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Abstract
background and objective: As a strategic capital and a hub for the national and international political and administrative buildings, Tehran 
has constantly been exposed to earthquakes in history. In order to reduce the risks contributed by the earthquake, it is essential to utilize all 
available potentials to predict evacuation and emergency accommodation during the hazard. To this end, a potential disregarded for the post-
earthquake mass settlement is public and governmental buildings. Thus, this study aims to study the potential of the very buildings in Tehran, 
in terms of zoning for use as a place for temporary settlement of earthquake victims. Therefore, the objective of the study is to analyze the 
feasibility and appropriateness of using public and administrative buildings as a resettlement center after an earthquake crisis. In terms of the 
nature of the purpose, the research is of applicable type and in terms of method nature, it is of descriptive-case and analytical type.
Method: To collect data, such methods as documentation, library, and spatial data archives have been used. To analyze data, some other meth-
ods like spatial analysis methods in GIS, spatial standardization indices, spatial matching analysis, and AHP model have been used.
Findings: site selection indexes of multi-purpose use public buildings with community shelter function in earthquake crisis have been identify-
ing and weighting. Accordingly, maps of the Proportion and Prioritization of public buildings in District 5 of the Tehran Municipality have been 
prepared. So, the very public buildings that can be used as informal resettlement during the earthquake were identified and offered.
Conclusion: Based on the findings, such buildings as educational, cultural, religious, sports, multistory parking, and residential hotels have the 
most potential to change use in the 5th district of Tehran municipality during the earthquake crisis.
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چكيده
زمينه و هدف: تهران به عنوان پايتخت استراتژيك و مركز تجمع مراكز سياسى و ادارى ايران، در طول تاريخ بارها در معرض زلزله قرار گرفته است. در 
جهت كاهش اثرات خطر زلزله، بهره گيرى از تمامى ظرفيت هاى موجود براى پيش بينى اماكن تخليه و اسكان اضطرارى در شرايط بحران زلزله الزامى است. 
يكى از ظرفيت هايى كه تا كنون در اسكان جمعى به آن توجهى نشده است، بناهاى عمومى و دولتى است. لذا اين پژوهش درصدد است تا ظرفيت و امكان 
بالقوه موجود در بناهاى عمومى و دولتى شهر تهران به لحاظ پهنه بندى جهت استفاده به عنوان مكانى براى اسكان آسيب ديدگان زلزله، شناسايى نمايد. 

هدف پژوهش تحليل ميزان قابليت و تناسب كاربرد بناهاى دولتى و عمومى به عنوان مركز اسكان جمع از لحاظ پهنه بندى به هنگام بحران زلزله است.
روش: پژوهش بر اساس هدف كاربردى و روشى از نوع توصيفى- تحليلى است. در گردآورى اطالاعات از روش اسنادى و كتابخانه اى و آرشيوهاى 
داده هاى مكانى سازمان ها در سال 1398 استفاده شده است. در تجزيه و تحليل داده ها از روش هاى تحليل فضايى در محيط سيستم اطالعات جغرافيايى، 

شاخص هاى استاندارد سازى فضايى، تحليل هاى تطبيق فضايى و مدل  تحليل سلسله مراتبى استفاده شده است.
يافته ها: شاخص هاى مكان يابى بناهاى عمومى و دولتى چند منظوره با قابليت كاركرد مركز اسكان جمعى در شرايط بحران زلزله، شناسايى و وزن دهى 
شده اند. براين اساس، نقشه هاى تعيين مطلوبيت موقعيت مكانى بناهاى عمومى و دولتى در منطقه 5 شهردارى تهران تهيه و بناهاى عمومى و دولتى كه 

در زمان وقوع زلزله قابليت استفاده در جهت اسكان غير رسمى را دارند، شناسايى و ارائه شده اند.
نتيجه گيرى: نتايج پژوهش نشان مى دهد كه بناهاى آموزشى، فرهنگى، مذهبى، ورزشى، پاركينگ طبقاتى و اقامتى به ترتيب داراى بيشترين فراوانى 

براى تغيير كاربرى به مركز اسكان جمعى در منطقه 5 شهردارى تهران در زمان وقوع زلزله مى باشند.
كليد واژه ها: بناهاى عمومى و دولتى، مركز اسكان جمعى، تحليل فضايى، مديريت بحران.
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مقدمه
از آغاز سكونت انسان بر روى كره  زمين، تاكنون همواره تهديدهاى 
مختلفى زندگى و دارايى هاى بشر را با خطر روبرو ساخته است. از 
جمله مهم ترين آسيب هاى وارده ناشى از اين بحران ها، از دست رفتن 
و ويرانى خانه و كاشانه بشر بوده است. تهديدهاى پيش رو در جهان 
امروز در دو بخش طبيعى و ناشى از فناورى مى باشند(زنگى آبادى 
و همكاران، 1395) كه مقياس تأثير گذارى هر دو بر شهرها بسيار 
زياد است. به عبارت ديگر، هر يك از تهديدات پيش رو در صورت 
وقوع در مراكز شهرى پرجمعيت موجب خسارات فراوان ترى خواهند 
شد. بنابراين نياز به برنامه ريزى در جهت كاهش ميزان آسيب پذيرى 
جغرافيايى  گستره  به  توجه  با  شده،  ياد  تهديدات  برابر  در  شهر 
وسيع تر، نقش، اهميت، تجمع مركز ثقل تأسيسات و نيروى انسانى 

