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چکیده
يکی از اقدامات اساسی پدافند غیرعامل جهت کاهش آسیبپذيریهای جانی احداث پناهگاههای چندمنظوره است تا مردم بتوانند در زمان
حمالت دشمن به آنها پناه ببرند .ازاينرو ،مکانيابی مناسب اين پناهگاهها که مستلزم قواعد علمی و مالحظات فنی خاص خود میباشد از
اهمیت بسیار بااليی برخوردار است .در اين پژوهش ،بر مبنای تهديدات ناشی از حمالت موشکی و بمباران هوايی و ضرورت احداث پناهگاه
چندمنظوره شهری برای جمعیت پويا 21 ،معیار اصلی تأثیرگذار بر مکانيابی شناسايی و با استفاده از فرايند تحلیل سلسلله مراتبلی ،وزن
نسبی آنها تعیین گرديده است .در مرحله بعد پس از تهیه نقشههای رقومی مربوط به معیارهای موثر ،مکانيابی پناهگاهها بر اساس يل
فرايند سامانمند پیادهسازیشده در سامانه اطالعات جغرافیايی  ArcGISانجام شده است .بر اساس نتلاي بلهدسلتآملده در منطقله يل
شهرداری تهران 142 ،محدوده جهت احداث پناهگاههای چندمنظوره شهری دارای شايستگی مناسب و بسیار مناسب میباشند.
كلیدواژهها :مکانيابی ،پناهگاه چندمنظوره شهری ،فرايند تحلیل سلسله مراتبی ،سامانههای اطالعات جغرافیايی ،منطقه ي
تهران.

 -2استاديار ،دانشگاه جامع امام حسین(ع) - Email: skhazai@ihu.ac.ir ،نويسنده مسئول
(ع)
 -1کارشناس ارشد ،دانشگاه جامع امام حسین
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 -1مقدمه
يکی از اصول مهم پدافنلد غیرعاملل ،اسلتفاده از سلازههلای املن و
استحکامات میباشد و مصداق آن در شهرها ،احداث پناهگاه است که
همواره توسط دست اندر کاران مورد تاکید قرار گرفته و به آن اهتمام
ورزيدهاند .از آنجا که عمدهترين کانون تمرکز کاربریها و عملکردهلا،
مناطق شهری است ،بالفاصله با آغاز يل حادثله بلزر  ،شلهرها در
شرايط اضطراری قرار گرفته و ممکن است فعالیتهای شهر از حاللت
عادی و عمومی خود خارج شده و به وضعیت بحرانی نزديل گلردد.
يکی از تمهیداتی که به منظور پیشگیری از بلروز خسلارات و تلفلات
جانی و مالی خواهد گرديد ،ايجاد پناهگاههای عملومی بلرای افلراد و
ساکنین شهرها در شرايط مذکور است .پناهگاه به مجموعله بسلتهای
اطالق می شود که حفاظت قابل قبولی را برای سلاکنان يلا تجهیلزات
داخل خود در مقابل عملکرد سالح های مختلف جنگلی فلراهم آورد.
اين فضای بسته توسط ي يا چنلد ورودی و خروجلی اضلطراری بلا
فضای بیرون يا پناهگاه های ديگر مرتبط بوده و دارای ملزومات خاص
پناهگاهها میباشد ].[2
از جمله موضوعات مهم در برناملهريلزی شلهری ،رعايلت اصلول
پدافند غیرعامل است که از آن ارکان ،مکانيابی پناهگلاههلای چنلد
منظوره شهری با مالحظات پدافند غیرعامل میباشد .در هلر مکلانی
که پناهگاهها به نحو مطلوب مکانيابی گرديده و بهره برداری مناسب
گردند ،موجب حفظ جان افراد و تجهیزات شده و اين مهم نقلش بله
سزايی در موفقیت در جنگ (چه از لحاظ سرمايه انسانی و مادی ،چه
از لحاظ عملیات جنگ روانی) ايفا نملوده اسلت .مکلانيلابی صلحیح
پناهگاههای عملومی شلهری الزم اسلت بلر اسلاس اصلول علملی و
مالحظات فنی خاص و با در نظر گرفتن همه شلرايط و عواملل مهلم
تاثیرگذار انجام گیرد ].[1
در دوره جنگ جهانی اول ،اقدامات چشمگیری بله منظلور دفلاع
شهری و احداث پناهگاه ها انجام شد و اکثر شلهروندان از تونللهلای
مترو برای حفاظت در برابر حمالت هوايی استفاده میکردند .فضاهای
پناهگاهی در دوره جنگ جهانی دوم به طور خلاص بلرای مقابلله بلا
حمالت هوايی دشمن سازماندهی ملیشلدند .در ايلن دوره بعضلی از
تأسیسات زيرزمینلی موجلود ماننلد ايسلتگاههلای زيرزمینلی متلرو،
سردابهای منازل يا زيرزمینهای بزر مجتمعهای مسکونی و هلم
چنین تأسیسات رو زمینی مانند پلهای سنگی زير خطهای آهن بله
عنوان پناه گاه توسط عموم مردم مورد استفاده قلرار ملیگرفتنلد .بلا
انفجار اولین بمبهای اتملی در شلهرهای هیروشلیما و ناکلازاکی در
انتهای جنگ جهانی دوم و ورود جهان به دوره جنگ سرد و گسترش
يافتن فضای تهديد ناشی از درگیری هستهای دو بلوک شرق و غرب،
برنامههای دفاع غیرعامل و احداث فضاهای پناهگاهی به عنوان جزئی
از اين برنامهها ،اهمیت ويژهای يافتند .تاسیس پناهگاههلا بلا قابلیلت
دفاع در برابر انفجار هستهای و پیامدهای آن و امکلان دفلاع در برابلر
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ساير تهديدهای غیر متعارف نظیر تهديدهای شیمیايی و بیوللویيکی
(میکروبی) از ويژگیهای اصلی برنامههلای پناهگلاهسلازی ايلن دوره
محسوب می شود .کشورهايی همچون شوروی سلابق ،چلین ،آلملان،
سويیس ،آمريکا ،دانمارک ،انگلیس ،کره شمالی و در حال حاضر ریيم
صهیونیستی دارای سابقه احداث و بهرهبرداری از پناهگاههای شهری
میباشند ].[1
در ايران نیز در خصوص احداث پناهگاه اقدام قابل توجهی قبل از
انقالب انجام نگرفته است .بعلد از انقلالب نیلز ،عموملا مکلانگزينلی
احداث پناهگاهها در کشلور در زملان جنلگ بلا ايجلاد پناهگلاههلای
اضطراری عمومی از طريق نصب قطعات پیش ساخته بتنلی در کنلار
میادين ،خیابان ها و معابر پر جمعیت ،احداث پناهگاههای عمومی در
مدارس ،بیمارستان ها ،وزارت خانه ها و مراکلز اداری و فضلاهای بلاز
شهری انجام می شده است که به علت عدم طراحی چندمنظلوره ،در
حال حاضر غیرقابل استفاده بوده و يا کاربری مناسب را ندارند ].[9

