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 چکیده  واژگان کلیدی

دیدگان پس از وقوع بحران در راستای تامین این پژوهش به منظور بررسی و ضرورت اسکان موقت آسیب

ها، باشد. بحراندیدگان پس از وقوع بحران میآسیبها و چگونگی اسکان موقت خانمانسرپناه برای بی

رسد خواسته یا ناخواسته با زندگی و حیات جوامع بشری آمیخته شده است و در بسیاری از موارد به نظر می

های مادی و انسانی، در زمان که هیچ راه گریزی از آن وجود ندارد. شهرها به عنوان مراکز تجمع سرمایه

توان به عوامل کند، میاز جمله عواملی که شهر را تهدید می شوند.انی را متحمل میبحران خسارات فراو

های داخلی و...( اشاره نمود. هدف این پژوهش، )نظیر سیل، زلزله، گردباد، طوفان و...( و مخاطرات انسانی )تهاجمات دشمن، آشوب طبیعی

باشد که ای میتوسعه -باشد. نوع پژوهش حاضر، کاربردیشهرداری تهران می 11اسکان موقت در مواقع وقوع بحران در منطقه  نهیبهجانمایی 

 گیری چند معیارههای تصمیماند. جهت تجزیه و تحلیل اطالعات از مدلای و میدانی گردآوری شدهاطالعات مورد نیاز به روش کتابخانه

Vikorو AHP افزار و نرمArc Gis  .با توجه به اینکه معیارهای متعددی در مکاندهد ز پژوهش نشان مینتایج حاصل ابهره گرفته شده است-

( به دلیل محاسبه Vikorیابی اسکان موقت تأثیرگذار بوده و اثرگذاری فضایی این معیارها نیز تفاوت داشته، استفاده از مدل تحلیلی وایکور )

های مطلوب جهت جانمایی آل مثبت و منفی، در تعیین سایتآل و همچنین در نظر گرفتن اهمیت نسبی فواصل ایدهفاصله نسبت به ایده

 رسد.مراکز اسکان موقت مناسب به نظر می

 بحران

 مدیریت بحران

 اسکان موقت

 یکورامدل و

 شهرداری تهران 11منطقه 

 

 مقدمه -1

ها، های گذشته تجربۀ زندگی در دهکدهانسان از زمان 

ها را شهرهای کوچک و بزرگ را آموخته و سکونتگاه

اجتماعی  -متناسب با نیاز و شرایط تکنولوژیکی و اقتصادی 

ناپذیر زندگی بحران عنصر اجتناب .زمان احداث نموده است

انسان در طول حضور او بر این کره خاکی بوده و خطر وقوع 

بحران رویداد  اًاساس بحران همواره ذهن انسان را آزرده است.

های جانی و مالی ای ناگهانی است که با آسیبیا واقعه

با باشد. گسترده همراه بوده و نیازمند اقدامات فوری می

های های بشری و روشهنگاهی اجمالی به تاریخ سکونتگا

توان دریافت که می هاآندفاعی و پدافندی به کار رفته در 

های زیستی در انسان همیشه برای مراقبت از خود در محیط

های انسانی و طبیعی برابر اقوام خارجی و یا وقوع بحران
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ها به کار گرفته هایی را برای دفاع و مقابله با این بحرانروش

