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  نشرية مطالعات نواحي شهري دانشگاه شهيد باهنر كرمان 

  1395 پاييز، 8پياپي ، 3م، شمارة وسسال 
 

  يابي بهينة اسكان موقت دانشجويان پس از زلزلة احتمالي شهر كرمانمكان

   1 )4و  3(مطالعة موردي: مناطق 

  

  نژادمهدي ابراهيمير دكت                                                                                 

ايرانكرمان،  ،عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد باهنر كرمان  

                                                                        طيبه دميري 2  

ايران كرمان، ،دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت بحران، دانشگاه شهيد باهنر كرمان  
  

   چكيده
هر وضعيت است. اين ش هاي مخرب بودهباشد كه همواره شاهد لرزهساختي مية زمينكرمان از واحدهاي لرز

سـتقر در  دانشـجوي م  428است كـه باعـث مـرگ     بم را تجربه كرده ةآمده براي دانشجويان در زلزل بحراني پيش

رپناه باعـث  سـ است. پس از زلزلـه، از دسـت دادن   ها، شدهدانشجويي به علت نامقاوم بودن ساختمان هايخوابگاه

جويان فـراهم  بنابراين، تعيين سرپناه موقت امنيت را بـراي دانشـ   ؛گرددتضعيف روحيه و پراكندگي دانشجويان مي

  نـاطق مهاي مناسب جهت اسكان موقت دانشجويان در بحران زلزلـه در  كند. هدف پژوهش حاضر تعيين مكانمي

بردي كـار  ،تحليلي و براساس هدف -توصيفي ،اساس روش و ماهيت باشد. اين پژوهش، برشهر كرمان مي 4و  3

ران، ، مـديريت بحـ  احمـر هـالل   واحد اسكان جمعيـت  ةباشد. در اين پژوهش با نظرسنجي از كارشناسان خبرمي

ي يان شناسـاي جونظر دانشگاه با استفاده از دو پرسشنامه معيارهاي انتخاب مراكز اسكان موقت دانشـ اساتيد صاحب

سـتفاده از  دهي به معيارهـا صـورت گرفـت و در ادامـه بـا ا     وزن Expert Choiceافزار و سپس با استفاده از نرم

هاي مناسب هاي مختلف با هم تلفيق شده و مكاناطالعات جغرافيايي و مدل همپوشاني مجموع وزني اليه ةسامان

وزن  تحقيق حاكي از آن است كه شاخص دوري از گسل باهاي اسكان موقت دانشجويان مشخص گرديدند. يافته

ـ    بيشترين اهميت را در تعيين مراكز اسـكان موقـت دانشـجويان دارد. نقشـه     713/0  ،       ژوهشهـاي نهـايي در ايـن پ

كـان در  م 3باشـد كـه   شهر كرمان مـي  4و  3 ةمكان مناسب براي اسكان موقت دانشجويان در منطق 4دهندة نشان

  شهر كرمان قرار دارد. 4 ةمكان در منطق 1و  3 ةمنطق
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  مقدمه

