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 چکیده

 امن سازه ها و استحکاماتناشیی از حوادث بیییی و انسیان سیا ت، استفاده از  از اقدامات موثر در مدیریت بحرانیکی 
متخصصان و کارشناسان امر قرار گرفته است.  یدمورد تاکدر مرحله پیشگیری، همواره است که  یشهر یپناهگاه ها یرنظ

می باشد از اهمیت  اص  ود  یو مالحظات فن یعلم اصول ها که مستلزم رعایتپناهگاه این  یحصیحیابی از اینرو، مکان
پهنه بندی محدوده های مناسب برای احداث پناهگاه های شهری بر اساس تحقیق،  یناهدف  .بسیار باالیی بر وردار است

ا باست که در منطقه یک شهرداری تهران و  یابیمکانشیناسایی مییارهای تاثیرگاار و تخمین میزان نق  و تثثیر ننها بر 
انجام شده   ArcGISردر نرم افزا( و ا ا نظر کارشیناسیان ریرب  AHPی )سیلسیله مراتی یلتحل نیندفرروش اسیتفاده از 

  است.
 

 .GIS ،فرنیند تحلیل سلسله مراتیی مدیریت بحران،پناهگاه،  یابی،مکان :كلیدیهای واژه

 
 

 مقدمه -1
 .کاماًل مشهود استکه اهمیت واقیی نن در زمان وقوع بحران ها،  استیکی از کاربری های مهم شیهری پناهگاه 

ر دیکی از مشییکالتی که  ، عملکرد  ود را به نمای   واهد گاارد.این کاربری در تیامل مسییتقیمی با مدیریت بحران

من و پناهگاهی برای شهروندان و ثدر شهرها حادث می گردد، نیود م صورت وقوع بحران های بیییی و انسان سا ت،

دارای جمییت، مسیتقر می باشند. این افراد به منظور  جمییتی اسیت که در میابر عمومی، مراکز  رید و سیایر اماکن

این کاربری  می توانند از ،و استمرار فیالیت در زمان بحران مناسب برای نجات جان  ودامن و سازه ای بر ورداری از 

که ایی سا تمان ه و جایگزین مناسیی برایمی تواند در تسهیل مدیریت بحران اثر گاار بوده استفاده نمایند. پناهگاه 

، نق  موثری را یجان یتلفات و صییدمات احتمالدر کاه   بوده و ، واهند گردیدی کل یبتخر یاو  یکل یبدچار نسیی

 ایفا نمایند.

یک حادثه اسییت، بالفاصییله با نغاز  یها و عملکردها، منابق شییهر یکانون تمرکز کاربر یناز ننجا که عمده تر

گرفته و ممکن اسیت فیالیت های شهر از حالت عادی و عمومی  ود  ار  رار ق اضیطراری ی ، شیهرها در شیرابزرگ

یکی از تمهیداتی که به منظور پیشییگیری از بروز  سییارات و تلفات جانی و  .شییده و به وضییییت بحرانی نزدیک گردد



 

ایطی که می مالی  واهد گردید، ایجاد پناهگاه های عمومی برای افراد و سیاکنین شیهرها در شیرای  ماکور است. شر

جییمییلییه از  یشهرعمومی  یهاپناهگاه یابیمکانتواند پیامد حاصل از هر نوع مخابرات بیییی و مصنوعی باشد. لاا، 

یشییگیری و نمادگی در مدیریت قیل از بحران اسییت پاسییت که از ارکان  یشییهرهای  یزیموضییوعات مهم در برنامه ر

و  یعلم اصولبر اسیاس  الزم اسیت یشیهرهای عمومی پناهگاه  یحصیح یابیمکانبدیهی اسیت . محسیو  می گردد

از  دناین پناهگاه ها می توان .انجام گیرد یرگاارتاث مهمو عوامل  ی شییرا و با در نظر گرفتن همه اص  یمالحظات فن

 و نسیییب های تلفات نق  مؤثری در تقلیلیک سییو با قرارگیری در محدوده ایمن از مراکز حیاتی، حسییاس و مهم، 

و از سوی دیگر در هنگام وقوع حوادث بیییی نظیر  داشته و استمرار فیالیت در زمان بحران حاصیل از حمالت جنگی

زلزله به دلیل ماهیت سا تار سازه ای و مقاوم بودن نن، نق  مکمل و ثانویه  ود را به عنوان محلی امن برای کاه  

از  و احداث پناهگاه به عنوان یکی یابیمکانین ضرورت بنابرا د.ننسییب پایری و تسهیل امور مدیریت بحران ایفا نمای

کاربری های مورد نیاز شییهرها، برای ارا ه  دمات در زمان بحران و کاه   سییارات و تلفات، بی  از پی  احسییاس 

   می گردد.

