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چكيده
زمينه و هدف: با توجه به قرار گرفتن ايران در كمربند لرزه اى آلپ-هيمااليا و براساس تجربه هاى متعدد زلزله در نقاط شهرى و روستايى و در اقليم هاى مختلف 
كشور، اهميت وجود برنامه بازسازى پيش از سانحه آشكار است. شهر قم از جمله پهنه هاى درمعرض خطر زياد (آئين نامه 2800) در كشور ايران است. از طرفى تجربه 
اسكان موقت در زلزله در نقاط جمعيتى متمركز و كالنشهرها در دهه هاى اخير وجود ندارد و اين امر به كار بردن تجربه هاى قبلى در مناطق روستايى و شهرهاى كم 

جمعيت و پراكنده را ناكارآمد مى كند.
 روش: روش تحقيق به كار گرفته شده در اين پژوهش، روش تركيبى كمى-كيفى با شيوه توصيفي- تحليلي از نوع مطالعات ميدانى و پيمايشي است. همچنين در راستاى 
جمع آورى داده ها از ابزار مطالعات كتابخانه اى و مشاهده، بررسى اسناد و مصاحبه با مسئولين و متخصصين و نيز بررسى نقشه ها و اسناد فرادست استفاده شده است.

يافته ها: برنامه ريزى جامع اسكان موقت شهر قم بايد براساس پايگاه داده جامع و قابل اعتماد و با درنظر گفتن ويژگى هاى جمعيتى از نظر كمى و كيفى در مقياس هاى 
مختلف شهرى، مناطق شهرى و محلى تدوين گردد. همچنين براى استفاده از ظرفيت زائرسرا و فضاهاى باز شهرى، عالوه بر بررسى و تعيين دقيق تعداد و ظرفيت 
آن ها، نيازمند ارائه يك طبقه بندى در آن ها براساس شاخص هاى اسكان موقت است تا در مرحله برنامه ريزى امكان سنجش ظرفيت واقعى اسكان هر قطعه كاربرى 

مشخص باشد.
نتيجه گيرى: در نتيجه اين پژوهش براساس شاخص هاى اسكان موقت استخراج شده از متون تخصصى و تجربه هاى جهانى، گزينه هاى داراى پتانسيل اسكان در شهر 
قم در هشت دسته مشخص گرديد. در ادامه با بررسى هريك از اين گزينه ها، ظرفيت و مكان هريك به تفكيك مناطق هشتگانه شهر قم طبقه بندى شد. در پايان نيز 
با مقايسه زوجى اين آلترناتيوها براساس شاخص هاى موجود، نسبت به اولويت بندى آن ها اقدام شد. پروژه هاى تكميلى در مقياس مناطق شهرى و محلى نيز به ترتيب 

اولويت در جدولى ارائه شده است.
كليد واژه ها: برنامه ريزى، اسكان موقت، سايت اسكان، زلزله قم.
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Abstract
Background and objective: The necessity of pre-disaster reconstruction planning is obvious since Iran is located in the Alpine-Himalayas seis-
mic belt as well as according to several earthquake experiments in different urban and rural regions. Qom is one of the high risk zones in Iran 
(code 2800). On the other hand, there aren’t any experiments for temporary settlement after earthquake in concentrate population zones and 
metropolises in recent decades, which make inappropriate using previous experiments in rural and sparsely populated cities.
Method: The qualitative-quantitative and descriptive-analytical methods of field and survey studies were used as research method in this 
study. Library studies and observation tools, documentation and interviews with authorities and experts, as well as superior maps and docu-
ments were used, also, in order to collect data.
Findings: Comprehensive planning of temporary settlement in Qom should be compiled based on a comprehensive and reliable database, 
considering the demographic characteristics at different urban and local scales. It is also necessary to present a classification based on tempo-
rary settlement indexes in order to use whole capacity of hostels for pilgrims and urban open spaces, as well as considering their number and 
capacities, to determine the actual capacity of each area during planning phase. 
Conclusion: As a result, capable options for settlement in Qom are classified in eight categories based on the temporary settlement indexes 
obtained from professional texts and global experiences, specialized literature and global experiences. Then, each category was considered 
and their capacity and locations classified into eight district of Qom. Finally, prioritizing these alternatives by comparing them based on existing 
indices. Complementary projects at the urban and local scale are given priority in a table, as well as.
Keywords: Planning, Temporary settlement, Accommodation Site, Qom Earthquake
Citation (APA 6th ed.): Motaki Z, Haj Ebrahim Zargar A, Khorshidian A, Mirghasemi M. (2020, Winter). Planning for sites having ability to 
temporary settlement in urban scale in AHP method in Qom. Disaster Prevention and Management Knowledge Quarterly (DPMK), 9(4),.
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مقدمه 
در  كه  مى گردد  محسوب  جهان  لرزه خيز  مناطق  جزء  ايران  فالت 
قرن اخير و طى ده هاى متمادى زلزله هاى مختلفى را در نقاط شهرى 
گرفتن  قرار  به  باتوجه  نيز  قم  شهر  است.  كرده  تجربه  روستايى  و 
همچنين  و   (2800 (آئين نامه  زياد  نسبى  خطر  با  لرزه اى  پهنه  در 
جمله  از  غيركالبدى  و  كالبدى  بخش هاى  در  آسيب پذيرى  وجود 
وجود بافت فرسوده گسترده، زيرساخت هاى نامناسب و فقدان برنامه 
بازسازى پس از زلزله احتمالى در معرض ريسك قرار دارد. همچنين 
فقدان تجربه زلزله در مناطق سكونتى با تراكم و تعداد جمعيت زياد 
جدى  چالش  يك  كالنشهر را به  يك  نيز مواجهه با اين سانحه در 

تبديل مى كند. 
به  مديريت،  سطوح  همه  در  بنيادى  مقوالت  از  برنامه ريزى 
با  بنابراين  مى گردد.  محسوب  منطقه اى  و  شهرى  مديريت  ويژه 
توجه به تعاريف برنامه ريزى و در نظر گرفتن رويكرد برنامه ريزى 
شهرى، برنامه ريزى سكونتگاه هاى موقت را مى توان تعيين اهداف و 
راهبردهاى مورد نياز در زمان پس از سانحه براى تصميم گيرى درباره 
وضعيت بازماندگان در زمينه هاى كالبدى و غير كالبدى و در ارتباط 
با محيط زيست و جوامع اطراف تعريف كرد. توجه به نحوه تخصيص 
زمين در زمان اسكان موقت از جمله عواملى است كه اثرات آن تا 

ماه ها و حتى سال ها مى تواند بر كالبد شهر پايدار بماند. 
در اين پژوهش به چگونگى بررسى سايت هاى داراى پتانسيل 
اسكان موقت در مقياس شهرى براساس شاخص هاى سكونت گزينى 
مراتبى  سلسله  تحليل  روش  از  استفاه  با  آن هاى  الويت بندى  و 
موضوع  اهميت  بررسى  با  ابتدا  در  است.  شده  پرداخته   (AHP)
شد.  پرداخته  شهرى  مقياس  در  برنامه  تدوين  ضرورت  به  پژوهش 
سپس با مرور متون تخصصى مرتبط با موضوع و تجربه هاى انجام 
شده در نقاط مختلف دنيا شاخص هاى مورد نياز براى برنامه ريزى 
اسكان موقت پس از سانحه استخراج گرديد. شناخت شهر از نظر 
ويژگى هاى كالبدى و غيركالبدى و بررسى زيرساخت هاى موجود 
براى تعيين آلترناتيوهاى موجود انجام شد. در قسمت نتيجه گيرى 
كار نيز با استفاده از شاخص هاى استخراج شده، سايت هاى داراى 
ظرفيت اسكان در محيط پروژه مشخص و با مقايسه زوجى آن ها 
در  تحقيق  اين  گرديد.  طبقه بندى  اسكان،  شاخص هاى  براساس 

