسیاری شــده که به دنبال آن اقــدامــات و برنامهی
بازسازی بر مبنای جابهجایی بخشهای آسیبپذیر تدوین و اجرا
شده است .با این وجود ،هیچگاه گزارش جامعی از میزان تلفات
و خسارات این سیل و روند اقدامات پساز آن منتشر نشده است.
به نظر میرسد مطالعهی تجربهی سیل تجریش ،بازسازی و نتایج
حاصل از آن پس از گذشت سی سال میتواند حاوی اطالعات و
آموختههای مفیدی باشد که در راستای تصمیمگیریهای بهتر
ً
و برنامهریزیهای اصولیتر در ســوانــح آتــی خصوصا در مناطق
شهری به کار گرفته شود .لذا در این پژوهش سعی شده است که
با مستندسازی و شناخت رونــد سانحه و بــازســازی پس از آن در
چارچوب تابآوری مکانی ،به این مهم پاسخ داد که با چه مدل و
چهارچوب مفهومی میتوان مدیریت سانحه ،روند اقدامات مرتبط
با سیل تجریش را با محوریت تابآوری مکانی بهبود بخشید.

روش پژوهش
این پژوهش از نوع مستندسازی تحلیلی است که روششناسی
ت کتابخانهای،
آن کیفی است .بدین منظور ،ابتدا از طریق مطالعا 
چارچوب نظری برای تابآوریمکانی در برابر سوانح تدوین شده و
سپس دادههای مرتبط با سیل تجریش از بررسی اسناد و مدارک،
منابع مکتوب و غیرمکتوب مانند نشریات ،مقاالت ،روزنامههای
منتشر شــده در زمــان سانحه ،مشاهدات میدانی سازمانیافته،
برداشتهای میدانی ،تجزیه و تحلیل محیط ساختهشده و انجام
مصاحبههای عمیق با دستاندرکاران سانحه ،مطلعان محلی و
کسبهی محل ،استخراج شده است و در نهایت ،اطالعات حاصل
از سیل  1366بر اساس چارچوب مفهومی تــابآوری مکانی مورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفت ه است.

مبانی نظری پژوهش
مفاهیم کلیدی

تابآوری:3توانایی یک نظام ،گروههایاجتماعی یا جامعهی
در معرض مخاطره برای مقاومت ،4جذب کردن ،5گنجاندن 6هم در
برابر آن و هم در بازتوانی به موقع وکارآمد از اثرات مخاطره از طریق
حفاظت ،7بازگردانی ساختارهای اساسی اولیه 8و عملکردهایش
است [ .]7تابآوری مکان : 9مکان عنصر بنیادی در تابآوری در
برابر سوانح است .برخورد و اشتراک تابآوری اجتماعی و کالبدی
 زیستی 10است که تــابآوری مکان را میسازد .با وجود این کهخصوصیات مخاطره (تناوب ،شــدت ،مــدت ،دورهی بازگشت و
منطقهی تحت تأثیر و  )...تنوع فراوانی دارد ،تطابق با خصوصیات

ای  ]14[ 14ا ست
ابسووتهی مکانی و
ه به تعدد فاکتورها
س مکان مورد نظر و
تصویر  :1مدل دلبستگی مکانی کایل []14
تصویر  :1مدل دلبستگی مکانی کایل []14

ردم ،گروه های اجتماعی ،جامعه و محیط یک فرایند پیچیده اسوووت .در حال
فهوم ارائه شده است .عموماً اغلب این چارچوبهای مفهومی تابآوری در برابر

بررسی چارچوبهای تابآوری
ارزیــابــی ت ــابآوری جامعه به دلیل تعامالت پویا بین مــردم،
گروههای اجتماعی ،جامعه و محیط یک فرایند پیچیده است .در
حال حاضر چندین چارچوب مفهومی برای سنجش این مفهوم
ً
ارائه شده است .عموما اغلب این چارچوبهای مفهومی تابآوری
در بــرابــر سانحه ش ـیــوهای مشابه دارن ــد کــه در آن بــر عواملی که
میتوانند آسیبپذیری را کاهش و تابآوری را افزایش دهند تمرکز
میکنند .هرچند محدودیت اغلب این چارچوبها این است که
تمایل به تمرکز بر یک یا چند بعد تابآوری سانحه دارند [.]15
در حوزهی مخاطره ،اغلب مدلهای تابآوری دربرگیرندهی
نظامهای مهندسیشده هستند .در این چارچوبها ویژگیهای
تـ ــابآوری زیــرســاخ ـتهــا ،فــراوان ـیهــا ،ســرعــتاحـتــمــالشکست
را کاهش میدهد [ .]16با ایـنوجــود ایــن چارچوبها اغلب در
لحاظ کردن عوامل اجتماعی پیشین که در سطوح محلی اتفاق
میافتد و یا به حساب آوردن آسیبپذیری یا ت ــابآوری محیط
17
طبیعی کامیاب نیستند .تابآوری دو کیفیت اساسی دارد :بالقوه
18
(عملکردهای مطلوب در دورههـ ــای غیربحرانی) و انطباقی
(انــعــطــافپــذیــری در مقابله هنگام سانحه) کــه مـیتــوانــد بــرای
زیرساختها ،سازمانها ،نظامهای اجتماعی و اقتصادی به کار
گرفته شود [ .]17برخی از این چارچوبها در جدول  1آورده شده
است.

مدل تابآوری مکانی
ب ــا شــنــاخــت م ــدله ــای م ــوج ــود و م ـحــدودی ـتــشــان در بستر
آسیبپذیری و تــابآوری ،مدل دراپ 19که در بردارندهی ارتباط
جدیدی میان مفاهیم تابآوری سوانح است انتخاب میشود .این
مدل توسط کاتر ارائه شده است و با روش نظریهی زمینهای مبتنی
ن دادن مشکالت واقعی در
بر کمی شدن است و میتواند برای نشا 
مکانهای واقعی ب ه کارگرفتهشود [( ]17تصویر .)2
از آنجایی کــه مــدلهــا ســاده شــدهی شــرایــط واقـعــی هستند،
چندین فرضیه در مفهومسازی دراپ الزامی اســت .اول این که
این مدل به طور خاص برای سوانح طبیعی ساخته شد ه است اما
ح تکنولوژیکی
میتواندبرای حوادث ناگهانی مانند تروریسم یا سوان 
و یا سوانح طبیعی با وقوع آهسته مانند خشکسالی نیز انطباقیابد
[.]17
دوم ایــن کــه دراپ روی تـ ــابآوری در سطح اجتماع تمرکز
میکند ،بنابراین از مدلهای ساخته شده برای ارزیابی تابآوری
در سطح کالن مبتنی بر مناطق متمایز است .سوم ،تمرکز اصلی این
مدل روی تــابآوری اجتماعی مکانهاست .با این حال ،اذعان
میکنیم که اشکال دیگر ت ــابآوری وجــود دارنــد و نمیتوانند از
فرایندهای اجتماعی جدا شود [.]17
21
ن ـ ــظ ـ ــامه ـ ــای ط ـ ـب ـ ـی ـ ـعـ ــی،20نـ ــظـ ــامهـ ــای اج ـ ـتـ ــمـ ــاعـ ــی و
محیطساختهشده 22بههمپیوسته هستند و بنابراین جدایی آنها
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جغرافیایی (خطر سانحه ،ساختار اجتماعی-اقتصادی ،فرهنگ
بومی) تابآوری محیط را بهبود خواهد بخشید [.]2
دلبستگی به مــکــان :11در واقــع دلبستگی به مکان رابطهی
نمادین ایجاد شده توسط افراد به مکان است که معانی احساسی،
عــاطــفــی و فــرهــنــگــی مــشــتــرکــی بــه یــک فــضــای خ ــاص م ـیدهــد.
دلبستگیبهمکان مبنایی برای درک فرد و گروه نسبت به محیط
ً
است و معموال در محیطی فرهنگی به وجود میآید .بنابراین تعلق
بهمکان ،چیزی بیش از تجربهی عاطفی و شناختی است و عقاید
فرهنگی مرتبطکنندهی افراد به مکان را نیز شامل میشود [.]8
نتیجهی بــررســی میشرا 12و همکارانش [ ]9نشان میدهد
که دلبستگی مکانی بر آمادگی در برابر سیالب نیز اثــر میگذارد.
پژوهش این گروه نگاهی اجمالی دارد به ارتباطات احساسی بین
مردم و محیط پیرامون چنانچه در مفهوم دلبستگی مکانی آمده
ً
و به نیاز به مالحظهی احساسات خصوصا ارتباطات احساسی با
مکان و تعلقات آن اشــاره دارد .برخی از مــردم حتی زمانی که در
معرض تلفات و آسیبهای جدی به خود قــرار میگیرند ،تمایلی
به تغییر دیدگاههای خود دربــارهی محیط پیرامون ،تغییر مکان
خود و یا انجام اقدامات حفاظتی ندارند .از سوی دیگر بحرانها
در بیخانمانی مردمان نقش عمدهای دارند بهطوریکه بحران را
کاتالیزور مفهوم بیمکانی یا از دست دادن «حسمکان» میشناسند
[ .]10دلبستگی مکانی اگرچه به آرامــی شکل میگیرد و حاصل
درهم آمیختگی پیچیدهی روابط انسان و محیط است اما میتواند
به سرعت از هم گسیختهشود و میتواند سبب ایجاد یک دورهی
بلندمدت برای دست و پنجه نرم کردن با فقدانها و ترمیمها و
یا بــازســازی دلبستگیهای مردمی و مکانی شــود .از آنجاییکه
دلبستگی مکانی در پسزمینهی آ گاهی عمل میکند ،ارزیابی آن
کار دشواری است [ .]11بر اساس تحقیق دانشپور و همکاران []12
فاکتورهای اثرگذار بر دلبستگی مکانی شامل فاکتورهای کالبدی،
اجتماعی ،فرهنگی ،فــردی ،خاطرات و تجارب ،رضایتمندی از
مکان ،عوامل فعالیتی و تعاملی ،عامل زمان و مشارکت در طراحی
است .براساس نظر محققان مختلف مدلها و ابعاد مختلفی برای
دلبستگیمکانی در نظر گرفته میشود برای مثال تیلور 13دلبستگی
بهمکان را با ابعاد زیر تعریف میکند:
	 -وابستگی کالبدی :ریشه داشــتــن کــه اش ــاره بــه قدمت
مکان و زمان آشنایی با آن دارد.
گروهها در
افراد و
اجتماعی
فضا [.]13
ساس نظر محققان مختلف	-
مکانی در نظر
دلبستهی
برای
مختلفی
وابستگیابعاد
مدلها و
14
کند:ای دیگر از مدلهای دلبستگی به مکان مدل کایل
را با ابعاد زیر تعریف مینمونه
[ ]14است که دلبستگیبهمکان در آن به هویتمکانی ،15وابستگی
مکان و زمان آشنایی با آن دارد.
مکانی و پیونداجتماعی 16بستگی دارد (تصویر  .)1با توجه به تعدد

فاکتورها میتوان همانند تحقیق میشرا و همکاران براساس مکان
مورد نظر و ضروریات پژوهش این فاکتورها را محدود کرد.

جدول  :1خالصه مباحث نظری در خصوص تابآوری در ارتباط با سانحه و ویژ گیهای آنها
ویژگیها

چارچوبتابآوری

این مدل بر اساس پنج سرمایهی اساسی که در کاهش آسیبپذیری و افزایش تابآوری جامعه نقش دارند ارائهشدهاست.
این موارد شامل سرمایهیاجتماعی ،اقتصادی ،انسانی ،کالبدی و طبیعی میشوند .سپس شاخصهای تابآوری متناسب
رویکرد
با هر کدام از این عناصر معرفی شده است و در ادامه با وزندهی به این شاخصها ابتدا تابآوری در هر بخش به صورت
سرمایه محور ]15[29
جدا گانه و در نهایت با میانگین تابآوری از بخشها ،تابآوری کل سنجیده شده است.
این چارچوب با توجه به دشواری دسترسی به دادههای مربوط به شاخصها در کشورهای در حال توسعه ارائه شده است.
چارچوب
تابآوریاجتماعی چارچوب ارائه شده چهار جنبهی متوالی دارد که شامل خسارات بالقوه ،آسیبپذیری ،تصور خطرپذیری 30و تابآوری میشود.
ارائهشده در منطقه در این مدل آسیبپذیری هم به تصور خطرپذیری و هم تابآوری جامعه بستگی دارد .با تعریف عناصر دخیل در هر مرحله در
نهایت مدل که با تابآوری شروع شده به تابآوری ختم میشود.
مستعد زلزله []18
این روش در ابتدا به شناسایی متغیرهای تأثیرگذار بر تابآوری پرداخته است .این متغیرها بر اساس استداللهای ارائه شده در
شاخصهای
ادبیات مرتبط با تابآوری و میزان دسترسی به اطالعات جمعآوری شده و در پنج گروه تابآوریاجتماعی ،اقتصادی ،نهادی
تابآوری برای
ارزیابی شرایط پایه 31زیر ساختی و سرمایهی اجتماعی طبقهبندی شدهاند .پس از شناسایی و دستهبندی ،متغیرهای موردنظر ،انتخاب و وزندهی
شدهاند و در نهایت تابآوری نهایی بر روی نقشه نشان داده شده است.
[]19
در این مدل تابآوری بهمنزلهی ظرفیت ساختار سانحهدیده برای مقاومت در برابر خسارات و سازماندهی مجدد پس از
سانحه در زمان و مکان مشخص در نظر گرفته میشود .همچنین خطر بهمنزلهی خسارات در نظر گرفته میشود که در ترکیب
با اقدامات امدادونجات33سبب ایجاد خسارات بالقوه 34میشود .این خساراتبالقوه بر اساس بافتجغرافیایی ،اجتماعی
مدل خسارت –
 32فیلتر میشود چرا که هرچقدر تطابق با مشخصات جغرافیایی بیشتر باشد ،تابآوری مکان هم بیشتر خواهد شد .پس از عبور از
پاسخگویی مکانی
فا کتورهای ذکر شده ،تابآوری اجتماعی و کالبدی و در نهایت تابآوریمکان حاصل میشود.
[]2
در مفهوم مدل خسارت  -پاسخگویی مکان سه بعد درنظرگرفته میشود .1 :زمان (که میتواند به سه دسته پیش ،هنگام و
پساز سانحه و یا بازههای بیشتر تقسیم شود .2 .فضا (میتواند مقیاسهای فضایی مختلف از روستا تا کشور را در بر بگیرد).3 .
وجه یا جنبه( 35میتواند حاوی خصوصیات محیطی ،اجتماعی ،اقتصادی و نهادی باشد.
مدل تابآوری
مکانی []17
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این مدل نیز از مدلهای مکانمحور مفهومی است که بر اساس چرخهی سانحه از شرایط پیشین سانحه آغاز و با رخداد سانحه
و نحوهی مقابله و بازتوانی آن ادامه مییابد تا به این نکته برسد که اقدامات آمادگی و کاهشخطر سبب تابآوری شدهاست
یا خیر .گرچه این مدل به صورت مفهومی و گسترده بیان شده اما میتوان با تعریف شاخصهای مورد نظر ،آن را به ارزیابی
تابآوریکمی تبدیل کرد.

چارچوب نظری برای تابآوری مکانی در مواجهه با سانحه

از هم به صورت اختیاری انجام میگیرد .فعالیتهای انسانی روی
وضعیت محیط تأثیر میگذارند و بالعکس.
بدیهی اســت یک محیط تضعیف شــده حفاظت کمتری در
برابر مخاطرات به وجود مـیآورد .بنابراین دراپ تــابآوری را هم
بهمنزلهی شرایط ذاتی یا پیشین و هم فرایند ارائه میکند .شرایط
پیشین23را میتوان به صورت تصویری لحظهای از زمان یا حالتی
ایستا در نظر گرفت .بااینحال فرایندهای پساز سانحه تعبیهشده
درون مدل به آن اجازه میدهد که مفهومسازی پویا نیز باشد .در
نهایت
باوجود اینکه دراپ مــدل ت ــابآوری مبتنی بر مکان است،
میدانیم که عوامل خــارجــی 24مانند سیاستها و مــقــررات تأثیر
بسزایی بر تابآوری در سطح اجتماع میگذارد [.]17
نقطهی آغازین این مدل با شرایط پیشین شروع میشود که
محصول فرایندهای چندمقیاسی حساس به مــکــان 25اســت که
بین نظامهای طبیعی ،اجتماعی و محیط ساخته شــده اتفاق
میافتد [ .]17شرایط پیشین هم شامل تــابآوری بالقوه 26و هم
آسیبپذیری بــالــقــوه 27میشوند .ایــن مفهوم بــه صــورت مثلثی
تودرتو 28نمایش داده شده است.
ب ــرخ ــاف بــرخــی مــفــهــومســازیهــا ک ــه در آن ت ـ ـ ــابآوری و
آسیبپذیری را در برابر هم قرار میدهند در این مدل همپوشانی
ً
بین این مفهومها وجود دارد که نه تماما در برگیرندهی همدیگرند
ً
و نه کامال متمایز از یکدیگر هستند [.]17

شــرایــط پیشین بــا خصوصیات سانحه تــاقــی پـیــدا میکند
یشـ ــود .خ ـصــوصــیــات ســانـحــه
ک ــه مــن ـجــر ب ــه اثـ ـ ــرات آنـ ـ ــی 36م ـ ـ 
شــامــل ت ــن ــاوب ،ط ــول مـ ــدت ،ش ــدت و ســرعــت وقـ ــوع اس ــت که
بــه ن ــوع ســان ـحــه و مــکــان مـ ــورد مــطــالـعــه بستگی دارد .اث ــرات
37
آن ــی ســانـحــه بــا وج ــود یــا ع ــد م وج ــود اق ــدام ــات کــاهـشدهـنــده
و پاسخهای مقابلهای جامعه تقویت یا تضعیف میشوند که خود
ایــن اقــدامــات تابعی از شرایط پیشین جامعه هستند و در مدل
38
ی مقابلهای
با مثبت و منفی نشان داده شــده اســت .پاسخها 
به جامعه اجــازه میدهند تا از راه مشخص به اثــرات آنی سانحه
پاسخ دهند کــه ایــن پاسخها شامل نقشهی تخلیهی از پیش
تعیینشده ،ساخت سرپناه ،انتشاراطالعات و برنامهی پاسخگویی
اضطراری میشوند .وقتی این پاسخهای مقابلهای اجراییشدند،
اثر مخاطره یا سانحه مشخص میشود [.]17
39
اثـ ـ ــر کـ ـل ــی س ــانـ ـح ــه ی ـ ــا مـ ــخـ ــاطـ ــره ،اثـ ـ ـــری ان ــب ــاشـ ـت ــه
از شــرایــط پیشین ،خصوصیات رخ ــدادی سانحه و پاسخهای
40
مقابلهای است .تأثی ر کلی البته میتواند به وسیلهی ظرفیتجذب
جامعه تعدیل شود .ظرفیت جذب (آستانه) توانایی جامعه برای
جــذب اثــرات رویــداد با بهکارگیری پاسخهای مقابلهای از پیش
تعیین شــده اســت .ا گــر یک جامعه پاسخهای مقابلهای کافی را
انجام دهند ،اثر مخاطره تضعیف خواهدشد و ظرفیت جذب جامعه
41
از حد تجاوز نخواهد کــرد که منجر به درج ـهی بــاالی بازتوانی
خواهد شد .ظرفیت جذب جامعه در برابر سانحه هنگامی ناکافی
ً
اســت کــه اوال روی ــداد مخاطرهآمیز آنـقــدر بــزرگ باشد کــه ظرفیت

ً
محلی را از بین ببرد و دومــا ا گــر حادثه با شــدت کمتر پاسخهای
مــقــابــلـهای متناسبی در جــامــعـهی ه ــدف ب ــرای تحمل نداشته
نباشد .ظرفیت جــذب جامعه ممکن اســت از حــد تــجــاوز کــرده و
آن را به سانحه نزدیکتر کند .ا گر هرکدام از اینها اتفاق بیفتد،
جامعه ت ــابآوری انطباقی 42خــود را از طریق یادگیری و ابتکار
44
ب ــه کـ ــار مـ ـ ـیان ـ ــدازد .ابــتــکــارهــا ش ــام ــل اقـ ــدامـ ــات بـ ــداه ـ ـهای
میشود که به فرایند بازتوانی کمک میکند .یادگیری اجتماعی به
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که تاب
هستند هم
هاییگبارد و
بیانیه می
نا ایمنکیفی پایینگویی
خ
پاس
در
درستی
اقدامات
چه
و
اشتباهات
چه
که
ن
شناسایی ای
جدید پاسوو گویی بهبود می بخشوود .روند بازخورد 47شووام
تصور محدودآموخته
سهــای
روند .در
تغییرکار می
ررییاست ،به
انجام شده
شود که
تصوور نمی
در .
واقعیت،اسو
کاهش خطر
آمادگی و
رهبری ضعیفً
ً
هایاگرغالبا
توصیه
شناسایی شده
های
شده صرفا در
یادگیری
چند
این  ،هر
هستند .یای
بهبود خواهد
کاهش خطر
سو
آمادگی
وجودهی
تریسانح
بیشوووبرای
احتمالشاید
شوند که
دریافت می
منفعالنه ارائه و
بعدیکاهش
دارد که
بیفتد
اجتمواعی اتفا،
سناریو یک:
یابد.یادگیری اجتماعی نیازمند
بهبودآنکه
نگیرند ،حال
قرار
استفاده
هم موردخطر 48و آمادگی49
پیشروی متوقف شده
مشارکت فعال مردم و نهادهای اثرگذار در حوزهی سانحه است.
خاتمه خواسته های سیاسیو پول
درجـهی بازتوانی را میتوان به صــورت طیفی پیوسته از کم
یاقد تصورزمان
تا زیاد در نظر گرفت .ا گر ظرفیت جذب از حد تجاوز نکند میزان
یاقد رهبریسانحه
ت جذب از حد
باالتر بازتوانی به سرعت بهدست میآید .اگر ظرفی 
تجاوز کند و فرایند تابآوری انطباقی اتفاقنیفتد درجهی پایینتر
تصویر :3سناریوهای مختلف توسعه و پیشرفت در نسبت با بازتوانی[]20
بازتوانی ممکن است اتفاق بیفتد .در دیاگرام با فلش «خیر» به
تصویر-3سناریوهای مختلف توسعه و پیشری در نسب با
سمت تــابآوری انطباقی در تصویر  2نشان داده شده اســت .هر
ی انطباقی
چند ا گر ظرفیتجذب از حد تجاوز کند و فرایند تابآور 
رخ دهــد ،جامعه ممکن اســت بیشتر بــه درج ــات بــاال تــر بازتوانی
برسد .ب ا اینحال ،بازتوانی کلی یک فرایند در حال جریان است
و ممکن اســت تــا سانحهی بعدی ادام ــه یابد [ .]17بهمنظور
سنجش درجهی بازتوانی میتوان از مدلهای تکمیلی مانند مدل
پیشرفت با بازتوانی (تصویر  )3نیز استفاد ه کرد که در آن مراحل
و سناریوهای مختلف بازتوانی تشریح شــده اســت .همچنین بر

سازمان

مشارکت و مالکیت

منابع

دیدگاه و رهبری
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چارچوب نظری برای تابآوری مکانی در مواجهه با سانحه

اساس مدل بخشهای بازتوانی ،برای اینکه بازتوانی جامع باشد
سانحهدیده تغییر میکند .مفهوم آسیبپذیری تنها روی موقعیت
ی کالبدی،
باید دربرگیرندهی بخشهای مختلف از جمله بازتوان 
نــظــام پیش از سانحه تمرکز میکند و بــه آم ــادهس ــازی در برابر
اقتصادی و معیشتی ،روانی ،زیستمحیطی ،نهادی و دولتی باشد
سوانح آتی کمک میکند .این مفهوم از خصوصیات بالقوهی یک
[.]20
نظام سکونتگاهی است که با تغییر از یک مکان به مکان دیگر
گفتنی اســت کــه هــر دو مؤلفهی درجــهی بــازتــوانــی و دانــش
و یا بازسازی پس از سانحه تغییر میکند .بــرای مثال وقتی یک
پژوهشـنــد ت ـ ــابآوریانــطــبــاقــی بــر شــرایــط
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ی [.]2
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.
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2
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بالقوه ارائــه شده در مثلث شرایط پیشین میتواند در برگیرندهی
اجتماعیشاخ های دقیق کمی برای بازخوانی سی  1366از چارچوب اصلی
کارگیری
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وانحهتأثیر
عنصری
مکانی»
است و شیب منطقه شدید است [ .]23رودخانهی گالبدره ابتدا
آن در تحقیقهای کیفی را میسر میسازد .در این پژوهش با توجه
سکونتهاهی ا ست که با تغییر از یک مکان به مکان دیهر و یا باز سازی پس از سانحه تغییر میکند .برای مثال وقتی یک سکونتهاه
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دوطبقه با سازهی فلزی و آجر و سقف شیروانی بودهاند ،اما خانههای جنوب میدان تجریش که بیشترین خسارت حاص از سی را
دیده بودند خانههایی خشت و گلی قدیمی با سقفهای شیروانی و تیرپوش چوبی بودهاند و کمتر خانهای در این بافت پیش از سال
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شده است و در مدت کوتاهی سیالب عظیمی از رودخانهی گالب
دره به حرکت درآمده که صدها تن گلوالی و سنگ ،تنهی قطور
درختان و وسایل زندگی مردم را در مسیر رودخانهی گالب دره به
سمت میدان تجریش به حرکت درآورده است .بخش اصلی سیل
از باالی امامزاده قاسم یعنی باالتر از پل ظهیرالدوله آغاز میشود.
در اینجا جریان آب به دلیل پیچ مسیر رودخانه و گرفتگی کانال از
مسیل بیرون زده و در معابر اطراف پخش میشود .بهطورکلی سیل
م شده است .بخش اعظم
در این مکان به شاخههای متعدد تقسی 
سیل به سمت قسمت جنوب میدان از سر گوگل پیش میرود و پس
از تخریب بافت جنوبی میدان به مسیل خود باز میگردد .و دیگری
در خیابان دربند به سمت شریعتی و پل رومی حرکت کرده است
و بخش اندکی نیز در خیابان ثبت (فنا خسرو فعلی) سرازیر شده
است.
پیش از وقــوع سیل هیچگونه هشدار رسمی صــادر نمیشود
تا مردم و دستگاهها آمادگی الزم برای مقابله با سیل را به دست
بیاورند .بالفاصله پس از وقوع سیل نیز اقدامات فردی و معدودی
نظیر مطلع کردن مردم با بلندگوهای واحد گشتی برای آ گاهسازی
مردم صورت میگیرد .با توجه به ناگهانی بودن رخداد ،در ساعات
اولــیــه هیچکس اق ــدام قــابـل توجهی ب ــرای جلوگیری از خسارت
نمیتوانسته انجام دهد ،اما با فعال شدن سازمانهای مربوطه
سعی شده تا از توسعهی تخریبات جلوگیری شود.
سیل  1366از نوع سیالب واریــزهای بوده است .تفاوت بین
سیل معمولی و واریزهای در مقدار رسوبات آنهاست .بهطوریکه

کوه و تپه
باغ ها و زمین های
زراعی

مکان

خانه و محله قدیمی
عوامل
مؤثر در
دلبستگی
مکانی
تجریش

عناصر مصنوع

در محلهی جنوبی میدان ،با توجه به سابقهی طوالنی سکونت و
اثرات که
عواملی بود
ی مکانی
تجریش ،
مؤثر در دلبستگ
های
یمکان
سانحهدر
تعامل افراد
آن
ویژگیازها و
1366
سیل
شرح
میتوانست به تابآوری بالقوه در برابر سانحه کمک کند (تصویر
در میان سوانح طبیعی وقوع سی از بی شترین تناوب برخوردار
.)9

عناصر طبیعی

در طی سالها حتی اگر نشانهای عینی از آن عناصر باقی نمانده باشد ،خاطراتش به صورت ذهنی دارای ارزش است [.]30
بر این اساس میتوان از وجود مکانهای مذهبی مانند مساجد محلی ،امامزاده ،تکیه ،مطلوبیت آب و هوایی ،ارزش اقتصادی باالی
زمینها در این محدوده بهمنزلهی مهمترین عوام در دلبستهی مکانی ساکنان تجریش به این محدوده علیرغم آسیبپذیری بالقوه
در برابر سی نام برد( .این عوام بر اساس مطالعات و مصاحبههای صورت گرفته توسط نهارنده شناسایی شده است [ .]31این
همبستهیهای اجتماعی باالی افراد ساکن در محلهی جنوبی
اقلیم
دلبستگی مکانی ســاکــنــان تجریش بــه ایــن مــحــدوده علیرغم
میدان ،با توجه به سابقهی طوالنی سکونت و تعام افراد در
آسیبپذیری بالقوه در برابر سیل نام برد( .این عوامل بر اساس
رودخانه و قنات
ست
مکانهای مؤثر در دلبستهی مکانی از عواملی بود که میتوان
مطالعات و مصاحبههای صورت گرفته توسط نگارنده شناسایی
(تصویر 9
کمک کند
اینبرابر
بالقوه .در
شدهآوری
به تاب
پوشش گیاهی
است []31
افراد) .ساکن
اجتماعی باالی
سانحههای
همبستگی

خیابان ولیعصر و
شریعتی
امامزاده صالح (ع)و
مساجد
بازار و تکیه ها
سابقه طوالنی سکونت

پیوندهای
اجتماعی،اقتصادی و
مذهبی با مکان

ارزش اقتصادی باالی
زمینها
همبستهی اجتماعی قوی
و حضور در مراسم
مذهبی

تجریش [[31
گذار بر دلبستگ
ثیرتأثیر
عوامل
تصویر :9
]] 31
مکانیتجریش
دلبستگییمکانی
گذار بر
عوامل تأ
تصویر :9

در سیل معمولی ،رسوبات حداکثر  20درصد حجم جریان را تشکیل
میدهند ،درحالیکه در یک جریان واریزهای رسوبات رسی -سیلتی
و تختهسنگهای ب ــزرگ 77،درصــد (بیش از سهچهارم) حجم
جریان را به خود اختصاص دادهانــد [ .]34گرانروی قابل توجه
و خطی بــودن جریان نیز باعث میشود که قطعات بسیار بزرگ
سنگ را بهراحتی با خود حمل کند .در حقیقت واریزهای بهصورت
جریانی از گل یا چیزی شبیه مالت سیمان حرکت میکند [.]35
سرعت متوسط سیالب بــرای رودخــانـهی گــابدره  4.35متر در
ثانیه و بــرآورد دبــی از سطح بــرش در رودخــانـهی گــابدره 368
مترمکعب در ثانیه بــوده اســت .در اثــر جریان واری ــزهای تابستان
 1366تجریش ،مـقــدار زی ــادی از تختهسنگها بــه نقاط دور و
نزدیک برده شدهاند [.]36
جریان سیل از منطقهی گالبدره آغاز و در محدودهی میدان
تجریش تا قسمت جنوبی امامزاده صالح (ع) را تحت تأثیر مستقیم
خود قرار میدهد .به سبب این سیل بخشهای مختلفی ازجمله
واحدهای مسکونی ،میدان ،تأسیسات عمومی ،دیوارهای مسیل،
وسایط نقلیه ،مغازهها و دکاکین ابتدای بــازار تجریش ،حسینیه
و مسجد همت متحمل خسارات فــراوان شدند .بــروز خسارت در
بخش زیرساختی نیز سبب قطعی شریانهای حیاتی آب و برق
و تلفن در منطقه و مشکالت متأثر از آن شــده بــوده اســت .یکی
از تبعات سیل ،مـســدود شــدن مسیرهای عـبــوری ،قطع خطوط
ارتباطی خیابانهای محدوده و عدم امکان دسترسی به مناطق

سانحه دیده بوده است .هیچگاه آمار دقیقی از میزان تلفات سیل
تجریش اعالم نشد اما گزارشها میزان تلفات این سیل را تا حدود
 300نفر هم تخمین زده بودند که سبب قرارگیری سیل تجریش
در زمرهی یکی از پر تلفاتترین سیلهای ایران میشود .باوجود
وسعت محدودهی اثرگذاری سیل ،محدودهی خسارات کالبدی
بخش محدودی از باالی پل ظهیرالدوله در امتداد مسیر رودخانهی
گالبدره تا قسمت جنوبی امامزاده را در بر میگیرد .این بخش به
سبب مجاورت با رودخانه ،تجاوز به حریم آن و سازههای قدیمی و
ضعیف در بافت جنوبی میدان متحمل بیشترین خسارات کالبدی
شد .عالوه بر واحدهای مسکونی واقع در این بخش ،واحدهای
تجاری جنوب میدان و اول بازار تجریش از دیگر بخشهایی بودند
که در این سیل مورد آسیب قرار گرفتند .با توجه به ورود سیل از سر
بازار به تکیه و خروج از تکیه به سمت بافت مسکونی ،محدودهی
ابتدایی بازار تا تکیهی تجریش را میتوان بخش خسارتدیدهی
بازار سنتی تجریش در این سیل در نظر گرفت.

پاسخگویی مقابلهای
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ً
عموما بالفاصله پس از وقوع سوانح ،برای به حداقل رساندن
اثرات منفی یک واقعهی ناگهانی اقدامات فوری برای حفظ جان
مــردم و فراهم کــردن خدمات صــورت میگیرد [ .]37این بخش
به تشریح اقدامات صورت گرفته در زمینهی عملیات جستجو و
نجات ،تخلیهی مناطق ،خدمات حملونقل و ارتباطی و نحوهی
تأمین مواد غذایی و آشامیدنی و سرپناه مورد بررسی میپردازد.
پس از رخــداد این سانحه با توجه به غافلگیری رخــداد آن و
عدم توانایی دستگاهها در پیشبینی آن ،ابتدا گروههای مردمی
بهصورت خودجوش اقدام به کمک به مصدومان و گرفتارشدگان
در سیل میکنند ،سپس با آ گاهی از سانحه ،گروههای مختلف
از سازمانهای مختلف ازجمله آتشنشانی ،هاللاحمر ،ارتش،
نــیــروی انتظامی و شــهــرداری بــه منطقه اعــزامشــده و هــر یــک در
حیطهی وظایف خود به اقدام میپردازند .اقدامات صورت گرفته
ً
در این بخش عمدتا در راستای کمک و انتقال مجروحان به مرا کز
درمانی ،برقراری نظم و امنیت در منطقهی آسیبدیده ،شناسایی
ســاخــتــمــانهــای پــر آب و بــخـشهــای درخــطــر ری ــزش ،تخلیهی
این بخشها ،توزیع مواد غذایی و اقالم مورد نیاز صورت گرفت.
امدادگران از رفتوآمد به قسمتهای شمالی شمیران جلوگیری
کرده و بسیاری از خانهها و خیابانهای فرعی اطــراف از ساکنان
تخلیهشده بوده است.
بــا تــوجــه بــه جــریــان سیل بیسابقه و غافلگیری نیروهای
امدادی برخی مشکالت نظیر تداخل در امور ،عدم برنامهریزی در
امداد و کمکرسانی ،بسته شدن مرا کز عبور و مرور و عدم هماهنگی
در جریان امــداد پیش آمــده بــوده است که از پیامدهای نداشتن
برنامهی قبلی بوده است .به همین دلیل ،در روزهــای آتی امداد
و نجات بهمنظور پیشرفت در کار نیروهای امــداد به دستههای
مختلف تقسیم شدند تــا بــازدهــی کــارشــان بیشتر شــود .عــاوه بر
خدمات امــدادی ،به دلیل احتمال جاری شدن مجدد سیل عصر
روز بعد از سانحه ،الیروبی کانالهای انباشته از گلوالی صورت

گرفته بود تا مشکلی ایجاد نشود .عالوه بر سازمانهای امدادرسان،
مقامات دولتی از جمله نخستوزیر و وزیــر کشور وقــت نیز برای
نظارت مستقیم بر کمکرسانیها و مشاهدهی شدت خسارت در
منطقهی سانحه دیده حضور پیداکرده و دستورات الزم را صادر
کردند.
پس از پنج روز کار امداد و نجات اتمام یافت .برای باز کردن
مسیر بولدوزر و بیرون کشیدن اجساد زیر آوار منازل با توجه به
فشردگی بافت و عــرض کم معابر ،مجبور به تخریب خانههای
مجاور مسجد همت شده بودند.
آســیــب سیل بــه ب ــازار تجریش و مــغــازههــای تــجــاری ســر پل
و تخریب خانهها سبب شد که بخشی از اقــدامــات پس از سیل
تجریش بــه تأمین امنیت و حــراســت از مایملک مــردم سیلزده
معطوف شــود .در لحظات ابتدایی واقعه که نیروها تنها به فکر
نجات دادن مصدومان بودهاند ،عــدهای از فرصت سوء استفاده
کرده و دست به سرقت زده بودند که پس از مدت کوتاهی عدهای از
سارقان را دستگیر کردند .از این رو برای خارج کردن اثاثیه و لوازم
منزل و مغازهها از زیر گلوالی نیز با همکاری نیروهای مردمی برگ
تردد صادر میشد تا مردم از این نظر با مشکلی مواجه نشوند.
بــا توجه بــه آسیبدیدگی واحــدهــای مسکونی ،گزینههای
مختلفی همانند اسکان در هتلها و یا اردوگــاههــا بــرای اسکان
اضطراری سانحهدیدگان مطرح می شود اما در نهایت آسیبدیدگان
در خانهی اقوام و بستگان خود استقرار یافتند.
واریــزهای بودن سیل و انباشت گـلوالی تا ارتفاع یک و نیم
متری در مــحــدودهی آسیبدیده سبب شد که بخش وسیعی از
اقدامات مرحلهی مقابله به پا کسازی معابر ،واحدهای مسکونی
و تجاری ،انتقال گلوالی و تخریب سنگهای حجیم اختصاص
یابد .بدین منظور ،ابتدا شـهــرداری تهران وظیفهی پا کسازی
مسیلها و معابر عمومی را برعهد ه گرفت و پــا کســازی منازل،
اماکن خصوصی ،اسکان آسیبدیدگان و تأمین هزینهی خسارت بر
عهدهی سایر ارگانها و نهادها گذاشتهشده بوده است .گروهی نیز
بهمنزلهی نمایندهی شهرداری تهران مسئولیت بررسی و بازبینی
اماکن خصوصی و عمومی را بر عهده گرفته بودند تا در صورت
احتمال خطر ریــزش ساختمانها نسبت به تخریب آنهــا اقــدام
کنند ،اما با توجه به عدم توانایی کافی و نبود تجهیزات الزم در
شهرداری برای پا کسازی مناطق سیلزده ،بر اساس جلسهای که
هفتم مرداد با حضور وزرای کشور در این وزارتخانه تشکیل شد ،کار
الیروبی و بازسازی مسیلها ،تخلیهی مناطق باقیمانده و تسطیح
مناطق مربوطه به وزارت سپاه پاسداران و جهاد سازندگی محول
شد .سنگهای چند تنی از  ۳تا  ۳۰تنی در منطقه پراکنده شده
بود که شهرداری با وسایل موجود موفق به تکان دادن سنگها
نشده بود و سپاه و ارتش به وسیلهی انفجار آنها را به قطعات
کوچکتری تبدیل کردند .پس از این سیل ،میدان تجریش به
مدت دو ماه بسته بود و عملیات پا کسازی ادامه یافت ،هرچند
اتمام پا کسازی کل منطقه چهار تا پنج ماه زمان برده است.

ظرفیت جذب سانحه

برای این که جامعهای بتواند رویداد رخداده را جذب کند تا
به سانحه مبدل نشود ،الزم است که پاسخهای مقابلهای از پیش
تعیین شــدهای لحاظ شــود .نبود پیشآ گاهی از سیل تجریش و
تخلیه نکردن مناطق در خطر سبب بروز تلفات انسانی باال در این
سیل شد .عالوه بر تلفات انسانی ،آسیبهای وارده به شبکههای
زیرساختی و اختالل در شبکهی رفت و آمد سبب شد که تا دو ماه
بعد از سانحه محدودهی میدان بسته بماند.
با توجه به این که برنامهای از پیش تعیین شده برای مقابله
با سیل و جریان واریزهای ناشی از آن وجود نداشت ،عموم اقدامات
مقابلهای پس از رخداد و اثرگذاری عواقب آن بر محیط برنامهریزی
شــد .عــاوه بــر ایــن دستگاههای محلی قــادر بــه پاسخگویی به
آسیبهای ناشی از جریانهای واری ــزهای نبودند و این موضوع
سبب به کارگیری دستگاههای باالدست شد .بر این اساس میتوان
اظهار داشت که ظرفیت جذب واقعهی سیل از حد توان اجتماع
خارج شد و آن را به سانحه مبدل ساخت.

