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چکيده
انتخاب يک مکان مناسب براي اسکان موقت جمعیت آسیبديده بهوسیله حوادث طبیعي همواره موردتوجه سازمانها و مسئولان
مديريت بحران بوده است .در ايران يافتن يک مکان براي کمک موقت شهروندان معمولاٌ بهوسیله آژانسهاي کمکي بدون توجه به
استانداردها و با توجه به تجربیات فردي بعد از وقوع سانحه انجام مي شود .واضح است که انتخاب مکان نامناسب براي اسکان آسیبديدگان
به مراتب بدتر از مکان اولیه است .در اين پژوهش منطقه  8شهرداري شهر اصفهان بر اساس سه معیار جمعیت ،بافت فرسوده و فرهنگ
مردم انتخاب شده و موردمطالعه قرارگرفته است .بر اين اساس در چارچوب روش تحقیق توصیفي -تحلیلي ،پس از مشخص شدن
معیارهاي مؤثر در امر مکان يابي مساکن موقت که از پیشینه مرتبط با تحقیق و با توجه به محدوده موردمطالعه و اطلاعات و دادههاي
قابلدسترس گزينش گرديد ،وزن معیارها با استفاده از ماتريس مقايسات زوجي حاصل از نظرات خبرگان به دست آمده است .دادههاي
مرتبط با هر يک از لايههاي اطلاعاتي به وسیله تابع فازي متناسب ،فازي گرديد .سپس با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبي و نرمافزار
 ،Arc GISلايههاي تولیدي هر معیار با توجه به وزن مشخصشده ،با يکديگر تلفیقشده که خروجي آن نقشه پهنهبندي سطح منطقه مورد
مطالعه براي اسکان موقت سانحهديدگان است .علاوه بر روش تحلیل سلسلهمراتبي انتخاب مکان براي اسکان موقت با استفاده از روشهاي
تاپسیس و ويکور نیز انجام گرديد با توجه به متفاوت بودن رتبهبندي در روشهاي به دست آمده ،در ابتدا از اين سه روش میانگین حسابي
گرفته شد .سپس مجددا رتبهبندي با روشهاي بردا و کپلند انجام شده و در نهايت براي به دست آوردن رتبهبندي نهايي میانگین حسابي
ديگري از سه روش فوق گرفته شد .بر اساس تحلیل نتايج به دست آمده از مقايسه روشها مشخص گرديد که روش ويکور بهترين و
نزديکترين روش به رتبهبندي نهايي ميباشد و روشهاي تاپسیس و تحلیل سلسلهمراتبي در ردههاي بعدي قرار گرفتند.

واژگان کليدي:

اسکان موقت ،مديريت بحران ،مکانيابي ،سیستم حامي تصمیمگیري  GISمبنا ،تحلیل سلسله مراتبي ،تاپسیس،

ويکور



نويسنده رابط
132

نشريه علمي -پژوهشي علوم و فنون نقشه برداري ،دوره پنجم  ،شماره  ، 1آبان ماه 2314

کمک به مدیریت بحران زلزله با مکانیابي مراکز اسکان موقت

کمک به مديريت بحران زلزله با مکانيابي مراکز اسکان موقت با استفاده از...

 -1مقدمه
يکي از مسائل مطرح در مديريت بحران به ويژه در
زمینه حوادث غیرمترقبه ،مکانيابي بهینه به منظور اسکان
شهروندان در مواجه يا پس از بروز حادثه است .يکي از
مهمترين مسائلي که پس از بروز حوادث غیرمترقبه مورد
توجه سازمانهاي مسئول در زمینه مديريت بحران قرار
ميگیرد ،انتخاب محلي مناسب و ايمن جهت استقرار
جمعیتهاي آسیبديده از سوانح است .به دلیل دخالت
پارامترهاي متعدد در اين مسئله ،مکانيابي اين گونه
اماکن داراي پیچیدگي زيادي است .در اين زمینه ،سامانه-
هاي پشتیبان تصمیمگیري مکاني با توجه به ويژگيهاي
منحصربهفرد آنها در مکانيابي ،ميتوانند به عنوان ابزاري
کارآمد در مکانيابي منطقي جهت استقرار آسیبديدگان
در خدمت تصمیمگیرندگان قرار گیرند.
به طور کلي مکانيابي فعالیتي است که استعدادهاي
فضايي و غیرفضايي يک سرزمین را جهت انتخاب مکان
مناسب براي کاربري خاص مورد ارزيابي و تجزيه و تحلیل
قرار ميدهد .در اين راستا میزان موفقیت و کارايي عملکرد
عناصر شهري رابطه بسیار نزديکي با استقرار و
سازماندهي عنصر مربوطه در موقعیت فضايي -مکاني
خاصي دارد که تابع اصول ،قواعد و مکانیسمهاي مشخصي
است .عدم رعايت اصول و قواعد لازم نه تنها بازدهي
عملکردي عناصر شهري را کاهش ميدهد ،بلکه منجر به
بروز آسیبها و بلاياي کالبدي و فضايي محیط شهري
همچون بينظمي ،آشوب ،فرسايش زودهنگام محیطي،
دسترسي نامناسب و در مجموع فاصله گرفتن از
ويژگيهاي محیط شهري مطلوب ميگردد.

