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 تارپیشگف

شناختی و تکتونیکی، هیمالیا، موقعیت زمین -خیز آلپاستان تهران به واسطه قرارگیری بر روی زون لرزه

خیزترین از لرزه ،هالرزههای فعال متعدد در نقاط مختلف آن و نیز رخداد پیوسته خردزمینوجود گسل

تاریخی در دو هزار سال  هایهزلزل خیزی و نیز بررسیگردد. مطالعات لرزههای کشور محسوب میاستان

ای دهند که تاکنون رویدادهای لرزهنشان می ،های اخیرهای دستگاهی دههگذشته و همچنین تحلیل داده

های مختلف این استان در معرض وقوع اند و سکونتگاهبزرگ و کوچک فراوانی در این استان رخ داده

ناهماهنگ و غیراصولی اغلب شهرهای استان در طول د. از طرفی رشد نباشهای بزرگ در آینده میزلزله

های احتمالی پذیری در برابر زلزلهتاریخ و به خصوص طی یک قرن اخیر، باعث شده است که میزان آسیب

ای بناها و تأسیسات ها، عدم توجه کافی به مقاومت لرزهساز در حریم گسلوبطور مستمر افزایش یابد. ساخت

دهند پذیر بافت و ساختار شهر و بسیاری از موارد دیگر، همگی نشان میو آسیب حیاتی، گسترش ناهمگون

ناپذیری به بار ای بزرگ در هر یک از شهرهای این استان، تلفات و صدمات جبرانکه در صورت وقوع زلزله

مدیریت  های مورد نیاز برایخواهد آمد. عدم آگاهی و آمادگی مردم و نیز عدم تکافوی امکانات و زیرساخت

 چنین رویدادهایی بیافزایند. و تبعات توانند بر ابعادبحران نیز از جمله دیگر مسائلی است که می

از  زلزلهسازی برای آمادگی و مقابله با اثرات ظرفیت وریزی برای کاهش ریسک ترتیب برنامهبدین

استا اقدامات مختلفی تاکنون د. در این رنباشمیاین استان  زلزله در در مدیریت بحران نیازهای اساسی

وجود دارد که  ابطههای زیادی در این رولی همچنان چالش ،به انجام رسیده استتوسط مراجع ذیربط 

هایی که همواره پس از رخداد بالیای طبیعی در قرار گیرد. یکی از چالشمسئوالن بایست مورد توجه می

باشد. در بسیاری می اضطراریاسکان تخلیه و های رحریزی و اجرای طکشور مشهود بوده است، نحوه برنامه

دیده برای این از سوانح رخداده در کشور، برنامه جامعی مبتنی بر شرایط اجتماعی و فرهنگی جوامع آسیب

همواره با مشکالت مختلف روبرو برای بازماندگان سوانح  اضطراری موضوع وجود نداشته و لذا تامین سرپناه

 بوده است. 

بنا به وظایف ذاتی اداره کل مدیریت بحران استان تهران  1199در سال ، این موضوعاهمیت  ه بهبا توج

های تعیین مکان"ای تحت عنوان پروژهاجرای ، و مدیریت بحران ی طبیعیبالیاکاهش ریسک خود در حوزه 

و توسعه مدلی برای امن در تخلیه و اسکان اضطراری در هنگام زلزله در شهر ری و شهریار در استان تهران 

مللی لاپژوهشگاه بینقرار داد و  را در دستور کار خود "مکانیابی این فضاها در سایر شهرهای استان

. در انتخاب گردیدبه عنوان مشاور طرح  ،شناسی و مهندسی زلزله پس از طی روال قانونی مربوطهزلزله

طبیعی رخداده اخیر کشور و همچنین ارزیابی چارچوب این پروژه مقرر شده است تا با بررسی تجارب سوانح 

شود  معرفیاستان  این برای یراضطرابهبود فرایند اسکان تجارب موفق داخلی و خارجی، راهکارهایی برای 

 شود. رائهی در شهر ری و شهریار به عنوان پایلوت اراسکان اضطراتخلیه و هایی برای و طرح

سایر  بامرتبط  داخلی و تجارب تجارب ارزیابی نتایج ،شرح خدمات پروژهبراساس  و در این گزارش

، اریهای مناسب برای اسکان اضطرمدلی برای تعیین مکان در خصوص اسکان اضطراری ارائه شده و کشورها

منظور تعیین فضاهای مناسب برای تخلیه امن و بههای انجام شده یشاهمچنین نتایج پیم. شده استمعرفی 

ضمن مشخص نمودن یده است. در این راستا تالش شده تا گردارایه  ،و شهریار ریدر شهر اسکان اضطراری 
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، این دو شهرهای مناسب برای تخلیه و اسکان اضطراری پناهجویان در صورت رخداد زلزله در مکان

توانند با استفاده از نتایج این . مسئوالن امر میو معرفی شوندشناسایی کمبودهای موجود در این رابطه 

 سازی فضاهای مناسب برای تخلیه و اسکان اضطراری شهروندان شهر ریجانمایی و آمادهطالعه، نسبت به م

  قبل از رخداد زلزله احتمالی اقدام نمایند. و شهریار
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 قدمهم -0

است که با هدف انتقال افراد از طبیعی سوانح  بحرانیکی از اجزای مهم مدیریت  اضطراری تخلیه و اسکان

سبب اجرای برنامه مهمترین دالیلی که  .شودهای امن انجام میدیده به مکانهای در معرض خطر یا آسیبمکان

 :عبارتند از ،گرددتخلیه و اسکان اضطراری می

 در این شرایط  شدن خدمات شهری:های حیاتی و مختلها و شریاندیدگی ساختمانیبوقوع زلزله و آس

 احتمالیتا امکان حفاظت از آنها در برابر مخاطرات  اسکان یابنددر محلی بصورت اضطراری بایست مردم می

شود. پس از  های اولیه آنها فراهممین نیازمندیتاها( و همچنین لرزهپسها به دلیل ریزش ساختمان)نظیر 

به منازل خود یا به توانند پناهجویان میرسی سالمت واحدهای مسکونی، ها و اتمام فرایند بازلرزهیان پسپا

 شوند؛قت منتقل های اسکان مومکان

  نظیر مخاطراتیی که پس از رخداد زلزله احتمال ایجاد در صورترخداد مخاطرات ثانویه: احتمال 

       معموال  ، ( وجود داشته باشدلغزشنظیر زمین)شناختی یا مخاطرات زمینسوزی، نشت مواد خطرناک آتش

ها، بلندگوها، یا شود و مراتب از طریق رسانهدستور تخلیه توسط مقامات و افراد مسئول صادر می

 گردد؛میرسانی های محلی انتشار اخبار، اطالعسیستم

  مردم ممکن است به واسطه رخداد  زلزله کوچک: وقوع یک زلزله بزرگ پس از رویداد چنداحتمال نگرانی از

منازل خود را ترک نمایند تا برای چند  ،بصورت داوطلبانه یا به درخواست مسئوالن ذیربط ،های کوچکزلزله

تلفات جانی آن کمتر  ،ساعت )گاهی تا چند روز( در مکان امنی مستقر شوند تا چنانچه زلزله بزرگی رخ داد

لرزه، اغلب مردم (، بواسطه رخداد چند پیش1135در زلزله سیالخور لرستان )باشد. به عنوان نمونه 

ترتیب بدین .ها وسایر فضاهای باز مستقر شدندها، پارکهای خود را ترک نمودند و در سطح خیابانخانه

ز ها رخ داد، بسیار کمتر الرزهمجروحین و کشته شدگان زلزله اصلی که چند ساعت پس از رخداد این پیش

  .رویدادهای مشابه بود

 1اضطرارینباید با اسکان  موضوعیت دارد،موضوع تخلیه امن که برای بازه زمانی چند ساعت تا حداکثر چند روز 

که گاهی تا چندین ماه و حتی سال نیز تداوم دارد،  2موقتتواند تا چند هفته به طول انجامد، یا با اسکان که می

، فرایندی کوتاه مدت است که امکان حفظ جان افرادی که به نحوی در معرض ه امنتخلی .یکسان در نظر گرفته شود

ریزی مناسب فرایند تخلیه امن، این امکان کند. طراحی و برنامهخطر سوانح قرار دارند را برای مدتی کوتاه فراهم می

زله یا سوانح مرتبط با آن، از آورد تا شهروندان بتوانند عالوه بر مصون ماندن از خطرات ناشی از زلرا فراهم می

بایست در نقاط مختلف مند شوند. بنابراین میامکانات ضروری و خدمات مورد نیاز در شرایط اضطرار نیز بهره

های عمومی مقاوم در برابر ها، مدارس و سایر ساختمانفضاهای باز و اماکنی امن )نظیر پارک ،شهری هایمحله

سازی شوند و در ضمن مسیرهای مشخص و ایمن نیز برای دسترسی به این ی و آمادهزلزله( برای این منظور شناسای

سوزی، ها، آتشبایست از خطراتی از قبیل ریزش آوار ساختمانمیهمچنین اماکن در نظر گرفته شود. این اماکن 

رش پناهجویان و برای پذیرا و ظرفیت الزم  بودهو امثال آنها مصون شناختی مخاطرات زمیننشت مواد خطرناک، 

های های الزم در شبکه راهبایست پس از بررسیدهی به آنها داشته باشند. در انتخاب مسیرهای تخلیه نیز میسرویس

                                                      
1 Emergency Sheltering 
2 Temporary Housing 
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تعیین و به  ،برخوردار هستندهای مناسب )نظیر عرض کافی( ویژگی که ازترین مسیرها ترین و امنشهری، کوتاه

 مناسبهای عملیاتی برنامه ، همچنین الزم استصحیح فرایند تخلیه امن منظور اجرایبه .شهروندان معرفی گردند

، تامین امکانات و استقرار افراد محلهستند، عبارتند از: تعیین ند. عواملی که در این راستا حائز اهمیت شونیز تدوین 

و  ندانانی صحیح به شهرورسریزی برای مدیریت و پشتیبانی فرایند تخلیه، اطالع، برنامههای پناهجویاننیازمندی

 موارد مشابه دیگر.

ای است که در آن تامین نیازهای ضروری باشد نیز دورههایی با تخلیه امن میاسکان اضطراری که دارای شباهت

های سرویس ،اقالم ضروری ،سرپناه، غذا، آب دیده از سانحه )نظیرو امکانات اولیه زندگی برای جمعیت آسیب

چند هفته پس از رخداد تواند تا میگیرد و مورد توجه قرار می آنان و تامین امنیت حیاتی( کاناتامو سایر بهداشتی 

و یا  اندمورد استفاده بودهکه در فرایند تخلیه امن عمومی  هایتوان از سرپناهدر این دوره می. طول بیانجامدبه سانحه

 بازماندگان سوانح استفاده نمود.از چادر )انفرادی یا جمعی به صورت اردوگاه( برای اسکان 

دیده در که برنامه بازسازی مناطق آسیبشود؛ زمانیآغاز می اضطراریپس از دوره اسکان        معموال نیز اسکان موقت 

مدت است و گاهی تا چند سال نیز تداوم دستور کار قرار داده شده است. بدلیل اینکه فرایند بازسازی معموال طوالنی

میسر  ،زندگی بازماندگان در فضاهای عمومی یا چادر )بویژه در مناطق با شرایط آب و هوائی نامناسب(یابد، امکان می

 .شودهای درجاسازی شده استفاده میهایی مثل کانکس یا اتاقنیست و لذا در فرایند اسکان موقت معموال از سرپناه

های ت  بصورت جداگانه و تفصیلی براساس شاخصمعیارهای جانمایی و الگوهای اسکان موقالزم است  ،در این رابطه

  .کالبدی، اجتماعی و اقتصادی و زیست محیطی مورد بررسی قرار گیرد

 باشد. برای این منظور ابتداموضوع مکانیابی فضاهای مناسب برای اسکان اضطراری مورد توجه می ،پروژهدر این 

هایی که در سوانح مختلف برای اسکان اضطراری لشبرخی تجارب داخلی در این زمینه بررسی گردیده است و چا

جهانی که در این رابطه تجربیات هایی از نمونه ،گیرد. در ادامهمورد بحث قرار می ،پناهجویان ایجاد شده

که  طراریمدلی برای مکانیابی فضاهای اسکان اض. سپس داده شده استمورد بررسی قرار  ،اندمستندسازی شده

فرایند بررسی میدانی فضاهای قابل  بخش بعد نیز. در شودمیشرح داده  ،است استانمی کشور و مبتنی بر شرایط بو

شود و براساس مدل توسعه داده شده، نیازهای می معرفی و شهریار استفاده برای اسکان اضطراری در شهر ری

. در نهایت نیز شوداده میشرح دتخصیص این فضاها به جمعیت پناهجو  نحوهگردد و منطقه مطالعاتی ارزیابی می

 اند.شدهمعرفی  ،مناطقی که نیازمند ایجاد فضاهای جدید هستند

 در اسکان اضطراریها و تجارب داخلی چالشبررسی   -2

تواند در ارائه طرح و های مهم ایران، میارزیابی چگونگی انجام اقدامات مرتبط با اسکان اضطراری در زلزلهنتایج 

مورد استفاده قرار گیرد. در واقع این تجارب کمک  های منتخب در استان تهرانفرایند در شهراین برای ریزی برنامه

های گذشته منجر به تاخیر در ارائه خدمات مرتبط به کند تا نهادهای ذیربط بتوانند با رفع معضالتی که در زلزلهمی

های برخوردار گردند. در این رابطه در قسمت وتامین نیازهای افراد پناجبازماندگان شده است، از آمادگی بهتری برای 

اند، مهم کشور که در سه دهه اخیر رخ داده هایزلزله تعدادی ازمعضالت مرتبط با اسکان اضطراری در برخی زیر 

   شده است.تشریح 
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 (0131خرداد ماه  10رودبار ) -زلزله منجیل تجارب  -0 -2

 و پیوست وقوع به 4.7 گشتاوری بزرگای با 1169 الس خرداد 11 روز بامداد دقیقه 11 ساعت در زلزله این

 اثر در ،طبق آمار رسمی. گرفتند قرار تاثیر تحت تهران و مازندران قزوین، زنجان، گیالن، جمله از بسیاری هایاستان

 هایاستان به مربوط ،تلفات و خسارات عمده. شدند مصدوم نفر هزار 61 حدود در و کشته نفر 14276 حادثه این

 ای نیز بهخسارات عمدهبه کلی ویران شدند و  شهرهای منجیل و رودبار. (1172)جودی،  بود زنجان و قزوین ن،گیال

 دو بهداشتی، مرکز 211 مسکونی، واحد هزار 214 از بیش .شد واردو چندین شهر دیگر  روستا 1611 حدود

مختلف در  تاسیسات و اراضی همچنین و صنعتی کارخانه 63 تجاری، واحد زیادی تعداد مدرسه، 1129 بیمارستان،

 .(1179ند )بحرینی و آخوندی، گردید کلی هایآسیب دچاراثر این زلزله 

خانمان شدند. با توجه به اینکه از قبل نیز بی زیادیها ویران گردیدند و افراد بسیاری از ساختمان ،زلزله در اثر

بود، در روزهای اول بعد از رخداد زلزله، مشکالت زیادی در  ای برای اسکان اضطراری بازماندگان تدوین نشدهبرنامه

دهی به اغلب روستاها و شهرهای تامین سرپناه مناسب و رفع نیازهای اولیه بازماندگان ایجاد گردید و خدمات

یر های عمومی )نظدیدگی بسیاری از مکانبا توجه به آسیبهمچنین د. بوای همراه دیده نیز با مشکالت عدیدهآسیب

، امکان استفاده از این فضاها برای اسکان اضطراری چندان وجود نداشت. لذا مقرر شد برای اسکان اضطراری مدارس(

شد و این موضوع برنامه و بصورت ناهماهنگ انجام از چادرهای امدادی استفاده شود. البته توزیع چادر نیز بدون 

ز بازماندگان در شرایط بسیار نامناسب و در مجاورت منازل برخی ا ،که تا روزها پس از وقوع زلزله گردیدباعث 

(. با این وضعیت نه تنها امکان رسیدگی به اوضاع بازماندگان و تامین نیازهای 1شکل دیده خود مستقر شوند )آسیب

های وسط مراجع مسئول، به دلیل پراکنده بودن مکاناولیه آنها فراهم نبود، بلکه امکان تامین امنیت آنها نیز ت

 بود. شده های جدی و اساسی همراهبا چالش ،دیدهو گستره وسیع منطقه آسیب استقرار بازماندگان

 
رودبار -زلزله منجیلپس از رخداد وضعیت نامناسب اسکان اضطراری : 1شکل   

طبق یافت.  بهبودها توزیع چادر به عنوان سرپناه اضطراری در بین خانواده عیتوض البته با گذشت زمان به تدریج

 گردیدتوزیع دیده از زلزله در مناطق آسیبهزار چادر  41بیش از  ،1169تا تاریخ ششم تیرماه  ،آمارهای موجود