ه کشور انجام گرفت در مراکز دانشگاهی و علمی اهگاه ها در منابق شهری، تحقیقات محدودییابی پندر زمینه مکان

  رد پردا ته شده است. و سیل زلزله ات بییییبر مینای تهدید ها یابی پناهگاهبه مکان [2]و  [1] تحقیقات در .است

 یابی پناهگاه ها بر مینای تهدیدات حمالت هوایی مورد بررسی قرار گرفته است.نیز مکان [6]و  [5]، [4]، [3]تحقیقات 

مخابرات  ویدات تهد یمیناتییین پهنه های مناسب برای احداث پناهگاه های شهری است که بر ، این تحقیقهدف 

به منظور افزای  ضریب ایمنی و کاه  نسیب تهدیدات بیییی نظیر زلزله  نیز انسان سا ت نظیر حمله هوایی و

هره با ب یابی پناهگاه هادر مکان . در این تحقیق، مییارها و عوامل تثثیرگاارپایری و تلفات ناشی از نن ها می باشد

 یاتجربت یمطالیه و بررس یزکارشناسان  یره و نا ا ابالعات از و با ی اکتابخانه یقاتو تحق یاز مطالیات اسناد یریگ

ل سلسله فرایند تحلیبا استفاده از  موثر شناسایی شده عوامل یهکل سپس. گردیده استانجام  قیلی یهااقدامات در پروژه

 .انجام می شود GISنیاز پهنه بندی از بریق  ددهی شده و با تهیه نقشه های ابالعات مکانی مور ( وزنAHP1مراتیی )

در منطقه یک  مناسب برای احداث پناهگاه های شهریمنابق پهنه های  GISو  AHPدر این تحقیق، با استفاده از 

 شهرداری تهران به عنوان مطالیه موردی انجام می شود.

 

 هامواد و روش -2
 

 یابیفرایند مکان -2-1

یابی فرنیند پیچیده ای است که از بریق نن می توان بر اساس بیف وسییی از شرای  تییین شده و با توجه مکان

و  در واقع تجزیه یابیبه منابع و امکانات موجود، بهترین محل مورد نظر را به منظور کاربرد  اصی تییین کرد. مکان

تحلیلی توأمان ابالعات فضایی و داده های توصیفی به منظور یافتن یک یا چند موقییت با ویژگی های تییین شده 

الً یابی است. اصووثر بر مکانیابی شناسایی عوامل و مییارهای مگام نخست در فرایند مکان. [7]مورد نظر کاربر می باشد

ی میابی از بریق مطالیات کتابخانه ای، ا ا نظر  یرگان و کارشناسان ریرب  انجام مکانعوامل و مییارهای موثر در 

تاکنون روش ها و مدل های یابی تییین وزن یا ارزش نسیی عوامل و مییارها است. گیرد. گام دوم در فرایند مکان

                                                      
 

1 Analytical Hierachical Process 



 

، با AHPروش  در این  صوص اما ،است گردیده ارا ه یابیدهی پارامترها و عوامل تاثیرگاار بر مکانوزنمختلفی برای 

بر اساس مقایسه  AHPمی باشد.  و متداولی ، روش مناسب[8]ساده و در عین حال جامیی که داردتوجه به ماهیت 

این روش، یک ابزار تصمیم سازی . های زوجی بنا نهاده شده و امکان بررسی سناریو های مختلف را به مدیران می دهد

گام بیدی مییارهای کمی و کیفی، ملی و غیر مالی مطرح و تیادل میان نن ها صورت پایرد. است که اجازه می دهد 

یابی، تهیه نقشه های ابالعات مکانی متناسب با مییارها و عوامل موثر شناسایی شده می باشد. گام در فرایند مکان

دار الیه های نظیر همپوشانی وزنهای مرسومی  یابی از بریق روشچهارم نیز پهنه بندی محدوده های مناسب مکان

برای  مکانیهای  یکی از ابزارهای مهم در تحلیل، (GISجغرافیایی )ابالعات  سامانه هایابالعات مکانی می باشد. 

