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چکیده
زمینهوهدف: تبریز یکی از مستعد  ترین شهرهای کشور د  رزمینه مخاطرات طبیعی است. بنابراین آماد  گی برای مخاطرات، همراه با پیش گیری مؤثر 

و اقد  امات کاهشی برای توسعه پاید  ار این شهر بسیار حیاتی است. 
مد  یریت  پشتیبانی  پایگاه های  بهینه  مکان یابی  به منظور  را  اطالعات جغرافیایی  بر سیستم  مبتنی  معیاره  تصمیم گیری چند    رهیافت  مقاله  این  روش:
بحران که بخشی اعظمی از وظایف باال را انجام می د  هند   را د  ر شهرک باغمیشه مورد   بررسی قرار می د  هد  . چنانچه د  ر این تحقیق جهت شناسایی اراضی 
مناسب جهت احد  اث پایگاه های پشتیبانی 7 معیار طبیعی و انسانی انتخاب شد   که با استفاد  ه از  مد  ل AHP و تلفیق الیه ها د  ر محیط ARC GIS نقشه 

تناسب سازگاری استخراج شد  ه و د  ر نهایت با توجه به معیارهای مساحت، تناسب ابعاد  ، سازگاری کاربری و مالکیت مکان های بهینه انتخاب شد  .
یافتهها:د  ر این تحقیق مطالعه تفصیلی از عوامل مؤثر د  ر مکان یابی مناسب این پایگاه ها صورت گرفت و پهنه های مناسب شناسایی شد  . د  رنهایت سه 

مکان برای ساخت پایگاه های پشتیبانی مد  یریت بحران پیشنهاد   شد  .
نتیجهگیری:نتایج حاصل از این پژوهش که د  ر نقشه نهایی نشان د  اد  ه شد  ه است سه محد  ود  ه اصلی برای ایجاد   پایگاه پشتیبانی امد  اد   و نجات را د  ر 

برمی گیرد   که هم به مراکز جمعیتی و راه های اصلی نزد  یک اند   و هم از مساحت الزم جهت ایجاد   پایگاه امد  اد   و نجات برخورد  ارند  
واژههایکلیدی: مد  یریت بحران، تحلیل چند   معیاره، شهرک باغمیشه.
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Integrating multi-criteria evaluation techniques with geographical information systems 
for Location Disaster Management Bases: A case study: Baghmishe Town
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Abstract 
Background and objective:Tabriz is one of the most disaster-prone cities in the country. Thus, preparedness for the disasters, 
along with effective prevention and mitigating measures, are imperative for sustainable development of the city. Crisis prepar-
edness focuses on preparing equipment and procedures for use when a disaster occurs, i.e., planning. Preparedness measures 
can take many forms including construction of shelters, implementation of an emergency communication system, installation 
of warning devices, creation of backup lifeline services (e.g., power, water, sewage), and rehearsing evacuation plans.
Methods: This paper presents a GIS-based multi-criteria decision analysis approach for spatial locating of Crisis Management 
Bases in Baghmishe Town. In this study, seven natural and human criteria are selected to identify suitable land for the construc-
tion of Crisis Management Bases that by using of AHP model and incorporating layers in ARC / GIS appropriate adjustment 
maps are extracted. Finally, the area of criteria’s, appropriateness dimensions, land use consistency and optimal locations were 
selected property.
Findings: A detailed study of the effective factors in suitable location for the bases was undertaken and appropriate zones were 
identified. Finally, three locations were proposed for constructing the crisis management bases.
Conclusions: The results of the study that are shown in the final map has three main areas for creating Rescue Support Base 
which are both close to population centers and main roads and has the sufficient area for for creating Rescue Support Base.
Keywords: Crisis Management,, multi-criteria analysis, Baghmisheh Town
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with geographical information systems for Location Disaster Management Bases: A case study: Baghmishe Town. Disaster Pre-
vention and Management Knowledge Quarterly (DPMK), 6(2),  108-119.
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مقدمه
عوامل متعد  د  ی همچون کاربری نامناسب اراضی، ساخت و طراحی 
خطر  افزایش  موجب  شهری  زیرساخت های  و  ساختمان  نامناسب 
باید    بحران  مد  یریت  برنامه ریزی  است.  شد  ه  انسانی  سکونتگاه های 
حد  اقل د  ر د  و سطح کوتاه مد  ت و بلند  مد  ت صورت گیرد  . برنامه ریزی 
بلند  مد  ت می تواند   اهد  افی چون آموزش همگانی، نظارت و کنترل 
شد  ید   برساخت و سازها، بازنگری د  ر طرح های توسعه شهری و مانند   
آن را مد  نظر قرار د  هد  ؛ اما د  ر برنامه ریزی کوتاه مد  ت با توجه به اینکه 
زمان وقوع زلزله مشخص نیست، پیش بینی هایی همه جانبه جهت 
گیرد  )کامل  قرار  الویت  د  ر  باید    وقوع  لحظه  د  ر  جامعه  بود  ن  آماد  ه 
باسمنج، 1390، ص 67(. د  ر این میان ایجاد   پایگاه های پشتیبانی 
مد  یریت بحران می تواند   از سرمایه های اصلی مد  یریت بحران شهر 
را  بلند  مد  ت  هم  و  اهد  اف کوتاه مد  ت  از  بخشی  تبریز شود   که هم 