راستاى تحقق اهداف پژوهش در پى پاسخ به سواالت ذيل مى باشد:
برنامه ريزى راهبردى اسكان موقت با توجه به ويژگى هاى شهر 

قم پس از زلزله احتمالى چگونه بايد باشد؟
كاربرى هاى داراى پتانسيل برنامه ريزى براى اسكان موقت پس 

از زلزله احتمالى قم كدام است؟

روش 
به منظور اتخاذ روش تحقيق مناسب براى انجام اين پژوهش، ابتدا 
به بررسى روش هاى به كار رفته در مبانى نظرى و تجربه هاى مشابه 
جهانى پرداخته شد. با توجه به شرايط پژوهش حاضر، روش تحقيق 
و  ميدانى  مطالعات  نوع  از  تحليلى   - توصيفى  روش  مقتضى، 
پيماشى با رويكرد كيفى اتخاذ شد. همچنين براى تحليل جنبه هاى 

جمعيتى و توزيع امكانات از رويكرد كمى استفاده مى شود.
براى انجام هركار پژوهشى نياز به جمع آورى داده هاى مورد نياز 
مرتبط با موضوع تحقيق است. به منظور جمع آورى و تحليل داده ها 
كيفى در راستاى شناخت و تحليل كالبدى و فيزيكى از ابزارهاى 
مختلفى مانند مشاهده، بررسى اسنادى و كتابخانه اى، بررسى نقشه ها 
كمى  داده هاى  مى شود.  استفاده  مسئولين  با  ساختاريافته  مصاحبه  و 

نيز با مراجعه به اسناد رسمى جمع آورى شده است.
از  به 20نفر  شاخص ها،  دهى  وزن  و  اولويت بندى  انجام  براى 
خبرگان مطلع و با تجربه در زمينه اسكان موقت و مسئولين مرتبط 
با  اسكان موقت در قم كه داراى تجربه كار ميدانى در ساير سوانح 
در ديگر نقاط كشور بوده اند، مراجعه و براى اين منظور از روش 
مصاحبه ساختاريافته استفاده گرديد. به منظور تعيين روايى پروژه 
از روش اعتبار صورى با مراجعه به اساتيد خبره در راستاى تصحيح 
بازآزمايى١  روش  از  همچنين  و  استفاده  هدف،  مناسب  پرسشنامه 
با  ترتيب،  اين  به  شد.  استفاده  پژوهش  اهداف  پايايى  تعيين  براى 
مراجعه به خبرگان و تعدادى از مسئولين و كارشناسان داراى تجربه 
در زمينه اسكان موقت در سوانح ساير مناطق از جمله بنيادمسكن 
مديريت  سازمان  قم،  احمر  هالل  جمعيت  قم،  شهر  اسالمى  انقالب 
بحران استاندارى قم و معاونت مديريت بحران شهردارى قم نتايج 

استخراج و طبقه بندى گرديد.

1. Test-Retset
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يافته ها
تعريف برنامه ريزى از ديد صاحب نظران مقوله اى سهل و ممتنع است. 
تعاريف و طبقه بندى هاى گوناگونى در زمينه برنامه ريزى ارائه شده 
است. آشنايى با اين مقوالت به منظور تدوين برنامه ريزى كاربردى 

و منطقى براى سكونتگاه  هاى موقت امرى اجتناب ناپذير مى باشد.
با وجودى كه سازوكار برنامه ريزى در جوامع گوناگون داراى 
نقش، مقصود، جايگاه، انگيزه و پيامدهاى ويژه خود است؛ پيدايى 
و رشد آن را مى توان همچون يك فرايند افزوده شده به فرايندهاى 
از پيش موجود هر جامعه نيز مشاهده نمود. به هر روى، اصلى ترين 
و متداول ترين زمينه بروز برنامه ريزى، جوامع صنعتى پيشرفته بوده 
است كه سيستم برنامه ريزى را همچون بخشى از نقش در حال رشد 
حكومت هاى خود به كار گرفته اند. (عبدى دانشپور 1394، ص13)

طور  به  كه  است  شده  ارائه  برنامه ريزى  از  مختلفى  تعاريف 
اختصار عبارتند از:

تعيين هدف، يافتن و ساختن راه وصول به آن، • 
تصميم گيرى در مورد اينكه چه كارهايى بايد انجام گيرد، • 
تجسم و طراحى وضعيت مطلوب در آينده و يافتن و ساختن • 

راه ها و وسايلى كه رسيدن به آن را فراهم كند، 
طراحى عملياتى كه موضوعى را بر مبناى شيوه اى كه از پيش • 

تعريف شده تغيير دهد، 
كار،  انجام  به  اقدام  يا  نظر،  مورد  هدف  به  يافتن  دست  براى 
تالش ذهنى يا برنامه ريزى بايد قبل از تالش فيزيكى كافى صورت 

بگيرد. (دفتر تحقيقات كاربردى ناجا 2006)
نيز  شهر٢  فضايى  برنامه ريزى  را  آن  كه  شهرى١  "برنامه ريزى 
به  و  دوم  جهانى  جنگ  از  پيش  كشورها،  از  دربسيارى  ناميده اند، 
كاربست  و  حرفه  ريشه  اما  است،  داشته  سابقه  آن  از  پس  ويژه 
پاسخگويى  در  و  ميالدى  بيستم  سده  آغاز  در  بايد  را  برنامه ريزى٣ 
(كنترل)۴  مهار  سازوكار  سپردن  نتايج  از  گسترده  نارضايتى  به 
دگرگونى هاى شهرى به بازار، در فساد سياسى (وجزو آن) - كه در 
شرايط بد اجتماعى، اقتصادى و كالبدى شهرهاى صنعتى رو به رشد 

1. urban planning
2. urban spatial planning
3. planning practice
4. control mechanism

جلوه داشت - جست وجو نمود." (عبدى دانشپور 1394، ص 11)
فالحى رشد بى سابقه شرايط اضطرارى به واسطه وقوع سوانح 
بحران  مديريت  و  برنامه ريزى  براى  چالشى  عنوان  به  را  طبيعى 
براى  موقت  سكونتگاه هاى  به  نياز  افزايش  به  توجه  با  برمى شمرد. 
به  پرداختن  ضرورت  طبيعى،  حوادث  سانحه ديدگان  و  آوارگان 
مقوله برنامه ريزى سكونتگاه هاى موقت به اثبات مى رسد. زمانى كه 
مى شوند،  ساكن  منطقه اى  در  ناگهانى  طور  به  آوارگان  از  عده اى 
نيازهايشان  رفع  جهت  در  را  خود  توانمندى هاى  طرف  يك  از 
و  ناپايدارى  ايجاد  باعث  مى توانند  ديگر  طرف  از  و  مى دهند  بروز 
شكنندگى اقتصادى و اجتماعى در منطقه شوند كه گاهى منجر به 
به  توجه  ديگر  رويكرد  مى گردد.  محلى  اهالى  با  ومناقشه  درگيرى 
آوارگان به عنوان «منابع» است كه در ارتباط با شرايط اقتصادى 
واقع  در  مى باشد.  محلى  جمعيت  با  تعامل  در  و  منطقه  اجتماعى  و 
رويكرد برنامه ريزى «با آوارگان» و نه «براى آوارگان» مى تواند در 
ايجاد انطباق نيازهاى كالبدى و اجتماعى آن ها و با در نظر گرفتن 
مسائل بوم شناسى و اقتصادى منطقه انجام گيرد. به طور كلى توجه 
همچنين  و  آن ها  زندگى  نحوه  ارتقاء  راستاى  در  سانحه ديدگان  به 
در  قبول  قابل  ارتباطات  كار،  و  كسب  بازار  و  منابع  به  دسترسى 
برنامه  جهت  در  زيست  محيط  كالبدى  تغييرات  و  سرمايه گذارى 