گام نهایی )پنجم( نیز شناسایی محدوده های مناسب در پهنه های با اهمیت باال بر می باشند. یابیمسئله مکانحل 

 میدانی دقیق و در نظر گرفتن الزامات و محدودیت ها می باشد.اساس مطالیات 
 

 یابی پناهگاه های شهریمعیارهای موثر بر مکان -2-2
 یتیجمعهای  یارمع 

اشد. ب یم یتجمی ید،نما یم یفاا یشهر یعموم یپناهگاه ها یابیدر مکان یمیکه نق  مستق یارهاییاز می یکی

 ینشده است که با هم یدسته بند 1یاپو یتساکن و جمی مفهومبه دو  یتجمی ،ارا ه شده یمو مفاه یفبر اساس تیار

از مراکز  فاصله"و )محله های مسکونی با تراکم جمییت بیشتر(  "یتیپر تراکم جمی ایفاصله از مکان ه" ی،دسته بند

های عمومی، مراکز  رید، فروشگاه ها و بازارها، ورزشگاه های عمومی، مراکز گردشگری  پارک )نظیر "یتجار  جمی

 . در نظر گرفته شد یشهر یپناهگاه ها یابیمکان ( به عنوان زیرمییارهای جمییتی و سیاحتی، مراکز  دماتی

 )فاصله از معابر اصلی )جهت دسترسی و جابجایی 

یه جمییت پویای مستقر در محله ها،  یابان ها و مراکز جار  جمییت به در هنگام وقوع بحران ها، به منظور تخل

 یابانو دو و   یکدرجه  یانیشر یها یابان همچون  و حمل و نقل یاست از شیکه ارتیاب یمقتضسمت پناهگاه ها، 

. میابر اصلی دارای نق  موثری جهت جلوگیری از ازدحام و حرکت کمک گرفته شود جمع و پخ  کننده یها

پناهجویان دارند، چرا که میابر کم عرض مانند کوچه ها و  یابان های محلی، این چنین انتظاری را برنورده نخواهند 

سا ت. از سوی دیگر مراکزی با کاربری و عملکرد پشتییانی و  دماتی نظیر نت  نشانی، امداد و نجات، بیمارستانی، 

یاط در سی و ارتیم با پناهگاه ها  واهند بود، بایستی از حیث دسترنموزشی، فرهنگی، انتظامی و ... که در تیامل مستق

 سطح قابل قیولی باشند.

 فاصله از مراكز صنعتی و محصوالت خطر ساز 

مراکز صنیتی و تولیدی از جمله مراکزی هستند که سازمان های مختلفی مانند حفاظت محی  زیست )جهت 

)جهت حفظ سالمتی روحی و جسمی( و  و نموزش پزشکی کشور حفظ زیستگاه های انسانی( وزارت بهداشت، درمان

سایر سازمان های ریرب ، نیین نامه ها، مقررات و دستورالیمل های مختلفی را برای استقرار و فیالیت نن ها، وضع و 

بر همچنین مراکزی همچون جایگاه های عرضه سو ت گاز و بنزین و مراکز تصفیه ن ، نیز  .[11]به اجرا گاارده اند

با عنایت به اینکه  .[12]اساس دستورالیمل های ایمنی دارای حریم میینی از ابنیه و تاسیسات مجاور  ود می باشند

پناهگاه، یکی از کاربری هایی است که به صورت چند منظوره در شهرها و نن هم برای زیست شهروندان در زمان بحران 
                                                      

 
و یا انجام فیالیت منابق شهر( که در حال تردد  یررهگار از سا یاعابر در منطقه )اعم از ساکن همان منطقه و  یتساکن، به جمی یتدر نقطه مقابل جمی 1

 .)بر اساس تجربیات نگارندگان( گردد ی، ابالق مدر  ار  از محل سکونت  ود می باشند



 

یستی در فاصله ای مناسب و ایمن از مراکز صنیتی و تولیدی محصوالت ها مکان گزینی و استقرار می یابد، از این رو با

  طرساز قرار گرفته و احداث گردد. 