 وهيماليا  -كشور ما با توجه به قرار گرفتن در مسير كمربند كوهزايي آلپ

ياي خ بالهاي موقت و مقطعي، در طول تاريريبرخورداري از اقليم متغير و ناپايدا

بشر  هاي). كوشش26: 1383هي، شتر شهرها تجربه كرده است (عبدالطبيعي را در بي

راحل مامل براي مقابله با زلزله به تحقيقات مديريت بحران ناشي از زلزله كه خود ش

ز ات پس قيقباشد، منجر گرديده است. در حسازي ميپيشگيري، آمادگي، مقابله و باز

از به ، نيسازي اوضاعبحران ناشي از آن و عادي ةوقوع زلزله براي محدود ساختن دامن

را  الزم و اثربخشييافته است كه فقط در صورت آمادگي قبلي، كارآيي رفتاري سازمان

  باشد. خواهد داشت. از مراحل مديريت بحران، اسكان موقت مي

 ةرنامباز قبل معين نشود، در زمان آغاز حاكي از آن است كه اگر ضوابط ه تجرب

اع به انو بيني در برنامه دخالت كرده وپيش ايجاد سكونتگاه موقت، عوامل غيرقابل

: 1372يران، ا(مركز مطالعات مقابله با سوانح طبيعي گذارد ميمختلف بر كيفيت آن اثر 

كوني طق مسياد مناز). به طور معمول، پس از وقوع زلزله در ابعاد گسترده و با عمق 4

ن نشجوياهاي دانشجويي به نوعي غيرقابل استفاده شده و داخوابگاهموجود به ويژه 

  شوند. ها ميناگزير به سكونت در مكاني غير از خوابگاه

ه بشود و از دست دادن سرپناه باعث تضعيف روحيه و پراكندگي دانشجويان مي

 دايجا عي كه تا حدي در دانشجويانلين موضواي، اوهمين دليل پس از چنين حادثه

 .باشدنمايد، داشتن سرپناه موقت و جمع شدن افراد در كنار هم ميامنيت مي

سيت و حسا دانشجويان به سبب اينكه نسبت به شهر و مناطق آن ناآشنا بوده و به دليل

 رابرهاي خاص در بتوانند به عنوان گروهميشرايط خاص سني و دوري از خانواده 

 ر سيستماالت دها و همچنين اشكلرزهه قلمداد شوند. اين افراد به دليل ترس از پسزلزل

و  ختماناي ساگاز)، فروريختن عناصر غيرسازهو آب، برق(تأسيسات ساختمان خوابگاه 

 اختمانسباشد، از بازگشت به رخداد زلزله مي ةاثرات ثانوي ةسوزي كه از جملآتش

  ود.شر ميين عوامل باعث آواره شدن دانشجويان در شهكنند كه اخوابگاه خودداري مي
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ر دويت در نتيجه توجه به امنيت و ايمني اين قشر از جامعه بايد به عنوان اول

اه انشگدانشجويان د ةآمادگي و واكنش در شرايط اضطراري در نظر گرفته شود. تجرب

ب از تخريدهد پس نشان مي فرانسيسكوسان 1906آوريل  18 ةاستنفورد از زلزل

د، دانشجو ش 12دانشجو و زخمي شدن  2ها كه باعث كشته شدن ساختمان خوابگاه

ا از هرزهلدانشجويان مجبور به ماندن در چادرهايي در زمين تنيس شدند و از ترس پس

 و غذاي شده خودداري كردند و براي تأمين آب هاي نيمه تخريببازگشت به ساختمان

د ه شدنشناختي به شهر نداشتند در شهر پراكنداين كه  مورد نياز خود با توجه به

 11 ةز زلزلاالمللي دانشگاه توهوكو دانشجويان بين ةتجرب ،همچنين ؛)2006(هميلتون، 

        هانيز حاكي از آن است كه با تخريب ساختمان خوابگاه شرق ژاپن 2011مارس 

 ادانشجويان ب بود. ر گرفته نشدهگيري دانشجويان در نظگونه مكان مناسب براي پناههيچ

ا و هاهگاهسوزي در پن، آتشمين آب و غذاي مناسبأها در تتوجه به ناتواني پناهگاه

به  داده و هاي خود را تغييراي فوكوشيما پناهگاههاي هستههمچنين مشكالت نيروگاه

 ادي ازنارضايتي مردم ع هاي خارج از شهر عزيمت كردند. در اين ميان ازپناهگاه

ها نار آنهاي مذهبي، نژادي و فرهنگي در كبومي با اقليت قرارگيري دانشجويان غير

             نسخن به ميان آمده است. با توجه به اين كه اكثريت دانشجويان ساكن در اي

كيل روهي تشند با دوستان خود گاداند؛ دانشجويان ترجيح دبوده غير بوميها خوابگاه

ويان انشجدرا در كنار هم بگذرانند كه باعث افزايش دلگرمي در بين  دهند و اين مدت

  ). 2013است (گومز،  بوده

بم اشاره كرد كه با توجه به نامقاوم بودن  ةتوان به زلزلمشابه در ايران مي ةدر نمون

نفر از  400استاندارد و پايين بودن كيفيت مصالح، ها به دليل كاربرد مصالح غيرساختمان

كه در  آزاد اسالمي دانشجوي دانشگاه 28و همچنين تعداد  نورجويان دانشگاه پيامدانش

 (روابط عمومي دانشگاهاند جان خود را از دست دادند كردهها زندگي مياين خوابگاه

). با توجه به موارد فوق اسكان موقت 1390پيام نور و آزاد اسالمي واحد بم، 

      برقرار شده و  ،تا نظم استحادثه مورد نياز دانشجويان بالفاصله بعد از وقوع 
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ان روحي و رواني و جسمي دانشجويان ر شود؛ از بحرها ميسرساني بهتر به آنخدمات

