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چکیده

 تحلیل ریسک پذیری نواحی حساس یکی از مراحل مهم در فرآیند مدیریت یکپارچه بحران است و به عنوان یکی از نیازهای اساسی:زمینه و هدف
مراحل پیشگیری و آمادگی در برابر بحران تلقی میشود؛ لذا با شناخت صحیح نواحیهای آسیب پذیر و اتخاذ سیاستهای مناسب بلند مدت و کوتاه
د
  بنابراین هدف از این پژوهش پهنه بندی نواحی آسیب پذیر از سوانح طبیعی با تاکی.د,aمدت امکان کاهش اثرات منفی بحرانهای آتی ممکن می
.بر مدیریت بحران میباشد
 تحلیلی و دادههای مور د- روش تحقیق از نوع توصیفی. روستای آسیب پذیر از سوانح طبیعی در شهرستان هیرمند میباشد21  جامعه آماری:روش
. استفاده شده استAHP  همچنین برای تلفیق نقشهها و وزن دهی به الیهها از مدل وزن دهی سلسله مراتبی. استخراج شده استGIS نیاز از نقشههای
 روستا در معرض آسیب پذیری بسیار باال در4  روستای مورد مطالعه و17  یافتههای پژوهش حاکی از آسیب پذیری خیلی کم و متوسط در:یافته ها
.شهرستان هیرمند به دلیل نزدیکی بیشتر به حوزههای سیل خیز و طوفانهای شدید محلی بوده است
 همچنین نیاز.د در برابر سرریزهای رودخانه ای و طوفانهای شدید احساس میشود
  با عنایت به این امر لزوم ایجا د حفاظ و حصار و س:نتیجه گیری
.به اصالح مسیر طبیعی رودخانه از طریق افزایش ظرفیت آبگیری رودخانه با الیروبی نیز هست
. شهرستان هیرمند، مدیریت بحران،AHP  مدل وزن دهی، سوانح طبیعی، آسیب پذیری:واژههای کلیدی
 پهنه بندی،)1395 ، رضا (پاییز، حمید؛ شهری زاد، مریم ؛ حیدری مکرر،  عبدالمجید؛ نوری، کهخا:)2010  ويرايش ششم،APA ◄استناد فارسي (شيوه
.GIS  در محیطAHP میزان دسترسی دست اندرکاران واکنش اضطراری بحران به مناطق جمعیتی و روستایی شهرستان هیرمند با استفاده از تلفیق مدل
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Abstract
Background and objective: Risk analysis in sensitive areas, is one of the important step in the integrated process of crisis management and it account as one of the essential needs of prevention and readiness steps against crisis. Therefore decrease of
negative effects of next crisis may be by correct recognition of vulnerable areas and assumption Suitable high term and short
term policy. Therefore, the aim of this research is recognition of vulnerable areas about natural accidents with emphasis on
Crisis management.
Method: Statistical population of the study consists of 21 villages in natural accidents in Hirmand City. The research method
is descriptive- analytic and data are extracted by GIS maps. Also, AHP hierarchy model is used for modulation of maps and
giving weight to layers.
Findings: The research finding show very low and moderate vulnerability in 17 village;also,4 village have very high vulnerability
in Hirmand City because they are low Submergible restrict and residential snifter.
Results: According to these findings, it is necessary to Create shield, barrier and block against riverine overflow and snifter.
Also, it is necessary to repair natural way of river by increasing the river Dewatering capacity and dredging it.
Keywords: Vulnerability, natural disasters, AHP weighting model, crisis management, Hirmand City.
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مقدمه

سوانح طبيعي از جمله مسائل و مشکالتي هستن د که پيش

روي روستائيان ق رار م یگی رند و م یت وانن د زندگي عادي و روزمره

روستائيان را از ابعاد مختلف اقتصادي ،اجتماعي و محيطي دچار

بح ران کنند .ن واحي روستائي کشور و فعالی تهای ت ولي دي و غير
ت ولي دي م رتبط با آن ویژگ یهای خاصي دارد که آن را به شدت

در معرض خط رات و آسی بهای متعدد و غیرقابل پی شبینی
و در نتيجه خسارات و مشکالت متعددي ق رار م یدهد (وزین،
 .)15 ،1386اهميت هر یک از سوانح طبيعي را م یت وان با توجه

به پيامدهاي آن بر زندگي روزمره مردم تعيين کرد پيامدهاي هر

يک از سوانح طبيعي بر زندگي روزمره مردم در سه حوزه راهبردي
اقتصادي ،اجتماعي و محيطي قابل تقسيم است که به طور خالصه

برخي از اين پيامدها شامل تلفات و صدمات جاني ( انسان و

حي وانات اهلي) ،قطع خدمات عمومي نظير (برق ،گاز ،ارتباطات،
آب آشامي دني ،سوخت و بهداشت) ،از بين رفتن يا آسيب ديدن

ام وال خصوصي و عمومي ،اختالل در فعالی تهای جاري و عادي و...
م یشود (عصار.)24 ،1368 ،

سوانح طبيعي در تمام ادوار حيات بشر وجود داشتهاند،

اما بهواسطه رشد تصاعدي جمعيت و تـراكم انسانها در تمام
عرصههای زيستي بهخصوص نواحي پرخطر ،امـروزه بـشر

شـاهد باليـاي بزرگـي چـون تسونامي آسيا ،گردباد كاترينا و

زمینلرزه سيچوان چين با تلفات قابلتوجه حتي در كشورهاي
توسعهیافته میباشد .اين مخاطرات در بسياري موارد تأثیرات

مخربـي بـر جوامـع انساني  -اعم از شـهري و روسـتايي مینهند

و پيامدهايش در ابعاد محيطي ،اجتماعي ،اقتصادي و روانشناختی
براي سـاليان متمـادي در عرصـه سکونتگاههای انساني محسوس
است (پورطاهري و همكاران .)32 ،1390،شــواهد موجود نيز