بازتوانی و بازسازی پس از سیل
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با توجه به آسیبدیدگی واحدهای اقتصادی بــازار تجریش
بهمنظور بازتوانی و ساماندهی اقتصادی فوری مناطق آسیبدیده
به پیشنهاد معتمدان محلی ،فروشگاه ارتش در ضلع جنوب غربی
در نزدیکی مکان سانحه ،بهعنوان مکان اسکان موقت کسبه
در نظر گرفت ه شد .افــراد تا زمان ترمیم واحدهای تجاریشان در
این فروشگاه باقی مانده و پس از آن به مکان کسب سابق خود
بازگشتند .امــا بــا توجه بــه ایـنکــه بــرای ساکنان منطقه ،محلی
برای اسکان موقت در نظر گرفته نشد ،افراد بنا بر وسع و امکانات
ً
شخصی اقدام به تهیهی سرپناه برای خود کردند که عموما شامل
موارد زیر میشد:
1 .1اسکان در بخش سالم بنا؛
2 .2ترمیم واحد آسیبدیده و اسکان در همان واحد؛
3 .3اجاره واحد مسکونی در محلهای دیگر در منطقه؛
4 .4اسکان در خانههای دیگر تحت تملک مالک.
سیل فرصتی را بــرای ایجاد تغییر و تحوالت در منطقه به
وجود آورد .پس از تخمین میزان خسارت و هزینههای بازسازی،
طــر حهــای توسعهمحور متعددی از ســوی ســازمــانهــای مختلف
ازجمله شهرداری تهران ،سازمان ترافیک و حملونقل و وزارت
مسکن و شهرسازی مطرح میشود .در بیشتر ایــن طر حها ،حل
مشکالت ترافیکی میدان و کاهش آسیبپذیری منطقه از طریق
تغییر کاربری واحدهای این محدوده به فضای سبز و پا کسازی
حریم رودخانه از ساختوسازها مدنظر قرار گرفته بود .سرانجام دو
طرح احــداث حوضچهی رسوبگیر در محدودهی جنوب میدان
تجریش که از سوی وزارت مسکن و شهرسازی ارائــه شده بود و
طرح حریم رودخانهها به تصویب رسیدند و مقرر شد واحدهای
واقع در این دو طرح به مکان دیگر منتقل شده و سایر واحدهای
آسیبدیده در جــای خــود جاسازی شوند .برنامهی بــازســازی در
بخشهای مختلف به شرح زیر به سرانجام رسید:

واح ــده ــای م ـس ـکــونــی :ب ـ هم ـن ـظــور جــاب ـهجــایــی ،زم ـی ـنــی در
محدودهی شهرک نفت به سیلزدگان اختصاص یافت و اقدامات
ارزیابی ارزش واحدها شروع شد .اما با توجه به اینکه منابع مالی
بــرای خــریــداری واحــدهــا مهیا نشد و مشکالت مالکیتی بــه درازا
کشید ،با اخذ مجوز واحدها در جای خود ترمیم شدند تا اینکه در
سال  1371با فراهم شدن منابع مالی ،واحدهای مسکونی واقع
ً
در جنوب میدان که عموما قدمت زیادی داشتند خریداری شدند
و با توجه به گذشت زمــان و وا گ ــذاری زمین در نظر گرفته شده
برای آسیبدیدگان به سایر سازمانها ،پرداخت تاوان بهصورت
پرداخت پول یا اعطای واحد دیگر در همان منطقه صورت گرفت.
سرانجام تا سال  1374بخش مسکونی جنوب میدان خریداری و
به پایانه تغییر کاربری یافت .اما واحدهای واقع در حریم گالبدره
به دلیل عدم تأمین مالی منابع الزم برای خریداری واحدها و عدم
تمایل ساکنان به همان صورت ماندند ولی محدودهی مشخص
شده برای این حریمها به طرح تفصیلی راه یافت تا در بلندمدت
این طرح محقق شود.
واحدهای تجاری :واحدهای تجاری واقع در طرح بازسازی
شامل مغازههایی بودند که در جنوب میدان در اطــراف مسجد
فاطمیه و ســر ب ــازار تجریش قــرار گرفته بــودنــد .ایــن واحــدهــا نیز
همانند واحدهای مسکونی با تأخیر در برنامهی بازسازی در جای
خود ترمیم شدند تا اینکه در سال  1372-1371این واحدها نیز
خریداری و یا مغازه معوض به آنها اعطا شد تا این محدوده نیز به
فضایی باز مبدل شود.
امــامــزاده صــالــح :ا گــرچــه امــامــزاده در سیل خــســارت کالبدی
نمیبیند و پس از چندین روز به روی زائرین بازگشایی میشود ،اما
تغییر و تحوالت پس از سیل و خریداری واحدهای مسکونی بخش
غربی امامزاده فرصت توسعهی فضایی امامزاده را فراهم میآورد
و با خریداری قسمتی از این بخش صحن امامزاده از ضلع جنوب
و غرب گسترش یافته و به دنبال آن برخی فضاهای خدماتی به
امامزاده افــزوده میشود .درنتیجهی این اقدامات ،امامزاده که
پیشاز این میان بافت مسکونی محصور بود از میان حصارها خارج
و با وسعت فضایی و تسهیل دسترسی پذیرای زائرین بیشتری شد.
تکیهی تجریش :با توجه به ورود سیل به تکیه و تخریبات
ناشی از آن ،پس از سیل در اولین اقدام پس از پا کسازی ،تعبیهی
ستونهای فلزی بهجای ستونهای چوبی تخریبشده مورد توجه
قــرار گرفت و همچنین پس از آن برخی اقدامات توسعهای نظیر
تبدیل انبارهای طبقهی اول تکیه به سالنی برای خانمها و تجهیز
آشپزخانه و افزایش وسعت فضایی آن انجام گرفت.
مسجد همت :پس از سیل خسارات کالبدی مسجد توسط
مردم و متولیان ترمیم شد .با توجه به موقعیت قرارگیری مسجد
همت و خریداری واحدهای اطراف آن در جریان تغییر و تحوالت
پس از سیل ،فرصت افزایش مساحت مسجد فراهم و مساحت آن
چندین برابر شد.
رودخانهی گــابدره :به سبب ظرفیت کم کانالها در عبور
سیل ،فرایند تعریض دهانهی کانالها و عرض مسیل در بازسازی
مورد توجه قرار گرفت .دهانهی کانال در سر پل تجریش تعریض

شد و مسیر رودخانهی گالبدره نیز پس از سیل سال  66در ابعاد 4
متر عرض و عمق  4متر کانالسازی شد [.]38
قــســمــت ب ــاالدس ــت رودخـ ــان ـ ـهی گـ ـ ــابدره در ب ــاالت ــر از پل
ظهیرالدوله ،به کانال بتنی تبدیلشد .تبدیل رودخانهها به کانال
بتنی عالوه بر از بین بردن بستر طبیعی ،تخریبات زیستمحیطی
و منظر نامناسب ،باعث افزایش سرعت روانابها نیز میشود و با
پوشاندن کف آن ،امکان نفوذ رواناب به زمین را از دست داده و
رواناب بسیار افزایش پیدا کرده و برای پاییندست مشکل ایجاد
میکند .همچنین با پوشاندن دیوارهها ،پوشش طبیعی منطقه و
جذابیت گردشگری رودخانه از بینمیرود.
از دیگر اقداماتی که پس از سیل برای کنترل رسوبات صورت
گــرفــت ،اح ــداث حوضچهی رســوبگــیــر در بــاالدســت رودخــان ـهی
گ ـ ــابدره ب ــوده اس ــت .در مــقــابــل ای ــن حــوضــچ ـهی رســوبگــیــر،
سازههای بتنی اهرم مانند برای جلوگیری از غلتیدن سنگهای با
قطعات بزرگ به پاییندست قرار گرفته است.
با توجه به اجرایی نشدن طرح پا کسازی حریم گالبدره پس
از سیل سال  ،66روند ساختوساز اطراف رودخانه نهتنها متوقف
نشد ،بلکه در حال حاضر آپارتمانها و ساختمانهای چندین طبقه
دو طرف رودخانه را فرا گرفته است ،بهطوریکه امکان تردد عابر

پیاده هم در حاشیهی رودخانه وجود ندارد .این تراکم ساختمانی
از باالی پل ظهیرالدوله تا تقاطع رودخانهی گــابدره در میدان
ً
تجریش کامال مشهود اســت .در سالهای اخیر در طــرح جامع و
طرح تفصیلی ،طر حهای ساماندهی رود درهها و احداث پارکهای
خطی کوهستانی در این رود درهها مورد توجه قرار گرفته است که
باوجود ترا کم باال در این منطقه ،اگرچه امری دشوار و زمانبر به
نظر میرسد اما در صورت اجرایی شدن میتواند از خسارات سیل
احتمالی آتی تا حد زیادی بکاهد.
به هنگام تجاوز ظرفیت جذب از حد توان جامعه ،یادگیریهای
اجتماعی و به کارگیری ابتکار در پاسخ به سوانح میتواند اقدامی
مؤثر برای بازتوانی موفق باشد که عدم تبیین چارچوب مشخص
و برنامهریزی از پیش تعیین شده برای مقابله با سیالب واریزهای
و رونــد اتخاذ راهکارهای مقابلهای پس از وقــوع سیل سبب شد
که فرایند یادگیری اجتماعی نقش پررنگی در باال بودن درجهی
بازتوانی ایفا نکند و در نهایت درجهی باالی بازتوانی پس از سیل
 1366حاصل نشود .امــا با ایـنوجــود از جمله اقــدامــات ابتکاری
صورت گرفته در سیل تجریش ،مانند استفاده از ظرفیتهای محلی
برای بازتوانی اقتصادی و تعامل گروههای اجتماعی در بازسازی

جدول  :2آموزههای حاصل از تجربهی سیل و بازسازی پس از آن
مرحله

آموزه

پیش
از وقوع
سانحه

لزوم بهکارگیری سیستم پیشبینی سیالب
آموزش همگانی به مردم برای نحوهی مقابله با سیالب ،تمرین و مانور سیل
برنامهریزی تخلیه ،شناسایی و تجهیز مکانهای امن
تعیین حریم رودخانه و پا کسازی آن از مستحدثات
بهکارگیری اقدامات سازهای در مسیر رودخانه برای کنترل جریانات واریزهای و جلوگیری از ورود آنها به واحدهای مسکونی و تجاری
اطمینان از آبگذری پلها و ظرفیت کافی دهانهی کانالها به هنگام وقوع سیل
تهیهی نقشهی خطرپذیری سیل با نگاه ویژه به محدودهی اثر سیل 1366
اطمینان از تابآوری بافت در برابر سیالب به وسیلهی تدوین مقررات معماری و شهرسازی و اجرای آنها در پهنهی خطر سیالب برای
جلوگیری از افزایش خسارات.
از مواردی که بر اساس سیل  1366میتوان به آنها اشاره کرد:
تبدیل دیوار تیغهای به دیوار مسلح در واحدها
نصب بازشوها در تراز باالتر از ارتفاع طغیان سیل

پاسخگویی
مقابلهای
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تبیین وظایف دستگاهها و مراتب به کارگیری آنها بهمنظور هماهنگی و تسریع مقابله و جلوگیری از موازیکاری گروهها
صدور هشدار و تخلیهی مناطق در خطر
تمهیدات اسکان اضطراری سیلزدگان در مناطق امن برای جلوگیری از باقی ماندن سانحهدیدگان در محدودهی خطر
استفاده از ظرفیت گروهها و مسئوالن محلی در بازسازی با توجه به شناخت این گروهها از بافت اجتماعی مردم سانحه دیده ،نیازهای
آنان و آ گاهی از ظرفیتهای محلی میتواند در تسهیل بازتوانی و بازسازی آن تأثیر بسزایی بگذارد.
جنبههای اقتصادی هم از لحاظ اقتصاد خانوار و هم از لحاظ اقتصاد مرا کز بر بازسازی اثرگذارند .باال بودن ارزش زمین در منطقه و سطح
باالی درآمد راهکار و سیاست خاصی در بازسازی میطلبد و هنگامی که ارزش زمین باال است ،مردم حاضرند هزینهی خسارت را بدهند
و در مقابل زمین با ارزش خود را از دست ندهند.
سانحه در کنار شرایط بحرانی که به وجود می آورد فرصتهایی را نیز برای تغییر و توسعه فراهم میآورد .اما در نظر نگرفتن زیرساختهای
الزم برای توسعه میتواند سبب بروز مشکالت دیگری شود .در برنامهی توسعه محور بازسازی ،کاهش آسیبپذیری در برابر سوانح باید
بهمنزلهی یکی از عناصر مهم توسعهی پایدار در نظر گرفته شود.
در جابهجایی و تغییر سکونتگاه ،دلبستگی به مکان ،کیفیت بافت پیش از سانحه و میزان تخریب پس از سانحه و شرایط اقتصاد تأثیرگذار
است.
طوالنی شدن فرایند بازسازی ،ترمیم و باقی ماندن افراد در منطقهی سانحه دیده شانس جابهجایی و تغییر مکان را کمتر خواهد کرد،
ً
خصوصا ا گر با تمایل نداشتن مردم به جابهجایی همراه باشد.
تغییرات مدیریتی پس از سانحه میتواند سبب تأخیر و تغییر برنامههای بازسازی شود .تغییرات مدیریتی چنانچه با تغییر رویکردها نیز
همراه شود میتواند سبب فراموشی تدریجی سانحهی سیل و تبعات آن شود.
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مکانهای تأثیرگذار در دلبستگی مکانی مانند تکیه و مسجد همت
از عوامل مؤثر در بهبود بازتوانی سیل  1366بودند.
آموزههای حاصل از سیل تجریش بهمنظور یادگیری اجتماعی
برای سوانح آتی به صورت خالصه در جدول  2ارائه میشود.
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چارچوب نظری برای تابآوری مکانی در مواجهه با سانحه

سیل تجریش و تلفات باالی آن ،زنگ هشداری برای افزایش
ترا کم و توسعهی ناپایدار در مناطق پرخطر شهر تهران بود که در
صورت توجه به این هشدار و برنامهریزی بلندمدت میتوانست تا
حد زیادی از این خطر بکاهد .بیشتر رویکردهای اتخاذشده پس از
سیل تجریش به توسعهی میدان تجریش ،حل مشکالت ترافیکی
و تغییر کاربری منطقهی آسیبدیده (جنوب میدان) اختصاص
یــافــت .کاهش خطر سیل در ح ــوزهی رودخــانــه نیز بــه اقــدامــات
آبخیزداری و سازهای منتهی شد .در این میان اقدامات مدیریتی با
وجود تلفات باال و لزوم آموزش و ایجاد آمادگی در مردم کمتر مورد
توجه قرار گرفت.
نتایج پژوهش نشان میدهد که علیرغم ارائـهی طر حهای
توسعهمحور برای بازسازی پس از سیل میدان تجریش و برنامهی
کاهش آسیبپذیری رود درهی گالبدره از طریق تغییر کاربری و
کاهش تراکم ،هیچکدام از این طر حها بهطور کامل محقق نشد
و بر اساس چارچوب تابآوری مکانی روند تصمیمات اتخاذ شده
پس از سیل تجریش منجر به تحقق تابآوری این ناحیه در برابر
سیالبهای آتی نشد و حتی از نظر افزایش ترا کم به شرایط بدتری
نسبت به سیل  1366بازگردانده شد .خالصهای از این چارچوب را
میتوان در تصویر  10مشاهده کرد.
از دالیل تحقق نیافتن بازتوانی باال میتوان به همزمانی رخداد
سانحه با جنگ و ناتوانی مالی عوامل اجرایی در تأمین هزینههای
اجرای طرح و خریداری اراضی واقع در مناطق آسیبپذیر ،شرایط
اقــتــصــادی خــاص م ــردم منطقه ،تغییرات مدیریتی و تأخیر در
بــازســازی و فراموش شــدن خطر با گذشت زمــان از سانحه اشــاره
نمود .از سوی دیگر بهکارگیری دستگاههای کارآمد برای تسریع
پاسخگویی ،رضایت مردم از سرعت و فرایند پا کسازی ،استفاده از
ظرفیتهای محلی برای راهاندازی کسب و تقدم بازسازی کسب بر
بازسازی کالبدی از نقاط قوت تجربهی سیل سال  66است.
با وجود دلبستگیهای مکانی اهالی تجریش به محل سکونت
خــود ،برخی عوامل سبب پذیرش جابهجایی و پرا کندگی اهالی
این ناحیه شد که از مهمترین آنها میتوان به اجبار طر حهای
از پیش تعیین شــده بــرای تغییر کــاربــری ایــن مــکــان ،بالتکلیفی
طوالنی مدت اهالی ،از بین رفتن تدریجی مطلوبیت مکان به سبب
قدمت باالی ابنیه و تخریبات ناشی از سیل ،تبدیل تدریجی بافت
مسکونی به اماکن تجاری و خریداری خانهها به مبلغ مناسب و
منفعت اقتصادی اشاره نمود .هرچند سانحه سبب تسریع اجرای
طر حهای توسعهمحور و جابهجایی ساکنان قدیمی ،پرا کندگی
آنها و گسست پیوندهای اجتماعی بین آنها شد اما اماکن مذهبی
باقیمانده از بافت قدیمی در مــحــدوده (مسجدهای فاطمیه و
همت) هنوز هم بهمنزلهی عامل پیونددهندهی ساکنان با بافت

قدیمی عمل میکند و افراد برای مراسم مذهبی به محلهی قدیمی
خود باز میگردند.
به نظر میرسد با وجود تکرر وقوع سیل در شهر تهران در هر
دهــه ،برنامهریزیهای متناسب با کاهش خطر ایــن سانحه در
طــر حهــای بــاالدســت کمتر مــورد توجه قــرار گرفته اســت .تهیهی
نقشهی خطرپذیری سیل و وضع مقررات کنترل کاربری زمین و
جلوگیری از افزایش تراکم بیرویه در مناطق خطر میتواند اقدامی
مؤثر برای کاهش آسیبپذیری مناطق مستعد سیل باشد .از سوی
دیگر استفاده از ظرفیتهای طبیعی رود درههــا بهعنوان عناصر
هویتبخش و تفرجگاهی در شهر میتواند گامی مؤثر برای احیای
رود درهها و توسعهی پایدار منطقه و شهر باشد.
با توجه به سابقهی سیل در منطقه و تراکم باالی ساختمانی در
محدودهی پاییندست رودخانهی گالبدره ،ارزیابی آسیبپذیری
رود درهی گالبدره در برابر سیلهای آتی ،طر حهای ساماندهی
و بهسازی گالبدره با رویکرد کاهش خطر سیل میتواند زمینهی
تحقیقات آتی قرار بگیرد .چهارچوب ارائه شده در این مقاله (تصویر
 )10میتواند بهمنزلهی سندی برای مدیریت سانحه و بحران در
مواجهه با سیلهای احتمالی در مناطق دیگر شهری و نیز برای
سازمانهای متولی امر پیشگیری و مدیریت بحران مورد استفاده
قرار گیرد.
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چکیده
پیشرفتهای چشمگیر در تولید تسلیحات مدرن در سالهای اخیر سبب شده که الگو و ماهیت جنگها بهطور کلی تغییر یابد و
، هدف اصلی این مقاله. انگیزهی باالیی برای حمله به مرا کز ثقل و زیرساختهای حیاتی داشته باشند،امروزه دشمنان اصلی کشور
اولویتبندی زیرساختهای منطقهی مورد مطالعه با توجه به معیارهای باالی جذابیت برای دشمنان و اعمال تهدید سخت نظامی
ً
. حساس و مهم سازمان پدافند غیرعامل کامال متفاوت است، الگوی ارائهشده در این مقاله با مبحث سطحبندی حیاتی.هوایی است
،» «ماهیت بنیادی زیرساخت،» «محیط پیرامونی زیرساخت،» پنج معیار اصلی «مالحظات پدافندی،بهمنظور رتبهبندی زیرساختها
 هر زیرساخت.«پیامدهای مترتب با حمله هدفمند» و «نحوهی وابستگی» و تعدادی معیار فرعی به همراه شاخصهای کمی ارائه گردید
 از رتبهی، رتبهبندی میشود و هر زیرساختی که امتیاز باالتری کسب نماید،با توجه به امتیازی که از هر یک از معیارها دریافت میکند
 تحلیلهای آمار، گفتنی است برای تحلیل بر روی دادهها و خروجی تحقیق.بیشتری برای اعمال تهدید توسط دشمنان برخوردار است
 آنالیز، میزان شباهت بین وزنهایی که پاسخدهندگان ارائه داد ه بودند،استنباطی صورت گرفت و ابتدا به کمک آزمون کروسکال والیس
 معیارهای با اهمیت در هر دسته از، در انتها به کمک آنالیز اجزای اصلی. معیار تأیید گردید22 شد و شبیهبودن نظر پاسخدهندگان در
.معیارهای اصلی مشخص گردید
 تهدید سخت نظامی، آزمون کروسکال والیس، آنالیز اجزای اصلی، اولویتبندی، زیرساختهای حیاتی:واژههای کلیدی
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Providing the Pattern for the Prioritization
of Critical Infrastructures in Targeted
Attacks
Mohammad Eskandari* 1, Babak Omidvar2, Mahdi Modiri3, Mohammad Ali Nekooie4

Abstract

T

he pattern of war has been changed in ever more deadly ways as modern and intelligent weapons and more
destructive specifications have been taken recently. The potential enemies are trying to attack the important centers and destroy critical infrastructures at the local or national level in new wars. The main purpose of
this study is to identify the major infrastructures assets which are located in a geographical areas that could
be affected by any incident and also have inherent specification of high attractiveness for the enemies and the
proposed model is very different with the classification issue of vital, sensitive, and Important of the passive
defense organization. The five main criteria includes; (1) passive defense considerations, (2) surrounding environment of infrastructure, (3) fundamental specifications of infrastructure, (4) attack consequences, and (5)
dependency The score and weight are assigned to each criterion in which those values show the importance
of a structure in the desired rank. A higher score means there is higher attack potential by enemies. It should
be noted, in order to analyze the data and research outputs, the inferential statistical analysis was performed.
Initially, by using the Kruskal-Wallis test, similarities between the weights of experts were analyzed and 22
criteria based on the similarity of answers were confirmed. Finally, by using principal component analysis
(PCA), the important criteria of secondary in each of the main criteria were determined.
Keywords: Critical Infrastructure, Prioritization, PCA, Kruskal-Wallis Test, Hard Military Threat
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ارائهی الگوی رتبهبندی شریانهای حیاتی بر اساس آنالیز اجزای اصلی

جنگها خواسته و یا ناخواسته و تحمیلی با زندگی و حیات
جــوامــع بشری آمیخته شــده اســت و در بسیاری از م ــوارد بــه نظر
میرسد که هیچ راه گریزی از آن وجود ندارد .بشریت در طول پنج
هزار سال تاریخ تمدن خود ،چهارده هزار جنگ را دیده و در این
جنگها بیش از چهار میلیارد انسان جانباختهاند .بهطوریکه در
ً
این مدت ،صرفا  268سال بدون جنگ و مناقشه بوده است و تنها
در طی  45سال یعنی طی سالهای  1945تا 1990در روی کرهی
زمین فقط سه هفته بــدون جنگ بــوده و جالب اینکه اکثر این
جنگها در کشورهای جهان سوم به وقوع پیوسته است (مدیریت
بازرسی سازمان صنایع دفاع .)1386 ،در قرن بیستم بیش از 220
جنگ به وقوع پیوسته و  200میلیون تلفات انسانی داشته است.
خاورمیانه طی سالیان گذشته ،شاهد چهار جنگ مهم (جنگ
تحمیلی عراق علیه ایران ،جنگ خلیجفارس ،جنگ افغانستان و
جنگ آمریکا و متحدانش علیه عراق) بوده است [.]1
در طــول تــاریــخ زنــدگــی بــشــر ،همگام و هماهنگ بــا رشــد و
پیشرفت فــنــاوری ،روشه ــا ،قــواعــد و اص ــول جنگ بــا تــوجــه به
امکانات و توانمندیها و دانــش آن جامعه دچــار تغییر و تحول
اساسی گردیده است .جنگها در جهان امروز برخالف گذشته ،از
ابعاد و پیچیدگی و خشونت بیشتری برخوردارند .کیفیت سالحها،
پیچیدگی تکنیکها ،توسعهی جنگ به اعماق سرزمین کشورها،
حمالت هوایی و موشکی ،بمبارانهای سنگین و انهدام منابع
حیاتی و جنگ شهرها ازجمله خصوصیات بارز جنگهای امروزی
است .بنا به نظریهای ،امروز جنگ دیگر در مرزها نیست بلکه در
شهرهاست و شهرها به میدانهای جدید کارزار تبدیلشدهاند [.]1
تجارب حاصله از جنگهای گذشته بهخصوص هشت سال
دفاع مقدس ،جنگ  43روزهی  1991متحدین علیه عراق (جنگ
اول خلیجفارس) ،جنگ ی ــازده هفتهای ســال  1999ناتو علیه
یوگسالوی ،جنگ اخیر امریکا و انگلیس علیه عراق مؤید این نظر
است که کشور مهاجم برای در هم شکستن ارادهی ملت و توان
اقتصادی ،نظامی و سیاسی کشور مورد تهاجم با اتخاذ «استراتژی
انهدام مراکز ثقل» ،توجه خــود را صــرف بمباران و انهدام مرا کز
حیاتی و حساس مینماید [ .]2بر این اساس امروزه زیرساختها
و شریانهای حیاتی از جذابترین اهــداف دشمنان برای اعمال
تهدید بر یک کشور هستند.
بهطورکلی زیرساختها جزء بنیانهای اصلی و چارچوبهای
پــایـهای هر جامعهای به شمار میآیند که دربرگیرندهی تمامی
تأسیسات ،خدمات و تسهیالتی هستند که مــورد نیاز آن جامعه
اس ــت .ایــن شــریــانهــا ب ــرای تولید و تــوزیــع کــاالهــا و خــدمــات در
واحــدهــای شهری به کــار مـیرونــد و امکان زندگی در شهرها نیز
بستگی به کیفیت و کمیت کارکرد این شریانها دارد .در زندگی
مــدرن ،افزایش وابستگی سریع به این امکانات نیز ،این نیاز روز
را افزون نموده است .از طرفی پایداری اقتصاد ملی ،ثبات امنیت
ملی و کیفیت زندگی مردم به میزان قابل توجهی به در دسترس
بــودن ،دوام و پــایــداری زیرساختهای حیاتی وابسته اســت .از
اینرو علیرغم مجموعهی وسیعی که تحت عنوان زیرساختها

یتــوان شــریــانهــا را بــه دو
مــعــرفــی م ـیشــونــد ،ب ـ هطــور خــاصــه م ـ 
دستهی کلی خدمترسانی( 1مثل شبکهی آب ،بــرق ،مخابرات
و سوخت) و حمل و نقلی( 2شبکهی راه زمینی ،هوایی و دریایی)
تقسیمبندی نمود .آنچه تحت عنوان این مقاله بررسی میگردد،
بیشتر برای شریانهای خدمترسان است و مدل پیشنهادی به
صورت مطالعهی موردی برای سه شریان شبکهی آب ،برق و گاز
پیادهسازی شده است.
ارزیابی ریسک زیرساختها یکی از مهمترین مسائل پیشرو
ً
در مدیریت بحران است .امروزه عموما روشهای ریاضی و تجربی
بــســیــاری ب ــرای ارزیــابــی ریـســک طبیعی زیــرســاخـتهــا ارائ ــه شده
است ،ولی در حوزهی تهدیدات و پدافند غیرعامل ،روشها بیشتر
ً
متمرکز بر چکلیستها و پرسشنامهها است و عموما محققان
از چکلیستهای غیربومی بــرای ارزیابی آسیبپذیری استفاده
میکنند .به نظر میرسد همانطور که در ارزیابی ریسک مخاطرات
طبیعی ،برای هر مخاطره یک روش مجزا توسعه داده شده است،
در حوزهی ریسک پدافند غیرعاملی هم بهتر است برای هر یک از
تهدیدات یک روش یا یک چکلیست مجزا ارائه شود .این مقاله
بــه تهدیدات حمالت هدفمند م ـیپــردازد .در تهدیدات حمالت
هدفمند از چهار مؤلفهی ارزیابی ریسک پدافندی (تهدیدشناسی،
دارایـیشــنــاســی ،آسیبپذیری و پیامدشناسی) ،داراییشناسی
اهمیت بسیار زیــادی دارد؛ زیــرا چنانچه دشمن دارایــی جــذاب و
بااهمیت را شناسایی نماید ،با توجه به اینکه از تسلیحات دقیق
موشکی یا هوایی بهره میبرد ،آسیبپذیری دارایی در برابر اصابت
موشک باال اســت ،که میتوان با پیشنهاد سه سناریوی اصابت
مختلف ،درجهی آسیبپذیری را حدس زد.
در این راستا و برای نیل به اهمیت زیرساختها و نقش آنها
در کنترل بحران ،یکی از روشهــای مرسوم در مطالعات پدافند
غیرعامل در بــرابــر حـمــات هدفمند ،سطحبندی و رتبهبندی
زیرساختهای حیاتی است .بر این اساس در ابتدا به مــروری بر
یشــود .سپس
مطالعات صــورت گرفته در ایــن حــوزه پرداخته مـ 
بهطور مختصر الگویی که برای ارزیابی ریسک امنیتی زیرساختها
در مطالعات پدافند غیرعامل مرسوم اســت ،پرداخته میشود.
سپس فرضیاتی بــرای ســاده نمودن الگوی ارزیابی ریسک برای
ایــن پژوهش بیان مـیگــردد .در ادامــه مــدل اصلی سطحبندی و
اولویتبندی زیرساختهای حیاتی بر اثر حمالت هدفمند در قالب
گامهای تشریح مـیگــردد .سپس مــدل بــرای یک شهر به صورت
نمونه اجرا میشود تا بتوان بر روی خروجیهای آن بحث و بررسی
نمود .در انتها نیز به جمعبندی و نتیجهگیری پژوهش پرداخته
میشود.

پیشینهی پژوهش
با توجه به نوپا و جدید بــودن مطالعات پدافند غیرعامل در
حــوزهی زیرساختهای حیاتی ،پژوهشهای بسیار کمی در این
بخش صورت گرفته است و مروری بر پژوهشهای پیشین نشان
میدهد که تاکنون نمونهای منطبق با موضوع و هدف پژوهش
حاضر انجام نشده است .از اینرو ابتدا پژوهشهایی که تا حدودی
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مرتبط با موضوع تحقیق است ،به صورت مختصر ارائه میشود،
سپس به معرفی مختصر الگوی ارزیابی ریسک امنیتی متداول در
زیرساختهای حیاتی پرداخته میشود.
مروری بر پژوهشهای قبلی
جمشیدی و همکاران [ ،]3به ارائ ـهی الگویی برای ارزیابی
آسیبپذیری امنیتی در صنعت نفت پرداختند .تحقیق پیشرو
با معرفی سامانهی ارزیابی آسیبپذیری امنیتی (سامانهی جوشن)
در صدد تغییر نگرش رایج درخصوص شیوههای ارزیابی ریسک
ناشی از حمالت نظامی ،تروریستی و خرابکاری طراحی شد .در این
پژوهش هدف از ارزیابی ریسک امنیتی داراییهای جزیرهی الوان،
به دو بخش اصلی تقسیم شد .1 :شناسایی مخاطرات امنیتی،
تهدیدها و آسیبپذیریهای محتمل در مواجهه با داراییهای
هــدف و  .2اقــدامــات متقابل در بــرابــر تهدیدها بــرای حفاظت از
عرصهی عمومی ،کارگران ،سرمایههای ملی ،محیطزیست و شرکت
نفت فــات قــاره .مراحل پنجگانهی مــدل ارزیــابــی آسیبپذیری
امنیتی در این پژوهش شامل مشخصات داراییها ،ارزیابی تهدید،
تحلیل آسیبپذیری ،ارزیابی ریسک و اقدامات متقابل بودند.
همچنین در این پژوهش از نرمافزار بومی ارزیابی آسیبپذیری
امنیتی (جوشن پرو) بدین منظور استفاده شد.
جاللی فراهانی و همکاران [ ]4به تعیین و رتبهبندی تهدیدات
انسانساخت عمدی در اجزای اصلی ایستگاههای مترو پرداختند.
علت انــتــخــاب ایستگاههای مــتــرو بــه دالی ــل مختلفی همچون
جمعیتپذیری بــاال صــورت پذیرفت .در ایــن پــژوهــش براساس
روش توصیفی  -تحلیلی و با استفاده از مطالعات کتابخانهای و
پرسشنامه به استخراج تهدیدات انسانساخت عمدی حوزهی
ایستگاههای مترو و رتبهبندی آنهــا در هر یک از اجــزای اصلی
این فضاهای عمومی پرداخته شد .استخراج تهدیدات تخصصی
ایستگاههای مترو و تبیین شاخصهای رتبهبندی تهدیدات
از مهمترین دادههــای کیفی است که در تهیهی پرسشنامهی
تحقیق مورد استفاده قرار گرفت .برای تحلیل دادههــا نیز عالوه
بر آمارههای کمی ،از روش تحلیل محتوا استفاده شد .یافتههای
تحقیق بیانگر آن بود که از میان ُنه تهدید پیشروی ایستگاههای
مترو ،بمبگذاری اصلیترین تهدید کل این فضاست .از دیگر نتایج
این تحقیق میتوان به رتبهبندی نه تهدید مذکور در هر یک از
اجزای اصلی ایستگاه مترو اشاره کرد .این رتبهبندی بر اساس چهار
شاخص «سابقهی رخــداد تهدید» و «جذابیت هــدف»« ،توانایی
دشمن»« ،شدت خسارت» انجام پذیرفت.
مشهدی و امینی ورک ــی [ ]5در پژوهشی بــا عــنــوان تدوین
بپــذیــری و تحلیل
و ارائ ـ ـهی ال ـگــوی ارزی ــاب ــی ت ـهــدیــدات ،آس ـی ـ 
خطرپذیری زیرساختهای حیاتی با تأ کید بر پدافند غیرعامل به
ارائهی چارچوبی برای تحلیل و مدیریت خطرات مرتبط با حمالت
احتمالی علیه زیرساختهای حیاتی پرداختند .بر این اساس در
این پژوهش رویکردی جستجوگرانه بهمنظور تدقیق معیارهای
دفاع غیرعامل و تالشی برای یافتن ابــزار و امکاناتی برای تبدیل
مفاهیم و توصیههای کیفی به ضابطههای کمی و قانونمند تعیین
گردید .روش تحقیق مــورد استفاده در ایــن پژوهش "توصیفی-

تحلیلی" بــود .بدین منظور از روشهــای کمی و کیفی به صورت
توأمان استفاده شد و در گردآوری از روشهای متداول مانند بررسی
کتابخانهای و اسنادی ،جستجوی اینترنتی و روش پرسشنامهای
استفاده شده اســت .الگوی ارائــه شده در این پژوهش با عنایت
بــه فــضــای تهدید و شــرایــط خــاص کـشــور تعریف شــد کــه بتواند
دربرگیرندهی بستهای از تهدیدات برای یک زیرساخت باشد .در
این الگو در بخش ارزیابی داراییها از معیارهای کــارور 3استفاده
شد؛ در بخش ارزیابی تهدیدات با ارائهی شاخصهایی به ارزیابی
هر دو حوزهی تهدیدات نرم و سخت پرداخته شد.
در پژوهش دیگر سلیمانی و همکارانش [ ،]6الگوی ارزیابی
ریسک در مقیاسهای فراشهری را با تلفیق رویکردهای آمایشی
و زیرساختی ارائه کردند .هدف از این پژوهش ارائـهی چارچوبی
برای ارزیابی ریسک در مقیاس فراتر از شهر بود .فرایند پیشنهادی
در این پژوهش ،دو رویکرد در ارزیابی ریسک را بهطور همزمان
در نظر گرفت :رویکرد آمایشی و رویکرد زیرساختهای حیاتی.
بهاینترتیب که پس از تعیین تهدیدات متصور بــرای منطقه،
ان ــواع شــریــانهــای حیاتی در منطقه کــه در مقیاس بینشهری
فعالیت و خدماترسانی میکنند ،بهمنزلهی داراییهای منطقه
انتخاب شدند .سپس روابط بین این داراییها با استفاده از مفهوم
ن زیرساختی و بین زیرساختی محاسبه گردید.
اندرکنشهای درو 
سپس با توجه به رویکرد آمایشی در ارزیابی ریسک که به دنبال
تعیین آسیبپذیریها و پیامدها از منظر جمعیت و فعالیت در
پهنهی فضا بود ،جمعیت و مساحت تحت تأثیر داراییها مشخص
شد .این عملیات از طریق استفاده از مفهوم «فروش ازدسترفته»
بــرای هــر دارایـ ـی انــجــام گــردیــد .استفاده از ایــن مفهوم عــاوه بر
افــزودن مالحظات آمایشی به مطالعهی زیرساختهای حیاتی،
امکان مقایسه بین داراییهای مختلف را نیز فراهم میکرد .برای
عینی شــدن ایــن تحلیل ،فرایند مذکور در یک منطقهی شهری
فرضی پیاده شد.
در پژوهشی دیگر سهامی و قنادیان [ ،]7به ارائهی روشهای
حفاظت از زیرساختهای حیاتی در صنعت نفت و گاز و ارائهی
بپــذیــری مبتنی بــر مــدیــریــت ریسک
راهــکــارهــای کــاهــش آس ـی ـ 
پرداختند .در این پژوهش تالش شده است تا مراحل اجرایی و
عملیاتی که میتوان برای ایجاد یک برنامهی مدیریت جامع به
کــار بست ،توصیف گــردد و همچنین به روش ارزیــابــی بر مبنای
مدل ریسک اشــاره شد .هدف از این پژوهش ،تحلیل و واکــاوی
تهدیدات و آسیبپذیریهای موجود در صنعت نفت و گــاز بود
تا روشــی روشــن ،قابل درک و جامع بــرای مدیریت ریسک ایمنی
زیرساختهای حیاتی در این صنعت معرفی گردد.
رنجبر و پیرایش [ ]8در پژوهشی دیگر ،شاخصهایی برای
ارزیابی آسیبپذیری سامانهی قدرت در برابر تهدیدات تروریستی
ارائه کردند .در این مقاله ابتدا مفاهیم مربوط به آسیبپذیری و
رتبهبندی حادثه مطرح گردید .سپس در قالب هشت شاخص
ترکیبی به آسیبپذیری سامانهی انتقال برق پرداخته شد و خطوط
انتقال با بیشترین اهمیت شناسایی گردید.
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در ســال  2008مدلی بهمنظور محافظت از زیرساختهای
حیاتی اطالعاتی ارائــه شد .در این مطالعه ابتدا مفاهیم حفاظت
از زیرساختها تشریح گــردیــد .در ادام ــه بهمنظور محافظت از
زیرساختهای حیاتی ،دو مدل امنیت ملی و مدل استمرار فعالیت
ارائه گردید .نحوهی استفاده و انتخاب این مدلها به شیوهای که
دولتها برای محافظت از زیرساختها به کار میبرند ،وابسته بود.
با مقایسه و تجزیه و تحلیل در سیاستهای امریکا و رژیم اشغالگر
قدس ،یک الگو برای پیشنهاد مدل محافظت از زیرساختهای
حیاتی ارائه گردید [.]9
در سال  ،2009تعدادی شاخص بــرای ارزیابی آسیبپذیری
بخشهای صنعتی در مقابله با حوادث ارائه گردید .در این مطالعه
ابتدا خسارتهای مستقیم و غیرمستقیمی که مخاطرات طبیعی
و تهدیدات انسانساخت میتواند بر پیکرهی بخشهای صنعتی
وارد کند ،معرفی گردید .نکتهی قابل توجه در این مطالعه این بود
که خسارت غیر مستقیم در برخی موارد ،زیانهای بسیار بیشتری
نسبت به خسارت مستقیم میتواند بر بخشهای صنعتی وارد
نماید .از اینرو در این مقاله برای ارزیابی کمی آسیبپذیری این
خسارتهای غیرمستقیم بر بخشهای صنعتی ،تعدادی شاخص
ارائــه شد .بهنحویکه در این مطالعه در قالب سه معیار اصلی و
هشت معیار فرعی ،مدلی ارائه گردید که قادر بود بر اساس هفت
گام مجزا به تجزیه و تحلیل آسیبپذیری خسارات غیرمستقیم در
بخشهای صنعتی بپردازد [.]10
در سال  2011دپارتمان امنیت ملی امریکا برای افزایش آمادگی
و ارتقای امنیت در تمامی سطوح دولت و همچنین بخش خصوصی
در برابر اقدامات تروریستی و انسانساز ،مطالعات گستردهای برای
افزایش قابلیت اطمینان زیرساختهای حیاتی انجام داد [ .]11در
سال  2013هم مطابق دستورالعمل شمارهی  21ریاست جمهوری
امریکا ،تأ کید بسیار زیــادی بر ارتــقــای امنیت و انعطافپذیری
زیرساختهای حیاتی بهصورت جامع با درنظرگیری وابستگی
ن رو بهمنظور تجزیه و تحلیل حفاظت
متقابل داشت [ .]12از ای 
از زیــرســاخـتهــای حیاتی و همچنین شناسایی راههــایــی بــرای
بهبود آنها ،دپارتمان امنیت داخلی امریکا ،شاخصهایی برای
آسیبپذیری زیرساختهای حیاتی در قالب یک پروژهی تحقیقاتی
ارائه دادند .بر این اساس در این تحلیل از پنج معیار اصلی «امنیت
فیزیکی»« ،مدیریت امنیت»« ،نیروهای امنیتی»« ،به اشترا ک
گذاری اطالعات» و «سایر فعالیتهای امنیتی» استفاده گردید .هر
یک از این معیارهای اصلی از تعدادی زیر معیار فرعی تشکیل شدند
که در مجموع  25معیار فرعی در این مطالعه ارائه گردید .در ادامه
وزن و رتبهی هر یک از معیارهای فرعی ارائه گردید [.]13
ً
تمامی پژوهشهای صورت گرفته عمدتا به مبحث ارزیابی
ریسک بر اساس ارائـهی پرسشنامه و تحلیل آماری پرسشنامه
ً
پرداخته شده است .عموما نتایج ناشی از تحلیل ،قبل از ارزیابی
ً
قابل پیشبینی بودند .در برخی دیگر از پژوهشها صرفا به ارائهی
الگو پرداخته شده است .درحالیکه در این پژوهش ،با توجه به
اهمیت بسیار بــاالی بخش داراییشناسی ،تنها به این بخش و
رتبهبندی و سطحبندی زیرساختها در این حوزه پرداخته شده

ً
اســت ،زیــرا عموما بــرای رتبهبندی زیرساختها در پژوهشهای
ً
قبلی تنها به تعداد معدودی معیار بسنده میشد که غالبا شاخص
و سنجهی مناسبی برای اندازهگیری نداشتند .درحالیکه در این
پژوهش سعی گردیده تا این معیارها و شاخصها به نحو مناسبی
بسط گردد.
مروری بر الگوی ارزیابی ریسک امنیتی
تحلیل ریسک امنیتی به صورت متداول شامل چهار بخش
داراییشناسی ،تهدیدشناسی ،آسیبپذیری و مدلسازی پیامد به
صورت زیر است:
1.1شناسایی دارای ـیهــا :در تعریف دارای ــی ،هــر آنچه کــه بــرای
زیرساخت دارای ارزش باشد دارایی تلقی میگردد .داراییها
همانند زیرساختها به دو دستهی غیرحیاتی و حیاتی تقسیم
میشوند .داراییهای غیرحیاتی دستهای هستند که خسارت،
آسیب و نابودی آنها تأثیر مهمی برای زیرساخت نــدارد .در
مقابل ،دارایـیهــای حیاتی در صــورت صدمه و نابودی تأثیر
بسیار مهمی بر زیرساخت دارند .داراییهایی که به این دسته
ً
متعلقاند مستقیما در تداوم تولید محصوالت و ارائهی خدمات
نقش دارند .البته در مفهوم دارایی ذکر این نکته حائز اهمیت
اســت کــه منظور از دارای ــی تنها الــمــانهــای یــک زیرساخت
نیست ،بلکه ابتدا باید سطح بررسی را مشخص نمود .برای
مثال در سطوح کــان ،منظور از دارایــی ،کل یک زیرساخت
است و در این بخش ،ارزیابی بین تمامی زیرساختها صورت
میگیرد .درحالیکه چنانچه بررسی در سطح خرد باشد ،منظور
از دارایی ،تمامی المانهای آن زیرساخت مربوطه است.
2.2ارزیابی تهدیدات :بررسی و شناخت تهدیدات و توانمندیهای
تسلیحاتی و فناورانهی دشمن شرط اول و الزامی بــرای پی
بردن به تواناییها و اهــداف دشمن است و عدم کنکاش در
ایــن خصوص آسیبها و ضررهای جبرانناپذیری را در پی
خواهد داشــت .نکتهی کلیدی این است که هر چه دشمن
نیرومندتر و دارای شرایط بهتری باشد ،بــرای طرف مقابل،
زمــان ،امکانات و فرصتها کم و نیاز به بهرهگیری از تمامی
امکانات و مقدورات ممکن ،اجتنابناپذیر میشود [ .]14در
این مقاله هدف اصلی دشمن در سناریوی تهدید ،فلج کردن
کشور هــدف بــا تهاجم بــه زیــرســاخـتهــای حیاتی و حساس
بهمنظور ناتوان کردن حاکمیت در ارائهی خدمات به مردم،
رفع نیازهای اساسی و در نهایت هرج و مرج در ادارهی جامعه
است .بهمنظور تهدیدشناسی باید گامهای زیر طی شود [:]15
•گام اول :دشمنشناسی؛
•گام دوم :شناسایی منابع بروز تهدید؛
•گام سوم :تعیین سطوح تهدید؛
•گام چهارم :بررسی روشهای تهدید و ابزار تهدید؛
•گام پنجم :سطحبندی ابزار تهدید.
یتــوان تهدیدات متصور برعلیه زیرساختهای
از ایــنرو مـ 
حیاتی را در پنج دستهی زیر دستهبندی نمود:
•حملهی هوایی و موشکی هدفمند :حملهی هوایی شامل
حـمـلـهی هــواپـیــمــاهــای جنگی و بـمـبافـکـنهــا بهمنظور