اهميت مى يابد(حسينى و قديرى، 1395).
حدود  جمعيتى  با  ايران  شهرى  مركز  مهم ترين  تهران  شهر 
مركز  و  همكاران، 1389)  و  كشور(سوادكوهى فر  كل  پنجم  يك 
سياسى،  بافت  به  توجه  با  است.  كشور  ادارى  و  سياسى  اقتصادى، 
سوانح،  مقابل  در  شهر  اين  آسيب پذيرى  و  فرهنگى  اقتصادى، 
مى توان تصور نمود كه اثرات مخرب بحران در اين شهر در سطح 
ملى، تأثيرات نامطلوبى را به همراه خواهد داشت(سبط و همكاران، 

.(1394
ساختار توسعه يافته شهر تهران و تفاوت هاى ويژه فرهنگى مردم، 
با شرايط اسكان موقت و اضطرارى هماهنگ نخواهد بود. بررسى 
پديده اسكان مجدد كشورهاى در حال توسعه نشان دهنده آن است 
كه اين اقدام به داليل متعدد، از جمله رويارويى با حوادث طبيعى، 
و  مى شود(عزمى  اجرا  امنيتى  و  سياسى  داليل  و  توسعه  برنامه هاى 
حسينى امينى، 1396). لذا پيش بينى و برنامه ريزى جهت بهره گيرى 
حداكثرى از امكانات موجود جهت تأمين نياز سكونت آسيب ديدگان 
در صورت بروز بحران زلزله در شهر تهران اهميت دارد. در صورت 
به  بحرانى  ديدگان،  آسيب  براى  مناسب  اسكان  مكان  تأمين  عدم 
مراتب سنگين تر از بحران اوليه زمينه سازى مى شود(آذركيش و 

همكاران، 1396).
در سطح جهانى اولين پژوهش در جهت تأمين سرپناه اضطرارى 
به  و  شد  انجام  نظريه پردازان  از  تعدادى  توسط  سال 1977م،  در 

دنبال آن در سال 1977م، كتابى با عنوان بازسازى پس از فاجعه 
منتشر گرديد(زنگى آبادى و همكاران، 1395: 152). در ايران نيز 
آنها  بررسى  به  كه  است  شده  انجام  اخير  دهه  دو  در  پژوهش هايى 

مى پردازيم.
"اصول  عنوان  با  پژوهشى  در  نخعى(1395)  و  زنيان  فالحى، 
شهر  در  احتمالى  زلزله  وقوع  از  پس  موقت  سكونتگاه  مكان يابى 
معيارهاى  شناسايى  ضمن  هفت چنار"   – بريانك  محله  تهران؛ 
انتخاب مكان و نحوه رتبه بندى آنها جهت استقرار سكونتگاه موقت، 
به ارزيابى معيارها در محله بريانك – هفت چنار مى پردازند. سبط، 
اسكان  پيشنهادى  گزينه هاى  ارائه  با  صديقى(1384)  و  حسينى 
آسيب ديدگان،  احتمالى  آمار  و  تهران  شهر  براى  بحران  شرايط  در 
گزينه هاى مطلوب را  براى شهر تهران، استفاده از مدارس، مساجد، 
پس  مى رود  احتمال  كه  بناهايى  عنوان  به  و...  هتل ها  خوابگاه ها، 
از زلزله پا بر جا بمانند و با اندكى تعميرات قابل استفاده گردند، 
به  "كمك  مقاله  در  وفايى نژاد(1394)  و  پيام راد  نموده اند.  مطرح 
مديريت بحران زلزله با مكان يابي مراكز اسكان موقت با استفاده از 
يك سيستم حامي تصميم گيري GIS مبنا(مطالعه موردي: منطقه 8 
شهرداري اصفهان)" به رتبه بندى روش هاى تحليل پهنه بندى اسكان 

موقت به كمك نرم افزار آرك جى آى اس مى پردازند. 
بالقوه  امكان  و  ظرفيت  شناسايى  پژوهش  اين  اصلى  هدف 
معيارهاى  لحاظ  به  تهران  شهر  دولتى  و  عمومى  بناهاى  در  موجود 
مكان يابى جهت استفاده به عنوان مكانى براى اسكان موقت آسيب 
نظر  از  شهرى  پهنه بندى  نقشه هاى  تهيه  مى باشد.  زلزله  ديدگان 
اولويت مراكز اسكان جمعى داراى ظرفيت بالقوه جهت اسكان در 
و  پژوهش  در  مطرح  شاخص هاى  به  توجه  با  زلزله،  بحران  شرايط 
ارزش هر شاخص، هدف ديگر اين پژوهش به شمار مى رود. از اين 
رو سوال اصلى اين پژوهش آن است كه از نظر پهنه بندى شهرى، 
كدام يك از بناهاى عمومى و دولتى براى كاربرد به عنوان مراكز 

اسكان جمعى در شرايط بحران زلزله اولويت دارند.
چند منظوره سازى و مراكز اسكان جمعى

تسهيل  ضمن  كه  بحران  شرايط  در  مطرح  راهكارهاى  جمله  از 
مديريت بحران و كاهش آسيب پذيرى مى تواند به تداوم فعاليت هاى 
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شهرى  ساختمان هاى  و  بناها  منظوره سازى  چند  شود،  منجر  ضرورى 
به شمار مى رود. چند منظوره سازى، بهره بردارى عملكردهاى متفاوت 
رخداد  از  ناشى  بحران  و  عادى  شرايط  در  معين  فضاى  يك  از 

