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  )المللي انجمن جغرافياي ايرانفصلنامه علمي ـ پژوهشي و بين(جغرافيا 

  1396، تابستان 53دوره جديد، سال پانزدهم، شماره 

  

  ململرعارعاييغغ  پدافندپدافند  كردكردييبا روبا رو  ييشهرشهر  گاههايگاههايپناهپناهساخت ساخت   ييابابييمكانمكان

  

2، مجتبي داودي1علي سعيدي
3امينيحسينيحسن و  

   

  2/4/1396 :، تاريخ تاييد11/1/1396 :تاريخ وصول

  

  چكيده

سازي اقدامات پيشگيرانه طبق ؛ چراكه با پيادهدارددر زمينه نظامي و مديريت شهري  زياديامروزه پدافند غيرعامل اهميت 

يكي از اقدامات مهم در اين زمينه . رات وارد آمده از حمله دشمن كاستتوان تا حد زيادي از خساهاي آن ميدستورالعمل

گاه داراي مالحظات و قوائديست كه ساخت پناه. منظور كاهش تلفات انساني در زمان بحران استدر سطح شهر به گاهساخت پناه

يشترين افراد ممكن قادر باشند در زمان هاست كه در نقاطي از شهر واقع شوند كه بگاهيكي از اين مالحظات، مكان ساخت پناه

  هاي گاه شهري با رويكرد پدافند غيرعامل و با استفاده از الگوريتميابي پناهمكان ،در اين پژوهش. مناسب به آنجا برسند

هاي نقشه دهي معيارها  استفاده شد، سپسابتدا از روش تحليل سلسله مراتبي براي وزن. گيري چندمعياره انجام شده استتصميم

  وارد شده تا ارزيابي و  TOPSISنقاط به الگوريتم  ،سازي و در انتهامعيار توليد شده با استفاده از توابع منطق فازي، فازي

  . بندي شونداولويت

و  »فاصله از مراكز حساس و مهم«معيار . بندي شدمعيار دسته 15اليه اطالعاتي شهر زاهدان گردآوري و در  39 ،در اين پژوهش

به  »شيب زمين«و  »آهنفاصله از حريم راه«درصد بيشترين وزن؛ و  13و  23به ترتيب با  »فاصله از مراكز با عملكرد پشتيباني«

اليه خروجي توليد شد و نقشه نهايي  ،پس از اجراي زنجيره پردازشي روي معيارها. درصد كمترين وزن را دارند 1و  1ترتيب با 

گاه دهد كه اكثر مناطق شرق و شمال و تا حدودي مركز شهر براي احداث پناهنتايج نشان مي. ايجاد شديابي پناهگاه شهري مكان

هاي هاي سطحي، آبي شهر، مراكز خطرناك و صنعتي، گسل، آبچراكه چندين عامل منفي مانند بافت فرسوده ،نامناسب هستند

اند و ق و شمال شهر متمركز شده و باعث تشديد يكديگر شدهزيرزميني و بخشي از خطوط انتقال فشار قوي برق همگي در شر

گاه مناسب براي احداث پناه) شرقي شهرو چند منطقه كوچك در شرق و جنوب(باعث شده تنها منطقه غرب و جنوب شهر 

  .تشخيص داده شوند

  

  TOPSISپدافند غيرعامل، پناهگاه، تحليل سلسله مراتبي، منطق فازي، : كليدواژگان

  

                                                 
  asaidi40@gmail.com، )نده مسئولنويس(، )ع(دانشيار دانشگاه جامع امام حسينعضو هيئت علمي و . 1

  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي ،GIS -بردارينقشه -كارشناسي ارشد مهندسي عمران. 2

  amini1388@yahoo.comمدرس دانشگاه، مربي مركز مطالعات پدافند غيرعامل، دانشگاه آزاد اسالمي، ريزي شهري، دانشجوي دكتراي جغرافيا و برنامه. 3
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  مهمقد

  بيان مسئله

. هاي شهري استها و پناهگاهپناهريزي دفاع غيرعامل، مسئله طراحي و ساخت جانيكي از مباحث مهم در برنامه

