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چکیده
راهها بهعنوان شريانهای حیاتی کشور ،نقش بسیار پررنگی را در صنعت حمل و نقل ايفا میکنند .راهها زمانی میتوانندد عمکردرد بریدری
برای کاربران راهها داشیه باشند که تسریالت موجود در جادهها بیوانند در مواقع بحران ،ضمن کمترين نرخ آسیبپذيری ،بیشترين ندرخ
خدماترسانی را ارائه دهند .يری از تسریالت مرم در جادهها ،مراکز خدماتی -رفاهی بین جادهای میباشند که چندانچده ايدن مراکدز بده
خوبی مرانيابی شوند ،می توانند دارای بریرين عمکررد باشند .از طرفی ،با توجه به اصول ،روشها و راهبردهای پدافند غیرعامل مدیتدوان
بسیاری از مسائل و مشرالت در مواقع بحران را با مرانيابی کاهش داد .از اينرو ،در اين پژوهش  ،با رويرردی مبینی بر پدافند غیرعامدل،
پنج معیار مناسب به منظور مرانيابی مراکز خدماتی -رفاهی بدین جداده ای شناسدايی ررديدده و سدوز وزن معیارهدا و مددل متکوبیدت
مرانيابی مراکز خدماتی -رفاهی تعیین شده است .در نرايت ،نشان داده شده است که معیار مالحظات امنییدی و سیاسدی بدا وزن 6/913
دارای بیشترين وزن در مدل میباشد و معیار مالحظات اقیصادی با وزن  6/693دارای کمترين وزن در مدل از بدین معیارهدای پناگانده
میباشد.
کلیدواژهها :مایمع خدماتی -رفاهی ،مرانيابی ،روش تحکیل سکسکه مراتبی ،پدافند غیرعامل.

 -8کارشناسی ارشد مرندسی راه و ترابری ،دانشگاه صنعیی نوشیروانی بابل -)atghaei@hotmail.com( ،نويسنده مسئول
(ع)
 -4پژوهشگر و کارشناس ارشد مرندسی عمران ،دانشگاه جامع امام حسین
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شدند ،هر کدام میتوانند بهطور جدی در روند سالمت حمدل و نقدل

 -1مقدمه
يری از مرمترين عوامل زيربنايی برای توسعه هر کشوری ،وجود يد
شبره کارا و مناسب ،جردت رفدع نیازهدای حمدل و نقکدی آن اسدت.
بهطور ککی ،حمل و نقل به جرت رفدع نیازهدای مخیکد اقیصدادی،
اجیماعی و دسیرسی صورت میریرد [.]8
مراکز خدماتی– رفاهی بین جادهای ،يری از مرمترين تاسیسدات
موجود در جادهها میباشند .اين مراکز میتواند طوری طراحی رردند
که عالوه بر ارائه خدمات برای اتومبیل و مسافران ،در مواقع بحرانها،
حداکثر خدماترسانی را اناام دهند .برای اين منظور ،مرانرزينی و
نوع ساخت اين مراکز که از ديدراه پدافند غیرعامل مترح مدیشدود،
نیاز به بررسی و تحقیق دارد که در اين مقاله به ايدن مردم پرداخیده
میشود.
بررسی سوابق تاريخی و جرانی مایمعهای خدماتی– رفاهی بین
راهدی ،بیددانگر آن اسددت کدده ب دداعتهددای موجددود در مایمددعهددای
خدماتی– رفاهی بدین راهدی بده مراتدب فراتدر از خددماترسدانی بده
رهگذران جادههاسدت .از ايدن رو ،از ديددراه برنامدهريدزی شدرری و
منتقهای اين ظرفیدت وجدود دارد کده بیدوان از پیانسدیلهدای ايدن
مایمعها در جرت نیل به اهدافی هدمچدون توسدعه پايددار و تدوازن
منتقهای برره برد؛ بدين منظور ،بررسی نقش اين مایمعها از ابعداد
مخیک

جادهای اخالل اياداد کنندد .از ايدن رو ،بدهکدارریری اصدول پدافندد
غیرعامل در مرانيابی مراکز خدماتی -رفاهی بین جادهای ،میتواندد
در کاهش خسارات حمل و نقل جادهای تاییررذار باشند.

