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  چکیده

آورد و یمه  بهار ساالنه خسارات مالی و جانی فراوانی بهه  در شهرها، مخاطرات محیطی ترین مهمزلزله به عنوان یکی از 

تهرین نیهاز اساسهی    باشد. اولین و مههم یمکارگیری اصول مدیریت بحران هترین اقدامات در این زمینه، بیکی از ضروری

اسهکان موقهت از جملهه اقهدامات مههم       ،عباشد و در واقیمدیدگان ناشی از مخاطرات محیطی داشتن یک سرپناه آسیب

رداخته شده پی اسکان موقت شهر زاهدان هاسایت ةیابی بهینمکانین منظور در این پژوهش به ه امدیریت بحران است. ب

های جامع و تفصیلی شهر و ، طرح1931است. اطالعات مورد نیاز از طریق نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال

 ةتحلیه  بهوده و نتهایج آن جنبه     -پژوهش حاضر از نهوع توصهیفی  ده است. ستخراج شمرتبط با موضوع اهای سایر یافته

 Exprt Choice ،ARCافزارهای ها نرمتحلی  دادهو برای  Topsisو  ANP  ،AHPهای کاربردی دارد. برای این منظور از مدل

GIS، Super Decisions  .یابی اسهکان موقهت  ساس معیارهای مؤثر در امر مکانهای پژوهش برادر یافتهاستفاده شده است، 

در  نشانیهای آتشیستگاهاها، دسترسی به راه، مراکز درمانی، مراکز انتظامی و یکاربرسازگاری  ،شش الیه تراکم جمعیت

یابی ننهایی مکا ةها نقشبا تلفیق این الیه د.شی مناسب جهت اسکان موقت تهیه هامکان ةسپس نقششهر بررسی شده و 

نتهایج   .دشه شد و فضهاهای بهاز موجهود در شههر بهر روی نقشهه منطبهق         ارائههای اسکان موقت در زاهدان پایگاه ةبهین

بهرای   بهاالتری اولویهت   ارایهای مرکزی و شرقی دک  شهر زاهدان بخش گر آن است که در مجموع ازبیان آمدهدستبه

زمند مطالعه جهت یافتن راهکارههای اجرایهی بهرای ته مین و تجهیهز      و نیا سایت اسکان موقت برخوردار بودهیابی مکان

  هاست.آن

 زاهدان یابی،مکان ،اسکان موقت یتسا، زلزله :هاواژهدیکل
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 مقدمه .3

 مسئلهطرح  .3. 3

پهییر از بالیهای   کشهور آسهیب   11 ۀایران در زمهر 

( کهه زلزلهه از   11ص.  ،1931 ،طبیعی قرار دارد)امینهی 

کهه بهه دلیه      بهه طهوری   ؛هاسهت تهرین آن همجمله م

هیمالیها، در   -قرارگیری بهر روی کمربنهد زلزلهه آله     

ریشههتر را  5/2زلزلههه بههه بزرگههی  191قههرون گیشههته 

، محمهدی، صهفایی و   آبهادی )زنگی تجربه کرده است

لهرزه بها انسهداد    (. زمهین 17 ص. ،1932 قائد رحمتی،

مهومی  عمومی مقاوم و فضهاهای ع  ةمعابر و فقدان ابنی

 ههای ه)محله  باز در نزدیکی مح  سکونت شهرنشینان

شههههری( خسهههارات و تلفهههات سهههنگینی را بهههر   

)پورمحمههدی و  کنههددیههدگان تحمیهه  مههی آسههیب

 ة(. ایران کشوری با سهابق 171ص.  ،1932 ،زادهمصیب

بهه نحهوی    ؛های شدید و مخرب استزیاد بروز زلزله

بهار شهدیدترین    1کشهورهایی اسهت کهه     ۀکه در زمر

بیشهترین   ،زله های دنیا را تجربهه کهرده و همینهین   زل

 1331ههای  های بعد از سهال ترین زلزلهفراوانی بزرگ

زلزلهه از ایهن دسهت     1به نحوی که  ؛در جهان را دارد

در ایران ثبت شده و پس از آن کشهورهای هندوسهتان   

 ،)اوزی شهوند زلزلهه دیهده مهی    7و ترکیه بها فراوانهی   

شهرها بهه دلیه     ،میان (. در این17-12. صص ،1931

بعد جمعیتی و ساختاری خهود از اهمیهت زیهادی در    

بهروز هرگونهه    زیهرا  ؛ارتباط با بروز زلزله برخوردانهد 

ای به مشهکالت بسهیار زیهادی دامهن زده و در     حادثه

آورد. های فراوانهی را بهه وجهود مهی    سامانیهناب ،نتیجه

 بخش وسیعی از شهرهای ایران، به دلی  وجود بناها و

ههای ییرمقهاوم در تهدیهد ویرانهی ناشهی از      ساختمان

زلزلههه قههرار دارد. ایههن ویرانههی در ابتههدا بههه عههدم     

وسازهای متعهدانه از سوی برخهی سهازندگان   ساخت

واحدهای مسکونی که به چیزی جهز کسهب سهود و    

گیهر  شود که به مشهک  همهه  مربوط می ،کنندفکر نمی

ده، زا)آقههائی در شهههرهای کشههور تبههدی  شههده اسههت

 (.  119ص. ، 1933

تهرین  زلزله به عنوان یکهی از مههم  چه آمد، بنابر آن

مباحث روز، با توجه به گستردگی خسارات ناشهی از  

هههای دیدیههه تههرینمهههمجملههه آن در شهههرها از 

مطالعهات شههری    ةگران عرصه ریزان و پژوهشبرنامه

بها توجهه بهه افهزایش هشهت برابهری        مهماین است. 

نجاه سال اخیر در ایهران و از  جمعیت شهرنشین طی پ

ههای سسهت و   قرارگیری شهرها بر پهنهه  ،سوی دیگر

)با توجه به موقعیهت ایهران بهر روی کمربنهد      ناپایدار

شهرایط   ایهن در یافتهه و  جهانی زلزله(، اهمیتی حیاتی 

های مختلف مهدیریت بحهران   اهمیت عناصر و بخش

، 1931پهور و بمانیهان،   )بهرامشهود به خوبی آشکار می

چهه در ایهن میهان بایهد مهورد توجهه       اما آن ؛(57ص. 

جدی قرار گیرد، آمادگی اندک شههرها پهس از بهروز    

مدیریت شهری باید بتوانهد   ،این اساس زلزله است. بر

تهر  پس از بهزوز حهوادثی نظیهر زلزلهه، هرچهه سهریع      

اوضههاع شهههر را تحههت کنتههرل درآورده و از ایجههاد   

از راهبردهای  های بیشتر جلوگیری کند. یکینظمیبی

ههای  سهایت  ةمؤثر در ایهن زمینهه اندیشهیدن در زمینه    

اسکان موقت است که در این پژوهش مهورد بررسهی   

 قرار گرفته است.