توسعه انجام پذيرد. (فالحى 1395، ص 51)
به منظور انتخاب سايت مناسب براى اسكان موقت، معيارهاى 
اين  است.  شده  پيشنهاد  مختلف  پژوهشگران  توسط  متعددى 

شاخص ها مى توانند به صورت زير خالصه شوند:
تعداد پناهندگان  .1
عملكرد سايت  .2

زيرساخت هاى موجود در سايت  .3
پيكربندى سايت  .4

دسترسى   .5
مقوالتى مرتبط با شاخص هاى باال وجود دارد كه در ادامه به طور 

خالصه توضيح داده شده اند.
تعداد پناهندگان: با توجه به تعداد پناهندگان بايد دو مقوله اصلى 
را مدنظر قرار داد كه شامل تعداد پناهندگان در گروه هاى اسكان 
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مختلف يا توده  هاست و حداكثر ظرفيت هر مجموعه مى باشد. بولونا 
(1997a) سه رقم 100، 250 و 400 را به عنوان تعداد حداكثر 
افراد در گروه هاى اسكان، بسته به وضعيت شهر آسيب ديده، تعداد 
آن ها،  توانايى هاى  و  كمكى  كارگران  تعداد  بى خانمان،  افراد  كل 
بعدى  بخش هاى  در  كه  ديگر  معيارهاى  و  كمكى  منابع  وضعيت 

مورد بحث قرار مى گيرد را مناسب مى داند.
با  ناسازگار  تقابل  حداقل  باال،  نسبتا  راندمان  سايت:  عملكرد 
ساير اجزاى شهر و با عملكردهاى مختلف، وجود فضاهاى باز براى 
توسعه مورد نياز، مسائلى است كه بايد با توجه به عملكرد سايت 

مورد توجه قرار گيرد.
فاضالب،  و  آب  سيستم هاى  سايت:   در  الزم  زيرساخت هاى 
سيستم تامين انرژى، سيستم تخليه آب سطحى و سيستم ارتباطى 
مسائل مربوط به زيرساخت ها هستند. پارك ها و ساير اماكن عمومى 
سبز، مراكز خريد، استاديوم ها و پاركينگ ها، مكان هاى بالقوه خوبى 
مناطق  مى باشند.  كافى  زيرساخت هاى  داراى  معموال  كه  هستند 
تسهيالت  خروجى هاى  و  ورودى  با  معمول  طور  به  كه  كمپينگ 
شهرى مجهز شده اند، بهترين مكان براى سرپناه هاى موقت مى باشند.

پيكر بندى سايت: با توجه به پيكربندى سايت، هندسه زمين، 
مورد  در  گيرد.  قرار  توجه  مورد  بايد  جهت گيرى  و  زمين  شيب 

معمارى  طراحى  نقش  موقت،  سرپناه هاى  براى  محدود  فضاهاى 
براى بهترين استفاده از منطقه محدود در دسترس، بسيار مهم خواهد 

بود.
و  اصلى،  خيابان هاى  يا  بزرگراه ها  به  بودن  نزديك  دسترسى: 
مسائل  بيمارستان ها،  مانند  ضرورى  تسهيالت  به  نزديكى  همچنين 
مهمى در ارتباط با دسترسى است. ديگر مسائل مهم در اين زمينه، 
است.  زلزله  از  پس  ترافيك  جريان  و  دسترسى  راه هاى  عرض 

(جوان فرونده، حسينى و صادق زاده 2008)١
به طور كلى و با هر روش و رويكردى كه به مرحله ى سرپناه 
موقت نگريسته شود، اين مرحله نمى تواند يك فرآيند مجزا و تفكيك 
شده از ساير مراحل اجراى برنامه بازسازى باشد. آنچه مسلم است، 
برنامه ريزى براى مرحله اسكان موقت، چه به صورت مرحله اى و چه 
به صورت پيوسته در برنامه بازسازى قرار گيرد يا اينكه چه توسط 
مقامات و مسئولين بازسازى اجرا يا به خود مردم واگذار شود، در 
اهداف  به  دستيابى  و  بازتوانى  مرحله  به  رسيدن  كيفيت  و  سرعت 
توسعه پايدار در منطقه از اهميت اجتناب ناپذيرى برخودار است. 
تنگاتنگ  ارتباط  سرخ،  صليب  و  احمر  هالل  بين المللى  فدراسيون 
مرحله اسكان موقت با ساير مراحل و روش هاى گوناگون آن را به 

صورت دياگرام (شكل 1) زير ارائه كرده است.

1. Javan Forouzandeh, Hosseini and Sadeghzadeh 2008

شكل 1: همپوشانى تعريف سرپناه براساس حركت در زمان پس از سانحه (فدراسيون بين المللى صليب سرخ 2013، ص8)



 361 زهير متكى و همكاران /  برنامه ريزى سايت هاى داراى پتانسيل اسكان موقت در مقياس شهرى با روش AHP در شهر قم

از  پس  موقت  اسكان  فرآيند  اجراى  در  مختلفى  رويكردهاى 
اين  از  بسيارى  است.  شده  گرفته  كار  به  مختلف  نقاط  در  سوانح 
مديريتى  و  برنامه ريزى  جنس  از  برخى  و  كالبدى  رويكردها صرفا 
بوده اند. روش هاى تركيبى برنامه ريزى-مديريتى و كالبدى نيز در 
پروژه هايى به كار گرفته شده كه داراى مزايايى نسبت به روش هاى 

صرفا كالبدى يا از جنس برنامه ريزى بوده اند.
طرح  يك  كه  شده  گرفته  تصميم  شيلى   2010 زلزله  در 
يارانه اى با استفاده از كارت هاى الكترونيكى اجرا شود. اين طرح، 
تحويل اقالم اضطرارى را تكميل مى كرد، زيرا اين امر براى بهبود 
راه حل هاى خانه سازى از طريق خريد اقالم مختلف خانگى و همچنين 
پولى  ارزش  بود.  امكان پذير  آسيب ديده  خانه هاى  بازسازى  مصالح 
شد.  تعيين  زمان  آن  در  قانونى  دستمزد  حداقل  براساس  كارت 
و  مشاركت كننده  تامين كنندگان  از  طرف  دو  هر  سازمان  اين 
ذينفعان را در مورد استفاده از كارت آموزش داد. در يك ارزيابى 
فروشگاه هاى  كارمندان  عمدتا  كارت ها،  دريافت كنندگان  پروژه، 
سخت افزارى مطلع از پروژه شناخته شدند. كاركنان فروشگاه هاى 
سخت افزارى با كاتالوگ محصوالت به جوامع سفر مى كردند. اين 
كمك  داشتند  نقل  و  حمل  به  محدود  دسترسى  كه  افرادى  به  امر 
مى كرد. مشاركت با برنامه مسئوليت اجتماعى شركتى يك شركت 
تأييد  را  بهره بردار  اطالعات  شركت،  اين  كه  شد  برقرار  شيليايى 
تماس  مركز  يك  و  مى كرد  چاپ  را  مربوطه  مستندات  مى كرد، 
كارت  از  استفاده  مورد  در  سوال  گونه  هر  به  پاسخ  براى  را  دائمى 
بهره برداران  به  كه  شد  داير  نيز  تماس  مركز  يك  كرد.  راه اندازى 
اين امكان را مى داد تا ميزان بودجه باقى مانده در كارت و همچنين 
بر  كارت  اعتبار  كند.  مشخص  را  مشاركت كننده  فروشگاه هاى 
روى نوار مغناطيسى و همچنين تاريخ انقضا نيز بر روى هر كارت 
توسط سازنده تنظيم و چاپ شد. با توجه به زمان الزم براى توزيع 
كارت، برخى از ذينفعان زمان كمترى براى خريد مصالح داشتند. 