حكايت از افزایش مداوم همة انواع بحرانهای طبيعي ازنظر شدت
و فراوانــي دارند ،بهطوریکه از دهه  1970به بعد تعداد افراد

تأثیر پذيرفته و نيز ميزان زیانهای اقتصادي افزايش بـسياري

پیداکرده است (چاروريات .)190 ،2000 ،در واقع ،علیرغم

پیشرفتهای علمی و تکنولوژیکی گسترده در پیشبینی حوادث،
ساختمانسازی و مدیرت بحران ،سوانح طبیعی همچنان هزینههای

سنگینی را به جوامع انسانی وارد میسازند .بر طبق برآورد سازمان

ملل در  20سال گذشته حدود  3میلیون انسان در اثر این حوادث از
بین رفته و بیش از  800میلیون نفر از آن متأثر شدهاند .در بسیاری

از کشورها درحالتوسعه فعالیتهای اندکی برای کاهش اثر بالیای

طبیعی و افزایش آمادگی در قبال اینگونه حوادث و کاهش خطر
احتمالی صورت پذیرفته است .تحلیل ریسکپذیری نواحی حساس
یکی از مراحل مهم در فرآیند مدیریت یکپارچه بحران است و به

عنوان یکی از نیازهای اساسی مراحل پیشگیری و آمادگی در برابر
بحران تلقی میشود؛ لذا با شناخت صحیح بافتهای آسیبپذیر
و اتخاذ سیاستهای مناسب بلندمدت و کوتاهمدت امکان کاهش

اثرات منفی بحرانهای آتی ممکن میشود (رفیعیان و علیرضایی

پرتو .)132 ،1384 ،شناسایی مناطق آسیبپذیر نیازمند انتخاب

فاکتورهای متعدد و در نتیجه تصمیمگیری میباشد که این خود
تصمیم گیران را ناخودآگاه به سمت استفاده از سیستمی سوق میدهد

که عالوه بر دقت باال از نظر سرعت عمل و سهولت انجام عملیات
نیز در حد باالیی قرار داشته باشد .به علت قابلیت باالی تکنولوژی
سیستم اطالعات جغرافیایی در مدیریت و تحلیل الیهها میتوان

از این سیستم برای پهنهبندی مناطق حساس در مقابل بحران بهره
جست (نیر آبادی و حاجی میر رحیمی .)1387 ،از سوی دیگر یکی

از مهمترین قابلیتهای  GISکه از آن بهعنوان یک سیستم ویژه ،از
سایر سیستمهای مکانیزه مجزا میکند ،قابلیت تلفیق دا دهها جهت
مدلسازی ،مکانیابی و تعیین تناسب اراضی از طریق ارزشگذاری

بهینه سرزمین است ،چرا که در نتیجه تلفیق و ترکیب داده معیارها،

بهترین مکان جهت استقرار مراکز و مکانهای بهینه انتخاب میشود

(فتائی و آل شیخ.)52 ،1388 ،

در منطقه سیستان نیز مخاطرات طبیعی بسیاری وجو د دارد،

عالوه بر خشکسالی که در سال  1330رخداده ،بارها شاهد دورههای
کمآبی بوده است ،ازجمله سالهای عمده ،دوره  1367تا  1364و

دوره  1377تا  1384میباشد که خشکسالی شدیدی منطقه را

فراگرفت بهطوریکه افرا د مسن محلی آن را در صدسال اخیر بیسابقه

دانستهان د و به گواهی تاریخ در  600سال اخیر بینظیر بوده است این

دوره با سیالب سال  1384خاتمه یافت (شفیعی .)63 ،1386 ،وقوع
خشکسالی در منطقه سیستان از سال  1378شرایط مساعدی را
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جهت شکلگیری طوفانهای گردوخاک مهیا نموده است .چنانکه

همکاران .)63 ،1384 ،و با توجه به اینکه ،سیل نیز یکی دیگر از

افزایش چشمگیری داشته؛ بهطوریکه زابل با بیش از  175روز

سالهای گذشته نیز سابقه داشته است و اکثر رودخانههای بزرگ

پس از خشک شدن دریاچه هامون فراوانی طوفانهای گردوخاک

سوانح طبیعی منطقه سیستان و شهرستان مرزی هیرمند است که در

توأم با گردوغبار ،از کانونهای اصلی زیستمحیطی در کشور به

منطقه سیستان مانند :پریان مشترک ،شیردل ،کانال یک ،نیاتک،

(جنوب خلیجفارس ،جنوب عراق و شرق عربستان) قابلمقایسه

و سیل مناطق روستایی اطراف را تهدید میکند؛ بنابراین شناسایی

شمار میآید و از این نظر با کانونهای اصلی جنوبغربی آسیا

است (نگارش و لطیفی .)76 ،1388 ،خشکسالی یکی از عوامل

اصلی در جابجایی (مهاجرت) و تخلیه آبادیها به شمار میآید.
بهعنوان نمونه در سال  ١٣٤٥بالغبر  ٦٨٣٨٢نفر از سیستان

مهاجرت کردهاند ،از این میزان  %٧٩راهی گرگان و گنبد و مابقی

راهی شهرهای مشهد ،تهران و کرمان و سایر نقاط ایران شدهاند .در

ملکی و گلمیر در این شهرستان واقع میباشن د که در صورت طغیان

مناطق آسیبپذیر از این سوانح طبیعی و پهنهبندی آنها با استفاده
از تحلیل سلسله مراتبی ( )AHPو ابزار ( )GISدر شهرستان هیرمند
هدف از انجام این پژوهش میباشد.