تهديدهاست(جاللى فراهانى و همكاران، 1392).
كاربرى هاى چند منظوره عالوه بر اينكه در زمان حال، كاربرى 
و كارايى خود را به نحوى مطلوب انجام مى دهند، مى توانند با نوع 
و  داده  تطبيق  را  خود  خطر  منطقه  كننده  تهديد  مخاطره  و  بحران 
توجه  با  بتوان  و  باشند  داشته  مخاطره  محيط  با  را  الزم  سازگارى 
و  دوم  كارايى  كاربرى ها،  گونه  اين  انعطاف پذيرى  خصلت  به 
 .(1393:5 همكاران،  و  نمايند(ملكى  دريافت  آنها  از  را  چندمى 
و  اسكان  براى  مراكزى  عنوان  به  عمومى  و  دولتى  بناهاى  كاربرد 
شاخص ترين  از  يكى  زلزله،  بحران  شرايط  در  آسيب ديدگان  پناه 
اكثر  كه  حالى  در  مى رود.  شمار  به  منظوره سازى  چند  نمونه هاى 
تجارب داخلى و بين المللى بر احداث كمپ هاى اقامت براى افرادى 
بى خانمان و آوارگان ناشى از زلزله حكايت دارند؛ مطالعه تجارب 
كالن شهرها  در  را  الگو  اين  يافته،  توسعه  كشورهاى  در  رخداده 

مناسب نشان نمى دهد. 
از  پس  عمومًا  جمعى  يا  همسايگى  محلى،  اسكان  فضاهاى 
وقوع زلزله يا در شرايطى كه احتمال وقوع آن بسيار باال برشمرده 
مى شود، كاربرد دارد. در اين شرايط الزم است جمعيت سريعًا محل 
اضطرارى)  تخليه  (مرحله  نمايند  ترك  را  خود  فعاليت  يا  زندگى 
را  خود  اضطرارى،  صورت  به  دسترسى  مسيرهاى  به  توجه  با  و 
چند  حد  در  كوتاهى،  زمان  مدت  براى  كه  برسانند  مكان هايى  به 
روز تا چند هفته، در آن اقامت داشته باشند تا برنامه ريزى جهت 
و  زلزله  وقوع  خطر  يا  و  گرفته  صورت  آنها  جابه جايى  و  اقامت 
تكرار پس لرزه ها برطرف گردد. اين فضاها در واقع فضاى تخليه 
محلى ساكنان به شمار مى رود و با توجه به مدت زمان اقامت بايد 
بوده  رفاهى  تجهيزات  و  بهداشتى  امكانات  حداقل  از  برخوردار 
و  (فرقانى  باشند  داشته  مناسبى  فاصله  افراد  زندگى  محل  از  و 
دربندى، 1394). در كنار فضاهاى اسكان محلى، فضاهاى اسكان 
مراكز  به  (نسبت  اسكان  باالتر  استانداردهاى  داراى  كه  منطقه اى 
مكان هاى  و  بوده  بلندمدت تر  اقامت  براى  اضطرارى)  اسكان 
است.  نياز  مورد  مى باشد،  ساكنان  و  مردم  براى  شده اى  شناخته 

كيلومتر   2 تا  منطقه اى  اسكان  مراكز  به  دسترسى  مناسب  فاصله 
مطلوب است(چرچ١، 2002 و فرقانى و دربندى، 1394).  مراكز 
اسكان جمعى عمومًا در ابنيه و ساختمان هاى عمومى و دولتى كه 
مقياس  در  دارند،  را  بحران  زمان  در  چند منظوره  كاربرد  قابليت 
فضاى اسكان محلى و فضاى اسكان منطقه اى برپا مى گردند(سبط 

و همكاران، 1384).
و  داشته  كاربرد  فورى  امداد  مرحله  در  جمعى  اسكان  مراكز 
از نظر خصوصيات و الزامات نزديك به مراكز اسكان اضطرارى 
عمل خواهند كرد و نحوه عملكرد آنها در تكامل با عملكرد تخليه 
اضطرارى به شمار مى رود و از اين رو در بسيارى از پژوهش ها، 
برده  نام  اضطرارى  اسكان  و  تخليه  مراكز  نام  با  مراكز  اين  از 
مى شود. از نظر آژانس آوارگان سازمان ملل متحد، مركز اسكان 
ميزبانى  براى  موقت  اقامت  محل  عنوان  به  ساختمان ها،  جمعى 
به  كه  ساختمان هايى  انواع  مى گيرند.  قرار  استفاده  مورد  جمعيت، 
بسيار  مى گيرند،  قرار  استفاده  مورد  جمعى  اسكان  مراكز  عنوان 
عمومى،  مراكز  هتل ها،  مدارس،  شامل  ساختمان ها  اين  متنوع اند. 
و  پليس  ايستگاه هاى  مذهبى،  بناهاى  كارخانه ها،  بيمارستان ها، 
سازمان  آوارگان  مى شوند(آژانس  نظامى  سربازخانه هاى  حتى 

ملل متحد٢،1391).
مكان يابى مراكز اسكان جمعى

به  شهرى،  كاربرى هاى  استقرار  جهت  مناسب  مكان هاى  تعيين 
 .(1392 همكاران،  و  است(گيوه چى  وابسته  كاربرى  نوع  و  ماهيت 
بر اين اساس، معيارهاى مركز اسكان جمعى بسته به محافظت اين 
مراكز از ساكنان در مقابل زلزله تعيين مى گردد. با توجه به آنچه كه 
مطرح شد، جدول زير عوامل مؤثر بر مكان يابى مراكز اسكان جمعى 

ياد شده در پژوهش هاى مختلف را برمى شمرد.