(پروژه هاى سرپناه١ 2010، ص 8-6)
در پروژه اسكان موقت پس از زلزله بم، با استفاده از نقشه هاى 
هوايى و نقشه هاى وضع موجود كاربرى زمين شهر، براى انتخاب 
اين  به  هرچيز  از  قبل  بود.  شده  مطالعه  موقت  اسكان  مكان هاى 

1. SHELTER PROJECTS 2010

متفرق  و  متعدد  استقرار،  مكان هاى  كه  است  شده  تكيه  سياست 
باشند. به عالوه، پيش بينى شده است محل هاى استقرار طورى باشد 
سكونت  محل هاى  به  نزديك  حوزه هاى  در  مختلف  گروه هاى  كه 
قبلى خويش مستقر شوند. در اين حالت هم مبناى استقرار مردم در 
علقه هاى  با  مردم  هم  و  مى شود  مشخص  موقت  اسكان  سايت هاى 
مى كنند.  زندگى  هم محله هايشان  با  و  بوده  نزديك  خويش  محلى 
ساختار  و  مردم  فرهنگى  ويژگى هاى  از  شناخت  به  توجه  با  مضافا 
حدود  مى گردد  پيشنهاد  مردم  سكونتگاه هاى  خانه باغى  و  باغ شهرى 
50٪ واحدهاى اسكان موقت در محوطه باز و باغ خانه باغ ها جاى 
داخل  در  صدرالذكر  عكس هاى  و  نقشه ها  از  استفاده  با  شوند.  داده 
اسكان  مكان هاى  انتخاب  براى  شهر  جامع  طرح  خدماتى  محدوده 
موقت هاى نيمه متمركز جستجو شده است.قسمت اعظم سطح شهر 
سايت هاى  انتخاب  امكان  كه  است  شده  پوشيده  نخلستان هايى  از 
جمعى و نيمه متمركز در آنجا مقدور نيست. لذا، در اين مرحله، در 
سطح شهر كليه مكان هايى كه با مشاهده عكس هاى هوايى احتماال 
اراضى خالى باير بودند و واحدهاى ساخته نشده تاسيسات شهرى، 
نظير محل ورزشگاه ها و پادگان ها بررسى و به عنوان آلترناتيوهاى 
بررسى  با  شده اند.  انتخاب  موقت  اسكان  سايت هاى  (گزينه هاى) 
نقشه  در  كه  شده بودند  شناسايى  شهر  سطح  در  نقطه  شده 43  ذكر 
زير(شكل2)، عالمت گذارى و شماره گذارى شده اند. در اين مراكز 
فضاهاى  نظير  ديگرى  خدمات  به  احتياج  جمعيت  اسكان  بر  عالوه 
آموزشى، بهداشتى، درمانى و. داريم كه بايد اين كاربرى ها نيز در 
مراكز استقرار يابند. الزم به تذكر است كه اين مراكز تا حد امكان 
بهتر است از مراكز موجود در شهر كه امكان بازسازى و تعمير سريع 
كه  غربى  قسمت  در  خصوص  به  شوند.  انتخاب  دارد  وجود  آن ها 
ميزان تخريب كم مى باشد بايد، سريعا اقدام به بازسازى و تعميرات 
سطح  تا  خدماتى  مراكز  ايجاد  مى باشد  مهم  كه  آنچه  اما  نمود. 
شامل، فضاى  زيرمحالت در داخل اين سايت ها مى باشد كه بعضا 
مى باشند.  بهداشتى  و  تجارى  درمانى،  فضاى  دبستان،  آموزشى 
پيشنهاد 43 سايت اسكان موقت براساس مطالعات اوليه مى باشد و 
برنامه هاى  و  آمار  و  اطالعات  به  احتياج  مراكز  اين  تدقيق  براى 
با  هماهنگى  همچنين  و  بازسازى  تعيين  اولويت  جهت  سازمان ها 
ساير سازمان هاى مرتبط در اين امر شامل شركت آب و فاضالب، 
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شركت توزيع نيروى برق، بهداشت و درمان استان و. مى باشد. اين 
اطالعات به خصوص در زمينه تاسيسات شهرى بسيار حائز اهميت 
مى باشد. زيرا سامانه اصلى شبكه تامين برق و آب شهر صدمه ديده 
است و امكان بازسازى آن به صورت كامل احتياج به زمان زيادى 
دارد. اما مى توان براى كوتاه مدت با مرمت سريع از آن موقتا بهره 
نكته  اين  به  توجه  موقت  اسكان  محل هاى  انتخاب  در  لذا  گرفت. 
عمومى  برداشت  شيرهاى  از  مراكز  اين  در  مى باشد.  اهميت  حائز 
كه  پيش بينى  مى شود.  استفاده  ساكنان  نياز  مورد  آب  توزيع  جهت 
و  متمركز  نيمه  موقت  استقرار  سكونتى  واحد   10000 به  حدودا 
بم  شهر  براى  پراكنده  و  منفرد  موقت  اسكان  واحد  حدود 10000 
با  است.  شده  تشكيل  محله  و 18  ناحيه  پنج  از  بم  شهر  باشد.  نياز 
از  بعد  و  قبل  جمعيتى  تراكم  و  تخريب  كيفيت  و  كميت  به  توجه 
تخريب به نظر مى رسد، 20 محل استقرار با متوسط 500 جايگاه 
سكونت خانوار كفايت نمايد. اما از آنجا كه ابعاد زمين هاى منتخب 
متفاوت مى باشد انتظار مى رود پس از بررسى دقيق تر حداكثر 30 
نياز  خانوار  سكونت  جايگاه   400 متوسط  با  استقرار  محل  واحد 
باشد. نهايتا پيش بينى مى گردد تعداد جايگاه هاى سكونت خانوار در 

براى  باشد.  متغير   600 تا   300 بين  (سايت)  استقرار  مكان  هر 
شناخت مقدماتى نحوه چيدمان و تعداد جايگاه هاى سكونتى خانوار 

مطالعاتى انجام شد. (بهزادفر 1384)
گزينه هاى  از  يكى  عنوان  به  تهران  بوستان هاى  تجهيز  براى 
اسكان موقت، پس از مشخص شدن محل ساختگاه هاي اسكان، پالن 
كلي اردوگاه هاي اسكان موقت به تفكيك هر بوستان پس از انجام 
اردوگاه  هر  كلي  ظرفيت  منظور  اين  براي  گرديد.  تهيه  مطالعات 
بخش تعيين و متناسب با  همراه با فضاهاي اختصاص يافته به هر 
و  زيرساخت ها  طراحي  به  موجود  استانداردهاي  به  توجه  با  و  آن 
كليه  در  شده  انجام  احداث هاى  است.  شده  پرداخته  الزم  تاسيسات 
بوستان ها به صورت مشترك شامل موارد ذيل مي باشند: (امامى و 

كشانى 1391)
سكوي اسكان: به طور كلي سرپناه مناسب و معمول در ايران   .1
براي شرايط اضطراري چادر مي باشد. ليكن با توجه به اهداف 
مطرح شده در اردوگاه ها جهت اسكان موقت و با توجه به شرايط 
اقليمي اين شهر، مي بايست زيرسازي مناسب براي محل نصب 
شود كه در مراكز در نظر گرفته شده به  چادرها در نظرگرفته 

شكل 2. جانمايى اوليه سايت هاى اسكان موقت (ماخذ: مهندسين مشاور آرمانشهر)
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سكو  هر  مى باشد.  متر  ابعاد 2/1×3  با  بتني  سكوهاي  صورت 
قابليت اسكان 5 نفر را دارا مي باشد.