پیشینه

خشکسالی سال  ١٣٤٩سیستان حدود  ٦٠٠٠٠نفر دیگر مجبور
به ترک سیستان و مهاجرت به سایر شهرستانها و عمدت ًا گرگان و

اما در ارتباط با پهنه بندی ن واحی آسیب پذیر از سوانح طبیعی با

ساکنین شهر زاهدان ،از مهاجرین سیستانی هستند (بیکمحمدی و

در جدول شماره ( )1به مه مت رین آنها اشاره شده است.

گنبد شدند .همچنین تخمین زده میشود که حدود  ١٥٠٠٠٠نفر از

در زمینه مدی ریت بح ران تحقیقات بسیاری صورت گرفته است،

تاکی د بر مدی ریت بح ران تحقیقات اندکی صورت گرفته است ،که

جدول .1پیشینه تحقیق
نویسنده

عنوان پژوهش

محتوا و نتایج پژوهش

محققان بر تعریف دوبارۀ مخاطرات و بر فرایند کاهش آسیب پذیری به عنوان کلید اساسی در مدیریت
بازسازی پایدار بعد از مخاطرات
د دارند و از رفع چالش هایی همچون کمبود مواد و منابع زمین ،مهارت و توانایی کم ،آموزش و
ریسک تاکی 
از طریق مدیریت ریسک
دانش پایین ،آگاهی اندک و عدم تعادل اجتماعی -اقتصادی و جز اینها عنوان مؤلفههای اساسی در کاهش
روهیت و کوپر)2004(1
یکپارچه :نمونه اجتماعات
آسیب پذیری یاد میکنند.
روستاهای جنوب آسیا
نیکالس)1997(2

ایشان ضمن بررسی تاثیر جنبش توسعه پایدار بر جامعه کاهش خطر فلوریدای جنوبی ،مدیریت ریسک
کاهش ریسک در فلوریدا:
سنجش خطرها به منظور توسعه مخاطرات را در چارچوب توسعه پایدار به خاطر توجه همزمان به تمامی مولفههای اساسی ،همچون نهادگرایی
و افزایش تعامل نهادی ،ظرفیت محیطی ،دانش و مشارکت پیشنهاد میکند.
پایدار منطقه

محمدخانی و سلمانیان
()1389

آنان سعی کردند با استناد به مبانی نظری برنامهریزی و توسعه روستایی و شرایط جغرافیایی کشور
و ویژگیهای جمعیتی و فرهنگی روستاهای ایران ،شیوه مقابله با مخاطرات طبیعی و کاهش میزان
نقش برنامهریزی روستایی
و مدیریت بحران در کاهش آسیبپذیریهای مادی و انسانی جوامع روستایی بررسی و راهکارهای مناسب در این زمینه ارائه تا مسئولین و
برنامه ریزان محلی و منطقهای بتوانند با بهرهگیری از آن تصمیمات الزم را در زمان بروز بحران و مخاطرات
مخاطرات طبیعی
طبیعی اتخاذ نمایند.

نجفآبادی و همكاران
()1389

در پژوهش خود بـه بررسي و رتبهبندی مخاطرات طبيعي مرتبط با مشخصههای ژئومرفيك شهر بندرعباس
د و گسترش شهري در
بـا تكنيـك  topsisپرداختنـد ،نتايج نشان داد كه اولويت اولين مخاطره زلزله میباش 
پرمخاطرهترین ناحيه شهري صورت گرفتـه است.

خلیفه و
همکاران()1390

بررسي و شناسايي مخاطرات
محيطـي در بندرعباس

مدیریت بحران در جهت آمادگی سریع و به موقع برای مقابله با خطرات احتمالی و کاهش خسارات اجتماعی
تبیین نقش سیستم اطالعات
 اقتصادی و نیز محیطی در عرصههای آسیب پذیر روستایی امری حیاتی و ضروری است .در این راستا GISجغرافیایی در مدیریت بحران
به عنوان ابزاری با قابلیت باال میتواند در جهت مدیریت بحران و پشتیبانی از تصمیم گیری به برنامه ریزان،
روستایی در ایران
مدیران و مسئوالن در حوزه روستایی کمک شایانی کند.
1. Rohit Jigyasu, John Thomas Cooper.
2. Nicholas F. Colmenares.

عبدالمجی د رضایی کهخا و همکاران  /پهنه بندی میزان دسترسی دست اندرکاران واکنش اضطراری بحران به مناطق جمعیتی و روستایی شهرستان هیرمند...
ادامه جدول .1پیشینه تحقیق
 .آنان در بررسی خود با استفاده از دادههای توپوگرافی ،زمینشناسی ،نقشه گسلها ،رودخانهها ،مشخصات
حوزههای آبخیز ،شیب توپوگرافی و  ...نقشههای پهنهبندی مخاطرات سیل ،زلزله و زمینلغزش استان با
بررسی و پهنهبندی مخاطرات
محیطی سیل ،زلزله و زمینلغزش مقیاس  1:100,000تهیه کردند .سپس موقعیت جغرافیایی نقاط روستایی استان گلستان را با دادههای
صبوری و همکاران
در استان گلستان و میزان نقشههای پهنهبندی مقایسه و تلفیق کردند و درنهایت جدول روستاهایی که در نقاط با خطر باال ،متوسط و کم
()1392
خطرپذیری نقاط روستایی استان مخاطرات سیل ،زلزله و زمینلغزش واقعشدهاند استخراج گردید؛ که از مجموع  887روستای استان تعداد
در مقابل مخاطرات موردمطالعه  121مورد در محدوده خطر باالی زمینلغزش 167 ،مورد در محدوده خطر متوسط و مابقی در محدوده
کمخطر و بیخطر واقعشدهاند.