1.  Church, 2002
2.  UNHCR, 2012
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جدول1: عوامل تأثيرگذار بر مكان يابى مراكز اسكان جمعى١

منبعشرحعامل

امنيت
در شرايط احتمال مشكالت امنيتى بايد به نوعى سازماندهى محلى- امنيتى 
دست يافت تا از حريم هاى بيرونى و داخلى محافظت نمايد (دورى از مراكز 

ناامن اجتماعى)

(آژانس آوارگان سازمان ملل متحد، 1391)
(پروژه اسفير، 2004)١ 

دسترسى
دسترسى آسان براى دريافت تداركات و كمك ها در زمان بحران زلزله و 
در نظر گرفتن شرايط فصلى و اقليمى (مانند جاده هاى خاكى در فصل هاى 
بارانى يا مشكل دسترسى در زمستان) 1- وجود معابر 2- مالكيت زمين به 

منظور دسترسى

(آژانس آوارگان سازمان ملل متحد، 1391)
(چاليندر، 1998)٢ 

 (فالحى و همكاران، 1396)
(ترابى و همكاران، 1389)

شرايط محيطى

تهديدات ناشى از آلودگى هاى محيطى و عمومى بايد در نظر گرفته شود. 
اين آلودگى ها مى توانند شامل آالينده هاى هوا، آلودگى هاى صوتى، مراكز 

جمع آورى زباله و... باشند.
خطرات زيست محيطى، بيمارى ها و تغييرات فصلى از مهم ترين تهديدات 

محيطى به شمار مى روند

(آژانس آوارگان سازمان ملل متحد، 1391)
(داداش پور و خدابخش، 1392) 

زيرساخت ها
ارتباط با زيرساخت هاى موجود ، شامل منابع آب، سيستم فاضالب و دفع 

زباله و برق.
تأمين مقدار كافى آب در عمل مهم ترين معيار و پر دردسرترين آن است.

(آژانس آوارگان سازمان ملل متحد، 1391)
(فالحى، 1386)

بافت شهرى ممكن است به دليل تراكم باال به مراكز اسكان جمعى فشار عوامل پر و خالى
(آژانس آوارگان سازمان ملل متحد، 1391)وارد كند.

جمعيت
تراكم جمعيت براين اساس به تراكم حساس و غيرحساس طبقه بندى 

مى شود.
نزديكى به محل سكونت قبلى از مهم ترين موارد در اين راستا دانسته 

مى شود.

(آژانس آوارگان سازمان ملل متحد، 1391)
(پيام راد و وفايى نژاد، 1394) 
 (فالحى و همكاران، 1396)

دسترسى به بازارهاى محلىمعيشت
دسترسى به وسايل حمل و نقل

(آژانس آوارگان سازمان ملل متحد، 1391) 

دسترسى به 
خدمات اجتماعى 

پايه

آموزش و خدمات درمانى بايد در دسترس باشد.
امكان برخوردارى اوليه از ظرفيت هاى خدمات اجتماعى عمومى و طرح هاى 
كمك رسانى دسترسى به تجهيزات اضطرارى، انتظامى، آتش نشانى، مساجد، 

فضاى سبز، مراكز امداد و...

(آژانس آوارگان سازمان ملل متحد، 1391)
(نوجوان و همكاران، 1396) 
 (فالحى و همكاران، 1396)

 (داداش پور و خدابخش، 1392)
(عطار و همكاران، 1392)

 (پيام راد و وفايى نژاد، 1394)

فاصله از تأسيسات 
مناطق خطرزا

ايستگاه ها و شبكه هاى برق فشار قوى، پمپ بنزين و گاز، ايستگاه هاى تقليل 
فشار، لوله هاى تأمين آب، فاصله از مراكز صنعتى و خطرناك بافت هاى 

فرسوده شهرى و ساختمان هاى ناايمن و فرسوده در مجاورت مراكز اسكان 
جمعى مى تواند خطرزا باشد.

حريم معابر و جاده ها، خطوط راه آهن بايستى رعايت گردند.

دوستى و همكاران، 1394)
(زنگى آبادى و همكاران، 1395)
(حسين زاده و نوروزى، 1390)

(شوقى كلخوران و همكاران، 1395) 

مالحظات طبيعى و 
محيطى

فاصله از گسل از مهم ترين معيارها در مكان يابى مراكز اسكان جمعى به 
شمار مى رود.

فاصله از حريم رودخانه ها، مسيل ها، زمين هاى با شيب زياد، قنات ها و غيره
فاصله از حريم ساحلى و جنگل ها بايد رعايت گردد.

(عطار و همكاران، 1392)
 (پيام راد و وفايى نژاد، 1394)
 (فالحى و همكاران، 1396)

كاربرى وضع 
موجود

نياز به كاربرى هاى اوليه مراكز اسكان جمعى در شرايط بحران بسيار 
تعيين كننده است.

برخى از كاربرى ها از نقطه نظر حساسيت و ميزان تهديد از سوى دشمن از 
ديدگاه پدافند غيرعامل قابليت تبديل به مراكز اسكان جمعى را ندارند.