 فرسوده( های فاصله از مناطق آسیب پذیر)بافت  

بافت های فرسوده که از نن به عنوان نقاط نسیب پایر شهری در بحران ها یاد می شود، در زمان وقوع بحران به 

ود و نداشتن ایمنی های الزم، دارای نسیب پایری بیشتری نسیت به سایر بافت های دیگر بوده دلیل ماهیت قدیمی  

و در نتیجه میزان تلفات انسانی و  سارات مالی و سا تمانی بیشتری در نن متصور  واهد بود. از این رو بایستی در 

نزدیکی به نن با توجه به میزان فرسودگی و یابی پناهگاه های شهری برای حفظ جان شهروندان این عرصه ها، مکان

 نسیب پایری مد نظر قرار گیرد.

 یو فرهنگ یخیتار یهفاصله از آثار و ابن 

که در  [13]به منظور حفاظت و حراست از نثار و ابنیه تاریخی و فرهنگی، قوانینی تیریف و تصویب شده است

ار می گرفت. به بیان دیگر یکی از مییارهایی که بایستی در ارتیاط با موضوع این مقاله نیز باید مورد بررسی دقیق قر

 یابی پناهگاه های شهری به نن توجه داشت، قرارگیری در فاصله مناسب از نثار و ابنیه تاریخی و فرهنگی است. مکان

 فاصله از ایستگاه های مترو 

اتی اقالم حیبتوانند  باستیپناهگاه ها بوالنی شدن زمان اسکان شهروندان، در صورت تداوم بحران و  بدیهی است

اتصال نن ها به شیکه های زیرزمینی مترو جهت جابجایی های کشویی . به همین منظور )ن ، غاا و ...( را تامین کنند

بنابراین با توجه به هر دو نق  موثر  .[2]و حمل مواد غاایی بدان ها امری است که می تواند در این بین مهم افتد

در  تیاستمرار فیال یجهو در نت( شهرها ینساکن تقالو ان ییجابجاایستگاه های مترو )نق  فضای پناهگاهی و نق  

 انست.د یشهر یپناهگاه ها یابیمکان یارهایاز می یکیبه عنوان نزدیکی به ایستگاه های مترو را توان  یم، زمان بحران

   گسلفاصله از 

 رزهل یانگرمنطقه ب یکگفت که وجود گسل در  می توان تأباشد و به جر یعامل وقوع زلزله م ینها مهمتر گسل

نق  گسل ها و به تیع نن لرزه  یزی منطقه در نسیب پایری سا تمان ها و تاسیسات باشد.  ینن منطقه م  یزی

شهری بر هیچ کس پوشیده نیست. اگر چه سازه پناهگاه را با درجه حفاظت و ایمنی نسیتاً باالیی می سازند، اما رعایت 

فاصله  رعایت ینبنابراکاه  دهد.  فاصله از گسل می تواند نسیب پایری احتمالی ناشی از وقوع زمین لرزه در منطقه را

 باشد. یضروری ماستقرار پناهگاه در منابق شهری  گسل ها دراز 

 كانال فاضالب و یسطح یآبها ،رودخانهیل، فاصله از  مس 

محل استقرار پناهگاه در هر منطقه، بایستی به گونه ای باشد که مسیل ها، رود انه ها و نبهای سطحی وکانال 

گام بارندگی شدید و بغیان ن  و یا نشت به محی  ابراف در زمان میمول، نتواند به نن نسییی های فاضال  در هن

و  ناهگاهپ گرفتگی ، می تواند باعث ن مسیل و رود انه هاوارد نماید. عدم برنامه ریزی و درنظر نگرفتن فاصله موثر از 

 گردد.  و پیچیده، بحران های توامان عدم استفاده در زمان بحران و یا افزای  نسیب پایری در صورت وقوع

 شیب زمین 

شیب با درصد باال باعث افزای  هزینه های  .ی می باشداراض یباز عوامل موثر در سا ت و ساز شهری، ش یکی

 یجادکه بر اثر زلزله ا ین لغزش هاییزم. [14]شهرسازی و شیب نزدیک به صفر از نظر دفع فاضال  مشکل نفرین است

 یپ یردر  اک ز ین لغزشباشند. اگر زم ی طرناک م یارننها بس ۀو محدود یب هاواقع در ش یسازه ها یبرا، شوند یم

 یک لغزه در مجاورت ین، اگر زمیگرد یشود. از سو یدر سازه م ی راب یجادباعث ا یمبه بور مستق یافتد،اتفاق ب



 

 یابیدر ارز ینسازه شود. بنابرا ییرفتن کارن ینز با یا یتواند منجر به  راب یاز نن م ینوار ناش یافتد،سا تگاه اتفاق ب

 .[15]ا تگاه مورد توجه قرار داده شودس ۀدا ل و محدود یدبا یدهپد ، اینمخابرات

 (مخابراتارتباطات ) ،( نفت انرژی )آب، برق، گاز، انتقال فاصله از خطوط 

می شوند، دارای حریم ایمنی هستند  طوط انرژی و ارتیابات که به عنوان تاسیسات زیر بنایی شهرها شنا ته 

که با عملکرد نن تدا ل دارد، از جمله پناهگاه دیگر و کاربری های تاسیسات  اد ابنیه،که هرگونه سا ت و ساز و ایج

 موجب کاه  ضریب ایمنی نن  واهد شد. 