تواند باشد که مین مبحث بسیار مهمی میاست. امنیت انسا

در تدوین و ارایه یک دیدگاه مفید برای بررسی و تحلیل نیاز 

ها برای توجه به ایمنی و امنیت شهرها، مبارزه با جرم، دولت

جنایت و خشونت و امنیت مناطق مختلف شهری و مقابله با 

های طبیعی و انسانی بسیار مفید باشد. بدین ترتیب بحران

با  نمایند تاارشناسان و متخصصان مدیریت بحران سعی میک

توجه به اصولی از قبیل کاربری شهری، اهمیت جغرافیایی و 

ها، ها، ارزش اقتصادی، نظامی و سیاسی مکانسیاسی کاربری

ها در پذیری و در نهایت میزان مقاومت این مکانانعطاف

-آسیب ها و راهکارهایی را برای کاهشبرابر بحران، روش

ها به پذیری و خسارت به هنگام وقوع بحران در این محیط

های بشری، انسان، کار گیرند. در طول تاریخ تکوین تمدن

همواره با انواع بالیای طبیعی دست به گریبان بوده است و 

ناشی از این  یریناپذجبرانهای در بسیاری مواقع، خسارت

به عنوان یک  بالیا بر جوامع بشری وارد شده است. زلزله

رود که در اکثر پدیده، از جمله بالیای طبیعی به شمار می

پیوندد. در طی های جهان به وقوع میها و ناحیهمنطقه

زلزله  1100میالدی، حدود  1990تا  1900 یهاسال

درصد  80کشور جهان رخ داده و بیش از  75در  مرگبار

اده های حاصله در شش کشور جهان اتفاق افتمرگ و میر

انسانی در زمره این  تلفاتهزار نفر  120است. ایران با 

کشور  1991تا  1982 یهاسال کشورهاست. همچنین در

ایران بیشترین تعداد زلزله را تجربه کرده است. حدود  زلزله 

میالدی در ایران به ثبت  1976تا  6000 یهاسالمیان 

رسیده است. در همه کشورهای جهان، به خصوص 

در حال توسعه، روند فرایند شهرنشینی به سرعت کشورهای 

ادامه دارد و این خود به عنوان پتانسیلی برای وارد آمدن 

باشد. رشد خسارت زیادی هنگام وقوع بالیای طبیعی می

های بدون دفاع شهری، تمرکز برنامه حاشیهسریع و بی

بعضا  یهایسازبرجهای پرتراکم، روزافزون جمعیت در محله

رویه های جامع، گسترش بیالعه در ارتباط با طرحبدون مط

توجهی به احتمال سوانح در توسعه های گاز رسانی، بیشبکه

 نیترییابتداهای جمعیتی، عدم رعایت و نحوه استقرار مرکز

های شهری و وضعیت نامناسب نکات ایمنی در ساخت و ساز

ساخت و سازهای شهری و بدون برنامه بودن  اعظمبخش 

های سنگین ناشی از بینی خسارتساخت و سازها، پیشاین 

 دارد.ای در آینده را دور از ذهن نمیهر گونه حادثه

 طرح مساله -2

های شهری است. جهان در حال تبدیل شدن به مکان 

درصد مردم  65بیش از  2025شود در سال بینی میپیش

 ویژه به. (Li et al, 2005:1)دنیا در شهرها زندگی کنند 

 بسیار از رشد که آمریکای التین و آسیا شهرهای آفریقا،

 .(Cozen, 2002: 4) جمعیت شهری برخوردار هستند باالی

های اخیر و جمعیت کشور ایران، در دهه ندهیفزارشد 

افزایش میل به مهاجرت از روستاها به شهرها در همین دوره 

باعث رشد سریع و لجام گسیخته شهرها گردیده است. در 

پذیر پایدار شهرهای کشور امکان توسعهین شرایطی که چن

نبوده است، معضالت و مشکالت شهرنشینی به عنوان 

 & Kialاند )موضوعی حساس و قابل توجه رخنمون شده

Mahdieh., 2009 .)  امروز،  پر تحولبه طورکلی در دنیای

ترین مواجه شدن با بحران امری حتمی است و کوچک

ناپذیری شوند، به انند باعث حوادث جبرانتوها نیز میبحران

ای همین علت است که مقولۀ مدیریت بحران از جایگاه ویژه

(. دامنۀ Joushaghani et al, 2004برخوردار شده است )

آورد تنها وابسته به به وجود می 1خساراتی که یک سانحه

های قدرت ویرانگری آن نیست بلکه به وضعیت سازه

گیرند نیز وابسته معرض سانحه قرار میزیرساختی که در 

(.  در هنگام وقوع بحران غالبا Abdollahi, 2004است )

امن های سکونت دچار آسیب شده و یا برای استفاده نامحل

های سکونت مناسب شود. در این هنگام ایجاد محلمی

غالبا تامین اسکان دائمی  که یآنجائاهمیت بسیاری دارد. از 

دی از افراد آسیب دیده، نیاز به زمان طوالنی برای تعداد زیا

(. Hosseini., 2008یابد )دارد اسکان موقت ضرورت می

دهد که معنای عمومی و بررسی متون تخصصی نشان می

است  "محل زندگی"سرپناه و سکونتگاه موقت فراتر از فقط 

های معیشتی، آرامش خاطر، و مفاهیمی از قبیل موضوع

-، امنیت و تداوم زندگی را در بر میراحتی روانی و جسمی

گیرد. در ادبیات مزبور دامنه تعریف سرپناه از یک اتاقک 

شود تا اسکان دائم ساده که با خودیاری فرد ساخته و برپا می

                                                         
2. Accident 
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-بی"در نوسان است. باید دانست که مردم پس از سانحه 

. بنابراین سرپناه "ساختمانبی"شوند و نه فقط می "خانمان

موقت به عنوان فضایی برای ایجاد آرامش، امنیت، و اسکان 

اطمینان خاطر و بازتوانی روانی و روحی فرد آسیب دیده باید 

 Sharifi Rezaei & Zareمورد توجه جدی قرار گیرد )

Sani.,2013 تامین اسکان موقت مزایای زیر را برای افراد .)

 آسیب دیده و نیز جامعه به همراه دارد:

تامین اسکان موقت برای افراد آسیب  (: مزایای1جدول )

 دیده

محافظت در مقابل عوامل 

اقلیمی نظیر سرما، گرما، با ، 

 باران و ...

ایجاد امنیت عاطفی و تامین 

 محیط خصوصی

ایجاد محل انبار اسباب و حفظ 

 اموال

برای  مشخصتعیین نشانی 

دریافت خدمات )خدمات 

 پزشکی، غذا و ...(

 تثبیت و حفظ حدود خانه

 )مالکیت و حق تصرف(

ای که اسکان افراد در محدوده

امکان دسترسی به کار برای 

 وجود دارد هاآن

برای انجام عملیات  مبدأایجاد 

بعدی )جستجوی اموال، 

بازسازی ساختمان و همچنین 

تجدید سازمان تامین 

 اجتماعی(

هایی تامین منزل برای خانواده

-که خانه خود را از ترس آسیب

-ز سانحه تخلیه کردههای پس ا

 اند

 (.Hosseini., 2008مآخذ: )

 مبانی نظری  -3

 خطر -3-1

خطر منشأ آسیب بالقوه یا موقعیتی با پتانسیل ایجاد 

خطر (. Keorey and Mitchel, 2002: 2) خسارت است

است که با  تقابل بین انسان و حادثه شدید طبیعی و انسانی

های ارزیابی سیستمتوجه به درک و برداشت اجتماعی و 

از نظر اسمیت، خطر  (.Gravely, 2001: 6شود )بیان  می

ای که به طور بالقوه توان ایجاد عبارت است از جریان یا واقعه

در  (.Smith, 1996: 5) خسارت را دارد، یعنی منبع خطر

بندی، خطر هر گونه منبع انرژی است که امکان یک جمع

خطرات محیطی به دو دسته ایجاد بحران را داشته باشد. 

