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Extended Abstract 

Introduction 

Natural hazards are an issue that most parts of the world deal with in some way. Natural 

disasters and hazards have always had devastating effects on human settlements and heavy 

losses on their inhabitants. Despite many scientific advances, humans are still unable to prevent 

and resist these natural phenomena. Due to being located in the Alborz Mountains, Abyek is 

vulnerable to natural hazards, including a vulnerable earthquake. Considering the role and 

function of the city, city economy and also the effect of interaction factors on each other, this 

study seeks to identify the best places for optimal location of crisis management sites by 

considering the parameters and effective spatial factors, so that due to the very important role of 

crisis management support bases in organizing and managing the crisis, the right place for its 

construction in the city of Abyek, it should be proposed to be considered by the officials in 

proper urban design and planning.  

 

Methodology 

The present study is practical in terms of purpose and descriptive-survey in terms of data 

collection method. After identifying the crisis management indicators in Abyek, a questionnaire 

was designed and after confirming the validity and reliability of the options, it was distributed 

among the statistical community including officials and urban planners. Then, using the method 

of hierarchical analysis process and Expert Choice software, the weight of each decision 

element was determined. After converting the data layers to raster using GIS, finally using the 

Index overlay method, the layers were combined with each other and the most suitable points 

were obtained to create crisis support databases. 

 

Results and Discussion 

Criteria and sub-criteria were used to locate crisis management support bases, according to the 

principles and criteria of the Crisis Prevention and Management Organization of Tehran and 

also the opinion of relevant experts. These criteria and criteria are: population density- Open 

and green space - fire -hospital-cultural centers- Educational Centers- gyms -Fault-Gas station -

Arterial path grade 1& Arterial path grade 2. 

Findings of the research in four indicators: prevention, preparedness, disaster relief and response 

indicated that in the accident prevention index, the results were not satisfactory and show very 
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little dissatisfaction and satisfaction of citizens with crisis prevention measures in Abyek. In the 

field of crisis preparedness, the results were not satisfactory and show the low satisfaction of 

citizens with the readiness of the city of Abyek in the face of crisis. The results of the disaster 

reduction index against the crisis showed very low to moderate citizens' satisfaction with the 

reduction of the effects of natural disasters in the city of Abyek against the crisis and the results 

obtained in the crisis response section also show very low to moderate citizens' satisfaction with 

the reaction of the crisis management headquarters of Abyek city during the crisis. Finally, the 

final weight of all location elements of the Abyak city crisis management support bases was 

determined, and the final weight and value of all elements were obtained as follows: Population 

density, hospital, Fire Stations, first class arterial road, fault, park, second class arterial road, 

cultural, educational use, gas and gas station, sports use. Integration of AHP with Geographic 

Information System. At this stage, all the information layers are restored. Then, according to the 

type of layer and the criteria related to each layer, the layers were prepared using the distance 

tool. In the next step, the weight obtained for each criterion in the network analysis process was 

multiplied by its own spatial layer using the Index Overlay method. Finally, all layers of 

information were combined and the location map of crisis management support bases in Abyek 

was obtained. The map below shows the final output of the work. As it can be seen, according 

to all the steps mentioned, 5 options were identified as optimal for the crisis management 

support bases of Abyek city. 

 

Conclusion 

Due to being located in the Alborz Mountains, Abyek is vulnerable to natural hazards, including 

a vulnerable earthquake. The relative position of the city along the faults of the region as well as 

the worn tissues in the Abyek is the first priority of crisis management in this city. Analysis of 

information obtained from the opinions of city officials indicated that the city of Abyek is in a 

bad situation in terms of crisis management indicators. Then, multi-criteria decision-making 

methods and the use of GIS to determine the optimal location for the establishment of multi-

purpose crisis management bases in the Abyek city showed that five options as the most 

desirable locations for support bases there is crisis management in the Abyek city, and among 

them, the three options that are almost in a better position in terms of indicators such as 

accessibility are: Northeast of the city, the southern part of the city and the northwestern part of 

Abyek. 
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 23/10/1400تاریخ پریرش:                                                 31/06/1400تاریخ دریافت: 

 
 چکیده

و  د. حوادثهستن مخاطرات طبیعی از موضوعاتی است که اغلب نقاط جهان به نوعی با آن دست به گریبان
اند. ها گذاشتهکنان آنبر سا انسانی و تلفات سنگینی هایسكونتگاه بر مخربی اثرات همواره مخاطرات طبیعی

ر برابر درسوده های فهای البرز، وجود گسل و بافتن رشته کوهشهر آبیک به دلیل قرار گرفتن در بی
، ایشیمتحلیلی و پی -پذیر است. پژوهش حاضر با روش توصیفیلرزه، آسیبمخاطرات طبیعی از جمله زمین

نی مداد رساراکز امیابی های مدیریت بحران در شهر آبیک، معیارهای مؤثر در مكانپس از شناسایی شاخص
وثر در عناصر م رها وع بحران را شناسایی نمود و برای تعیین اهمیت و ارزش هر یک از معیادر هنگام وقو

د وش فرآینرده از ای طراحی و در بین کارشناسان و متخصصین توزیع گردید. با استفاتصمیم، پرسشنامه
 تعیین شد. ها و عناصر تصمیم،وزن هر یک از معیار Expert Choice افزارتحلیل سلسله مراتبی و نرم

ر معیار وندان از چهامعیار اصلی مدیریت بحران نتایج نشان داد میزان رضایت شهر 4مقایسه میانگین وزن 
ترین ها، بههرکیب الیهای مدیریت بحران و تیابی پایگاهباشد، سپس با وزن دهی عناصر مكاناصلی کم می

ه ب( GISی )غرافیایجاتی در سیستم اطالعات های اطالعها برای ایجاد آن مشخص شد. از تبدیل الیهمكان
های پشتیبانی هپنج گزینه به عنوان بهترین مكان پایگا Index overlayرستر و با استفاده از روش 

ی هاقسمت ینه درهای مورد ارزیابی، سه گزمدیریت بحران در شهر آبیک پیشنهاد شد که بر اساس شاخص
تر های برهن گزینربی شهر، موقعیت مناسبتری داشته و به عنواشرقی شهر، جنوب شهر و در شمال غشمال

 پیشنهاد شده است. 

 یابی، مدیریت بحران، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، آبیکمكان واژگان کلیدی:
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 مقدمه
 هایسكونتگاه بر مخربی اثرات بیش از گذشتهطوفان و ...  لرزه،زمین سیل، نظیر بالیای طبیعی در چند دهۀ اخیر، وقوع

هـای علمـی   با وجود پیشـرفت اند. به عبارت دیگر، ها داشتهبر ساکنان آن انسانی و همچنین تلفات جانی و مالی سنگینی
کـه تقریبـاً هـیچ    فراوان، بشر قادر به مقاومت در برابر این رخدادهای طبیعی و جلوگیری از خطرات آن نیست، به طـوری 

گلـی و  سیاهها و حوادث گوناگون در امان بوده باشد )حسینیتوان یافت که از بحرانمیجای کرة خاکی و هیچ شهری را ن
 679، 2018هزار نفر جمعیت در سال  500شهر با حداقل  1146(. به طوریكه بر اساس پژوهشی از 186: 1399همكاران، 
لرزه، زمـین لغـزش یـا    زمین درصد( در معرض حداقل یكی از شش نوع بالی طبیعی طوفان، سیل، خشكسالی، 59شهر )

 و اصـولی  غیر سازهای و ساخت ساختمانی، هاینامهنظام و قوانین (. فقدانUN,2018:9فوران آتشفشان قرار داشتند )
اسـت )   داده افـزایش  تـوجهی  قابـل  میزان مخاطرات طبیعی برابر در را پـذیری مردمآسـیب آمـادگی، سطح بودن پایین

 یكپارچه عنوان موضوعی به امروزه پایدار، توسعه و طبیعی بالیای (. از این رو مدیریت144: 1398محمدنژاد و همكاران، 

 طبیعـی  کاهش بالیای هایبرنامه با یكپارچگی بدون واقعی توسعه منابع، محدود بودن به توجه شود. بامی گرفته نظر در

سازد، عدم پیشگیری و عدم آمادگی جهت مقابلـه بـا   یک فاجعه میهای طبیعی آنچه از این پدیدهبود.  نخواهد پذیرامكان

