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سخن مد          ير مسئول
يكي از موضوعاتي كه بيشتر كشورهاي د          نيا، از جمله كشور ما با آن مواجهند           موضوع حواد          ث 
و  سريع  اتخاذ  لزوم  و  طبيعي  حواد          ث  بيشتر  بود          ن  غيرمترقبه  ماهيت  به  توجه  با  است.  طبيعي 
صحيح تصميم ها و اجراي عمليات، د          انشي را تحت عنوان مد          يريت بحران به وجود           آورد          ه است. 
اين د          انش شامل مجموعه فعاليت هايي مي شود           كه قبل،  حين و بعد           از وقوع بحران كاهش اثرات 
اين حواد          ث و كاهش آسيب پذيري را د          ر پي د          اشته باشد          . اين امر خطير تحقق نمي يابد           مگر با 
همكاري جامعه علمي و پژوهشي كشور، همكاري مد          يران، سازمان ها و موسسات مرتبط با امر 

مد          يريت بحران و افراد           جامعه. 
با توجه به موارد           مطرح شد          ه، سازمان پيشگيري و مد          يريت بحران شهر تهران، بر اساس 
اسناد           باال د          ستي عهد          ه د          ار ماموريت هاي تحقيقاتي است كه انتشار فصلنامه علمى- ترويحى د          انش 

پيشگيرى و  مد          يريت بحران مي تواند           د          ر تحقق برخي از بند          هاي آن موثر باشد          .
آشنايي  پيشگيرانه،  رويكرد          هاي  با  ويژه  به  بحران  مد          يريت  مطالعات  حوزه  د          ر  نشريه  اين 
فعاليت  كشورها  د          يگر  د          اخلى  و  تجربيات  از  آگاهي  و  شناخت  عملي،  و  علمي  راهكارهاي  با 
مي كند          . فصلنامه اي كه پيش روي شما قرار د          ارد           با هد          ف كمك به بومي سازي د          انش پيشگيرى 
و مد          يريت بحران و توسعه د          انش د          ر اين عرصه و كمك به شناخت مد          يران و كارشناسان حوزه 
مد          يريت بحران با همكاري متخصصين و پژوهشگراني از سازمان پيشگيري و مد          يريت بحران 
شهر تهران، پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهند          سي زلزله، د          انشگاه تهران (د          انشكد          ه فني)، 
د          انشگاه شهيد           بهشتي، د          انشگاه علم و صنعت ايران، د          انشگاه عالمه طباطبايي، د          انشگاه علوم 
انتظامي، پژوهشكد          ه سوانح طبيعي و د          انشجويان تحصيالت تكميلي د          ر اين حوزه انتشار مي يابد          . 
فصلنامه د          انش پيشگيرى و مد          يريت بحران از مقاالت پژوهشي، ترويجي و مروري، تمامي 
اساتيد          ، پژوهشگران و مد          يران اجرايي استقبال نمود          ه و بي ترد          يد           رجاء واثق د          ارد           كه با كمك موثر 

عالقمند          ان د          ر اين حوزه، زمينه توليد           و توسعه د          انش مد          يريت بحران فراهم آيد          . 
ضمنًا از كليه د          ست اند          ركاران چاپ و نشر فصلنامه بخصوص همكارانمان د          ر مد          يريت پژوهش 

سازمان تشكر و قد          رد          انى مى نمايم.  

اين نشريه در ISC نمايه مى گردد.
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اين شماره با همكارى گروه پژوهشى بازسازى پس از سانحه دانشكده 
معمارى و شهرسازى دانشگاه شهيد بهشتى، بويژه مساعدت هاى جناب آقاى 

دكتر عليرضا فالحى استاد و مدير محترم اين گروه منتشر شده است.
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چكيده
زمينه و هدف: مكان يابى سكونتگاه هاى موقت پس از زلزله احتمالى تهران خصوصًا در فضاهاى سبز شهرى، از جمله چالش هاى پيش رو در مديريت 
بحران محسوب مى شود. لذا اين مقاله بر آن است تا با شناخت ابعاد و جنبه هاى مؤثر و تعيين معيارهاى مكان يابى براى اسكان موقت، به شناسايى و 

رتبه بندى مكان هاى مناسب جهت اسكان موقت در ميان فضاهاى سبز منطقه 22 شهردارى تهران بپردازد.
روش: مقاله حاضر با روش تحقيق توصيفى-تحليلى با تركيب رويه كيفى و كمى به بررسى روش هاى مكان يابى فضاهاى سبز تهران براى اسكان موقت 

مى پردازد. نرم افزار مبتنى بر GIS و روش تحليل سلسله مراتبى (AHP)  به منظور نيل به اهداف مقاله مورد استفاده قرار گرفته است.
يافته ها: نتايج پژوهش نشان مى دهد نوع فضاى سبز، خدمات، تجهيزات و زيرساخت ها، و امنيت و حفاظت به عنوان شاخص هاى اصلى امكان سنجى، و 

كارايى، ايمنى، و سازگارى به ترتيب اهميت، معيارهاى اصلى مكان يابى فضاهاى سبز شهرى براى اسكان موقت در سطح اول مى باشند.
نتيجه گيرى: فضاهاى سبز شهرى منطقه 22 شهردارى تهران داراى ارزش هاى يكسان براى اسكان موقت نبوده و لذا ضمن رتبه بندى فضاهاى مذكور 

با شاخص هاى مكان يابى، مطلوبيت استقرار سكونتگاه هاى موقت پس از زلزله احتمالى مورد بحث قرار مى گيرد.
GIS ،واژه هاى كليدى: فضاهاى سبز شهرى، مكان يابى

◄استناد       فارسي (شيوه APA، ويرايش ششم 2010): اسماعيلى، سهيال (پاييز، 1396)، مكان يابى اسكان موقت پس از زلزله احتمالى تهران در فضاهاى 
سبز شهرى منطقه 22 شهردارى تهران. فصلنامه د      انش پيشگيري و مد      يريت بحران، 7 (3)، 283-273.