 -2بیان مسأله
بر اساس رويکرد پدافند غیرعامل ،تهديد در نظر گرفته شلده در ايلن
تحقیق برای مناطق شهری ،صرفا بر اساس مخاطرات انسلان سلاخت
عمدی و با مصداق حمله فیزيکی دشمن (جنگ) لحاظ گرديده است.
اکثر دکترين هلای نظلامی در سراسلر جهلان بله فرمانلدهان توصلیه
میکنند که نواحی مسکونی را از منطقه نبرد جدا کرده يا آنها را دور
بزنند ،اما از سويی ديگر تسلط بر مراکلز سیاسلی ،صلنعتی ،تجلاری،
حمل و نقل و مخابراتی و ...و يا تخريب آنها گاهی ممکن است عمیقا
بر نتاي مبارزات ،لشگرکشیها و حتی جنگ ها تأثیر بگذارنلد .بلدين
ترتیب حمله به مناطق شهری در بعضلی مواقلع بله قصلد فشلار بلر
کشورهای مورد تهاجم و برای ریيمهای غاصب در دسلتور کلار قلرار
میگیرد و فرماندهان نظامی در چنلین شلرايطی بلا زيرسلاختهلا و
تأسیسات بیشماری در قلب شهرها روبرو میشوند که توانايی تصرف
و کنترل هر ي از آنها ،به طرحها ،برنامههلا و شلیوههلای خاصلی
نیازمند است ،زيرا هیچ دو شهری را نمیتوان يافت که کامال شبیه به
هم باشند .امروزه تسلیحات نوين میتوانند خیلی سريع ،سکونتگاههايی
را که به بهترين نحو ساخته شدهاند به تلی از خاک تبديل کنند [.]0
از آنجا که عمدهترين کانون تمرکز کاربریها و عملکردها ،مناطق
شهری است ،بنابراين بالفاصله با آغاز جنگ ،شهرها در شرايط جنگی
و بحرانی قرار میگیرند .آمريکا و متحدانش به عنوان بزرگترين تهديد
برای کشور ما محسوب میشود .در حال حاضلر آمريکلا در  2کشلور
همسايه ايران دارای پايگاه نظامی اسلت [ 10 .]1سلاعت اول جنلگ
برای آمريکا بسیار مهم است .در اين مدت کوتاه بیشترين ضلربات بلا
اصل غافلگیری و از طريق تهاجم هوايی صورت می گیرد .پس اساس
ماموريت دفاع غیر عامل مقاومت در برابر تهاجم هلوايی دشلمن (بله
ويژه شوک اول) در ايران است [ .]6برای شناسايی عملکردهای مورد
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هدف و استراتژي در رابطه با کاربریهای شهری در جنگ احتملالی
آمريکا علیه ايران ،بايستی نوع و شیوههای جنگی دشمن را بلا توجله
به سوابق گذشته جنگهای مدرن ،مورد بررسی دقیق قرار داده شود.
با نگاهی به اصول پايه در جنگهای نسلل ششلم و بررسلی تحلیللی
اهداف مورد حمله در جنگهای اخیر آمريکلا در علراق و افغانسلتان
درخواهیم يافت  ،تمرکز دشمن فقط بلر روی مراکلز بلا عملکردهلای
استراتژي حیاتی ،حساس و مهم بوده و عملکردهلای مهلم شلهری
می تواند شامل مراکزی مانند مراکز نظامی و انتظامی ،ساختمانهلای
دولتی و وزارتخانههای مهم و کلیدی ،مراکز فرماندهی عالی و شهری،
رسانه ملی و مراکز ارتباط جمعی و مخابراتی ،بان مرکزی و مراکز و
انبارهای صنعتی مرتبط با امور نظامی باشد [ .]7بنابراين با توجه بله
آنچه که ذکر گرديد ،وجود پناهگاههای عمومی در شرايط اضلطراری
در نزديکی مراکزی که با احتمال بلااليی ،ملورد هلدف دشلمن قلرار
میگیرند ،ضروری بوده و اين امر ملیتوانلد نقلش مليثری در تقلیلل
تلفات و آسیبهای حاصل از حملالت جنگلی و اسلتمرار فعالیلت در
زمان بحران داشته باشد.
مسأله اصلی اين تحقیق ،ارائه الگوی مکلانيلابی مناسلب جهلت
احداث پناهگلاههلای چنلد منظلوره شلهری بلر مبنلای تهديلدات و
مخاطرات انسان ساخت نظیر حمله هوايی به منظور افلزايش ضلريب
ايمنی و کلاهش آسلیبپلذيری و تلفلات ناشلی از آنهلا ملیباشلد.
همچنین هدف اصلی اين تحقیق ،مکانيابی پناهگاههای چندمنظوره
شهری در منطقه ي شهرداری تهران با استفاده از  GISمیباشد .بله
ايلن منظللور در ايلن تحقیللق ،ابتللدا معیارهلا و عوامللل تأثیرگللذار در
مکانيابی پناهگاهها با بهرهگیلری از مطالعلات اسلنادی و تحقیقلات
کتابخانهای و با اخذ اطالعلات از کارشناسلان خبلره و نیلز مطالعله و
بررسی تجربیات اقدامات در پلرویههلای قبللی شناسلايی ملیگلردد.
سپس کلیه عوامل موثر شناسلايی شلده بلا اسلتفاده از روش فراينلد
تحلیل سلسله مراتبی( )2AHPوزن دهی شده و بلا تهیله نقشلههلای
اطالعات مکانی مورد نیاز از منطقه ي شهرداری تهران پهنهبندی از
1
طريق  GISانجام میشود .در اين تحقیق ،با استفاده از  AHPو GIS
پهنهها و موقعیت های منلاطق مناسلب بلرای احلداث پناهگلاههلای
شهری انجام میشود.