روششناسی
در هــر زیــرســاخــت مجموعهای از دارای ـیهــا همچون ســازه،
تجهیزات ،نیروی انسانی ،اطالعات و اعتبار سازمان وجود دارد.
این داراییها اموال منقول و غیرمنقولی هستند که زیرساختها
را تشکیل میدهند .نگاه تحلیل در این بخش به صورت کلنگر
به داراییهای یک زیرساخت است و هدف از این مرحله بررسی
تکتک داراییها در زیرساخت مذکور نیست .برای مثال در یک
زیرساخت همچون نیروگاه ،هدف تولید برق است ،این زیرساخت
شاید از تجهیزات زیادی تشکیل شده باشد و هر یک در سازههای
مختلف و با فاصله از یکدیگر تعبیه شده باشند ،درحالیکه تمامی
داراییها در این نیروگاه برای خدمترسانی به یک دارایی هدف
که وظیفهی آن تولید برق است تالش میکنند.
در ایــن پــژوهــش هــدف انــجــام ارزیــابــی ریسک امنیتی بــرای
تکتک زیرساختها نیست .بلکه با تعدادی فرض سادهشونده،
زیرساختهایی که برای دشمنان از جذابیت بسیار باالیی برای
اعمال تهدید (از طریق حمالت هدفمند) برخوردارند ،به ترتیب
اولویت شناسایی میگردد و سناریوهای تحلیل خسارت مستقل
زیرساخته ا در اثر حمالت هدفمند طر حریزی میگردد .بهمنظور
پیادهسازی مدل اولویتبندی زیرساختها فرضهای زیر اعمال
میگردد:
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ارائهی الگوی رتبهبندی شریانهای حیاتی بر اساس آنالیز اجزای اصلی

نابودی کلیهی تأسیسات و زیرساختهای حیاتی است.
حملهی موشکی با استفاده از موشکهای بالستیک و کروز از
مهمترین ابزارهای این بخش است .پیامدهای این حمالت
میتواند شامل نابودی ساختمانها و تجهیزات ،مجروح
شدن کارکنان و مــردم عــادی اطــراف ،قطع استمرار تولید،
از بین رفتن اطــاعــات حیاتی و اعتبار مجموعه ،نابودی
محیطزیست و  ...باشد.
•حملهی تروریستی سخت :شامل حملهی را کت و خمپارهای
از اطــراف زیرساختهای حیاتی ،نفوذ ،بمبگذاری ثابت
و خــودرویــی ،آتـشســوزی عمدی و  ...اســت .ایــن حمالت
بهمنظور اختالل در فرایند زیرساختها ،ایجاد وحشت و
ارع ــاب صــورت مـیپــذیــرد .پیامدهای ایــن حمله میتواند
شامل کشته و مجروح شدن کارکنان ،آسیب به ساختمانها
و تجهیزات و قطع استمرار تولید باشد.
•خرابکاری صنعتی :شامل ایجاد آسیب به زیرساختهای
حیاتی از طریق عوامل نفوذی و یا ورود تجهیزات معیوب
ی شــده اســت .ایــن خرابکاری میتواند ماهیت
و دستکار 
فیزیکی ،سایبری و زیستی نیز داشــتــه بــاشــد .خرابکاری
صنعتی در نقاط آسیبپذیر فرایند هر یک از زیرساختهای
حیاتی بهمنظور اعــمــال آسیب و ایــجــاد اخــتــال در فرایند
تولید صورت میپذیرد .بسته به محل وقوع ،پیامدهای آن
متفاوت است ولی هدف اصلی تمامی آنها ایجاد آسیب به
دستگاههای اصلی فرایند تولید در زیرساخت مورد نظر است.
•حملهی سایبری :حملهی سایبری با استفاده از بدافزارها
بهمنظور ایجاد آسیب در نرمافزارهای سازمانی و صنعتی و
درنهایت ایجاد آسیب در دستگاههای کنترلی واحد اصلی
فرایند زیرساختهای حیاتی ممکن است به وقوع بپیوندد.
پیامدهای این حمله شامل نابودی نرمافزارها و اطالعات و
ایجاد آسیب فیزیکی به تجهیزات در هر زیرساخت است.
•حملهی زیستی :حملهی زیستی با استفاده از عوامل زیستی
زنــده و یــا محصوالت حاصل از آنهــا بــا هــدف آسیب زدن
به کارکنان و در نهایت مردم اطراف زیرساختهای حیاتی
صورت میپذیرد .این حمله در هر یک از زیرساختها برای
آســی ـبزدن بــه کارکنان احتمال وقــوع دارد ولــی بیشتر در
زیرساختهای مرتبط با تولید آب برای آسیب زدن مردم و
مصرفکنندهها احتمال وقوع دارد که پیامدهای این حمله
میتواند ایجاد بیماری و مرگ و میر در مردم باشد.
در این مقاله از بین تهدیدات مختلف ،آنالیز سطحبندی را برای
دو منشأ تهدید« ،حملهی هوایی هدفمند» و تا حدودی «تروریستی
ً
سخت» انتخاب میگردد ،زیــرا از بین تهدیدات مختلف ،عموما
آسیب فیزیکی وارده بر زیرساختها در اثر این دو تهدید ،بیش از
سایر تهدیدات است.
3 .3تجزیه و تحلیل آسیبپذیری :ارزیابی صحیح و دقیق میزان
آســیـبپــذیــری ،دادههـ ــای مهم را بــرای مطالعه و برطرف
ســاخــتــن خــأهــای حفاظتی و پــدافــنــدی فــراهــم م ـ ـیآورد.
ب ــرای تأمین مناسب و مطلوب نــیــازهــای پــدافــنــدی بــرای

برقراری امنیت در زیرساخت مــورد نظر متناسب با سطوح
دسترسی  ،پیش از هر چیز باید تجزیه و تحلیل دقیقی برای
مشخصساختن میزان آسیبپذیری صــورت گیرد .بر این
اساس آسیبپذیری باید بهمنزلهی ضعفهای زیرساخت در
برابر تهدیدات احتمالی دشمن قلمداد شود [.]16
4 .4مــدلســازی پیامد :طبق تعریف بهکار گرفته شــده در ایزو
 31000پیامدها عبارتاند از اثرات بالقوهی دشمن بر فضای
فیزیکی زیرساخت و جمعیت حاضر در زیرساخت در اثر یک
حملهی موفقیتآمیز [ .]17هر حادثهای میتواند منجر به
ً
دامنهی وسیعی از پیامدها شود و دشمنان معموال درصدد
ایجاد بدترین و بیشترین خسارات به داراییها هستند ،لذا
در بررسی پیامدها باید بدترین حالت ممکن ناشی از رخداد
تهدید ،مدنظر قرار گیرد .نکتهی دیگر آن است که یک پیامد
میتواند قطعی و یا غیرقطعی باشد و میتواند تأثیرات مثبت
و یا منفی بر اهداف داشته باشد که عواقب آن میتوانند به
صورت کمی و یا کیفی بیان شوند و بر اساس شاخصهایی از
قبیل شدت ،عمق و گستره جغرافیایی خسارت و پیامدهای
انسانی دستهبندی و سنجیده میشوند [.]18
ً
مؤلفههای پیامد معموال تأثیراتی را توصیف میکنند که وقوع
یک بحران یا خطر ممکن است بر روی انسان ،ساختارهای شهری
(شامل زیرساختها و اقتصاد) و محیط داشته باشد .بهطورکلی
بهمنظور شناسایی و تعیین پیامدهای یک بحران ،سه فاکتور
اصلی مورد ارزیابی قرار میگیرد .1 :تعداد تلفات انسانی؛  .2تعداد
مصدومین؛  .3میزان خرابیها در قالب هزینه (واحــد پول رایج)
[.]19

•فرض  :1در این مقاله فرض میگردد که دشمن در صورت
تمایل به حملهی هوایی هدفمند بر یک زیرساخت ،از بین
سازهها و داراییهای موجود ،دارایی هدف که تولید اصلی
در زیرساخت مذکور در آن صورت میگیرد را شناسایی نموده
و بــه کمک ابــزارهــای پیشرفته و بــا دقــت بــاالی نقطهزنی
سعی در تخریب آن دارای ــی هــدف را دارن ــد .بر اســاس این
فرض ،مبحث داراییشناسی الگوهای ارزیابی ریسک مرتفع
میگردد.
•فرض  :2در این مقاله فرض میگردد که تهدیدگر از ابزاری
ً
برای تهدید استفاده میکند که اوال از قابلیت ردیابی بسیار
ً
پایین بــرخــوردار است و ثانیا قابلیت بسیار باالیی در دقت
هدفگیری دارد .بر اساس این فرض ،مبحث تهدیدشناسی
الگوهای ارزیابی ریسک مرتفع میگردد.
•فرض  :3پس از مشخص شدن زیرساخت مــورد حمله (بر
اســاس مــدل اولویتبندی زیرساختها) ،بهمنظور مرتفع
نمودن مبحث آسیبپذیری الگوی ارزیابی ریسک امنیتی،
میزان آسیبپذیری زیرساختهای منطقهی مورد مطالعه بر
اساس سه سناریو فرض میگردد:
•سناریوی  :1آسیبپذیری کامل ()%100؛
•سناریوی  :2آسیبپذیری متوسط ()%50؛
•سناریوی  :3آسیبپذیری کم (.)%25
گامهای الزم برای سطحبندی و اولویتبندی زیرساختها
ب ــر ایـ ــن اس ـ ــاس ب ـهمــنــظــور ســط ـحبــنــدی و اولــوی ـتبــنــدی
زیرساختها ،باید گامهای زیر برداشته شود:
گــام اول :ارائ ـ ـهی معیارهای اصـلــی سطحبندی و اولویتبندی
زیرساختها
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تب ـنــدی مــرا کــز ثــقــل ارائـ ـ ه
مــعــیــارهــای مختلفی ب ــرای اولــوی ـ 
شــده اســت .بــرای مثال ســازمــان پدافند غیرعامل کشور در سند
«دستورالعمل سطحبندی مراکز ثقل کشور» ،هشت معیار کلی،
هشت معیار فرعی و  42شاخص تخصصی ارائــه داده اســت که
ایــن معیارها بــه هـمــراه وزن هــر یــک در جــدول  1قابل مشاهده
است [ .]20علیرغم ارائهی معیارهای مناسب برای سطحبندی
زیرساختهای حیاتی در جــدول  ،1بــه دالیــل زیــر در ایــن مقاله
نمیتوان تنها از این معیارها استفاده نمود.
1.1معیارهایی که در جدول  1تهیه شده است تا حدودی با نگاه
جامعنگر بهتمامی تهدیدات توجه داشته است؛ درحالیکه در
این مقاله تنها به حمالت هدفمند یا حمالت تروریستی سخت
تمرکز دارد.
2.2معیارهایی کــه توسط ایــن دستورالعمل ارائ ــه شــده اســت ،تا
حــدودی از واژههــای غیرملموس در مدیریت بحران استفاده
شده است و تا حدودی برداشت از واژهها برای افرادی که اقدام
به پرنمودن پرسشنامهها میکنند ،متفاوت است و پیادهسازی
آن برای منطقهی مورد مطالعه دشوار است .بر این اساس در
امتیاز هر زیرساخت ایجاد خطا میکند .برای مثال برای معیار
اصلی «گسترهی حوزهی نفوذ» از  3معیار فرعی «پهنهی نفوذ
فعالیت»« ،کمیت پوشش» و «کیفیت پوشش» استفاده شده
است که تا حدودی این معیارهای فرعی گنگ است.
ً
3 .3عموما شاخصهای به کــار رفته شــده ،به صــورت کیفی و
بــدون هیچ سنجهی انــدازهگـیــری اســت .بــرای مثال برای
معیار «کمیت پوشش» از  3شاخص «جمعیت کم»« ،جمعیت
مـتــوســط» و «جمعیت زی ــاد» اسـتــفــاده شــده اســت کــه هیچ
سنجهای برای جمعیت کم ارائه نشده است .ازاینرو در زمان
جمعآوری امتیاز هر زیرساخت میتواند ایجاد خطا نماید.

جدول  :1معیارهای سطحبندی مرا کز ثقل کشور توسط سازمان پدافند غیرعامل
ردیف

معیارهای کلی

امتیاز/نمره

مالحظات

1

اهمیت اساسی
گسترهی حوزهی نفوذ
عمق اثرگذاری در ادارهی کشور
امکان جایگزینی
منحصربهفرد بودن
نقشآفرینی
ارزش سرمایهای
تبعات آسیبدیدن (پیامد)
( )8معیار کلی

15
16
17
6
15
7
15
9
100

دارای ( )1معیار فرعی و ( )5شاخص کیفی
دارای ( )3معیار فرعی و ( )10شاخص کیفی
دارای ( )1معیار فرعی و ( )7شاخص کیفی
دارای ( )3معیار فرعی و ( )3شاخص کیفی
دارای ( )6شاخص کیفی
دارای ( )3شاخص کیفی
دارای ( )1معیار فرعی و ( )8شاخص کیفی
دارای ( )3شاخص کیفی
ً
مجموعا ( )8معیار فرعی و ( )42شاخص کیفی

2
3
4
5

ارائهی الگوی رتبهبندی شریانهای حیاتی بر اساس آنالیز اجزای اصلی

6
7
8
مجموع

جدول  :2دستهبندی معیارهای سطحبندی و اولویتبندی زیرساختها
ردیف

معیارهای اصلی

معیارهای فرعی

دارای ( )7معیار فرعی
ماهیت بنیادی زیرساخت مورد نظر
1
دارای ( )5معیار فرعی
محیط پیرامونی زیرساخت مورد نظر
2
دارای ( )5معیار فرعی
مالحظات پدافندی
3
پیامدهای مترتب ناشی از حملهی هدفمند دارای ( )5معیار فرعی
4
دارای ( )3معیار فرعی
نحوهی وابستگی زیرساخت مورد نظر
5
( )25معیار فرعی
( )5معیار اصلی
مجموع

شاخصهای تخصصی
دارای ( )35شاخص کیفی (به ازای هر معیار فرعی 5 ،شاخص)
دارای ( )25شاخص کیفی (به ازای هر معیار فرعی 5 ،شاخص)
دارای ( )25شاخص کیفی (به ازای هر معیار فرعی 5 ،شاخص)
دارای ( )25شاخص کیفی (به ازای هر معیار فرعی 5 ،شاخص)
دارای ( )15شاخص کیفی (به ازای هر معیار فرعی 5 ،شاخص)
( )125شاخص کیفی با سنجهی قابلاندازهگیری

بر این اساس در این بخش براساس مطالعه بر روی تحقیقات
مختلف [ 21 ،5 ،4و  ]22و همچنین با الهام از دستورالعمل عمومی
سطحبندی مرا کز ثقل [ 5 ،]20معیار اصلی 25 ،معیار فرعی و 125
شاخص تخصصی مطابق جدول  2ارائه گردید.
گام دوم :ارائهی وزن اهمیت هر یک از معیارهای اصلی اولویتبندی
زیرساختها

همانطور که در فوق به آن اشاره شد ،اشکاالتی به دستهبندی
معیارهای موجود در جدول  1وارد است؛ ولی با توجه به اینکه این
دستهبندی در قالب دستورالعملی در ســازمــان پدافند غیرعامل
منتشر شده است ،در این مقاله سعی شده است ماهیت معیارها
بهطور کامل عوض شود و برای تعیین وزن هر یک از معیارهای
ارائهشده در جدول  ،2بر اساس امتیاز معیارهای اصلی جدول 1
بهصورت ذیل تعیینگردد:
	-با توجه به اینکه گزینهی «ماهیت بنیادی زیرساخت موردنظر»
از تلفیق دو معیار «منحصر به فرد بودن» و «ارزش سرمایهای»
جدول  1تشکیل شده است ،وزن این گزینه  30از  100اعمال
میگردد.
	-بــا تــوجــه بــه ایــنــکــه گــزیــنـهی «مــحــیــط پــیــرامــونــی زیــرســاخــت
موردنظر» از تلفیق دو معیار «گسترهی حوزهی نفوذ» و نیمی از
ارزش معیار «عمق اثرگذاری در ادارهی کشور» جدول  1تشکیل
شده است ،وزن این گزینه  25از  100اعمال میگردد.
	-بــا توجه بــه اینکه گزینهی «مالحظات پدافندی زیرساخت
موردنظر» از تلفیق معیار «نقش آفرینی» و نیمی از ارزش معیار
«اهمیت اساسی» جدول  1تشکیل شده است ،وزن این گزینه
 14از  100اعمال میگردد.
	-با توجه به اینکه گزینهی «پیامدهای مترتب ناشی از تهدید»
از تلفیق دو معیار «امکان جایگزینی» و «تبعات آسیبدیدن
(پیامد)» جدول  1تشکیل شده است ،وزن این گزینه  15از 100
اعمال میگردد.
	-بــا تــوجــه بــه اینکه گــزیــنـهی «نــحــوهی وابستگی زیرساخت
موردنظر» از تلفیق نیمی از ارزش دو معیار «عمق اثرگذاری در
ادارهی کشور» و بخشی از معیار «اهمیت اســاســی» جــدول 1
تشکیل شده است ،وزن این گزینه  16از  100اعمال میگردد.
گام سوم :بی مقیاسسازی وزن اهمیت هر یک از معیارهای اصلی

گام چهارم :تعیین معیارهای فرعی هر یک از معیارهای اصلی

شماره

وزن معیار اصلی

وزن نرمال

1
2
3
4
5
مجموع

30
25
14
15
16
100

0.3
0.25
0.14
0.15
0.16
1

دستهبندی معیارهای فرعی برای هر یک از پنج معیار اصلی
مطابق جــدول  2و عناوین معیارهای فرعی بــرای هر یک از پنج
معیار اصلی ،مطابق تصویر  1ارائه میگردد.
گام پنجم :تهیهی وزن اهمیت هر یک از معیارهای فرعی

ً
عموما مبنای ارزشگذاری معیارهای کیفی به دو صورت طیف
لیکرت و روش دوقطبی است (تصویر  .)2در این مرحله وزن اهمیت
هر یک از معیارهای فرعی بر اساس نظر خبرگان و امتیازهای روش
یگــردد .گفتنی اســت علیرغم کمبود تعداد
 2قطبی گ ــردآوری مـ 
متخصصان و صاحبنظران در این حوزه 31 ،نفر شناسایی شدند که
 20نفر دارای مدرک کارشناسی ارشد و  11نفر دارای مدرک دکتری
بودند 15 .نفر از این افراد فار غالتحصیل رشتهی پدافند غیرعامل،
 10نفر فار غالتحصیل رشتهی عمران و  6نفر فار غالتحصیل سایر
رشتهها ولــی بــا سابقهی انــجــام مطالعات در ح ــوزهی پدافند و
زیرساختهای حیاتی بودند .تمامی ایــن افــراد جامعهی آمــاری
این مطالعه محسوب میشوند .در جدول  ،2میانگین نتایج نظر
خبرگان برای پنج دسته معیار فرعی قابلمشاهده است.
گام ششم :تعیین روایی و پایایی

پس از تهیهی معیارها ،گام بعدی تعیین وزن اهمیت هر یک از
معیارهاست .برای این منظور پرسشنامهای تهیه گردید و در بین
نمونهی تحقیق توزیع گردید .گفتنی است ،به طور کلی دو سؤال
مهم در بررسی یافتههای یک طرح تحقیق مطرح میشود؛ اول
اینکه نسبت به یافتههای تحقیق یک طرح ،تا چه اندازه میتوان
اطمینان داشت؟ در پاسخ به این سؤال باید اعتبار درون تحقیق
را مد نظر قرار داد .سؤال دوم این است که تا چه انــدازه میتوان
یافتههای تحقیق را به جوامع دیگر و شرایط گوناگون تعمیم داد؟
این سؤال با اعتبار بیرونی تحقیق سر و کار دارد.
•روایی (اعتبار)
مــقــصــود از روایـ ــی آن اس ــت کــه وسـیـلـهی انــدازهگ ـیــریهــای
نامناسب و ناکافی ،میتواند هر نوع پژوهش علمی را بی ارزش و
ناروا سازد [ .]26به همین منظور برای اینکه پرسشنامه بتواند
صالحیت الزم را از نظر روایی پیدا کند ،از روش روایی محتوا استفاده
میشود .در این راستا و بــرای اطمینان از روایــی ،پرسشنامهی
طراحیشده در اختیار خبرگان موضوع ،از جمله اساتید مدیریت
بحران و پدافند غیرعامل و مدیران حوزهی پدافند غیرعامل برخی
از زیرساختهای حیاتی کشور قرار گرفت و با توجه به بازخوردهای
دریافت شده تغییرات الزم اعمال گردید.
•پایایی (اعتماد)
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ارائهی الگوی رتبهبندی شریانهای حیاتی بر اساس آنالیز اجزای اصلی

هر یک از معیارهای اصلی دارای مقیاس اندازهگیری خاص خود
هستند که این کار مقایسهی مقادیر آنها با یکدیگر را غیرممکن
میسازد .لذا باید بر اساس تکنیکهای بیمقیاسسازی ،آنها را
مستقل از واحد اندازهگیری کرد تا بتوان عمل مقایسه را انجام داد.
تکنیکهای مختلفی همانند روش نرم (اقلیدسی) [ ،]23روش
خطی [ ]24و روش نرمالیزه [ ]25بهمنظور بیمقیاسسازی و نرمال
نمودن وزنهــا وجــود دارد که بهمنظور بیمقیاسسازی در این
مقاله از روش نرمالیزه استفاده میگردد که نتایج بی مقیاسسازی
وزن هر یک از معیارهای اصلی مطابق جدول  3است.

جدول  :3نتایج بیمقیاسسازی وزن اهمیت معیارهای اصلی

پایایی یکی از ویژگیهای فنی ابزار اندازهگیری (پرسشنامه)
است .مفهوم یاد شده با این امر سروکار دارد که ابزار اندازهگیری در
شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسان تولید میکند .به عبارت
دیگر ا گر ابزار اندازهگیری را در یک فاصلهی زمانی کوتاه چندین
بار و به گــروه واحــدی از افــراد اختصاص داد ،باید نتایج حاصل،
نــزدیــک هــم گ ــردد .ب ــرای محاسبهی ضــریــب پــایــایــی یــا قابلیت
اعتماد ،شیوههای مختلفی به کار برده میشوند که از آن جمله
میتوان به اجرای دوباره (روش باز آزمایی) ،روش موازی (همتا)،
روش تصنیف (دو نیمهکردن عبارات پرسشنامه و محاسبهی
همبستگی نمرات دو دسته) ،روش کودر ریچاردسون و روش آلفای
کرونباخ اشاره کرد [.]26
در این پژوهش برای اندازهگیری قابلیت اعتماد پرسشنامه
از روش آلــفــای کــرونــبــاخ اســتــفــاده شــده اس ــت .ایــن روش بــرای
محاسبهی هماهنگی درونــی پرسشنامه به کــار مــیرود .برای
محاسبهی ضریب آلفای کرونباخ باید واریانس نمرههای هر زیر
مجموعه سؤالهای پرسشنامه و واریانس کل را محاسبه کرد،
سپس با استفاده از رابطهی  1ضریب آلفا را محاسبه نمود [:]26

گام هفتم :بیمقیاسسازی وزن اهمیت هر یک از معیارهای فرعی

در این مرحله بر اســاس روش نرمالیزه ،مقادیر وزن اهمیت
معیارهای فرعی ،بیمقیاس میشوند .نتایج بیمقیاسسازی پنج
گروه معیار فرعی در جدول  4محاسبهشده است.
گام هشتم :تهیهی شاخصهای هر یک از معیارهای فرعی

شاخصهای اندازهگیری بــرای هر یک از معیارهای فرعی،
مطابق تصاویر  3تا  7است .چنانکه در تصویر  ،3شاخصهای
هر یک از معیارهای فرعی مرتبط با معیار اصلی «ماهیت بنیادی
زیرساخت» ،در تصویر  4شاخصهای هر یک از معیارهای فرعی
مرتبط با معیار اصلی «محیط پیرامونی زیــرســاخــت» ،در تصویر
 5شاخصهای هر یک از معیارهای فرعی مرتبط با معیار اصلی
«مــاحــظــات پــداف ـنــدی» ،در تـصــویــر  6شــاخ ـصهــای هــر یــک از
معیارهای فرعی مرتبط با معیار اصلی پیامدهای مترتب با حملهی
 n   ∑ si 
α 
=هدفمند و در تصویر  7شاخصهای هر یک از معیارهای فرعی

 * 1 −
st 
 n − 1  
مرتبط با معیار اصلی مرتبط با «نحوهی وابستگی» قابل مشاهده
=آن nتعداد سؤالهاsi2 ،
 αکه در
است.
2

رابطهی :1




مثبت یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه نیز بیشتر
اســت .با استفاده از نــرمافــزار  SPSSمقدار ضریب آلفای کرونباخ
 0/93برآورد گردید ،که با توجه به آنکه از مقدار قابل قبول یعنی
 0/7بیشتر است ،میتوان نتیجه گرفت که پرسشنامهی حاضر
دارای پایایی قابل قبولی است.

2

2
 n   ∑ si

 * 1 −
st 2
 n −1 

گام نهم :تجمیع امتیازهای تمامی پنج معیار اصلی و  25معیار فرعی

گردد.
ـت.تدوین
اساس
ـس این
آن بر
خسارت
داردـ و
ضریب به
میــن
هرچه ای
کل اسـ
واریــانـ
میزانst2،
سناریوـوال i
ـانــس سـ
واری

معیارهایی بمنطور رتبهبندی داراییها جهت تعیی سناریو حمالت هدفمند
D

C

B

A

معیارهای مترت با
پیامدهای ناشی از
تهدید )حمله هدفمند(

معیارهای مرتب با
مالحظات
پدافند یرعامل

معیارهای مربو به
محی پیرامونی
دارایی مورد نظر

معیارهای مرتب با ماهیت
بنیادی دارایی مورد نظر

E
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معیارهای مرتب
با وابستگی

ارائهی الگوی رتبهبندی شریانهای حیاتی بر اساس آنالیز اجزای اصلی

میزان عف در افزونگی دارایی موردنظر

درجه وابستگی نسبی دارایی موردنظر به سایر شبکهها
)آ  ،بر  ،گاز ،نفت و حمل و نقل ،ارتبا ات و (...

نوع و ماهیت بنیادی یک دارایی در میزان تا یرگ اری بر سایر دارایی

میزان اختالل ایجادکننده در اقتصاد در ا رح
دارایی موردنظر بر کل ک ور

میزان ا ر روانی ایجاد شده پس از بروز حمله هدفند بعلت درجه اعتبار و ماهیت
دارایی موردنظر بر کل ک ور
حی یتی ناشی از ح

درجه تا یرگ اری و آسی
به محی زیست در صورت ح
دارایی موردنظر

میزان احتمال ایجاد پیامدهای انویه )سمیت ،آتشسوزی و انفجار( پس از بروز
حمله هدفند در دارایی موردنظر

میزان زمان الزم جهت ترمی و احیا دارایی موردنظر

درجه عف در نبود تجهیزات کافی برای پدافند عامل )پدافند هوایی( در
ا را دارایی موردنظر

میزان عف در آمادگی دارایی موردنظر نسبت به پاس مو ر پس از بروز حمله

درجه عدم پراکندگی واحدهای مختلف در دارایی موردنظر

درجه عف در مقاومت سازه دارایی موردنظر در برابر بار انفجاری

درجه عف در مالحظات استتار ،اختفا و فری برای کاهش ت خیص و
آشکارسازی در دارایی موردنظر توس تهدیدگر

و عت قرارگیری دارایی موردنظر از منظر توپوگرافی و موان محیطی

نزدیکی دارایی موردنظر به تراک جمعیتی

سابقه بروز تهدید بر دارایی موردنظر

میزان نزدیکی موقعیت مکانی دارایی موردنظر نسبت به مرزهای ک ور

و عیت قرارگیری سازه اصلی دارایی موردنظر نسبت به سطح زمی

درجه تا یرگ اری دارایی موردنظر بر وسعت سرزمینی )ج رافیایی(

متوس ارزش کمی و کیفی نیروی انسانی فعال در دارایی موردنظر

میزان جدیدبودن تکنولو ی بکاررفته در دارایی موردنظر
)درجه تخصصی بودن دارایی موردنظر(

میزان منحصربفردبودن نحوه ساخت و اجرای دارایی موردنظر

میزان منحصربفردبودن تجهیزات دارایی موردنظر

ارزش اقتصادی تجهیزات ) (Facilityدارایی موردنظر

D3

ارزش اقتصادی سازه ) (Structureدارایی موردنظر

E3

E2

E1

D5

D4

D2

D1

C5

C4

C3

C2

C1

B5

B4

B3

B2

B1

A7

A6

A5

A4

A3

A2

A1

شکل  .1نمایش معیارهای اصلی و فرعی بهمنظور رتبهبندی زیرساختها جهت اعمال تهدید از طریق حمالت هدفمند

تصویر  :1نمایش معیارهای اصلی و فرعی بهمنظور رتبهبندی زیرساختها برای اعمال تهدید از طریق حمالت هدفمند

5

4

3

2

1

1

خیلی زیاد

وزن
معیارهای فرعی گروه 1
معیارهای
معیارگروه 3
معیارهای فرعی
وزن 4
فرعی گروه
وزنگروه 5
معیارهای فرعی
فرعی گروه  2وزن
معیار
وزن
وزن
معیار معیارهایوزن
شماره
معیار
شماره
شماره
شماره
معیار
شماره
نرمال
نرمال فرعی
نرمال فرعی
نرمال
اصلی فرعی
(براساس معیار نرمال
(براساس معیار
اصلی اول)
معیار
معیار اصلی 1دوم)  0.129فرعی
فرعی 4
1
(براساس7.51
(براساس9.31
سوم) 0.237
معیار اصلی 1
(براساس 9.2
چهارم) 0.255
9.9اصلی 1
پنجم) 0.26
1
7.18
0.28
2
3
5
شماره

شماره

میزان منحصر
بفرد بودن
تجهیزات دارایی
موردنظر

ارزش اقتصادی
تجهیزات دارایی
موردنظر

ارزش اقتصادی
سازه دارایی
موردنظر
A3

A2
A4

میزان
منحصربفرد بودن
نحوه ساخت و
اجرای دارایی
موردنظر
A7

سابقه بروز
تهدید بر
دارایی موردنظر

A5

متوس ارزش کمی و
کیفی نیروی انسانی
فعال در دارایی هد
زیرساخت )یا کل
زیرساخت( موردنظر

شماره

شماره

1

57.93
1

38.65

مجموع

1

36.1

مجموع

1

A1

میزان
جدیدبودن
تکنولو ی
بکاررفته در
دارایی موردنظر

شماره

0.158

9.14
معیارهای مرتب با ماهیت بنیادی دارایی مورد نظر

0.21

8.1

5

0.201

7.25

5

0.136

5.35

متوسط :نیروی انسانی موجود دارای تخصص و تجربهی متوسط باشد یا پرسنل ساکن در دارایی
هدف بین  50تا  75نفر یا پرسنل موجود در کل دارایی موردنظر بین  500تا  750نفر باشد.
کم :نیروی انسانی موجود دارای تخصص و تجربهی کم باشد یا پرسنل ساکن در دارایی هدف بین
 25تا  50نفر یا پرسنل موجود در کل دارایی موردنظر بین  250تا  500نفر باشد.
بسیار کم :نیروی انسانی موجود دارای تخصص و تجربهای نباشد یا پرسنل ساکن در دارایی هدف
کمتر از  25نفر یا پرسنل موجود در کل دارایی موردنظر کمتر از  250نفر باشد.

زیاد : :نیروی انسانی موجود دارای تخصص و تجربهی زیاد باشد یا پرسنل ساکن در دارایی هدف
بین  75تا  100نفر یا پرسنل موجود در کل دارایی موردنظر بین  750تا  1000نفر باشد.

بسیار زیاد :نیروی انسانی موجود دارای تخصص و تجربهی بسیار زیاد باشد یا پرسنل ساکن در
دارایی هدف بیش از  100نفر یا پرسنل موجود در کل دارایی موردنظر بیش از  1000نفر باشد.

بسیار کم :هیچ تهدیدی تاکنون بر زیرساخت موردنظر نه در حد حرف )جنگ روانی( و نه در حد
عمل )بطور مستقیم( ،صورت نگرفته است.

کم :با توجه به اینکه زیرساخت مورد نظر جدیدًا احداث شده است ،تاکنون تهدیدی بصورت مستقیم
بر آن صورت نگرفته است.

متوسط :تهدید بر زیرساخت مورد نظر بصورت عملیاتی و مستقیم تاکنون صورت نگرفته است؛ ولی
دشمنان از انگیزه باالیی برای تخریب زیرساخت مذکور داشتهاند.

زیاد :زیرساخت موردنظر در سالیان قبل 1 ،بار بصورت عملیاتی و مستقیم )حمله نظامی ،تروریستی،
خرابکاری صنعتی ،زیستی و یا سایبری( مورد هدف واقع شده است.

بسیار زیاد :دارایی موردنظر در سالیان قبل بیش از  1بار بصورت عملیاتی و مستقیم )حمله نظامی،
تروریستی ،خرابکاری صنعتی ،زیسنی و یا سایبری( مورد هدف واقع شده است.

بسیار کم :عمر تکنولوژی بکاررفته در این دارایی بیش از  10سال میباشد.

کم :عمر تکنولوژی بکاررفته در این دارایی بین  8تا  10سال میباشد.

متوسط :عمر تکنولوژی بکاررفته در این دارایی بین  5تا  8سال میباشد.

زیاد :عمر تکنولوژی بکاررفته در این دارایی بین  2تا  5سال میباشد.

بسیار زیاد :از عمر تکنولوژی بکاررفته در این دارایی کمتر از  2سال میگذرد.

بسیار کم :دارایی موردنظر دارای پیچیدگی بسیار کم در طراحی معماری و سازه میباشد و تمامًا
توسط پیمانکاران داخلی اجرا و ساخته میشود.

کم :دارایی موردنظر دارای پیچیدگی کم در طراحی معماری و سازه میباشد و  %20توسط
پیمانکاران خارجی اجرا و ساخته میشود و مابقی توسط پیمانکاران داخلی تولید میگردد.

متوسط :دارایی موردنظر دارای پیچیدگی متوسط در طراحی معماری و سازه میباشد و  %50توسط
پیمانکاران خارجی اجرا و ساخته میشود و مابقی توسط پیمانکاران داخلی تولید میگردد.

زیاد :دارایی موردنظردارای پیچیدگی زیاد در طراحی معماری و سازه میباشد و  %80توسط
پیمانکاران خارجی اجرا و ساخته میشود و مابقی توسط پیمانکاران داخلی تولید میگردد.

بسیار زیاد :دارایی موردنظر دارای پیچیدگی بسیار زیاد در طراحی معماری و سازه میباشد و تمامًا
توسط پیمانکاران خارجی اجرا و ساخته میشود.

بسیار کم :تمامی تجهیزات در داخل تولید میگردد.

کم %20 :تجهیزات از خارج از مرزهای کشور تامین میگردد و مابقی در داخل تولید میگردد.

متوسط %50 :تجهیزات از خارج از مرزهای کشور تامین میگردد و مابقی در داخل تولید میگردد.

زیاد %80 :تجهیزات از خارج از مرزهای کشور تامین میگردد و مابقی در داخل تولید میگردد.

بسیار زیاد :تجهیزات تمامًا از خارج از مرزهای کشور تامین میگردد.

بسیار کم :هزینه تجهیزات سازه دارایی مورد نظر کمتر از  5میلیارد تومان است.

کم :هزینه ساخت تجهیزات دارایی مورد نظر بین  5تا  10میلیارد تومان است.

متوسط :هزینه ساخت تجهیزات دارایی مورد نظر بین  10تا  15میلیارد تومان است.

زیاد :هزینه ساخت سازه تجهیزات دارایی مورد نظر بین  15تا  20میلیارد تومان است.

بسیار زیاد :هزینه ساخت تجهیزات دارایی مورد نظر بیش از  20میلیارد تومان است.

بسیار کم :هزینه ساخت سازه دارایی مورد نظر کمتر از  3میلیارد تومان است.

کم :هزینه ساخت سازه دارایی مورد نظر بین  3تا  6میلیارد تومان است.

متوسط :هزینه ساخت سازه دارایی مورد نظر بین  6تا  9میلیارد تومان است.

زیاد :هزینه ساخت سازه دارایی مورد نظر بین  9تا  12میلیارد تومان است.

بسیار زیاد :هزینه ساخت سازه دارایی مورد نظر بیش از  12میلیارد تومان است.

منظورهارتبهبندی زیرساختها
زیرساخت»
«ماهیت
مرتبط
یک از
هاییهر
بند بیه دارایی
بنیادیمنظور رتبه
رساخت" به
اصلیی زی
معیارت بنیاد
ی با"ماهی
فرعیار اصل
معیارهای با معی
فرعی مرتبط
ارهای
ص از مع
شاخیک
تصویرها:3ی هر
شکل  .3شاخص

ارائهی الگوی رتبهبندی شریانهای حیاتی بر اساس آنالیز اجزای اصلی

12

پاییز و زمستان
1398
مجموع
دوفصلنامه
علمی و پژوهشی

7
39.24

مجموع 0.098

5.67

85
مجموع
8.15 57.93
0.141 1 5

5

شمـاره شانزدهم

6

A6

شماره

1

25.3

مجموع

0.14

5.25

4

0.17

شماره

9.15

3

0.23

شماره

0.32

8.17

3

0.24

1

38.65

شماره

0.201 5.25
5
مجموع 8.1
0.21
0.14
0.2554
1
9.9
0.26 25.3
1
مجموع
1
38.65
1
0.21
0.1445
2 8.1 6.25
0.16
2

0.39

مجموع

0.136 4 5 6.15 7.250.17
0.167
0.237
1
9.2
مجموع
مجموع
6 5 5.678.15 0.098
39.24
5.35 0.1361
5
7.25 36.1
2
8.3
0.1430.141 2 5 8.12
0.207
2
5.2 0.201
7 6 9.145.67 0.158
39.24
1
 36.1مجموع
3
9.85
 9.92مجموع 0.1700.098 3
0.253
3
8.3 1
 7 57.93مجموع
1 4
4
9.32 9.14
0.1610.158
6.54
0.167
4
6.15
0.141 5
5.35
47.58.159.32
0.1290.161 1 4 9.316.54

9.95

8.12
0.207 1 2 9.2 5.20.255 0.144
9.31 0.237
1
وزن معیار
وزن معیار
32
9.92
0.253
0.23نرمال 2 3 5.2 8.30.144وزن
وزن
نرمال 8.12
0.207
2
فرعی 2
فرعی 3
43
6.54
0.167 3 4 8.3 6.150.23 0.17
9.92 0.253
3

5

0.28

نرمال

1

1 7.18

فرعی 3وزن

1 8.37.5 0.143
0.129
وزن وزن معیار
3 2 9.858.3 0.170
0.143
نرمال فرعی 1
4 3 9.329.85 0.161
0.170

6.25
0.39
0.26
10.16 7.18 2 0.28 9.95
وزن معیار
وزن وزن معیار
3
9.15
0.32
 9.95 3 0.39 8.17وزن
6.25
نرمال 0.16
20.24
فرعی 4
نرمال فرعی 5
0.32 25.3مجموع
4
5.25
1
9.15
0.24
30.14 8.17

نرمال

2

2
9.9

فرعی 2
وزن

نرمال

21

نرمال

فرعی 5

8

فرعی 1

وزن نرمال

6
10

فرعی 4

5

خیلی کم
زیاد

4
9

متوسط

2
7

کم

1

شماره
معیارهای فرعی گروه 1
معیارهای فرعی گروه 2
معیارهای فرعی گروه 3
معیارهای فرعی گروه 4
معیارهای فرعی گروه 5
وزن
وزن
معیار
وزن
وزنخیمعیار
وزن
وزن معیار
فرعی
(براساسی
ارها
گروه از معی
برای
شده
سوم)وزنوزننرمال
اصلییین
معیار و تع
معیاری
(براساسفرع
وزنی
وزن معیارها
چهارم)از
اصلی یک
معیاری هر
رگان برا
نظرات
معیارین
(براساسمیانگ
جدول :4
معیاراول)
اصلی
معیار
هردوم)
اصلی
معیار
(براساس
(براساس
پنجم)
اصلی

وزن

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

یف یکرت
5

4

3

2

1

0
3

0
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طرح کلی دو روش طیف لیکرت و دوقطبی
امتیازات
تصویر :2
دوقطبی
کرت و
تصویر  :2امتیازات طرح کلی دو روش طیف لی

جدول  :4میانگین وزن نظرات خبرگان برای هر یک از معیارهای فرعی و تعیین وزن نرمالشده برای هر گروه از معیارهای فرعی

معیارهای مربو به محی پیرامونی دارایی مورد نظر

بسیار کم :دارایی موردنظر در منطقه کوهستانی و بر روی کوهپایهها واقع شده است.

کم :دارایی موردنظر در پای دامنه یک منطقه کوهستانی واقع شده و اطراف آن کوهپایههای مختلف واقع شده است
.

متوسط :دارایی موردنظر در یک محیط جنگلی یا با پوشش گیاهی فراوان واقع شده میباشد.

زیاد : :دارایی موردنظر در محیط دشتی واقع شده است.

بسیار زیاد :دارایی موردنظر در حریم دریا یا رودخانه یا پاییندست یک تاسیسات خطرناک همچون سد واقع شده
است.

بسیار کم :دارایی موردنظر در فاصله بیش از  400Kmمرزهای کشور میباشد.

کم :دارایی موردنظر در فاصله  250Kmتا  400Kmمرزهای کشور میباشد.

متوسط :دارایی موردنظر در فاصله  150Kmتا  250Kmمرزهای کشور میباشد.

زیاد : :دارایی موردنظر در فاصله  50Kmتا  150Kmمرزهای کشور میباشد.

بسیار زیاد :دارایی موردنظر در فاصله  50Kmمرزهای کشور میباشد.

بسیار کم :دارایی موردنظر در شعاع بیش از  100Kmشهرهایی با تراکم جمعیتی بیش از  100هزارنفر میباشد.

کم :دارایی موردنظر در شعاع  60Kmتا  100Kmشهرهایی با تراکم جمعیتی بیش از  100هزارنفر میباشد.

متوسط :دارایی موردنظر در شعاع  30Kmتا  60Kmشهرهایی با تراکم جمعیتی بیش از  100هزارنفر میباشد.

زیاد : :دارایی موردنظر در شعاع  10Kmتا  30Kmشهرهایی با تراکم جمعیتی بیش از  100هزارنفر میباشد.

بسیار زیاد :دارایی موردنظر در شعاع  10Kmشهرهایی با تراکم جمعیتی بیش از  100هزارنفر میباشد.

سازه اصلی دارایی موردنظر روی سطح زمین احداث شده است.

سازه اصلی دارایی موردنظر در عمق کمی مدفون شده است؛ ولی سپر انفجاری برای آن تعبیه نشده است.

سازه اصلی دارایی موردنظر در عمق کمی مدفون و سپر انفجاری برای آن تعبیه شده است.