Site selection of temporary settlement after probable Earthquake of Tehran among 
urban green spaces of Tehran Municipality, District 22 

Soheila Esmaeili
 M.A of post-disaster recostruction, Reconstruction Research Department, Faculty of Architecture and Urban Planning, Shahid Beheshti 
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Abstract
Background and objective: Site selection of temporary settlements after probable earthquake of Tehran is one of the chal-
lenges of crisis management. The present paper tries to find effective factors and criteria of site selection for temporary settle-
ments among urban green spaces of municipality district 22 Tehran and rank them.
Method: This paper investigates methods of site selection of Tehran’s green spaces for temporary settlements by descriptive-
analytical methodology and a confection of quantitative and qualitative approach. GIS software and analytic hierarchy process 
(AHP) method have been utilized to achieve the  goals of the paper.
Findings: the research results have shown that green spaces type, services, equipment, infrastructures, security, and protec-
tion are the main criteria for feasibility study and function, security and compatibility are respectively the most important 
criteria at the first level for site selection for temporary settlements among urban green spaces.
Result: Finally, the paper concludes that urban green spaces of municipality district 22 of Tehran do not have equal values for 
temporary settlement and thus, whilst proposing a ranking of them according to site selection criteria, argues their suitability 
for setting up temporary settlements.
Keywords: urban green spaces, site selection, GIS
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1. اين مقاله مستخرج از پايان نامه كارشناسى ارشد سهيال اسماعيلى با عنوان «امكان سنجى كاربرد و مكان يابى فضاهاى سبز شهرى براى اسكان موقت پس از زلزله احتمالى تهران، 
مورد مطالعاتى: منطقه 22 شهردارى تهران» مى باشد كه به راهنمايى استاد بزرگوار، جناب آقاى دكتر عليرضا فالحى در دانشكده معمارى و شهرسازى دانشگاه شهيد بهشتى ارائه 

شده است.
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مقدمه
متعدد  و  فعال  گسل هاى  و  باال  لرزه اى  توان  داراى  تهران  كالنشهر 
است. وقوع زلزله در تهران با بروز بحران هاى متعدد و تخريب هاى 
به  بازگشت  براى  الزم  زمان  مدت  كه  بود  خواهد  همراه  گسترده اى 
شرايط عادى را طوالنى خواهد كرد. اين مساله ايجاد سكونتگاه هاى 

موقت براى اسكان بازماندگان زلزله را اجتناب ناپذير مى سازد.
به  شهروندان  موقت  اسكان  فضاى  مكان يابى  معموالً  ايران  در 
صورت تجربى پس از بروز سانحه بدون در نظر گرفتن استانداردهاى 
الزم توسط سازمان هاى امدادرسانى انجام مى گيرد. بديهى است عدم 
رعايت استانداردهاى الزم در مكان يابى ممكن است فاجعه ديگرى 
حتى به مراتب وخيم تر ازسانحه اوليه به دنبال داشته باشد (گيوه چى 

و عطار، 1391).
از سوى ديگر منطقه 22 شهردارى تهران، به عنوان بزرگ ترين 
هكتار   1265 داراى  تهران،  به  متصل  شهرى  توسعه  وسيع ترين  و 
پارك و فضاى سبز مى باشد. به عالوه با توجه به قابليت دسترسى 
و  تهران  سطح  در  شكل گيرى،  حال  در  و  نوپا  منطقه  اين  بى نظير 
فراشهرى، به نظر مى رسد پتانسيل الزم براى اسكان موقت پس از 
زلزله احتمالى را در حوزه غرب تهران دارا باشد. لذا هدف اصلى اين 
مقاله مكان يابى فضاهايى مناسب در ميان فضاهاى سبز شهرى منطقه 
22 شهردارى تهران جهت تأمين اسكان موقت به منظور دستيابى به 
نيازهاى اوليه اجتماعى و فيزيكى بازماندگان سانحه زلزله است كه 
بالفاصله پس از طى مرحله اسكان اضطرارى شروع مى شود. اين امر 
با توجه به معيارهاى كامًال مشخص و نيز عوامل فيزيكى، محيطى و 
اجتماعى صورت خواهد پذيرفت. بنابراين اين مقاله بر آن است تا 

به پرسش هاى زير پاسخ دهد:
چه ابعاد و جنبه هايى بر تأمين سكونتگاه موقت در فضاهاى سبز • 

منطقه 22 شهردارى تهران موثر هستند؟
آيا پارك ها و فضاهاى سبز شهرى در منطقه 22 تهران قابليت • 

را  تهران  زلزله  بازماندگان  موقت  اسكان  منظور  به  بهره ورى 
دارند؟

در ميان فضاهاى سبز موجود در منطقه كدام يك و يا به عبارتى • 
كدام بخش ها براى اسكان موقت مناسب تر هستند؟

شناخت محدوده مورد مطالعه: منطقه 22 شهردارى تهران در قسمت 

رودخانه  آبريز  حوضه  پايين دست  در  و  تهران  شهر  غربى  شمال 
كوهستان  با  شمال  در  منطقه  اين  است.  شده  واقع  ورديج  و  كن 
راه  آزاد  با  جنوب  در  كن،  رودخانه  حريم  با  شرق  در  مركزى،  البرز 
تهران- كرج و در غرب با محدوده جنگل هاى دست كاشت وردآورد 
محدود مى گردد و با مناطق 5 و 21 شهردارى تهران همجوار است. 
 70750) تهران  22 گانه  مناطق  سطح  با   22 منطقه  سطح  مقايسه 
هكتار) حاكى از تعلق 8/4 درصد از مساحت محدوده خدماتى شهر 
اين  مهم  جايگاه  و  چشمگير  وسعت  گوياى  و  منطقه 22  به  تهران 
آن  غربى  حوزه  در  ويژه  به  آينده،  تهران  كالبدى  ساختار  در  منطقه 
است(تصوير1). از 6200 هكتار اراضى منطقه، 1265 هكتار پارك 
و فضاى سبز مى باشد (سايت شهردارى منطقه 22). انواع فضاهاى 
سبز منطقه 22 در تصوير2 مشخص شده است. فضاى سبز پارك 
819 هكتار، فضاى سبز مثمر 2 هكتار، فضاى سبز استحفاظى 62 
هكتار، فضاى سبز متصل 20 هكتار و ساير فضا هاى سبز منطقه 99 

هكتار مى باشند (تصوير2). 

.

تصوير 1. موقعيت منطقه 22 شهردارى در ميان ساير مناطق تهران

تصوير 2. دسته بندى فضاهاى سبز منطقه 22، (مهندسين مشاور 
شارستان، 1386)

از  ناشى  خطرات  مقابل  در  منطقه  آسيب پذيرى  با  ارتباط  در 
در  نياز  مورد  موقت  مسكن  تعداد  تعيين  براى  همچنين  و  زلزله 
سانحه، شناخت سانحه و ارزيابى ميزان خسارت و تلفات احتمالى 
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الزم است. بيشترين حالت خطر پذيرى منطقه 22 تهران زمانى است 
كه مدل شناور به وقوع بپيوندد. لذا مدل شناور به عنوان مدل فرضى 
زلزله در اين مقاله انتخاب مى گردد. بر اساس سناريوى مورد نظر 
 ،22 منطقه  در  مسكونى  ساختمان هاى  به  وارده  آسيب هاى  ميزان 
درصد   3/4 انسانى  تلفات  و  ساختمان)،   3039) درصد   45/5

