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مقدمه
امروزه بسياري از شهرهاي جهان ،در معرض خطرات و آسيبهاي ناشي از بالياي طبيعي قرار دارند .بالياي طبيعي،
عملي از طبيعت ،با چنان شدتي است که وضعي فاجعه انگيز ايجاد ميکند و در اين وضع ،شيرازه زندگي روزمره
ناگهان گسيخته شده و مردم دچار درماندگي ميشوند و درنتيجه به غذا ،پوشاک ،سرپناه و مراقبتهاي پزشکي و
پرستاري و ساير ضرورتهاي زندگي و محافظت در مقابل عوامل و شرايط نامساعد محيط محتاج ميگردند .بالياي
طبيعي شامل آن دسته از سوانح پيشبينينشده است که در اثر فرآيندهاي طبيعي ازجمله زلزله ،سيل ،يخبندان،
گردباد ،آتشفشان ،خشکسالي ،هجوم حشرات و  ...به وقوع ميپيوندد( .آيسان و همکاران )11 :١١١٩،آنچه در
زمان وقوع حوادث اتفاق ميافتد ،عالوه بر خسارات جاني و مالي ،خسارات اجتماعي فراواني است که به دنبال
دارد .با توجه به اهميت بسيار باالي مقوله مسکن و سرپناه براي بشر ،پيشبيني و اجراي مکانهايي براي اسکان
موقت آسيب ديدگان از حوادث (بهويژه زلزله) امري اجتنابناپذير ،بلکه داراي تقدم و الويت اساسي است .يکي از
وظايف مهم برنامهريزان بخش مديريت بحران در هر سيستم برنامهريزي و اجرايي ،پيشبينيهاي جدي براي اسکان
اضطراري است .چراکه انسان آسيبديده و داغدار بدون سرپناه متعارف در آستانه آسيبهاي جدي جسمي ،روحي
و رواني است .در صورت عدم پيشبيني صحيح و بهموقع در اين زمينه جامعه آسيبديده ،شاهد پسخوراندهاي
منفي و غيرقابلجبران براي نسل حادثهديده فعلي و نسلهاي آتي خواهد بود .امروزه مسئله پسآيندهاي رواني بعد
از بروز حوادث يکي از دغدغههاي اصلي متوليان بخشهاي مديريت بحران در کشورهاي توسعهيافته است .به
همين دليل نقش مکانيابي و اسکان موقت آسيب ديدگان در مکانهاي پيشبينيشده حائز اهميت بسياري در
برنامهريزي شهري و شهرسازي است( .حسيني .)٠٩1٣:٠1٣،در ايران و اکثر نقاط جهان معموالً مکانيابي براي
اسکان موقت شهروندان پس از بروز حادثه ،بدون در نظر گرفتن استانداردهاي الزم توسط سازمانهاي امدادرسان
بهصورت تجربي انجام ميگيرد .بديهي است عدم رعايت مکانيابي صحيح ،ممکن است فاجعه ديگري حتي
بهمراتب وخيمتر از سانحه اوليه به دنبال داشته باشد .از سوي ديگر از ديدگاه محيط زيستي ،بهترين مکان استقرار
براي يک نوع کاربري ،مکاني است که از آن کاربري ،کمترين فشار بر محيط وارد آيد و خود کاربري نيز کمترين
آسيب يا فشار را از جانب تغييرات محيطزيستي ناشي از استقرار خود در مکان مزبور متحمل شود
(صادقي .)١٠٩:٠٩11،بنابراين لزوم برنامهريزي ،مديريت و ارائه راهکارهاي مناسب در استقرار موقت جمعيت
آسيبديده قبل از وقوع حوادث الزامي است .همچنين بديهي است مکانيابي با توجه به مخاطرات طبيعي متفاوت
بوده و بهعنوان مثال در مخاطرات ناشي از سيل بايد دور از نواحي سيل گير و نواحي پست ،در زلزله و رانش زمين
در مناطق دشت صورت گيرد (قنبري وهمکاران .)٠٩٣١،با توجه به گسترش حوادث طبيعي ،لزوم برنامهريزي و
تدوين ضوابط و معيارهاي اسکان موقت آسيب ديدگان در داخل فضاي شهري اجتنابناپذير است (امين
زاده .)1٩:٠٩٣٠،مکانيابي جهت اسکان موقت ،قبل از وقوع سانحه و در مرحله برنامهريزي ميتواند کمک شاياني
کند تا مديران پس از وقوع سانحه برنامه عملياتي مدون داشته باشند (اسدي .)٠٩1٩،استان مازندران و بهخصوص