 یو خطوط راه آهن سطح یمعابر شهر یمفاصله از حر 

، در دا ل شهر، بزرگراه های شهری و  طوط راه نهن سطحی ای کشوره نامه مربوط به حریم راه تصویببر اساس 

بنابر این در این  .[9]دارای حریم ایمنی می باشند که احداث ابنیه و تاسیسات غیر وابسته در نن ممنوع می باشد

 به سا ت پناهگاه به عنوان یکی از ابنیه های شهری، در فاصله ای مناسب از حریم ماکور، توجه گردیده است. تحقیق

 (، آبهای زیر سطحیچاه چشمه، )قنات، یرزمینیز یهافاصله از آب 

به منظور جلوگیری از نلودگی ن  های زیرزمینی و همچنین افزای  ضریب ایمنی و استحکام بنا در مقابل نشست 

زمین در اثر ریزش دیواره قنات ها و چاه های ن ، ضروری است حریم ن  های زیرزمینی )نظیر قنوات، چشمه ها، چاه 

یابی و استقرار های ن  شر  و غیر شر  و سایر ن  های زیر سطحی( برای احداث ابنیه، در نظر گرفته شده و مکان

 پناهگاه در فاصله ای مناسب، انجام پایرد.

 اكز حیاتی، حساس و مهمفاصله از مر 

هر یک از کاربری های شهری دارای عملکردی هستند که در زمان صلح، دارای نق  و ویژگی های  اص  ود می 

باشند اما در زمان وقوع بحران، بیضی از نن ها، دارای اهمیت شده و در اصطالح موقییتی استراتژیکی و کلیدی به  ود 

 تحتیکی از این عملکردها که ن، کشور دچار مشکالت اساسی  واهد گردید. می گیرد که با ضربه زدن و نابودی ن

استقرار پناهگاه در منابق هستند که  حساس و مهم یاتی،مراکز ح شنا ته می شود، "منابق دارای ریسک باال"عنوان 

  .مکان گزینی گردد، حمله هواییبحران هایی مثل جهت پایداری در مقابل نن، شهری، بایستی در فاصله ی ایمن از 

 یفاصله از مراكز دارای عملکرد پشتیبان 

بیضی از کاربری های شهری، به دلیل ماهیت  دماتی  ود، همواره مورد توجه برنامه ریزان و مدیران تصمیم گیر در 

ات الزاما می توان از نن ها برای پشتییانی پناهگاه های شهری استفاده نمود. این عملکردهبوده که زمان های اضطراری 

در پناهگاه ها را می توانند فراهم نورند. از جمله این کاربری ها می توان به مراکز امدادی،  ساکن یتجمی یازمورد ن

جهانگردی،  مراکز درمانی، مراکز و اماکن نموزشی، مراکز و اماکن ورزشی، مراکز و اماکن فرهنگی، مراکز گردشگری،

 ، از نن نام برده شده است.کاربری های دارای نق  پشتییانبا عنوان  اشاره نمود که در این تحقیق پایرایی

 

 روش شناسی تحقیق -2-3

، نشان داده شده یشهر یپناهگاه ها پهنه بندی منابق مناسب برای احداثاستفاده شده جهت  فرایند 1در شکل 

ای و ا ا نظر مدیران و کارشناسان شناسایی مییارها و عوامل موثر از بریق مطالیات کتابخانه ،در این تحقیق است.

