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تاریخ دریافت1393/02/18 :

تاریخ پذیرش1393/03/30 :

چکیده

پس از وقوع حادثهای مانند زلزله ،مراکز انتظامی (پاسگاههای اضطراری) که وظیفه
برقراری نظم و امنیت را بر عهده دارند بایستی در مناطقی استقرار یابند ،که نسبت به نقاطی
که در آنها احتمال وقوع بحرانها بیشتر است ،در موقعیت مناسبی قرار بگیرند تا بتوانند در
کوتاهترین زمان ممکن بهنحو مؤثر وارد عمل شوند .به همین جهت در تحقیق حاضر ،ابتدا
گزینههای پاسگاههای اضطراری براساس کالنتریهای شهر کرمان شناسایی نمودیم و سپس
به اولویتبندی مکانهای پیشنهادی برای ارایه خدمات شهری پس از وقوع زلزله با استفاده
از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی ( )AHPپرداختیم .روش تحقیق در این پژوهش ،بر اساس
روش و ماهیت توصیفی ـ تحلیلی میباشد و براساس هدف نیز کاربردی است .جامعه آماری
تحقیق حاضر شامل خبرگان و کارشناسان متخصص و دارای تجربه در این زمینه هستند.
در این تحقیق بهمنظور اولویتبندی گزینههای پیشنهادی از شاخصهایی همچون مراکز
دولتی ،مراکز اسکان موقت،آسیبپذیری سازهای ،خطوط اصلی گاز ،پست برق ،قنات و
ساختمانهای بلند استفاده گردید .در بین  13کالنتری موجود در سطح شهر کرمان ،کالنتری
 13شهر کرمان واقع در بلوار جمهوری اسالمی جنب ناحیه انتظامی ،کالنتری  17واقع در
بلوار جمهوری اسالمی جنب شهرک الهیه و کالنتری  11واقع در بلوار قدس جنب ترمینال،
به همراه پاسگاههای اضطراری در محدوده شان بیشترین اهمیت و اولویت را دارند .همچنین
کالنتری  18شهر کرمان واقع در ابتدای خیابان سرآسیاب جنب میدان بیرم آباد ،به همراه
پاسگاههای اضطراری در محدودهاش کمترین اهمیت و اولویت را داراست.
کلید واژه :پاسگاه اضطراری ،زلزله ،خدمات شهریAHP ،
 .1دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت بحران دانشگاه شهید باهنر کرمان( ،نویسنده مسئول)ـ 09155170366ـ
Masoud.kahani@yahoo.com
 .2دکتری مدیریت بازرگانی وعضو هیئت علمی گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه شهید باهنر کرمان09131404422 ،ـ
assadollahkarnema@yahoo.com
 .3دکتری علوم اقتصادی و استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان ـ abed_sadeghi@yahoo.com
 .4کارشناس ارشد زمین شناسی مرکز مطالعات و مدیریت بحران شهرداری کرمان ـ hosseini2477@gmail.com
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بحران یا فاجعه عموم ًا به موقعیتی اشاره دارد که ناشی از پدیدهای طبیعی یا حادثهای است
که باعث صدمات و تلفات انسانی ،وارد شدن آسیب به داراییهای فیزیکی و ایجاد اختالالت
اقتصادی در ابعاد وسیع میشود (رودریگز و همکاران .)50-32 :2007،از میان بحرانهای
مهم و خطرناکی که زندگی انسانها را تهدید میکند ،بحرانهای طبیعی جایگاه خاصی دارند
(امیری .)2:1387 ،حوادث طبیعی پدیدههایی هستند که همیشه زندگی انسان را در همه
اعصار و قرون در معرض آسیب قرار دادهاند و در مناطق شهری اثرات زیانبار معمول در
اثر وقوع سوانح طبیعی ،شامل تلفیقی از ویرانیهای کالبدی و اخالل عملکرد عناصر شهری
است (نسیانی.)51:1389 ،
بحرانها در انواع و اقسام گوناگون ،همواره تأثیرات مهمی بر امنیت داشته و دارند .آنها از
دیرباز جزء جدایی ناپذیر زندگی اجتماعی بودهاند و روز به روز بر تعدد و تنوع آنها افزوده
شده است (پیرسون و کالیر .)46:1998 ،با توجه به اينكه يكي ازمهمترين وظايف دولتها،
برقراري نظم و امنيت در جامعه است و در نظام جمهوري اسالمي ايران اين مأموريت
براساس قانون بر عهده نيروي انتظامي گذاشته شده است ،بدون شك نيروي انتظامي بهویژه
در زمان بحرانهای طبیعی براي هر چه بهتر انجام دادن آن بايد وظايفي را از قبيل :حفاظت از
حدود ناحيه آسيبديده ،كنترل ورود و خروج افراد ،وسايل نقليه و اجناس ،حفاظت از اموال
دولت ،بخش خصوصي و مردم ،حفاظت از كمكهاى مردم و دولت ،ايجاد نظم در ناحيه
آسيبديده و دفع هرگونه مزاحمت افراد شرور براي مردم ،كنترل ترافيك داخل و اطراف
ناحیهآسیبدیده ،انجام دهند (عادلی.)2:1391 ،
نیروهای انتظامی به دلیل گستردگی زمینه فعالیت ،تنوع وظایف و حضور در اقصی نقاط
کشور در واقع یک نیروی قدرتمند دولتی و کشوری است که هنگام بروز هرگونه سانحهای
میتواند به سرعت در محل وقوع حادثه حاضر شود و چنانچه از آموزش ،آمادگی و تجهیزات
مناسبی برخوردار باشد ،میتواند منشاء اثرات مهمی گردد ،بگونهای که با انجام صحیح
مأموریتهای محوله به یاریآسیبدیدگان بشتابند (چالوک .)3:1387 ،در زمان وقوع حوادث
طبیعی ،مراکز انتظامی که وظیفه نظم و امنیت را در این مواقع بر عهده دارند ،باید پاسگاههای
اضطراری را در نقاطی استقرار بدهند که به محلهای وقوع حادثه نزدیک باشند و پراکندگی
مناسبی داشته باشند ،تا بتوانند بهنحو بهتر و مؤثرتری به ارایه خدمات بهپردازند .بنابراین
بهمنظور اثربخشی مؤثر ،این پاسگاههای اضطراری بایستی از نظر مکانی در موقعیتی استقرار
یابندکه در آنها احتمال وقوع بحران بیشتر باشد ،تا بهموقع و بهنحو مؤثری وارد عمل شوند.
شهر کرمان بهدلیل ویژگیهای جغرافیایی و حادثه خیزی باال ،زمینههای باالیی برای وقوع
بحرانهای طبیعی و بهویژه زلزله دارد .واقع شدن اکثر نواحی شهر کرمان بر روی گسلهای
زلزله خیز ،سبب گشته است که این شهر همیشه با خطر وقوع زلزله مواجه باشد .نیروهای

