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 چکیده :

راهها به عنوان شريانهای حیاتي كشور ، نقش بسیار پررنگي را در صنعت حمل و نقل ايفا مي كنند. راهها زماني 

تسهیالت موجود در جاده ها  بتوانند در مواقع  مي توانند عملکرد بهتری برای كاربران راهها داشته باشند كه

بحران ، ضمن كمترين نرخ آسیب پذيری ، بیشترين نرخ خدمات رساني را ارائه دهند. يکي از تسهیالت مهم 

رفاهي بین جاده ای مي باشند كه چنانچه اين مراكز به خوبي مکانیابي شوند ، مي -در جاده ها ، مراكز خدماتي

ن عملکرد باشند. از طرفي با توجه به اصول ، روشها و راهبردهای پدافند غیرعامل مي توان توانند دارای بهتري

در مکانیابي را در مواقع بحران كاهش داد. از اينرو در اين پژوهش ، با رويکردی  ببسیاری از مسائل و مشکالت

ناسايي ای شرفاهي بین جاده-مبتني بر پدافند غیرعامل ، پنج معیار مناسب به منظور مکانیابي مراكز خدماتي

رفاهي تعیین شده است. در نهايت -گرديده و سپس وزن معیارها و مدل مطلوبیت مکانیابي مراكز خدماتي

دارای بیشترين وزن در مدل مي باشد  5.381نشان داده شده است كه معیار مالحظات امنیتي و سیاسي با وزن 

 كمترين وزن در مدل از بین معیارهای پنجگانه مي باشد.  دارای 5.531و معیار مالحظات اقتصادی با وزن 
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 مقدمه : .1

يکي از مهمترين عوامل زير بنايي برای توسعه هر كشوری، وجود يک شبکه كارا و مناسب، جهت رفع نیازهای 

آن است. بطور كلي، حمل و نقل به جهت رفع نیازهای مختلف اقتصادی، اجتماعي و دسترسي  حمل و نقلي

  .(1311گیرد)اتقائي كردكالئي ، صورت مي

رفاهي بین جاده ای مي باشند. اين -يکي از مهمترين تاسیسات حیاتي موجود در جاده ها ، مراكز خدماتي

ارائه خدمات برای اتومبیل و مسافران،  در مواقع بحران ها ، مراكز مي تواند طوری طراحي گردند كه عالوه بر 

حداكثر خدمات رساني را انجام دهند. برای اين منظور ، مکان گزيني و نوع ساخت اين مراكز كه از ديدگاه 

پدافند غیر عامل مطرح مي شود ، كمي نیاز به بررسي و تحقیق دارد كه در اين پژوهش به اين مهم پرداخته 

 مي شود.

رفاهي بین راهي بیانگر آن است كه بضاعت های موجود  –بررسي سوابق تاريخي و جهاني مجتمع های خدماتي 

رفاهي بین راهي به مراتب فراتر از خدمات رساني به رهگذران جاده هاست. از اين  –در مجتمع های خدماتي 

وان از پتانسیل های اين مجتمع ها در رو ازديدگاه برنامه ريزی شهری و منطقه ای اين ظرفیت وجود دارد كه بت

بدين منظور بررسي نقش اين مجتمع  ؛ جهت نیل به اهدافي همچون توسعه پايدار و توازن منطقه ای بهره برد

ها از ابعاد مختلف مي تواند اين قابلیت ها را به نحو بهتری مشخص مي سازد. ايجاد عدالت و توازن منطقه ، 

محرومیت زدايي ايجاد تخصص ،ايجاد صرفه در مقیاس وسیع ،افزايش رقابت ، اشتغال زايي ، كاهش قیمت ،

افزايش عرضه زمین و به ويژه خلق فرصت های جديد شغلي در  تقويت بعد گردشگری مناطق و جاده ها ،،

 . (1381)شیعه و بدری ،  كاستن از حوادث جاده ها ، بارزترين نقش های اين مجتمع ها محسوب میشودمنطقه و 

رفاهي در عملکرد بلند مدت خود در تقويت ارزش های اجتماعي راه ها قابلیت بااليي  –مجتمع های خدماتي 

احداث اين مجتمع ها مي تواند نتايج مثبت مانند پیوستگي ساكنان مناطق و خواهد داشت. به عنوان مثال ، 

و كاستن از جرايم و بزه و تخلفات قانوني را همگرايي اجتماعي و پیوند ملي بزرگتر شدن واحد های اجتماعي ،

در پي داشته باشد اهمیت نقش های غیر اقتصادی مجتمع های نهان نگاری تا به حدی است كه نمي توان در 

 (. 1381آنها را ناديده گرفت)مديری ، بررسي جايگاه اين مجتمع ها ،

به عنوان يک پايگاهي است كه در زمان بحران  نقش اين مجتمع ها ، اهمیت آنهاولي به عنوان يکي از مهمترين 

