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 2/11/1394تاريخ دريافت: 

  16/1/1395تاريخ پذيرش: 
  

  مكان يابي اسكان موقت پس از زلزله

  1(مطاله موردي شهر اصفهان)

  

   ، مهدي مومني*پور سارا كريم

  رانيا آباد، نجف ،يدانشگاه آزاد اسالم آباد، واحد نجف ايگروه جغراف

  

  

  چكيده

 زلزله از ناشي ديدگان آسيب نياز تريناصلي اينكه به توجه با

 سريعاً زلزله، وقوع از بعد تواننمي باشد ومي سرپناه يك داشتن

 قبل ديد، بايد تهيه را زلزله ديدگان آسيب براي مناسب هايمكان

 به نظر(دسترسي از مناسب هاي مكان هايي،بحران چنين وقوع از

 خيز مخاطره مناطق از دوري امنيت، شهري، داشتن هايكاربري

 پژوهش منظور بدين .كرد فراهم زلزله ديدگان آسيب ) براي ...و

 ديدگان آسيب موقت اسكان بهينه هايمكان تا است آن بر حاضر

در شهر اصفهان، كه در آن پتانسيل و قابليت  را احتمالي اياز زلزله

 اسكان سريع افراد آسيب ديده از بحران زلزله وجود داشته باشد

 علمي، صحيح و ريزيبا برنامه و داده قرار بيني پيش مورد

 شناخت جهت الزم تسهيالت ايجاد با را زلزله بحران مديريت

نوع پژوهش حاضر  .نمايد ياري موقت اسكانمناسب  هايمكان

بر اساس هدف كاربردي است و روش مطالعه پژوهش با توجه به 

 مطالعه اين باشد. در تحليلي مي –ماهيت و موضوع تحقيق توصيفي 

هاي ناسازگار و  از معيارهاي اساسي مانند كاربري استفاده با

روش  از ادهاستف سازگار، دسترسي و تراكم جمعيتي و ترا فيكي با

گيري از منطق فازي ) و بهرهAHPتحليل گسترش يافته چانگ (

معيارهاي تعيين شده توسط كارشناسان و متخصصين وزن دهي شد 

هاي فازي در سيستم اطالعات جغرافيايي  و در نهايت توسط تحليل

)GISنشان مطالعه اين )  بصورت وزني همپوشاني شدند. نتايج 

 در و كافي باز فضاهاي داراي كه زايندرودمناطق حاشيه  دهدمي

 پتانسيل داراي باشند، مي اطراف هاي كاربري با حال سازگار عين

 مناطقي مقابل هستند، در آسيب ديدگان استقرار براي بهتري نسبتاً

هاي  عدم وجود كاربري  جهت به شهر هاي شمالي بخش مانند

-رزش برنامها داراي و كافي فضاي عدم امدادي و بيمارستاني و

 اسكان ريزيبرنامه براي ممكن قابليت ترين كم داراي ريزي،

  .باشند زدگان مي زلزله موقت

  

)، اسكان موقت، GISسيستم اطالعات مكاني ( كلمات كليدي:

  )، شهر اصفهان(FAHPتحليل سلسله مراتبي فازي 

  

  

  

  

  

  

  daneshvar.m773@gmail.com، رانيا آباد، نجف ،يدانشگاه آزاد اسالم آباد، واحد نجف ايگروه جغراف، پور كريمسارا  نويسنده مسئول:
  

 ي مكان يابي اسكان موقت پس از زلزله (مطاله موردي شهر اصفهان) رشته بابري تحت عنوان صالح پور كريم خانم سارا ارشد كارشناسي نامه اين مقاله برگرفته از پايان. 1

 باشد. دانشگاه آزاداسالمي واحد نجف آباد مي ريزي شهري برنامه گرايش جغرافيا
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  مقدمه