سازه اصلی دارایی موردنظر در عمق بسیار زیادی مدفون شده است؛ ولی سپر انفجاری برای آن تعبیه نشده است.

سازه اصلی دارایی موردنظر هم در عمق بسیار زیادی مدفون شده است؛ هم اینکه سپر انفجاری برای آن تعبیه شده
است.

بسیار کم :حذف دارایی موردنظر ،تنها یک محیط جغرافیایی کوچک را تحت تاثیر قرار میدهد.

کم :حذف دارایی موردنظر ،تنها چند شهرستان از یک استان کشور را تحت تاثیر قرار میدهد.

زیاد : :سازه اصلی دارایی موردنظر از مقاومت متوسطی در برابر بارهای انفجاری برخوردار است ولی
سازه محاف برای آن تعبیه نشده است.

متوسط :سازه اصلی دارایی موردنظر از مقاومت باالیی در برابر بارهای انفجاری برخوردار است ولی
سازه محاف برای آن تعبیه نشده است.
کم :سازه اصلی دارایی موردنظر از مقاومت متوسطی در برابر بارهای انفجاری برخوردار است ولی
سازه محاف برای آن تعبیه شده است.
بسیار کم :سازه اصلی دارایی موردنظر از مقاومت بسیار باالیی در برابر بارهای انفجاری برخوردار است
و سازه محاف برای آن تعبیه شده است.
بسیار زیاد :دارایی موردنظر کمیته پدافند غ.ع و تیمهای تخصصی پاسخ برای مقابله با حوادث ندارد؛ همچنین

متوسط :جهت کاهش تشخیص و آشکارسازی دارایی موردنظر ،اقدامات متوسط یا فقط در یکی از
حوزههای استتار ،اختفا و فریب صورت گرفته است.
کم :جهت کاهش تشخیص و آشکارسازی دارایی موردنظر ،اقدامات خوبی یا فقط در  2حوزهاز
مالحظات استتار ،اختفا و فریب صورت گرفته است.
بسیار کم :جهت کاهش تشخیص و آشکارسازی دارایی موردنظر ،اقدامات بسیار خوب یا در هر 3
حوزه از مالحظات استتار ،اختفا و فریب صورت گرفته است.
بسیار زیاد :سازه اصلی دارایی موردنظر از مقاومت پایینی در برابر بارهای انفجاری برخوردار است و
سازه محاف برای آن تعبیه نشده است.

زیاد : :جهت کاهش تشخیص و آشکارسازی دارایی موردنظر ،اقدامات حداقلی صورت گرفته است.

بسیار زیاد :جهت کاهش تشخیص و آشکارسازی دارایی موردنظر ،هیچ اقدامی صورت نگرفته است.

شکل  .5شاخصهای هر یک از معیارهای فرعی مرتب با معیار "مالحظات پدافندی" بهمنظور رتبهبندی داراییها

ارائهی الگوی رتبهبندی شریانهای حیاتی بر اساس آنالیز اجزای اصلی

بسیار کم :دارایی موردنظر از تجهیزات و نیروی انسانی بسیار خوبی از منظر پدافند عامل برخوردار
میباشد.

متوسط :ویعیت پدافند عامل در اطراف دارایی موردنظر از منظر کفایت نیروی انسانی خوب ولی از
منظر تجهیزات پیشرفته دچار یعف و کمبود میباشد.
کم :ویعیت پدافند عامل در اطراف دارایی موردنظر دارای حد قابل قبولی از تجهیزات و نیروی
انسانی میباشد.

زیاد : :پدافند عامل با حداقل توان عملیاتی در اطراف دارایی موردنظر وجود دارد.

بسیار زیاد :هیچ گونه پدافند عاملی در اطراف دارایی موردنظر تعبیه نشده است.

متوسط :دارایی موردنظر کمیته پدافند غ.ع و تیمهای تخصصی پاسخ برای مقابله با حوادث دارد و همچنین
دستورالعملبرای تیمهای پاسخ تهیه کرده است ولی نه تنها از امکانات و منابع خوبی برای پاسخ برخوردار
نمیباشند؛ بلکه هرساله مانورهای عملیاتی برای ارتقا آمادگی برگزار نمیکنند.
کم :دارایی موردنظر کمیته پدافند غ.ع و تیمهای تخصصی پاسخ برای مقابله با حوادث دارد؛ از امکانات و منابع
خوبی برای پاسخ برخوردار میباشد و همچنین دستورالعمل برای تیمهای پاسخ تهیه کرده است ولی هرساله
مانورهای عملیاتی برای ارتقا آمادگی برگزار نمیکنند.
بسیار کم :دارایی موردنظر کمیته پدافند غ.ع و تیمهای تخصصی پاسخ برای مقابله با حوادث دارد؛ همچنین از
امکانات و منابع خوبی برای پاسخ برخوردار میباشند؛ هرساله مانورهای عملیاتی برای ارتقا آمادگی برگزار
میکنند و در نهایت دستورالعمل برای تیمهای پاسخ تهیه کردهاند.

زیاد : :دارایی موردنظر کمیته پدافند غ.ع و تیمهای تخصصی پاسخ برای مقابله با حوادث دارد؛ ولی از امکانات
و منابع خوبی برای پاسخ برخوردار نمیباشند؛ همچنین هرساله مانورهای عملیاتی برای ارتقا آمادگی برگزار
نمیکنند و در نهایت دستورالعمل برای تیمهای پاسخ طرحریزی نشده است.

از امکانات و منابع خوبی برای پاسخ برخوردار نمیباشند؛ هرساله مانورهای عملیاتی برای ارتقا آمادگی برگزار
نمیکنند و در نهایت دستورالعمل برای تیمهای پاسخ طرحریزی نشده است.

تصویر  :5شاخصهای هر یک از معیارهای فرعی مرتبط با معیار «مالحظات پدافندی» بهمنظور رتبهبندی زیرساختها

معیارهای مترتب با پیامدهای ناشی از تهدید )حمله هدفمند(

زیاد : :حذف دارایی موردنظر ،چند استان کشور را تحت تاثیر قرار میدهد.

میزان احتمال ایجاد

متوسط :حذف دارایی موردنظر ،یک استان کشور را تحت تاثیر قرار میدهد.

D3

D2

بسیار زیاد :دارایی موردنظر بسیار زیاد به یکدیگر نزدیک میباشند ،درصورتیکه برخورد موشک به یک
واحد سبب حذف  %80واحدهای دیگر میگردد.
زیاد : :نزدیکی فاصله اقلیدسی واحدهای مختلف به یکدیگر در دارایی موردنظر زیاد میباشد و
درصورت برخورد موشک به یک واحد سبب حذف  %50واحدهای دیگر میگردد.
متوسط :نزدیکی فاصله اقلیدسی واحدهای مختلف به یکدیگر در دارایی موردنظر متوسط میباشد و
درصورت برخورد موشک به یک واحد سبب حذف  %30واحدهای دیگر میگردد.
کم :نزدیکی فاصله اقلیدسی واحدهای مختلف به یکدیگر در دارایی موردنظر کم میباشد و درصورت
برخورد موشک به یک واحد سبب حذف  %10واحدهای دیگر میگردد.
بسیار کم :نزدیکی فاصله اقلیدسی واحدهای مختلف به یکدیگر در دارایی موردنظر بسیار کم میباشد
و درصورت برخورد موشک به یک واحد ،واحدهای دیگر تحت تاثیر قرار نمیگیرد.

13

بسیار زیاد :حذف دارایی موردنظر ،کل کشور را تحت تاثیر قرار میدهد.

میزان عف در آمادگی
دارایی موردنظر نسبت به
پاس مو ر پس از بروز
حمله

D1

D5

درجه عدم پراکندگی
واحدهای مختلف در
دارایی موردنظر
C5

درجه عف در نبود
تجهیزات کافی برای
پدافند عامل )پدافند
هوایی( در ا را
دارایی موردنظر

پاییز و زمستان
1398
دوفصلنامه
علمی وپژوهشی

D4

درجه عف در
مقاومت سازه دارایی
موردنظر در برابر بار
انفجاری

درجه عف در مالحظات
استتار ،اختفا و فری برای
کاهش ت خیص و
آشکارسازی در دارایی
موردنظر توس تهدیدگر
C3

86

و عت قرارگیری
دارایی موردنظر از
منظر توپوگرافی و
موان محیطی

میزان نزدیکی
موقعیت مکانی
دارایی موردنظر
نسبت به مرزهای
ک ور

C2
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C1
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و عیت قرارگیری
سازه اصلی دارایی
موردنظر نسبت به
سطح زمی

درجه تا یرگ اری
دارایی موردنظر بر
وسعت سرزمینی
)ج رافیایی(
B3
B4

نزدیکی دارایی
موردنظر به تراک
جمعیتی

B2

B1

شکل  .4شاخصهای هر یک از معیارهای فرعی مرتب با معیار "محی پیرامونی زیرساخت" بهمنظور رتبهبندی داراییها
تصویر  :4شاخصهای هر یک از معیارهای فرعی مرتبط با معیار «محیط پیرامونی زیرساخت» بهمنظور رتبهبندی زیرساختها
معیارهای مرتب با مالحظات پدافندی
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بسیار کم :حذف دارایی مورد نظر ،سبب بروز اختالل بر اقتصاد کشور نمیگردد.

کم :حذف دارایی مورد نظر ،سبب بروز اختالل بر اقتصاد یک شهر از یک استان کشور میگردد.

متوسط :حذف دارایی مورد نظر ،سبب بروز اختالل بر یک استان کشور میگردد.

زیاد :حذف دارایی مورد نظر ،سبب بروز اختالل بر اقتصاد بر چند استان کشور میگردد.

بسیار زیاد :حذف دارایی مورد نظر ،سبب بروز اختالل بر اقتصاد کل کشور میگردد.

بسیار کم :حذف دارایی موردنظر سبب بروز اثر روانی خاصی بر کشور و مناطق اطراف زیرساخت
موردنظر نمیگردد.

کم :درجه اعتبار و ماهیت حیثیتی دارایی موردنظر به حدی است که حذف آن سبب بروز اثر روانی
کمی بر کل کشور یا مناطق اطراف دارایی موردنظر میگردد.

متوسط :درجه اعتبار و ماهیت حیثیتی دارایی موردنظر به حدی است که حذف آن سبب بروز اثر
روانی متوسطی بر کل کشور یا مناطق اطراف زیرساخت موردنظر میگردد.

زیاد :درجه اعتبار و ماهیت حیثیتی دارایی موردنظر به حدی است که حذف آن سبب بروز اثر روانی
زیادی بر کل کشور میگردد.

بسیار زیاد :درجه اعتبار و ماهیت حیثیتی دارایی موردنظر به حدی است که حذف آن سبب بروز اثر
روانی بسیار زیادی بر کل کشور میگردد.

ال پتانسیل بروز سمیت ،آتشسوزی و
بسیار کم :با توجه به نوع مواد موجود در دارایی موردنظر ،اص ً
انفجاری وجود ندارد.

کم  :پ

متوسط :پتانسیل بروز آتشسوزی بزرگ یا انفجار مهیب پ

از بروز حمله هدفمند ،احتمال بروز سمیت در اثر پخش مواد یا بروز آتشسوزی و انفجار در
مساحت و وسعت کمی وجود داشته باشد.

از حمله هدفمند احتمال میرود.

زیاد : :پتانسیل ایجاد پخش مواد سمی در وسعت باالیی داشته باشد.

بسیار زیاد :پتانسیل ایجاد  2پیامد بطور همزمان از  3پیامد سمیت ،آتشسوزی و انفجار در دارایی
موردنظر وجود دارد.

بسیار کم :سبب آسیب ناچیزی به محیط زیست اطراف خود میگردد.

کم :سبب آسیب میانمدت به محیط زیست در مساحت کمی میگردد.

متوسط :سبب آسیب میانمدت به محیط زیست در وسعت جغرافیایی زیادی میگردد.

زیاد : :سبب آسیب غیرقابل برگشت به محیط زیست در مساحت کمی میگردد.

بسیار زیاد :سبب آسیب غیرقابل برگشت به محیط زیست در وسعت جغرافیایی زیادی میگردد.

بسیار کم :بازسازی و احیاء دارایی موردنظر کمتر از  1روز زمان میبرد.

کم :بازسازی و احیاء دارایی موردنظر به علت تحریم ،نبود تجهیزات ،افراد متخصص و  ...بین  1تا 15
روز زمان میبرد.

87

شمـاره شانزدهم

درجه وابستگی نسبی دارایی
موردنظر به سایر شبکهها
)آ  ،بر  ،گاز ،نفت و حمل و
نقل ،ارتبا ات و (...

دو

E3

نوع و ماهیت بنیادی
یک دارایی در میزان
تا یرگ اری بر سایر
زیرساختها
میزان عف در افزونگی
دارایی موردنظر

E1
E2

زیاد : :بازسازی و احیاء دارایی موردنظر به علت تحریم ،نبود تجهیزات ،افراد متخصص و  ...بین 1.5
تا  3ماه زمان میبرد.
متوسط :بازسازی و احیاء دارایی موردنظر به علت تحریم ،نبود تجهیزات ،افراد متخصص و  ...بین 15
تا  45روز زمان میبرد.

14

با وابستگی
معیارهای مرتب

و

میزان اختالل
ایجادکننده در اقتصاد
دارایی
در ا رح
موردنظر بر کل ک ور

میزان ا ر روانی ایجاد شده پس از
بروز حمله هدفند بعلت درجه
اعتبار و ماهیت حی یتی ناشی از
دارایی موردنظر بر کل ک ور
ح

درجه تا یرگ اری و
آسی به محی زیست
در صورت ح
دارایی موردنظر

میزان زمان الزم جهت
ترمی و احیا دارایی
موردنظر
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D3

میزان احتمال ایجاد
پیامدهای انویه )سمیت،
آتشسوزی و انفجار( پس
از بروز حمله هدفند در
دارایی موردنظر

بسیار زیاد :بازسازی و احیاء دارایی موردنظر به علت تحریم ،نبور تجهیزات ،افراد متخصص و  ...بیش
از  3ماه زمان میبرد.

تصویر  :6شاخصهای هر یک از معیارهای فرعی مرتبط با معیار «پیامدهای مترتب با حملهی هدفمند»

با حمله هدفمند"

شکل  .6شاخصهای هر یک از معیارهای فرعی مرتب با معیار "پیامدهای مترت
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بسیار کم :استمرار فعالیت دارایی موردنظر از مسیرها یا جریانهای دیگر به نحوی تأمین میگردد که
عالوه بر اینکه مسیرها دارای فواصل مناسبی از یکدیگر هستند ،حذف هر یک سبب تاثیر چندانی در
میزان تولید دارایی موردنظر نمیگردد.

کم :استمرار فعالیت دارایی موردنظر از  2مسیر یا جریان دیگر تأمین میگردد و  3مسیر از یکدیگر
دارای فاصله متوسطی میباشند؛ ولی  2مسیر جایگزین توان تولید مسیر اولیه را ندارد ،ولی تا
حدقابل قبولی برای زمان بحران میباشد.

متوسط :استمرار فعالیت دارایی موردنظر از یک مسیر یا جریان دیگر تأمین میگردد و  2مسیر از
یکدیگر دارای فاصله متوسطی میباشند؛ ولی مسیر جایگزین توان تولید مسیر اولیه را ندارد.

زیاد :استمرار فعالیت دارایی موردنظر از یک مسیر یا جریان دیگر تأمین میگردد ولی نزدیکی 2
مسیر تا حدی است که حذف هر یک حذف دیگری را در پی دارد.

بسیار زیاد :استمرار فعالیت دارایی موردنظر تنها از یک مسیر یا جریان تأمین میگردد و حذف این
مسیر سبب توقف عملیات تولید در زیرساخت مذکور میگردد.

بسیار کم :استمرار فعالیت دارایی مذکور به هیچ شبک های وابسته نمی باشد.

کم :استمرار فعالیت دارایی مذکور به عملکرد  1شبکه وابسته است و تامین نیاز بصورت غیرمستقیم
امکانپذیر میباشد.

متوسط :استمرار فعالیت دارایی مذکور به عملکرد بیش از  2شبکه وابسته است و لی تامین نیاز
بصورت غیرمستقیم امکانپذیر میباشد.

زیاد :استمرار فعالیت دارایی مذکور به عملکرد  1شبکه وابسته است و تامین نیاز بصورت غیرمستقیم
)مثًال تامین آب بصورت تانکر یا تامین برق بصورت دیزل ژنراتور( امکانپذیر نباشد.

بسیار زیاد :استمرار فعالیت دارایی مذکور به عملکرد بیش از  2شبکه وابسته است و تامین نیاز
بصورت غیرمستقیم )مثل تامین آب بصورت تانکر یا تامین برق بصورت دیزل ژنراتور( امکانپذیر
نباشد.

بسیار کم :دارایی مورد نظر مرتبط با شبکه نفت یا سایر شبکه ها باشد.

کم :دارایی مورد نظر مرتبط با شبکه تولید آب باشد.

متوسط :دارایی مورد نظر مرتبط با شبکه تولید گاز باشد.

زیاد : :دارایی مورد نظر مرتبط با شبکه تولید برق باشد.

بسیار زیاد :دارایی مورد نظر مرتبط با یکی از شبکه های حمل و نقل و ارتباطات باشد.

.2-3
تجزیه و تحلیلهای آماری دادهها
پ از تعیین امتیاز و اولویت جذابیت هر زیرساخت برای دشمنان ،تجزیه و تحلیلهای آماری بر روی دادههای تحلیل با  2هدف زیهر
صورت گرفت:
 -1تعیین درجه شباهت پاسخدهندگان به هر یک از معیارها
 -2تعیین معیارهای فرعی با بیشترین تاثیر در هر دسته از معیارهای اصلی

ارائهی الگوی رتبهبندی شریانهای حیاتی بر اساس آنالیز اجزای اصلی

داراییها
رتبهبند
نحوهیوابستگی"
اصلی "
ار اصلی
مرتبطبابامعی
فرعیمرتب
فرعی
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ک از
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شاخها
شاخص
شکل .7
تها
بندییزیرساخ
منظور رتبه
وابستگی» ببههمنظور
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معیار
معیارهای
یک از
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ص
تصویر :7

ه یک

شکل  .5شاخصهای هر یک از معیارهای فرعی مرتب با معیار "مالحظات پدافندی" بهمنظور رتبهبندی داراییها

معیارهای مترتب با پیامدهای ناشی از تهدید )حمله هدفمند(

در این مرحله برای هر زیرساخت 25 ،معیار فرعی وجود داشت
که بر اساس شاخصهای آن هر یک از  25معیار فرعی یک امتیازی
از  0تا  10گرفته اســت .این امتیازها بــرای هر معیار فرعی در وزن
اهمیت معیار فرعی و وزن اهمیت معیار اصلی متناظر آن ضرب شده
و از مجموع این  25معیار فرعی ،امتیاز نهایی هر گزینه (زیرساخت)
محاسبه میشود .بر این اساس رتبهبندی زیرساختهای حیاتی در
اثر حمالت هدفمند ارزیابی میگردد و زیرساختی که امتیاز باالتری
دریافت نماید ،نتیجه میگردد که در باالترین رتبه برای حملهی
هدفمند مستقیم توسط دشمن اصلی قرار دارد و سناریوی میزان
خسارت آن بر این اساس تدوین میگردد.

تجزیه و تحلیلهای آماری دادهها
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ارائهی الگوی رتبهبندی شریانهای حیاتی بر اساس آنالیز اجزای اصلی

پس از تعیین امتیاز و اولــویــت جذابیت هر زیرساخت برای
دشمنان ،تجزیه و تحلیلهای آماری بر روی دادههای تحلیل با
دو هدف زیر صورت گرفت:
1 .1تعیین درج ــه شــبــاهــت پــاسـخدهــنــدگــان بــه هــر یــک از
معیارها؛
2 .2تعیین معیارهای فرعی با بیشترین تأثیر در هر دسته از
معیارهای اصلی.
تحلیلهای آم ــاری بـهطــور کلی بــه دو بخش عــمــدهی آمــار
ناپارامتریک و پارامتریک تقسیم میگردد .در اولین مرحله باید
نوع تحلیلی (ناپارامتریک یا پارامتریک) که مورد نیاز آمارگر است،
مشخص گردد و به تبع آن از آزمونهای آماری مناسب برای هر
تحلیل استفاده شود.
برای تصمیمگیری درخصوص اینکه از کدام یک از آزمونهای
آماری پارامتریک یا ناپارامتریک میتوان استفاده نمود ،باید نوع
توزیع دادههــا را تعیین نمود .چنانچه توزیع دادههــا نرمال باشد،
در ادامه باید از آزمونهای آماری پارامتریک استفاده نمود ،در غیر
اینصورت باید از آزمونهای ناپارامتریک بهره برد [.]26
آزمـ ــون مــنــاســب ب ــرای تــســت نــرمــال ب ــودن متغیرها ،تست
کولموگروف  -اسمیرنوف 4است .آزمــون فرض آن عبارت است از
[:]27
 :H01 .1توزیع دادههــا مربوط به هریک از معیارهای فرعی
نرمال است.
 :H12 .2توزیع دادهها نرمال نیست.
در نتیجه چنانچه میزان  P-Valueبیش از  5درصــد باشد،
دادهها از توزیع نرمال تبعیت میکند ،که با توجه به اینکه P-Value
برای تمامی سؤاالت پرسشنامه کمتر از  0/05است ،فرض صفر رد
و توزیع دادهها از توزیع نرمال تبعیت نمیکنند .از اینرو بهمنظور
انجام تحلیلهای آمــار استنباطی ،باید از آزمــون غیر پارامتریک
استفاده نمود.
آزمون کروسکال والیس

زمانی که فرضهای بنیادی تحلیل واریــانــس مانند نرمال
بودن توزیع دادهها و برابری واریانس گروهها برقرار نباشد ،از آزمون
کروسکال والیس استفاده میشود .فرضیهی صفر در این آزمون

این است که میان گروههای مورد بررسی از نظر جمع رتبههایشان
تفاوتی وجود ندارد [.]28
تجزیه و تحلیل مؤلفههای اصلی
5
روش تحلیل مــؤلـفـههــای اص ـلــی ( ،) PCAابــعــاد کلیهی
مشاهدات را بر اســاس شاخص ترکیبی و دستهبندی مشاهدات
مشابه کاهش میدهد .روش فوق نه تنها یکی از با ارزشترین
نتایج کاربرد جبر خطی است که در کلیه اشکال تحلیلی از علوم
شبکههای عصبی تا نمودارهای کامپیوتری استفاده میشود ،چرا
که یک روش آسان و غیر پارامتریک برای استخراج اطالعات مرتبط
از یک مجموعه داده پیچیده است [ .]29برای تعیین مؤلفهها و
متغیرهای اصلی ،باید گامهای زیر طی شود:
7
•گام اول :تعیین شاخص  6KMOو آزمون بارتلت
از آنجایی کــه روش  PCAمستلزم وجــود و قبول فرضیاتی
دربارهی جامعهی مورد مطالعه است ،الزم است امکان استفاده از
روش مذکور و نتایج بهدست آمده از آنها به وسیلهی عامل KMO
یا آزمون بارتلت مشخص شود .شاخص  KMOشاخصی از کفایت
نمونهگیری است که کوچک بودن همبستگی بین متغیرها را بررسی
میکند و آزمون بارتلت برای شناسایی ساختار به کار میرود .مقدار
 KMOبین صفر تا یک تغییر میکند .در صورتی که فاکتور تست
مربوط به این روش کمتر از  0/5باشد ،دادهها برای تجزیه و تحلیل
عوامل اصلی مناسب نخواهند بود و اگر مقدار آن بین  0/5تا 0/69
باشد ،باید با احتیاط بیشتر به تجزیه و تحلیل عوامل پرداخت.
امــا در صورتیکه مقدار آن بزرگتر از  0/7باشد همبستگیهای
موجود در بین دادههــا برای تجزیه و تحلیل مناسب خواهد بود.
در خصوص آزمون بارتلت چنانچه  P-Valueکوچکتر از  5درصد
باشد؛ تحلیل عاملی بــرای شناسایی ساختار مناسب اســت .زیرا
فرض شناخته شده بودن ماتریس همبستگی رد میشود [.]31
•گام دوم :تعیین معیار استخراج تعداد عاملها
معیار مقدار ویژه و معیار درصد واریانس و معیار تست بریدگی
مهمترین پارامترهای استخراج تعداد عوامل هستند که در این
فرایند به کار گرفته میشوند [.]30
	-اش ـتــراک :میزان واریــانــس مشترک بین یک متغیر با
دیگر متغیرهای به کار گرفته شده در تحلیل را نشان
میدهد.
	-مقدار ویژه :میزان واریانس تبیینشده به وسیلهی هر
عامل را بیان میکند.
	-معیار مقدار ویــژه :هر عامل شامل یک یا چند متغیر
اســت .مـجــذورات بارهای یک عامل نشاندهندهی
درصــدی از واریانس ماتریس همبستگی است که به
وسیله آن عامل تبیین مـیشــود ،ایــن مقدار را مقدار
ویــژه مینامند .بــرای محاسبه آن کافی است ضریب
همبستگی متغیرها را با یک عامل به توان برسانیم و
با هم جمع کنیم تا مقدار ویژه آن عامل به دست آید.
هر چه مقدار ویــژه یک عامل بیشتر باشد ،آن عامل
واریانس بیشتری را تبیین میکند .بر این اساس تعداد

عاملها بــا تــوجــه بــه مــقــدار وی ــژه هــر عــامــل مشخص
میشود و عاملهایی که مقدار ویژه آنها بیشتر ازیک
بــاشــد ،بــه عــنــوان عاملهای معنیدار در نظر گرفته
نتایج و بحث
میشود [.]29
نتایج اجرای مدل برای یک نمونهی موردی
	-معیار تست بریدگی :ایــن معیار عاملها را بر مبنایی
با توجه به گامهای مطر حشده ،این مدل برای زیرساختهای
تعیین مـیکــنــد کــه هــنــوز مــیــزان واری ــان ــس خ ــاص بر
سه شبکهی آب ،برق و سوخت برای یک منطقهی شهری فرضی
واریانس مشترک غلبه نکرده باشد ،بنابراین تا زمانی
پیادهسازی شد تا بتوان بهتر بر روی خروجیهای موجود آن بحث
کــه مــقــدار واریــانــس مشترک بیشتر از مــقــدار واریــانــس
و بررسی نمود .بهمنظور اجرای این مدل ،از پنج معیار اصلی و 25
خــاص باشد ،عاملهای معنیدار استخراج می شود
ص ارائـ هشــده در
معیار فرعی (تصویر  )1و همچنین از  125شاخ 
[ .]30برای تعیین تعداد عاملها بر اساس این معیار،
نمودار مقدار ویژه در برابر تعداد عاملها رسم میشود.
گام هفتم این مدل (تصاویر  3تا  )7استفاده گردید و امتیازهای
•گام سوم :معیار درصد واریانس تجمعی
آن استخراج شد و بر اســاس گام هشتم این مــدل ،امتیاز نهایی
واریانس مشترک به نسبتی از واریانس گفته میشود که به
سطحبندی و اولویتبندی زیرساختها برای هر یک از شبکهها
وسیلهی عاملهای مشترک تبیین میشود .در این حالت درصد
تعیین میگردد .مطابق نقشهی پهنهبندی تصویر  ،8بیشترین
واریانس تبیینشده مبنای تصمیمگیری قرار میگیرد و عاملهایی
امتیاز برای شبکهی آب این شهر به ترتیب اولویت به تصفیهخانهی
استخراج میشوند که درصد واریانس باالیی را در بر داشته باشند.
ی پمپاژ و
آب شرقی شهر ،یکی از مخازن آب ،یکی از ایستگاهها 
چنانچه مقدار واریانس کمتر از  50درصد باشد ،باید متغیرهایی را
تصفیهخانهی آب غربی شهر اختصاص دارد و سایر زیرساختها
که میزان اشتراک آنها کم است ،حذف گردد [.]31
نیز در رتبههای بعدی قرار دارند.
•گام چهارم :اجرای چرخش مناسب روی ماتریس ضرایب
ت شبکهی آب بیشترین
معیارهایی که در این چهار زیرساخ 
مؤلفهها
تأثیر را داشتند عبارتاند از:
چون در تشکیل هر مؤلفه از تمام متغیرهای اولیه استفاده
1 .1ارزش اقتصادی سازه زیرساخت موردنظر؛
میشود ،تفسیر مؤلفهها مشکل خواهد بود .به این دلیل روشهایی
2 .2درجهی تأثیرگذاری زیرساخت موردنظر بر وسعت سرزمینی
برای تفسیر سادهتر مؤلفهها به وجود آمده است .این روشها همان
و جغرافیایی؛
چرخش مؤلفهها هستند که به دو نوع چرخش عمودی و مایل
3 .3نزدیکی زیرساخت موردنظر به تراکم جمعیتی؛
حمالت هدفمند
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8
تصویر
تقسیم میشوند .به دلیل اینکه در روش چرخش عمودی ،استقالل
4 .4درج ـهی عــدم پراکندگی واحــدهــای مختلف در زیرساخت
بین مؤلفهها حفظ میشود ،این چرخش بیشتر مورد استفاده قرار
موردنظر؛
با توجه به نقشهی 8پهنهبندی تصویر  ،9بیشترین امتیاز برای شبکهی برق این شهر به ترتیب اولویت به نیروگاه بر
میگیرد .در مطالعات علمی بیشتر از چرخش واریماکس استفاده
5 .5درج ـهی ضعف در مالحظات آفــا بــرای کاهش تشخیص و
مرکزی شهر ،نیروگاه برق شرقی شهر ،پست برق شمالی شهر و یکی از پستهای برق مرکزی شهر اختصاص
میشود که یکی از روشهــای چرخش عمودی است [ .]30این
آشکارسازی در زیرساخت موردنظر توسط تهدیدگر؛
داشت .سایر زیرساختها در رتبههای بعدی قرار داشتند.
روش نسبت به بقیهی روشهــا نتایج بهتری را ایجاد میکند و
بهمنزلهی چرخش استاندارد توصیه میگردد.
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برقبرق
نیروگاه
اولویت به
ترتیب
شهر به
شهی پهنهبندی تصویر  ،9بیشترین امتیاز برای شبکهی
بیشترین تأثیر را داشتند عبارتاند از:
شبکهی
زیرساخت
چهار
برقکهایندر این
معیارهایی
 ،نیروگاه برق شرقی شهر ،پست برق شمالی شهر و یکی از پستهای برق مرکزی شهر اختصاص
 .1درجهی تأثیرگذاری زیرساخت موردنظر بر وسعت سرزمینی و جغرافیایی؛
زیرساختها در رتبههای بعدی قرار داشتند.
 .2نزدیکی زیرساخت موردنظر به تراکم جمعیتی؛

ارائهی الگوی رتبهبندی شریانهای حیاتی بر اساس آنالیز اجزای اصلی

هدفمند
حمالت
اثر
هایآب
شبکهی
رساختها
اولویزی
ت وبندی
سطحاولوی
:8ی و
تصویربند
تصویر  :8سطح
هدفمند
بندیحمالت
ت اثر
بندییو براولوی در
سطحشبکه
:9های
رساخت
بندی زی
آبت
اولوی
بندی
سطح
تصویری :9
شبکدرهوی
زیرساخت
تبندی
بندی
های شبکهی برق
زیرساخت
تصویر
در اثر حمالت هدفمند
در اثر حمالت هدفمند
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6 .6درجهی ضعف در مقاومت سازه در برابر بار انفجاری.
5 .5درج ـهی ضعف در مقاومت ســازهی زیرساخت موردنظر در
با توجه به نقشهی پهنهبندی تصویر  ،9بیشترین امتیاز برای
برابر بار انفجاری؛
شبکهی برق این شهر به ترتیب اولویت به نیروگاه برق مرکزی
6 .6درجـهی ضعف در نبود تجهیزات کافی برای پدافند عامل
شهر ،نیروگاه بــرق شرقی شهر ،پست بــرق شمالی شهر و یکی از
(پدافند هوایی) در اطراف زیرساخت موردنظر؛
پستهای برق مرکزی شهر اختصاص داشت .سایر زیرساختها در
7 .7میزان احتمال ایجاد پیامدهای ثانویه (سمیت ،آتشسوزی
رتبههای بعدی قرار داشتند.
و انفجار) در زیرساخت موردنظر.
شبکهی
زیرساخ
سطحبندی
امتیازات
تلفیق
پس از
طور کلی
بیشترین تصویر به
بندیبه ترتیب اولویت به
رتبهشهر
سوختواین
شبکهی
برای
امتیاز
بیشترین
،10
برقپهنهبندی
نقشهی
ت به
توجه
معیارهایی که در این چهار با
تأثیر را داشتند عبارتاند از:
روگاه برق مرکزی شه
سوخت ن
شهر،بهمخزن
بندیغربی
شمال
تقلیل گاز شمال غربی شهر ،ایستگاه
نامیآنها
همراه امتیاز و
زیرساختها
گازرتبه
تقویتهها،
تمامی شبک
داشتند.
بعدی 10قرار
است.ها در
زیرساخت
سایر
وسعتشهر
جنوب برشرقی
سرزمینی
نفتموردنظر
1 .1درجهی تأثیرگذاری زیرساخت
ت
زیرساخ 
هایدر این
رتبه که
معیارهایی
لمشاهده
داشت 11.قاب
اختصاصدر تصویر
و جغرافیایی؛
2 .2نزدیکی زیرساخت موردنظر به تراکم جمعیتی؛
3 .3ارزش اقتصادی سازهی زیرساخت موردنظر؛
4 .4نوع و ماهیت بنیادی یک زیرساخت در میزان تأثیرگذاری بر
سایر زیرساختها.
با توجه به نقشهی پهنهبندی تصویر  ،10بیشترین امتیاز
بــرای شبکهی سوخت ایــن شهر بــه ترتیب اولــویــت بــه ایستگاه
تقلیل گاز شمال غربی شهر ،ایستگاه تقویت گاز شمال غربی شهر،
مخزن سوخت نیروگاه برق مرکزی شهر و انبار نفت جنوب شرقی
شهر اختصاص داشت .سایر زیرساختها در رتبههای بعدی قرار
داشتند.
ت شــبــکـهی سوخت
مــعــیــارهــایــی کــه در ای ــن چــهــار زیــرســاخ ـ 
بیشترین تأثیر را داشتند عبارتاند از:
1 .1ارزش اقتصادی تجهیزات زیرساخت موردنظر؛
2 .2نزدیکی زیرساخت مورد نظر به تراکم جمعیتی؛
3 .3درجهی عدم پراکندگی واحدهای مختلف؛
هدفمند
ت در
سوخت
شبکه
:10های
رساخت
تصویر  :10سطحبندی و اولوی
شبکهی
حمالتتهای
اثرزیرساخ
بندی
یو اولوی
بندی
سطح
تشخیصتوبندی زیتصویر
4 .4درج ـهی ضعف در مالحظات آفــا بــرای کاهش
هدفمند
اثریحمالت
سوخت در
بیشترین تأثیر را داشتند عبارتاند از:
سوخت
شبکه
تهدیدگر؛این چهار زیرساخت
توسط که در
معیارهایی
آشکارسازی در زیرساخت موردنظر
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ارائهی الگوی رتبهبندی شریانهای حیاتی بر اساس آنالیز اجزای اصلی

.1

ارزش اقتصادی تجهیزات زیرساخت موردنظر؛

.2

نزدیکی زیرساخت موردنظر به تراکم جمعیتی؛

.3

درجهی عدم پراکندگی واحدهای مختلف؛

.4

درجهی ضعف در مالحظات آفا برای کاهش تشخیص و آشکارسازی در زیرساخت موردنظر توسط

.5

درجهی ضعف در مقاومت سازهی زیرساخت موردنظر در برابر بار انفجاری؛

.6

درجه ضعف در نبود تجهیزات کافی برای پدافند عامل (پدافند هوایی) در اطراف زیرساخت موردنظ

.7

میزان احتمال ایجاد پیامدهای ثانویه (سمیت ،آتشسوزی و انفجار) در زیرساخت موردنظر.

بهطور کلی پس از تلفیق امتیازات سطحبندی و رتبهبندی تمامی شبکهها ،رتبهبندی زیرساختها به همراه ا
آنها در تصویر  11قابلمشاهده است .معیارهایی که در این  10زیرساخت منتخب منطقهی فرضی ،بیشتر
جهت باالبردن امتیاز رتبه زیرساختها دارا بودند ،عبارتاند از:
.1

ارزش اقتصادی تجهیزات زیرساخت موردنظر؛

.2

درجهی تأثیرگذاری بر وسعت سرزمینی و جغرافیایی؛

.3

نزدیکی زیرساخت موردنظر به تراکم جمعیتی؛

.4

درجهی عدم پراکندگی واحدهای مختلف؛

.5

درجهی ضعف در مالحظات آفا برای کاهش تشخیص و آشکارسازی در زیرساخت موردنظر توس
تهدیدگر.

هدفمند
حمالت
اولویدرتاثر
بندی وشهر
رساختهای
تصویر  :11سطحبندی و اولویتبندی
های شهر در اثر حمالت هدفمند
زیرساخت
بندی
تصویرزی :11سطح
نتایج تحلیلهای آماری

نتایج آزمون کروسکال والی

منتخب منطقهی فرضی ،بیشترین تأثیر را برای باالبردن امتیاز
رتبه زیرساختها دارا بودند ،عبارتاند از:
1 .1ارزش اقتصادی تجهیزات زیرساخت موردنظر؛
2 .2درجهی تأثیرگذاری بر وسعت سرزمینی و جغرافیایی؛
3 .3نزدیکی زیرساخت موردنظر به تراکم جمعیتی؛
4 .4درجهی عدم پراکندگی واحدهای مختلف؛
5 .5درج ـهی ضعف در مالحظات آفــا بــرای کاهش تشخیص و
آشکارسازی در زیرساخت موردنظر توسط تهدیدگر.
نتایجتحلیلهایآماری
نتایج آزمون کروسکال والیس

برای تعیین اینکه بین نظر و رتبههای پاسخدهندگان برای
هر شاخص اختالفی وجود دارد یا ندارد ،از آزمون کروسکال والیس
استفاده میشود .در جدول  5میانگین و انحراف معیار و همچنین
نتایج آزمون کروسکال والیس در رتبهبندی نظرات پاسخگویان را
نشان میدهد .در این جدول رتبهبندی  25معیار فرعی از بین پنج
معیار اصلی سطحبندی زیرساختهای حیاتی انجام شده است.