 -2اهمیت و اهداف پژوهش
در زمان بحرانهای امنییی ،نقش مراکز خدماتی -رفاهی بین جادهای
(شرل ( ) )8بسیار حائز اهمیت است .اين نقش هنگامی بده او خدود
می رسد که وضعیت تددافعی بدرای کشدور در اولويدت باشدد .در ايدن
شرايط ،عالوهبر نقش مراکز خدماتی– رفاهی بین جدادهای بدهعندوان
جانپناه و پناهگاه مناسب بهمنظور اسران اضدتراری مسدافران بدین
راه؛ قابکیت اين مایمعها بدرای تغییدر عمکردرد بده پايگداه نظدامی،
پادران و يا اسیفادههای پشییبانی مانند دفیر فرماندهی ،مرانی بدرای
درمان ماروحان جنگی ،انبار مرمات و آذوقه يا حیدی مردانی بدرای
ارائه خدمات به سربازان عازم يا بررشیه از مناطق جنگی؛ بر اهمیدت
مرانيابی چنین مراکزی میافزايد [ .]1از اينرو ،با توجه بده معرفدی
جايگاه مایمع های خدماتی– رفاهی و توانايی عمکررد آنها در زمان
بحرانهای غیرامنییی و امنییی ،نیاز است در احداج اين مایمدعهدا،
تمریدات پدافند غیرعامل هم درنظر ررفیه شود که در ايدن پدژوهش
بررسی میرردد.

میتواند اين قابکیتها را به نحو بریری مشخص سازد .اياداد

عدالت و توازن منتقه ،اشیغالزايی ،کاهش قیمدت ،افدزايش رقابدت،
ايااد صرفه در مقیاس وسیع ،ايااد تخصص ،محرومیتزدايی ،تقويت
بعد رردشگری مناطق و جادهها ،افزايش عرضه زمین و بهويدژه خکدق
فرصتهای جديد شدغکی در منتقده و کاسدین از حدوادج جدادههدا،
بارزترين نقشهای اين مایمعها محسوب میشود [.]4
مایمعهای خدماتی– رفاهی در عمکررد بکندمدت خود در تقويت
ارزشهای اجیماعی راهها قابکیت بااليی خواهند داشت .بهعنوان مثال،
احداج اين مایمعها میتواند نیايج مثبت مانندد پیوسدیگی سداکنان
مناطق و بزرگترشدن واحددهای اجیمداعی ،هدمررايدی اجیمداعی و
پیوند مکی و کاسین از جرايم و بزه و تخکفات قانونی را در پی داشدیه
باشد [.]9
ولی بهعنوان يری از مرمترين نقش اين مایمعها ،اهمیت آنهدا
بهعنوان ي

پايگاهی است کده در زمدان بحدرانهدای حمدل و نقدل

جادهای ،در کاهش خسارت به حمل و نقل جادهای نقدش مدویری را
ايفا میکنند [ .]2بحرانهای حمل و نقل جادهای که در اين پژوهش
به دو دسیه بحرانهای غیرامنییی و بحرانهای امنییی تقسدیمبنددی

شکل ( :)1مایمع خدماتی -رفاهی بین جادهای.

 -3روششناسی
 -1-3نظرسنجی
برای اناام ايدن پدژوهش ،فدرمهدای نظرسدنای بدهمنظدور ارزيدابی
معیارهای مرانيابی مراکز خدماتی– رفاهی بین جادهای آماده ررديد.
اين فرم در دو قسدمت تنظدیم شدد کده در قسدمت اول ،مشخصدات

بررسی معیارهای مرانرزينی مراکز خدماتی -رفاهی بین جادهای با رويررد پدافند غیرعامل (متالعه موردی :بزررراه ساری-قائمشرر)

صاحب نظر شامل نام و نام خانوادری ،جنسیت ،سن ،میزان تحصیالت
و در قسمت دوم 86 ،سوال که بهصورت مقايسه زوجی بین معیارهای
معرفیشده نرايی پروژه بود ،آماده شد.
اين فرمها بین  94نفر از صاحبنظدران ايدن حدوزه توزيدع شدد.
صاحبنظران که  0نفر زن و  98نفر مرد بودندد ،از بدین میخصصدان
رشیه های مرندسی عمران ،مرندسی راه و ترابری ،مرندسی حمدل و
نقل و میخصصان پدافند غیرعامل انیخاب شدند.