برآورد  ه سازد  )بهرام پور، بمانیان، 1391، ص 54(.
شهر تبریز یکی از شهرهای زلزله خیز کشور محسوب می شود   و 
به گواهی منابع تاریخی)اپیرکان 1903 میالد  ی(، چند  ین زمین لرزه 
ویرانگر د  ر این شهر اتفاق افتاد  ه است، جد  ول شماره)1( مشخصات 
زلزله شهر تبریز را د  رگذر زمان نشان می د  هد  )پورمحمد  ی، کرمی، 
شهرد  اری  تهران،  شهر  از  بعد     ،1382 سال  از    .)66 1393، ص 
مد  یریت  د  فاتر  شهری  مناطق  د  ر  که  بود    اولین کالنشهری  تبریز 
بحران را تشکیل د  اد   و متعاقب آن مد  یریت بحران نواحی د  ر مناطق 
مختلف شهر تبریز شکل گرفت که همکنون د  ر بعضی از این مناطق 
پایگاه های پشتیبانی مد  یریت بحران، تاسیس و راه اند  ازی شد  ه است 
و د  ر سایر نواحی مراحل اولیه مطالعاتی و مکانیابی د  ر حال انجام 

است)متش بیرانوند  ، 1394، ص 18(.
د  ر همین راستا انتخاب مکان مناسب برای استقرار این پایگاه ها، 
پایگاه های  احد  اث  زیرا  می طلبد    را  همه جانبه ای   بررسی  و  مطالعه 
مذکور د  ر موقعیت مناسب سبب افزایش کار آیی و بهره وری بیشتر 
شرایط  د  ر  به خصوص  مورد  نظر  اهد  اف  به  د  ستیابی  جهت  د  ر  آن 
میان  این  د  ر  بمانیان، 1391، ص 52(.  پور،  )بهرام  بحرانی است 
یکی از موارد   قابل توجه قبل از احد  اث و تعیین این پایگاه ها، مطالعه 
کاربری  نوع  این  استقرار  برای  مناسب  مکان  انتخاب  و  بررسی  و 
است. مکانی که د  ر شرایط بحرانی، محلی ایمن برای پایگاه باشد   و 

همچنین د  ر جهت کار آیی هر چه بیشتر پایگاه مؤثر و مفید   واقع 
شود   )شجاع عراقی، 1390، ص 42(.

جد  ول1. مشخصات زلزله شهر تبریز را د  رگذر زمان

شدت)ریشتر(تاریخردیف
18456
210427.3
312736.5
413046.7
515506
616416.8
717175.9
818564.5
918804
1018836.2

منبع: )پورمحمد  ی، کرمی، 1393، ص 66(.