نتایج آزم ــون نــشــان م ـیدهــد کــه پنج معیار فــرعــی مهم در
رتبهبندی به ترتیب عبارتند از:
1 .1درجهی وابستگی نسبی زیرساخت موردنظر نسبت به سایر
شبکهها؛
2 .2نزدیکی زیرساخت موردنظر به تراکم جمعیتی؛
3 .3میزان زمان الزم برای ترمیم و احیای زیرساخت؛
 4 .4میزان منحصربهفرد بودن تجهیزات زیرساخت موردنظر؛
5 .5میزان منحصربهفرد بودن نحوهی ساخت و اجرا.
گفتنی است براساس نظر پاسخدهندگان در  22معیار از 25
معیار P-Value ،بیش از  5درصد برآورد شده است ،از اینرو میتوان
به تأیید فرض صفر و نبود تفاوت بین رتبههایی که پاسخدهندگان
به شاخصها دادهانــد ،اشــاره نمود .این مسئله شبیه بــودن نظر
پاسخدهندگان را در این معیارها نشان میدهد ،که معیار خوبی
از توافق بین نظر پاسخدهندگان است .سه شاخصی که بین نظر
پاسخدهندگان دارای تفاوت معناداری (بهعلت  P-Valueکمتر از 5
درصد) است ،عبارتند از:

جدول  :5نتایج آزمون کروسکال والیس و رتبهبندی بین معیارها
- Pکروسکال
والیس

انحراف
رتبه بندی
معیار

میانگین

معیارها

0.627

1

1.301

9.95

درجهی وابستگی نسبی زیرساخت موردنظر به سایر شبکهها

0.445

2

1.042

9.92

نزدیکی زیرساخت موردنظر به ترا کم جمعیتی

0.265

3

0.892

9.9

میزان زمان الزم برای ترمیم و احیای زیرساخت موردنظر

0.377

4

0.963

9.85

میزان منحصربهفرد بودن تجهیزات زیرساخت موردنظر

0.742

5

1.315

9.32

میزان منحصربهفرد بودن نحوهی ساخت و اجرای زیرساخت موردنظر

0.427

6

1.032

9.31

درجهی تأثیرگذاری زیرساخت موردنظر بر وسعت سرزمینی (جغرافیایی)

0.327

7

0.440

9.2

درجهی ناپرا کندگی واحدهای مختلف در زیرساخت موردنظر

0.245

8

0.645

9.15

میزان احتمال ایجاد پیامدهای ثانویه پس از بروز حمله هدفند در زیرساخت موردنظر

0.165

9

0.534

9.14

متوسط ارزش کمی و کیفی نیروی انسانی فعال در زیرساخت موردنظر

0.423

10

0.591

8.3

ارزش اقتصادی تجهیزات زیرساخت موردنظر

*0.037

11

0.782

8.3

درجهی ضعف در مقاومت سازهی زیرساخت موردنظر در برابر بار انفجاری

*0.011

12

0.576

8.17

میزان ضعف در افزونگی زیرساخت موردنظر

0.141

13

0.925

8.15

میزان جدید بودن تکنولوژی بهکاررفته در زیرساخت موردنظر

0.345

15

0.863

8.1

0.156

16

0.638

7.5

ارزش اقتصادی سازهی زیرساخت موردنظر

0.383

17

0.889

7.25

درجهی ضعف در نبود تجهیزات کافی برای پدافند عامل در اطراف زیرساخت موردنظر

0.742

18

0.996

7.18

نوع و ماهیت بنیادی یک زیرساخت در میزان تأثیرگذاری بر سایر زیرساختها

0.431

19

0.889

6.54

میزان نزدیکی موقعیت مکانی زیرساخت موردنظر نسبت به مرزهای کشور

0.565

20

1.382

6.25

درجهی تأثیرگذاری و آسیب به محیط زیست در صورت حذف زیرساخت موردنظر

*0.031

21

1.156

6.15

میزان ضعف در آمادگی زیرساخت موردنظر نسبت به پاسخ مؤثر پس از بروز حمله

0.463

22

0.850

5.67

سابقهی بروز تهدید بر زیرساخت موردنظر

0.578

23

0.153

5.35

وضعیت قرارگیری زیرساخت موردنظر از منظر توپوگرافی و موانع محیطی

0.331

24

0.234

5.25

میزان اثر روانی ایجاد شده پس از بروز حملهی هدفمند

0.176

25

1.086

5.2

درجهی ضعف در مالحظات استتار ،اختفا و فریب برای کاهش تشخیص و آشکارسازی
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0.427

14

0.780

8.12

وضعیت قرارگیری سازهی اصلی زیرساخت موردنظر نسبت به سطح زمین
میزان اختالل ایجادکننده در اقتصاد در اثر حذف زیرساخت موردنظر بر کل کشور
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1 .1درج ـهی ضعف در مقاومت ســازهی زیرساخت موردنظر در
برابر بار انفجاری؛
2 .2میزان ضعف در افزونگی زیرساخت موردنظر؛
3 .3میزان ضعف در آمادگی زیرساخت موردنظر نسبت به پاسخ
مؤثر پس از بروز حمله.
تجزیه و تحلیل مؤلفههای اصلی
با توجه به اینکه در این پژوهش پنج معیار اصلی از عوامل
اثرگذار در تعیین سطحبندی زیرساختهای حیاتی معرفی شده
اســت ،باید بــرای هر کــدام از این معیارهای اصلی ،تحلیل PCA
بهصورت جدا گان ه انجام گــردد .این تحلیلها بــرای تمامی پنج
دســتــه معیار ب ـهصــورت مــجــزا انــجــام شــد ،ولــی بــا تــوجــه بــه تعدد
خــروج ـیهــا ،ب ــرای معیار اصــلــی اول بـهعــنــوان نمونه تحلیلها
بهصورت گامبهگام نمایش داده میشود و برای سایر معیارها ،تنها
به ذکر نتایج بسنده میگردد.
اولین عامل مطابق تصویر  ،1معیار ماهیت بنیادی زیرساخت
جدول  :6نتایج آزمون بارتلت و KMO
است .این عامل بر اساس تصویر  1شامل هفت مؤلفه است که در
KMO and Bartlett’s test
جدول  6نتایج آزمون بارتلت و  KMOنشان داده شده است.
برآورد
بر اساس جدول  ،6مقدار ضریب  KMOبرابر با 0/775
ضریب KMO
0.775
گردید .با توجه به اینکه این شاخص از  0/5باالتر است ،کفایت
Approx. chi-square
2425.19
نمونهها برای متغیرها در  PCAمناسب است .بررسیکردن شاخص
آزمون
درجهی آزادی
21
بارتلت
 KMOو آزمــون بارتلت ،حداقل شرایط الزم بــرای  PCAاست .از
P-Value
0.000
اینرو ماتریس دادهها برای  PCAحاوی اطالعات معناداری است،
زیرا مقدار  P-Valueبرای آزمون بارتلت ،کمتر از  0/05است.
در جدول  7نتایج محاسبهی مقادیر ویژه و واریانس متناظر
بــا عــامـلهــا قــابــل مــشــاهــده اس ــت .بـهنــحــویکــه مــقــادیــر وی ــژهی
اولیه9برای هر یک از مؤلفهها در قالب مجموع واریانس تبیینشده
بــرآورد شده اســت .در این بخش ،واریانس تبیینشده بر حسب
درصدی از کل واریانس و درصد تجمعی قابل مشاهده است .مقدار
ویــژهی هر مؤلفه نسبتی از واریــانــس کل متغیرهاست که توسط
آن عامل تبیین میشود .مقدار ویژه از طریق مجموع مجذورات
بارهای عاملی مربوط به تمام متغیرها در آن عامل قابل محاسبه
است .از این رو مقادیر ویژه ،اهمیت مؤلفهها را در عامل «ماهیت
بنیادی زیرساخت» نشان میدهد .پایین بودن این مقدار برای
یک عامل به این معنی است که آن مؤلفه نقش اندکی در تبیین
واریانس مؤلفهها داشته است .همچنین در این جدول مؤلفههایی
نمودارهااسکری گراف برای تعیین تعداد مؤلفهها
تصویر
 :12مؤلفه
تعداد
تصویر  :12نمودار اسکری گرا برای تعیین

کــه مقادیر وی ــژهی آنهــا بــزرگتــر از عــدد یــک بــاشــد ،بهمنزلهی
مؤلفههای نهایی قابل مشاهده است.
براساس جدول  ،7دو مؤلفه قابلیت تبیین واریانسها را دارند.
زیرا این دو عامل قادرند %89/7 ،از واریانس کل مؤلفههای عامل
«ماهیت بنیادی زیــرســاخــت» را در سطحبندی زیرساختهای
حیاتی پوشش نمایند ،که این مقدار قابل مالحظ ه است.
تغییرات مقادیر ویژه در ارتباط با مؤلفهها در تصویر  12قابل
مشاهده است .این نمودار برای تعیین تعداد بهینهی مؤلفهها به
کار میرود .با توجه به این نمودار ،مشاهده میشود که از مؤلفهی
دوم به بعد ،تغییرات مقدار ویــژه کم میشود ،پس میتوان دو
مؤلفه را بهمنزلهی مؤلفههای مهم که بیشترین نقش را در تبیین
واریانس دادهها دارند ،استخراج کرد.
جــدول  8سهم متغیرها و شاخصها را در عاملها ،قبل از
چرخش نشان مـیدهــد .ایــن ضــرایــب از یکسو نشاندهندهی
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جدول  :7درصد واریانس و مقادیر ویژهی مؤلفههای مختلف

جدول  8سهم متغیرها و شاخصها را در عاملها ،قبل از چرخش نشان میدهد .این ضرایب از یکسو نشان
مؤلفه
مقادیر ویژهی
استخراج مؤلفههای ویژهی نهایی
سویی دیگر میتواند برای
اولیه مورد مطالعه است و از
متغیرهای
توانایی مؤلفههای تعیین شده در تبیین واریانس
نهایی
واریانس
درصد
نهاییبرای  PCAواریانس
درصد واریانس
واریانس تجمعی
مشاهده است ،با توجه به اینکه میتو
جدول  8قابل
که در
تجمعی همانطور
استفاده شود.
تناسب متغیرها
1
52.23
52.23
3.66
52.23
52.23
3.66
متغیرها (شاخصها) را در دو مؤلفه جاگذاری کرد؛ دیگر نیازی به انجام چرخش نیست.
0.75

37.46

89.69

37.46

0.75

89.69

2

چهارم ،پنجم و ششم را میتوان
سوم،
معیارهای فرعی
3
94.31
توجه به سهم متغیرها4.62،
از این رو مطابق جدول  ،8با 0.75
قرار داد .با4توجه به نتایج این جدول،
دوم
ی
مؤلفه
در
را
سوم
و
دوم
اول،
مؤلفهی اول و معیارهای (متغیر)
97.11
2.80
0.52
 99.41انسانی»5با استفاده از آنالیز مؤلفهه
کمی و کیفی نیروی
 »0.16و «متوسط ارزش
«میزان منحصربفردبودن تجهیزات
2.30
زیرساختها است.
99.80بندی
زیرساخت» برای سطح
بیشترین معیار تأثیرگذار در عامل
6
«0.03ماهیت بنیادی 0.39
0.20

0.01

دول  :8ماتری

2

مؤ فهها

0.652

0.776

1

0.152
0.101

100.0

مؤ فهها ق ل از چرخش

ارزش اقتصادی سازه

ارزش اقتصادی تجهیزات

7

توانایی مؤلفههای تعیین شده در تبیین واریانس متغیرهای مورد
مطالعه است و از سویی دیگر میتواند برای بررسی تناسب متغیرها
برای  PCAاستفاده شود .همانطور که در جدول  8قابل مشاهده
است ،با توجه به اینکه میتوان تمامی متغیرها (شاخصها) را در
دو مؤلفه جاگذاری کرد ،دیگر نیازی به انجام چرخش نیست.
از این رو مطابق جدول  ،8با توجه به سهم متغیرها ،معیارهای
فرعی ســوم ،چهارم ،پنجم و ششم را میتوان در مؤلفهی اول و
معیارهای (متغیر) اول ،دوم و سوم را در مؤلفهی دوم قرار داد .با
توجه به نتایج این جدول ،معیارهای «میزان منحصر به فرد بودن
تجهیزات» و «متوسط ارزش کمی و کیفی نیروی انسانی» با استفاده
از آنالیز مؤلفههای اصلی ،بیشترین معیار تأثیرگذار در عامل «ماهیت
بنیادی زیرساخت» برای سطحبندی زیرساختها است.
جدول  :8ماتریس مؤلفهها قبل از چرخش
مؤلفهها
2

1

0.652

0.152

ارزش اقتصادی سازه

0.776

0.101

ارزش اقتصادی تجهیزات

-0.042

0.944

میزان منحصربهفرد بودن تجهیزات

-0.452

0.860

میزان منحصربهفرد بودن نحوهی ساخت و اجرا

0.211

0.748

میزان جدید بودن تکنولوژیها

0.214

0.573

سابقهی بروز تهدید

0.938

0.297

متوسط ارزش کمی و کیفی نیروی انسانی

نتیجهگیری
جنگهای دههی اخیر نشان دادهاند که سامانههای تأمین،
انتقال و توزیع انرژی و تأسیسات جنبی آن با توجه به تأثیر قاطعی
که در تداوم زندگی مردم و نیروهای مدافع دارنــد ،یکی از اهداف
دشمن تلقی میگردند .ازاینرو یکی از اهداف اصلی پدافند غیرعامل
بــر محافظت از ن ـیــروی انــســانــی و زیــرســاخـتهــای حیاتی کشور
متمرکز است .ازای ـنرو در این مقاله مدلی بهمنظور اولویتبندی
زیرساختهای حیاتی در اثر حمالت هدفمند بر اســاس تعدادی
معیار اصلی و فرعی ارائ ـه شــده اســت .هر زیرساختی که رتبهی
باالتری کسب کند در اولویت اول اعمال تهدید توسط دشمنان
است و از جذابیت باالتری برخوردار است .بهمنظور سطحبندی
زیرساختها در اثر حمالت هدفمند ،سه فرض بــرای تسهیل در
محاسبات صورت گرفت .ابتدا دشمن از مجموع داراییهای یک
ی یک زیرساخت
زیرساخت با ابــزارهــای موجود ،مهمترین دارای ـ 
ً
را هــدف قــرار میدهد .ثانیا از تسلیحات پیشرفته بــدون ردیابی
ً
و با نقطهزنی بسیار باال استفاده میکند .ثالثا با توجه به دقت در
هدفگیری ،آسیبپذیری زیرساخت مورد هدف بسیار زیاد است.
ازای ـنرو بهمنظور تعیین زیرساختهای با رتبهی باالی جذابیت
توسط دشمن ،پنج معیار اصلی و  25معیار فرعی ارائه شد .گفتنی
است به ازای هر معیار فرعی نیز پنج شاخص و سنجه ارائه شد و
درمجموع  125شاخص طراحی گردید .سپس برای هر زیرساخت،
بر اساس وزن اهمیت هر یک از معیارها و امتیازات کسبشده برای
هر معیار فرعی ،درنهایت امتیاز نهایی زیرساختها محاسبه گردید
و به ترتیب اهمیت ،مرتب و رتبهبندی گردید .انجام این مطالعه
در قالب مدل ارائهشده ،میتواند بهمنزلهی یک دستورالعمل برای
اولویتبندی تمامی زیرساختهای هر یک از مناطق جغرافیایی
کشور اجرایی شود و سپس زیرساختهایی که از اولویت بیشتری
برخوردار باشند ،بودجهی بیشتری بهمنظور تخصیص منابع برای
اجرای مالحظات پدافند غیرعامل ،میتوانند دریافت نمایند.
پس از معرفی و اجرای مدل ،تحلیلهای آماری بر روی دادهها
صورت پذیرفت .در ابتدا به کمک تست کولموگوروف -اسمیرنوف
بررسی ادعای نرمال بودن توزیع دادهها آنالیز شد ،که نتایج نشان
از نرمال نبودن دادههــا و الزام برای استفاده از آزمونهای آماری
غیرپارامتریک داشت .در ادامه رتبهبندی  25معیار فرعی بر اساس
میانگین امتیازهایی که پاسخدهندگان به هر معیار دادند ،صورت
گرفت .همچنین بهمنظور تجزیه و تحلیل بر مقایسهی رتبهها از
آزمون کروسکال والیس که معادل آزمون Fمستقل در روش تحلیل
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این آنالیزها برای سایر معیارهای اصلی نیز به همین صورت
انجام گرفت ،که بهطور خالصه نتایج آن به شرح ذیل است:
	-پس از انجام آنالیز اجــزای اصلی بــرای معیار «محیط
پیرامونی» ،حداقل شرایط الزم بــرای ( PCAشاخص
 KMOو آزمــون بارتلت) تأیید شد و معیارها در نهایت
در دو مؤلفهی اصلی دستهبندی شدند کــه دو معیار
«نزدیکی به ترا کم جمعیتی» و «درجـهی تأثیرگذاری بر
وسعت سرزمین» حائز بیشترین تأثیر در این معیار شدند.
	-پس از انجام آنالیز اجزای اصلی برای معیار «مالحظات
پــدافــنــدی» ،حداقل شرایط الزم بــرای ( PCAشاخص
 KMOو آزمــون بارتلت) تأیید شد و معیارها در نهایت
در دو مؤلفهی اصلی دستهبندی شدند کــه دو معیار
«درجهی عدم پراکندگی واحدهای مختلف» و «درجهی
ضعف در مــقــاومــت س ــازه در بــرابــر بــار انــفــجــاری» حائز
بیشترین تأثیر در این معیار شدند.
	-پس از انجام آنالیز اجزای اصلی برای معیار «پیامدهای
نــاشــی از تــهــدیــد» ،حــداقــل شــرایــط الزم بـ ــرای PCA
(شاخص  KMOو آزمــون بارتلت) تأیید شد و معیارها
در نهایت در دو مؤلفهی اصلی دستهبندی شدند که
دو معیار «میزان زمان الزم برای ترمیم و احیا» و «میزان

احتمال ایجاد پیامدهای ثانویه» حائز بیشترین تأثیر در
این معیار شدند.
	-پس از انجام آنالیز اجزاء اصلی برای معیار «وابستگی»،
حداقل شرایط الزم برای ( PCAشاخص  KMOو آزمون
بارتلت) تأیید شد و معیارها در نهایت در یک مؤلفهی
اصلی دستهبندی شدند که معیار «درج ـهی وابستگی
نسبی زیــرســاخــت مــوردن ـظــر بــه ســایــر شـبـکـههــا» حائز
بیشترین تأثیر در این معیار شد.

واریانس یکطرفه است ،استفاده گردید .پنج معیار فرعی که از نظر
پاسخدهندگان دارای رتبهی باالیی بودند ،به ترتیب عبارتند از:
1 .1درج ـهی وابستگی نسبی زیرساخت موردنظر به سایر
شبکهها (آب ،برق ،گاز ،نفت و حملونقل ،ارتباطات و
)...؛
2 .2نزدیکی زیرساخت موردنظر به تراکم جمعیتی؛
3 .3مــیــزان زم ــان الزم جــهــت تــرمــیــم و احــیــای زیــرســاخــت
موردنظر؛
4 .4میزان منحصربهفرد بودن تجهیزات زیرساخت موردنظر؛
5 .5مــیــزان منحصربهفرد بــودن نــحــوهی ساخت و اجــرای
زیرساخت موردنظر.
در ادامــه پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی در این حوزه ارائه
میشود:
1 .1پــیــشــنــهــاد مـ ـیگ ــردد مـ ــدل ارائـ ـ ــه شـ ــده ب ـ ــرای تــمــامــی
زیرساختها در مناطق مختلف کشور پیادهسازی شود و
زیرساختهای با اولویت باال در اولویت نخست اقدامات
پدافند غیرعامل قرار گیرند.
2 .2تــوصــیــه مـ ـیش ــود مــعــیــارهــایــی ب ـ ــرای اولــوی ـتبــنــدی
زیــرســاخ ـتهــا بــر اث ــر ســایــر تــهــدیــدات (ب ـهجــز حمالت
هدفمند) ارائه گردد.
3 .3پیشنهاد میگردد در تحقیقاتی مجزا معیارهایی برای هر
یک از سالحهای مبنا بهصورت مجزا ارائه شود.

پینوشت
1. Utility System
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2. Transportation
.3معیار کارور ،بر اساس  6شاخص حیاتی بودن ،قابلیت دسترسی ،قابلیت
بازیابی ،آسیبپذیری ،قابلیت جاسوسی و افزونگی به ارزیابی اهمیت
داراییها میپردازد.
4. Kolmogorov–Smirnov test
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5. Principal Component Analysis
6. Kaiser-Mayer-Olkin index
7. Bartlett Test
8 .Varimax
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نهــای غیرقطعــی
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چکیده
، با در نظر گرفتن این عدم قطعیتها در مسائل واقعی.عدم قطعیتها در جهان پیچیدهی امروزی جزء جداییناپذیر مسائل روزمره هستند
 شرایط خاص حادثهخیز بودن کشورمان که سالیانه شاهد تعداد زیادی از این حوادث طبیعی.میتوان به سطح قابلاعتمادتری از نتایج دست یافت
 لزوم توجه خاص به ارائهی خدمات درمانی اورژانسی به مصدومان و مجروحان، تصادفات و تلفات انسانی هستیم، سیل،و غیرطبیعی اعم از زلزله
 نقش ارزندهای در کاهش، در این راستا ایجاد سامانههای بیمارستانی متحرک.در صحنه یا محل نزدیک به آن را در اولویت ویژهای قرار میدهد
 در این مقاله نگاهی نو به موضوع زمانبندی و برنامهریزی توالی عملیات فعالیتهای درمانی در بیمارستانهای صحرایی.تلفات خواهند داشت
 مدل ارائهشده به تخصیص و تعیین توالی فعالیتهای درمانی (کارها) در اتاقهای عمل (ماشینها) در یک.با زمانهای غیرقطعی شده است
، بهمنظور حل این مدل از الگوریتم تبرید شبیهسازیشده استفاده شده است و عملکرد بهتر این الگوریتم فرا ابتکاری.بیمارستان صحرایی میپردازد
 تغییرات قابل توجهی را پس از اعمال عدم قطعیت، نتایج. تضمینشده است،با یکی از روشهای طراحی آزمایشها تحت عنوان روش سطح پاسخ
 میزان تغییرات در برنام ه را نسبت به، میزان تأثیر عدم قطعیت در مدل به نظر تصمیمگیرنده بستگی دارد و میزان اعمال آن.در مدل نشان میدهد
.حالت قطعی تعیین میکند
 بیمارستان صحرایی، بهینهسازی استوار، عدم قطعیت، توالی عملیات، زمانبندی:واژههای کلیدی
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Robust scheduling and sequencing in
unrelated parallel units considering uncertain
time
Case Study of Field hospital
Mojtaba Nouri1, Emran Mohammadi2*
Abstract
bstract: Uncertainties in today's complex world are an integral part of common issues. Given these uncertainties
in real issues, we can achieve a more reliable level of results. The special circumstances of our country's emergencies, which witness many of these natural and abnormal events, such as earthquakes, floods, accidents and human
casualties every year, require special attention to the provision of emergency medical services to injured people at the
scene or near the site in priority Specifically, developing mobile hospital systems will have a significant role in reducing mortality rates. In this article, a new look at the issue of therapeutic activities scheduling and sequencing in field
hospitals has been uncertain. The proposed model for the assign and sequence therapeutic activities (jobs) in the operating rooms (machines) of a field hospital. In order to solve this model, Simulated Annealing algorithm has been used
and the performance of this meta-heuristic algorithm is guaranteed by a methods of designing experiments, called the
Response surface method. The results show significant changes after applying uncertainty in the model. The degree of
uncertainty impact in the model depends on the decision maker, and its degree of application determines the degree of
variation in the program relative to the certain state.
Keywords: Scheduling, Sequencing, Uncertainty, Robust optimization, Field hospital.
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زمانبندی و توالی عملیات استوار در واحدهای موازی
غیرمرتبط با زمانهای غیرقطعی

زمانبندی و تعیین توالی ،ابزارهای بسیار مهمی در افزایش
بهرهوری ،استفادهی بهینه از منابع ،سودآوری خط تولید و حفظ
موقعیت رقابتی در محیطهای تولید با تغییرات سریع هستند.
در واقع زمانبندی و تعیین توالی کارها دارای کاربرد گستردهای
هستند که از طراحی تعیین توالی فرایندها و جریان تولید بر روی
ماشینآالت تولیدی گرفته تا مدلسازی صف در صنایع خدماتی
را شامل مـیشــونــد .از طرفی م ـیتــوان زمــانبــنــدی را نوعی تابع
تصمیمگیری دانست که برنامهی زمانی در آن تعیین میگردد،
ب ه عبارتی دیگر زمانبندی در ا کثر سیستمهای ساخت و تولید
بهمنزلهی یک فرایند مهم تصمیمگیری عمل میکند .ماشینهای
م ــوازی بهمنزلهی یکی از زیرمجموعههای اصــلــی در تکنیک
زمانبندی ،دارای نقش مهمی هستند و زمانبندی بهطور پیوسته
بر مبنای معیارهای عملکرد مختلف مورد نظر محققان بوده است
[.]3 ،2 ،1
ماشینهای م ــوازی را م ـیتــوان بــه ســه دســتــه تقسیم کــرد:
ماشینهای موازی یکسان ،1با سرعتهای متفاوت 2و غیرمرتبط.3
ً
در مسائل مربوط به ماشینهای موازی یکسان ،ماشینها دقیقا
یکساناند ،سرعت یکسانی در پردازش کارها دارند و هیچ تفاوتی
بین آنها وجود ندارد .ماشینهای موازی با سرعتهای متفاوت،
ماشینهای یکسانی هستند که سرعتهای متفاوتی نسبت به هم
دارند .ماشینهای موازی غیرمرتبط ،ماشینهای یکسانی هستند
که هر یــک ،بــرای پــردازش هر کــار ،سرعت متفاوتی دارنــد و بین
سرعت انجام کارها هیچ رابطهای وجود ندارد [ .]1در این مقاله
ماشینهای موازی غیرمرتبط مورد بررسی قرار گرفته است.
در بین پژوهشهای صورت گرفته از زمانبندی و تعیین توالی
کارها بر روی ماشینهای موازی غیرمرتبط ،رودریگز و همکاران ،به
حداقلسازی مجموع وزنی زمانهای خاتمهی کارها در یک مدل
ریاضی اقدام نمودند و از الگوریتم حریص تکرارشونده 4برای حل آن
استفاده کردند [ .]4در مقالهی دیگری رودریگرز و همکاران از روش
جستجوی انطباق تصادفی حریصانه 5بهمنظور کاهش مجموع
وزنــی زمــانهــای خاتمه ،استفاده نمودند [ .]5تــران و همکاران
مدل کمینهسازی زمان خاتمه را در حضور زمانهای وابسته به
توالی ،با استفاده از روش شاخه و بررسی 6و جستجوی بزرگ محلی
سازگار 7حل کردند [ ]6روزالــس و همکاران ،از جستجوی متغیر
محلی 8و الگوریتم چند-شروعه 9به حل این مدل پرداختند [.]7
ُرچا و همکاران یک مدل برنامهریزی ریاضی با زمانهای وابسته
به توالی ارائه نمودند و با روش شاخه و کران و جستجوی انطباق
تصادفی حریصانه به حل آن پرداختند [.]8
لین و سیهه ،یک مدل ریاضی با هدف حداقل نمودن مجموع
وزنی زمانهای تأخیر با محدودیتهای زمان آغاز کارها و زمان
آمادهسازی وابسته به توالی ارائه دادند و از ترکیب الگوریتمهای
جستجوی ممنوعه 10و بهینهسازی کلونی مورچهها 11برای حل آن
بهره بردند [ ،]9اما لیائو و همکاران ،حداقلسازی بزرگترین زمان
خاتمه در حضور محدودیتهای زمان آغاز کارها و زمان آمادهسازی
وابسته به توالی را با استفاده از الگوریتمهای ترکیبی بهینهسازی

کلونی مورچهها ،جستجوی ممنوعه و تبرید شبیهسازی شده
مورد بررسی قرار دادند [ .]10بیتار و همکاران ،یک مدل ریاضی با
هدف کمینهسازی مجموع وزنی زمانهای خاتمه با در نظر گرفتن
14
محدودیت منابع کمکی 13و محدودیتهای واجد شرایط بودن
ارائه دادند که با الگوریتم ِم ِمتیک 15حل شد [.]11
ب ــا در ن ـظــر گــرف ـتــن ع ــدم قـطـعـیــت در پــارام ـتــرهــای مسائل
زمانبندی ،به دستهبندی دیگری از پژوهشهای صورت گرفته
میرسیم .آلکان و باسگیل ،زمان پردازش کارها را عدد فازی مثلثی
در نظر گرفتند و با الگوریتم ژنتیک مــدل کمینهسازی حداکثر
زمــان خاتمه را حل نمودند [ ،]12امــا بالین ،عــاوه بر الگوریتم
ژنتیک از شبیهسازی نیز استفاده نمود [ .]13لیائو و سو ،از ترکیب
الگوریتمهای بهینهسازی کلونی مورچهها ،بهینهسازی ازدحام
ذرات 16و شبیهسازی تبرید شده در محیط فازی استفاده نمودند
[ .]14ترابی و همکاران ،یک مدل ریاضی دو هدفه با پارامترهای
فازی مثلثی ارائه دادند و از الگوریتم بهینهسازی ازدحام چندهدفه
بهمنظور حل آن استفاده کردند [ .]15نادری ِبنی و همکاران ،نیز
یک مدل ریاضی دو هدفه با اعــداد فــازی ذوزنـقـهای ارائــه دادند
[.]16
در هیچکدام از مقاالت موجود در مرور ادبیات ،عدم قطعیت
مسائل زمانبندی به صــورت بهینهسازی استوار در نظر گرفته
نشده است .در این مقاله به علت باال بودن سطح عدم قطعیت
در بیمارستانهای صحرایی ،برای اولین بار نسبت به بهینهسازی
استوار اقدام شده است .گفتنی است که در مورد بیمارستانهای
صحرایی کارهای محدودی انجام شده است [،20 ،19 ،18 ،17
 .]23 ،22 ،21عمده کارهای صورت گرفته در مورد بیمارستانهای
صحرایی ،به توضیحات و راهکارهای کیفی در مــورد مدیریت و
برنامهریزی بیمارستانهای صحرایی بسنده کردهاند [،18 ،17
 ]22 ،21 ،20 ،19و در مــورد برنامهریزی فعالیتهای درمانی در
اتاقهای عمل این نوع از بیمارستانها ،پژوهشی انجام نشده
است.
ادبیات مــورد استفاده بهمنظور زمانبندی و توالی عملیات
در حوزههای تولیدی ،متفاوت با ادبیات واحدهای خدماتی نظیر
مرا کز بیمارستانی است .استفاده از لفظ «ماشینهای مــوازی» در
مــرور ادبیات مبحث زمانبندی و توالی عملیات بسیار پرکاربرد
اســت .علیرغم مقاالت بسیار زیــادی که در حــوزههــای تولیدی،
منتشر شده است ،تاکنون از زمانبندی و توالی عملیات در حوزهی
پزشکی مرتبط با مدیریت بیمارستان صحرایی استفاده نشده
اســت .از ایــن رو ،اتــاقهــای عمل در بیمارستانهای صحرایی
بهمنزلهی ماشینهای موازی در نظر گرفته شده است و همچنین
فعالیتهای درمانی بهمنزلهی کارها ،لحاظ شده است.
در این مقاله برنامهریزی مسائل مربوط به اتاقهای عمل
موازی ،با توجه به تابع هدف کمینهسازی حداکثر زمان خاتمه در
حضور زمان آمادهسازی وابسته به توالی عملها ارائه میشود .در
مدل ریاضی ارائهشده ،زمان پردازش فعالیتهای درمانی با عدم
قطعیت مواجه است و دارای عدم قطعیت از نوع استوار 17است .با
استفاده از مدل ارائهشده توسط برتسیماس ،عدم قطعیت زمان
12

پ ــردازش در مــدل لحاظ مـیشــود .با الگوریتم فــرا ابتکاری تبرید
شبیهسازیشده ،مدل پیشنهادی حل میگردد .بهمنظور عملکرد
بهتر الگوریتم تبرید شبیهسازیشده ،یکی از روشهــای طراحی
آزمایشها تحت عنوان روش سطح پاسخگویی به کار گرفته شده
است.

مدلسازی ریاضی
در ایــن بخش ،مجموعهها ،پارامترها و متغیرهای تصمیم
تعریف میشوند .مدل مسئله  R m s ijk C maxارائه میگردد و زمان
پردازش کارها بر روی ماشینها بهطور غیرقطعی لحاظ میشود و
مدل بهینهسازی استوار برتسیماس و سیم بر آن اعمال میشود.
مجموعهها،پارامترهاومتغیرها
در مسائل زمــانبــنــدی و تــوالــی ،مجموعه Nتایی از کارها
(فعالیتهای درمــانــی) بــایــد بــر روی یــک مجموعه Mتایی از
ماشینها (اتاقهای عمل) ،با هدف حداقلسازی حدا کثر زمان
خاتمه برنامهریزی شود .هر فعالیت درمانی دارای زمان پردازش
 pijمربوط به زمان مورد نیاز برای پردازش فعالیت درمانی  jدر اتاق
عمل  iام اســت .اتاقها در این سیستم ارتباطی ندارند ،به این
معنی که فعالیت درمانی  jمیتواند یک زمــان پــردازش بیشتر از
فعالیت درمانی  kدر یک اتاق عمل داشته باشد ،اما معکوس آن
میتواند در یک اتاق عمل دیگر درست باشد .در این مسئله زمان
آم ــادهس ــازی وابــســتــه بــه تــوالــی بــا  s ijkتعریف م ـیشــود کــه زمــان
آمادهسازی بین تکمیل فعالیت درمان  jو شروع فعالیت درمانی k
است به شرط آنکه فعالیت درمانی jپیش از فعالیت درمانی kدر
فعالیت درمــانــی  iبــاشــد .فعالیت درمــانــی کــه در ابــتــدای لیست
برنامهریزی هر اتاق عمل قرار بگیرد ،زمان آمادهسازی ندارد .هدف
از این مسئله تعیین نحوهی اختصاص دادن فعالیت درمانی به
اتاق عمل است و سپس این فعالیتها را در هر اتاق عمل بهمنظور
به حداقل رســانــدن حدا کثر زمــان خاتمهی عملها در هر اتــاق،
مرتب میکند [.]24
 C maxحدا کثر زمان خاتمه فعالیتهای درمانی

 Vیک عدد بزرگ و مثبت.
متغیر باینری است ،مقدار یک میپذیرد اگر فعالیت
 xدرمانی  jپس از فعالیت درمانی  kانجام شود و در غیر
ijk
این صورت مقدار صفر میگیرد.
مدل
در ادامــه مدلسازی ریاضی مسئلهی زمانبندی ارائــه شده
است .دو متغیر تصمیم  C jو  x ijkتصمیمات مربوط به یک فعالیت
درمانی را نشان میدهند .این متغیرهای تصمیم ،اتاقی که یک

minimize C max

رابطهی :1

s .t .
رابطهی :2

k ∈N

=1

رابطهی :3

j ∈N

=1

رابطهی :4

j ∈ N ,i ∈ M

x ijk

ijk

∑ ∑x

ijk

∑ ∑x

∑

h ∈N o ,h ≠ j

j ∈N o , j ≠ k i ∈M

k ∈N o , j ≠ k i ∈M

= x ijk

∑

k ∈N o , k ≠ j

C k − C j +V (1 − x ijk ) ≥ s ijk + p ik

رابطهی :5

j ∈ N o , k ∈ N , j ≠ k ,i ∈ M
≤1

i ∈M

رابطهی :6
رابطهی :7

i0j

∑x

j ∈N

C0 = 0

رابطهی :8

+ p ik )x ijk ≤ C max i ∈ M

رابطهی :9

j ∈ N o , k ∈ N , j ≠ k ,i ∈ M

ijk

∑ ∑ (s

j ∈N o , j ≠ k k ∈N

}x ijk ∉ {0,1

محدودیت  2و همینطور محدودیت  ،3تضمین میکنند که هر
ً
ت درمانی یک بار و دقیقا در یک اتاق انجام شوند .محدودیت
فعالی 
 4بیان میکند که یک عمل فقط در یک توالی میتواند حضور
داشته باشد .محدودیت  5زمان تکمیل هر فعالیت درمانی را تعیین
میکند بهطوریکه اگر فعالیت درمانی  jپیش از فعالیت درمانی k
ت درمانی k
در اتــاق عمل  iانجام شــود ،زودترین زمانیکه فعالی 
گتــر از مـجـمــوع زم ــان خاتمهی
م ـیتــوانــد پــایــان یــابــد بــایــد بــزر 
فعالیتهای درمانی  jو زمان آمادهسازی بین فعالیت  jو فعالیتk
و زمان انجام فعالیت kباشد .اگر فعالیت  kبهطور مستقیم بعد از
فعالیت  jدر اتــاق عمل  iبــرنــامـهریــزی شــده بــاشــد0 ،
=  1 − x ijkو
محدودیت به  C − C ≥ s + pتبدیل میشود .اگر فعالیت  kبه
طور مستقیم بعد از فعالیت  jدر یک اتاق عمل برنامهریزی نشده
باشد0 ،
=  1 − x ijkو عالمت  Vبزرگ باعث میشود که محدودیت
در نظر گرفته نشود .این محدودیت اطمینان حاصل خواهد کرد که
یک توالی معتبر از فعالیتهای درمانی در هر اتاق برنامهریزی شود
و هیچ یک از زمانهای پــردازش فعالیتهای درمانی با یکدیگر
همپوشانی نداشته باشند .محدودیت  6تضمین میکند که تنها
یک فعالیت میتواند برای اولین بار در هر اتاق عمل برنامهریزی
شــود .محدودیت  7زمــان تکمیل فعالیت فرضی صفر را تعیین
میکند ،یک فعالیت کمکی که برای اجــرای شروع برنامه در نظر
گرفته میشود و مدت زمان آن صفر است .محدودیت  8برای هر
ت
یک از اتاقها ،حداکثر زمان خاتمه را محاسبه میکند و محدودی 
ik

ijk

j
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زمانبندی و توالی عملیات استوار در واحدهای موازی
غیرمرتبط با زمانهای غیرقطعی

 Cزمان خاتمه یا تکمیل فعالیت درمانی  jام
j
 Mمجموعه اتاقهای عمل
مجموعه فعالیتهای درمانی که باید برنامهریزی
N
شوند.
مجموعه فعالیتهای درمانی که باید برنامهریزی شوند
 N oبه عالوه یک گره ساختگی (که با صفر اندیس میگیرد).

عملیات پزشکی در آن انجام میشود را تعیین میکنند ،توالی انجام
عملیات بر یک اتــاق عمل و زمــان خاتمه هر فعالیت درمــانــی را
مشخص میکنند.

 9متغیرهای تصمیم را بـهصــورت باینری (صفر و یــک) تعریف
میکند.
گفتنی است که محدودیت  8به محاسبهی C maxتخصیص
یافته است ،که هدف مقاله حداقل نمودن آن است .حداقلسازی
ً
 C maxبیشتر برای بیمارستانهای صحرایی کاربرد دارد که معموال
فعالیتهایشان به صورت دورهای و پــروژهای است .در خصوص
بیمارستانهای غیرصحرایی ،که فعالیتهایشان به صورت مستمر
ادامه دارد ،توابع هدف خاتمه فعالیتها ( )C maxکارایی چندانی
ندارد و از توابع هدف دیگری استفاده میگردد.
همچنین در مــحــدودی ـتهــای  5تــا  ،8بــا تــوجــه بــه کمبود
دادههـ ــای مــربــوط بــه بیمارستانهای صــحــرایــی ،عــدم قطعیت
پــارامــتــرهــایــی مــانــنــد زمـ ــان ان ــج ــام فــعــالــی ـتهــای درم ــان ــی ،به
صــورت اســتــوار در نظر گرفته شــده اســت .ا گرچه ممکن اســت در
بیمارستانهای غیرصحرایی نیز عدم قطعیت مطرح گردد لیکن،
میتوان با توجه به دادههــای گذشته ،نسبت به استخراج تابع
چگالی و یا تابع درجـهی عضویت اقــدام نمود که این امر موجب
استفاده از عدم قطعیت به صــورت احتمالی و یا فــازی میگردد.
از ایــن رو ،بهینهسازی اســتــوار کــه بیشترین عــدم قطعیت را در
مدلسازیها لحاظ میکند برای بیمارستانهای صحرایی مورد
استفاده قرار گرفت.
عدم قطعیت در مدل
در این مقاله به طور گستردهای بر ابزارهای بهینهسازی قوی
توسعه یافته تــوســط برتسیماس و سیم [ ]25ب ــرای مسئلهی
برنامهریزی خطی تکیه شده است .با توجه به عدم اطمینان در
دادهها ،مسئلهی زیر در نظر گرفته شده است:
min c ' x : Ax ≤ b , l ≤ x ≤ u ,
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فرض میشود که عدم قطعیت در ماتریس  Aوجود دارد:

{

}

A = A ∈ R m ×n | aij ∈ aij − aˆij , aij + aˆij  ∀i , j .

مسئلهی استوار به صورت مقابل فرموله میشود:
(*)

j ∈ N o , k ∈ N , j ≠ k ,i ∈ M

از ط ــرف ــی ،م ــدل بــرتـسـیــمــاس و س ـیــم بـ ــرای مــدلهــایــی با
محدودیتهای ≤ معرفی شده است ،ولیکن محدودیت  10از این
ویژگی برخوردار نیست ،بهمنظور ایجاد این ویژگی ،محدودیت را
در  -1ضرب میکنیم:
رابطهی :11
−C k + C j −V (1 − x ijk ) + p ik y ik ≤ −s ijk
j ∈ N o , k ∈ N , j ≠ k ,i ∈ M

minc ′x

s .t .
Ax ≤ b , ∀A ∈ A

l ≤ x ≤u
زمانبندی و توالی عملیات استوار در واحدهای موازی
غیرمرتبط با زمانهای غیرقطعی

قضیهی ( 1برتسیماس و سیم) :مسئلهی برنامهریزی خطی
غیرقطعی دارای همتای خطی و استوار زیر است:
(**)

 ، Γپارامتری است که درجهی محافظه کاری را کنترل میکند.
بنابراین همتای استوار از همان کالس بهمنزلهی مسئلهی اسمی
است ،یعنی یک مسئلهی برنامهریزی خطی است .این یک ویژگی
بسیار جذاب از این رویکرد است ،زیرا مسائل برنامهریزی خطی به
آسانی با بستههای بهینهسازی استاندارد حل میشوند .عالوه بر
این ،ا گر در مسئلهی اصلی (*) ،برخی از متغیرها محدود به اعداد
صحیح باشند ،همتای استوار (**) خواص مشابه را حفظ میکند،
یعنی همتای اس ـتــوار یــک مسئلهی بــرنــامـهریــزی عــدد صحیح
مختلط ،یک مسئلهی برنامهریزی عدد صحیح است [.]25
همانطور که گفته شد زمان پردازش از نوع غیرقطعی و استوار
= p ik
در نظر گرفته شده است و بهصورت ] [ pik − pˆ ik , pik + pˆ ik
تعریف میشود .بر این اساس ،متغیر تصمیم دیگری تحت عنوان
 q ikتعریف میشود تا عــدم قطعیت بر اســاس مقدار آن در مدل
لحاظ گردد .پارامتر  pikدر محدودیتهای  5و  8وجود دارد ،مدل
برتسیماس و سیم بر روی این محدودیتها تأثیر خواهد گذاشت.
در محدودیت  5پارامتر  p ikدر هیچ متغیری ضرب نشده است به
همین دلیل ،نمیتوان از مدل برتسیماس و سیم برای رفع عدم
قطعیت آن استفاده کرد ،از این روی از یک متغیر کمکی موقت
تحت عنوان  y ikاستفاده میشود .محدودیت  5به صــورت زیر
بازنویسی میشود:
رابطهی C k − C j +V (1 − x ijk ) − p ik y ik ≥ s ijk :10

با ایجاد تغییرات فــوق ،میتوان از مــدل برتسیماس و سیم
استفاده کرد:
رابطهی :12
−C k + C j −V (1 − x ijk ) + p ik y ik + z 'ijk Γ 'ijk + q ik ≤ −s ijk

j ∈ N o , k ∈ N , j ≠ k ,i ∈ M

min c ′x

s .t .
, ∀i

p ij ≤ bi

∑

j :( i , j )òJ

, ∀ (i , j ) ∈ J

x j + z i Ãi +

∑a

ij

j

z i + p ij ≥ aˆij y j
−y j ≤ x j ≤ y j

lj ≤ x j ≤uj
p ij ≥ 0, z i ≥ 0 , y j ≥ 0.

رابطهی :13

z 'ijk + q ijk ≥ pˆ ik y ik
j ∈ N o , k ∈ N , j ≠ k ,i ∈ M

بعد از تبدیل محدودیت  5که با استفاده از متغیر کمکی موقت
 y ikصورت پذیرفت ،حال با جاگذاری  ، y = 1این متغیر را از مدل
حذف میکنیم و دوباره در مقدار  -1ضرب میکنیم:
ik

رابطهی :14

C k − C j +V (1 − x ijk ) − p ik − z 'ijk Γ 'ijk − q ik ≥ s ijk

j ∈ N o , k ∈ N , j ≠ k ,i ∈ M

z 'ijk + q ijk ≥ pˆ ik

رابطهی :15

j ∈ N o , k ∈ N , j ≠ k ,i ∈ M
محدودیتهای  14و  15جایگزین محدودیت  5میگردد.

اما در مورد محدودیت  ،8به دلیل حضور متغیر تصمیم x ijk

بدون هیچ واسطهای از مدل برتسیماس و سیم استفاده میشود و
خواهیم داشت:
رابطهی :16
≤ C max

ik

∑q

k ∈N

x ijk + z "i Γ"i +

ik

∑ ∑p

+

j ∈N o , j ≠ k k ∈N

ijk

∑ ∑s

j ∈N o , j ≠ k k ∈N

i ∈M
رابطهی :17

) x ijk

∑

j ∈N o , j ≠ k

( z "i + q ik ≥ pˆ ik

k ∈ N ,i ∈ M

محدودیتهای  16و  17نیز جایگزین محدودیت  8میشوند.
عــاوه بر این محدودیت  ،18متغیرهای تصمیم جدید را تعریف
میکند.
:18
ی
ه
رابط
q ik ≥ 0, z 'ijk ≥ 0, z "ijk ≥ 0
j ∈ N o , k ∈ N , j ≠ k ,i ∈ M

رویکرد حل مسئله

max

ijk

m

−∆E T
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برنامهریزی ماشینهای غیرمرتبط با زمانهای آمادهسازی
وابسته به توالی که به دنبال حداقلسازی حدا کثر زمان خاتمهی
ماشینها است (یعنی  ) R s Cبــرای دو ماشینNP-hard ،
است [ .]7بنابراین برای بیش از دو ماشین نیز  NP-hardخواهد
ً
بود .همانطور که قبال به آن اشاره شد ،در اینجا ماشینهای موازی،
اتــاقهــای عمل مــوازی هستند .از طرفی ،عــدم قطعیت به این
پیچیدگی افــزوده اســت .بهمنظور حل این مــدل ،از الگوریتم فرا
ابتکاری تبرید شبیهسازیشده استفاده میشود .بهطور کل عملکرد
یک الگوریتم فرا ابتکاری تا حدود زیادی به تعیین پارامترهای آن
الگوریتم ،بستگی دارد اما ارائـهی مقادیر و سطوح عمومی برای
پارامترهای یک الگوریتم فرا ابتکاری امکانپذیر نیست و باید برای
هر مسئله بهطور جدا گانه محاسبه گردد [ .]26از این رو از روش
طراحی آزمایشات سطوح پاسخ برای تعیین پارامترهای الگوریتم
تــبــریــد شــبــی ـهســازیشــده اســتــفــاده مــیش ــود .در ادامـ ــه بــه دلیل
تأثیرگذاری مقدار پارامتر  Γدر تعیین پاسخ بهینهی مدل ،احتمال
نقض محدودیتهایی که با عدم قطعیت روب ـهرو هستند ،مورد
بررسی قرار میگیرد تا عالوه بر تعیین پارامترهای الگوریتم ،مقدار
مناسب  Γنیز مشخص شود.