شهرستان ساري نيز با توجه به شرايط جغرافيايي و آبوهوايي خود بروز حوادث طبيعي بسيار زيادي است .بر طبق
آمار اداره کل مديريت بحران مازندران در شهر ساري از سال  ٠٩٣٩لغايت  ٠٩٣١بيش از  ٣١مورد حوادث همچون
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سيل ،زلزله ،آتشسوزي جنگل ،رانش زمين ،طوفان ،سرمازدگي ،خشکسالي اتفاق افتاده و همچنين طبق آمار موسسه
ژئوفيزيک دانشگاه تهران طي  ٩١سال اخير بيش از  ٠١زلزله در شهر ساري احساس شده است .شرايط خاص
شهرستان ساري و محدوديتهاي ناشي از آن و نيز گسترش عمودي و افقي شهر ،لزوم برنامهريزي و تدوين ضوابط
و معيارهاي اسکان موقت آسيبديدگان در داخل فضاي شهري را اجتنابناپذير ميکند .با عنايت به مطالب
فوقالذکر اين پژوهش بر آن است تا به سؤاالت مطروحه زير پاسخ دهد:
 معيارهاي اصلي و اساسي جهت اسکان موقت بازماندگان از حوادث در شهر ساري کدامند؟
 کدام عوامل طبيعي در مکانيابي بهينه اسکان موقت در شهر ساري تأثير و وزن بيشتري دارد؟
 مکانهاي بهينه چندمنظوره ،جهت اسکان موقت حادثهديدهها در شهر ساري کدامند؟
پیشینه پژوهش
مهدي نوجوان و همکاران ( )٠٩٣٠در مطالعهاي تحت عنوان مکانيابي اسکان موقت با استفاده الگوريتمهاي فازي
به بررسي روش انتخاب مکان اسکان موقت پرداخته و نشان دادند که عليرغم پيشرفتهاي شگرف در تکنولوژي و
دستيابي به ناممکنهاي قرون گذشته ،هنوز انسان در برابر حوادث غيرمترقبه طبيعي چون زلزله ،سيل ،خشکسالي و
 ...ناتوان است و گاهوبيگاه خسارات و تلفات مالي بسياري را متحمل ميگردد .يکي از راههاي کاهش شدت اين
اثرات اسکان موقت هرچه سريعتر بازماندگان از اين حوادث با توجه به معيارهاي مناسب انتخاب مکان است.
 ابوالفضل قنبري و همکاران ( )٠٩٣١در مطالعهاي با عنوان مکانيابي بهينه پايگاههاي اسکان موقت زلزلهزدگان بارويکرد فازي با بررسي پهنهبنديهاي خطر زلزله در شهر تبريز جهت کاهش ميزان خسارات ناشي از زلزله به اين
نتيجه رسيده است که راهبرد اصلي و ابتدايي مديريت بحران براي کاهش اثرات زيانبار پس از وقوع زلزله ،احداث
پايگاههاي اسکان موقت براي اسکان زلزلهزدگان است؛ بنابراين ،در برنامهريزي کاربري اراضي شهري ،در شهرهاي
زلزلهخيزي مانند تبريز ،بايد به مکانيابي کاربريهاي متناسب با خطر زلزله همچون پايگاههاي امداد و نجات و
اسکان موقت متناسب با تعداد جمعيت و شرايط جغرافيايي شهر مبادرت ورزيد.
 کوئينگ وو ( )١١١1در تحقيقي با عنوان پيدا کردن ميزان آسيبپذيري زمين با استفاده از نقشه و سيستم اطالعاتجغرافيايي  GISو فرايند تحليل سلسله مراتبي  AHPو با بکار گيري معيارهاي اصلي چون نحوه پراکندگي خطوط
قطار درونشهري ،خيابانهاي شهري ،تراکم جمعيت و ابنيه و زيرمعيارهاي مربوطه به تهيه نقشه آسيبپذيري شهر
يوچي از منطقه شانشي کشور چين پرداختهاند.
 سولو تودس ( )١١٠١در پژوهشي با عنوان برنامهريزي زمين با استفاده از  GISو تکنيک  ،AHPنمونه موردي شهرآدنا ترکيه ،ابتدا با استفاده از  GISو تکنيک  AHPبا استفاده از معيارهاي مختلف ازجمله نوع کاربري ،شيب و
کيفيت زمين ،ارتفاع و  ...براي شهر آدنا يکي از زلزلهخيزترين مناطق کشور ترکيه نقشه پهنهبندي خطر زلزله تهيه
کرده و سپس ،از آن براي مکانيابي پارهاي از کاربريهاي شهري بهره ميگيرند.
روش تحقیق
مطالعه حاضر بر اساس منابع کتابخانهاي ،اسنادي ،بررسيها و مشاهدات ميداني به انجام رسيده و يک بررسي