 اصـلی  است و شاید چـالش  "مدیریت بحران اصول" کارگیری به ترین اقداماتضروری از یكی . بنابراین،عواقب آن است
زا اسـت  عوامل بحران از وسیعی طیف بین منسجم تصمیمات مناسب و اخذ برای الزم اطالعات کسب بحران مدیریت در
 (Treurniet and Jeroen Wolbers, 2021:23  از این رو، از مهمترین مواردی که همـواره در بحـران .)  هـای

 بسـتر  کـردن  مهیـا  هـا، پایگـاه  این ایجاد از های مدیریت بحران است. هدفیابی پایگاهمختلف مد نظر بوده است، مكان
 هـای بحـران  ویـژه  به مختلف هایبحران در مقابله و آمادگی پیشگیری، اقدامات تحقق برای مناسب تاکتیكی و عملیاتی
 . باشدمی شهرها بحران مدیریت سیستم نمودن پذیر تاکتیک دیگر عبارت به و طبیعی
 در که طبیعی بالیای نوع 40 است که از دنیا حادثه خیز کشورهای از یكی ایران کشور دهدمی نشان آمار که همانطور
 جزو ایران که شده باع  کشور در طبیعی بالیای چنین پیوند. وجودمی وقوع هب ایران در آن مورد 31 دهد،می رخ جهان
 دستیابی جهت در بیشتر تالش برای عاملی خود این (.7: 1385باشد )بیروریان،  اینگونه بالیا زمینه در نخست کشور 10

 چنین آمیز فاجعه ابعاد رساندن حداقل به در منطقی برخورد و مقابله جهت منسجم هاییراهكار و هاروش به عملی
ت و ریـزی و مدیریت بـحـران اسـبـرنـامـهاست. با توجه به مطالب فوق که حاکی از اهمیت توجه به  هاییرخداد

استقرار مراکز امدادرسانی پس از وقوع  های مناسب بـرایتعیین مكانهمچنین اهمیتی که آمادگی در مدیریت بحران و 
که به سبب موقعیت نسبی و « شهر آبیک»ن موضوع بسیار ضروری است و از جمله در دارد، پرداختن به ای بحران
های توپوگرافی از خطرپذیری نسبتاً باالیی در مخاطرات طبیعی برخوردار است، توجه به مدیریت بحران در آن از ویژگی

 اهمیت بسیاری برخوردار است. 
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 لرزه در استان قزوینندی خطر زمینبهای اطراف آبیک و پهنه. موقعیت گسل1شکل شماره 

 (سازمان مدیریت بحران قزوین منبع: ) 

 

توان گفت با توجه به شرای  توپوگرافی خاص خود، در جایگاه به عبارت بهتر، آبیک یكی از شهرهای ایران است که می

مجاورت بالفصل آن قرار گرفته و  هیمالیا در–بندی با خطر نسبی باال قرار دارد. رشته کوه البرز و امتداد گسل آلپ پهنه
  در مناطقی نیز، شهر در امتداد این گسل بنا شده است.

 

 
 های اطراف آن. موقعیت شهر آبیک در کنار گسل2شکل شماره 

 ( 1400منبع: )نگارندگان، 

 

 نخست یتاولو بافت این احیای و بازسازی که باشدمی فرسوده هایبافت با هاییمحله دارای آبیک شهر ،همچنین
 نقش به توجه طلبد. از این رو، باای را میبنابراین توجه به این امر مطالعات همه جانبه .باشدمی شهر این بحران مدیریت

یكدیگر، این پژوهش در پی آن است که بهترین  بر هاکاربری متقابل عوامل تأثیر همچنین و شهر اقتصاد شهر، کارکرد و
 را شناسایی نماید، تا مكانی مؤثر عوامل و پارامترها گرفتن نظر در با های مدیرت بحرانایگاهپ بهینه یابینقاط برای مكان
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-های مناسب شهری مورد توجه مسئوالن شهر آبیک قرار گیرد و قبل از بروز مخاطرات، مقاومریزیدر طراحی و برنامه

 سازی الزم صورت پذیرد. 
هری و ش ریزانبرنامه دانان،مواره یكی از مباح  اساسی در میان جغرافیاریزی مناسب و مدیریت بهینۀ بحران، هبرنامه

 وی موجود شهرها های صورت گرفته برایمتخصصان علوم شهرسازی و توسعۀ شهرها بوده است. درعین حال، پژوهش
گفت؛  داین بایبنابر ارند.یا شهرهای در حال احداث یا به صورت علمی و تخصصی صورت نگرفته و یا نیاز به بازنگری د

 ریـزی وهبـرنـامـ ردیكی از موارد مهم که  بحراناز وقوع  یشهای مناسب پتعیین مكاندرخصوص مدیریت بحران و 
 شارها ین تحقیقاتا از نمونه چند به اینجا هایی صورت گرفته است که درت تاکنون پژوهشمدیریت بـحـران اسـ

  :شودمی
ق ه از تلفین موقت با استفادیابی مراکز اسكاتحلیل فضایی و مكان»وهشی با عنوان ( در پژ1391پور و همكاران )داداش
ام پیمایشی انج -وصیفیکه با روش ت« تهران( 16و سامانه اطالعات جغرافیایی )منطقه AHP ای تحلیل شبكهفرآیند 

ای وضع موجود را دار ربریشاخص: میزان سرانه خدماتی، هزینه تملک و کا 3های مطالعه شده دادند، از میان شاخص
وی را ط فشار قم خطوبیشترین و سه شاخص میزان مجاورت با حریم معابر محورهای ارتباطی، صنایع آالینده و حری

ان بعثت و دو بوست وکرده  خانمان معرفیدهی افراد بیدارای کمترین میزان اهمیت در فرآیند گزینش مكان برای سكونت
تبیین »ر (، د1391مانیان )بپور و بهرام های اسكان موقت شناسایی نمودند.استقرار سایت ترین مكان برایبهمن مناسب

 گر مكانیا استفاده از تحلیل، ب«در منطقه سه شهر تهران GISهای مدیریت بحران با استفاده از الگوی جانمایی پایگاه
تحلیل  وا ترکیب عاتی رای اطالعاتی، اطالهسیستم اطالعات جغرافیایی و تعریف معیارهای مورد نظر به صورت الیه

ت بلوك در نهای وحاسبه مهای هر بلوك نموده و در نهایت ارزش نهایی هر بلوك را با توجه به میانگین ارزش پیكسل
بی مراکز امدادرسانی در شهر یزد یامكان»در  ،(1393ها ارائه نمودند. رضایی و همكاران )مناسب برای استقرار این پایگاه
ضریب اهمیت و AHP های، با استفاده از روش تحلیل شبكه«GIS FUZZYای و با استفاده از فرآیند تحلیل شبكه

های تمانساخ ز گسل و فاصله ازدر این میان سه معیار ترا کم جمعیتی، فاصله ا ارزش نهایی معیارها را محاسبه کردند که
 مراکز یابیمكان»ی با عنوان (، در پژوهش1397) و همكارانآبادی جمالبلند مرتبه، حائز بیشترین اهمیت شناخته شدند. 

از  با استفاده« بزوارس شهر: موردی مطالعه شهری، هایدر سكونتگاه احتمالی لرزهزمین از پس جمعیت موقت اسكان
 رایب شهری ازب فضاهای و هاپارك جمله از مناسب نظرات کارشناسان و به روش دلفی به ابن نتیجه رسیدند که فضاهای

س از ان موقت جمعیت پحال بهترین مكان برای اسك عین در. ندارد وجود سبزوار شهر سطح در شهروندان موقت اسكان
 .یدگرد تعیین شریعتی نهنرستا و ملی باغ شهربازی، ارم، پارك در شهر به ترتیب مرکز و شمالی بخش لرزه، درزمین

 كردروی با سیل برابر رد خوزستان ناحیه آوریتاب ارزیابی»د با عنوان: در پژوهش خو(، 1398استعالجی و همكاران )
های گاها، سكونتهودخانهرکه با روش تلفیقی انجام دادند، نتیجه گرفتند که شرای  اقلیمی و محیطی « بحران مدیریت

یادی ی زاهبیانگر چالش ها،یابی نادرست زیرساختسازهای انجام گرفته و مكانوحوضه نفوذ، فضاهای موجود و ساخت
( در پژوهشی با عنوان: 1399در ساماندهی وضع موجود در مدیریت بحران در این استان بوده است. صفری و همكاران )