(فالحى و همكاران، 1396) 
(داداش پور و خدابخش، 1392)

1. Sphere project, 2004
2. Chalinder, 1998
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روش 
روش  و  كيفى  شيوه  به  ابتدا  پژوهش،  سؤال  پاسخ  به  رسيدن  براى 
توصيفى-تحليلى و با مراجعه به پژوهش هاى مشابه پيشين، مراكز 
در  اسكان  براى  پژوهش  پيشنهادى  گزينه  عنوان  به  جمعى  اسكان 
با  سپس  مى گردند.  شناسايى  تهران  شهر  در  زلزله  بحران  شرايط 
مراكز  مكان يابى  معيارهاى  بين المللى،  و  داخلى  منابع  مطالعه 
مكان يابى  شاخص هاى  سپس  مى گردند.  شناسايى  جمعى  اسكان 
مراكز اسكان جمعى تعيين و به كمك روش تحليل سلسله مراتبى 
و بهره گيرى از پرسشنامه جامعه افراد متخصص، اهميت هر شاخص 
وزن دهى خواهد گرديد. جامعه خبرگان پژوهش شامل بيست نفر از 
افراد متخصص در حوزه شهرسازى، مديريت بحران، پدافند غيرعامل 
و معمارى است. بناهاى عمومى و دولتى چند منظوره ارزيابى شده در 
اين پژوهش، بر اساس يافته هاى پژوهش هاى پيشين شامل بناهاى 
آموزشى، مذهبى، فرهنگى، ورزشى، اقامتى و پاركينگ هاى طبقاتى 

جغرافيايى  اطالعات  سيستم  از  بهره گيرى  با  نهايت  در  مى باشد. 
آنها،  وزن  و  شاخص ها  اساس  بر  پهنه بندى  نقشه هاى  همپوشانى  و 
بناهاى عمومى و دولتى موجود به لحاظ قابليت كاربرد چند منظوره 

به عنوان مركز اسكان جمعى اولويت بندى مى شوند.
تهران  شهردارى   5 منطقه  پژوهش،  اين  در  نظر  مورد  منطقه 
ساختار  تنوع  نيز  و  باال  جمعيت  و  وسعت  با  منطقه  اين  است. 
مكان يابى  چالش هاى  تمامى  تقريبا  شهرى،  بافت  و  جغرافيايى 
مورد نظر در اين پژوهش شامل وسعت باالى منطقه، جمعيت باالى 
منطقه، وجود بافت مسكونى فرسوده (محله كن قديمى ترين محله 
تهران  كالن شهر  آپارتمانى  شهرك  بزرگ ترين  وجود  تهران)،  شهر 
سيالب ها،  مسير  و  دره ها  وجود  كن،  رودخانه  اكباتان)،  (شهرك 
وجود آزادراه هاى شهرى متعدد، وجود مناطق با شيب زياد و دره ها، 

عبور مسير مترو، وجود مراكز و... ، در بر مى گيرد.

شكل1: موقعيت منطقه 5 شهردارى تهران در تقسيمات كشورى و شهردارى

يافته ها
در اين بخش ابتدا شاخص هاى مكان يابى مراكز اسكان جمعى 
مى گردد.  ارائه  آنها  وزن دهى  نحوه  سپس  و  مى شوند  معرفى 
به  ابتدا  پژوهش  مكان يابى  شاخص هاى  تعيين  منظور  به 
در  آن  نتايج  كه  تحقيق  خبرگان  نظر  و  پيشين  پژوهش هاى 

جدول1 به اختصار آمده رجوع شده است. براين اساس معيارهاى 
پژوهش بر اساس طبقه بندى مورد قبول در حوزه پژوهش به چهار 
معيارهاى  كالبدى،  معيارهاى  جمعيتى،  معيارهاى  كلى  دسته 
براين اساس،  و  تقسيم بندى  محيطى  معيارهاى  و  عملكردى 
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معيارهاى مورد نظر در هر بخش تعيين مى گردند. الزم به ذكر 
است كه در اين پژوهش تنها به معيارهاى خارجى مؤثر در مكان يابى 
بر  مؤثر  عوامل  برخى  و  است  شده  پرداخته  جمعى  اسكان  مراكز 
زمين،  جنس  مانند  موقت  و  اضطرارى  اسكان  محوطه هاى  انتخاب 
معيارهاى  نيز  و  زيرزمينى  آب هاى  سطح  و  زهكشى  توپوگرافى، 
اين  به  مديريتى،  معيارهاى  و  اجرا  تسهيل  معيارهاى  مانند  داخلى 

از  فاصله  مانند  معيارها  برخى  همچنين  است.  نشده  ارائه  داليل 
مراكز نظامى و صنايع كالن، به دليل عدم وجود يا تأثير يكسان 
معيارهاى  براين اساس،  مى گردد.  حذف  بررسى  مورد  منطقه  در 
تحليل قابليت و تناسب بناهاى عمومى و دولتى به لحاظ مكان يابى 

در منطقه 5 تهران به شكل جدول زير معرفى مى گردند. 