الگوریتمتبریدشبیهسازیشده
الگوریتم تبرید شبیهسازیشده ،یک الگوریتم بهینهسازی فرا
ابتکاری ساده و اثربخش در حل مسائل بهینهسازی است .منشأ
الگوریتم تبرید شبیهسازیشده ،کارهای کریک پاتریک و کرنی و
همکارانشان در سالهای  ۱۹۸۳اســت .آنهــا بــرای حل مسائل
پیچیدهی بهینهسازی روشــی مبتنی بر تکنیک تبرید تدریجی
پیشنهاد نمودند .الگوریتم تبرید شبیهسازیشده برای حل یک
مسئلهی بهینهسازی ،ابتدا از یک جــواب اولیه شــروع میکند و
سپس در یک حلقهی تکرار به جوابهای همسایه حرکت میکند.
ا گر جواب همسایه بهتر از جواب فعلی باشد ،الگوریتم آن را بهعنوان
جواب فعلی قرار میدهد (به آن حرکت میکند) ،در غیر این صورت،
الگوریتم آن ج ــواب را بــا احتمال
 eبـ هعـنــوان ج ــواب فعلی
میپذیرد .در این رابطه  ∆Eتفاوت بین تابع هدف جواب فعلی و
جواب همسایه است و  Tیک پارامتر به نام دما است .در هر دما
یشــود و سپس دمــا بــه آرام ــی کاهش داده
چندین تــکــرار اجــرا مـ 
میشود .در گامهای اولیه دما خیلی باال قرار داده میشود تا احتمال
بیشتری برای پذیرش جوابهای بدتر وجود داشته باشد .با کاهش
تدریجی دمــا ،در گامهای پایانی احتمال کمتری بــرای پذیرش
جوابهای بدتر وجود خواهد داشت و بنابراین الگوریتم به سمت
یک جــواب خــوب همگرا میشود .در ایــن الگوریتم ،جوابهای
مسئله معادل اتمهای جسمی است که میخواهیم تبرید کنیم و
تابع هدف کمینه کــردن میزان بینظمی و تنش بین مولکولها
است .از این رو برای رسیدن به این هدف ،باید دما را کاهش داد تا
مــیــزان تنش کــاهــش یــابــد .دمــا در هــر مــرحـلـهی ایــن الگوریتم،
آستانهی مجاز بینظمی را نشان مـیدهــد .یکی دیگر از نکات
اساسی در  ،SAاستراتژی جستجوی همسایگی اســت .ایــن امر
میتواند با توجه به ماهیت مسئله ،بسیار پیچیده باشد .چگونگی
حرکت از نقطهای به نقطهی دیگر بستگی به ساختار عملگرهای
طراحی شده دارد .دستیابی به نقاط کشف نشده فضای جواب و
همچنین جستجوی دقیق همسایگی نقاط ،منوط به طراحی
عملگرهای کارا و مؤثر است .این کار در بسیاری از مسائل پیچیدهی
بهینهسازی با متغیرهای تصمیم متنوع و محدودیتهای متعدد،
امری دشوار است ،تا آنجاییکه ممکن است بسیاری از رویکردهای
فرا ابتکاری در عمل کارایی خود را از دست بدهند [.]27
18
روش طراحی سطح پاسخ
روش طراحی آزمــایــش یک ابــزار قــوی بــرای افــزایــش کیفیت
محصول و رفع علل ایجاد زیانهای کیفی بهویژه در مراحل قبل
از تولید محصول یا ارائهی خدمت است [ .]28روشهای طراحی
آزمایش مختلفی وجود دارد که هر یک دارای محاسن و معایبی
اس ــت .یکی از مسائلی کــه م ـیتــوان از روش طــراحــی آزمایشها
استفاده کرد ،مسئلهی تنظیم پارامترهای اولیهی الگوریتمهای
فرا ابتکاری است .الگوریتمهای فرا ابتکاری از جمله روشهای
ً
بهینهسازی هستند که اکثرا از طبیعت الهام گرفته شدهاند و با
توجه به نیاز مسئله میتوانند بسیار پر کاربرد و مؤثر باشند [.]29
روش طراحی سطوح پاسخ از تکنیکهای ریاضی و آمــاری
است که برای مدل کردن و آنالیز مسائل ،مفید خواهد بود .این

[]31
سطوحپاسخ
روش سطوح
توسط روش
تابع توسط
تصویر :1:1نحو
]31
پاسخ [
تخمین تابع
یتخمین
نحوههی
تصویر

موضوع در شرایطی است که پاسخ مورد نظر ما از چندین متغیر تأثیر
رابطهی
داش ــت از مــدلهــای مرتبه بــاال تــر یعنی second-order model
پذیرد و هدف ما بهینهسازی این پاسخها است .هدف روش
می
:19
استفاده کنیم [.]32
سطوح پاسخ یافتن ارتباط بین متغیرها و پاسخهای آنها است
رابطهی :22
[.]30
E ( y )  f (k x 1 , x 2 ) k
k
k
رابطهیدر تصویر  1مثالی را مالحظه میکنید که از دو متغیر در سطوح
= y
β 0 + ∑ βi x i + ∑ βii x i + ∑∑ βij x i x j + ε
:20
مختلف و یک پاسخ تشکیل شده است و معادلهی  19پاسخهای
=
=
=
i 1
i 1
i 1 i<j
خود سیستم را نشان میدهد .حال ،معادلهای را تخمین میزنیم
که انتظار داریــم پاسخ آن بــدون در نظر گرفتن خطر و نویز ) (ε
در این مرحله با استفاده از نرمافزار  ،Design Expertآزمایشات
توصیهتعداد
دوم برابر
مرتبهk ،
مدلی 21
معادله
در
کنیم.
می
استفاده
first-order
model
جملهایهای کممرتبه یعنی
حاصلچند
ابتدا از
سطوح پاسخ ایجاد میشود .برای ایجاد
نماید.
تخمین 20را
برایمعادلهی
متغیرهای مسئله است و ما به دنبال ضریبهای این متغیرها هستیم .میشود از طراحی ترکیبی مرکزی 19استفاده شود که میتواند مفید
y f (x 1 , x 2 ) + ε
رابطهی :19
=باشد [.]30
رابطهی
فاکتوری یا y
نقطxه1ی0  



...


x
k x
1
نیازمندیهای kاین kمدل عبارتند 2از 2 2
) E ( y ) = f (x 1 , x 2
 :21رابطهی :20
نقطهی مکعبی 2k ،نقطهی محوری ،مشخص کردن مسافت
ب ـ ــرای تــخــمــیــن اب ــت ــدا از چــنــد ج ــم ــلـ ـهایه ــای ک ـممــرتــبــه
بین نقطهی محوری تا نقطهی مرکزی یا مقدار  αاست .برای
یعنی  first-order modelاستفاده میکنیم .در معادلهی k ،21
محاسبه مـقــدار  αاس ــت .ب ــرای محاسبهی مـقــدار  αاز معادله
فاکتورهاخطی
تعدادضریب
دوم،با  ...و
پارامتر
خطی
ضریب
اول،
پارامتر
خطی
ضریب
مقدار
نمایانگر
ضرایب
k ,...,
تعداد2 , 1
برابر , 0
 α = kاستفاده میکنیم که در اینجا  kبرابر
ثابت،این
بهای
دنبال ضری
ترتیبما به
مسئلهبهاست و
متغیرهای
بندیمنفی
بلوکوهاگر
همازافزا
عدمی اثر
دهنده
مثبت
صورتیهکه
متغیرهاام است.
پارامتر k
استفاده
نشانکنیم
باشنددقت
باید به آن
ای که
هستیم.این ضرایب از آنالیز رگرسیون به دست آمدهاند و دراست .نکت
آزمایشات
تستیکنیم که
استفاده م
بندی
بلوکه
اینزیــرا
هایـت،
برای yپاسخ اسـ
رابطهی :21
است= β
لفه+ β 2 x
منفی+ β
داده و
واریانس انجام
سیستم
های
زمانی ازپاسخ
معادله و
بهتر
آن...مؤ
0 +β
است1x 1 .
2 +
باشد ،نشاندهندهی اثر k x k
صدق
ـورد
ـ
م
ـن
ـ
ی
ا
در
که
باشند
ـده
ـ
ش
انجام
مختلف
شرایط
تحت
در صورتی که اختالف معنیداری بین دو جواب داشت از مدلهای مرتبه باالتر یعنی  second-order modelاستفاده کنیم [.]32
ضرایب  β k ,..., β 2 , β1 , β 0به ترتیب نمایانگر مقدار ثابت،
نمیکند .پس از تنظیم پارامترها در روش سطوح پاسخ ،الزم است تا
k
k
k
k
ضریب خطی پارامتر اول ،ضریب خطی پارامتر دوم ... ،و ضریب
پارامترها از مقیاس واقعی به مقیاس استاندارد تبدیل شوند .جدول
رابطهی
y 
0  i x i  ii x i 
ij x i x j  
خطی پارامتر  kام اســت .این ضرایب از آنالیز رگرسیون به دست
ـدارد هــر یــک از
مقیاس اســتــانـ
مقیاس واقـعــی بــه
 1ب ــرای تبدیل
:22
i 1
i 1
i 1 ij

آمدهاند و در صورتی که مثبت باشند ،نشاندهندهی اثر همافزا و
پارامترها به کار برده میشود [ .]33در این جدول  X minحد پایین
بازه و  X maxحد باالی بازه پارامتر مورد نظر است.
اگر منفی باشد ،نشاندهندهی اثر منفی آن مؤلفه است .بهتر است
واریانسسطوح پاسخ ایجاد میشود .برای ایجاد مدل مرتبه دوم توصیه میشود
آزمایشات
،Design
نرم وافزار
استفاده از
مرحلهخبا
در این
تست
Expertسیستم
پاسخهای
معادله
های این
برای پاس


بینx 1دو( fجواب y
داری, x 2
انجام داده و در صورتی که اختالف معنی) 
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از طراحی ترکیبی مرکزی 19استفاده





واقعی به مقیاس استاندارد
مینحوه
جدول :1
مقیاس.]30
تبدیلباشد [
تواندیمفید
شود که

کردنفا کتور
مقیاس شده
مقدار به
واقعی فا
مقدار 2k
مسافت بین نقطه محوری
مشخص
کتور فاکتوری یا نقطه مکعبی 2k ،نقطه محوری،
نقطه
نیازمندیهای این مدل عبارتند از
معادله    kاستفاده میکنیم
تا نقطهی مرکزی یا مقدار  است.
برای محاسبه مقدار  است .برای محاسبهی مقدار  از −α
X min
که در اینجا  kبرابر با تعداد فاکتورها است .نکتهای که باید به آن دقت کنیم عدم استفاده از بلوکهبندی است ،زیرا زمانی از بلوکهبندی
−1
((α − 1)X
+ (α + 1)X min ) / 2α
 maxمختلف انجام شده باشند که در این مورد صدق نمیکند .پس از تنظیم پارامترها در
آزمایشات تحت شرایط
استفاده میکنیم که
(X max + X min ) / 2
0

((α − 1)X min + (α + 1)X max ) / 2α
X max

9

+1
+α

×100

Z − Z opt

=
RPD

Z
بهمنظور محاسبهی فاکتور
از رابطهی
استفاده میگردد که در آن  Zها مقادیر حاصل از هر بار اجرای مدل
با مقادیر پارامترهای طراحی شده در هر آزمایش است Z opt .بهترین
مقدار بین نتایج آزمایشها است .با افزودن مقادیر فاکتور  RSMبه
نــرمافــزار ،مقادیر مناسب بــرای پارامترهای الگوریتم فرا ابتکاری
بهدست میآید.
opt

مطالعهی موردی
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هر ساله حوادث گوناگونی مثل زلزله ،سیل ،سونامی و غیره
سبب بروز بحرانهای فرا گیر در جهان میشوند .از طرفی سایهی
سنگین جنگ روز به روز بیشتر بر سر جوامع بهویژه در منطقهی
خاورمیانه سنگینی میکند .با بــروز هر یک از بحرانهای فوق،
آسیبهای جسمی ،روحــی و روانــی متعددی بر جمعیت منطقه
وارد میشود که سبب هجوم جمعیت آسیبدیده به مرا کز امدادی
مـیگــردد .شرایط خــاص حادثهخیز بــودن کشورمان که سالیانه
شاهد تعداد زیادی حوادث طبیعی و غیرطبیعی اعم از زلزله ،سیل،
تصادفات و تلفات انسانی این حوادث هستیم ،لزوم توجه خاص
به ارائ ـهی خدمات درمانی اورژانــســی به مصدومان و مجروحان
جسمی حاد در صحنه یا محل نزدیک به آن را در اولویت ویژهای
قرار میدهد که در این راستا ایجاد سامانههای بیمارستانی متحرک
نقش ارزندهای در کاهش تلفات خواهند داشت [.]31
بــرای نمونه ،زمــیـنلــرزهی شــدیــدی ساعت  21:48شامگاه
یکشنبه  21آبان  1396با قدرت  7/3درجه در مقیاس درونی زمین
(ریشتر) در ژرفای  33/9کیلومتری زمین استانهای کرمانشاه،
ایالم و کردستان و بخشهای گستردهای از غرب و شمال غرب
کشور را لرزاند .این زمینلرزه که کانون آن جنوب حلبچهی عراق
نزدیک مرزهای استان کرمانشاه گزارش شده ،زیانها و آسیبهای
زیادی در استانهای کرمانشاه و ایالم به بار آورده است .به گزارش
ایرنا ،طبق آخرین خبرهای منتشر شده ،تعداد کشتههای زلزله در
کرمانشاه به بیش از  432نفر رسیده و آمار زخمیها نیز به مرز 9397
نفر رسیده است [.]34
بر اســاس مــرور کیفی مــقــاالت ،بیمارستانهای صحرایی در
رابطه با بالیا و سوانح یا موارد اورژانس (جنگ ،زلزله یا سیل) بسته
به شرایط حاکم و در ارتباط با نیازها از واحدهای مراقبتی جامعی
تشکیل شــده اســت .جمعیتی که به وسیلهی ایــن بیمارستانها
درمان میشود محدود به کسانی است که در مناطق آسیبدیده
ساکن بودهاند .بیمارستانهای صحرایی نمیتوانند به تأسیسات
بهداشتی دائمی تبدیل شوند زیرا هدف از استقرار آنها رویارویی
با شرایط اورژانس است و نه روبهرو شدن با خطرها و امراض روزانه
که درگیر جمعیتی است .این بیمارستانها با حفظ روابط داخلی
و خارجی نمیتوانند از تمام عوامل تعیین کننده ،همچون تعداد
تخت ،مدت بستری و غیره در بیمارستانهای عادی با نظامهای
مختلف پیروی کنند .بیمارستان صحرایی بهطور معمول باید
دارای واحدهای امدادی ،درمانی و تشخیصی و نیروهای درمانی
متخصص باشند .پشتیبانی پزشکی ،آمــادهســازی مجروحان و

مصدومان برای تخلیه ،انتقال و اعزام سریع مجروحان ،جراحی
اضطراری در منطقهی عملیات و اعمال مراقبتهای ویژه پیش
و پس از عمل جراحی از نقشهای ایــن بیمارستانها در مواقع
بــحــرانهــاســت .ب ــرای کــاهــش آسـیـبهــای نــاشــی از بــحــرانهــای
طبیعی یا بحرانهای انسان ساخت باید آمادگی الزم ایجاد شود.
برای آمادگی در مقابل این بحرانها باید سه جزء اساسی نیروی
انسانی آموزشدیده و کارآمد ،دارو و تجهیزات و سیستم پشتیبانی،
زیر ساختها و محل امدادرسانی مورد توجه باشد [.]31
در این مقاله به برنامهریزی عملهای جراحی ،پانسمانها و
مــوارد ضــروری مراقبتهای پزشکی در بیمارستانهای صحرایی
پرداخته میشود .واضح است که از یک طرف ،به دلیل بحرانی
بودن شرایط ،که خود بهصورت غیرقطعی و از پیش تعیین نشده
بهوقوع میپیوندد ،برخی از پارامترها بهصورت غیرقطعی در نظر
گرفته شوند مانند ایــن که بحران اتفاق افتاده چه نــوع حــوادث
جانی را رقم زده است و از طرف دیگر ،مدت زمان درمانی هر یک
از حوادث به شدت تحت تأثیر امکانات ،تجهیزات و تیم پزشکی
متخصص است .عالوه بر این ،با توجه به اینکه هر یک از اتفاقات
نیازمند به درمــان پزشکی میتواند در بدترین و یا بهترین حالت
خــود قــرار داشته باشد ،زمــان انجام فعالیت درمانی دارای زمان
خاصی خواهد بود.
در این مــورد مطالعاتی ،سه اتــاق عمل با تجهیزات مختلف
با قابلیت درمانی در سه حــوزهی .1 :جراحیها و خونریزیها.2 ،
شکستگیها و  .3سوختگیها ،در رفتگیها و سایر ،در نظر گرفته
شده است .فعالیتهای درمانی اتفاق افتاده در هر حادثهای ممکن
است انــواع مختلفی داشته باشد .برخی از این فعالیتها ممکن
است به تعداد بیشتری اتفاق بیفتند و تعدادی نیز ممکن است به
ندرت اتفاق بیفتد ولیکن هدف این تحقیق ،پوشش دادن به تمام
اتفاقهایی است که وقوعشان دور از انتظار نیست .برای نمونه،
به گــزارش خبرنگار اعزامی ایرنا [« ،]34بامداد روز دوم زلزلهی
کرمانشاه ،مادر بارداری با وضع جسمانی نامناسب به بیمارستان
صحرایی ارتش در سرپل ذهاب منتقل شد که در شرایط بحرانی
این شهر ،آمــادهی به دنیا آمدن نــوزاد خود بود» عالوه بر این به
گزارش خبرنگار دفاعی خبرگزاری تسنیم [« ،]35در روز دوم حادثه
دلخراش زلزله کرمانشاه  اولین جراحی مغز توسط امیر شهنام بابلی
رئیس اداره بهداشت و درمان نیروی زمینی ارتش در بیمارستان
صحرایی سرپل ذهاب نزاجا انجام شد».
تعداد فعالیتهایی که در این تحقیق بهمنظور برنامهریزی در
سه اتاق عمل ،در نظر گرفته شده است  20مورد است که در جدول
 2آورده شده است .در واقع در این مورد مطالعاتی 20 ،کار باید بر
روی  3ماشین مــوازی انجام بشوند که هر کار بر روی هر ماشین
دارای زمان انجام خاص خود خواهد بود ،بنابراین ماشینها از نوع
ماشینهای موازی غیرمرتبط خواهند بود .مدت زمان تخصیص
داده شده به هر مورد بهصورت بــازهای است چرا که در هر مورد،
تنوع عوارض بهگونهای است که زمان خاص خودش را میطلبد،
بنابراین هر بازه شامل یک عدد در ابتدا و یک عدد در انتهای بازه
است که کمترین زمان و بیشترین زمان ممکن برای درمان کامل

جدول  :2فعالیتهای درمانی و مدت زمان آن

104

شمـاره شانزدهم
پاییز و زمستان
1398
دوفصلنامه
علمی وپژوهشی

مدت زمان (دقیقه)

فعالیت درمانی

ردیف

180-360

جراحی قلب

1

45-60

پانسمان سوختگی نوع دو

2

60-90

پانسمان سوختگی نوع سه

3

45-60

عمل سزارین

4

45-65

خونریزی شدید خارجی (ناشی از قطع عضو و یا هر نوع آسیبدیدگی دیگر)

5

90-120

شکستگی جمجمه

6

20-30

شکستکی دست  /پا

7

60-120

آسیبدیدگی چشم

8

60-120

شکستکی دندان و خونریزی

9

60-120

جابهجایی مهرهها  /شکستگی دندهها

10

90-120

شکستگی لگن

11

15-30

شکستگی بینی

12

30-90

پارگی تاندوم

13

150-240

خونریزی معده

14

120-240

خونریزی ششها /ریه

15

15-60

درمان عفونت (پانسمان ،قطع عضو و غیره)

16

20-60

خونریزی گوش /حلق /بینی

17

15-120

در رفتگی اعضا

18

90-120

شکستگی فک و صورت

19

60-240

جراحی مغز و اعصاب

20

جدول  :3سطوح مختلف درمان

زمانبندی و توالی عملیات استوار در واحدهای موازی
غیرمرتبط با زمانهای غیرقطعی

سطح

توضیح

«الف»

در این سطح ،تجهیزات مربوط به درمان شخص حادثه دیده بهطور کامل وجود دارد و درمان بهصورت خوب انجام میشود.

«ب»

در این سطح ،بخشی از تجهیزات مربوط به درمان شخص حادثه دیده بهطور کامل وجود دارد و درمان بهصورت متوسط انجام
میشود و برای انجام درمان بهصورت خوب ،به زمان بیشتری نیاز است که  30درصد بیشتر از مدت زمان درمان در اتاق با
تجهیزات کامل است.

«ج»

در این سطح ،تعداد کمی از تجهیزات مربوط به درمان شخص حادثهدیده بهطور کامل وجود دارد و درمان بهصورت ضعیف
انجام میشود و برای انجام درمان بهصورت خوب ،به زمان بسیار بیشتری نیاز است که  70درصد بیشتر از مدت زمان درمان در
اتاق با تجهیزات کامل است.

و یا موقت عارضه (بهمنظور انتقال به بیمارستان مجهزتر) را نشان
میدهد.
ً
زمانهای جــدول  2در مواقعی که فعالیت درمانی دقیقا در
اتاق با تجهیزات مخصوص به خود درمــان شود ،صدق میکند.
بهمنظور تأثیر صحیح تجهیزات در برنامهریزی ،فرض شده است

که هر حادثه دیده ،میتواند در هر یک از اتاقهای عمل ،درمان
شود ولیکن مدت زمان آن در هر یک ،دارای بازهی خاصی خواهد
بود که به دلیل در دسترس بودن تجهیزات مربوطه است .در واقع
چنین فرض شده است که هر عمل در سه سطح انجام خواهد شد
که تفاوت این سطوح به دسترسی به تجهیزات آن بستگی دارد.

جدول  :4سطوح مختلف هر فعالیت درمانی و مدت زمان انجام آن بر حسب دقیقه

سطح

اتاق عمل
شمارهی 3
سوختگیها ،در رفتگیها و
سایر موارد

سطح

اتاق عمل شمارهی
2

اتاق عمل شمارهی 1
سطح

شکستگیها

جراحیها و
خونریزیها

فعالیت درمانی

ردیف

ج

306-612

ب

234-468

الف

180-360

جراحی قلب

1

الف

45-60

ج

77-102

ب

59-78

پانسمان سوختگی نوع دو

2

الف

60-90

ج

102-153

ب

78-117

پانسمان سوختگی نوع سه

3

ج

80-102

ب

52-78

الف

45-60

عمل سزارین

4

ج

77-110

ب

59-85

الف

45-65

خونریزی شدید خارجی
(ناشی از قطع عضو و یا هر نوع
آسیبدیدگی دیگر)

5

ج

153-204

الف

90-120

ب

117-156

شکستگی جمجمه

6

ج

50-65

الف

20-30

ب

30-40

شکستکی دست  /پا

7

ج

102-204

ب

78-156

الف

60-120

آسیبدیدگی چشم

8

ج

102-204

الف

60-120

ب

78-156

شکستکی دندان و خونریزی

9

ج

102-204

الف

60-120

ب

78-156

جابهجایی مهرهها  /شکستگی
دندهها

10

ج

153-204

الف

90-120

ب

117-156

شکستگی لگن

11

ج

26-51

الف

15-30

ب

20-40

شکستگی بینی

12

ب

40-117

ج

65-153

الف

30-90

پارگی تاندوم

13

ب

195-312

ج

255-408

الف

150-240

خونریزی معده

14

ب

156-312

ج

204-408

الف

120-240

خونریزی ششها  /ریه

15

الف

15-60

ج

26-102

ب

20-78

درمان عفونت
(پانسمان ،قطع عضو و غیره)

16

ب

26-78

ج

34-102

الف

20-60

خونریزی گوش  /حلق  /بینی

17

الف

15-120

ج

34-204

ب

20-156

در رفتگی اعضا

18

ج

153-204

الف

90-120

ب

117-156

شکستگی فک و صورت

19

ج

102-408

ب

78-312

الف

60-240

جراحی مغز و اعصاب
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سطح «الف» ،سطح «ب» و سطح «ج» که در جدول  3نشان داده
شده است.
برای نمونه ،شکستگی جمجه در اتاق عمل شمارهی  2در مدت
زمان  90تا  120دقیقهای در سطح «الف» انجام میشود ولیکن در
اتاق عمل شمارهی  1به دلیل در دسترس بودن بخشی از تجهیزات
مرتبط به این نوع از عارضه ،در مدت زمان  117تا  156دقیقهای در
سطح «ب» ( 30درصد بیشتر از حالت با تجهیزات کامل) و در اتاق
عمل شمارهی  3در مدت زمان  153تا  204دقیقهای در سطح «ج»
( 70درصد بیشتر از حالت با تجهیزات کامل) انجام میشود .این
تفاوت برای هر فعالیت درمانی در جدول  4آورده شده است.
واضح است که در جدول  ،4سه اتاق عمل دارای زمانهای
بازهای برای انجام هر یک از فعالیتهای درمانی هستند .در واقع
زمان انجام هر فعالیت دارای عدم قطعیت از نوع روباست (استوار)
است .در این مسئله زمان آمادهسازی هر یک از تجهیزات بهمنظور
انجام هر فعالیت درمانی ،وابسته به اینکه فعالیت قبلی آن چه بوده
است یک عدد صحیح و قطعی با توزیع یکنواخت در بازه  3تا 24
دقیقه است .از آنجایی که این مسئله دارای تشابهات بسیاری به

برنامهریزی توالی عملیات در ماشینهای موازی غیرمرتبط است،
از مدل ارائهشده در بخش  2بهمنظور حل آن استفاده میشود.
اما در ابتدا از الگوریتم تبرید شبیهسازیشده بــرای حل این
مسئله ،از مــدل بخش  2قبل از اعــمــال عــدم قطعیت استفاده
میشود .در اینجا الزم است تا با روش آزمایش سطح پاسخ ،مقدار
مناسب پارامترهای این الگوریتم فرا ابتکاری مشخص شود .دمای
اولیه در [ ،]50-300ضریب کاهش دما در [ ،]0/85-0/99تعداد
اجرای خارجی در [ ]50-400در نظر گرفته شدهاند [ .]27عالوه بر
این ،تعداد اجرای داخلی در [ ]10-100در نظر گرفته شد .با توجه به
اطالعات جدول  5که شامل چهار پارامتر  : y 1دمای اولیه: y 2 ،
ضریب کاهش دما : y 3 ،تعداد اجرای خارجی و  : y 4تعداد اجرای
داخــلــی کــه بــر اســاس جــدول  1طــراحــی شــده اســت ،میباشد و با
استفاده از نــرمافــزار  30 ، Expert Design 7.0.0آزمایش بهطور
تصادفی ایجاد شد.
پس از محاسبهی فاکتور  RPDو قــرار دادن آن در نرمافزار
 ،Expert Design 7.0.0مقادیر مناسب پارامترهای الگوریتم تبرید
شبیهسازیشده بهدست میآید:

105

جدول  :5پارامترهای ورودی الگوریتم بهعنوان فا کتورهای آزمایش ،به مقیاس استاندارد تبدیل شدند

y3

y4

y2

y1

10

-2

50

-2

0/85

-2

50

33

-1

138

-1

0/885

-1

55

0

0

175

0

78

1

1

237/5

1

100

2

225
313
400

0

0/92
0/955
0/99

112/5

-1

2

300

2

1
2

-2

قطعیت
عدم
نظراز از
صرف
اتاق
تصویر :2
تصویر
قطعیت
عدم
نظر
عمل،صرف
هایعمل،
های
درمانیدردراتاق
هایدرمانی
فعالیتهای
ریزیفعالیت
برنامهریزی
 :2برنامه
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y 2 = 0/8507
y 1 = 51/25
گاماها بسیار دشوار است .در این تحقیق ،به تعیین یک گاما به
در می
پرداخته
هم،هی
y 4 = 85
شود.الف» برنامهریزی شدهاند؛
سطح «
گاماهاو 20
19 ،16
نمایندگی،از13
11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 y،43 ،=354
صورت گرفته 15 ،فعالیتِ ،2 ،1
در برنامهریزی
بهعنوان نمونه ،مقدار گاما برابر با  14در نظر گرفته شده است.
 4فعالیتِ 15 ،14 ،12و  18در سطح «ب» برنامهریزی شدهاند و فقط فعالیت  17در سطح «ج» برنامهریزی شده است.
با به کارگیری پارامترهای باال در الگوریتم تبرید شبیهسازیشده
در این صورت مدت زمان اتمام درمان  20فعالیت به  935دقیقه
حالت شده
مشخص،در انجام
(پردازش)
عمل
زمان
مدت
یک
در
تنها
و
قطعیت
گرفتنوعدم
فعالیتها
ریزی
برنامه
اینجا،
بدون =درC max
ـدل500 ،
قطعیت مـ
عدم
نظر از
به صرف
تا و
ترتیب
نظرمیشود
و به عبارت دیگر  15/6ساعت رسیده است .حال آنکه
است.هطور
بودهاست .ب
درمانی
(پردازش) هر
این زمان
قطعیمدت
تصویرقطعیت در
حالتدرعدم
بررسی
تحقیق،
حال
است.
صورتی که
عمل به
ایناتاق
اصلیدر هر
بحثدرمانی
آنکههای
فعالیت
انجام
فعالیتساعت
عبارتی 8/3
عملدقیقه و به
میزان500 ،
مدلریزی می
است،دربرنامه
مطابق میل
اگرچه
به ناشی از
متعلق که
افزایش زمان
محدودیت
مانده به
استباقی
قطعیتعدد
عدم 14و 3
محدودیت
گردد.ارائهشده ،وجود دارد که  170عدد از آنها
غیرقطعی
آمده گاما
کل1732
،6
،5
،4
،3
،2
،1
فعالیت
15
گرفته،
صورت
ریزی
ه
برنام
در
تری
ی
عمل
ی
ه
جنب
برنامه
به
ولیکن
بود،
نخواهد
گیرنده
م
تصمی
 16تعلق دارد .عالوه بر این ،هر گاما می ِ
تواند مقادیر صفر تا  60را اختیار کند .حال آنکه تعیین مقادیر تکتک این گاماها بسیار دشوار
 19 ،16 ،13 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7و  20در سطح «الــف» برنامهریزی
میبخشد چــرا که تا حــدودی عــدم قطعیت در مــدل لحاظ شده
است .در این تحقیق ،به تعیین یک گاما به نمایندگی از همهی گاماها پرداخته میشود.
شدهاند؛  4فعالیت 15 ،14 ،12و  18در سطح «ب» برنامهریزی
است و این موضوع کمک میکند تا عوامل تصادفی ،تأثیر کمتری
دقیقه و به
935
به
فعالیت
20
درمان
اتمام
زمان
مدت
اینصورت
در
است.
شدهشده
گرفته
«ج»در
سطح14
 17دربرابر با
فعالیتگاما
فقطمقدار
نمونه،
است.
نظرریزی
برنامه
عنواناند و
به شده
بر برنامه بگذارند .تصویر  ،3تصویری شماتیک (کلی) از تغییرات
است .افزایش
ساعت
عبارتی
دقیقه و به
میزان،اثر500
قطعی این
آنکه
است .حال
رسیده
ساعت
دیگر /6
حالتعدم
نظردرگرفتن
بدون در
فعالیتها
ریزی
 15برنامه
اینجا،
عبارت تا به
بودهیدهد.
نشان م
نسبت/3به8قبل
قطعیت را
این عدم
برنامه در
میلانجام
مشخص،
میعمل
زمان
یک مدت
قطعیت و
که با
ی
درمان 
تهای
به فعالی
دسته از
تصویر ،3
سبزبخشد
رنگمی
تری را
عملی
جنبهی
برنامه
بود،آنولیکن
تصمیمگیرنده درنخواهد
(پردازش)مطابق
باشد اگرچه
قطعیت
تنهاازدرعدم
ناشی
زمان که
عدم
حالت
بررسی
تحقیق،
این
اصلی
بحث
آنکه
حال
است.
دیگر
ی
ه
دست
اما
نکرده،
تغییری
عملشان
اتاق
اند،
ه
شد
داده
نشان
شده تا حدودی عدم قطعیت در مدل لحاظ شده است و این موضوع کمک میکند تا عوامل تصادفی ،تأثیر کمتری بر برنامه بگذارند.
چرا که
قطعیت در مدت زمان عمل (پــردازش) هر فعالیت درمانی است.
که با رنگ قهوهای مشخص شدهاند ،فعالیتهای جابهجا شده
تصویر  ،3تصویری شماتیک از تغییرات برنامه در اثر این عدم قطعیت را نسبت به قبل نشان میدهد.
بهطور کل  173گاما در مدل غیرقطعی ارائهشده ،وجود دارد که
هستند .عالوه بر جابهجایی برخی از فعالیتها از یک اتاق عمل
 170عدد از آنها متعلق به محدودیت  14و  3عدد باقیمانده به
به اتاقی دیگر ،ترتیب همهی فعالیتها تغییر یافته است .عالوه بر
محدودیت  16تعلق دارد .عالوه بر این ،هر گاما میتواند مقادیر
افزایش زمان نهایی خاتمه ،سطح انجام فعالیتها نیز دستخوش
صفر تا  60را اختیار کند .حــال آنکه تعیین مقادیر تکتک این
تغییرات ناخوشایندی خــواهــد بــود .تـعــداد فعالیتهایی کــه در
سطح «الف» انجام خواهند شد در حالت قطعی  15مورد بوده که

عدمقطعیت
حالتعدم
درحالت
عملدر
هایعمل
قهای
اتاق
های درمانی
فعالیتهای
قطعیت
در اتا
درمانی در
ریزیفعالیت
برنامهریزی
تصویر:3:3برنامه
تصویر

رضایتی دیگر که
مورداما دسته
نکرده،
تضمینتغییری
اتاقبهعملشان
سؤاالتاند،
نشان داده شده
سطحسبز
هابادررنگ
درمانیتکه
فعالیتهای
کاهشدسته
مورد ،3آن
تصویر
«ب»
مورد از فعالی
یافتهازاست5 .
در 13
به
محدودیت،بایا
احتمالی در
مربوط
اتاق عمل به اتاقی دیگر،
محدودیتیک
نقضفعالیتها از
برخی از
جایی
قرار عالوه برحدجابه
هستند.
جابهجا
فعالیت
مورداند
مشخص 2شده
رنگهقهوه
شدهبرنامه
«ج» در
هایسطح
مانده در
باقی
ریزیایشدهاند و
برنام
است.
احتمال
باالی
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دستخوش تغییرات
سطح انجام
نهاییه خاتمه،
تغییراتی زمان
در افزایش
ریشه بر
خدماتعالوه
یافته است.
ترتیباند.همه
تغییرارائهی
فعالیتدرهاسطح
اینی کاهش
گرفته
متدولوژی
نیز از دو نــوع
فعالیتیهاتوان
اعتبارسنجی ،م
طورکلی ،در
ب
فعالیتکرده
تعدادتحمیل
بود.مدل
قطعیت بر
است که
کاهشاز
استفاده
احتمال
موردنــوع
متدولوژی
حالتــرد.
استفاده ک
مورد
اول،به 13
بوده که
قطعی 15
متفاوتشد در
است.در سطح «الف» انجام خواهند
هایی که
عدم خواهد
ناخوشایندی
اینو
اند.یابد
گرفتهمی
قرارمسئله
برنامهحل
اطمینان» رادرقبل از
مجموعه
عدمسطح «ج
مانده در
اطالعات باقی
مدلاز فعالیتها در سطح «ب» برنامهریزی شدهاند و  2مورد
اعتبارسنجیمورد
یافته است5 .
مرز حاصل از آن ،یک مرز تئوری احتمالی محسوب میشود .روش
کاهش در سطح ارائهی خدمات ریشه در تغییراتی است که عدم قطعیت بر مدل تحمیل کرده است.
ع ــدم قطعیت اس ــت ــوار در ای ــن م ــدل بــا اســتــفــاده از مفهوم
دوم ،ایــن احتمال را بهطور مستقیم ،از حل مــدل بهینهسازی
«اعتبارسنجی احتمالی راهحلهای بهینهسازی مدلهای استوار»
همتای استوار ،به دست مـیآورد که همچنین میتواند بهعنوان
قابل بررسی اســت .مجموعه عدم قطعیت که تشکیلدهندهی
بررسی احتمال نقض محدودیت در نظر گرفته شود که محدوده
سازیمدل
اعتبارسنجی
استوار است ،توسط تصمیمگیرنده تعریف
چهارچوب بهینه
یشــود .ب ــرای هــر دو روش ،مــرزهــای احتمالی
نتیجه نــامــیــده م ـ 
میگردد .ا گر مجموعه عدم اطمینان تمام فضای نامشخص را که
مختلف را میتوان با اطالعاتی با سطوح مختلف عدم اطمینان
عدم قطعیت استوار در این مدل با استفاده از مفهوم «اعتبارسنجی احتمالی راهحلهای بهینهسازی مدلهای استوار» قابل بررسی
حاوی تمام موارد ممکن از پارامترهای نامشخص است ،پوشش
استخراج کرد [ .]37در متدولوژی اول ،از ارزیابی اعتبار احتمالی،
جموعه
م
اگر
گردد.
می
تعریف
گیرنده
تصمیم
توسط
است،
استوار
سازی
بهینه
است .مجموعه عدم قطعیت که تشکیلدهندهی چهارچوب
برتسیماس و سیم در سال  ، 2004یک حد احتمالی برای "فاصله
دهد ،پس مطمئن است که راهحل استوار (اگر وجود داشته باشد)
پوشش :دهد ،پس مطمئن است که
ارائهاست،
نامشخص
پارامترهای
مثال،تمام موارد
(برایحاوی
استرا که
نامشخص
عدم
دادند []25
چندضلعی"
ممکن از مثبت
اعتبارسنجی
فضای شدنی
تمامقطعیت
اطمینانعدم
برای هر نوع
مثال ،اعتبارسنجی احتماالتی در مورد برقراری
قطعیت شدنی است
عدم
برایاسـهر
ـراریداشته باشد)
وجود
راه حل
برای:23
رابط (هی
ـن حال،
ـت).نوعبا ایـ
محدودیت1 ،
(اگر بــرقـ
استوارمــورد
احتماالتی در
ً
نامشخص را پوشش دهد،
مجموعه
حقیقت،
این حال،
حقیقت 1 ،است).
محدودیت،
شود تا
تعریف نمی
قطعیتدرلزوما
مجموعه باعدم
در
2
شودÃتا کلفضای 
عدمکلقطعیت لزوماً تعریف نمی
i
≥
≤
−
Pr
γ
η
exp
Ã
مجموعهای∑ 
برای مثال ،
بدهد i.
اجازهمیگیرنده
معینی ،تصمی
ممکن است
پوشش
محدود
است
دهد،بهزیرامیزان
گیرنده
نامشخص راتصمیم
فضایممکن است
زیرا
ij ij
i 
نقض محدودیت را∈ M
غیرممکن 
 j òJ i

 2 Ji 
برای مثال،
بدهد.
را
محدودیت
نقض
ی
ه
اجاز
معینی،
میزان
به
برای پوشش فضای غیرقطعی و نامحدود ،تعریف شود.
توزیعدر آن Γi
استراکه در
پارامترهایی
احتمالی ،تعداد
غیرقطعی باشیم و که
نقضبا
محدودیت  iام
فضای
محدودیتهای
یکاست مجموع
غیرممکن
بدانیم ،درجه
نامشخص
پارامترهای
عملی داشته
پوششحل
براییک راه
محدود اگر
داده شده،
برای
عدم قطعیت روبهرو میشوند که میتواند مقادیر صفر تا J i
اختیار
را
شود.
تعریف
نامحدود
ومحدودیت دقیقاً همان احتمالی است که محدودیت نقض میشود .در مواردی که عدم قطعیت مجموعه تمام فضای نامشخص را
کند.
ب ــرای یــک مــحــدودیــت داد ه ش ــده ،ا گــر یــک راهح ــل عملی
پوشش نمیدهد ،سؤال زیر بهطور طبیعی به وجود میآید :قبل از حل یک مسئله بهینهسازی استوار ،چه اندازهای از عدم قطعیت
همانطور که در تصویر  4نشان داده شده است ،با افزایش
داشته باشیم و توزیع احتمالی پارامترهای نامشخص را بدانیم،
ً
حاصل شود که میزان نقض محدودیت از یک سطح معینی عبور نکند؟ پس از حل مسئلهی بهینهسازی استوار،
الزم است تا اطمینان
مقدار گاما ،میزان احتمال نقض محدودیت کاهش مییابد که
درجه نقض محدودیت دقیقا همان احتمالی است که محدودیت
ً
کامال منطقی است ،زیرا با افزایش مقدار گاما ،تعداد پارامترهایی
نقض میشود .در مواردی که عدم قطعیت مجموعه تمام فضای
16
که با عــدم قطعیت روبــهرو میشوند ،افــزایــش مییابد و در واقع
نامشخص را پوشش نمیدهد ،سؤال زیر بهطور طبیعی به وجود
تعداد بیشتری از پارامترهای غیرقطعی در مدل حضور مییابند که
میآید :قبل از حل یک مسئله بهینهسازی استوار ،چه انــدازهای
این موضوع ،موجب میشود تا میزان نقض محدودیتی که عدم
از عدم قطعیت الزم است تا اطمینان حاصل شود که میزان نقض
قطعیت پارامترهای آن منظور شده است ،کاهش یابد .اما در کنار
محدودیت از یک سطح معینی عبور نکند؟ پس از حل مسئلهی
این کاهش احتمال نقض محدودیت که افزایش اطمینان از نتایج
بهینهسازی استوار ،میزان نقض محدودیت چیست؟ پاسخ به این

رابطهی
:23





i M


 Γi2
exp


 

 2 Ji


Pr   ij ij  Γi
ٍ  j Ji

که در آن  ،  iتعداد پارامترهایی است که در محدودیت  iام با عدم قطعیت روبهرو میشوند که میتواند مقادیر صفر تا  J iرا اختیار
کند.
1.0000
0.9917
0.9672
0.9277
0.8752
0.8119
0.7408
0.6648
0.5866
0.5092
0.4346
0.3648
0.3012
0.2446
0.1953
0.1534
0.1184
0.0900
0.0672
0.0494
0.0357
0.0253
0.0177
0.0122
0.0082
0.0055
0.0036
0.0023
0.0015
0.0009
0.0006
0.0003
0.0002
0.0001
0.0001
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

احتمال نقض محدودیت
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مقادیر گاما

مقادیر گاما
به ازای
محدودیت
نقضنقض
احتمال
تصویر :4
مقادیر گاما
ازای
محدودیت به
احتمال
تصویر :4
جدول  :6مقادیر گاما به ازای احتمال نقض
محدودیتمحدودیت کاهش مییابد که کامالً منطقی
احتمال نقض
همانطور که در تصویر  4نشان داده شده است ،با افزایش مقدار گاما ،میزان
تعداد طور
محدودیت (به
احتمال
شوند1 ،
0/8رو می0/9
پارامترهایی که با0/6عدم 0/7
0/5
0/3تعداد 0/4
افزایش 0/2
است 0،زیرا با 0/1
تقریبی)از
بیشتری
نقضدر واقع
یابد و
افزایش می
قطعیت روبه
مقدار گاما،
گاما
0
3
5
7
8
9
10
12
14
16
≥ 35
پارامترهای غیرقطعی در مدل حضور مییابند که این موضوع ،موجب میشود تا میزان نقض محدودیتی که عدم قطعیت پارامترهای
مقدار تابع
تصویر
است،و در
همراه دارد
مدل را به
های
پردازشبهفعالی
ریاضی ارائه
محدودیت درکهمدل
احتمال نقضشده است.
ت دارد
همراه
زمانمدل را
شده،نتایج
اطمینان از
افزایش
شده،کاهش
داده این
نشان کنار
یابد 5.اما در
کاهش
منظور شده
آن
هدف و به تبع آن ترتیب انجام فعالیتهای درمانی بدتر میشود.
درمانی با عدم قطعیت مواجه است و از نوع استوار است .با استفاده
و در تصویر  5نشان داده شده ،مقدار تابع هدف و به تبع آن ترتیب انجام فعالیتهای درمانی بدتر میشود.
اگرچه با یکسان در نظر گرفتن مقدار همهی گاماها ،از این نوع
از مــدل ارائـ هشــده توسط برتسیماس و سیم ،عــدم قطعیت زمان
اگرچه با یکسان در نظر گرفتن مقدار همهی گاماها ،از این نوع از پیچیدگی مدل صرفِنظر شده است ولیکن بررسی مقادیر صفر تا
از پیچیدگی مدل صرفنظر شده است ولیکن بررسی مقادیر صفر تا
انجام فعالیتهای درمانی در مدل لحاظ میشود .اما پارامترهای
تعدادی از
آمادهگاما از
مقادیر
نیست .اما
همههمه محاسبات
ایناین
نیازی به
همهم
بوده و
بسیارزیادزیاد
نیازی به
بوده و
عملبسیار
همدردرعمل
گاما،هم
60دردرگاما،
60
به
سازی وابسته
تمامهای
پوشش زمان
دلیلدارند که
مدلبهحضور
قطعی نیز در
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محاسبات نیست .اما به دلیل پوشش تمام مقادیر گاما از تعدادی
توالی در این دسته از پارامترها قرار میگیرند .مورد مطالعاتی به کار
از مقادیر شاخص آن برای اعتبارسنجی مدل ارائه شده ،استفاده
گرفته شده مربوط به برنامهریزی فعالیتهای درمانی در اتاقهای
میشود .بر این اساس ،مقدار گامای متناظر با  11نقط ه را در جدول  17عمل یکی از بیمارستانهای صحرایی اســت .بهکارگیری مدل
 6در نظر گرفته و به حل مدل میپردازیم.
ارائهشده در یک مورد واقعی هم به جذابیت و هم به پیچیدگی آن
با جاگذاری مقادیر گاما در مدل اصلی ،برنامهریزی بهینه از
افزوده است .بهمنظور حل مدل از الگوریتم تبرید شبیهسازیشده
فعالیتهای درمانی در هر اتاق عمل به دست میآید .نتایج حاصل
استفاده شده است و عملکرد بهتر این الگوریتم فرا ابتکاری ،با یکی
از آن کــه شامل مــقــدار  C maxو بــرنــامـهریــزی ترتیب فعالیتهای
از روشهــای طراحی آزمایشها تحت عنوان روش سطح پاسخ،
درمانی در هر اتاق عمل است ،در جدول  7آورده شده است.
ن شده است .نتایج ،تغییرات قابل توجهی را پس از اعمال
تضمی 
هــمــانطــور کــه مــشــاهــده م ـیشــود بــا افــزایــش مــقــدار گــامــا که
عدم قطعیت در مدل نشان میدهد .میزان تأثیر عدم قطعیت در
نشاندهندهی سطح عدمقطعیت است ،مقدار جواب بهینه بدتر
مدل به نظر تصمیمگیرنده بستگی دارد و میزان اعمال آن ،میزان
شده است که این امر ،نشاندهندهی اعتبار مدل است .به عبارت
تغییرات در برنام ه را نسبت به حالت قطعی تعیین میکند .عالوه
دیگر مدیران بیمارستانهای صحرایی میتوانند با کاهش سطح
بر ایــن ،با افــزایــش پارامترهای غیرقطعی ،سطح کیفیت انجا م
محافظهکاری ،راهکارهای بهتری را به دست آورند.
فعالیتهای درمانی تغییر میکند و بهطور کل بهتر از حالت قطعی
نخواهد بود و از حالت ایدئال فاصله گرفته است ولیکن به واقعیت
نتیجهگیری
نزدیکتر است.
عدم قطعیتها در جهان پیچیدهی امروزی جزء جداییناپذیر
گفتنی است که اهمیت فعالیتهای درمانی یکسان در نظر
مسائل روزمــره هستند .با در نظر گرفتن ایــن عــدم قطعیتها در
گرفته شده اســت ،حال آنکه میتوانست اولویت و یا اهمیتی در
مسائل واقعی ،میتوان به سطح قابل اعتمادتری از نتایج دست
قالب وزنهایی به آنها تخصیص داده شود و در مدل نیز لحاظ
یافت .در این مقاله نیز به یکی از مسائل پیچیدهی برنامهریزی و
گردد .همچنین ،استفاده از سایر عدم قطعیتها در مدل مطالعاتی
زمانبندی توالی عملیات در محیطی آ کنده از عدم قطعیت پرداخته
این مقاله ،میتواند از جمله تحقیقات آتی در این زمینه باشد.