که در  «ی شهودینطق فازملرزه با استفاده از منطق فازی کالسیک و یابی برای اسكان موقت پس از وقوع زمینمكان»
دم وجود عر شرای  هودی دشگیری از منطق فازی دادند، به این نتیجه رسیدند که بهره منطقه دوشهرداری تهران انجام

رای بدارد و  هاوشدادة مناسب، کافی و مرتب  و همچنین وجود متغیرهای مشكوك عملكرد بهتری نسبت به سایر ر
 لرزه، از این روش استفاده کردند. تعیین نقاط مناسب اسكان موقت پس از زمین

دیدگان پس از ررسی افزایش ایمنی محل اسكان موقت آسیبب»در پژوهش خود:  ،(2009ن )و همكارا 1ارال انو
وری محل یک مدل چندمنظوره شامل ایمنی، هزینه و بهره با استفاده از اطالعات و مبانی نظری،« مخاطرات طبیعی
-یک روش تجزیه»در تحقیق خود با عنوان  ،(2015)1و سامسونگ لیم 2زیفن لیود. دیدگان را ارائه نمودناسكان آسیب

                                                           
1. El-Anwar 

2. Xuefen Liu 
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که با تجزیه و تحلیل فضایی در کشور استرالیا و با کمک سیستم اطالعات « وتحلیل مكانی برای مدیریت سكونت
های اسكان اضـطـراری های مناسب احداث مكانتوان مكان( انجام دادند، به این نتیجه رسیدند که میGISجغرافیایی )
های اسكان پذیر بودن مكاندسترس ارزیابی»در پژوهش  ،(2016) 3و اسلو 2یونال تحلیلی تعیین نمود. هــایرا با روش

، پارامترهایی مانند فاصله از مراکز درمانی، فاصله از («GISاضطراری بـا اسـتـفـاده از سیستم اطـالعـات جغرافیایی )
س مطالعه خود قرار داده و به این نتیجه رسیدند که از خطوط گسل، تراکم جمعیت، فاصله از فضاهای باز شهری را اسا

بلوك از فضای  333بلوك از فضای مدرسه و  275بلوك از فضای باز،  164های شهر آدانای کشور ترکیه، مجموع بلوك
 های اسكان اضطراری هستند.سبز مناسب برای احداث مكان

-نرم ستفاده ازبا احران های مدیریت بو شناسایی پایگاه هایی به منظور مدیریت بحرانبنابراین، هر چند پژوهش   

یریت که دانـش مد ایوهشـیـ تاکنوندر ایران و جهان انجام شده است اما،  Arc GISهمچون  افزارهای تحلیل مكانی
یگر به داز سوی  ده باشد ولحاظ کر هایابی پایگاهکارگیری آن در فرآیند مدیریت بحران را در مكان به زمین و نحوه

 تصـوربیک آه در شهر به ویژ، یابی مطلق( توجه داشـتـه بـاشـدمكان هــا )نـه صـرفـاًآن تعیین اولویت مكانی احداث
 .شودی. بنابراین پژوهش پیش رو تحقیقی جدید بوده و قابل اعتنا و کاربردی محسوب منگرفته است

 
 

 مبانی نظری
 بحران و مدیریت بحران

 و آیـد، سـختی  مـی  وجـود  بـه  ناگهـانی  طـور  به انسانی و طبیعی عملكردهای و رخدادها اثر در که است ایحادثه بحران
 و اضـطراری  ملیـات ع و اقـدامات  به نیاز آن کردن برطرف و کندمی تحمیل انسانی جامعه یا مجموعه یک به را خسارت

 –روانـی  و طـی محی زیسـت  شـدید  گـی ریخت درهم از است عبارت بحران بهداشت، سازمان تعریف دارد. طبق العاده فوق
شـامل:   کلـی  دسـته  پـنج  در هـا بحران کلی طور است. به آن به مبتال جامعه انطباقی، ظرفیت از فراتر بسیار که اجتماعی
-فعالیـت  با مرتب  ایهها و بحرانمحیطی، اپیدمی زیست هایهوایی، بحران و آب هایشناختی، بحرانزمین هایبحران

 (.42: 1393بدری و همكاران،)شوند می دیبنانسان طبقه های
 مشـاهده،  بـا  که است یعموم و دولتی اجرایی هایدستگاه و دولتی مقامات ریزیبرنامه و عملكرد فرآیند بحران مدیریت
 هـا بحران از کنندمی تالش موجود ابزارهای از استفاده با هماهنگ و جامع یكپارچه، صورت به ها،بحران تحلیل و تجزیه
 سـطح  تـا  اوضـاع  هبـود ب و سـریع  امدادرسانی الزم، آمادگی آثار، کاهش جهت در آنها بروز صورت در یا نمایند گیریپیش

اسـاس   ه طور کلـی بـر  نمایند. مدیریت بحران در برگیرندة عملیات و اقدامات پیوسته و پویاست و ب تالش عادی وضعیت
 پورمحمـد )سـتوار اسـت   رهبری و کنترل( در مواقع بحرانی ا ریزی، ساماندهی، تشكیالت،تابع کالسیک مدیریت ) برنامه

برای  شرای  ینه سازیبه از عبارت است بحران مدیریت با بحران رابطۀ.به عبارت دیگر،  (.13: 1383 مروستی، وهوشمند
 (. 135: 1399آن ) طوطیان و میراکبری،  از ناشی هایخسارت رساندن حداقل به و بحران با مقابله

 
 بحران مدیریت شتیبانیپ پایگاه

انـد.  شـده  منظـوره ایجـاد   چند ویژه و پایگاه هایبا عنوان پایگاه اصلی کاربری دو با بحران مدیریت پشتیبانی هایپایگاه
 بـرداری بهـره  مـورد  و شده احداث بحران مدیریت اختصاصی کارکردهای با صرفاً که است پایگاهی ویژه، پایگاه از منظور
 در کـارکرد معمـولی   بحـران و  زمـان  در بحران مدیریت کارکرد دو که است پایگاهی منظوره چند یگاهگیرد. و پامی قرار
 شـهری،  ازنواحی یک هر در المقدورحتی که شده ریزیبرنامه ایگونه به و است شده گرفته نظر در آنها برای عادی زمان

                                                                                                                                                                          
3. Samsung Lim 

4. Unal 

5. Uslu 
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 ایجاد از راهبردی (. هدف9: 1385، تهران شهر بحران مدیریت و پیشگیری سازمان)شود  احداث منظوره چند پایگاه یک
 هـای بحران در مقابله و آمادگی پیشگیری، اقدامات تحقق برای مناسب تاکتیكی و عملیاتی بستر کردن مهیا هاپایگاه این

 بحـران  مـدیریت  سیستم نمودن پذیر تاکتیک دیگر عبارت به و لرزهزمین نظیر بزرگ طبیعی هایبحران ویژه به مختلف
 شرای  در مردم توس  آنها مؤثر شناسایی و درازمدت در هاپایگاه این داشتن نگه زنده و پویا فعال، جهت. باشدمی هرهاش

 ترتیـب  ایـن  بـه . است شده گرفته نظر در هامجموعه این برای نیز( بانوان مختص)ورزشی و آموزشی هایکاربری عادی،
 یابد.تحقق می نیز باشدمی جامعه در نشاط و ادابیش ترویج و سازی فرهنگ همانا که دیگر عمده هدف
 حادثـه،  ارزیـابی  سیستم و رزهلزمین اطالعات ثبت جهت شتابنگاری شبكه توسعه ها،پایگاه این در استفاده موارد جمله از

 یتمـدیر  و شـگیری پی سـازمان )باشدشهرها می بحران مدیریت و پیشگیری سازمان مقابله عملیات هدایت و کنترل مرکز
 متـر  1250 حـدود  بنایی زیر در کشورما ها،پایگاه برای شده تعریف کارکردهای به توجه (. با9: 1385، تهران شهر بحران
 و ورزشـی  -موزشـی آ بحـران،  مـدیریت  ویـژه  اداری قسـمت  سه از و هر پایگاه شده گرفته نظر در پایگاه هر برای مربع

 (:6: 1385، تهران شهر بحران مدیریت و پیشگیری ازماناست ) س شده تشكیل زیر شرح به پیرامونی فضاهای
 بـه  بـودن  نزدیـک )  رانبحـ  مدیریت گانههفت معیارهای کردن لحاظ با مناسب زمین انتخاب در شده گرفته کار به دقت