 شوند:بندی میکلی تقسیم

 

 ل منشأ طبیعی دارند)نظیر زلزله(گروه او -

روه دوم مخاطرات با منشأ انسانی که ناشی از گ -

 هایسوزیباشند)نظیر آتشهای انسان در طبیعت میدخالت

 (.ناشی از فعالیت انسان

 انواع مخاطرات طبیعی و انسانی -3-2

، آذرخش و صاعقه، لرزه)زلزله(زمین مخاطرات طبیعی:

 ،سرمای شدید زمستان، های زمستانی و بهمنکوالک

های سونامی، توفان، صحراهای گرم و سوزان، آتشفشان

رمای گ، )گردباد(تندبادهاناگهانی  یهالیس، توفان، دریایی

 و ... زیاد

مواد  ،خطرات ناشی از فناوریمخاطرات انسانی: 

ها و خطرناک در خانه، حریق خانه خطرناک در محیط، مواد

اکتیوی(،خطرات ناشی از ها، خطرات پرتوی)رادیوساختمان

سوزی،  احداث سد، ترس و وحشت همگانی،  جنگ، آتش

 Ghaed) و ... یطیمحستیزهای انفجار مراکز اتمی، آلودگی

Rahmati.,2008) 

 سانحه و بحران -3-3
باشد می Disasterسانحه که واژۀ انگلیسی معادل آن کلمه 

به معنی ستاره مشتق شده است و  Astumاز کلمه التین 

اقبال است و در فارسی کلمات ستاره یا بیمعنی لغوی آن بی

(. Birudian., 2006شود )گرفته می به کارسانحه، فاجعه 

انگیز ایجاد دهند که وضعی فاجعهبالیا با چنان شدتی رخ می

زندگی روزمره ناگهان  کنند و در این وضع شیرازۀمی

شوند و شود و مردم دچار رنج و درماندگی میگسیخته می

های پزشکی و در نتیجه به غذا، پوشاک، سرپناه و مراقبت

های زندگی و به محافظت در مقابل پرستاری و سایر ضرورت

 Asadiگردند )عوامل و شرایط نامساعد محیط محتاج می

Nazari., 2004.) هانی یک فاجعه که اساساً وقوع ناگ

-ساختار بنیادی و عملکرد عادی جامعه یا مردم را مختل می

(. Taghvaee & azizi., 2008شود )سازد بال نامیده می

های مالی، جانی و روحی برای ، بال را مترادف با زیان2پیند

بحران، یک تخریب  (.Pande., 2006ها دانسته است )انسان

ای که منجر به هدر دادن هجدی در عملکرد اجتماع، به گون

و یا از دست دادن گسترده اجتماع انسانی، مواد و 

اجتماعی جهت همراهی  یهاییتواناشود که از  ستیزطیمح

(. بحران عبارت Gtz.,2002و یا کنار آمدن تجاوز نماید )

                                                         
1. Pande  
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است از وقفه کامل یا قسمتی از فعالیت جامعه همراه تلفات 

ست، که جامعه با امکانات های محیط اجانی، مادی و آسیب

 (.UNDP, 2002باشد )موجود قادر به جبران آن نمی

 مدیریت بحران -3-4

ریزی، سازماندهی، هدایت و کنترل بهینۀ بحران را برنامه

(. به Mirzaei., 2008گویند )اصطالحاً مدیریت بحران می

مدیریت بحران علمی است که به وسیله مشاهدۀ  یطور کل

در جستجوی  هاآنها و تجزیه و تحلیل سیستماتیک بحران

ها یافتن ابزاری است که به وسیله آن بتوان از بحران

پیشگیری کرد و یا در صورت بروز آن در خصوص کاهش 

سریع و بهبودی اوضاع  یامدادرسانآثار آن آمادگی الزم و 

(. به اعتقاد جونس و Rahmani at al., 2006اقدام کرد )

کول اصوال اقداماتی که در قالب مجموعه مدیریت بحران 

گیرند: باشند در چهار مرحله مورد توجه قرار میمطرح می

کاهش اثرات بحران، اقدامات قبل از وقوع بحران، اقدامات 

 & Gunesحین وقوع بحران و اقدامات پس از بحران )

Kovel., 2000 .) 

 های طبیعی در ایرانآمار بحران -3-5

 9 ، ایران با وقوع2005در جدول سازمان ملل متحد در سال 

بالی طبیعی در سال پس از جمهوری خلق چین، هند، 

ین امریکا، افغانستان، بنگالدش، پاکستان و اندونزی هشتم

ا بندی شده و در همان سال کور مکشور بالخیز جهان رتبه

 یگاهناشی از بالیای طبیعی در جا دگانشاز نظر تعداد کشته 

(. در Jahangiri., 2010هشتم جهان قرار گرفته است )

های طبیعی که در صد ترین بحران( مهم2جداول شماره )

 اریخاند بر حسب نوع، تسال گذشته در کشور ایران روی داده

ن نشا شدگان و تعداد افراد تحت تاثیر بالوقوع، تعداد کشته

ر د(: ده بحران طبیعی در ایران که 2ت.جدول )داده شده اس

 صد سال گذشته

 
 (EM-DAT., 2010).منبع: 

