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چکیده
پس از بروز باليا و حوادث غيرمترقبه ،يکي از مهمترين مسائلي که در زمينه حفظ سالالمت موالومي مالورد توقاله قالرار ماليگيالرد ،تالممين آب
آشاميدني سالم است .بنابراين ،قبل از وقوع بحران بايد توهيداتي قهت تممين آب شرب اضطراری در موقع بحران انديشيده شود .شهر بيرقند
دومين شهر در ايران است که از لولهکشي آب شهری برخوردار گرديده است .بهملت موقعيت سياسي و استراتژيک شهر بيرقند ،بالا توقاله باله
فاصله بسيار کم اين شهر و مرز با کشور افغانستان و نيز واقعشدن بهمنوان مرکز استان که در آن نهادها و مراکز مهم درقه دو کشوری استقرار
دارند ،هر دو نوع تهاقم زميني و هوايي محتول است .در اين تحقيق پارامترهای موثر بر بهينهسازی محل استقرار ايستگاههالای تالممين آب در
شرايط اضطراری و بحران شناسايي و مورد مقايسه و ارزيابي قرار گرفت که مبارتند از :چاههای آب شرب ،ايستگاههای پوپاژ آب ،خطوط گسل
واقع در محدوده شهری ،خطوط ارتباطي اصلي ،مشترکين خاص و کاربری اراضي .قهت تعيين وزن و ضريب موثر در روابط نهايي با استفاده از
فرآيند تحليل سلسله مراتبي ( )AHPمقايسه دوبهدو بين پارامترها صورت گرفته تا وزن هرکدام در تابع هدف تعيين گرديد .سپس بالا ضالرايب
بهدستآمده از  ،AHPبا رویهم اندازی اليهها و اموال فرمول قوعبندی اليهها براساس وزن هر معيار در محيط نرمافزار  GISمحالدوده بهيناله
تعيين شد .در انتها برای بهبود نقاط ناسازگار حاصل از  GISبا اتخاذ تدابير مديريتي ،نقاطي در نزديکي اين نقاط و با درنظرگرفتن نوع کالاربری
اراضي انتخاب گرديد.
كليد واژهها :ايستگاه تممين آب شرب ،اضطراری ،بهينهسازی ،تحليل سلسله مراتبي.

 -9کارشناس ارشد منابع آب دانشگاه بيرقند
 -1استاديار گروه ملوم و مهندسي آب دانشگاه بيرقند
 -0دانشيار گروه ملوم و مهندسي آب دانشگاه بيرقند - abbaskhashei@birjand.ac.ir ،نويسنده مسئول
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 -1مقدمه
وظيفه تمسيسات آبرساني شهری؛ تالممين آب موردنيالاز مالردم شالهر،
تممين آب سامانه های بهداشتي ،تممين آب کارخانالههالای کوچالک و
بزرگ ،تممين آب آتشنشاني و ساير مراکز ميباشد .يک شبکه آبرساني
شهری بايد قادر باشد وظايف و نيازهای آبي نامبرده و نظاير آنهالا را
از نظر کيفي (خواص فيزيکي و شيويايي آب) و از نظر کوي (دبالي و
فشار آب) برابر استانداردهای موقالود و در بالدترين شالرايط زمالاني و
مکاني و شرايط اضطراری بهخوبي انجام دهد .يک سامانه آبرسالاني از
قسوتهای زير تشکيل شده است :منابع تممين آب ،زيرسامانه انتقال
آب ،تصفيه آب ،ايستگاه پوپاژ ،مخازن ذخيره ،لولهها و سامانه توزيع.
در شرايط اضطراری ،منابع آب در دسترس قهت مصارف بهداشتي،
شرب و طبخ غذا بسيار محدود است .لذا ضروری است تا با توقه به
خطرات و فوايد بهداشتي کاربردهای آب در کوتاهمدت و بلندمدت،
حجم مناسب آب قهت مصارف بهداشتي در دسترس مردم باشد تا از
بروز بيواریهای ناشي از کمآبي قلوگيری شود .بديهي است مواملي
نظير کويت آب در دسترس ،قابل اطوينانبودن شبکه تممين آب،
يکسانبودن دسترسي مردم به آب ،کيفيت آب خام ،منابع آالينده
احتوالي ،راهکارهای حفاظت از منبع آب ،فرايندهای تصفيه مورد نياز
برای تهيه سريع آب آشاميدني سالم ،امکان تممين آب بطریشده و
يا بستهبندیشده ،مقبوليت آب و مالحظات اپيدميولوژيکي در
مناطقي که تحت تمثير باليا قرار گرفتهاند ،بايد مدنظر قرار گيرد.
موثرترين و موليترين راه برای حذف آلودگي آب و کاهش اثرات آن،
حذف منشم آلودگي و قطع ارتباط بين آاليندهها و منابع آب است.
وقوع باليای طبيعي ازقوله طوفان و سيل بامث خرابي سازهها و
تمسيسات آبرساني و قطع آب در مناطق بحرانزده شده و در امر تامين
و توزيع آب سالم اختالل ايجاد ميکند.
در تحقيقي ابتدا معيارها و اصول مکانيابي محل دفن
پسواندهای قامد شهری از منابع معتبر بيان نووده و سپس اليههای
اطالماتي مورد نظر برای شهر گلپايگان معرفي کرد .برای اين منظور
از اطالمات متعددی از قبيل :مناطق حفاظتشده ،زمينشناسي،
مارضهنگاری ،کاربری اراضي ،پوشش گياهي ،نفوذپذيری ،هيدرولوژی،
آب زمينشناسي ،راهها ،مناطق مسکوني و استفاده شده است .قهت
تهيه نقشه قابليت استعداد ابتدا مناطق مونومه حذفشده و با
استفاده از  93اليه اطالماتي به روش نرخدهي نقشه نهايي
استعدادداری تهيه گرديد .براساس اين تحقيق ،پنﺞ منطقه مناسب
قهت احداث خاک چال مشخص شد که يکي از آنها در شوال
شرقي و چهار منطقه ديگر در قنوب شرقي گلپايگان قرار دارد [.]9