 موقـت،  اسـكان  هـای حلم به نزدیكی مرتبه، بلند هایساختمان از دوری و اطراف در باز فضای وجود مسكونی، کاربری
)  زمـین  مخاطرات عیارهایم همچنین و...(  و سازخطر تأسیسات و هاساختمان از بودن دور مناسب، دسترسی شبكه ودوج
 ضـرایب  نیـز  و...(  و ناپایدار هایزمین و هاشیب مجاورت قنات، حریم سست، هایخاك و گسل مجاورت در احداث عدم

 در مناسـبی  ایمنـی  رایدا شـده  احـداث  هایپایگاه مجموعه که شده باع  هاپایگاه سازه طراحی در شده منظور اطمینان
 باشند. لرزهزمین جمله از گوناگون حوادث برابر
 

 یابیهای مکانمدل

یابی را از نظر تكامل و توسعۀ زمانی بـه سـه دوره   های مكانیابی، مدلهای مكانها ونظریهبا توجه به سیر تحول تئوری
 اند:تقسیم کرده

 (1940تا  20دن مسأله ) از ابتدای قرن فرموله کر -1

 (1960تا  1950ها در بخش صنعت ) دهه های اربرد مدلک -2

 به بعد(. 1970رسانی )ها در بخش عمومی و خدماتتوسعه مدل -3

ج از های مرتب  با حمل و نقل که منتی هزینهالعاده آنها روشوند تأکید فوقوقتی این مطالعات از نظر تاریخی ارزیابی می
ه محل بیمار یـا  های فوریت و اضطرار، مانند اعزام آمبوالنس بشود. به ویژه در حالتباشد، به وضوح نمایان میفاصله می

 یابی عبارتند از:های مكانی از مدل(. برخ499: 1384ارزانی، نشانی به محل حریق) خواجهخودروهای آتش
 

 1(AHPمدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی )

 2گیری است که اولین بار توسـ  تومـاس ال سـاعتی   های تصمیمتحلیل سلسله مراتبی یكی از کارآمدترین تكنیک فرآیند
گیـری بـا   های طراحی شـده بـرای تصـمیم   ترین سیستم(.  این تحلیل از جامع1380مطرح شد )زبردست،  1980در سال 

کنـد. ایـن روش ابـزاری    ت سلسله مراتبی فراهم مـی معیارهای چندگانه است، زیرا امكان فرموله کردن مسائل را به صور
باشد که خصوصیات اصلی آن بر اسـاس مقایسـه   پذیر برای بررسی کمّی و کیفی مسائل چند معیاره میقدرتمند و انعطاف

(.  روش مبتنی بر فرآیند تحلیل سلسله مراتبی بر پایۀ سه اصل قرار دارد: تجزیـه،  Ngai, 2005: 29باشد  )زوجی می
گیری را به سلسله مراتبـی کـه در   ها. اصل تجزیه مستلزم آن است که مسئله تصمیمای و ترکیب اولویتوت مقایسهقضا

ای الزم است که در سطح مـورد نظـر از سـاختار    برگیرندة عناصر اصلی مسئله است، تجزیه کند. در اصل قضاوت مقایسه

                                                           
1- Analytical Hierarchy process 
2- Thomas L. Saaty 
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به مقایسه دو به دو از عناصر مورد نظر پرداخته شـود. بنـابر اصـل    سلسله مراتبی و در ارتباط با منشأ آنها در سطح باالتر 

مقیاس که در سطح متفاوتی از سلسله مراتب  –های محلی مبتنی بر نسبتترکیب نیز با در نظر گرفتن هر یک از اولویت
ها ( یعنی گزینه ترین سطح سلسله مراتبی )های مربوط به عناصر در پایینبه دست آمده است، مجموعه مرکبی از اولویت

 گردد. ایجاد می

 
  1یابی تخصیصمدل مکان

 کنند و اختصـاص تقاضـا بـرای مراکـز بـر     اکز خدمات مشخص میهایی را برای مریابی تخصیص، مكانهای مكانمدل
ا هـای اختصـاص منـابع ر   ای در محی  شبكه است که تحلیلکنند. تخصیص برنامهاساس موضوعات خاصی را فراهم می

بـرای نمونـه    کنـد. یدا مـی ترین مرکز )حداقل هزینه سفر( را برای هر اتصال در شبكه پدهد. این برنامه نزدیکمی انجام
 تـرین ن نزدیـک نشانی به هر خیابان شـهر یـا مشـخص کـرد    ترین ایستگاه آتشتوان برای یافتن نزدیکتخصیص را می

نگی توزیـع  سازد که مـدلی بـرای چگـو   امكان را فراهم می آموز مورد استفاده قرار داد. تخصیص، اینمدرسه به هر دانش
ه ممكن است راف آنها )کنشانی یا سایر مراکز خدماتی( و خطوط اطهای آتشمیان مراکز مختلف ) مانند مدارس، ایستگاه

 (.54: 1393)عزیزی، های، خطوط برق و غیره باشد( به وجود آوردخیابان
هـای  تصـال اتجمعی از  ر مقاومت به حرکت، یا رسیدن به ظرفیت هر مرکز و به صورتتخصیص منابع تا زمان رسیدن به حداکث

قیقه از یـک ایسـتگاه   د 5ه زمانی هایی که در فاصلاختصاص یافته به هر مرکز ادامه می یابند. برای مثال به منظور یافتن خیابان
ریـف کـرد. مـدل تخصـیص     دقیقه برای شـبكه تع  5 باشند، بایستی مقدار حداکثر مقاومت به حرکت را به میزانآتش نشانی می

. انـد د، توسعه یافتـه باشنترس مییابی برای یافتن موقعیت بهینه مراکز خدماتی که به تمام کاربران به بهترین وجه قابل دسمكان
 (.یزی، پیشینسازد )عزکنندگان مشخص شده برای آن )تخصیص( را بهینه میخدمات بالقوه و استفاده ها ارتباط بیناین مدل

 روش پژوهش
 گرفته صورت تحلیلی و پیمایشی -توصیفی روش از استفاده با که است کاربردی نوع از هدف لحاظ به حاضر پژوهش
های مدیریت شاخص متخصصین، و کارشناسان نظرات از گیریبهره و ایکتابخانه مطالعات از استفاده با ابتدا .است

 و اهمیت شد و برای تعیین شناسایی بحران وقوع هنگام در رسانی امداد مراکز یابیمكان در موثر پارمترهای بحران و
و  ای طراحیاستفاده شد. بدین صورت که، پرسشنامه AHPاز مدل  تصمیم، در مؤثر عناصر و معیارها از یک هر ارزش
 آوری شده با نرم افزار عریزان شهری توزیع گردید. سپس اطالعات جمجامعه آماری شامل مسئولین و برنامه بین در

SPSSهای آماری )رگرسیون چند متغیره( تحلیل شد. برای تعیین روایی از روش روایی صوری )نظر و آزمون
درصد حجم  20متخصصان( و برای تعیین پایایی )اعتبار( آنها از آلفای کرونباخ استفاده شد. ضریب پایایی سواالت در 

 حاصل نشان داد که پرسشنامه از پایایی قابل قبولی برخوردار است.به دست آمد و نتیجه  870/0نمونه، 
 تصمیم عناصر از یک هر وزن  Expert Choice افزار نرم و مراتبی سلسله تحلیل فرآیند روش از استفاده با سپس 

جهت ایجاد ترین نقاط بو مناس ترکیب یكدیگر با هاالیه Index overlay روش از استفاده با نهایت و در شد تعیین
 های پشتیبانی از بحران بدست آمدند.پایگاه
 الصه شده است:( خ1جدول)های مدیریت بحران که در مراحل چهارگانه در شاخص

 

 

 

 

                                                           
1. Location Allocation Model 
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 . مراحل چهارگانه مدیریت بحران1شماره جدول 

 مقررات همگانی مراحل چهارگانه مدیریت بحران

 پیشگیری: -1
ز لی احتمااهای لوگیری از آسیبمجموعه اقدامات پیشگیرانه به منظور ج

 بحران.

 نش دری واکهای دوجانبه، آموزش کارکنان نهادهاتوافق در مورد همكاری
ی از تیبانای پشهیابی پایگاهها، مكانبرابر خطر، تغییر محل جمعیت و سازه

 بحران، مشاوره در امور مربوط به بحران.