 مراحل سرپناه پس از وقوع بحران -3-6 

های شهری در مدیریت بحران مؤلفه نیترمهمیکی از 

زلزله، سیل وجود و توزیع مناسب فضاهای  نظیرحوادثی 

-تخلیۀ امن شهری برای اسکان آوارگان ناشی از حادثه می

ر هایی هستند که در برابهای تخلیۀ امن مکانباشد. فضا

 و دارای شودوارد نمی هاآنهایی نظیر زلزله آسیبی به بحران

باشند فضا و امکانات کافی جهت اسکان بازماندگان می

(Hosseini., 2007. .)وع به طور کلی تامین سرپناه بعد از وق

 شود:بحران به سه مرحله تقسیم می

 اسکان اضطراری: 

 :هایژگیو

سکان اضطراری در محلی امن و به دور از تهدید به ا -

 گردد.صورت متمرکز یا غیرمتمرکز بر پا می

 ماه است. 5/1دت زمان این نوع اسکان کمتر از م -

ادرهای موقت چمعموال به صورت  اسکان اضطراری -

 باشد.می

 اسکان موقت:

 :هایژگیو

های  این نوع اسکان موقت به صورت شهرکمعموالً -

 شود. مسکونی و اردوگاهی طراحی و اجرا می

دت زمان این نوع اسکان بر حسب شرایط، نوع و م -

ن شدت بحران و امکانات با توجه به تکنولوژی و صنعتی شد

 شود.بینی میسال پیش 5/1حداکثر تا  ،یسازساختمان

 اسکان دائم:

 :هایژگیو

ش این مرحله را مرحله بازگشت به شرایط عادی پی -

 (.Sharifi Rezaei & Zare Sani.,2013) گوینداز وقوع سانحه می
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 اسکان موقت در ایران -3-7

در کشور ایران اسکان اضطراری معموال توسط هالل احمر و 

شود. پس از اسکان اضطراری، چادر انجام میغالبا به وسیله 

مندی افراد از استانداردهای به منظور افزایش رفاه و بهره

و این مرحله شود مدت مطرح میحله اسکان میانزندگی، مر

دیدگان از اسکان تا زمان تهیه محل سکونت دائمی حادثه

مدت که بعد از ادامه خواهد داشت. مسئولیت اسکان میان

شود، به عنوان نوعی سکان اضطراری مطرح میمرحله ا

تامین مسکن به وزارت راه و شهرسازی )وزارت مسکن و 

مدت در ایران شهرسازی( واگذار گردیده است. اسکان میان

عموما به وسیله کانکس و یا با استفاده از مصالح بومی 

 (.Hosseini., 2008گیرد )صورت می

 اسکان موقت در توکیو -3-8
های خود را از یت از شهروندانی که در زلزله، خانهبرای حما

مکان عمومی )نظیر  3000اند شهرداری توکیو دست داده

 3.4مدارس( را به عنوان پناهگاه در نظر گرفته است که 

میلیون نفر ظرفیت دارند. همچنین به منظور مراقبت از افراد 

 های خدمات اجتماعی به عنوانمسن و معلول و ... ساختمان

اند. جهت بهبود عملکرد ریزی شدههای دوم برنامهپناهگاه

سازی غذا، تجهیزات های اسکان، شهرداری به ذخیره-محل

های ضروری و لوازم پزشکی و نیز ایجاد منابع آب و سیستم

های فوق فاضالب ضد زلزله اقدام کرده است. عالوه بر مکان

اند ین شدههای بزرگ دیگری نیز به عنوان پناهگاه تعیسایت

(Hosseini., 2008.) 

 اسکان موقت در تورنتو -3-9 

-اسکان اضطراری در شهر تورنتو سریعا توسعه 1980از سال 

گویی یافته و سیستمی کامال تخصصی و منعطف برای پاسخ

خانمان ایجاد شده است. شهرداری های افراد بیبه نیاز

-ها میمسئول تهیه سرپناه و تجهیز آن بر اساس استاندارد

های تواند راسا و یا با عقد قرارداد با شرکتباشد که می

 (.Hosseini., 2008غیرانتفاعی و خصوصی سرپناه بسازد )