فصلنامه علمی– ترویجی «پدافند غیرعامل»؛ سال نهم ،شماره  ،2تابستان 1317

در بررسي نشان داده شد که بسياری از فرآيندهای ذهني طراح
را ميتوان بهطور قامع و هوهقانبه با نگاه فازی و با کوک فﻀای
انعطافپذير محيط موزاييکي و توابع مربوطه مدلسازی نوود .لذا
تجربه مذکور ميتواند باب قديدی را برای استفاده از  GISدر
پروژههای طراحي شهری باز نوايد [.]1
در پژوهشي با استفاده از دادههايي چون فاصله از محدوده
قانوني شهر ،فاصله از قاده ،توانايي اراضي ،فاصله از موارض مصنوع
روستا ،تمسيسات و تجهيزات شهری ،معادن ،فاصله از گسلهای
منطقه ،فاصله از آبهای سطحي منطقه ،قهت باد ،خاکشناسي،
هيپستومتريک) (Hypsometricطبقات ارتفامي ،پوشش گياهي،
زمينشناسي و از طريق مدلهای مختلف تلفيق اطالمات و نقشهها
که براساس مدل منطق فازی ترکيب شدهاند ،مکانهای مناسب برای
دفن بهداشتي مواد زايد مکانگزيني ودر نقشههای مختلف ارايه
نوودند [.]0
با استفاده از سيستم اطالمات قغرافيايي ( )GIS9و فرآيند تحليل
سلسله مراتبي ( )AHP1به ارزيابي توان حوضه آبخيز بابلرود برای
توسعه مناطق مسکوني پرداخته شد .برای اين منظور ،ابتدا معيارها
و زيرمعيارهای مﺆثر در اين فرآيند تعيين و وزن هر معيار با روش
دلفي و دانش کارشناسان تعيين گرديد .سپس زيرمعيارها به نقشه
تبديل و در نهايت با تلفيق وزنها ،نقشه توان توسعه مناطق مسکوني
منطقه تهيه گرديد .نتايﺞ نشان داد که به ترتيب ،% 1/71 ،% 9/87
 % 99/60و  % 07/0از منطقه مورد مطالعه به ترتيب دارای توان
مالي ،خوب ،متوسط و ضعيف است و  % 01/00از سطﺢ منطقه فاقد
توان برای اين کاربری است [.]0
حرکات تودهای حوضه آبريز رودخانه مادرسو را با بهرهگيری از
موامل شيب ،قهت شيب ،ليتولوژی) ،(Lithologyکاربری ارضي،
باران ،فاصله از رودخانه ،فاصله از گسل و فاصله از قاده برای پهنه-
بندی خطر لغزش بررسي شد .پس از تجزيه و تحليل دادهها توسط
نرمافزار  Arc GISتمثير هرکدام از اليههای اطالماتي در وقوع لغزش
مشخص گرديد و پهنهبندی انجام گرفت .نتايﺞ حاصل از مقايسه اين
پهنهبندی و پراکندگي موقود از زمين لغزشها نشان دادند که روش
سلسله مراتبي ،روش مناسبي برای پهنهبندی خطر لغزش حوضه
آبريز مادرسو ميباشد [.]1
در پژوهشي با استفاده از اصول پدافند غيرمامل اقدام به مکان-
يابي پايگاههای پشتيباني مديريت بحران با استفاده از روش تحليل
سلسله مراتبي و سامانه اطالمات قغرافيايي شد .در اين تحقيق در
نهايت نقشه رستری تهيه شد که ميزان ارقحيت هر نقطه برای
1 Geographic Information System
2 Analytical Hierarchy Process
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احداث اين پايگاهها را مشخص کرد .هدف از مکانيابي کاهش
آسيبپذيری پايگاههای پشتيباني مديريت بحران شهر تبريز در مقابل
مخاطرات طبيعي و غيرطبيعي و حفظ کارايي اين مراکز در مواقع
بحراني ارايه شد [.]6
در مطالعهای با شناخت پايگاههای مديريت بحران و کارکردهای
آنها به درک الزامات ضروری در مکانيابي اين پايگاهها پرداخته شد
[ .]8به اين منظور ،معيارهايي برای مکانيابي اين پايگاهها تدوين شد
و در بخش تحليل قهت ارزشگذاری و اولويتبندی معيارها ،از
نظرات کارشناسان استفاده گرديد و با مطابقت نظرات مذکور با مباني
نظری روش تحليل سلسله مراتبي به محاسبه وزن معيارها با