جدول :7مقدار  C maxو برنامهریزی ترتیب فعالیتهای درمانی در هر اتاق عمل به ازای گاماهای مختلف
شماره برنامه

گاما

C max

1

0

500

2

3

522

3

5

551

4

7

604

5

8

666

6

9

756

7

10

824

8

12

884

9

14

935

10

16

972

فرضاً عدد 35

ً
استفاده از سایر الگوریتمهای فرا ابتکاری و ترجیحا ابتکاری نیز
پیشنهاد میشود.

پینوشت

1. identical
2. proportional
3. unrelated
4. Iterated Greedy Algorithm
5. Greedy Randomized Adaptive Search Procedure

8-12-20-1-18-4-13-5
17-19-6-7-11-9-10
15-2-14-3-16
8-5-20-15-1-18
12-11-19-6-4-7-9
3-13-16-17-2-14-10
5-16-3-1-18-4-9-13
19-6-8-17-11-20-7
14-15-12-10-2
14-20-4-9-1
19-12-11-10-7-3-6
16-15-13-5-8-18-2-17
13-9-15-1-6
5-12-4-19-8-11-17-7
14-3-16-10-18-2-20
1-5-17-3-13-8
6-12-9-10-4-19-15-7
14-11-18-2-16-20
8-5-9-13-15-14-6
1-4-12-11-10
16-19-2-18-17-20-7-3
20-15-1-17-5

اتاق عمل 1
اتاق عمل 2
اتاق عمل 3
اتاق عمل 1
اتاق عمل 2
اتاق عمل 3
اتاق عمل 1
اتاق عمل 2
اتاق عمل 3
اتاق عمل 1
اتاق عمل 2
اتاق عمل 3
اتاق عمل 1
اتاق عمل 2
اتاق عمل 3
اتاق عمل 1
اتاق عمل 2
اتاق عمل 3
اتاق عمل 1
اتاق عمل 2
اتاق عمل 3
اتاق عمل 1

9-14-7-16-11-19-10-12
13-4-8-18-3-6-2
20-1-5-14
10-9-4-19-8-11-6-12
3-16-17-7-13-15-2-18
17-8-15-4-13-1
6-19-5-11-10-20-7
3-9-14-16-12-18-2

اتاق عمل 2
اتاق عمل 3
اتاق عمل 1
اتاق عمل 2
اتاق عمل 3
اتاق عمل 1
اتاق عمل 2
اتاق عمل 3

13-1-6-8-17-11

اتاق عمل 1

9-20-5-19-10-4-12-7

اتاق عمل 2

2-18-15-14-3-16

اتاق عمل 3

6. Branch and Check
7. Adaptive Large Neighborhood Search
8. Variable Neighborhood Search
9. Multi-Start Algorithm
10. Tabu Search
11. Ant Colony Optimization
12. Simulated Annealing
13. auxiliary resources
14. Eligibility constraints
15. Memetic algorithm
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11
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990
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15. Torabi, S. A., Sahebjamnia, N., Mansouri, S. A., &
Bajestani, M. A. (2013). A particle swarm optimization for a fuzzy multi-objective unrelated parallel machines scheduling problem. Applied Soft Computing,
13(12), 4750-4762.
16. Naderi-Beni, M., Ghobadian, E., Ebrahimnejad, S.,
& Tavakkoli-Moghaddam, R. (2014). Fuzzy bi-objective formulation for a parallel machine scheduling
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17. Breeze, J., Gibbons, A. J., Combes, J. G., & Monaghan,
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16. Particle Swarm Optimization
17. Robust
18. Response surface method
19. Central Composite Design
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توسعهی مدل شعاع پوشش متغیر برای مکانیابی مرا کز
توزیع در لجستیک امدادی تحت عدم قطعیت تقاضا
 ایران، تهران، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال، صنایع- مهندسی صنایع، کارشناسی ارشد: *سید محمد مهدی بنی حسینی
 ایران، تهران، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی صنایع، استادیار:وحید برادران
1396/8/20 :تاریخ دریافت
1397/4/25 :تاریخ پذیرش
چکیده
ً
 برنامهریزی و آمادگی،با توجه به پیامدهای ناگوار حوادث غیرمترقبه که ر خداد آنها عمدتا اجتنابناپذیر و غیرقابل پیشبینی است
، یکی از جنبههای برنامهریزی و مدیریت بحران.قبل از وقوع حوادث برای کاهش پیامدهای آنها و مدیریت بحران اهمیت ویژهای دارد
 در این مقاله مسئلهی.احداث مرا کز امداد به تعداد و مکان مناسب برای پاسخگویی سریع به آسیبدیدگان احتمالی پس از وقوع حادثه است
 در قالب،مکانیابی مرا کز امداد در لجستیک امدادی مشروط به اینکه زمان رسیدن به تمام نقاط حادثه از یک مقدار تعیین شده بیشتر نباشد
 اینکه جمعیت نیازمند به امداد (تقاضا) تابع شدت حادثه است و بهطور.مسئلهی مکانیابی با مدل شعاع پوشش متغیر بررسی شده است
 در این مقاله یک مدل برنامهریزی. در مدل ارائه شده به صورت عدم قطعیت در نظر گرفته شده است،قطع قبل از وقوع مشخص نیست
ریاضی دو هدفهی استوار (کمینهکردن هزینههای لجستیک و حدا کثر کردن جمعیت تحت پوشش) مشروط به غیرقطعی بودن تقاضا در نقاط
 برای اعتبارسنجی. میزان پوشش و ظرفیت انواع مرا کز امدادی با سطوح خدمتدهی متفاوت را تعیین کند، مکان،حادثه ارائه شده تا تعداد
 منطقهی سه تهران بزرگ بهمنزلهی مطالعهی موردی بررسی شده تا تعداد و مکان احداث مراکز امــدادی به همراه ظرفیت و نوع،مدل
 نتایج حل مدل با دادههای مطالعهی موردی نشاندهندهی نیاز.خدمات آنها در زمان حوادث احتمالی با شدتهای متفاوت تعیین شود
. درصدی کلیهی نقاط بالقوهی حادثه است90  مرکز امداد با توزیع مناسب در این منطقه است که قادر به پوشش5 به
 بهینهسازی استوار، شعاع پوشش متغیر، حداکثر پوشش، لجستیک امداد، مکانیابی تسهیالت امدادی:واژههای کلیدی
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Development of Variable Radius Covering
Model for Locating Relief Facilities under
Demand Uncertainty
Seyed Mohammad Mehdi Bani-Hosseini1*, Vahid Baradaran 2

Abstract:

توسعهی مدل شعاع پوشش متغیر برای مکانیابی مرا کز توزیع
در لجستیک امدادی تحت عدم قطعیت تقاضا

C

risis Management includes planning and readiness to respond to the inevitable and unpredictable natural disasters. One of the aspects of crisis planning and management is the establishment of relief centers in suitable
locations for responding promptly to potential victims after the disasters. In this paper, the problem locating relief
centers in relief logistics is investigated in the framework of the problem of locating with the variable coverage radius model. It is assumed that the time to reach all points of the demands is not greater than a predetermined value.
Since the population in need of relief (demand) is a function of the severity of the disaster and certainly is not determined before the occurrence, the proposed model is considered uncertain. In this paper, a robust two-objective
mathematical planning model (minimizing logistics costs and maximizing the covered population) is developed
with uncertain demand to determine the number, location, coverage, and capacity of different relief centers with
different service levels. To evaluate the validity of the proposed model, one of the districts of Tehran was studied as
a case study to determine the number and location of the relief centers, along with their capacity and type of service.
The results in the case study show we need to construct five relief centers with appropriate distribution in the region
which capable of to cover 90 percent of all potential demand points.
Keywords: Relief facilities, Relief logistic, maximum coverage, variable coverage radius, Robust Optimization.
1- Msc. Industrial Engineering Department, Engineering Faculty, Islamic Azad University, Tehran North Branch, Tehran, Iran.
2- Assistant Professor, Industrial Engineering Department, Engineering Faculty, Hakimieh, Chamanara Avenue, Islamic Azad University, Tehran North Branch, Tehran, Iran.
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فراهم کــردن کمکهای بشردوستانه به شکل غــذا ،آب ،دارو،
مقدمه
پناهگاه و تأمین مناطق بحرانزده است.
ساالنه بیش از  500فاجعه ســیــارهی ما را تهدید میکند که
اینکه مراکز امدادی به تعداد مناسب و در مکان مناسب برای
به کشته شــدن  75000نفر و تأثیر بر روی  100میلیون نفر دیگر
ارائهی خدمت به بیشترین جمعیت حادثهدیدگان احداث شوند،
منجر میشود .طبق آمــار و ارقــام ،گسترهی جغرافیایی ایــران از
یکی از مسائل برنامهریزی و مدیریت بحران است .لذا مسئلهی
نظر احتمال وقوع حوادث طبیعی مقام پنجم تا دهم کشورهای
اصــلــی در مدیریت بـحــران و لجستیک ام ــداد مکانیابی مراکز
حادثهخیز دنیا را دارد [ .]1مرکز تحقیقات اپیدمیولوژی بالیا،
امدادی است.
occurrence, the proposed model is considered uncertainly. In this paper, a robust twoپراکندگی تعداد بالیای طبیعی به تفکیک هر کشور طی سالهای
مکانیابی به معنای قرارگیری تسهیالت در یک فضای مفروض
objective mathematical planning model (minimizing logistic costs and maximizing the
 1976الی  2005را مطابق تصویر  1منتشر کرده است .همانطور
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احتمالی و کاهش پیامدهای ناشی آن ضروری است.
ارائـهی خدمت به وجود مشتریان مشروط به کاهش هزینههای
در کسب و کارهای اقتصادی هرگاه صحبت از تقاضا و تأمین
ارتــبــاطــی بـیــن مـشـتــریــان و تـسـهـیــات جــدیــد ،اف ــزای ــش سرعت
ً
آن در میان باشد ،احداث مرا کز توزیع اهمیت مییابد .این مرا کز
خدمترسانی ،تأمین بدون کمبود تقاضا و  ...تقریبا موضوع اصلی
با هــدف کاهش هزینههای حملونقل ،کاهش موجودیهای
مسئلهی مکانیابی است.
مقدمه
اطمینان و جلوگیری از کمبود ایجاد میشوند .اما اگر تأمین نیاز و
مسئلهی مکانیابی یکی از قدیمیترین مسائل تحقیق در
میخداد
تهدید و ر
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میشود.
مجموع فاصله بین انــبــار تــا مشتریهای مختلف آغ ــاز شــده و
تقاضا در کمترین زمــان ممکن نقش حیاتی پیدا میکند و عدم
دنیا را دارد [ .]1مرکز تحقیقات اپیدمیولوژی بالیا ،پراکندگی تعداد بالیای طبیعی به تفکیک هر کشور طی سالهای  1976الی
کاربردهای مختلفی برای آن گسترشیافته است .دستهبندیهای
ب ــرآوردن تقاضا در زمــان تعریفشده خــســارات غیرقابل جبرانی
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زمینلرزهی سال  1369منجیل -رودبار بوده که بیش از  40000تلفات بهجا گذاشته است [ .]2با این شرایط توجه به موضوع مدیریت
دسترسی عموم به تسهیالت را دارند .جیا و همکاران [ ]4مهمترین
مــردم متأثر را لجستیک امــداد مینامند .هــدف لجستیک امــداد

بحران و برنامهریزی برای مقابله با حوادث احتمالی و کاهش پیامدهای ناشی آن ضروری است.

توسعهی مدل شعاع پوشش متغیر برای مکانیابی مرا کز توزیع
در لجستیک امدادی تحت عدم قطعیت تقاضا

تصویر  :1پراکندگی تعداد بالیای طبیعی به تفکیک سال بین سالهای  1976الی ]emdat.be[ 2005
تصویر  :1پرا کندگی تعداد بالیای طبیعی به تفکیک سال بین سالهای  1976الی ]emdat.be[ 2005

در کسب و کارهای اقتصادی هرگاه صحبت از تقاضا و تأمین آن در میان باشد ،احداث مراکز توزیع اهمیت مییابد .این مراکز با هدف
کاهش هزینههای حملونقل ،کاهش موجودیهای اطمینان و جلوگیری از کمبود ایجاد میشوند .اما اگر تأمین نیاز و برآورد تقاضای

معیارها برای طبقهبندی مسائل مکانیابی را شامل خصوصیات
حدا کثرسازی جمعیتی اســت که در یک فاصله یا زمــان منطقی
مکانشناسی ،2روش حل ،خصوصیات تسهیالت ،3الگوی تقاضا،4
توسط تعداد محدودی تجهیزات سرویس داده میشوند.
نوع زنجیره تأمین ،5افق زمانی ،6پارامترهای ورودی 7و تابع هدف
یکی از فرضیات اصلی مدلهای پوشش ،ثابت بــودن شعاع
معرفی کردند.
ل آنکه شعاع پوشش اغلب بهطور مستقیم وابسته
پوشش است حا 
مسائل حــوزهی مکانیابی از منظر تابع هدف و معیار در سه
به ویژگیهای فیزیکی تأسیسات است .برمن و همکاران [ ]7فرض
شعاع پوشش ثابت را آزاد نموده و مدل را توسعه دادند .هدف آنها
دســتـهی اصلی میانه ،8مــرکــز 9و پــوشــش 10مطابق تصویر  2قــرار
میگیرند .مسائل میانه با هدف کمینه کردن مجموع فاصلهها در
تعیین تعداد مکان و شعاع پوشش هر تسهیل برای پوشاندن نقاط
استقرار سرویسهای عمومی مانند مــدارس و بیمارستان و مرا کز
تقاضا با حداقل هزینه بود .حکیمی [ ]8اولین بار مدل پوشش را
بهمنظور تعیین کمینه تعداد پلیس مورد نیاز برای پوشش دادن
پلیس کاربرد دارنــد .مسائل مرکز به دنبال کمینه کــردن حداکثر
گرهها در شبکهای از بزرگراه در سال  ۱۹۶۵مطرح نمود.
فاصله بین یک نقطهی تقاضا تا نزدیکترین تسهیل تا آن بوده
در ســال  2002بــرمــن و ک ــراس [ ]9بــر مــدل حداکثر پوشش
و در مکانیابی سیستمهای اضــطــراری ،شبکههای کامپیوتر
14
13
تعمیمیافته ( )GMCLPکار کردند .در این مسئله پوشش جزئی
و کاربردهای نظامی استفاده میشود .دستهی ســوم مدلهای
مشتریان در شرایطی که سطح پوشش ،تابع پلهای از فاصله تا
حدا کثر پوششی )MC( 11که در آنها تأمین تقاضای مشتریان به
فاصلهی آنها تا مرکز خدمتدهنده بستگی دارد ،از اصلیترین
س از آن
نزدیکترین تسهیل باشد مدل شده اســت .یک سال پ 
برمن و همکارا ن [ ]10در پژوهشی دیگر بر توسعهی مدل �GM
مــدلهــای ریــاضــی جــایــابــی تسهیالت بــر روی شبکه محسوب
 CLPبا یک تابع نزولی پوشش تحقیق کردند .به دنبال مقابله
میشوند .در مسئلهی پوشش در صورتی مشتری میتواند از هر
با فرضیهی پوشش صفر و یک ،دو شعاع پوشش ( )r, Rدر نظر
یک از تسهیالت خدمات دریافت کند که فاصله بین مشتری و آن
گرفته شده اســت .تقاضای یک گره درصورتیکه فاصلهی آن تا
تسهیل کوچکتر یا مساوی یک عدد از پیش تعیینشده باشد .این
نزدیکترین تسهیل ،از شعاع کوچکتر تجاوز نکند بهطور کامل
مقدار بحرانی ،فاصلهی پوشش با شعاع پوشش نامیده میشود.
پوشش داده میشود و درصورتیکه ایــن فاصله بزرگتر از شعاع
این مسائل از نظر پوشش یافتن تمام نقاط یا پوشش یافتن برخی
پوشش باشد تحت پوشش قرار نمیگیرد .برای فاصله میان این
از نــقــاط ،شامل مــدل پوشش مجموعه ( )SCPو مــدل حداکثر
پوشش )MCLP( 12هستند.
دو شعاع ،سطح پوشش توسط یک تابع نزولی مشخص میشود.
مدل پوشش مجموعه ( )SCPکه توسط تورگاز [ ]5در سال
ازجمله کاربردهای این مدل بحث رضایت مشتری و فرستندههای
 1971مطرح شد به دنبال یافتن مکان حداقل تعداد تسهیالت برای
امواج است.
پوشش تمام نقاط تقاضاست .از کاستیهای این مدل میتوان به
درزنر و همکاران [ ]11این مسئله را در حالت پیوسته بررسی
کردند .آنها در پژوهشی در سال  ]12[ 2010فرض کردند فاصلههای
بیتوجهی به محدودیت بودجهی در دسترس برای پاسخگویی کل
حداقل و حداکثر در مدل پوشش تدریجی ( )r, Rمتغیر تصادفی
تقاضا و همچنین برخورد یکسان با تمام نقاط تقاضا بدون توجه به
هستند .ایــن تغییر ،مــدل را بــه موقعیتهای واقـعــی نزدیکتر
میزان تقاضای هر کدام ،اشاره کرد .برای برخورد با چنین شرایطی
آن وها
هدف
دادند.
توسعه
را
مدل
و
نموده
آزاد
را
ثابت
پوشش
شعاع
فرض
همکاران [
برمن و
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چرچ و روله
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مکانیابی

حداکثر پوشش

شعاع پوشش متغیر

پوشش مجموعه

شعاع پوشش ثابت

تصویر  :2دستهبندی مدلهای مکانیابی براساس تابع هدف و جایگاه مبحث شعاع پوشش متغیر [نگارندگان]

تصویر  :2دستهبندی مدلهای مکان یابی براساس تابع هدف و جایگاه مبحث شعاع پوشش متغیر [نگارندگان]

در سال  2002برمن و کراس [ ]9بر مدل حداکثر پوشش تعمیمیافته )GMCLP( 13کارکردند .در این مسئله پوشش جزئی 14مشتریان
در شرایطی که سطح پوشش ،تابع پلهای از فاصله تا نزدیکترین تسهیل باشد مدل شده است .یک سال پس از آن برمن و همکاران
[ ]10در پژوهشی دیگر بر توسعهی مدل  GMCLPبا یک تابع نزولی پوشش تحقیق کردند .به دنبال مقابله با فرضیه پوشش صفر و

توسعهی مدل شعاع پوشش متغیر برای مکانیابی مرا کز توزیع
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رضایت مشتری ،مکانیابی رقابتی ،فرستندههای رادیو و تلویزیون
و پوششدهی خدمات اورژانسی اشار ه شده است .آنها مدل را با
استفاده از فن بهینهسازی کلی «مثلث بزرگ ،مثلث کوچک »15حل
نموده و تأ کید کردند مدل پیچیدهتر نشده و پیادهسازی آن ساده
است.
برمن و همکاران [ ]13در ادامـ ـهی توسعهی مــدل پوشش
تدریجی فرض کردند وزن تقاضاها متغیرهای تصادفی گسسته
هستند .در این مدل احتمال اینکه مجموع وزنی تقاضای پوشش
داده شده بزرگتر از یک آستانهی معین باشد ،بیشینه میشود.
علیرغم توسعههای صــورت گرفته تحقق برخی از مفروضات
اساسی مطر حشده ،ممکن اســت واقعبینانه نباشد .بــرای مثال
برمن و همکاران [ ]14به سه فرضیهی اصلی که تابع هدف مسائل
پوششی بهطور ضمنی در بر میگیرد ،اشاره کردند:
 .1پوشش کامل یــا بــدون پــوشــش :16بــر ایــن اســاس مشتری
زمانی تحت پوشش است که درون شعاع پوشش حداقل یک
تسهیل قرار گیرد و در غیر این صورت پوشش نمییابد.
 .2پوشش منحصربهفرد :17طبق این فرض پوشش هر مشتری
وابسته بــه نزدیکترین تسهیل اســت و تسهیالت نزدیک
بعدی اثری بر پوشش آن ندارند.
 .3شــعــاع پــوشــش ثــابــت  :18شــعــاع تــحــت پــوشــش هــر یــک از
تسهیالت پارامتری ثابت است.
در رابطه با فرضیات اول و دوم پوشش تدریجی 19و پوشش
مشارکتی 20فرضیات را به فضای واقعی نزدیکتر نمودند .در رابطه
با فرضیهی سوم برمن و همکاران اظهار کردند که تعیین شعاع
پوشش با در نظر گرفتن نقاط کاندید و تسهیالت واقعیتر است و
م گیرنده
مدلی ارائه دادند [ ]6که در آن شعاع پوشش توسط تصمی 
کنترل میشود و هزینهی پوششدهی یک فاصله بهصورت تابع
یکنواخت افزایشی از مسافت است .آنها هدف از مدل را پوشش
همهی تقاضا با حداقل هزینه قــرار دادنــد و دو نسخه از مــدل را
تجزیه و تحلیل نمودند:
21
 .1نسخهی مسطح که تسهیالت در یک منطقهی خاص از
یک هواپیما واقعشدهاند.
 .2نسخهی گسسته که در آن فرض شده تقاضا از تعداد متناهی
نقطه میرسند و مکانهای تسهیالت هم محدود هستند.
جبل عاملی و همکاران [ ]15متغیر بودن شعاع را در یک سطح
توزیع دو سطحی وارد کردند .توابع هدف این مدل کمینه کردن
هزینهی حملونقل و حدا کثر ساختن تقاضای پوشش داده شده
هستند ،که با استفاده از کراندار کردن یکی از توابع هدف و تبدیل
آن به محدودیت حل شده است .آنها در مقالهی دیگر [ ]16با
ترکیب ویژگیهای مدل پوششی تدریجی با مدلی پوشش مشترک
22
و مدل پوشش با شعاع متغیر مدل جدیدی بهصورت MINLP
فرموله نمودهاند .تابع هدف این مدل را بیشینه نمودن مجموع
وزنی نقاط پوشش یافته قرار داده و از الگوریتم شبیهسازی تبرید
برای حل استفاده کردند.
در سال  2011فاضل زرنــدی و همکاران [ ]17زمانهای سفر
فازی را به مدل برمن وارد کرده و مسئله را حل نمودند .بشیری و

فتوحی [ ]18مسئلهی پوشش در فضای گسسته را در شرایطی که
شعاع نامشخص است و بر اساس فاصلهی بین تسهیالت و نقاط
کاندید محاسبه میشود ،مطرح نمودند .منگ و شیا [ ]19فاصلهی
بحرانی (شعاع) را به صورت اتفاقی و وابسته به تمایل مشتری در
نظر گرفته و نسخهی جدیدی از مدل پوششی مجموعه را ارائه
دادند.
ویـســوانــاس و پیتا [ ]20راههــایــی بــرای بــه حــداقــل رساندن
هزینهی کل مسیریابی در طول مسیرهای انتخاب شده و بیشینه
نلــرزه ،جستجو
نــمــودن تقاضای پوشش داده شــده پــس از زمـیـ 
کردند .دکله و همکاران [ ]21مسئلهی مکانیابی مراکز بهبودی
در فجایع )DRC( 23در فلوریدا را به کمک مدل کردن آن به شکل
پوشش مجموعه بهصورت دومرحلهای حل نمودند .هیل و موبرگ
[ ]22فرایند انتخاب محلی امن را ارائه کردند که میتواند شناسایی
حداقل تعداد تأسیسات و مکانهای ممکن بــرای ذخیرهسازی،
بهرهوری عملیاتی را متعادل و هزینهها را کاهش دهد .بالسیک
و بیمون [ ]23نوعی از مدل پوشش را ارائه دادند که تصمیمات
مکانیابی و موجودی را با در نظر گرفتن محدودیتهای بودجه و
ظرفیت ،یکپارچه میکرد .برالدی [ ]24مقالهی خود را در زمینهی
فرموله نمودن و حل یک مدل احتمالی برای تعیین محل بهینهی
تسهیالت در سیستمهای اض ـطــراری متراکم تدوین کــرد .مدل
حدا کثر پوشش ارائــه شده توسط پن [ ]25مسئلهی مکانیابی
پناهگاههای اضطراری در زمــان گردباد در کشور چین را در نظر
ک راهحــل دوبخشی را بــرای حل
گرفت .نولز و همکاران [ ]26ی 
مسئلهی تحویل آب آشامیدنی در موقعیت پس از حادثه معرفی
کردند .مورالی و همکاران [ ]27مسئلهی مکانیابی تسهیالت
بهمنظور تحویل دارو در پاسخ به حمالت بیولوژیکی در یک شهر
بزرگ را مطرح کردند.
لی و همکاران [ ]28مــدلهــای پوشش را بــرای مکانیابی
تسهیالت اضطراری از دیدگاه مدلهای ریاضی و تحقیق در عملیات
مرور نمودند .آنها در کنار مدلهای معمول ،پیشرفتهای اخیر
در این زمینه مانند مدلهای پویای تخصیص ،مدلهای پوشش
تدریجی و پوشش مشترک و  ...را معرفی کردند .هکتـور ترودیز و
همکاران [ ]29یک مدل ریاضی برای مسئلهی مکانیابی و توزیع
ارائــه دادنــد و آن را به کمـک یک الگوریتم ژنتیک حل کردند.
برزین پــور و اسماعیلی [ ]30یک مــدل مکانیابی و توزیع چند
هدفه بـه منظـور توزیع کاال در مناطق آسیبدیده ارائــه نمودند و
یک مطالعهی موردی بر روی شهر تهران انجام دادند .اسماعیلی
و بـرزین پـور [ ]31در سـال  2014یک مـدل چنـد هدفـهی مکانیابی
و توزیع ارائه داده ،سـپس الگوریتم ژنتیکی برای حل آن طراحی
کردند و مطالعهی موردی برای شهر تهران انجام گرفت .گرانان و
همکاران [ ]32یک مدل شبکهی جریان برای انتخاب تسهیالت
توزیع موقت و مکانیابی منابع برای برنامهریزی اضطراری ارائه
دادن ــد .یه و کیم [ ]33به ایــن ســؤال پاسخ دادنــد که تسهیالت
درمانی نسبت به دیگر تسهیالت در چه ناحیهای قرار داشته باشند
که تعداد کل تسهیالت جدید برای کاهش هزینهی پوشش داده

جدول  :1رابطهی سرمایهگذاری در تسهیل با سرعت سرویسدهی و ظرفیت آن [نگارندگان]
ظرفیت (تعداد بستهی امدادی)

سرعت (کیلومتر بر ساعت)

Cap1
Cap2
…
Capk

روش تحقیق و ابزارها
مسئلهی مکانیابی مراکز امــداد در لجستیک امــداد عبارت
است از مجموعهای نقطه در شهر که امکان احــداث مرکز امداد
در آن تحت عــنــوان نقاط کاندید وجــود دارد .شهر یــا ناحیهی
شهری بر اساس منطقهی جغرافیایی و ترا کم جمعیت در آن به
مجموعهای نقاط تقاضا با مختصات مشخص تقسیم میشود.
بــرای مثال مختصات یک مرکز تجاری مهم و یا نقطهی وسط
یک محله از جمله نقاط تقاضا به امداد در شرایط بحران محسوب

F1
F2
Fk

…

میشوند .برای هر یک از نقاط نیازمند به امداد میتوان تعدادی
متقاضی (جمعیت حادثهدیده) متناسب با جمعیت منطقه در نظر
گرفت .اما در شرایط عدم قطعیت به دلیل رخداد حوادث مختلف
بــا احتمال و شــدتهــای مختلف ،مـقــدار تقاضا در هــر نقطه نیز
متفاوت و بستگی به احتمال ر خداد نوع حادثه دارد .برای مثال
ممکن است در شهر سه نوع زلزله با مقیاسهای مختلف لرزش
(ریشتر) اما با احتمالهای مختلف رخ دهد .در صورت ر خداد هر
نوع حادثه ،میزان تقاضا به امــداد نیز متفاوت و تابع نوع حادثه
خــواهــد بــود .مجموعهی ح ــوادث ممکن را مجموعه سناریو با
احتمال ر خدادهای مختلف تعریف میکنند .فرض میشود در هر
نقطهی کاندید ،امکان احداث یک مرکز امداد با امکانات مختلف
و ظرفیتهای مختلف است .هزینهی احداث هر مرکز تابع سرعت
خدمترسانی و ظرفیت مرکز مطابق جــدول  1اســت.بــرای مثال
برای احداث مرکز نوع اول با سرعت رسیدن از مرکز امداد تا نقطهی
حادثه برابر  Speed1و ظرفیت  Cap1نیاز به سرمایهای معادل F1
واحد پولی است.
مسئلهی مقاله عبارت است از تعیین تعداد مراکز امداد مورد
نیاز به تفکیک نــوع مرکز ،محل استقرار آنهــا در نقاط کاندید،
تعیین ظرفیت هر مرکز و ناحیهی تحت پوشش آن در شرایطی که
شدت حادثه و جمعیت مورد نیاز به امداد در نقاط تقاضا غیرقطعی
و احتمالی است .به عبارت دیگر در این مسئله باید به این سؤاالت
پاسخ داده شود :اول :در یک نقطهی کاندید آیا باید مرکز امدادی
احداث شود یا خیر؟ دوم :نوع مرکز امداد (با سرعت امدادی و ظرفیت
مشخص) در یک نقطهی کاندید منتخب چه باشد؟ سوم :ظرفیت
هر مرکز امداد چند بستهی امــدادی باید باشد؟ و چهارم :هر مرکز
احداثی چه مناطقی را باید تحت پوشش قرار دهد؟ پاسخ به تمامی
این سؤاالت مشروط به کمینه کردن کل هزینههای سرمایهگذاری،
حمل و نقل و نگهداری کاالهاست و اینکه در صورت وقوع حادثه
زمان رسیدن به نقطهی حادثه کمتر از زمان تعیین شده باشد (این
محدودیت همان موضوع شعاع پوشش متغیر مسئله است که با
احداث مراکز مختلف با سرعتهای خدمترسانی مختلف ،زمان
رسیدن به نقطهی حادثه از زمان تعیین شده کمتر است) .سایر
مفروضات زیر مسئله عبارتند از:
•برنامهریزی تک دورهای و قبل از وقوع بحران است.
•با استفاده از آمار بالیای ر خداده در گذشته ،احتمال وقوع هر
سناریو و میزان تقاضای پیشآمدهی هر نقطهی تقاضا با
توجه به وقوع هر سناریو از قبل معلوم است.
•هر نقطهی آسیب با تقاضا میتواند فقط توسط یک مرکز
سرویسدهی شود و هر مرکز امداد به چندین نقطهی تقاضا
امدادرسانی میکند.
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شده بدین منظور آنها از روش بهینهسازی فضایی با استفاده از
سیستم اطالعاتی جغرافیایی بهره گرفتند.
در مورد نتایج ادبیات و پیشینهی تحقیق میتوان اشاره کرد
که مدلهای مکانیابی با شعاع پوشش برای مسائل مکانیابی
مراکز امداد در لجستیک امداد که موضوع آنها برآوردن تقاضای
عموم ،رعایت عدالت و برآوردن تقاضا در زمان تعریف شده است،
مناسب اســت .هر چند مسئلهی پوشش با شعاع متغیر اولین بار
در سال  ۲۰۰۹مطر ح شده است ،اما توسعههای کمتری نسبت به
مسائل مشابه بر آن در سالهای اخیر شده است .در مدل ارائهشده
توسط برمن اگرچه شعاع را متغیر فرض کرده و آن را تابعی از هزینه
میبیند اما در فرض جایگزین ،نمایش این وابستگی بهصورت یک
تابع پوستهی غیر نزولی در برخی شرایط غیرمنطقی مینماید ،زیرا
که همیشه به ازای هر واحد افزایش سرمایهگذاری توان سیستم
ً
افزایش نمییابد و معموال یک رونــد پلکانی وجــود دارد .مهمتر
از همه اینکه تقاضا (نقاط حادثه) در شهر قطعی نیست و عدم
قطعیتی برای تقاضا وجود دارد که باید در مسئلهی مکانیابی در
نظر گرفته شود.
با شناخت شکافهای موجود در ادبــیــات ،شرایط حاکم بر
مسئله ،و بررسی مدلهای پایه (مدل برمن [ ]7با رویکرد شعاع
پوشش متغیر و مدل حدا کثر پوشش بالسیک و بیمون [ ]23با
رویکرد لجستیک امــداد) یک مدل مکانیابی حدا کثر پوشش با
در نظر گرفتن تسهیالت امــداد با شعاع پوشش متفاوت و وابسته
به سرمایهگذاری صورت گرفته ارائ ه شده است .لذا هدف در این
مقاله ،ارائ ـهی یک مدل ریاضی دو هدفه بر مبنای مدل پایهی
مکانیابی بــا شعاع پوشش متغیر در شرایطی کــه تقاضا قطعی
نیست و عدم قطعیتی در تقاضا وجود دارد .عمدهی تحقیقات در
این حوزه ،ظرفیت تسهیالت را یکسان و با انــدازهی ثابت در نظر
گرفتند ،اما در این تحقیق ،برای ظرفیت مرا کز توزیع با توجه به نوع
ن یک حد باال در نظر گرفته میشود که منتج به انتخاب بهترین
آ 
ظرفیت میشود .تعریف دقیقتر مسئله در بخش بعدی ارائه شده
است.

Speed1
Speed2
…
Speedk

میزان سرمایهگذاری (ریال)


•هر نقطهی تقاضا میتواند بهطور کامل یا جزئی پوشش 
∑هی :2
رابط
=Z
∑∑ M in ∑ ∑ f k Yjk +  ∑ ∑ b k C jk +
یابدDi g k d ijX ijk .

2
j∈J k∈K
i∈I j∈J k∈K
 j∈J k∈K
•یک نوع کاالی امــدادی در نظر گرفته شده است .بسته 
ی


امدادی شامل تمام مایحتاج اولیهی حادثهدیدگان است.
M in ∑ ∑ f k Yjk +  ∑ ∑ b k C jk + ∑∑ ∑ Di g k d ijX ijk 
j∈J k∈K
i∈I j∈J k∈K
•امــکــان ب ـ ــرآورده نــشــدن ک ــاال در هــر ســنــاریــو وج ــود دارد و
 j∈J k∈K


غیرقابلجبران است.
•انعطافپذیری مدل در تعیین ظرفیت مراکز توزیع.
تعریف متغیرها و پارامترهای مدل
نمادهای مــورد استفاده بــرای مــدلســازی مسئله بــه همراه
پارامترهای مدل در جدول  2معرفی شدهاند .متغیرهای تصمیم
مسئله نیز در جدول  3معرفی شدهاند.
مدل ریاضی مسئله در حالت قطعی
مدل ریاضی مسئله در حالت قطعی (زمانی که تقاضا تصادفی و
غیرقطعی نباشد) به صورت زیر توسعه داده شده است.
رابطهی :1
Z = M ax
DX
ijk

i

∑ ∑∑

رابطهی :4

∀i ∈ I, j ∈ J, k ∈ K

Zijk ≤ αijk Yjk

رابطهی :5

∀i ∈ I

رابطهی :6

k∈K

1

∀i ∈ I, j ∈ J, ∀k ∈ K

رابطهی :7

1

i∈I j∈J k∈K

رابطهی :3

∀j ∈ J

∑ Yjk ≤ 1

∀j ∈ J, k ∈ K

=
Z
∑∑
ijk

k

j

X ijk ≤ Zijk
C jk

=∑ D X
ijk

i

i∈K

جدول  :2نمادها و پارامترهای مدل [نگارندگان]
تعریف نمادها

نماد

I

مجموعه مکانهای (نقاط) بحرانی در ناحیه یا شهر مورد مطالعه

J

مجموعه مکانهای بالقوه احداث مرکز امداد )(j= 1,…,J

K

مجموعه انواع مرا کز توزیع امدادی

Ω

مجموعه سناریوهای تقاضا

)(k= 1,…,K

)(s= 1,…,S

نماد
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تعریف پارامترها

Di

تقاضای ایجاد شده در نقطهی بحرانیi

d ij

فاصله نقطه بحرانی  iاز نقطهی کاندید j

t

)(i= 1,…,I

حدا کثر زمان مجاز پاسخگویی به تقاضا در یک نقطه نیازمند به امداد

fk

هزینهی ثابت استقرار مرکز امداد نوع k

bk

هزینهی ایجاد ظرفیت ،تامین و نگهداری برای هر بسته امداد در مرکز امداد نوع k

gk

هزینه حمل و نقل در واحد مسافت برای هر بسته در مرکز امداد نوع k

uk

حدا کثر ظرفیت تسهیل نوع k

Speed k
توسعهی مدل شعاع پوشش متغیر برای مکانیابی مرا کز توزیع
در لجستیک امدادی تحت عدم قطعیت تقاضا

α ijk

سرعت انتقال بسته امدادی از مرا کز امدادی نوع k
ضریب پوشش :ا گر برقراری ارتباط بین نقطه کاندید پیشنهادی  jو ناحیه تقاضای  iمنطقی باشد برابر  1و در غیر اینصورت برابر صفر
1
است.
=  αijkا گر  ( d ij / speed k ) ≤ tو در غیر اینصورت صفر است.

جدول  :3تعریف نماد متغیرهای تصمیم مدل [نگارندگان]
نماد

تعریف متغیرها

Yjk

ا گر مرکز امدادی از نوع  kدر نقطه کاندید  jساخته شود برابر با  1و در غیر اینصورت برابر  0است .این متغیر عالوه بر مکان تسهیل ،نوع
آن و در نتیجه شعاع پوشش مربوطه را مشخص میکند.

Zijk

ا گر مرکز امدادی نوع  kدر نقطه  jبه منطقه بحرانی  iخدمترسانی کند برابر با  1و در غیر اینصورت برابر  0است.