محدودهموردمطالعه
شامل  را  محد  ود  ه هایی  تبریز  شهر  مسئله د  ار  و  بحرانی  گستره های 
می شود   که د  ر د  اخل بخش های شکل یافته شهر د  ر د  وره های مختلف 
واقع شد  ه باشند   که د  ر آن ها نقش و اهمیت عوامل محیط طبیعی، 
شرایط  شهری،  بافت های  کالبد  ی  ساختار  خصوصیات  و  کیفیت 
اقتصاد  ی- اجتماعی به صورت ترکیبی د  ر تعامل با یکد  یگر مد  نظر 
نیز   1 شماره  که شکل  همان طور  آن ها  تلفیق  با  و  می گیرند    قرار 
نشان می د  هد  ، د  و پهنه به شرح زیر شناسایی شد  ه اند   )کامل باسمنج، 

1390، ص 67(:
1. پهنه بحرانی و مسئله د  ار شمال شهر

2. پهنه بحرانی و مسئله د  ار غرب و شمال غرب شهر
شهرک باغمیشه که د  ر شمال شرقی شهر تبریز و د  ر منطقه 5 
شهرد  اری تبریز د  ر موقعیت جغرافیایی  46 د  رجه و 20 د  قیقه شرقی 
و 38 د  رجه و 4 د  قیقه شمالی قرار د  ارد  ، حد  ود   توسعه آن د  ر همین 
محد  ود  ه هاست)نگاه کنید   به شکل شماره 2( و جز آسیب پذیرترین 
نقاط شهر تبریز ازنظر قرارگیری د  ر مجاورت گسل های فعال شهر 
غالبًا  این شهرک که عملکرد    به شکل شماره 3(.  کنید    است)نگاه 
سکونتی د  اشته و بیشترین سطح کاربری منطقه بعد   از شبکه معابر، 
کاربری مسکونی با 29 د  رصد   است و عمد  ه ترین فعالیت های مستقر 
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د  ارویی  و آشامید  نی ها، کاالهای  منطقه شامل خرد  ه فروشی غذا  د  ر 
بافت های  از    )82 1390، ص  زاد  ه،  )نجف  است  لوازم خانگی  و 
سال  اوایل  از  می آید    به حساب  تبریز  شهر  طراحی شد  ه  و  جد  ید   
و  است  آمد  ه  وجود    به  شهر   گسترش  راستای  د  ر  شمسی   1370

ابن  عون  کوه های  مشرف به  شمال  سمت  از  نسبی  موقعیت  ازنظر 
به شهرک  به شهرک فرشته، از سمت شرق  علی، از سمت جنوب 
ولیعصر  و از سمت غرب به شهرک الهیه می رسد   و د  و گسل اصلی 

د  قیقًا د  ر د  و طرف شمال و جنوب این شهرک قرار د  ارند  .

شکل 1. گستره های بحرانی و مسئله د  ار شهر تبریز )منبع: علیپور، 1394، ص 8(

شکل 2. موقعیت جغرافیایی شهرک باغمیشه)منبع:نگارند  گان(
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و این د  ر حالی است که طبق مطالعات کامل باسمنج)1390( 
از علت هایی که  نفوس و مسکن 1385 یکی  براساس سرشماری 
شد  ه،  اخیر  سال های  د  ر  تبریز  شهر  جمعیتی  تراکم  افزایش  باعث 
توسعه شهرک های حاشیه ای د  ر اطراف شهر که از ویژگی های زیر 

برخورد  ار است: 
 واقع شد  ن پهنه د  ر حریم گسل و پهنه های ویرانی خیلی شد  ید  

 قرار گرفتن د  ر زون گسل فشاری شمال شهر
 واقع شد  ن د  ر بخش های مستعد   برای پد  ید  ه لغزش و رانش زمین

 مجاورت با واحد  های اکولوژیکی باقابلیت سیل خیزی
 قرارگیری د  ر محد  ود  ه اراضی باقابلیت روانگرایی زیاد   و متوسط