های حمل و نقل جاده ای ، در كاهش خسارت به حمل و نقل جاده ای نقش موثری را ايفا مي كنند. بحران های 

حمل و نقل جاده ای كه در اين پژوهش به دو دسته بحران های غیر امنیتي و بحران های امنیتي تقسیم بندی 
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ند بطور جدی در روند سالمت حمل و نقل جاده ای اخالل ايجاد كنند. از اين رو ، شدند ، هر كدام مي توان

رفاهي بین جاده ای ، مي تواند در كاهش -بکارگیری اصول پدافند غیرعامل در مکانیابي مراكز خدماتي

 (.1311خسارات حمل و نقل جاده ای تاثیر گذار باشند)جعفری اسکندری و مظفری ، 

رفاهي بین جاده ای نیز بسیار حائز اهمیت است. اين نقش -امنیتي نقش مراكز خدماتيدر زمان بحران های 

هنگامي به اوج خود مي رسد كه وضعیت تدافعي برای كشوردر اولويت باشد. در اين شرايط عالوه بر نقش 

سافران رفاهي بین جاده ای به عنوان جانپناه و پناهگاه مناسب به منظور اسکان اضطراری م-مراكز خدماتي

انند پادگان و يا استفاده های پشتیباني مبین راه ؛  قابلیت اين مجتمع ها برای تغییر عملکرد به پايگاه نظامي ،

انبار مهمات و آذوقه يا حتي مکاني برای ارائه خدمات مکاني برای درمان مجروحان جنگي ، دفتر فرماندهي ، 

ر اهمیت مکان يابي چنین مراكزی مي افزايد. از اينرو با توجه به سربازان عازم يا برگشته از مناطق جنگي ؛ ب

رفاهي و توانايي عملکرد آنها در زمان بحران های غیرامنیتي و امنیتي، -به معرفي جايگاه مجتمع های خدماتي

نیاز است در احداث اين مجتمع ها ، تمهیدات پدافند غیرعامل هم در نظر گرفته شود كه در اين پژوهش 

 (.1312ي گردد)خاني و مظفری ، بررسي م

 

 رفاهي بین جاده ای-. مجتمع خدماتي1شکل  

 

 متدولوژی : .2

 نظرسنجي: -2-1

 رفاهي-به منظور انجام اين پژوهش فرمهای نظرسنجي به منظور ارزيابي معیارهای مکانیابي مراكز خدماتي

بین جاده ای آماده گرديده است. اين فرم در دو قسمت تنظیم شده است كه در قسمت اول مشخصات 



 

سوال كه بصورت  15نظر شامل نام و نام خانوادگي ، جنسیت ، سن ، میزان تحصیالت و در قسمت دوم صاحب

 مقايسه زوجي بین معیارهای معرفي شده نهايي پروژه بوده است ، آماده شده است.

نفر مرد بودند از بین  31نفر زن و  6نفر از صاحبنظران اين حوزه توزيع شد. صابحنظران كه  33اين فرمها بین 

نقل و متخصصان پدافند  متخصصان رشته های مهندسي عمران ، مهندسي راه و ترابری ، مهندسي حمل و

 غیرعامل انتخاب شده بودند. 

 فرآيند تحلیل سلسله مراتبي: -2-2

در مسائل مرتبط با مباحث ترافیک و پدافند غیرعامل فقط يک عامل دخالت ندارد ، عوامل متعددی مانند 

لیل وان در تجزيه و تحعوامل اقتصادی ، اجتماعي ، امنیتي و ... در شکل گرفتن آنها موثر است ، بنابراين نمي ت

آنها تنها به يک عامل توجه كرد و فقط آن را در روند حل موضوع در نظر گرفت. بنابراين برای تحلیل آن نیاز 

به راه حلي است كه بتواند اثر چندين عامل موثر را همزمان در نظر گرفته و تحلیل نمايد. از پركاربردترين و 

نیا برای تحلیل همزمان معیارهای مختلف در فرآيند يک مسئله مورد مفیدترين روشهايي كه كه امروزه در د

( از جمله روش تحلیل سلسله مراتبي MADMاستفاده قرار مي گیرد ، روش های تصمیم گیری چند معیاره )

(AHP ، 1312( است)احدی و همکاران.) 

به فرصتي برای كسب توان دفاعي در باور كارشناسان امور دفاعي ، اهتمام به تهديدات مي تواند آن را تبديل 

و خنثي سازی نقشه های تهاجمي دشمن و حتي بازدارندگي كند. دشمن تالش دارد در يک حمله كامال 

هوشمندانه به زيرساختهای كشور ، ضمن تاثیر رواني و ايجاد تنش بر روی نیروهای متخصص زيرساختها و 

 نائل آيد. سلب انگیزه های دفاعي آنان ؛ به يکي از دو هدف زير

 حذف دارايي )نابودی كامل مراكز حیاتي زيرساخت( -1

 حذف كاركرد )توقف خدمات مركز و يا ايجاد اختالل( -2

انتخاب هر كدام از اهداف فوق به طور مستقیم بر شیوه و نحوه و ابزار تهاجم تاثیر فراوان خواهد گذاشت. از 