مشاهده مديريت بحران، علمي كاربردي است كه به وسيله 

ها و تجزيه و تحليل آنها، در جستجوي  سيستماتيك بحران

ها  يافتن ابزاري است كه به وسيله آن بتوان از بروز بحران

پيشگيري و يا در صورت بروز، در راستاي كاهش اثرات آن، 

به امداد رساني وسيع و بهبود اوضاع اقدام نمود. همه ساله در 

بر اثر وقوع سوانح طبيعي نقاط مختلف كره زمين، افراد زيادي 

دهند.  نظير زلزله و سيل جان و كاشانه خود را از دست مي

هاي مناسب براي استقرار مراكز امدادرساني پس از  تأمين مكان

وقوع زلزله و اسكان آوارگان يكي از موارد مهم در 

ريزي و مديريت بحران است. بدين منظور پژوهش  برنامه

بهينه اسكان موقت پس از رخ  هاي حاضر بر آن است تا مكان

دادن زلزله در شهر اصفهان مورد پيش بيني قرار داده تا بدين 

وسيله بتوان در شرايط بحران، مديريتي كارآمدتر داشته باشيم 

و پسامدهاي منفي بحران زلزله را با ايجاد تسهيالت الزم در 

 و هاي مناسب اسكان موقت به حداقل برساند. فيدريش مكان

 تثبيت وضعيت كه يافتند دست نكته اين ) به2011( 1شهمكاران

 اندازي سريع راه ثانويه اتفاقات از جلوگيري براي ها زيرساخت

 تلفات پس كاهش در را تأثير بيشترين نقل و حمل مسيرهاي

 ي بهينه پوياي مدل يك آنان منظور اين براي .دارد زلزله از

 مخرب زلزله پژوهشي در )2011( 2ليو. كردند طراحي تخصيص

با نفر كشته  چين كشور 3بخش يوشان 2010 سال ريشتري 7.1

را مورد مطالعه قرار داده و در آن ضمن بيان عوامل موثر در 

شدت گرفتن خسارات وارده بر منطقه، به تجربيات بازسازي و 

بازگرداندن منطقه به حالت قبل از وقوع زلزله و نقش سازمانها 

 جمله از ديدگان به آسيب سانيو نهادهاي دولتي در امدادر

است. اين پژوهش شرايط محيطي خاص  پرداخته آنها اسكان

از جمله  را امدادرساني براي زيرساختي منطقه و كمبود امكانات

 ) در2011(4عوامل موثر در شدت تلفات دانسته است. تودس

 از استفاده با AHP تكنيك و GISاستفاده از  با ابتدا پژوهشي

                                                
1 - feredeish 
2 Jifu Liue 
3 Yushu 
4 Sule Tudes 

مختلف از جمله نوع كاربري، شيب و كيفيت زمين معيارهاي 

 مناطق يكي از زلزله خيزترين 5ارتفاع و ... براي شهرستان آدانا

 و كرده تهيه زلزله خطر نسبي بندي پهنه نقشه تركيه كشور

 بهره شهري كاربريهاي از اي يابي پاره مكان براي آن از سپس

فرسوده  بافتهاي بهسازي )1393( همكاران و اميد علي .گيرند مي

آمده  دست به هاي نتيجه زلزله بحران شهري با رويكرد مديريت

پذيري  دهد كه محله صوفيان از آسيب از تحقيق نشان مي

 است زلزله برخوردار وقوع برابر در مختلف هاي بااليي در زمينه

هايي كه ميان دو رويكرد برقرار است، در  وجود اشتراك با و

شود.  ها تفاوتها و تناقضهايي مشاهده مي زمينهارتباط با برخي از 

استفاده از راهكارهايي كه به صورت متعادل، هم در شرايط 

 نظر بحراني شرايط به عادي رفاه ساكنان را در نظر گيرد، و هم

) 1393عليزاده ( و شجاعيان. رسد مي نظر به باشد، معقوالنه داشته

منظوره با هدف مديريت اي به مكانيابي فضاهاي چند  در مقاله

 (مطالعه موردي بافت فرسوده شهر شوشتر) بحران بعد از زلزله

هدف اين پژوهش شناسايي و مكانيابي چند منظوره،  پرداختند

با هدف مديريت بحران بعد از زلزله در بافت قديمي شهر 

ها در بهترين مكان پژوهش نتايج به باشد. با توجه شوشتر مي

 نوجوان. باشد مي شوشتر شهر غربي وبجن و هاي جنوب قسمت

 با موقت اسكان يابي اي مكان)، در مقاله1392( همكارانش و

 يك منطقه :موردي فازي(مطالعه هاي الگوريتم از استفاده

انجام  WLCتهران) را با استفاده از منطق فازي و  شهرداري

دادند با بررسي روش فازي اعمال شده در اين تحقيق، مشخص 

عليرغم سادگي آن، داراي كارايي   WLCروش گرديد كه

دهد كه  گير مي باشد و اين قدرت را به تصميم بسيار بااليي مي

هاي  ها، وزن براي عوامل مختلف برحسب درجه اهميت آن

متفاوتي را اختصاص دهد. در اثر اين برتري، نتيجه حاصل از 

داراي قدرت تفكيك بهتري  WLCمكان يابي به روش فازي 

د. همچنين نتايج نشان داد با توجه به اينكه موضوع باش مي

باشد،  مي گيري تصميم وابسته به استدالل زيادي حد تا يابي مكان

  باشد. مي بيشتر كارايي داراي كالسيك منطق به نسبت فازي منطق

                                                
5 Adana 
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  روش پژوهش

شناسائي معيارهاي اصلي، تعيين روابط بين معيارهاي اصلي، 

هاي كلي و در نهايت وزن  اولويتشناسائي زيرمعيارها، تعيين 

ها پس از مشخص شدن معيارهاي مكان  دهي معيارها ونقشه

يابي، بايد ميزان اهميت هر يك از پارامترها در قالب دادن 

وزني مشخص به هر كدام به منظور تهيه نقشه نهايي انجام 

گرفته و با دو مدل هم پوشاني وزني و مقايسه اي وزندهي شده 

ها در اين پژوهش با استفاده از  ه وتحليل دادهاست. روش تجزي

به  ARCGis افزار  نرم و AHPمدل ارزيابي سلسله مراتبي

     باشد. صورت تركيبي مي

  

  

  موقعيت منطقه مورد مطالعه

اصفهان  از نظر تقسيمات كشوري شهر اصفهان مركز استان

كيلومتري جنوب تهران واقع شده  425است كه در فاصله 

باشد  ثانيه مي 20ساعت اين شهر با تهران فقط است اختالف 

موقعيت ويژه و تنوع آب وهواي استان از زمانهاي باستان 

تاكنون آن را محل استقرار گروههاي بزرگ انساني و 

مركزثقل تمدنهاي كهن وشكوفايي اقتصادوفرهنگ ايران 

كشاورزي اصفهان -قرارداده است به همين علت استان صنعتي

جهت استقرار صنايع سنگين از جمله ذوب  مناسبترين نقطه

آهن تشخيص داده شده است شهر اصفهان در مسير تالقي 

  هاي شمالي وجنوبي ايران واقع شده است. راه

  

  
  نقشه موقعيت شهر اصفهان ):1( شكل

  