  رفاهي در اختيار آنها قرار دهد.  ةديده بكاهد و امكانات اوليحادثه

از  ت؛اسي تعيين مكان مناسبي جهت اسكان دانشجويان پس از زلزله الزام ه،در نتيج

عي ده، سزرو، تحقيق حاضر با در نظر گرفتن مراحل مديريت بحران يك شهر زلزلهاين

سكان هاي ايابي فضاهاي مناسب، براي احداث اردوگاهمكان ةدر پرداختن به مسأل

زلزله  س ازموقت دانشجويان پس از زلزله دارد. در رابطه با اسكان موقت دانشجويان پ

كان بي اسياهايي در رابطه با مكاناما پيشينه ؛رفته استدر ايران پژوهشي صورت نگ

-مي هك ،استهاي دانشجويي انجام شدهيابي خوابگاهموقت براي عموم مردم و مكان

يابي مكان ةهينالگوي ب ةارائ«) با عنوان 1391اي از بهرامي و همكاران (توان به مطالعه

بندي يتو اولو AHPو روش  ArcGISافزار هاي دانشجويي با استفاده از نرمخوابگاه

ورد م ةاشاره كرد كه امالك منطق» شهرداري تهران 6 ةدر منطق SAWمكاني با روش 

ندي بلويتهاي دانشجويي اومطالعه را براي انتخاب مكان مناسب براي ايجاد خوابگاه

و  ار مناسبها در مناطق بسيبندي شدند كه خوابگاهدسته طبقه 6اند. امالك به كرده

  مناسب نزديك به دانشگاه، بيمارستان، مراكز انتظامي قرار گرفته است. 

اب ) در پژوهش خود به ارزيابي عوامل مؤثر در انتخ1394فرقاني و دربندي (

 AHPيك و تكن ArcGISافزار نرم هاي اسكان موقت پس از زلزله با استفاده ازمكان

يي شي و كارآمعيارهاي مؤثر در اثربخ اند. با توجه بهشهر كرمان پرداخته 4 ةدر منطق

اي ان برترين مكها، مصالي كرمان و زمين ورزشي نزديك به آن به عنوان مناسبسايت

  اسكان اضطراري و موقت مشخص گرديدند.

وقت و ميابي سايت اسكان ) نيز، پژوهشي با عنوان مكان2015حسيني و ماكياني (

اده از وقوع بحران در شهر رشت با استفسازي مواد غذايي در صورت ذخيره سيلوهاي

ر شده د هاي همپوشانياست. اليه ارائه كرده AHPو روش  ArcGISافزار نرم

ايت در س 2كه  ،است محل براي سايت اسكان موقت نشان داده 5مراتبي ساختار سلسله

ناطق مسايت واقع در  1سايت در مناطق با ارزش متوسط و  2مناطق با ارزش خوب و 

  باشد.ا ارزش ضعيف ميب
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 11 ةالمللي نسبت به زلزلالعمل دانشجويان بين) در پژوهشي عكس2013گومز (

و به اين  است توهوكو را مورد مطالعه قرار داده ة) در دانشكد2011مارس شرق ژاپن (

يان دانشجو رپناهسآميز بوده، اما به نتيجه رسيد كه فرآيند انتقال و تأييد ايمني موفقيت

  است. هي نشده و مديريتي براي اين مرحله صورت نگرفتهتوج

درت باال، قهايي با خود با عنوان پاسخ به زلزله ة) در مطالع2011لئو و همكاران (

و در  است بخش ياشو كشور چين را مورد مطالعه قرار داده 2010ب سال مخرّ ةزلزل

ت به تجربيا نطقهشدت گرفتن خسارات وارده بر مضمن بيان عوامل مؤثر در  ،آن

هادهاي و ن هابازسازي و بازگرداندن منطقه به حالت قبل از وقوع زلزله و نقش سازمان

هدف اين  اسكان آنها پرداخته است. ه،ديدگان از جملدولتي در امدادرساني به آسيب

 ارهايهاي مناسب جهت اسكان موقت دانشجويان با توجه به معي، تعيين مكانپژوهش

رسي هاي سازگار، دستشناختي، خصوصيات مكاني، كاربريهاي زمينجمعيت، ويژگي

 ه نحويبتواند باشد كه هر يك از اين معيارها ميهاي ناسازگار ميآسان و كاربري

  ).1هاي پرخطر شود (شكل باعث ايجاد يك محيط آرام، امن و دور از محيط

  
  مانشهر كر 4و  3 ةدانشجويان در منطقيابي اسكان موقت معيارهاي مورد مطالعه جهت مكان -1شكل 
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  شناسيها و روشداده

