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Abstract
Background and objective: One of the most important issues that is always considered by the responsible organizations in 
risk and crisis management is choosing a suitable place for temporary Housing of the population affected by Disaster. In 
Iran, Site selection for Housing can work better after a Disaster. Obviously, non-compliance with the location may lead to 
another catastrophe, even worse than the initial Disaster. The purpose of this study is to identify suitable spaces for setting up 
temporary Housing centers before the occurrence of Disaster in the District Two of Tehran.                           
Method: This Study  is a mix Method research by using descriptive-analytic method; according to necessities of the research 
is a combination of reviewing specialized texts, Field observation and spatial analysis were performed using the technique 
of analysis hierarchical Process, using ArcMap and ExpertChoice software. Finally, the data are analyzed and suitable Site for 
temporary Housing centers are introduced .                        
Findings: After conducting the research process, it was determined that the eastern, southeastern and southern regions of 
the study area have better and more favorable conditions for the construction of temporary housing centers. Based on the 
review of the research results and the extracted map as well as the field study, suitable places for setting up temporary 
accommodation centers at the time of accidents include: Iran Zamin Park, open areas around Milad Hospital, Goftogo Park, 
Hajj and Pilgrimage Organization, Javid Park, Tarasht Park and Tarasht Martyrs Sports Complex; existent.   
Conclusion: In general, in case of any crisis in cities, the issue of setting up temporary housing centers will be very important. 
The results of the study show that the criteria of access, open spaces (parks) and distance from the fault are the main and 
determining criteria in choosing a suitable place for temporary housing.                           It is also found that suitable areas for 
temporary Housing centers in the study area, mostly include the use of parks and empty spaces and stadiums.                                       
Keywords: Site selection, Temporary Housing, Analysis Hierarchical Process, District 2 of Tehran city.
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چكيده
زمينه و هدف: يكى از مهم ترين مسائلى كه همواره مورد توجه سازمان هاى مسئول در مديريت خطرپذيرى و بحران قرار دارد، انتخاب مكانى مناسب 
جهت اسكان موقت جمعيت آسيب ديده از سوانح مى باشد. در ايران مكان يابى براى اسكان، پس از بروز سوانح، مى تواند به شكل بهترى انجام پذيرد. 
بديهى است عدم رعايت مكان گزينى مناسب، ممكن است فاجعه ديگرى حتى به مراتب وخيم تر از سانحه اوليه را به دنبال داشته باشد. هدف از اين 

پژوهش، شناسايى فضاهاى مناسب براى برپايى مراكز اسكان موقت قبل از وقوع سوانح، در منطقه  2 شهر تهران مى باشد.
روش: اين پژوهش به لحاظ ماهيت از نوع تركيبى و از نظر روش اجرا، توصيفى و تحليلى محسوب مى شود كه بنا بر ضرورت پژوهش تركيبى از مرور 
 ExpertChoice و ArcMapمتون تخصصى، مشاهده ميدانى و تحليل هاى مكانى، با تكنيك فرآيند تحليل سلسله مراتبى با بهره گيرى از نرم افزار هاى

انجام شده است. در نهايت به تحليل داده ها و معرفى مكان هاى مناسب براى برپايى مراكز اسكان موقت پرداخته شده است.
يافته ها: پس از انجام فرايند پژوهش مشخص شد كه نواحى شرق، جنوب شرق و جنوب منطقه ى مورد مطالعه از شرايط بهتر و مطلوب ترى براى 
احداث مراكز اسكان موقت برخوردار هستند. بر اساس بررسى نتايج تحقيق و نقشه ى استخراج شده و همچنين مطالعه ميدانى، مكان هاى مناسب جهت 
برپايى مراكز اسكان موقت در زمان وقوع سوانح شامل: پارك ايران زمين(باغ راه فدك)، محوطه هاى باز اطراف بيمارستان ميالد، پارك گفت وگو، 

محوطهء سازمان حج و زيارت، بوستان جاويد، بوستان طرشت و مجموعه ورزشى شهداى طرشت مى باشد.
نتيجه گيرى: به طوركلى در هنگام بروز هرگونه سانحه در شهرها، مسئله ى برپايى مراكز اسكان موقت اهميت بسيار زيادى خواهد داشت. نتايج حاصل 
مناسب  مكان  انتخاب  در  كننده  تعيين  و  اصلى  معيارهاى  از  گسل  از  دورى  و  باز(پارك ها)  فضاهاى  دسترسى،  معيارهاى  مى دهد  نشان  پژوهش  از 
براى برپايى اسكان موقت مى باشند. همچنين مشخص مى شود كه پهنه هاى مناسب براى مراكز اسكان موقت در منطقه ى مورد مطالعه، بيشتر شامل 