اولویتبندی مکانهای پیشنهادی پاسگاههای اضطراری برای ارائه خدمات شهری پس از وقوع زلزله با استفاده از AHP

انتظامی یکی از نخستین گروههایی هستند که به محض وقوع یک بحران به مقابله و کنترل آن
میپردازند .بنابراین پاسگاههای اضطراری باید در مناطقی استقرار یابند که نسبت به نقاطی که در
آنها احتمال وقوع بحرانها بیشتر است ،در موقعیت مناسبی قرار بگیرندتا بتوانند در کوتاهترین
زمان ممکن بهنحو مؤثر وارد عمل شوند .از این رومکان یابی مناسب و بهینه پاسگاههای
اضطراری میتواند در ارایه خدمات شهری در زمان حوادث طبیعی بسیار مهم باشد و بهگونهای
نقش انکار ناپذیری در ارایه خدمات مؤثر و بهموقع ایفا نماید .در پژوهش حاضر ،به بررسی
اینکهمکان یابی پاسگاههای اضطراری (موقت) برای ارایه خدمات شهری در زمان بحرانهای
طبیعی (با تاکید بر زلزله) چگونه است ،میپردازیم و محلهای مناسبی را با توجه به محدوده
خدماتدهی هر کالنتری برای استقرار این مراکز براساس رعایت اصول و عواملمکان یابی
مشخص مینماییم و آنها را براساس کالنتریهای سطح شهر کرمان اولویتبندی میکنیم.
رضوی نژاد ( ،)1391در پژوهشی تحت عنوان «نقش پدافند غیرعامل در مکان یابی و
امنیت مراکز انتظامی شهرها» ،به بررسی میزان امنیت کالنتریهای فعال سطح شهر مشهد
براساس شاخصهای اصول و مالحظات پدافند غیرعامل پرداخت .در مجموع نتایج این
پژوهش نشان میدهد ،کالنتری  24رسالت توانست با کسب امتیاز  0/447رتبه اول را به
لحاظ امنیت در بین کالنتریهای شهر مشهد به خود اختصاص دهد.
میکانیکی و همکاران ( )1391در پژوهشی تحت عنوان «مکان یابی بهینه مراکز نظامی و
انتظامی با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی در سامانه اطالعات جغرافیایی (مطالعه موردی؛
شهر بیرجند)» ،نخست به شناسایی و بررسی عوامل مؤثر برمکان یابی مراکز انتظامی و نظامی
پرداختند؛ سپس با استفاده از  GISو  AHPو بهدست آوردن اطالعات مورد نظر ،اولویتبندی
زمینهای شهر بیرجند را برای ایجاد مراکز نظامی ارایه دادند .با توجه به نقشههای نهایی
بهدست آمده ،بیشترین مراکز نظامی و انتظامی موجود به غیر از مراکز واقع در جنوب غرب
شهر بیرجند ،در پهنههای مناسب و متوسط قرار دارند و از موقعیت نسبت ًا مناسبی برخوردارند.
ژنگ و براون ( )2013در پژوهشی تحت عنوان " روش منطقه بندی گشت زنی پلیس
و ارزیابیشبیهسازی براساس مدل و  ،"GISارتباط بین پارامترهای ناحیه بندی و متغیرهای
وابسته مورد مطالعه قرار دادند و به ارزیابیشبیهسازی عملکردهای گشت زنی پلیس پرداختند.
در این تحقیق ،برنامههایمکان یابی گشت زنی بوسیله روش مجدد پارامترها با استفاده از یک
مدلشبیهسازی تولید شده بر اساس برنامه جاوا رپاس در یک سیستم اطالعاتي جغرافیایی
( )GISمحیطي اجرا و مورد بررسی قرار گرفت .همچنین ارتباط بین پارامترهای منطقه يابي و
متغیر وابسته مورد مطالعه قرار گرفت .این مطالعه شامل مطالعه موردي اداره پلیس شارلوتس
ویل  VA ، USAميباشد .نتایج شبیهسازی نشان میدهد که ،عملکرد گشت زنی میتواند در
مقایسه با راه حلمکان یابی در حال حاضر بهتر باشد.
کاسکان و ارول ( ،)2010در تحقیقی تحت عنوان «مدل بهینهسازی برای جانمایی و تعیین
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تعداد ایستگاههای اضطراری خدمات پزشکی» ،یک مدل بهینهسازی عدد صحیح را بهمنظور
تصمیمگیری در مورد مکانها و ایستگاههای خدمات دهی ،برای به حداقل رساندن هزینه کل
سیستم ارایه دادند .این مدل برای سیستم ایستگاههای خدمات پزشکی منطقه شهری آدانا در
ترکیه مورد آزمایش قرار گرفته است .این مدل میتواند راه حلهای بهینهای را در مدت زمان
معقولی ،برای شهرهای بزرگی که دارای حدود  130منطقه هستند ،ایجاد کند.
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تعاریف و مفاهیم نظری تحقیق