شود كه در مي مكان اسكان موقتي اطالقمقررات ملي ساختمان، پناهگاه به 21براساس تعريف موجود در مبحث 
هاي معمولي از ايمني و پايداري به مراتب باالتري برخوردار اننسبت به ساختم) بمباران( مقابل تهديدات متعارف

  .شودميهاي شهري بررسي پناهيابي ساخت جانمسئله مكان ،در اين پژوهش. است

وري و چراكه بايد بيشترين بهره ،هاي شهري اينكه در چه مكاني ساخته شوند بسيار مهم استدر طراحي پناهگاه
اين امر نيازمند اين است كه عوامل مختلف . و از جان مردم در مواقع بحران حفاظت كندبازده ممكن را داشته باشد 

يابي آن درنظر گرفت شود تا در مواقع بحران بيشترين جمعيت ممكن با بيشترين سرعت ممكن از آن استفاده در مكان
... له از مراكز جمعيتي مهم، شيب و ها، فاصفاصله از خيابان ؛اين عوامل شامل). 13:  1390حسيني، سيدمجتبي، (كنند 

 .دشوهمراه الگوريتم و روش تجزيه تحليل و مكانيابي مناسب بررسي ميهاي بعدي بهباشد كه در قسمتمي

رابطه  باتوجه به شرايط خاص كشور از لحاظ بالياي طبيعي و نيز تهديدهاي موجود از كشورهاي همسايه كه عموماً
هاي الزم را كسب نمود كه د بايد هميشه احتمال وقوع جنگ را درنظر داشت و آمادگينزديك با دشمنان كشور دارن

  همچنين ساخت و احداث . عنوان پناهگاه براي مردم در سطح شهر استهايي بهها درنظر گرفتن مكانيكي از آن

  يابي بهينه در مكانعوامل موثر  ،هاي جديد بايد درنظر گرفته شود و لذا نياز است كه طي يك تحقيقگاهپناه

سپس با استفاده از . ها نسبت به يكديگر تعيين گرددهاي شهري شناسايي شده و ضريب ارزش و اهميت آنپناهگاه
  اقدام شود تا به  الگوريتمي مناسب نسبت به تركيب اين عوامل و تهيه نقشه نقاط مناسب براي احداث پناهگاه

  .دست بيايدهوري براي اين مسئله ببهترين بازده و بهره ريزان در اين زمينه كمك شود تابرنامه

  

   مروري بر تحقيقات پيشين

محمدپور
 

يابي تاسيسات شهري را از ديدگاه پدافند غيرعامل بررسي و معرفي الزامات مكان 1393و ضرغامي در سال 
اند دهكرصورت مختصر بررسي هرا ب يابي تأسيسات شهريهاي مورد استفاده در مكانها و تكنيكمدلها آن. اندنموده

مالحظات  ،همچنين. را معرفي كردند هاي نشانگروزن همپوشاني شاخص، منطق فازي و بولين، منطقمدل  4و 
 و اند كه شامل تاسيسات آبرا بيان نموده زيربنايي شهري ريزي تأسيساتپدافند غيرعامل در طراحي و برنامه

نشاني، مخابرات و هاي آتشيابي ايستگاهيسات گازي، تاسيسات الكترونيكي، مكانهاي آب، تاسخانهفاضالب، تصفيه
يابي تاسيسات بيان كلياتي درباره مكاناين پژوهش از نوع توصيفي بوده و در آن به. جهت توسعه شهر بوده است

  ).1393ي و ضرغامي، سعيد، محمدپور، عل( پرداخته شده است) هاها و پناهگاهپناهجان و در يك قسمت مختصراً( شهري
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GIS1(ييايجغراف با استفاده از اطالعات يشهر يهاپناهگاه يمكان هيتعببه  1392شيعه و همكاران در سال 
با استفاده ) 

 عيدر توز يكندگاپر يفنداصل پداتوجه به  يستاادر ر. اندي در شهر سرخرود پرداختهسلسله مراتب ليتحل از روش
 ايبر اسيمق نيترعنوان مناسبمحله به اسيها، مقيكاربر عيدر توز شتريب ييلت فضااعد تيرعا نيها و همچنيكاربر