وقت يابي اسكان ميت معيارهاي مؤثر در امر مكانمنظور تعيين ميزان اهمبه

حد ر وادكارشناسان هالل احمر شهر كرمان  ةآماري در برگيرند ةدانشجويان از جامع

و  رمانكران شهرداري امداد و اسكان، كارشناسان مركز مطالعات و آموزش مديريت بح

ه نها بهرين آشهر كرمان، از طريق توزيع پرسشنامه ب ةكارشناسان ستاد حوادث غير مترقب

داد تع ،هرتوجه به محدود بودن تعداد كارشناسان موجود در سطح ش است. باگرفته شده

رد مو ود به طور صحيح تكميل و بازگردانده ش پرسشنامه در بين كارشناسان مربوط 19

          ر ر امدمعيارهاي مؤثر  ةيكّل ةيه و تحليل قرار گرفت. متغيرهاي مورد مطالعتجز

  .ستامورد مطالعه  ةيابي اسكان موقت دانشجويان با توجه به وضعيت محدودمكان

               ساختي ايران واقعترين واحدهاي لرزه زمينشهر كرمان در يكي از فعال 

سك آورد ريمتعددي در نزديكي آن قرار دارد. با توجه به برهاي فعال است و گسلشده

شهر  3 ةمنطق درجه در مقياس ريشتر، 5/7اي با بزرگي انجام شده با احتمال وقوع زلزله

                  ). 1394كرمان باالترين ميزان خطرپذيري (ريسك) را دارد (دهقان قناتغستاني، 

زياد،  پذير نسبتاًهاي آسيبزياد و گروهبا توجه به تراكم جمعيت  3 ةمنطق در

-، آسيبآبادنگياقتصادي باالست و به دليل نزديكي به گسل ز -پذيري اجتماعيآسيب

جري زياد و هاي خشتي و آنيز به دليل وجود سازه 4 ةپذيري كالبدي بااليي دارد. منطق

ن (دهقا باشدبرخوردار مي كمبود تسهيالت و امكانات، از سطح كمي توانمندي

يشتر ). با توجه به اينكه شهر كرمان، شهري دانشگاهي است، ب1394قناتغستاني، 

- مي قرمست 4و  3مركز دانشگاهي) در مناطق  11ها و مراكز آموزش عالي (دانشگاه

اشند كه از بنفر مي 63114باشند. تعداد كل دانشجويان مشغول به تحصيل در اين مراكز 

ي مناطق هادرصد ساكن در خوابگاه 35ومي بوده كه حدود ب نفر غير 32074اين تعداد 

  دهد.مورد مطالعه را نشان مي ة) محدود2باشند. شكل (مي 4و  3



  7                    ... يابي بهينة اسكان موقت دانشجويان پس از زلزلةمكان                      1395پاييز 

  
  در استان و شهرستان كرمان مورد مطالعهموقعيت قلمرو  -2شكل 

 ديكاربر ،هدف اساس تحليلي و نوع تحقيق بر –توصيفي ،روش انجام اين پژوهش

ت مطالعا ه ازهاي اوليآوري اطالعات و دادهجمع ةدر مرحل ظوربه اين من ؛باشدمي

 شناسانهاي ميداني شامل مصاحبه با كاراي و همچنين مطالعات و برداشتكتابخانه

ا اسكان جمعيت هالل احمر شهر كرمان و توزيع پرسشنامه بين خبرگان مرتبط ب

ا بپژوهش  ها در ايندادهروش تجزيه و تحليل  است.موضوع مورد مطالعه، استفاده شده

ي يابكه مكان استبه صورت تركيبي  ArcGISافزار و نرم AHPاستفاده از مدل 

ا سازي ارتباط بين معيارها، معيارها ب مراكز اسكان موقت را به كمك مشخص

  كنند.زيرمعيارها را فراهم مي

  بحث

سازي مادهبا هم آهر معيار تهيه شد و جهت يكسان شدن  ةپس از تعيين معيارها، الي

يجاد ستر ارها با توجه به ايجاد حريم و تبديل به هر يك از اليه ةنقش ،سپس ؛گرديد

ديت محدو وها د بودن معيارها و نقشهذكر اين نكته ضروري است كه به دليل متعد. شد

   شود.كتفا مينه احاضر تنها به ذكر چند نقشه به عنوان نمو ةتمامي آنها در مقال ةدر ارائ
  دوري از گسل

يابي اسكان موقت، در صورت وجود ت فاصله از گسل در امر مكانبا توجه به اهمي

متر به عنوان حريم عدم ساخت ساختمان به  15گسل در داخل شهر حريمي حدود 
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(محمدي  استشناسي مشخص شدهزمين ها توسط مشاوراندليل ايجاد شكاف در گسل