 793فصلنامه علمی – پژوهشی جغرافیا (برنامهریزی منطقهای) ،سال نهم ،شماره دوم ،بهار 8931

توصيفي – تحليلي است .در اين مطالعه ابتدا به شناسايي و جمعآوري معيارهاي مؤثر در اسکان موقت در حوادث
طبيعي پرداخته و با استفاده از اطالعات بدست آمده مبادرت به ايجاد بانک اطالعاتي در محدوده شهر ساري نموده
و سپس بانک اطالعاتي ايجادشده را در محيط  GISوارد نموده و همچنين با استفاده از مدل مناسب تصميمگيري،
معيارهاي تعيينشده را ارزيابي و با استفاده از مدلهاي تصميمگيري چندمعياره وزن هر يک از معيارها را بدست
آورده و با استفاده از روش  ،AHPپرسشنامهاي تهيه و توسط کارشناسان با تجربه اين موضوع تکميل شد و مهمترين
معيارهاي مؤثر در اين فرآيند با مقايسه زوجي نسبت به يکديگر امتيازدهي ميشوند و در نهايت با روش مذکور وزن
هر کدام از معيارها بهصورت عددي مشخص ميشوند .در ادامه پس از استانداردسازي معيارها بر اساس اوزان
اختصاصي در محيط  GISبا يکديگر تلفيق ميشوند و پس از طي مراحل ورود دادهها ،مديريت دادهها ،تحليل و
الگوسازي دادهها ،خروجي آن ،اطالعات جغرافيايي خواهد بود .درنهايت پس از ارزشگذاري و طبقهبندي بر اساس
ميزان تناسب آنها و ضمن بررسي کاربريهاي وضع موجود ،خروجي دادهها توليد نقشههايي است که مکانهاي
مناسب جهت برنامهريزي اسکان موقت در حوادث را نشان ميدهد .گامهاي عملياتي پژوهش به شرح زير است:
 .1معرفی منطقه مورد مطالعه
شهر ساري بهعنوان مرکز استان مازندران و شهرستان ساري با وسعتي حدود  ٩11٩/٩کيلومترمربع ،معادل ٠٩/٩٠
درصد مساحت استان را به خود اختصاص داده است .متوسط ارتفاع شهر از سطح درياهاي آزاد  ١٠/٩متر و اختالف
فاصله آن تا ساحل درياي مازندران  ١٣کيلومتر است .شهر ساري ازلحاظ موقعيت جغرافيايي در نيمه شرق استان
استقرار يافته است.