 -3چارچوب نظری پژوهش
مکانيابی در واقع تجزيه و تحلیل توأمان اطالعات فضايی و داده های
توصیفی به منظور يافتن ي يا چند موقعیت با ويژگلیهلای تعیلین
شده مورد نظر کاربر میباشد ] .[2گام نخست در فراينلد مکلانيلابی
شناسايی عوامل و معیارهای موثر بر مکانيابی است .اصلوال عواملل و
معیارهای موثر در مکانيابی از طريق مطالعات کتابخانه ای ،اخذ نظر
1- Analytical Hierarchy Process
2- Geographic Information Systems
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خبرگان و کارشناسان ذيلربط انجلام ملیگیلرد .گلام دوم در فراينلد
مکانيابی تعیین وزن يا ارزش نسبی عوامل و معیارها اسلت .تلاکنون
روشهللا و مللدلهللای مختلفلی بللرای وزندهللی پارامترهللا و عوامللل
تاثیرگذار بر مکانيابی ارائه گرديده است ،اما در ايلن خصلوص روش
 ،AHPبا توجه به ماهیت ساده و در عین حال جامعی که دارد ،روش
مناسب و متداولی میباشد ] AHP .[3بر اساس مقايسههای زوجی بنا
نهاده شده و امکان بررسی سناريوهای مختلف را به مديران میدهلد.
گام بعدی در فرايند مکلانيلابی ،تهیله نقشلههلای اطالعلات مکلانی
متناسب با معیارها و عوامل موثر شناسايی شده میباشد .گام چهلارم
نیز پهنهبندی محدودههای مناسلب مکلانيلابی از طريلق روشهلای
مرسومی نظیر همپوشانی وزن دار اليه های اطالعات مکانی میباشد.
 ،GISيکی از ابزارهای مهم در تحلیل های مکانی بلرای حلل مسلئله
مکانيابی میباشد .گام نهايی (پلنجم) نیلز شناسلايی محلدودههلای
مناسب در پهنههای با اهمیت باال بر اساس مطالعات میدانی دقیلق و
در نظر گرفتن الزامات و محدوديتها میباشد.
در زمینه مکلانيلابی پناهگلاههلا در منلاطق شلهری ،تحقیقلات
متعللددی در سللطح جهللان انجللام گرفتلله اسللت .بلله عنللوان نمونلله،
 Coulbourneو همکارانش ] [24موضوع مکانيابی پناهگاههای ملورد
نیاز برای نجات مردم در برابر طوفان را مورد بررسلی و تحلیلل قلرار
دادند [22] Gall .نیز ي مدل مکانيابی پناهگاه شهری مورد نیاز در
مقابله با طوفانها و تندبادها را در موزامبی ارائه و پیادهسازی نمود.
معیارهای اصلی مکانيابی در اين ملدل شلامل موقعیلت منلاطق پلر
جمعیت و نزديکی به جادهها و و زيرساختهای شهری بلود .در يل
پللژوهش ديگللر Kar ،و  [21] Hodgsonي ل مللدل  GISای را بللرای
مکانيابی پناهگاههای اضطراری شهری ارائه نمودند .معیارهای اصلی
مکانيابی در اين ملدل عبارتنلد از :اسلتقرار در منلاطق سلیل خیلز،
نزديکی به بزرگراهها و خیابانهای اصلی ،نزديکی بله منلاطق پرخطلر،
نزديکی به مراکز درمانی ،میزان جمعیت در همسلايگی .در ادامله بله
تحقیقات محدود انجام شده در سطح کشلور پرداختله ملیشلود .در
تحقیق ] [29موضوع مکانيابی پناهگاه و هدايت افراد بله آن پلس از
زمین لرزه مورد توجه واقع شده و در تحقیق ] [20موضوع مکانيابی
پناهگاه ها و طرح انتقال مردم به آنها در هنگام وقوع سیل پیگیلللری
شده است .اين تحقیقات با رويکرد حوادث و باليای طبیعی به انجلام
رسیده که با ماهیت حوادث انسان ساخت که مورد نظر ايلن تحقیلق
میباشد تفاوت دارد .در پژوهش های ديگری موضلوعاتی بلا عنلاوين
مکان يابی پناهگاههای عملومی و چنلد منظلوره شلهری بلا رويکلرد
پدافند غیرعامل ] ،[1مکانيابی پناهگاههای جمعی بر اساس اصلول و
معیارهای حفاظتی با استفاده از روش فرايند تحلیل سلسلله مراتبلی
( ،[9] )AHPانتخاب الگوی بهینه پناهگاه اضطراری چند منظلوره بلا
استفاده از روش  [21] AHPو مکلانيلابی پناهگلاههلای عملومی بلا
رويکرد بله پدافنلد غیرعاملل بلا اسلتفاده از فراينلد تحلیللی شلبکه
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( [26])2ANPمورد توجه و بررسی قرار گرفتله کله بلا موضلوع ايلن
تحقیق ارتباط تنگاتنگی دارند ،اما هر ي دارای کاستی ها و نواقصی
است که از جمله میتوان به عدم جامع نگری معیارهلا و پارامترهلای
در نظر گرفته شده برای مکانيابی و نیز در نظر نگرفتن ي سناريوی
منطقی برای تهديدات احتمالی دشمن و  ...اشاره نمود.

 -4مواد و روشها
 -1-4منطقه مطالعه موردی
منطقه مورد مطالعه در اين تحقیق منطقه ي شلهرداری تهلران
است که دارای مساحتی معلادل 0179هکتلار اسلت .ايلن منطقله از
شمال به رشته کوه البرز (مرز شمالی مصوب شورای شهر) ،از جنوب
به بزرگراه های مدرس ،صدر و چملران و بابلايی ،از شلرق بله جلاده
لشگرک و پارک جنگلی قوچ و از غرب به رودخانله درکله محلدود
می شود .افزايش تراکم در اين منطقه سلیر صلعودی دارد ،چلرا کله
متوسللط تعللداد طبقللات مسللکونی و غیرمسللکونی و متوسللط تللراکم
ساختمانی و تراکم ساختمانی مسلکونی بلاالتر از شلهر تهلران اسلت
] .[27کاربری عمده منطقه ي مسکونی است و حضور کاربری هلای
فرامنطقهای و فراشهری به ويژه کاربری های بین المللی ديپلماتی و
گردشگری در منطقه از اهمیت خاصی برخوردار میباشد .منطقه ي
تهران به دلیل قرارگیری در باالدست تهران و دارا بلودن آب و هلوای
مناسب بیش از ساير منلاطق ملورد توجله اقشلار پلر درآملد بلوده و
جمعیت آن همواره در حال افزايش است ] .[27در شکل  2کاربریهای
منطقه ي نشان داده شده است.
از ويژگیهای توپوگرافی شمیران که در مناطق مسکونی دنیا بله
ندرت قابل مشاهده است ،اختالف ارتفاع زياد در مسافت کم میباشد،
به طوری که از میدان تجريش با ارتفاع  2644متر بلا طلی حلدود 3
کیلومتر به ارتفاع  0444متری در قلله توچلال ملیرسلیم .يعنلی در
فاصله کمتر از  3کیلومتر ارتفاع بیش از دو برابر میشود .منطقه يل
در میان گسلهای اصلی به نامهای گسل شمال تهران و گسلل مشلا
فشم و گسلهای فرعی فراوانی قرار دارد که از اين حیث میتلوان بله
خطر باالی آسیبپذيری ناشی از وقوع زلزله در آن را اشلاره کلرد .در
مجموع آسیبپذيری منطقه میتوان گفت که در صورت فعال شلدن
گسل شمال تهران ،آسیبپذيری ساختمانهای عمومی و خصوصی و
تاسیسات زيربنايی و مراکز خدماتی به میلزان بلاالتری نسلبت سلاير
مناطق شهر تهران ،برخوردار است .در منطقه ي  ،بارندگی نسبت به
ساير مناطق شهر تهران قابل توجه است و بله دلیلل جهلت عملومی
رودخانهها و مسیلها و نیز تعرض در بستر رودخانهها و مسلیلهلای
داخل شهر و کاسته شدن محدود و سلطح مقطلع آنهلا ،در سلنوات
گذشته باعث وقوع سیل در منطقه گرديده است.
1- Analytic Network Process

 -2-4فرایند مکانیابی پناهگاههای چندمنظوره
در شکل  2فرايند استفاده شده جهت پهنهبندی مناطق مناسلب
برای احداث پناهگلاههلای شلهری ،نشلان داده شلده اسلت .در ايلن
تحقیق ،شناسايی معیارها و عوامل موثر از طريق مطالعات کتابخانهای
و اخذ نظلر  91نفلر از ملديران و کارشناسلان خبلره در حلوزههلای
مديريت بحران ،پدافند غیلرعاملل ،برناملهريلزی و طراحلی شلهری،
مهندسی عمران و نقشلهبلرداری از طريلق تکمیلل پرسشلنامههلای
طراحی شده انجام گرفت.