زلزله :زمین لرزه عبارت است از آزاد شدن ناگهانی انرژی بیش از حد در زیر پوسته زمین
که در صورت بروز اغتشاش در زمان بسیار کوتاه آزاد میشود (گیبسون .)2002 :356 ،در
واقع زمین لرزه از آزاد شدن ناگهانی انرژی انباشته شده در سنگهای پوسته زمین به وجود
میآید (اردیک و همکاران.)2 :2005 ،
پاسگاه اضطراری :به مراکزی گفته میشود که در زمان و شرایط خاص ،با در نظر گرفتن
نوع و اهمیت موضوع ایجاد میشود .معموالً این نوع مراکز در زمان بروز بحرانهای طبیعی
و غیرطبیعی ایجاد میشوند ،تا بتوانند به همراه مراکز ثابت (کالنتریهای سالم) در تأمین نظم
و امنیت ایفای نقش کنند .تعداد تشکیل این مراکز بستگی به میزان و شدت بحران دارد و
مکان در نظر گرفته شده برای ایجاد این نوع مراکز براساس شاخصهایی نظیر تراکم جمعیت،
میزان احتمالی وقوع جرم ،ورودی و خروجیهای شهر ،نزدیکی به مراکز طبقه بندی شده و
از این قبیل موارد تعیین میگردد (عضدی.)1393 ،
مکان یابی :مكانيابى فعاليتى است كه قابليتها و توانايىهاى يك منطقه را از لحاظ وجود
زمين مناسب و كافى براى كاربردى خاص ،مورد تجزيه و تحليل قرار مىدهد .شاخصهاى
مورد استفاده در مكانيابى نسبت به نوع كاربرد ،متفاوت هستند ،اما همه آنها در جهت
انتخاب مكان مناسب همسو مىشوند (پور محمدی.)24:1382 ،
تحلیل سلسله مراتبی ( :)AHPیک تکنیک تصمیمگیری است که میتواند برای تحلیل
و پشتیبانی تصمیماتی که دارای اهداف متعدد و متقابل هستند ،استفاده میشود (گویکین و
همکاران .)90:2009 ،این روش یکی از تکنیکهاي خوب براي وزن دهی میباشد که براي
حل مسائل چند معیاري پیچیده طراحی شده است .این روش ابزاري قدرتمند وانعطافپذیر
براي بررسی کمی وکیفی مسائل چند معیاري میباشد که خصوصیت اصلی آن بر اساس
مقایسات دو به دو میباشد (ناگی و چان.)890 :2005 ،

شکل گیری پاسگاههای اضطراری در بحرانها

پاسگاه اضطراری به مراکزی گفته میشود که در زمان و شرایط خاص ،با در نظر گرفتن
نوع و اهمیت موضوع ایجاد میشود .معموالً این نوع مراکز در زمان بروز بحرانهای طبیعی

روششناسی تحقیق

روش تحقیق در این پژوهش ،بر اساس روش و ماهیت توصیفی ـ تحلیلی میباشد.
زیرا عالوه بر چگونه بودن ویژگی ها و صفات وضع موجود قصد به تشریح و تبیین دالیل
چگونه بودن و چرایی وضعیت مسأله و ابعاد آن دارد و بر اساس هدف کاربردی میباشد؛
زیرا با استفاده از دانش بنیادی برای رفع نیازمندیهای بشر و بهینهسازی ابزارها ،روشها،
اشیاء و الگوها در جهت توسعه رفاه و آسایش و ارتقای سطح زندگی انسان مورد استفاده
قرار میگیرند .جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کارشناسان شهرداری ،سازمان هالل احمر،
کارشناسان فرماندهی نیروی انتظامی ،کارشناسان مرکز مطالعات مدیریت بحران و اساتید
متخصص این زمینه در شهر کرمان میباشند ،که با توجه به تعداد معدود کارشناسان مربوطه
در سطح شهر کرمان ،با نظر اساتید محترم راهنما و مشاور نیازی به نمونهگیری نبوده و
تعداد  22پرسشنامه میان کلیه کارشناسان شهر کرمان توزیع گردید .در مجموع تعداد 20
پرسشنامه بهطور صحیح تکمیل و بازگرداننده شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
در این پژوهش ،ابتدا نقاط مراکز انتظامی و کالنتریها با دستگاه ( ،)GPSوارد میشود و
اطالعات مورد نیاز جهت تحلیل در محیط سیستمهای اطالعات جغرافیایی تعیین و وارد
میشود و سپس در محیط  ARC GISنقشههای مورد نظر در الیههای مختلف تهیه و ویرایش
شده ،در مرحله بعدی نقشههای مورد نظر در محیط نرمافزار  Arc Mapوارد می شود و سپس
دادههای توصیفی وارد پایگاه اطالعاتی شده و به عوارض نسبت داده شده ،بهاین ترتیب
پایگاه داده های سیستمهای اطالعات جغرافیایی بهصورت الیههای اطالعاتی مختلف در
بانک اطالعاتی  GISذخیرهسازی شده ،بعد از اینکه بانک اطالعاتی تکمیل گردید ،اطالعات
مکانی و غیر مکانی ترکیب شده و تجزیه و تحلیل اطالعات در محیط  GIS ARCانجام
شده و با استفاده از توابع و ابزارهای  GISدادهها تجزیه و تحلیل میشود .سپس برای