روحانی و
همکاران()1393

پاالش()1394

ظاهری و
همکاران()1394

مدیریت بحران و کاهش آسیب مدیریت بحران فرایندی پویا در قالب اقداماتی سنجیده میباشد .این وضعیت نیازمند توجه بیشتر به مقوله
مدیریت بحران در این شهر و همچنین مسئولین در امر برنامه ریزی شهری میباشد .همچنین ،لزوم نقش
پذیری کالبدی و افزایش
پایداری نواحی مسکونی فرسوده برنامه ریزان شهری در کاهش آسیب پذیری شهر در برابر زلزله ،اقدامات اجرایی صحیح توسط آنها و
شهر زاهدان در برابر وقوع همچنین چاره اندیشی و مدیریت اتخاذ شده در جهت طرح ریزیهای بافت فرسوده شهر و نوسازی و بهسازی
و همچنین بررسی و گسترش ساخت و سازهای استاندار د در سطح شهر بکار گرفته شود.
احتمالی زلزله
فرضیه این تحقیق براین مبنا متصور شده بود که کندی فرایند توسعه بویسیله مخاطرات طبیعی موجود
عنوان بررسی نقش مخاطرات
که بعضی از انها در یک دوره معین بروز مینماید رقم خورده است همچنین همه این مخاطرات به نوعی
محیطی و مدیرت بحران در
آمایش سرزمین -مطالعه موردی به همدیگر وابسته اند .شدت و ضعف یک عامل در شدت و ضعف دیگری نیز تاثیر فراوان دارد .نتایج و
همچنین پیشنهادات بررسی تحقیق وی جهت برون رفت از وضعیت موجود را بیان داشته است.
منطقه سیستان ایران
د روستاهای محدوده مورد مطالعه
ارزیابی آسیب پذیری نواحی نتایج تحقیق حاکی از آسیب پذیری باال و خیلی باال در بیش از  30درص 
د اجتماعی -اقتصادی 44 ،درصد روستاها،
روستایی از خطر زلزله مطالعه بوده که از بعد کالبدی -فضایی 29/33 ،درصد روستاها و از بع 
آسیب پذیری باال و خیلی باالیی دارند .با عنایت به این مطلب که آسیب پذیری محدوده مورد مطالعه بیشتر
موردی( :بخش مرکزی
متأثر از آسیب پذیری کالبدی-فضایی است ،این امر نیازمند ایجا د تغییر در ویژگیهای کالبدی -فضایی
شهرستان مرند)
منطقه مورد مطالعه در جهت بهبود وضعیت به منظور کاهش آسیب پذیری میباشد.

محدوده مورد مطالعه

شکل  .1موقعیت شهرستان هیرمند در تقسیمات سیاسی کشور.
منبع :نگارندگان1394 :

شهرستان هیرمن د در شمال شرق استان سیستان و بلوچستان و از
شهرستانهای واقع در منطقه سیستان م یباشد .در  30 َ 56الی 23

َ عرض شمالی و  61 َ 28الی  61 َ 50طول شرقی واقع شده است.

محدوده مورد مطالعه ،از شرق و شمال با کشور افغانستان و از جنوب
و غرب به ت رتیب با شهرستانهای زهک و زابل ه مج وار است.
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این شهرستان دارای  2بخش 5 ،دهستان  303آبادی میباشد

فرمانداری و  ...بهره گرفته شده است.

که بر طبق آماربرداری عمومی نفوس و مسکن سال  ،1390حدود

فرایند تحلیل سلسله مراتبـی ( )AHPروشی است منعطف،

کیلومتر مربع را شامل میشود (مرکز آمار ایران .)1390 ،بررسی

گیري متضاد ،انتخاب بین گزینهها را با مشکل مواجه میسازد،

 14857خانوار و  65471نفر جمعیت و وسعتی معادل 1100

چگونگی پراکنش آبادیها در سطح شهرستان هیرمند به واسطه
وجود تاالب بینالمللی هامون فاقد سکونتگاههای روستایی میباشد.

در این راستا ،از میان دهستانهای واقع در محدوده مورد مطالعه،

دهستان دوستمحمد ،با  92آبادی دارای بیشترین و دهستان

اکبرآباد با  31آبادی ،دارای کمترین تعدا د آبادی است (سیستانی،
.)683 ،1369

روش

قوي و ساده که برای تصمیم گیري در شرایطی که معیارهاي تصـمیم
مورد استفاده قرار میگیرد .ایـن روش ارزیابی چند معیاري ،ابتدا

در سال  1980بـه وسـیله تومـاس ال سـاعتی پیشـنهاد گردیـد

و تـاکنون کاربردهاي متعددي در علوم مختلف داشته است

(زبردست .)13 ،1380 ،یک روش اساسـی جهـت آزمون روش

 ،AHPروش مقایسه اي دوتایی میباشد .این روش از پیچیدگی
مفهومی تصمیم گیري بـه طور قابل توجهی میکاهد ،زیرا تنها دو

مؤلفه در یک زمان بررسی میشوند .این روش به دلیل ماهیت ساده
و در عین حال جامع مورد استقبال مدیران و کارشناسان مختلف

این پژوهش از نوع كاربردي و از روش توصيفي  -تحليلي جهت

در زمینه هاي گوناگون از جملـه برنامه ریزي شهري و شهرسازي

داراي دو زير بخش عم ده جهت انجام بوده است .بخش اول را

از روش تحلیل سلسله مراتبی ( )AHPبه دلیل انعطاف پذیری و

بررسي پارامترهاي مورد بررسي سود جسته و همانند ساير تحقيقات

مطالعات اسنادي و كتابخانهاي جهت بررسي م واردي چون بیان

قرار گرفته است .در پژوهش حاضر برای تجزیه و تحلیل دادهها

دقت ان استفاده شد .بنابراین ،به کمک روش فرایند تحلیل سلسله

مساله و پيشينه تحقيق به خود اختصاص داده و بخش دوم در قالب

مراتبی ( )AHPبا بکارگیری مجموعه ای از شاخص ها ،وزن دهی

تدوين و تكميل پرسشنامه انجام پذيرفته است .روايي صوري و

آسیب پذیر از سوانح طبیعی اقدام شد .در این زمینه ،برای تعیین

آن با استفاده از ض ريب آلفاي كرونباخ در اين رابطه α =0/94

دوی عوامل استفاده شد .در این مطالعه ،گروههای تصمیم ساز شامل

پژوهش مي داني و پيمايشي جهت جمع آوري اطالعات و سپس
محتوايي پرسشنامه با تأيي د كارشناسان م ربوط انجام شد و پايايي
برآورد گرديده ،که با توجه به آستانههاي در نظر گرفته شده در منابع
علمي معتبر ،از قابليت اعتماد مطل وبي برخوردار است(سکاران،
.)106 ،1381