 -2-3فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
در مسائل مرتبط با مباحث ترافید و پدافندد غیرعامدل ،فقدط يد
عامل دخالت ندارد بکرده عوامدل میعدددی مانندد عوامدل اقیصدادی،
اجیماعی ،امنییی و  ...در شرلررفین آنها مدویر هسدیند .بندابراين،
نمیتوان در تازيه و تحکیل آنها ،تنرا به ي عامل توجه کرد و فقط
آن را در روند حل موضوع درنظر ررفت .لذا برای تحکیدل آن نیداز بده
راهحکی است که بیواند ایر چندين عامل مویر را همزمان درنظر ررفیه
و تحکیل نمايد .از پرکاربردترين و مفیدترين روشهايی که امدروزه در
دنیا برای تحکیل همزمان معیارهای مخیکد در فرآيندد يد مسدئکه
مورد اسیفاده قرار مدیریدرد ،روشهدای تصدمیمریدری چنددمعیاره
( )MADM8ازجمکه روش تحکیل سکسکه مراتبی ( )AHP4میباشد[.]0
در باور کارشناسان امور دفاعی ،اهیمام به ترديدات میتواند آنرا
تبديل به فرصیی برای کسب توان دفاعی و خنثیسدازی نقشدههدای
تراجمی دشمن و حیی بازدارندری کند .دشمن تدالش دارد در يد
حمکه کامالً هوشمندانه به زيرساختهای کشور ،ضمن تاییر رواندی و
ايااد تنش برروی نیروهای میخصص ،زيرساختها و سکب انگیزههای
دفاعی آنان؛ به يری از دو هدف زير نائل آيد:
 حذف دارایی (نابودی کامل مراکز حیاتی زیرساخت)
 حذف کارکرد (توقف خدمات مرکز و یا ایجاد اختالل)
انیخاب هر کدام از اهداف فوق بهطور مسیقیم بر شیوه و نحدوه و
ابزار تراجم تاییر فراوان خواهدد رذاشدت .از سدوی ديگدر ،تشدخیص
دقیق اهداف دشمن برای نیروهای مدافع نیز بسیار حائز اهمیت بوده
و در انیخاب راهکارهای دفاعی مویر میباشد [.]4
فرآينددد تحکیددل سکسددکه مراتبددی ،يرددی از معددروفتددرين فنددون
تصمیمریری چندشاخصه است که توسط تومداس سداعیی 9در دهده
 8346ابداع ررديد .اين روش هنگدامی کده عمدل تصدمیمریدری بدا
چندرزينه و شاخص تصمیمریری روبرو است ،میتواند مفیدد باشدد.
شاخصها می توانند کمدی يدا کیفدی باشدند و اسداس ايدن روش بدر
مقايسات زوجی نرفیه است [.]1
1- Multiple Attribute Decision-Making
2- Analytical Hierarchy Process
3- Saaty
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در اين مقاله ،بهمنظور مرانيابی مراکدز خددماتی– رفداهی بدین
جاده ای با رويررد پدافند غیرعامل که برمبنای روش تحکیدل سکسدکه
مراتبی صورت میریرد ،نیازمند بررسی و شناسدايی اندواع ترديددات
احیمالی در حمل و نقل جادهای میباشدد .از ايدنرو ،در جددول (،)8
ترديدات احیمالی در حمل و نقل جادهای در دو بعد ترديدات امنییی
و غیرامنییی معرفی شدهاند تا معیارهای مرانيابی برمبنای ترديدات،
شناسايی ،مقايسه و الويتبندی رردند.
جدول ( :)1ترديدات احیمالی در ارتباط با حمل و نقل جادهای.
نمود ترديد

نوع ترديد

 عدم مران مناسب برای اسیراحت رانندران
 خرابی و نقص فنی اتومبیل در بین مسیر
ترديدات غیرامنییی

 تمامشدن سوخت اتومبیلها
 انسداد راه بهعکت حوادج طبیعی (سقوط
برمن ،ريزش کوه و  )...و سررردانی مسافران
در بین راه
 انسداد راه بهعکت وقوع تصادفات رانندری
 تخريب و يا آسیبديدری جادهها و تاسیسات
مرتبط (نظیر پل ،تونل و  )...بر ایر بمبرذاری
و حوادج تروريسیی

ترديدات امنییی

 بمباران جادهها و عدم وجود جانپناه مناسب
در بین جادهها
 انسداد جادهها توسط افراد خودسر و فريب
خورده به برانه اعیراض

 -4بررسی و انتخاب معیارها
زمین از ديرباز برای بشر و رفع نیازهای او دارای اهمیت فراوان بوده و
امروز نیز اين اهمیت را نه تنرا همچنان حفد کدرده ،بکرده بدهعکدت
رسیرش شررنشینی و توسعه ف اهای ساخیهشده ،ارزش آن بهمراتب
بیشیر شده است .وجود زمین مناسب يری از مهمیرين شداخصهدای
مرانيابی مراکز خدماتی– رفاهی بدهشدمار مدیآيدد .ايدن شداخص از
ديدرا ه پدافند غیرعامل زمانی حائز اهمیت است که زمین مورد نظدر
قابکیت و پیانسیل پیاده سازی معیارهای پدافندد غیرعامدل را نیدز دارا
باشد [ .]1از اينرو ،در مرانيابی مراکز خدماتی– رفاهی بین جادهای
موارد زير را میبايست مورد توجه قرار داد:

 -1-4کاربری وضع موجود و آتی آن
در امر مرانيابی ،میبایست به چگونگی کاربری زمین در زمان حال و آینده
توجه زيادی داشت .عدم توجه به شرایط کاربری زمینها در آیندده مکندن
است مراکز خددماتی– رفداهی بدین جدادهای را از نظدر کداربردی و امندان
دسترسی دچار تحول کند.
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 -2-4وسعت زمین و امکان توسعه آن

 -6-4دسترسی به گاز طبیعی

متا لعه و بررسی ف اهای مورد نیاز هر مرکز که در ماموع به يدافین
کل ف اهای مورد نیاز منار میشود ،در متالعات مرانيابی ضدروری
است .به لحاظ ديدراه پدافند غیرعامل و لزوم رعايت اصل پراکنددری
و کوچ سازی وسعت ،مران انیخابی بايد بهصورتی باشد کده امردان
پراکندری مناسب ساخیمان و تاسیسات و تاریزات را فراهم آورد.