كاربرى هاى پارك ها و فضاهاى خالى و ورزشگاه هستند.
كليدواژه ها: مكان يابى، اسكان موقت، فرايند تحليل سلسله مراتبى، منطقه 2 شهر تهران.
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مقدمه
ايران به عنوان يكى از خطرپذيرترين كشورها بوده كه با گستره ى 
وسيعى از انواع مخاطرات مواجه است. مى توان گفت هيچ مكان يا 
انسانى از سوانح و خسارات ناشى از آن ها مصون نيست و ممكن 
است درپى وقوع اين سوانح محل زندگى انسان ها تخريب شده و تا 
اشته  د  نياز  موقت  مسكن  به  مسكن  هايشان  مجدد  بازسازى  زمان 

باشند.
زيادى  تعداد  به  دادن  سامان  سوانح،  از  پس  مشكالت  از  يكى 
سوانح،  وقوع  از  پس  معمول  به طور  است.  بى خانمان  افراد  از 
موقت  اسكان  محل  يا  اردوگاه  كه  مكان هايى  در  ديدگان  آسيب 
حسينى،  خامنه،  مى يابند(ساعدى  اسكان  مى شوند،  نام  گذارى 
توجه  با  سرپناهى  آوردن  فراهم  معناى  به  موقت  اسكان   .(1389
به نيازهاى اوليه، نيازهاى معيشتى و راحتى روانى به منظور حفظ 
منزلت انسان، در چارچوب نظام خانوادگى و اجتماعى در شرايط 
ايجاد  موقت  اسكان  از  هدف  پور، 1396).  است(عبدالعلى  دشوار 
امكان زندگى اعضاى خانواده در كنار يكديگر، برخوردارى از سطح 
مناسبى از حريم خصوصى، بهره مندى از امكانات ضرورى زندگى، 
همچون محل تهيه ى غذا و امكانات بهداشتى مى باشد. اسكان موقت 
به  دسترسى  بلكه  نمى شود،  شامل  را  موقت  مسكن  ساخت  تنها 
ساختار  حفظ  مى گيرد.  بر  در  نيز  را  گوناگون  امكانات  و  خدمات 
اجتماعى منطقه و از سرگيرى فعاليت هاى اجتماعى و اقتصادى در 

اين مرحله در اولويت امور قرار دارد (كورانتلى١،1982). 
وجود  موقت  مسكن  خصوص  در  المللى  بين  استاندارد  چندين 
كميته  كه  اردوگاه،  احداث  استاندارد  شامل  آن  از  مورد  دو  دارد. 
پناهندگان سازمان ملل عنوان كرده و ديگرى استاندارد اسفير كه 
حداقل نيازهاى ضرورى براى اسكان موقت را در قالب يك كتابچه 
راهنما با عنوان (استانداردهاى حداقلى در زمينه پناهگاه، اسكان و 
موارد غير غذايى) منتشر كرده است. در اين دو استاندارد مواردى 
نظير حداقل متراژ مسكن موقت به ازاى هرنفر، امكانات ضرورى 
فرد  هر  به  امكانات  اختصاص  نسبت  و  موقت  مسكن  واحد  هر  در 
مشخص شده است؛ همچنين يكى از مهمترين استانداردهاى نام برده 
در كتابچه اسفير، انتخاب مكان مناسب براى برپايى مراكز اسكان 

1. Quarantelli, 1982 

موقت مى باشد. 
در  كه  اطالعاتى  و  داده ها  درصد  از80  بيش  كه  آن جايى  از 
مديريت خطرپذيرى و بحران استفاده مى شوند، مكانى يا منصوب به 
مكان هستند(كاتر، ريچاردسون، 2003)٢، مكان يابى يكى از اصول و 
نكات مهم در برپايى و طراحى اسكان موقت مى باشد. انتخاب موقعيت 
مناسب براى استقرار يك كاربرى، جستجويى است جهت يافتن مكانى 
كه بتواند با نيازهاى خاص كاربرى مربوط هماهنگ گردد. نيازهاى 
مربوط به استقرار يافتن كاربرى هاى مختلف در محل مناسب، همان 
معيارهاى انتخاب و يا معيارهاى مكان يابى هستند. اصوالً مكان يابى 
به فعاليتى گفته مى شود كه در آن قابليت ها و توانايى هاى يك منطقه 
خاص، از نظر وجود زمين مناسب و كافى و مرتبط بودن آن با ساير 
جهت  مناسب  مكانى  انتخاب  براى  روستايى  و  شهرى  كاربرى هاى 

فعاليت مورد نظر، بررسى مى شود(كرمى، 1387). 
دسترسى ، سرانه ى زمين و امنيت، از معيارهاى موثر در مكان يابى 
اسكان موقت مى باشند كه مى توان با استفاده از محيط نرم افزارى 
ArcMap و در نظر گرفتن معيارهاى مؤثر در مكان يابى، نقشه ى 