شکل  .1موقعیت شهر ساری در استان و کشور
منبع :طرح جامع شهر ساري ()٠٩1٣

شهر ساري از نظر موقعيت طبيعي در منطقه جلگهاي شهرستان واقع و قسمتهاي جنوب و جنوب غربي آن را
کوهها و تپهماهوريهاي کم ارتفاع فرا گرفته است .از لحاظ توپوگرافي عمومي شهر ساري در طبقه ارتفاعي ١ -٠١١
استقرار يافته و شيب عمومي شهر از جنوب به شمال و بسيار ماليم است .از ويژگيهاي شاخص زمينشناسي در
اين منطقه ،قرارگيري در زون زمين ساختي زونهاي خزر – البرز در فرونشيني شديد و مستمر کف گودال جنوبي
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خزر در اراضي جلگهاي و کوهپايهاي و تغيير خط ساحلي بهخوبي مشهود است( .خليلي جويباري .)٠٩٣٣،شهرستان
ساري بر روي کمربند زلزله رشت _ شاهرود واقع شده است .بر اساس مطالعات انجام شده و نقشههاي زمينشناسي
موجود ،گسل شمال البرز فاصله حدود  ٩١کيلومتري جنوب شهر ساري و گسل خزر از فاصله حدود ٩-٠١
کيلومتري شمال شهر عبور ميکند ولي به دليل پوشيده بودن اين گسل توسط رسوبات جوان ،آثار آن در نزديکي
شهر ساري به چشم نميخورد .نقشه پهنهبندي خطر زلزله در ناحيه ساري نيز نشان ميدهد ،شهر ساري در پهنهاي با
خطر باال قرار دارد .بر اساس مطالعات ارزيابي منابع توسط موسسه تحقيقات خاک و آب ،شهر ساري شامل
دشتهاي دامنهاي همراه با آبرفتهاي باد بزني شکل رودخانهاي بوده که با شيب ماليم حداکثر  ٠درصد و ارتفاع
 ٠١تا  1١متر از سطح دريا ميباشند .پوشش خاکي عميق با بافتي سنگين تا خيلي سنگين است .پوشش گياهي آن
کامالً تحت کشت نباتات آبي ،شاليکاري و باغات و مرکبات ميباشند .محدوديت عمده اراضي شامل سيل گيري و
شوري به مقدار کم در بعضي قسمتهاست .رودخانه تجن که از رودخانههاي مستقل حوزه نکا -تجن و در شرق
شهرستان ساري ،جريان دارد با عبور از شرق شهر ساري در فرحآباد به درياي مازندران ميريزد .طول رودخانه ٠1١
کيلومتر ،شيب متوسط بستر آن در کوهستان  ١درصد در جلگه  ١/1درصد ميباشد .شهر ساري به علت مجاورت با
دريا ( ١٣کيلومتر) مانند اغلب شهرهاي ساحلي درياي خزر داراي آبوهواي مرطوب و نسبتاً گرم است و ازنظر
تقسيمات اقليمي جزء ناحيه معتدل خزري محسوب ميشود (خليلي جويباري .)٠٩٣١،نتايج حاصل از آمار سالهاي
 ٣٣لغايت  ٣١ايستگاه سينوپتيک ساري (نزديکترين ايستگاه به شهر ساري) نشان ميدهد که در اين شهر متوسط
دماي ساالنه  ٠1درجه و متوسط دماي حداقل و حداکثر آن به ترتيب  ٠٩/1و  ١١/٣درجه سانتيگراد است .همچنين
بر طبق اطالعات ايستگاه مذکور در شهر ساري متوسط بارندگي ساليانه  ٣٩٩/١ميليمتر و حداکثر و حداقل بارندگي
ساالنه به ترتيب  ٠١11/1و  ٩1٣/١ميليمتر بوده است .همچنين بر اساس آخرين سرشماري نفوس و مسکن رسمي
در سال  ٠٩٣١جمعيت شهر ساري  ١٣٣٩١1نفر بوده است .بررسي کيفيت بناهاي شهر ساري در چهار گروه کيفيتي
بناهاي نوساز ،قابلاستفاده ،تعميري و تخريبي نشان ميدهد  ٠1/1درصد بناها داراي کيفيت نوساز بوده و حدود
 ٣٣/٩درصد آنها داراي کيفيت قابل استفاده است .در شهر ساري حدود  ٩/٩درصد از بناها داراي کيفيت تعميري و
 ١/1درصد نيز تخريبي است .بر اساس بررسيهاي بهعملآمده در شهر ساري حدود  ٣١درصد از ابنيه داراي طول
عمر کمتر از  ١١سال موجود است ،همچنين سهم بناهاي داراي عمر بين  ١١تا  ٩١سال حدود  1درصد بناها و
مابقي داراي عمري بيش از  ٩١سال ميباشد .شهر ساري در حال حاضر در محدوده قانوني طرح جامع فاقد شرياني
درجه يک است .اساس استخوانبندي شبکه ارتباطي داخل شهر از دو محور اصلي شرقي – غربي و شمالي –
جنوبي و يک رينگ کوچک که بافت قديم شهر را محصور کرده و يک رينگ ناقص در قسمت شمالي شهر وجود
داشته تشکيل ميشود.
 .2شناسایی شاخصها
بهمنظور تعيين مناسبترين شاخصها براي انتخاب مکان اسکان موقت تصميم گرفته شد تا اين شاخصها به روش
دلفي از بين کارشناسان انجام گردد .با توجه به نتايج بهدستآمده از اطالعات پرسشنامهاي و استفاده از روش دلفي،
شاخصهاي اصلي که در مکانيابي اسکان موقت بکار ميرود شامل :نزديکي به فضاهاي باز ،دسترسي به راههاي
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ارتباطي ،توپوگرافي و شيب زمين ،دوري از عوامل طبيعي خطرناک (گسل) ،تراکم جمعيت منطقه آسيبديده ،نوع
خاک منطقه ،منابع آب ،امنيت منطقه ،نزديکي به مراکز امدادي و درماني ،دوري از کاربريهاي ناسازگار (پمپبنزين،
 ،)CNGنزديکي به مکانهاي با تراکم ساختماني باال است.
 .3تهیه بانک اطالعاتی از شاخصهای شناساییشده در محیط نرمافزار  ArcGISو تعیین میزان تأثیر هریک از
شاخصها با استفاده از مدل AHP