مكان  براي و زيرمعيارهاي مناسب معيارهاي تعيين

 موقت اسكان يابي

باشد.  مي معيارهاي مناسب تعيين يابي، مكان در مسأله ترين مهم

 اساس بر فقط موقت يابي اسكان مكان حاضر حال در متأسفانه

 كه زمين سرانه و مالكيت مانند باشد، معيار مي معدودي تعداد

اين معيارها  تعيين شوند. براي مي ختم باير هاي زمين معموالً به

تأثيرگذار مانند عوامل اجتماعي، شناخت كامل عوامل 

باشد. كوتاهي  فرهنگي، جغرافيايي، سياسي و اقتصادي الزم مي
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در شناخت هر يك از عوامل ممكن است باعث ناكارايي مكان 

 موقت شود  از اسكان  در حين يا بعد  منتخب و بروز پيامدهايي 

) تعيين مكان مناسب جهت استقرار 4،1390(نوجوان،

ناگون شهري به عوامل متعددي بستگي دارد، هاي گو كاربري

اين عوامل با توجه به ماهيت و نوع فعاليت كاربري مربوطه 

گردد. پس از بررسي تحقيق هاي گذشته و  مشخص مي

همچنين دريافت نظرات خبرگان، معيارهاي اصلي و فرعي 

مؤثر در مكان يابي اسكان موقت شناسايي گرديد كه در 

  ه است.نشان داده شد )1جدول (
  

  

  ي شيب و توپوگرافي منطقه: بررسي اليه

يابي  توپوگرافي به عنوان يك عامل محدود كننده در مكان

پايگاه اسكان موقت بايد مورد توجه قرار گيرد. براي بررسي 

توپوگرافي، دو زيرشاخص شيب و ارتفاع از سطح آبهاي 

باشد. عامل ارتفاع: شكل زمين و ارتفاع  آزاد، مورد توجه مي

آن در استقرار و ايجاد تأسيسات و زيربناها موثر است و لذا 

قاعده كلي كه با افزايش ارتفاع امكان ايجاد زيربناها و 

شود، در اينجا نيز صادق است.  تأسيسات با مشكل مواجه مي

متر  2000 از كمتر ارتفاع در توليدي بايد و جمعيتي مراكز

  ) 213، 1382، (فرجي استقرار يابند
  

 معيارهاي مكانيابي اسكان موقت ):1( جدول
  

  )1390نوجوان،  -  1386فالحي، UNHCR, 2007 ،-Kelly, 2007منبع: مطالعات پژوهشگر با استناد به (

  

 
  بندي شده شهر اصفهان نقشه شيب طبقه ):1(شكل            نقشه توپوگرافي و سطوح ارتفاعي شهر اصفهان     ):2( شكل

  

  

  زير معيار  معيار

  

  معيارهاي طبيعي

  فاصله از رودخانه ها (مسيل ها)

  نزديكي به منابع آب

  ها و ريزش كوه فاصله از گسل

  هاي دسترسي  نزديكي به شبكه راه  دسترسي به راه

  

  امدادي و امنيتيدسترسي به كاربري 

  نزديكي به مراكز درماني و خدماتي (بيمارستان)

  ها و مراكز امنيتي نزديكي به كالنتري

  نزديكي به فضاي سبز

  نزديكي به مراكز آتش نشاني

  

  فاصله از تجهيزات و تاسيسات خطرزاي شهري

  ها، پمپ بنزين مهم، سفارت خانههاي  ها، مراكز صنعتي و نظامي، ساختمان فاصله از مناطق حساس مانند موزه

  فاصله از خطوط فشار قوي برق

  هاي بازيافت رباله فاصله از ايستگاه
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  تراكم مناطق اصفهان 

ها و آمايش  ريزي هاي مهم جمعيتي كه دربرنامه يكي ازشاخص

 1شاخص تراكم نـسبي جمعيـت، شود مي سرزمين از آن استفاده

ها از  ريزي نقش آن در برنامهبحث تراكم جمعيت و  اسـت.