نیز بسیار حائز اهمیت بوده و در انتخاب سوی ديگر، تشخیص دقیق اهداف دشمن برای نیروهای مدافع 

 (.1381راهکارهای دفاعي موثر مي باشد)داوری نژاد مقدم و مبهوت ، 

فرآيند تحلیل سلسله مراتبي يکي از معروف ترين فنون تصمیم گیری چند شاخصه است كه توسط توماس 

ند گزينه و شاخص تصمیم ابداع گرديد. اين روش هنگامي كه عمل تصمیم گیری با چ 1135ساعتي در دهه 

گیری روبرو است ، مي تواند مفید باشد. شاخص ها مي توانند كمي يا كیفي باشند و اساس اين روش بر 

 (.1381مقايسات زوجي نهفته است )قدسي پور ، 
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رفاهي بین جاده ای با رويکرد پدافند غیرعامل كه بر مبنای -در اين پروژه به منظور مکانیابي مراكز خدماتي

ش تحلیل سلسله مراتبي صورت مي گیرد ، نیاز است انواع تهديدات احتمالي در حمل و نقل جاده ای مورد رو

تهديدات احتمالي در حمل و نقل جاده ای در دو  1بررسي قرار گرفته و شناسايي گردند. از اينرو در جدول 

مکان يابي بر مبنای تهديدات  بعد تهديدات غیرامنیتي و تهديدات امنیتي معرفي شده اند ، تا معیار های

 شناسايي ، مقايسه و الويت بندی گردند.

 
 .  تهديدات احتمالي در ارتباط با حمل و نقل جاده ای1جدول 

 نمود تهديد نوع تهديد

 عدم مکان مناسب برای استراحت رانندگان - تهديدات غیرامنیتي

 خرابي و نقص فني اتومبیل در بین مسیر -

 ها تمام شدن سوخت اتومبیل -

انسداد راه به علت حوادث طبیعي )سقوط بهمن ، ريزش كوه و  -

 ...( و سرگرداني مسافران در بین راه

 انسداد راه به علت وقوع تصادفات رانندگي -

تخريب و يا آسیب ديدگي جاده ها و تاسیسات مرتبط )نظیر پل  - تهديدات امنیتي

 ، تونل و ...( بر اثر بمب گذاری و حوادث تروريستي

 ان جاده ها و عدم وجود جانپناه مناسب در بین جاده هابمبار -

انسداد جاده ها توسط افراد خودسر و فريب خورده به بهانه  -

 اعتراض

 

 بررسي و انتخاب معیارها: .3

زمین از ديرباز برای بشر و رفع نیازهای او دارای اهمیت فراوان بوده و امروز نیز اين اهمیت را نه تنها همچنان 

حفظ كرده ، بلکه به علت گسترش شهرنشیني و توسعه فضاهای ساخته شده ارزش آن به مراتب بیشتر شده 

رفاهي به شمار مي آيد. اين -دماتياست. وجود زمین مناسب يکي از مهمترين شاخص های مکانیابي مراكز خ

شاخص از ديدگاه پدافند غیرعامل زماني حائز اهمیت است كه زمین مورد نظر قابلیت و پتانسیل پیاده سازی 



 

-( از اينرو در مکانیابي مراكز خدماتي1312معیارهای پدافند غیرعامل را نیز دارا باشد. )خاني و مظفری ، 

 میبايست مورد توجه قرار داد: رفاهي بین جاده ای موارد زير را

 كاربری وضع موجود و آتي آن: -3-1

در امر مکانیابي میبايست به چگونگي كاربری زمین در زمان حال و آينده توجه زيادی داشت. عدم توجه به 

رفاهي بین جاده ای را از نظر كاربردی و امکان -شرايط كاربری زمین ها در آينده ممکن است مراكز خدماتي

 سي دچار تحول كند.دستر

 وسعت زمین و امکان توسعه آن: -3-2

مطالعه و بررسي فضاهای مورد نیاز هر مركز كه در مجموع به يافتن كل فضاهای مورد نیاز منجر مي شود ، در 

مطالعات مکانیابي ضروری است. به لحاظ ديدگاه پدافند غیرعامل و لزوم رعايت اصل پراكندگي و كوچک 

انتخابي بايد بصورتي باشد كه امکان پراكندگي مناسب ساختمان و تاسیسات و تجهیزات سازی وسعت ، مکان

 را فراهم آورد.