در مرحله بعد ،اقدام به تهيه بانک اطالعاتي از شاخصهاي مشخصشده مثل تراکم جمعيتي ،فاصله از مراکز امنيتي،
شيب زمين و  ...در محيط نرمافزار  Arc GISنسخه  ٠١گرديد.
در ادامه با تهيه و توزيع پرسشنامه اقدام به مقايسه زوجي هر يک از شاخصهاي پژوهش شد .سپس با استفاده از
گامهاي مدل  ،AHPوزن هر يک از شاخص مشخص گرديد (جدول )٠
جدول  .1شاخصهای نهایی انتخاب بهینه اسکان موقت و وزن نهایی هر شاخص
معيار

وزن نهايي

معيار

وزن نهايي

فضاهاي باز شهري

١/١٣

منابع آبي

١/١٣

شبکه ارتباطي

١/١٣

امنيت

١/٠1

توپوگرافي و شيب

١/١٣

نزديکي به مراکز درماني و امدادي

١/٠١

نزديکي به گسل

١/١1

کاربري ناسازگار

١/٠٩

تراکم جمعيتي

١/٠٠

تعداد طبقات ساختمان

١/١1

وضعيت خاک منطقه

١/١٣

منبع :يافتههاي تحقيق ()٠٩٣٩

 .4استانداردسازی و ارزشگذاری شاخصها
جهت ارزشگذاري اليههاي اطالعاتي پس از ايجاد حريمهاي مختلف در هر اليه در محيط نرمافزار  ،ArcGISدر
فواصل در نظر گرفتهشده ارزش مناسب اختصاص داده شد.
با توجه به اينکه در محيط شهري ساري تراکم ساختماني بسيار فشرده بوده و نيز فضاهاي باز با مساحت مناسب
کمتر ديده ميشود و همچنين راههاي ارتباطي شهر ساري از نوع شرياني درجه  ١و جمع کننده ميباشند ،تصميم
گرفته شد که جهت برنامهريزي بهينه اسکان موقت ،يک حريم  ٩١١١متري در اطراف شهرساري ايجاد نموده و
مکانيابي را در سطح بهدستآمده جديد (ساري و اطراف آن) جستجو نماييم.
جدول  .2طبقات دسترسی به کاربریهای سازگار
فاصله از فضاهاي باز عمومي

ميزان مناسب بودن

ارزش

مساحت (هکتار مربع)

درصد از کل

فاصله شعاعي کمتر از  ٩١١متر

زياد

٣

٩٣٩٩/٣١

١1/1١

فاصله شعاعي بين  ٩١١تا  ٠٩١١متر

نسبتاً زياد

٣

٣1١٣/٩1

1٠/١1

فاصله شعاعي بين  ٠٩١١تا  ١٩١١متر

متوسط

٩

1٩٠٠/١١

٠1/١٠

فاصله شعاعي بيش از  ١٩١١متر

کم

٩

٩11٩/٩1

٠1/٠٩

منبع :يافتههاي تحقيق ()٠٩٣٩

جدول  .3طبقات سلسله معابر شهری
عرض معابر شهري

ميزان مناسب بودن

ارزش

مساحت (هکتار مربع)