ريزي شهري  عرصه علم برنامه در هاي مطالعاتي بسيار مهم مقوله

باشد. با توجه به اينكه هر چه تراكم جمعيت در شهر كمتر  مي

باشد،  شده توزيع شهر سطح در تراكم به طور متعادل اين و باشد

آسيب پذيري شهر در برابر زلزله كمتر خواهد بود. برعكس 

هاي بيشتر  تلفات و خسارت معناي به شهر در باال تراكم جمعيتي

) بنابراين مناطق 90 ،1383، به هنگام وقوع زلزله است (عبدالهي

با تراكم باال، در امر مكان يابي، اسكان موقت، داراي اولويت 

 به اصفهان شهر 6 و 1 مناطق اساس اين باشد. بر برنامه ريزي مي

رتبة تراكم بيان نمودند، به عبارت  ميانگين باالترين ترتيب

هاي جمعيتي، كاربري و ارتفاعي در اين  ديگر عمدة تراكم

ترين،  در شهر اصفهان، پائين 9و  11 ،2باشد و مناطق  مناطق مي

 رحمتي (قاعد اند. داده اختصاص رتبه تراكمي را به خود ميانگين

نوع  به چند توان مي را جمعيت ). تراكم107، 1390همكاران،  و

ترين نوع  ساده محاسبه كرد، تراكم حسابي يا رياضي جمعيت؛

برآورد اندازه انبوهي جمعيت، محاسبه شاخص تراكم حسابي 

منظور كل جمعيت يك منطقه را به كل مساحت  است. بدين

كنند و تعداد افراد در هر هكتار را به دست آن منطقه تقسيم مي

از شهرداري نقشه  شده دريافت آورند. در نهايت با اطالعات مي

) 4جمعيت مناطق شهر اصفهان تهيه شده است كه در شكل (

گونه كه نقشه بخوبي نمايش  نمايش داده شده است همان

 11و  1، 4، 2ترين مناطق به ترتيب مناطق  دهد پرتراكم مي

  باشد. مي 12 و 9 ،14 ،6 ترتيب به مناطق ترين تراكم كم و باشد مي

  موقت  اسكان پايگاه يابي مكان در موثر كالبدي امكانات

شاخص ديگري كه به منظور انتخاب مكان مناسب پايگاه 

اسكان موقت، الزم است مورد توجه قرار گيرد، امكانات 

كالبدي است، مطالعه امكانات زيربنايي در مكانيابي در 

  باشد. مطالعـات اوليـه هـر طرح ضروري مي

                                                
1
 population density 

 
  نقشه تراكم جمعيت مناطق شهر اصفهان ):4( شكل

  

  دسترسي به مراكز امدادي

هاي آتشنشاني در مركز شهر  تجمع خدمات درماني و ايستگاه

رود و در چند منطقه يكي از معايب  اصفهان و در حاشيه زاينده

مراكز نقشه فاصله از  ):2( شكلباشد.  مكانيابي اين مراكز مي

  دهد. را نشان مي مراكز آتشنشانيفاصل از  ):3( شكلو  درماني

  موقت  اسكان پايگاه يابي مكان در سازگار هاي كاربري

هاي اسكان  هاي سازگار در مكانيابي سايت از مهمترين كاربري

تواند  باشند كه مي ها مي موقت فضاهاي باز شهري بويژه پارك

فرار  امكان با دسترس در منطقه يك عنوان به اضطراري مواقع در

و استقرار و پناه گرفتن در آن مطرح باشد. هرچــه پراكنــدگي 

شـهر متناسـب  سطح در هــا آن فضــاهاي بــاز و نحــوه توزيــع

تـر باشـد مقابلـه بـا خطر سـوانح بهتـر انجام خواهـد گرفـت. 

يـزان وســعت آنهــا، تناســب ضـمناً نزديكـي فضـاهاي بـاز، م

 فضــاهاي بــاز بــا جمعيــت تحــت پوشش از ديگر عـواملي

بهتري راجهـت  و بيشتر امكانـات آنهـا افـزايش كـه هسـتند

مقابلـه بـا بحـران فعلـي و حـوادث بعدي نشأت گرفته از آن، 

موقعيت فضاهاي سبز شهر  ):7( شكل .گذارد در اختيار مي

هاي  شده كه ويژگي انتخاب نقاطي البته دهد مي را نشان اصفهان

                                     مناسب از قبيل مساحت و كاركرد را داشته باشد و

را نمايش  اصفهاننقشه فاصله از فضاهاي سبز شهر  ):4( شكل

  دهد. مي
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  فاصل از مراكز آتشنشاني ):3( نقشه فاصله از مراكز درماني                                                       شكل ):2( شكل

  

  
  نقشه فاصله از فضاهاي سبز شهر اصفهان ):4( موقعيت فضاهاي سبز شهر اصفهان                                     شكل ):7( شكل

  

  هاي ناسازگار  فاصله از كاربري

 در مهمي نقش شهري زمينهاي كاربري بهينه ريزي برنامه

 تعيين در هرگاه .دارد زلزله برابر در پذيري آسيب كاهش

 و گردد رعايت همجواريها شهري زمينهاي كاربري

 امكان نشوند، داده قرار يكديگر دركنار ناسازگار كاربريهاي

 اي بگونه شهر در ها كاربري و فراهم گردد اماكن سريع تخليه

 انتظار توان مي گردند، تمركز عدم سبب كه شوند توزيع

 زيادي حد تا زلزله در برابر شهرها پذيري آسيب داشت

هاي پمپ  هاي خطرساز مانند، ايستگاه يابد. كاربري كاهش

ها  هاي تهديد كننده مانند حاشيه رودخانه بنزين و گاز و محيط

در مكانيابي داراي اهميت بسيار است، خطرات احتمالي حاصل 

سوزي حاصل از نشت گاز و يا نفت و يا  از انفجار و يا آتش

ها در  و يا فرونشست در حاشيه رودخانهاحتمال رخ دادن سيل 

اثر فرايندهاي متفاوت (زلزله، طوفان، فروريزش، جنگ و...) 

كند. تأثيرات منفي انفجار  اهميت اين موارد را دو چندان مي

ها،  احتمالي و تشديد صدمات حاصل از انفجار اين كاربري

 ها و حتي يابي در نزديكي اين كاربري شود تا از مكان باعث مي

تأسيسات وابسته به آنها به شدت پرهيز شود. از اين رو مطالعه 

هاي اسكان موقت  يابي سايت هاي ناسازگار در مكان كاربري

الزامي است و در صورت ضرورت رعايت فاصله و حريم 

ايمني بايد مورد توجه باشد. بدين منظور ابتدا نقشه 

هيه شده هاي ناسازگار با استفاده از اطالعات موجود ت كاربري

بندي  هاي ناسازگار تهيه و طبقه و سپس نقشه فاصله از كاربري

  شد.
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  هاي پمپ بنزين نقشه فاصله از ايستگاه ):6( هاي ناسازگار                              شكل نقشه كاربري ):5(شكل 

  
  هاي بازيافت نقشه فاصله از ايستگاه): 8( هاي گاز                   شكل نقشه فاصله از ايستگاه ):7( شكل

  