 دسترسي به شريان های ارتباطي جاده ای: -3-3

رفاهي بین جاده ای به راهها و شريان های ارتباطي دارای امتیاز بااليي مي باشد. -دسترسي يک مركز خدماتي

رفاهي -ران در منطقه راههای ارتباطي مناسب به جهت ارتباط با مركز خدماتيدر واقع در هنگام بروز بح

رفاهي بنا بر هر علت و يا بحران های امنیتي و -میبايست فراهم باشد. چنانچه راه دسترسي به مركز خدماتي

 هغیر امنیتي در حمل و نقل جاده ای مسدود گردد ؛ میبايست با پیش بیني مسیرهای جايگزين امکان بهر

وری هرچه بیشتر و ايمن اين مراكز فراهم گردد. اين مسیرها حدالمقدور میبايست به راههايي ارتباط داشته 

 باشند كه در هنگام وقوع بحران با كمترين حجم ترافیک مواجه شوند.

 امکان تامین مسیر دسترسي جايگزين و متعدد:  -3-1

با ساير مراكز و نقاط ، از جمله اهداف مهم مکانیابي  قطع نشدن دسترسي و ارتباط میان مراكز حیاتي و حساس

ای از رفاهي بین جاده-با رويکردی مبتني بر پدافند غیرعامل محسوب مي شود. دسترسي مراكز خدماتي

مسیرهای متعدد به راه اصلي و همچنین راههای جايگزين دارای اهمیت بااليي در هنگام بحران مي باشد. در 

رفاهي مورد حمله قرار گرفته و دچار آسیب -کن است مسیرهای ارتباطي مراكز خدماتيهنگام وقوع بحران مم

ي رفاه-شوند. در اين صورت مسیرهای جايگزين و همچنین ديگر راههای پیش بیني شده برای مركز خدماتي

 مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

 دسترسي به برق مورد نیاز: -3-8

ه و حوزه نفوذ خود در تمامي امور ، اهمیت به سزايي در زندگي امروز بشر انرژی برق به دلیل گستردگي دامن

داشته و يکي از شاخصه های اصلي رشد و توسعه كشورها محسوب مي شود. سطح پايداری اين انرژی در 
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كشورها ، نقش بسیار استراتژيک در میزان پايداری كشورها در شرايط اضطرار دارد. در مکانیابي مراكز 

رفاهي بین جاده ای توجه به دسترسي آن به منابع انرژی و بخصوص انرژی برق بسیار مهم مي باشد. -خدماتي

-همچنین در مواقع بحراني ممکن است جريانهای برق عمومي دچار مشکل شود و عملکرد مركز خدماتي

اهي بصورت مجزا رف-رفاهي بین جاده ای را نیز تحت تاثیر قرار دهد ؛ بنابراين الزم است تا مراكز خدماتي

 دارای منبع تولید انرژی باشد تا در مواقع بحراني با بحران انرژی روبرو نشود.

 دسترسي به گاز طبیعي:  -3-6

 رفاهي بین جاده ای-گاز طبیعي نیز يکي از مهمترين منابع انرژی مي باشد كه دسترسي يک مركز خدماتي

 به آن از نقاط قوت آن مي باشد.

 نفت گاز(:-مل و نقل سوخت )بنزينمیزان تسهیل ح -3-3

رفاهي بین جاده ای ، وجود داشتن جايگاه سوخت مي باشد. -يکي از خدمات ارائه داده شده در مراكز خدماتي

به منظور بهره برداری از جايگاه سوخت در اين مركز میبايست شرايط تسهیل حمل و نقل سوخت )بنزين و 

 نفت گاز( فراهم باشد.

 قیمت زمین: -3-8

با توجه به اينکه هر طرح توسعه توسط عوامل مالي محدود مي شود ، بررسي عوامل اقتصادی در مکانیابي 

 اجتناب ناپذير است. يکي از هزينه های اصلي احداث و توسعه هر مركزی ، هزينه تملک زمین است.

 هزينه آماده سازی زمین: -3-1

د اطالعات فني تفضیلي همچون میزان تغییرات الزم برای برای هر زمین مورد مطالعه به منظور مکانیابي ، باي

نیل به توسعه ، در اختیار قرار گیرد. آماده سازی زمین ، مجموعه فعالیت هايي است هماهنگ و ضروری ، كه 

به منظور امکان بهره برداری از اراضي جهت احداث پروژه مورد نظر صورت مي گیرد و عمدتا بر حسب ضرورت 

زمین ، ايجاد شبکه های عبور و مرور ، شبکه های آبرساني و فاضالب ، برق مخابرات و ... ، شامل تسطیح 

 باشد.مي

 مالحظات حساس بودن مکان از نظر سیاسي: -3-15

میبايست پهنه های حساس سیاسي را در انتخاب مکان مناسب در نظر گرفت. از اينرو از انتخاب مکان در 

ی شود. در صورت ضرورت مکانیابي ، مناطقي كه در زمینه كنترل سريع مناطق حساس از نظر سیاسي خوددار

 بحران ، تسهیالت الزم را فراهم مي نمايند را میبايست در الويت قرار داد.

 مالحظات همسويي با برنامه های فرادست: -3-11



 

 انهای متضاد و ناقضبرنامه ها و قوانین فرادست مرتبط با پروژه میبايست لحاظ گردد. از اينرو از انتخاب مک

 برنامه ها و قوانین فرادست خودداری مي گردد.