ارها چندین چادر دلیل عدم وجود برنامه قبلی در این خصوص، برخی از خانوبه ،با این حال(. 1171)پوراحمد،

چندین خانوار در یک چادر زندگی به ناچار دریافت نموده بودند و برخی هنوز از چادر مناسب برخوردار نبودند و 
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مند بودند. همچنین کمبود البسه و پتو نیز در کردند. در کل اغلب مردم از تعداد کم چادر و نحوه توزیع آن گالیهمی

توان به موارد زیر اشاره های اسکان اضطراری در این زلزله میت. از دیگر چالشروزهای اول بسیار مشهود بوده اس

 نمود:

  یده و پراکندگی روستاها و مناطق مسکونی در پهنه تحت تاثیر زلزله، ددلیل گستردگی منطقه آسیببه

ناطقی هم که مهیا نبود. در مچندان دیده مناطق آسیب اغلبهای اسکان اضطراری در امکان ایجاد اردوگاه

، احداث این به دلیل عدم استقبال مردم ،چنین امکانی وجود داشت )نظیر شهرهای رودبار و منجیل(

دادند که در مجاورت منازل ها با اقبال چندانی همراه نبود. در واقع بازماندگان زلزله ترجیح میاردوگاه

ته باشند و بتواند اقدامات اولیه را برای دیده خود چادر بزنند تا امکان حفاظت از اموالشان را داشآسیب

 (؛2شکل بازسازی به انجام برسانند )

 
از زلزله نصب چادرهای هالل احمر در مجاورت منازل آسیب دیده: 2شکل   

  باعث و توزیع نامناسب آنهادیده از زلزله آسیبق مناطبرخی  دربه موقع چادر و امکانات امدادی  تامینعدم ،

 ؛ه بودمناطق گردید اینایجاد هرج و مرج و مشکالت امنیتی در 

  توزیع اقالم مورد نیاز بازماندگان در سطح منطقه نیز بسیار نامنظم بوده و منجر به مشکالت زیادی برای

نات با های امدادی، دسترسی به این امکایگاهگردید. در برخی مناطق به دلیل نزدیکی به پامیبازماندگان 

دست مشکالتی در ارائه اقالم اولیه زیستی به بازماندگان سهولت بیشتری همراه بود، حال آنکه در نواحی دور

 (؛1شکل وجود داشت )

 های سرپناهو سالمت بازماندگان در مجاورت  های بهداشتی و سایر امکانات الزم برای تامین بهداشتسرویس

های عفونی در برخی یکه این امر منجر به شیوع بیمار ،بینی نشده بوداسکان اضطراری به تعداد کافی پیش

 ؛شده بودمناطق 

 سبب طوالنی شدن مدت زمان اسکان اضطراری و عدم تامین سرپناه موقت برای اغلب بازماندگان، به

 های بعد از رخداد زلزله ایجاد گردید.ی مردم در ماهبرا مضاعفیمشکالت 
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( نظیر غذا و آب)مشکالت دسترسی بازماندگان به اقالم اولیه مورد نیاز برای زندگی : 3شکل   

  (0130آوج )اول تیرماه  -زلزله چنگوره  -2 -2

در استان  5.6ای به بزرگای گشتاوری ، زلزله1131در ساعت شش و سی دقیقه بامداد روز اول تیر ماه سال 

 درها هزار واحد مسکونی ده نفر مجروح شدند و 1111فر کشته و ن 261قزوین به وقوع پیوست. در این زلزله، 

 122. در استان قزوین، بیش از تخریب شدند یا متحمل صدمات جدی گردیدندهای قزوین، همدان و زنجان استان

 %61بیش از  نیزمسکونی با درجات مختلفی تخریب شدند و یا آسیب دیدند. شهر آوج  واحد 12111روستا و بالغ بر 

دیدگی شد، به طوری که تامین آب مورد نیاز بازماندگان زلزله . همچنین، شبکه انتقال آب دچار آسیبدیدخسارت 

با  ،پس از رخداد این زلزله. (1133)امینی حسینی و همکاران،  ها پس از رخداد زلزله با اختالل همراه بودتا ساعت

بازماندگان، توزیع و نصب  اسکان اضطراریدیده برای های عمومی مناسب در مناطق آسیبتوجه به نبود ساختمان

های مختلفی همراه بوده است که برخی از با چالش فراینداین ر کار مسئوالن ذیربط قرار گرفت. البته چادر در دستو

 گیرند:اشاره قرار میهای زیر مورد آنها در قسمت

  چندان شفاف و منظم نبود. کمبود چادر و تاخیر در توزیع آن نیز در اغلب روستاها در توزیع چادر مکانیسم

ند تا روزها پس از وقوع زلزله در بودلذا اغلب بازماندگان زلزله مجبور دیده گزارش شده است. مناطق آسیب

 (؛4شکل ود مستقر شوند )دیده خشرایط نامناسب درمجاورت منازل آسیب

   
دیده بدون سرپناه استقرار بازماندگان در مجاورت ساختمانهای آسیب: 4شکل   
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 چند روز پس از  ،هایی برای اسکان اضطراری مردمدر شهر آوج و برخی روستاهای پرجمعیت منطقه، اردوگاه

یده و پراکندگی روستاها، عمال امکان ایجاد دوقوع زلزله برپا شد. البته به دلیل گستردگی منطقه آسیب

 ؛ها صورت نگرفت. استقبال مناسبی نیز از این اردوگاهمهیا نبود دیدهاغلب مناطق آسیباردوگاه در 

 باعث شد برخی از  ،ادیهای امدهای توزیع چادر و ارائه کمکمشکالت موجود در منطقه به سبب چالش

 ند؛کنآوری اسباب و اثاثیه خود به نزد اقوام و خویشاوندان خود در مناطق دیگر مهاجرت بازماندگان با جمع

 منجر به ایجاد اختالل در ارائه  ،دیدهسرپناه در سطح روستاها یا شهرهای آسیبهای بیپراکندگی خانواده

 رسانی به مردم گردید؛اقالم امدادی و کمک

  بدلیل تخریب گردید. همچنین دیده روستاهای آسیببسیاری از  های آب آشامیدنیشبکهدر اثر زلزله

تامین آب در برخی نقاط با مشکل روبرو شد. کمبود آب سالم و  ،از زلزله ها بعدآلود شدن آب چشمهگل

توانست منجر به شیوع یبهداشتی برای مصارف بازماندگان از معضالت روزهای اولیه پس از زلزله بود که م

 بیمارهای عفونی و خطرناک گردد؛ 

 مشکالت بهداشتی زیادی را ایجاد نمود که  ،دیدهبینی سرویسهای بهداشتی در مناطق آسیبعدم پیش

انداخت. البته نبود فرهنگ بهداشتی الزم در نزد مردم منطقه نیز بر این سالمت بازماندگان را به خطر می

 ،ساخته نصب شده بودهای بهداشتی پیشبه نحوی که حتی در مناطقی که سرویس ؛افزودمشکالت می

 آمد؛ها به عمل نمیاستفاده صحیحی از این سرویس

  چادر برای تامینمشکالت ناشی از دیرکرد                                                      خوشبختانه بواسطه وقوع این زلزله در فصل تابستان، عمال 

،                چندان جد ی نبودکردند( دی را تجربه میهای سراسکان اضطراری )بجز در مناطق کوهستانی که شب

زمستان، کمبود چادر و اقالم امدادی دیگر تا فصل توان تصور نمود که در صورت وقوع این زلزله در لیکن می

 توانست برای بازماندگان مشکل ایجاد کند. چه حد می

 (0132زلزله بم )پنجم دی ماه   -1 -2

 1132ماه یدر پنجم د ،(GMT) 56 :11به وقت محلی  15/ 26 در ساعت 6/6ی گشتاوری الرزه بم با بزرگزمین

وقوع پیوست. این زلزله در نزدیکی شهر بم و روستاهای مجاور آن در استان کرمان واقع در جنوب شرقی ایران به

نفر گردید.  141111درصد شهر بم، بروات و مناطق همجوار با مجموع جمعیت نزدیک به  35منجر به تخریب حدود 

 حدودخانمانی نفر و بی 11111هزار نفر، زخمی شدن حدود  26شدن بیش از لرزه باعث کشتهچنین این زمینهم

ای همراه بود. اغلب فرایند اسکان اضطراری بعد از رخداد این زلزله نیز با مشکالت گستردهنفر گردید.  75111

برداری نبودند. در استقرار بازماندگان قابل بهرهدیده و برای های عمومی نظیر مدارس، در اثر زلزله آسیبساختمان

احمر در دستور کار قرار گرفت. طبق آمار نتیجه تامین و توزیع چادر به عنوان سرپناه اضطراری توسط جمعیت هالل

استان کشور جهت تسریع فرایند اسکان  19نفر از  1914تیم اسکان به استعداد  53موجود در مجموع تعداد 

تخته چادر گروهی در بین  51417تخته چادر امدادی و  113942نطقه اعزام شدند و در کل تعداد اضطراری به م

هایی (. البته درصد قابل توجهی از این چادرها در اردوگاه1134بازماندگان این زلزله توزیع شد )کریمی و همکاران، 

 .(5 شکل) ، نصب گردیدندندکه در حاشیه شهر برپا شده بود
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 بمهای اسکان اضطراری برپا شده بعد از زلزله اردوگاهای از نمونه: 5شکل

ها دادند در مجاورت راهها نکردند و اغلب بازماندگان ترجیح میمردم استقبال چندانی از برپایی این اردوگاه البته

توان به شرح زیر در نمایند. مهمترین دالیل این موضوع را میدیده خود اقدام به نصب چایا در کنار منازل آسیب

 فهرست نمود:

 زیادی از مناطق مسکونی برپا شده بودند و دسترسی مردم به آنها با مشکل                    ها در فاصله نسبتا برخی اردوگاه

 همراه بود؛

 ب بودند. لذا اعتقاد طلدیده خود توسط افراد فرصتهای آسیببازماندگان اغلب نگران غارت اموال از خانه

 امکان حفاظت از اموال خود را خواهند داشت؛ ،داشتند با نصب چادر در مجاورت منازل

 های دولتی را امکان دسترسی به کمک ،هاکردند با ترک منازل خود و سکونت در اردوگاهمردم احساس می

 از دست خواهند داد.

یل ضروری خود شهر بم را ترک کرده و به نقاط مختلف آوری اسباب و وساهمچنین برخی از مردم نیز با جمع

کشور )نزد اقوام و یا به منازل خود در سایر نقاط کشور( مهاجرت نمودند. به جز موارد فوق، سایر موضوعاتی که در 

 نمود: معرفیتوان به شرح زیر بررسی فرایند اسکان اضطراری در شهر بم قابل ذکر هستند را می

 عد از وقوع زلزله، ناهماهنگی در توزیع چادر و امکانات مورد نیاز بازماندگان در سطح شهر در روزهای اولیه ب

دیدگان( به وضوح قابل چادر به کلیه آسیبموقع به)علیرغم سعی و تالش فراوان نیروهای امدادی در ارائه 

ای منطقه بود، لیکن تعداد چادر توزیع شده بیش از نیازه ،مشاهده بود. هرچند طبق آمارهای رسمی موجود

دلیل از دست رفتن سرپرست خانوار و بسیاری از کسانی که محتاج به دریافت چادر و اقالم حمایتی بودند، به

یا نبود اطالع از چگونگی فرآیند توزیع، موفق به دریافت چادر در روزهای اولیه بعد از زلزله نشدند. این 

کرد. از که بدون سرپناه بودند، تحمیل می افرادیا بر درحالی بود که سرمای شدید هوا شرایط سختی ر

از زلزله                                                        از شهرها و مناطق دیگر به منطقه هجوم آورده بودند و عمال                               سوی دیگر افراد سودجو که بعضا 

 کردند؛های امدادی چادر و اقالم ضروری دریافت میرات از سازمان                        آسیبی ندیده بودند، به ک 

 تخته برآورد شده بود، مورد عالقه اغلب  15711رهای خارجی که حدود چادرهای اهدایی از سوی کشو

از این  نهادها، ولی به جهت مشخص نبودن نحوه توزیع آنها، شایعاتی مبنی بر استفاده ندبازماندگان بود

 چادرهااین چادرها برای مواردی غیر از اسکان اضطراری پخش شده بود. حتی برخی مردم معتقد بودند که 
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رسانی دهد که نبود شفافیت در اطالعاند. این مساله نشان میدرهای مستعمل و کهنه، تعویض گردیدهچا با 

تواند منجر به سوءظن به عملکرد مسئولین ذیربط ها تا چه حد میبه مردم از نحوه جذب و توزیع کمک

 شود؛

 زم برای تامین بهداشت و های بهداشتی در کنار مراکز اسکان اضطراری و کمبود امکانات الکمبود سرویس

دسترسی مناسب به حمام  ،این زلزله نیز مشهود بود. تا چند روز بعد از زلزله پس ازسالمت بازماندگان 

وجود نداشت. همچنین کمبود آب سالم و قابل اطمینان برای انجام امور بهداشت شخصی بازماندگان نیز از 

 (؛6شکلبود )در دوران اسکان اضطراری دیگر معضالت 

 
 های بهداشتی وآب سالم در دوران اسکان اضطراریدسترسی پناهجویان به سرویس مشکل: 6 شکل

 شدن عرض معابر و ایجاد مشکل برای تردد خودروها برپایی چادرها در کنار خیابانها، نه تنها منجر به کم

 (؛7شکلکرد )رای ساکنین این چادرها ایجاد میشده بود، بلکه مخاطراتی را نیز ب

   
 : برپایی چادرها در کنار خیابانها منجر به ایجاد ترافیک و تهدید سالمت بازماندگان می گردید7 شکل

 ایجاد چندین مورد  شده بود، باعث انجامو پخت و پز  هاچراغ والور که با هدف گرم کردن چادر توزیع

 سوزی و مصدومیت برخی از بازماندگان زلزله گردید؛آتش

 ها وجود داشت، نیز لرزههای نیمه ویران که احتمال تخریب آنها در اثر پسبرپایی چادرها در کنار ساختمان

 خطراتی را برای ساکنین ایجاد کرده بود؛
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  روانی بازماندگان )بخصوص سالمندان و  -حیروعدم توجه به مسائل ایمنی و امنیتی و همچنین مسائل

 (.3شکلداد )را در معرض تهدید قرار می جامعه ی، سالمت این اقشاررکودکان( در تامین اسکان اضطرا

  
 بازماندگان در تامین اسکان اضطراری روانی-و شرایط روحی توجهی به امنیت: کم8 شکل

 (0131فروردین  00زله سیالخور )زل  -4 -2

 جنوب در Mw=6.1 بزرگای با صبح، دقیقه 47 و 4 ساعت در 1135 ماه فروردین یازدهم تاریخ در زلزله این

 کشته نفر 61 زلزله این اثر در. گذاشت برجای وسیعی خسارات و داد رخ لرستان استان در بروجرد شهرستان شرقی

 به باتوجه شدگانکشته کم تعداد البته. بودند روستایی نقاط در شدگانکشته کلیه. شدند مجروح نفر 1413 حدود و

آمادگی نسبی مردم به دلیل  ،و خروج مردم از منازل لرزهپیش چندین وقوع. ه استداشت مختلفی دالیل ،زلزله بزرگی

 صنعتی و دولتی شی،آموز مراکز از بسیاری و بود تعطیالت در که زلزله این رخداد زمان همچنین و تجارب قبلی

 ،های بعدیبه دلیل خسارات عمده و ترس مردم از زلزله ،با این وجود .باشدمی دالیل این ازجمله بودند، تعطیل

 های زیادی همراه بوده است.فرایند اسکان اضطراری با چالش

توزیع چادر سعی احمر بود که با عهده جمعیت هاللبه ،زلزله لرستان پس ازهدایت عملیات اسکان اضطراری 

ریزی دیده یا در معرض خطر فراهم نماید. البته به خاطر عدم وجود برنامهنمود تا سرپناه الزم را برای افراد آسیب

ای های عمدهبعد از وقوع زلزله با آشفتگی تا چند روزو تحویل چادر به مردم، توزیع چادرها  تامینمناسب برای 

 بهاز چادرهای ارسالی  زیادیتعداد  پس از زلزله در روز اول ،ق گزارشات موجودمطاببه عنوان مثال و د. شهمراه 

شد و نیروی انتظامی نیز در ایجاد نظم در روز اول زلزله چندان موفق نبود. وضعیت  غارت ،مرکز هالل احمر بروجرد

شریه پیغام بروجرد اذعان ای بوده است که رئیس جمعیت هالل احمر بروجرد در مصاحبه با ندر شهر بروجرد به گونه

های مختلف قرار گرفته و کلیه اقالم امدادی و غیرامدادی این نمود که انبارهای این جمعیت مورد هجوم گروه

(. بعد از روز اول تصمیم گرفته شد از انبارهای خارج از 1133حسینی و همکاران، جمعیت به یغما رفته است )امینی

د تا به تدریج با حمایت نیروهای انتظامی و نظامی چادر و مایحتاج مردم در سطح شهر برای این منظور استفاده شو

هرچند  ؛دیده توزیع شود. در این راستا و از روز دوم، توزیع چادرها با سرعت و دقت بیشتری ادامه یافتمناطق آسیب

در روستاهایی که توزیع چادرها به البته توزیع نابرابر چادرها در سطح روستاها باعث ایجاد نارضایتی مردم شده بود. 