 آمادگی: -2
تی سهیالتوان عملیاتی و ایجاد مجموعه اقدامات فوری برای افزایش ت

 هایی که روی داده است.برای واکنش مؤثر در برابر حادثه

، طراریع اضحفظ پایایی و تداوم خدمات دولت، شبكه انتشار خبر در مواق
 وها حت طرمراکز عملیاتی، اطالعات عمومی در موقع اضطرار، اجرای درس

 مدیریت استفاده صحیح از منابع.

 اجعه:کاهش اثر ف -3
ادث مجموعه اقداماتی برای کاهش یا از بین بردن میزان خطر حو

 طبیعی و تكنولوژیک بر جان و مال مردم در بلندمدت.

ریت ، مدیرسانی حادثههای اطالعمقررات ساختمانی، بیمه حوادث، شبكه
 یمنی،ات اکاربری اراضی، تجزیه و تحلیل حادثه، تحقیق و پژوهش، مقرر

 ا جریمه مالیاتی.جایزه خوش حسابی ی

 واکنش: -4
جات نرای بمجموعه اقدامات پیش از وقوع، حین یا پس از وقوع بحران، 

-د میا وارهایی که به اموال آنهجان مردم و به حداقل رساندن خسارت

 آید و افزایش اثربخشی عملیات بازسازی.

ز اردم سازی متشكیل ستاد مرکزی برای هدایت عملیات اضطراری، آگاه
ان ه جریبمن، دادها، جستجو برای یافتن مصدومان و انتقال به مناطق اروی

 انداختن شبكه اعالم خطر، مدیریت منابع و امكانات موجود.

 

 

 

ت. ست استفاده شده اسهای پشتیبانی مدیریت بحران از معیارها وزیرمعیارهایی که در جدول زیر آورده شده ایابی پایگاهبرای مكان
ان مربوط، کارشناس نظر ،نتوجه به اصول و ضواب  سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران و همچنی )این معیارها با

 .انتخاب شده است(

 یابی مراکز امداد رسانی. معیارها و ضوابط مکان2جدول شماره 
 ضوابط معیار

 حداقل فاصله با نواحی با تراکم باالی مسكونی*1 تراکم جمعیت

 متر 500فاصله با این فضاها  نیترطلوبم* فضای باز و سبز

 متر 2000فاصله با این کاربری  نیترمطلوب** نشانیآتش

 متر 1500فاصله با این کاربری  نیترمطلوب** بیمارستان

 متر 1000* حریم حداکثر  مراکز فرهنگی

 متر 1000* حریم حداکثر  مراکز آموزشی

 رمت   1500*حریم حداگثر   های ورزشیسالن

 متر 200حریم * گسل

 متر 200حریم * پمپ بنزین و گاز

 متر 200فاصله با این معابر  نیترمطلوب* 1راه شریانی درجه

 متر 100فاصله با این معابر  نیترمطلوب* 2راه شریانی درجه

(1385اصول و ضوابط سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران منبع: )نگارندگان با توجه به   

 

 

                                                           
 (.1385حران، دیریت بم. این ضواب  توس  سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران تعیین شده است )رواب  عمومی سازمان پیشگیری و *

 **. این ضواب  براساس نظر کارشناسان اعمال شده است.
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 های پشتیبانی مدیریت بحرانیابی پایگاهسلسله مراتب پارامترهای قابل بررسی جهت مکان .3شکل شماره 

 

کنندگان پخش گردید. اطالعات حاصل ای طراحی و در میان مسئولین شهر و استفادهمتغیر های فوق در قالب پرسشنامه
ه شد. به منظـور تحلیـل اطالعـات از روش رگرسـیون یـک      تحلیل و نتایج آن ارائ  spssاز پرسشنامه با کمک نرم افزار

 متغیره و چند متغیره استفاده شده است. 

 محدودۀ مورد مطالعه
در شرق استان واقع شده کیلومتر مربع  1418باشد که با مساحتی بالغ بر های استان قزوین میشهرستان آبیک یكی از شهرستان

(. این 37.ص 1383سطح استان را به خود اختصاص داده است )طرح جامع آبیک  درصد از مساحت 9/8و در حدود ( 4است )شكل 
شهرستان به دو منطقه کوهستانی و دشت، قابل تقسیم است که سطح دشتی آن به طور کلی هموار بوده و شیب آن به میزان 

یابد و در مناطق درصد افزایش می 15تا  5ای شیب آن به میزان باشد و در نزدیكی اراضی دامنهدرصد می 3درصد تا  1کمتر از 
 (.53.ص 1383رسد )طرح جامع آبیک درصد نیز می 50درصد  و حتی در برخی مناطق به  30کوهستانی شیب آن به 

حلقوی است. سیستم شطرنجی سیستمی اسـت   -ای تقریباً دارای نوعی شبكه شطرنجی شهر آبیک از نظر ساختار شبكه
ادی گره یا نقطه تقاطع وجود دارد. معموالً در این حالت کلیه نقاط توسـ  شـبكه پوشـش    غیر مرکزی که در آن تعداد زی

ها بـا  پذیر است. در آبیک، بیشتر خیابانداده شده است و توسعه شبكه به هر سمت و بطور نامحدود بصورت نظری امكان
غربـی اسـت. شـهر از     -از شـرقی   جنوب به مراتب بیشـتر  -های موازی در جهت شمال هم موازی بوده و تعداد خیابان

شود و از طریق بلوار طالقانی از سمت شرق به جاده اصلی آبیک هشتگرد و از غرب به جاده اصلی آبیک قزوین متصل می
قزوین و از جنوب شهر از طریق بلوار شهدای هفتم تیر به میدان شهداء  -شمال توس  بلوار امام خمینی به آزادراه تهران 

 (.187، ص 1383گردد )طرح جامع شهر آبیک، آهن و احمد آباد متصل میو سپس به راه
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 موقعیت شهر آبیک .4شکل شماره 

 

 ( 1400منبع: ) نگارندگان،

 

 

 ها در شهر آبیک. کیفیت ساختمان .5شکل شماره 

 منبع: ) طرح جامع آبیک(
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 هاافتهبحث و ی
بیشترین میـزان   ،ها کامل گردید. همچنیندرصد آنها توس  خانم 37ها توس  مردان و نامهسش% پر 63از نظر جنسیت، 

 سال بودند. 25تا  20سال و سپس گروه سنی   30تا  26شوندگان گروه سنی پرسش

 

 . پاسخگویان شهر آبیک بر حسب جنسیت، سن3جدول شماره 

 

 

 

 

-اند دارای مدرك تحصیلی دیپلم  و باالتر مـی ها پاسخ دادهدرصد افرادی که به پرسشنامه 45از نظر تحصیالت، بیش از 

سـال دارای    30-26راد گروه سنی توان گفت که اغلب افاند میهای سنی که پرسشنامه را پر کردهباشد. با توجه به گروه
 اند. تحصیالت دانشگاهی بوده

 

 

 و سابقه سکونت تعداد پاسخگویان شهر آبیک بر اساس میزان تحصیالت .4جدول شماره 

 

 
 
 
 
 
 

% از افراد سابقه سكونت  21باشند و سال را در شهر آبیک دارا می 5شوندگان سابقه سكونت باالی پرسش %79بیش از 
 باشند. سال را دارا می 5کمتر از 

 
 های استنباطییافته

ای و نظرخواهی از مسئولین بدست آمد، در قالب های کتابخانهبر اساس یافته شاخص اصلی مدیریت بحران که
ای طراحی و به منظور بررسی و ارزیابی وضعیت موجود شهر، بین مسئولین شهر توزیع گردید. اطالعات بدست پرسشنامه

 آمده در قالب جداول زیر خالصه و ارایه گردیده است:
 
 
 
 
 

 36-40 31-35 26-30 20-25سن  درصد فراوانی جنسیت

 10 15 24 20 63 76 مرد

 8 11 17 15 37 44 زن

 18 26 41 36 100 120 جمع

 جمع فوق لیسانس لیسانس فوق دیپلم دیپلم زیردیپلم  تحصیالت 

 120 1 17 26 43 33 فراوانی

 ---- ----- 15بیشتر از  15تا  10 10تا  5 5کمتر از  سكونت در آبیک به سال

 120 ---- 26 37 32 25 فراوانی
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  پیشگیری 
 

 افراد در خصوص شاخص پیشگیری، در مدیریت بحران : نظر5جدول شماره 

وزن 

نهایی 

هر 

 سوال

 سواالت فراوانی

ف
دی
ر

 

ی
یر
شگ
پی

 