طور  به  كرد.  تهيه  را  موقت  اسكان  برپايى  براى  مناسب  مكان هاى 
كلى مكان يابى فعاليتى است كه استعدادهاى فضايى و غيرفضايى 
خاص  كاربرى  براى  مناسب  مكان  انتخاب  جهت  را  سرزمين  يك 
مى دهد(دستجردى، 1379).  قرار  تحليل  و  تجزيه  و  ارزيابى  مورد 
و  عملكرد  از  متأثر  فعاليتى  هر  مكان يابى  شاخص هاى  و  معيارها 

مقتضيات فضايى آن كاربرى است. 
بنابراين پيش از وقوع هر سانحه مى بايست مكان يابى درست 
گيرد.  انجام  سوانح  از  پس  موقت  اسكان  برپايى  براى  اصولى  و 
شهردارى   2 منطقه   شمال  نواحى  گرفته،  صورت  مطالعات  طبق 
تهران(نواحى يك، هشت و دو) تحت تأثير گسل نياوران قرار دارند. 
از طرفى حوضه فرحزاد يكى از هفت رود دره اى است كه در اين 
منطقه قرار دارد و با توجه به شرايط حوضه، احتمال رخداد سيالب 
هر  رخداد  صورت  در  منطقه  اين  ترتيب،  بدين  دارد.  وجود  آن  در 
ساكنين  براى  موقت  اسكان  تأمين  نيازمند  طبيعى،  سوانح  از  يك 

آسيب  ديده اى كه خانه هايشان قابل سكونت نيست، مى باشد.

2. Cutter& Richardson, 2003
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در  موقت  اسكان  مراكز  مكان يابى  شده،  ذكر  موارد  به  نظر 
شامل 9  كه  تهران  شهر  منطقه 2  در  طبيعى،  سوانح  وقوع  صورت 
ناحيه است(سايت شهردارى منطقه2 تهران)، با استفاده از تكنيك 

AHP، پژوهش حاضر صورت مى گيرد. 

روش
شهر  پرجمعيت ترين  تهران،  استان  مركز  و  پايتخت  بعنوان  تهران 
جنوبى  دامنه  در  جغرافيايى  لحاظ  از  تهران   2 منطقه  است.  ايران 
كوه هاى البرز قرار گرفته است. اين منطقه از شمال به شيب هاى 
جنوبى رشته كوه البرز، از جنوب به دشت آبرفتى جنوب، همچنين 

در شرق و غرب به مسيل هاى فرحزاد و اوين و دركه محدود شده 
ابعاد 12كيلومتر  به  مستطيل  صورت  به  منطقه  كلى  شكل  است. 
غرب  به  شرق  امتداد  در  كيلومتر   4 و  – شمال  جنوب  امتداد  در 
km² را در بر گرفته است.  بوده است كه مساحتى بالغ بر47/1 
داراى  گرديده  واقع  تهران  دشت  در  كه  منطقه  اين  جنوبى  نواحى 
آب  و  هواى  گرم  و  خشك  و  نواحى  شمالى  آن  در  دامنه  
كوه هاى البرز معتدل تر بوده است. شيب عمومى  منطقه در جهت 
در  درجه   40 تا   30 از  مختلف  نقاط  در  كه  بوده  جنوب  به  شمال 
منطقه  جنوب  در  درجه   10 تا   5 ماليم  شيب هاى  تا  منطقه  شمال 

متغير مى باشد(مواليى قليچى، 1392).

شكل1. موقعيت محدوده ى مورد مطالعه(مواليى قليچى، 1392)

روش ها و تكنيك هاى تحليل و همچنين سطوح تحليل براساس 
وانگ،2007١).  و  (هوف  مى شود  تعيين  معيارها  نوع  و  ماهيت 
چند  پژوهش  اين  در  است.  توصيفى_تحليلى  حاضر  تحقيق  روش 
معيار حائز اهميت در مكان يابى مراكز اسكان موقت، در منطقه  2 

1. wang& Hofe, 2007 

تهران، مورد بررسى و تحليل قرار مى گيرند و به هريك از معيار ها، 
اين  در  خبره  كارشناس  نظر(30نفر)  از  اهميت  ميزان  اساس  بر 
زمينه، وزن داده مى شود كه نرخ ناسازگارى آن، برآمده از نرم افزار 

Expert Choice، ( 8./.) مى باشد. 

روش هاى  كلى،  دسته  دو  به  مى توان  را  وزن دهى  روش هاى 
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دانش مبنا و داده مبنا تقسيم كرد. در روش هاى دانش مبنا كارشناس 
اهميت  مبنا  داده  روش هاى  در  ولى  مى كند  تعيين  را  وزنى  مقادير 
مى شوند  استخراج  اوليه  اطالعات  با  داده ها  خود  طريق  از  وزن  يا 
(ساالرى، 1390)؛ در نهايت با تلفيق اطالعات ذكر شده با نقشه ها 
و شيپ فايل هاى موجود، در نرم افزار ArcMap، مكان هاى مناسب 
براى برپايى مراكز اسكان موقت مشخص و معرفى مى شوند. با توجه 
به تعدد معيارهاى تصميم گيرى در اين شرايط، به آن تصميم گيرى 
چند معياره و به تكنيك هايى كه براى آن توسعه داده شده اند روش هاى 

تصميم گيرى چند معياره گفته مى شود (زنجيرچى، 1390).