به هر کدام در سطوح گوناگون و ترکیب آنها به شناسایی نقاط
اهمیت نسبی شاخصهای موثر در سوانح طبیعی ،از مقایسهی دوبه

 10نفز از اساتید دانشگاه ،کارشناسان مدیریت بحران و سوانح

طبیعی و مدیران توسعه روستایی و کشاورزی بودند .براین اساس،
ضمن مقایسه دوبه دوی عوامل موثر بر پهنه بندی مناطق ،برای

برای پهنه بندی نواحی آسیب پذیر از سوانح طبیعی ،نواحی

تعیین مناطق آسیب پذیر در سطح روستاها ،براساس مدل استفاده

شد .همچنین دادههای مورد نیاز با استفاده از عکسهای هوایی و

شاخصهای مرتبط (در محیط  )Expert Choiceو استاندار د

آسیب پذیر شهرستان هیرمند که شامل  21روستا است ،انتخاب
ماهواره ای و نقشههای روستایی تهیه شد و نقشههایی مانند توزیع

و پراکندگی روستاها ،راههای ارتباطی ،بافت کالبدی روستاها،

دسترسی به امکانات بهداشتی ،دسترسی به خدمات عمومی مثل

شده ،مراحل گوناگونی شامل تشکیل ماتریس ارزیابی ،تعیین وزن

کردن دادهها (در محیط  )Arc GISصورت گرفت .برای تبدیل
دا دههای خام به نمرههای استاندارد شده ،از فرمولهای زیر استفاده
شده است:

آتش نشانی و آمبوالنس ،نیروی انتظامی ،تراکم جمعیت و  ...آماده

رابطه 1

مرتبط مانند بهداشت ،آموزش و پرورش ،هالل احمر ،بخشداری،

رابطه 2

شدند .برای جمع آوری اطالعات از شیوههای جاری ،از ادارات
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برای جمع بندی دادهها نیز از روش ترکیب وزنی استفاده شد که

رابطه استفاده شده در این روش به صورت زیر است:

 = Ziشدت آسیب پذیری ارزیابی شده
 =Wjوزن شاخص j
 =Xijنمرهی استاندارد شده شاخص  jدر روستای .i
پس از تعیین شدت آسیب پذیری ناشی از سوانح طبیعی در
محیط  ،Arc GISروستاهای بررسی شده برحسب مقادیر محاسبه
شده به گروههای گوناگونی تفکیک شدند و نقشه پراکنش روستاها
به تفکیک شدت آسیب پذیری تهیه شدند.

یافتهها

مراحل انجام کار

بعد از آنکه کلیه الیههایی که در زمینه پهنه بندی مناطق حساس
ریسک پذیر در زمینه مدی ریت بح ران ،با توجه به درجه اهمیت و
مقدار تأثیر هرکدام از عناصر را به روش  AHPوزن دهی کرده ،بعد
از وزن دهی الیه ب رای اینکه کلیه الیهها با هم جمع ش وند ،اقدام
به تب دیل الیههای وکتوری به رستری ش د که این عمل با دستور
 Raster Calculaterدر محیط  ArcGISانجام شد .در آخر نقشه
پهنه بندی زمین لغزشها ت ولی د شد که م راحل کار به شرح زیر بود:

مرحله اول :تهیه نقشههای پایه ،اسکن و ژئورفرنس کردن آنها.

مرحله دوم :تهیه الیههای مورد نیاز از روی نقشههای ژئورفرنس
شده در محیط .ArcGIS

مرحله سوم :وزن دهی کردن هرکدام از الیه ،بیشترین وزن به الیه
ای تعلق گرفته است که بیشترین نقش را در پهنه بندی مناطق
حساس داشته است .وزن دهی کردن هر کدام از عناصر موجود

در هر الیه که معیار وزن دهی هر واحد اطالعاتی نیز بر اساس
بیشترین نقشی است که در داخل آن الیه ،موثر در پهنه بندی

مناطق حساس است.

مرحله چهارم :ترکیب الیهها در  Raster Calculatorدر قسمت
 Spatial Analysisکه در این مرحله نقش نهایی با سه گروه

مناطق با حساسیت زیاد ،مناطق با حساسیت متوسط ،مناطق با
حساسیت کم.

وزن دهی به الیههای اطالعاتی

فرآیند تحلیل سلسله م راتبی ( )AHPروشی است منعطف و قوی که

ب رای تصمی مگیری در ش رایطی که معیارهای تصمی مگیری متضاد،

انتخاب بین گزینههایی را با مشکل م واجه م یسازد مورد استفاده

ق رار م یگیرد (زبردست .)13 :1380،ف رایند تحلیل سلسله م راتبی
( )AHPعموم ًا از م راحل سهگانه؛  -1ایجاد درخت سلسلهم راتب،

 -2مقایسه دوتایی -3 ،تعیین امتیاز نهایی گزینهها و باالخره
بررسی سازگاری قضاوتها تشکیل م یشود.