مطالعات  قيز طراپناهگاه  اينتخاب محل مناسب برار بر اگذريتاث يارهايمع .ه استنتخاب شداگاه پناه يمكان هيتعب
طالعات اها در سامانه تيمحدودمكانات و ا يهاهيال يگذارهميمه با روادادر ؛ ه استج شداستخرا يسنادا

ه شد شنهادير پناهگاه پاستقراجهت  يمذهب يكاربر ايراد يگريو د ريبا نيصورت زمبه يكي نهيدو گز ،ييايجغراف
عنوان به ريبا نيزم نهيگز ،يتباسلسله مر ليتحل نديز روش فرآاستفاده ابا  ،يينها يريگميمنظور تصمبه سپس. است

  .)1392شيعه و همكاران، ( نتخاب شدا يپناهگاه شهرار ستقرا ايمكان بر نيترمناسب

ها آن. اندهاي شهري پرداختهبه تبيين مباني نظري طراحي پناهگاه در مقياس محله 1393صفاريان و حبيب در سال 
ابي آن و در بخشي نيز به عوامل موثر در مكاني كردندها را از لحاظ فاكتورهاي معماري بررسي هاي پناهگاهويژگي
معيار دسترسي سريع و آسان در حداقل زمان ممكن، عدم قرارگيري در همجواري تاسيسات و  سهها آن. اندپرداخته

) ها شودكه موجب گسترش دامنه آسيب( هاي خطرناكتجهيزات مهم از ديدگاه دشمن، و عدم همجواري با كاربري

را براي عامل  »هاي متعدد و متنوعمراكز پرجمعيت با دسترسي مكانيابي پناهگاه در«ها راهكار آن. را پيشنهاد دادند
 »هاهاي شهري و يا مكانيابي پناهگاه به دور از آندور كردن كليه تاسيسات و تجهيزات نظامي از پناهگاه«اول، راهكار 

  گسترش  ها موجبهايي كه انهدام آندور كردن كليه تاسيسات، تجهيزات و كاربري«براي عامل دوم و راهكار 

را » شودها ميموجب افزايش آسيب) هاي مخابراتيدكل(ها و يا سقوط آوار آن) هامانند پمپ بنزين(سوزي آتش
  ).1393صفاريان، پيام و فرح حبيب، (براي عامل سوم پيشنهاد دادند

هاي از سامانه وره شهري با استفادهظهاي چندمنيابي پناهگاهمكان 1395آبادي در سال خزايي و روستايي حسين
در اين پژوهش، بر مبناي تهديدات ناشي از حمالت موشكي . اندجغرافيايي در منطقه يك شهرداري تهران انجام داده

معيار اصلي تأثيرگذار بر  15، چندمنظوره شهري براي جمعيت پوياه و بمباران هوايي و ضرورت احداث پناهگا
هاي در مرحله بعد پس از تهيه نقشه. دهي شدندحليل سلسله مراتبي، وزنمكانيابي شناسايي و با استفاده از فرايند ت

   ايجبراساس نت. انجام شده است ArcGISافزار در محيط نرمها رقومي مربوط به معيارهاي موثر، مكانيابي پناهگاه

داراي  هاي چندمنظوره شهريحدوده جهت احداث پناهگاهم 208شهرداري تهران، ك آمده در منطقه ي دستبه
  ).1395آبادي، خزايي و روستايي حسين( باشندشايستگي مناسب و بسيار مناسب مي

  

   هاي پژوهشاهداف و پرسش

ارائه و معرفي جامع عوامل  .1: ها عبارتند اززيرهدف ؛هاي شهريهدف نهايي توليد نقشه بهترين نقاط ساخت پناهگاه
  هاي مختلف عوامل موثر بر دلسازي و وارد كردناليهم. 2 ؛يهاي شهريابي پناهگاههاي موثر بر مكانو شاخص

                                                 
1. Geospatial Information System 
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توليد نقشه بهترين نقاط  .4 ؛يابيانتخاب و تعريف يك الگوريتم مناسب براي مكان .3 ؛هاي شهريگاهيابي پناهمكان
 .هاي شهريهگاساخت پناه