 مالحظات رعايت عمق سرزمیني: -3-12

عمق سرزمیني و میزان فاصله از خطوط مرزی را بايد در مکانیابي لحاظ كرد. درانتخاب مکانهايي كه در شرايط 

 در الويت قرار داد.يکسان قرار دارند ، میبايست مکانهای دارای عمق سرزمیني بیشتر را 

 مالحظات امکان استفاده از پدافند عامل و پايگاههای پشتیبان: -3-13

رفاهي بین جاده ای با رويکردی مبتني بر پدافند غیرعامل ، میبايست مکانهايي -در مکانیابي مراكز خدماتي

و  ه از پايگاههای پشتیبانبرخوردار از پشتیباني پدافند عامل را در الويت قرار داد. بدين منظور فاصله بهین

پدافند عامل مرتبط با پروژه را در مکانیابي میبايست لحاظ كرد. همچنین از مکانیابي در مناطق تورفتگي ، 

 بريدگي ها و ... خودداری مي شود.

 مالحظات پايگاههای نظامي كشورهای همسايه: -3-11

بتني بر پدافند غیرعامل میبايست تاثیر انواع رفاهي بین جاده ای با رويکردی م-در مکانیابي مراكز خدماتي

رفاهي از -پايگاههای نظامي كشورهای همسايه را در نظر گرفت. از اينرو فاصله بهینه مراكز خدماتي

پايگاههای نظامي كشورهای همسايه را در مکانیابي بايد در نظر گرفته شود. با توجه به محدوده پروژه و ويژگي 

ورهای همسابه ، مکانهايي را میبايست انتخاب كرد كه بیشترين امنیت را برای اين های پايگاههای نظامي كش

مراكز فراهم مي كند. به عنوان مثال اگر پايگاه دشمن يک پايگاه نیروی زمیني باشد ، بايد در مکانیابي به 

 موانع و ساير موارد محدود كننده در سطح زمین ، توجه الزم مبذول شود.

 بقه تهاجمات نظامي و تروريستي:مالحظات سا -3-18

سوابق تهاجمات نظامي و تروريستي و همچنین احتمال رخداد تهاجم در آينده مرتبط با پروژه را بررسي كرده 

و از مکانیابي در اين مناطق خودداری گردد. در صورت انجام مکانیابي در مناطقي كه دارای سابقه تهاجمات 

دارای پتانسیل دفاعي را میبايست در الويت قرار داد)خاني و مظفری ،  نظامي و تروريستي هستند ، مکانهای

1312.) 

 

 معرفي معیارها و مدل سازی: .1

-در اين پژوهش پس از شناسايي تهديدات موجود در حمل و نقل جاده ای ، به منظور مکان يابي مراكز خدماتي

-رفاهي بین جاده ای با رويکردی مبتني با پدافند غیرعامل ، معیارهايي موثر در مکان يابي مراكز خدماتي

 رفاهي معرفي گرديدند. 
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ه ای ، يک مسئله چند بعدی است كه در آن عوامل و بازيگران رفاهي بین جاد-اساسا مکان يابي مراكز خدماتي

متعددی دخیل مي باشند و هر يک از آنها دارای ويژگیها ، نیازها و خصوصیات متفاوتي بوده كه گاهي در تضاد 

( به دنبال آن است تا با تلفیق همه AHPبا اهداف سايرين قرار مي گیرد. اما فرآيند تحلیل سلسله مراتبي )

رها و لحاظ كردن اهداف تمامي بازيگران اصلي به انتخاب گزينه برتر منتهي گردد)حسامي و همکاران ، معیا

1313.) 

بنابراين برای اولويت بندی با توجه به بررسي های متعدد ، پنج معیار اصلي در نظر گرفته شده است كه جدول 

 معرفي شده اند. 2شماره 
 .  معرفي معیارها2جدول   

 توضیحات  معیار شناسه

Land (L) وسعت زمین و امکان توسعه آن - مالحظات موقعیت زمین 

Network 

(N) 
مالحظات دسترسي به راه و شبکه 

 ارتباطي 

امکان تامین مسیر دسترسي  -

 جايگزين و متعدد

Access (A)  مالحظات دسترسي به زيرساختها و

 منابع انرژی

 

Economy 

(E) 
 قیمت زمین - مالحظات اقتصادی

 هزينه آماده سازی زمین -

Security 

(S) 
  مالحظات امنیتي و سیاسي

 

 بحث و بررسي : .8

پس از معرفي معیارها و انجام نظرسنجي از صاحبنظران ، اطالعات فرم های نظرسنجي جمع بنده شده و سپس 

پردازش آنها صورت گرفت. پس از تعیین معیارها نیاز است بین معیارها  Expert Choice 11توسط نرم افزار 

مقايسه زوجي صورت گیرد. از اينرو در فرم های نظرسنجي ارائه داده شده به متخصصان و صاحبنظران مقايسه 

 ( انجام شده است. 3بر اساس جدول نه كمیتي )جدول 

 ي. ارزش ترجیحي معیارها در تحلیل سلسله مراتب3جدول 

 توضیح jبه  iوضعیت مقايسه  ارزش ترجیحي



 

اهمیت برابر دارند و يا  jنسبت به  iگزينه يا شاخص  اهمیت برابر 1

 ارجحیتي نسبت به هم ندارند.

