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Aims Along the progress of human technology and knowledge in different fields, the possibility of their 
vulnerability in the face with natural crises has been spiked noticeably. From the crisis management 
point of view, one of the most important issue is the recognizing of suitable place to set up the relief and 
rescue centers to help and to organize swiftly for injuries therefore, The present article seeks to locate 
rescue centers based on efficient qualities in the city of Mashhad. 
Methodology The method of the present study is descriptive and location and is applied in terms of 
purpose. Gathering information from library sources and a collection of published reports, documents 
and statistics. Numerous criteria for locating these centers were extracted from reliable sources. Then, 
using the opinion of experts, the most important location criteria were determined according to the 
conditions of Mashhad city. Based on the determined criteria, the location of rescue centers for Mashhad 
has been done with the help of hierarchical analysis method and using GIS software.
Findings Taking into account the criteria of distance from residential uses, medical centers, fire stations, 
proper access to roads and distance from dangerous urban facilities, the location of rescue centers in the 
city of Mashhad was done.
Conclusion Finally, according to prioritized criteria, the best place for relief and rescue centers has been 
opted for.
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 چکیده

احتمال  مختلف، هایعرصه در بشر دانش و فناوری به موازات پیشرفتاهداف: 

های طبیعی و انسانساخت به نحو محسوسی ها در برابر بحرانپذیری آنآسیب

افزایش یافته است. یکی از موضوعات مهم از دیدگاه مدیریت بحران، شناسایی 

های مناسب برای استقرار مراکز امداد و نجات به منظور ساماندهی و کمک مکان

داد یابی مراکز امدیدگان است. مقاله حاضر به دنبال مکانرسانی سریع به آسیب

 های کارآمد در شهر مشهد است. بر اساس معیارو نجات 

هدف  یابی است و از نظرمکان توصیفی و حاضر روش مطالعه :شناسیروش

ها، ای و مجموعه گزارشآوری اطالعات از منابع کتابخانهکاربردی است. جمع

ز یابی این مراکاسناد و آمار منتشر شده بوده است. معیارهای متعددی برای مکان

ترین از منابع معتبر استخراج شد. سپس با استفاده از نظر کارشناسان خبره مهم

ه شرایط شهر مشهد تعیین شد و بر مبنای یابی مناسب با توجه بهای مکانمعیار

یابی مراکز امداد و نجات برای شهر مشهد با کمک شده، مکانهای تعیین معیار

 انجام شده است.  GIS 10.8افزار مراتبی و با استفاده از نرمروش تحلیل سلسله

ی، نهای مسکونی، مراکز درمابا در نظر گرفتن معیارهای فاصله از کاربریها: یافته

ها و دوری از تاسیسات شهری ایستگاه آتشنشانی، دسترسی مناسب به راه

  یابی مراکز امداد و نجات در شهر مشهد انجام شد.خطرناک، مکان

 شده، بهترین مکان برایبندیدر نهایت بر مبنای معیارهای اولویت گیری:نتیجه

 مراکز امداد و نجات مشخص شده است. 
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 مقدمه

شهرها به منزله مناطقی که به سرعت در حال رشد و افزایش 

 انسانی مانند زلزله، سیل،اند، در برابر انواع خطرات طبیعی و جمعیت

اقدامات تروریستی و مواد شیمیایی، بسیار حساس و آسیب پذیرند. 

های عمومی حیاتی هستند که های اضطراری شهری، مکانپناهگاه

توانند در صورت بروز فاجعه، فضای موقت برای ساکنان فراهم می

-ههای اضطراری شهری نریزی صحیح و موثر در سرپناهکنند. برنامه
ها را در مقابله با بالیا تقویت کند، بلکه تواند توانایی دولتتنها می

 ,.Xiaodong et al]تواند امنیت عمومی شهری را تضمین کندمی
در کنار توسعه اجتماعی و شهرنشینی، مقیاس و  .[2020:16

جمعیت بسیاری از شهرها به طور مداوم در حال گسترش است و 

ز بالیای مختلف نیز به طور فزاینده در این میان، ریسک ناشی ا

یابد. از این رو، تقویت مدیریت بحران شهری و تقویت افزایش می

های اضطراری در مدیریت شهری به توانایی مقاومت در برابر بحران

 ضرورتی فوری تبدیل شده است. 