مندی بیشتری داشتند که این موضوع اهمیت مشارکت کمک شوراهای ده ساماندهی گردیده بود، مردم رضایت

 دهد. را در بحث مدیریت بحران برای کمک به نیروهای دولتی نشان می      محل یجوامع 
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وز بعد از زلزله مردم فاقد سرپناه بودند. در برخی های انجام گرفته، در برخی از روستاها تا چند ربا تمام تالش

حتی با پایان یافتن از طرفی موارد نیز تعداد چادرهای اختصاص یافته در روستاها بسیار کمتر از تعداد خانوارها بود. 

 باز هم آمار مشخصی درخصوص تعداد و نحوه توزیع چادر وجود نداشت و ارقام متفاوتی توسط ،عملیات توزیع چادر

زد. بعنوان مثال یافت که خود به سردرگمی مردم و ایجاد تردید در میان آنان دامن میمسئوالن مختلف انتشار می

در مصاحبه با خبرگزاری مهر ضمن تایید تاخیرات صورت گرفته در ارائه چادر به  کشور رئیس جمعیت هالل احمر

عنوان نمود. حال آنکه رئیس جمعیت هالل احمر  تهتخهزار  14، تعداد کل چادرهای توزیع شده را حدود هاروستا

هزار چادر ذکر کرد. ستاد حوادث غیر مترقبه استان نیز آمار چادرهای توزیع شده  52بروجرد این تعداد را قریب به 

سایر مشکالت موجود در  ،(. عالوه بر این موارد1133حسینی و همکاران، دستگاه اعالم نمود )امینی 62713را 

 بندی نمود:توان به شرح زیر دستهتوزیع چادر و اسکان اضطراری را میفرآیند 

  بردند بدون سرپناه بسر می ،تا چند روز بعد از زلزله (بخصوص در مناطق روستایی)درصد زیادی از مردم

 (؛9شکل )

    
 منطقه : تاخیر طوالنی در ارائه چادرهای امدادی به ساکنان  اغلب روستاهای آسیب دیده در 9 شکل

 در دیده وجود نداشت. های مختلف منطقه آسیببرنامه مناسبی برای توزیع چادر برحسب نیاز قسمت

یی نظیر بدون سرپناه بودند، در شهرها یهدیده از زلزله در روزهای اولحالیکه ساکنان اغلب روستاهای آسیب

ها ها و پارکدر خیابانریافت و توسط مردم داحمر ، چادرهای هاللبروجرد که آسیب چندانی ندیده بودند

 ؛(11شکلنصب شده بود )

   
 دیده فاقد سرپناه بودندبرپایی چادرهای هالل احمر در بروجرد در حالیکه ساکنین روستاهای آسیب : 11 شکل

  های ساکنین روستاها در محل ساختمانبه سبب کمبود چادر در روزهای اول بعد از وقوع زلزله، برخی از

لرزه، مخاطراتی را برای دیده خود اقدام به سکونت کردند که این مساله با توجه به رخداد پیوسته پسآسیب

 (؛11شکل آنان به همراه داشت )
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 دیده خود به سبب کمبود چادر در منطقه : بازگشت برخی از بازماندگان به منازل آسیب11شکل 

 قادر به برپایی آن نبوده و یا بطور ناقص آنرا  ،احمر را دریافت نموده بودندز افرادی که چادرهای هاللبرخی ا

برپا کردند. این مشکل باعث شد که برخی چادرها بخاطر نصب غیراصولی و یا رعایت نکردن نکات فنی، در 

 ؛ببینندطی روزهای اول بعد از زلزله )بخصوص در اثر وزش باد یا بارندگی( آسیب 

 دیده از زلزله برپا بسیاری از چادرهای تحویل داده شده به مردم روستاها، در مجاورت منازل مسکونی آسیب

 (؛12 شکلمخاطراتی را برای بازماندگان )بخصوص کودکان( در پی داشت )نیز شدند. این مساله 

   
 مجاورت منازل آسیب دیده از زلزله : نصب چادرها در12شکل

 که جان ساکنین در ها برپا شدند، بطوریها و خیاباندر این رویداد نیز تعدادی از چادرها در کنار جاده

 (؛11شکلگرفته است )معرض مخاطره قرار می

 
 های منطقهها و جاده : برپایی چادرها در طول راه13شکل 

 یگر معضالت مردم ساکن در چادرها بود. البته بنا بر این بود که آب کمبود آب سالم و بهداشتی نیز از د

های امدادی جمعیت هالل احمر به مردم ارائه شود، لیکن آشامیدنی مورد نیاز بصورت بطری در قالب کمک

در اغلب روستاها تا سه روز بعد از زلزله خبری از آب بطری نبود. در نتیجه تامین آب مورد نیاز برای 
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ن، مصارف بهداشتی و نیز تامین آب شرب احشام از معضالت روزهای اولیه بعد از وقوع زلزله بوده آشامید

 گردید؛استفاده می ،برخی موارد از تانکرهای آبرسانی است. به منظور رفع این مشکل در

  با توجه به احساس ترس ساکنین شهرهای دورود و بروجرد و عدم تکافوی چادرهای نصب شده توسط

احمر برای پوشش نیازهای این شهرها، برخی از مردم در سطح این دو شهر از چادرهای شخصی هالل

 (. 14شکل )مسافرتی( برای اسکان اضطراری خود و خانواده استفاده کردند )

 
 : استفاده از چادرهای مسافرتی برای اسکان اضطراری14شکل 

 زندگی افراد ساکن در چادر را تحت تاثیر قرار بود که  عضالتیهای بهداشتی از مهمترین مکمبود سرویس

ها )بنا به خواست بازماندگان در جهت حفاظت از احشام خود( داد. همچنین برپایی چادرها در کنار داممی

 (.15شکل نمود )دیدگان را با خطر مواجه مینیز از دیگر معضالتی بود که بهداشت آسیب

 
 کنار احشام: اسکان اضطراری در چادر و در 15شکل 

 (0110مرداد ماه  20ورزقان )-تجارب زلزله اهر  -1 -2

 17:14و  16:51دقیقه در ساعات  11ای از دو زلزله بزرگ به فاصله زمانی ورزقان بصورت مجموعه -زلزله اهر 

وقوع پیوست. این شرقی در محدوده شهرستان هریس بهدر آذربایجان 6و  6.2با بزرگای  ،1191مرداد ماه  21روز 

روستای  12لرزه های آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان و گیالن نیز احساس شد. در اثر این زمینلرزه در استانینزم

نفر جمعیت داشتند.  1111تا  911طور کامل تخریب شدند که هر یک از این روستاها حدود شهرستان ورزقان به

درصد در  66 کشته شدند که از این تعدادنفر  211در اثر این زلزله  ،طبق اعالم استانداری آذربایجان شرقی

. پس از زلزله، (1192جمعیت هالل احمر استان آذربایجان شرقی، های اهر، هریس و ورزقان ساکن بودند )شهرستان

خصوص در بخش در منطقه رخ داد که این مساله سبب افزایش مشکالت بازماندگان بهنیز  لرزهتعداد زیادی پس
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 چادرواهمه داشته و متقاضی استقرار در  از مردم از بازگشت به منازل خود شد. در واقع بسیاریاسکان اضطراری 

 . (16 شکل)نمود بودند که این مساله بار مضاعفی را به درخواست اسکان اضطراری در منطقه وارد می

 

 لرزه استقرار مردم در چادر در  برخی شهرها به دلیل ترس از رخداد پس :16شکل 

خشتی و گلی  ،سنگیها )با توجه به این که بیشتر درصد خانه 91بیش از  ،مناطق روستاییاثر این زلزله و در در 

شکل (. 1192ان، عارفی و همکارطور کامل تخریب شدند و مردم ناچار به اسکان در چادر گردیدند )لعلبه ،بودند(

 دهد. های روستایی را نشان میهایی از تخریب در خانهنمونه 17

  
 ورزقان –های خشتی تخریب شده در زلزله اهر هایی از خانهنمونه: 17شکل 

. البته گردیدندهای اضطراری خانمان و ناچار به زندگی در سرپناهبی ،این زلزله تعداد زیادی از ساکنیندر اثر 

پس از این هایی همراه بود. بنا به گفته فرماندار وقت ورزقان چادر در بین بازماندگان در این منطقه با چالش توزیع

حتی  .توزیع شددر سطح منطقه  ،دیده(برابر تعداد خانوار ساکن منطقه آسیب 1حدود چادر ) 21111زلزله حدود 

چادرهایی با کیفیت بهتر و متناسب با شرایط آب و  ،برخی کشورها نظیر سوئیس نیز عالوه بر چادرهای هالل احمر

دیده اهدا نمودند. علیرغم توزیع این تعداد چادر، برخی از بازماندگان تا چند روز بعد از هوایی سرد مناطق آسیب

د رخداد زلزله همچنان بدون سرپناه بوده و دسترسی به چادر نداشتند. در واقع همانطور که ذکر شد، با توجه به رخدا

ها، کار توزیع چادر با مشکل مواجه شد و نیاز به به خانه بازگشتهای متعدد و ترس و وحشت عمومی از لرزهپس

تصمیم  ،بینی شده بود. بر این اساس، شورای مدیریت بحران به ریاست فرماندارچادر در منطقه بیش از مقدار پیش

چادر برپا شد.  511تا  211اردوگاه با ظرفیت  6ر شهر اهر د در این راستا(. 13شکل به برپایی چند اردوگاه گرفت )

 ،ترسیدنداز خوابیدن در منازل میبرپا شدند و افرادی که و فضاهای باز ها پارک ،ها در محوطه مدارساین اردوگاه

 . گشتندهای خود باز میکردند و روزها به خانهدر این مراکز در چادرها سپری می را هاشب
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 های برپا شده در فضاهای باز در شهر اهر نمونه اردوگاه: 18 لشک

در چادرها، مشکالت متعددی در منطقه ایجاد شد که برخی به  اضطراری با توجه به طوالنی شدن دوره اسکان

 باشند:شرح زیر می

 ان؛های واگیر در منطقه بویژه در کودکان خردسال و نوزادایجاد مشکالت بهداشتی و شیوع بیماری 

  ؛(بخصوص در سالمندان)مشکالت روحی و روانی در بازماندگان ایجاد 

  ؛(بخصوص برای زنان و کودکان)مشکالت امنیتی بروز 

  های مختلف از طبقات متفاوت مشکالت اجتماعی به سبب تراکم چادرهای برپا شده و حضور خانوادهتشدید

  (؛19شکل در کنار هم )

 

 تراکم چادرها در روستاها شرایط نامناسبی را برای خانوارهای آسیب دیده بوجود آورده بود: 19شکل 

 های بهداشتی و حمام؛کمبود سرویس 

  ایجاد بوی تعفن و )که باعث  در مجاورت مراکز اسکان اضطراری های احشام تلف شدهالشهآوری جمععدم

 شد(؛دیده میهای واگیردار و عفونی در مناطق آسیبشیوع بیماری

 آوری زباله و سوزاندن آن در مجاورت محل اسکان مردم.مشکل جمع 

تامین مواد غذایی بازماندگان در روزهای اول اغلب با توزیع کنسرو و غذاهای سرد انجام الزم به ذکر است که 

یی خشک بین بازماندگان توزیع شد تا خود نسبت به طبخ غذا اقدام شد ولی پس از گذشت چند روز جیره غذامی

های پرجمعیت برپا شد و نان تازه و گرم بین های سیار در بعضی اردوگاهنانوایینیز کنند. بعد از گذشت چند روز 



 های امن در تخلیه و اسکان اضطراری در هنگام زلزله در شهر ری و شهریار در استان تهران تعیین مکان        ................................................................................................

       19                                                                                                            پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله  

تقرار یافتند و زده اسمناطق زلزلهسطح منظور تامین امنیت منطقه نیز نیروهای نظامی در بهدیدگان توزیع شد. آسیب

بطوری که در هر اردوگاه یک ایستگاه پلیس  ؛ارتش، سپاه، بسیج و نیروی انتظامی تامین امنیت را برعهده گرفتند

زده نداشتن سرپناه مناسب، خطر حمله حیوانات وحشی مردم زلزلهامنیتی های بیشترین نگرانی. سیار دایر شده بود

 بود.  های امدادیکمکهای حامل حمله به کامیون و طلبتوسط افراد فرصت ها، سرقت دامها به روستاهابویژه گرگ

 (0112فروردین  21             ش نبه، کاکی )تجارب زلزله   -3 -2

در بخش کاکی از توابع  ،6.1ی ابزرگ با 1192روز بیستم فروردین ماه  16:22:14ساعت در            لرزه ش نبه زمین

کشته و نزدیک به نفر  19 زلزلهاین اثر در  ،رهای موجودآما برپایه. وقوع پیوستبهشهرستان دشتی استان بوشهر 

واحد مسکونی  111درصد تخریب شدند و  111 مسکونی واحد 311 اولیه هایبرآورد طبق .شدندمجروح نفر  1111

 دهد.دیده را نشان میهای آسیبتصاویری از برخی قسمت 21شکل  .درصد آسیب دیدند 31تا  21نیز بین 

   
 ها در زلزله شنبهاویری از تخریب خانهتص: 21شکل 

های عمومی موجود آسیب جدی دیدند و به این ترتیب امکان اسکان در اثر این زلزله اغلب مدارس و ساختمان

های ویران کنار خانهاغلب در در که در چادرهایی                                                          اضطراری در اماکن عمومی این شهر وجود نداشت و مردم ناچارا 

هایی همراه بود. برخی از البته اسکان اضطراری در چادرها با چالش(. 21شکل ) یافتند اسکان ،برپا شدندشده 

 باشند:مشکالتی که در این رابطه گزارش شده است، به شرح زیر می

 کننده ده از وسایل خنکبا توجه به گرمای زیاد در بوشهر امکان زندگی در چادرها در طول روز بدون استفا

 وجود نداشت؛

 های بهداشتی و حمام به تعداد کافی در دوران اسکان اضطراری فراهم نبود؛سرویس 

 تامین آب سالم و بهداشتی از دیگر معضالت بازماندگان در دوران اسکان اضطراری بوده است؛ 

 ؛ه بودچادرها گردید ت مردم دروجود جانوران موذی باعث افزایش مشکال 

 های واگیردار گردیدند؛شکالت بهداشتی و گرمای هوا باعث شیوع بیماریم 
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 ارائه شده توسط مسئوالن بهداشت و درمان در دوران اسکان اضطراری تکافوی نیازهای بازماندگان  خدمات

 کرد.را نمی

  
 زدگان شنبه، بوشهروضعیت اسکان زلزله: 21شکل 

 (0111مرداد  27لزله مورموری )ز تجارب  -7 -2

 16مورموری، شهر سه کیلومتری  در 6.1ی ابا بزرگ 1191مرداد سال  27روز  7:12زله مورموری در ساعت زل

های متعدد و لرزهاین زلزله که همراه با پسرخ داد. کیلومتری دهلران در استان ایالم  41کیلومتری موسیان و 

لرزه منجر به این زمینشد. همچنین  تن 251ولی سبب مجروحیت  ،جانی نداشت تلفاتبزرگی بود، خوشبختانه 

دیده در این های آسیبتصاویری از برخی قسمت 22شکل  .گردیدواحد مسکونی  3111درصدی  31تا  11تخریب 

 دهد.زلزله را نشان می

  
  زلزله مورموری لرستان تصاویری از صدمات ناشی از: 22شکل 

(، اسکان اضطراری گراددرجه سانتی 51حدود داد زلزله )در زمان رخهوا العاده باالی فوق دمایبا توجه به 

با  مناسبی هایتا مکان کردسازمان مدیریت بحران کشور تالش ای همراه شد. البته های عمدهبازماندگان با چالش

را  (یهای ادارات دولتها و ساختمانهای ورزشی، مدارس، پادگانسالن)نظیر امکانات مناسب نظیر آب، برق، گاز و ... 