استفاده از نرمافزار ( )EXPERT CHOICEپرداخته شد .سپس با
استفاده از تحليلگر مکاني سامانه اطالمات قغرافيايي و تعريف
معيارهای موردنظر بهصورت اليههای اطالماتي ،اطالمات حاصل
ترکيب و تحليل شده و در نهايت ارزش نهايي هر بلوک با توقه به
ميانگين ارزش پيکسلهای هر بلوک محاسبه و در نهايت بلوک
مناسب برای استقرار اين پايگاهها ارائه شد.
در تحقيقي با ارايه راهکاری مناسب مديريت بحران آب از سطﺢ
کالن تا محالت ،با بيان راهکارهای موردی و ايجاد تاسيسات امداد
آبرساني به نجاتيافتگان پرداخته و بصورت موردی نکاتي را در
طراحي شبکههای آبرساني بررسي کردند .لذا با توقه به حساسيت
اين منصر حياتي ،پيشنهاد شده است نسبت به مطالعه وضع موقود و
بررسي و يافتن نقاط حادثهخيز و انتقال آن از حوزههای خطر و انجام
مطالعات تفﻀيلي و اقرايي نسبت به بهبود اصالح و درنهايت
مقاوم سازی تاسيسات موقود و نحوه بسيﺞ امکانات و تجهيزات در
زمان بروز حادثه اقدام شود [.]7
با ارايه الگوی مناسب ،مکانيابي بهينه پايگاههای مديريت بحران
در شرايط وقوع زلزله با تمکيد بر موامل کالبدی در شهر بيرقند
دنبال شد .در مرحله نخست به شناسايي موامل مﺆثر بر مکانگزيني
پايگاهها و پس از طيکردن مراحل قوعآوری داده ،تهيه نقشه
فاصله ( )GISو فرآيند تحليل سلسله مراتبي( )AHPپرداخته شد،
سپس با استفاده از نرمافزار  Arc Gis9.3اليههای اطالماتي ،طبقه-
بندی و ارزشگذاری دروني اليهها و در نهايت ،وزندهي و همپوشاني
اليههای ارزشگذاریشده به اولويتبندی زمينهای شهر بيرقند برای
ايجاد پايگاههای مديريت بحران در شرايط وقوع زلزله پرداخته شد.
اطالمات مورد نياز اين پژوهش از طريق مشاهده ميداني ،مطالعه
طرحهای قامع و تفﻀيلي شهر بيرقند بهدست آمده است .در نهايت،
زمينهای اين شهر را به پنﺞ دسته خيلي خوب ،خوب ،متوسط،
ضعيف ،خيلي ضعيف تقسيمبندی شد [.]1
شهر بيرقند از قديم کانون بحرانهای متعددی هوچون سيل،
زلزله ،طوفان ،خشکسالي و  ...بوده است .آب به منوان يکي از
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مهوترين نيازهای بشر در شرايطي که بحران پديد آيد قايگاه و
اهويتي دوچندان پيدا ميکند .در اين تحقيق مکانهای استقرار
ايستگاههای تممين آب شرب در شرايط بحراني در محدوده دشت
بيرقند بهينهسازی شده است .در اين تحقيق ،هدف آن است تا با
بهرهگيری از روشهای نرمافزاری  GISبه ارتباط موامل اثرگذار در
تعيين محل استقرار ايستگاه آب شرب پرداختهشده و پارامترهای
موردنظر با توقه به ميزان تاثير و اهويت در نتيجه با يکديگر مقايسه
شوند؛ اما بهدليل بررسي موامل در شرايط خاص بحران معيارهای
تعيين ايستگاههای آب شرب با شرايط مادی متفاوت خواهد بود.
بنابراين ،ابتدا مطالعات پايه و اساسي بر روی روشهای کشف،
شناسايي و پارامترهای آسيبپذير صورت گرفته سپس ،کار ميداني و
بازديدها و تهيه مستندات آغاز ميگردد .در اين مرحله تکتک
قزييات و مارضههای شهر بيرقند مورد مشاهده ،تحليل و ارزيابي
قرار ميگيرد و از قانب خطرپذيری مورد آزمون قرار ميگيرد .نرمافزار
سامانه اطالمات قغرافيايي در اين راستا کوک ويژهای در تکويل
نتايﺞ و ايجاد بانک اطالمات قغرافيايي دارد .توقه به شرايطي که در
مواقع بحران پيش ميآيد و معووالً از قبل فاقد برنامهريزی ميباشند،
از درقات اهويت و قايگاه اين پژوهش است.