رزش و ضريب اهميت هر كدام از اين ا .2هاي شهري كدامند؟ يابي پناهگاهكليه عوامل موثر بر مكان .1 :هاپرسش
يابي دمعياره براي مكاننگيري چهاي تصميمكداميك از الگوريتم .3عوامل نسبت به بقيه عوامل چگونه است؟ 

  هاي شهري مناسب هستند؟پناهگاه

  

   روش پژوهش

هاي آوري شده و نقشهجمعهاي شهري يابي پناهگاههاي مرتبط به عوامل مختلف موثر در مكاندر اين مقاله ابتدا داده
هاي اطالعاتي وارد آناليز فاصله اقليدسي شده و فاصله هر نقطه شهر از آن سپس هر كدام از اليه. شودمعيار ايجاد مي

 روش تحليل. بخش ديگري از مباني علمي طرح مربوط به الگوريتم مورد استفاده است. شودفاكتور محاسبه مي

شود كه در آن وزن معيارهاي مختلف مشخص م در زنجيره پردازشي محسوب مياولين گا) AHP(سلسله مراتبي 
از  ،شوند و در نهايتسازي ميفازي Fuzzy Smallو  Fuzzy Largeها با استفاده از توابع سپس تمامي داده. شودمي

  .شودبندي نقاط و تهيه نقشه نهايي استفاده ميبراي اولويت TOPSISروش 

  

  بحث اصلي

هاي الگوريتم. شوديافته براي اجراي آن تشريح ميو مدل توسعه دشويم حيتشر يشنهاديروش پخش ب نيدر ا
سپس مدل . شودها تشريح ميگيري چندمعياره، انتخاب شده و داليل استفاده از آنهاي تصميمموردنظر از ميان روش

ي پردازش بين ها و زنجيرهها و خروجيها، وروديموردنظر تشريح شده و فرآيند داخل آن شامل ترتيب الگوريتم
  .شوندهاي شهري معرفي ميگاهيابي پناههاي موردنظر براي مكانهمچنين داده. شودها توضيح داده ميآن

ها به دو دسته عامل مثبت عامل. ها الزم است يك مفهوم تشريح داده شودقبل از توضيح درباره داده :هاي مسئلهداده
آن بيشتر باشد براي هدف ) value(عامل مثبت عاملي است كه هر اندازه مقدار. شوندبندي مييمو عامل منفي تقس

عامل منفي نيز عاملي است كه هر اندازه مقدار آن كم باشد براي هدف ). مانند فاصله از گسل( تر استمسئله مطلوب
  ).هاي اصليمانند فاصله از خيابان( مسئله بهتر است

 كيدر  يعبارتهب. باشد نهيكم تيدقت كرد كه فاصله آن از مناطق پرجمع ديپناهگاه با يطراحدر  :جمعيت. 2و  1
در  .عامل مثبت است كي تيجمع بنابرايناست،  ترمناسباحداث پناهگاه  يباشد برا شتريب تيهر چه جمع يكاربر

 ستايا تيجمع. ايپو تيو جمع )ساكن( ستايا تيجمع: در نظر گرفته شده است تيجمع يبرا اريرمعيپژوهش دو ز نيا
در واقع  ايپو تيدر مقابل، جمع. اندارائه شده يتيجمع يهاصورت بلوكههستند كه ب يمربوط به سرشمار يهاداده
درنظر  تيمراكز جاذب جمع اريرمعيز نيا يبرا. است يدر حال عبور و مرور در طول روز در مناطق شهر تيجمع

  .باشديم... هاي عمومي پارك ها،هتل د،يشامل مراكز خر تيمراكز حاذب جمع. گرفته شده است
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هاي اصلي شهر نقش مهمي در هدايت جمعيت در زمان بحران به خيابان :)يجهت دسترس(يفاصله از معابر اصل .3
در واقع عرض كم . كنندها در اين امر اختالل ايجاد ميها خواهند داشت و معابر كم عرض مانند كوچهسمت پناهگاه

ها هر چه به معابر گاهبنابراين پناه. شوندها و معابر از نوع دسترسي محلي باعث ايجاد ازدحام در زمان بحران ميكوچه
  .شوداين عامل، عامل منفي درنظر گرفته مي و تر باشند بهتر استاصلي نزديك