دلیل عدم تکافوی امکانات موجود و عدم هماهنگی قبلی در این رابطه، ، لیکن بهدیدگان فراهم کندبرای اسکان حادثه

 (.21شکل ای موارد به ناچار بازماندگان در چادرها اسکان داده شدند )در پاره
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 زلزله مورموری پس ازدر اسکان اضطراری در چا: 23شکل 

 باشد:این زلزله به شرح زیر قابل توصیف می پس ازهای اسکان اضطراری عمده چالش

  .)توزیع  چادرهای الزم به ذکر است کهگرمای زیاد هوا و عدم امکان اقامت در چادر )بخصوص در طول روز

پس  اعتراضات، برخیکه به جهت  ندغیراستاندارد بود سفریدر برخی نقاط چادرهای  ،شده در روزهای اول

 مسئوالن مجبور شدند تا اقدام به توزیع چادرهای استاندارد در منطقه نمایند سرانجام مدت دو ماه از

 (؛1194)سعیدی و عنایتی، 

 کننده؛های خنکعدم دسترسی به سیستم 

 یه در روزهای اولیه بعد از زلزله؛توزیع نامناسب غذا و امکانات اول 

  ولی فضایی  ،گردیدبندی در سطح منطقه توزیع می)آب آشامیدنی بصورت بسته ب شربآتامین مشکل

 ؛ (برای نگهداری یا خنک نمودن آن وجود نداشت

 های بهداشتی و حمام به تعداد کافی.نبود سرویس 

  (0113فروردین  03زلزله دوقلعه فریمان ) تجارب  -3 -2

شرقی جنوبکیلومتری  36 در ،6ی ابا بزرگ 1196سال  فروردین ماه 16صبح روز  11:19زلزله دوقلعه در ساعت 

این زلزله که همراه با رخ داد.  خراسان رضویاستان کیلومتری شهرستان فریمان واقع در  46فاصله در  و شهر مشهد

نفر گردید. در اثر این زلزله  71های متعدد و بزرگی بود، منجر به کشته شدن یک نفر و مصدومیت حدود لرزهپس

تصاویری از برخی  24شکل ای به روستاهای منطقه فریمان بخصوص دوقلعه و سپید سنگ وارد شد. رات عمدهخسا

با توجه به تراکم جمعیتی کم منطقه پس از این زلزله و  دهد.دیده در این زلزله را نشان میقسمتهای آسیب

گزارش نشده است و  سرپناهای در خصوص تامین ع نیروهای امدادی، مشکل عمدهموقدیده و حضور بهآسیب

از همان ساعات اولیه رخداد زلزله در منطقه حضور داشته  ،نیروهای هالل احمر همراه با خادمان آستان قدس رضوی

 (.25شکل و نسبت به توزیع چادر و اقالم امدادی اقدام نمودند )
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 تصاویری از صدمات ناشی اززلزله دوقلعه فریمان: 24شکل 

   
 آسیب دیدگان زلزله دوقلعه برایامدادی نصب چادرهای : 25شکل 

چالش برانگیز در حوزه اسکان اضطراری در این زلزله، نگرانی از رخداد زلزله در شهر مشهد، متعاقب این  نکته

احساس نمودند و  وضوحهای ناشی از زلزله را به ن رخداد زلزله، شهروندان مشهدی لرزشزلزله بوده است. در زما

های خود خارج شدند. با توجه به هشدار غیررسمی مدیریت بحران شهر مشهد که از مردم خیلی از شهروندان از خانه

ان فاقد مکانی بودند که در آن المقدور شب را در بیرون منزل سپری کنند، تعداد زیادی از شهروندخواسته بود حتی

اقامت گزینند. از طرفی امکانات مورد نیاز نیز در اختیار مردم قرار داده نشد و لذا برخی در چادرهای مسافرتی و 

برخی در فضای باز و برخی نیز در خودروهای خود شب را سپری کردند و این مساله به چالشی جدی در شهر مشهد 

تصاویری از چادرهای مسافرتی که مردم شهر مشهد بعد از حادثه برپا نمودند تا شب را در  26شکل تبدیل شد. در 

  نشان داده شده است.  ،آنها سپری کنند

   
 اقامت برخی از شهروندان مشهدی در چادرهای مسافرتی در شب بعد از رخداد زلزله: 26شکل   
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برای اسکان اضطراری پناهجویان استفاده شد که  نیز رد معدودی از فضاهای عمومی موجود در مشهدالبته در موا

ها، امکانات مورد نیاز در اختیار پناهجویان قرار نشان داده شده است. البته در این مکان 27شکل ای از آن در نمونه

  نگرفت و اغلب مردم با وسایل شخصی همراه خود شب را سپری نمودند.

 
 استفاده از برخی سوله های شهر مشهد برای اسکان اضطراری شهروندان: 27شکل 

 (0113 آبان 20) ذهاب سرپل زلزله  -1 -2

 در 7.1 بزرگای با ،1196 ماه آبان یکم و بیست و در شب      محل ی وقت به دقیقه 43و  21 ساعت در زلزله این

ثالث باباجانی، ازگله، قصرشیرین، له حداقل هشت شهر )در اثر این زلز. رخ داد ازگله شهر حوالی و کرمانشاه استان

روستا دچار آسیب گردیدند. طبق آمار ارائه شده  1911و  (آباد غرب و جوانرودذهاب، داالهو، اسالمغرب، سرپلگیالن

وسیع با توجه به گستره  نفر در اثر زلزله کشته شدند و هزاران نفر نیز مصدوم گردیدند. 621 ،توسط پزشکی قانونی

در این های اساسی مدیریت بحران این زلزله بود. دیده، اسکان اضطراری بازماندگان یکی از چالشمناطق آسیب

 با شرایط اقلیمی منطقه در چندان که نمود استفاده اضطراری سرپناه عنوان به چادر از احمر جمعیت هالل ،راستا

با اسکان اضطراری  لذا فرایندیه از معضالت جدی بود و . کمبود چادر نیز در روزهای اولسازگار نبود سرما فصل

های چادر و نیز توزیع نامناسب اقالم مورد نیاز تاخیر در ارسال محموله. انجام شدمناطق برخی تاخیری چند روزه در 

هوا،  مردم باعث شد بازماندگان در برخی مناطق با کمبود جدی مایحتاج اولیه خود مواجه شوند و با توجه به سرمای

به  سرپناه بدون سرما در را شبچند از بازماندگان  زیادی تعداد دلیل به همینمشکالت زیادی برای آنها ایجاد گردد. 

 (. 23های زیادی در روزهای اولیه بعد از رخداد زلزله گردید )شکل این امر منجر به بروز تنشصبح رساندند. 

   
 اضطراری بازماندگان در روزهای ابتدائی پس از زلزلهمناسب برای اسکان امکانات نبود : 28شکل 
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دیدگان موفق به البته بعد از گذشت چند روز از رخداد زلزله به تدریج این وضعیت سامان یافت و اغلب آسیب

توان به موارد این زلزله می پس ازاز دیگر مشکالت اسکان اضطراری  دریافت چادر و اقالم مورد نیاز دیگر گردیدند.

 اشاره نمود: زیر

 کمبود آب سالم و قابل اطمینان مورد نیاز بازماندگان؛ 

 های بهداشتی و حمام در کنار مراکز اسکان اضطراری؛کمبود سرویس 

  (؛29برپایی چادرها در مناطق نامناسب )شکل 

  
 مشکالت ساکنین چادرها در ایام بارندگی: 29شکل 

 دیدگان در توزیع چادر و اقالم امدادی؛کم توجهی به شان و منزلت آسیب 

  شکل  دیدهجهت مجاورت به منازل آسیب ها و در فضای سبز بلوارهاچادرها در کنار خیابانبرخی برپایی(

 (؛11

    
 : برپایی چادرها درکنار راهها و  بلوار بین معابر منجر به تهدید سالمت بازماندگان شده است31شکل 

 ؛خانوارهای ساکن در چادرها در برخی روستاها برایدیده مشکالت تامین امنیت در مناطق آسیب 

 سالمندان(.اسکان اضطراری )بخصوص در کودکان و  فضاهایهای روحی و روانی در توجهی به آسیبکم 
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  های مهم ایرانهای اسکان اضطراری در زلزلهچالش بندیجمع  -01 -2

                        دهد که تقریبا  در تمامی می های مهم ایران، نشانارزیابی نحوه ارائه خدمات مرتبط با اسکان اضطراری در زلزله

ت زیادی برای ای در این حوزه وجود داشته که منجر به ایجاد مشکالهای عمدهای کشور چالشرویدادهای لرزه

رخ نداده است. لذا  بزرگ کشورای بزرگ در شهرهای بازماندگان گردیده است. این در حالیست که تاکنون زلزله

، در صورت نبود آمادگی کافی، ری یا شهریار ای شدید در شهرلرزهبینی نمود که در صورت رخداد زمینتوان پیشمی

های فوق شرح داده شدند، ایجاد خواهد گردید. مهمترین سمتمراتب بیشتری نسبت به آنچه در قمعضالت به

ریزی فرایند تخلیه بایست در برنامههای گذشته این سرزمین مشاهده شد و میمعضالتی که در این خصوص در زلزله

 باشند:شرح ذیل میبه آنها توجه نمود به و اسکان اضطراری شهرهای منتخب در استان تهران

 و اسکان اضطراری؛ نبود برنامه تخلیه 

 های مناسب و امن عمومی )نظیر مدارس ایمن( برای تخلیه و اسکان سازی مکانبینی و آمادهعدم پیش

 اضطراری پناهجویان متناسب با شرایط بومی و اقلیمی؛

 توانند در ارائه خدمات مورد نیاز در فرایند تخلیه و اسکان اضطراری هایی که میضعف هماهنگی با حوزه

 کت نمایند؛مشار

 پذیری در مکانیابی محل استقرار پناهجویان )اغلب بازماندگان در عدم توجه به مخاطرات و وضعیت آسیب

ها یا مسائل دیگر قرار لرزهدیده خود اسکان داده شدند و در معرض مخاطرات ناشی از پسکنار منازل آسیب

 داشتند(؛

 ری؛ضعف مدیریت در اجرای فرایند تخلیه و اسکان اضطرا 

 های مختلف بینی اقالم مورد نیاز پناهجویان )نظیر چادر، پتو، منابع اضطراری آب و غذا( در مکانعدم پیش

 برای استفاده در زمان بحران؛

 در میان پناهجویان؛ رد نیازتوزیع نامناسب امکانات و اقالم مو 

 توجهی به سالمت )جسمی و روحی(، ایمنی و امنیت پناهجویان؛کم 

 های بهداشتی و حمام؛یسکمبود سرو 

 نبود منابع آب سالم مورد نیاز پناهجویان برای شرایط اضطرار؛ 

 رسانی صحیح درخصوص مسائل مرتبط با تخلیه امن و نبود کانال ارتباطی مناسب با مردم و عدم اطالع

 اسکان اضطراری؛

 رسانی درخصوص چگونگی دریافت خدمات؛ضعف اطالع 

 اجتماعی بازماندگان در اجرای فرایند اسکان اضطراری؛ عدم توجه به شرایط فرهنگی و 

  عدم آموزش مردم در خصوص اقدامات مورد نیاز در زمان اضطرار و چگونگی مشارکت در انجام فرایند تخلیه

 و اسکان اضطراری.
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  راهکارهای مرتبط با تخلیه و اسکان اضطراری براساس تجارب جهانی بررسی -1

اسکان موقت، در حوزه تخلیه امن و اسکان اضطراری مستندات معدودی  خصوصعلیرغم وجود منابع متعدد در 

های رخداده در کشورهای مختلف وجود دارد. برخی از این مستندات مرتبط با تجارب زلزلهدر ادبیات فنی جهان 

یان این باشند. از ممی بررسیبوده و برخی نیز در قالب استانداردهای مربوط به مدیریت شرایط اضطرار قابل 

این ادامه باشند در میاین مطالعه مستندات، مواردی که قابل استفاده در ارائه طرح تخلیه امن و اسکان اضطراری در 

 قسمت مورد بررسی قرار داده شده است.

 تخلیه امن و اسکان اضطراری در شهرهای ژاپن فرایند  -0 -1

اضطراری، توسعه داده شده است. در این کشور  تخلیه امن و اسکانمختلفی در رابطه با های طرح ،در کشور ژاپن

رسیدن امواج اندازی سامانه هشدار سریع زلزله، این امکان فراهم شده که شهروندان قبل از بخصوص پس از راه

های خطرناک اقدام خطرات بالقوه آگاهی یابند و نسبت به پناهگیری یا خروج اضطراری از مکاناز  ،زلزله مخرب

 ،در اغلب شهرهای ژاپن فضاهایی آماده شده تا افراد پس از رخداد زلزله و یا در صورت اعالم هشدارنمایند. همچنین 

هایی که در . مهمترین مکاناسکان یابنددر این اماکن  ،شرایطها مراجعه نمایند و تا زمان عادی شدن به این مکان

و فضاهای باز       محل یهای ها، پارکدارس، ورزشگاهگیرند عبارتند از ممنظور مورد استفاده قرار میکشور ژاپن بدین

و  انتخاب شدهها مکان این مراکز اسکان اضطراری از میان ،عمومی. در حال حاضر در اغلب شهرهای این کشور

تهیه و نیز های دسترسی به این اماکن امکانات مورد نیاز برای زمان بحران در آنها ذخیره شده است. همچنین نقشه

دانند در آگاهی کامل دارند و می و اسکان اضطراری شهروندان قرار گرفته است و مردم از فرایند تخلیه در اختیار

دو  اضطراری به . در این کشور اماکن تخلیه و اسکانکنندصورت رخداد زلزله یا اعالم هشدار به کدام محل مراجعه 

 :(JICA and TDMMO, 2004شوند )بندی میتقسیم ای به شرح زیراماکن منطقه و محلی اماکن دسته

در سطح  پناهجویان منظور انتقال اولیه و سریعها فضاهایی هستند که بهاین مکان: 1ی                  های تخلیه امن محل مکان

 یا کلی فضای متر مربع 2) گردندجمعیت هر محله تعیین می به توجه با                      اند. این فضاها معموال بینی شدهها پیشمحله

 511حدود  ،محل زندگی افراد تحت پوشش ها تاخالص به ازای هر نفر(. حداکثر فاصله این مکان فضای متر مربع 1

ها بطوریکه پناهجویان بتوانند با پای پیاده ظرف مدت زمان قابل قبولی خود را به این مکان ؛متر تعیین شده است

های عمومی مقاوم در برابر زلزله و ، مدارس و ساختمان     محل یهای کوچک فضاهایی نظیر پارک              سانند. معموال بر

، مسئوالن مدیریت      محل یپس از تعیین محل فضاهای تخلیه امن  شوند.منظور انتخاب میبدین ،مواردی از این دست

و استقرار  تامیننسبت به  با هماهنگی شهرداری ذیربط ،اند(از ساکنین محل تشکیل شده           )که عمدتا  هبحران محل

برای اسکان اضطراری و تامین مایحتاج اولیه پناهجویان مورد  بحران اضطراری که در شرایطای حاوی اقالم هاتاقک

ها درصد قابل توجهی از هزینه اقالم مورد نیاز جهت نگهداری در این شهرداری              نماید. معموال باشند، اقدام مینیاز می

گردد(. می امینو مابقی توسط ساکنین تکنند )حدود پنجاه درصد هزینه توسط شهرداری می پرداختکانتینرها را 

باال  یهایی که سطح آب زیرزمینهای مختلفی وجود دارد. در مکانبه منظور تامین آب مورد نیاز پناهجویان نیز روش

شود. در صورت عدم باشد، با حفر چاه و استفاده از پمپ دستی از ذخایر آب زیرزمینی در زمان بحران استفاده می

ساعت  72بع آب زیرزمینی نیز از مخازن آب اضطراری که امکان ذخیره آب برای مصرف حداقل دسترسی به منا

بایست گردد. همچنین با توجه به اینکه این فضاها در زمان بحران میساکنین از آنها وجود داشته باشد، استفاده می

بینی شود. داشتی نیز در آنها پیشد، الزم است تعداد مناسب سرویس بهنپذیرای تعداد زیادی از ساکنین محل باش
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های مربوط به نحوه استفاده از آنها در قالب های قرارگیری این فضاها در هر محله به همراه دستورالعملمحل

ای از . نمونهگردندرسانی میو در تابلوهای شهری نیز اطالع شودهایی چاپ و در اختیار شهروندان قرار داده مینقشه

هایی برای مدیریت این فضاها توسط نشان داده شده است. همچنین برنامه 11 شکلدر ابلوها و تها این نقشه

مدیریت بحران تدوین و در فواصل زمانی مناسب در قالب مانورهای محله محور تمرین       محل یداوطلب های گروه

های شهر تهران نیز در قالب طرح مطالعاتی که بصورت پایلوت در ی از محلهها برای برخمشابه این نقشه شوند.می

المللی ژاپن )جایکا( و سازمان مدیریت بحران شهر های بیندر تهران توسط آژانس همکاری 1139تا  1137های سال

توزیع در این طرح براساس  .(TDMMO and JICA, 2008)تهران به اجرا گذاشته شد نیز تهیه گردیده است 

منظور تخلیه امن ساکنین محله قابل استفاده های منتخب، فضاهایی که بهپذیری محلهجمعیت و وضعیت آسیب

 سازی گردیدند. هستند، شناسایی و روی نقشه پیاده

  
 که در معابرفی موقعیت این فضاها برای معردر ژاپن شهری رسانی تابلو اطالعو       محل یتخلیه امن  ای از نقشه: نمونه31 شکل