ابتداي  از  بهداشتي  سرويس هاي  از  بخشي  بهداشتي:  سرويس   .2
فعاليت اردوگاه ها آماده بهره  برداري بوده و به صورت سرويس 
بهداشتي ثابت شامل 20 چشمه تامين شده اند. بخش ديگري از 
سرويس ها با آغاز به كار اردوگاه پس از وقوع بحران قابليت 
بهره برداري خواهند داشت و در حال حاضر به صورت سكوهاي 
سرويس بهداشتي 5 چشمه در سطح بوستان ها تعبيه شده اند. به 
طور متوسط به ازاء هر 20 نفر يك سرويس بهداشتي و به ازاء 
هر 10 سرويس بهداشتي ثابت 90 سرويس  و 5 چشمه درنظر 

گرفته شده است.
سكوي آبخوري و برداشت آب: جهت تامين آب الزم براي   .3
مصارف مختلف نظير آشاميدن، پخت وپز، شست وشوي البسه 
وغيره، سكوهايي شامل 5 شير آبخوري و 3 شير برداشت آب 

در نظر گرفته شده است.
سكوي حمام: سكوهاي در نظر گرفته شده جهت حمام، پس از   .4
وقوع بحران قابليت بهره برداري خواهند داشت و به طور متوسط 

به ازاء هر 60 نفر يك دوش حمام در نظر گرفته شده است.
رفاه  و  ايمني  تامين  منظور  به  ژنراتور:  ديزل  اتاق  و  ديزل   .5
بازماندگان زلزله الزم است ساختگاه اسكان موقت پس از وقوع 
بحران بي وقفه برق داشته باشد. با توجه به آسيب پذيرى بالقوه 
شريان هاى انتقال نيرو و امكان قطع برق، الزم است امكانات 
گرفته  نظر  در  اسكان  ساختگاه هاى  در  (ژنراتور)  برق  تامين 
شود. به منظور حفاظت از سيستم هاي ديزل ژنراتور و متعلقات 
آن، سازه هاي اتاق ديزل ژنراتور طراحي و احداث گرديده اند.

سيستم هاي آبرساني و تصفيه آب: آب الزم جهت مصارف   .6
مختلف پناهجويان مي بايست توسط شبكه و سيستم آب رساني 
به بخش هاي مختلف اردوگاه انتقال يابد. به عالوه، بهداشت و 

سالمتي آن توسط سيستم هاي تصفيه تامين گردد.
منابع ذخيره آب: با توجه به آسيب پذير بودن شبكه انتقال آب   .7
شهري در زلزله و توجه به اين نكته كه آب مي بايست از ابتدا 
در ساختگاه وجود داشته باشد، مخازن آب اضطراري در محل 

اردوگاه هاي اسكان در نظر گرفته شده اند.

اسكان  ساختگاه هاي  كلي  طور  به  آتش نشاني:  سيستم هاي   .8
در  همچنين  مي باشند.  حساس  بسيار  آتش سوزي  مسئله  به 
محل هايي كه در مجاورت مناطق جنگلي مي باشند، بايد به اين 
امر توجه بيشتري داشت. براي اين منظور الزم است فضاهايي 
نظر  در  ساختگاه  هر  در  آتش نشاني  تجهيزات  استقرار  براي 

گرفته شود.
سيستم برق رساني، چراغ و پايه چراغ: جهت تامين نور كافي   .9
در سطح ساختگاه و نيز به ازاى هر سكوي اسكان، يك چراغ در 
نظر گرفته شده است. پايه چراغ ها طوري طراحي گرديده اند كه 
افراد ساكن در هر چادر جهت مصارف سرمايشي، گرمايشي و 

غيره بتوانند برق مورد نياز را تامين نمايند.
10. سكوي نانوايي: جهت تامين و پخت نان الزم جهت پناهجويان 
ساكن در ساختگاه هاي اسكان، در هر سايت متناسب با تعداد 

افراد يك تا 2 سكوي نانوايي در نظر گرفته شده است.
صورت  به  بوستان ها  كليه  در  شده  انجام  احداث هاى  بر  عالوه 
مشترك، در بوستان چيتگر با توجه به ويژگي هاي خاص ساختگاه 
چيتگر و ابعاد آن به صورت ويژه، 4 بخش جداگانه به شرح ذيل 
ديده شده است (شكل3). الزم به ذكر است در ساير ساختگاه ها به 
فراخور نياز بعد از وقوع بحران، موارد ذكر شده به صورت صحرايي 

و سازه هاي سريع االجرا ديده خواهند شد.
مركز درماني: هر ساختگاه اسكان موقت نيازمند يك مجموعه   .1
مركز  يك  بوستان  اين  در  باشد.  مي  بيمارستاني   - درماني 
درماني احداث شده است كه در دوران غير از بحران نيز قابليت 

بهره برداري خواهد داشت.
انبار تجهيزات: انبارها فضاهايي هستند كه تجهيزات مورد نياز   .2
در زمان بحران نظير چادرها وغيره در آنها نگه داري مي شوند. 
باتوجه به اينكه تجربه زلزله هاي اخير ايران و ساير نقاط جهان 
گذشته  زلزله هاي  در  مناسبي  عملكرد  سوله ها،  كه  داده  نشان 
داشته اند و در ساختگاه چيتگر ، يك انبار تجهيزات به صورت 

سوله احداث گرديده است. 
فساد  از  جلوگيري  و  غذايي  مواد  نگهداري  جهت  سردخانه:   .3
اقالم خوراكي مورد نياز ساكنين اردوگاه، سردخانه در ساختگاه 

چيتگر احداث گرديده است.
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فضاهاي  به  مي بايست  ساختگاه  از  بخشي  اداري:  ساختمان   .4
اقامتگاه،  حراست،  اردوگاه،  مديريت  جهت  خدماتي  اداري- 

ساختمان  منظور  هين  به  يابد.  اختصاص  غيره  و  اختالف  رفع 
اداري احداث گرديده است. 

سيستم برق رسانى، چراغ و پايه چراغ سرويس بهداشتى صحرايى

شكل 3. برخى از احداث هاى انجام شده به صورت مشترك در9 بوستان

ساختمان ادارىكانكس نانوايى

جدول 1. چارچوب نظرى تحقيق

 

 



 365 زهير متكى و همكاران /  برنامه ريزى سايت هاى داراى پتانسيل اسكان موقت در مقياس شهرى با روش AHP در شهر قم

پروژه،  انجام  فرآيند  در  شده  مرور  تخصصى  متون  اساس  بر 
اصول برنامه ريزى اسكان موقت در جدول2 به صورت زير استخراج 

شده است:

جدول 2: اصول برنامه ريزى الگوهاى اسكان موقت
برنامه ريزى فضايى شهر برنامه ريزى مشاركتى

برنامه ريزى براساس صنايع و 
زيرساخت هاى موجود جمعيت محلى

ارتقاء نقش مردم در برنامه ريزى ويژگى هاى بى خانمان ها
حفاظت مقامات ميزبان
امنيت رويه هاى خيرين
دسترسى تفاوت هاى فرهنگى اجتماعى

نگرانى هاى زيست محيطى اقشار خاص آسيب پذير
تعداد پناهندگان عملكرد سايت

زيرساخت هاى موجود در سايت پيكربندى سايت/ سازمان دهى 
فضايى

هندسه زمين شيب زمين
دسترسى به منابع عدالت

نزديكى به محل سكونت خدمات عمومى
رفاه فرهنگ

اسكان  برنامه  تطبيق  راستاى  در  پژوهش  محدوده  شناخت 
وسعت 11238  با  قم  استان  گرفت.  انجام  قم  شهر  مناسب  موقت 
جغرافيايى  مختصات  بين  ايران  مركزى  كريدور  در  مربع  كيلومتر 
50 درجه و 6 دقيقه تا 51 درجه و 58 دقيقه طول شرقى نسبت به 
نصف النهار گرينويچ و 34درجه و 9 دقيقه تا 35 درجه و11 دقيقه 
عرض شمالى نسبت به خط استوا واقع شده است و داراى جمعيتى 
بالغ بر 1292283 نفر (سرشمارى 95) مى باشد كه از اين ميزان 
1201160 نفر در بخش مركزى ساكن هستند. استان قم از سمت 
از  و  تهران  و  رى  ورامين،  شهرستان هاى  و  تهران  استان  به  شمال 
محدود مى شود.  كاشان  شهرستان  و  اصفهان  استان  به  جنوب  سمت 
تفرش،  ساوه،  شهرستان  و  شده  واقع  آن  غرب  در  مركزى  استان 
دارند.  قرار  قم  استان  غربى  جانب  در  محالت  و  دليجان  آشتيان، 
گرمسار  شهرستان  و  سمنان  استان  با  قم  استان  نيز  شرق  سمت  از 
جنوب  منطقه  آبريز  حوزه  كه  نيز  قم  نمك  درياچه  است.  همسايه 
مرز  محدوده  در  استان  شرقى  قسمت  در  مى شود،  محسوب  البرز 

استان قم با استان سمنان واقع است.