(معادل 1906 نفر) خواهد بود (جايكا، 1380).
بر اساس سرشمارى جمعيت 1375، منطقه 22 با تراكم 9 نفر در 
هر هكتار داراى كمترين تراكم جمعيت است. البته توزيع جمعيت در 
همه بخش هاى منطقه يكسان نيست؛ بيشترين تراكم جمعيتى در قسمت 
شرق و شمال شرق منطقه ديده مى شود و قسمت هاى غرب و جنوب از 

تراكم كمترى برخوردار هستند (ايرانمنش و اشراقى، 1385).
پيشينه 

گفتگو  و  بحث  كه  مى دهد  نشان  موجود  نظرى  پيشينه  بر  مرورى 
و  جغرافى دانان  ديدگاه  از  خدمات  و  فعاليت ها  بهينه  مكان  درباره 
است.  بوده  خاصى  اولويت  و  اهميت  داراى  همواره  اقتصاد  علماى 
گرچه علم اقتصاد با توسل به مبانى نظرى خود بيشترين نقش را در 
زمينه ارائه نظريه هاى مكان گزينى داشته است، اما جغرافى دانان نيز 
با رسالتى كه در زمينه مطالعات تغييرات فضايى و مكانى حاكم بر 
پديده ها دارند در تكوين اين گونه نظريه ها و پيشنهاد مكانى بهينه 

براى استقرار فعاليت ها و خدمات سهم بسزايى داشته اند.
از بررسى تئورى هاى مكان يابى معلوم مى شود كه تأكيد غالب 
سود  افزايش  كلى  بطور  و  فاصله  نقل،  و  حمل  هزينه،  بر  توصيه ها 
را  شهر  يك  تصميم هاى  تمامى  كه  جامعى  نظريه  كمتر  اما  است. 
توجيه كند موجود است و تصميمات مكانى در شهرها توسط عوامل 

متعددى با اهداف و اولويت هاى متفاوت اتخاذ مى شود.
مى پيوندد،  وقوع  به  شهرها  در  كه  فعاليت هايى  از  مهمى  نوع 
مربوط به مكان تسهيالت عمومى است. اين مكان ها بر اساس معيار 
سود اقتصادى مكان يابى نمى شوند، بلكه بر اساس معيارهايى چون 
كمينه كردن زمان و مسافتى كه در دسترسى به اين گونه خدمات 
و  عمومى،  تسهيالت  از  استفاده  حد  كردن  بيشينه  شود،  طى  بايد 
از  مشخصى  سطح  بايد  كه  تسهيالتى  تأمين  هزينه  كردن  كمينه 
كيفيت را دارا باشند مورد تحليل قرار گرفته و مكان يابى مى شوند 

(اسدى نظرى، 1383).

سندى  در  متحد١  ملل  سازمان  پناهندگان  عالى  كميسارياى 
فصل  در   ٢ اضطرارى»  شرايط  براى  «دستورالعملى  عنوان  تحت 
دوازدهم تحت عنوان مكان يابى، طراحى و سرپناه براى مكان يابى 
اردوگاه هاى پناهندگان 4 دسته معيار اصلى را معرفى مى نمايد كه 
هريك داراى زيرمعيارهاى متعدد مى باشند. معيارهاى اصلى شامل 
نكات  و  سايت  بنيادين  خصوصيات  موقعيت،  بالقوه،  بهره برداران 
شامل  مهمى  اطالعات  حاوى  همچنين  سند  اين  مى باشد.  تكميلى 
خدمات  تسهيالت،  امكانات،  نياز  مورد  سرانه هاى  و  استانداردها 
نيز  را  آن ها  مكان يابى  روش هاى  و  بوده  پناهجويان  اسكان  سايت 

.(2000 ،UNHCR) ارائه مى دهد
در زمينه معيارهاى مكان يابى سايت هاى اسكان موقت، تجربه 
سايت  پروژه  در   (٣FEMA) فدرال  اضطرارى  مديريت  سازمان 
 2006 سال  در  نيواورلئان  شهر  پارك  در  گروهى  موقت  اسكان 
قابل تأمل است. چرا كه در اين پروژه گستره عوامل محيط زيستى 
يك  در  سكونتگاه  بر  اثرگذار  يا  موقت  سكونتگاه  تأمين  بر  مؤثر 
پارك مورد بررسى قرار گرفته كه شباهت فراوانى با موضوع مقاله 
حاضر دارد. عوامل مؤثر در انتخاب سايت در اين پروژه توپوگرافى 
زمين،  گذشته  كاربرى  سايت،  مالك  رضايت  و  تمايل  سايت، 
و  مهندسى  لحاظ  به  امكان پذيرى  موجود،  تسهيالت  به  دسترسى 
هزينه هاى مربوط به پشتيبانى و خانه سازى موقت عنوان شده است 

.(2006 ،FEMA)
سكونتگاه هاى  «معمارى  كتاب  در   (1386) فالحى  همچنين 

موقت» بيان مى كند (فالحى، 1386): 
بى خانمان ها،  جمعيت   تعداد  با  سايت  انتخاب  معيارهاى 
راه هاى دسترسى، توپوگرافى، جنس خاك، تاثيرات زيست محيطى 
بررسى  و  موجود  منابع  ارزيابى  و  بوده  مرتبط  اراضى  كاربرى  و 
نيازهاى فعلى و آتى بازماندگان از مهم ترين عوامل در انتخاب و 
مكان يابى زمين به شمار مى رود. در بررسى وضع موجود منطقه با 
استفاده از روش هاى سنجش از راه دور و تصاوير ماهواره اى، هوايى 

و زمينى، بر بررسى پانزده معيارتاكيد شده استص 79).
پژوهش هاى مشابه براى مكان يابى اسكان موقت (گيوه چى و 

1.  UNHCR
2.  Handbook for emergencies, third edition,2007
3.  Federal Emergency Management Agency
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و  امامى  زلفى، 1390؛  و  جليلى  روشتى،  احدنژاد،  عطار، 1391؛ 
مطالعات  با  صالحى، 1392)  و  اميدوار  نوجوان،  كشانى، 1391؛ 
شهر  شيراز،  منطقه 6  ترتيب  كشور (به  مختلف  مناطق  در  موردى 
زنجان، بوستان هاى تهران، و منطقه 1 تهران) هر يك منتج به يافتن 
اما  گشته اند.  متفاوت  اهميت  درجه  و  متنوع  مكان يابى  معيارهاى 
و  زيربنايى  امكانات  وجود  دسترسى،  معيارهاى  پژوهش ها  اين  در 
دسترسى به خدمات اضطرارى، فاصله از تاسيسات و عوامل طبيعى 