 نصب شدهعمومی 

ها، فضاهایی هستند که بیشتر برای اسکان اضطراری پناهجویان مورد این مکان :4ایهای تخلیه امن منطقهمکان -

گیرند. در واقع چنانچه نیاز به مدت زمان بیشتری برای اسکان پناهجویان باشد )تا حد چند هفته(، استفاده قرار می

بایست به فضاهای فراهم نیست و بازماندگان زلزله میچندان       محل یها یا فضاهای عمومی انامکان استفاده از ساختم

ها در هایی به سکونتگاهگیرد که آسیباستفاده از این فضاها زمانی مورد توجه قرار می                    منتقل گردند. معموال  یبزرگتر

بازگشت پناهجویان به منزل خود ضروری باشد.  ها قبل ازشده باشد و ارزیابی ایمنی ساختمان وارداثر رخداد سانحه 

شوند. فضای گردند یا به مراکز اسکان موقت اعزام میدر واقع پس از این مرحله پناهجویان یا به منازل خود بر می

ها باشد، ضمن اینکه این مکانمتر فضای خالص( می 2متر مربع ) 1ناخالص مورد نیاز برای هر فرد در این اماکن 

، اطالعات ایمنطقه ت در نزدیکی محل زندگی پناهجویان واقع باشند. به منظور انتخاب فضاهای تخلیه امنبهتر اس

و ...(،  های بایرزمینها، ، فضاهای سبز )پارک(تفریحی ومربوط به فضاهای شهری )نظیر فضاهای ورزشی یا فرهنگی 

عنوان فضاهای هآوری شده و امکان استفاده از آنها بمعها و دیگر فضاهای باز با ابعاد الزم جها، ترمینالنمایشگاه

 گردد:براساس موازین زیر بررسی می و اسکان اضطراری تخلیه امن

 متر مربع )با توجه به امکان  2111های ورزشی با ابعاد بیش از های بزرگ، فضاهای باز و زمینابعاد: پارک

 شوند؛تر ترجیح داده میچکافزایش ظرفیت و امکانات آنها(، نسبت به فضاهای کو

                                                      
4 Regional Evacuation Places, REP 



 .........................................................................................................های امن در تخلیه و اسکان اضطراری در هنگام زلزله در شهر ری و شهریار در استان تهران تعیین مکان

 پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله                                                                                                                     23

 ای دارای مالکیت دولتی یا عمومی باشند. در صورت عدم مالکیت: بهتر است که فضاهای تخلیه امن منطقه

بایست فضاهای خصوصی در اولویت بعدی قرار گیرند و با مالکین آنها از پیش وجود چنین فضاهایی، می

 فق رسید؛برای استفاده از این فضاها در زمان بحران به توا

  بایست در شعاع تقریبی دو کیلومتر نسبت به واحدهایی که تحت می اسکان اضطراریدسترسی: فضاهای

 گیرند، واقع شده باشند؛پوشش آنها قرار می

 های های مقاوم در برابر زلزله )نظیر سولههای عمومی دارای سازهمقاومت در برابر زلزله: تنها ساختمان

 ای برگزیده شوند؛منطقهن فضاهای تخلیه امن توانند بعنواایمن( می

  ایمنی: عدم وجود خطرات طبیعی و نیز تاسیسات خطرناک در محل یا اطراف آن از دیگر پارامترهای

 باشد؛ها میانتخاب این مکان

 های بهداشتی، حمام و انبارهای کاالهای ضروری و ... یا آب شرب، سرویساضطراری : وجود ذخایر امکانات

ای امن منطقه های انتخابی، از دیگر معیارهای انتخاب فضاهای تخلیهن احداث چنین مواردی در محلامکا

 گردند.محسوب می

دهد که ای را در یکی از شهرهای ژاپن نشان میهای فضاهای تخلیه امن منطقهای از نقشهنمونه الف-12شکل

های بین المللی ژاپن )جایکا( با همکاری سازمان پیشگیری و ارهای فوق تهیه شده است. آژانس همکاریبراساس معی

 شکلاند که نقشه مربوطه در مدیریت بحران شهر تهران نیز چنین فضاهایی را در شهر تهران مورد مطالعه قرار داده

 است. ب نشان داده شده-12

   
 )ب(      )الف(

 )ب( و تهران )الف(؛ ژاپن یکی از شهرهای  در ایهای تخلیه امن منطقههای مکانهایی از نقشه: نمونه32 شکل

 اضطراری در آمریکا اسکان و تخلیه امنای از اقدامات نمونه  -2 -1

ر سوانح طبیعی تدوین شده های مختلفی برای حفظ سالمت و ایمنی شهروندان در برابسیاست ،آمریکاکشور  در 

ها، از اماکن عمومی نظیر مدارس ایمن در برابر زلزله برای تخلیه امن شهروندان در شرایط است. در برخی ایالت

ای آن در برابر زلزله، ها نکاتی نظیر ایمنی ساختمان و اجزای غیرسازهگردد. در انتخاب این مکاناضطرار استفاده می

نا، دسترسی، ظرفیت، مصون بودن از مخاطرات طبیعی و بشرساخت، وجود تعداد کافی ارتفاع، شکل و هندسه ب

های بهداشتی، وجود منابع مورد نیاز )آب، غذا و اقالم امدادی(، وضعیت امنیت و مواردی از این قبیل مورد سرویس

اده از این اماکن برای که قابلیت استف شده استهای برای هر یک از آنها تهیه د و چک لیستنگیرتوجه قرار می

هایی که در معرض البته در ایالت .(Reference Guide, 2005)کنند تخلیه امن و اسکان اضطراری را مشخص می

های یک های امن در هر ساختمان )بخصوص ساختمانکها و گردبادهای شدید نیز قرار دارند، ایجاد اتاقخطر طوفان
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نشان  11شکل ها که نمایی کلی از آنها در کدستور کار قرار دارد. این اتاقدر       محل یهای طبقه چوبی( توسط دولت

های شدید طراحی و اجرا مقاوم در برابر زلزله و طوفان                                                    داده شده است، در داخل محوطه منازل واقع بوده و کامال 

ها کمورد نیاز برای شرایط اضطرار نیز در قسمتی از این اتاق . همچنین اقالم(FEMA P-320, 2014) شوندمی

 .گردندنگهداری می

 
شوند. های آمریکا در داخل منازل ساخته میهای امن در برابر سوانح طبیعی که در برخی ایالتکای از اتاق: نمونه33شکل 

اند و کل مجموعه به کف بتنی های فوالدی مهار شدهشده و با پروفیل چه اجراها بصورت یکپارکدیوارها و سقف این اتاق

 متصل است. 

به دو دسته فضاهای تک  ،وه استفادهفضاهای تخلیه امن و اسکان اضطراری برمبنای نح ها نیزدر برخی ایالت

در زمان بحران برای     فا فضاهایی هستند که صر ،5منظورهاند. فضاهای تکبندی شدهمنظوره و چندمنظوره تقسیم

گیرند و قبل از رخداد سانحه کارایی چندانی ندارند. در مقابل فضاهای چند اسکان اضطراری مورد استفاده قرار می

فضاهایی هستند که در زمان عادی کاربردهای متداول داشته و در زمان بحران به عنوان فضای تخلیه و  6منظوره

باشند که در زمان عادی برای ند. مثال بارز در خصوص نوع اخیر مدارس ایمن میگیراسکان مورد استفاده قرار می

کاربردهای آموزشی و در زمان بحران به عنوان فضاهای تخلیه امن و اسکان اضطراری مورد استفاده قرار داده 

 . (FEMA 361, 2000)شوند می

در  ،به عنوان مثالکا به انجام رسیده است. در کشور آمرینیز ی دیگر در حوزه اسکان اضطراری اقدامات گسترده

هایی برای ، قوانین و دستورالعملشودشناخته می خیز آن کشورهای لرزهایالت کالیفرنیا که به عنوان یکی از ایالت

یابی فضاهای اسکان اضطراری و انجام اقدامات مرتبط با آن تدوین شده است. به موجب این قوانین اجرای مکان

 14171. طبق بندهای (Alameda, 2003)ها( واگذار شده است )شهرداری      محل یکان اضطراری به سطوح فرایند اس

ای های محلهاست با مشارکت سازمان شده موظف      محل یاستاندارد ایمنی و بهداشت ایالت مذکور، دولت  14172تا 

اند، اقدام نماید. خانمان شدهطبیعی بی معتبر، نسبت به فراهم نمودن سرپناه اضطراری برای کسانی که در اثر سوانح

پیگیری       محل یهای خود را از دولت بایست نیازمندیبینند در اولین گام میلذا افرادی که در اثر سانحه آسیب می

کند تا بتواند در جهت تامین نیازهای کمک می      محل ید. البته در این رابطه صلیب سرخ آمریکا به دولت کنن

وزه امداد و تامین سرپناه اقدام کند. به این منظور قبل از رخداد سوانح طبیعی، هماهنگی الزم دیدگان در حآسیب

گیرد. در این راستا وظایف های زمان بحران صورت میبینی نیازمندیبرای پیش      محل یهای بین صلیب سرخ و دولت

 باشند:ها به شرح زیر میهر یک از این حوزه

                                                      
5 Single-Use Shelters 
6 Multi-Use Shelters 
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 نامه همکاری تنظیم تفاهم، ول هماهنگی امداد و تامین سرپناهین فرد مسئتعی:      محل یهای وظایف دولت

و  های اضطراری با مشارکت صلیب سرختعیین محل سرپناه، شترک با جزییات الزم با صلیب سرخم

تنظیم ، های مناسب قبل از رخداد سانحههای دولتی و تهیه فهرست مکانمسئوالن مدارس و سایر دستگاه

آموزش افرادی که در زمان ، نتخب برای استفاده در زمان بحرانهای مزم با متولیان مکانقراردادهای ال

 ها با هماهنگی صلیبارائه خدمات مورد نیاز در سرپناه، باشندهای منتخب میبحران متولی اداره سرپناه

 ؛و مواردی از این قبیل سرخ

 :وسایل ، مواد غذایی مورد نیاز در شرایط بحران تامین اقالم امدادی )نظیر چادر، وظایف صلیب سرخ آمریکا

تنظیم  ،روانی-خدمات بهداشتی جسمی و روحیارائه (، و مواردی از این دست های اولیه، البسهکمک

 ،ذیربطهای الزم به متولیان ارائه آموزش، شترک با جزییات الزم با ذینعفانهمکاری م هاینامهتفاهم

و موارد مشابه  آمادگیارتقای های فعالیتانجام  ،فرایند اسکان اضطراریو اجرای ریزی مشارکت در برنامه

 .دیگر

عنوان مثال در این حوزه مشارکت دارند که به آمریکاکشور ی نیز در های دیگرذکر است که مجموعهالزم به

های هاد و سازمانهای مردم نهای خیریه، سازمانتوان به اداره خدمات بهداشت، اداره خدمات اجتماعی، انجمنمی

 اجتماع محور اشاره نمود.

ایمنی این های مختلفی نظیر مبنای شاخصاسکان اضطراری نیز در آمریکا بر های تخلیه امن وانتخاب مکان

های موجود، دسترسی و طرح بنای آنها انجام های بهداشتی و حمامظرفیت، وضعیت سرویس ،در برابر زلزله اماکن

 باشند:هایی که در این خصوص وجود دارند، به شرح زیر میبعضی از گزینهشود. بر این اساس می

 به شرط ایمنی در برابر زلزله های بزرگ مدارسها و سالنمدارس دولتی و خصوصی: فضای ورزشگاه، 

 اسکان اضطراری پناهجویان هستند؛آلی برای تخلیه امن و های ایدهمکان

  :ی، تاالرها های فرهنگی، فضاهای تفریحی و ورزش، ساختمان   ل یمح مراکز تجمع در سطوحفضاهای عمومی

هایی مناسبی برای اسکان اضطراری گزینه ،الذکرنیز در صورت دارا بودن شرایط فوق و مواردی از این قبیل

 ؛باشندپناهجویان می

  دولتیغیرهایی که در مالکیت بخش : کلیساها، معابد، کنیسه و سایر ساختمانمذهبی و خصوصیمراکز 

یابی فضاهای تخلیه شرح فوق هستند نیز به عنوان گزینه بعدی در مکانهستند و دارای شرایط حداقلی به

 .باشندو اسکان اضطراری در کشور آمریکا مورد توجه می

قانونی در ایالت کالیفرنیا  ،عنوان فضای تخلیه و اسکان اضطراریدرخصوص مجوز استفاده از ساختمان مدارس به

موجب این قانون کلیه مدارس دولتی و خصوصی شود. بهشناخته می 7قانون کتز ویب رسیده است که به نامبه تص

موظفند که فضاها و امکانات خود را در زمان بحران در اختیار عموم قرار دهند. این موضوع با توجه به پراکندگی 

نیازهای پناهجویان در زمان بحران بسیار مهم  در تامین ،گسترده مدارس و دارا بودن فضاهای مناسب در اغلب آنها

گیرند. البته استفاده از فضای مدارس قرار می عموم عنوان اولین گزینه مورد توجهمدارس به       معموال  زیراکه ؛باشدمی

های عادی مدارس بعد از حداکثر چند روز بتواند به روال گردد تا فعالیتبه مرحله تخلیه امن محدود می       معموال 

با توجه به مالکیت عمومی آنها به عنوان نیز ها و فضاهای تفریحی ای، پارکادی خود برگردد. فضاهای عمومی محلهع

ولی در مقایسه با مدارس با توجه به اینکه  ؛باشندهای مناسب دیگر تخلیه و اسکان اضطراری مورد توجه میگزینه

خواهند داشت. در هر حال در تعیین مکان فضاهای تخلیه  لذا ظرفیت پذیرش محدودتری نیز ،امکانات کمتری دارند

برداری الزم صورت بهره      محل یهای موجود در سطوح از کلیه ظرفیت ،در شهرهای آمریکا و اسکان اضطراری امن
                                                      

7 Katz Bill 
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اند به معیارهایی که برای مکانیابی فضاهای تخلیه امن و اسکان اضطراری در آمریکا تدوین شدهبرخی از گیرد. می

 باشند )البته ممکن است برخی از فضاهای منتخب در نهایت فاقد برخی از این معیارها باشند(:زیر می شرح

 دارا بودن فضای مناسب برای پارک خودرو؛ 

 متر مربع(. البته  1.72فوت مربع )تقریبا معادل  41مندی از فضای الزم برای خواب به ازای هر نفر بهره

 111باالی  این فضا ،کنند یا به پرستار احتیاج دارنداز ویلچر استفاده می فضای مورد نیاز برای افرادی که

 ؛(FEMA, 2010)باشد متر مربع( می 9.1                  فوت مربع )تقریبا  

  ارائه  مرکز مدیریت،دفتر نام، ثبتمحل فضای الزم برای ارائه خدمات به پناهجویان )نظیر برخورداری از

 ؛تفریح و ...( فضای و پز و توزیع غذا،پخت مکان (، روانی-خدمات بهداشتی و درمانی )جسمی و روحی

 ؛و دوش حمام نفر یک توالت( 41)به ازای هر های بهداشتی دارا بودن سرویس 

  های اطفای حریق، پاشو تجهیزات ایمنی )نظیر کپسول یا آباضطراری برخورداری از ژنراتور تولید برق

 سامانه هشدار آتش و ...(؛

 ؛(سیستم سرمایش و گرمایش)نظیر مناسب  امکاناتو  وجود خطوط تلفن 

  ؛(بخصوص برای افراد دارای معلولیت)قابلیت دسترسی مناسب 

 دارا بودن انبارهای نگهداری اقالم مورد نیاز؛ 

 به  ارائه خدمات ویژه محل نوزادن واز نگهداری  ،دارا بودن فضاهای مجزا )مثال برای استراحت سالمندان

 (. معلوالن

عنوان فضاهای تخلیه امن یا اسکان اضطراری هایی که بهین رابطه و برای کنترل موارد فوق در مکاندر هم

شوند، چک لیستی توسط صلیب سرخ آمریکا تهیه شده است که با تکمیل آن توسط افراد خبره، قابلیت کاندید می

البته ذکر این نکته نیز ضروری  د.شوهای معرفی شده برای تخلیه و اسکان اضطراری مشخص میاستفاده از مکان

سال بخصوص با توجه به تجارب زلزله (ها و فضاهای باز و نصب چادر در آمریکا گزینه استفاده از پارکاست که 

ا در این فضاها تامین برق، باشد؛ زیرعنوان آخرین راه حل مورد توجه مقامات مسئول می( به3ریجنورث 1934

م، امکانات پخت و پز، امنیت پناهجویان و بسیاری موارد دیگر بسیار مشکل است. بهداشتی، آب سالهای سرویس

ای جز استفاده از این فضاها برای اسکان پناهجویان وجود نداشته باشد، آنگاه در درجه اول در صورتی که چارهالبته 