جدول2: معيارهاى مكان يابى مراكز اسكان جمعى

معيارهاى مكان يابى مراكز اسكان جمعى

معيارهاى محيطى و معيارهاى عملكردىمعيارهاى كالبدىمعيارهاى جمعيتى
طبيعى
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اسكان  مراكز  مكان يابى  شاخص هاى  فوق  جدول  از  برگرفته 
جمعى به دست مى آيند. با توجه به تفاوت در اهميت شاخص ها، اين 
شاخص ها در مرحله تحليل فضايى بايستى وزن دهى شوند. همچنين 

هر شاخص بر مبناى ويژگى هاى ماهيتى در تحليل فضايى، از تابع 
خاصى استفاده مى كند. براين اساس، روش ارزش گذارى توابع براى 

شاخص ها به صورت نمونه در جدول3 ارائه شده است.

جدول3:حريم و شعاع عملكردى شاخص هاى نمونه مورد استفاده در تحليل قابليت تغيير كاربرى بناهاى عمومى و دولتى شهر تهران براساس پهنه بندى
توضيحاتحريم و شعاع عملكردى به مترشاخص

فاصله از مسير قنات
+300400-200400-100300-0200-100فاصله

12345ارزش گذارى
فاصله از مراكز 

درمانى
+9001200-6001200-300900-0600-300فاصله

54321ارزش گذارى
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مرحله  در  شده  تعيين  تابع  و  پژوهش  شاخص هاى  اساس  بر 
قبلى، نقشه هاى وضعيت مطلوبيت پهنه بندى منطقه 5 شهر تهران، به 
تفكيك هريك از شاخص هاى سى و چهارگانه معرفى شده در جدول 
فوق تهيه مى گردد. براى تهيه نقشه هاى همپوشانى شده نهايى، ابتدا 

پرسشنامه  و  مراتبى  سلسله  تحليل  روش  به  شاخص ها  وزن  تعيين 
وزن دهى به هريك از شاخص ها تهيه و بين جامعه خبرگان پژوهش 
توزيع مى گردد. جامعه خبرگان پژوهش شامل 20 نفر با مدرك و 

تخصص هاى ذكر شده در جدول شماره 4 است.

جدول4: معرفى جامعه خبرگان تحقيق، ماخذ نگارندگان.

كارشناسى ارشددانشجوى دكترىدكترى
مجموع پدافند غير شهرسازىمعمارى

پدافند غير شهرسازىمعمارىعامل
پدافند غير شهرسازىمعمارىعامل

عامل
مديريت 
بحران

343131111220

جدول5: وزن شاخص هاى مكان يابى بدست آمده به تفكيك بحران زلزله و بحران جنگ

شاخصرديف
بحران زلزله

شاخصرديف
بحران زلزله

وزن 
وزن درصدنسبى

درصدنسبى

0/0191/9فاصله از مراكزتجارى0/0090/918فاصله از ايستگاه مترو1
0/022فاصله از مراكز ادارى و خدماتى0/0242/419فاصله از چاه قنات2

فاصله از تجهيزات شهرى (آتش 0/0212/120فاصله از مسير قنات3
0/0383/8نشانى و...)

0/0383/8فاصله از مراكزحمل و نقل0/0525/221فاصله از گسل4
0/0383/8فاصله از مراكز درمانى0/0393/922فاصله از كانال آب و مسيل5
0/0151/5فاصله از مراكز صنعتى0/0292/923فاصله از خطوط آهن6
0/0141/4فاصله از فرهنگى0/0323/224فاصله از دكل برق7
0/0242/4فاصله از اماكن مذهبى0/0333/325فاصله از خطوط انتقال برق8
0/0282/8فاصله از اماكن ورزشى0/0181/826فاصله از مراكز و اثار تاريخى9

فاصله از خط محدوده بافت 10
0/0333/3فاصله از پارك و فضاى سبز0/0363/627فرسوده

0/0262/6فاصله از پاركينگ0/0363/628فاصله از معبر شريانى11
0/0383/8فاصله از مراكز پر تراكم جمعيتى0/0232/329فاصله از معبر جمع پخش كننده12
0/0353/8فاصله از پمپ بنزين0/0171/730فاصله از آموزشى13
0/0363/6شيب و توپوگرافى0/0171/731فاصله از ادارى و انتظامى14
0/0494/9فاصله از سوله مديريت بحران0/0252/532فاصله از باغات و كشاورزى15
0/0393/9فاصله از كانكس مديريت بحران0/0262/633فاصله از زمين باير16
0/0464/6فاصله از ساختمان هاى بلند0/0242/434فاصله از تأسيسات شهرى17

1/00100مجموع
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مدل مفهومى پژوهش در اين بخش به شكل زير است.
  

نمودار1: مدل مفهومى مكان يابى اماكن عمومى و دولتى با قابليت كاربرد 
چند منظوره در شرايط بحران زلزله با كاربرى ثانويه مركز اسكان جمعى

اكسپرت  نرم افزار  كمك  به  پرسشنامه،  از  آمده  بدسـت  نتايج 
چويس تحليل شده و بر اساس آن، وزن نسبى هريك از شاخص ها 
هم پوشانى  و  اس  آى  جى  آرك  نرم افزار  در  تحليل نهايى  جهت 
اليه هاى مختلف بر اساس جدول زير بدست مى آيد. پايايى و روايى 
نتايج حاصل از پرسشنامه هاى تهيه شده با توجه به نرخ سازگارى 
به  شماره 5  جدول  مى باشد.  قبول  مورد  برابر 0/01،  آمده  بدست 

ارائه وزن نسبى هر يك از شاخص ها مى پردازد.
بر اساس وزن نسبى بدست آمده براى شاخص هاى مكان يابى، 
نقشه هاى همپوشانى براى ارزيابى مطلوبيت موقعيت مكانى بناهاى 
عمومى و دولتى در محدوده منطقه 5 شهردارى تهران، براى تغيير 
كاربرى به مركز اسكان جمعى در زمان بحران زلزله ارائه مى گردد.