ریزی شهری بر مدیریت تاثیر و نقش برنامه -3-10

 بحران
بینی امکانات الزم، های اضطراری و پیشعدم وجود برنامه

ادگی در مقابل تواند شرایط بحرانی را دشوارتر سازد. آممی

حوادث تا حد زیادی تابع مکان قرارگیری و جغرافیای 

هاست. چنانچه طبیعی آن و نیز مشخصات کالبدی سکونتگاه

تر از عملیات پس از مدیریت بحران را با مفهومی گسترده

-وقوع سانحه در نظر آوریم، کاهش خطرها، آمادگی ویژه به

وع سانحه اعم های خاص پس از وقطور دایمی و رفع احتیاج

برداشته و بدین  مدت را درمدت یا بلنداز اضطراری و کوتاه

ریزی و طراحی شهری و تر با برنامهلحاظ، ارتباطی وسیع

یابد. با توجه به اینکه بالیای طبیعی به خصوص معماری می

تنها کالبد افتد نهزلزله در یک مدت زمانی کوتاه اتفاق می

های شهری دهد، بلکه بر فعالیتشهر را تحت تأثیر قرار می

گذرد. تأثیر و نقش ساکنان نیز اثرات مشهودی برجای می

مرحله  5ریزی شهری در فرآیند مدیریت بحران دارای برنامه

 اند از: باشد که به شرح زیر عبارتمی

های وقوع حادثه که مقیاس زمانی آن مرحلۀ اول: لحظه

 باشد؛دقیقه می حداکثردر حد ثانیه تا 

 مرحلۀ دوم: گریز و پناه؛

مرحلۀ سوم: عملیات امداد و نجات که از ساعت اولیه 

 یابد؛ها ادامه میشروع و تا هفته

مرحلۀ چهارم: استقرار موقت، در این هنگام، اسکان 

شود و از های شهری مطرح میموقت و نیز استقرار کاربری

 ,.Heydariانجامد )ها به طول میروزهای اول تا ماه

خانمان و نیز (.  در این مرحله  اسکان افراد بی2006

اند، هایی که دچار تخریب و آسیب شدهاستقرار کاربری

های حساس و مهم گیرد. استقرار موقت کاربریصورت می

در سطح شهر بخشی از عملیات این مرحله به شمار آمده و 

در بازگرداندن شرایط عادی زندگی اهمیت بسزایی دارد. در 

های مانند بهداشت و اندازی کاربریاستقرار و راهصورت 

یات و فعالیت درمان، آموزش، خدمات شهری و تاسیساتی ح

های ویژگی موقعیت قرارگیری کاربرییابد. شهر تداوم می

بندی از جمله وسعت و تعدد شهری و مشخصات قطعه

تواند در استقرار موقت کاربری در صورت دسترسی می

 ,.Abdollahiاولیه موثر واقع شود )تخریب آن در محل 

2004.) 

مرحلۀ پنجم: مرحلۀ رفع آثار تخریب ناشی از حادثه 

 شودبوده و عملیات پاکسازی و بازسازی را شامل می

(Heydari., 2006.) 



ره وایکور گیری چندمعیاتصمیم و مدل GISجانمایی بهینه مراکز اسکان موقت پس از وقوع بحران با استفاده از تحلیل فضایی 

(Vikor)  شهرداری تهران( 11)مطالعه موردی: منطقه 
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 شناسی تحقیقروش -4 

 مواد و روش -4-1

هیتاً از تحلیلی و ما -نوع تحقیق در این مطالعه توصیفی

. اطالعات توصیفی از طریق باشدیمتحقیقات کاربردی 

، با GISهای ای و اسنادی و همچنین الیهمطالعات کتابخانه

ر دآوری گردید. ها و ادارات مختلف جمعمراجعه به سازمان

 ( وMCDM)گیری چندمعیاره روش تحلیلی از مدل تصمیم

دا استفاده شده است. در این راستا ابت (GIS)تحلیل فضایی 

جهت تعیین میزان تاثیر گذاری هر یک از معیارها و 

ای در قالب مدل سلسله مراتبی زیرمعیارها پرسشنامه

(AHP)  تدوین گردید که توسط کارشناسان و خبرگان امر

 نظرسنجی شده و ارزش نسبی هر معیارها و زیرمعیارها در

محاسبه گردید و سپس با Expert  Choiceافزار نرم

ت های بهینه جهمکان(، Vikor)مدل وایکور  یسازادهیپ

، دیدگان ناشی از بالیای طبیعی )زلزلهاسکان موقت آسیب

 سیل و غیره( در محدوده مورد مطالعه شناسایی گردید.

 های تحقیقمتغیرها و شاخص 4-2

 رستان،فاصله از بیما) هاشاخصپشتیبان:  یهایکاربرمعیار 

 (، مدارسالل احمرهنشانی، مدیریت بحران، آتش

هایی عملکردهای پشتیبانی در زمان بحران، کاربری

خود، تا حد  یکیراستراتژیغهستند که به دلیل ماهیت 

یاز د نزیادی در امان خواهند بود. این عملکردها الزامات مور

 مهفراتوانند جمعیت ساکن در مراکز اسکان موقت را می

-ا، آتشهتوان به بیمارستانها میمله این کاربریجآورند. از 

زشی و مراکز آمو الل احمرهها، مراکز مدیریت بحران، نشانی

 اشاره نمود.

 یهاستگاهیامعابر، پارک، ) هاشاخصمعیار دسترسی: 

 (مترو

در هنگام وقوع بحران، به منظور تخلیه جمعیت پویای 

جمعیت به  ها و مراکز جاذبها، خیابانمستقر در محله

های اسکان موقت، مقتضی است از شبکه سمت مکان

ارتباطی و حمل و نقل کمک گرفته شود. معابر اصلی و 

خطوط مترو نقش بسزایی جهت جلوگیری از ازدحام و 

دارند. از سوی دیگر مراکزی با کاربری  انیجوپناهحرکت 

نشانی، امداد و نجات، آموزشی پشتیبان و خدماتی نظیر آتش

. بایستی از حیث دسترسی و ارتباط در سطح قابل قبولی و ..

 پذیر خواهد بود.بوده که تنها با استفاده از معابر اصلی امکان

 معیار جمعیتی: )تراکم جمعیت(

معیارهایی که نقش مستقیمی در جانمایی یکی از 

باشد. واضح کند، جمعیت میاسکان موقت شهری ایفا می

بایستی در مکانی صورت  است که جانمایی اسکان موقت،

گیرد که از حیث جمعیتی دارای تراکم بیشتری باشد. در 

تر واقع هر چه تراکم جمعیت در منطقه، ناحیه یا محله بیش

ایش نیز افز هاگاههپناباشد، به همان نسبت تعداد و ظرفیت 

 خواهد یافت.