راز طبیعی نیز يری از مرمترين منابع انرژی میباشد کده دسیرسدی
ي مرکز خدماتی– رفداهی بدین جدادهای بده آن ،از نقداط قدوت آن
میباشد.

 -3-4دسترسی به شریان های ارتباطی جاده ای:
دسیرسی ي مرکز خدماتی– رفاهی بین جادهای به راهها و شريانهای
ارتباطی دارای امییاز بااليی میباشد .در واقع ،در هنگام بدروز بحدران
در منتقدده ،راههددای ارتبدداطی مناسددب جرددت ارتبدداط بددا مرکددز
خدماتی– رفاهی میبايست فراهم باشد .چندانچده راه دسیرسدی بده
مرکز خدماتی– رفاهی بنا بده هدر عکدت و يدا بحدرانهدای امنییدی و
غیرامنییی در حمل و نقدل جدادهای مسددود ردردد؛ مدیبايسدت بدا
پیشبینی مسیرهای جايگزين امران بررهوری هرچه بیشدیر و ايمدن
اين مراکز فراهم رردد .اين مسیرها حدالمقدور میبايست به راههدايی
ارتباط داشیه باشند که در هنگدام وقدوع بحدران بدا کمیدرين حادم
ترافی مواجه شوند.

 -4-4امکان تامین مسیر دسترسی جایگزین و متعدد
قتع نشدن دسیرسی و ارتباط میان مراکز حیاتی و حساس بدا سداير
مراکز و نقاط ،از جمکه اهداف مرم مرانيابی با رويردردی مبیندی بدر
پدافند غیرعامل محسوب میشود .دسیرسی مراکز خددماتی– رفداهی
بین جاده ای از مسیرهای میعدد بده راه اصدکی و هدمچندین راههدای
جايگزين ،دارای اهمیت بااليی در هنگام بحران مدیباشدد .در هنگدام
وقوع بحران ،ممرن است مسیرهای ارتباطی مراکز خددماتی– رفداهی
مورد حمکه قرار ررفیه و دچار آسیب شوند .در اين صورت مسدیرهای
جايگزين و هدمچندین ديگدر راههدای پدیشبیندیشدده بدرای مرکدز
خدماتی– رفاهی مورد اسیفاده قرار خواهد ررفت.

 -5-4دسترسی به برق مورد نیاز
انرژی برق بهدلیل رسیردری دامنه و حوزه نفوذ خود در تمامی امور،
اهمیت به سزايی در زندری امروز بشر داشیه و يردی از شاخصدههدای
اصکی رشد و توسعه کشورها محسوب میشدود .سدتپ پايدداری ايدن
انرژی در کشورها ،نقش بسیار راهبردی در میزان پايداری کشورها در
شرايط اضترار دارد .در مرانيابی مراکز خدماتی– رفاهی بین جادهای
توجه به دسیرسی آن به منابع انرژی و بهخصوص انرژی بدرق بسدیار
مرم میباشد .همچنین ،در مواقع بحرانی ممرن است جريانهای برق
عمومی دچار مشرل شدده و عمکردرد مرکدز خددماتی– رفداهی بدین
جاده ای را نیز تحت تاییر قدرار دهدد؛ بندابراين الزم اسدت تدا مراکدز
خدماتی– رفاهی بهصورت مازا دارای منبع تولید انرژی باشند تدا در
مواقع بحرانی با بحران انرژی روبرو نشوند.

 -7-4میزان تسهیل حمل و نقل س وخت (بن زین و نف ت
گاز)
يری از خدمات ارائه شده در مراکز خددماتی– رفداهی بدین جدادهای،
وجود داشین جايگاه سوخت میباشد .بهمنظور بررهبرداری از جايگداه
سوخت در اين مرکز ،میبايست شرايط تسریل حمل و نقدل سدوخت
(بنزين و نفت راز) فراهم باشد.

 -8-4قیمت زمین
با توجه به اينکه هر طرح توسعه توسط عوامل مالی محدود میشود،
بررسی عوامل اقیصادی در مرانيدابی اجیندابناپدذير اسدت .يردی از
هزينههای اصکی احداج و توسعه هدر مرکدزی ،هزينده تمکد زمدین
است.