مهمترين عوامل در ايجاد ها: يكي از  فاصله از رودخانه

هاي اسكان موقت در مديريت بحران، جلوگيري از  پايگاه

ها است. از همين روي عالوه بر حريم  خطرات سيل رودخانه

 16ها بايد باالترين  در نظر گرفته شده و معمول براي رودخانه

رود، به عنوان حريم رودخانه در نظر گرفته  سال به زير آب مي

) سطحي كه در پرآبترين زمان رودخانه 16، 1379شود (شيعه،

 حريم عنوان به ميرود، آب زير به سال 20- 15در طول 

شود به همين منظور در منطقه مورد  گرفته نظر در رودخانه

هايي تعريف  رود حريم دائمي زاينده  مطالعه نيز براي رودخانه

 شده است

  

 
  رود نقشه حريم رودخانه زاينده ):9( شكل

  

  يابي پايگاه اسكان موقت  ن كارايي در مكا

منظور از كارايي مناسب بودن پهنه در نظر گرفته شده براي 

هاي زير  بايست از ويژگي اسكان است. براي اين منظور مي

برخوردار باشد: الف) دسترسي آسان به منظور اسكان سريع 
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انتقال آسيب ديدگان در آسيب ديدگان و تخليه سريع و 

صورت گسترش بحران ب) مناسب بودن زمين به منظور 

اسكان تعداد بيشتري از آسيب ديدگان و فراهم كردن زمينه 

هاي وسيع مانند  الزم براي امداد رساني بهتر مانند مكان

  هاي قبل بررسي شد. ها و يا شيب مناسب كه در بخش پارك

  دسترسي به راه ارتباطي مناسب

 هاي غيرهمسطح ها و تقاطع توسعه شبكه معابر شهري، بزرگراه

باشد، افزايش طول  در شهر اصفهان از نقاط مثبت اين شهر مي

 910به  1382كيلومتر در سال  777شبكه معابر شهر اصفهان از 

درصدي و افزايش طول  17با رشد  1391كيلومتر در سال 

كيلومتر در سال  62به  1382كيلومتر در سال  32ها از  بزرگراه

درصدي) نشان از توسعه معابر شهري شهر  94(رشد  1390

خش اصفهان است (درگاه الكترونيك شهرداري اصفهان ب

ترافيك). 

  

  
  نقشه فاصله از معابر ):11( هاي دسترسي در شهر اصفهان                شكل شبكه ):10( شكل

  

هـا و  فضاها و عناصر مختلف در شهرها توسـط شـبكه راه

متصل شده و شهروندان از طريق ارتباطات به يكديگر 

بخشند.  هاي ارتباطي به شهر تحرك و جنب وجوش مي شبكه

برحسب عوامل گوناگون شبكه معـابر نيـز انـواع گونـاگوني را 

) در بخش 334،1387شود (مشهديزاده دهاقاني،  شامل مي

مركـزي شـهرها، تمركـز بخـش خـدمات اقتصـادي و 

يابد كه نه تنها نيازهـاي  ياجتماعي چنان ارزش و اهميت م

كند، بلكه نيازهاي همة نواحي  محـدودهي شـهر را تـأمين مي

ها محل برخورد  شهري را نيز برطرف مـيسـازد. تقاطع

جريانهاي ترافيك بوده و اصليترين عامـل افـزايش زمـان سفر 

و ميزان تاخير جريانهاي ترافيك ميباشند (چايچي مطلق، 

هاي مكاني ترافيك  ودن اطالعات و نقشه). بدليل نب58، 1387

هاي اصلي شهر  در شهر اصفهان با استفاده از محل تالقي خيابان

توان به عنوان نقاط ترافيكي از آن  ها تهيه شد كه مي نقشه تقاطع

  استفاده نمود. 

             و  اصفهان ها و نقاط ترافيكي شهر نقشه تقاطع ):12( شكل

 اصفهان ها و نقاط ترافيكي شهر نقشه فاصله از تقاطع ):13( شكل

  دهد را نشان مي
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  ها و نقاط ترافيكي شهر اصفهان نقشه فاصله از تقاطع ):13( ها و نقاط ترافيكي شهر اصفهان              شكل نقشه تقاطع ):12( شكل

  

ها بر اساس روش تحليل گسترش دهي گزينهوزن

   1يافته چانگ

روشي بسيار ساده را براي بسط فرايند  1992چانگ در سال 

تحليل سلسله مراتبي به فضاي فازي ارائه داد. اين روش كه 

مبتني بر ميانگين حسابي نظرات خبرگان و روش نرمااليز 

شده بود،  ساعتي و با استفاده از اعداد مثلثي فازي توسعه داده

مورد استقبال محققين قرار گرفت. مراحل انجام اين روش به 

  باشد:قرار زير مي

؛ ترسيم درخت سلسله مراتبي: در اين مرحله ساختار 1مرحله

سلسله مراتب تصميم را با استفاده از سطوح هدف، معيار و 

 :؛ تشكيل ماتريس مقايسات زوجي2مرحله گزينه ترسيم كنيد.