 -2بيان مسئله
بسیاري از جوامع در برابر بلاياي احتمالي شامل
خشکسالي ،سیل و زلزله غیرايمن هستند .عليرغم
پیشرفتهاي فني قابل توجه و دستاوردهاي بسیار در اين
زمینه آسیبهاي گسترده با ضرر و زيان اجتنابناپذير در
سطح جهاني در گذشته تجربه شده است[ .]1علاوه بر اين،
بيتوجهي به خطرات بالقوه منطقه ،ساخت و ساز ضعیف،
عدم رعايت استفاده از حساسیت زمین ،احداث شهرها
روي مسیرهاي اصلي گسل يا در حريم رودخانهها و
مسیلها منجر به حوادث فاجعهبار ميگردد[ .]21بلاي
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طبیعي حد و مرز نميشناسد و در مقیاس گسترده عمل
ميکند و چه بسا اگر وقوع بعضي از آنها مانند زلزله در
نقاطي دور از شهر اتفاق بیفتد ،اثرات آن بر روي شهر،
خسارت زيادي به بار ميآورد.
زمینلرزه غیرقابل اجتناب است و همواره باعث تلفات
جاني ،تلفات پولي و عواقب ديگر در سطوح گسترده
ميگردد و بزرگترين تهديد را براي بشريت در پي دارد .از
سال  2111میلادي به بعد ،به طور متوسط  11زلزله در
هر سال با بزرگي بیش از  7در مقیاس ريشتر ثبت شده
است در نتیجه در دهههاي اخیر ،به علت نیاز به مقابله با
چنین بلاياي طبیعي و کاهش اثرات آن ،در بسیاري از
کشورها مورد توجه قرار گرفته است به طوري که سازمان
جهاني بهداشت دهه  2111را دهه مديريت بلايا و کاهش
اثرات بلاياي طبیعي نامیده است.
با توجه به واقع شدن ايران بر روي يکي از دو کمربند
زلزلهخیز جهان و وجود گسلهاي فراوان ،وقوع زلزله در
فلات ايران امري طبیعي است .ايران جزء ده کشور بلاخیز
و ششمین کشور زلزلهخیز دنیا است که زلزله مسبب
بیشترين تلفات انساني در آن است و کمربند زلزله 11
درصد از خاک کشور ما را دربر گرفته است؛ اما آن چه
حائز اهمیت است ،وضعیت اسفبار شهرها و کلانشهرهايي
(مثل تهران ،تبريز  )...است که بر روي گسلها يا در
مجاورت آنها ساخته شده و در معرض خطر زلزله قرار
دارند ،زيرا که ايران ازجمله کشورهايي است که گسلهاي
فراوان دارد و حرکت اين گسلها باعث رها شدن انرژي
ذخیره شده و بروز زلزلههاي مکرر ميشود و تلفات جاني و
خسارتهاي مالي فراواني را در مناطق شهري به دنبال
ميآورد[.]2
عملکرد شهر بهعنوان مهمترين و بارزترين فضاي
تعامل انسانها ،در صورت بروز سانحهاي چون زلزله مختل
شده و ديگر پويايي سابق را نخواهد داشت .بدين منظور
بايد قبل از وقوع سانحه براي جلوگیري از طولاني شدن
اين عدم پويايي و اختلال در عملکرد شهري و بهمنظور
مقابله و پاسخگويي به موقع در هنگام وقوع سانحه
برنامهريزي شود .پس از وقوع چنین حوادثي اولین
موضوعي که تا حدي در افراد آسیبديده ايجاد امنیت و
آرامش مينمايد داشتن سرپناه مناسب و جمع شدن
خانواده است که بايد براي اين مسئله پیش از وقوع حادثه

انتخاب مکان مناسب براي اسکان موقت يا اضطراري
براي بازماندگان بلايا همواره بايد توسط مقامات يا
سازمانهاي مسئول براي فاجعه مشخص گردد[ .]1در
ايران و چند کشور ديگر در سراسر جهان اين تصمیم به
طور معمول پس از وقوع بلايا و بدون توجه به
استانداردهاي لازم براي مکانيابي گرفته ميشود .انتخاب
يک مکان نامناسب منجر به وقوع فاجعه دومي ميگردد،
برنامهريزي ،مديريت ،ارائه و انتخاب گزينههاي مناسب
براي اسکان موقت از اهمیت بسزايي برخوردار است.
مطالعات قبلي نشان ميدهد که استفاده از فناوريهاي
جديد ميتواند به شناسايي مکان اسکان موقت براي مردم
زلزلهزده کمک کند[.]3
اگر ضوابط برنامهريزي و اجرايي اسکان موقت از قبل
معین نشوند ،پس از وقوع بحران در تعیین مکان سکونتگاه
موقت ،عوامل غیرقابلپیشبیني دخالت کرده و به انواع
مختلف بر کیفیت آن اثر ميگذارند .بنابراين قبل از وقوع
زلزله ميبايست بر اساس مهمترين معیارهاي مؤثر ،محلي
جهت اسکان بازماندگان آن را مکانيابي نمود .زلزله کوبه
ژاپن در ساعت  1445دقیقه صبح روز سهشنبه  27ژانويه
 2111به بزرگي  7/1ريشتر که مرکز آن در حدود 11
کیلومتري جنوب باختري بخش ساحلي کوبه در ژرفاي
 24کیلومتري زمین رخ داد .دولت محلي کوبه براي زلزله
از آمادگي ضعیفي برخوردار بوده است و کارشناسان ،اين
شهر را جزء مهمترين مناطقي که در معرض زلزله بزرگ

اس

 -3اهميت و ضرورت تحقيق

-4

ادبيات موضوع

زبردست و محمدي مطالعهاي با عنوان "مکانيابي
مراکز امدادرساني در شرايط وقوع زلزله با استفاده از روش
تحلیل سلسلهمراتبي و روشهاي ارزيابي چند معیاري
 "GISانجام دادند .در پژوهش مورد نظر ،با استفاده از
روش تحلیل سلسلهمراتبي به مکانيابي مراکز امدادرساني
جهت انجام عملیات نجات در شرايط وقوع زلزله در منطقه
 22شهرداري تهران و میزان آسیبپذيري آن در مقابل
زلزله احتمالي پرداخته شده است[.]4
صمدزاده و همکاران در مقالهاي به کاربرد سیستمهاي
اطلاعاتي مکاني ( )GISدر مکانيابي بهینه اسکان آسیب
ديدگان از بلاياي طبیعي با بهرهگیري از تئوري فازي
ميپردازد .آنها با تعريف متغیرهاي زباني مناسب
(موقعیت ،ابعاد ،فواصل و ابعاد) جهت مدلسازي اين
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برنامهريزي شود و محلهايي مناسب جهت استفاده براي
مراکز اسکان موقت در نظر گرفته شود.
اين تحقیق از نظر هدف ،نظري و کاربردي است ،از
نظر ماهیت دادهها کیفي -کمي و از نظر گردآوري دادهها،
مقطعي است .اين پژوهش در تفاهم همکاري با شهرداري
شهر اصفهان (معاونت برنامهريزي ،پژوهش و فنآوري
اطلاعات و مديريت بحران معاونت خدمات شهري) صورت
پذيرفت که با توجه به نظرات خبره و کارشناسان اين
مراکز ،با در نظر گرفتن سه معیار جمعیت ،بافت فرسوده و
فرهنگ مردم مناطق  21گانه اصفهان ،منطقه  8شهرداري
شهر اصفهان جهت تحقیق و انتخاب مکان بهینه اسکان
موقت انتخاب گرديد.