جدول  .2اندازههاي ترجیحات براي مقایسهي زوجی

وضعیت مقایسه

مقدار عددي

یکسان تا نسبت ًا مرجح

2

ترجیع یکسان
نسبت ًا مرجح

نسبت ًا تا قویا مرجح
قوی ًا مرجح

1
3

4
5

قوی ًا تا بسیار قوي مرجح

6

ترجیح بسیار قوي

7

بسیار تا بیاندازه مرجح

8

بیاندازه مرجح

9

منبع :قدسی پور1385 ،
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در تحقیق حاضر برای وزن دهی به شاخصها و تعيين نواحی

آسیب پذیر از سوانح طبیعی در روستاهای شهرستان هیرمند ،از
روش فرايند تحليل سلسله مراتبي ( )AHPاستفاده شد .در اين

مطالعه گروههاي تصميمساز شامل نخبگان و افراد آشنا به وضعیت

روستاهای شهرستان هیرمن د بودند .پس از تشكيل ساختار سلسله
مراتبي براي تعيين وزن هر عنصر تصميمگيري ،مقايسه دو به دو

عناصر صورت گرفت.

پس از تكميل پرسشنامهها ،جهت تحليل آنها از نرمافزار

 Expert Choiceكه بر اساس فرايند تحليل سلسله مراتبي عمل

ميكند ،استفاده شد .بدين ترتيب براي هر معيار در هر سطح از

مجموع نظرات كارشناسان ،ميانگين هندسي گرفته شد و سپس
ميانگينها وارد نرمافزار  Expert Choiceشد و يك جدول نهايي

در هر سطح به دست آم د كه اين جدول اولويتبندي معيارها را در

همان سطح نشان ميدهد .در فرايند تحليل سلسله مراتبي همواره
ميتوان ميزان سازگاري تصميم را محاسبه کرد .درصورتیکه

شاخص ناسازگاري از  0/1بيشتر باشد ،سطح ناسازگاري مجموعه
رتبهها غیرقابلقبول بوده و رتبهبندیها بايستي مجدداً تكرار شوند.

در نهایت ،نرمافزار از روي قضاوتهاي اصالحشده ،وزن نهايي هر

گزينه را محاسبه ميكند.

ایجاد درخت سلسلهمراتب

اولین مرحله در روش  AHPتجزیه نمودن مسئله تصمی مگیری به

سلسلهم راتب م یباشد .در ایجاد یک سلسلهم راتب ،سطح باال ،هدف

مقایسه دوتایی

بعد از تجزیه مسئله به سلسلهم راتب ،عناصر سطوح مختلف به

صورت دوتایی باهم مقایسه م یش وند و سپس بر اساس می زان
ارجحیت دو معیار ،ارزشگذاری صورت م یگیرد.
تهیه ماتریس مقایسه در هر سلسلهمراتب

گام اول :محاسب هی بردار مجموع وزنی( :)wsvمات ریس مقایسات

زوجی ()Dرا در بردار وزنهای نسبی ضرب م یکنیم (مؤمنی،

.)43 ،1389

جاده پاسگاه خانه
ارتباطی پلیس بهداشت
1/2

2

1/2

1/2

1/3

1

جمعیت

2

3

1

1

1

3

آتشنشانی

3

2

1

1

2

2

هالل احمر

3

3

1

1

1

2

خانه بهداشت

2

1

1
11/5

1/2

1/3

11/5

1/3

4/16

1/3

1/2

1/2

1/3

5/16

4/3

1/2
2

10/5

پاسگاه پلیس
جاده ارتباطی
جمع

گام دوم :محاسبه بردار سازگاری( :)cvعناصر بردار مجموع

وزنی( )wsvرا بر بردار وزنهای نسبی شاخصها تقسیم م یکنیم تا

بردار سازگاری( )cvبه دست آید.

گام سوم :محاسبه بزرگت رین مقدار ویژه مات ریس مقایسات

) :ب رای محاسب هی بزرگت رین مقدار ویژه مات ریس

زوجی(

مقایسات زوجی ،میانگین عناصر بردار سازگاری محاسبه م یشود.

نهایی یک تصمیم گیر است .ب رای مثال در تحقیق حاضر باالت رین

جاده

سطح یا هدف نهایی ،انتخاب مناطق حساس و ریسک پذیر در
جهت مدیرت بح ران ن واحی روستایی شهرستان هیرمند م یباشد.

هالل
احمر

آتشنشانی جمعیت

ارتباطی

پاسگاه

خانه

پلیس بهداشت

هالل

آتش

احمر

نشانی

جمعیت

0/104

0/04

0/17

0/12

0/11

0/06

0/09

جمعیت

0/238

0/17

0/26

0/24

0/23

0/19

0/28

آتشنشانی

0/222

0/26

0/17

0/24

0/23

0/39

0/19

هالل احمر

0/238

0/26

0/26

0/24

0/23

0/19

0/19

خانه بهداشت

0/098

0/17

0/08

0/08

0/11

0/06

0/047

پاسگاه پلیس

0/100

0/08

0/04

0/08

0/07

0/09

0/19

جاده ارتباطی

گام چهارم :محاسبه شاخص ناسازگاری :شاخص ناسازگاری به

صورت زیر حساب م یشود .این قسمت از تحقیق ب رای تعیین

درجه دقت و صحت وزن دهی از شاخص ناسازگاری ()I.Iا 1مورد
1. Inconsistency index

عبدالمجی د رضایی کهخا و همکاران  /پهنه بندی میزان دسترسی دست اندرکاران واکنش اضطراری بحران به مناطق جمعیتی و روستایی شهرستان هیرمند...

استفاده ق رار م یگیرد که بر مبنای رویکرد بردار ویژه تئوری گ راف

نرخ ناسازگاری ()I.Rا 1را به کار م یبرد که از تقسیم شاخص

وزن دهی صحیح بوده ،در غی راین صورت وزن دهی نسبی دادهشده
به معیارها باید تغییر کنند و وزن دهی مجدداً انجام شود (قدسی

شاخص ناسازگاری

محاسبه م یشود .چنانچه شاخص معادل  0.1یا کمتر از آن باشد

پور .)68-80 ،1387،ساعتی ب رای بررسی ناسازگاری در قضاوتها،

ناسازگاری( )I.Iبه شاخص تصادفی بون ()R.Iا 2حاصل م یشود.