کالنشهر مشهد به عنوان پایتخت معنوی ایران با برخورداری از 

مله باالبودن جمعیت، موقعیت ژئوپلیتیکی های خاص از جویژگی

در استان و کشور، تمرکز مراکز سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و 

های فعال اصلی شناسی و وجود گسلفرهنگی، موقعیت ویژه زمین

و  های حیاتیو فرعی، گستردگی بافت فرسوده و استهالک شریان

کل غیره از جمله شهرهای حساس در معرض خطر و سوانح است (ش

۱ ([Rahnama et al., 2013] این امر لزوم مدیریت بحران و .

سوانح را به منزله رشته علمی در حوزه مدیریت راهبردی توسط 

نماید. مدیریت بحران در واقع ناپذیر میمدیران شهری، اجتناب

کردن تمهیدات و تدارکات الزم است از ایجاد آمادگی و فراهمعبارت 

رساندن آثار تخریبی آن حداقلیا به برای رویارویی با بحران

[Bahrampour & Bemanian, 2012]  تصمیماتی که در و

شود، شامل دو موضوع اساسی زمان بروز بحران در شهرها اتخاذ می

آوردن امکانات است. نخست، تشویق مردم به ماندن در شهر و فراهم

ها و دوم، تخلیه شهر و اسکان مردم مورد نیاز برای اسکان امن آن

های امن خارج از شهر. در رویکرد دوم در صورت هجوم در مکان

شود و برای خروج از شهرها، مبادی خروجی شهر مسدود میمردم 

شهرهای مقصد معموًال توانایی پاسخگویی به این افزایش ناگهانی 

لذا  ؛[Farzam Shad & Iraqi Zadeh, 2011]جمعیت را ندارند 

پیشگیری از مزایای اسکان مردم در شهر بیشتر است و ازاین رو، 

ویت مدیریت حوادث شهری سوانح و کاهش اقدامات عملی برای تق

های اضطراری، طی چند و تشخیص مکان بهینه قرارگیری پناهگاه

ریزان قرار گرفته است دهه گذشته، مورد توجه بسیاری از برنامه

[Xiang & Ying, 2020] . بنابراین الزم است در مناطق شهری به

شهرهای پرجمعیت که امکان بروز حوادت و سوانح خصوص کالن

های الزم برای اسکان و امدادرسانی به بینید است، پیشطبیعی زیا

االمکان فضاهای دارای قابلیت اسکان مردم انجام شود و حتی

در این راستا یکی از اقدامات اساسی، شناسایی شناسایی شوند. 

طبق قانون  های مناسب برای مراکز امداد و نجات است.مکان

ترین وظایف مله مهم) از ج۳/۶/۱۳۹۸مدیریت بحران کشور (مصوب 

یری بینی، پیشگمدیریت بحران این است که اقداماتی با هدف پیش

و کاهش خطر، آمادگی و پاسخ کارآمد و بازتوانی و بازسازی پس از 

ای را انجام دهد. در بند "ب" وقوع حوادث و سوانح، به صورت چرخه

های ذیربط این قانون تصریح شده است که کلیه مراکز و سازمان

دیدگان از حوادث و سوانح طبیعی بایست نسبت به نجات آسیبمی

ها به مراکز درمانی، اسکان اضطراری و تامین مایحتاج و انتقال آن

 Islamic Consultative]ایشان تا رفع نیاز، اقدام نمایند 
Assembly, 2019]یابی مراکز امداد و نجات . بر این اساس، مکان

از جمله اقدامات ضروری است که باید در زمان قبل از وقوع بحران 

ای، استانی، صورت بگیرد. همچنین بحران به سطوح ملی، منطقه

بندی است. بحران ملی، بحرانی است شهری و محلی قابل تقسیم

توان مجموعه مدیریت بحران و امکانات که مقابله با آن خارج از 
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د طلبد. سایر موار منطقه یا استان است و بسیج نیروهای ملی را می

ای، استانی، شهری یا محلی محسوب به عنوان بحران منطقه

ها اغلب توسط مدیران محلی قابل کنترل و شود. این نوع بحرانمی

سطح شهری یابی مراکز امداد و نجات در مکان ساماندهی هستند؛

 بندی است.یا محلی مدیریت بحران قابل طبقه
های ها و توانایییابی فعالیتی است که قابلیتاز طرف دیگر، مکان