تقلیل فشار  یهاستگاهیاناسازگار: ) یهایکاربرمعیار 

، فشار قوی، جایگاه بنزین، کاربری صنعتی گاز، خطور برق

 (خطرزا، کاربری نظامی یهایکاربر

های انتقال خطوط انرژی از قبیل خطوط  برق و لوله

-گاز، که به عنوان تاسیسات زیربنایی شهرها شناخته می

شوند، دارای حریم ایمنی هستند که هر گونه ساخت و ساز و 

لکرد آن تداخل دارد، ایجاد ابنیه و تاسیسات دیگر که با عم

موجب کاهش ضریب ایمنی آن خواهد شد. مراکز صنعتی از 

های مختلفی مانند حفاظت جمله مراکزی هستند که سازمان

، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ستیزطیمح

های مختلفی را ها، مقررات و دستورالعملنامهکشور، آیین

اند اجرا گذارده ها، وضع و بهبرای استقرار و فعالیت آن

(Environmental Protection Office of the 

Environment, 2001همچنین مراکزی مانند جایگاه .)-

-های عرضه سوخت گاز و بنزین، نیز بر اساس دستورالعمل

های ایمنی دارای حریم معینی از ابنیه و تاسیسات مجاور 

 Deputy of Fire and Fire Protectionباشند )خود می

Department, 2011 مراکز اسکان موقت شهری که به .)

های شهری بوده و از لحاظ ایمنی عنوان یکی از کاربری

ای اصلهفباید در بایستی در سطح قابل قبولی باشد، نیز می

 ها جانمایی و احداث گردد.مناسب از حریم این قبیل کاربری

های بافت : )بافت فرسوده(ریپذبیآس یهابافتمعیار 

ها یاد پذیر در بحرانفرسوده که از آن به عنوان نقاط آسیب

شود، در زمان وقوع بحران به دلیل ماهیت قدیمی خود، می

های دیگر پذیری بیشتری نسبت به سایر بافتدارای آسیب

بوده و در نتیجه میزان تلفات انسانی و خسارات مالی و 

رو ساختمانی بیشتری در آن متصور خواهد بود. از این 
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بایستی در جانمایی مراکز اسکان موقت شهری برای حفظ 

ها، نزدیکی به آن با توجه به میزان جان شهروندان این عرصه

 پذیری مد نظر قرار گیرد.فرسودگی و آسیب

 های تحقیقیافته -5

 AHPروش  5-1
 1970توسط فردی عراقی به ساعتی، در دهه  AHPروش 

های  پیشنهاد شد. این روش یکی از پرکاربردترین روش

است. این روش، مانند  (MCDM)گیری چندمعیاره تصمیم

-شود به تحلیل مسایل میآنچه در مغز انسان انجام می

کند تا گیرندگان را یاری میتصمیم AHPپردازد. روش 

اهداف، دانش و تجربه خود تنظیم  یها را بر پایهاولویت

-های خود را به گونهای که احساسات و قضاوتکنند به گونه

 .ای کامل در نظر بگیرند

برای دستیابی به هدف مطالعه، پس از تدوین معیارها و 

ها مقایسه زیرمعیارها، جهت محاسبه وزن هر یک از آن

ر زوجی بین زیرمعیارها و معیارهای اصلی با توجه به نظ

( 3کارشناسان انجام گرفته است. بر اساس جدول شماره )

توان انجام داد و وزن هر شاخص را مقایسه زوجی را می

 مشخص کرد.

(: مقادیر ترجیحات با قضاوت شفاهی در سیستم 3جدول )

 تایی مقایسات زوجی 9

 شدت تعریف

 1 اهمیت برابر

 2 اهمیت برابر تا متوسط

 3 اهمیت متوسط

 4 متوسط تا قویاهمیت 

 5 اهمیت قوی

 6 اهمیت قوی تا بسیار قوی

 7 اهمیت بسیار قوی

 8 اهمیت بسیار قوی تا عالی

 9 اهمیت عالی

 (Pourtaheri., 2010مآخذ: )

افزار پس از تکمیل پرسشنامه، مقایسه زوجی در نرم

Expert Choice  وارد شد و  اهمیت نسبی معیارهای اصلی

 ( استخراج گردید.4و زیرمعیارها طبق جدول شماره )

 

(: ضریب اهمیت معیارها و زیرمعیار در قالب 4جدول )

 AHPمراتبی مدل سلسه

 هدف
معیار 

 اصلی

وزن 

 معیار
 زیر معیار

وزن 

زیرمع

 یار

ان
مک

ت
وق

ن م
کا

اس
ی 

یاب
 

ی
ربر

کا
ی

بان
تب

پش
ی 

ها
 

262. 

 .405 (1xبیمارستان ) فاصله از

 .257 (2x) نشانیآتش

 .165 (3x) مدیریت بحران

 .106 (4xحالل احمر )

 .067 (5xمدارس )

ی
رس

ست
د

 

152. 

 .540 (6xمعابر )

 .297 (7xپارک )

 .163 (8xمترو ) یهاستگاهیا

ت
عی

جم
 

 - (9xتراکم جمعیت ) .445

ی
ربر

کا
گار

ساز
 نا

ی
ها

 

089. 