براي مراكز صنعتي و توليدي،  زيست و غيرههاي مختلف مانند محيطسازمان :و خطرناك يفاصله از مراكز صنعت. 4
مهندسين مشاور بافت شهر، (گيرند ها و نيز رعايت حريم آنها در نظر ميوساز آنقوانين و مقرراتي را براي ساخت

هاي بنزين و گاز نيز كه بالقوه خطرناك هستند و در زمان بحران مانند بمباران با خطر پمراكزي مانند پم). 1386
ي خاصي از خود هستند كه بايد در هنگام وساز تا محدودهبنابراين داراي قوانين منع ساختانفجار مواجه هستند، 

هاي شهري هر چه فاصله از مراكز صنعتي و خطرناك براي مكانيابي پناهگاه همچنين. ساخت پناهگاه به آن دقت كرد
  .شوداين عامل يك عامل مثبت درنظر گرفته ميتر است و بيشتر باشد مطلوب

كار رفته ها به دليل ضعف در ساختار سازه كه از قديمي بودن مصالح بهاين ساختمان :فاصله از بافت فرسوده شهر. 5
طبيعي مانند زلزله و ( هاي مختلفگيرد همواره در برابر بحرانهاي ايمني سرچشمه مينامهو عدم رعايت آيين

بنابراين در . زنندهاي موجود در اطراف نيز آسيب ميزهپذير بوده و حتي به ساآسيب) غيرطبيعي مانند حمله موشكي
  .بنابراين اين عامل نيز عاملي مثبت است. گاه نيز بايد تا حد امكان فاصله ايمني رعايت شودساخت پناه

هاي زيادي براي آثار تاريخي در همه كشورها ارزش بااليي دارند و تالش: فاصله از آثار تاريخي و فرهنگي. 6
ساز شهري نيز رعايت فاصله طولي و ارتفاعي را نسبت به اين مراكز وهاي ساختنامهآيين. شودا انجام ميهحفظ آن

بنابراين فاصله بيشتر براي احداث پناهگاه مطلوب ). 1380ضوابط و معيارهاي استقرار صنايع، (الزامي كرده است 
  .است و اين عامل نيز عاملي مثبت است

ها، الزم تر شدن بحران و نياز به حضور زياد افراد در پناهگاهدر صورت طوالني: طار و متروفاصله از ايستگاه ق. 7
). 25:  1390حسيني، سيدمجتبي، (نقل ريلي تامين شود وها از طريق شبكه حملآن...) غذا، دارو، ( است كه مواد موردنياز

عامل نيز يك عامل منفي است و هر چه فاصله اين . جايي در زمان بحران استهآهن يك روش سريع براي جابراه
  .كمتر باشد بهتر است

سازهاي شهري بايد وآيد و ساختحساب ميوجود گسل عامل خطرناكي براي مناطق شهري به: فاصله از گسل. 8
گاه در مكاني باشد كه نزديك گسل باشد حال اگر در زمان بحران و حمله دشمن پناه. ها صورت گيرددور از گسل

بنابراين اين شاخص مثبت است و هر چه ). 6:  1395آبادي، خزايي و روستايي حسين(كند تر ميشرايط را خطرناك
  .فاصله از گسل بيشتر باشد بهتر است

ها به دور ها و كانالها بايد از مسير آب رودخانهمكان ساخت پناهگاه :هاي سطحيها و آبفاصله از رودخانه. 9
گاه كاهش شود و كارايي پناهتر ميگاه نشت كند بحران عميقدر زمان بحران، آب  نيز به داخل پناهباشد چرا كه اگر 

  .تر استبنابراين اين عامل نيز مثبت است و هرچه اين فاصله بيشتر باشد مطلوب. يابدمي
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ها آن افزايش هزينهشود و دليل سازهاي شهري در نظر گرفته ميوشيب زمين نيز هميشه در ساخت: شيب زمين. 10
تعاريف و مفاهيم استاندارد بخش فرهنگ و (باشد ها و البته كاهش امنيت و استحكام كلي سازه ميدر ساخت سازه