خطرزا مشترك بوده اند.
الگوهاى  عنوان  تحت  مقاله اى  در   (2012) همكاران  و  فن 
كاربرى  با  سبز  فضاهاى  زيست محيطى  نقش  تلفيق  و  سبز  فضاى 
شاخص   5 سوانح  اثر  تخفيف  ظرفيت  سانحه،  از  پس  سكونتگاه 
الگوى فضاهاى سبز شامل تنوع، هموارى، چند پارگى، نفوذ پذيرى، 
و  تنوع  شاخص  دو  و  نموده  بررسى  را  (پرشكنى)  فراكتال  ابعاد 
هموارى را به عنوان شاخص هاى تاثيرگذار معرفى نموده اند. ايشان 
همچنين به بررسى روند تغييرات انواع فضاهاى سبز شهرى در شهر 
تقسيم بندى  با  و  پرداخته  تا 2008  سال 1999  از  چين  در  جيازو 
آن ها بر اساس كاربرى در مقاطع مختلف پس از سوانح به اين نتيجه 
رسيده اند كه در شهر جيازو مقدار و توزيع فضاى سبز براى اسكان 
پس از سوانح نامناسب است و در اين راستا بر رسيدن به نسبتى 
مناسب از هر نوع فضاى سبز در آينده و همراه با بازسازى و توسعه 
شهر، در جهت تأمين سيستم قابل اعتمادى براى سكونتگاه پس از 

سوانح با تكيه بر فضاى سبز شهرى موجود تاكيد نموده اند.

روش 
تحليلى  توصيفى-  روش  مقاله،  اين  در  استفاده  مورد  تحقيق  روش 
از نوع پيمايشى و ميدانى مى باشد. رويكرد اصلى (متودولوژى) آن 
رويكرد كيفى است. همچنين براى تعميم جنبه هاى اثرگذار انسانى 
در  كمى  روش هاى  از  آينده  نيازهاى  به  پاسخگويى  در  محيطى  و 

تركيب با تحليل كيفى استفاده مى گردد.
پژوهش هاى  در  شده  اتخاذ  مكان يابى  روش هاى  بر  مرورى 
وزن دهى  مى دهد  نشان  موقت  اسكان  زمينه  در  گرفته  صورت 
همچنين  و  بوده   (AHP) مراتبى  سلسله  فرايند  طريق  از  معيارها 
استفاده از سيستم اطالعاتى جغرافيايى (GIS) براى توليد نقشه هاى 

اكثر  در  غالب  روش  نهايى،  نقشه  توليد  و  آن ها  همپوشانى  و  پايه 
پژوهش هاى اشاره شده مى باشد (گيوه چى و عطار، 1391؛ اسدى 
نوجوان،  زلفى، 1390؛  و  جليلى  روشتى،  احدنژاد  نظرى 1383؛  
اميدوار و صالحى، 1392). همچنين در پژوهش صورت گرفته در 
آمارى  برنامه  و   SPOT اى  ماهواره  تصاوير  نيز  چين  جيازو  شهر 
داده ها  تحليل  براى   GIS جغرافيايى  اطالعاتى  سيستم  و   SPSS

استفاده گرديده است (فن و همكاران، 2012). 
مدل  از  استفاده  با  مقاله  اين  در  داده ها  تحليل  و  تجزيه  روش 
صورت  به   ARCGIS افزار  نرم  و   (AHP) مراتبى  سلسله  ارزيابى 
تركيبى مى باشد. بر اين اساس براى انتخاب محل هاى مناسب جهت 
اسكان موقت، درابتدا معيارهاى الزم براى مكان يابى انتخاب شده 
و سپس طبق نظر كارشناسان خبره دست اند كار مديريت بازسازى، 
چارچوب هاى امتيازدهى بر اساس اين معيارها تعيين مى گردد؛ بدين 
تعيين  منظور  به  مراتبى  سلسله  ساختار  تشكيل  از  پس  كه  ترتيب 
اهميت نسبى معيارها در هر مرحله از سلسله مراتب از مقايسه دو به 
دو استفاده مى شود. اين روش در بردارنده يكسرى مقايسه هاى دو به 
دو به منظور ساختن ماتريس تناسب مى باشد. اين ماتريس تعدادى 
مقايسه دوتايى را به عنوان ورودى دريافت و اوزان مورد نظر را به 
عنوان خروجى توليد مى كند. در اين رابطه ماتريس مقايسه دوتايى 
توسط  و  گرفته  شكل  معيارها  از  يك  هر  نهايى  وزن  تعيين  براى 
برنامه ريزى  سانحه،  از  پس  بازسازى  رشته هاى  اساتيد  از  نفر   15
شهرى و منظر دانشكده معمارى و شهرسازى دانشگاه شهيد بهشتى و 
همچنين كارشناسان مجرب سازمان مديريت بحران، بنياد مسكن و 
هالل احمر تكميل گرديد. اوزان نهايى معيارهاى مورد نظر بر اساس 

ميانگين داده هاى جمع آورى شده به دست آمده است.
به علت خصوصيت مكانى اكثر اطالعات و با توجه به امكانات 
نرم افزار GIS در تحليل و تفسير اطالعات مكانى، بررسى هاى اوليه 
سازى  آماده  از  پس  است.  گرفته  صورت  نرم افزار  اين  محيط  در 
استفاده  با  منطقه،  گوناگون  معيارهاى  اساس  بر  مختلف  اليه هاى 
انجام  اوليه  مكان يابى   ARCGIS افزار  نرم  در  موجود  فرامين  از 
مى شود. از آنجا كه روش استفاده شده در GIS داراى كمبودهايى 
مانند همسان بودن وزن معيارها است، اين كمبودها با بكارگيرى 
محل هاى  به  رسيدن  امكان  كه   AHP مراتبى  سلسله  تحليل  روش 



 277 اسماعيلى / مكان يابى اسكان موقت پس از زلزله احتمالى تهران در فضاهاى سبز شهرى منطقه 22 شهردارى تهران

بين  ارتباط  مشخص سازى  كمك  به  را  موقت  اسكان  جهت  نهايى 
است.  شده  رفع  مى كند،  فراهم  ويژه  وزن هاى  استخراج  و  معيارها 

مكان يابى  براى  اطالعات  تحليل  و  تجزيه  و  جمع آورى  فرآيند 
سكونتگاه هاى موقت در نمودار 1 نمايش داده شده است.