منطقه را از لحاظ وجود زمین مناسب و کافی و ارتباط آن با سایر 

ها و تسهیالت شهری برای انتخاب مکانی مناسب برای کاربری

 ,.Varesi et al]دهدقرار میکاربری خاص مورد تجزیه و تحلیل 
یابی مراکز مطالعات متعددی در خصوص مساله مکان .[2005

توان به مختلف در مدیریت بحران انجام شده است. از جمله می

یابی مراکز امدادرسانی (در مکان با عنوان محمدیو  زبردستمقاله 

 و روش ارزیابی چند معیاری GISشرایط وقوع زلزله) با استفاده از 

AHP  به مطالعه موردی یکی از مناطق پرتراکم و مرکزی شهر تهران

های اطالعات اشاره کرد که با بکارگیری سیستم )۱۱(منطقه 

کننده منطقه را با های امکانات و عوامل محدودجغرافیایی نقشه

های استقرار مراکز امداد را تعیین یکدیگر ترکیب کرده و سایت

و  شجاع عراقی. ]ammadiZebardast & Moh ,2005[اند کرده

شناسایی و بررسی عوامل موثر خود، ضمن  ر پژوهشد همکاران نیز

و  یابینمكاپشتیبانی مدیریت بحران به های گزینی پایگاهبر مكان

اند پرداختهشهرداری تهران  ٦در منطقه این مراکز  بندیاولویت

]2011et al.,  Araghi Shoja[. در مقاله خود با  گوهریو  خمر

 های شهرییابی پناهگاهپدافند غیرعامل و مکانریزی عنوان برنامه

ابی یی پدافند غیرعامل و مکانریز ، برنامهبا استفاده از منطق فازی

] Khammar & Salehاند را انجام داده کرمان ١منطقه  در پناهگاه
]Ghohari, 2013. حسینی امینیو  گلمهرGolmehr & [

Amini, 2018]   به بررسی چگونگی پراکنش و نحوه استقرار

صول کاربردن ازهرا پرداخته و بههای استراتژیک در شهر بوئینکاربری

ریزی کاربری اراضی شهری، ریزی شهری مانند برنامهبرنامه

بندی شهری، تمرکززدایی، جلوگیری از توسعه نواحی در منطقه

اند. های پرمخاطره و مورد تهدید اشاره نمودههمجواری کاربری

گزینی مراکز مساله مکان [Imani et al., 2020]و همکاران  ایمانی

معیار)  ۱۳ای چندمعیاره (مدیریت بحران روستایی را به عنوان مساله

و  AHPمراتبی مطرح کردند و با استفاده از روش تحلیل سلسله

TOPSIS مراکز توزیع سوخت و انبار  به تحلیل معیارهای فاصله از

ی، های آبنفت، گسل، جاده، خطوط تاسیسات، مراکز جمعیتی، پهنه

و  محمدی ده چشمهاند. مراکز صنعتی و معیار شیب زمین پرداخته

با   [Mohammadi Dehcheshmeh et al., 2020]همکاران

به صورت موثری برای  GIS- AHP- FUZZYاستفاده مدل ترکیبی 

اند و اصول های شهری شهر کوهدشت اقدام نمودهیابی پناهگاهمکان

های موثر پدافند غیرعامل در این بررسی لحاظ شده است. شاخص

اصلی در این مطالعه شامل سازگاری، کارآیی و ایمنی است. در 

 ,.Yazdani et al]و همکاران  یزدانیشده توسط تحقیق ارایه
به تحلیل شهر اردبیل با  GISافزار ز، با استفاده از نرمنی [2020