از ی، مهندسی عمران و نقشه برداری شهر یو براح یزیعامل، برنامه ر یرپدافند غی مدیریت بحران، هادر حوزه یره 

به منظور دیده می شود  1همانطور که در شکل گرفت. همچنین  انجام ،بریق تکمیل پرسشنامه های براحی شده

اولین الزم به توضیح است که ه است. استفاده شد AHPیارها و عوامل شناسایی شده از تییین ارزش یا وزن نسیی می

از مساله می باشد که در نن هدف، مییارها و گزینه ها نشان داده می  سا ت یک در ت سلسله مراتیی، AHPقدم در 



 

برای استفاده از راحت استفاده گردیده است که ابزاری قوی و  Expert Choiceاز نرم افزار  بدین منظور،. [8]شوند

AHP دار قابل استفاده دربا استفاده از روش همپوشانی وزنهمچنین در این پژوه ،  .می باشد ArcGIS  به منظور

  .ه استگردید استفادهدستیابی به پهنه های مناسب 
 

 
 )ما ا: نگارندگان(ری شه یپناهگاه ها یابیمکانکلی  یندفرن. 1شکل 

 

 منطقه مورد مطالعه -2-4

هکتار  32/4573میادل یمساحت یدارا است که تهران یشهردار کی منطقهمنطقه مورد مطالیه در این تحقیق 

 یبزرگراه هابه  جنو  ، از(شهر یمصو  شورا یشمال زرمبه رشته کوه الیرز ) منطقه از شمال، این در حال حاضر است.

محدود می رود انه درکه به  غر  قوچک و از یجاده لشگرک و پارک جنگلبه از شرق  ،ییمدرس، صدر و چمران و بابا

وس  و مت یرمسکونیو غ یمسکون بیقات چرا که متوس  تیدادسیر صیودی دارد، منطقه  نیتراکم در ا  یافزاشود. 

  .[9]است تهران باالتر از شهر یمسکون یو تراکم سا تمان یتراکم سا تمان

 نیب یها یکاربر ژهیبه و یو فراشهر یفرامنطقه ا یها یاست و حضور کاربر یمسکونیک عمده منطقه  یکاربر

در  یریقرارگ لیتهران به دل کی باشد. منطقه یبر وردار م ی اص تیدر منطقه از اهم یو گردشگر کیپلماتید یالملل

نن  تیتوجه اقشار پردرنمد بوده و جمی مورد منابق ریاز سا  یمناسب ب یباالدست تهران و دارا بودن ن  و هوا

 کاربری های منطقه یک، نشان داده شده است. 2در شکل  .[11]است  یهمواره در حال افزا
 

 
 نقشه کاربری های منطقه یک شهرداری تهران شهرداری تهران )ما ا: نگارندگان با اقتیاس از برح تفصیلی منطقه یک(. 2شکل 

 

در  ادیبه ندرت قابل مشاهده است، ا تالف ارتفاع ز یادن یکه در منابق مسکون یرانشم یتوپوگراف هاییژگیو از

 یمتر 4111به ارتفاع  یلومترک 9حدود  یمتر با ب 1611با ارتفاع  ی تجر یدانکه از م یبه بور باشد،یمسافت کم م



 

 .1شودیاز دو برابر م ی ارتفاع ب یلومترک 9در فاصله کمتر از  یینی. رسیمیدر قله توچال م

به بول  کیلومتر و گسل مشا فشم 75منطقه یک در میان گسل های اصلی به نام های گسل شمال تهران به بول 

کیلومتر و گسل های فرعی فراوانی قرار دارد که از این حیث می توان به  طر باالی نسیب پایری ناشی از وقوع  411

توان گفت که در صورت فیال شدن گسل شمال تهران،  یمنطقه م یریپا یبدر مجموع نسزلزله در نن را اشاره کرد. 

 یرسا نسیت یباالتر یزانبه م یو مراکز  دمات ییبنا یرز اتیسو تاس یو  صوص یعموم یسا تمان ها یریپا یبنس

 است و به دلیل جهتقابل توجه ر تهران هنسیت به ش یبارندگدر منطقه یک،  ، بر وردار است.منابق شهر تهران

در بستر رود انه ها و  و تیرضسو ی است از یک عمدتاً به سمت محدوده شهرکه  ها یلرود انه ها و مس یعموم

دیگر، در سنوات گاشته باعث وقوع سیل سوی از  دا ل شهر و کاسته شدن محدود و سطح مقطع نن ها یاه یلمس

 در منطقه گردیده است.
 