مقياس  در  پژوهش  نياز  مورد  كالبدى  ويژگى هاى  ادامه  در 
حركت  نظام  شهر،  ارتفاعى  نظام  اراضى،  كاربرى  جمله  از  شهرى، 
و دسترسى، نفوذپذيرى، دانه بندى بافت، سازه بناها، كيفيت بناها، 
كاركردى  نظام  بناها،  نماى  مصالح  عمربناها،  شهر،  تراكمى  نظام 
شهر، استخوان بندى شبكه معابر و زيرساخت ها و در پايان وضعيت 
اسكان  ظرفيت  داراى  فضاهاى  و  معدن  و  صنعت  شاخص هاى 

بررسى مى گردد.
زلزله خيزي  بررسي  منطقه،  يك  در  زلزله خيزي  شناخت  براي 
بلند مدت آن ضروري است. زيرا توزيع كوتاه مدت زلزله ها ممكن 
بدين منظور  نباشد.  طوالني تر  مدت  در  توزيع  نشان دهنده  است 
 1900 از  قبل  كه  زمين لرزه هايي  يعني  تاريخي  زمين لرزه هاي 
 1900 از  كه  دستگاهي  زمين لرزه هاي  و  افتاده اند  اتفاق  ميالدي 
بررسي  مورد  داده اند  رخ  مطالعه  مورد  گستره  در  بعد  به  ميالدي 
زمين لرزه ها  مطالعه  منظور  به  مي گيرند.  قرار  تحليل  و  تجزيه  و 
منابع  از  دستگاهي  و  تاريخي  زمين لرزه هاي  ابتدا  قم،  گستره  در 
ريزپهنه بندى  است. (مطالعات  گرديده  جمع آوري  گزارش  مختلف 

ژئوتكنيك لرزه اى شهر قم 1384)
تعدادى از زمين لرزه هاى مهم تاريخى عبارتند از:

855 م، ري. • 
864م، (ژانويه)، ري• 
958م ( 23 فوريه)، ري طالقان.• 
1778م(15 دسامبر) كاشان. • 

در  متعددى  زمين لرزه هاى  بعد،  به  ميالدى   1900 سال  از 
رخ داده و در قم حس شده  نواحى مركزى، شمالى و شرقى ايران 
زلزله  سيالخور (1909م)،  زلزله  به  مى توان  جمله  آن  از  كه  است 
بندپى- زلزله  تاالرود (1935م)،  زلزله  آه-مبارك آباد (1930م)، 

مازندارن(1957م)، زلزله بوئين زهرا (1962م) اشاره كرد. زلزله هاى 
فيروزآباد-كجور(1383ش)  زلزله  و  (1381ش)  چنگوره-آوج 
ريزپهنه بندى  مى باشند. (مطالعات  منطقه  اين  مهم  زلزله هاى  از  نيز 

ژئوتكنيك لرزه اى شهر قم 1384)
تلفات  البته  كه  قم  در  داده  رخ  مهم  و  اخير  زلزله هاى  جمله  از 

چندانى نداشته نيز، بايد به دو مورد زير اشاره كرد:
زلزله كهك: دراستان قم زلزله هاي خفيف تا 5 ريشتر بطور مكرر 
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هرساله وجود دارد و آخرين زلزله كه موجب خسارت نيز شد زلزله 
 6/5 بزرگاى  با  شهركهك  مركزيت  به   86/3/28 مورخ   17:59
رابه  وخساراتي  لرزيد  بشدت  استان  كل  كه  بود  ريشتر  مقياس  در 
كليه بخش ها وارد ساخت. دراين زلزله حدود 1560 واحد مسكوني 
اين  خوشبختانه  شدند.  رامتحمل  تومان  ميليارد  بر6  بالغ  خساراتي 
زلزله هيچ گونه تلفات جاني نداشت و تنها 4 زخمي برجاي گذاشت. 

(سازمان مديريت بحران قم)
در  تهران  دانشگاه  ژئوفيزيك  موسسه  گزارش  طبق  جعفريه:  زلزله 
با  زمين لرزه اى  محلى  وقت  به  ساعت 10:40:11  در   ،1394/10/14
بزرگاى 5/3 در مقياس ريشتر قسمت شمال غربى قم، جعفريه را 
طول  را46/50  لرزه  زمين  اين  مختصات  نگارى  لرزه  شبكه  لرزاند. 
شرقى و 78/34 عرض شمالى اعالم كرد. شكل  زير موقعيت زمين 
مى دهد.  نشان  را  جعفريه  زمين لرزه  جايگاه  و  قم  استان  لرزه هاى 

(سازمان مديريت بحران شهردارى قم)
اساسى  مرحله  دو  موقت،  اسكان  برنامه ريزى  انجام  منظور  به 
بايد انجام مى گرفت. از تالقى اين دو مرحله گزينه هاى قابل بررسى 
از نظر پتانسيل اسكان در محدوده داخل شهر مشخص مى گردد كه 
هر كدام از اين سايت ها بايد در پروژه اى مجزا و به تفصيل از نظر 
محلى  حوزه  در  برنامه ريزى  و  شده  بررسى  موقت  اسكان  پتانسيل 
انجام گيرد. در مرحله اول با توجه به مرور متون تخصصى در زمينه 
مرتبط  مقوالت  سايت،  انتخاب  و  گزينش  شاخص هاى  استخراج 
به  توجه  با  شاخص ها  اين  ادامه  در  شد.  مشخص  سايت  گزينش  با 
اهميت آن ها از نظر ميزان فراوانى در متون و با مشورت خبرگان 
به لحاظ اهميت طبقه بندى گرديد. در مرحله دوم با در نظر گرفتن 
سايت هاى  پژوهش  محيط  شناخت  و  شده  مشخص  شاخص هاى 
داراى پتانسيل اسكان از نظر كاربرى مشخص شد. در اين مرحله 
نيز با در نظر گرفتن شاخص هاى اسكان موقت و مشورت خبرگان 
نسبت به طبقه بندى اين كاربرى ها از نظر مناسب بودن پرداخته شد. 
در پايان نيز با توجه به تالقى سايت ها با شاخص هاى اسكان موقت، 
وزن دهى آن ها انجام مى گيرد و با روش AHP و با استفاده از نرم 

Expert Choice اولويت بندى سايت ها انجام مى گيرد.