درصد از کل

فاصله مکان بين  ١تا ٠١١

زياد

٣

١1٣٩1/1٠

٠١/١١

فاصله مکان بين  ٠١١تا ٩١١

نسبتاً زياد

٣

٠٠١٣٠/٣1

1/٣٠

فاصله مکان بين  ٩١١تا ٠١١١

متوسط

٩

١٩١٣١/٣٩

٠١/11

فاصله مکان بيش از ٠١١١

کم

٠

٠٣1١٣1/٣1

٣١/1٠

منبع :يافتههاي تحقيق ()٠٩٣٩
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جدول  .4مساحت و درصد طبقات شیب شهر ساری
جمع کل

بيش از ٣

٣-1

1-١

شيب (درصد)

١-١

1١١١

-

1٩٩

١٩١1

٠١1٩

مساحت (هکتار)

٠١١

-

٠٩/١1

٩٩/٩٩

١٣/٩٣

درصد از کل

منبع :يافتههاي تحقيق ()٠٩٣٩

جدول  .5کالسهای فاصله از گسل در شهر ساری
ارزش

مساحت (هکتار مربع)

درصد از کل

ميزان مناسب بودن

فاصله از گسل
فاصله شعاعي بيشتر از  ٠١١١متر

زياد

٣

١١1٠1/٣٩

٣1/11

فاصله شعاعي بين  ٩١١تا  ٠١١١متر

نسبتاً زياد

٩

٣٩٠/٩1

٩/١1

فاصله شعاعي بين  ٩١١تا  ٩١١متر

متوسط

٩

١٩١/٠٣

٠/١1

فاصله شعاعي کمتر از  ٩١١متر

کم

٠

٩٩1/٣1

٠/1١

منبع :يافتههاي تحقيق ()٠٩٣٩

جدول  .6کالسهای تراکم جمعیت در شهر ساری
تراکم جمعيت

ميزان مناسب بودن

ارزش

مساوي يا کمتر از  ٠٩١نفر در هکتار

کم

٩

 ١٩١-٠٩١نفر در هکتار

متوسط

٩

 ١٩١-٩٩١نفر در هکتار

نسبتاً زياد

1

مساوي يا باالي  ٩٩١نفر در هکتار

زياد

٣

منبع :يافتههاي تحقيق ()٠٩٣٩

جدول  .7طبقات فاصله از رودخانه در شهر ساری
فاصله از رودخانه

ميزان مناسب بودن

ارزش

مساحت (هکتار مربع)

درصد از کل

کمتر از  ٠١١متر

کم

٠

٠٠٠١/٩١

1/1٩

 ٠١١تا  ٩١١متر

متوسط

٩

١١٩٣/١٠

1/٩٠

 ٩١١تا  ٣١١متر

نسبتاً زياد

٣

١1٣1/1٩

٠٠/١1

 ٣١١تا  ٠١١١متر

زياد

٣

٠1١٣٣/11

٣٩/1١

منبع :يافتههاي تحقيق ()٠٩٣٩

جدول  .8طبقات فاصله از مراکز بهداشتی شهر ساری
فاصله از مراکز امدادي ودرماني

ميزان مناسب بودن

ارزش

مساحت (هکتار مربع)

درصد از کل

بيش از  ١١١١متر

کم

٩

٠٩٣١٩/٩٩

11/1٩

 ٠٩١١تا  ١١١١متر

متوسط

٩

٠٣1١/٣1

٣/1٩

 ٠١١١تا  ٠٩١١متر

نسبتاً زياد

٣

٠1٣٩/٣1

٣/١٣

زير  ٠١١١متر

زياد

٣

1٩٩٣/٣٩

٠٣/١٩

منبع :يافتههاي تحقيق ()٠٩٣٩

جدول  .9طبقات فاصله از مراکز آتشنشانی شهر ساری
ارزش

مساحت (هکتار مربع)

درصد از کل

فاصله از مراکز امدادي ودرماني

ميزان مناسب بودن

بيش از  ١١١١متر

کم

٠

٠٣١١٣/٠٣

٣٣/11

 ٠٩١١تا  ١١١١متر

متوسط

٩

٠1٩٠/٩

1/١٣

 ٠١١١تا  ٠٩١١متر

نسبتاً زياد

٩

٠1٣1/١٩

1/٠٠

زير  ٠١١١متر

زياد

٣

٠٣1٣/٠٠

٣/11

منبع :يافتههاي تحقيق ()٠٩٣٩
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شکل  .2وضعیت شبکه ارتباطی در شهر ساری منبع :يافتههاي تحقيق(٠٩٣٩

شکل  .3وضعیت تراکم جمعیت در شهر ساری منبع :يافتههاي تحقيق ()٠٩٣٩

برنامهریزی بهینه اسكان موقت شهری178 ...