 نتایج تجربیپیاده سازی و  -4

 تعیین وزن معیارها و عوامل -4-1

هندسی قضاوت  یابی به منظور تییین ضرایب اهمیت نن، از میانگینبه منظور مقایسه شا ص های موثر در مکان

نظران و کارشناسان ریرب  بر اساس مقایسات زوجی تک تک مییارها، استفاده گردیده است که  نفر از صاحب 21های 

، ثیت 1جدول(، با عنوان ماتریس اولویت شا ص ها به شرح 9تا  1 بین نتایج نن بر اساس مقادیر ترجیحات )در بازه

 شده است. 
 

 [12] یزوج یها یسهمقا یبرا یحاتترج یرمقاد : 1 جدول

 مقدار عددی میکوس مقدار عددی ترجیحات )قضاوت شفاهی(

 9 (Extremely Prefered) کامالً مرجح یا کامالً مهم تر و یا کامالً مطلو  تر
1

9
 

7 1 (Very Strongly Prefered) ترجیح یا اهمیت یا مطلوبیت  یلی قوی

7
  

5 1 (Strongly Prefered) ترجیح یا اهمیت یا مطلوبیت قوی 

5
  

3 1 (Moderately Prefered) کمی مرحج یا کمی مهم تر یا کمی مطلو  تر

3
  

 1 1 (Equally Prefered) ترجیح یا اهمیت یا مطلوبیت یکسان
 

مییارها و عوامل موثر به پس از استخرا  بردار مقادیر ویژه و نرمالیزه نمودن ماتریس، وزن هر یک از شا ص ها 

به دست  19/1 ، ضریب ناسازگاری، عددExpert Choiceانجام شده در  بر اساس محاسیات (.3دست نمده است )شکل 

در شکل بر اساس ضرایب به دست نمده  .2صورت گرفته است نشان از قابل اعتماد بودن نظرسنجی هاینمده است که 

و فاصله از مراکز  حیاتی، حساس و مهمبیشترین میزان ضریب اهمیت به ترتیب به شا ص های فاصله از مراکز ، 3

و کمترین میزان ضریب اهمیت به ترتیب به شا ص های شیب  1313/1و  2278/1دارای عملکرد پشتییانی با مقادیر 

 ا تصاص یافته است.  1159/1و  1142/1 ی با مقادیرو  طوط راه نهن سطح یمیابر شهر یمفاصله از حرزمین و 
 

                                                      
 

 (http://shemirangardi.irن ) یراشم یبانک ابالعات گردشگر 1
 .یردنظر صورت بگ یددر قضاوت ها تجد یستیباشد، با 1/1از  ی ب (Consistency Ratio) یناسازگار یبکه ضر یدر صورت AHP یبر اساس میان 2



 

 
 )ما ا: نگارندگان( AHP یسبه دست نمده از ماتر یجبر اساس نتا یارهامی یتاهم یبضر یبند یتنمودار  اولو. 3 شکل

 

 تهیه نقشه های اطالعات مکانی -4-2

 ای GISنقشه های  بر اساسمورد نیاز الیه ابالعات مکانی  26با توجه به مییارها و عوامل موثر شناسایی شده، 

 با مقیاستهیه شده توس  سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران با همکاری نژانس بین المللی جایکا ژاپن، در 

پس از بررسی همچنین در این مرحله . گردیداحصاء  (UTMسیستم تصویر  39چ قا و WGS84 بیضوی در ) 1:2111

 شامل  طوط انتقال برق، ماکور از الیه های الیه 19موجود منطقه یک، و مطالیه ابالعات فیلی بر روی نقشه های 

مراکز صنیتی و عرضه سو ت،  طوط و ایستگاه های  نفت، ن  های زیرزمینی، تراکم جمییتی محله و ناحیه، ن ، گاز،

مراکز ورزشی،  اماکن حیاتی و حساس و مهم، مراکز امدادی، درمانی، بهداشتی، نموزش و پرورش، نموزش عالی، مترو،

 ها م بر اساس ضواب ، استانداردپس از بروز نوری الیه ها، نقشه های حرا .قرار گرفت بازنگری، ، مورد فرهنگی، گردشگری

ها، نقشه  ه بندی پناهگاهنو قوانین، تهیه گردید که با توجه به در نظر گرفتن جنیه مثیت یا منفی تاثیرگااری بر په

 گردید. استفاده جهت عملیات بیدی )همپوشانی الیه ها با اعمال ضرایب اهمیت(و نماده  ی حرا م همسو شدهها

 مناطق پهنه بندی -4-3

دار وزن، نقشه نهایی بر اساس همپوشانی ابالعات مکانینقشه های  تهیه ضریب اهمیت مییارها و تییینپس از 