قرار دارد در نظر نگرفته بودند .در نتیجه پس از زلزله
مشکلات بسیار و آتشسوزيهاي گسترده مسئولین امر را
غافلگیر کرد.
شهر اصفهان با توجه به قرار گرفتن در زون سنندج-
سیرجان ،لرزهخیزي کمتري نسبت به زون ايران مرکزي و
زون زاگرس متصور است و در اين شهر زلزله شديدي ثبت
نشده ولي با توجه به تجربه شهر کوبه ميبايست با
برنامهريزي به موقع خود را براي مقابله با بلاياي طبیعي
آماده کنیم .لازم به ذکر است که در تجربههاي اخیر دو
زلزله بزرگ کشورمان (ورزقان و بم) گسلهاي عامل
زمینلرزه شناسايي نشده بود.
از جمله زمینلرزههاي تاريخي شهر اصفهان زمینلرزه
تاريخي سال  711هجري شمسي ( 2344میلادي) است.
اين زمینلرزه باعث تخريب باروي شهر و چند خانه شده و
حدود بیست نفر کشته شدند .وقوع اين زمینلرزه و ثبت
کهلرزهها در منطقه اصفهان اهمیت بررسي توان لرزهاي
گسلهاي فعال را نشان ميدهد .همچنین در نزديکي مرز
شمال شرقي شهر ،گسل گورت قرار دارد که در سالهاي
گذشته فعالیتهايي داشته و زلزلههاي ناشي از اين گسل
در شهر نیز احساس شده است .به علاوه احتمال ميرود
گسلهاي ديگري نیز وجود داشته باشد که به دلیل
پوشش وسیع آبرفتهاي دشت اصفهان توسط مناطق
زراعي و مناطق مسکوني ،شناسايي نشدهاند.

کمک به مديريت بحران زلزله با مکانيابي مراکز اسکان موقت با استفاده از...

مسئله و توابع عضويت آنها ،نسبت به بیان قواعد زباني به
منظور توصیف معیارها و بايستههاي حاکم بر مسئله در
قالب يک سیستم استنتاج فازي اقدام کردند .سپس با
استفاده از اين سیستم و با اعمال مشخصات کانديدهاي
موجود در پايگاه دادههاي سیستمهاي اطلاعات شهري
میزان تطابق ويژگيهاي هر يک از کانديدا با معیارها را
مشخص نمودند[.]1
داداشپور و خدابخش در مطالعهاي با استفاده از
فرآيند تحلیل سلسلهمراتبي فازي ( )FAHPبه مکانيابي
سايتهاي اسکان موقت در منطقه  25تهران پرداختند.
در اين مقاله  14شاخص تأثیرگذار بر مکانيابي سايتهاي
اسکان موقت بیان گرديده است و ضرايب اهمیت هر يک
از اين  14شاخص با بهرهگیري از فرآيند تحلیل
سلسلهمراتبي فازي ( )FAHPموردسنجش قرارگرفته است.
سپس از طريق همپوشاني لايههاي اطلاعاتي ( )Overlayو
اعمال اين ضرايب در محیط نرمافزار  GISمرجعترين
مکانها متناسب با هدف ،شناسايي گرديده است .نتايج
اين تحقیق نشان داد که از میان شاخصهاي مطالعه شده
 1شاخص مالکیت ،مدتزمان بهرهبرداري از فضا بهعنوان
اسکان موقت ،دسترسي سريع به شريانهاي اصلي،
دسترسي به شبکه گاز و کاربري وضع موجود بیشترين و
 3شاخص میزان مجاورت با حريم معابر و محورهاي
ارتباطي ،دوري از آلايندههاي صوتي و مراکز جمعآوري
زباله کمترين میزان اهمیت را در فرآيند گزينش مکان
براي سکونتدهي افراد بيخانمان در حوزه تصمیمگیري از
منظر برنامهريزان به خود اختصاص ميدهند[.]5
چو و سو در پژوهشي با استفاده از روش  TOPSISبه
رتبهبندي مکانهاي بالقوه اسکان موقت با استفاده از سه
معیار اصلي يعني ريسک فاجعه ،محل و اندازه و مکان
جغرافیايي و نه زير معیار پرداختند[.]22
تودس و يگیتر در پژوهشي ابتدا با استفاده از
معیارهاي  GISو تکنیک  AHPبا استفاده از معیارهاي
مختلف از جمله نوع کاربري ،شیب و کیفیت زمین ،ارتفاع
و  ...براي شهرستان  Adanaيکي از زلزلهخیزترين مناطق
کشور ترکیه نقشه پهنهبندي خطر نسبي زلزله تهیهکرده و
سپس از آن براي مکانيابي پارهاي از کاربريهاي شهري
بهره ميگیرند[.]21
تفاوت بارز پژوهش حاضر نسبت به نمونههاي مشابه
آن ارزيابي و بررسي معیارهاي موثر در مکانيابي و انتخاب
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بهترين و موثرترين معیارها و همچنین بهرهگیري از
تکنیک ويکور و مقايسه اين روش با روشهاي تحلیل
سلسلهمراتبي و تاپسیس ميباشد .بعلاه بر اساس مطالعات
انجامشده تاکنون در هیچيک از مناطق شهري اصفهان
مکانيابي جهت اسکان موقت انجامنشده است .تنها مطالعه
انجامشده مکانيابي اسکان موقت در کل شهر اصفهان بر
اساس روش بولین است[.]7

 -5مواد و روشها
 -1-5روش فرآیند تحليل سلسلهمراتبي
اين روش بر اساس تحلیل مغز انسان براي مسائل
پیچیده فازي پیشنهاد گرديده است .روش توسط محققي
به نام توماس -ال -ساعتي در سال  2177پیشنهاد گرديد.
دو نوع مفهوم فازي (مبهمي) توسط آقاي ساعتي مطرح
ميگردد 4يکي مفهوم فازي در درک و ديگري مفهوم فازي
در معني .فازي در درک به علت پیچیدگي در پديدهها به
وجود ميآيد که بلافاصله قابل درک نیستند و فازي در
معني به علت نسبیت معاني است يعني معاني پديدهها
بستگي به عملکرد آنها در رسیدن به مقاصد مختلف دارد.
روشهاي ساعتي به اين منظور است که به هر دو نوع
مفهوم از فازي بودن را معنا بخشد ،بدين طريق که نسبت
فازي بودن را از طريق يک ساختار ردهاي (متشکل از ابعاد
مختلف در سطوح مختلف) بهصورت مقايسات زوجي
اندازهگیري ميکند.
روش تحلیل سلسلهمراتبي داراي مزاياي بسیاري است
که مهمترين آنها امکان سازماندهي سلسلهمراتبي ،امکان
استفاده از معیارهاي کمي و کیفي به طور همزمان ،قابلیت
کنترل کردن سازگاري منطقي قضاوتهاي استفاده شده
در تعیین اولويتها ،امکان بهکارگیري نظرات گروهي
(قضاوت گروهي) و استفاده از مقايسات زوجي در جهت
کاهش تبعیض و ناسازگاريهاي ذاتي در تصمیمگیري
ذهني نام برد .اما روش تحلیل سلسلهمراتبي معايبي نیز
دارد .از معايب اين روش مي توان به زمان حل بالا در
صورت بالا رفتن تعداد گزينه و معیارها و همچنین
محدوديت ظرفیت اين روش به تعداد هفت به علاوه و
منهاي دو براي آستانه مقايسات زوجي است ] 23و .[24