برنامه ريزى در مقياس شهرى در اين مرحله به پايان مى رسد. در 
ادامه براى تكميل اين برنامه تا حصول برنامه جامع اسكان موقت شهر 

قم، بايد برنامه ريزى هايى در مقياس محلى در هر منطقه و براى هر 
سايت منتخب انجام گيرد كه در پايان اين پروژه ها مشخص مى گردد.
به  توجه  با  سايت  انتخاب  موضوع  با  مرتبط  شاخص هاى 

مطالعات انجام شده شامل مقوالت زير مى باشد:
نيروهاى  توسط  بايد  آسيب ديده  جمعيت  از  حفاظت  حفاظت: 
امنيتى محلى يا غيرمحلى صورت گيرد. بررسى وجود و فاصله از 
اماكن امنيتى و نظامى از جمله كالنترى ها و پاسگاه هاى انتظامى و 

پادگان هاى نظامى حائز اهميت مى باشد.
دسترسى: وجود دسترسى مناسب به محل اسكان به منظور امدادرسانى 
گرفتن  نظر  در  با  بازماندگان  و  مسئولين  تردد  سهولت  و  مناسب 
جمعيت ساكن در محل بايد بررسى گردد. همچنين استفاده از اين 
دسترسى ها با درنظر گرفتن جريان جارى جمعيت ساكن در محل براى 

جلوگيرى از اختالل در روند عادى زندگى مردم محلى صورت گيرد.
نژادهاى  از  مختلف  مذاهب  و  اقوام  وجود  فرهنگى:  ويژگى هاى 
متفاوت  فرهنگى  تنوع  با  گروه هايى  آمدن  گرد  عث  با  متفاوت 
ايجاد  براى  گروه ها  اين  ساماندهى  نحوه  گرفتن  نظر  در  مى گردد. 
آسايش بازماندگان و جلوگيرى از ايجاد تنش، امرى حياتى مى باشد.
عملكرد سايت: عملكرد سايت قبل سانحه در انتخاب محل اسكان 
موثر است. كاربرى سايت بايد از نظر هم سو بودن با ويژگى هاى مورد 
نياز براى برپايى سكونتگاه، هم از جهت كالبدى و هم غير كالبدى 
تناسب داشته باشد. همچنين سازگارى كاربرى هاى مجاور سايت نيز 

بايد بررسى گردد. 
زيرساخت هاى موجود: بررسى زيرساخت هاى موجود در سايت براى 
برنامه ريزى هر لكه شهرى در راستاى تجهيز يا تكميل زيرساخت ها 
در  مهم  عوامل  از  سايت  يك  در  زيرساخت  وجود  است.  الزم 

اولويت بندى سايت هاى اسكان موقت مى باشد.
آب و فاضالب: وجود آب آشاميدنى و آب براى شست وشو از عوامل 
اصلى براى گزينش سايت هاى اسكان مى باشد. وجود لوله كشى آب 
شهرى و يا تعبيه مخازن تامين آب با حجم مناسب براى زمان عادى 

و بحرانى بايد بررسى گردد.
امكان  و  موقت  اسكان  محدوده  در  بهداشتى  مراكز  وجود  بهداشت: 
ايجاد پايگاه هاى بهداشت در هر محل اسكان با پشتيبانى هالل احمر 
و اورژانس از شاخص هاى مهم در گزينش يك سايت مناسب براى 



 367 زهير متكى و همكاران /  برنامه ريزى سايت هاى داراى پتانسيل اسكان موقت در مقياس شهرى با روش AHP در شهر قم

به  مى تواند  خود  اپيدمى  بيمارى هاى  شيوع  است.  موقت  اسكان 
آسيب پذيرى  اصلى،  سانحه  از  حتى  سانحه،  ثانويه  اثر  يك  عنوان 

بيشترى ايجاد كند.
يك  در  چندعملكردى  پتانسيل  ايجاد  و  تجهيز  هزينه هاى  هزينه: 
در  تعيين كننده  شاخص هاى  از  سانحه،  از  پس  شرايط  براى  سايت 
گزينش هر مكان مى باشد. هزينه ها بايد در برگيرنده، زيرساخت ها، 
برپايى و برچيدن اسكان موقت، انتقال بازماندگان، حفاظت و امنيت 

جمعيت آسيب ديده و جمعيت محلى و. باشد.
توسعه پذيرى: بررسى هر سايت با توجه به موقعيت و كاربرى فعلى 
آن در راستاى طرح هاى توسعه شهرى ومنطقه اى و امكان تبديل به 
سكونتگاه دائم نيز بايد بررسى گردد. گسترش سكونتگاه هاى انسانى 
موقت و دائم در هر سايت و يا انتقال دائمى جمعيت آسيب ديده 
به يك سايت اسكان موقت بايد براساس شاخص هاى مرتبط با اين 

مقوله امكان سنجى گردد.
و  هندسى  فرم  نظر  از  شده  انتخاب  سايت هاى  هندسه:  و  شيب 
تناسبات ابعاد براى برپايى اسكان مناسب باشد. شيب مناسب براى 

سايت اسكان موقت بين 2 تا 6 درصد مى باشد. 
باعث  نبايد  بازماندگان  گروهى  اسكان  زيست:  محيط  از  حفاظت 

آسيب به محيط زيست منطقه گردد.
مالكيت: استفاده از سايت هاى داراى قابليت اسكان، بايد با توجه 
به وضعيت مالكيت آن از جهت خصوصى و غيرخصوصى تفكيك 
شوند. گروهى از سايت ها داراى وضعيت مالكيت مشخص مى باشد، 
و گروه ديگر نياز به ايجاد يا تكميل پايگاه داده برنامه ريزى در اين 
كاربرى  نوع  تعيين  خصوصى،  مالكيت هاى  مورد  در  دارند.  زمينه 

زمين براى بررسى امكان استفاده اسكان ضرورى است.
با توجه به بررسى محيط پژوهش، كابرى هاى مختلف موجود در 
محدوده شهر مشخص گرديد. همچنين با توجه به بررسى شاخص هاى 
برنامه ريزى اسكان موقت، مقوالت مربوط به انتخاب سايت مناسب 
شاخص ها،  اين  به  توجه  با  راستا  اين  در  شد.  استخراج  اسكان 
سايت هاى داراى پتانسيل استفاه به عنوان اسكان موقت در شرايط 
پس از سانحه زلزله در قم تعيين و سپس با مقايسه با شاخص هاى 
قابليت  داراى  سايت هاى  مى گردد.  بندى  اولويت  شده،  وزن دهى 
اسكان موقت براساس شاخص ها در محدوده داخلى شهر در هشت 

دسته بندى، تفكيك گرديد. اين دسته بندى شامل موارد زير مى باشد:
زمين هاى متروكه  .1
فضاهاى آموزشى   .2
فضاهاى ورزشى  .3
فضاهاى مذهبى   .4

فضاهاى اقامتى-گردشگرى  .5
زمين هاى باير و مخروبه  .6

فضاى سبز   .7
فضاهاى مسكونى  .8

هركدام از اين مقوالت ابتدا به صورت مستقل از جهت موقعيت 
مكانى، تعداد، مساحت و ارتباط با يكديگر در مناطق هشتگانه شهر 
قم، به طور مستقل تحليل مى گردد و سپس با توجه به شاخص هاى 
مى گيرد.   انجام  آن هاى  از  هركدام  اولويت بندى  شده،  وزن دهى 
مرتبط  تخصصى  متون  در  نياز  مورد  شاخص هاى  بررسى  از  پس 
آلترناتيو هاى  و  شاخص ها  پژوهش،  محدوده  مطالعه  و  موضوع  با 

مرتبط با موضوع پژوهش استخراج گرديد. 
در اين مرحله براى تعيين اهميت شاخص ها، همان طور كه در 
جدول ها و اشكال زير آمده است، نسبت به يكديگر از روش مقايسه 
 EXPERT CHOICE نرم افزار  از  استفاده  با   (AHP) آن ها  زوجى 

بهره بردارى مى شود. 