اساسهی   مراحه   از یکهی  بهه عنهوان   موقت اسکان

 سهکان آید. ایم به شمار رخداد از پس بحران مدیریت

 از اعهم  ؛هها یهت فعال از یامجموعهه  تهوان یم را موقت
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 خانمهان، یب و زدهیبتمص افراد ییشناسا ی ورآوجمع

 یزنهدگ  یطشهرا  یجادا و هاسرپناهبه  افراد انتقال و نق 

 یاصهل  موطن بهها بازگشت آن زمان تا یبهداشت و امن

دانست )امامی و کشهانی،   شانیهاول یهاگاهیستز یا و

 موقهت  اسهکان  ةل مسه  شههرها  در .(11، ص. 1931

 بحهران،  زمهان  در زیهرا  ؛کنهد یمه  پیدا اهمیت بیشتری

 منهاطق  در گسهترده،  خرابهی  بها سهط    مناطق وسعت

 اسهت.  منهاطق روسهتایی   از بیشهتر  مراتهب  بهه  شهری

 سهانحه و  وقوع از قب  موقت، اسکان جهت یابیمکان

 تها  کنهد  شهایانی  کمک تواندیم ریزیبرنامه ةمرحل در

 مهدون  عملیهاتی  مهة برنا ةسهانح  وقهوع  از مدیران پس

 اسهکان  برای گزینیمکان ایران معموالً درباشند.  داشته

 بهروز  از تجربهی پهس   صهورت  بهه  شهروندان موقت

توسهط   الزم اسهتانداردهای  درنظرگهرفتن  بدون سانحه

 اسهت  بهدیهی  گیهرد. یم انجام یامدادرسان یهاسازمان

 ةفاجعه  اسهت  ممکن صحی  ینیگزمکانرعایت  عدم

 دنبال به اولیه ةسانح از تریموخمراتب  به حتی دیگری

ص.  ،1937 ، امیهدوار و صهالحی،  باشد )نوجوان داشته

تهوان بعهد از وقهوع بحهران     جایی که نمی(. از آن711

هایی برای اسهکان در نظهر گرفهت،    زلزله، سریع مکان

ههای مناسهب را   باید قب  از وقوع چنین بحرانی، مکان

از نظر، دسترسی به خدمات امدادرسهانی شههر، دوری   

 ههای ارتبهاطی و  ترسی به شهریان از مناطق خطرزا، دس

 یابی کرد.  مکان ییره

ههایی در  شهر زاهدان بها توجهه بهه وجهود گسه      

باشهد و  اطراف شهر با خطر وقهوع زلزلهه مواجهه مهی    

ههای الزم بهه عمه  نیامهده و     بینهی برای این امر پهیش 

مکانی بهرای اسهتقرار سهایت اسهکان موقهت در نظهر       

ی سهبز و  جهایی کهه فضهاها   گرفته نشده اسهت. از آن 

های مناسب بهرای اسهتقرار   فضاهای باز از جمله مکان

هههای اسههکان موقههت زدگههان و برپههایی سههایتزلزلههه

پژوهش حاضهر در نظهر دارد تها     از این رو، .باشندمی

فضاهای باز موجود در شهر را بهرای ایهن امهر مهورد     

با استفاده از فاکتورهها و   ،ارزیابی قرار دهد و در نهایت

ی مناسب جهت احداث سایت اسهکان  معیارها، فضاها

یهابی  موقت پس از وقوع زلزله در شهر زاهدان را مکان

 ها بپردازد.بندی این مکانکند و به اولویت

این پژوهش قرار اسهت بهه ایهن     ،براین اساس

فضاهای باز شهر زاهدان در  پرسش پاسخ دهد که

ارتباط با درنظرگرفتن مح  اسکان موقهت در چهه   

 رند.وضعیتی قرار دا

 . پیشینۀ تحقیق و مبانی نظری2. 3

بیش از پنج دهه از عمر مطالعهات اسهکان موقهت    

 ةگهیرد کهه عمهدتاً بهر پایه     بعد از زلزله در جهان نمی

های فنی و تکنیکی استوار بهوده و ایهن   موضوع ةمطالع

هها و نهادههای مهرتبط    موضوع مهورد بحهث سهازمان   

اولهین   واندیشمندان در این حوزه بوده است. از جمله

ای بها عنهوان   های جامع در این زمینه، مطالعهه پژوهش

در سهال   «ت مین اسکان اضطراری، دورنماها و مهوارد »

پهردازان  باشد که توسط تعداد زیادی از نظریهمی 1322

، 1323بالیا در مقیاس محهدود منتشهر شهد. در سهال     

 ۀتوسهط ادار  «اسکان پهس از بحهران  »تحقیقی با عنوان 

سهوان  سهازمان مله  متحهد در  نهو       هماهنگی امداد

هماهنگی امهداد و   ۀادار ،انتشار یافت و چهار سال بعد

سوان  سازمان مل  متحد، کتاب ارزشهمند دیگهری را   

در  1331با همین عنوان منتشر کرد. دیهویس در سهال   

اسهکان  ۀ دارد که آگهاهی مها دربهار   کنفرانسی اعالم می

قیقهات  پس از بحران بسهیار نهاچیز اسهت و نبهود تح    
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جدی در دانش مربوط به بالیا محسهوب   اصولی، خأل

 (.1911شود )مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، می

هماهنگی امداد سوان  سازمان مل  متحهد در   ۀادار

تهوان بها اطمینهان ارههار     د: میکناعالم می 1337سال 

ههای اضهطراری   کمک ةهای گیشته ارائداشت در دهه

تغییهه و امهداد پهس از    در ارتبهاط بها امهور پزشهکی،     

امها یهک    ؛سانحه پیشرفت چشهمگیری داشهته اسهت   

بخش مهم همینان بهبود ناچیزی داشهته و آن اسهکان   

اضطراری و موقت، یا به طور خهاص اسهکان پهس از    

 (.1ص. ، 1939، نظری )اسدی بحران است

 ةشهده تها اوایه  دهه    ههای ارائهه  دیهدگاه  ةبا مقایس

خاصهی در   ارچوبهه شهود کهه چ  هشتاد، مالحظه می

ولهی در سهال    ؛باب اسکان موقت وجود نداشته است

هماهنگی امهداد سهوان  سهازمان مله  بها       ۀادار 1337

راهبردههایی  »عنهوان   بها بندی تجربیات گیشهته،  جمع

ضمن محوریت قرار دادن موضوع اسهکان   «برای امداد

، )حسهینی  یندبودن آن ت کید کرده اسهت آموقت، بر فر

 1333(. در سهال  52 ص.، 1931، هوشهن  و مدیری 

بنهدی  بهه جمهع   1سهوان  بها طراحهی    کتابی با عنهوان 

 ةمباحث اسهکان موقهت و نقهش آن در رونهد توسهع     

 پردازد.پایدار جوامع می

ههای  گهاه از مرکهز سهکونت   7کورسلیس و ویتهال 

 7115خانمان در دانشگاه کمبهریج در سهال   موقت بی

میالدی با توجه به نوع سانحه و اهمیت بهه فرهنه  و   

دیده، به پیییدگی موضهوع  سنن زندگی جوامع آسیب

. در مقاب ، طراحی مناسهب  کنداشاره میاسکان موقت 

دیهده  آسهیب  ةاسکان موقت نه تنها اثر مثبتی در جامعه 

                                                 
1. Disaster by Design 

2. Coresellis and Vitale 

بلکههه موجبههات تقویههت سههاختارهای حفههارتی  ؛دارد

را نیهز فهراهم    هها کالبدی و بهبود وضعیت معیشتی آن

از سهوی   7111سال د. در پژوهش منتشرشده در کنمی

دوسهتانه  یکی از نهادهای هماهنگی امور انسهان  9اوچا

رویکرد نوین بهه اسهکان   »سازمان مل  متحد، با عنوان 

به جای پرداختن به اسکان موقت با نگاه تهک   «موقت

یهابی  فضا به مواردی از قبی  امنیت، حفارهت و مکهان  

مناسههب پرداختههه اسههت و بههه رویکههردی جدیههد در  

پردازد )فالحهی،  های اسکان موقت میاهراستای اردوگ

   (.75ص. ، 1931

اسکان موقت در ایران نیز در چنهد  یابی مح  مکان

                                             ً      سال اخیر یکی از موضوعاتی است کهه ادبیهات نسهبتا    

کههه خههود  زیهادی را بههه خههود اختصهاص داده اسههت  

اخیهر   ةبهار دو دهه  تواند ناشی از رویدادهای فاجعهمی

رین این رویهدادها، بهروز   تدر کشور باشد. یکی از مهم

 اسههت. فالحههی 1937زلزلههه در شهههر بههم در سههال  

بهم: مهروری بهر     ةلزله ز»ای با عنوان (، در مقاله1937)

ه بررسهی آن  به « تفرآیند عملبات امداد و اسکان موقه 

 151بهم حهدود    ةخانمان زلزلتعداد بیپرداخته است. 