اولویتبندی مکانهای پیشنهادی پاسگاههای اضطراری برای ارائه خدمات شهری پس از وقوع زلزله با استفاده از AHP

و غیرطبیعی ایجاد میشوند ،تا بتوانند به همراه مراکز ثابت (کالنتریهای سالم) در تأمین نظم
و امنیت ایفای نقش کنند .تعداد تشکیل این مراکز بستگی به میزان و شدت بحران دارد و
مکان در نظر گرفته شده برای ایجاد این نوع مراکز براساس شاخصهایی نظیر تراکم جمعیت،
میزان احتمالی وقوع جرم ،ورودی و خروجیهای شهر ،نزدیکی به مراکز طبقه بندی شده و
از این قبیل موارد تعیین میگردد.
از مهمترین عوامل تشکیل پاسگاههای اضطراری در زمان وقوع بحرانها میتوان به انجام
وظیفه ذاتی نیروی انتظامی که همان برقراری نظم و امنیت است ،اشاره کرد .در این راستا این نوع
پاسگاههادرجهتبرقرارینظموامنیت،خدماتدهیانتظامی،روانسازیعبورومرور،همکاری
با سایر سازمانها و نهادهای درگیر در بحران ،مقابله با شایعه ،کنترل ورودیها و خروجیهای
شهر ،حفاظت از مراکز طبقه بندی شده و حساس و غیره ایجاد میگردد (عضدی.)1393 ،
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ش چند معیاری
ارزیابی و مقایسه وضعیت معیارها و زیرمعیارها در محدوده مطالعاتي ،از رو 
فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ( )AHPاستفاده میگردد .بهاین صورت که معیارها ،زیرمعیارها و
گزینهها در ساختار تحلیل سلسله مراتبی تعریف میشود .سپس از تعداد پرسشنامه استاندارد
جهت استفاده از نظر خبرگان ،کارشناسان و متخصصان در این زمینه ،جهت تعیین وزن
معیارها استفاده شده و با تعیین وزن و مقایسه زوجی (دو دویی) معیارها ،وزن نهایی بهدست
میآید .در نهایت نیز با استفاده از نتایج حاصل از پرسشنامه های کارشناسان و متخصصان
و وزنهای بهدست آمده ،مکان یابی پاسگاههای اضطراری برای ارایه خدمات شهری در
بحرانهای طبیعی (زلزله) شهر کرمان ،مورد سنجش قرار میگیرد و این مکانهای پیشنهادی
براساس عوامل مشخصی اولویتبندی میشوند.

یافتههای تحقیق

بهمنظور ارزیابی و انتخاب مناسبترین مکان از بین مکانهای پیشنهادی حاصل از نرمافزار
 ،Arc GISاز روش ارزیابی چند معیاره ( )AHPاستفاده میگردد.
سلسله مراتب مورد استفاده در این تحلیل شامل چهار سطح است .این سطوح عبارتنداز:
هدف :اولویتبندیمکان یابی مناسبترین مکان برای استقرار پاسگاههای اضطراری شهر
کرمان.
معیارها :در این تحلیل ،دو معیار سازگاری و ایمنی استفاده شده است.
زیرمعیارها :مراکز دولتی ،مراکز اسکان موقت،آسیبپذیری سازهای ،خطوط اصلی گاز،
پست برق ،قنات و ساختمانهای بلند میباشند.
گزینهها :در پژوهش حاضر 13 ،کالنتری شهر کرمان به همراه پاسگاههای اضطراری
در محدودهاش ،که بیشترین امتیاز را در تجزیه و تحلیل و تلفیق نقشههای  GISبه خود
اختصاص دادهاند ،به عنوان گزینههای پیشنهادی برای استقرار پاسگاههای اضطراری شهر
کرمان پس از وقوع زلزله ارایه گردیده است.

ماتریس مقایسات زوجی و نتایج حاصل معیارها و زیرمعیارها

بهمنظور انجام مقایسات زوجی (دو دویی) براساس وزنهای بهدست آمده از نرمافزار
 ،Export Choiceاستفاده گردید.

مقایســه تأثیــر معیارهــا و زیرمعیارهــای به منظــور اولویتبنــدی
مکان یابــی پیشــنهادی
برای تعیین اولویت معیارها و زیرمعیارها (شاخصها) در مدل ،از تحلیل عاملی استفاده
نمودیم .تحلیل عاملی ،تکنیکی است که برای برآورد متغیرهای پنهان از روی متغیرهای

مشاهده شده استفاده میشود .در پژوهش حاضر ،عوامل تأثیرگذار (متغیر مشاهده شده) و
تعیین مکان پاسگاه اضطراری (متغیر پنهان) میباشد که وزنهای (ضرایب) استاندارد هر کدام
از معیارها و زیرمعیارها بهشرح زیر میباشد.