تقلیل فشار  یهاستگاهیا

 (10xگاز )
387. 

 .208 (11xبرق )

 .186 (12xجایگاه بنزین )

 .107 (13xصنعتی )

 .070 (14xخطرزا )

 .043 (15xنظامی )

ت
باف

ی 
ها ب

سی
آ

یر
پذ

 

 - (16xبافت فرسوده ) .052

 

 های تحقیقمآخذ: یافته

زیرمعیارها، پس از بدست آوردن ضرایب معیارها و 

ها و اطالعات الزم بود تا روشی مناسب جهت تلفیق الیه

اتخاذ گردد. در این تحقیق از مدل وایکور بدین منظور 

بندی و انتخاب یکور بر روی رتبهااستفاده شده است. روش و

ها تمرکز دارد و  برای مسئله معیارهای ای از گزینهمجموعه

تواند کند که این امر میمتضاد، راه حل توافقی را تعیین می

گیرندکان را برای رسیدن به راه حل نهایی کمک تصمیم

 (.M.K. Sayadi et al. 2258;2009نماید)
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 ( Vikorر )مراحل اجرای مدل وایکو  -5-2
 مرحله اول: تشکیل ماتریس تصمیم مکانی 1-2-5

های در اولین مرحله پس از فراخوانی و رسترسازی الیه

تشکیل  ، ماتریس وضع موجود را GISمحیطاطالعاتی در 

خصوصیت  nگزینه و  mدادیم. ماتریس تصمیم مکانی دارای 

 5 در 5است که ابعاد هر سلول یا گزینه در ماتریس حاضر، 

ردیف  1005ستون و  640متر تعریف شده که جمعاً با 

 ماتریس ما را شکل داده است. 
 دار نرمال شدهمرحله دوم: محاسبه مق  5-2-2

گیری مختلف اندازه یهااسیمقبه منظور قابل مقایسه شدن 

 "مقیاس کردنبی"های گوناگون( باید از )به ازای شاخص

های ماتریس دارای استفاده نمود. بدین طریق کلیه ستون

واحد طول مشابه )از نظر بردار نظیر( شده و مقایسه کلی 

 & Mohammad Moradiگردد )در نتیجه سهل می هاآن

Akhtarkarvan., 2009.) 

گیری چندشاخصه سازی روش تصمیممقیاسنوع بی

-باشد. در روش نرمالمی« سازی خطیمقیاسبی»وایکور، 

ها جنبه مثبت داشته باشند با سازی خطی اگر شاخص

از  ( و چنانچه جنبه منفی داشته باشند1استفاده از تابع )

 گیرد.سازی صورت می( نرمال2تابع شماره )

 (1شماره )تابع 

𝑛𝑖𝑗 =
𝑎𝑖𝑗

𝑚𝑎𝑥 𝑎𝑖𝑗
 

 (2تابع شماره )

𝑛𝑖𝑗 = 1 −
𝑎𝑖𝑗

𝑚𝑎𝑥 𝑎𝑖𝑗
               

 دهی به معیارها و زیرمعیارهامرحله سوم: وزن -5-2-3

ن وز برای بیان اهمیت نسبی معیارها و زیرمعیارها الزم بود

 اتبیها تعیین شود. برای این کار از روش سلسله مرنسبی آن

(AHP استفاده شده که از نظر کارشناسان جهت )سهیمقا 

ار افزگیری شده است. در نهایت با استفاده از نرمزوجی بهره

Expert Choice نظر کارشناسان تحلیل و وزن معیارها و ،

 زیرمعیارها محاسبه و استخراج گردیده است.

ها با ، تمامی الیه"زیرمعیارها"دهی به پس از وزن

شدند و با جمع آنها از  یبنددستهتوجه به معیارهای اصلی 

معیارهای اصلی تحقیق   raster calculatorطریق دستور 

 حاصل گردید.

 
 مقیاس وزنی الیه کاربری پشتیبان (: ماتریس بی1شکل )

 
 دسترسیمقیاس وزنی الیه (: ماتریس بی2شکل )

 
 تراکم جمعیتمقیاس وزنی الیه (: ماتریس بی3شکل )
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ناسازگار  یهایکاربرمقیاس وزنی الیه (: ماتریس بی4شکل )

 خطرزاو 

 
 ریپذبیآسمقیاس وزنی الیه بافت (: ماتریس بی5شکل )

 

مرحله چهارم: تعیین بهترین و بدترین مقدار   -5-2-4

 برای همه توابع معیارها )معیارهای اصلی(

رابطه شماره دهنده سود باشد بر اساس اگر تابع نشان

 شود.( مقادیر بهترین و بدترین محاسبه می3)

 (:3تابع شماره )

 

SJ = (∑ wi

n

i=1

(fi− 
∗ fij )/(fi− 

∗ f −))  

fi
∗ = maxfij 

fi
− = minfij 

دهنده هزینه )منفی( باشد بر اساس اگر تابع معیار نشان

 شود.( مقادیر بهترین و بدترین محاسبه می4رابطه )

 (:4تابع شماره )

 

R_J=max( w_i (f_(i- )^* f_(ij ))/(f_(i- )^* 

f^-)) 

RJ = max( wi(fi− 
∗ fij )/(fi− 

∗ f −)) 
fi

∗ = minfij 
fi

− = maxfij 

(: محاسبه ایده آل مثبت و منفی برای هر 5دول شماره )ج

 کدام از معیارها

 
 