هزار نفر تخمین زده شده است که ایهن افهراد نیازمنهد    

انهد. برپهاکردن چهادر بهه     ن سرپناه اضطراری بهوده می ت

عنوان راه ح  نخست چنهدان از سهوی مهردم مهورد     

هههایی اقبههال قههرار نگرفههت کههه سههعی شههد کههانکس 

گیهرد کهه در   . نگارنده نتیجه مهی ها شودگزین آنجای

ههایی  تالش برای اسهکان مهردم در اردوگهاه    ،مجموع

عی و خارج از شهر در بلندمدت به مسائ  حاد اجتمها 

بهتهر اسهت از    ،فرهنگی منجر خواهد شد و از این رو

                                                 
3. NOCHA (United Nations Office for the 

Coordination of Humanitarian Affairs) 
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)فالحهی،   های جمعی خودداری شهود احداث اردوگاه

اسهکان   ةدیگر از ادبیات موجود در زمینبرخی  (.1937

 :موقت به شرح زیر است

 عنهوان  بها  ای مقاله در (1935 )   منش      یران ا  و       اشراقی

 آسهیب  ههای یهت جمع موقت اسکان اماکن یابی مکان»

 اقهدام  یمتعدد معیارهای از گیری بهره با «زلزله از دیده

 در دیهدگان  سهانحه  موقهت  اسکان مراکز یابی مکان به

مهنش،   )اشهراقی و ایهران  اندکهرده  شههری  منطقهه  این

 بها  ای مقالهه  در( 1933)         کوهبنهانی   و         نیرآبادی (.1935

 موقهت  اسهکان  ههای  اردوگهاه  یهابی  مکهان » عنهوان 

 یهها کردن مکهان  مشخص به اقدام ،«زلزله بازماندگان

)نیرآبادی و انهد نمهوده  موقهت  اسهکان  جههت  مناسب

، جلیلههی و روشههتی نههژاد احههد .(1933، کوهبنههانی

یابی بهینه اسهکان موقهت   مکان»در مقاله  (1931)زلفی

بهه   «آسیب دیدگان ناشی از زلزلهه در منهاطق شههری   

یههابی منههاطق اسههکان موقههت در شهههر زنجههان  مکههان

 (.1931، ، جلیلهی و زلفهی  تیروشه  پرداختند. )احدنژاد

ای (، در مقالهه 1931)، خدابخش و رفیعیهان داداش پور

یهابی مراکهز اسهکان    مکهان تحلی  فضهایی و  »عنوان با 

 11ای در منطقهه  مدل تحلی  شبکه ، به کاربرد «موقت

، ، خهدابخش و رفیعیهان  تهران پرداختنهد. )داداش پهور  

1931.)   

 در مقالههه ای تحههت (1937)گیههوه چههی و عطههار

 دریهاره  معهای تصمیم گیهری چنهد   عنوان کاربرد مدل

یابی اسکان موقت پس از زلزله )مطالعه مهوردی:  مکان

معیارههای   به این نتیجه رسیده اند کهشیراز(،  1منطقه 

فاصله از رودخانه، مساحت زمین و فاصله از معابر در 

 بههین سههایر معیارههها از اهمیههت بیشههتری برخوردارنههد

   (.1937 ،عطار)گیوه چی و 

 تیه جمع بهزرگ  یبه ح  چالش هها  ازیندر واقع 

ی با عث شده است کهه مهدیریت   شهر یها طیمحدر 

بحران و بهبود شرایط پس از بروز فاجعهه در شههرها   

آوری و بههه تههالش بههرای ابتکههاراتی بههرای جمههع    

 وتحلی  و یها حتهی ایجهاد بیشهتر داده بینجامهد     تجزیه

   (.97، ص. 7112، 1)هیلر و راس 

مدیریت بحهران بهه عنهوان موضهوعی بها      هرچند 

نقاط جههان   گریدتوجه روزافزون در ایاالت متحده و 

کمهی از آن در   آگاهی نسهبتاً  ،مطرح است افتهیتوسعه

های کشهورهای در حهال توسهعه وجهود     میان سازمان

 (771، ص. 7115، 7)پارن  دارد

 و عام  اسهت از د یبیترک یخطر در مناطق شهر. 

آن و قرارگهرفتن   مکان شههر ، خستن ند ازاکه عبارت

بهه   یریپهی بیآسه  شیدر معرض خطرات و دوم، افزا

 سهت یز طیمح بیتخر ف،یضع یعلت حکومت محل

، 9پهی  .دی .نا .)یهو  منهابع  کشهش از  شیبه استفاده و 

                              شههرها بها توجهه بهه ماهیهت پویها و        .(1، ص. 7111

       تهر خهود                                    پیییده خود از یک طرف و مقیهاس بهزرگ  

                      ههای انسهانی، همهواره بها        گهاه                نسبت سهایر سهکونت  

      ییهره                                     های مختلف اجتماعی، اقتصادی، طبیعی و      بحران

              گیری بحهران بهه        شک    ،                اند. بر این اساس       رو بوده ه   روب

                                    ای از تهدید نسبت به جان مردم، سهالمتی      درجه      معنای 

   (  71     ، ص.     7111  ، 1    )ووا   هها                       ها و امکانات زندگی آن  آن

ی هها گهران گهرایش  مفهومی آشنا در ادبیهات پهژوهش  

را ههایی  اما یکی از انواع بحهران  ؛مختلف شهری است

تهوان در  مهی  ،یابدعینی می                       ًکه در شهرها نمودی کامال 

                                                 
1. Hiller & Russell 

2. parnell 

3. UNDP 

4. Waugh 
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در های حاص  از رویهدادهای طبیعهی دانسهت.    بحران

نیاز به پاسخ فهوری، هماهنه  و   این رویدادها همواره 

مؤثر بهرای بهرآوردن نیازههای دارویهی، تجهیزاتهی و      

بخش دولتی و یها   ةیلوسه که به دیدروانی افراد آسیب

، 7111، 1)بهروورر و چهارلز   شهود خصوصی اعمال می

جهایی کهه منجهر بهه     شهود و از آن دیده مهی  (17ص. 

خوردن نظم انسهانی و کالبهدی حهاکم بهر شههر      برهم

ههای  شود، نیاز به مدیریت بحران بیشهتر از بحهران  می

 ةبهه واسهط  یابهد و  اجتماعی و اقتصهادی عینیهت مهی   

ی عینهی بحهران، در ایهن عرصهه بسهیاری از      هها جنبه

های مدیران شهری از سهوی شههروندان قابه     تیفعال

ههایی  گیاران همواره بها چهالش  سیاستارزیابی است. 

 یامهور مهال   ،کهافی  یادار تیه و ررف دانهش نظیر نبود 

 زمیمکهان ضهعف   ،هابخش نیب یهماهنگ نبود ،فیضع

ن در امهر مهدیریت بحهرا   فسهاد  وجود قانون و  یاجرا

، ص. 7111پهی،   .دی .ان .)یهو  رو هستندهشهری روب

1).   

مجموعه اقهداماتی   2مدیریت بحران ،این اساس بر

 تیوضهع  ایه و  یاضهطرار  طیمقابله با شرا است برای

فرهنه  لغهت   ) افتهه یروش سهازمان   کیه  بها دشوار 

 ،همینهین  .(7112، 9انگلیسی کسهب و کهار کمبهریج   

دههی،  ، سهازمان ریزیتوان برنامهمدیریت بحران را می

 رهبری، همهاهنگی، کنتهرل و پشهتیبانی تعریهف کهرد     

تهها از  (931، ص. 1333، 1میشهه ، دیههواین و جههاگر )

از که تابعی اسهت از   5پییری شهریطریق آن از آسیب

                                                 
1. Brower & Charles 

2. Crisis Management 

3. Cambridge Business English Dictionary 

4. Mitchell, Devine, & Jagger, 

5. Urban Vulnerability 

ریههزی سیسههتم مههدیریت بحههران شهههری، برنامههه   

ریهزی مسهکن و آگهاهی    های حیاتی و برنامهه کاربری

به حداق  ممکهن  ، (71، ص. 1337بولین، ) شهروندان

تهوان بها ادیهام    یرسد که میبه نظر م ،از این روبرسد. 

بحهران از   تیریبا مراح  مهد  یشهر یزیرروند برنامه

بهه   خهوبی  جینتها  ،یمقابلهه و بازسهاز   ،یجمله آمهادگ 

، ص. 7111، 1)مبههارکی و کاشههانی اصهه  دسههت آورد

753). 