متري را به دليل دوري از شكاف  15نيز حريم  ما). 118: 1392اصل و منتظرالقائم، 

  ).3شكل و  1ايم (جدول در نظر گرفته گسل به وسيلةايجاد شده 

  تاساس ميزان اهمي هاي مربوط به دوري از گسل بربندي دادهدسته -1جدول 

  ت نسبياهمي  فاصله (به متر)  اساس ميزان مطلوبيت بندي بردسته

  1  0-15  نامناسب

  3  15-50  ناسبتقريباً م

  5 <50  مناسب

  

  
  شهر كرمان 4و  3حريم گسل مناطق  -3شكل 

  گرايي خاكروان

مقاومت  شود،اي كه در آن خاك اشباع در اثر تنش شديدي كه به آن وارد ميپديده

عمل  . اينكنددهد و مانند يك مايع رفتار ميو سختي خود را به طور كامل از دست مي

با  ).1: 1385فر، شود (توحيدي لغزهها و وقوع زمين سازه تواند منجر به نشستمي

 پس شود؛ديده ميگرايي در قسمت كوچكي از منطقة چهار توجه به اينكه پديدة روان

          ديدة پهايي كه امكان رخداد الزامي است فاصله مراكز اسكان دانشجويان از مكان

اكز ين مرا فرونشست زمين و آسيب به اگرايي در آنها وجود دارد بيشتر باشد تروان

  شود. اسكان پس از زلزله كمتر
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  نزديكي به مراكز دانشگاهي

 ةيزبه جهت سهولت در رفت و آمد بين دانشگاه و پناهگاه و براي تداوم انگ

كه  ي باشداهاي اسكان دانشجويان بايد به گونهيابي محلتحصيل در دانشجويان، مكان

ي د فضاهايل وجودله ها نيز براكز دانشگاهي داشته باشند. دانشگاهترين فاصله را از مكم

شي اي آموزاي بزرگ، خوابگاه، فضهخوريهاي متنوع از جمله غذاباز زياد و ساختمان

مواقع  در ي كهاگونهه ب ؛گرددكارگيري آنها در شرايط بحراني فراهم ميه امكان ب بالقوه

ست جهره بت توان از آنجا جهت اسكان موّقه ميع زياد دانشجويان آواربحراني و تجم

  ).9: 1394پور، ) (حسينقلي4شكل  و 2(جدول 

  تاساس ميزان اهمي ها برهاي مربوط به مراكز دانشگاهي و خوابگاهبندي دادهدسته -2جدول 

  ت نسبياهمي  (به متر) فاصله  اساس ميزان مطلوبيت بندي بردسته

  5  0-750  مناسب

  3  750-3000  بتقريباً مناس

  1  <3000  نامناسب

  

  
  شهر كرمان 4و  3حريم مراكز دانشگاهي مناطق  -4شكل 

  مراكز درماني

در شرايط بحراني، عملكرد مراكز درماني و بخصوص بخش اورژانس بيش از پيش 

اسكان در اولويت قرار گيرند  جهتهايي بهتر است مكان ،بنابراين ؛ت استحائز اهمي

 داشتهترين مركز درماني ها كمترين فاصله را تا نزديكديگر مكان كه در مقايسه با
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ترين فاصله از مراكز گونه مراكز، مطلوبت دسترسي آسان به اينباشند. با توجه به اهمي

- مي كيلومتر در نظر گرفته 5/1ها متر و از بيمارستان 700ها درماني كوچك و درمانگاه

ها، فاصله از درمانگاه ين مطالعه با توجه به دسترسي). در ا8: 1394پور، شود (حسينقلي

  ).5شكل و  3است (جدول متر در نظر گرفته شده 1000و بيمارستان با هم 

  تاساس ميزان اهمي هاي مربوط به مراكز درماني بربندي دادهدسته -3جدول 

  ت نسبياهمي  فاصله (به متر)  اساس ميزان مطلوبيت بندي بردسته

  5  0-1000  مناسب

  3  1000-1500  تقريباً مناسب

  1  <1500  نامناسب

  

  
  شهر كرمان 4و  3درماني مناطق  حريم مراكز -5شكل 

  مراكز انتظامي

اند توامي ميزلزله به مراكز انتظ ةديد نزديكي مراكز اسكان موقت دانشجويان سانحه

راي را ب منيتديدگان، امكان برقراري ا احساس امنيت و آرامش براي سانحه عالوه بر

سب له بر حها بهترين فاصتر نمايد. در مورد كالنتريتر و سهلمراجع انتظامي آسان

پراكنش  ةومتر و در مورد پادگان بر حسب نح 400دسترسي پياده در زمان بحران برابر 

صالح ( )6شكل و  4شود (جدول كيلومتر در نظر گرفته مي 2آن در سطح شهر برابر 

  .)85: 1392گوهري، 
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  تاساس ميزان اهمي هاي مربوط به مراكز انتظامي بربندي دادهدسته -4 جدول