برطرف نمود. در درجه       فورا  های بهداشتی پرتابل، حداقل نیازهای بهداشتی پناهجویان رابایست با نصب سرویسمی

های مسری و عفونی ناشی از اقدام نمود، زیرا بیماری       سریعا  ی افراد پناهجوهابایست نسبت به کنترل بیماریدوم می

بایست نسبت به یابند. همچنین میایجاد شده و گسترش می                                            وضعیت بهداشتی پناهجویان در این شرایط سریعا 

پناهجویان در این شرایط اقدامات الزم صورت گیرد. سایر نیازهای پناهجویان نیز در تامین غذای سالم مورد نیاز 

 بایست مد نظر قرار گیرند. هایی میریزی احداث چنین اردوگاهبرنامه

های فوق، فضاهای تخلیه امن و اسکان اضطراری در آمریکا به دو دسته فضاهای اولیه و در نهایت براساس شاخص

گردند. فضاهای اولیه شوند که در شرایط بحران برحسب میزان نیاز به این فضاها فعال میدی میبنثانویه تقسیم

توانند تعداد های مورد نیاز پناهجویان )حتی برای معلولین( باشند و میهایی هستند که دارای کلیه سرویسمکان

ولی چنانچه  ؛باشددر این فضاها میاضطراری  اولویت اول تخلیه و اسکان                                          زیادی از پناهجویان را پذیرش نمایند. طبعا 

ها نسبت به تعداد پناهجویان کمتر باشد، آنگاه فضاهای اسکان ثانویه نیز مورد نیاز خواهند بود. این ظرفیت این مکان

با انجام       محل یح وفضاها فاقد برخی از امکانات مورد نیاز پناهجویان هستند، ولی در مواردی برای اسکان در سط

  توان روی آنها حساب نمود.حاتی در آنها و ایجاد امکانات اولیه الزم میاصال
                                                      

8 Northridge 
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ها منعقد های الزم با مدیران مربوط به هر یک از این مکانها الزم است توافقنامهپس از تعیین محل این مکان

 ها الزم است نکات زیر درج شود:شود. در این توافقنامه

 مجوز استفاده از فضاها و امکانات؛ 

  ،تلویزیون، کامپیوتر و اینترنتتشریح نحوه و گستره استفاده از تجهیزات موجود )نظیر سیستم رادیویی ،

مواردی از این قبیل(. همچنین نحوه بازپرداخت هزینه استفاده از تسهیالت )مثل برق، آب، گاز و تلفن( 

 بایست به روشنی مشخص شود؛نیز می

  ید تالش شود زمان حداقل باشد و استفاده در زمان بیشتر به با                               مشخص نمودن مدت استفاده )معموال

 توافقات بعدی مرتبط شود(؛

  تضمین برگرداندن شرایط فضاهای منتخب به حالت قبل از استفاده )نظیر جایگزین نمودن تاسیسات

 دیده یا مصرف شده( پس از بحران؛آسیب

  فضا در زمان بحران ممکن است ایجاد گردد.به عهده گرفتن کلیه تبعات حقوقی که به واسطه استفاده از 

 المللی استانداردها و ضوابط بین  -1 -1

تاکنون استانداردهای فراوانی توسط سازمان ملل و نهادهای بشردوستانه  ،در حوزه اسکان موقت پناهجویان

ستانداردهای یکی از مهمترین اضوابط چندانی وجود ندارد.  ،اند. با این وجود درخصوص اسکان اضطراریتدوین شده

باشد که توسط آکسفام تهیه شده استاندارد اسفر می ،سوانح طبیعی پس ازموجود در زمینه مسائل مرتبط با اسکان 

ها( اسکان اضطراری )بخصوص ایجاد اردوگاه موضوعبه تاحدودی . در این استاندارد (SPHERE, 2011) است

برای رفع نیاز آوارگان و  ضروری. همچنین امکانات داردامن  و اشاراتی نیز به مباحث حوزه تخلیهاست پرداخته شده 

شرایط اضطرار نیز در این استاندارد مورد توجه قرار داده شده است. مهمترین هدف  دردیده از سوانح افراد آسیب

 یای طبیعیبالتوجه به نیازها یا به عبارتی حق حیات قربانیان سوانح در شرایط بعد از رخداد  ،تدوین این استاندارد

راهکارهایی که برای تامین اسکان بازماندگان برخی . باشدمیاساسی(  یها)تامین ایمنی، امنیت، بهداشت و نیازمندی

 سوانح در این استاندارد مطرح شده است به شرح زیر هستند:

 د نکرده فراهم نمودن امکان بازگشت به منزل: در صورتی که سانحه به منازل پناهجویان آسیب چندانی وار

لرزه یا رخداد سوانح دیگر نیز برطرف باشد و ایمنی سازه مورد تایید کارشناسان ذیربط باشد و خطر پس

بایست تالش شود که بازماندگان به منازل خود شده باشد، حتی در صورت قطع شبکه برق و آب، می

تولیان امر( برطرف شود. البته این الزم توسط م هایحمایتبازگردند و نیازهای آنها به طریق دیگر )با ارائه 

های بازماندگان در منازل خود اطمینان نیازتامین که بتوان نسبت به امنیت و  شودتی توصیه میدرحالامر 

بازگشت افراد ضعیف در برابر سوانح به منازل خود چندان  ،در این شرایطحتی  با این حالحاصل نمود. 

 پس از بازسازی کامل خدمات شهری به منازل بازگردند؛شود و بهتر است این گروه توصیه نمی

 دیده از سوانح در نزد اقوام و آشنایان در همان که امکان اسکان افراد آسیباقامت در نزد بستگان: در صورتی

بایست از این ظرفیت استفاده نمود تا حجم المقدور میشهر یا در سایر نقاط کشور وجود داشته باشد، حتی

یا مسئوالن امر       محل یکاهش یابد. در این راستا دولت  ممکنحد  تاهای اضطراری ونتگاهدرخواست سک
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های نقدی و ارائه تسهیالت( را به این افراد یا دوستانه الزم )شامل کمکهای انسانبایست کمکمی

 بستگانشان ارائه نمایند؛

 های فوق وجود نداشته باشد، روش که امکان استفاده ازای: در صورتیاستفاده از فضاهای مناسب محله

 اسکانهای مناسب موجود در محله اسکان داده شوند. ها و سرپناهبایست در اردوگاهپناهجویان می

یا در هنگامی که نامناسب باشد و دیده همچنین در شرایطی که وضعیت امنیتی منطقه آسیب یاردوگاه

بایست مورد توجه قرار دیت مواجه است، نیز میبهداشتی، غذایی و درمانی با محدو هایارایه حمایت

های عمومی ایمن )نظیر بهتر است پناهجویان در ساختماننیز گیرند. در شرایط نامناسب آب و هوایی 

مدارس( اسکان داده شوند و اسکان در چادر در اولویت بعدی قرار گیرد. در هنگام استقرار خانوارها در 

بهتر است اعضای فامیل یا همسایگان و خویشاوندان در کنار  ،دارس(فضاهای بزرگ )نظیر سالن ورزش م

بایست تمهیدات الزم برای ها میهم استقرار یابند تا تبعات اجتماعی کمتر باشد. همچنین در این مکان

 های مختلف تامین شده باشد؛پناهجویان در حوزه اولیهرفع نیازهای 

بندی یابی فضاهای اسکان اضطراری ارائه گردیده به شرح زیر قابل دستهمعیارهایی که در این استاندارد برای مکان

 باشند:می

 :الف: معیارهای مرتبط با انتخاب محل و مشخصات فیزیکی فضاهای مورد نیاز برای اسکان

 باید دارای ایمنی الزم در برابر سوانح و تبعات آن  ،ایای و چه از نظر غیرسازهچه از نظر سازه ،هاسرپناه

 د؛نهای خطرناک یا اراضی ناپایدار دور باشد و از ساختمانناشب

 بایست ایمن و مناسب بوده و در تمام ایام سال قابل استفاده باشند. در ها میهای دسترسی به سرپناهراه

 افرادهای پناهجویان یا جابجایی بایست برای تامین نیازها میهای مرتبط به این سرپناهزمان بحران نیز راه

 باز باشند؛

 تا حداقل )دیده منطبق باشند و برای مدتی المقدور با شرایط اقلیمی مناطق آسیبها باید حتیسرپناه

قابل استفاده باشند. توجه به پارامترهایی نظیر تهویه هوا، تابش آفتاب، تبادل حرارتی داخل هفته( چندین 

ب نوع سرپناه اهمیت دارد. به عنوان مثال در و بیرون سرپناه، نوع پوشش و مواردی از این دست در انتخا

در برای که از چابایست در برابر برف و بوران مقاوم باشند. در صورتیها می                        آ ب و هوای سردسیر سرپناه

 منطبق با شرایط آب و هوای منطقه باشد؛  بایدشود نوع پوشش آن اسکان اضطراری استفاده 

  باشد. البته در صورت محدودیت فضای قابل متر مربع می 1فضای خالص مورد نیاز برای هر فرد حدود

متر مربع به ازای هر نفر نیز قابل قبول خواهد بود. در  1های شهری، مقادیر کمتر از استفاده در بافت

بایست برای رفع تبعات اجتماعی و روانی متر مربع، می 1صورت تداوم شرایط اقامت در فضاهای کمتر از 

 ی نمود؛اندیشحاصله چاره

 بایست در انتخاب نوع ها با توجه به فصل و شرایط آب و هوایی میچگونگی گرم و یا خنک کردن سرپناه

 بینی امکانات الزم مورد توجه قرار گیرد؛سرپناه یا پیش

 های بهداشتی در سایت فراهم باشد.امکان حفر چاه یا کانال فاضالب برای احداث سرویس 

 :های اجتماعی، مدیریتی و سازمانی فضاهای مورد نیاز برای اسکانهمعیارهای مرتبط با جنبب: 
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 های الزم با متولیان آنها برای نامهبایست شناسایی شده و تفاهممالکیت فضای مورد استفاده برای اسکان می

 استفاده در زمان بحران از قبل آماده شده باشد؛

 پذیر شتی، پخت و پز، رسیدگی به اوضاع اقشار آسیبتجهیزات و امکانات مورد نیاز برای رعایت مسائل بهدا

 بینی شوند؛بایست در این فضاها پیش)سالمندان، اطفال و معلوالن( و موارد دیگر می

 نظیر  و اجتماعی ای انجام شود که امکان رعایت مالحظات فرهنگیباید بگونهدر اردوگاه ها چیدمان سرپناه(

 ؛ها نباید رو به روی هم باز شوند(چادر ورودیعنوان مثال های شخصی( میسر باشد )به حریمحفظ 

 ها بایست در محل سرپناهتمهیدات الزم برای اطفای حریق می ،سوزیمنظور جلوگیری از خطر آتشبه

ها نیز فاصله کافی بین چادرها باید در نظر گرفته شود تا خطر گسترش آتش به بینی شود. در اردوگاهپیش

 حداقل برسد؛

 موضوع مهم و قابل توجهی در برپایی و اداره کردن )بخصوص زنان و دختران( امنیت پناهجویان  تامین

 ها است؛اردوگاه

 ها )نظیر تأمین امنیت، پخت و پز، خدمات بهداشتی و غیره( به های اداره اردوگاهسپردن مسئولیت

 کند.زماندگان کمک زیادی میدیده و ایجاد روحیه مشارکت جمعی، به بازتوانی روحی باخانوارهای آسیب

 اضطراری در جهانمورد استفاده برای ایجاد سرپناه  مصالحمروری بر تجارب مرتبط با   -4 -1

ایران پس از رخداد زلزله با چادر  مناطقاسکان اضطراری در اکثر  ،شد نشان دادههای قبل همانطور که در قسمت

متفاوتی شرایط بومی هوای متنوع با ودارای آب شود. این در حالی است که شهرهای مختلف ایرانانجام می

برای تامین مسکن اضطراری و های مرسوم و بهینه استفاده از مصالح بومی یکی از روش ،کشورهابرخی د. در نباشمی

ها و وضعیت اسکان بعد از سانحه باشد. به منظور استفاده از تجارب این کشورها در ادامه چند مورد از زلزلهمیموقت 

 ر آنها به صورت مختصر شرح داده شده است.د

 اقیانوس هند 2114زلزله و سونامی   -0 -4 -1

بشر در طول تاریخ بوده است که  سوانحیترین یکی از بزرگ ،اقیانوس هند 2114دسامبر  26 و سونامی زلزله

تاثیر را در کشور  کشورها را تحت تاثیر قرار داد. این زلزله و سونامی بیشترینتعداد زیادی از تجربه نموده است و 

باشد که در شمال جزیره سوماترا های انبوه میای با جنگلآچه اندونزی منطقهبندر داشتند.  9اندونزی و شهر آچه

های زلزله و گستره وسیع آسیبکنند. به دلیل های ساحلی زندگی میواقع است. اکثر جمعیت این منطقه در بخش

پس از هزار نفر بود.  111                                                    زمند اسکان اضطراری در این منطقه بسیار باال و تقریبا  خانمان و نیاتعداد افراد بی ،سونامی

های با استفاده از مصالح موجود در منطقه نظیر چوب و ورقه دیدهآسیباکثر افراد ، رخداد این زلزله و سونامی

 های اقوام که از زلزله مصونانهها یا خهایی برای اسکان اضطراری تهیه کردند. برخی نیز در کانکسپالستیکی سرپناه

برای ساخت اسکان  محلیهای افراد (. در این زلزله کمکAshmor, 2008) (14شکل ، ساکن شدند )ندبود مانده

زدگان با حداقل امکانات و هزینه باعث تسریع اسکان زلزله ،موجود در منطقه بومی اضطراری با استفاده از مصالح

 (.da Silva, 2010گردید )

 

                                                      
9 Aceh 
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 )آچه، اندونزی( های بومی یا پیش ساخته: اسکان اضطراری افراد زلزله زده در انواع مختلف سرپناه34شکل 

 به عنوان مثال در کشور این سونامی در سایر کشورهای حوزه اقیانوس هند و آرام نیز خسارات زیادی ایجاد نمود. 

هزار خانه و تعداد زیادی  111گردید و تقریبا  ایسونامی منجر به ایجاد خسارات و تلفات گسترده ،اسریالنک

با  هزار سرپناه 71بیش از  ،ساختمان دولتی را تخریب نمود. در این سانحه به منظور اسکان اضطراری بازماندگان

ی هاعدادی از انواع این سرپناهت 15شکل مصالح بومی یا مصالح قابل حمل به منطقه ساخته شد.  استفاده از

 دهد.را نشان می اضطراری

 

 در سریالنکا های اضطراری ساخته شده از مصالح بومی یا سایر مصالح در دسترسسرپناه هایی ازنمونه :35شکل 

 شدند ومیهای فلزی گالوانیزه یا مصالح بومی ساخته از ورقه ی استفاده شده در این کشورهاسقف اکثر سرپناه

...( و یا با و  ، پارچه و برزنتهای پالستیکی، چوبنظیر ورقهدر دسترس )نیز با مصالح مختلف  هادیوارهای سرپناه

این یکی از انواع مراحل ساخت ای از نمونه 16 شکلشدند. یده میانپوش ،در مناطق مختلفمصالح بومی موجود 

 نشان داده شده است. هاسرپناه
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 سریالنکادر  2114پس از سونامی  اضطراری هایسرپناهای از نمونه: مراحل ساخت 36 شکل

 جاوا، اندونزی 2113زلزله   -2 -4 -1

و در پی آن  هزار خانه 111اندونزی سبب تخریب بیش از  11یوگیاکارتا-جاوا 2116می  24ریشتری  6زلزله 

درخت  چوبهای ساخته شده از زده در سرپناهاسکان اضطراری افراد زلزلهمیلیون نفر شد.  2خانمانی بیش از بی

 (. 17شکل بامبو و پالستیک صورت گرفت )

 
 های ساخته شده با مصالح بومیزده در سرپناهافراد زلزله اضطراری : اسکان37شکل 

مراحل ساخت سرپناه با استفاده از  ،های کوتاه مدتخانمان، دولت این کشور در برنامهبه دلیل تعداد زیاد افراد بی

های آموزشی( آموزش داد. وجود تعداد زیاد هایی نظیر نصب پوستر و فیلمداوطلب )با روش      محل یبامبو را به افراد 

سبب پیشرفت سریع اسکان  ،نیروی داوطلب برای ساخت سرپناه و تمایل زیاد آنها برای مشارکت در این برنامه

همراه بود  یاجرای پروژه با مشکالت ،تجربگی افراد داوطلبدلیل بی(. البته در برخی موارد به13 شکلاضطراری شد )

(Ashmor, 2008 با توجه به کیفیت نسبتا .)                           ها در دوران اسکان موقت نیز های ساخته شده، این خانهمطلوب خانه

 مورد استفاده قرار گرفتند.