ها مرحله پنجم: محاسبه مقادیر  فاصله گزینه  -5-2-5

 (Rjآل منفی )( و ایدهSjآل مثبت )با از ایده

آل مثبت و منفی برای این مرحله مقادیر فاصله ایده در

( برای 5محاسبه شاخص وایکور محاسبه گردید. تابع شماره )

Sj فاصله گزینهi   نسبت به راه حل ایده آل )ترکیب بهترین

 Rj( برای 6گزینه( و همچنین با استفاده از تابع شماره )

رین از راه حل ایده آل منفی )ترکیب بدت  iفاصله گزینه

گزینه( محاسبه شده است. در این روش، گزینه انتخاب شده 

آل و دورترین فاصله ترین فاصله را از جواب ایدهبایستی کوتاه

آل منفی داشته باشد. را از ناکارآمدترین جواب یا همان ایده

بیانگر  Rjبیانگر ماکزیمم مطلوبیت و  Sjبه عبارت دیگر 

 است. iحداکثر ناراحتی گزینه 

یا مقدار  Sjهای انجام شده مقدار تحلیلطبق 

یا  Rjو  0.497933865به دست آمده برابر با   تیمطلوب

. بدین باشدیم 0.043031886برابر با   یتینارضامقدار 

 ترکینزد Sjبه i صورت که در محاسبه هر چه ارزش پیکسل 

دورتر باشد، مطلوبیت آن جهت   Rjباشد و همچنین از 

 طورنیهمباشد و با جانمایی مراکز اسکان موقت بیشتر می

دورتر باشد و به همان نسبت به  Sjاز i هر چه ارزش پیکسل 

Rj تر باشد از مطلوبیت آن کاسته خواهد شد. نزدیک 
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ل آها از ایده(: محاسبه مقادیر  فاصله گزینه6شکل )

( در سمت Rjآل منفی )و ایده ( در سمت چپSjمثبت )

 راست  

 وایکور Qiله نهایی: محاسبه مقدار مرح -5-2-6

( 7از طریق تابع شماره ) Qiدر این مرحله مقدار 

محاسبه شده و در ادامه کل محدوده به پنج دسته مطابق 

 بندی گردید.طبقه 8 نقشه شماره

 :(7تابع شماره )
 

QI = V (
Sj− S

∗

S− − S∗) + (1 − V) (
Rj− R

∗

R− − R∗) 

 
S∗ = minSj  , S− = maxSj   

R∗ = minRj  , R− = maxRj   

( مقادیر ایده آل مثبت و منفی6جدول شماره )  

0.497934 𝑆− 0.0133347 𝑆∗ 
0.222964 𝑅− 0.0430319 𝑅∗ 

 

 
 11بندی مراکز اسکان موقت در منطقه (:اولویت7شکل )

 شهرداری تهران

 گیرینتیجه -6
های تحلیل بودن قابلیتسیستم اطالعات جغرافیایی با دارا 

مکانی، امکان تجزیه و  -های فضاییفراوان در زمینه تحلیل

 سازد. از طرفی این سامانه تحلیل انواع اطالعات را فراهم می

زم گیری، تنها پشتیبانی البه عنوان سیستم پشتیبان تصمیم

دفی آورد. برای دستیابی به هرا در مرحله شناخت فراهم می

ت گیرنده چندین معیار را به صوره تصمیمخاص الزم است ک

رها های مختلف را بر طبق معیاتوأم ارزیابی کرده و گزینه

( Mcdmگیری چندمعیاره )بسنجد. چنین فرایندی، تصمیم

 (. Alavi at al., 2012شود)نامیده می

در این بین جانمایی اسکان موقت به عنوان یکی از 

ز اخانمان پس افراد بیهای تأمین مسکن ترین شیوهمتداول

ه بجه سانحه در این تحقیق مورد مطالعه قرار گرفته که با تو

چالش مکانی مسئله و همچنین بهینه بودن مکان 

ستم های سیتوانمندی زمانهمپیشنهادی، از به کارگیری 

 های چندمعیاره بهره گرفتهاطالعات جغرافیایی و تحلیل

به  ن است که با توجههای تحقیق حاکی از آشده است. یافته

یابی اسکان موقت اینکه معیارهای متعددی در مکان

 اوتتأثیرگذار بوده و اثرگذاری فضایی این معیارها نیز تف

 ( به دلیلVikorداشته، استفاده از مدل تحلیلی وایکور )

 آل و همچنین در نظر گرفتنمحاسبه فاصله نسبت به ایده

 نفی، مناسب به نظرآل مثبت و ماهمیت نسبی فواصل ایده

 رسد.می

در نقشه نهایی بدست آمده از  تحقیق، که بر اساس 

معیار اصلی صورت گرفته، منطقه  5زیرمعیار در قالب  16

شهرداری تهران بر حسب مطلوبیت اراضی در پنج دسته  11

بندی شده است که وزن باالی معیار تراکم جمعیت و تقسیم

ای کاربری پشتیبان باعث معیار دسترسی به همراه زیرمعیاره

ها جهت جانمایی اسکان موقت ترین پهنهشده تا مطلوب

های پشتیبان و همچنین در حول مراکز جمعیتی و کاربری

متری از آن ارزیابی شود  250طول شبکه معابر  و با فاصله 

رسانی تر، امکان خدماتکه این امر عالوه بر دسترسی آسان

آورد.مجاور را نیز فراهم می بانیپشتهای از سوی کاربری  
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