 -2روش تحقیق
شهر بيرقند بهمنوان قامعه آماری پژوهش پاليشرو در  11درقاله و
 90دقيقه طول قغرافيايي و  01درقه و  10دقيقه مرض قغرافيالايي
و در ارتفاع  9083متری از سطﺢ دريا قرار گرفته است .شهر بيرقنالد
مرکز استان خراسان قنوبي است که با مصوبه مجلس شورای اسالمي
و پس از تقسيم استان خراسان به سه اسالتان در سالال  9071ايجالاد
شد .شهر بيرقند در سالال  ،9071بالال بالر  918،707نفالر قوعيالت
داشته است .بيرقند ،دومين شهر در ايران است که در سال  9031و
پيش از تهران ،از لولهکشي آب شهری برخوردار گرديد.

شکل ( :)1موقعيت قغرافيايي شهر بيرقند

انواع تهديدات احتوالي در مورد شهر با توقه به فاصله بسيار کم
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اين شهر و مرز با کشور افغانستان و نيز واقعشدن بهمنوان مرکز
استان که در آن نهادها و مراکز مهم درقه دو کشوری استقرار دارند،
هر دو نوع تهاقم زميني و هوايي محتول به نظر ميرسد .از آنقا که
تعيين اوزان پارامترها مهمترين تاثير را در برآورد نتايﺞ نهايي دارد،
مرحله مقايسه پارامترها و تعيين وزن هرکدام از پارامترها با
حساسيت بسيار زيادی دنبال گرديد.
الزم به يادآوری است که در تعيين تعداد و نوع اليهها قهت
تحليل و بررسي و هوچنين ميزان اهويت و وزندهي اليهها ،از
اطالمات ،تجربيات و دانش کارشناسان سازمان مديريت بحران
استانداری ،اساتيد گروه قغرافيا و گروه مهندسي آب دانشگاه
بيرقند ،کارشناسان فني سازمان قهاد کشاورزی و نتايﺞ و تجربيات
کارهای تحقيقاتي مشابه استفاده شد .پارامترهای موثر در بهينهسازی
محل استقرار ايستگاههای تممين آبشرب شرايط بحراني شهر بيرقند
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 -1مراکز نظامي :درصد قابل تالوقهي از قوعيالت شالهر بيرقنالد
نظامي هستند و توقه به اين مسئله الزم است.
 -6آبراهه :نزديکي موارض به مسيل و رودخانه يک نقطاله ضالعف
به حساب ميآيد .بنابراين ،هرچه مالوارض از رودخاناله فاصالله داشالته
باشند کوتر در معرض بحرانها مخصوصاً سيالب قرار ميگيرند.
 -8تمسيسات :با توقه باله لالزوم تجهيالز و تکويالل ايسالتگاههالای
تممين آب شرب و اثرگذاری تاسيسالات بالر سالاير مولفالههالای تقليالل
صدمات ناشي از بحران ،اين مقوله دارای ارزش خاص ميباشد.
 -7مذهبي :شهر بيرقند يک شهر فرهنگي و مردم آن پايبند باله
مسايل مذهبي ميباشند.
قدول ( )9وزنهای بهدستآمده برای اليههای اطالماتي را نشان
ميدهد.