    
 مصالح بومی شده با استفاده از بامبو وهای ساخته: سرپناه38 شکل

                                                      
10 Jogyakarta, Java 
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 باالکوت، پاکستان  2111زلزله   -1 -4 -1

نیز میلیون نفر  5/1و  ندبه خصوص در مناطق روستایی تخریب یا ویران شد ،هزار خانه 611این زلزله  اثر در

از آغاز فصل سرما، بارش برف و باران،  زیادی نینگرا ،اکتبر( 3با توجه به زمان رخداد زلزله )ند. خانمان گردیدبی

های مختلف و دولت پاکستان های موسمی و در پی آن افزایش تعداد تلفات زلزله وجود داشت. سازمانطوفانوقوع 

های الزم برای های پالستیکی توزیع کردند و آموزشزده در سطح منطقه چادر، پتو و ورقهبرای حمایت از افراد زلزله

 (. 19 شکلسرپناه اضطراری به مردم داده شد ) ساخت

 
 چادر پاکستان با استفاده از مصالح موجود یا درهای اضطراری ساخته شده هسرپنا: 39 شکل

ک و سقف شیبدار هایی با دیوارهای سبهایی که در این زلزله توسط مردم ساخته شد، سرپناهیکی از انواع سرپناه

های باالیی شدند. برای قسمتپروپیلن بود که با ماسه پر میهای پلیها از کیسهبودند. جنس دیوار سرپناه فلزی

هایی چوبی نصب های شیبدار آهنی نیز بر روی قابگردید. سقفتر نظیر کاه پر میها با مصالح سبکدیوار، این کیسه

 دهد. سرپناه را نشان مینوع مراحل ساخت این  41شکلشد. می

 
 های ماسه در زلزله پاکستان: مراحل ساخت سرپناه اضطراری با کیسه41 شکل

گردید، ولی حسن بزرگ ها از ایرادات آن محسوب میهر چند کوتاهی سقف و کوچکی فضای داخلی این سرپناه

ها را ای از این سرپناهفضای داخلی نمونه 41 شکلخانمان در برابر برف و باران و باد بود. آنها محافظت از افراد بی

 دهد.نشان می
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  : فضای داخلی سرپناه اضطراری در پاکستان41 شکل

 پرو 2117زلزله   -4 -4 -1

پرو کشور مناطق ساحلی  ،یقه و به دنبال آن سونامیدو زلزله بزرگ با فاصله زمانی یک دق 2117اگوست  15در 

هزار خانه تخریب یا غیرقابل سکونت شدند. در مناطق ساحلی پرو با  141 ،سوانحاین اثر را تحت تاثیر قرار داد. در 

خانمان از مصالح موجود و بومی استفاده توجه به شرایط آب و هوایی تالش شد تا برای اسکان اضطراری افراد بی

نصب های چوبی برای ساخت دیوارهای سرپناه از حصیرهای بافته شده از بامبو که بر روی قاب منظورد. بدینوش

 دهد.مراحل ساخت این سرپناه را نشان می 42شکل . گردیداستفاده  ،شدندمی

 
 روهای ساحلی پ: مراحل ساخت سرپناه در قسمت42شکل 

شد. کف نفره( در نظر گرفته می 5متر مربع )برای هر خانواده  13 ها بر اساس استاندارد اسفرمساحت این سرپناه

ممانعت به عمل ب از نفوذ رطوبت و جانوران موذی ترتیها با مخلوط ماسه و سیمان پوشانده شده و بدینسرپناه

 .شداستفاده می حصیرهاهای پالستیکی بر روی ز ورقهبندی دیوارها اآمد. به منظور افزایش دوام و عایقمی

 المللی در حوزه تخلیه امن و اسکان اضطراریتجارب موفق بین بندیجمع  -1 -4 -1

دهد که های قبل شرح داده شد، نشان میفرایندهای موفق تخلیه امن و اسکان اضطراری که در قسمتبررسی 

توسعه داده شده است که استفاده از  فرایندن به این های متنوعی در کشورهای مختلف برای سامان بخشیدروش

درس حاصل از این مفید باشد. مهمترین و شهریار  ریشهر در ریزی تخلیه امن تواند در برنامهتجارب حاصله می

دهد در مواردی که باشد. ارزیابی این تجارب نشان میهای موجود مینحوه استفاده از منابع و ظرفیت ،هاارزیابی

و  شده استان استفاده از فضاهای عمومی مهیا بوده، تخلیه امن ابتدا در آن فضاها )نظیر مدارس ایمن( انجام امک

های دیگر نظیر نصب چادر و یا برپایی اردوگاه استفاده شده است. از این رو به سپس برای اسکان اضطراری از روش

بهترین راهکار  ،و شهریار ریر برابر زلزله در شهر سازی فضاهای عمومی مقاوم درسد شناسایی و آمادهنظر می

بایست در این رابطه میالبته باشد. تخلیه امن و اسکان اضطراری می تامین فضاهای مورد نیاز برایمدت برای کوتاه

مجوزهای الزم برای استفاده از مدارس یا سایر فضاهای عمومی به عنوان فضای تخلیه امن از سوی مراجع ذیربط در 
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سازی آنها برای زمان بحران فراهم شود. همچنین ادر گردد تا امکان آمادههای مذکور صستانو شهر تهراناستان 

چادر، انبار ها و ...( و تعبیه امکانات مورد نیاز برای اسکان )نظیر پارک ،هاورزشگاهشناسایی فضاهای باز موجود )نظیر 

شهروندانی که اسکان اضطراری و برای تخلیه امن  تواندمینیز ( و ... منابع آب و کانکس حاوی اقالم غذایی و امدادی

 مورد توجه قرار گیرد.  ،دسترسی به فضاهای عمومی سربسته ایمن را ندارند

ریزی توان به اهمیت برنامهاز دیگر موضوعات مهمی که در ارزیابی تجارب جهانی مورد اشاره قرار داده شد، می

پناهجویان در های ان اضطراری اشاره نمود. در این خصوص مواردی نظیر چگونگی تامین نیازفرایند تخلیه امن و اسک

بحران، نحوه هماهنگی و مدیریت اقدامات مورد نیاز در زمان پیش و پس از زلزله و  شرایطفضاهای مذکور در 

بایست در مات مرتبط، میرسانی و جلب مشارکت شهروندان در اجرای اقداچگونگی انجام اقدامات مربوط به اطالع

استانداردهای ارائه  ضوابط مندرج در باید توجه داشت که اجرایهمچنین  مورد توجه قرار گیرند. این دو شهرستان

 ،و شهریار( شهر ریایران )نظیر                نسبتا  پرجمعیت المللی )نظیر استاندارد اسفر( در شهرهایشده توسط نهادهای بین

باید تالش شود تا با این وجود تا حدی با مشکل مواجه خواهد شد.  ،یی و تجهیزاتیهای فضابا توجه به محدودیت

ریزی فرایند تخلیه امن و اسکان در برنامه ،که قابلیت اجرایی و اهمیت بیشتری دارنداز این استانداردها مواردی 

 قرار گیرند. توجهمورد  این دو شهرستاناضطراری در 

 ن و اسکان اضطراریریزی تخلیه امبرنامههای مدل -4
 

برآورد تعداد احتمالی پناهجویان در صورت رخداد زلزله و انتخاب مکان مناسب برای ایجاد فضای تخلیه امن و 

اسکان اضطراری، مهمترین موضوعاتی هستند که براساس تجارب و استانداردهای موجود داخلی و خارجی، 

مورد توجه  ،دیده از زلزلهجمعیت احتمالی آسیباضطراری  کانریزی برای تعیین چگونگی اسبایست در برنامهمی

به دالئل  ،پس از وقوع زلزلهافرادی که        معموال   قرار گیرند. و شهریار های مسئول در مدیریت بحران شهر ریسازمان

نیاز به  ،ها، عدم دسترسی به امکانات اولیه زندگی و یا احتمال وقوع مخاطرات ثانویهگوناگون نظیر تخریب ساختمان

شوند. ارزیابی تعداد این برای اسکان اضطراری دارند، در اصطالح به عنوان افراد پناهجو شناخته می امنیهای محل

به عواملی نظیر جمعیت منطقه، میزان خرابی  ،های تخلیه یا اسکان اضطراریبینی مکانافراد به منظور پیش

انویه بستگی دارد. البته همانطورکه پیشتر نیز ذکر شد، ممکن مخاطرات ثوضعیت های حیاتی و ها و شریانساختمان

، تخلیه و یا اعالم هشدار هالرزهنشانگرهایی نظیر پیشپیش رخداداست در شرایط قبل از وقوع زلزله نیز در صورت 

، اعتبارات و یضرور ، امکاناتی ایمنترتیب وجود فضاهابه اماکن امن مورد توجه قرار گیرد. بدین مردم و انتقال آنان

راستای حفظ ایمنی عموم مردم در شرایط  در یکی از مسائل مهم ،ی مناسب برای تخلیه و اسکان پناهجویانهابرنامه

نحوه تعیین تعداد افراد پناهجو و فضاهای قابل استفاده برای اسکان  ،در این بخش .باشدمی زلزله بحران ناشی از

 است. اضطراری آنان مورد بحث قرار داده شده

 برآورد تعداد پناهجویان  -0 -4

و افراد در  11خانماناضطراری بعد از زلزله، برآورد تعداد افراد بی اسکانریزی و مدیریت به منظور برنامه

های سرپناه نیاز بههای ارائه شده برای برآورد باشد. معدود روشامری ضروری می 12جوی سرپناه عمومیوجست

ها و تعداد افراد خطی میزان خرابی ساختمان زلزله، اغلب براساس برقراری رابطه مورد نیاز بعد از رخداداضطراری 

های تخریب شده های ساختمانکه بر روی داده (Daniell, 2003-2012د. مطالعات دنیل )نباشخانمان استوار میبی
                                                      

11 Homeless 
12 People seeking public shelther 
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انجام گرفته است،  (2112تا  1911های از سال)زلزله  457تعداد پناهجویان در  همچنین دیده ویا به شدت آسیب

از خسارات  خطی خانمان بعد از زلزله که نیاز به سرپناه دارند، به صورت تابعینشان داده که تعداد افراد بی

 (.41 شکلباشد )ساختمانی می

 

 تمانیخانمان بعد از زلزله و خسارات ساخابطه تعداد افراد بی: ر43 شکل

 -های اجتماعیالبته مطالعات دیگر نشان داده است که تعداد این افراد عالوه بر خسارات ساختمانی به شاخص

 ،14و وردوگو 11ریچ( با بررسی دو زلزله نورثChang and Pasion, 2009اقتصادی نیز بستگی دارند. چانگ و پاسیون )

هایی که قابلیت که قابلیت سکونت ندارند و همچنین خانههای تخریب شده تعداد افراد پناهجو را بر اساس خانه

اند. نتایج های عمومی دارند، محاسبه نمودهدر سرپناه اسکانتمایل به ترک خانه و  ساکنان آنهاولی  ،سکونت دارند

ستگی گیری افراد برای ترک خانه یا سکونت در آن باین مطالعه نشان داد که تعداد پناهجویان در نهایت به تصمیم

دارد، که این تصمیم به پارامترهایی نظیر سن افراد ساکن در خانه، وضعیت سکونت )مجردی، خانوادگی(، وضعیت 

نشین یا مالک(، فاصله سرپناه اضطراری از محل سکونت، دسترسی به امکانات آب و برق، ها )اجارهمالکیت خانه

ایی که در برآورد تعداد افراد پناهجو تاثیرگذار هستند شامل میزان خسارت ساختمان و ... ارتباط دارد. سایر پارامتره

اضطراری(،  هایدیده یا پناهگاهآسیب هایخانهمجاروت تعداد تلفات زلزله، شرایط آب و هوایی، وضعیت امنیت )در 

ه هستند. برای باشند. هر یک از این پارامترها نیز به عوامل مختلف دیگری وابستها و موارد مشابه میلرزهترس از پس

 های فرهنگی، همبستگی اجتماعی، میزانهایشان تا حدودی به ارزشمثال میزان تمایل افراد به ترک خانه

 (. همچنین پارامترهاییKhazai, 2011های ارتباطی نظیر موبایل و ... بستگی دارد )تحصیالت، دسترسی به شبکه

در منطقه، نوع کاربری ساختمان، مساحت ساختمان، میزان  ساختمان، تراکم جمعیتهر نظیر تعداد افراد ساکن در 

 (.Cavalieri, 2012) هستندبرخورداری از امکانات و مواردی از این قبیل نیز در تعیین تعداد افراد پناهجو موثر 

                                                      
13 Northridge 
14 Verdugo 
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د مدلی را برای برآورد جمعیت نیازمند به اسکان اضطراری ارائه نمودن( Khazai et al., 2012خزایی و همکاران )

نوع داده  1باشد. در این روش با در نظر گرفتن های ارزیابی در این حوزه مطرح میعنوان یکی از بهترین روشکه به

ها بر اساس پارامترهای فیزیکی )قابلیت استفاده از ساختمان، میزان تلفات و ( قابلیت سکونت در ساختمان1شامل: 

گیری چند معیاری ( مدل تصمیم1و ، GISرپناه براساس تحلیل ( وضعیت دسترسی به س2پارامترهای آب و هوایی(، 

گیری افراد برای تخلیه و انتخاب اسکان اضطراری                    که نهایتا  به تصمیم)اقتصادی  -براساس پارامترهای اجتماعی

گیری مدل تصمیم 44شکل معرفی شده است. فلوچارت  15، شاخص نیاز به سرپناه اضطراری(عمومی بستگی دارد

 D1دهد. در این فلوچارت اری انتخاب سرپناه که براساس این مطالعات توسعه داده شده است را نشان میچند معی

های داده D4های امکان تخلیه )ایمنی و امنیت( و داده D3و  D2های غیرقابل سکونت، های افراد ساکن در خانهداده

 باشند. های عمومی میگاهپناه با مرتبط

 

 شاخص تراکم افراد در جستجوی پناهگاه: فلوچارت 44شکل 

شهر ری  مسکونی موجود در هایپذیری در ساختمانآسیب تحلیل به دلیل عدم انجام مطالعات ،در این پژوهش

احتمالی از زلزله فراهم نبود. لذا تعیین تعداد افراد نیازمند دیده های آسیبکان برآورد تعداد ساختمانما ،و شهریار

انجام  هاو وضعیت دسترسی به سرپناه شهری های مختلفبراساس جمعیت ساکن در بلوک ،ریبرای اسکان اضطرا

اغلب افراد  ،لرزه و یا اعالم هشدار توسط مسئوالنمطابق با حالتی است که به دلیل رخداد پیش ،شد. این سناریو

در نزدیکی ای اسکان اضطراری نسبت به تخلیه منزل خود اقدام نموده و تمایل دارند که در فضاه ،ساکن در منازل

زمند به سرپناه( نیز ا)از نظر تعداد افراد نی بدترین سناریومستقر شوند. این سناریو به عنوان محل سکونت خود 

 ،در واقع تعیین محل اسکان برای این تعداد جمعیت زیراکه تعداد پناهجویان حداکثر خواهد بود. ،شودشناخته می

آنان در شرایط بعد از رخداد زلزله و آسیب به مستحدثات نیز خواهد بود؛ زیراکه در مورد                         طبیعتا  پاسخگوی نیازهای 

 تعداد پناهجویان کمتر از شرایطی است که هنوز زلزله رخ نداده است. ،اخیر به دلیل تلفات و مصدومان احتمالی

                                                      
15 Shelter Needs Index 
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به  ناریو نیز تاحدودیدر این ستعداد افراد پناهجو  ،ن داده شدهانش هم 44البته همانطور که در شکل  

افراد براساس تعلق خاطر به محل  در واقع بستگی دارد.نیز گیری افراد در معرض خطر برای ترک خانه تصمیم

ممکن است نسبت  ،و همبستگی با همسایگان و همچنین امنیت محل سکونت میزان ارتباط سکونت، میزان درآمد،

ری یا ماندن در خانه تصمیم بگیرند. از میان افرادی که تصمیم به های اسکان اضطرابه ترک خانه و اقامت در مکان

ها( گیرند نیز برخی ممکن است به نزد بستگان در شهرهای دیگر و برخی به اماکن اقامتی )نظیر هتلترک خانه می

با استفاده  ،رابطه به منظور ارایه برآوردی در اینعمومی خواهند رفت.  هایبروند و تنها بخشی از این افراد به پناهگاه

تمایل افراد به ترک منازل و اسکان در سرپناه اضطراری در دو شهرستان ری و شهریار تعیین گردید.  ،از پرسشنامه

های اضطراری ندارند و ترجیح تمایلی به استفاده از سرپناه ،درصد ساکنان 11نتایج این ارزیابی نشان داد که حدود 

لذا این میزان از سرجمع نند و یا در شرایط بحران به شهرهای دیگر عزیمت نمایند. دهند در منزل خود باقی بمامی

کسر گردید و تعداد پناهجو پس از اعمال این تصحیحات این دو شهرستان های شهری جمعیت ساکن در بلوک

 تری تخصیص یابند.کند که منابع موجود به طور بهینهبرآورد گردید. این موضوع کمک می

 تعیین مکان فضاهای اسکان اضطراری معیارهای  -2 -4

عنوان فضای تخلیه امن و اسکان اضطراری قابل استفاده هبا توجه به اینکه در سطح شهرها فضاهای مختلفی ب

های تاثیرگذار در شناسایی این فضاها را مورد تحلیل ( شاخصAnhorn & Khazai, 2015باشند، آنورن و خزایی )می

محیطی و همچنین اجرایی، مالحظات زیست وضوعاتم دسته 1ها را در ن این شاخصو بررسی قرار دادند. ایشا

 ها براساس استاندارد اسفر و برخیبندی نمودند. این شاخصتقسیم 1جدول قابلیت تامین خدمات رفاهی مطابق 

دهی آنها نیز براساس تجارب کارشناسان و قضاوت متخصصین وزناز راهنماهای اسکان اضطراری تعیین شده و  دیگر

 این امر صورت گرفته است.