های کالبدی، وضعیت جنگ، محیطی و طبیعی استفاده از شاخص

ند. اسایت پیشنهادی استقرار معرفی شده ۸پرداخته شده و در نهایت 

 و همکارانداداش زاده یابی توسط ارزیابی عوامل مکان

[Dadashzadeh et al., 2017]  فاکتورهای طبیعی، با تبیین

عملکردی، دسترسی، امنیت و مدیریت در شهر ارومیه صورت 

اجی حبندی شده است. بندی این فاکتورها جمعپذیرفته و اولویت

نیز با استفاده از  [Hajipour & Payab, 2020] پایابو پور 

معیارهای ترکیب بافت شهری، میزان دسترسی به مراکز امدادرسانی، 

فرین، جمعیت در معرض خطر و اسکان موقت به حریم مراکز خطرآ

پذیری پدافند مناطق شهری شیراز پرداخته و با استفاده تحلیل آسیب

 پذیری ومراتبی به تعیین سطح آسیباز روش تحلیل سلسله

 پرویزیانو  پوراماننماید. یابی اشاره میبندی مکانپهنه

[Amanpoor & Parvizian, 2021]  با استفاده از تحلیل در

های چندمنظوره شهری مبتنی بر یابی پناهگاهبه مکان GISافزار نرم

اصول پدافند غیرعامل در شهر اهواز پرداخته و معیارهای جمعیتی، 

  اند.کالبدی، طبیعی، محیطی و عملکردی را مورد ارزیابی قرار داده

ه استفاده از شده فوق، عالوه بر آنکهای انجاممروری بر پژوهش

یابی مراکز مختلف های مختلف و معیارهای متعدد برای مکانروش

 دهد،از جمله مراکز امداد و نجات را برای مدیریت بحران نشان می

یابی مراکز امداد و ای برای مکانگویای آن است که تاکنون مطالعه

کاررفته در این های بهنجات قبل از وقوع حوادث با توجه به روش

اله، برای شهر مشهد انجام نگرفته است. از این رو مقاله حاضر با مق

هدف کاهش خطرپذیری شهر مشهد در مقابل بالیای طبیعی و 

ساخت، در مرحله اول به دنبال شناسایی معیارهای کارآمد انسان

های یابی محلیابی مراکز امداد و نجات و سپس مکانبرای مکان

 استقرار این مراکز در سطح شهر مشهد پرداخت. 

معیارهایی وجود دارند که برای در گام اول برای تعیین معیارها، 

 گیرند از جمله:های شهری مدنظر قرار مییابی کلیه کاربریمکان
 

های ناسازگار باید دور سازگاری: مطابق این معیار، کاربری -

 یابی شوند.م مکانهای مکمل در کنار هاز هم و کاربری
های متفاوت باید از آسایش: مطابق این معیار، کاربری -

 یابی شوند.نظر فاصله، زمان و سهولت دسترسی مکان
یابی کارآیی: مطابق این معیار باید در مکان -

 وری آن، مورد مطالعه قرار گیرد.بودن و بهراقتصادی
ظر نها، باید مطلوبیت از یابی فعالیتمطلوبیت: در مکان -

 انداز، عوامل طبیعی و غیره مد نظر قرار گیرد.چشم
سالمتی: مطابق این معیار، در اختصاص زمین به  -

های خاص برای تامین سالمتی و داشتن شهری سالم، باید فعالیت

 محیطی توجه شود.عمدتًا به مسائل زیست
یابی ایمنی: مطابق این معیار در مکاناستانداردهای  -

نیت و تامین جان و مال مردم و منابع عمومی در ها باید امکاربری

مقابل حوادث طبیعی و غیر طبیعی مورد توجه قرار گیرد 

[Poormohammadi, 2012]. 
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با توجه به پیشینه مطالعات در گام دوم عالوه بر معیارهای فوق و 

داد مراکز ام یابیمکانتوان به معیارهای مختلفی برای شده میانجام

 دست یافت: و نجات

مراکز امداد و نجات باید در نقاطی  کاربری غالب مسکونی: -

از شهر یا منطقه مستقر شوند که کاربری غالب آن بخش مسکونی 

پذیرترین کاربری شهری، کاربری مسکونی است و باشد؛ زیرا آسیب

امدادرسانی به شهروندانی که در هنگام وقوع بحران در منازل خود 

  .[Mahdavi et al., 2012]لویت است اند، دارای اوبوده

نزدیکی به مراکز درمانی: این مراکز بهتر است به مراکز  -

دگان دیدرمانی نزدیک باشند تا بتوانند در حداقل زمان ممکن آسیب

های درمانی به ویژه در مواردی که به را برای دریافت سرویس

 Mahdavi et]تخصص زیادی نیاز است، به بیمارستان برسانند 
al., 2012].  