سازگاری

معیارها

1
ــــــــــــــ

سازگاری
ایمنی

ایمنی

وزن

1

0/333

2

0/667

جدول شماره()2ـ ماتریس مقایسات زوجی شاخصهای معیار سازگاریمکانیابی
پاسگاههای اضطراری (نرخ ناسازگاری  0/07است).
شاخصها
(زیرمعیار)

مراکز دولتی

مراکز دولتی

مراکز اسکان موقت

آسیبپذیری سازهای

مراکز اسکان
موقت

آسیبپذیری
سازهای

1

1/7

1
ــــــــــــــ

1/47

ــــــــــــــ

ــــــــــــــ

2/57

وزن
0/259
0/230
0/511

1

جدول شماره()3ـ ماتریس مقایسات زوجی شاخصهای معیار ایمنیمکانیابی
پاسگاههای اضطراری (نرخ ناسازگاری  0/1است).
شاخصها
پست برق
قنات

خطوط گاز

ساختمان بلند

پست برق
1
ــــــــــــــ

قنات

خطوط گاز

ساختمان بلند

وزن

1

2/63

1/7

0/267

2/86

1/51

ــــــــــــــ

ـــــــــــــ

ــــــــــــــ

ـــــــــــــ ــــــــــــــ

1

1/8
1/4
1

0/400
0/178
0/155

جدول شماره()4ـ نتایج وزنهای استاندارد برای مقایسه میزان تأثیرگذاری
معیارها و زیرمعیارها بر تعیین اولویت مکانهای پیشنهادی
شاخصهای تأثیرگذار بر تعیین اولویت
مکانهای پیشنهادی

وزنهای(ضرایب) استاندارد

معیار سازگاری

0/667

1ـ مراکز دولتی

2ـ مراکز اسکان موقت

0/259
0/230

اولویتبندی مکانهای پیشنهادی پاسگاههای اضطراری برای ارائه خدمات شهری پس از وقوع زلزله با استفاده از AHP

جدول شماره()1ـ ماتریس مقایسات زوجی معیارهایمکانیابی پاسگاههای اضطراری
(نرخ ناسازگاری صفر است).
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3ـ آسیبپذیری سازهای


جمع

4ـ خطوط اصلی گاز

معیار ایمنی

5ـ پست برق
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1

0/333
0/178
0/400

6ـ قنات

7ـ ساختمانهای بلند

0/511

0/267
جمع

0/155
1

نمودار()1ـ وزنهای استاندارد برای مقایسه میزان تأثیرگذاری شاخصها بر تعیین اولویت مکانهای پیشنهادی

براساس نتایج حاصل از جدول وزنهای (ضرایب) استاندارد شده ،شاخصآسیبپذیری
سازهای از زیر معیارهای معیار سازگاری با وزن  0/511بیشترین تأثیر را در تعیین مکان بهینه
پاسگاههای اضطراری داشته است و به همین ترتیب میتوان تأثیر شاخصهای دیگر را از
بیشترین به کمترین مشخص نمود .به این ترتیب ،پس از شاخصآسیبپذیری سازهای،
شاخص پست برق با وزن  ،0/400شاخص قنات با وزن ،0/267شاخص مراکز دولتی با وزن
 ،0/259شاخص مراکز اسکان موقت با وزن  0/230و شاخص خطوط اصلی گاز با وزن
 0/178بیشترین تأثیر را دارا بوده اند .همچنین شاخص ساختمانهای بلند از زیرمعیارهای
ایمنی با وزن  0/155کمترین تأثیر را در تعیین مکان بهینه داشته است.

مقایسه گزینههای پاسگاههای اضطراری

مقایسه گزینههای پاسگاه اضطراری براساس شاخص مراکز دولتی:
به دلیل وجود اسناد رسمی در زمینههای مختلف ،حفاظت از مراکز اداری و دولتی از اهمیت
زیادی برخوردار است .به همین منظور ،عامل فاصله مناسب از این اراضی برایمکان یابی بهینه
پاسگاههای اضطراری مورد توجه قرار گرفت .بنابراین جهت برقراری نظم و امنیت و ارایه

جدول شماره ()5ـ دستهبندی دادههای مربوط به مراکز دولتی براساس میزان اهمیت

دستهبندی براساس میزان مطلوبیت

فاصله شعاعی از مراکز دولتی

تأثیر نسبی

تقریب ًا مناسب

 700ـ 500

3

مناسب

نامناسب

 500ـ 0

بیشتر از 700

5
1

مقایسه گزینههای پاسگاه اضطراری براساس شاخص مراکز اسکان موقت:
زلزله حادثهای طبیعی است که با توجه به میزان بزرگی خود میتواند در مدت زمان
کوتاهی فاجعهای عظیم بیافریند .به همین منظور مراکز اسکان موقت پس از وقوع زلزله جهت
ساماندهی و برقراری امنیت افراد آواره و بیخانمان بهطور موقت ایجاد میگردند .بنابراین
هر چقدر فاصله پاسگاههای اضطراری با این مراکز کمتر باشد ،خدمات دهی آنها سریع
تر و مطلوبتر انجام میگیرد .با نظر خبرگان و کارشناسان،مطلوبترین فاصله پاسگاههای
اضطراری از مراکز اسکان موقت 50متر میباشد .در جدول  6دستهبندی دادههای مربوط به
مراکز دولتی براساس میزان اهمیت نمایش داده شده است.
جدول شماره()6ـ دستهبندی دادههای مربوط به مراکز اسکان موقت براساس میزان اهمیت