مبارتند از :چاههای آب شرب ،ايستگاههای پوپاژ آب ،خطوط گسل

جدول ( :)1اوزان اليههای

واقع در محدوده شهری ،خطوط ارتباطي اصلي ،مشترکين خاص و
کاربری اراضي .مشترکين خاص خود شامل اليههای زير ميباشد:
 -9سازمانها و ارگانهای مديريتي مرتبط با ايستگاههای تالممين
آب ازقوله فرمانالداری ،اسالتانداری ،ادارات آب و فاضالالب شالهری و
روستايي ،شرکت آب منطقهای و دفاتر فني ادارات مذکور؛
 -1مراکز درمالاني و بيوارسالتانهالا و هوچنالين مراکالز بهداشالت
شهری.
 -0مخازن آب شرب و تصفيهخاناله آب شالرب واقالع در محالدوده
شهر.
معيار کاربری اراضي بهمنوان يک پارامتر اثرگذار شامل اليههای
اطالماتي مجزا ميباشد که مبارتند از:
 -9مراکز آموزشي :ايالن الياله تلفيالق مراکالز آموزشالي دبسالتان،
راهنوايي ،دبيرستان ،هنرستان و مراکز آموزش مالالي شالهر بيرقنالد
ميباشد و با توقه به درصد باالی دانشآموزان و دانشجويان اين اليه
دارای ارزش است.
 -1پارکها و فﻀای سبز :در کاربری اراضي ،اين اليه مهالمتالرين
اليه به شوار ميرود .چون پارکها و فﻀای سبز بهتالرين موقعيالت را
برای احداث ايستگاهها دارند.
 -0مناطق مسکوني :اهويت مناطق مسکوني از آن قهالت اسالت
که در زمان بحران اکثر قوعيت در اين مناطق متورکز شدهاند.
 -0مراکز تجاری :بسته باله زمالان وقالوع بحالران ،مراکالز تجالاری
ميتواند محل تجوع قوعيت زيادی باشد.

GIS

وزن نهايي

وزن زيرمعيار

زير معيار

معيار

3/381

-

-

چاه آب شرب

3/361

-

-

ايستگاه پوپاژ

3/911

-

-

خط گسل

30937

30013

ارگانهای مديريتي

مشترکين خاص

30309

30911

مراکز درماني

30971

30177

مخازن آب شرب

30397

30361

مراکز آموزشي

30933

30009

فﻀای سبز

30361

30110

مناطق مسکوني

30337

30318

مراکز تجاری

30397

30363

مراکز نظامي

30388

-

-

کاربری اراضي

قاده

پس از آنکه وزن اليهها با بهرهگيری از روش تحليل سلسله
مراتبي بهدست آمد ،اکنون نوبت آن است تا اين وزنها در اليههای
اطالماتي اموال گردد .اليههای اطالماتي شامل  91اليهای ميباشد
که پيشتر از اين بيان گرديد.
در اين مرحله ،اليههای اطالماتي موردنياز براساس اليههای
موقود تهيه و خروقي از آن گرفته شد .حال مالک پژوهش قهت
ارزشدهي به نوع اليهها فاصله ميباشد .به گونهای که در اليههای
سازمانها و ارگانهای مديريتي ،مراکز درماني و بيوارستانها ،مخازن
آب شرب ،مراکز آموزشي ،پارکها و فﻀای سبز ،مناطق مسکوني،
مراکز نظامي ،تاسيسات ،مراکز مذهبي ،چاههای آب شرب ،ايستگاههای
پوپاژ و خطوط ارتباطي ،کمبودن فاصله از مارضه موردنظر يک امر
مطلوب و در اليههای مراکز تجاری ،آبراهه و خطوط گسل نزديکبودن

بهينهسازی محل استقرار ايستگاههای تامين آب شرب با رويکرد پدافند غيرمامل (مطالعه موردی :شهر بيرقند)