 -1-4هزینه آمادهسازی زمین
برای هر زمین مورد متالعه بهمنظور مرانيابی ،بايدد اطالعدات فندی
تف یکی هم چون میزان تغییرات الزم برای نیل به توسدعه در اخییدار
قرار ریرد .آمادهسازی زمین ،ماموعه فعالیتهايی اسدت هماهندو و
ضروری که بهمنظور امران بررهبرداری از اراضی جرت احداج پدروژه
مورد نظر صورت میریرد و عمدتاً برحسب ضرورت ،شدامل تسدتیپ
زمین ،ايااد شبرههای عبور و مرور ،شبرههای آبرسانی و فاضدالب،
برق مخابرات و  ...میباشد.

 -11-4مالحظات حساسبودن مکان از نظر سیاسی
میبايست پرنههای حساس سیاسی را در انیخاب مردان مناسدب در
نظر ررفت .از ايدنرو ،از انیخداب مردان در منداطق حسداس از نظدر
سیاسی خودداری شود .درصورت ضرورت مرانيابی ،مناطقی کده در
زمینه کنیرل سريع بحران ،تسریالت الزم را فدراهم مدینمايندد را در
الويت قرار داد.

 -11-4مالحظات همسویی با برنامههای فرادست
بايد برنامهها و قوانین فرادست مرتبط با پروژه لحاظ رردد .از ايدنرو،
از انیخاب مرانهدای می داد و نداقر برنامدههدا و قدوانین فرادسدت
خودداری رردد.

 -12-4مالحظات رعایت عمق سرزمینی
عمق سرزمینی و میزان فاصکه از ختوط مرزی را بايد در مردانيدابی
لحاظ کرد .در انیخاب مرانهايی که در شدرايط يرسدان قدرار دارندد،
بايد مرانهای دارای عمق سرزمینی بیشیر را در الويت قرار داد.

بررسی معیارهای مرانرزينی مراکز خدماتی -رفاهی بین جادهای با رويررد پدافند غیرعامل (متالعه موردی :بزررراه ساری-قائمشرر)

 -13-4مالحظات امکان استفاده از پدافند عامل و
پایگاههای پشتیبان
در مرانيابی مراکز خدماتی– رفاهی بین جادهای با رويرردی مبیندی
بر پدافند غیرعامل ،بايسیی مرانهای برخوردار از پشدییبانی پدافندد
عامل را در الويت قرار داد .بدين منظور فاصدکه برینده از پايگداههدای
پشییبان و پدافند عامل مرتبط با پروژه را در مرانيدابی لحداظ کدرد.
همچنین از مرانيابی در مناطق تورفیگی ،بريدریهدا و  ...خدودداری
میشود.

 -14-4مالحظات پایگاههای نظامی کشورهای همسایه
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 -6بحث و بررسی
پز از معرفی معیارها و اناام نظرسنای از صاحبنظدران ،اطالعدات
فدرمهدای نظرسدنای جمدعبنددی شدده و سدوز توسدط ندرمافددزار
 Expert Choice 11پردازش آنها صورت ررفت .پز از تعیین معیارها
نیاز است بین معیارهدا مقايسده زوجدی صدورت ریدرد .از ايدنرو ،در
فرمهای نظرسنای ارائه شده به میخصصان و صاحبنظران ،مقايسده
براساس جدول نه کمییی (جدول ( ))9اناام شده است.
شناسه

جدول ( :)2معرفی معیارها [.]3
توضیحات
معیار
وسعت زمین و امران
مالحظات موقعیت زمین
توسعه آن
مالحظات دسیرسی به راه مران تامین مسیر
دسیرسی جايگزين و میعدد
و شبره ارتباطی
مالحظات دسیرسی به
زيرساختها و منابع انرژی

در مرانيابی مراکز خدماتی– رفاهی بین جادهای با رويرردی مبیندی
بر پدافند غیرعامل ،بايد تداییر اندواع پايگداههدای نظدامی کشدورهای
همسددايه را درنظددر ررفددت .از ايددنرو ،بايددد فاصددکه بریندده مراکددز
خدددماتی– رفدداهی از پايگدداههددای نظددامی کشددورهای همسددايه را در
مرانيابی درنظر ررفت .با توجده بده محددوده پدروژه و ويژردیهدای
پايگاههای نظامی کشورهای همسايه ،مرانهايی را بايد انیخاب کدرد
که بیشترين امنیت را برای اين مراکز فراهم کند .بهعنوان مثال ،ارر
پايگاه دشمن ي پايگاه نیروی زمینی باشد ،بايدد در مردانيدابی بده
موانع و ساير موارد محدودکننده در ستپ زمین ،توجده الزم مبدذول
شود.