شكل3: اولويت بندى مطلوبيت مراكز آموزشى منطقه 5 شهردارى 
تهران به جهت استفاده به عنوان مركز اسكان جمعى.

شكل2: اولويت بندى مطلوبيت اراضى منطقه 5 شهردارى تهران به 
جهت استفاده به عنوان مركز اسكان جمعى.
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شهردارى   5 منطقه  مذهبى  مراكز  مطلوبيت  بندى  اولويت  شكل4: 
تهران به جهت استفاده به عنوان مركز اسكان جمعى.

شكل5: اولويت بندى مطلوبيت مراكز فرهنگى منطقه 5 شهردارى 
تهران به جهت استفاده به عنوان مركز اسكان جمعى.

شكل6: اولويت بندى مطلوبيت مراكز ورزشى منطقه 5 شهردارى 
تهران به جهت استفاده به عنوان مركز اسكان جمعى.

 5 منطقه  طبقاتى  پاركينگ هاى  مطلوبيت  بندى  اولويت  شكل7: 
شهردارى تهران به جهت استفاده به عنوان مركز اسكان جمعى.
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چنانچه تحليل نقشه هاى ارائه شده نشان مى دهند، بناهاى عمومى 
و دولتى قرار گرفته در حدود 23 درصد از پهنه بندى منطقه 5 شهر 
تهران، قابل تغيير كاربرى به مركز اسكان جمعى به لحاظ خصوصيات 
مكانى مى باشند و بناهاى عمومى و دولتى قرار گرفته در حدود 46 
مى توانند  الزم  پيش بينى هاى  رعايت  با  منطقه  اين  اراضى  از  درصد 
شرايط فوق را احراز نمايند. اين در حالى است كه ساير اراضى اين 
منطقه استاندارد الزم براى تغيير كاربرى به مركز اسكان جمعى را 
ندارند. جدول زير ميزان و درصد مطلوبيت اراضى منطقه 5 شهردارى 

تهران، براى استقرار مراكز اسكان جمعى را نشان مى دهد.

جدول6: ميزان و درصد مطلوبيت اراضى منطقه 5 تهران براى تغيير 
كاربرى بناهاى عمومى و دولتى به تفكيك مركز اسكان جمعى در 

زمان زلزله 

مركز اسكان جمعى در زمان زلزله
درصدسطح هكتارسطح (مترمربع)سطح مطلوبيت
1443654/9144/378/04كامال نامطلوب
4070588/7407/0622/68نامطلوب
8276029/4827/6046/11مطلوب

4159892/0415/9923/17كامال مطلوب
17950165/01795/0100/0جمع

جدول6: ميزان و درصد مطلوبيت اراضى منطقه 5 تهران براى تغيير كاربرى بناهاى عمومى و دولتى به تفكيك مركز اسكان جمعى در زمان زلزله 

كلممنوعهكامال نامطلوبنامطلوبمطلوبكامال مطلوبكاربرى

آموزشى
5576113106251فراوانى
21/930/24/31/142/2100درصد

فرهنگى
57401127فراوانى
18/525/914/8040/7100درصد

مذهبى
413501436فراوانى
11/136/113/8038/8100درصد

ورزشى
5310514فراوانى
35/721/47/1035/7100درصد

پاركينگ طبقاتى
4110814فراوانى
28/57/17/1057/1100درصد

اقامتى
310037فراوانى
42/814/20042/8100درصد

مجموع
76101223147349فراوانى
21/728/96/30/842/1100درصد

بناهاى  از  درصد   42 حدود  در   6 جدول  اساس  بر  همچنين 
شاخص هاى  لحاظ  به  تهران  شهردارى   5 منطقه  دولتى  و  عمومى 
مناطق  در  زلزله،  بحران  شرايط  در  جمعى  اسكان  مراكز  پهنه بندى 
ممنوعه قرار گرفته اند و حدود نيمى از بناهاى عمومى و دولتى واقع 
تغيير  قابليت  مكان يابى  شاخص هاى  لحاظ  به  تهران،   5 منطقه  در 

كاربرى به مركز اسكان جمعى را دارند.

نتيجه گيرى
تحليل يافته هاى پژوهش نشان مى دهد كه بناهاى آموزشى، مذهبى، 

فرهنگى، ورزشى، پاركينگ هاى طبقاتى و مراكز اقامتى به ترتيب 
داراى بيشترين فراوانى براى تغيير كاربرى به مركز اسكان جمعى 
در منطقه 5 شهردارى تهران، در شرايط بحران زلزله مى باشند. اين در 
حالى است كه بناهاى ورزشى، اقامتى، مذهبى و آموزشى به ترتيب 
مناسب ترى  مكانى  مطلوبيت  درصدى،  پنجاه  از  بيش  مطلوبيت  با 