پیشینه
د  ر مطالعات موسالو )1392( مبتنی بر گزارش ریز پهنه بند  ی لرزه ای 
د  ر   است  شد  ه  انجام  پاد  یر  مشاور  مهند  سان  توسط  که  تبریز  شهر 
بررسی نحوه پراکنش و توزیع مکانی پایگاه های امد  اد  ی، معیارهای 

زیر طبق نمود  ار 1 پیشنهاد   شد  ه است: 

شکل 3. شهرک باغمیشه و موقعیت آن نسبت به گسل های فعال)منبع:نگارند  گان(

نمود  ار1. معیارهای مکان یابی مراکز امد  اد  رسانی)منبع: موسالو، 1392، ص 143(
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پیشگیری  سازمان  کارشناسان  توسط  د  یگر  مطالعه ای   د  ر 
و  عراقی  1383)شجاع  سال  د  ر  تهران  شهر  بحران  مد  یریت  و 
جامع تری  و  تفصیلی تر  به طور  که   )44 ص   ،1390 همکاران، 

نجات  و  امد  اد    پایگاه های  مکان یابی  د  ر  مؤثر  عوامل  بررسی  به 
د  اد  ه شد  ه،  نشان   2 شماره  نمود  ار  د  ر  که  همان طور  است  پرد  اخته 

عوامل زیر پیشنهاد  شد  ه است:

نمود  ار2. پارامترهای مکان یابی پایگاه های پشتیبانی چند  منظوره مد  یریت بحران )منبع: شجاع عراقی و همکاران، 1390، ص 44(

عنوان  با  د  یگر  تحقیقی  د  ر  همکاران)1390(  و  عراقی  شجاع 
استفاد  ه  با  بحران  مد  یریت  پشتیباني  پایگاه های  بهینه  مکان یابی 
با  تهران  شهرد  اري   6 منطقه  نمونه  جغرافیایي  اطالعات  سیستم  از 
 GIS  استفاد  ه از مد  ل تحلیل سلسله مراتبی و منطق فازی د  ر محیط
بر اساس تلفیق معیارهای طبیعی و اجتماعی به بررسی این موضوع 

پرد  اخته اند  . 
محسن احد  نژاد   و همکاران )1390( نیز د  ر پژوهشی با عنوان 
از  ناشي  د  ید  گان  آسیب  موقت  اسکان  محل های  بهینه  مکان یابی 
زلزله د  ر مناطق شهري با استفاد  ه از روش هاي چند   معیاره و GIS  با 
بهره گیری از 14 معیار کالبد  ی و اجتماعی به مکان یابی و پهنه بند  ی 

اراضی شهر جهت احد  اث پایگاه های اسکان موقت پرد  اخته اند  .
پشتیبانی  پایگاه های  ایجاد    د  رزمینه  د  اخلی  پژوهش های  بیشتر 
اند  کی موارد   منطق  امد  اد   و نجات مد  ل تحلیل سلسله مراتبی و د  ر 
فازی به عنوان مد  ل وزن د  هی و نرم افزار ARC GIS به عنوان محیط 
بیشتر  د  ر  قابل توجه  نکته  اند  .  د  اد  ه  قرار  استفاد  ه  مورد    را  کاری 

احد  اث  جهت  مشخص  مکان های  شناسایی  عد  م  تحقیقات،  این 
پایگاه های پشتیبانی امد  اد   و نجات است. د  ر  این تحقیقات به نوعی 
به بررسی تناسب سازگاری کاربری اراضی شهری نسبت به احد  اث 
کاربری پایگاه پرد  اخته شد  ه است. برای مثال می توان بخش مرکزی 
و پرتراکم شهر را به د  لیل ازد  حام جمعیت یکی از پهنه های مناسب 
جهت احد  اث پایگاه های امد  اد   و نجات معرفی کرد   اما سؤال اساسی 
این  از  قسمت  کد  ام  د  ر  که  باشد    این  باید    پژوهش هایی  چنین  د  ر 
هد  ف  یافت؟  پایگاهی  چنین  ایجاد    جهت  را  مکانی  می توان  پهنه 
مقاله حاضر مکان یابی بهینه پایگاه های چند  منظوره پشتیبانی امد  اد   و 
نجات برای خد  مات رسانی د  ر شرایط بعد   از وقوع زلزله د  ر شهرک 

باغمیشه است.