مدل تاپسیس توسط هوانگ و يون در سال 2182
پیشنهاد شد .در اين روش  mگزينه بهوسیله  nشاخص
ارزيابي ميشود .منطق اصولي اين مدل راهحل ايدهآل
(مثبت) و راهحل ايدهآل منفي را تعريف ميکند .گزينه
بهینه ،گزينهاي است که کمترين فاصله از راهحل ايدهآل و
در عین حال دورترين فاصله از راهحل ايدهآل منفي دارد.
روش تاپسیس داراي يک منطق دقیق و قابل فهم و
يک فرآيند محاسبه سرراست و آسان است اما در اين
روش اهمیت نسبي اين دو فاصله از ايداهآل منفي و مثبت
نسبت به يکديگر را در نظر گرفته نميشود[ .]21به علاوه
مسئله معکوس شدن رتبهها و عدم وجود يک روش
مشخص براي محاسبه وزن معیارها از مشکلات ديگر اين
روش است .مشکل روش تاپسیس را تا اندازهاي ميتوان با
روش فرآيند تحلیل سلسلهمراتبي رفع نمود .فرآيند تحلیل
سلسلهمراتبي به تصمیمگیرندگان اجازه ميدهد که
وزنهاي اهمیت نسبي دقیقتري را به وسیله فرآيند
مقايسات زوجي محاسبه کند که ذهني بودن را به وسیله
چک کردن نرخ ناسازگاري کاهش ميدهد.

 -3-5روش بهينهسازي چندمعياره و حل
سازشي ()VIKOR
روش ويکور توسط اوپريکوويچ ( )2118و اوپريکوويچ و
ژنگ ( )1111توسعهيافته است .روش ويکور براي
بهینهسازي چندمعیاره سیستمهاي پیچیده توسعهيافته
است[ .]21اين روش روي دستهبندي و انتخاب از يک
مجموعه گزينهها تمرکز داشته و جوابهاي سازشي را
براي يک مسئله با معیارهاي متضاد تعیین ميکند ،به
طوري که قادر است تصمیمگیرندگان را براي دستیابي به
يک تصمیم نهايي ياري دهد .در اينجا جواب سازشي
نزديکترين جواب موجه به جواب ايدهآل است که کلمه
سازش به يک توافق متقابل اطلاق ميگردد[ . ]21اين
جواب سازشي يک شاخص رتبهبندي چندمعیاره بر اساس
نزديکي به جواب ايدهآل را مطرح ميسازد[ .]25روش
تاپسیس نیز دو نقطه مرجع (ايدهآل و ضد ايدهآل) را
معرفي ميکند ولي اهمیت نسبي فواصل از اين دو نقطه را

اس

ایدهآل ()TOPSIS

 -4-5روش بردا
اين روش بر اساس قاعده اکثريت استوار است .براي
مثال اگر سه گزينه  A1,A2,A3را در نظر بگیريم ،اگر
روشهاي مختلفي که  A1را بر  A3ترجیح ميدهند سه
روش باشند و تنها يک روش  A3را بر  A1ترجیح دهد،
طبق اکثريت A1،بر  A3ترجیح دارد و اين مورد را در
مقايسه زوجي ،با  Mنشان ميدهیم .اگر در اين مقايسه
زوجي رأي اکثريت وجود نداشت و يا آراء مساوي بود ،آن
را با  Xکدگذاري ميکنیم .حرف  Mبه منزله آن است که
سطر بر ستون ترجیح دارد و حرف  Xنشانگر آن است که
ستون بر سطر ترجیح دارد .هر مقايسه زوجي به صورت
جداگانه مورد بررسي قرار ميگیرد .تعداد مقايسات برابر
است که  mتعداد گزينهها است .معیار اولويت
در اين روش تعداد بردهاي گزينه ،يعني تعداد  Mدر هر
سطر است.

 -5-5روش کپلند
اين روش با پايان روش بردا شروع ميشود .روش
کپلند نه فقط تعداد بردها بلکه تعداد باختها را هم براي
هر گزينه محاسبه ميکند .امتیازي که کپلند به هر گزينه
ميدهد با کم کردن تعداد باختها از تعداد بردها محاسبه
ميشود.
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 -2-5روش ترجيح بر اساس مشابهت به راهحل

در نظر نميگیرد .به همین دلیل بهترين راه حل در
تاپسیس همیشه و لزوماً نزديکترين راهحل به حالت
ايدهآل مثبت نیست .در روش ويکور راه حل توافقي،
همیشه نزديکترين گزينه تا ايدهآل است (وجود ضريب.)ѵ
روشهاي ويکور و تاپسیس انواع متفاوتي از نرمالسازي را
براي حذف واحدهاي سنجش معیارها به کار ميگیرند ،در
حالي که روش ويکور از نرمالسازي خطي و روش
تاپسیس از نرمالسازي برداري استفاده ميکنند .مقدار
نرمالسازي شده در روش ويکور به واحد سنجش معیار
وابسته نیست و اين در حالي است که مقادير نرمالسازي
شده در روش تاپسیس ممکن است به واحد سنجش معیار
وابسته باشد[.]27

کمک به مديريت بحران زلزله با مکانيابي مراکز اسکان موقت با استفاده از...

 -6-5موقعيت و مشخصات منطقه مورد مطالعه
شهر اصفهان با مساحتي حدود  111کیلومترمربع در
 21منطقه داراي جمعیتي برابر  2118158نفر است.
منطقه  8اصفهان از شمال به خیابان بهارستان از تقاطع
خیابان امام خمیني تا تقاطع خیابان کاوه ،از جنوب به

خیابان فروغي از میدان شهدا تا میدان جمهوري اسلامي،
از شرق به بزرگراه کاوه از تقاطع بهارستان تا میدان شهدا
و از غرب به خیابان امام خمیني از میدان جمهوري
اسلامي تا تقاطع بهارستان محدود ميشود .موقعیت
محدوده مطالعاتي در شکل  2نشان داده شده است.