نمودار 1. فرآيند جمع آورى و تجريه و تحليل اطالعات براى مكان يابى سكونتگاه هاى موقت، بر گرفته از مدل ارزيابى چند معيارى بر پايه 
فرآيند تحليلى سلسله مراتبى (حبيبى و كوهسارى، 1386؛ ساعتى 1980)

يافته ها
شهرى  سبز  فضاهاى  است  الزم  ابتدا  مكان يابى  مراحل  انجام  جهت 
مكان يابى  جهت  نهايى  گزينه هاى  سپس  و  بررسى    22 منطقه 
اعمال  با  مناسب)  كالبدى  خصوصيات  داراى  سبز  (فضاهاى 
متون  بررسى  با  گردند.  انتخاب  اوليه  امكان سنجى  شاخص هاى 

تخصصى، شاخص هاى امكان سنجى به قرار زير انتخاب گرديدند:
كليه  همچنين  و  همسايگى  واحد  پارك هاى  سبز:  فضاى  نوع 
پارك هاى محله اى مى توانند محلى براى تشكيل و تجميع گروه هاى 
زلزله  از  پس  اضطرارى  شرايط  براى  ديده)  مردمى (آموزش  امداد 
خود  توسط  سريع  امداد رسا  نى  براى  كه  مختلفى  تجهيزات  باشند. 

شده  نگهدارى  مكان ها  اين  در  بود،  خواهند  نياز  مورد  محله  افراد 
و پس از بروز  سانحه به سرعت در اختيار آن ها قرار داده مى شود. 
همچنين تجهيزات اسكان اضطرارى را مى توان در اين مكان ها در 
اسكان  مى توانند  نيز  بازماندگان  داد.  قرار  يافتگان  نجات  اختيار 
اضطرارى يك الى دو هفته اى خود را در اين مكان ها شروع كنند. 
همچنين فضاهاى سبز خيابانى (استحفاظى) و همچنين فضاهاى سبز 
متصل (در صورت امكان دسترسى) نيز در صورت داشتن شرايط 
مناسب ايمنى و شيب مناسب و ساير فاكتورهايى كه در ادامه اشاره 

مى شود براى اسكان اضطرارى مناسب هستند.
مكان ها  اين  اضطرارى،  شرايط  شدن  طى  با  اين  بر  افزون 
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تجمع  محل  عنوان  به  مى توانند  منطقه اى  پارك هاى  همراه  به 
خانوارهايى كه درخواست سكونت در يك مكان و در كنار يكديگر 
را دارند و مى خواهند در كنار هم اسكان موقت يابند، معرفى شده و 
به عنوان يك مكان انتظار براى ساماندهى بازماندگان قبل از اعزام 
به اردوگاه هاى اسكان موقت- واقع در پارك هاى شهرى و جنگلى- 
عمل كنند. با شروع بازسازى نيز، اين فضاهاى سبز محلى، مكانى 
مناسب براى پاسخگويى به سؤاالت مالكين، محل سكناى كارگران و 
مهندسان و محل استقرار مناسبى جهت كارشناسان استان هاى معين 
خواهد بود.١ پارك هاى شهرى و جنگلى با توجه به مقياس وسيع تر 
اين قابليت را خواهند داشت كه در صورت وجود زيرساخت هاى 
مورد نياز، تجهيز شده و بر اساس طبقه بندى هاى انجام گرفته، كليه 
بازماندگان متقاضى اسكان موقت، به ويژه مالكين، با رعايت حداقل 
فاصله نسبت به محل دارايى ها و امالك خود، در آن ها سكنى داده 

شوند (خاكى، 1388).
با توجه به توضيحات ارائه شده، فضاهاى سبز شهرى بيش از يك 
هكتار با كاربرى پارك و فضاهاى سبز عمومى و يا استحفاظى به 
عنوان فضاهايى كه براى اسكان اضطرارى يا موقت هستند انتخاب 

گرديده و ساير فضاها نامناسب تشخيص داده شدند (تصوير 3). 

تصوير 3. دسته بندى فضاهاى سبز بر اساس كاربرى پس از سوانح

به  مى توان  شده  داده  تشخيص  نامناسب  فضاهاى  ميان  در 
(به  پارك ها  نامناسب  شكل  و  فراكتال  باالى  شاخص  با  پارك ها 

در  خصوصًا  را  موقت  اسكان  و  اضطرارى  اسكان  نمى توان  كه  نمود  اذعان  بايد    .1
شهرهاى بزرگ از يكديگر مجزا و منفك محسوب نمود. به عبارتى مرز ميان دوره ها 
بعضًا  و  نيست  مشخص  بزرگ  شهرهاى  در  موقت  و  اضطرارى  اسكان  مفاهيم  و 
سبز  فضاى  يك  لذا  برده اند.  بكار  نيز  يكديگر  جاى  به  را  دو  اين  كه  مى شود  ديده 
مناسب اسكان اضطرارى مى تواند براى اسكان موقت نيز استفاده شود و دوره اسكان 
اسكان  دوره  در  كه  خدماتى  همچنين  و  گردد  تمديد  مى تواند  آن ها  در  اضطرارى 

اضطرارى ارائه مى گردد نيز مى تواند در فضاهاى اسكان موقت ارائه گردد.

فضاهاى  ابعاد)،  از  يكى  در  متر   30 از  كمتر  عرض  نمونه  عنوان 
تاسيسات  و  تجهيزات  مجاور  يا  و  مترو  تاسيسات  با  مجاور  سبز 
شهرى خطرزا، فضاهاى سبز متصل در تقاطع خيابان ها و بزرگراه ها 
به دليل شيب نامناسب، و همچنين فضاهاى سبزى كه تغيير مالكيت 

يا كاربرى داده اند، اشاره نمود.
نيازهاى  كلى  طور  به  زيرساخت ها:  و  تجهيزات  خدمات، 
مشترك و عمومى آسيب ديدگان در سكونتگاه هاى موقت عبارت اند 
نظافت  و  بهداشتى  مراقبت هاى  اضطرارى،  سرپناه  آب،  تغذيه،  از: 
ساكنان  دسترس  در  بايد  ديگرى  خدمات  عالوه  به  زيست.  محيط 
ترابرى،  ارتباطات،  و  اطالعات  قبيل  از  گيرد؛  قرار  اردوگاه ها 
فضاهاى  دسترسى  لذا  غيره.  و  تداركات  مهندسى،  و  فنى  آموزش، 
مهم ترين  از  يكى  نيز  شهرى  تسهيالت  و  خدمات  به  شهرى  سبز 
موقت  اسكان  جهت  آن ها  از  بهره بردارى  براى  فرصت ساز  عوامل 