بیف بر اساس ترسیم گردید که نتیجه نن  ArcGIS و با استفاده از نرم افزار (بر اساس ضرایب اهمیت بدست نمده)

 نشان داده شده است. 4شکل در  ،در بازه بسیار مناسب تا بسیار نامناسب( ) لیکرت

 
 )ما ا: نگارندگان( ی شهری در منطقه یک شهرداری تهرانااحداث پناهگاه ه یمناسب برا یمحدوده ها ی: نقشه پهنه بند 4 شکل
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ضریب اهمیت

معیارهای موثر بر مکان یابی پناهگاه های چند منظوره شهری



 

منابق با پهنه بندی مناسب و بسیار مناسب دارای توزیع  وبی در منطقه بر اساس نتایج به دست نمده در این تحقیق، 

حساس و مهم می باشد که در  بیشتر در ابراف مراکز حیاتی،نیز، پراکندگی پهنه های بسیار مناسب یک بوده است. 

 نشان داده شده است.  5شکل 

 
 )ما ا: نگارندگان( ای شهری در منطقه یک شهرداری تهراناحداث پناهگاه ه یمناسب برابسیار  یمحدوده ها ی: نقشه پهنه بند 5 شکل

 

درصد  22که حدوداً  است هکتار 1112برای احداث پناهگاه، بسیار مناسب با شایستگی احصاء شده مساحت پهنه های 

که حدودًا  می باشد هکتار 1514همچنین مساحت پهنه های مناسب حدود از مساحت منطقه یک را شامل می شود. 

درصد مساحت منطقه  55. بنابراین می توان گفت که در مجموع درصد از مساحت منطقه یک را شامل می شود 33

 و وقییت مناسب و بسیار مناسب قرار دارند که از این حیث در تصمیم گیری بهتر مدیرانبرای احداث پناهگاه در م

 برنامه ریزان مدیریت شهری برای احداث پناهگاه در منطقه، تاثیر به سزایی دارد.
 

 و پیشنهادات نتیجه گیری -7
یابی صیحیح و بر پایه مستندات و محاسیات علمی و فنی است. احداث پناهگاه در منابق شیهری، مسیتلزم مکان

کان مبر پایه واقییات و تجار  کنونی،  موثر در استقرار پناهگاه از این جمله است. یابیشنا ت مییارها و ضواب  مکان

و برای نجات جان جمییت پویا و با در بایسیتی بر مینای مخابرات و تهدیدات بیییی و انسان سا ت گزینی پناهگاه 

 15تیداد  ینکه از ا یدگرد ییشییناسییا یکل یارمی 21 یقتحق یندر ا .پایردنظر گرفتن شیییاع زمانی و مکانی، انجام 

قرار  یدهو وزن ی، مورد بررسیییAHP یروش علم یهبر پا یچند منظوره شیییهر یپناهگاه ها یابیموثر بر مکان یارمی

بر مینای اعمال ضرایب  قرار گرفت. یلمورد تحل ArcGIS با استفاده از نرم افزار قدرتمند ی روج یگرفته و نقشیه ها

ه از همپوشییانی نقشییه های ابالعات مکانی به دسییت نمده، محدوده هایی جهت اسییتقرار اهمیت مییارها و با اسییتفاد

اری ک شهرددر منطقه یپناهگاه های شیهری بر اسیاس بیف لیکرت، یینی در بازه بسییار مناسیب تا بسیار نامناسب، 

، هکتار 1514مناسب هکتار و  1112بسییار مناسب با مساحت محدوده های تهران پهنه بندی گردید که از این میان 

 ند.داده اقرار  قه را تحت پوش طدرصد مساحت من 55مجموع در 

مربوط  یابالعات نمارو از  یروزانه و ساعت یکاز ابالعات ترافدر اینجا پیشینهاد می شود در پژوه  های بیدی 

است  م به توضیحالز همچنیناستفاده شود.  یقتحق ینا یشنهادیپ یندجهت بهیود فرن نفوس و مسکن یبه سیرشمار

با  واز پهنه های مناسیب و بسییار مناسب شناسایی شده بایسیتی  احداث پناهگاهانتخا  مکان های مناسیب برای  که

الزامات و محدودیت هایی از جمله مالکیت  صییوصییی، ضییواب  و مقررات شییهری و زیسییت محیطی، رعایت توجه به 
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