-ظر تصميم گيرنده، ماتريس مقايسات با بهرهبا استفاده از ن

را بر   گيري از اعداد فازي مثلثي 

   گيرنده تشكيل دهيد. اساس نظرات چندين تصميم
  

   

                                                
1
 Chang 

 ماتريس قضاوت فازي

تعداد افراد نظر دهنده در مورد اولويت  كه در اين ماتريس 

؛ ميانگين حسابي نظرات: 3باشد.مرحله مي jنسبت به  iدرايه 

ميانگين حسابي نظرات تصميم گيرندگان را به صورت 

 ماتريس زير محاسبه كنيد:

 
  گيرندگان ميانگين حسابي نظرات تصميم

)1(  

 
؛ محاسبه مجموع عناصر سطر: مجموع عناصر سطرها 4مرحله 

  را محاسبه كنيد:

)2(  

 
را به شيوه زير  ؛ نرمااليز كردن: مجموع سطرها5مرحله 

  نرمااليز كنيد.
)3(  

 
  

نشان دهيم رابط  (li , mi , ui)را به صورت  در صورتي كه 

  شود.فوق به ترتيب زير محاسبه مي
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)4(  

 
  

؛ تعيين درجه احتمال بزرگتر بودن: درجه احتمال 6مرحله 

ها محاسبه و آنرا µiرا نسبت به ساير  iµبزرگتر بودن هر 

d'(Ai) ناميم.مي  

 µ2=(l2,m2,u2)درجه احتمال بزرگتر بودن عدد مثلثي فازي 

 برابر است با: µ1=(l1,m1,u1)نسبت به عدد مثلثي فازي 

)5( 

      

  توان مترادفاً به صورت زير بيان كرد:اين رابطه را مي
)6(  

 
مختصات باالترين نقطه در منطقه اشتراك و برخورد دو  dكه 

 باشد.مي و  تابع عضويت 

 

  
  

  اولويت دو عدد فازي مثلثي

 V(M2 ≥ M1)محاسبه هر دو مقدار  M2و  M1براي مقايسه 

, V(M1≥M2)  ضروري است. درجه احتمال بزرگتر بودن

عدد فازي محدب ديگر  Kاز  (M)يك عدد فازي محدب 

(Mi ; i = 1,2,…,k) شود:به صورت زير تفكيك مي  
  

)7(  
  

d'(M)  = V(M ≥ M1,M2,…,Mk) = V[(M ≥ M1) , (M ≥ M2) , … , 

(M ≥ Mk)] 

     = min V (M ≥ Mi)   

i = 1,2,…,k 

ها، ؛ نرمااليز كردن: با نرمااليز كردن بردار وزن7مرحله 

  آيند. هاي نرمااليز به دست مي وزن
)8(  

 
  

هاي فوق، وزن قطعي (غير فازي) هستند. با تكرار اين وزن

  آيد.ها به دست ميفرايند، اوزان تمامي ماتريس

آيد.  محاسبات نتايج به ترتيب زير به دست ميبا انجام اين 

هاي گزينه و معيارها، : تركيب اوزان: با تركيب وزن8مرحله 

  آيد. هاي نهايي به دست ميوزن

  

)9(  

 
  

  چانگ روش از استفاده با مراتبي سلسله مدل حل نتايج

براي وزندهي براي انجام مقايسات زوجي از عبارات كالمي 

زير ميانگين حسابي نظرات خبرگان را  زير استفاده شد:جداول

دهد. در ستون آخر اين جداول، مجموع عناصر  نشان مي

  سطرها نشان داده شده است.
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  ميانگين مقايسات زوجي نسبت به مكان يابي ):2( جدول
از كاربري  فاصله يابي مكان

 ناسازگار

 به دسترسي شيب ميزان رودخانه از فاصله گسل از فاصله

 باز فضاي

 به دسترسي

 خدمات

 شده نرماليزه مجموع راه به دسترسي

از كاربري  فاصله

 ناسازگار

(1,1,1) (0.912,1.167

,1.363) 

(1.658,2.083

,2.275) 

(3.3,4.225,4

.775) 

(2.218,2.871

,3.177) 

(2.708,3.309

,3.71) 

(1.635,2.236

,2.442) 

(13.431,16.891

,18.742) 

(0.148,0.209

,0.286) 

1.681,2.057) گسل از فاصله

,2.285) 

(1,1,1) (1.933,2.333

,2.6) 

(2.9,3.7,4.0

75) 

(2.708,3.387

,3.758) 

(2.775,3.529

,4.058) 

(2.396,3.098

,3.492) 

(15.393,19.104

,21.268) 

(0.169,0.236

,0.324) 

,0.668,0.75) رودخانه از فاصله

0.895) 

(0.653,0.787

,0.872) 

(1,1,1) (1.5,2.129,2

.308) 

(1.554,2.082

,2.327) 

(1.962,2.589

,2.917) 

(1.446,1.948

,2.217) 

(8.783,11.285,

12.536) 

(0.097,0.139

,0.191) 

0.273,0.291) شيب ميزان

,0.447) 

(0.342,0.358

,0.527) 

(0.809,0.915

,1.177) 

(1,1,1) (0.786,0.947

,1.093) 

(1.431,1.836

,2.095) 

(0.992,1.199

,1.362) 

(5.633,6.546,7.

701) 

(0.062,0.081

,0.117) 

 فضاي به دسترسي

 باز

(0.813,0.924

,1.148) 

(0.598,0.689

,0.858) 

(0.899,1.085

,1.292) 

(1.897,2.5,2

.758) 

(1,1,1) (1.85,2.377,

2.645) 

(1.283,1.561

,1.755) 

(8.34,10.136,1

1.456) 

(0.092,0.125

,0.175) 

0.651,0.788) خدمات به دسترسي

,0.937) 

(0.607,0.774

,0.927) 

(0.612,0.849

,1.037) 

(1.365,1.75

1,1.967) 

(0.969,1.155

,1.345) 

(1,1,1) (0.56,0.643,

0.775) 

(5.764,6.96,7.9

88) 

(0.063,0.086

,0.122) 

0.687,0.823) راه به دسترسي

,1.017) 

(0.577,0.738

,0.908) 

(0.743,1.002

,1.175) 

(1.636,2.06

6,2.275) 

(1.376,1.632

,1.785) 

(2.258,2.733

,2.975) 