به اين موارض يک امر نامطلوب از ديدگاه کارشناسي ميباشد.
بنابراين ،اليه  Distanceبرپايه فواصل ،033 ،133 ،933 ،13 ،13
 9333 ،133و بيشتر از  9333متری ترسيم گرديد .سپس با توقه به
اينکه اليههای مشترکين خاص و کاربری اراضي از مجووع چندين
اليه ديگر حاصل ميشود با استفاده از قابليت  Raster Calculatorاليه-
های تشکيلدهنده اين دو پارامتر براساس اوزان تخصيصيافته تهيه
شد .در تهيه اليه نهايي (نقشه مکانيابي) از مجووع پارامترها شامل
چاه آب شرب ،ايستگاههای پوپاژ ،گسل ،قادهها ،مشترکين خاص و
کاربری اراضي استفاده گرديد .بدين ترتيب که اليهها با وزن
تخصيصيافته در  Raster Calculatorقوع گرديدند .اليه خروقي
بيانگر محل بهينه استقرار ايستگاه تممين آب شرب ميباشد.
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ميشود اليه فﻀای سبز با اختالف معنادار و مشهودی بيشترين امتياز
و اليه مراکز تجاری کوترين وزن را در اين رتبهبندی به خود
اختصاص داده است.
جدول ( :)2وزندهي زيرمعيارهای مشترکين خاص
پارامتر

وزن

مخازن آب شرب

3/117

مراکز درماني

3/911

ارگان های مديريتي

3/013

جدول ( :)3وزندهي زيرمعيارهای کاربری اراضي
پارامتر

وزن

مراکز آموزشي

3/361

فﻀای سبز

3/009

مناطق مسکوني

3/110

مراکز تجاری

3/318

قهت وزندهي پارامترها موثر بود .در حقيقت ،آنچه در اين پژوهش

مراکز نظامي

3/363

دنبال شد بررسي روش  GISدر بهينهسازی مکاني بالود کاله بهتالرين

آبراهه

3/913

انتخاب را در مورد مکانيابي ايستگاههای تممين آب به ما خواهد داد.

تمسيسات

3/317

مراکز فرهنگي

3/301

 -3نتایج و بحث
در اين تحقيق برای تعيين محل استقرار ايستگاههای تممين آب شرب
در شرايط بحران ،روش مکالانيالابي بالا سالامانه اطالمالات قغرافيالايي
استفاده گرديد که در اين راستا فرآينالد تحليالل سلسالله مراتبالي نيالز

فرايند تحليل سلسله مراتبي در اين تحقيق با استفاده از نرمافزار
 Expert Choiceانجام گرفت .در اين نرمافزار که برای تعيين وزن
معيارها و گزينههای دردسترس برای هدفي مشخص استفاده ميشود،
تنها معيارها و زيرمعيارها با يکديگر مورد مقايسه و تحليل قرار گرفت
تا وزن هرکدام حاصل گردد .دليل اين امر گستردگي دامنه گزينههای
پاسخ بود که در حقيقت توامي نقاط محدوده شهر بيرقند را شامل
ميشود.

پس از اين ،دو مرحله که به محاسبه وزن زيرمعيارها پرداخته
شده معيارهای اصلي پژوهش در محيط نرمافزار با يکديگر مقايسه
ميگردد .در مقايسه دوبهدو ،نحوه امتيازدهي بهگونهای است که
اليههای با ارزش بيشتر در قايگاه مقايسه به نسبت ميزان برتری
خود امتياز بيشتری گرفته و ميله مربوط به آنها بلندتر از ميله ديگر
پارامتر مقايسهشونده است .پس از مقايسه دوبهدوی پارامترها ،ضريب

در مقايسه پارامترها ابتدا به سراغ زيرمعيارها رفته و مخازن آب

وزني برای هرکدام از معيارها بهدست ميآيد (قدول  .)0بايد توقه

شرب ،مراکز درماني و ادارات و سازمانهای مديريتي با يکديگر مورد

داشت که درصورت مدم برخورداری از دقت الزم در مقايسات نرخ

مقايسه قرار گرفتند .با توقه به قدول ( ،)1برتری نسبي مخازن آب

ناسازگاری در فايل نهايي از حد مجاز ( )3/9تجاوز خواهد کرد .اين

شرب بر مراکز درماني و ادارات و برتری نسبي ادارات و سازمانهای

مسئله بايد هوواره مدنظر قرار داشته باشد.

مديريتي بر مراکز درماني کامالً مشهود است .قزييات ضرايب مربوط
به وزن هرکدام از پارامترها منوان شد .اين مهم ميتواند به تامين
راحتتر آب کوک نوايد.