شاخص تصادفی بودن با توجه تعداد معیارها ( ،)nاز جدول زیر

قابل استخراج است.

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

N

1.59

1.57

1.56

1.48

1.51

1.49

1.45

1.41

1.32

1.24

1.12

0.90

0.58

0

0

IRI

در روش میانگین هندسی که یک روش تقریبی است ،به جای
) از  Lبه شرح زیر استفاده

محاسبه مقدار ویژه ماکزیمم (
میشود.

برداری است که از ضرب ماتریس مقایسه

دو دوئی (ماتریس  )Aدر بردار

0.04<0.1=OK

تحلیل و ترکیب الیههای اطالعاتی

=L

که در آن

= 0.04

= CI

(بردار وزن یا ضریب

اهمیت معیارها) بدست میآید .بررسی سازگاری قضاوتها در
ماتریسهای مقایسه زوجی معیارها حاکی از آن است که سازگاری

در قضاوتها رعایت شده است .در زیر محاسبات مربوط به بررسی
سازگاری قضاوتها در تعیین ضرایب اهمیت معیارهای هفتگانه
برای مکان یابی ارائه شده است:

با توجه به معیارهای مورد مطالعه جهت پهنه بندی مناطق حساس در

ب رابر ح وادث ،نیاز به تهیه الیههای اطالعاتی نظیر نقشههای و موقعیت

آتشنشان یها ،هالل احمر ،ن واحی دارای خانه بهداشت ،پاسگاه پلیس،
جا دههای ارتباطی داریم .بناب راین نقشههای موجود را با استفاده از

تصاویر ماه واره ای و اطالعات توصیفی الیهها مثل جمعیت را با

استفاده از آمار و اطالعات طرحهای روستایی استخ راج م یکنیم.
استاندارد سازی الیههای اطالعاتی

در فرآین د مدی ریت بح ران مناطق دارای ش رایط بح رانی در زمان وقوع
بح ران ،استخ راج الیههای اطالعاتی مورد نیاز ،اولین مرحله از م راحل علمی

=

×

تحقیق م یباشد .اکثر الیههای اطالعاتی مورد نیاز ما ب رای معیارها مورد

			

نیاز پهنه بندی مناطق حساس و آسیب پذیر ،با ایجا د ارزش دهی ش دهاند.

الیههای مختلف در سطح محدوده مورد مطالعه ترسیم شده و در پایگاه
= 6.2

					

رتبه بندی معیارهای پهنه بندی مناطق حساس

=L

اطالعاتی به صورت الیههای رستری ذخیره م یش وند.

1. Inconsistency Ratio
2. Random index
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مدل همپوشانی وزن دار

تخصیص دا د که این مورد یکی از ویژگ یهای این مدل در ترکیب

تحلیل فضایی مکانی ،شناسایی مناطق مستعدی است که با

الیهها به شمار م یآید .در این مدل به منظور تهیه الیه خروجی ب رای

مدل شاخص همپوشانی امکان ترکیب نقشههای بسیار مختلفی را

طبقه بندی شده و درصد نفوذ هر یک از پارامترها با توجه به نظ رات

معیارهایی از ارزشهای پیکسلی نقشه رستری استخ راج م یشود.

امکان پذیر م یسازد .در این بررسی از روش چند معیاره استفاده شده
است .در این مدل عالوه بر اینکه به هر یک از کالسهای الیههای

پهنههای حساس در ن واحی روستایی شهرستان هیرمند ،نقشهها
کارشناسی بر روی الیه اعمال شده است.

الیههای پس از استاندارد سازی وارد محیط Raster

مختلف وزن خاصی تعلق م یگیرد ،با توجه به تأثیر و اهمیت

 Calculatorشده و در این محیط وزنهای حاصل از مدل AHP

از الیهها بر اساس اهمیت آن الیه در آن موضوع مورد بررسی ،وزنی

بدست میآید.

مختلف هر یک از الیهها نسبت به یکدیگر م یت وان به هر یک

به آنها اختصاص داده شده و نقشه نهایی پهنه بندی مناطق حساس

شکل  .14پهنه بندی مناطق حساس ریسک پذیر در مواقع بحران

نتیجه گیری

در منطقه هیرمند خشکسالی از جمله مخاط راتی است که به دنبال
خود مخاط راتی چون خشکی اقلیم ،باد  120روزه و پدیده گردو

غبار با توجه به خشکی کف دریاچه هامون که در سال  1388به
 33ب رابر استاندارد جهانی رسی د و حرکت ماسههای روان و نابودی

ساالنه  2درصد د از زمی نهای کشاورزی و پدیده مهاجرت و عدم

ماندگاری نیروی انسانی کار آمد را به دنبال دارد .در منطقه هیرمند
نوع مخاط رات در زمانهای مختلف متفاوت است و یا می زان تأثیر

یدیگر بهصورت سیستماتیک یک
آن شدت و ضعف دارد .بهعبارت 

نوع مخاطره باعث مخاط رات دیگر م یشود .ع واملی چون تغییر

مسیر رودخانه هیرمند در مناطق مختلف دشت ،کم شدن آورد

آب رودخانه هیرمند ،خشکسال یها پ یدرپی چندساله اخیر ،تغییر

هندسه رفتار ساکنان بومی ،تغیی رات در نرخ رشد جمعیتی منطقه،

طوفانهای شدید ،کاهش چش مگیر محصوالت کشاورزی ،تغییر
کاربری اراضی ،تقسیم بندها سیاسی و ساختارهای زی ربنایی موجود

در دشت سیستان و پنج شهرستان؛ وضعیت امروز مخاط رات در
دشت سیستان را شکل داده است.