یاد
ی ز
خیل
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ز

  
وس
مت

 

 کم

کم
ی 
خیل

 

-به نظر شما پیشگیری از بحران کمكی در راستای کاهش خسارات انجام می 68 32 20 0 0 6/1

 دهد ؟
1 

 2 گیرد ؟در امور مربوط به بحران تا چه حدی صورت میبه نظر شما مشاوره  37 56 27 0 0 91/1

به نظر شما تا چه میزان اقداماتی در جهت پیشگیری از بحران صورت گرفته  64 41 15  0 9/0
 است ؟ 

3 

 4 کنند ؟ به نظر شما ساکنین شهر اقدامات پیشگیری از بحران را رعایت می 55 39 24 2 0 77/1

 5 ان سرعت راه اندازی مراکز یاری رسانی چقدر است ؟ میز 72 29 19 0 0 55/1

 6 اند ؟آیا مسئولین در جهت پیشگیری از بحران گامی برداشته 63 32 21 4 0 71/1

ای در جهت استفاده از بیمه حوادث در شهر عملیاتی شده تا چه میزان برنامه 53 47 17 3 0 75/1
 است ؟ 

7 

89/1 0 1
0 

 8 کنند ؟ا تا چه میزان مردم در پیشگیری از بحران مشارکت میبه نظر شم 52 39 19

 9 کنند ؟ سرعت بازسازی و رسیدن به حد مطلوب را چطور ارزیابی می 68 37 12 3 0 58/1

1 های شهر چقدر است ؟ میزان مطلوبیت زیر ساخت 69 41 9 1 0 51/1
0 

 
 

بخش نبوده است و نتایج پیشگیری از حوادث، نتایج حاصله رضایتتوان بیان نمود که در بخش می (5جدول)با توجه به 
-به دست آمده نشان دهندة عدم رضایت و رضایت بسیار کم شهروندان از اقدامات پیشگیرانه بحران در شهر آبیک می

 باشد.
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  آمادگی 

 
 . نظر افراد در خصوص شاخص آمادگی، در مدیریت بحران 6جدول شماره 

وزن 
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 1 حفظ  پایایی و تداوم خدمات دولت در چه حدی قرار دارد؟  25 55 27 3 0 9/1

 2 های انتشار اخبار در مواقع اضطراری چقدر است؟ تعداد شبكه 63 32 21 4 0 71/1

 3 کنند؟ ن در مواقع بحران از ارتباطات اضطراری استفاده میآیا مسئولی 58 37 16 9 0 8/1

 4 تعداد مراکز عملیاتی پشتیبانی از بحران مناسب است؟ 52 49 11 8 0 79/1

 5 در مواقع بحران اطالع رسانی تا چه حدی است ؟ 72 29 19 0 0 55/1

 6 ری چقدر است ؟ میزان اطالعات عمومی شهروندان در مواقع اضطرا 63 32 21 4 0 71/1

های ملی پشتیبانی بحران در شهر رعایت می تا چه میزان طرح 57 38 19 6 0 78/1
 شود؟ 

7 

84/1 0 1
0 

 8 میزان مشارکت شهروندان در مواقع بحران چقدر است؟  56 37 17

 9 آیا مدیریت استفاده درست از منابع عملی شود ؟ 49 52 16 2 0 74/1
سطح دانش و تجربه کارکنان نهادهای واکنش در براربر خطر ارزیابی  67 33 18 2 0 62/1

 کنید؟ می

10 

 

 

 فاجعه اثر کاهش 

 
 . نظر افراد در خصوص شاخص کاهش اثر فاجعه، در مدیریت بحران 7جدول شماره 

وزن نهایی 
 سوال

 سواالت فراوانی
 

ف
ردی

 

عه
اج
ر ف
ش اث

اه
ک

 

یاد
ی ز
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ی 
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7/1 0 0 1
5 

5
4 

5
1 

های این شهر رعایت شده رسد اصول و مقررات ساختمانی در ساختمانبه نظر می
 است.

1 

98/1 0 1
3 

1
7 

5
5 

2
5 

 2 آیا ساکنین شهر با بیمه  حوادث آشنایی کافی دارند؟

79/1 0 8 1
1 

4
9 

5
2 

 3 . های اطالع رسانی اعالم حادثه در این شهر زیاد استرسد میزان شبكهبه نظر می

62/1 0 2 1
8 

3
3 

6
7 

عملكرد شهرداری در مدیریت کاربری اراضی جهت جانمایی پایگاه پشتیبانی 
 مطلوب است؟ 

4 

39/1  0 4 1
6 

2
3 

5
7 

 5 گیرد؟در زمان بحران تجزیه و تحلیل حادثه به سرعت صورت می

89/1 0 4 2
1 

3
2 

6
3 

 6 ه است ؟ آیا این شهر در راستای کاهش خطرات احتمالی گامی برداشت

89/1 0 1
0 

1
9 

3
9 

5
2 

 7 شود؟های آموزشی به منظور مقابله  با بحران در شهر برگزار میچه میزان برنامه
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82/1 0 1
0 

1
7 

3
5 

5
8 

چه میزان برنامه تشویقی برای کارفرمایان در جهت رعایت نكات ایمنی در نظر 
 شود؟ گرفته  می

8 

64/1 0 2 1
4 

4
3 

6
1 

 9 داد و نجات به منظور پشتیبانی بحران در شهر ساخته شده است؟چه تعداد پایگاه ام

58/1 0 3 1
2 

3
7 

6
8 

1 چه میزان تحقق و پژوهش در راستای شناخت و تحلیل خطر صورت گرفته است ؟ 
0 

 
و بخـش نبـوده   در برابر بحران، نتایج حاصله رضایت فاجعه اثر جدول و نمودار باال حاکی از آن است که در بخش کاهش

-شهر آبیک در برابر بحران مـی  حوادث طبیعی اثرات نتایج نشان دهنده رضایت بسیار کم تا متوس  شهروندان از کاهش

 باشد. 
 

  واکنش 

 
 . نظر افراد در خصوص شاخص واکنش، در مدیریت بحران 8جدول شماره 

 

بخش نبوده اسـت و نتـایج نشـان    در برابر بحران، نتایج حاصله رضایت توان بیان نمود که در بخش واکنشمی (8جدول )با توجه به 
 باشد.  بحران می شهر آبیک در هنگام دهندة رضایت بسیار کم تا متوس  شهروندان از واکنش ستادهای مدیریت بحران

 

 های مدیریت بحرانتحلیل شاخص
اند. همانطور که در جدول آمده است، هـر  معیار اصلی مدیریت بحران با هم مقایسه شده 4های هر در ادامه میانگین وزن

معیـار   دهند که میزان رضایت شهروندان از هر چهـار را دارند؛ این نتایج  نشان می 2معیار مورد بررسی عددی کمتر از  4
ها که توصیفی بوده و بررسی جداول و نمودارها، باشد. با توجه به خروجی تحلیل شاخصاصلی در حد خیلی کم تا کم می

از تمـامی  « پیشـگیری »زمینه باید اقداماتی اساسی صورت بگیـرد. بـا توجـه بـه اینكـه شـاخص        4توان گفت در هر می

وزن 
نهایی 
 سوال

 سواالت فراوانی
 

ف
ردی

 

ش
کن
وا
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ی ز
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ز
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 ک کم
ی
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 م

میزان سرعت تشكیل ستاد مرکزی برای هدایت عملیات اضطراری چقدر  65 35 20 0 0 62/1
 است؟ 

1 

 2 سازی از رویداد ها چقدر است ؟ میزان آگاه 54 68 22 0 0 13/2

تواند جستجو برای یافتن قربانیان و انتقال آنان به مناطق امن چقدر می 71 48 15  0 76/1
 گیرد؟صورت 

3 

 4 توان به حمایت و پشتیبانی نیروهای امدادی تكیه کرد؟تا چه میزان می 61 43 14 2 0 64/1

 5 اند؟مسئولین شهری تا چه اندازه در راستای مدیریت بحران گام برداشته 57 45 18 0 0 67/1

 6 چه تعداد مرکز درمانی مدرن در شهر وجود دارد؟ 58 37 16 9 0 8/1

 7 پشتیبانی از بحران در شهر وجود دارد؟  چه تعداد مكان 50 59 10 1 0 98/1

22/2 0 1
0 

 8 آیا اراضی مناسب برای احداث پایگاه پشتیبانی از بحران در شهر وجود دارد ؟ 32 69 19