تعيين  معيارها  زير  سپس  و  معيارها  وزن  ابتدا  مطالعه  اين  در 
يكديگر،  مقابل  در  معيارها  اهميت  به  توجه  با  وزن ها،  مى شود. 
نسبت به هدف و توسط افراد خبره در اين زمينه، به وسيله ى نرم 
افزار Expert Choice تعيين مى شوند. سپس نقشه هاى مورد نياز 
استانداردسازى (رسترسازى) شده و بعد از آن وزن دهى مى شوند. 
پس از انجام اين مراحل با دستور Raster Calculator در محيط 
نرم افزار ArcMap نقشه ها تلفيق شده، و نقشه ى نهايى مكان هاى 
مناسب براى اسكان موقت در منطقه مورد مطالعه استخراج  مى گردد.

شكل2. روند انجام پژوهش

يافته ها 
تعيين مكان مناسب جهت استقرار كاربرى هاى گوناگون شهرى به 
نوع  و  به ماهيت  توجه  اين عوامل با  دارد،  بستگى  متعددى  عوامل 
فعاليت كاربرى مربوطه مشخص مى گردد. بنابراين با در نظر گرفتن 
جهت  مكان مناسب  يك  بايد  كه  اصلى  ويژگى هاى  و  خصوصيات 
مكان يابى  در  تأثيرگذار  عوامل  مى توان  باشد  داشته  موقت  اسكان 
اسكان موقت را تعيين نمود. تخليه ساكنين و تأمين اماكن و مراكز 
اسكان موقت با امكانات اوليه اى نظير آب، غذا و ... در حوادث از 
مهم ترين اقداماتى است كه بايد در برنامه ريزى مديريت بحران شهرى 
عوامل  مكان يابى  براى   .(1393 گيرد(يوسف نژاد،  قرار  توجه  مورد 
مختلف اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و سياسى همراه مسائل فنى 
بايد مورد توجه قرارگيرد(امين زاده، 1391). بعد از انتخاب معيارها 
يكديگر  با  آن ها  تركيب  جهت  مكان يابى  در  مؤثر  زيرمعيارهاى  و 
به صورت اليه هاى اطالعاتى بايستى وزن هر يك از آن ها متناسب 
مشخص  دهى  وزن  روش هاى  از  يكى  از  استفاده  با  اهميت شان  با 

معيارها  نسبت به ديگر  شود. زيرا برخى معيارها از اهمّيت زيادى 
برخوردار بوده و نقش تعيين كننده اى در مكان يابى دارند. وزن هر 
معيارهاى  به  نسبت  آن  ارزش  و  اهميت  ميزان  دهنده  نشان  معيار 

ديگر است. 
مكان يابى  مورد  در  گرفته  صورت  پژوهش هاى  از  يك  هر 
مورد  و  كرده  معرفى  مكان يابى  براى  را  معيارهايى  موقت،  اسكان 
ارزيابى قرار داده اند؛ به عنوان مثال نوجوان و همكاران (1389)، 
 GIS در مقاله اى تحت عنوان ”مكان يابى اسكان موقت با استفاده از
تهران“  شهردارى   1 منطقه  موردى:  مطالعه  فازى؛  الگوريتم هاى  و 
مكان هاى امن، جهت اسكان سانحه ديدگان را با در نظر گرفتن 13 
معيار مناسب مكان يابى اسكان موقت، معرفى كردند. در اين مقاله 
13 معيار اصلى معرفى شده، شامل دسترسى، منابع آب، مالحظات 

اقتصادى، فرهنگ و سنت و... ، مى باشد.
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جدول1.  معيارهاى مؤثر در مكان يابى اسكان موقت
منابع توضيحات معيار

كميسارياى عالى پناهندگان 
سازمان ملل1، (2007)

چلندر2، (1998)

امكان دسترسى به اردوگاه شرط اوليه ى هرگونه امدادرسانى و برنامه ريزى است. فقدان دسترسى فيزيكى، تقريبًا 
كمك رسانى را ناممكن مى سازد.

درمعيار دسترسى بايد به دو نكته توجه شود:1- وجود معابر ،2- مالكيت زمين به منظور دسترسى.

دسترسى

كلى3، (2005)
فالحى، (1386)

يكى از پيش نيازهاى انتخاب محل مناسب بررسى تخصصى ميزان در دسترس بودن آب مى باشد، دسترسى به 
آب در عمل مهمترين معيار و عمومًا كاربردى ترين عوامل اين بررسى است. منابع آب

فالحى، (1386)
حداقل هايى براى سرانه ى زمين هر نفر در اردوگاه پيشنهاد شده است، اما در اين مورد بايد محتاطانه و 
انعطاف پذير عمل كرد. اين فضا براى هر شخص (با حذف فضاى سبز) نبايد كمتر از 30 مترمربع باشد. 