 كمي مهمتر است. jنسبت به  iگزينه يا شاخص  نسبتا مهم 3

 مهمتر است. jنسبت به  iگزينه يا شاخص  مهمتر 8

 jدارای ارجحیت خیلي بیشتری از  iگزينه يا شاخص  خیلي مهمتر 3

 است.

 jمهمتر و قابل مقايسه با  jمطلقا از  iگزينه يا شاخص  كامال مهم 1

 نیست.

ارزش میاني بین ارزشهای ترجیحي را نشان مي دهد.  - 8و  6و  1و  2

 1و پايین تر از  3، بیانگر اهمیتي زيادتر از  8مثال 

 است. iبرای 

 

پس از بدست آوردن عدد ترجیحي معیارها نسبت به هم از جمع بندی فرم های نظرسنجي ، و پركردن ماتريس 

 برای بدست آوردن وزن هر يک از معیارها استفاده شده است. Expert Choice 11مقايسه زوجي ، از نرم افزار 

 

 

 . مقايسه زوجي معیار ها در نرم افزار2شکل 

ای رفاهي بین جاده-بر اساس پردازش نرم افزار ، وزن هر يک از معیارهای تاثیرگذار در مکانیابي مراكز خدماتي

(. گام بعدی محاسبه نرخ ناسازگاری در 3با رويکردی مبتني بر پدافند غیرعامل مشخص شده است )شکل 

بول ناسازگاری يک ماتريس يا ماتريس مقايسه زوجي مي باشد. در حالت كلي مي توان گفت میزان قابل ق

را به عنوان حد قابل قبول ارائه مي نمايد و  5.15سیستم ، به تصمیم گیرنده بستگي دارد. اما ساعتي عدد 

باشد ، بهتر است در قضاوتها تجديد نظر گردد. با توجه  5.15معتقد است چنانچه میزان ناسازگاری بیشتر از از 

نظرات كارشناسان و صاحبنظران ، برای تک تک ماتريس های مقايسه به نتايج بدست آمده از جمع بندی 

برآورد گرديده است. با  5.58زوجي و در نهايت كل ماتريس ها ، نرخ ناسازگاری محاسبه گرديده است و عدد 
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است ، نرخ ناسازگاری بدست آمده قابل قبول مي باشد)حسامي و  5.15توجه به اينکه عدد مذكور كمتر از 

 (.1313، همکاران 

 

 

 . وزن معیارها )خروجي نرم افزار(3شکل 

رفاهي بین جاده ای با رويکرد پدافند -پس از تعیین وزن معیارهای تاثیرگذار در مکانیابي مراكز خدماتي

رفاهي بین جاده ای با رويکرد پدافند غیرعامل به شکل زير -غیرعامل ، معادله مدل مکانیابي مراكز خدماتي

 تشکیل مي شود:

𝑌 = 𝑎1𝐿 + 𝑎2𝑁 + 𝑎3𝐴 + 𝑎1𝐸 + 𝑎8𝑆  1رابطه                                       : 

ای رفاهي بین جاده-، عدد مطلوبیت به منظور مکانیابي مراكز خدماتي yدر اين معادله عدد بدست آمده برای 

ری به منظور احداث است. بديهي است ، مکانهايي كه در آنها اين عدد مطلوبیت باالتر باشد ، الويت بیشت

وزن بدست آمده  a8تا  a1رفاهي بین جاده ای خواهند داشت. همچنین در اين معادله ضرائب -مراكز خدماتي

را بصورت زير نیز  1مي توان رابطه شماره  3برای هر يک از معیارهای معرفي شده است كه با توجه به شکل 

 نوشت:

𝑌 = 5.581𝐿 + 5.382𝑁 + 5.131𝐴 + 5.531𝐸 + 5.381𝑆  2رابطه                                       : 

نیز عددی بر اساس ارزش معیارهاست كه در معابر مختلف متفاوت است. اين عدد  L  ،N  ، A  ،E ،  Sمتغیرهای 

دارای بیشترين ارزش مي  8دارای كمترين ارزش و عدد  1مي باشد كه عدد  8تا  1بنابر قرارداد عددی بین 

 باشد. اين اعداد توسط نظرسنجي از متخصصان و صاحبنظران تعیین مي شوند.