شدت رعايت شود بنابراين شيب عاملي منفي هها بها بايد عوامل ايمني در آنگاهاز آنجايي كه پناه). 32:  1386هنر، 
  .تر استمطلوباست و هر چه شيب كمتر باشد 

هاي حياتي از شريان) و نيز خطوط ارتباطات( خطوط انتقال برق، گاز و آب :فاصله از خطوط انتفال انرژي. 11
همچنين . گيرند تا عرصه بر ما تنگ شوددر زمان بحران نيز اين خطوط مورد حمله قرار مي. زندگي شهري هستند

بنابراين . باشدسوزي و انفجار بسيار خطرآفرين ميگاز مانند آتش بروز بحران در كنار اين خطوط بويژه خطوط برق و
  .اين عامل نيز عاملي مثبت است. بايد از اين خطوط حداكثر فاصله ممكن تا رعايت كرد

هاي موجود براي نامهطبق آيين. آهن كارايي مهمي بويژه در زمان بحران داردراه :آهنفاصله از حريم خطوط راه. 12
براي احداث ). 6:  1390اباذرلو، سجاد،(شود آهن در نظر گرفته ميزهاي شهري يك حريم در اطراف راهساخت و سا

  .پناهگاه نيز بايد اين حريم رعايت شود و بنابراين هر چه فاصله از اين حريم بيشتر باشد بهتر است، اين عامل نيز مثبت است

هاي زيرزميني نيز براي ساخت پناهگاه ها و آبقنات هاي سطحي،همانند آب :هاي زيرزمينيفاصله از آب. 13
هاي زيرزميني باعث همچنين نزديكي به آب. شودگاه باعث تشديد بحران ميشوند و نشت آب به پناهآفرين ميمشكل

شود و نيز روي دماي آن تاثير نامطلوب شود و در درازمدت باعث تخريب سازه آن مينفوذ رطوبت به پناهگاه مي
  .هاي زيرزميني بيشتر باشد بهتر استبنابراين اين عامل نيز مثبت است و هر چه فاصله از آب. ذاردگمي

هاي ايستگاه. هايي وجود دارند كه در زمان حمله، مورد نظر دشمن استمكان: فاصله از مراكز حساس و مهم. 14
اه بهتر گبنابراين براي ساخت پناه. هستند در اين دسته... هاي مهم شهري، هاي ارتش و سپاه، ارگانپليس، پادگان

  .اين عامل نيز مثبت است و هر چه فاصله بيشتر باشد بهتر است. است كه فاصله از اين مراكز زياد باشد

ترين مهم. مراكز درماني، آموزشي و فرهنگي داراي عملكرد پشتيباني دارند: فاصله از مراكز با عملكرد پشتيباني. 15
ها و ابتدا به دليل وجود جمعيت قابل توجه در بيمارستان. گاه نزديك باشندباشند كه بايد به پناهها ميها بيمارستانآن

گاه نياز به درمان داشتند به سرعت به ها كه اگر كساني در پناهگاهدوم به دليل امدادرساني به جمعيت موجود در پناه
  .هرچه اين فاصله كمتر باشد بهتر است اين عامل منفي خواهد بود و. بيمارستان منتقل شوند

گيري چندمعياره هاي تصميممدل در نظر گرفته شده در اين پژوهش يك روش تركيبي از روش :مدل توسعه يافته
گيري بهتر و تطبيق بيشتر نتايج با اما براي نتيجه. هر يك مزايا و معايبي دارند گيري چندمعيارههاي تصميمروش. است

تواند حل كارآمد كه ميها را با يكديگر تركيب كرده و يك راهتوان اين روشدر دنياي واقعي مي واقعيت موجود
ها ي پردازشي از اين الگوريتمبنابراين يك زنجيره. ضريب اطمينان بيشتري براي صحت نتايج ارائه كند را توسعه داد

  .شودديده مي 1شكل شود كه فلوچارت مراحل فرآيند در ساخته مي

در اين روش معيارها به . شوداستفاده مي) AHP(ها از روش تحليل سلسله مراتبيدهي دادهبراي وزن: دهي معيارهاوزن. 1
ها شوند و پس از تحليل اين مقايسات و محاسبات وزن نهايي اليهدهي ميصورت زوجي نسبت به يكديگر مقايسه و ارزش