دستهبندی براساس میزان مطلوبیت

فاصله شعاعی از مراکز اسکان
موقت

تقریب ًا مناسب

 100ـ 50

مناسب

نامناسب

 50ـ 0

بیشتر از 100

تأثیر نسبی
5
3
1

مقایسه گزینههای پاسگاه اضطراری براساس شاخصآسیبپذیری سازهای:
جهت بررسیآسیبپذیری سازهای ،نرمافزار کارمانیا خطر که در محیط  ArcGISکار
میکند ،توسط مرکز مطالعات مدیریت بحران شهرداری کرمان طراحی و برنامه نویسی شده
که خطر لرزهای زلزله با بزرگای مختلف را برای منطقه تعریف شده،شبیهسازی نموده و
آسیبپذیری سازهای را بهصورت خروجی نقشه در اختیار کاربر قرار میدهد .در پژوهش
حاضر ،از نقشهآسیبپذیری سازهای حاصل ازشبیهسازی زلزلهای با بزرگای ( 6/3گسل
مسبب کوهبنان واقع در  15کیلومتری شهرکرمان) ،استفاده گردید (مرکز مطالعات و مدیریت
بحران شهرداری کرمان .)1385،پاسگاههای اضطراری باید از نظر مکانی در موقعیتی استقرار

اولویتبندی مکانهای پیشنهادی پاسگاههای اضطراری برای ارائه خدمات شهری پس از وقوع زلزله با استفاده از AHP

خدمات شهری مناسب پس از وقوع زلزله ،پاسگاههای اضطراری هرچقدر به مراکز دولتی
نزدیکتر باشند مکان گزینی آنها مناسبتر است .با نظر خبرگان و کارشناسان ،مطلوبترین
فاصله مراکز دولتی از پاسگاههای اضطراری  500متر در نظر گرفته شده است .در جدول 5
دستهبندی دادههای مربوط به مراکز دولتی براساس میزان اهمیت نمایش داده شده است.
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یابند که در آنها احتمال وقوع بحران بیشتر باشد ،تا بهموقع و بهنحو مؤثری وارد عمل شوند.
پس از وقوع زلزله تخریبهای ساختمانی ،اموال و اسناد بدون حفاظت مردم و دولت در
معرض سرقت قرار میگیرند .بنابراین در این موقعیتها احتمال وقوع بحرانهای ثانویه بسیار
است؛ لذا نزدیکی پاسگاههای اضطراری به مکانهایآسیبپذیری سازهای باال ،تأمین کننده
امنیت میباشد .در جدول  7دستهبندی دادههای مربوط به مراکز دولتی براساس میزان اهمیت
نمایش داده شده است.
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جدول شماره()7ـ دستهبندی دادههای مربوط بهآسیبپذیری سازهای براساس میزان اهمیت

دستهبندی براساس میزان مطلوبیت

میزانآسیبپذیری سازهای

تأثیر نسبی

مناسب

متوسط

4

بسیار زیاد

2

بسیار مناسب

تقریب ًا مناسب

زیاد

بسیار نامناسب

کامل

نامناسب

3
1

مقایسه گزینههای پاسگاه اضطراری براساس شاخص خطوط اصلی گاز:
احداث هر گونه بنا و تأسيسات و ساختمان در حريم لولههاي گاز تابع رعايت حريم
آنها ميباشد .زيرا در صورت وقوع زلزله هرگونه انفجار و آتشسوزي از طريق نشت گاز
و شكستن لولههاي گاز ميتواند باعث انفجار و وقوع فاجعه شود .اين رو ،شيعه و حبیبی
( )1389حريم در نظر گرفته شده براي اينخطوط را برابر 100متر بیان کرده است .بنابراین
پاسگاههای اضطراری باید از هر نوع آسیب احتمالی ناشی از انفجار ،آتشسوزی و نشت گاز
مصون باشند تا بتوانند پس از وقوع زلزله خدمات مناسبی ارایه دهند .در جدول  8دستهبندی
دادههای مربوط به مراکز دولتی براساس میزان اهمیت نمایش داده شده است.
جدول شماره()8ـ دستهبندی دادههای مربوط به خطوط اصلی گاز براساس میزان اهمیت

دستهبندی براساس میزان مطلوبیت فاصله شعاعی از خطوط اصلی گاز
مناسب

تقریب ًا مناسب

88

کم

5

نامناسب

100ـ 0

 200ـ 100

بیشتر از 200

تأثیر نسبی
1
3
5

مقایسه گزینههای پاسگاه اضطراری براساس شاخص پست برق:
پس از وقوع حادثهای مانند زلزله ،احتمال آتشسوزی پستهای برق وجود دارد .بنابراین
بهمنظور اطمینان حاصل کردن از مصون ماندن پاسگاههای اضطراری ازآسیبپذیریهای
احتمالی ،حریم این مراکز از پستهای برق باید رعایت گردد و هر چقدر این فاصله بیشتر
باشد ،سطح ایمنی پاسگاهها نیز افزایش مییابد .با نظر خبرگان و کارشناسان ،حداقل فاصله

پاسگاههای اضطراری از پست برق  20متر بیان شده است .در جدول 9دستهبندی دادههای
مربوط به مراکز دولتی بر اساس میزان اهمیت نمایش داده شده است.
جدول شماره()9ـ دستهبندی دادههای مربوط به پست برق براساس میزان اهمیت