جدول 3. شاخص هاى گزينش سايت اسكان موقت
نمادشاخصرديف

X1حفاظت1

X2دسترسى2

X3ويژگى هاى فرهنگى3

X4عملكرد سايت4

X5زيرساخت هاى موجود5

X6آب و فاضالب6

X7بهداشت7

X8هزينه8

X9توسعه پذيرى9

X10شيب و هندسه10

X11حفاظت از محيط زيست11

X12مالكيت12
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جدول 4. آلترناتيوهاى گزينش سايت اسكان موقت
نمادآلترناتيورديف

Xi 1زمينهاى متروكه1

Xi 2فضاهاى آموزشى2

Xi 3فضاهاى ورزشى3

Xi 4فضاهاى مذهبى4

Xi 5فضاهاى اقامتى-گردشگرى5

Xi 6زمينهاى باير و مخروبه6

Xi 7فضاى سبز7

Xi 8فضاهاى مسكونى8

(AHP) جدول 5. جدول وزن در فرآيند تحليل سلسله مراتبى

مقدار عددىترجيحات (قضاوت شفاهى)
(Extremely preferred) 9كامال مهم تر

(very strongly preferred) 7اهميت بسيار قوى
(strongly preferred) 5اهميت قوى

(Moderately preferred) 3كمى مهم تر
(Equally preferred) 1اهميت يكسان
(Intermediate) 2،4،6،8اهميت بين فواصل

جدول 6. مقايسه زوجى شاخص هاى گزينش اسكان موقت

براساس  باال  شكل  و   6 جدول  در  شده  استخراج  شاخص هاى 
ميزان اهميت به صورت زوجى با يكديگر مقايسه شده اند. با توجه 
به اينكه ضريب سازگارى كمتر از 0/1 است، مقايسه زوجى انجام 

گرفته قابل قبول مى باشد.
با استفاده از نرم افزار Expert Choice شاخص هاى استخراج 

شده وزن دهى و در نمودار زير ارائه مى شود.

جدول 7. اولويت بندى شاخص هاى اصلى گزينش سايت اسكان موقت
وزننمادشاخصرديف

X70/264بهداشت1
X50/121زيرساخت هاى موجود2
X60/113آب و فاضالب3
X40/103عملكرد سايت4
X20/102دسترسى5
X100/062شيب و هندسه6
X110/056حفاظت از محيط زيست7
X80/049هزينه8
X10/043حفاظت9

X30/034ويژگى هاى فرهنگى10
X120/029مالكيت11
X90/023توسعه پذيرى12

موجود  موقت  اسكان  آلترناتيوهاى  مقايسه  نتيجه  پايان  در 
براساس شاخص هاى استخراج شده (جدول 8) در نمودار (شكل 5) 

زير ارائه شده است.

جدول 8. اولويت بندى آلترناتيو هاى اسكان براساس شاخص هاى 
گزينش سايت

وزننمادآلترناتيورديف
Xi 50/232فضاهاى اقامتى-گردشگرى1
Xi 80/197فضاهاى مسكونى2
Xi 40/142فضاهاى مذهبى3
Xi 20/126فضاهاى آموزشى4
Xi 30/110فضاهاى ورزشى5
Xi 70/103فضاى سبز6
Xi 10/046زمينهاى متروكه7
Xi 60/045زمينهاى باير و مخروبه8
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نتيجه گيرى
بررسى  به  قم،  شهر  در  موقت  اسكان  برنامه ريزى  اول  بخش  در 
شد.  پرداخته  آن ها  ظرفيت  بررسى  و  اسكان  موجود  آلترناتيوهاى 
الويت بندى آلترناتيوها با توجه به شاخص هاى مطرح شده به صورت 
جدول 8 مى باشد. عالوه بر اولويت بندى شاخص ها، وزن هركدام از 
گزينه ها، ميزان الويت آن ها را از نظر اهميت مشخص مى كند. براى 
مثال با توجه به اختالف وزن زياد فضاهاى سبز و زمين هاى متروكه، 
على رغم  كه  حالى  در  است  بيشتر  بسيار  سبز  فضاهاى  اولويت 
اولويت زمين هاى متروكه بر زمين هاى باير و مخروبه، اختالف وزن 

ناچيز آن ها نشان دهنده اهميت نسبتا برابر آن دو مى باشد. 
پتانسيل  تعيين  شهرى،  مقياس  در  پژوهش  انجام  از  هدف 
حداكثرى كاربرى هاى مناسب شهر براى اسكان موقت و چگونگى 
با  مناطق  از  افراد  جابجايى  براى  موجود  سايت هاى  از  بهره بردارى 
ظرفيت كمتر و پيش بينى ظرفيت سايت هاى مازاد موجود در ساير 
مناطق براى اسكان بازماندگان باقى مانده در ساير مناطق مى باشد. 

نمونه موردى سايت در مقياس شهرى در اصل پايان نامه ارائه گرديده 
است.

در راستاى تكميل فرآيند برنامه ريزى اسكان موقت، همان طور 
كه در جدول 9 ارائه گرديده است، نياز به برنامه ريزى در سه سطح 
شهر، مناطق شهرى و محلى مى باشد. در پژوهش حاضر، برنامه ريزى 
سايت هاى  ظرفيت سنجى  و  گزينش  راستاى  در  شهر  مقياس  در 
و  قطعات  تعداد  براساس  ظرفيت سنجى  است.  گرفته  انجام  موجود 
مساحت هر گزينه انجام گرفته است. با توجه به تحليل هاى انجام 
شده، ظرفيت اسكان به تفكيك مناطق مشخص گرديد. مناطق 3، 
4، 5 و 8 داراى پتانسيل مازاد بر تعداد خانوار و مناطق 1، 2، 6 
مى باشند.  منطقه  هر  در  خانوار  تعداد  از  كمتر  پتانسيل  داراى  و 7 
قم 356976  شهر  در  سال 1395  سرشمارى  براساس  مجموع  در 
پژوهش  اين  در  گرفته  انجام  تحليل  نتيجه  هستند.  ساكن  خانوار 
پتانسيل اسكان موقت در شهر قم را 307086واحد برآورد مى كند 

شكل 4. اولويت بندى شاخص هاى اصلى گزينش سايت اسكان موقت

شكل 5. اولويت بندى آلترناتيو هاى اسكان براساس شاخص هاى گزينش سايت
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كه در حدود 86٪ از خانوارهاى ساكن را شامل مى شود. گزينش 
انجام  موجود  شاخص هاى  براساس  نيز  آلترناتيوها  اولويت بندى  و 

گرفته است.
در ادامه فرآيند برنامه ريزى در دو مقياس مناطق شهرى و محلى 
نيز اقدامات ذيل الزم است. بررسى شاخص هاى برنامه ريزى در هر 

مقياس هاى خردتر به صورت جزئى تر مورد نظر قرار مى گيرد.
طبقه بندى آلترناتيوهاى اسكان در مقياس منطقه اى براى انجام 
تدوين  طبقه بندى  از  منظور  دارد.  ضرورت  هدفمند  برنامه ريزى 
و  موقعيت  شرايط،  براساس  گزينه ها  از  هردسته  در  شاخص هايى 
امكانات موجود است. چيزى مشابه اين امر در مورد فضاهاى اقامتى 
و به طور ويژه در هتل ها موجود است. ساير گزينه هاى اسكان مانند 
شاخص هاى  براساس  نيز  و.  ورزشى  فضاهاى  مدارس،  پارك ها، 
مرتبط با موضوع اسكان موقت پس از سوانح بايد طبقه بندى گردد.

به طور كلى همان طور كه پيش تر گفته شد، برنامه  ريزى بدون 
و  ممكن  غير  واقعيت،  بر  منطبق  و  جامع  داده  پايگاه  يك  وجود 
زمين  قطعات  تمامى  جامع  اطالعات  تهيه  است.  مشكل زا  حتى 
موجود در شهر، از واحدهاى مسكونى منفرد و مجتمع تا فضاهاى 
عمومى و دولتى بايد با جزئيات مورد نياز تدوين شده، برداشت و 
به طور دائمى براساس پايگاه داده سازمان هاى ذى ربط به روزرسانى 
بسيارى  در  داده اى  پايگاه  چنين  بودن  كاربردى  به  باتوجه  گردد. 
و  نياز  مورد  تامين اعتبارات  غيرسانحه،  در شرايط  و  از سازمان ها 

جذب همكارى بين سازمانى ممكن است.
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