  هاي مشابه ديگران از توان با مطالعه و بررسي در متون گذشته و پژوهشه ميالبت). Saaty, T. L., 1980(شود استخراج مي
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آبادي در اين پژوهش، نيز از مقاله آقاي دكتر صفا خزايي و سعيد حسين. اند استفاده نمودكار گرفتهها بههايي كه آنوزن
دهي معيارها استفاده شده است، براي وزن دهي معيارها الهام گرفته شد و از روش تحليل سلسله مراتبيروستايي براي وزن

  ):9:  1395آبادي، خزايي و حسين(به شرح زير است  هاوزن مقادير . شودها در اين بخش استفاده ميهمين دليل از همين وزنبه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  فرآيند زنجيره پردازشي در مدل توسعه يافته: 1شكل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )9:  1395 ،يآبادنيسو ح ييخزا( ارهايوزن مع: 2شكل

سازي اعداد به معناي فازي. رسدها ميسازي اليهدهي نوبت به فازيها و وزنپس از تعيين اليه :هاسازي اليهفازي. 2
 يهاي مختلفوهيش سازي بهفازي .)Zadeh, L.A., 1965( باشديبه اعداد فازي م يو قطع يها از اعداد ارزشآن ليتبد
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 ميمستق قيتواند به طريم سازيفازي. ارائه شده است يها و توابع مختلففرمول زيمنظور ن نيا قابل انجام است، به
سازي در اين پژوهش براي فازي. شود انجام يهاي منطقعبارت ايها تمياستفاده از الگور با ايو  رديصورت گ

و براي معيارهاي منفي از ) شتريب تيجحار شتر،يهاي ورودي با مقدار بداده(  Fuzzy Largeمعيارهاي مثبت از تابع 
  .شوداستفاده مي) شتريب تيهاي ورودي با مقدار كمتر، ارجحداده( Fuzzy Smallتابع 

هر كدام در مقدار وزن خود كه با روش  هاهيال يسازيپس از فاز: TOPSISبندي نقاط و ارزيابي با اولويت. 3
AHP هانقشه نيدر مرحله بعد ا. ندآييدست مهشده ب يسازيفاز اريعم هايو نقشه شوندمي ضرب اندشده نييتع 

 ار،يدر هر مع يو منف ثبتم آلدهيا هاينهيپس از مشخص شدن گز در اين روش .شوندمي TOPSIS تمالگوري وارد
هر يك مقدار بعنوان شاخص ارزيابي براي  ،و در نهايت مشخص شده يمثبت و منف هايآلدهياز ا نهيفاصله هر گز

 ينقاط شهر از نظر مناسب بودن برا هبر طبق روش گفته شد ).Hwang and Yoon, 1981(آيد دست ميهگزينه ب
  .شوديم دياحداث پناهگاه تول ينقاط برا نيبهتر بندينقشه پهنه تيو در نها شونديم بنديتياحداث پناهگاه اولو

عنوان منطقه مطالعاتي دليل موقعيت استراتژيك خود بهشهر زاهدان در استان سيستان و بلوچستان به :سازيپياده
چيان بوده اين استان بخاطر استقرار در مرز با كشور پاكستان همواره درگير حمالت تروريستي و قاچاق. انتخاب شد

و  دليل جمعيت باالباشد و بهشهر زاهدان عالوه بر اينكه در نزديكي مرز واقع شده است مركز استان نيز مي. است
دليل تعدد تصاوير به. اي در اين پژوهش پيدا كرده استوجود زيرساختارهاي مهم و ادارات اصلي استان جايگاه ويژه

  .كنيمموجود بسنده مي 15اليه از  4هاي ورودي مسئله تنها به نمايش هاي اليهنقشه

  

  با عملكرد پشتيبانيمراكز : 4شكل  شهر زاهدان يتيجمع هايبلوك: 3شكل

  

  زاهدن شهر مراكز حساس و مهم: 6شكل  شهر زاهدان آهنخط و ايستگاه راه: 5شكل
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شوند كه يك نمونه از آن در اليه ديگر وارد آناليز فاصله مي 14، )شودكه مستقيما فازي مي( بجز اليه جمعيت ايستا
  .شودمشاهده مي شكل