شکل  -2نقشه منطقه  8شهرداري شهر اصفهان

-6

فرآیند اجراي تحقيق

فرآيند انجام تحقیق جهت به دست آوردن بهترين
مکان جهت اسکان موقت در منطقه شامل مراحل زير
است4
 -2معرفي معیارهاي مورد نیاز جهت اسکان موقت
 -1جمعآوري داده هاي موردنیاز
 -3آمادهسازي دادهها در نرم افزار  Arc GISجهت
انجام پردازش
 -4شناسايي و اعمال توابع فازي بر روي هر يک از
دادهها و تولید نقشههاي فازي
 -1استفاده از  AHPجهت وزن دهي به لايه ها
 -5محاسبات وزن معیارها با استفاده از Expert
Choice

 -7ترکیب لايهها با استفاده از وزنهاي به دست آمده
با استفاده از روش  WLCو تولید نقشه نهايي
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 -8تجزيه و تحلیل نقشه نهايي و رتبهبندي مکانهاي
مستعد اسکان
 -1رتبهبندي مکانهاي مستعد اسکان با استفاده از
روش تاپسیس و ويکور
 -21بررسي صحت نقشه نهايي و نقطه انتخابي
 -22ادغام روش هاي بردا ،کپلند و میانگین حسابي
روشهاي  TOPSIS ،AHPو  VIKORبراي
محاسبه رتبهبندي نهايي و مقايسه کارايي آنها
همان گونه که در مراحل ارائهشده مشاهده ميشود
اين پژوهش بر آن است تا مدلي را به منظور يکپارچه
کردن روش تصمیمگیري چندمعیاره و سیستم اطلاعات
جغرافیايي به منظور حل مسئله مکانيابي اسکان موقت
ارائه دهد .روش تصمیمگیري چندمعیاره ()MCDM
پتانسیل زيادي را به منظور کاهش دادن هزينه و زمان و
بالا بردن دقت در تصمیمگیري فضايي دارا ميباشد و
ميتواند چارچوب مناسبي را براي حل مسائل مکانيابي
فراهم آورد .مخصوصاً هنگامي که اين روش با سیستم

اس

شکل  -1ترکیب  GISو  MCDMبراي حل مسئله مکانيابي

اين فرآيند در ادامه اين پژوهش توضیح داده خواهد شد.

 -1-6انتخاب معيارهاي مورد نياز جهت اسکان
موقت
مهمترين مسئله در مکانيابي ،تعیین معیارهاي
مناسب است .متأسفانه در حال حاضر مکانيابي اسکان
موقت فقط بر اساس تعداد معدودي معیار است ،مانند
مالکیت و سرانه زمین که معمولاً به زمینهاي باير ختم
ميشود .براي تعیین اين معیارها شناخت کامل عوامل
تأثیرگذار مانند عوامل اجتماعي ،فرهنگي ،جغرافیايي،
سیاسي و اقتصادي لازم است .کوتاهي در شناخت هر يک
از عوامل ممکن است باعث ناکارايي مکان منتخب و بروز
پیامدهايي در حین يا بعد از اسکان موقت شود[.]8
پس از بررسي تحقیقهاي گذشته و همچنین دريافت
نظر خبرگان ،معیارهاي اصلي و فرعي مؤثر در مکانيابي
اسکان موقت در قالب  1دسته اصلي پیشنهادي در شکل

 3نشان داده شدهاند .براي هر يک از اين دسته
زيرمعیارهايي تعريف شده است.
در اين تحقیق به دلیل عدم وجود يا تاثیر يکسان (در
کل منطقه) برخي از معیارها از آوردن آنها خودداري
نموديم .اين معیارها عبارتند از 4گسل ،نوع و جنس خاک و
روانگرايي .از منطقه  8اصفهان گسلي عبور نميکند و کلیه
نقاط اين منطقه در فاصله ايمن از گسل قرار دارند .به
علاوه شهر اصفهان در دشت سیلابي قرار دارد و خاک آن
در اکثر نقاط شهر و همچنین منطقه  8يکدست بوده و
ناروانگرا است .لذا نقشه فازي منطقه مذکور از لحاظ گسل،
نوع و جنس خاک و روانگرايي يکسان و بيتأثیر در
نتايجاند که در نتیجه از ذکر اين معیارها خودداري
ميگردد.
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اطلاعات جغرافیايي ( )GISتلفیق شده و مدلي يکپارچه را
تشکیل دهد ،اين پتانسیل چند برابر مي شود .شکل 1

ترکیب  GISو  MCDMرا براي مسئله مکانيابي را در اين
پژوهش نشان ميدهد.

کمک به مديريت بحران زلزله با مکانيابي مراکز اسکان موقت با استفاده از...

 -2-6جمعآوري دادهها

 -4-6وزندهي به معيارها و زیرمعيارها

در اين پاياننامه دادهها با استفاده از آمارنامه سال ،11
معاونت برنامهريزي ،پژوهش و فنآوري اطلاعات و معاونت
شهرسازي شهرداري اصفهان ،پاياننامههاي دانشگاه
اصفهان و اداره آب و فاضلاب استان اصفهان به دست آمد.
برخي از معیارها به علت در دسترس نبودن و يا امنیت
اطلاعات به طور میداني جمعآوري گرديد و در نهايت
تائیدات کارشناسان مربوطه دريافت شد.

براي رسیدن به وزن هر يک از معیارها جهت ترکیب
نقشههاي فازي و همپنین استفاده در روشهاي تاپسیس و
ويکور ،جدولهاي مقايسهاي با استفاده از نظرات خبرگان
بر اساس درخت سلسلهمراتب از پايین به بالا تهیه
ميشوند؛ به عبارت ديگر ،گزينههاي رقیب در سطح نهايي
بايد به وسیله هر يک از فاکتورها در سطح ماقبل مورد
مقايسه دو به دو قرار گیرند .مقايسه دو به دو با استفاده از
مقیاسي که از اهمیت برابر با مقدار  2تا اهمیت فوقالعاده
قوي ،با مقدار  1طراحي شده است انجام ميگیرد .تجربه
نشان داده است که استفاده از  2/1تا  1تصمیمگیرنده را
قادر ميسازد تا مقايسات را به گونهاي مطلوب انجام
دهد[.]28
جدول مقیاسات زوجي کلیه اعضاي گروه ،پس از اخذ و
محاسبه میزان ناسازگاري با وزن يکسان براي کلیه نظرات
خبرگان به وسیله میانگین هندسي ترکیب گرديد .سپس
براي استخراج وزن هر يک از معیارها و زير معیارها به دلیل
حجم بالاي محاسبات از نرمافزار Expert Choiceاستفاده شده
است که نتايج آن در جدول  2نشان داده شده است.