در اين پژوهش ،نرخ ناسازگاری بين معيارها مطابق قدول (،)0
مقدار  3/36ميباشد که کوتر از  3/9و قابلقبول ميباشد .با توقه به
ضرايب وزني محاسبهشده مشخص ميشود که معيارهای مشترکين

پس از آن ،زيرمعيارهای کاربری اراضي مورد مقايسه و ارزيابي

خاص و کاربری اراضي بهترتيب با ضرايب  3/001و  3/111بيشترين

قرار گرفتند .نتيجه وزندهي اين پارامترها که شامل  7اليه اطالماتي

تاثير و معيار ايستگاههای پوپاژ با ضريب  3/361کوترين اثرگذاری را

ميباشد ،در قدول ( )0نشان داده شده است .هوچنان که مشاهده

در نتيجه تحقيق خواهند داشت.
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جدول ( :)4وزندهي نهايي و ضريب وزني پارامترها
پارامتر

وزن

چاه های آب شرب

3/381

ايستگاه پوپاژ

3/361

خط گسل

3/911

مشترکين خاص

3/001

کاربری اراضي

3/111

آبراهه

3/388

شکل ( :)3نقشه فاصله از مشترکين خاص شهر بيرقند

قهت تحليل اليهها در محيط  ،GISابتدا اليههای اوليه هرکدام
از پارامترها تهيه گرديد (شکل .)1سپس ،براساس فاصله از اين
موارض چنانچه قبالً در مورد آن توضيﺢ داده شد ،اليه اطالماتي
رستری هر کدام از معيارها ترسيم شد.

شکل ( :)4نقشه فاصله از کاربریهای موثر شهر بيرقند

شکل ( :)2نقشه فاصله از گسل ،ايستگاه پوپاژ ،خطوط ارتباطي و چاه

پس از ترسيم اليه اطالماتي هرکدام از پارامترها ،دو اليه خاص
اطالماتي کاربری اراضي و مشترکين خاص ترسيم ميگردد .چنانچه
بيان شد ،تعداد پارامترهای تشکيلدهنده برای اليه کاربری اراضي7 ،
اليه و برای اليه مشترکين خاص 0 ،اليه ميباشد .قهت ترسيم اين
دو نقشه قديد با داشتن ضريب وزني هرکدام از زيرمعيارها و
قراردادن اين ضرايب در فرمول اليه نهايي در محيط Raster Calculator
خروقي گرفته و تحت منوان اليه قديد برای اين دو پارامتر ذخيره
شد .شکل ( ،)0اليه نهايي فاصله از مشترکين خاص شهر بيرقند و
شکل ( ،)0نقشه فاصله براساس کاربریهای اراضي تعيينشده را نشان
ميدهد .هوانطورکه مالحظه ميشود در مراکز شهر بيرقند امتياز
بيشتری به مشترکين خاص داده شده است.

در ادامه کار با داشتن ساير اليههای اطالماتي شامل چاههای آب
شرب ،ايستگاههای پوپاژ آب ،خطوط گسل واقع در محدوده شهری و
خطوط ارتباطي اصلي و اضافهکردن دو اليه قديد ايجادشده (کاربری
اراضي و مشترکين خاص) ،مجوومه قديد اليهها را براساس ضرايب
وزني محاسبهشده در فرايند تحليل سلسله مراتبي در محيط
 Raster Calculatorبا يکديگر ترکيب شده تا در نهايت ،نقشه مکانيابي
محل احداث ايستگاه تامين آب شرب در شرايط بحران حاصل شود.
اين نقشه در شکل ( )1نشان داده شده است .چنانچه مشاهده ميشود
روش  GISدر نهايت يک محدوده را با درنظرگرفتن توامي شرايط
بهمنوان بهترين محل برای احداث ايستگاههای تامين آب شرب در
شرايط بحران معرفي ميکند به طريقهای که هرچه از مرکز سبزرنگ
اين ناحيه فاصله بگيريم از درقه اهويت نقاط برای احداث
ايستگاههای تامين آب کاسته ميشود .اين نتايﺞ با نتايﺞ [ ]1مطابقت
دارد .ملت اين مهم اين است که در شهر بيرقند موده مراکز مهم و
مشترکين خاص در مرکز و يک محدوده خاص قرار داده شد .از
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Landfill),” Thesis III, no. 42, pp. 31-42, 2007. )in persian (

4.

A. Karami Partners, “Locating the areas susceptible to
residential development using GIS and Analytical Hierarchy
Process (Case study: Babolroud Basin, Mazandaran),” Remote
Sensing Journal, GIS, Natural Resources Science, vol. 3, no. 2,
1391. ) in persian(

5.

N. Bay and S. M. Hajimirrahimi, “Landslide hazard zonation
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S. Manesh Beiranand, “Locating Crisis Management Support
Basis Based on Inappropriate Defense Principles (Case Study:
Tabriz Metropolis),” Quarterly Journal of Nonprofit Defense
Promotion, seventh year, no. 2, pp. 83-79, summer of 1395. ) in
Persian(

7.