شکل  :4مناطق درمانی شهر ساری منبع :يافتههاي تحقيق ()٠٩٣٩

شکل  .5فاصله از رودخانه منبع :يافتههاي تحقيق ()٠٩٣٩

شکل  .6فاصله از گسلهای شهر ساری منبع :يافتههاي تحقيق ()٠٩٣٩
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شکل  .7راههای شهر ساری منبع :يافتههاي تحقيق ()٠٩٣٩

شکل  .8فاصله از فضاهای باز شهری منبع :يافتههاي تحقيق ()٠٩٣٩

شکل  .9فاصله از بیمارستانها منبع :يافتههاي تحقيق ()٠٩٣٩
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شکل  .11فاصله از مراکز آتشنشانی شهر ساری منبع :يافتههاي تحقيق ()٠٩٣٩

شکل  .11فاصله از مکانهای خطرناک شهری منبع :يافتههاي تحقيق ()٠٩٣٩

نتایج و یافتهها
با توجه به نتايج بهدستآمده از روش دلفي و اطالعات کارشناسان شرکتکننده در اين روش جدول شماره (،)٠
شاخصهاي اصلي که در مکانيابي اسکان موقت بکار ميرود شامل :نزديکي به فضاهاي باز ،دسترسي به راههاي
ارتباطي ،توپوگرافي و شيب زمين ،دوري از عوامل طبيعي خطرناک (گسل) ،تراکم جمعيت منطقه آسيبديده ،نوع
خاک منطقه ،منابع آب ،امنيت منطقه ،نزديکي به مراکز امدادي و درماني ،دوري از کاربريهاي ناسازگار (پمپبنزين،
 ،)CNGنزديکي به مکانهاي با تراکم ساختماني باال است .همانطور که ديده ميشود ،طبق جدول ( )١که با توجه
به اطالعات بهدستآمده از مدل تصميمگيري چند معياره  AHPبهدستآمده ،شيب زمين و دوري از گسل از
معيارهاي اصلي انتخاب مکان اسکان است .به عبارتي بايد سعي شود مکانهاي را جهت اسکان انتخاب نمود که هر
چه دورتر از مکان خطرناک مثل گسلها و زمينهاي رانشي باشد .با توجه به مطالعات انجامشده در اين تحقيق و
بررسيهاي انجامشده بر روي نقشههاي ارزشگذاري شده شهر ساري و تلفيق اين نقشهها کامالً قابلمشاهده است
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که در نقشه بهدستآمده بعد از ارزشگذاري مجدد ،به سه منطقه نامناسب ،مناسب و کامالً مناسب مشخص ميشود.
در نقشه بهدستآمده ،با توجه به يافتههاي تحقيق ناحيه مرکزي شهر منطقه کامالً مناسب ميباشد؛ اما با توجه به
بازديدهاي ميداني انجامشده ،عرض کم معابر شهري و همچنين تراکم باالي کاربري مسکوني وعدم وجود مناطق باز
و پارکهاي وسيع در داخل محدوده شهري و همچنين وجود کاربريهاي ناسازگار متعدد در اين محدوده ،بر اساس
شاخصهاي اين تحقيق و همچنين پيشنهاد نگارنده قسمت مرکزي شهر مکان مناسب جهت انتخاب مکان اسکان
موقت نيست.
مناطقي از نقشه که با رنگ قرمز مشخص شده با توجه به فاصله زياد از مناطق مسکوني و دوري از مناطق امنيتي و
امدادي و درماني ،طبق نتايج تحقيق مکان نامناسبي جهت اسکان ميباشند .نوار سبزرنگي که در اطراف شهر
مشخصشده مکان مناسب جهت اسکان موقت ميباشد.