عمومًا بايد از اردوگاه هاى بزرگ با گنجايش بيش از 20000 نفر پرهيز شود.
سرانه ى زمين

كلى4، (2007)
نوجوان، (1390)

در جانمايى اردوگاه بايد به شش نكته توجه نمود:1- نزديكى محل اردوگاه به مراكز درمانى و خدماتى،2- نزديكى 
محل اردوگاه به سكونت گاه هاى آسيب ديدگان،3- دور بودن محل اردوگاه از مناطق پرخطر، 4- مشخص نمودن 

مالكيت زمين،5- مشخص نمودن كاربرى پيشين زمين،6- نزديكى به مراكز آتش نشانى.
جانمايى اردوگاه

پروژه اسفير5،
(2004)

كلى1، (2007)
فالحى، (1386)

درمواقعى كه مشكالت ايمنى وجود دارد، امنيت اردوگاه يك معضل محسوب مى شود. در اين خصوص، جامعه 
بايد به نوعى سازماندهى محلى_امنيتى دست يابد تا از حريم هاى بيرونى و داخلى سايت محافظت نمايد. امنيت

توئيگ6، (2002)
كلى1، (2007)
فالحى، (1386)

در محل هايى كه آب وجود دارد، زهكشى معيارى كليدى مى باشد.
تمام سايت بايد باالتر از محل هاى مستعد سيل، ترجيحًا با شيب ماليم (2تا4درصد)قرارگيرد. سايت هايى با شيب 

بيشتر از10درصد مشكل زا خواهند بود.
توپوگرافى و زهكشى

كلى1، (2007)
چلندر7، (1998)

يكى از معيار هاى مهم در انتخاب محل سايت و كارايى چاه هاى فاضالب، محل هايى با خاك هاى داراى نفوذپذيرى 
باال مى باشد. بايد از زمين هاى خيلى سنگى و نفوذناپذير اجتناب كرد، چون كار احداث سرپناه و همچنين استفاده 
از چاه هاى فاضالب را مختل مى سازد.درمورد جنس زمين بايد به سه نكته توجه نمود:1- نفوذپذيرى،2- امكان 

كشت و كار، 3- جنس خاك.

جنس زمين

كميسارياى عالى پناهندگان 
سازمان ملل8، (2007)

فالحى، (1386)

سايت مورد انتخاب بايد فضاى سبز(چمنزار، بوته زار و درخت ها)كافى داشته باشد. وجود چوب هاى هيزمى  در 
سايت به عنوان منابع با ارزش سوختى مورد نياز هستند، بنابراين يك زمين مناسب مى بايست هم داراى درختان 

سبز و هم داراى منابع چوب جهت استفاده به عنوان هيزم باشد.

فضاى سبز و منابع 
سوخت

كلى9، (2007)
فالحى،(1386)

بايد در نظر داشت كه تركيب گروه هاى جمعيت بى خانمان همگون نيست.در مورد فرهنگ و سنت بايد به دو 
مورد توجه كرد:1- تركيب گروه هاى جمعيتى،2- مجاورت مناطق حساس. فرهنگ و سنت

كورليس و
ويتال10، (2005)

در اين ارتباط دو نكته از اهميت ويژه اى برخوردار است:
1- خطرهاى زيست محيطى و بيمارى ها

2- تغييرات فصلى

شرايط آب و هوايى، 
سالمت محلى و 

ريسك هاى مربوطه ديگر
كلى2، (2007)
پروژه اسفير11،

(2004)

مشورت كردن با مردم بى خانمان كه قرار است از اردوگاه استفاده كنند و مشورت كردن با ساكنين اطراف 
اردوگاه مى تواند از هرگونه تعارض جلوگيرى كند و يا آن  را محدود نمايد. نظر مردم

شپرد و هيل12،
(1994)

چلندر13، (1998)

به طور كلى مكان انتخاب شده بايد داراى توجيه اقتصادى نيز باشد. اين شاخص شامل مواردى چون هزينه هاى 
راه اندازى مانند قيمت زمين، هزينه آماده سازى محل و غيره مى شود و نيز شامل مالحظات اقتصادى بعد از 

راه اندازى محل اسكان موقت مانند هزينه نگهدارى محل مى باشد. بنابراين در اين ارتباط دو نكته حائز اهميت مي 
باشد: 1- هزينه راه اندازى. 2 - هزينه هاى بعد از راه اندازى.

مالحظات اقتصادى

صائبى، (1387)
برادران شركا، (1388)

با توجه به تحليل خسارت هاى انجام شده، مى توان از نتايج آن استفاده نمود تا مناطقى انتخاب شود كه از مناطق 
داراى خسارت شديد فاصله داشته باشد. همچنين مى توان از مناطق كمتر آسيب ديده نيز استفاده كرد.