.(2000 ،UNHCR) بازماندگان پس از سوانح است
امنيت و حفاظت: منظور از امنيت، حفظ جان و مال بازماندگان 
يا  تهاجمى  عمليات  برابر  در  سكونتگاه ها  در  مستقر  افراد  و 
از  خارج  و  داخل  (در  متجاوز  گروه هاى  يا  اشخاص  جنايتكارانه 
حصار،  به  مى توان  حفاظتى  تمهيدات  جمله  از  مى باشد.  سكونتگاه) 
نگهبانى، و روشنايى در محوطه سكونتگاه اشاره كرد. حفاظت نيز 
سكونتگاه ها  طراحى  عوامل  تعيين كننده ترين  و  مهم ترين  از  يكى 
كه  شود  انتخاب  گونه اى  به  بايد  سكونتگاه  سايت  مكان  مى باشد. 
حفاظت جمعيت بازمانده را هم در برابر مخاطرات طبيعى از قبيل 
سيل، زلزله، آتشفشان هاى فعال و هم در برابر بيمارى هاى مسرى 

تأمين نمايد (فالحى، 1386).
از  بازديد  و  ميدانى  مطالعات  طريق  از  مقاله  از  بخش  اين 
مطالعات  كاربرى  نقشه هاى  مطالعه  و  منطقه  شهرى  سبز  فضاهاى 
با  نتيجه  در  شد.  انجام  موجود  وضع  با  آن  تطبيق  و  تفصيلى  طرح 
قطعه   8 و  پارك  اوليه،10  شاخص هاى  فاقد  سبز  فضاهاى  حذف 
شدند.  برگزيده  مكان يابى  گزينه هاى  عنوان  به  شهرى  سبز  فضاى 
پارك ها عبارت اند از: پارك انديشه، باغ انارى، پارك باغ نو، باغ 
فدك، پارك جنگلى چيتگر، پارك خرگوش دره، پارك رز، پارك 

ساحل، پارك سرو، و پارك ياس (تصوير 4).
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تصوير 4. گزينه هاى انتخابى اسكان موقت در منطقه 22

اشاره  اين  از  پيش  كه  همانگونه  مكان يابى:  معيارهاى  تعيين 

بازماندگان  موقت  اسكان  جهت  مناسب  مكان هاى  تعيين  گرديد 
و  مقاالت  راستا  اين  در  دارد.  بستگى  متعددى  عوامل  به  زلزله 
همراه  به  مكان يابى  موضوع  با  مرتبط  گرفته  صورت  پژوهش هاى 
نظريه هاى مكان يابى بررسى گرديد و در نهايت با توجه به شرايط 
جهت  نهايى  معيارهاى  مطالعه،  مورد  محدوده  ويژگى هاى  و 
شهردارى   22 منطقه  سبز  فضاهاى  در  موقت  اسكان  مكان گزينى 

تهران انتخاب گرديد (نمودار 2).

نمودار 2. معيارهاى مكان يابى- برگرفته از متون تخصصى مربوط به مكان يابى سكونتگاه هاى موقت
وزن دهى معيارهاى مكان يابى

همان طور كه در بخش روش تجزيه و تحليل داده ها تشريح گرديد، 
پس از مشخص شدن معيارهاى مكان يابى مى بايست ميزان اهميت 
به  كدام  هر  به  مشخص  وزنى  دادن  قالب  در  پارامترها  از  يك  هر 

منظور تهيه نقشه نهايى در نرم افزار ArcGIS تعيين گردد.
اوزان  تعيين  براى  پژوهش  از  مرحله  اين  در  اساس  اين  بر 

معيارها از تكنيك مقايسه زوجى (كه به عنوان اساس فرايند تحليل 
سلسله مراتبى (AHP) شناخته مى شود) بهره گرفته شده است. از آن 
جا كه اين مدل بر پايه دانش استوار است و براساس نظر متخصصين 
صورت مى پذيرد (ساعتى، 1980)، نگارنده اقدام به تهيه پرسشنامه 
(شامل ماتريس مقايسه زوجى) و توزيع آن بين متخصصان مرتبط 
با موضوع مورد مطالعه نموده است (15 كارشناس). نتايج حاصل 
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از اين پرسشنامه ها در ماتريس نهايى به دست آمد و پس از محاسبه 
معيارهاى  شده  محاسبه  نهايى  وزن  ماتريس،  ناسازگارى  نرخ 

مكان يابى به شرح جدول1 تعيين گرديد.

جدول 1. وزن نهايى محاسبه شده معيارهاى مكان يابى فضاهاى سبز 
شهرى براى اسكان موقت

زيرمعيارمعياراصول

كارايى
(0/329)

مشخصات كالبدى 
مجموعه (0/118)

-
دسترسى به منابع آب 

(0/097)
دسترسى به شبكه ارتباطى 

(0/114)-

سازگارى
(0/141)

همجوارى با كاربرى هاى 
سازگار (0/141)

نزديكى به مراكز درمانى و 
خدماتى (0/051)

نزديكى به مراكز امنيتى 
(0/046)

نزديكى به مراكز آتش نشانى 
(0/044)

ايمنى
(0/53)

رعايت حريم با 
كاربرى هاى ناسازگار 

(0/117)

پمپ بنزين و پمپ گاز 
(0/041)

خطوط انتقال نفت و گاز 
(0/033)

خطوط برق فشار قوى 
(0/023)

مناطق حساس (0/020)

مشخصات زمين شناختى 
(0/413)

فاصله از گسل ها (0/185)
فاصله از مسيل ها (0/178)

شيب (0/031)
نوع خاك، ميزان نفوذ پذيرى 

(0/019)

مولفه ها و معيارها
اساس  بر  است  الزم  آنها  اوزان  و  معيارها  شدن  مشخص  از  پس 
آماده  مكان يابى  پايه اى  اليه هاى  دسترس،  قابل  و  موجود  داده هاى 
و  ضوابط  است  الزم  آستانه ها  تعيين  براى  راستا  اين  در  شوند. 
استانداردهاى مرتبط با معيارهاى مكان يابى مورد بررسى قرار گرفته 
تا تهيه نقشه هاى پايه مكان يابى ميسر گردد. در اين راستا در جدول 
2 فهرست اصول، معيارها و زيرمعيارها به همراه داده هاى مورد نياز 
مرتبط،  استانداردهاى  و  ضوابط  همچنين  و  پايه اى  اليه  تهيه  جهت 

جهت تعيين حريم ها در نقشه هاى پايه ارائه گرديده است.