 -3-4معیارهای مکانیابی پناهگاههای چندمنظوره
 1-3-4معیار های جمعیتی
در اين تحقیق ،جمعیت به دو مفهوم ساکن و پويا دستهبندی شلده
است .الزم به ذکر است که جمعیلت پويلا در نقطله مقابلل جمعیلت
ساکن بوده و به جمعیت عابر در منطقه (اعم از ساکن همان منطقه و
يا رهگذر از ساير مناطق شهر) که در حال تلردد بلوده و بله پناهگلاه
خصوصی و يا نیمه خصوصی دسترسی ندارند ،اطلالق ملیگلردد .بلر
اساس اين دسلتهبنلدی" ،فاصلله از مکلانهلای پرتلراکم جمعیتلی"
(محلههای مسکونی بلا تلراکم جمعیلت بیشلتر) و "فاصلله از مراکلز
جاذب جمعیت" (نظیر پارکهای عمومی ،مراکز خريد ،گردشلگری و
سیاحتی) به عنوان زيرمعیارهای جمعیتلی مکلانيلابی پناهگلاههلای
شهری در نظر گرفته شد.
در اين تحقیق بله منظلور تخملین زملان ملورد نیلاز دسترسلی
پناه جويان به پناهگاه از محل مراکز جاذب جمعیت و همچنین شعاع
دسترسی مکانی پناهگاه به مراکز مذکور ،از ملدلی منطقلی اسلتفاده
گرديده است .همانطور که ملیدانلیم جهلت دفلاع از حلريم هلوايی
کشور ،سامانه پدافند هوايی کشور دائما آسمان مرزهای کشور و حتی
بیللرون از مرزهللا را جهللت شناسللايی و کشللف اجسللام پرنللده نظیللر
هواپیماها و موش های احتمالی رصد نموده و در صورت تأيید تهديد
نسبت به اعالم هشدار سريع خطر حمله هوايی اقدام مینمايد .با اين
توضیح در صورت اعالم خطر توسط سلامانه ملذکور ،نیلاز بله تخلیله
جمعیت پويا از محلهای شلوغ و محلهای عبلور و مرور(کوچلههلا و
خیابانها) به سمت پناهگاههای عمومی شهری ملیباشلد کله ملدت
زمان نیاز برای انجام اين کار با در نظر گرفته بدبینانهترين حاللت در
نظر گرفته شده سناريوی حمله 6 ،دقیقه 9میباشلد .بلا وقلوع حملله
هوايی ،به دل یل هلرج و ملرج زيلاد ،ايجلاد ترافیل سلنگین ،امکلان
1

 -1در نقطه مقابل جمعیت ساکن ،به جمعیت عابر در منطقه (اعلم از سلاکن
همان منطقه و يا رهگذر از ساير مناطق شهر) که در حلال تلردد و يلا انجلام
فعالیت در خارج از محل سکونت خود می باشند ،اطالق می گردد (بر اسلاس
تجربیات نگارندگان).
 -9با احتساب زمان مورد نیاز اعالم هشدار سريع

مکانيابی پناهگاههای چندمنظوره شهری با استفاده از سامانههای اطالعات جغرافیايی
استفاده از وسايل نقلیه بسیار کاهش يافته و بهترين راه برای تخلیله،
دويدن میباشد که با استفاده از معادله ذيل ،میتوان حداکثر فاصله

1

طی شده جهت دسترسی به پناهگاه را محاسبه و بهدست آورد:
()2

)

(

شکل  .1نقشه کاربریهای منطقه یک شهرداری تهران (ماخذ :نگارندگان با اقتباس از طرح تفصیلی منطقه یک) .کاربریهای نظامی در این شکل نشان داده نشدهاند.

شکل  .2فرآیند کلی مکانیابی پناهگاه های شهری

در رابطه ( MDFE2 ،)2بیانگر حداکثر فاصلله تخلیله بله منظلور
زمان رسیدن موش

پناهگاه؛

به هدف (بلر حسلب دقیقله)؛

زمان مورد نیاز جهت اعالم هشلدار سلريع (متوسلط  1دقیقله

)؛

 -2-3-4فاصله از معابر اصلی (جهت دسترسی و جابجایی)
معابر اصلی دارای نقلش ملوثری جهلت جللوگیری از ازدحلام و
حرکت پناهجويان هستند ،چرا که معابر کم عرض مانند کوچله هلا و

سرعت متوسط دويدن ( 2کیلومتر بر ساعت= 299متر بر دقیقه) و

خیابان های محلی ،اين چنین انتظاری را برآورده نخواهند ساخت .از

= زاويه شیب زمین است که در اين مقاله شیب زمین صفر درجله در

سوی ديگر مراکزی با کاربری و عملکرد پشلتیبانی و خلدماتی نظیلر

فرض میکنیم سرعت پیلاده

آتش نشانی ،امداد و نجات ،درمانی ،آموزشی ،فرهنگی ،انتظلامی و ...

نظر گرفته شده است .برای محاسبه

روی انسان را  2/1متر بر ثانیه در نظر میگیريم ،يعنی فلرد در يل

که در تعامل مستقیم با پناهگلاههلا خواهنلد بلود ،بايسلتی از حیلث

دقیقه  34متر را می تواند طی نمايد .همچنین سرعت متوسط دويدن

دسترسی و ارتباط در سطح قابل قبولی باشند .به منظور سنجش اين

انسان را بین  2تا  29کیلومتر بر ساعت ( 299الی  127متر) در نظلر

معیار ،با توجه به شعاع مکانی دستيلابی جمعیلت پويلا بله پناهگلاه

گرفته شده است ] .[22با توجه به اينکه جمعیت پويا خارج از محلل

( 191متر) ،تابع فاصله تا مقدار  744متر در نظر گرفته شد.

سکونت و يا کلار مسلتقر در خیابلان از ترکیلب سلنی مختللف و بلا
آمادگیهای مختلف جسلمی و حرکتلی تشلکیل ملیگلردد ،در ايلن
تحقیق ،برای بلهدسلت آوردن

 ،حلداقل سلرعت دويلدن در نظلر

گرفته شد که در حدود  299متر بر دقیقه تعیین گرديد .با استفاده از
رابطه ( ) 2و جايگزين نمودن اطالعلات بلرای حلداقل زملان رسلیدن
موش

به هدف ،حداکثر فاصله برای دستیابی به پناهگلاه  191متلر

خواهد بود.

 -3-3-4فاصله از مراکز صنعتی و محصوالت خطر ساز
مراکز صنعتی و تولیدی از جمله مراکزی هسلتند کله سلازمانهلای
مختلفللی ماننللد حفاظللت محللیط زيسللت ،وزارت بهداشللت و سللاير
سازمانهای ذيربط ،آيین نامهها ،مقررات و دستورالعملهای مختلفی
را برای استقرار و فعالیت آنهلا ،وضلع و بله اجلرا گلذاردهانلد ].[23
همچنین مراکزی همچون جايگاه های عرضه سوخت گلاز و بنلزين و
مراکز تصفیه آب ،نیز بر اساس دستورالعملهای ايمنلی دارای حلريم