مكان يابى براساس 
نتايج تحليل خسارت

1. UNHCR, 2007
2. Chalinder, 1998
3. Kelly, 2007               
4. Kelly, 2007                
5. The Sphere project, 2004
6. Twigg, 2002 
7. Chalinder, 1998

8. UNHCR, 2007  
9. Kelly, 2007                
10. Corellis & Vital, 2005
11. The Sphere project, 2004 
12. Sheppard & Hill, 1994
13. Chalinder, 1998
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فرقانى و در بندى، (1394) نيز در مقاله اى تحت عنوان ارزيابى 
با  زلزله  از  پس  موقت  اسكان  مكان هاي  انتخاب  در  مؤثر  عوامل 

استفاده از GIS و تكنيك AHP (مطالعة موردي: منطقة 4 كرمان)، 
به شاخص هايى براى مكان يابى مراكز اسكان موقت اشاره كرده اند:

جدول2. شاخص هاى مؤثر در مكان يابى اسكان موقت
توضيحاتشاخص

بررسى محدوديت زمين شناختى و زيست محيطى 1
محدوده كه شامل اثرات موقت و دائمى  است

دوري از گسل؛ دوري از حريم قنات؛ احداث نكردن روي خاك هاي سست؛ سطح آب هاي زيرزمينى؛ 
وضعيت توپوگرافى؛ كاربري قبلى محدوده.

قرارگيري در بافت مسكونى و در مركز محله.بررسى مشخصات كالبدي بافت شهري2
فاصله از محدوده هايى با آسيب پذيري باال.

احداث مراكز اسكان موقت در محدوده هايى با 3
تراكم باالي جمعيت

با توجه به اينكه تراكم جمعيتى، با آسيب پذيري در برابر زلزله رابطة مستقيم دارد؛ به منظور استفاده از 
حداكثر توان مراكز در حداقل زمان ممكن براي پاسخگويى به نيازهاي آسيب ديدگان، الزم است محل 

احداث مراكز به بافت هاي مسكونى با تراكم باال، نزديك باشد.
وسعت سايت؛ موقعيت مكانى مراكز اسكان در محدوده؛ امكان توسعه ى محدوده.بررسى مشخصات كالبدي محدوده4
نزديكى به بزرگراه ها و خيابان هاي اصلى؛ بررسى و تأمين مسير دسترسى جايگزين.بررسى دسترسى مناسب به شبكه ى ارتباطى5

بررسى همجواري با كاربري هاي شهري سازگاربا 6
عملكرد مراكز اسكان

هم جوارى و نزديكى با: بيمارستان و درمانگاه ها؛ مراكز امدادرسانى؛ آتش نشانى؛ شهرداري منطقه؛
مراكز پشتيبانى و پايگاه هاي مديريت بحران منطقه.

رعايت فاصله ى مناسب حريم با كاربري هاي شهري 7
ناسازگار

رعايت فاصله از: پمپ بنزين؛ دكل برق فشار قوي؛ شاهراه انتقال گاز؛ محل نگهداري مواد شيميايى 
خطرناك بسته به نوع مواد خطرناك؛ محل صنايع خطرساز؛ ساختمان هاي بلند مرتبه؛ حريم سيل، بسته 

به عمق مسيل؛ حريم خطوط ايستگاه مترو؛ ساير تأسيسات و بناهاي زيرزمينى.
بررسى سهولت تأمين ايمنى مراكز اسكان، كنترل ورود و خروج از مراكز و تأمين موانع امنيتى اطراف آن.امنيت8

رعايت فاصله ى حداقلى بين مراكز9
به منظور حفظ حريم حداقلى و حفظ حداكثر مراكز براي پشتيبانى يكديگر، الزم است تا اين فواصل 

بررسى شوند:
مالكيت محدوده؛ وجود موافقت نامه ى تغيير كاربري زمين محدوده؛ وجود سيستم هاي دفع فاضالب و 

تأمين بهداشت عمومى.

چهار  حاضر،  پژوهش  در  آمده،  بعمل  بررسى هاى  به  توجه  با 
عملكردى  عوامل  كالبدى،  عوامل  طبيعى،  (عوامل  اصلى  معيار 
از  فاصله  گسل،  از  (فاصله  معيار  زير  يازده  و  جمعيتى)  عوامل  و 
مسيل، دسترسى به معابر ارتباطى، پارك ها، نزديكى به منابع آب، 
خطرزا،  تجهيزات  و  تأسيسات  از  فاصله  سوخت،  منابع  از  فاصله 
نزديكى به مراكز درمانى، نزديكى به مراكز آتشنشانى، نزديكى به 
مراكز نظامى و تراكم جمعيت)؛ براى مكان يابى مراكز اسكان موقت 
در منطقه 2 تهران مورد ارزيابى قرار گرفته اند. عوامل طبيعى شامل: 
ارتباطى،  معابر  به  دسترسى  شامل:  كالبدى  عوامل  مسيل؛  گسل، 
فاصله  آب،  منابع  به  نزديكى  شامل:  عملكردى  عوامل  پارك ها؛ 
نزديكى  خطرزا،  تجهيزات  و  تأسيسات  از  فاصله  سوخت،  منابع  از 
مراكز  به  نزديكى  آتشنشانى،  مراكز  به  نزديكى  درمانى،  مراكز  به 
است،  جمعيت  تراكم  ميزان  شامل  كه  جمعيتى  عوامل  و  نظامى؛ 
مى باشند. معيارهاى مورد بررسى توسط افراد خبره در اين زمينه، با 