 -3-6آمادهسازي داده ها
پس از آن که اطلاعات از مراجع گوناگون جمعآوري
گرديد ،داده هاي مورد نظر براي پردازش در محیط GIS
آماده گرديد .بدين ترتیب که ابتدا سیستم مختصات
تعريف شده و داده هاي مورد نظر زمین مرجع گرديد.
سپس عملیات رقومي سازي آن انجام و خطاهاي
توپولوژيکي موجود روي دادهها حذف گرديد.

شکل  -3نمودار معیارها ي مورد مطالعه به منظور سنجش مکان بهینه براي استقرارمراکز اسکان موقت
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مناسب بودن
زمین

1/148

ايمني

1/451

ارتباطات و
همجواري

1/111

دسترسي

1/228

جمعیتي

1/181

اس

معیار

وزن

زيرمعیار

وزن

میزان تأثیر هر زير معیار
در مکانيابي

زيرمعیار

وزن

ابعاد زمین

1/557

1/131

شیب زمین

1/333

1/125

مسیل

1/131

1/128

دوري از خطر ريزش آوار ساختماني

1/111

تأسیسات برق فشارقوي

1/211

1/148

خطوط اصلي گازرساني

1/211

1/148

مترو

1/281

1/184

بافت فرسوده

1/281

1/184

مراکز نگهداري و فروش سوخت

1/318

1/211

مراکز انتظامي

1/147

1/171

مراکزش آموزشي

1/118

آتشنشاني

1/222

1/118

دبستان

1/172

1/121

متوسطه نوبت اول

1/158

1/111

متوسطه نوبت دوم

1/241

1/111
1/131

درمانگاه

1/111

1/121

بیمارستان

1/711

1/135

مراکز درماني

1/251

بازار

1/111

1/115

مساجد

1/141

1/121

فضاي سبز

1/118

1/118

منابع آب

1/333

1/117

انسداد ناپذيري

1/333

1/131

دسترسي به راه

1/557

تراکم حساس

1/811

1/154

تراکم غیرحساس

1/111

1/125

 -5-6ارزشگذاري دادهها در روش تحليل
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جدول  -2وزن کلي معیارها و زيرمعیارها جهت مکانيابي اسکان موقت

راههاي اساسي

1/477

1/137

راه درجه يک

1/188

1/113

راه درجه دو

1/214

1/121

راه محلي

1/182

1/115

استفاده از توابع عضويت براي هر معیار ،اعمال وزندهي
تدريجي و پیوسته براي آن معیار است .در

سلسلهمراتبي
در ادامه با استفاده از توابع عضويت فازي نشان داده
شده در جدول  -2ارزش گذاري معیارها

محدوده مورد مطالعه در هر يک از لايهها در فاصلهاي
بین  1تا  2ارزشگذاري ميشود؛ به عبارت ديگر هدف

واقع وزن هر پیکسل منوط به مقدار عضويت آن پیکسل
در مجموعه فازي تعیین ميگردد .تابع عضويت فازي هر
يک از معیارها با استفاده از ادبیات موضوع و نظرات
خبرگان به دست آمده است.
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کمک به مديريت بحران زلزله با مکانيابي مراکز اسکان موقت با استفاده از...

جدول  -2ارزش گذاري معیارها
معيار

ابعاد زمين

تابع فازي

دبيرستان
(نوبت دوم)

آتشنشاني

درمانگاه
شيب زمين

مسيل

بيمارستان

بازار
برق فشار
قوي

گازرساني

مساجد

فضاي سبز

مراکز
نگهداري و
فروش

منابع آب

سوخت

مترو
آوار
ساختماني

بافت

راه اساسي

راه درجه 1

راه درجه 2

فرسوده
راه محلي
مراکز
انتظامي

انسداد
پذیري
تراکم
جمعيت

دبستان

حساس
تراکم
جمعيت

دبيرستان
(نوبت اول)
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غيرحساس

 -6-6ترکيب لایه ها در روش تحليل سلسلهمراتبي
WLC

در اين مرحله لايههاي فازي شده را با روش
(ترکیب خطي وزندار) ترکیب ميکنیم .در ابتدا در
نرمافزار  Arc GISو با استفاده از ابزار Raster Calculator
در اکستنشن  Spatial Analystبا توجه به نمودار
سلسلهمراتبي ،زيرمعیارهاي سطح چهارم را در وزن آن
زيرمعیار ضرب کرده و با هم جمع ميکنیم تا زيرمعیار
مرتبط با آن در سطح سوم به دست آيد .سپس معیارهاي
حاصلشده را در وزن آن ضرب کرده تا معیارهاي
بالادستي آن در سطح دوم به دست آيد؛ و در نهايت اين
ترکیب را براي معیارهاي سطح دو تکرار کرده تا با ضرب
کردن اين معیارها در وزن مربوطه و تجمیع آن ،هدف
مکانيابي به دست آيد .نمونهاي از نتايج ترکیب لايهها در
شکل  1نشان داده شده است.

اس

شکل  -4نقشه فازي نزديکي به مراکز آتشنشاني

تحليل منطقه مورد مطالعه در روش تحليل
سلسلهمراتبي
شکل  5نقشه نهايي ترکیبشده کلیه معیارها،
اولويتبندي نهايي مکانها براي اسکان موقت را نشان
ميدهد .لازم به ذکر است که اطلاعات نقشه حاصله
رستري بوده و طیفي از مکانهاي بسیار نامناسب تا بسیار
مناسب را نشان ميدهد .در مرحله اول جهت شناسايي
مناسبترين محله از نظر معیارهاي اسکان موقت ،ارزش
هر يک محلههاي مناطق مورد مطالعه با استفاده از ابزار
 Zonal Statisticدر نقشه نهايي اسکان موقت مشخص
گرديد .نقشه حاصل در شکل  7نشان داده شده است.
نتايج حاصله نشان دهنده آن است که محلههايي که از
لحاظ معیارهايي با اهمیت و با وزن بالا داراي مقدار
نامناسب بودن داراي ارزش نهايي کمتري نسبت به ساير
محلهها هستند .جدول  1ارزش نهايي محلههاي منطقه 8
را نشان ميدهد.

شکل  -5نقشه فازي اسکان موقت

شکل  -7نقشه ارزش محله
شکل  -1نقشه فازي ارتباطات و همجواري
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فازيسازي زيرمعیارها در پايینترين سطوح سلسلهمراتب
در نرمافزار  Arc GISو با استفاده از ابزار Fuzzy Membership
در اقزونه  Spatial Analystبه صورت خطي (افزايشي ،کاهشي
و متقارن) صورت پذيرفت .شکل  4نمونهاي از نقشه فازي
معیارهاي به کار برده شده را نشان ميدهد.