تقریب ًا مناسب

100ـ20

3

مناسب

نامناسب

20ـ0

1
5

بیشتر از 100

مقایسه گزینههای پاسگاه اضطراری براساس شاخص قنات
قنات سیستم آبرسانی است که مختص مناطق خشک و نیمهخشک میباشد که بهصورت
تونل در زیر زمین حفاری میشود .با گسترش شهر این سیستم آبرسانی قدیمی در زیر
ساختمانها قرار گرفته و در صورت بروز زلزله این تونلهای خالی امکان ریزش و آسیب به
پاسگاه اضطراری وجود دارد .بنابراین وجود فاصله حداکثری ،از میزان آسیبهای احتمالی
به این پاسگاهها میکاهد .با نظر خبرگان و کارشناسان ،حداقل فاصله قنات از پاسگاههای
اضطراری 20متر از دوطرف در نظر گرفته شده است .در جدول  10دستهبندی دادههای
مربوط به مراکز دولتی براساس میزان اهمیت نمایش داده شده است.
جدول شماره()10ـ دستهبندی دادههای مربوط به قنات براساس میزان اهمیت

دستهبندی براساس میزان مطلوبیت

فاصله شعاعی از قنات

تأثیر نسبی

تقریب ًا مناسب

 30ـ 20

3

مناسب

نامناسب

 20ـ 0

بیشتر از 30

1
5

مقایسه گزینههای پاسگاه اضطراری براساس شاخص ساختمانهای بلند
پس از وقوع زلزلههای عظیم معموالً بسیاری از ساختمانها بهویژه ساختمانهایی که
قدیمی هستند و یا استانداردهای ساختمان سازی را رعایت نکرده اند ،فرو میریزند و ممکن
است به کاربریهای اطراف مانند پاسگاههای اضطراری نیز آسیب برسانند .با نظر کارشناسان
ماهر در این زمینه ،ساختمانهاي بيش از  4طبقه به دليل حجم باالي مصالح و خطر ريزش
به عنوان عوامل باز دارنده در انتخاب مکانهایی برای استقرار پاسگاههای اضطراری مطرح
ميباشند .حداقل فاصله مكانهاي امن از ساختمانهای 6ـ  4طبقه  18متر ،از ساختمانهای
10ـ 7طبقه  30متر ،از ساختمانهای 15ـ 10طبقه  45متر و از ساختمانهای باالی  15طبقه
 60متر میباشد (امیدوار و همکاران .)15:1388 ،در جدول  11دستهبندی دادههای مربوط به
مراکز دولتی براساس میزان اهمیت نمایش داده شده است.
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دستهبندی براساس میزان مطلوبیت

فاصله شعاعی از پست برق

تأثیر نسبی
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جدول شماره()11ـ دستهبندی دادههای مربوط به ساختمانهای بلند براساس میزان اهمیت
دستهبندی براساس میزان
مطلوبیت

فاصله شعاعی از
ساختمانهای بلند

تقریب ًا مناسب

 30ـ 20

مناسب

نامناسب
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تأثیر نسبی

 20ـ 0

بیشتر از 30

1
3
5

بررسی سازگاری در قضاوتها

تقریب ًا تمام محاسبات فرآیند تحلیل سلسله مراتبی براساس قضاوت اولیه تصمیم گیرنده،
که در قالب ماتریس مقایسات زوجی ظاهر میشود ،صورت میپذیرد .هر گونه خطا و
ناسازگاری در مقایسه و تعیین اهمیت بین گزینهها و شاخصها نتیجه نهایی حاصل از
محاسبات را مخدوش میسازد .به عبارت دیگر ،اهمیت  AHPعالوه بر ترکیب مختلف
سطوح سلسله مراتب تصمیم و در نظر گرفتن عوامل متعدد ،در محاسبه نرخ ناسازگاری
است .نرخ ناسازگاری در واقع ساز و کاری است که سازگاری مقایسات را مشخص میکند.
شکل()1ـ نقشه محدوده خدمات دهی کالنتریهای شهر کرمان

این ساز و کار نشان میدهد که تا چه اندازه میتوان به اولویتهای جداول اعتماد کرد.
تجربه نشان داده است که اگر نرخ ناسازگاری کمتر از  0/1باشد ،میتوان سازگاری مقایسات
را پذیرفت و به صحت نتایج اعتماد نمود .با توجه به انجام این فرآیند از طریق نرمافزا ر �Ex
 ،port Choiceنرخهای ناسازگاری کوچکتر از  0/1میباشند و این نشاندهنده سازگار بودن
مقایسات زوجی معیارها ،زیرمعیارها و گزینهها میباشد (کهوری پور.)98:1390 ،

تعیین امتیاز نهایی (اولویت) گزینههای پیشنهادی پاسگاه اضطراری

جدول شماره()12ـ ماتریس ارزیابی کالنتریها شهر کرمان برای تعیین اولویت مکانهای پیشنهادی
براساس وزنهای حاصل از مقایسات زوجی
شاخصها (زیرمعیار)