)1 -MDFE (Maximum Distance For Evacution

معینی از ابنیه و تاسیسات مجاور خود میباشند ] .[14بلا عنايلت بله

6
اينکه پناهگاه ،يکی از کاربریهايی است که به صورت چنلدمنظلوره
در شللهرها و آن هللم بللرای زيسللت شللهروندان در زمللان بحللرانهللا
مکانگزينی و استقرار میيابد ،از اين رو بايستی در فاصلهای مناسلب
و ايمن از مراکز صنعتی و تولیدی محصوالت خطرساز قلرار گرفتله و
احداث گردد.
در ضوابط و دستورالعمل هلای سلازمان آتلش نشلانی و خلدمات
ايمنی در مورد فاصله ساختمان ها از يکديگر با توجه به نوع کلاربری،
به فاصله ايمن جايگاه های عرضه سوخت بنزين و گاز اشلاره گرديلده
است که بر اساس استقرار محل مخازن بايستی حداقل  9الی  24متر
از پالک های مجاور و معابر عمومی فاصله داشته باشلد .همچنلین بله
عدم احداث ساختمانها و اماکن پر جمعیت نظیر سلینما ،ملدارس،
مساجد و ...در مجاورت جايگاه سلوخت تأکیلد شلده اسلت ] .[14بلا
توجه به حريم اعالم شده جهت ايجاد ابنیه در مجاورت جايگلاههلای
عرضه سوخت بنزين و گاز ،در اين معیار تابع فاصله تا مقدار  24متلر
در نظر گرفته شده است .بر اساس ضوابط و معیارهای استقرار صنايع
و واحدهای صنعتی ارائه شده توسط سازمان حفاظت محیط زيست،2
صنايع گروههای "ب" و "ج" می توانند به ترتیب بلا رعايلت حلداقل
فاصللله  144و  144متللری از مراکللز مسللکونی ،درمللانی و آموزشللی،
استقرار يابند ] .[23با توجه به حريم اعالم شده جهت استقرار مراکلز
صنعتی ،در اين معیار تابع فاصله تا مقلدار  144متلر در نظلر گرفتله
شده است.
 -4-3-4فاصله از مناطق آسیبپذیر(بافتهای فرسوده)
بافتهای فرسوده در زمان وقوع بحران به دلیل ماهیت قديمی خود و
نداشتن ايمنیهای الزم ،دارای آسیبپذيری بیشتری نسبت به سلاير
بافتهای ديگر بوده و در نتیجه میزان تلفات انسانی و خسارات ملالی
و ساختمانی بیشتری در آن متصور خواهد بود .جهت سنجشپلذيری
اين شاخص از مطالعات و دادههای طرح تفصیلی منطقه ي استفاده
گرديده است .در اين مطالعات بافتهای فرسوده بله سله نلوع بافلت
برحسب شدت فرسودگی و نوع مداخله نوع اول ،نوع دوم و نوع سلوم
دستهبندی شدهاند .بر پايه همین دادهها استقرار پناهگاه در بافتهای
نوع اول بسیار مناسب ،نوع دوم مناسب و نلوع سلوم نسلبتا مناسلب
توصیه میشود .با توجه به شعاع مکانی دستيلابی جمعیلت پويلا بله
پناهگاه بر مبنای سرعت متوسط دويدن و همچنین للزوم دسترسلی
جمعیت محدوده مناطق بافت فرسوده به پناهگاههای جمعی شهری،
شعاع مکانی دسترسی اين معیار دارای تابع فاصله تا مقدار  724متلر
در نظر گرفته و ترسیم شلده اسلت و نحلوه سلنجش معیلار ،میلزان
نزديکی به بافتهای فرسوده است که با نزدي شلدن بله آن ،ارزش
مربوطه بیشتر خواهد گرديد.
 -2مصوب هیات محترم وزيران به شماره /60677ت  22132ه مورخ
 2972/21/16و اعمال اصالحیه سال  2973و 2924
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 -5-3-4فاصله از آثار و ابنیه تاریخی و فرهنگی
يکی از معیارهايی که الزم است در مکانيابی پناهگاههای شلهری بله
آن توجه داشت ،قرارگیری در فاصله مناسب از آثار و ابنیه تلاريخی و
فرهنگی است .طبق ضوابط و مقررات موجود ،در محلدودههلای آثلار
حفاظت شده حداکثر ارتفاع مجاز بلرای سلاخت و سلاز در اطلراف و
مجاورت آن ،از  0/1الی  24/1متر بوده و حداقل فاصله  9الی  21متر
تعیین گرديده است ] .[12با توجه به حريم اعالم شده جهلت ايجلاد
ابنیه در مجاورت آثار و ابنیه تاريخی ،در ايلن معیلار تلابع فاصلله تلا
مقدار  21متر ترسیم شده است و نحوه سنجش معیار ،میلزان دوری
از آثار و ابنیه تاريخی اسلت کله بلا دور شلدن از آن ،ارزش مربوطله
بیشتر خواهد گرديد.
 -6-3-4فاصله از ایستگاه های مترو
بديهی است در صورت تداوم بحلران و طلوالنی شلدن زملان اسلکان
شهروندان ،پناهگاهها باستی بتواننلد اقلالم حیلاتی (آب ،غلذا و  )...را
تامین کنند .به همین منظور اتصال آن ها به شلبکههلای زيرزمینلی
مترو جهت جابهجايیهای کشويی و حمل مواد غذايی بدانهلا املری
است که میتواند در اين بین مهم افتد ] .[1بنابراين با توجه به هر دو
نقللش مللوثر ايسللتگاههللای متللرو (نقللش فضللای پناهگللاهی و نقللش
جابهجايی و انتقال ساکنین شهرها) و در نتیجه اسلتمرار فعالیلت در
زمان بحران ،میتوان نزديکی به ايستگاههای مترو را به عنوان يکی از
معیارهای مکانيابی پناهگاههای شهری دانست .جهت سنجش معیار
نزديکی به ايستگاه های مترو ،میزان فاصله زمانی دسترسی به پناهگاه
بر اساس بدبینانلهتلرين سلناريوی تهديلد  0دقیقله و شلعاع مکلانی
دسترسی بر اساس معادله  MDFEحداکثر  191متر خواهد بلود .بلا
توجه به شعاع مکانی مذکور ،در اين معیار تابع فاصله تلا مقلدار 724
متر در نظر گرفته شده است و نحوه سنجش معیار ،میزان نزديکی به
ايستگاه های مترو است که بلا نزديل شلدن بله آن ،ارزش مربوطله
بیشتر خواهد گرديد.
 -7-3-4فاصله از گسل
اگر چه سازه پناهگلاه را بلا درجله حفاظلت و ايمنلی نسلبتا بلااليی
میسازند ،اما رعايت فاصله از گسل میتواند آسلیبپلذيری احتملالی
ناشی از وقوع زمین لرزه در منطقه را کلاهش دهلد .بنلابراين رعايلت
فاصله از گسللهلا در اسلتقرار پناهگلاه در منلاطق شلهری ضلروری
میباشد .اين فاصله با عنوان حريم درجه ي  144متر و حريم درجه
دو  214متر در طرح تفصیلی منطقه ي شهر تهران بیان شده است
که در مجموع  914متلر خواهلد گرديلد ] .[27بلا توجله بله حلريم
ممنوعه ايجاد ابنیه در اطراف گسل ،در اين معیار تابع فاصله تا مقدار
 914متر ترسیم شده است و نحلوه سلنجش معیلار ،میلزان دوری از
گسل ها است که بلا دور شلدن از آن ،ارزش مربوطله بیشلتر خواهلد
گرديد.
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 -8-3-4فاصله از مسیل ،رودخانه ،آبهای سطحی و کاناال
فاضالب
محل استقرار پناهگاه در هر منطقله ،بايسلتی بلهگونلهای باشلد کله
مسیلها ،رودخانهها و آبهای سطحی وکانالهای فاضالب در هنگلام
بارندگی شديد و طغیان آب و يا نشلت بله محلیط اطلراف در زملان
معمللول ،نتواننللد بلله آن آسللیبی وارد نمايللد .بللر اسللاس آيللینناملله
شرکتهای آب منطقهای ،حريم انهار طبیعی يلا رودخانلههلا اعلم از
اينکه آب دائم يا فصلی داشته باشند ،از  2تا  14متر است که حسلب
مورد با توجه به وضع رودخانه يا نهر طبیعی يلا مسلیل از هلر طلرف
بستر بهوسیله وزارت نیرو تعیین میگردد ] .[11لذا برای ايلن معیلار،
تابع فاصله تا مقدار  14متر در نظر گرفته شده است.
 -1-3-4شیب زمین
شیب زمین با درصد باال باعث افزايش هزينه های شهرسازی و شلیب
نزدي به صفر از نظر دفع فاضالب مشکل آفرين اسلت ] .[19زملین
لغزشهايی که بر اثر زلزله ايجاد میشوند ،بلرای سلازههلای واقلع در
شیبها و محدودۀ آنها بسیار خطرناک میباشند .اگر زمین لغزش در
خاک زير پی اتفاق بیافتد ،به طور مسلتقیم باعلث ايجلاد خرابلی در
سازه میشود .از سوی ديگر ،اگر زمین لغزه در مجاورت ي ساختگاه
اتفاق بیافتد ،آوار ناشی از آن می تواند منجر به خرابی يا از بین رفتن
کارآيی سازه شود ] .[10معموال حداکثر شلیب زملین مناسلب بلرای
شهرسازی  3درصد معرفی میشود .با اين حال تلا شلیب  21درصلد
هم بعضی از کاربری های شهری قابل اجراست .شلیب بلا درصلد بلاال