تكنيك (AHP)، وزن دهى شده اند.
در پرسش نامه طراحي شده براى وزن دهى توسط افراد خبره، بر 

اساس جدول مقياس هاي1-9 كه توسط ال ساعتى صاحب نظر اين 
عرصه مطرح شده است، بايستي به هر سؤال امتيازي بين اعداد 1 
تا 9 داده شود. نمره يك نمايانگر اهميت يكسان دو عنصر است و 
نمره 9 نشان دهنده اهميت بسيار زياد يك عنصر در مقايسه با عنصر 
ديگر مي باشد. درجه اهميت اعداد 1 تا 9 در مقايسات دو به دو در 

ذيل ارائه شده اند. 
 AHP جدول3. درجه اهميت نسبى استفاده شده در تكنيك 

درجه اهميت در مقايسه دو به دومقدار عددى
اهميت يكسان1
كمي مهم تر تا اهميت يكسان2
كمي مهم تر3
اهميت زياد تا كمي مهم تر4
اهميت زياد5
اهميت خيلي زياد تا اهميت زياد6
اهميت خيلي زياد7
كامًال مهم تر تا اهميت خيلي زياد8
كامًال مهم تر9
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افزار Expert Choice وارد شده و محاسبات الزم صورت گرفته است. پس از گرد آورى پرسش نامه ها، اطالعات جمع آورى شده، در نرم 

Expert Choice جدول4. مقايسه زوجى معيارها و وزن نسبى معيارها در نرم افزار

Expert Choice شكل3. نمودار تحليل انجام شده از معيارها در نرم افزار

جدول5. مقايسه زوجى زير معيارها و وزن نسبى زيرمعيارها
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گسل (فاصله)0,38856797384431

مسيل (فاصله)×0,1294222211231

دسترسى به معابر ارتباطى (نزديكى)××0,129422232521

فضاى  سبز (پارك ها)×××0,06562323121

منابع آب (نزديكى)××××0,0862634221

منابع سوخت(فاصله)×××××0,064844321

تأسيسات و تجهيزات خطرزا (فاصله)××××××0,05565531

مراكز درمانى (نزديكى)×××××××0,0347551

مراكز آتشنشانى (نزديكى)××××××××0,016831

مراكز نظامى×××××××××0,01021

تراكم جمعيت××××××××××0,0251
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ابتدا  مى بايست  اليه ها،  ارزش گذارى  فرآيند  انجام  منظور  به 
منظور  همين  به  شوند.  سازى(رسترسازى)  استاندارد  نقشه ها 
 Euclidean دستور  با  نظر  مورد  معيارهاى  تمام  نقشه هاى 
Distance در ArcMap رستر سازى شدند. توانايى GIS در توليد 

مديران  و  پژوهشگران  توسط  وضعيت  درك  به  تحليلى  نقشه هاى 
در  لذا   .(2019 حسينى١،  و  مى كند(قلمبردزفولى  شايانى  كمك 

ادامه، فرايند نقشه هاى ارزش گذارى اليه جهت تلفيق ايجاد شد.

1. Ghalambordezfooli & Hosseini, 2019

شكل4. نفشه هاى رسترسازى شده ى معيارهاى مكان يابى
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تهيه  و  زيرمعيارها  و  معيارها  از  كدام  هر  وزن  محاسبه  از  بعد 
نقشه هاى رسترسازى شده ى مورد نياز براي مكان يابى مراكز اسكان 

موقت در منطقه مورد مطالعه، نقشه هاى ارزش گذارى شده با توجه 
به وزن معيارها و زير معيارها تهيه شدند.