شکل  .12نقشه نهایی مکانیابی اسکان موقت در شهر ساری
منبع :يافتههاي تحقيق ()٠٩٣٩

بحث و نتیجهگیری
با توجه به بررسيهاي بهعملآمده در مدل تصميمگيري چند معياره و نيز تلفيق نقشهها در نرمافزار .Arc GIS
اليههاي مثل نزديکي به مکانهاي باز در شهر ،نزديکي به مکانهاي با تراکم جمعيت باال و نيز تراکم ساختماني باال،
اليه نزديکي به مراکز امنيتي ،اليه نزديکي به مراکز امدادي و درماني ،اليه نزديکي به راههاي ارتباطي ،مکانهاي که
به اين شاخصها نزديکتر بودند ،داراي بيشترين امتياز بوده و از اهميت باالي جهت انتخاب مکان اسکان برخوردار
بودند و اليههاي مثل دوري از مکانهاي که در معرض حوادث طبيعي قرار دارند مثل گسل و اليه رودخانهها،
مکانهاي که از اين شاخصها فاصله بيشتري دارند داراي امتياز باالتري در انتخاب مکان اسکان موقت خواهند بود.
همچنين اليههاي مثل شيب مکان اسکان ،نوع خاک منطقه و تأمين آب ،با توجه به اينکه در شهر ساري شيب زمين
بهصورت کامالً ماليم و بين  ٠تا  %٠١ميباشد و نيز خاک منطقه از نوع آبرفتي با زهکشي مناسب جهت ايجاد

برنامهریزی بهینه اسكان موقت شهری176 ...

اسکان موقت ميباشد و همچنين با توجه به نزديکي آبهاي زيرزميني در شهر ساري در هر نقطه که مبادرت به
ايجاد چاه آب شود ،به اين جهت اين سه شاخص در اين تحقيق بهعنوان پارامترهاي ثابت در نظر گرفته شدند .پس
از توليد اليهها و دادن ارزشهاي مختلف به آنها مبادرت به تلفيق اليهها شده و اليه نهايي تعيين مکانهاي اسکان
موقت در شهر ساري تهيه شد .نتايج تحقيق حاضر حاکي از آن است که در فرآيند گزينش سايتهاي اسکان موقت
شاخصهاي نظير امنيت ،نزديکي به مناطق با تراکم جمعيتي و ساختماني باال ،دوري از مکانهاي که در معرض
خطرات ثانوي حوادث طبيعي هستند و نيز شيب مکان از شاخصهاي تعيينکننده در تعيين مکان اسکان ميباشند.
همچنين مطابق با نقشه نهايي که در اين تحقيق بهدستآمده است مکانهاي که در حاشيه شهر ساري قرار دارند
مناسبترين مکان جهت اسکان موقت ميباشند .با توجه به اينکه نزديک به مکانهاي اسکان قبلي ساکنان شهر
ساري قرار دارند و نزديکي متناسبي به مراکز درماني ،امنيتي و امدادي دارند و همچنين فضاهاي باز با شيب مناسب
و نزديک به راههاي ارتباطي با شهر ساري و شهرهاي اطراف نيز وجود دارد.
البته الزم به ذکر است در قسمتهاي جنوبي ،جنوبشرقي و جنوبغربي شهر ساري با توجه به نزديکي به گسل
البرز و همچنين وجود انبار نفت ساري در قسمت جنوبشرقي شهر و همچنين شروع مناطق تپهماهوري ،مکان
مناسبي جهت اسکان ،به نظر نميرسد .ولي در قسمت شمالي و شمال غربي و شرقي ساري هم با توجه به
دسترسيهاي مناسب به شهرهاي اطراف و وجود زمينهاي باز وسيع و نيز وجود ساير زيرساختهاي شهري در اين
منطقه ،به نظر ميرسد که مکانهاي اسکان موقت در شهر ساري در اين مناطق طراحي شود .مناطق شمالي شهر
ساري با توجه به راههاي ارتباطي ،برخورداري از زيرساختهاي مناسب شهري و وجود زمينهاي باز فراوان
مناسبترين مکان جهت اسکان ميباشند .در نهايت ،برنامهريزي جهت انتخاب مکان مناسب جهت اسکان در زمان
حوادث ميبايست همراه با تعيين معيارهاي الزم در اين زمينه و نيز در زمان برنامهريزي جهت ديگر کاربريهاي
شهري انجام شود که اين امر موجب کاهش هزينهها ،افزايش ايمني و ضريب کارايي خواهد گرديد و موجبات عدم
سردرگمي و افزايش تلفات اقتصادي ،اجتماعي و انساني را به دنبال خواهد داشت.
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