نزدیکی به ایستگاه آتشنشانی: به دلیل احتمال وقوع  -

سوزی به دنبال پدیده انفجار، نزدیکی به ایستگاه آتشنشانی آتش

ای برخوردار است. بنابراین الزم برای اطفای حریق از اهمیت ویژه

ر های آتشنشانی قرااست این مراکز در شعاع تحت پوشش ایستگاه

 . [Zakerhaghighi, 2003]گیرند 

یابی مراکز ترین معیارهای مکانها: از مهمدسترسی به راه -

امداد و نجات است؛ زیرا قطع دسترسی به دیگر نقاط شهر به شدت 

گذارد و توقف عملیات بر عملیات اسکان و امداد تاثیر منفی می

ترین لحظات پس از وقوع حادثه به دنبال خواهد مذکور را در حیاتی

 داشت. 

عابر: یکی از عناصر مهم شهری، بالفاصله بعد از بحران م -

ای دارد؛ چرا که نیاز به تخلیه جمعیت شهر و انتقال اهمیت ویژه

  .[Hamidi, 1992] شودترین زمان ممکن مطرح میها در کوتاهآن

دوری از تاسیسات خطرناک شهری: دوری مراکز امداد و  -

این مراکز در خارج  نجات از تاسیسات شهری خطرناک و قرارگیری

یابی فضاهای باز امداد و نجات ها از معیارهای مکاناز حریم آن

 است. این تاسیسات که عمدتًا شامل خطوط انتقال گاز و برق و
ها هستند، ممکن است در هنگام وقوع حادثه منفجر پمپ بنزین

ها قتوانند سبب بسیاری از حریشوند. بنابراین تاسیسات یادشده می

ادث پس از بروز بحران شوند و الزم است که مراکز مورد نظر، و حو

 .[Mahdavi et al., 2012] از این تاسیسات فاصله داشته باشند

لذا با توجه به مباحث بیان شده، چارچوب مفهومی تحقیق حاضر 

 .است ٢شکل یابی مراکز امداد و نجات به شرح در خصوص مکان
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 شناسیروش

یابی با هدف کاربردی است. توصیفی و مکان حاضر روش مطالعه

ها، آوری اطالعات از منابع قابل استناد و مجموعه گزارشبرای جمع

اسناد و آمار منتشرشده استفاده شد. هدف از این مقاله شناسایی 

یابی مراکز امداد و نجات های مناسب و کارآمد برای مکانمعیار

المللی مفاهیم و بین است. از این رو، ابتدا متون اصلی داخلی

های متعددی برای مرتبط با پدافند غیرعامل بررسی شد و معیار

یابی مراکز امداد و نجات شناسایی شد، سپس برای تعیین مکان

معیارهای مناسب با توجه به شرایط شهر مشهد نظر کارشناسان اخذ 

 (AHP)مراتبی شد. در ادامه، با استفاده از روش تحلیل سلسله

 ،مرحله اولین معیارها تعیین شدند. در این روش و در ترمهم

در مرحله دوم  .ها صورت پذیرفتتعیین اهداف، معیارها و گزینه

رستری   هاینقشه ایجاد   و امتیازها   و  معیارها جدول   تدوین 

زیرمعیارها است. در این مرحله برای معیارها وزن تعیین شده و این 

اثیر هر یک از معیارها بر موضوع مورد دهی بر اساس اهمیت توزن

دهی شده مطالعه است. معیارها بر اساس جدول وزنی ساعتی، وزن

فزایش یا با ا اند.بندی شدهنسبتًا یکسانی طبقهای و به مقیاس رتبه

کاهش فاصله از معیارها طبق نظر کارشناسانی که از آنان نظرخواهی 

های انجام مقایسه در انتهااند و به عمل آمده است، ارزشگذاری شده

الذکر، معیارهای صورت پذیرفت. بر اساس مطالب فوقزوجی 

 GIS 10.8افزار شده مراکز امداد و نجات با استفاده از نرمتعیین

های یابی شدند. با توجه به معیارهای مختلف در پژوهشمکان

 ۱پیشین که در مقدمه به آن اشاره شد، این معیارها به شرح جدول 

 خالصه شدند.
 