(1,1,1) (8.277,9.994,1

1.135) 

(0.091,0.124

,0.17) 

65.621,80.916)        مجموع

,90.826) 

 

CRm =0.07               CRg =.084  
 سازگار

 نسبت به مكان يابي 2محاسبه درجه ارجحيت زيرمعيارهاي سطح  ):3( جدول

كاربري   از فاصله يابي مكان

 ناسازگار

 از فاصله

 گسل

 از فاصله

 رودخانه

 ميزان

 شيب

 به دسترسي

 باز فضاي

 به دسترسي

 خدمات

 به دسترسي

 راه

 بزرگتري درجه

 نهايي

  شده نرمااليز اوزان

 0.397 0.809 1 1 1 1 1 0.809 _  كاربري ناسازگار  از فاصله

 0.491 1 1 1 1 1 1 _ 1 گسل از فاصله

 0.09 0.182 1 1 1 1 _ 0.182 0.384 رودخانه از فاصله

 0 0 0.381 0.913 0.365 _ 0.261 0 0 شيب ميزان

 0.022 0.044 1 1 _ 1 0.846 0.044 0.242 باز فضاي به دسترسي

 0 0 0.449 _ 0.432 1 0.319 0 0 خدمات به دسترسي

 0.001 0.002 _ 1 0.978 1 0.821 0.002 0.204 راه به دسترسي

 1 2.038        مجموع

  

  ها: زيرمعيارها و گزينه ،نتايج وزن نهايي معيارها

با بهره گيري از نظرات كارشناسان خبره معيارها بر اساس مدل 

AHP نرخ ناسازگاري براي شدند و  دهي تحليل و وزن فازي

هر سه سطح محاسبه گرديد. معيارهاي سطح اول به ترتيب 

وزن بيشتر عبارتند از فاصله از گسل، كاربريهاي ناسازگار، 

 0876/0فاصله از رودخانه و دسترسي كه نرخ ناسازگاري برابر 

بدست آمد. كه در هر سه سطح نرخ ناسازگاري كوچكتر از 

هاي  ه نظرات كارشناسان و وزنبا توجه ب يك محاسبه گرديد.

) نشان داده شده است و 18) و شكل (6نهايي كه در جدول (

هاي حضوري با كارشناسان عقيده اكثر كارشناسان بر   مصاحبه

توان ايجاد نمود و مهمترين عوامل  اين است كه خدمات را مي

هاي ناسازگار مانند پمپ بنزين و  فاصل از گسل و كاربري

باشد. و  بازيافت و فاصله از حريم رودخانه ميايستگاه گاز و 

باشد و  سپس دسترسي به فضاي باز و دسترسي به راه مي

  باشد. آخرين معيارها شيب و دسترسي به خدمات مي

  

 ماتريس اوزان نهايي معيارها نسبت به مكان يابي ):4( جدول

 

  نمودار اوزان نهايي معيارها نسبت به مكان يابي ):18( شكل

 هامولفه نهايي قطعي وزن مولفه

 0.292 كاربري هاي ناسازگار( پمپ بنزين، گاز و..) از فاصله

 0.387 گسل از فاصله

 0.11 رودخانه از فاصله

 0.04 شيب ميزان

 0.09 باز فضاي به دسترسي

 0.021 خدمات به دسترسي

 0.06 راه به دسترسي
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  هاي مناسب ها و تعيين مكان همپوشاني نهايي نقشه

هاي مناسب براي ايجاد  ) نقشه نهايي سايت21شكل (

هاي اسكان موقت در دو الويت نمايش داده شده است.  كمپ

همانگونه كه در قسمت دسترسي به خدمات و مراكز امداد و 

تجمع مراكز درماني و خدماتي در ها شرح داده شده  بيمارستان

باشد،  حاشيه زاينده رود يكي از معايب مكانيابي اين مراكز مي

با تراكم باالي جمعيت و تراكم امكانات و  8و  2،3، 1مناطق 

خدمات و فضاهاي سبز بويژه در حاشيه زاينده رود به عنوان 

اند و با توجه به اهميت ترافيكي   هاي مناسب انتخاب شده مكان

مكانيابي شده است. در  7در اين منطقه الويت اول در منطقه 

مرحله بعد به منظور شناسايي مناطق مناسب براي ايجاد كمپ 

هاي موجود مشخص شد كه اكثر  اسكان موقت با تمام نقشه

اي كه در شكل  گونه پوشاني دارد به  مناطق با فضاهاي سبز هم

اول با باغ بانوان هاي برتر و  ) نشان داده شده است الويت22(

هاي بانوان طلوع و طوبي  شهر اصفهان و باغ 7فدك در منطقه 

هاي  و باغ گلها و باغ بانوان پرديس هم پوشاني دارد. الويت

دوم با باغ فروغ و شهربازي سرپوشيده زيرگذر وحيد و 

پوشاني دارد. كه اين  شهربازي سرپوشيده صفه و باغ تجربه هم

بي مناسب اين فضاهاي سبز از نظر يا خود نشان دهنده مكان

هاي چند جانبه  دسترسي، خدمات و ايمني جهت ايجاد كاربري

  باشد. مي

  

  
  هاي موجود هاي نهايي با كاربري پوشاني سايت هم ):20( هاي اسكان موقت شهر اصفهان       شكل نقشه نهايي مكانيابي سايت ):19( شكل

  

00.10.20.30.40.5

فاصله از پمپ بنزين

فاصله از گسل

فاصله از رودخانه

ميزان شيب

دسترسي به فضاي باز

دسترسي به خدمات

دسترسي به راه

ا ه ه  ف ل و م ي  ي ا ه ن ي  ع ط ق ن  ز و



 1395 زمستان - بيستمشماره  –  پنجمسال  -فصلنامه جغرافيا و مطالعات محيطي 

 