  ت نسبياهمي  فاصله (به متر)  اساس ميزان مطلوبيت بندي بردسته

  5  0-400  مناسب

  3  400-800  تقريباً مناسب

  1  <800  نامناسب
  

  
  شهر كرمان 4و  3انتظامي مناطق  حريم مراكز -6شكل 

  ت يا اضطراري)مراكز اسكان (موق

راكز ماي كه با كارشناس اسكان جمعيت هالل احمر شهر كرمان صورت گرفت در مصاحبه

 ا وجودها (آب، برق و گاز) در آنجكه زيرساخت اسكان موقت و اضطراري با توجه به اين

تر انا آسرها دارند نزديك بودن مراكز اسكان موقت دانشجويان به آنجا دسترسي به زيرساخت

م ل اقالهاي حمل و نقند و در نتيجه با كم بودن مسافت در بين مراكز اسكان هزينهكمي

  ).7 گيرد (شكلرساني بهتر صورت مييابد، كمكرساني كاهش مي اضطراري در زمان امداد
  

  
  پراكندگي مراكز اسكان (اضطراري و موقت) -7شكل 
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  1 ةدسترسي به راه درج

يد. آمار ميشيابي اسكان موقت دانشجويان به ارهاي مكانترين معيها از مهمدسترسي به راه

ي يابكان)، مهاي شهريك (بزرگراه ةبنابراين بهتر است اين مراكز در كنار معابر شرياني درج

ط اير نقاسر، از ات جمعيت تحت تأثينمودن نيازها و ضروري مهيارساني و  شوند تا امكان امداد

ست متر ا 200ترين فاصله از معابر اصلي د. مطلوبو ديگر شهرها به سرعت فراهم شو

  ).87: 1392) (صالح گوهري، 8شكل و  5(جدول 
  

  تاساس ميزان اهمي يك بر ةدرج هاي مربوط به راهبندي دادهدسته -5جدول 

  ت نسبياهمي  فاصله (به متر)  اساس ميزان مطلوبيت بندي بردسته

  5  0-200  مناسب

  3  200-300  تقريباً مناسب

  1  <300  نامناسب

  

  
  شهر كرمان 4و  3يك مناطق  ةحريم راه درج -8شكل 

  

  2 ةدسترسي به راه درج

 هرشهاي اصلي، فرعي و بلوارها در سطح دسترسي به معابر فرعي شامل خيابان

 در گذاريران موقت دانشجويان و عاملي تأثيابي اسكترين معيارهاي مكانيكي از مهم

 اسكان مراكز به هر ميزان كه ،به عبارت ديگر ؛آيدبه شمار مي هاي امدادرسانيفعاليت

است.  ترگزيني آنها مناسبتر باشند، مكانموقت به خيابان اصلي و بلوار نزديك

ح (صال )9شكل و  6باشد (جدول متر مي 100ترين فاصله از معابر فرعي مطلوب

  ).87: 1392گوهري، 
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  تاساس ميزان اهمي بر 2 ةدرج ه راههاي مربوط ببندي دادهدسته -6جدول 

  ت نسبياهمي  فاصله (به متر)  اساس ميزان مطلوبيت بندي بردسته

  5  0-100  مناسب

  3  100-200  تقريباً مناسب

  1  <200  نامناسب

  

  
  شهر كرمان 4و  3دو مناطق  ةحريم راه درج -9شكل 

  

  فاصله از خطوط فشار قوي برق

 ر نظرها دميان دكل ةبا توجه به ولتاژ و فاصلحريم براي خطوط فشار قوي برق 

 15ريم اي كرمان حاساس مستندات دريافتي از سازمان برق منطقه شود. برگرفته مي

 كيلو ولت در نظر 230متري براي خطوط  17كيلو ولت و  132متري براي خطوط 

 ةلجلوگيري از خطرات ناشي از خطوط فشار قوي برق، فاصبراي است. گرفته شده

ست. امنطقي از خطوط انتقال برق فشار قوي براي تأمين سالمت شهروندان الزامي 

 15يم شهر كرمان در خارج از حر 4و  3 ةهاي اسكان موقت دانشجويان در منطقمحل

يد قرار باولتي موجود در منطقه  كيلو 132متري از تأسيسات و خطوط فشار قوي برق 

  ).79: 1390پور، ري) (كهو10شكل و  7داشته باشند (جدول 
  

  

  

  