از جمله مهتهرین بحرانههای حاصه  از    بروز زلزله 

های طبیعی است که اثهرات بسهیار مخربهی در    رویداد

براسهههاس ایهههن رویهههداد بسهههیاری از شههههرها دارد. 

زیرساختهای شهری نابود شهده و از نظهر روانهی نیهز     

تاچندین روز پس از بروز حادثهه نیهز تهرس از بهروز     

مجدد آن در بین شهروندان و مدیران بر دامنهه بحهران   

بالیهای  می افراید. چرا که زمین لرزه بهرخالف سهایر   

طبیعهی نظیههر سههی  کهه پههس از بههروز دور بازگشههت   

طوالنی تری حداق  فراتر از چند روز دارنهد، از زمهان   

تا چندین روز پیهاپی سهاکنین را از نظهر روانهی     وقوع 

درگیر کرده و چون تخمین درستی نیز از زمهان وقهوع   

مجدد آن وجود ندارد، قابلیت تبدی  به صهورت یهک   

. اما آنیه در ایهن میهان در   بحران بزرگ شهری را دارد

شهههرها اهمیههت مههی یایههد، تهدیههد بعههد سههکونتی    

شهههروندان اسههت. شهههروندان در هههر دو صههورت   

تخریههب و یهها عههدم تخریههب واحههدهای مسههکونی،  

دوری از واحدهای مسکونی خهود هسهتند و   خواهان 

این مهم در مکان گزینی شههروندان در فضهاهای بهاز    

ت. بنهابراین، از  پس از بروز زلزلهه کهامال مشههود اسه    

                                                 
6.  Mobaraki & Kashaniasl 

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/
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از مههدیریت تههرین انتظههارات شهههروندان جملههه مهههم

دادن شهروندانی کهه منهازل   شهری، تالش برای اسکان

مسههکونی آنههها آسههیب دیههده اسههت در درجههه اول و 

امها   ؛هها سهالم مانهده   شهروندانی که منازل مسکونی آن

خطهر بهرای چنهد     اسکان در منهاطقی دور از خواهان 

مههی باشههد. از جملههه   مدو روزی هسههتند در درجههة

بههه  «اسههکان موقههت»مهمتههرین راهبردههها در شهههرها، 

 و یآورجمهع  از اعهم  ها؛ای از فعالیتمجموعهعنوان 

 انتقهال  و نقه   خانمهان، یب و زدهیبتمص افراد ییشناسا

 و امهن  یزنهدگ  یطشهرا  یجهاد ا و هها سهرپناه  بهه  افهراد 

 یها  و یاصهل  مهوطن  به هاآن بازگشت زمان تا یبهداشت

ص.  ،1931)امهامی و کشهانی،    شانیهاول یهاگاهیستز

اما اسکان موقت زمانی بهینهه خواههد بهود     ؛است( 11

هایی برای ایهن  که پیش از بروز زلزله در شهرها، مکان

توان این مههم را بهه   منظور در نظر گرفته شوند و نمی

بهرای یهافتن بهتهرین    بعد از بروز حادثه موکول کهرد.  

سکان موقت انجام مطالعهات  فضا برای احداث سایت ا

 یابی از ضروریات است.  مکان

ی یهک منطقهه   هاتوانها و یتقابلدر این مطالعات 

 بها از لحاظ وجود زمین مناسب و کهافی و ارتبهاط آن   

هها و تسههیالت شههری بهرای انتخهاب      یکاربرسایر 

وتحلی  مکان مناسب برای کاربری خاص مورد تجزیه

( و بها بررسهی   91ص. ، 1933قابابائی، )آ گیردقرار می

 وجهود  معنی دقیق سازگاری آن در فضاهای شهری به

 نهوع  دو بهین  مزاحمهت  عهدم  و هماهنگی خوانی،هم

( تها  111ص. ، 1937 پورمحمهدی، ) شههری  کهاربری 

حد ممکن از ایجهاد اخهتالل در کارکردههای شههری     

 جلوگیری شود. برای این منظور باید دقهت کهرد کهه   

دیگهراز نظهر   یهک  نفهو   ۀحهوز  ههای واقهع در  یکاربر

داشهته و منجهر بهه     یخوانهم و با هم سنخیت فعالیتی

 دیگهر یهک  فعالیهت  انجام مانع و مزاحمت نشده ایجاد

   (.31ص. ، 1922 یفاری،) دنشون

یابی برای سهایت اسهکان   در زمان مکان ،در نهایت

 اسکانای و به دو دیدگاه اسکان دو مرحلهباید موقت 

دیهدگاه نخسهت   در کهه   توجهه داشهت   ایمرحله سه

 فرآیند از موقت مسکن حیف بااعتقاد بر این است که 

 احهداث  ةهزینه  توانمی خانمان،بی افراد دهیسکونت

)یهو.   دکهر   خیره منازل بازسازی برای را موقت مسکن

و در دیههدگاه دوم ایههن  (3، ص. 7111، 1هابیتههات-ان

 شدت و میزان که موارد بیشتر دراعتقاد وجود دارد که 

 الزم امکانهات  و بوده گسترده سانحه از ناشی خسارات

 گرفتننادیده ،نباشد مهیا اصولی و سریع بازسازی برای

 برنامهه  فنی سط  گرفتننادیده معنای به موقت مسکن

، 7111، 7و اولشانسهکی  بوربی، دی ، گودشالک) تاس

مدل مفهومی پهژوهش را نشهان    (1)شک  . (115ص. 

 دهد.می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1. UN-Habitat 

2. Burby, Deyle, Godschalk   & Olshansky 
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 . مدل مفهومی3شکل 

 1931های پژوهش، م خی: یافته

 پژوهششناسی روش. 2

 پژوهش. روش 3. 2

تحلیلهی صهورت    -این تحقیق با روش توصهیفی 

ههای مهورد   کاربردی دارد. داده ةگرفته و نتایج آن جنب

هههای اسههتفاده از نظههر سههاختاری بههه دو صههورت داده

 شند.  بامکانی و ییرمکانی )توصیفی( می

 کههه هههایی هههای مکههانی )فضههایی(: بههه دادهداده

 موقعیت و گیرندمی بر در را عوارض زمینی مختصات

 ایهن  .شهود می اطالق دهند،می نشان را هاپدیده مکانی

 و قابه  نمهایش   بهرداری  و رسهتری  مدل دو در هاداده

(. 12 ، ص.1931، و دیگهران  هستند )احهدنژاد  استفاده

استفاده در پهژوهش، واحهدهای   های مکانی مورد داده

هههای وضههع تفکیکههی اسههتخراج شههده از روی نقشههه

ههای آمهاری مربهوط بهه     موجود شهر زاههدان، بلهوک  

 باشند.می 1931سرشماری نفوس و مسکن 

 ها عبهارت های ییرمکانی )توصیفی(: این دادهداده

 و شهود مهی  ثبت هاداده پایگاه در که اطالعاتی از است

 موقعیهت  ماننهد  کنهد؛ مهی  فتوصهی  را عوارض زمین

 و هها راه طهول  هندسهه،  و توپولهو ی  مکانی، عوارض

، 1931 مسهگری،  و عوارض )جهانی مساحت شک  و

های ییرمکانی شهام  بانهک اطالعهات    (. داده79ص. 