Economy
)(E

مالحظات اقیصادی

Security
)(S

مالحظات امنییی و
سیاسی

 -15-4مالحظات سابقه تهاجمات نظامی و تروریستی

جدول ( :)3ارزش ترجیحی معیارها در تحکیل سکسکه مراتبی [.]3

سوابق تراجمات نظدامی و تروريسدیی و هدمچندین احیمدال رخدداد
تراجم در آينده مرتبط با پروژه را بررسی کرده و از مرانيابی در اين
مناطق خودداری رردد .درصورت اناام مردانيدابی در منداطقی کده
دارای سابقه تراجمات نظامی و تروريسیی هسیند ،بايسیی مرانهای
دارای پیانسیل دفاعی را در الويت قرار داد [.]1

 -5معرفی معیارها و مدل سازی
در اين پژوهش ،پز از شناسايی ترديدات موجدود در حمدل و نقدل
جادهای ،بهمنظور مرانيابی مراکز خدماتی– رفاهی بدین جدادهای بدا
رويرردی مبینی با پدافند غیرعامل ،معیارهدايی مدویر در مردانيدابی
مراکز خدماتی– رفاهی معرفی ررديدند.
اساساً مرانيابی مراکز خدماتی– رفاهی بین جادهای ،ي مسدئکه
چندبعدددی اسددت کدده در آن ،عوامددل و بددازيگران میعددددی دخیددل
میباشند و هر ي از آنهدا دارای ويژردیهدا ،نیازهدا و خصوصدیات
میفاوتی بوده که راهی در ت اد با اهداف سايرين قرار مدیریدرد .امدا
فرآيند تحکیل سکسکه مراتبی بدهدنبدال آن اسدت تدا بدا تکفیدق همده
معیارها و لحاظکردن اهداف تمامی بازيگران اصکی ،به انیخاب رزينده
برتر منیردی ردردد [ .]3بندابراين بدرای اولويدتبنددی بدا توجده بده
بررسیهای میعدد ،پنج معیار اصکی در نظر ررفیه شده اسدت کده در
جدول ( )4معرفی شدهاند.

Land
)(L
Network
)(N
Access
)(A

قیمت زمین
هزينه آمادهسازی زمین

ارزش
ترجیحی

وضعیت
مقايسه  iبه j

توضیپ

8

اهمیت برابر

رزينه يا شاخص  iنسبت به  jاهمیت
برابر دارند و يا ارجحییی نسبت به هم
ندارند.

9

نسبیاً مرم

1

مرمتر

4

خیکی مرمتر

3

کامالً مرم

رزينه يا شاخص  iمتکقاً از  jمرمتر و
قابل مقايسه با  jنیست.

 0 ،2 ،4و 1

-

ارزش میانی بین ارزشرای ترجیحی را
نشان میدهد .مثالً  ،1بیانگر اهمییی
زيادتر از  4و پايینتر از  3برای  iاست.

رزينه يا شاخص  iنسبت به  jکمی
مرمتر است.
رزينه يا شاخص  iنسبت به  jمرمتر
است.
رزينه يا شاخص  iدارای ارجحیت خیکی
بیشیری از  jاست.

پز از بهدستآوردن عددد ترجیحدی معیارهدا نسدبت بده هدم از
جمعبندی فرمهای نظرسنای و پرکردن ماتريز مقايسده زوجدی ،از
نرمافدزار  Expert Choice 11بدرای بدهدسدتآوردن وزن هدر يد از
معیارها اسیفاده شده است (شرل .)4
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براساس پردازش نرم افزار ،وزن هر ي از معیارهای تاییررذار در
مرانيابی مراکز خدماتی– رفاهی بین جادهای با رويرردی مبینی بر
پدافند غیرعامل مشخص شده است؛ (شرل ( .))9رام بعدی ،محاسبه
نرخ ناسازراری در ماتريز مقايسه زوجی میباشد .در حالت ککی
میتوان رفت میزان قابل قبول ناسازراری ي ماتريز  ،به تصمیم
ریرنده بسیگی دارد .اما ساعیی عدد  6/86را بهعنوان حد قابل قبول
ارائه مینمايد و معیقد است چنانچه میزان ناسازراری بیشیر از
 6/86باشد ،بریر است در ق اوتها تاديد نظر رردد .با توجه به
نیايج بهدستآمده از جمعبندی نظرات کارشناسان و صاحبنظران،
برای ت ت ماتريزهای مقايسه زوجی و درنرايت کل ماتريزها ،
نرخ ناسازراری محاسبه ررديده و عدد  6/61برآورد شده است .با
توجه به اينکه عدد مذکور کمتر از 6/86است ،نرخ ناسازراری
بهدست آمده ،قابل قبول میباشد [.]3
پز از تعیین وزن معیارهای تاییررذار در مرانيابی مراکز
خدماتی– رفاهی بین جادهای با رويررد پدافند غیرعامل ،معادله
مدل مرانيابی مراکز خدماتی– رفاهی بین جادهای با رويررد پدافند