جدول 2. اليه هاى اطالعاتى مكان يابى و ضوابط مربوط به آن
ضوابطاليه اطالعاتىزيرمعيارمعياراصول

ايى
كار

مشخصات 
كالبدى 
مجموعه

مساحت 
مناسب

اليه پارسل هاى طرح 
تفصيلى منطقه 22

حداقل مساحت 1 هكتار 
(فن و ديگران، 2012)

اليه فضاهاى سبز طرح كاربرى
تفصيلى منطقه 22

پارك ها، فضاهاى سبز 
شهرى عمومى (فن و 

ديگران، 2012)
دسترسى به 
منابع آب

فاصله تا 
منابع آب

اليه كاربرى طرح 
تفصيلى منطقه 22

فاصله قابل پذيرش 
250 تا 1500 

متر(پروژه اسفر، 2004) اليه منابع آب طرح 
جايكا

دسترسى 
به شبكه 
ارتباطى

شريانى 
درجه 1

اليه معابر طرح تفصيلى 
منطقه 22

مطلوب ترين فاصله از 
اين معابر 200 متر 

(كلى، 2005)
شريانى 
درجه 2

اليه معابر طرح تفصيلى 
منطقه 22

مطلوب ترين فاصله 
از اين معابر 100 
متر(كلى، 2005)

خيابان هاى 
محلى

اليه معابر طرح تفصيلى 
منطقه 22

مطلوب ترين فاصله از 
اين معابر 50 متر(كلى، 

(2005

رى
زگا

سا

همجوارى با 
كاربرى هاى 

سازگار

نزديكى 
به مراكز 
درمانى و 
خدماتى

اليه كاربرى طرح 
تفصيلى منطقه 22

مطلوب ترين فاصله 
از بيمارستان ها 1/5 
كيلومتر (نوجوان و 
همكاران، 1391)

اليه بيمارستان ها طرح 
جايكا

اليه مراكز آمبوالنس ها 
طرح جايكا

مطلوب ترين فاصله از 
مراكز درمانى كوچك 
و درمانگاه ها 700 متر 
(نوجوان و همكاران، 

(1391

اليه درمانگاه ها طرح 
جايكا

نزديكى 
به مراكز 
امنيتى

اليه كاربرى طرح 
تفصيلى منطقه 22

مطلوب ترين فاصله از 
كالنترى ها 400 متر 
(احد نژاد روشتى و 

ديگران، 1390)
اليه مراكز پليس طرح 

جايكا
مطلوب ترين فاصله 
از پادگان ها برابر 2 
كيلومتر (احد نژاد 
روشتى و ديگران، 

(1390
نزديكى به 
مراكز آتش 

نشانى

اليه كاربرى طرح 
تفصيلى منطقه 22

مطلوب ترين فاصله 
حدوداً 1 كيلومتر(كلى، 

(2005
اليه مراكز آتش نشانى 

طرح جايكا
حد آستانه قابل قبول 
3/5 كيلومتر (كلى، 

(2005
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نى
ايم

رعايت 
حريم با 

كاربرى هاى 
ناسازگار

پمپ بنزين 
و پمپ گاز

اليه كاربرى طرح 
تفصيلى منطقه 22

رعايت حريم 200 متر 
(2007 ،UNHCR)

اليه پمپ بنزين ها طرح 
جايكا

خطوط 
انتقال نفت 

و گاز

اليه خطوط انتقال نفت 
و گاز طرح آمايش 

استان تهران

رعايت حريم 70 متر 
(قوانين مصوب مربوط 
به حرايم خطوط انتقال 

نفت و گاز)
خطوط برق 
فشار قوى

اليه خطوط برق فشار 
قوى طرح آمايش استان 

تهران

رعايت حريم 50 متر 
(احد نژاد روشتى و 

ديگران، 1390)
مناطق 
حساس

اليه كاربرى طرح 
تفصيلى منطقه 22

رعايت حريم 500 متر 
(فالحى،1386)

مشخصات 
زمين 
شناختى

فاصله از 
گسل ها

اليه گسل هاى طرح 
تفصيلى منطقه 22

رعايت حريم 200 متر 
(سايت سازمان زمين 
شناسى و اكتشافات 
معدنى ايران، 1393)

فاصله از 
مسيل ها

اليه مسيل ها طرح 
تفصيلى منطقه 22

رعايت حريم 20 متر 
(آيين نامه مربوط به 

بستر وحريم رودخانه ها، 
مسيل هاو ...، 1379)

مطلوب ترين شيب 6-2 نقشه شيب منطقه 22شيب
درصد و حداكثر 10 
درصد (فالحى، 1386)

نوع خاك، 
ميزان 

نفوذ پذيرى

نقشه زمين شناسى 
منطقه

نوع خاك بايد از نوع 
شنى نفوذ ناپذير و داراى 

قابليت زهكشى چاه 
مستراح باشد. (فالحى، 

(1386

در تصاوير 6 تا 8 تعدادى از نقشه هاى پايه تهيه شده بر مبناى 
درمانى،  مراكز  از  فاصله  (نقشه  جدول 2  در  شده  معرفى  داده هاى 
نقشه فاصله از ايستگاه هاى آتش نشانى و نقشه فاصله از گسل ها) 

نمايش داده شده است.
نقشه فاصله از مراكز درمانى: مراكز درمانى در نظرگرفته شده در 
اين نقشه شامل بيمارستان ها، درمانگاه ها و كلينيك و خانه سالمت 
محالت و مراكز اورژانس مى باشد. طبق استانداردهاى معرفى شده 
در جدول 2، پهنه هاى تعريف شده با فواصل 750 متر تا 3000 متر 
است و با بيشتر شدن فاصله ارزش نسبت داده شده كاهش مى يابد. 
به عالوه مراكز درمانى واقع در محدوده 1/5 كيلومترى مرز منطقه 
نيز در اين مجموعه محاسبه شده است. زيرا در زمان بحران امكان 
استفاده از مراكز خدماتى مناطق همجوار نيز الزم و مفيد خواهد بود 

(تصوير 5).

نقشه فاصله از ايستگاه هاى آتش نشانى: در منطقه 22 تهران، 
به  منطقه  در  آن ها  موقعيت  و  دارد  وجود  آتش نشانى  ايستگاه   6
نحوى است كه به جز بخش هاى كوچكى در مركز و غرب منطقه، 
ساير بخش ها از دسترسى مطلوبى به اين مراكز برخوردارند. آستانه 
دسترسى از 1 كيلومتر تا 3/5 كيلومتر در نظر گرفته شده و مراكز 
آتش نشانى مناطق همجوار تا شعاع دسترسى در حد آستانه (3/5 

كيلومتر) نيز در تحليل در نظر گرفته شده اند (تصوير 6).
نقشه فاصله از گسل ها: همانگونه كه در تصوير 7 مشخص شده 
است بيشترين تراكم گسل ها در سه ناحيه در منطقه وجود دارد. يكى 
در نوار شمالى در امتداد مرز منطقه، ديگرى در قسمت ميانى در ضلع 
جنوبى منطقه (محلى كه پارك چيتگر احداث شده است)، و همچنين 
در منتهى اليه غربى منطقه. چهار پهنه بندى بر اساس فاصله از گسل ها 
با آستانه هاى 100، 200 و 500 متر در نظر گرفته شده است. با توجه 
به تراكم گسل ها در نواحى عنوان شده، پرخطرترين مناطق از نظر 

فعاليت گسل ها نيز منطبق بر نواحى ذكر شده مى باشد (تصوير 7).