باشهند. در ایهن راسهتا    های مکانی مهی توصیفی از داده

هها بهه صهورت اسهنادی و     گردآوری اطالعات و داده

استفاده از مطالعات مهندسین مشهاور و   ای وخانهکتاب

هها از  ههای مربهوط و همینهین اسهتخراج داده    سازمان

 باشد.شهر می GISهای نقشه

هها در ایهن پهژوهش بها     وتحلی  دادهروش تجزیه

، تحلیهه  (ANP)ای اسههتفاده از مههدل تحلیهه  شههبکه 

در محههیط  Topsis( و مههدل AHPمراتبههی )ّسلسههله

و Super Decisions ، Exprt Choiceافهههزار نهههرم

بهرای   ،ایهن اسهاس   باشهد. بهر  می ARC GISافزار نرم

های مناسهب جههت اسهکان موقهت، در     انتخاب مح 

یابی تهیه و سپس، طبهق  ابتدا معیارهای الزم برای مکان

نظر کارشناسان خبهره، معیارهها امتیهازدهی و بها مهدل      

ANP  وAHP دهی و با مدل وزنTopsis ها شاخص

بهودن  ند. به دلی  خصوصیت مکهانی بندی شداولویت

بها   GISههای اولیهه در محهیط    اکثر اطالعات، بررسهی 

افهزار در تحلیه  و تفسهیر    توجه به امکانات ایهن نهرم  

ههای  کردن الیهاطالعات مکانی انجام شد. پس از آماده

مختلف بها اسهتفاده از سیسهتم اطالعهات جغرافیهایی،      

 .یابی سایت اسکان موقت انجام شده استمکان

 پژوهشهای . متغیرها و شاخص2. 2

یهابی سهایت   مکانهای مورد استفاده برای شاخص

براسههاس نظههر  اسههکان موقههت در شهههر زاهههدان    
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منههابع موجههود در ایههن زمینههه   ةکارشناسههان و مطالعهه

نظهرات  بهه ایهن نحهو کهه ابتهدا       ؛استخراج شده است

 اسهت. منابع موجود مطالعه شده کارشناسان دریافت و 

ههای  صگیری از هریک از منابع به شهاخ سپس با بهره

میهزان سهازگاری   شاخص  شش مورد مطالعه مبتنی بر

نشهانی،  ههای آتهش  فاصله از ایسهتگاه کاربری اراضی، 

تههراکم میههزان ارتبههاطی،  ةدسترسههی بههه شههبکمیههزان 

مراکهز  فاصهله از   و جمعیت، فاصله از مراکهز درمهانی  

 سهت برای این منظور اسهتفاده شهده ا   نظامی و انتظامی

 .(1)جدول 
 

 ز عناصر شاخص مورد مطالعهبندی شهر از نظر فاصله اطبقه .3جدول 

 نامناسب               نسبتا  نامناسب متوسط مناسب       نسبتا  مناسب 

 فاصله

 7111باالی  1511-7111 1111-1511 511-1111 1-511 *نشانیآتش

 511باالی  911-511 151-911 25-151 1-25 **معابرۀ شبک

 1-35 35-115 - 115-711 711ی باال ***جمعیت

 111باالی  511-111 111-511 911-111 1-911 ****درمانی

 211باالی  511-211 911-511 151-911 1-151 *****انتظامی

 1 9 5 2 3 وزن

، ص. 1939، و کاشفی دوست زادهابراهیم *** ؛121، ص. 1935 ،نظری اسدی ** ؛715، ص. 1931رضایی، *خی: مآ

 771، ص. 1931،رضایی  ****؛17

 

 . قلمرو جغرافیایی پژوهش1. 2

تهرین شههر اسهتان    شهر زاههدان بهه عنهوان مههم    

وبلوچستان، در این پژوهش مورد بررسی قرار سیستان

قانونی شههر   ۀمساحت محدود. (7)شک   گرفته است

از ایهن  درصهد   71 هکتار است. حهدود  1119 زاهدان

قهدمت   سهوده بها  افهت فر بهکتار( از نوع  1975) شهر

پایههان راه  زاهههدان در شهههر سههال اسههت. 91بههیش از

کیلهومتری مهرز    39زاههدان در -بهم  زاههدان و -مشهد

)مهندسهین   مشترک ایران و پاکستان واقع شهده اسهت  

 (2 ص.، 1931ن تردد تهران، امشاور طراح
. موقعیت شهر زاهدان در تقسیمات سیاسی 2شکل  

 کشور 

 1931های پژوهش، هم خی: یافت
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 پژوهشهای یافته. 1

وضعیت شهر زاهدان در ارتباط باا خطار    .3. 1

 زلزله

 171طهول  لی بنیهادی اسهت بهه   گس  زاهدان گس

جنهوبی و از نزدیکهی شههر     -کیلومتر با امتداد شهمالی 

بهه عنهوان یکهی از    گس  نهبندان  د.کنزاهدان عبور می

در یهرب  های شرقی ایران های بنیادی در بخشگس 

گسه    کیلهومتر و  1911بها طهول   یرب شهر  و شمال

شهرقی در جنهوب    -راندگی پدگی بها جههت یربهی   

 ةبههر مبنههای آخههرین نقشهه رار دارد.قههدشههت زاهههدان 

بها   ۀلرزه، شهر زاهدان در محهدود بندی خطر زمینپهنه

( 9)شههک  لههرزه زیههاد قههرار دارد خطههر نسههبی زمههین

 .(79ص.  ،1935 )مهندسین مشاور شهر و خانه،
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ها در ارتباط با شهرستان و موقعیت گسل .1شکل 

 شهر زاهدان

  1931های پژوهش: م خی: یافته
 

 کاربری اراضی وضع موجود شهر زاهدان  .2 .1

هکتههار  5/1113قههانونی شههر   ۀمسهاحت محهدود  

ههای  باشهد کهه بخهش وسهیعی از آن بهه کهاربری      می

 ییهره  آموزشی، درمهانی، ورزشهی، اداری و  مسکونی، 

تعلق داشته و بخشهی نیهز مربهوط بهه اراضهی بهایر و       

بایات و اراضی کشهاورزی در داخه  محهدوده و در    

. عهالوه بهر مسهاحت    اسهت میان بافت داخلهی شههر   

هکتهار نیهز    1/931قانونی، سطحی در حدود  ۀمحدود

ههای  در خارج از محدوده قانونی است کهه مسهکونی  

رسهتانی  آباد و سهطوح بیما آباد و حسنآباد، قاسمهمت

 .  (1)شک   دهندرا تشکی  می ییره و میهبی و
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 کاربری اراضی موجود و پیشنهادی شهر  .4شکل 
 1931های پژوهش، م خی: یافته

 

با  مرتبط ۀهای مورد مطالعبررسی شاخص .1. 1

 یابی سایت اسکان موقت در شهر زاهدان مکان

 سازگاری کاربری اراضی شهری میزان .3. 1. 1

ی شههر در برابهر زلزلهه و    ریپهی بیآسر رابطه با د

هههای شهههری را یههابی اسههکان موقههت، کههاربریمکههان

-کهاربری  -الهف  بندی کرد:تقسیم دودستهتوان در می

که به مهار بحران زلزلهه و  مانند فضای باز های حیاتی 

        .کننههدکههاهش خسههارات ناشههی از آن کمههک مههی   

ی ریپهی بیآسه هایی که موجهب افهزایش   کاربری -ب

ههای صهنعتی   ها شهام  کهاربری  شوند. این کاربریمی
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در شههر   موجهود  هایبر این اساس، کاربری باشند.می

کهالس   پهنج  بهه  سهازگاری  مهاتریس  براساس زاهدان،

ناسهازگار و   تفهاوت، نسهبتاً  سازگار، بهی  سازگار، نسبتاً

 (1)شهک   کهه در  طهور  هماناند. ناسازگار تقسیم شده

ت، مساحت زیادی از شهر زاههدان  نشان داده شده اس

از نظر میزان سازگاری کاربری اراضی شهر زاهدان بها  

سهازگار قهرار    سایت اسکان موقت، در وضعیت نسبتاً

هههایی از جنههوب و شههمال شهههر نیههز دارنههد و بخههش

 (5و شک   7)جدول  سازگاری کام  دارند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شاخص میزان سازگاری کاربری اراضی شهر .1شکل 
 1931های پژهش، ی: یافتهم خ

 

 های شهریسازگاری سایت اسکان موقت با سایر کاربری .2جدول 

 کاربری

نی
کو
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ی
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 های سازگاری به لحاظ وزن عددینسبت