باعث افزايش هزينه های شهرسازی و شیب نزديل بله صلفر از نظلر
دفع فاضالب مشکل آفرين است] .[19به منظور سنجش ايلن معیلار،
با توجه به شیب مناسب برای ساخت پناهگاه ،تابع محدوده تا مقلدار
 21درصد ترسیم شده اسلت و نحلوه سلنجش معیلار ،قرارگیلری در
محدودههای نسبتا مناسب تا بسیار مناسب است.
 -11 -3-4فاصله از خطوط انتقال انرژی (آب ،برق ،گاز ،نفت)
و ارتباطات (مخابرات)
مطابق با ضوابط مربوطه ] [11در خصوص خطوط انتقال و توزيع برق
 291 ،69و  194کیلو وللت ،حلريم ممنوعله جهلت ايجلاد ابنیله در
اطراف خطوط برق فشار قوی 17 ،متلر اسلت .همچنلین بلر اسلاس
مقررات جديد شرکت ملی گاز ايران ] ،[11حريم خطوط لوله انتقلال
گللاز در مجللاورت ابنیلله و تأسیسللات در نظللر گللرفتن جللدول نللوع
ساختمانی "د" با ضريب طراحی ( 0مخصوص داخل شهرها) 94 ،متر
است .الزم به توضیح است کله بلر اسلاس قلانون ،حلريم اختصاصلی
خطوط لوله نفت حدود  21متر و حاشیه ايمنلی آن در برخلی نقلاط
تا 144متر در نظر گرفته شده است ] .[16با توجه به وجود خط لولله
انتقال نفت و انبار نفت در محدوده شرقی منطقه ي  ،حلريم ايمنلی
مربوطه جهت ايجاد ابنیه در اطراف آن ،در اين معیار تلابع فاصلله تلا
مقدار  144متر در نظر گرفته شده است .همچنین بلر اسلاس آيلین
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نامه اجرايی قانون صیانت از حريم مسیرهای شبکه کابل فیبلر نلوری
شبکه مادر مخابراتی کشور ،حريم آن به میزان دو متلر (يل متلر از
محور کابل به هر طرف) میباشلد ] .[17جهلت ايجلاد ابنیله نیلز در
اطراف مسیر کابلهای مخابراتی ،حريم  9متری در نظر گرفتله شلده
است.
 -11-3-4فاصله از حریم معاابر شاهری و خطاوط راه آهان
سطحی
بر اساس تصويب نامه مربوط به حريم راههای کشور ،در داخل شلهر،
بزرگراههای شهری و خیابانهای اصللی دارای حلريم ايملن  11متلر
میباشند که احلداث ابنیله و تاسیسلات غیلر وابسلته در آن ممنلوع
میباشد ].[27
 -12-3-4فاصله از آب های زیرزمینی (قنات ،چشامه ،چااه،
آبهای زیر سطحی)
به منظور جلوگیری از آلودگی آبهای زيرزمینی و همچنین افلزايش
ضريب ايمنی و استحکام بنا در مقابل نشسلت زملین در اثلر ريلزش
ديواره قناتها و چاههلای آب ،حلداقل فاصلله مجلاز بلرای اسلتقرار
واحللدهای صللنعتی ،تولیللدی و خللدماتی از قنللات و چللاه آب شللرب
بر اساس تصويب هیئت وزيران ،2از  4الی  114متر تعیین شده است
].[12
 -13-3-4فاصله از مراکز حیاتی ،حساس و مهم
استقرار پناهگاه در مناطق شهری ،بايستی بلا فاصلله ايملن از مراکلز
حیاتی ،حساس و مهم جهت پايداری در مقابل آثار بمباران دشمن در
نظر گرفته شود .همچنین هدف اصلی از استقرار پناهگلاه بلر اسلاس
آنچه که سناريوی خطر به آن اطالق می گردد ،پناه دادن به افلراد در
محدوده مراکزی است که قطعا مورد حمله واقع میگردنلد .بنلابراين
قرارگیری در فاصلهای مناسب در محدودههايی تحت عنوان "منلاطق
دارای ريس باال" با توجه به زمان مورد نیلاز دسترسلی بله پناهگلاه
( 0دقیقه) از اهمیت بااليی برخوردار ملیباشلد .در پلرویه تحقیقلاتی
انجام شده ] ،[21حداقل فاصله بدون آسیب ناشی از انفجار بملب بلا
سرجنگیهای مختلف  144متر تعیین شلده اسلت .للذا ،بله منظلور
سنجش اين معیار ،تابع فاصله بین بازههای  4الی  144متلر در نظلر
گرفته شده است.
 -14-3-4فاصله از مراکز دارای عملکرد پشتیبانی
از جمله کاربریهای شهری با عملکرد پشتیبانی میتلوان بله مراکلز
امدادی ،م راکلز درملانی ،مراکلز و املاکن آموزشلی ،مراکلز و املاکن
ورزشی ،فرهنگی و گردشگری اشاره نمود.
 -2تصويب نامه شماره /72306ت 93217مورخ  34/40/21و تصلويب نامله
اصالحیه شماره /27316ت 93217ه مورخ  32/21/40در خصوص ضلوابط و
معیارهای استقرار واحدهای صنعتی ،تولیدی و خدماتی
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فاصله از ايستگاههای آتشنشلانی :اسلتانداردهای جهلانی شلعاع
عمل  1کیلومتر را برای ايستگاههای آتشنشانی پیشبینی میکننلد.
از طرف ديگر زمان رسیدن به مکان آتشسوزی را  9الی  1دقیقله در
نظر گرفتهاند .برای دستيابی به استاندارد  1-9دقیقه بايلد محلدوده
حوزه استحفاظی ايستگاهها را کاهش داد ،در نتیجه بلا سلرعت بلین
 04-94کیلومتر در ساعت ،خودروهای املدادی در هلر دقیقله بلین
 144تا 674متر را طی میکنند که با احتساب هدر رفتن ي دقیقه
برای رسیدن پیام آتشسوزی به ايستگاه و خروج ماشینها از ايستگاه
در  0دقیقه باقیمانده ،نیروهای آتشنشانی فاصلهای بله طلول  1اللی
 1/7کیلومتر را پوشش میدهند .مساحت چنین ناحیهای بلین 21/1
الی  19کیلومتر خواهد بود .با توجه به شعاع عملکردی ايستگاههلای
آتشنشانی ] ،[13در اين معیار تابع فاصله تا مقدار  0444متر در نظر
گرفته شده است.
مراکز درمانی :در مقیلاس منطقله شلهری ،شلعاع دسترسلی بله
بیمارستان بايستی بین  2تا  2/1کیلومتر باشد ] .[94با توجه به شعاع
عملکردی ،در اين معیار تابع فاصله تا مقدار  1444متر در نظر گرفته
شده است.
مراکز آموزشی :بهترين فاصله مکلانی جهلت دسترسلی از محلل
سکونت تا مدارس ابتدايی در مناطق شهری ،بین  044تلا  244متلر
تعريف شده است که اين فاصله برای مدارس راهنملايی بلین 244تلا
 2144متر و برای دبیرستان بین  2144تا  1444متر میباشد ].[ 94
مراکز آموزش عالی :اين مراکز نیز همانند مراکز آموزشی پايلهای
از جمله مراکزی هستند که به دلیل داشتن امکاناتی نظیر سالنهلای
جلسات ،کالسها ی آموزشی ،تجهیزات و وسايل پشتیبانی ،انبار مواد
غذايی ،آشپزخانه ،سالن غذاخوری و  ...می تواننلد در رابطله بلا ارائله
خدمات سکونتی نقش ميثری ارائه نمايند .با اين وجلود در رابطله بلا
موضوع اين تحقیق ،حلداکثر فاصلله از محلل اسلتقرار پناهگلاههلای
شهری به منظور استفاده از امکانات اين مراکز ،تا  9444متلر نسلبتا
مناسب در نظر گرفته شده است.
مراکز و اماکن ورزشی :بر اساس مطالعات سازمان برنامه و بودجه
در طرح موازين فنی ورزشگاه های کشور ] ،[92شلعاع دسترسلی بله
مجموعههای خدماتی ،به طور خاص برای فضلاهای ورزشلی کوچل
 144متر ،برای مراکلز ورزشلی متوسلط  2444متلر و بلرای مراکلز
ورزشی بزر  1444متر در نظر گرفته میشود.
مراکللز و امللاکن فرهنگللی :محللله کالبللد سللکونت و اشللتغال،
 744-2114خانوار با دامنه نوسان شعاع دسترسی پیلاده 944-971
متر ( 0-1دقیقله) اسلت کله بلا عنصلر شلاخص فرهنگلی مسلجد و
آموزشی دبستان تعريف می شلود .ناحیله کالبلد سلکونت و اشلتغال،
 9144-1444خانوار با دامنه نوسان شعاع دسترسی پیاده 614-714
متر است] .[94با توجه بله اينکله اسلتقرار پناهگلاه هلای شلهری در
مقیاسی ب ین محله و ناحیه شلهری نملود پیلدا خواهلد کلرد ،معیلار
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نزديکی به مراکلز فرهنگلی در بلازهای بلین  044-244متلر تعريلف
گرديده است.
مراکز گردشگری و جهانگردی و پذيرايی :اين مراکز به دلیل دارا
بودن امکانات اقلامتی ،انبلار ملواد غلذايی ،فضلاهای گردهملايی و ...
به عنوان مراکزی با قابلیت نقش پشتیبانی در زملان بحلران را دارنلد.
اين مراکز دارای شعاع عملکرد منطقه ای و فلرامنطقله ای بلوده و بله
همین دلیل جهت سنجش اين معیار ،تابع فاصلله آن تلا  1444متلر
ترسیم گرديده است.