14        8شمارة   مطالعات نواحي شهرية نشري  

  تاساس ميزان اهمي هاي مربوط به خطوط فشار قوي برق بربندي دادهدسته -7جدول 

  ت نسبياهمي  (به متر) فاصله  اساس ميزان مطلوبيت بندي بردسته

  1  0-15  نامناسب

  3  15-50  تقريباً مناسب

  5  <50  مناسب

  

  
  شهر كرمان 4و  3فشار قوي برق مناطق  حريم خطوط -10شكل 

  حريم قنات

يم خود در حر كننده جهت تأمين مراكز امدادرسانيها يكي از عوامل محدودقنات

ت هاي زيرزمين و همچنين جههاي كمي و كيفي آبباشند. با توجه به حريممي

 ولزله ها و نشست زمين پس از وقوع زجلوگيري از استقرار پناهگاه در حريم قنات

-انمك در هاترين فاصله از قناتريزي شهري مطلوباسان برنامهحفظ امنيت آن، كارشن

  ).11شكل و  8اند (جدول متر در نظر گرفته 10يابي اسكان موقت را 
  

  تاساس ميزان اهمي هاي مربوط به قنات بربندي دادهدسته -8جدول 

  ت نسبياهمي  (به متر) فاصله  اساس ميزان مطلوبيت بندي بردسته

  1  0-10  نامناسب

  3  10-20  تقريباً مناسب

  5  <20  مناسب
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  شهر كرمان 4و  3حريم قنات مناطق  -11شكل 

  هادهي معيارها و نقشهوزن

 ها مطرح گرديد پس از مشخصطور كه در بخش روش تجزيه و تحليل دادههمان

ن وزني ب دادت هر يك از پارامترها در قاليابي، بايد ميزان اهميشدن معيارهاي مكان

مرحله  اين در ،بر اين اساس ؛نهايي انجام گيرد ةنقش ةمنظور تهيشخص به هر كدام بهم

            افزارزوجي و نرم ةاز پژوهش براي تعيين اوزان معيارها از تكنيك مقايس

Expert Choice وار استدانش است ةاست. از آنجا كه اين مدل بر پايبهره گرفته شده 

 ةاقدام به تهي )24: 1980پذيرد (ساعتي، ورت مياساس نظر متخصصان ص و بر

 19( پرسشنامه و توزيع آن بين متخصصان مرتبط با موضوع مورد مطالعه گرديد

 فزارانرمها به عنوان ورودي مدل، در كارشناس) و نتايج حاصل از اين پرسشنامه

Expert Choice ) استخراج گرديد.9وارد گرديده و اوزان به شرح جدول (  

  عهمورد مطال ةيابي اسكان موقت دانشجويان پس از زلزله در محدوداوزان معيارهاي مكان -9ل جدو
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  نهايي ةنقش ةتلفيق و تهي

ر ابزا ،Spatial Analystو اكستنشن  ArcGISافزار در اين مرحله با كمك نرم

Reclassify and Distance ج شده ازهاي استخراو به كارگيري وزن AHP،           

 ةقشفيق و نها با يكديگر تلدار توليد شده و سپس اين نقشهوزن ةهاي رستري شدنقشه

زيرمعيارهاي  معيار اصلي اين تحقيق حاصل تأثير 6كه  نهايي توليد شد. با توجه به اين

 هايشهقلفيق نه و سپس از تتهي ،نهايي هر معيار ةابتدا نقش بنابراين، ؛باشندخود مي

ين ايابي اسكان موقت دانشجويان پس از زلزله حاصل شد. در مكان ةمعيار، نقش

ها از روش مدل همپوشاني مجموع وزني جهت تلفيق نقشه ،پژوهش

)Weightedsumني با) استفاده شد. اوزان استفاده شده در مدل همپوشاني مجموع وز 

هاي يك تركيب اليهة تند. نحوتعيين و مورد استفاده قرار گرف AHPاستفاده از روش 

يه مورد نظر در وزن همان ال ةين صورت است كه ارزش هر سلول در اليه اسطح ب

هايت در ن ؛شوندهاي يك سطح با يكديگر با هم جمع ميشود و تك تك اليهضرب مي

هاي مناسب براي اسكان موقت نهايي مكان ةخروجي حاصل از مدل فوق، نقش

  ).12(شكل  باشدشهر كرمان بعد از وقوع زلزله مي 4و  3دانشجويان در مناطق 
  

  
  GISحاصل از  ةنهايي و تلفيق شد ةنقش -12شكل 

شهر كرمان كه به  4و  3بومي ساكن در مناطق  با توجه به جمعيت دانشجويان غير

مربع به ازاي هر نفر اسكان موقت متر 4 ةو نيز سران استنفر  21104و  10570ترتيب 
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 5/4الي  5/3بيان گرديد  پيش از اينطور كه  همان ه براي اين منظورسران (استاندارد