 9 میزان ذخایر آب شرب و غذا در شهر چقدر است ؟ 52 43 22 3 0 8/1

ورزیده برای مقابله با بحران در شهر وجود دارد  چه تعداد نیروی متخصص و 35 65 19 1 0 88/1
 ؟ 

1
0 
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ریـزی  گذاری و برنامهبهتر است در وهله اول در این بخش سرمایه تری را کسب نموده استهای دیگر عدد پایینشاخص
-های پشتیبانی از بحران، رکنی اساسی قلمداد مییابی پایگاهشود. بر  این اساس در بین ضواب  شاخص پیشگیری، مكان

 شود.
 معیار اصلی مدیریت بحران براساس نظر افراد 4. میانگین وزن هر 9جدول شماره 

 معیار های اصلی سوالوزن نهایی هر 

ف
ردی

 

 1 پیشگیری 61/1

 2 آمادگی 74/1

 3 کاهش اثر فاجعه 73/1

 4 واکنش 85/1

 
 

جداول ماتریسی از معیارها و زیرمعیارها تهیه و این جداول توس  کارشناسان بخش مدیریت بحران و شهرداری آبیک بر 
ات ارائه شده توس  کارشناسان، نظر نهایی از طریق محاسبه ای ساعتی تكمیل شد. از میان امتیازاساس جدول نه درجه

میانگین بین امتیازات مختلف به دست آمده و وارد مرحله بعدی برای محاسبه گردید. در مرحله بعد با تشكیل سلسله 
 د.های نهایی توس  سیستم محاسبه شو ورود امتیازات، وزن  Expert choiceمراتبی از پارامترها در نرم افزار 

 
 های پشتیبانی مدیریت بحرانیابی پایگاهماتریس مقایسات زوجی معیارهای مکان. 10جدول شماره 

 دسترسی کاربری ناسازگار گسل کاربری سازگار تراکم جمعیتی معیار

 2 8 3 2 1 تراکم جمعیتی

 1 کاربری سازگار

2  

1 3 8 3 

 1 گسل

3  

1 

3  

1 3 1 

2  
 1 کاربری ناسازگار

8 
 

1 

8  

1 

3  

1 1 

7 
 

 1 دسترسی

2  

1 

3  

2 7 1 

 
یابی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران شهر آبیک در نمودار زیر نشان داده شده است و وزن نسبی معیارهای مكان
های ریشود، تراکم جمعیت وزن بیشتری نسبت به سایر معیارها گرفته است، و به ترتیب کاربهمانطور که مشاهده می

اند. میزان ناسازگاری همانگونه که به دست آمده های ناسازگار وزن بیشتری گرفتهسازگار، دسترسی، گسل و کاربری
 باشد.کمتر می 1/0می باشد و از  05/0است 
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 های پشتیبانی مدیریت بحرانیابی پایگاه.وزن نسبی معیارهای مکان2نمودار شماره 

 

افزار دهی که در نرمدهد و در ادامه وزنزوجی زیرمعیارهای معیار کاربری سازگار را نشان می جدول زیر ماتریس مقایسات
Expert choice نشانی، پارك، آتش بیمارستان، ترتیب به زیر نمودار انجام شده است نمایش داده شده است. در
-مكان در شد ذکر که ترتیبی به سازگاری زیرمعیارهای یعنی. اندگرفته بیشتری وزن ورزشی، و آموزشی کاربری فرهنگی،

باشد که می 03/0میزان ناسازگاری در این مقایسات نیز . دارند بیشتری ارزش بحران مدیریت پشتیبانی هایپایگاه یابی
 باشد.ها قابل پذیرش میکمتر است و قضاوت 1/0این مقدار نیز از 

 
  عیار کاربری سازگار. ماتریس مقایسات زوجی زیر معیارهای م11جدول شماره 

 ورزشی آموزشی فرهنگی بیمارستان آتش نشانی پارك معیار

 1 1 پارك

3  

1 

3 
 

3 3 3 

 1 1 3 نشانیآتش

2 
 

3 4 6 

 9 6 6 1 2 3 بیمارستان

 1 فرهنگی

3  

1 

3 
 

1 

6 
 

1 1 2 

 1 آموزشی

3 
 

1 

4  

1 

6  

1 1 2 

 1 ورزشی

3 
 

1 

6  

1 

9 
 

1 

2  

1 

2  

1 

 منبع: )یافته های نگارندگان(

 

 
 های سازگار، . وزن نسبی زیر معیارهای معیار کاربری3نمودار شماره 
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یابی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران شهر آبیک در آخرین مرحله وزن دهی به معیارها، وزن نهایی تمام عناصر مكان
رتیب اهمیت بیشتر به این گونه است: تراکم جمعیت، بیمارستان، آتش انجام شد و وزن نهایی و ارزش تمام عناصر به ت

نشانی، راه شریانی درجه یک، گسل، پارك، راه شریانی درجه دوم، کاربری فرهنگی ، آموزشی، پمپ بنزین و گاز، کاربری 
 ورزشی که در نمودار زیر آمده است.

 

 
 بحران  مدیریت ای پشتیبانیهپایگاه یابیمکان عناصر نهایی . وزن4نمودار شماره 

 (های تحقیقیافته منبع: )

 

 (GISبا سیستم اطالعات جغرافیایی)  AHPتلفیق 

 هاالیه الیه، هر به مربوط ضواب  و الیه نوع به توجه با شوند. سپسهای اطالعاتی به رستر تبدیل میدر این مرحله کلیۀ الیه 
ای در الیه در فرآیند تحلیل شبكهمعیار  در مرحله بعد وزن بدست آمده برای هر .دشدن سازیآماده distance ابزار از استفاده با

های اطالعاتی با یكدیگر ضرب گردید. در نهایت کلیه الیه Index Overlayخود با استفاده از روش مكانی مربوط به 
های زیر، خروجی نهایی نقشهت آمد. های پشتیبانی مدیریت بحران در شهر آبیک دسیابی پایگاهمكانترکیب شدند و نقشه 

های گزینه برای پایگاه 5شود با توجه به تمام مراحلی که ذکر شد کار را نمایش می دهد. همانگونه که مالحظه می
 پشتیبانی مدیریت بحران شهر آبیک بهینه تشخیص داده شد.

 
 مدیریت بحران شهر آبیک،های پشتیبانی های مناسب و پیشنهادی برای پایگاه. مکان5نقشه شماره 

 (1400های تحقیق، منبع: ) یافته
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، حاصل GISبا  AHPق و در نهایت تلفی AHPهای اطالعاتی و و وزن دهی به معیارها در مدل سازی الیهبا آماده
 در یكی هک گزینه هس آنها، نبی از ها بود. کهترین مكان برای ایجاد این پایگاهآن معرفی پنج گزینه به عنوان مطلوب

کمربندی؛ و  یابانخ در و شهر جنوبی قسمت در دیگری و نزدیكی اداره جهاد کشاورزی؛ در و شهر شرقی قسمت شمال
 اظلح از و ستا شده نهادپیش برتر هایگزینه عنوان به آخری در قسمت شمال غربی شهر و در انتهای خیابان آزادگان،

 بجنو قسمت رد دارند، کمتری زامتیا که نسبت به بقیه نیز گزینه دو. رنددا قرار مناسبی موقعیت در یابیمعیارهای مكان
 است. شده پیشنهاد دارند، قرار شهر شرقی و شرق

 

 گیری نتیجه
انسـانی و   هـای تگاهسـكون  بـر  مخربی اثرات موارد اغلب در طوفان و غیره لرزه،زمین سیل، نظیر مخاطرات طبیعی وقوع

 ناگوارپیامدهای  و ساخته نابود را مناطق هاینگون های زیرساخت و هااند. ساختمانا گذاشتههبر ساکنان آن تلفات سنگینی

ـ   است. با وجود پیشرفت کرده کشورها تحمیل بر شهرها و و اجتماعی اقتصادی وز بشـر قـادر بـه    های علمـی فـراوان، هن
عنـوان   بـه  مـروزه ا پایـدار،  توسـعه  و یعـی طب بالیـای  جلوگیری و مقاومت در برابر این رخدادهای طبیعی نیست. مدیریت

 هـای برنامـه  بـا  گییكپـارچ  بدون واقعی توسعه منابع، محدود بودن به توجه شود. بامی گرفته نظر در یكپارچه موضوعی