 قائمشهر :-ساری مطالعه موردی در بزرگراه .6

قائمشهر ، يکي از پرتردد ترين محورهای كشور و از مهمترين محورهای مواصالتي كشور -بزرگراه ساری

مي باشد ، اصلي ترين راه مواصالتي  31و بزرگراه شماره  22باشد. اين بزرگراه كه بخشي از بزرگراه شماره مي

ن يعني ساری ، مي باشد. در طول اين بزرگراه ، و شهرهای بزرگ و پرجمعیت استان مازندران به مركز استا



 

رفاهي وجود ندارد. با توجه به اهمیت اين محور ، -بطور مشخص در جهت قائمشهر به ساری ؛ مراكز خدماتي

چنانچه در طول مسیر تهديداتي از قبیل تهديدات حمل و نقلي غیر امنیتي و تهديدات حمل و نفلي امنیتي 

رفاهي -آمدن بحران در طول مسیر مي شود. از اين رو احداث يک مجتمع خدماتي صورت گیرد ، باعث بوجود

 با محوريت پدافند غیرعامل در طول اين مسیر ، ضروری است.

رفاهي بین -پس از بررسي های صورت گرفته ، مشخص شد ، سه قطعه زمین به منظور ساخت مجتمع خدماتي

فته شده است. از اينرو الزم است بررسي گردد كدام يک از جاده ای با محوريت پدافند غیر عامل در نظر گر

 رفاهي بین جاده ای مناسب تر است.-سه قطعه زمین برای احداث مركز خدماتي

 

 قائمشهر و نمايش موقعیت سه قطعه زمین پیشنهادی-.  نقشه ماهواره ای بزرگراه ساری1شکل 

-عه زمین فرضي ، به منظور احداث مركز خدماتيقائمشهر و موقعیت سه قط-موقعیت بزرگراه ساری 1در شکل 

 ويژگي های اين سه قطعه زمین شرح داده شده است. 1رفاهي مشخص شده است. همچنین در جدول 

 

 . معرفي و ويژگي های سه قطعه زمین پیشنهادی1جدول 

 ويژگیهای زمین و مناطق اطراف نام قطعه زمین انتخاب شده

موقعیت نزديک  –زمین مسطح و پاكسازی شده  )حوالي شهرک فرهنگیان ساری( Aزمین 

شهر ساری )قیمت نسبت به زمین های ديگر 
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 –دسترسي به منابع انرژی دارد  –باالتر( 

نزديکي به  –دسترسي به راه جايگزين دارد 

 پادگان 

موقعیت در  –زمین بايد مسطح و پاكسازی شود  )حوالي شهر ارطه( Bزمین 

قائمشهر و حوالي شهر ارطه -میانه بزرگراه ساری

  -دسترسي به راه جايگزين دارد  –

موقعیت در  –زمین بايد پاكسازی و مسطح شود  )حوالي میدان جانبازان قائمشهر( Cزمین 

بسیار نزديک  –حوالي میدان جانبازان قائمشهر 

  -راه جايگزين ندارد  –به شهر قائمشهر 

 

رسنجي از صاحبنظران ، عدد ارزش معیارها ، به هر يک از معیارها ، اختصاص يافت و سپس در نهايت پس از نظ

نشان  8بدست آمد كه نتايج آنها در جدول شماره  2عدد مطلوبیت هر قطعه زمین با استفاده از رابطه شماره 

ست و اين از دو قطعه ديگر بیشتر ا Aداده شده است. همانطوری كه مشخص است ، عدد مطلوبیت زمین 

رفاهي بین جاده -مکان مناسبتری به منظور احداث مراكز خدماتي Aموضوع بیانگر آن است كه قطعه زمین 

 ای با رويکردی مبتني بر پدافند غیرعامل است.

 . ارزش گزاری معیارها در مطالعه موردی و تعیین عدد مطلوبیت8جدول 

 Cزمین  Bزمین  Aزمین  

Land 3 8 3 

Network 8 1 1 

Access 8 8 8 

Economy 2 8 3 

Security 8 8 8 

 1.381 1.618 1.138 (Yعدد مطلوبیت )

 

 جمع بندی و نتیجه گیری : .3



 

به مجموعه اقداماتي كه در شرايط صلح انجام مي شود تا در زمان بحران ، از وارد شدن خسارات مالي و تلفات 

را به حداقل ممکن برساند را پدافند غیرعامل انساني جلوگیری كرده و يا میزان اين خسارات و تلفات 

رفاهي بین جاده ای با محوريت پدافند -گويند. در اين پژوهش ، به منظور مکان يابي مراكز خدماتيمي

غیرعامل پس از تعیین معیارهای موثر در مکانیابي و با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبي ، وزن معیارها 

رفاهي بین جاده ای با رويکردی مبتني -ب به جهت مکانیابي مراكز خدماتيمشخص شده و سپس مدل مناس

بر پدافند غیرعامل ارائه شده است. در اين پژوهش پس از معرفي مدل مکانیابي مراكز خدماتي رفاهي بین 

 جاده ای با محوريت پدافند غیر عامل ؛ توسط مطالعه موردی ، مدل مذكور تشريح شده و در نهايت موارد زير

 نتیجه گیری شده است:

وزن معیار مالحظات امنیتي و سیاسي نسبت به ديگر معیارها بیشتر بوده كه اين امر نشانگر آن است    -1

 كه اين معیار از بیشترين تاثیر در مدل برخوردار است.