ها و امتیازهای هر یک از معیارها با توجه به نظرات وزن معیار

نفر خبره و کارشناس مرتبط) و بر اساس شرایط شهر  ۵۱کارشناسان (
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ترین تعیین شد. در نهایت نتایج مهم ۲شرح جدول  مشهد به

یابی مراکز امداد و نجات در شهر مشهد مطابق جدول معیارهای مکان

  تعیین شد. ۳

تحلیل های تکنیکها از از طرفی، به منظور تحلیل و نمایش داده

 مراتبیسلسلهو تحلیل  GIS. استفاده ترکیبی از استفاده شد ترکیبی

ه گیری مکانی نامیدکه به طور کلی سیستم پشتیبان تصمیم

شود، برای بحث در مورد مسائل مکانی پیچیده به طور گسترده می

 گیری استبسیار خوب برای تصمیم یشود و روشاستفاده می

[Markropoulose, 2006].  در ادامه پس از شناخت وضع

و تلفیق معیارها موجود شهر مورد مطالعه، با استفاده از روش فوق 

 یابی مراکز امداد و نجات پرداخته شد.و زیرمعیارها به مکان

های های مسکونی و راهنزدیکی به کاربریمحدوده جغرافیایی: 

یابی مراکز امداد و نجات هستند. دسترسی دو معیار مهم برای مکان

و  ۱۳۹۵تراکم ناخالص جمعیتی مشهد در سال  ۴و ۳های شکل

های درجه یک، شریانی دهند.شهر را نشان می محورهای شریانی

هستند.  )بزرگراه-آزادراه( عمدتًا معابر دارای عملکرد فراشهری

ترین محور شریانی درجه یک در شهر، محورهای ارتباطی مهم

غرب شهر بود. دیگر معابر اصلی شهر مشهد که  پیرامون شهر و

 درجه دو اصلیهای دادند، شریانیبندی شهر را تشکیل میاستخوان

ها کم و بیش برای عبور استفاده بودند. سایر معابری که از آن

کننده در نظر گرفته شدند. شبکه معابر شود، معابر جمع و پخشمی

درون بافت متراکم شهر از نوع شریانی درجه دو و معابر جمع و 

کننده هستند که دارای فرم نامنظمی بوده، ازاین رو در مواقع پخش

سترسی به مراکز حیاتی و فضاهای اسکان با دشواری مواجه بحران د

 یابی فضاهایاست. این امر لزوم توجه به میزان دسترسی در مکان

 .)۴(شکل  کردامداد و نجات را ضروری می

 
 یابی مراکز امداد و نجاتمعیارهای مکان) ۱جدول 

 گیریمقیاس اندازه یابی مراکز امداد و نجاتمکان هاکاربرییابی معیارهای مکان

 تفاوتسازگاری/ناسازگاری/بی و درمانی  های مسکونینزدیکی به کاربری سازگاری

نزدیکی به ایستگاه آتشنشانی و کاربری درمانی و دوری از  ایمنی

 تاسیسات خطرناک
 متر٥٠٠ایستگاه آتشنشانی و کاربری درمانی در فاصله 

 تاسیسات خطرناک خارج از حرائم

 متر١٠حداقل عرض  ها و شبکه دسترسینزدیکی به راه آسایش

بندی برای تعیین بهترین مکان از نظر اقتصادی و پهنه ارایه کارآیی و مطلوبیت

 مالکیتی 

 %٨شیب زیر 

 متر٢٠٠پمپ بنزین حداقل  قرارگیری در خارج حرائم سالمتی

 متر١١٠تا  ٢٥خطوط گاز 

 متر٥٠تا  ٣خطوط برق 

 متر٥٠٠مسیل حداقل 

 متر٢٠آثارتاریخی حداقل 

 صنایع خطرساز و گسل حسب نوع

 
 یابی مراکز امداد و نجات ها برای مکاندهی معیاروزن) ۲جدول 

 پذیریکاهش آسیب افزایش امدادرسانی  کاهش زمان رسیدن مصدومین به مراکز امداد و نجات شاخص