M. BahramPour and M. R. Bemanian, “Explaining the layout of
the crisis management bases by using a GIS case study in
Tehran city,” District 3, GIS, no. 1, 1391. ) in persian(

8.

R. Karimzadeh and Gh. H. Bagheri “Preparedness of passive
defense in urban water facilities in response to water demand in
critical earthquake conditions (Tehran case study),” Third
National Conference on Water and Wastewater (with the
Approach for Consumption Pattern Improvement), Tehran,
2009. )in persian (

9.

.E. Kavoosi and M. Motamedi, “Locating the bases of crisis
management in earthquake situations using AHP model in GIS
with emphasis on physical factors (case study of Birjand city),”
Journal of Southern Khorasan University of Medical Sciences,
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 باالبودن تراکم قوعيت در آن منطقه بامث شده است که،طرفي
 ازقوله.مدل آن مناطق را بهمنوان مناطق مناسب تعيين نوايد
، تعداد زياد مدرسه، فرمانداری،مشترکين خاص ميتوان به استانداری
 اين نتيجه ميتواند تاييدی بر نتايﺞ خروقي.بيوارستان اشاره نوود
.مدل باشد

 نقشه مکانيابي محل احداث ايستگاه تممين آب اضطراری:)5( شکل

 نتیجهگیری-4
با استفاده از روشهای سامانه اطالمات قغرافيايي و فرآينالد تحليالل
سلسله مراتبي اين نتيجه حاصل گرديد که محدودهای واقع در مرکالز
شهر بيرقند و در حدود خيابان شهيد مطهری و خيابالان انقالالب بالا
درنظرگرفتن توام اليههای اطالماتي بهمنوان بهترين محدوده قهالت
] نيز در1[  نتايﺞ تحقيق.استقرار ايستگاه تممين آب درنظر گرفته شد
،قانوايي پايگاههای مديريت بحران در شهر بيرقند با کوي اخالتالف
.مشابه اين نتيجهگيری ميباشد
پيشنهاد ميگردد در تحقق نتايﺞ کاملتر اليههای اطالماتي
.بيشتری قهت تعيين محل استقرار ايستگاه مورد استفاده قرار گيرد
ضون آنکه نتايﺞ بهدستآمده از اين تحقيق موکن است در کاربری
 بهتر است با اتخاذ تدابير، بنابراين.مسامد قهت احداث ايستگاه نباشد
 بهمنوان نقاط،مديريتي نقاط نزديک که دارای کاربری مناسب باشند
.بهينه انتخاب گردند

 مراجع-5
1.

M. Niknamami and N. Hafezi, “Locating landfill site in
Golpayegan using GIS system,” Journal of Applied Geology,
2008, no. 66, pp. 1-57, 1389. ) in persian(

2.

.R. Ghalambor Dezfuli and A. Ghahghaee, “Using GIS
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(Case Study of the Development Plan of the Central Campus of
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Optimization of the Location of Drinking Water Supply
Stations with Passive Defense Approach
(A Case Study: Birjand City)
J. Bazi, S. R. Hashemi, A. Khashei Sivaki*

Abstract
After disasters and unexpected incidents, one of the most important issues in the field of public
health concern is maintaining the provision of safe drinking water. So before occurring the crisis,
measures should be taken to provide emergency drinking water for the crisis. Birjand is the second
city in Iran to have the urban water plumbing . Due to political and strategic position of the city of
Birjand, and the proximity to the border of Afghanistan, as well as being the capital of the province
in where the second-level institutions and centers of the country are located, both the air and ground
attacks are possible. In this study, the effective parameters to optimize the location of water supply
stations in emergency and crisis are identified and compared and evaluated. The optimization
parameters include: drinking water wells, water pumping stations, fault lines in the metropolitan
area, the main communication lines, special subscribers and land use. To determine the weight and
effective coefficient in the final relations,using Analytical Hierarchy Process (AHP) pairwise
comparison between the parameters is made in order to finally determine the weight of each
function. Then with a layer of intelligence and the coefficients obtained from the AHP, by
overlaying layers and applying layer summation formula based on the weight of each criterion in
GIS software, the optimized range was calculated. Finally, to improve the inconsistent areas
resulting from GIS with management measures, areas near these locations were selected by
considering the type of land use.

Key Words: Drinking Water Supply Station, Emergency, Optimization, Hierarchical Analysis
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