روش
به  تحلیلی  توصیفی-  روش  با  و  کاربرد  ی  به صورت  تحقیق  این 
د  نبال انتخاب مناسب ترین مکان جهت ایجاد   پایگاه پشتیبانی امد  اد   
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و نجات د  ر نمونه مورد  مطالعه است. بد  ین منظور شهرک باغمیشه 
تبریز به خاطر شرایط خاص آن که پیش ازاین به آن اشاره شد   انتخاب 
گرد  ید  . سپس با توجه به پیشینه تحقیق و مطالعات صورت گرفته 
بهینه  بر مکان یابی  تأثیرگذار  این زمینه عوامل  د  ر  منابع موجود    و 
بر  مبتنی  تا  شد    تالش  و  گرد  ید  ،  مشخص  نجات  و  امد  اد    پایگاه 
روش تحلیل چند   هد  فی د  ر فرایند  ی سلسله مراتبی به بررسی آن ها 

پرد  اخته شود  . 

روشتحلیلسلسلهمراتبی
روش تحلیل چند   هد  فی بر اساس تجزیه سلسله مراتبی معیارها و 
بررسی  به جای  وارد  شد  ه اند  .  تصمیم گیری  د  ر  که  است  ویژگی هایی 
د  ر  می شوند  .  مرتب  سلسله مراتبی  ساختار  یک  د  ر  ویژگی ها،  همه 
قسمت باالی ساختار سلسله مراتبی هد  ف اصلی یعنی عوامل مؤثر 

بر مکان یابی پایگاه های پشتیبانی مد  یریت بحران وجود   د  ارد   و د  ر 
پایین نیز گزینه های انتخابی استند   که ارزیابی می شوند  . با حرکت 
د  ر بین این ترازها از باال به پایین می توان معیارها و زیرمعیارهایی 
 .)40 ص   ،1388 زرآباد  ی پور،  )رصافی،   .)2 و  )نمود  ار1  یافت  را 
بنابراین اولین قد  م د  ر فرایند   تحلیل سلسله مراتبی، ایجاد   ساختاری 
معیارها،  آن  د  ر  که  است  مورد  بررسی  موضوع  از  سلسله مراتبی 
می شود    د  اد  ه  آن ها  بین  ارتباط  و  ارزیابی  شاخص های  زیرمعیارها، 
)زبرد  ست، 1380، ص 8(.  نمود  ار شماره 3 ساختار سلسله مراتبی 
)معیارهای اصلی و زیرمعیارهای هرکد  ام( را نشان می د  هد   و جد  ول 
نمایش می د  هد  . چهار  را  معیارها  شماره 1 طبقات و کد  بند  ی زیر 
مرحله بعد  ی د  ر فرایند   تحلیل سلسله مراتبی محاسبه وزن معیارها و 
زیرمعیارها، محاسبه امتیاز نهایی گزینه ها و بررسی سازگاری منطقی 

قضاوت ها است )همان، 1380، ص 9(.

نمود  ار3. عوامل مؤثر د  ر مکان یابی پایگاه پشتیبانی مد  یریت بحران)منبع: یافته های تحقیق( 

معیارهایموثردرمکانیابیپایگاهپشتیبانیامدادونجات

معیارهایکاراییمعیارهایایمنیمعیارهایسازگاری

گسل

فضای سبز و باز

د  سترسی محلی

فاصله از مراکز خطرزا

ساختمان های مرتفع

شیب معبر

جنس خاک

بافت فرسود  ه

تراکم جمعیت

شریانی د  رجه یک

شریانی د  رجه د  و

د  سترسی به مراکز د  رمانی 
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محاسبه  به  باید    آن ها  کد  بند  ی  و  معیارها  زیر  تعیین  از  بعد   
وزن های هر یک از معیارها پرد  اخت که نمود  ارهای 4 تا 7 بیان کنند  ه 

معیارها و وزن نهایی هر معیار است و د  ر شکل شماره 4 وضعیت 
هرکد  ام از یک معیارها به طور جد  اگانه نشان د  اد  ه شد  ه است.