 + + + ماهیت معیارها

 ٥ ٦ ٧ وزن معیارها

    یابی مراکز امداد و نجاتمعیارهای مکان

 ٨ ٦ ٩ های مسکونینزدیکی به کاربری

 ٦ ٩ ٦ نزدیکی به مراکز درمانی

 ٧ ٨ ٧ نزدیکی به ایستگاه آتشنشانی

 ٧ ٧ ٨ هادسترسی مناسب به راه

 ٩ ٦ ٧ دوری از تاسیسات شهری خطرناک

 
 یابی مراکز امداد و نجات برای شهر مشهد تعیین معیارهای مکان )۳جدول 

 امتیاز معیار معیارها

 ٥٣/٠ های مسکونینزدیکی به کاربری

 ٤٩/٠ هادسترسی مناسب به راه

 ٤٧/٠ نزدیکی به ایستگاه آتشنشانی

 ٤٢/٠ نزدیکی به مراکز درمانی

 ٤٠/٠ دوری از تاسیسات شهری خطرناک
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 ۱۳۹۵مشهد سال  شهر جمعیتی ناخالص تراکم پراکنش )۳شکل 

 

 
 ۱۳۹۵معابر شهر مشهد سال  مشخصات شبکه )۴شکل 
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 هایافته

یابی مراکز امداد و نجات در تعیین معیارها و زیرمعیارهای مکان

 شهر مشهد 

یابی مراکز امداد و نجات در شهر مشهد، ضریب اهمیت برای مکان

این  AHP-GISمعیار و زیرمعیارهای آن مشخص شده که با تکنیک 

 ).۴ضرایب مکانی شد (جدول 

 
 یابی مراکز امداد و نجات شهر مشهدامتیاز معیارها و زیرمعیارهای مکان )۴جدول 

 امتیاز زیرمعیار امتیاز معیارها

 ٩ ١راه درجه  ٨ دسترسیهای راه

 ٧ هاسایر راه

 ٨ مسکونی ٩ هاکاربری ساختمان

 ٦ درمانی و آتشنشانی

 ٧ پمپ بنزین ٧ دوری از تاسیسات شهری

 ٥ سایر تاسیسات خطرزا

 

 هایی بود کهبهترین مکان با توجه به این معیارها، پیرامون پهنه

های مسکونی، درمانی و آتشنشانی در همجواری هم قرار کاربری

یابی مراکز امداد و نجات با توجه به معیار بودند. برای مکان گرفته

دوری از تاسیسات شهری خطرناک، دو زیر معیار پمپ بنزین و سایر 

های د. این ضرایب به صورت مکانی در شکلتاسیسات مشخص ش

یابی مراکز امداد و نجات، نشان داده شده است. برای مکان ۸تا  ۵

ها قرار دارند، مناسب نبودند و هایی که در پیرامون این فعالیتپهنه

در ها پرهیز نمود. بایستی از قرارگیری این مراکز در همجواری آن

ای عنوان شده به صورت یکپارچه انتها تمامی معیارها و زیرمعیاره

هایی که در هر معیار به صورت یابیبا یکدیگر بررسی شد و مکان

 جداگانه مشخص شده بود، با یکدیگر ترکیب شد. 

مراکز  یابینقشه مکان ،ارهایمعر یو ز ارهایتمام مع قیتلفدر نهایت با 

های مناسب نشان دهنده پهنه ۹امداد و نجات به دست آمد. شکل 

موقعیت دقیق  ۱۰یابی این مراکز است. همچنین در شکل مکان

یابی نمایش داده ، مکان۵های اول، دوم و سوم  در جدول اولویت

با توجه به سه معیار کاهش زمان رسیدن ها شده است. این اولویت

ن به مراکز امداد و نجات، افزایش امدادرسانی و کاهش مصدومی

ی مراکز یابهای مسکونی مکانپذیری، معیار نزدیکی به کاربریآسیب

امداد و نجات در شهر مشهد انجام شد. به دلیل تراکم نسبتًا باالی 

پذیری این جمعیت در مناطق مرکزی شهر مشهد و افزایش آسیب

 اهمیت زمان رسیدن ساکنان ومناطق در مواقع بروز حادثه و 
مصدومین به مراکز امداد و نجات، این معیارها برای تعیین نهایی 

 محل استقرار این مراکز تعیین شدند. 