غیرعامل به شرل زير تشریل میشود:
()8
در اين معادله ،عدد بهدستآمده برای  ،yعدد متکوبیت بهمنظور
مرانيابی مراکز خدماتی– رفاهی بین جادهای است .بديری است،
مرانهايی که در آنها اين عدد متکوبیت باالتر باشد ،الويت بیشیری
بهمنظور احداج مراکز خدماتی– رفاهی بین جادهای خواهند داشت.
همچنین در اين معادله ،ضرائب  a1تا  a5وزن بهدستآمده برای
هري از معیارهای معرفی شده است که با توجه به شرل (،)9
میتوان رابته شماره ( )8را بهصورت زير نیز نوشت:
()4
میغیرهای  E ،A ،N ،Lو  Sنیز عددی براساس ارزش معیارهاسدت
که در معابر مخیک میفاوت است .اين عدد بنابر قرارداد عددی بین 8
تددا  1مددیباشددد کدده عدددد  8دارای کددمتددرين ارزش و عدددد  1دارای
بیشیرين ارزش می باشد .اين اعداد توسط نظرسنای از میخصصان و
صاحبنظران تعیین میشوند.

شکل ( :)2مقايسه زوجی معیارها در نرمافزار.

شکل ( :)3وزن معیارها (خروجی نرمافزار)

 -7مطالعه موردی در بزرگراه ساری– قائمشهر
بزررراه ساری– قائمشرر ،يردی از پرترددتدرين محورهدای کشدور و از
مرمترين محورهای مواصالتی کشور میباشد .اين بزررراه که بخشدی
از بزررراه شماره  44و بزررراه شدماره  43اسدت ،دارای  84کیکدومیر
طول و همچنین دارای  9باند در هر دوجرت رفت و بررشت میباشد.
اين بزررراه اصکیترين راه مواصدالتی شدررهای بدزرگ و پرجمعیدت
اسیان مازندران به مرکز اسیان ،يعنی ساری میباشدد .در طدول ايدن
بزررراه و بدهطدور مشدخص در جردت قدائمشدرر بده سداری؛ مراکدز
خدماتی– رفاهی وجود ندارد .با توجه به اهمیت اين محور ،چنانچده
در طول مسیر ترديداتی از قبیل ترديددات حمدل و نقکدی امنییدی و
غیرامنییی صورت ریرد ،باعث بهوجودآمددن بحدران در طدول مسدیر

میشود .از اينرو ،احداج ي مایمع خدماتی– رفداهی بدا محوريدت
پدافند غیرعامل در طول اين مسیر ،ضروری است.
پز از بررسیهای صورتررفیه ،مشخص شد سده قتعده زمدین
بهمنظور ساخت مایمع خدماتی– رفاهی بدین جدادهای بدا محوريدت
پدافند غیرعامل درنظر ررفیه شده است .از اينرو ،الزم است بررسدی
رردد کدام ي از سه قتعه زمین برای احداج مرکز خدماتی– رفاهی
بین جادهای مناسبتر است.
در شرل ( ،)2موقعیت بزررراه ساری– قائمشرر و موقعیت سه
قتعه زمین پیشنرادی ،جرت احداج مرکز خدماتی– رفاهی مشخص
شده است.
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شکل ( :)4نقشه ماهوارهای بزررراه ساری– قائمشرر و نمايش موقعیت سه قتعه زمین پیشنرادی.

در جدول ( )2ويژریهای اين سه قتعه زمین شرح داده شده
است.
جدول ( :)4معرفی و ويژریهای سه قتعه زمین پیشنرادی.
نام قتعه زمین انیخاب شده

ويژریرای زمین و مناطق اطراف

زمین ( Aحوالی شررک
فرهنگیان ساری)

زمین مستپ و پاکسازیشده است.
موقعیت نزدي شرر ساری (قیمت نسبت
به زمینهای ديگر باالتر).
دسیرسی به منابع انرژی دارد.
دسیرسی به راه جايگزين دارد.
به پادران نزدي است.

زمین ( Bحوالی شرر ارطه)

زمین بايد مستپ و پاکسازی شود.
موقعیت در میانه بزررراه ساری– قائمشرر و
حوالی شرر ارطه.
دسیرسی به راه جايگزين دارد.

زمین ( Cحوالی میدان
جانبازان قائمشرر)

زمین بايد پاکسازی و مستپ شود.
موقعیت در حوالی میدان جانبازان قائمشرر.
بسیار نزدي به شرر قائمشرر.
راه جايگزين ندارد.