 -5نتایج و بحث
 -1-5وزن معیارها
به منظور تعیین ضلرايب اهمیلت معیارهلای ملوثر در مکلانيلابی ،از
میانگین هندسی قضاوتهای  14نفر از صاحب نظلران و کارشناسلان
ذيربط بر اساس مقايسات زوجی ت ت معیارهلا بلر حسلب طیلف
لیکرت (در بازه بین  2تا  ،)3استفاده شده است .وزن نسبی هر ي از
معیارها و عوامل موثر در شکل  9ارائه شده است بر اساس محاسلبات
انجام شده ،ضريب ناسازگاری  4/43بهدست آملد کله نشلان از قابلل
اعتماد بودن نظرسنجی صلورت گرفتله اسلت .2بلر اسلاس شلکل ،9
بیشترين میزان ضريب اهمیت به ترتیلب بله شلاخصهلای فاصلله از
مراکللز حیللاتی ،حسللاس و مهللم و فاصللله از مراکللز دارای عملکللرد
پشتیبانی بلا مقلادير  4/1172و  4/2949و کمتلرين میلزان ضلريب
اهمیت به ترتیب به شاخصهای شیب زمین و فاصله از حلريم معلابر
شلهری و خطللوط راه آهللن سلطحی بللا مقللادير  4/4201و 4/4213
اختصاص يافته است.

 -2-5نقشه پهنهبندی
بر اساس معیارها و عوامل موثر شناسلايی شلده 16 ،نقشله اطالعلات
مکانی مورد نیاز به صورت اليههای  GISای تولید شده توسط سازمان
مديريت بحران شهرداری تهران (با همکاری آیانس بین المللی جايکا)
در مقیلاس 2:1444تهیله گرديلد .همچنلین در ايلن مرحلله پلس از
بررسی و مطالعه اطالعات فعلی بر روی نقشههای موجود منطقه ي ،
 23اليه از اليههای مذکور شامل خطوط انتقال برق ،آب ،گلاز ،نفلت،
آبهای زيرزمینی ،تراکم جمعیتی محلله و ناحیله ،مراکلز صلنعتی و
عرضه سوخت ،خطوط و ايستگاههای مترو ،اماکن حیاتی و حساس و
مهم ،مراکز امدادی ،درمانی ،بهداشلتی ،آملوزش و پلرورش ،آملوزش
عالی ،مراکز ورزشی ،فرهنگی ،گردشگری ،مورد بازنگری قرار گرفلت.
پس از بلهروزآوری اليلههلا ،نقشلههلای حلرائم بلر اسلاس ضلوابط،
استانداردها و قوانین ،تهیه گرديد که با توجه به در نظر گرفتن جنبه
مثبت يا منفی تاثیرگذاری بر پهنهبندی پناهگاهها ،نقشههلای حلرائم
 -2بر اساس مبانی  AHPدر صورتی که ضريب ناسازگاری بیش از  4/2باشلد،
بايستی در قضاوت ها تجديد نظر صورت بگیرد.

مکانيابی پناهگاههای چندمنظوره شهری با استفاده از سامانههای اطالعات جغرافیايی
همسو شده و بر اساس وزن (اهمیت) نسبی معیارها و بلا اسلتفاده از
 ArcGISهمپوشانی وزندار اليههای رستری (شبکهای) شده بر اساس
طیف لیکرت (در بازه بسیار مناسب تا بسیار نامناسب) انجام گرديلد.
بر اساس نتاي بهدستآمده ،مناطق با پهنلهبنلدی مناسلب و بسلیار
مناسب دارای توزيلع خلوبی در منطقله يل ملیباشلند .پراکنلدگی
پهنههای بسیار مناسب نیز ،بیشتر در اطراف مراکز حیاتی ،حساس و
مهم میباشد که در شکل  0نشان داده شده است.
مساحت پهنههای احصاء شده با شايستگی بسیار مناسلب بلرای

3

احداث پناهگاه 2421 ،هکتار است که حدودا  11درصلد از مسلاحت
منطقه ي را شامل میشود .همچنین مسلاحت پهنلههلای مناسلب
حدود  2120هکتار میباشد که حدودا  99درصد از مساحت منطقله
ي را شامل میشود .بنابراين میتوان گفت که در مجموع  11درصد
مساحت منطقه برای احلداث پناهگلاه در موقعیلت مناسلب و بسلیار
مناسب قرار دارند که از اين حیث در تصلمیمگیلری بهتلر ملديران و
برنامهريزان مديريت شهری برای احداث پناهگاه در منطقه ،تلاثیر بله
سزايی دارد.