نسبت به كاربرى اقامتى و فرهنگى در اين منطقه دارند. 
مقايسه يافته هاى پژوهش با يافته هاى ساير پژوهشگران نشان از 
همخوانى نتايج پژوهش ها دارد. شاخص هاى مكان يابى اين پژوهش 
و پژوهش هاى مشابه نزديك به يكديگر است. در پژوهش فالحى و 
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همكاران به استفاده از بناهاى آموزشى، فرهنگى و ورزشى در كنار 
پارك ها و فضاهاى سبز به عنوان مكان هاى اسكان موقت اشاره شده 
كه با اولويت بندى حاضر در اين پژوهش تطابق دارد. در پژوهش 
ياد شده به اماكن مذهبى به عنوان هسته فرهنگى و اجتماعى احياى 
محله در شرايط بحران نگاه شده است و به بناهاى پاركينگ طبقاتى 
و  است(فالحى  نشده  توجه  اسكان  محل  عنوان  به  اقامتى  مراكز  و 
همكاران، 1395). همچنين نتايج پژوهش داداش پور و خدابخش بر 
اولويت نخست پارك هاى وسيع و اولويت دوم پارك هاى كوچك، 
مدارس و اماكن ورزشى به عنوان مكان هاى مناسب اسكان موقت 
اشاره مى نمايند كه با نتايج اين پژوهش همخوانى دارد(داداش پور 
و  حسين زاده  مشابه  پژوهش  نتايج  همچنين  خدابخش، 1392).  و 
نوروزى طيوال در منطقه دو (در مجاورت منطقه پنج تهران)، بيان 
از اراضى با ريسك زياد امكان اسكان موقت در حدود 10 درصد، 
اراضى با ريسك متوسط در حدود 40 درصد و اراضى با ريسك 
اندك حدود 50 درصد دارد كه نشان از تفاوت محسوس در نتايج 
تهران  پنج  و  دو  منطقه  در  اسكان  مناسب  اراضى  فضايى  تحليل 
تفاوت  دليل  به  مى تواند  كه  نوروزى، 1390)  و  زاده  دارد(حسين 
در شاخص هاى مكان يابى مراكز اسكان جمعى با كمپ هاى اسكان 

موقت و يا تفاوت هاى ساختار محيطى و فضايى دو منطقه باشد.
احداث  در  كه  است  آن  نشان دهنده  پهنه بندى ها  نتايج  تحليل 
چند  موضوع  به  موجود،  عمومى  و  دولتى  بناهاى  مكان يابى  و 
منظوره سازى اين بناها در شرايط بحران زلزله توجه نگرديده است 
تغيير  براى  ممنوعه  محدوده هاى  در  بناها  اين  از  عمده اى  بخش  و 
كاربرى به مركز اسكان جمعى واقع شده اند. از جمله امتداد گسل 
شمال تهران و مناطق با شيب زياد، خطر رانش زمين و نيز عبور 
اين  از  عمده اى  بخش هاى  منطقه 5،  شمال  در  نيرو  انتقال  خطوط 
منطقه را نا امن ساخته و احداث دانشگاه علوم و تحقيقات، بيمارستان 
فرهيختگان، مراكز عمومى و دولتى متعدد در اين محدوده بر خالف 
قنات هاى  وجود  همچنين  است.   گرفته  صورت  مكان يابى  اصول 
قنات ها،  حريم  به  توجه  عدم  و  منطقه  كل  در  پراكندگى  با  متعدد 
خطر آسيب پذيرى بناهاى عمومى متعددى از جمله مدارس، بناهاى 
عدم  است.  برده  باال  منطقه  اين  در  را  ورزشى  و  مذهبى  فرهنگى، 
از  دولتى،  و  عمومى  بناهاى  مكان يابى  در  بزرگراه ها  حريم  رعايت 

جمله در حريم بزرگراه شهيد ستارى (با شيب زياد درمحدوده  هايى 
از حاشيه بزرگراه)، بزرگراه شهيد همت و بزرگراه شهيد حكيم، اين 
لذا  است.  ساخته  نامناسب  بحران  شرايط  در  كاربرد  براى  را  بناها 
رعايت معيارهاى مكان يابى مراكز اسكان جمعى در شرايط بحران 
زلزله در مكان يابى بناهاى عمومى و دولتى احداث شونده در آينده، 

توصيه مى گردد.
با توجه به تعداد و پهنه بندى بناهاى عمومى و دولتى با قابليت 
جمعى؛  اسكان  مركز  ثانويه  كاربرى  با  و  منظوره  چند  كاربرد 
كليه  پوشش  براى  ضعيف  زلزله  مواقع  در  جمعى  اسكان  مراكز 
قابل  آوارگان  تعداد  با  شديدتر  زلزله  موارد  در  و  آسيب ديدگان 
مالحظه، تنها براى خانوارهاى داراى فرزندان خردسال، سالمندان يا 
مصدومين و معلولين كاربرد دارد و به عنوان مناسب ترين گزينه در 
كنار ساير گزينه هاى اسكان بايستى به كار رود. لذا توصيه مى شود 
خانوارهاى داراى اولويت استفاده از مراكز اسكان جمعى در ساختار 

محلى، از پيش شناسايى گردند.
تشكر و قدردانى

تهران،  شهر  بحران  مديريت  و  پيشگيرى  سازمان  از  تشكر  با 
تهران،   5 منطقه  شهردارى  تهران،  شهردارى  شهرسازى  معاونت 
دادن  قرار  اختيار  در  بابت  سازان  ايمن  مشاور  مهندسين  همچنين 

نقشه هاى جى آى اس منطقه 5 شهردارى تهران.
نخبگان  خدمت  جايگزين  طرح  نتيجه  گزارش  اين   *
مصوب  شماره  به  مسئول  نويسنده  نخبگان  ملى  بنياد 

3123/1/1612/960674/6 مى باشد.
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