جد  ول 2. طبقات و کد  بند  ی زیر معیارها جهت ایجاد   مرکز پشتیبانی مد  یریت بحران

بسیارمناسبمناسبنامناسببسیارنامناسبزیرمعیارمعیار

کیفیت ابنیه

■نوساز
■قابل نگه د  اری

■تعمیری
■تخریبی

شیب 

 6-0■
9-6■
15-9■

■15 به باال

جنس خاک 

■ماسه سنگ و مارن
مارن سبز و 
■خاکستری 

فاصله از مراکز خطر)متر(

■زیر 500 
1000-500■
2000-1000■
■2000 به باال

فاصله از گسل
■زیر 1000

■1000 تا 3000
■باالی 3000 متر

د  سترسی ها
200 متر400300بیشتر از 400شریانی د  رجه 1
300200100بیشتر از 300شریانی د  رجه 2
15010050بیشتر از 150خیابان محلی

رعایت حریم 50 مترساختمان های بلند  

د  سترسی به مراکز د  رمانی )سازگار(
10001000- 20002000-3000بیشتر از 3000بیمارستان
200017001500بیشتر از 2000اورژانس

500+300-300500-مساحت

تراکم جمعیت
حد  اقل فاصله با 
نواحی مسکونی 

پرتراکم
500500-700 700-1000بیشتر از 1000فضای باز و سبز

منبع:نگارند  گان
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شکل 4. زیر معیارهای بکار گرفته شد  ه د  ر مکان یابی پایگاه )منبع: یافته های تحقیق(

نمود  ار 4. ترتیب اهمیت و الوات )وزن و امتیاز نهایی د  اد  ه شد  ه( به معیارهای اصلی )منبع: یافته های تحقیق(

نمود  ار 5. وزن و امتیاز نهایی د  اد  ه شد  ه به زیر معیارهای کار آیی و نرخ ناسازگاری)منبع: یافته های تحقیق(
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بر اساس وزن های به د  ست آمد  ه د  ر هر یک از معیارها، حال می توان 
با توجه به وزن های به د  ست آمد  ه د  ر هر یک از معیارها، وضعیت هر یک 
از معیارها را د  ر شهرک باغمیشه مشخص کرد  ؛ بر این اساس شکل 5 
نمایشی از وضعیت هر یک از این معیارها را د  ر شهرک باغمیشه نمایش 
می د  هد  . البته هنوز یک مرحله از فرایند   تحلیل سلسله مراتب باقی ماند  ه 

نمود  ار 6: وزن و امتیاز نهایی د  اد  ه شد  ه به زیر معیارهای ایمنی و نرخ ناسازگاری)منبع: یافته های تحقیق(

نمود  ار 7: وزن و امتیاز نهایی د  اد  ه شد  ه به زیر معیارهای سازگاری)منبع: یافته های تحقیق( 

است که د  ر آن جهت به د  ست آورد  ن نقشه نهایی منتج از تلفیق تمام زیر 
معیارهای مؤثر بر اساس وزن و اهمیت شان باهم و نتیجه گیری بر اساس 
آن بایستی به ترسیم نمود  ار نتایج تلفیقی حاصل از تمامی زیرمعیارهای 
باهم پرد  اخت. که د  ر آن  حساسیت گزینه ها، نسبت به تمام معیارهای 

موجود   د  ر زیر هد  ف نشان د  اد  ه می شود  .

نمود  ار 8. وزن و امتیاز نهایی حاصل از تلفیق زیر معیارها )منبع: یافته های تحقیق(



	117 محمد علی سالکی و همکاران / به کارگیری تحلیل چند   معیاره برای مکان يابی بهینه پايگاه های پشتیبانی مد  يريت بحران

حال بر مبنای وزن های تلفیقی هرکد  ام از زیر معیارها می توان 
به ارزیابی پهنه های مناسب جهت احد  اث پایگاه پشتیبانی مد  یریت 

شکل 5. تناسب کاربری شهرک بر اساس معیارهای اصلی )منبع: یافته های تحقیق(

بحران پرد  اخت که د  ر نقشه شماره 6  به نمایش گذاشته شد  ه است.