X ijk

درصدی از تقاضای منطقه بحرانی  iکه توسط مرکز امداد نوع  kکه در نقطهی  jاحداث شده ،پوشش داده میشود.

C jk

ظرفیت مرکز امداد نوع  kکه در نقطهی  jساخته شده است.

C jk ≤ u k Yjk

قطعیت و اغتشاشات دادههـ ــای مــربــوط بــه پــارامـتــرهــا استفاده
میشود .مدل برنامهریزی خطی زیر را در نظر بگیرید که در آن دو
دســتــه مــحــدودیــت وجـ ــود دارد :ی ـکــی ب ــا پ ــارامــت ــره ــای قطعی
(مــحــدودی ـتهــای س ــاخ ــت ــاری 25مـ ــدل ) Ax = b ،و دی ـگــری با
پ ــارام ــت ــره ــای غـیــرقـطـعــی (مــح ــدودیــته ــای ک ـن ـتــرلــی 26م ــدل،
e
=  .) Bx + Cyبــردار  xمجموعه متغیرهای تصمیم مسئله

∀i ∈ I, j ∈ J, k ∈ K

}Zijk ∈ {0,1

∀j ∈ J, k ∈ K

C jk ≥ 0

تعریف میشوند که ضرایب آنها در محدودیتها قطعیاند و بردار
 yمجموعه متغیرهای تصمیم با ضرایب غیرقطعی تحت عنوان
متغیرهای کنترل 27تعریف میشود.
T
T
رابطهی :13
Min
=
ξ c x +d y

رابطهی :8
رابطهی :9

∀j ∈ J, k ∈ K
∀j ∈ J, k ∈ K

}Yjk ∈ {0,1

رابطهی :10

رابطهی :11
رابطهی :12

∀i ∈ I, j ∈ J, k ∈ K

s .t .
Ax = b
= Bx + Cy
e

X ijk ≥ 0

بـهمــنــظــور لــحــاظ ک ــردن ع ــدم قطعیت پــارمـتــرهــا (ضــرایــب)
متغیرهای کنترلی در مدل  ،13مجموعهای سناریو } Ω ={1, 2,...,S
تعریف میشود .به ازای یک سناریو مانند  sمجموعه مقادیر قطعی
منتسب بــه ضــرایــب متغیرهای کنترلی }  {d s , B s ,C s , e sتعیین
میشود که این مجموعه دارای احتمال رخداد مشخص  p sاست
به طوری که  . ∑ p = 1یافتن یک جواب برای مدل  13که به ازای
تمام سناریوها هم موجه و بهینه باشد ،دور از انتظار است [ .]34در
28
این صورت مدل بهینهسازی استوار به دنبال یافتن راهحل استوار
است که برای تمام مقادیر سناریوها نزدیک بهینه باشد و جواب با
احتمال باال موجه نیز باشد [ ]35و یا به عبارت دیگر جوابی که
تحت همهی سناریوها نزدیک بهینه باقی بماند [ .]36مجموعه
}  { y 1 , y 2 ,..., y sاز متغیرهای کنترلی به ازای سناریوهای s ∈ Ω
تعریف مـیشــود و مجموعه}  {δ1 , δ 2 ,..., δ sمجموعهای از بــردار
خطاهاست که مقدار ناوجهی 29در محدودیتهای کنترل تحت
سناریوها را انــدازه میگیرد ( ) e s (B s x + C s y s
 .) δ s =−مالوی و
همکاران [ ]34مدل ریاضی زیر را برای یافتن راهحل استوار مبتنی
بر سناریو پیشنهاد دادند.
رابطهی Min σ (x , y 1 , y 1 ,...y s ) + ωρ (δ1 , δ 2 ,..., δ s ) :14
s

s ∈Ω

s .t .
Ax = b
=B s x +
C s y s + δs es

∀s ∈ Ω
∀s ∈ Ω

n2

n1

x , y s ≥ 0; x ∈ R , y ∈ R

در تابع هدف مدل فوق ،دو بخش قرار گرفته که یکی بیانگر
مقدار بهینگی و دیگری مقدار انحراف از موجهبودن جواب بهینه
استوار است .در واقع تابع هدف  14به دنبال یافتن جوابی است تا
تبادل 30بین بهینگی و موجه بدون برقرار نماید .ضریب  ωمقدار
تبادل بین بهینگی و موجه بودن است.
ξ cT x + d T y
=یک متغیر تصادفی اســت .زیــرا به ازای هر
T
T
سناریو  ، s ∈ Ωمتغیر  ξمقدار ξs c x + d s y s
=را با احتمال p
میگیرد .یک رویکرد در مدلهای برنامهریزی ریاضی احتمالی قرار
s
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توسعهی مدل شعاع پوشش متغیر برای مکانیابی مرا کز توزیع
در لجستیک امدادی تحت عدم قطعیت تقاضا

تابع هدف اول ( )1بیانگر بیشینهسازی جمعیت پوشش داد ه
شده یا بیشینه کردن تقاضای تمام نقاط بحرانی است زمانی که
تقاضا قطعی باشد .تابع هدف دوم ( )2بیانگر کمینهسازی مجموع
هزینههای مربوط به استقرار مرا کز توزیع امــداد ،ایجاد ظرفیت،
تأمین ،نگهداری کاال و حملونقل از مرا کز توزیع امــداد به نقاط
تقاضا است .قابل توجه است که حداقل کردن زمان حملونقل
خود باعث تسریع خدمتدهی میشود .همچنین در صورت حذف
هزینهی متغیر (ایــجــاد ظرفیت ،تأمین ،نگهداری) از ایــن تابع
هــدف ،هر تسهیل حدا کثر ظرفیت مربوط به نوع خود را خواهد
داشت.
محدودیت  3از استقرار بیش از یک مرکز نوع خاص در یک
نقطهی کاندید جلوگیری مینماید .بــا ایــن محدودیت امکان
احداث چندین مرکز امداد اما نوع خدمات متفاوت در یک نقطهی
کاندید وجــود دارد .محدودیت  4تضمین میکند زمانی مرکز j
ً
میتواند به نقطهی  iتخصیص یابد که اوال استقرار یافته باشد و
ً
ثانیا بتواند آن نقطه را پوشش دهد .محدودیت  5الزام مینماید به
هر نقطهی تقاضا حداقل یک مرکز امداد اختصاص یابد.
م ــح ــدودی ــت  6م ــی ــزان بـ ـ ــرآورد تــقــاضــا ت ــوس ــط م ــرک ــز امـ ــداد
تخصیصیافته را نشان میدهد .این تعریف به علت محدودیت
ظرفیت تسهیل است ،بدین معنا که اگرچه تسهیل  jبه نقطهی
تقاضای  iاختصاصیافته امــا ممکن اســت ظرفیت آن کمتر از
تقاضای آن منطقه باشد و نتواند تمامی تقاضای ایــجــاد شده
را پاسخ گــویــد .ظرفیت مــرا کــز در محدودیت  7تعیین میشوند
بهطوریکه از حد باالی تعریفشده در محدودیت  8تجاوز نکنند.
مــحــدودیـتهــای  9تــا  12متغیرهای باینری و غیر منفی بــودن
متغیرها را نشان میدهد.
مدل ریاضی مسئله در شرایط عدم قطعیت
رویــکــرد دیــگــری کــه در ســالهــای اخیر بــرای مقابله بــا عدم
قطعیت دادههــا و یا وجــود اغتشاشات 24در دادههــای ورودی به
مدلهای بهینهسازی ریاضی توسعه داده شده ،بهینهسازی استوار
مبتنی بر سناریو است .در این روش که توسط مالوی و همکاران
[ ]34اولین بار مطرح شد ،پارامترهای مدل به صورت مجموعهای
مقادیر با احتمال مشخص تحت عنوان سناریو برای بیان عدم

x , y ≥ 0; x ∈ R n1 , y ∈ R n2

مراکز امــداد نتایج واقعیتری داشته باشد و امکان ارائــه خدمات
دادن میانگین (امید ریاضی) و واریانس تابع هدف (  ) ξدر تابع
بهتر با سرعت بیشتر به حادثهدیدگان احتمالی وجود داشته باشد،
هــدف مــدل جدید اســت .لــذا مـیتــوان تابع  15را بهعنوان مقدار
میتوان مسئله را با مدلهای عدم قطعیت و بهینهسازی استوار
بهینگی جواب استوار در مدل  14قرار داد.
مدل کرد .لذا مدل ریاضی مسئله مکانیابی با شعاع پوشش متغیر
رابطهی :14
σ
(
x
,
y
,
y
,...
y
)
=
p
ξ
+
λ
p (ξ s − ∑ s ′∈Ω p s ′ξs ′ ) 2
∑
∑
s
s
1
1
در حالت قطعی با مدلسازی بهینهسازی استوار زمانی که تقاضا در
s ∈Ω
s ∈Ω s
s
منطقه (x ,
y 1 , y 1 ,...
 σنیست مدل شده است.
قطعی
= )  y sهر
∑ s∈Ω ps ξ s + λ ∑ s∈Ω ps (ξ s − ∑ s ′∈Ω ps ′ξs ′ )2
در م ــدل پـیـشـنــهــادی بـهـیـنـهســازی اســت ــوار ف ــرض مـیشــود
در رابطهی  ∑ s ∈Ω p s ξ s ،15معرف امید ریاضی تابع هدف
پــارامــتــرهــای تقاضا در هــر نقطه (  )Diدارای ماهیت غیرقطعی
هستند .مطابق رویکرد حل مسائل برنامهریزی استوار مبتنی بر
م ــدل  ،13متغیر تــصــادفــی  ، ξو ∑ s∈Ω ps (ξ s − ∑ s ′∈Ω ps ′ξs ′ )2
بیانگر واریانس متغیر تصادفی  ξاست .ضریب ثابت  λنیز تبادل
سناریو ،برای تعریف عدم قطعیت پارامترهای مدل ،مجموعهای
بین میانگین و واریانس تابع هدف  ξرا بیان میکند.
سناریو } s ∈ Ω ={1, 2,..., Sتعریف میشود که هر سناریو  sاحتمال
p
رخداد دارد .به ازای هر سناریو ،پارامتر  Dتعریف میشود که به
عــبــارت )  ρ (δ1 , δ 2 ,..., δ sمعیاری بــرای انــدازهگــیــری جریمه
آنه ــا مــقــادیــر قطعی بــا احـتــمــال مشخص اخـتــصــاص مـییــابــد.
انحراف از موجه بــودن است که بهمنظور جریمه کــردن نقض و
همانطور که پیشتر اشاره شد ،متغیرهای تصمیم مربوط به این
تخطی از محدودیتهای کنترل با توجه به برخی از سناریوها
پارامترها در مدل ریاضی قطعی ،متغیرهای کنترلی مدل هستند.
مدنظر قــرار میگیرد .مــقــدار آن را م ـیتــوان واریــانــس مقدارهای
بنابراین پارامترها و متغیرهای کنترلی مــدل پیشنهادی نیز به
انحراف از موجه بودن زمانی که مثبت و منفی بودن انحراف مهم
صورت جدول زیر خواهد بود.
باشد به صورت  ∑ p δ δتعریف کرد و یا از میانگین قدرمطلق
انحرافات  ∑ p δاستفاده کــرد .امــا زمانی که تنها انحرافات
مدل مکانیابی مراکز توزیع و تخصیص منابع برای لجستیک
مثبت مــهــم بــاشــد ،اســتــفــاده از رابــط ـهی }  ∑ p max {0, δو یا
امــدادی با شعاع پوشش متغیر در شرایط عدم قطعیت تقاضا بر
 ∑ p δتوصیه میشود [ .]35 ،34ا گر در رابطهی  14مقدار ω
اساس مدل مالوی [ ]34به شرح زیر است.
صفر انتخاب شود ،مدل تنها تابع هدف  15را بهینه خواهد کرد و
با توجه به اینکه تابع هدف  1بهصورت ماکزیمم است ،با تغییر
ممکن است جواب حاصله موجه نباشد .در صورت انتخاب مقادیر
متغیر مناسب به مینیمم تبدیل شده است تا بتوان با توجه به
s
رابطهی  17با روش مالوی آن را به کار بست .با توجه به اینکه Xijk
بزرگتر ،انحراف از بهینگی ممکن است بیشتر شود [.]36
s
مقداری بین صفر و یک دارد ،لذا با جایگذاری مقدار  1 − Xijkبه
با توجه به غیرخطی بودن رابطهی  ،15یو و لی [ ]37از تابع
جای آن در تابع هدف اول ،جهت تابع هدف از ماکزیمم به مینیمم
قدرمطلق به جای توان دو استفاده کردند و روابط  16را برای خطی
تغییر مییابد .همچنین تابع هدف  1با توجه به احتمالی بودن
کردن آن ارائه دادند .یعنی مجموعه روابط  16به جای رابطهی 15
تقاضا تبدیل به متوسط تابع هدف به فرم  17شده است.
در مدل قرار میگیرد.
رابطهی:17
رابطهی:16
s
i

s

T

s

s

s

s

s

s ∈Ω

s ∈Ω

s

s
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s

s

s ∈Ω

s ∈Ω

) ∑∑∑ ∑ p D (1 − X
s
ijk

Min σ ( x, y1 , y1 ,... ys ) =∑ s∈Ω psξ s + λ ∑ s∈Ω ps (ξ s − ∑ s′∈Ω ps′ξ s′ ) + 2θ s 

ξ s − ∑ s′∈Ω ps′ξ s′ + θ s ≥ 0 ∀s ∈ Ω

∀s ∈ Ω

s.t.

θs ≥ 0

از آنجا که تقاضا به امداد به طور دقیق و قطعی پس از حادثه
در هر منطقه مشخص نیست و بــرای آنکه مسئلهی مکانیابی

s
i

s

s∈Ω i∈I j∈J k∈K

حال با جایگذاری تابع هدف  17با روابط  16و اضافه کردن
محدودیتهای مربوطه ،تابع هــدف  1در شرایط عــدم قطعیت
مطابق  18و محدودیت  20خــواهــد بــود .البته ایــن بخش تنها
بخش اول تابع هدف  14است .بخش دوم رابطهی  18مربوط به

جدول  :4تعریف نماد متغیرهای کنترلی مدل بهینهسازی استوار [نگارندگان]
توسعهی مدل شعاع پوشش متغیر برای مکانیابی مرا کز توزیع
در لجستیک امدادی تحت عدم قطعیت تقاضا

نماد

=
Min Z1

تعریف متغیرها و پارامترها

ps

احتمال ر خداد سناریوی ( sپارامتر مدل)

Dsi

تقاضا به کاالهای امدادی در ناحیه  iاگر سناریوی  sرخ دهد (پارامتر مدل)

Xsijk

درصدی از تقاضای منطقه بحرانی  iکه توسط مرکز امداد نوع  kدر نقطه  jپوشش داده میشود تحت سناریو . s

Zsijk

اگر مرکز امدادی نوع  kدر نقطه  jبه منطقه بحرانی  iاختصاص یابد تحت سناریو  sبرابر با  1و در غیر این صورت برابر  0است.

Csjk

ظرفیت مرکز امداد نوع  kکه در نقطه  jساخته شود اگر سناریو  sاجرا شود.

Yjks

تحت سناریو  ، sاگر مرکز امدادی از نوع  kدر نقطه کاندید  jساخته شود برابر با  1و در غیر این صورت برابر  0است.

اندازهگیری مجموعه متغیرهای انحراف از موجه بودن است که
شامل جمع متغیرهای کنترلی محدودیتهای کوچکتر مساوی
ً
و قدرمطلق محدودیتهای مساوی است .همانطور که قبال در
روش مالوی اشاره شد ،بهینهسازی استوار به دنبال کمینه کردن
میانگین و واریــانــس تابع هــدف (بخش اول تابع  )18و مجموع
انحراف از موجه بودن محدودیتها (بخش دوم تابع هدف )18
است.
رابطهی:18

=
Min Z1 (∑∑∑∑ ps Dsi (1 − X sijk ) +
s∈Ω i∈I j∈J k∈K




s
λ1. ∑ ps ×  ∑∑∑ Dis (1 − X ijk
ps′ .∑∑∑ Dsi ′ (1 − X sijk′ )  + 2θ1s  ) +
∑ )−
s∈Ω
s′∈Ω
i∈I j∈J k∈K

 i∈I j∈J k∈K

2s
4s
ω1 (∑ ps (∑∑ (δ1sjk + δ6sjk + δ5sjk ) + ∑∑∑ (δijk
+ δijk
)) ) + ∑ δ3si
i∈I j∈J k∈K

i∈I

s∈Ω

j∈J k∈K

به طور مشابه تابع هدف دوم یعنی رابطهی  ،2با توجه به عدم
قطعیت تقاضا به صورت تابع  19و محدودیت  21تبدیل خواهد
شد .تابع هدف  19نیز شامل دو بخش کمینه کــردن میانگین و
واریانس تابع هدف  2زمانی که تقاضا غیر قطعی باشد و کمینه
ک ــردن مــجــمــوع ان ــح ــراف از مــوج ـ ه ب ــودن مــحــدودی ـتهــا اســت.
پارامترهای  ω1 ،λ 2 ، λ1و  ω2همان ضرایب اهمیت و تبادل بین
واریانس انحراف از میانگین توابع هدف و انحراف از موجه بودن
اســت کــه مقادیر آنهــا بــر اســاس سیاست تصمیمگیرنده تعیین
میشود.
رابطهی:19
=
Min Z2 (∑ ∑ f k Yjk +
j∈J k∈K





s
ijk

s
i k ij

i∈I j∈J k∈K

s
jk



j∈J k∈K



s

s∈Ω


+λ 2 . ∑ ps .  ∑ ∑ b k Csjk + ∑∑ ∑ Dis d ijX sijk g k
s∈Ω
i∈I j∈J k∈K
 j∈J k∈K

− ∑ ps′ .(∑ ∑ b k Csjk′ + ∑∑ ∑ Dis′g k d ijX sijk′ + 2θ2s ) ) +
s′∈Ω
j∈J k∈K
i∈I j∈J k∈K

2s
4s
ω2 (∑ ps (∑ ∑ (δ1sjk + δ6sjk + δ5sjk ) + ∑∑ ∑ (δijk
+ δijk
)) ) + ∑ δ3si
i∈I

j∈J k∈K

i∈I j∈J k∈K

s∈Ω

∑∑∑ D (1 − X ) −
s
ijk

∀i ∈ I, j ∈ J, k ∈ K,s ∈ Ω

رابطهی :24
∀i ∈ I, s ∈ Ω

1

+δ
=∑ ∑ Z

i∈I j∈J k∈K

∑ p .∑∑∑ D (1 − X ) + θ

1s

s′
ijk

s′
i

i∈I j∈J k∈K

s′

s′∈Ω

s
+ ∑∑ ∑ Dsi g k d ijX ijk
i∈I j∈J k∈K

s
jk

∑∑b C
k

j∈J k∈K

− ∑ ps′ .(∑ ∑ b k Csjk′ + ∑∑ ∑ Dsi ′d ijX sijk′ g k + θ2s ) ≥ 0
i∈I j∈J k∈K

j∈J k∈K

s′∈Ω

سایر محدودیتهای مدل با توجه به عدم قطعیت تقاضا به
صورت زیر خواهند بود .هر یک از این محدودیتها مربوط به یکی

s
ijk

3s
i

j∈J k∈K

رابطهی :25
s
ijk

∀i ∈ I, j ∈ J, k ∈ K,s ∈ Ω

4s
ijk

=
X +δ
Z

رابطهی :26
∀j ∈ J, ∀k ∈ K, s ∈ S

s
jk

s
ijk

5s
jk

=+
δ
C

s
ijk

∑D X
s
i

i∈I

رابطهی :27
∀j ∈ J, k ∈ K,s ∈ Ω

=
Csjk + δ6sjk u k Yjks

رابطهی :28

}Y ∈ {0,1
s
jk

∀j ∈ J, k ∈ K, s ∈ Ω

رابطهی :29
}Z ∈ {0,1
s
ijk

رابطهی :30

∀j ∈ J, k ∈ K,s ∈ Ω

رابطهی ∀i ∈ I, j ∈ J, k ∈ K,s ∈ Ω :31

رابطهی :32

∀s ∈ Ω

Csjk ≥ 0
s
ijk

X ≥0

θ1s ≥ 0; θ2s ≥ 0
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رابطهی :33
ts
ijk

δ ≥0

تئوری و محاسبات
سیل یکی از رویــدادهــای طبیعی اســت کــه هــر ساله موجب
بروز تلفات انسانی ،دامى و خسارات به ساختمانها ،تأسیسات،
باغات ،کشتزارها و منابع طبیعى میشود .شهر تهران با تفاوتهای
ساختاری در بافت فیزیکی و کالبدی شهر ،آسیبپذیریهای جانی
و خسارت مالی متفاوتی را در برابر سیالبهای شهری تجربه میکند.
طبق آمار از سال  1333تا سال  1374بر اثر  32رویداد سیل2741 ،
نفر کشته و هزاران نفر آواره شدهاند .منطقهی  3کالنشهر تهران
بهمنزلهی مطالعه موردی انتخاب شده است ،چرا که این منطقه
در معرض تهدید سه حوزهی کوهستانی دربند ،گالب دره و سعدآباد
و دو زیر حوزهی مقصود بیک و غیاث وند قرار دارد .همچنین شیب

توسعهی مدل شعاع پوشش متغیر برای مکانیابی مرا کز توزیع
در لجستیک امدادی تحت عدم قطعیت تقاضا

≥0

s
i

رابطهی:21

s∈Ω

2s
Zsijk + δijk
= αijk Yjks

}∀i ∈ I, j ∈ J, k ∈ K,s ∈ Ω, t ∈ {1,..., 6

رابطهی :20
∀s ∈ Ω

رابطهی :23

∀i ∈ I, j ∈ J, k ∈ K,s ∈ Ω

∑ p . ∑ ∑ b C + ∑∑ ∑ D g d X
k

از محدودیتهای مدل اولیه (حالت قطعی) است که متغیر کمکی
مربوط به آنها برای تبدیل شدن به تساوی به آنها اضافه شده
است.
= Yjks
+ δ1sjk 1
∀j ∈ J,s ∈ Ω
∑
رابطهی :22
k∈K

منطقهی  ،3از مناطق شمالی کالنشهر تهران است که دارای  6ناحیه و  13محله است و وسعتی معادل  208/31کیلومتر مربع دارد
که بر اساس آمار سال  1390جمعیت آن معادل  293181نفر است .نقشهی این منطقه با جزئیات مطابق با جدول  5و تصویر 3
است .بهمنظور اعتباردهی مطالعهی موردی و همچنین برنامهریزی دقیق در منطقه سه تهران ،بهطور عمده از پژوهشهای صفاری و
همکاران [ ]38و قهرودی و همکاران [ ]39استفاده شده است.
جدول  :5اسامیمحالت به همراه شمارهی نقاط آسیبدیده در هر محله مربوط به منطقهی  3تهران [نگارندگان]
جدول  :5اسامی محالت به همراه شماره نقاط آسیبدیده در هر محله مربوط به منطقهی  3تهران [نگارندگان]
22
33
44
55
66
7 7
11
اسامیمحالت
اسامی
محالت
ونک()2
آرارات()1
آرارات()2
امانیه
کاووسیه
آبادآباد
عباس
اراضی
ونک())1
ونک(1
ونک()2
آرارات()1
آرارات()2
امانیه
کاووسیه
عباس
اراضی
9
10
11
12
13
14
15
8
8
9
10
11
12
13
14
15

اختیاریه
رستم آباد و
رستم آباد و اختیاریه

دومدوم
درب
درب

قلهک
قلهک

دروس
دروس

آباد
حسن
حسن آباد

قباقبا

داوودیه
داوودیه

سیدخندان
سیدخندان

مطالعه [نگارندگان]
تصویر :3:3منطق
[نگارندگان]
موردمطالعه
منطقههییمورد
تصویر

جنوب اسـ
شمال به
منطقه که
محسوس ایــن
پرجمعیت ب
موجب و بارش 1
1,
کم31 ( .در این2, S
ی( 0
نقطه/2
ی 0/و
منزل،0ه 5
احتماالته/3
مکانبا
منطقه)  15 
بارشـتمتوسط
شدید،
سناریواز بارش
خبرگان سه
قابلبه نظر
با توجه
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افزایش خسارت احتمالی در پاییندست منطقه میشود .منطقهی
آسیب ( )i= 1,…,I=15در نظر گرفت ه شده است که در
 ) p sبرای میزان تقاضا به امداد در نظر گرفته شده است .در این مطالعه موردی مفروضات بهطور کامل به شرح زیر است:
جدول  5و تصویر  3نشان داده شدهاند.
 ،3از مناطق شمالی کالنشهر تهران است که دارای  6ناحیه و
 102 .2مــکــان بــال ـقــوه بـ ــرای تــأســیــس مــرا کــز ام ـ ــدادی (=j
 13محله است و وسعتی معادل  208/31کیلومتر مربع دارد که
 )1,…,J=10در مکانهایی که احتمال خرابی ناشی
بر اساس آمار سال  1390جمعیت آن معادل  ۲۹۳۱۸۱نفر است.
از سیل کم است در نظر گرفته شده اســت .مکانهای
نقشهیاین منطقه با جزئیات مطابق با جدول  5و تصویر 3است.
کاندید بر روی تصویر  3نشان داده شدهاند.
بهمنظور اعتباردهی مطالعهی مــوردی و همچنین برنامهریزی
 3 .3برای محاسبهی میزان مسافتها بین دو نقطهی مبدأ
دقیق در منطقهی سه تهران ،بهطور عمده از پژوهشهای صفاری
و مقصد (منظور از مبدا هر یک از نقاط کاندید برای
و همکاران [ ]38و قهرودی و همکاران [ ]39استفاده شده است.
به نظر خبرگان سه سناریو بارش شدید ،بارش متوسط و بارش
احــداث مرکز امــداد و مقصد هر یک از  15نقطه کانون
کم ( }2, S 3
= ) Ω {1,با
= احتماالت  0/5 ،0/3و  ) ps ( 0/2برای
تقاضا است) ،کوتاهترین مسافت با توجه به مسیرهای
میزان تقاضا به امداد در نظر گرفته شده است .در این مطالعهی
اصـلــی (بــزرگــراههــا و شــریــانهــای اص ـلــی) یعنی  d ijها
بهدست آمــده اســت .گفتنی است که بــرای محاسبهی
موردی مفروضات بهطور کامل به شرح زیر است:
جدول  :6مسافت بین نقاط تقاضا و کاندید برای احداث مرا کز امدادی بر حسب کیلومتر [نگارندگان]
نقاط تقاضا

توسعهی مدل شعاع پوشش متغیر برای مکانیابی مرا کز توزیع
در لجستیک امدادی تحت عدم قطعیت تقاضا

15

14

8.35 9.71
7.7 8.97
5.95 7.37
4.95 6.2
2.4 4.42
1.38
4
5.76
6
3.28 4.48
1.74 1.93
2.25 0.67

13

12

11

10

7.8 8.4 8.2 9.44
7.55 8.41 7.95 9.32
5.47 6.31 6.21 7.53
4.45 6.41 5.19 6.53
1.39 3.1
2.6
4.6
0.73 2.38 1.19 3.26
5.55 3.53 4.78 4.63
3.3 1.78 2.55 2.9
2.57 3.6 2.57 1.1
3.07 3.95 2.96 2.53

9

8

7

6

5

4

3

2

1

نقاط کاندید
امداد

5.93
7.69
6.94
8.8
4.57
4.11
1.23
1.9
4.84
5.92

6.57
6.57
5.32
6.56
1.92
2.66
5.46
3.55
4.44
4.83

4.75
4.81
3.59
4.84
3.97
4.22
4.5
4.13
6.1
6.46

2.95
4.29
3.17
5.6
5.63
5.18
6.14
4.9
7.1
7.6

4.48
3.79
1.94
6.01
6.15
6.49
7.78
6.67
8.27
8.53

5.57
3.44
5.2
3.92
7.98
7.58
10.1
9.43
8.58
8.89

2.27
1.12
2.36
6.14
6.12
6.56
6.77
5.98
7.6
7.82

3.5
0.96
2.45
6.37
6.63
6.71
7.86
7.17
7.87
7.86

2.56
1.87
3.13
7.07
7.28
7.63
7.83
7.47
8.56
8.77

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

جدول  :7تقاضای نقاط مختلف به تفکیک [نگارندگان]
)

نقطه آسیب

=s 1 =s 2 =s 3
i
i
i 3

,D

(D , D

)

نقطهی آسیب

=s 1 =s 2 =s 3
i
i
i 3

,D

(D , D

)

نقطهی آسیب

=s 1 =s 2 =s 3
i
i
i 3

,D

(D , D

1

()4280،6420،8560

6

()8414،12622،16829

11

()5231،7847،10463

2

()4280،6420،8560

7

()2688،4032،5376

12

()3888،5832،7776

3

()4982،7473،9964

8

()16819،25229،33639

13

()9029،11287،15801

4

()4982،7473،9964

9

()11450،17176،22901

14

()5356،8035،10713

5

()10545،15817،18454

10

()5824،8837،11649

15

()13538،20307،27076

.4

.5

.6

.7

نوع اول و دوم به ازای هر کیلومتر (  ) g kبه ترتیب 2000
و  1000ریال در نظر گرفتهشده است.
8 .8بر اســاس سرعت خدمتدهی هر یک از دو نــوع مراکز
امدادی که میتوان در یک نقطهی کاندید احداث کرد و
فاصلهی آن تا نقطهی حادثه ،مقادیر ضریب پوشش (
 ) α ijkبه صورت جدول  8محاسبه شده است .ردیف
اول شامل ( )j,kبه ترتیب نام نقطهی کاندید ( 1تا  )10و
نوع مرکز امداد ( 1یا  )2است و ستون اول بیانگر کلیهی
 15نقطهی حادثه ( )iاســت .مقدار صفر درج شــده در
اولین سلول این جدول ( 0
=  ) α111نشاندهندهی آن
است که اگر در نقطهی کاندید  ،1مرکز نوع یک احداث
ش ــود ،بــا تــوجــه بــه ســرعــت رس ـیــدن بــه محل حــادثــه و
فاصلهی آن ،زمــان رسـیــدن از حــد تعریف شــده بیشتر
است.
بــه ایــن ترتیب کلیهی پارامترهای مــدل ریــاضــی ارائ ــه شده
برای مکانیابی مراکز امداد با عدم قطعیت بر اساس واقعیتهای
منطقهی  3تهران تعیین شــده اســت .مــدل بهینهسازی استوار
مربوطه با پارامترهای این مطالعهی موردی بازنویسی شده است.
با توجه به اینکه در این مسئله دو تابع هدف وجود دارد ،مسئله
یک مدل ریاضی دو هدفه با توابع هدف غیرخطی (به دلیل وجود

ایــن مسافتها از ســامــانـهی مسیریاب تــهــران (سایت
مسیریاب تهران) استفاد ه شده است .مسافت بین نقاط
تقاضا (کانون حادثه) و نقاط کاندید برای احداث مرا کز
امداد در جدول  6نشان داده شده است.
4میزان پارامتر تقاضا برای امداد در هر یک از  15نقطهی
تقاضا به تفکیک سناریوهای مختلف (  )Dsiدر جدول 7
با توجه به جمعیت ساکن در منطقه و احتمال آسیب به
آنهــا در هر سناریو ارائــه شــده اســت .بــرای ایــن منظور
میزان آسیبپذیری هر نقطه در جمعیت ساکن منطقه
ضرب شده است.
5دو نوع مرکز امدادی در نظر گرفتهشده است ()k= 1,K=2
که اولین مرکز دارای خدمات فــوری ام ــدادی (سرعت
بیشتر) و دومین مرکز دارای خدمات معمولی امدادی (
سرعت متوسط) است.
6با توجه به نظر خبرگان و کارشناسان هزینهی تأسیس هر
مرکز امدادی (  ) f kنوع یک 3 ،میلیارد ریال و نوع دو2 ،
میلیارد ریال در نظر گرفتهشده است.
7هزینهی ایجاد ظرفیت و نگهداری اقــام بــرای مرا کز
امدادی (  ) b kنوع اول و دوم به ترتیب  20و 15میلیارد
ریال و هزینهی حملونقل برای هر بسته امدادی از مرا کز

جدول  :8ضریب پوشش مناطق [نگارندگان]
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جدول  :9نتایج محاسباتی برای حالت محدودیت بودجه در دسترس [نگارندگان]
مقدار بودجه در
دسترس

مقدار پوشش

تعداد مرا کز امدادی
تأسیسشده

نقاط انتخابی جهت تأسیس مرا کز نقاط انتخابی جهت تأسیس مرا کز امدادی
نوع 2
امدادی نوع 1

 100درصد

%81

7

1و4و5و8

6و7و9

 95درصد

%75

7

1و3و5و8

6و7و10

 90درصد

%59

6

1و4و8

3و7و10

 85درصد

%54

5

4و6و10

3و7

 80درصد

%48

4

8و10

3و7

جدول  :10نتایج محاسباتی برای حالت محدودیت پوشش [نگارندگان]
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مقدار پوشش

مقدار بودجه در
دسترس (*)10^18

تعداد مرا کز امدادی
تأسیسشده

نقاط انتخابی جهت تأسیس مرا کز
امدادی نوع 1

نقاط انتخابی جهت تأسیس مرا کز امدادی
نوع 2

 100درصد

0/233147

7

4و6و8

1و3و9و10

95درصد

0/144851

6

4و6

3و9و10

90درصد
 85درصد
 80درصد

0/112451
0/074512
0/051472

5
5
4

4و6
6و8
6و8

3و8و10
3و5و10
3و5

دو تابع قدرمطلق) و محدودیتهای خطی است .برای خطیسازی
توابع هــدف (حــذف توابع قدرمطلق) از رویکرد استفاد ه شــده در
رابطهی  16استفاده شده است .روشهــای حل این نوع مسائل
به دو دسته روشهای دقیق و فراابتکاری تقسیم میشوند .از آنجا
که ابعاد مسئله زیاد نیست و روشهای دقیق میتوانند آن را حل
کنند ،از روش محدودیت اپسیلون برای حل مدل مذکور استفاده
شده است.
برای حل مدل چند هدفه با توابع هدف )  fi ( Xبه کمک روش
محدودیت اپسیلون ( ،)ε-constraintمطابق رابطهی  34یکی از
توابع هدف به انتخاب تصمیمگیرنده به عنوان تابع هدف مسئله
تک هدفه قرار میگیرد .سایر توابع هدف به عنوان محدودیتها در
مسئله تک هدفه قرار خواهند گرفت .به این ترتیب مسئله چند
هدفه به یک مسئله تک هدفه تبدیل میشود که با روشهــای
مرسوم قابل حل است.
رابطهی :34
) Optimize ( Min or Max ) f ( X
i
subject to:

توسعهی مدل شعاع پوشش متغیر برای مکانیابی مرا کز توزیع
در لجستیک امدادی تحت عدم قطعیت تقاضا

=f j ( x) ≥ ε
j 1, 2,..., p and j ≠ i
j
X ∈S
با انتخاب هر یک از توابع هدف مسئلهی چند هدفه بهمنزلهی
تــابــع ه ــدف م ــدل  34و تــغــیــیــر مــقــادیــر ســمــت راسـ ــت ()RHS
محدودیتهای توابع هدف (  ) ε jراهحلهای کارآمد مسئله 31به
دست میآید.

بحث و نتایج
به دلیل اهمیت تابع هدف اول (میزان بیشتر پوشش) این
تــابــع در مــدل  34بهمنزلهی تــابــع هــدف اصــلــی انتخاب شــده و

تابع هدف دوم که بیانگر بودجه و هزینههای مربوطه است در
محدودیتهای مدل  34قرار گرفته است .مسئلهی تک هدفهی
مذکور با مفروضاتی که شــرح داده شــد ،با استفاده از حلکننده
 CPLEX 24.1در نرمافزار  GAMSحل و نتایج در قالب جداول زیر
ارائهشده است.
همانطور که در جدول  9نشان داده شده ،با افزایش مقدار
بودجهی در دسترس (مقدار سمت راســت تابع هدف دوم که در
مدل  34بهمنزلهی محدودیت ارائه شده) به دلیل افزایش تعداد
مرا کز امدادی شاهد افزایش مقدار پوشش به وجود آمده هستیم.
از طرفی با افزایش تعداد مراکز امدادی مشاهده میشود که مدل
نقاطی را برای مرکز نوع  1و نوع  2انتخاب میکند که این امر برای
خدمترسانی بهتر است .لذا مشاهده میشود که تابع هدف اول و
تابع هدف دوم دارای تضاد هستند .این تضاد در اهداف و دستیابی
به نتیجهی انتظاری میتواند بیانگر درستی مــدل پیشنهادی
باشد.
در رویکرد دیگری ،تابع هدف هزینه بهمنزلهی تابع هدف
اصلی در مدل  34قرار داده شده و تابع هدف میزان پوشش مناطق
در محدودیتها قرار گرفته است .جدول  10نتایج اجرای مدل را با
دادههای مطالعهی موردی نشان میدهد .همانطور که مشخص
اس ــت هــرچـقــدر تصمیمگیرندگان بـخــواهـنــد پــوشــش منطقهی
آسیبدیده را بیشتر کنند ،نیاز به تأسیس بیشتر مراکز امــدادی
دارند و در پی این تأسیس بیشتر ،هزینههای سیستم لجستیک نیز
بیشتر میگردد.
با توجه به نظر خبرگان و کارشناسان حالت  90درصد پوشش در
جدول  10بهمنزلهی راهحل مطلوب از میان راهحلهای پیشنهادی
جداول  9و  10انتخاب شده است .همانطور که در جدول  10نیز
نشان داده شده ،برای این راهحل نیاز به پنج مرکز که دوتای آن از

با توجه به نظر خبرگان و کارشناسان حالت  90درصد پوشش در جدول  10بهمنزلهی راهحل مطلوب از میان راهحلهای پیشنهادی
جداول  9و  10انتخاب شده است .همانطور که در جدول  10نیز نشان داده شده ،برای این راهحل نیاز به پنج مرکز که دوتای آن
از نوع ( 1با هزینهی تأسیس و سرعت خدمت رسانی کمتر) و سه مرکز نوع دو (با هزینه و سرعت خدمترسانی باالتر) است .تصویر
زیر مکانهای تأسیس مراکز امدادی در این حالت را نشان میدهد.

[نگارندگان]
امدادی
تاسیس مرا
های
مکان
تصویر
[نگارندگان]
مراکزکزامدادی
های تاسیس
مکان
:4 :4
تصویر
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0
0
0
0
1

[نگارندگان]مناسبی به منطقه بدهند و هم
که هم پوشش
کرده است
طوری
تخصیصمراکز
حالت مدل
همانطور که مالحظه می گردد در
امدادی
احداثمرا کز
دیده به
نقاط راآسیب
این:11
جدول
هزینههای سیستم را مدنظر خود داشته باشند .میتوان گفت اهمیت تابع هدف اول و دوم در این حالت به یک اندازه است.
نقطه آسیب
تخصیص 1یابند .در جدول
امدادی 2
مراکز 3
خروجیهای11این مدل10پاسخ به9این سؤال8است که7هر کدام 6مناطق به 5کدام 4
همچنین از13دیگر 12
14
مرکز
امدادی
 11تخصیص هر نقطهی پانزدهگانه به پنج مرکز امدادی با اعداد یک نشان داده شده است .مثالً نقطهی آسیبدیدهی  1بهمرکز
امدادی
مرکز
کند.
دوم یعنی معمولی4
شمارهی  3از 1نوع 0
0
1
که با توجه 0به جدول1 10 0
شایسته است 0
0
شمارهی 0 3تخصیص 0پیدا می 0
امدادی 0
0
باشد.
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1

0
0
0

0
0
1

0
0
0

0
0
1

0
0
0

0
1
0

0
1
0

نتیجهگیری
در این مقاله یک مدل برنامهریزی ریاضی دو هدفه برای حل
یکی از مسائل مدیریت بحران ارائه شده است تا مکان و ویژگیهای
مــرا کــز ام ــدادی مــورد نیاز بــرای ارائـ ـهی خدمت بــه مناطق تحت
پوشش در شرایط بحران را تعیین کند .تابع هدف اول مدل ریاضی
ارائه شده حدا کثر کردن پوشش مناطق آسیبدیده و تابع هدف
دوم حداقل کردن هزینههای لجستیک امداد شامل هزینههای
احــداث مرا کز ،نگهداری بستههای امــدادی و هزینههای انتقال
از مراکز امــداد به مناطق حــادثـهدیــده اســت .هر چند تابع هدف

اول یعنی خدمترسانی در کمترین زمان ممکن به حادثهدیدگان
نسبت به هزینهها در اولویت باالتری است اما توجه به هزینهها در
کنار آن در مدل ریاضی ارائــه شده مهم است .برای اینکه دنیای
واقعی دارای شرایط عدم قطعیت است ،مدل بهصورت برنامهریزی
تصادفی-استوار ارائه شده است .عدم قطعیت مربوط به تقاضا به
ً
امداد در هر یک از نقاط و نواحی شهری است .یقینا قبل از حوادث
نمیتوان میزان جمعیت مورد نیاز به امداد را تعیین کرد ،زیرا تقاضا
تابع شدت حادثه و جمعیت منطقه است .لذا تعدادی سناریو شامل
انواع حوادث با جمعیت تقاضا برای امداد به همراه احتمال ر خداد
آنها تعریف شده است .در کنار لحاظ کردن عدم قطعیت تقاضا،
این قابلیت در مدل ریاضی فراهم شده تا مراکز امــدادی متنوعی
با سرعتهای متفاوت خدمتدهی احــداث شود و حداکثر زمان
رسیدن به کانون تقاضا در هر نقطه تقاضا از مقدار معلومی بیشتر
نباشد .مــدل پیشنهادی قــادر به تعیین همزمان تـعــداد ،مکان
احداث ،نوع مرکز امداد و ظرفیت آنها به همراه میزان پوششدهی
هر مرکز (تعیین مراکز تحت پوشش یک مرکز امدادی) است .برای
حل دو هدفهی مدل از روش تابع هدف کراندار یا روش اپسیلون
محدودیت استفاده شده و قابلیت اجــرای آن بر روی یک مثال
عددی آزمــون شده است .همچنین برای سنجش میزان کارایی
مدل و اعتبار سنجی آن ،مطالعهی موردی در منطقهی سه تهران
که سابقهی بحران سیل را دارد ،پیادهسازی گردید و نتایج نشان
داد که توابع هدف دارای تضاد میباشند به این مفهوم که هرچقدر
تصمیمگیرندگان بخواهند پوشش خدماتی بیشتری به منطقه
ی بیشتری متحمل شوند.
آسیبدیده بدهند نیاز است تا هزین ه 
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نوع ( 1با هزینهی تأسیس و سرعت خدمترسانی کمتر) و سه مرکز
نوع دو (با هزینه و سرعت خدمترسانی باالتر) است .تصویر زیر
مکانهای تأسیس مراکز امدادی در این حالت را نشان میدهد.
همانطور که مالحظه میگردد ،در این حالت مدل مرا کز را
طوری احداث کرده است که هم پوشش مناسبی به منطقه بدهند
و هم هزینههای سیستم را مدنظر خود داشته باشند .میتوان گفت
اهمیت تابع هدف اول و دوم در این حالت به یک اندازه است.
همچنین از دیگر خروجیهای این مدل پاسخ به این سؤال
است که هر کدام از مناطق به کدام مراکز امدادی تخصیص یابند.
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