سایت اسکان 

 موقت
2 9 3 3 3 2 2 2 1 2 1 5 3 

، 5 تفاوتیب، 2سازگار      ًنسبتا ، 3سازگار 

 1ناسازگار ، 9ناسازگار      ًنسبتا 

 1931 ،های پژوهشخی: یافته م
 

-های آتاش فاصله از ایستگاه میزان 2. 1. 1

 نشانی

کیلههومتر را بههرای  5اسههتانداردهای جهههانی شههعاع 

زمهان   ،کننهد و از طهرف دیگهر   یمه ی نه یبشیپایستگاه 

دقیقهه در نظهر    9-5ی را سهوز آتهش ان رسیدن به مکه 

متهر در   1211مکهانی   ةفاصل ازنظراین شعاع  .اندگرفته

بها   دها بایمکان ایستگاه ،بنابراین .است شده گرفتهنظر 

ی اگونهه  بهه توجه به مهدل شهعاعی تحلیه  شهوند و     

دقیقهه زمهانی    1 ةشههر در فاصهل   که  توزیع شوند که 

 سازگار

 نسبتا سازگار

 بی تفاوت

 نسبتا ناسازگار

 ناسازگار
 

 راهنما
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مناسههب  ةفاصههل (1)شههک  ی باشههند. دسترسهه قابهه 

نشهانی  ههای آتهش  ی اسکان موقت از ایستگاههاتیسا

یهک از ایهن    و بهه ههر   شدهیبندطبقهکالس  5که در 

 3تها   1بهین   را ههایی وزن ،ها به ترتیب اولویتکالس

 دهد.نشان می ،است شده داده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. شاخص میزان فاصله از ایستگاه 6شکل 

 نشانیآتش

 1931های پژوهش، م خی: یافته

 

 ارتباطی ۀدسترسی به شبک 1. 1. 1

یشهتر  بهرچه میزان دسترسی به خطهوط ارتبهاطی   

ههها نیههز بیشههتر خواهههد بههود  یی سههایتآباشههد، کههار

 اسهکان  مراکهز  ،بنهابراین  (.33ص. ، 1939)پرهیزکار، 

 سهو  کیه  از کهه  باشهند  معهابری  مجهاورت  در بایهد 

از  و کنهد  ته مین  را مختلهف  ههای قسهمت  به دسترسی

 معهابر  ایهن  انسهداد  و دنیدبیآس احتمال ،دیگر سوی

 اسهکان  عملیهات  دسترسهی،  قطهع  خطر تا باشد پایین

 بهه  توجه با از این رو، نکند. را متوقف نجات و وامداد

 تهران شهر بحران مدیریت و پیشگیری سازمان ضوابط

 711، 1 ةشهریانی درجه   یهاراه از فاصله نیترمطلوب

، 7 ةدرجه  شهریانی  ههای راه از فاصله ترینمتر؛ مطلوب

 محلهی  ههای خیابهان  از فاصله ترینمطلوب متر و 111

شهک   ) (51ص. ، 1931متر است )شجاع عراقی،  51

2.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . شاخص میزان فاصله از شبکۀ ارتباطی 7شکل 
       1931های پژوش، م خی: یافته

 

 تراکم جمعیت ۀالی 4. 1. 1

 ،هتوسهع  حهال  در یهای بهارز کشهورها  از ویژگی

کههه در  ابرشهرهاسههتجمعیههت در  تمرکههز شههدید 

یی کهه  جها  درای طبیعهی، حتهی   صورت وقوع سانحه

توانهد  آن چندان جدی نبوده اسهت، مهی   ةت ثیرات اولی

یکهی از   عنهوان  بهه به فاجعه بینجامد. حوادث طبیعهی  

در  خصهوص بهه ابعاد بحران اسهت کهه ایهن تلفهات،     

ای بافهت  مناطقی که از جمعیت زیاد برخوردارند و دار

د. هرچه تراکم جمعیتهی  شوای هستند، بیشتر میفشرده

ی نیهز بیشهتر اسهت.    ریپهی بیآسه بیشتر باشد، میهزان  

 روشن است در هنگهام وقهوع زلزلهه در منهاطقی کهه      
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دارای تراکم جمعیتی باالتری باشند تعهداد بیشهتری از   

فهروریختن آوار و مسدودشهدن معهابر از     اثهر  برمردم 

 (.92ص. ، 1933و داراب خانی، روند )زیاری بین می

 تهراکم  ایهن  و باشد کمتر شهر در جمعیت تراکم هرچه

آسهیب  باشد، شده عیتوز شهر سط  در متعادل طور به

 بهرعکس  بهود.  خواهد کمتر زلزله برابر در شهر پییری

 و تلفهات  معنهای  بهه  شههر  در بهاال  جمعیتهی  تهراکم 

اسهت   زلزلهه  وقهوع هنگهام   بهه  بیشهتر  یهها خسهارت 

 .(3)شک   (31ص. ، 1939للهی، )عبدا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شاخص تراکم جمعیت        -8 شکل
 

 فاصله از مراکز درمانی 1. 1. 1

در شهرایط   سهانحه  وقوع مح  به اور انس سیدنر

 در و دقیقهه  3 حهداق   استاندارد دارای جهان درعادی 

 در هنگهام  ولی ؛باشدیم دقیقه 11 متوسط طور به ایران

 امکهان  کهه  زلزلهه  خصهوص بهه  و بحرانهی  شهرایط 

 نقلیهه  وسای  از استفاده امکان عدم و هاراه مسدودشدن

 مراکهز  به دسترسی شعاع تعیین باید مالک دارد، وجود

 رو نیه ا از گرفهت.  نظهر  در پیاده صورت به را درمانی

 بهه  ههم  آن دقیقهه،  3 حهداق   استاندارد به رسیدن برای

 55) دهپیها  فهرد  متوسهط  سهرعت  بها  و پیهاده  صهورت 

 پیمهود  را متهر  111 شهعاع  بهه  مسهافتی  باید دقیقه(/متر

ص. ، 1931، حسههینی، طههالع زاری و ملههک)جههودکی

 اولویهت  در اسکان عنوان به هاییمکان ،بنابراین (.111

 مرکز نیترکینزد تا را فاصله کمترین که گیرندمی قرار

در شهک    .دارا باشند هامکان دیگر با مقایسه در درمانی

عیت شهههر زاهههدان از نظههر فاصههله تهها مراکههز ، وضهه3

 درمانی نشان داده شده است.

 مراکز نظامی و انتظامی فاصله از 6. 1. 1

 ته مین  نیهز  و عمهومی  نظهم  برقراری لزوم دلی  به

 بهه  موقهت، دسترسهی   ی اسکانهاپایگاه ناساکن امنیت

 اسهت  مهم هایشاخص از یکی انتظامی و نظامی مراکز

 نیه در ا .(59ص. ، 1931، دیگرانو  روشتی احدنژاد)

-بینظم و حراسهت از جهان و مهال آسه     حفظ مواقع

 اتیههزنهان و کودکهان در برابهر عمل    ژهیه وبهه  دگانیه د

متجهاوز )در داخه  و    ههای گروه ایاشخاص  یتهاجم

بهه   یبانیخهدمات پشهت   ةخارج از مراکز اسهکان(، ارائه  

 طیشهرا  ومهرج در از ههرج  رییشهگ یپ دگان،یه دبیآس

 یانتظهام  و یتیامن روهاییوجود ن تیاهم هییرو  بحران

 یته یبه مراکهز امن  یکینزد ،نیبنابرا .کندیرا دوچندان م

در مراکهز  مهورد توجهه    یازجمله پارامترهها  یو انتظام

شههر زاههدان    (11)در شهک    است.اسکان اضطراری 

 بندی شده است.از این نظر پهنه
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-مکانگذاری اراضی برای ارزشتحلیل و  7. 1

 های اسکان موقتیابی سایت

-بهه مقیهاس   هها آنبعد از ارزیابی معیارها و تبدی  

و اسهتاندارد، از مهدل تحلیه  شهبکه      سهیمقا قاب های 

(ANP برای تعیین وزن نسبی هر معیار ،)شهده  استفاده 

هها بها توجهه بهه نظهرات      بندی شاخصاست. اولویت

 مطالعههه مههوردهههای کارشناسههی و ارزیههابی شههاخص

از مهدل   آمهده دسهت بهه ی هها وزنییرفت. صورت په 

است. ههر چهه    شده دادهنشان  (11)شک   مربوطه، در

بیشهتر باشهد، ته ثیر آن شهاخص در      شدهمحاسبهوزن 

  ها خواهد بود.یابی بیشتر از دیگر شاخصمکان

 

 

 
یابی در مدل های مکان. وزن نهایی شاخص33شکل 

ANP 
 1931م خی: نگارندگان، 

هها بها   زن های هریک از شاخصو ةپس از محاسب

هها  ، این اوزان در هریک از الیهه ANPاستفاده از مدل 

در محهیط سیسهتم   ت ثیر داده شد. بهرای ایهن منظهور،    

 Spatial ةگزینه  اطالعات جغرافیهایی و بها اسهتفاده از   

Analaysis  و از طریق تابعWighted overlayوزن ،-

هها  هبه هر یهک از الیه   ANPاز مدل  آمدهدستبههای 

 درگهیاری شهده و   ها روی هماختصاص یافت و الیه

ههای اسهکان موقهت    ی سهایت ابیه مکهان  ةنقش ،تینها

نشان داده شهده   (17)آن در شک   ةه و نتیجدشترسیم 

 است.