و  تأثیر ازسازد، عدم پیشگیری یک فاجعه میهای طبیعی آنچه از این پدیدهبود.  نخواهد پذیرامكان طبیعی کاهش بالیای
 است.   "مدیریت بحران"کارگیری به ترین اقداماتضروری از یكی . بنابراین،مادگی جهت مقابله با عواقب آن استعدم آ
(، از ایـن رو  7: 1385روریـان،  است )بی طبیعی بالیای 31شاهد بروز بیش از  است و دنیا خیزحادثه کشورهای از که یكی ایران کشور
 ابعـاد  رسـاندن  حـداقل  بـه  رد منطقی برخورد و مقابله جهت منسجم هاییراهكار و هاروش به عملی دستیابی جهت در بیشتر تالش
یی قـرار دارد.  ی بـا خطـر نسـبی بـاال    بنـد بسیار ضروری است. بنابراین، شهر آبیک نیز در جایگـاه پهنـه   هاییرخداد چنین آمیزفاجعه

 .اشـد بمـی  شـهر  این ن دربحرا مدیریت توجه شهر اولویتدر این  فرسوده هایهای منطقه و بافتموقعیت نسبی شهر در کنار گسل
 عوامـل  نگـرفت  نظـر  در بـا  حـران های مدیریت بپایگاه بهینه یابیمكان یكدیگر، موضوع بر هاکاربری متقابل با توجه تأثیر همچنین
ـ       شهر سطح در مكانی مؤثر و  سـاخت و انسـان  یآبیک از اهمیت بسیاری برخوردار است. پـژوهش حاضـر ابتـدا عوامـل مـؤثر طبیع

و ارزیـابی   نظـور بررسـی  های مدیریت بحـران را شناسـایی و سـپس بـه م    اثرگذاری مثبت و منفی هر یک در کارکرد اجرایی پایگاه
 حلیـل نتـایج حاصـله   تبین مسئولین شهر توزیـع گردیـد.    شاخص اصلی مدیریت بحران در قالب پرسشنامه 4وضعیت موجود شهر، 

 های مدیریت بحران در وضعیت نامناسبی قرار دارد.آبیک از منظر شاخصحاکی از این بود که شهر 
ـ     های تصمیمروش رار وب جهـت اسـتق  گیری چند معیاره و استفاده از سیستم اطالعات جغرافیـایی بـه تعیـین مكـانی مطل
بـرای   هـا نین مكـا تـر های چند منظوره مدیریت بحران در شهر آبیک نشان داد که پنج گزینه به عنـوان مطلـوب  پایگاه
شرقی شـهر،   های شمالتهای پشتیبانی مدیریت بحران در شهر آبیک وجود دارد و از بین آنها، سه گزینه در قسمپایگاه

 ر دارند.تری قراسبها مانند دسترسی تقریباً در موقعیت مناقسمت جنوبی شهر و در شمال غربی شهر، از لحاظ شاخص
ادات و شـهر پیشـنه   مـده، جهـت پیشـبرد اهـداف توسـعه پایـدار و آینـده در ایـن        ها و نتایج به دست آبا توجه به بررسی

 گردد:راهكارهای ذیل به منظور ادامه و بهبود زمینه تحقیق ارائه می
 اك دستی، . الیه خرسی باشندتواند قابل توجه و برها میگزینی بهینه پایگاهپارامترهای دیگری نیز در مكان

ثیر كمیلی تأتبعدی و  های زیرزمینی و .... از آن جمله است. در مطالعاتآبخطوط لوله گازرسانی، قنات، 
 یابی منظور نمود.توان در مكاناینگونه عوامل را نیز می

 دهی معیارها و فاکتورها در فرآیند مكان گزینی، کامالً ای در وزناستفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی نُه درجه
شود، نظر کارشناس به صورت عددی مطلق در عملیات وزن دهی دخالت داده می مبتنی بر نظر کارشناسی است و

تری از تحلیل های نوینهای تعیین شده، استفاده از روشلذا به منظور کاهش احتمال بروز خطای انسانی در وزن
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داد وارد فرآیند ای از اعکه نظر کارشناس به صورت بازه 1سلسله مراتبی، از جمله روش تحلیل سلسله مراتبی فازی
 شود.های جدید دیگر توصیه میشود و یا روشوزن دهی می

 بر  ند، عالوهشوب میهای حیاتی در هنگام بحران محسودر امتیاز دهی به خطوط شبكه معابر که از شریان
نباید که  یب معابرجمله ش توان به موارد دیگری ازدر نظر گرفتن نوع معابر با تأکید بر عریض بودن آنها می

در مسیر  فشار قوی هایای خطوط حمل و نقل، بررسی وجود کابلدرصد باشد، بررسی مقاومت لرزه 8بیش از 
 مود.نز توجه لرزه امكان سقوط دکل آن بر روی راه وجود دارد و ... نیمعابر که در هنگام زمین

 امتیاز دهی به  ست که درانی امدادی و درمهای سازگار با پایگاه مدیریت بحران بیمارستان و مراکز ااز جمله کاربری
 انات آنها را سطح امك ون ظرفیت لرزه و همچنیها در برابر زمینتوان عواملی چون میزان مقاومت سازهها میاین کاربری

 ردد.گر منظور به باالتها، نزدیكی به مراکز درمانی با رتگزینی پایگاهالمقدور در مكاندخالت داد تا حتی 
 

 و تشکر تقدیر
 بنا به اظهار نویسنده مسئول، این مقاله حامی مالی نداشته است.

 

 

 منابع 
ش مدیریت محلـی در  نق (1393وم، مجتبی و سلمانی، محمد )زاده لسبوئی، مهدی؛ عسگری، علی؛ قدیری معصبدری، سیدعلی؛ رمضان (1

ود بن و سـردآبر دو حوضـۀ چشـمه کیلـه شهرسـتان تنكـا      آوری مكانی در برابر بالهای طبیعـی؛ مطالعـه مـوردی   ارتقای تاب
 . 39-50. صص. 3شماره ،1دوره دوفصلنامه مدیریت بحران،  کالردشت.

هر ، نمونه مـوردی شـ   GISفاده از تبیین الگوی جانمایی پایگاه های مدیریت بحران با است (1391مهدی و بمانیان، محمدرضا )بهرام پور،  (2
 .51-59 .صص، 1شماره  1دوره  پژوهشی مدیریت بحران، . دوفصلنامه علمی3تهران منطقه

 .   (مشهد فردوسی دانشگاه) دانشگاهی غیرمنتظره. انتشارات جهاد حوادث در ایمنی اصول: بحران (. مدیریت1385بیروریان، نادر ) (3

، سـازمان  68اره مشـ هـا،  بحران زمین لرزه و مدیریت آن. ماهنامـه شـهرداری   (1383بهزاد و مروستی، محمدرضا ) پورمحمد، (4
 .12-18ها. صص. ها و دهیاریشهرداری

 جمعیـت  موقـت  اسـكان  مراکز یابیمكان (1397بادی، علی و نوده، مرضیه ) مقدم، محمد؛ شكاریآبادی، جواد؛ سلمانیجمال (5
  فیـایی، جغرا علـوم  کـاربردی  تحقیقـات  سـبزوار. نشـریه   شهر: موردی مطالعه شهری، هایدر سكونتگاه احتمالی زلزله از پس
 .153-171صص.  ،55 شماره ،19دوره

 ارشـد  کارشناسـی  نامهپایان .( اناصفه 8 منطقه)  بار تره و میوه میادین بهینه یابیمكان تحلیل (1384) مهدی ارزانی، خواجه (6
 تهران. مدرس، تربیت ای، دانشگاهمنطقه و شهری ریزیبرنامه

 .35-27صص.  .9 ارهشم همگامان، مجله بحران. مدیریت پشتیبانی هاییگاهپا گزارش( 1385) بحران مدیریت و پیشگیری سازمان (7

( AHP) ایشبكه تحلیل دفرآین تلفیق از استفاده با موقت اسكان مراکز یابیمكان و فضایی تحلیل (1391) هاشم پور،داداش (8
 .111-131صص. ، 1 شماره، 1دوره محیطی، مخاطرات و جغرافیا مجله جغرافیایی. اطالعات سامانه و

 تحلیـل  فراینـد  از استفاده اب یزد شهر در امدادرسانی مراکز یابیمكان (1393ی، صفر و حسینی، سیدمصطفی )رضایی، محمدرضا؛ قائدرحمت (9
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