است)، كل مساحت مترمربع در نظر گرفته شده 4كه در اين پژوهش  است عمترمرب

مترمربع و در  42280، 3 ةمورد نياز جهت اسكان موقت اين تعداد جمعيت در منطق

هاي اسكان موقت ن گزينهجهت تعيي ،در نتيجه است؛مترمربع  84416، 4 ةمنطق

مترمربع انتخاب شدند. در  20000دانشجويان فضاهاي مناسب با مساحت بيشتر از 

براي احداث مراكز اسكان موقت دانشجويان آورده  ) مساحت مناسب زمين13( ةنقش

؛ مترمربع انتخاب شوند 20000هايي با مساحت بيشتر از است كه بهتر است زمينشده

هاي مراكز اسكان موقت دانشجويان هاي مربوط به گزينهگونليپ به اين منظور،

  است.مشخص گرديده
  

  
  هاي اسكان موقت دانشجويان با توجه به مساحت زمينبهترين مكان ةنقش -13شكل 

  

گزينه جهت اسكان موقت  4 ه،) در مناطق مورد مطالع13با توجه به شكل (

ساحت دانشگاه آزاد اسالمي با م 2 ة، گزين3 ةدر منطق ؛دانشجويان تعيين گرديد

 4 ةع، گزينمترمرب 89000زمين باير سه راه سيلو با مساحت  3 ةمترمربع، گزين 540000

 ة، گزين4 ةمترمربع تعيين شد و در منطق 168000زمين باير خيابان خرمشهر با مساحت 

ان مترمربع جهت اسكان موقت دانشجوي 560000دانشگاه شهيد باهنر با مساحت  1

  انتخاب گرديدند.
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  گيرينتيجه

 ها بهدهي و انجام فعاليتريزي، سازمانعبارت است از برنامه ،مديريت بحران

ز . يكي اديده و محيط گرددهاي آسيباي كه موجب كاهش اثرات فاجعه بر انسانگونه

نتخاب رد، اهاي مسئول در مديريت بحران قرار دامسائلي كه همواره مورد توجه سازمان

د. باشديده از سوانح ميهاي آسيباني جهت استقرار اضطراري يا موقت جمعيتمك

ظ ز لحاادهد بخش مركزي اين مناطق، به دليل بيشترين امنيت نتايج تحقيق نشان مي

 ايمكن برپذيري، بيشترين قابليت مشناختي و كمترين آسيبموقعيت جغرافيايي، زمين

، مناطق هاي اين. از بين دانشگاهاستدارا  ريزي اسكان موقت دانشجويان رابرنامه

ا توجه به ب، 4 ةو دانشگاه شهيد باهنر در منطق 3 ةهاي آزاد اسالمي در منطقدانشگاه

داد مساحت زمين و فضاهاي مناسب قابليت اسكان موقت دانشجويان را در زمان رخ

ز پخش و اد ند جمعيت انبوه دانشجويان را در خود جاي دهنتوانو مي حوادث دارند

به  هادهشود كه خانواد. اين امر باعث مينشدن دانشجويان در سطح شهر جلوگيري كن

  راحتي از امنيت و سالمت فرزندان خود آگاه شوند.

قبق ورد تحهاي برخورد با مسألة مبه ارائة پيشنهادهايي در خصوص شيوه پايان؛در 

  شود: پرداخته مي

وقت مسكان ازلزله، دانشجوياني را كه از مراكز مديران بحران بايستي در زمان وقوع  -

 س) بهها، مدارترين مراكز اسكان اضطراري (پاركدانشجويي دور هستند در نزديك

ان ز اسكها اسكان داده و پس از بازگشت به شرايط عادي آنها را به مراكخوابگاه

  موقت دانشجويي انتقال دهند.

ين ي در امنظور كاهش معضالت اجتماعبه هاي بسيار وسيع،پرهيز از ايجاد اردوگاه -

اي مراكز و ايجاد امنيت عاطفي و رواني در يك محيط خصوصي و نيمه خصوصي بر

  كمك با بازگرداندن شرايط به حالت عادي.

منظور هاي انتخاب شده بهدر نظر گرفتن تجهيزات و خدمات ضروري در مكان -

ردن ها، از قبيل: مشخص كهاسكان موقت دانشجويان خصوصاً فضاهاي باز دانشگا

رف صهاي بهداشتي، منابع آب و ... تا در صورت وقوع حادثه، نيازي به سرويس

  ود.اد نشتر اختاللي ايجوقت براي تأمين آنها نبوده و در روند امدادرساني سريع
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