نشههان داده شههده  (17)کههه در شههک  طههور همههان

است، شهر زاهدان برای احداث سایت اسکان موقهت  

از تلفیق ن دسته بندی شده است. ایدر پنج سط  دسته

بهه  ت قهای اسکان موگزینی سایتهای مؤثر مکانالیه

-نقاطی از شهر کهه دارای کهاربری  دست آمده است و 

و تراکم جمعیتی باال بهوده و در نزدیکهی    های سازگار

نشانی، درمانی و نظهامی  معابر اصلی، مراکز آتش ةشبک

 . شاخص میزان فاصله از مراکز نظامی و انتظامی31شکل 

       3134های پژوهش، مأخذ: یافته 

 

 

 . شاخص میزان فاصله از مراکز درمانی3شکل 

        1931های پژوهش، خی: یافتهما
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تهر  دیهدگان مناسهب  برای استقرار آسیباند، قرار داشته

انهد. بهه مهوازات ناسهازگارتربودن     نظر گرفته شهده  رد

ها و دوری از مراکز فهوق، از میهزان مطبوبیهت    کاربری

ها کاسته شده تا جهایی کهه برخهی از منهاطق     محدوده

 اند.  برای این منظور نامناسب تشخیص داده شده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بندی گذاری شهر زاهدان و رتبه. ارزش32شکل 

 ایجاد سایت اسکان موقت  فضاهای باز شهر برای

       1931های پژوهش، م خی: یافته
 

گیاری حاصه  از ایهن   براساس ارزش ،در مجموع

مرکهزی شههر    ۀهای واقهع در محهدود  پژوهش، بخش

زاهدان از نظر احداث سایت اسهکان موقهت مناسهب    

اراضی واقع در شرق شهر نیز قابلیهت   ،است. همینین

د. با دورشهدن از بخهش   استفاده برای این منظور را دار

مرکزی شهر، از میزان مطبوبیت بهرای احهداث سهایت    

شمال یهرب، شهمال شهرق،     ،کاسته شده و در نهایت

تهرین اراضهی   جنوب شرق و جنوب شههر، نامناسهب  

-نتایج حاص  نشان مهی باشند. برای احداث سایت می

دهد برای احداث سایت اسهکان موقهت مسهاحتی در    

 215شههر نامناسهب،    ۀهکتهار از محهدود   911حدود 

هکتههار  7197نامناسههب،  هکتههار نامناسههب تهها نسههبتاً 

-هکتهار مناسهب مهی    1715مناسب و  نسبتاًمتوسط تا 

بنههدی شهههر براسههاس مطالعههات  ایههن پهنههه باشههند.

پژوهش انجام شهده اسهت کهه در     ةگان1های شاخص

ههایی  هها شههر بهه پهنهه    یک از شهاخص  آن برای هر

 ةایی همههتقسههیم شههده اسههت و در خروجههی نههه   

جهایی کهه   دیگر ترکیب شده و از آنها با یکشاخص

 نامناسههب و نسههبتاً نسههبتاً ةنههمتوسههط بههین دو په ةپهنهه

در برای جلهوگیری از بهروز خطها،    مناسب قرار دارد، 

درصهد  بندی در نظهر گرفتهه نشهده اسهت.     این تقسیم

نشهان   (9)در جدول ها پهنههریک از مساحت متنارر 

 داده شده است.
 

های شهر زاهدان و درصد پهنه مساحت .1 جدول

 )به هکتار( یابی سایت اسکان موقتبرای مکان

 نامناسب 
 نسبتا 

 نامناسب

 نسبتا 

 مناسب
 مناسب

 1715 7197 215 911 مساحت

 2/75 3/51 3/15 1/1 درصد

 1931 ،های پژوهشخی: یافته م
 

هها، فضهاهای   پس از این مرحله اراضی بایر، پارک

شههاورزی، مراکههز آموزشههی و مراکههز سههبز، اراضههی ک

فرهنگی با مساحت باال به دلی  داشهتن فضهاهای آزاد   

تواننهد جمعیهت قابه  تهوجهی را در خهود جهای       می

انهد.  دهند، به عنوان فضهای بهاز در نظهر گرفتهه شهده     

زدگهان  ها برای اسکان زلزلهبندی سایتجهت اولویت

ههها از چهههار و قههراردادن خههدمات مههورد نیههاز در آن

خص مسههاحت، فاصههله از کههاربری درمههانی،    شهها
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 ؛سازگاری اراضی و تراکم جمعیت استفاده شده اسهت 

بهه  د و شهدن گیاری ها شمارهین صورت که سایته اب

 مطالعهه  های موردشاخصها با توجه به هر یک از آن

بها اسهتفاده از مهدل     ،سپس .داده شد 3تا  1های ارزش

ده جههت  های مورد استفا، شاخصAHPمراتبی سلسله

بها اسهتفاده    ،دهی شدند. در نهایتنقاط وزن بندیرتبه

و  .بندی نقاط انجام پهییرفت سط  TOPSISاز تکنیک 

 ۀشهمار نشان داده شده اسهت.   (17) شک آن در نتایج 

 هاست.آن ةرتب ۀدهندها نشانهریک از سایت

 گیری و پیشنهادهانتیجه. 4

ز آمادگی پبش از بروز بحهران در شههرها، یکهی ا   

تههرین مسههائلی اسههت کههه توجههه بسههیاری از    مهههم

نظههران شهههری را بههه خههود ریههزان و صههاحببرنامههه

در این پژوهش، وضهعیت شههر   اختصاص داده است. 

زاهدان در ارتباط با این مقوله مورد توجه قهرار گرفتهه   

ترین موضوعات پهس  جایی که یکی از اساسیو از آن

کان موقهت  بینی مناطقی بهرای اسه  از بروز زلزله، پیش

است، سعی شده است تها بها توجهه بهه نقهاط قهوت،       

ههها و تهدیههدهای موجههود درقالههب ضههعف، فرصههت

های فعلهی، فضهاهای مناسهب    ها و زبرساختکاربری

بههرای ایجههاد سههایت اسههکان موقههت معرفههی شههوند.  

ال پژوهش در ارتباط با سنجش وضعیت ؤترین سمهم

تن فضاهای باز شهر زاههدان در ارتبهاط بها درنظرگهرف    

مح  اسکان موقت بوده اسهت. بهرای ایهن منظهور از     

توزیهع   .گانهه اسهتفاده شهده اسهت    های شششاخص

آن تههراکم  ةمتفههاوت جمعیههت در شهههر و در نتیجهه  

متفاوت جمعیت در شهر زاهدان باعث شده است کهه  

منحصهر در   های محدودی از شهر آن هم تقریباًبخش

رای مناسهب به   شمالی از وضعیت مناسب و نسبتاً ةنیم

مسهاحت   ،بهه عهالوه   ؛احداث سایت برخوردار باشند

زیادی از شهر زاهدان از نظر میزان سازگاری کهاربری  

اراضههی شهههر زاهههدان بهها سههایت اسههکان موقههت، در 

ههایی از  سهازگار قهرار دارنهد و بخهش     وضعیت نسبتاً

جنههوب و شههمال شهههر نیههز سههازگاری کامهه  دارنههد. 