رد کرفاهي بین جاده ای با روي-بر خالف روند مکانیابي بیشتر پروژه ها ، در مدل مکانیابي مراكز خدماتي -2

پدافند غیرعامل ، معیار مالحظات اقتصادی دارای وزن كمتری نسبت به ديگر معیارها است كه اين موضوع 

رفاهي با محوريت پدافند غیرعامل ، بايد به معیارهای -بیانگر آن است كه در مکانیابي مراكز خدماتي

 ديگر نسبت به معیار مالحظات اقتصادی توجه بیشتری كرد.

دسترسي به راه و شبکه ارتباطي ، پس از معیار مالحظات امنیتي و سیاسي ، دارای معیار مالحظات  -3

بیشترين وزن نسبت به معیارهای ديگر است كه وزن اين معیار ، نسبت به وزن بیشترين معیار بعد از آن 

 ت)مالحظات دسترسي به زيرساختها و منابع انرژی( ، دارای جهش محسوسي است كه اين امر بیانگر اهمی

 رفاهي بین جاده ای مي باشد.-اين معیار در مدل مکان يابي مراكز خدماتي

معرفي معیارها با توجه به تهديدهای تعريف شده در پژوهش ، صورت گرفته شده است ، كه با توجه به  -1

جامعیت داشتن تعريف تهديدها در حمل و نقل جاده ای )تهديدهای غیر امنیتي و تهديدهای امنیتي(، 

 اشتن مدل در شرايط گوناگون نیز تامین شده است.جامعیت د

-بکارگیری اصول پدافند غیرعامل در پروژه های حمل و نقلي از جمله مدل مکانیابي مراكز خدماتي  -8

رفاهي بین جاده ای ، باعث شده در ارائه مدل مذكور ، يک الگوی واقعي تر نسبت به مدل های ديگر ارائه 

 شود.

 

 منابع : .8

، پايان  "ارزيابي قابلیت خوانايي تابلوهای راهنمای مسیر"( 1311ي ، محمد ؛ )اتقائي كردكالئ -1

 دانشگاه صنعتي نوشیرواني بابل –نامه كارشناسي ارشد 
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بررسي جايگاه مجتمع های خدماتي رفاهي بین "( 1381شیعه ، اسمعیل ؛ بدری ، علي اصغر ؛ ) -2

پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان ، مجله  "راهي از ديدگاه برنامه ريزی شهری و منطقه ای

 1، شماره  18، دوره 

الزامات مکانیابي تاسیسات شهری و ارائه الگوی بهینه از ديدگاه "( ؛ 1381مديری ، مهدی ، ) -3

، رساله دوره دكتری جغرافیا و برنامه ريزی شهری ، دانشگاه تهران ،  "پدافند غیرعامل

 دانشکده جغرافیا 

بررسي وضعیت بحراني بودن تصادف های جاده "( 1311مظفری ، ع. ) جعفری اسکندری ، م. ؛ -1

 156-81، ص  1311، مطالعات پژوهشي راهور ، تابستان  "ای در شرايط پدافند غیر عامل

مطالعه و ارزيابي مکانیابي صنايع و آسیب پذيری آن از منظر "( 1312خاني ، ح. ؛ مظفری ، ش. ) -8

، زمستان  3علمي پدافند غیرعامل ايران ، دوره اول ، شماره ، فصلنامه انجمن  "پدافند غیرعامل

1312 

الويت بندی روشهای حمل و نقل "( ، 1312احدی ، ح. ، قاسمي صاحبي ، م. ، ذاكری ، ج. ، ) -6

پژوهشي -، فصلنامه علمي "عمومي در شهر تهران به منظور اصالح نظام تخصیص بودجه

 258-113ص ؛ ص 3، شماره  1مهندسي حمل و نقل ، دوره 

پدافند غیرعامل و نقش آن در كاهش آسیب پذيری "( 1381داوری نژاد مقدم ،م. ، مبهوت ، م. ) -3

 ، دومین همايش ملي ايمني ساختمان ، تهران "و افزايش ايمني ساختمان ها و تاسیسات شهری

، انتشارات دانشگاه  "AHPفرآيند تحلیل سلسله مراتبي "( 1381قدسي پور ، س. ح. ، ) -8

 ركبیر ، تهرانامی

ارائه مدل الويت بندی معابر "( 1313حسامي ، س. ، اتقائي ، م. ، صفارزاده ، م. ، حقیقي ، ف. ) -1

،  "جهت درج بر روی تابلوهای هدايت مسیر )مطالعه موردی : بزرگراه ولیعصر ساری(

چهاردهمین كنفرانس بین المللي مهندسي حمل و نقل و ترافیک ، تهران 