شکل 6. تناسب سازگاری کاربری اراضی شهری نسبت به احد  اث کاربری پایگاه پشتیبانی مد  یریت بحران )منبع: یافته های تحقیق(
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استقرار  جهت  مکان  مناسب ترین  انتخاب  حاضر  مطالعه  از  هد  ف 
مطالعه  مورد    منطقه  د  ر سطح  نجات  و  امد  اد    پشتیبانی  پایگاه های 
بهتری د  ر  بیشتر و  باکارایی  این اساس کاربری مورد  نظر  بر  تا  بود   
راستای عملکرد  های مربوطه چه پیش از وقوع بحران و چه د  ر صورت 
مراحل  طی  از  بعد    راستا  همین  د  ر  بپرد  ازد  .  نقش  ایفای  به  بحران 
و  امد  اد    پشتیبانی  پایگاه های  ایجاد    جهت  مناسب  پهنه های  پیش، 
نجات مشخص شد   حال د  ر مرحله آخر برای رسید  ن به نتیجه گیری 
ایجاد    برای  مناسب  پهنه های  د  ر  هم  که  شود    انتخاب  نقاطی  باید   

مناسب  )مساحت  مناسب  مساحت  از  هم  باشد    پایگاه هایی  چنین 
با توجه مساحت پایگاه های پشتیبانی امد  اد   و نجات د  ر شهر تهران 
1250 متر د  ر نظر گرفته شد  ( برخورد  ار باشد   و هم امکان ایجاد   این 
پایگاه ها د  ر آن نقاط امکان پذیر باشد  . نتایج حاصل از این پژوهش 
همان طور که د  ر شکل 7 نیز نشان د  اد  ه شد  ه است سه محد  ود  ه اصلی 
برای ایجاد   پایگاه پشتیبانی امد  اد   و نجات را د  ر بر می گیرد   که هم 
به مراکز جمعیتی و راه های اصلی نزد  یک اند   و هم از مساحت الزم 

جهت ایجاد   پایگاه امد  اد   و نجات برخورد  ارند  .

شکل 7: مناطق پیشنهاد  ی جهت ایجاد   پایگاه های امد  اد   و نجات منبع: نگارند  گان

همان گونه که د  ر شکل 6 د  ید  ه می شود   سه گزینه پیشنهاد  ی د  ر 
شهرک باغمیشه واقع شد  ه اند   که می توانند   اهد  اف عمد  ه این پایگاه ها 
برای  مناسب  تاکتیکی  و  عملیاتی  بستر  مهیاکرد  ن  شامل  که  را 
ارائه  و  فرهنگ سازی،  آماد  گی)مانند    پیشگیری،  اقد  امات  تحقق 
آموزش های الزم جهت مقابله با بحران و ...( و مقابله د  ر بحران های 
مختلف به ویژه بحران های طبیعی مانند   زلزله و ... است را برآورد  ه 
سازد  .الزم به ذکر است مناطق پیشنهاد  ی د  ر اراضی بایر و فضاهای 
سبز پیشنهاد  شد  ه است تا قابلیت اجرایی د  اشته و همچنین سازگاری 

آنان  از  عملکرد  ی  چند    فضاهای  به عنوان  بتوان  و  د  اشته  را  الزم 
استفاد  ه کرد   به این معنی که د  ر مواقع غیر بحرانی نیز کاربرد   د  اشته 
یاد  ند   مثل کاربری پارک و فضای سبز .همچنین مناطق پیشنهاد  ی 
و  قرارگرفته  پرتراکم  مراکز  مجاورت  د  ر  که  استند    مناطقی  د  ر 
وضعیت  نیز  جغرافیایی  پراکنش  ازنظر  و  د  ارند    مناسبی  د  سترسی 

مطلوبی د  ارند  .
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