در نهایت پس از نظرسنجی از صاحبنظران ،عدد ارزش معیارها به
هریک از معیارها اختصاص یافت و سپس عدد مطلوبیت هر قطعه زمین با
استفاده از رابطه شکاره ( )4بهدست آمد که نتایج آنها در جدول ( )1نشان
داده شده است .هکانطوریکه مشخص است ،عدد مطلوبیت زمین  Aاز دو
قطعه دیگر بیشتر است و این موضوع بیانگر آن است که قطعه زمین

A

منان مناسبتری بهمنظور احداث مراکز خدماتی– رفاهی بین جادهای با

روینردی مبتنی بر پدافند غیرعامل است.
جدول ( :)5ارزشرزاری معیارها در متالعه موردی و تعیین عدد متکوبیت
زمین A

زمین B

زمین C

Land

9

1

9

Network

1

2

2

Access

1

1

1

Economy

4

1

9

Security

1

1

1

2/418

2/081

2/291

عدد

متکوبیت ()Y

 -8نتیجهگیری
به ماموعه اقداماتی که در شرايط صکپ اناام میشود تا در زمان
بحران ،از واردشدن خسارات مالی و تکفات انسانی جکوریری کرده و
يا میزان اين خسارات و تکفات را بهحداقل ممرن برساند ،پدافند
غیرعامل میرويند .در اين پژوهش ،بهمنظور مرانيابی مراکز
خدماتی– رفاهی بین جادهای با محوريت پدافند غیرعامل پز از
تعیین معیارهای مویر در مرانيابی و با اسیفاده از روش تحکیل
سکسکه مراتبی ،وزن معیارها مشخص شده و سوز مدل مناسب
جرت مرانيابی مراکز خدماتی– رفاهی بین جادهای با رويرردی
مبینی بر پدافند غیرعامل ارائه شده است .در اين پژوهش ،پز از
معرفی مدل مرانيابی مراکز خدماتی– رفاهی بین جادهای با
محوريت پدافند غیرعامل؛ توسط متالعه موردی ،مدل مذکور
تشريپ و درنرايت موارد زير نییاهریری شد:

فصلنامه علمی– ترویجی «پدافند غیرعامل»؛ سال هشتم ،شماره  ،3پاییز 1316
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 وزن معیار مالحظات امنییی و سیاسی نسبت به ديگر معیارها
بیشیر بوده که اين امر نشانگر آن است که اين معیار از
بیشترين تاییر در مدل برخوردار است.
 برخالف روند مرانيابی بیشیر پروژهها ،در مدل مرانيابی
مراکز خدماتی– رفاهی بین جادهای با رويررد پدافند غیرعامل،
معیار مالحظات اقیصادی دارای وزن کمیری نسبت به ديگر
معیارها است که اين موضوع بیانگر آن است که در مرانيابی
مراکز خدماتی– رفاهی با محوريت پدافند غیرعامل ،بايد به
معیارهای ديگر نسبت به معیار مالحظات اقیصادی توجه
بیشیری کرد.

 معیار مالحظات دسیرسی به راه و شبره ارتباطی ،پز از معیار
مالحظات امنییی و سیاسی ،دارای بیشترين وزن نسبت به
معیارهای ديگر است که وزن اين معیار ،نسبت به وزن
بیشترين معیار بعد از آن (مالحظات دسیرسی به زيرساختها
و منابع انرژی) ،دارای جرش محسوسی است که اين امر بیانگر
اهمیت اين معیار در مدل مرانيابی مراکز خدماتی– رفاهی بین
جادهای میباشد.
 معرفی معیارها با توجه به ترديدهای تعري شده در پژوهش
صورت ررفیه است که با توجه به جامعیتداشین تعري
ترديدها در حمل و نقل جادهای (ترديدهای امنییی و غیر
امنییی) ،جامعیتداشین مدل در شرايط رونارون نیز تامین
شده است.

 بهکارریری اصول پدافند غیرعامل در پروژههای حمل و نقکی از
جمکه مدل مرانيابی مراکز خدماتی– رفاهی بین جادهای ،باعث
شده در ارائه مدل مذکور ،ي الگوی واقعیتری نسبت به
مدلهای ديگر ارائه شود.
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Evaluation of Criteria for Locating Service Centers
Among Roads With the Approach Of Passive Defense
(A Case Study: Sari-Qaemshahr Expressway)
M. Atghaei*, M. Golestaneh

Abstract
Highways play an Important role in transportation System. One of the most important
Facilities on the highways is Service Areas and if these centers are in good locations , they can have
the best performance. On the other hand , according to the principles , methods and strategies of
Passive Defense Can decrease a lot of problems with Location-finding while in crisis. Therefore , in
this study , with an approach based on passive defense , five appropriate criteria have been
identified for the location of Service Area and then the weight the value of criteria and appropriate
model of location-finding for service areas have been introduced. Finally , it has been shown that
the criteria of security and political consideration has the highest weight in the model and the
criteria of economic consideration has the least weight in the model.
Key Words: Service Area , Site Selection, Analytical Hierarchy process (AHP) , Passive Defense
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