ادامه شكل4. نفشه هاى رسترسازى شده ى معيارهاى مكان يابى

شكل5. نقشه هاى  اليه هاى وزن دار(ارزش گذارى شده) معيارهاى مكان يابى
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ادامه شكل5. نقشه هاى  اليه هاى وزن دار(ارزش گذارى شده) معيارهاى مكان يابى

پس از محاسبه وزن اليه ها، بايد نقشه هايى كه طبقه بندى مجدد 
شده و براى ورودى مدل آماده  شده اند، وارد مدل شده و وزن هاى 
بدست آمده را وارد كرد و در مرحله ى آخر با تلفيق اليه ها در محيط 
نرم افزار  ArcMap نقشه ى مجموع وزن هاى معيارهاى مختلف را 
به دست آورد كه با طبقه بندى اليه، به 9 طبقه تقسيم شده و خروجى 

حاصل از اين مدل، نقشه نهايى مكان هاى مناسب براى مراكز اسكان 
موقت در منطقه مورد مطالعه را نشان مى دهد. اين بدين معناست 
كه اگر در صورت وقوع سوانح، نياز به احداث مراكز اسكان موقت 
باشد، لكه ى سبز رنگ در نقشه به عنوان اولويت اول جهت ايجاد 

پايگاه اسكان موقت در نظر گرفته مى شود.
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شكل7. نقشه مكان هاى نهايى؛ پيشنهادى مناسب براى اسكان موقت شكل6. نقشه نهايى مكان يابى مراكز اسكان موقت منطقه  2 تهران
در منطقه  2 تهران

شكل8. معرفى مكان هاى نهايى؛ پيشنهادى مناسب براى اسكان موقت در منطقه ى 2 تهران

جنوب  و  شرق  جنوب  شرق،  نواحى  شد  گفته  كه  همان طور 
منطقه مورد مطالعه از شرايط بهتر و مطلوب ترى براى احداث مراكز 

اسكان موقت برخوردار هستند. 
و   Google Earth با  اليه ها  تطبيق  و  تلفيق،  نقشه  اساس  بر 
كاربرى اراضى، مشخص مى شود كه پهنه هاى مناسب براى مراكز 

خالى  فضاهاى  و  پارك ها  كاربرى هاى  شامل  بيشتر  موقت  اسكان 
و ورزشگاه هستند. با بررسى نتايج تحقيق و نقشه ى استخراج شده 
مراكز  برپايى  براى  مناسب  مكان هاى  ميدانى،  مطالعه  همچنين  و 
اسكان موقت در زمان وقوع سوانح در منطقه 2 تهران، شامل: پارك 
ايران زمين(باغ راه فدك)، محوطه هاى باز اطراف بيمارستان ميالد، 
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جاويد،  بوستان  زيارت،  و  حج  سازمان  محوطه  گفت وگو،  پارك 
بوستان طرشت و مجموعه ورزشى شهداى طرشت مى باشند.

نتيجه گيرى
مسئله ى  شهرها،  در  بحران  هرگونه  بروز  هنگام  در  طوركلى  به 
برپايى مراكز اسكان موقت اهميت بسيار زيادى خواهد داشت. اين 
از  پيش  برنامه ريزى  و  آمادگى  برنامه هاى  ترسيم  هدف  با  پژوهش 
بحران بر مبناى به كارگيرى سيستم اطالعات جغرافيايى و مدل هاى 
تصميم گيرى چند معياره در راستاى مكان يابى سايت براى اسكان 
موقت بر اساس برنامه از پيش تنظيم شده، در منطقه 2 شهر تهران 

مى باشد.
در اين مطالعه با استفاده از تكنيك AHP به تهيه نقشه پهنه هاى 
مناسب اسكان موقت پرداخته شد. پس از مشخص شدن معيارهاى 
از  مراتبى،  سلسله  نمودار  تهيه  و  موقت  اسكان  مكان يابى  در  مؤثر 
مقايسه  هم  به  نسبت  را  معيارها  تا  شد  خواسته  گيرندگان  تصميم 
كنند و اهميت نسبى عناصر را با استفاده از اعداد بيان كنند، در ادامه 
با استفاده از نظر كارشناسان و نرم افزار Expert Choice وزن هاى 
سلسله  تحليل  فرايند  از  استفاده  با  ادامه  در  گرديد.  محاسبه  معيار 
مراتبى (AHP) در محيط نرم افزار Arc GIS  نقشه نهايى مكان هاى 
مناسب براى اسكان موقت در منطقه 2 تهران تهيه و تنظيم گرديد.

جنوبى  و  شرق  جنوب  شرقى،  نواحى  مى دهد  نشان  نتايج      
موقت  اسكان  مراكز  احداث  منظور  به  بهترى  شرايط  از  منطقه 2 
برخوردار مى باشند، همچنين در نواحى نام برده، شريان هاى اصلى 
اسكان  مراكز  به  دسترسى  منظور  به  مناسبى  شرايط  شهر  مركزى 
موقت دارند و همچنين تحليل محدوده سرويس دهى مراكز اسكان 
دارد.  نواحى  اين  براى  مناسب  تقريبًا  پوشش  از  نشان  موقت، 
پژوهش ها در ارتباط با اين موضوع مى توانند بسيار گسترده باشند 
و بررسى و نگاه به مقوله اسكان موقت مى بايست همه جانبه مورد 
مطالعه و پژوهش قرار گيرد. پژوهش در مورد معمارى و طرح هاى 
بهينه براى اسكان موقت در كنار مطالعات مكان يابى، مى توانند به 

بهبود وضعيت پس از وقوع سوانح كمك شايانى نمايند.
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