تصوير 5. نقشه فاصله از مراكز درمانى

تصوير 6. نقشه فاصله از ايستگاه هاى آتش نشانى
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تصوير 7. نقشه فاصله از گسل ها

براى تهيه نقشه نهايى مكان يابى اسكان موقت در فضاهاى سبز 
شهرى، كليه نقشه هاى پايه تهيه شده بر اساس اوزان به دست آمده 
 Spatial Analyst از Raster calculator وزن دهى و با دستور

تحليل گرديد. براى محاسبه نقشه نهايى از فرمول زير استفاده شد:
Calculate = ٠/١١٨ S_landch + ٠/٠٣١S_slope + 

٠/٠١٩S_soil + ٠/٠٩٧S_wat + ٠/١١۴S_rd+ ٠/٠۵١S_medi 

+ ٠/٠۴۶ S_secur + ٠/٠۴۴S_fire + ٠/٠٩٧S_hazard+ 

٠/٠٢٠S_part + ٠/١٨۵S_fault + ٠/١٧٨S_stream

الزم به ذكر است كه براى مقايسه راحت تر و خوانا بودن بيشتر 
نقشه، مكان يابى در محدوده فضاهاى سبز تعيين شده در گزينه هاى 
براى  شهرى  سبز  فضاهاى  كاربرد  امكان سنجى  اساس  بر  كه  نهايى 

اسكان موقت انتخاب گرديدند، (تصوير 8) نشان داده شده است.

تصوير 8. نقشه نهايى مكان يابى اسكان موقت در فضاهاى سبز منطقه 22

نتيجه گيرى
 GIS محيط  در  آن ها  برهم نهى  و  مكان يابى  پايه  نقشه هاى  تهيه  با 
ميسر  مكان يابى  نهايى  نقشه  تهيه  شده،  ارائه  فرمول  اساس  بر 
گرديد. همانگونه كه در نقشه نمايش داده شده، فضاهاى سبز واقع 
برخوردارند.  موقت  اسكان  جهت  باالترى  اولويت  از  منطقه  شرق  در 
درنقشه به دست آمده 5 پهنه با ارزش هاى مطلوب، نسبتًا مطلوب، 
نظر  در  با  شده اند.  تعريف  نامطلوب  و  نامطلوب  نسبتًا  متوسط، 
گرفتن مساحت و نسبت پهنه هاى مذكور در هر فضاى سبز شهرى، 

رتبه بندى گزينه ها براى اسكان موقت ميسر گرديد (جدول 4).

جدول 4. رتبه بندى فضاهاى سبز شهرى منطقه 22 از نظر مطلوبيت 
براى سكونتگاه موقت ] محاسبات نگارندگان[

مساحت (هكتار)نام فضاى سبزرتبه
2/2پارك ساحل1
2/8پارك باغ نو2
4/9فضاى سبز 37
4/9پارك رز و فضاى سبز 48
10/9باغ فدك و فضاى سبز 55
54پارك خرگوش دره6

فضاى سبز 4- بخش شمال 7
15/9-82/3غرب چيتگر

1/6-1/7پارك انديشه-پارك سرو8
203/2فاز شرقى چيتگر9
433/5فاز غربى چيتگر10
16/7فضاى سبز 111

834/6جمع مساحت

 22 منطقه  در  موقت  اسكان  براى  مناسب  فضاى  تعيين  براى 
الزم است تا مجموع ميزان پوشش هر پهنه در منطقه محاسبه گردد. 
نسبتًا  متوسط،  مطلوب،  نسبتًا  مطلوب،  پهنه هاى  درصد  مجموع 
نامطلوب و نامطلوب به ترتيب 3، 17، 57، 22 و 1 درصد مى باشد. 
بدين ترتيب از مجموع 8345467 متر مربع فضاى سبز در منطقه، 
است.  مطلوب  موقت  سكونتگاه  احداث  براى  مربع  متر   290500
همچنين 1422960 متر مربع نسبتًا مطلوب، 4716108 متر مربع 
متوسط، 1805600 متر مربع نسبتًا نامطلوب و 110299 متر مربع 
نامطلوب براى ساخت سكونتگاه ها هستند. با داشتن اين اطالعات 
كمى در مورد كيفيت فضاهاى سبز منطقه براى احداث سكونتگاه 
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فضاى  و  موقت  اسكان  نيازمند  جمعيت  تخمين  با  مى توان  موقت 
مورد نياز آنان، كافى بودن يا نبودن فضاهاى سبز منطقه را براى 

جمعيت اين منطقه مشخص نمود.
جايكا،  مطالعات  اساس  بر  گرديد،  اشاره  پيش تر  كه  همانطور 
 45/5 حدود   22 منطقه  مسكونى  ساختمان هاى  به  وارده  آسيب 
تعداد  به  توجه  با  كه  مى باشد  درصد  انسانى 3/4  تلفات  و  درصد 
جمعيت و واحد مسكونى موجود در منطقه، تعداد بى خانمان ها در 
منطقه 10980 نفر بوده و با احتساب سطح خالص سرانه 25 متر 
مربع براى اسكان هر خانوار، سطح خالص اسكان مورد نياز براى 
جمعيت بى خانمان منطقه 27/45 مى باشد. با به دست آمدن سطح 
مورد نياز براى اسكان موقت جمعيت باز مانده در منطقه 22 و با 
مطلوب  و  مطلوب  نسبتًا  متوسط،  پهنه هاى  وسعت  با  آن  مقايسه 
ترتيب 29، 142،  به  كه  موقت  اسكان  براى  منطقه  سبز  فضاهاى 
پهنه هاى  وسعت  كه  گرفت  نتيجه  مى توان  مى باشند  هكتار   471
مطلوب به تنهايى براى رفع نياز اسكان موقت بازماندگان در منطقه 

كفايت مى نمايد.
گرچه بديهى است كه عالوه بر اسكان موقت در فضاهاى سبز 
شهرى گزينه هاى ديگرى نيز در اختيار بازماندگان قرار دارد (منطقه 
22 داراى سطح وسيعى از فضاهاى ورزشى و سالن هاى سرپوشيده 
بوده و از امكانات آموزشى فراوانى نيز برخوردار است). اين موضوع 
كفايت فضاهاى سبز شهرى منطقه براى اسكان موقت بازماندگان 
منطقه را تأييد مى نمايد. به هر حال حتى اگر همه بازماندگان منطقه 
انتخاب  موقت  سكونتگاه  عنوان  به  را  منطقه  شهرى  سبز  فضاهاى 
نمايند، اين منطقه تا حد زيادى قادر به پاسخگويى نياز بازماندگان 

مناطق مجاور در اين رابطه نيز خواهد بود.
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