شکل  .3اولویتبندی ضریب اهمیت معیارها بر اساس نتایج بهدستآمده از AHP

شکل  .4نقشه پهنهبندی محدودههای بسیار مناسب برای احداث پناهگاههای شهری در منطقه یک شهرداری تهران
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پس از تهیه نقشه شبکهای (رستری) ،بايستی مکانهای ممنوعه را از
نقشه فوق حذف نمود .مکانهايی همچون خیابانها ،کوچهها ،منلازل
مسکونی ،امالک و اراضی خصوصی ،مسیل و رودخانههلا را بله دلیلل
عدم امکان استقرار پناهگاه عمومی شلهری در ايلن گونله مکلانهلا،
حذف نمود .پس از انجام عملیلات حلذف اولیله ،نوبلت بله گلزينش
مکانهای با مساحت بیش از  244متر مربع میرسد .علت اين امر نیز
به معماری و ساخت پناهگاه اشاره دارد که سرانه هر نفر برای احداث
پناهگاه ي متر مربع و ظرفیت پناهگاههای شلهری نیلز بلا در نظلر
گرفتن جمعیت محدوده و صرف اقتصادی ،حداقل  244نفلر در نظلر
گرفته میشود.
از آنجا که فلسفه احداث پناهگاه در مناطق شلهری کله در ايلن
پژوهش نیز بر آن تأکید شده است ،نجات جان و پناه دادن بله افلراد
مستقر و رهگلذر محلدودههلای اطلراف مراکلز ملورد هلدف دشلمن
می باشد ،گزينش ديگری با حذف مکانهای خلارج از محلدوده 191

متری از مراکز مورد هدف دشمن ،2و حذف مکانهای داخل محدوده
 144متری مراکز مورد هدف دشلمن ،1انجلام ملیگلردد .بلهمنظلور
دستيابی به پناهگاههای چنلدمنظوره در شلهرها ،بايسلتی دو روش
پیش گرفت؛ يکی احداث پناهگاه در مکانهای مناسب مشخص شده
با کارکرد چندمنظوره بودن و ديگری ايجاد کلاربری دوم در املاکن و
مراکللز عمللومی نظیللر مراکللز دولت لی و محوطلله در اختیللار ،مراکللز
فروشگاهی و تجاری دولتی و خصوصلی ،مراکلز ورزشلی ،فرهنگلی و
گردشگری ،پارکینگها ،پارکها و  ...که بر همین مبنا مراکز عملومی
مذکور در نقشه بهدستآملده مشلخص و انتخلاب گرديلده اسلت .در
نهايت مکان (پلیگون) استخراج شده به دو بخش محدودههای بسیار
مناسب و مناسب تقسیمبندی که در شکل  1نشان داده شلده اسلت.
بر اساس نتاي بهدستآمده  142 ،محدوده جهت احداث پناهگاههای
چنللدمنظوره شللهری دارای شايسللتگی مناسللب و بسللیار مناسللب
میباشند.

شکل  . 5نقشه موقعیتهای بسیار مناسب و مناسب استقرار پناهگاههای چندمنظوره شهری در منطقه یک شهر تهران

 -2محدوده دسترسی به پناهگاه با سناريوی تهديد  0دقیقه زمان مورد نیاز
 -1محدوده ايمنی از آسیب انفجار

مکانيابی پناهگاههای چندمنظوره شهری با استفاده از سامانههای اطالعات جغرافیايی

پرويز ،تقاء ،احمدرضا ،جغرافیلای نظلامی ،انتشلارات دانشلکده
فرماندهی و ستاد دوره عالی جنگ.2929،

 -6نتیجهگیری
احداث پناهگاه در مناطق شهری ،مستلزم مکانيابی صحیح و بر پايه
مستندات و محاسبات علمی و فنی است .شناخت معیارهلا و ضلوابط
مکان يابی موثر در استقرار پناهگاه از اين جمله است .بر پايه واقعیات
و تجارب کنونی ،مکانگزينی پناهگاه بايستی بر مبنلای مخلاطرات و
تهديدات طبیعی و انسان ساخت و برای نجات جان جمعیت پويا و با
در نظر گرفتن شعاع زمانی و مکانی ،انجام پذيرد .در اين تحقیلق 14
معیار کلی شناسلايی گرديلد کله از ايلن تعلداد  21معیلار ملوثر بلر
مکانيابی پناهگاههای چندمنظوره شهری بر پايه روش علملی ،AHP
مورد بررسی و وزندهی قرار گرفته و نقشه های خروجی با استفاده از
نرم افزار قدرتمند  ArcGISمورد تحلیل قرار گرفت .بر مبنای اعملال
ضرايب اهمیت معیارها و با استفاده از همپوشانی نقشههای اطالعلات
مکانی بهدستآمده ،محدودههايی جهت استقرار پناهگاههای شلهری
بر اساس طیف لیکرت ،يعنی در بازه بسیار مناسب تا بسیار نامناسب،
در منطقه ي شهرداری تهران پهنه بندی گرديلد کله از ايلن میلان
محدودههای بسیار مناسب و مناسب به ترتیلب بلا مسلاحت  2421و
 2120هکتار منطقه را تحت پوشش قلرار دادهانلد .بلر اسلاس نتلاي
بهدستآمده  142 ،محدوده جهت احداث پناهگاههلای چنلدمنظوره
شهری دارای شايستگی مناسب و بسیار مناسب میباشند.
پیشنهاد میشود در پژوهشهای بعدی از اطالعات ترافی روزانه
و ساعتی و از اطالعات آماری مربوط به سرشلماری نفلوس و مسلکن
جهت بهبود روش پیشنهادی اين تحقیلق اسلتفاده شلود .همچنلین
ضوابط و مقررات شهرداری و الزامات اسناد باالدستی جهلت تکمیلل
فرايند پیشنهادی در نظر گرفته شوند.
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Abstracts

Ana Site Selection of Multipurpose Urban Shelters Using
Geographic Information Systems (Case Study: Region 1 of
Tehran Municipality)
S. Khazaei*, S. Roostaei Hosseinabadi

Abstract
One of the fundamental passive defense measures to reduce the vulnerability of life is construction
of multipurpose shelters so people can take refuge in them during enemy attacks. Therefore, proper
site selection of these shelters which needs scientific principles and specific technical considerations
has high importance. In this research, based on threats of missile attacks and air bombardments and
the need to build multipurpose shelters for dynamic population, 15 main criteria affecting the site
selection of the multipurpose shelters are recognized and using the analytical hierarchical process
(AHP) are weighted. In the next step, after providing digital maps for effective criteria, site
selection of the shelters is done based on a systematic process implemented in ArcGIS geographic
information system. Based on the results obtained in the region 1 of Tehran municipality, 208 sites
have appropriate and very appropriate competencies to build multipurpose shelters.
Key Words: Site Selection, Multipurpose Urban Shelter, Analytical Hieratical Process,
Geographic Information Systems, Region 1 of Tehran Municipality
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