در این تحقیق برای پهنهبندی این نقاط آسیبپذیر ابتدا به

عبدالمجی د رضایی کهخا و همکاران  /پهنه بندی میزان دسترسی دست اندرکاران واکنش اضطراری بحران به مناطق جمعیتی و روستایی شهرستان هیرمند...

تلفیق الیهها در محیط  GISو وزن دهی آنها با استفاده از مدل

مقياس بـزرگ تهيـه و بـه دستگاههای اجرايي استان و نهادهاي

تصميمساز شامل نخبگان و افرا د آشنا به وضعیت روستاهای

توسعه سکونتگاههای منطقه بر اساس پهنههای خطر و مطابق

وزن دهی سلسله مراتبی  AHPپرداخته شد .در اين مطالعه گروههاي
شهرستان هیرمن د بودند .پس از تشكيل ساختار سلسله مراتبي براي
تعيين وزن هر عنصر تصميمگيري ،مقايسه دو به دو عناصر صورت
گرفت .درنهایت مناطق به سهطبقه شامل مناطق خیلی ریسکپذیر
تا حدودی ریسکپذیر ،ریسکپذیری خیلی کم تقسیمشده است.

در مجموع میتوان گفت از  21روستای قرار گرفته در محدو دههای
آسیبپذیر 10 ،روستا (دهنوعلی خان ،سنجرانی ،میرجعفرخان،
میلک ،خمر ،کریم کشته ،خاک سفیدی ،آل گرگ ،شندل و ده

علیمراد) در منطقه با خطر ریسکپذیری خیلی کم قرار دارن د و 7

روستا شامل (ساسولی ،اربابی ،جهانتیغ ،مالدادی ،مالعلی ،گمشاد

محلي ابالغ شود تـا هرگونـه برنامهریزی براي زیرساختها و

با آییننامهها و مقررات ملي براي ساختوسازها انجام شود .در

مناطق با خطرخيزي و آسیبپذیری باال ،تمركز سکونتگاههای با

تراكم شديد جمعيتي و فعاليتي و همچنـين دارا بودن ارزشهای
عظيم اكولوژيكي جنگلها و اكوسيستم ويژه آنها ارزش توجه به

ايـن مطالعـات را افـزون میسازد.

با توجه به این عوامل پیشنهادهای عملی و کاربردی که میتوان

برای بهبو د این امر ارائه داد به شرح ذیل میباشند:

 از آنجایی که نواحی روستایی شهرستان هیرمند در معرض
حوادثی مانند سیالب قرار دارند ،بنابراین لزوم ایجاد حفاظ و

و قرقری) در محدوده ریسکپذیر متوسط قرار دارن د و  4روستا

حصار و سد در برابر سرریزهای رودخانهای احساس میشود.

محدوده ریسکپذیری خیلی زیا د قرار گرفتهاند .پس از شناسایی

ظرفیت آبگیری رودخانه با الیروبی نیز است.

(جهانآباد سفلی ،عبدالرحمن صفرزائی ،شهید بهشتی و حسینا) در

همچنین نیاز به اصالح مسیر طبیعی رودخانه از طریق افزایش

مناسب در جهت استانداردسازی و بهبود وضعیت مناطق حساس

 زمینهسازی جهت نظارت بر ساختوسازها و انطباق آن با
مقررات ساختماني و برنامه كاربري زمين در روستا.

ارائه خدمات مناسب بهداشتی در نواحی روستایی حساس ،ارائه

مديريت بحران و پيگيري تأمين آنها از دستگاههای مرتبط به

این نقاط حساس در برابر سوانح نیاز است تا با برنامهریزی

تالش کرد .همچنین توسعه و گسترش امکانات بهداشتی همراه با
خدمات مناسب در زمینه مدیریت بحران مانن د استقرار اورژانس

و آتشنشانی در نواحی محروم و مهمتر از همه تدوین طرحهای

هادی روستایی (بهخصوص تأکید بر مدیریت بحران در نواحی
روستایی در این طرحها) قابل اجرا به صورت کارشناسی برای
نواحی روستایی شهرستان هیرمند از اولویتهایی است که نواحی
روستایی این منطقه در جهت بهبود شرایط نواحی جمعیتی به شدت

به آن نیازمند میباشند.

 شناخت نيازها براي مواجهه با شرايط بحراني در همه مراحل
هماهنگي ستا د حوادث و سوانح غیرمترقبه شهرستان.

 استقرار سازمانهای مربوطه در زمینه مدیریت بحران مانن د
سازمان هاللاحمر در نواحی روستایی.
 فراهم ساختن زمینه براي ایجا د دانش بومی در بین روستاییان
در هنگام رویارویی با مخاطرات محیطی.

 توجه به نیازها و انتظارات روستاییان در هنگام و پس از شرایط
بحرانزده.

با توجه به پهنههای خطر بالقوه ،محل مناسبي براي اسـكان

 برگرداندن محیط روستا به شرایط اولیه و دور کردن نگرانی و

بزرگ و جادههای اصـلي ارتبـاطي كشور و نيز دشوار بـودن
دسترسـي بـه آن ،ضـرورت چنين اقدامي را توجيه میکند .ضمن ًا

 توانمندي و متعهد بودن افراد ،تجهیز تسهیالت و هماهنگی در
تمامی مراحل مدیریت ریسک و بحران؛ بنابراین میتوان گفت

اصـول علمي و نيازهـاي محيطـي چنـين تأسیساتی صـورت

فعالیتهای مقابله بـا بحـران و به حداقل رساندن خسارات

اضـطراري مکانیابی و تجهيـز شـود .دوري منطقه از شهرهاي

يـادآور میشود مکانیابی محل اسكان اضطراري باي د بـر پايـه

گيرد .بر اساس پهنهبندی انجام گرفتـه ،نقشههای محدودهها در

ترس از اهالی روستاي آسیبزده.

هدف کلی از برنامهریزی بالیا و مخاطرات محیطی بهینهسازی

ناشی از آن است.
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