وزن
ساختمان نهایی
بلند
0/336

اول

دوم

گزینه مراکز
دولتی
0/040

آسیب
مراکز
پذیری
اسکان
سازه
0/0227

0/1576

0/0362

0/108

0/0517

0/031

0/044

0/013

0/0676

0/032

0/052

0/044

0/034

0/0567

0/0335

0/042

0/037

0/044

0/0185

0/0692

0/0328

0/0485

0/0302

0/018

0/044

0/013

0/0728

0/0332

0/048

0/034

0/015

0/260

0/0156

0/0286

0/0728

0/032

0/0512

0/0278

0/018

0/246

0/0256

0/0315

0/0673

0/021

0/052

0/0253

0/018

0/240

هفتم

0/022

0/0129

0/0667

0/032

0/0516

0/0338

0/018

0/237

هشتم

0/0311

0/013

0/0553

0/0278

0/051

0/0335

0/018

0/229

نهم

0/0367

0/013

0/0605

0/0175

0/052

0/0267

0/018

0/224

دهم

0/044

0/013

0/040

0/0222

0/052

0/034

0/018

0/223

یازدهم

0/0161

0/0262

0/047

0/0327

0/052

0/021

0/018

دوازده

 0/213سیزدهم

ک13
ک17
ک11
ک12
ک15
ک16
ک20
ک21
ک22
ک19
ک23
ک14
ک18

اولویت

خطوط
گاز

پست
برق

قنات

0/0255

0/042

0/0303

0/018

0/0508

0/0337

0/018

0/329

0/049

0/018

0/275

0/018

0/265

سوم

0/261

چهارم
پنچم

ششم

نتایج استخراج شده از جدول باال ،امتیاز نهایی کالنتریهای شهر کرمان (گزینهها) را که با
در نظر گرفتن معیارهای سازگاری و ایمنی و زیرمعیارهای آنها انجام گردید ،نشان میدهد.
در جدول باال ،میانگین امتیازات معیارها ،زیرمعیارها و گزینههای پاسگاه اضطراری در محدوده
کالنتریهای شهر کرمان بهدست آمده و کالنتریها اولویتبندی شدهاند .براساس نتایج

اولویتبندی مکانهای پیشنهادی پاسگاههای اضطراری برای ارائه خدمات شهری پس از وقوع زلزله با استفاده از AHP

در این مرحله ،با تلفیق و ترکیب امتیازات معیارها ،زیرمعیارها و گزینهها که از ماتریسهای
مقایسات زوجی در نرمافزار  Export Choiceحاصل شدند ،امتیاز نهایی هر گزینه بهدست
میآید .با توجه به اینکه تعداد پاسگاههای اضطراری پیشنهادی بسیار زیاد بود ،بهمنظور
اولویتبندی مکانهای پیشنهادی ،کالنتریهای سطح شهر کرمان به همراه پاسگاههای
اضطراری در محدوده شان به عنوان گزینههای پیشنهادی انتخاب شدند و با در نظر گرفتن
وزن نهایی شان اولویتبندی گردیدند .بهمنظور مقایسه گزینهها نیز از نقشههای تهیه شده
حاصل از  GISشهر کرمان و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ( )AHPاستفاده گردید.
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حاصل از نرمافزار  Export Choiceکه در جدول باال آمده است ،مشاهده میشود که کالنتری
 13شهر کرمان واقع در بلوار جمهوری اسالمی جنب ناحیه انتظامی ،کالنتری  17واقع در
بلوار جمهوری اسالمی جنب شهرک الهیه و کالنتری  11واقع در بلوار قدس جنب ترمینال،
بیشترین اهمیت و اولویت را دارند .همچنین کالنتری  18شهر کرمان واقع در ابتدای خیابان
سرآسیاب جنب میدان بیرم آباد ،کمترین اهمیت و اولویت را داراست .بقیه کالنتریهای
شهر کرمان را به همراه میزان اهمیت و اولویتهایشان در جدول باال مشاهده مینمایید.
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نتیجه گیری

برای مدیریت بحران مؤثر الزم است برنامهریزی مناسبی جهت رویارویی با بحرانها انجام
گیرد .یکی از برنامهریزیهایی که بهمنظور آمادگی هرچه بیشتر در برخورد با بحرانهای
طبیعی (زلزله) انجام میشود ،انتخاب بهترین مکان جهت استقرار پاسگاههای اضطراری پس
از وقوع حادثهای مانند زلزله است .بنابراین برنامهریزی صحیح جهت احداث پاسگاههای
اضطراری و اولویتبندی آنها از اهمیت فوق العادهای در رفع بحرانها برخوردار است .به
همین منظور در تحقیق حاضر ،به اولویتبندی مکانهای پیشنهادی پاسگاههای اضطراری
برای ارایه خدمات شهری پس از وقوع زلزله با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی
پرداختیم .روش تحقیق در این پژوهش ،بر اساس روش و ماهیت توصیفی ـ تحلیلی
میباشد و براساس هدف نیز کاربردی میباشد .جامعه آماری تحقیق حاضر شامل خبرگان و
کارشناسان متخصص و دارای تجربه در این زمینه میباشند .بهمنظور مقایسه گزینهها نیز از
نقشههای تهیه شده حاصل از  GISشهر کرمان و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ( )AHPاستفاده
گردید .یافتههای تحقیق نشان میدهد که در بین  13کالنتری موجود در سطح شهر کرمان،
کالنتری  13شهر کرمان واقع در بلوار جمهوری اسالمی جنب ناحیه انتظامی ،کالنتری 17
واقع در بلوار جمهوری اسالمی جنب شهرک الهیه و کالنتری  11واقع در بلوار قدس جنب
ترمینال ،به همراه پاسگاههای اضطراری در محدودهشان بیشترین اهمیت و اولویت را دارند.
همچنین کالنتری  18شهر کرمان واقع در ابتدای خیابان سرآسیاب جنب میدان بیرم آباد ،به
همراه پاسگاههای اضطراری در محدودهاش کمترین اهمیت و اولویت را داراست.
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