  
  اصله از بافت فرسوده شهر زاهدانف: 7شكل

  

  سازي ها فازي، همگي اليه)بجز اليه جمعيت( اليه 14همانطور كه اشاره شد پس از اجراي آناليز فاصله روي 

  .شودمشاهده مي 8شكلسازي شده در ي فازياليه 15در اين قسمت يكي از . شوندمي

  
  شده سازييفاز يسطح هاينقشه فاصله از آب: 8شكل

هر معيار نيز مشخص  وزن. انداند و سپس فازي شدهها آماده شده و رسترهاي فاصله توليد شدهدر مراحل قبلي داده
هاي مربوطه ارزيابي شده، در اين مرحله نقاط شهر بايد با توجه به مقدار در هر معياري كه دارند و وزن. شده است

يكديگر خود اختصاص دهند تا نسبت بهعنوان ارزش نهايي براي مناسب بودن براي احداث پناهگاه بهمقدار بهيك 
  .گاه مشخص شودمقايسه شوند و بهترين نقاط براي احداث پناه
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 هاي مثبت و منفي در هر معيار مقايسه و ارزيابيآلنقاط با توجه به ايده TOPSISهمانطور كه اشاره شد در روش 
 9شكل يابي نقاط براي احداث پناهگاه در نقشه نهايي مكان. شوندبندي ميدهي و رتبهشوند و در نهايت با ارزشمي

  .شودمشاهده مي

  

  
  ياحداث پناهگاه شهر يمكان مناسب برا بنديپهنه يينقشه نها: 9شكل

  

  گيرينتيجه

تنها  .شود اكثر مناطق شرق و شمال شهر براي احداث پناهگاه نامناسب هستندمشاهده مي 9شكلهمانطور كه در 
شرق و جنوب شهر براي ساخت پناهگاه مناسب تشخيص مناطق غرب و جنوب شهر البته مناطق كوچكي در شمال

ل با تاثير نامطلوب براي دليل نامناسب تشخيص داده شدن بخش بزرگي از شهر اين است كه چندين عام. اندداده شده
اند و به دليل تمركز چندين عامل در يك منطقه، يكديگر را تشديد احداث پناهگاه در شرق و شمال شهر واقع شده

  .اندكرده

هاي زيرزميني، ها، آبهاي سطحي و رودخانهها، آبها شامل بافت فرسوده شهر، مناطق خطرناك و كارخانهاين عامل
هاي شمال رساني به كارخانهبراي برق( وزه تاريخي شهر، قسمتي از خط انتقال فشار قوي برقگسلِ نزديك شهر، م

آهن است كه تمركز اتفاقي همگي آنها در شرق و شمال شهر باعث نامناسب شدن اين مناطق براي و حريم راه )شهر
  .شودده ميبندي نهايي مشاهها به همراه نقشه پهنهدر اين عامل. گاه شده استساخت پناه

البته دو منطقه . شود تمركز عوامل نامطلوب باعث ناماسب بودن شرق و شمال شهر شده استهمانطور كه مشاهده مي
همانطور  .اه قرار دارندگشرقي وجود دارند كه در طيف مكان مناسب براي ساخت پناهشرقي و جنوبكوچكدر شمال
الزم به . وجود دارد و عوامل منفي در غرب شهر وجود ندارند بنزين در غرب شهرشود تنها يك پمپكه مشاهده مي

، مراكز با عملكرد 4شكل  در. اندطور منظم در شهر پراكنده شدهبه ذكر است كه عوامل منفي و مثبت ديگر تقريباً
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  .ندشو، مراكز حساس و مهم شهر زاهدان مشاهده مي6آهن شهر زاهدان و شكل، خط و ايستگاه راه5پشتيباني، شكل

  
  گاهمكان احداث پناه بنديعوامل نامطلوب بر پهنه ريتاث يلينقشه تحل: 10شكل

  

ريزي براي احداث رو، مسئولين شهر زاهدان بايد توجه مضاعفي به وضعيت شهر نمايند چراكه عالوه بر برنامهينا از
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