 -7-6نقشه نهایي فازي اسکان موقت و تجزیه و

کمک به مديريت بحران زلزله با مکانيابي مراکز اسکان موقت با استفاده از...

جدول  -1رتبه بندي محله هاي منطقه  8جهت اسکان موقت

جدول  -3رتبه بندي پارک هاي منتخب اسکان موقت
نام پارک

ارزش

رتبه

رستري1
/71883

2
1

نام محله

رتبه رستري

رتبه

بهرامآباد

1/731254

2

بوستان نوش جنوبي

کساره

1/713157

1

بوستان گلستان

1/711118

فردوان

1/71135

3

پارک رستم شیرازي شرقي

1/717174

3

بهارستان

1/581815

4

بوستان نوش شمالي

1/715271

4

آهنگران

1/581181

1

باغ گل محمدي

1/712117

1

خانه اصفهان

1/571812

5

پارک میرعماد

1/711418

5

طامه

1/575217

7

پارک ک لاله

1/58872

7

دستگرده

1/571111

8

پارک خ شمسآباد

1/588318

8

شمسآباد

1/574312

1

بوستان ياس

1/585184

1

رزمندگان

1/571133

21

پارک رستم شیرازي غربي

1/583771

21

کوجان

1/571133

22

پارک بهشت عربي

1/553131

22

گل محمدي _جلالیه

1/57282

21

پارک بهشت شرقي

1/513517

21

تیران

1/571185

23

پارک بهارستاني

1/538131

23

شهريار

1/555511

24

پرتمان

1/511853

21

میر عماد

1/533325

25

مارچین

1/524875

27

با توجه به اين مسئله که مکانهاي مستعد اسکان با
مساحت ،کاربري و مالکیت مناسب ،پارکها در نظر گرفته
شدند در ادامه براي اين که بتوان مکانهاي مناسب براي
استقرار سايتهاي اسکان موقت را شناسايي نمود ارزش
متوسط هر پارک را به عنوان يک مکان مستعد اسکان با
استفاده از ابزار  Zonal Statisticدر نقشه نهايي اسکان
موقت استخراج گرديد .شکل  8و شکل  1نقشه نهايي با
توجه ارزش پارکها را نشان ميدهد .لازم به ذکر است که
در نقشههاي ارائهشده نواحي با دايرههاي محیطي بزرگتر،
از قابلیت بیشتري براي پذيرش و استقرار سايتهاي
اسکان موقت در نسبت با دايرههاي محیطي کوچکتر
برخوردار ميباشند .همان طور که در اين شکلها مشخص
است ،بوستان نوش جنوبي بهترين مکان جهت اسکان
است .رتبهبندي نهايي کلیه مکانهاي مستعد اسکان در
جدول  3براي منطقه مورد مطالعه نشان داده شده است.

شکل  -8نقشه فازي ارزش رستري پارک

شکل  -1نقشه ارزش پارک

 -8-6رتبهبندي مکانهاي اسکان موقت به با
روشهاي تاپسيس و ویکور
در ادامه رتبهبندي به روشهاي تاپسیس و ويکور با
استفاده از اوزان موجود محاسبه گرديد .اين رتبهبندي
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اس

جدول  -4نتايج رتبه بندي به روش تاپسیس

روشهاي ادغام سهگانه
با توجه به متفاوت بودن رتبهبندي در روشهاي به

نام پارک

d+

d-

CL

رتبه

بوستان گلستان

2/2350

2/2970

2/3770

1

دست آمده ،در ابتدا از اين سه روش میانگین حسابي

بوستان نوش شمالي

2/2970

2/2060

2/3600

0

گرفته شد که در جدول  5نشان داده شده است .سپس

بوستان نوش جنوبي

2/2330

2/2009

2/3517

5

مجددا رتبهبندي با روشهاي بردا و کپلند انجام شده و در

باغ گل محمدي

2/2353

2/2029

2/3513

9

بوستان ياس

2/2330

2/2356

2/9755

3

پارک خ لاله

2/2392

2/2300

2/9977

0

پارک رستم شیرازي
غربي

2/2372

2/2319

2/9099

9

پارک بهارستاني

2/2907

2/2020

2/9923

6

پارک خ شمس آباد

2/2093

2/2301

2/9533

7

پارک بهشت غربي

2/2922

2/2990

2/9209

12

پارک رستم شیرازي
شرقي

2/2065

2/2906

2/5639

11

پارک بهشت شرقي

2/2909

2/2920

2/5363

10

پارک میرعماد

2/2650

2/2559

2/0600

15

نهايت میانگین حسابي ديگري از سه روش فوق گرفته
شد .اين نتايج در جدول  7براي مناطق مورد مطالعه نشان
داده شده است.
جدول  -5نتايج رتبه بندي به روش میانگین حسابي

جدول  -1نتايج رتبه بندي به روش ويکور

نام پارک

AHP

Topsis

Vikor

میانگین
حسابي

بوستان نوش
شمالي

A4

A2

A1

A2

بوستان گلستان

A2

A1

A2

A1

بوستان نوش
جنوبي

A1

A3

A3

A3

پارک خ
شمسآباد

A8

A9

A4

A7

بوستان ياس

A9

A5

A5

A5

باغ گل محمدي

A5

A4

A6

A4

A7

A6

A7

A6

A7

A8

A9

A9

A10

A10

A8

نام پارک

Si

Ri

Qi

رتبه

بوستان نوش
شمالي

1/42287

1/11811

1/11554

2

پارک ک لاله

بوستان گلستان

1/38431

1/17411

1/18711

1

پارک رستم
شیرازي غربي

A10

بوستان نوش
جنوبي

1/42112

1/15121

1/21111

3

پارک بهارستاني

A13

A8

پارک خ شمسآباد

1/31774

1/11311

1/12315

4

پارک رستم
شیرازي شرقي

A3

A11

بوستان ياس

1/41151

1/17111

1/11111

1

باغ گل محمدي

1/48121

1/18182

1/32542

5

پارک ک لاله

1/12111

1/17877

1/35721

7

پارک رستم
شیرازي غربي

1/11174

1/17111

1/43345

8

پارک بهارستاني

1/42581

1/21111

1/15585

1

پارک رستم
شیرازي شرقي

1/17271

1/11718

1/11127

21

پارک بهشت غربي

1/11487

1/22118

1/57717

22

پارک بهشت شرقي

1/11828

1/21113

1/75151

21

پارک میرعماد

1/51514

1/24418

1/15145

23

پارک بهشت
غربي

A11

A10

A11

A11

پارک بهشت
شرقي

A12

A12

A12

A13

پارک میرعماد

A6

A13

A13

A12
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براي روش تاپسیس در جدول  4و براي روش ويکور در
جدول  1براي منطقه مورد مطالعه نشان داده شده است.