137 

  
  هاي انتخابي نمايي از سايت ):21( شكل

  

  گيري نتيجه

 پس مراكز امدادرساني استقرار براي مناسب هاي مكان تأمين

 برنامه در مهم موارد از يكي آوارگان اسكان و زلزله وقوع از

 در اين مقاله، منظور بدين. است بحران مديريت و ريزي

 اي از زلزله ديدگان آسيب موقت اسكان بهينه هاي مكان

 داده قرار بيني پيش مورد احتمالي در شهر تاريخي اصفهان

 علمي، صحيح و ريزي برنامه تلفيق با وسعي بر آن داشته تا

 مناسب اسكان هاي مكان شناخت با را زلزله بحران مديريت

نمايد. از نتايج حاصله و مقايسه نتايج با ساير  ياري موقت

  تحقيقات مشابه ميتوان به موارد زير اشاره نمود:

شهر اصفهان و  7هاي برتر با باغ بانوان فدك در منطقه  الويت

هاي بانوان طلوع و طوبي و باغ گلها و باغ بانوان پرديس هم  باغ

هاي دوم با باغ فروغ و شهربازي سرپوشيده  پوشاني دارد. الويت

و باغ تجربه زيرگذر وحيد و شهربازي سرپوشيده صفه 

در شهر  روشتي نژاد احدپوشاني دارد.كه با نتايج مطالعات  هم

 داراي كه شهر از نقاطي دهد مي نشان مطابقت دارد كهزنجان 

 هاي كاربري با سازگار حال عين در و كافي باز فضاهاي

 استقرار براي بهتري نسبتاً پتانسيل داراي باشند، مي اطراف

 مركزي بخش مانند مناطقي مقابل در .هستند ديدگان آسيب

 پذيري آسيب ساختماني، سنگين تراكم جهت به زنجان شهر

 داراي و كافي فضاي عدم و مختلط هاي كاربري باال، نسبتاً

 برنامه براي ممكن قابليت ترين كم داراي ريزي، ارزش برنامه

باشند و همچنين در تاييد  زدگان مي زلزله موقت اسكان ريزي

 در )1385( ايرانمنش و توان به مطالعات اشراقي مينتايج 

 جمعيتهاي موقت اسكان اماكن يابي مكان" عنوان با اي مقاله

مكاني در  اطالعات سيستم از استفاده با زلزله از آسيب ديده

 براي ها مكان بهترين تهران اشاره نمود كه شهرداري 2 منطقه

 ويژه به منطقه باز فضاهاي را موقت اسكان اجراي عمليات

  اند. دانسته شهري منطقه اين پاركهاي برخي

باشد  بندي معيارها مي از ديگر نتايج اين پژوهش تعيين الويت

كه به ترتيب وزن بيشتر عبارتند از فاصله از گسل، كاربريهاي 

كه با نتايج قنبري و ناسازگار، فاصله از رودخانه و دسترسي 

يابي بهينه  منظور مكاناي كه به  همكارانش در مطالعه

اند و مهمترين  هاي اسكان موقت در شهر تبريز انجام داده پايگاه

و كاربري  37/0معيار را فاصله از مراكز خطر زلزله با وزن 

  تعيين نمودند مطابقت دارد. 246/0ناسازگار با وزن 

  پيشنهادهاي اجرايي:

د و بدليل كمبو 6و  5و جنوب مناطق  2،  12، 4، 15در مناطق 

نبود مراكز درماني و خدماتي و دسترسي به فضاي باز در 
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همپوشاني نهايي سايتي تعيين نشده است. در سطح مناطق ذكر 

شده با كمبود ايستگاههاي آتشنشاني مواجه هستيم، لذا ايجاد 

هايي كه كل منطقه را پوشش دهد امري  حداقل ايستگاه

ز در اين ضروري است. مراكز بهداشتي و درماني مناسبي ني

ايجاد  بيمارستانهايي مناطق اين در بايست مي لذا ندارد قرار مناطق

گردد تا بتواند خدمات رساني مناسبي در زمان سانحه داشته 

مراكز اسكان موقت  .باشد بازماندگان نيازهاي جوابگوي باشد و

بدليل اهميت معيارهاي نزديكي به مراكز خدماتي و دوري از 

 هاي ناسازگار بيشتر در مراكز شهر تعيين شده است  كاربري

عامل كاربري زمين و نحوه همجواري آنها مهمترين عامل 

ها و  با چنين رويكردي بر كاربري شود. خطر زا محسوب مي

بينابين مناطق مسكوني فشرده ايجاد پاركها و فضاهاي سبز در 

توان گاهي مؤثر در جهت كنترل و مهار بحران ناشي از  مي

  زلزله برداشت.

بدليل عبور رودخانه از مركز شهر و ازدياد خدمات و دسترسي 

رود اما در  در اين مناطق اكثر مناطق تعيين شده در حاشيه زاينده

 باشد. حريمي مناسب مي

ز همپوشاني در نقشه نهايي بررسي نقاط انتخاب شده پس ا

دهد كه نقاط انتخاب شده از نظر بسياري از معيارها  نشان مي

هاي ناسازگار داراي  مانند دسترسي و خدمات فاصله از كاربري

باشد جهت مديريت بحران و كاهش  موقعيت مناسبي مي

اي  ريزي بهينه خسارات مالي و جاني ناشي از آن ميبايست برنامه

  نطقي با بحران ايجاد شده صورت گيرد. جهت رويارويي م
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