نشهانی،  آتهش در ارتباط بها معیهار فاصهله از     ،همینین

هایی از مرکز، شرق، شمال یرب و یهرب شههر   بخش

ههای  زاهدان برای احهداث سهایت مناسهب و حاشهیه    

شهمال شهرقی شهرق     ةجنوبی شهر و بخش از حاشهی 

برای این منظور نامناسب هستند. در ارتباط با پوشهش  

ههای زیهادی از شههر    معابر در مجمهوع بخهش   ةشبک

ولهی در   ؛مناسب ایجاد سایت اسهکان موقهت هسهتند   

هایی از شمال شرقی شهر از این نظر مشهکالتی  بخش

وجود دارد و احداث سایت در این منطقه با توجه بهه  

در ارتبهاط   ،شود. همینهین وضعیت معابر پیشنهاد نمی

جهز  تهوان گفهت کهه بهه    با فاصله از مراکز درمانی مهی 

بخش جنوبی و شمال یربی کهه مسهاحت بهه نسهبت     

عی از شهر دارای شهرایط  های وسیزیادی دارند، بخش

مناسب برای احداث سایت بوده و برعکس در ارتبهاط  

های وسیعی از شهر فاقهد  با وجود مراکز انتظامی بخش

شههرایط الزم بههرای احههداث سههایت اسههکان موقههت  

تههوان بهها توجههه بههه مههی ،بههر ایههن اسههاس باشههند.مههی

های فوق، در فضهاهای بهاز یها قابه  اسهتفاده      اولویت

در شهرایط  ، شهده مشخصز مناطق موجود در هریک ا

نسبت به احداث سایت اسکان موقت اقهدام  مورد نیاز 

  کرد.  

یهابی سهایت،   ترشهدن مکهان  برای هرچه کاربردی

شدن فضاهای باز موجهود، شناسهایی ادارات   مشخص
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ههای  دارای فضای باز با موقعیت مناسب با همهاهنگی 

بههرداری در زمههان بههروز بحههران و   الزم بههرای بهههره 

بررسی فضهاهای مسهکونی واقهع در بافهت      ،نهمینی

 شود.فرسوده پیشنهاد می

 نامهکتاب

 از اسهتفاده  با موقت اسکان هایپایگاه بهینة یابیمکان و بحران (. مدیریت1939زاده، ع و کاشفی دوست. د. )ابراهیم .1

 .35-111(. 17) 9، محیطیجغرافیا و مطالعات پیرانشهر(.  شهر: موردی )مطالعة ایشبکه تحلی  مدل و فازی منطق

دیهدگان ناشهی از   های اسکان موقت آسیبیابی بهینة مح (. مکان1931احدنژاد روشتی، م.، جلیلی، ک و زلفی، ع. ) .7

نشریة تحقیقهات  )مطالعة موردی: شهر زنجان(.  GISهای چندمعیاری و زلزله در مناطق شهری با استفاده از روش

 .15-11 (،79) 71، کاربردی علوم جغرافیایی

 ةمنطق موردی: ةنمونزلزله ) بازماندگان اسکان موقت یهااردوگاه یابیمکان و ریزیبرنامه(. 1939م. ) نظری، اسدی .9

 تهران. تهران، ایران. دانشگاه ارشد. منتشرنشدۀ کارشناسی نامةیانپا .شیراز( شهر یک

 از اسهتفاده  بها  زلزلهه  از دیدهآسیب هاییتجمع موقت اسکان اماکن یابیمکان(. 1935) ، ف.منشیرانا و ، ماشراقی .1

دومهین کنفهرانس بهین المللهی     مقاالت ، مجموعهن(تهرا شهرداری 7 ةمنطق :موردی ةنمون) مکانی اطالعات سیستم
 .دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر ری. تهران: مدیریت جامع بحران در حوادث ییرمترقبه طبیعی

دانهش  دیهدگان.  های اسکان موقت در بوستان تههران بهرای آسهیب   (. ت مین اردوگاه1931کاشانی، س. )امامی، ا. ع و  .5
 .19-13(، 1) 7، پیشگیری و مدیریت بحران

مقهاالت کنفهرانس   خالصهه (. تبیین مفهوم بافت شهری و نقش آن در کاهش خطرات ناشی از زلزله. 1931امینی، ا. ) .1
 . تبریز: دانشگاه تبریز.طبیعی و راهکارهای مقابله با آنالمللی مخاطرات زمین، بالیای بین

 . )م. راهری، مترجم(. تبریز: دانشگاه تبریز.جغرافیای مخاطرات )مخاطرات انسانی و طبیعی((. 1931اوزی، ر. ) .2

(. GISبها اسهتفاده از   ) نشهانی شههر خمینهی شههر    هها و خهدمات آتهش   . تحلی  فضایی ایستگاه(1933) آقابابائی، م. .3

 ارشد. دانشگاه اصفهان. اصفهان، ایران. منتشرنشدۀ کارشناسی نامةانیپا

 ةنمونه )  GISهای مدیریت بحهران بها اسهتفاده از   تبیین الگوی جانمایی پایگاه(. 1931. )ر. م بمانیان، . وم پور،هرامب .3

   .51-11(، 1، )مدیریت بحران(. شهر تهران 9 ةمنطق :موردی

ی شههری و  هها مرکز پژوهش. تهران: نشانیهای آتشگزینی ایستگاهارائة مدل و ضوابط مکان(. 1939پرهیزکار، ا. ) .11

 روستایی.

ای در پییری شهرهای ایران دربرابر زلزله و نقش مشهارکت محلهه  (. آسیب1932زاده، ع. )پورمحمدی، م. و مصیب .11

 . 112 -111(، 17، )جغرافیا و توسعهها. امدادرسانی آن

 . تهران: انتشارات سمت.ریزی کاربری اراضی شهریبرنامه(. 1937پورمحمدی، م. ) .17

یابی مراکز امدادرسانی در شرایط وقوع بحهران زلزلهه   (. مکان1931حسینی، ع. )جودکی، ح.، طالع زاری، ز. و ملک .19

دانهش پیشهگیری و مهدیریت     شههرداری تههران.   77با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی در ناحیة یک منطقهة  
 .113-171(، 7) 7، بحران

https://www.civilica.com/Papers-INDM02=%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%82%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C.html
https://www.civilica.com/Papers-INDM02=%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%82%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C.html
https://www.civilica.com/Papers-INDM02=%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%82%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C.html
https://www.civilica.com/Scientometrics-325-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF+%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C+%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF+%D8%B4%D9%87%D8%B1+%D8%B1%DB%8C.html
https://www.civilica.com/Scientometrics-325-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF+%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C+%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF+%D8%B4%D9%87%D8%B1+%D8%B1%DB%8C.html
http://www.noormags.ir/view/en/creator/272230/%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c_%d8%a8%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%85_%d9%be%d9%88%d8%b1
http://www.noormags.ir/view/en/creator/145267/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af_%d8%b1%d8%b6%d8%a7_%d8%a8%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86
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ی وزارت دفهاع و پشهتیبانی   یسهازمان جغرافیها  . تههران:  بهه زبهان سهاده    GIS(. 1931جهانی، ع. و مسهگری، س. )  .11

 .نیروهای مسل 

(. ارزیابی نحوۀ پراکنش و چگهونگی دسترسهی شههروندان بهه     1931حسینی، س. ا.، مدیری، م. و هوشن ، م. م. ) .15

 گانهه تههران(.   112طراری در حوادث انسان ساخت با رویکرد پدافند ییرعام  )نمونة موردی: نهواحی  خدمات اض
 .129-137(، 9) 7 ای(،ریزی منطقهجغرافیا )برنامه

یابی مراکز اسکان موقت با اسهتفاده از  مکان(. تحلی  فضایی و 1931پور، ه.، خدابخش، ح. ر. و رفیعیان، م. )داداش .11

-191(، 1) 1، جغرافیا و مخاطرات محیطهی (. GIS( و سامانة اطالعات جغرافیایی )ANPای )بکهآیند تحلی  شفر
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