 -9-6رتبهبندي نهایي مکانهاي اسکان با

کمک به مديريت بحران زلزله با مکانيابي مراکز اسکان موقت با استفاده از...

جدول  -7جدول رتبه بندي نهايي به روش ادغام
نام پارک

میانگین
حسابي

بردا

کپلند

رتبه
نهايي

بوستان نوش
شمالي

A2

A2

A2

A2

بوستان گلستان

A1

A1

A1

A1

بوستان نوش
جنوبي

A3

A3

A3

A3

پارک خ
شمسآباد

A7

A7

A5

A5

نام پارک

RSS
Topsis

RSS
ahp

RSS
vikor

بوستان نوش شمالي

1

4

2

بوستان گلستان

1

2

2

بوستان نوش جنوبي

1

4

1

پارک خ شمسآباد

25

1

2

بوستان ياس

2

1

2

بوستان ياس

A5

A5

A6

A6

باغ گل محمدي

1

2

4

باغ گل محمدي

A4

A4

A4

A4

پارک لاله

2

1

1

پارک ک لاله

A6

A6

A7

A7

پارک رستم شیرازي غربي

2

4

1

پارک رستم
شیرازي غربي

A9

A9

A8

A8

پارک بهارستاني

2

25

1

پارک رستم شیرازي شرقي

2

41

1

پارک بهارستاني

A10

A10

A9

A9

پارک بهشت غربي

2

1

1

پارک رستم
شیرازي شرقي

A8

A8

A10

A10

پارک بهشت شرقي

1

1

1

پارک بهشت
غربي

پارک میرعماد

1

41

1

A11

A11

A11

A11

RSS

11

245

8

پارک بهشت
شرقي

A13

A13

A12

A12

پارک میرعماد

A12

A12

A13

A13

براي مشخص کردن روشي که کمترين فاصله با
رتبهبندي نهايي را دارد از روش مجموع توانهاي دوم
ماندهها در اين تحقیق استفاده شده است .در اين روش
مجموع توان دوم اختلاف بین رتبهبندي هر روش و
رتبهبندي نهايي محاسبه ميگردد .روشي که کمترين
مقدار اين مجموع توان دومها را داشته باشد کمترين
فاصله از رتبهبندي نهايي خواهد داشت و به عنوان روش
برتر انتخاب ميشود .همان طور که در جدول  1مشاهده
ميشود روش ويکور داراي کمترين انحراف بوده و
مناسبترين روش ميباشد .بعد از روش ويکور روش
تاپسیس در رده دوم و روش سلسلهمراتبي با داشتن

بیشترين انحراف در رده آخر قرار ميگیرد.
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جدول  -8مجموع توان دوم انحرافات

 -7نتيجهگيري و پيشنهادات
در اين مقاله مکانيابي محل اسکان موقت در برابر
زلزله در منطقه  8شهرداري شهر اصفهان با استفاده از
سیستمهاي حامي تصمیمگیري مکاني مورد مطالعه قرار
گرفت .با توجه به بررسيهاي انجام شده در اين تحقیق
شناسايي مناسبترين و با اهمیتترين معیارهاي اسکان
موقت با توجه به محدوده مورد مطالعه تعیین گرديد .در
نتايج حاصل از نظرات خبرگان ،مراکز نگهداري و فروش
سوخت ،منابع آب ،بافت فرسوده ،خطوط مترو ،مراکز
انتظامي و تراکم جمعیتي حساس به ترتیب داراي
بیشترين اثر در امر مکانيابي اسکان موقت در منطقه
مورد مطالعه ميباشند .طبق نتايج نهايي رتبهبندي بوستان
گلستان ،بوستان نوش شمالي و بوستان نوش جنوبي به
ترتیب بهترين مکانهاي اسکان موقت در منطقه ميباشند.
از میان روشهاي به کار برده شده براي رتبهبندي
پارکهاي مستعد اسکان ،مناسبترين روش ،روش ويکور
بوده و روشهاي تاپسیس و  AHPبه ترتیب در ردههاي
بعدي قرار ميگیرند .درستي و صحت نتايج اين تحقیق با
توجه به نمونهگیري و مشاهدات عیني و بررسيهاي
نرم افزاري چند نقطه در منطقه و مقايسه میزان مطلوبیت
نقاط با نظرات کارشناسان ،مورد بررسي قرار گرفت.
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 پیشنهاد ميگردد که در محلههاي مذکور امکان.ميباشند
 يا تغییر کاربري به جهت امر اسکان،احداث پارک جديد
موقت بررسي (با توجه به محدوديت مساحت پارک در
.منطقه) و فضاي مطلوب به اين امر اختصاص داده شود

سپاسگزاري
انجام تحقیق حاضر به دادههاي متنوعي نیاز داشت که
تهیه آن بدون کمک شهرداري اصفهان (معاونت
 پژوهش و فناوري اطلاعات و معاونت خدمات،برنامهريزي
 از، در پايان برخود لازم ميدانیم.شهري) امکان پذير نبود
شهرداري اصفهان و کارمندان محترم آن که در مراحل
 به ما...  صحتسنجي داده و، تکمیل پرسشنامه،تهیه داده
. تشکر و قدرداني نمايیم،ياري رساندند

 پارکهايي با ابعاد،در نزديکي منطقه مورد مطالعه
مناسب در مناطق مجاور وجود دارد که با توجه به ابعاد
مناسب آن و اين امر که اين منطقه جزء پرجمعیتترين
 ميتوان بررسيهاي بیشتري،مناطق شهرداري ميباشد
در خصوص پتانسیل اين پارکها در جهت اسکان مردم
 با بازنگري در استاندارهاي.اين منطقه انجام شود
مکانيابي پارکها و در نظر گرفتن کاربري اسکان براي
پارک ميتوان بسیاري از معیارها و زيرمعیارهاي اسکان
.موقت را از قبل و در هنگام مکانيابي پارک لحاظ کرد
ضرورت اين امر در مناطق شهري که با تراکم بالاتر داراي
 پس از تهیه. دوچندان است،محدوديت زمین ميباشند
 نقشه فازي اين منطقه در،نقشههاي فازي اسکان موقت
 نشان داده شده که محلههاي7 سطح محله در شکل
 کساره و فردوان به ترتیب داراي بالاترين رتبهها،بهرامآباد
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