 

 
 شبکه معابر معیار دسترسی به به توجه با امداد و نجات مراکز یابیمکان )۵شکل 
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 مراکز آتشنشانی معیار نزدیکی به به توجه با امداد و نجات یابی مراکزمکان )۶شکل 

 

 
 های درمانی کاربری معیار نزدیکی به به توجه با امداد و نجات یابی مراکزمکان )۷شکل 
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 خطرناک شهری تاسیسات از دوری به معیار توجه با امداد و نجات مراکز یابیمکان )۸ شکل

 

 
 هریش خطرناک تاسیسات از دوری و های مسکونی، درمانی و آتشنشانیکاربری معابر، شبکه ترکیب معیارهای دسترسی به با امداد و نجات مراکز یابیمکان )۹شکل 
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 نجات شهر مشهد حاصل از تلفیق تمام معیارها یابی مراکز امدادمکان) ۱۰شکل 

 

 یابی مراکز امداد و نجات در شهر مشهدهای مکانمشخصات اولویت )۵جدول 
 یابیمشخصات اولویت مکان (متر مربع) مساحت تعداد

 اول  ٧٥٨٠٧٥ ١٧٥

 دوم ٨٥٨٥٩٥ ٢٨٨

 سوم ٤٩٧٣٢٠٣ ٣١٣

 

 بحث 

نظر به جایگاه استراتژیک شهر مشهد و قرارگیری آن در معرض انواع 

ساخت، ایجاد آمادگی پیش از ها و سوانح طبیعی و انسانبحران

های شهری و به گزینی صحیح کاربریبحران به منظور مکان

-ها و مخاطرات حاصل از چنین حوادثی با بهرساندن آسیبحداقل
 ریزی شهری و مدیریت بحران،کارگیری الگوهای صحیح برنامه

  ناپذیر است.ضرورتی اجتناب
های شهر مشهد، معیارهای کاربری زمین، رایط و ویژگیبا توجه به ش

ها و دوری از تاسیسات شهری خطرناک در دسترسی مناسب به راه

 ۷و  ۸، ۹یابی مراکز امداد و نجات به ترتیب با ضریب اهمیت مکان

های مسکونی، مشخص شده است. زیرمعیارهای نزدیکی به کاربری

، ۶و  ۸ی ضریب اهمیت درمانی و آتشنشانی نیز به ترتیب دارا

، ۷و  ۹های دسترسی با ضریب و سایر راه ۱های دسترسی درجه راه

های پمپ بنزین و سایر تاسیسات خطرناک شهری شامل جایگاه

 هستند.  ۵و  ۷ضرایب 

کارگرفته و نتایج مقاله حاضر شامل نزدیکی با مقایسه معیارهای به

ها، دوری از های مسکونی، دسترسی مناسب به راهبه کاربری

تاسیسات شهری خطرناک، نزدیکی به ایستگاه آتشنشانی، نزدیکی 

به مراکز درمانی و در سطح و مقیاس شهری مدیریت قبل از حادثه، 

ها، این مقاله در های سایر مقاالت و پژوهشبا معیارها و یافته

 پورامان، [Imani et al., 2020]و همکاران  ایمانی راستای مقاالت

محمدی ده ، [Amanpoor & Parvizian, 2021] پرویزیانو 

 ,.Mohammadi Dehcheshmeh et al]وهمکاران چشمه
 داداش زاده،  [Yazdani et al., 2020]و همکاران یزدانی، [2020

  پیابو  حاجی پور، [Dadashzadeh et al., 2017]و همکاران 
[Hajipour & Payab, 2020]کاررفته و همسو است. در اصول به

 ,Golmehr & Amini]امینی  حسینیو  گلمهرنتایج نیز با مقاله 
قرار دارد. در راستای درنظرگرفتن زیرمعیارها با مقاله  [2018

 همسو نیست. [Meshkini et al., 2020]و همکاران  مشکینی

 

 گیری نتیجه

های مکان شهر مشهد در راستای مدیریت بحران نیاز به تعیین

 ۷۷۶مناسب برای مراکز امداد و نجات دارد. در این مطالعه تعداد 

محل استقرار این مراکز با توجه به معیارهای مختلف تعیین و 

 های مربوط به محل استقرار مراکز امداد و نجات تهیه شد.نقشه
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