 فضاهای مناسب برای اسکان اضطراری تعیینهای تاثیرگذار در بندی شاخصتقسیم: 1جدول 
 شاخص دسته بندی

 
 مسائل اجرایی

 مالکیت
 برنامه آتی

 )کاربری( وضع موجود

 ثانویهخطرات  مالحظات زیست محیطی

 کنندهمسائل آلوده
 

 امکان تامین خدمات
 برق

 تامین آب
 نزدیکی به امکانات مورد نیاز در زمان بحران

 باشد. در حالت کلیو برنامه آتی می )کاربری( دسته مسائل اجرایی شامل سه شاخص مالکیت، وضع موجود

نسبت به فضاهایی  ،برای حاکمیت ترراحتو مدیریت برداری امکان بهرهی با مالکیت عمومی یا دولتی به علت فضاها

 باشد. به عنوان مثالمیوضع موجود  نوع کاربری ،د. شاخص مهم دیگرنشوبا مالکیت خصوصی ترجیح داده می

هایی با کاربری باشند و مکانبرای ایجاد سرپناه اضطراری می هامکان بهترین یکی از ،های بازیها و زمینپارک

به دلیل امکان ایجاد اختالل در ولی  ،چند دارای امکانات مناسب برای اسکان اضطراری هستندهر ،آموزشی

منظور بررسی امکان استفاده های آتی نیز بهگیرند. شاخص برنامهدر اولویت بعدی قرار می ،های روزانه مدارسفعالیت

 گیرد. رسی قرار میکوتاه یا بلند مدت مورد بر اسکان هایبرای برنامه مکان مورد نظراز 
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در واقع برای تعیین  باشد.و خطرات ثانویه می کنندهمحیطی شامل دو شاخص مسائل آلودهدسته مسائل زیست

مورد  های شهری بایدآلودگی هوا، آب و زباله میزان معرضیت در برابر ،های مناسب برای اسکان اضطراریمکان

های زباله مراکز انباشتزارها و لجنبه دور از های پاکیزه )و زمین هایی با هوای پاکارزیابی قرار گیرند. سایت

بر  در هر سایت تهدیدات ناشی از اسکان اضطراریعنوان فضای اسکان اضطراری در اولویت قرار دارند. به ،شهری(

وان فضای عنهای پیشنهادی بههمچنین سایتزیست نیز در این راستا باید مورد توجه قرار گیرد. آلودگی محیط

لغزش( هستند، انتخاب شوند. هایی که مستعد خطرات ثانویه )نظیر سیل و زمیننباید در مکان ،اسکان اضطراری

ناشی از همجواری آنها با تاسیسات  یا سایر مخاطرات سوزیبایست خطر آتشها میدر انتخاب این مکان عالوهبه

  نیز در نظر گرفت.را  ( و خطرناکنظیر پمپ بنزین و گاز)پذیر اشتعال

مراکز خدمات نیز شامل سه شاخص نزدیکی به امکانات مورد نیاز در زمان بحران )نظیر امکان تامین دسته 

باشد. با توجه به نقش میسالم و بهداشتی کافی آب به میزان قابلیت عرضه مداوم و و تامین برق امکان (، درمانی

 امکانات، فاکتور نزدیکی به شرایط بحراندر  ی و بهداشتی پناهجویانرسیدگی به نیازهای درمانبرای مراکز درمانی 

همچنین تامین برق و آب برای  باشد.درمانی یک پارامتر بسیار مهم در انتخاب محل اسکان اضطراری می

های منتخب بندی سایتدیدگان در مراکز اسکان اضطراری نیز از اهمیت زیادی برخوردار است و در اولویتآسیب

 ید در نظر گرفته شود.با

منظور استفاده به ،در این مطالعه وضعیت فضاهای موجود در شهر ری و شهریار ،هابا توجه به این شاخص

عنوان فضاهای تخلیه و اسکان اضطراری مورد بررسی قرار داده شده است که نتایج آن در ادامه این گزارش ارایه به

 خواهد شد.

 و اسکان اضطراری در شهر ریامن تخلیه زهای مرتبط با ها و نیابررسی وضعیت ظرفیت  -1

کیلومتر مربع  21گردد و دارای مساحتی حدود شهر ری یکی از شهرهای پرجمعیت در استان تهران محسوب می

بلوک آماری )بر اساس سرشماری نفوس و مسکن سال  1916                      نفر است که مجموعآ  در  161361و جمعیتی معادل 

براساس اطالعات در این شهرستان  نحوه توزیع جمعیت ساکن 45. در شکل ن( ساکن هستندمرکز آمار ایرا 1195

 جمعیت تراکم ،خیزیای فعال از نظر لرزهقرارگیری در منطقهعلت به این شهرستان مرکز آمار نشان داده شده است. 

معرضیت در برابر  ،پذیرسیبآ هایو زیرساخت هاناکارآمد، وجود ساختمان های، درصد باالی بافتدر برخی نقاط

تدوین  لذااز ریسک باالیی در برابر زلزله برخوردار است.  ،بسیاری عوامل دیگرهای خطرناک و تاسیسات و کاربری

مدیریت بحران در این شهر برخوردار  ریزیبرنامهاز اهمیت زیادی در  ،شهروندان تخلیه امن و اسکان اضطراریبرنامه 

 است. 

موقعیت الزم است  ،در تدوین برنامه تخلیه امن و اسکان اضطراری ،حات ارایه شده در فصل قبلبا توجه به توضی

. شوددر مناطق مختلف شهر ری شناسایی  اسکان پناهجویانبرای مکانی و مشخصات فضاهای قابل استفاده 

یر مالحظاتی که بهداشتی و ساهای زیرساختوضعیت دسترسی، نوع مالکیت، وضعیت اطالعات مرتبط با  همچنین

با توجه به . مورد استفاده قرار گیردبندی بین فضاهای موجود اولویتباید گردآوری شود تا در به آنها اشاره شد،      قبال 

ها و فضاهای سبز به پارک ،برای اسکان اضطراری اولین اولویتدر این مطالعه  ،وضعیت اماکن عمومی در شهر ری

 این فضاهاموقعیت  45در شکل  .است توجه شده ورزشی، آموزشی و مذهبی ،گیمراکز فرهنبه و سپس تعلق گرفته 

 نشان داده شده است. ،قابل استفاده هستند تخلیه و اسکان اضطراری مراکزبه عنوان که 
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 شهر ریدر و اسکان اضطراری امن  تخلیه منتخب برای جمعیت و موقعیت فضاهایتوزیع : 45شکل 
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باشند و مالکیت عمومی مییا شهرداری در اختیار دولت                      عمومی بوده که عمدتا  فضاهاییها این مکاناغلب  

و از مقبولیت الزم برای اسکان  بودهبهداشتی و منابع آب  ها دارای سرویساین مکانبیشتر دارند. همچنین 

ها در شرایط الیتها اختاللی در سایر فعاسکان اضطراری پناهجویان در این مکان بعالوهپناهجویان برخوردارند. 

بایست امکاناتی نظیر چادر و برای استفاده از این فضاها جهت اسکان اضطراری، میکند. البته ایجاد نمی بحران

افراد ها نگهداری شوند تا در زمان الزم در اختیار های حاوی اقالم ضروری مورد نیاز پناهجویان در این مکانکانکس

 د. نقرار گیر دیدهآسیب

بایست شود، میبه اینکه اسکان اضطراری در این شرایط معموال با نصب چادر در فضاهای باز انجام می با توجه

ها ارزیابی شود تا براساس آن بتوان ظرفیت اسکان مساحت فضای مورد نیاز برای اسکان پناهجویان در این مکان

ر تعیین حداقل فضای مورد نیاز برای اسکان پناهجویان در هر مورد را تعیین نمود. استانداردهای مختلفی به منظو

اضطراری پناهجویان در شرایط بحران وجود دارد. به عنوان مثال و همانطور که پیشتر اشاره شد، در شهر توکیو برای 

تواند تا سه متر مربع نیز در نظر گرفته شود. ولی این میزان می ،شودبینی میهر نفر حدود یک متر مربع فضا پیش

ها، میزان دو متر مربع برای هر فرد در فضاهای موجود و وضعیت دسترسی قه شهر ری با توجه به محدودیتدر منط

نظر گرفته شده است و ظرفیت فضاهای اسکان مبتنی بر این مقدار تعیین شده است. البته الزم به ذکر است که با 

)نظیر سطح قابل استفاده برای اسکان، های میدانی و برحسب وضعیت هر مکان انتخاب شده توجه به ارزیابی

های انتخاب شده رسانی و ...(، درصد قابل استفاده از مساحت کل مکانتوپوگرافی، فضای مورد نیاز برای خدمات

  متغیر بوده است و محاسبات بر مبنای فضای خالص قابل اسکان صورت گرفته است.

های ، اولویت اول به ساکنین بلوکمرتبط ضوابط طبقنیز به پناهجویان  ای موجودبه منظور تخصیص فضاه

ها باقی بماند، با در نظر گرفتن که فضای مازادی در این مکانشود. درصورتیهمجوار این فضاها اختصاص داده می

 511ها )تا شعاع حدود های مجاور این بافتوضعیت دسترسی، فضای باقیمانده به مابقی پناهجویان در سایر بلوک

فاقد فضای مناسب برای اسکان اضطراری پناهجویان هستند،  مناطقی کهشود. در نهایت صیص داده میمتری( تخ

های اسکان اضطراری جدید برآورد شده تعیین شده و موقعیت تقریبی و میزان فضای مورد نیاز برای ایجاد مکان

 است. 

 شهر ری های قابل استفاده برای تخلیه و اسکان اضطراری درمکانوضعیت بررسی   -0 -1

پناهجویان در زمان رخداد زلزله احتمالی در های مناسب برای تخلیه و اسکان اضطراری به منظور تعیین مکان

هایی که براساس تجارب قبلی قابلیت استفاده به عنوان فضای اسکان تالش شده است مکان در این مطالعه ،شهر ری

ها و فضاهای سبز، مراکز فرهنگی و بوستان. بر این اساس دنسنجی شودر شرایط بحران را دارند، بررسی و اولویت

آموزشی و مذهبی منطقه شناسایی شده و براساس مشخصات آنها، ظرفیت هر مکان برای های مجتمع و ورزشی

 شده است.  برآورداسکان افراد پناهجو 

برای فضای قابل استفاده  54 ،که در سطح منطقه انجام شد با توجه به مطالعات دفتری و میدانی این فرایند ودر 

مرکز فرهنگی، ورزشی  11بوستان و فضای سبز،  21که شامل  گردید پناهجویان شناساییتخلیه و اسکان اضطراری 

های در ادامه مشخصات و موقعیت مکان. (45)شکل  باشدمرکز مذهبی می 1مرکز آموزشی و  21و اجتماعی، 

مورد بحث قرار بصورت اجمالی های مختلف شهر ری اضطراری در بخشانتخابی به عنوان فضاهای تخلیه و اسکان 

 داده شده است.
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 ها(ها )پارکبوستان  -0 -0 -1

ها و فضاهای سبز مختلفی وجود دارند که از بوستان ،های مختلف شهر ریدر قسمت ،همانطور که اشاره شد

به عنوان مراکز تخلیه امن و اسکان  ،با توجه به مشخصات کالبدی و امکانات موجود در آنهاموارد زیر  ،میان آنها

 باشند.قابل استفاده میاضطراری 

 هجرت بوستان -1-0-0-0

باشد. این پارک متر مربع می 5111دارای مساحتی حدود  گلبن خیابانخیابان قدس،  بوستان هجرت واقع در

امکانات برخی و  آبکشی لولهولی با این حال دارای امکاناتی نظیر سرویس بهداشتی،  ،کوچکی دارد             مساحت نسبتا 

هایی از این باشند. البته بخشدیگر است که از اهمیت زیادی در زمان اسکان اضطراری پناهجویان برخوردار می

بوستان به سبب پوشش گیاهی و یا ساخت و سازهای انجام شده مرتبط با امکانات رفاهی و ورزشی )نظیر زمین 

درصد مساحت  75های انجام شده حداکثر . لذا با توجه به ارزیابیبازی(، چندان برای اسکان اضطراری مناسب نیست

 . (46باشد )شکل میقابل استفاده پناهجویان برای اسکان  این پارک

   
 : تصاویری از فضای داخلی بوستان هجرت46شکل 

 بوستان ماهور -1-0-0-2

این بوستان دارای  .واقع شده است خیابان فرهنگدر  ضلع شمال شرقی میدان بروجردی،در بوستان ماهور 

، کشی آبلولهدارای امکاناتی نظیر سرویس بهداشتی، نیز بوستان این باشد. هزار متر مربع می 25مساحتی حدود 

توان به میهای مثبت این بوستان باشد. از دیگر ویژگیو تعدادی آالچیق می زمین بازی کودکان، زمین فوتبال

رو به روی نیز آباد نشانی دولتآتش 14ایستگاه مناسب هستند.  صب چادربرای ناشاره نمود که روهای عریض پیاده

اسکان تواند برای می ،درصد فضا 71این پارک تا در  ،. با توجه به پوشش گیاهی بوستان ماهورقرار دارداین پارک 

ن در این پارک همچنین وجود کانکس پایگاه پشتیبانی مدیریت بحرا. اضطراری شهروندان مورد استفاده قرار گیرد

های داوطلب محلی وجود گروه نماید.امکان استفاده از برخی تجهیزات و اقالم مورد نیاز در شرایط بحران را فراهم می

 ،47در شکل  گردد.مدیریت بحران )دوام( در این پارک نیز از دیگر مزایای آن برای اسکان اضطراری محسوب می

 نشان داده شده است.های مختلف این پارک تصاویری از قسمت
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 : تصاویری از فضای داخلی بوستان ماهور47شکل 

 بوستان گلمهر -1-0-0-1

باشد. امکانات متر مربع می 12111د واین بوستان حدمساحت بوستان گلمهر در خیابان قزاقی واقع شده است. 

های ست. از دیگر ویژگیو تعدادی آالچیق ا کشی آبلولهاین بوستان شامل زمین بازی کودکان، سرویس بهداشتی، 

و همچنین پایگاه پشتیبانی و مدیریت بحران در  الزهراتوان به قرار گرفتن مجموعه ورزشی مثبت این بوستان می

ایجاد رسانی به پناهجویان و خدماتهای مضاعفی را برای اسکان اضطراری که ظرفیت داخل بوستان اشاره نمود

توان برای اسکان درصد مساحت آن می 71از  ،پوشش گیاهی این بوستانت وضعی. با توجه به (43)شکل  نمایندمی

 استفاده نمود.  پناهجویان اضطراری

   
 : تصاویری از فضای داخلی بوستان گلمهر48شکل 

 بوستان بهشت -1-0-0-4

با  انتهای اتوبان امام علی)ع( و در جنوب شرقی این اتوبان قرار دارد. محل دقیق آن در                    بوستان بهشت تقریبا  

کاری از مبلمان شهری مناسب و چمن. قابل تشخیص است      کامال       محل یگری کوه و با تابلوی بسیج و دسترسی جلوه

مخصوص بازی کودکان، زمین  توان به محوطهمی پارک. از دیگر امکانات این این بوستان است بارز هایویژگی

تواند به عنوان منبع که می استنمای زیبایی آبامل این بوستان ش همچنینفوتبال و سرویس بهداشتی اشاره نمود. 

های ذکر شده حدود با توجه به ویژگی مورد استفاده قرار گیرد.جهت انجام برخی امور بهداشتی آب در شرایط بحران 

 باشد. درصد از مساحت این بوستان قابل استفاده برای اسکان اضطراری می 65
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 دولت بوستان -1-0-0-1

خیابان پروین اعتصامی واقع شده است. این بوستان دارای  در غربی میدان بروجردیمالبوستان دولت در ضلع ش

، زمین بازی کودکان و زمین کشی آبلولهمترمربع بوده و از امکاناتی نظیر سرویس بهداشتی،  3111مساحتی حدود 

توان به می ،ضای اسکان اضطراریبرای استفاده به عنوان فهای منفی این بوستان باشد. از ویژگیفوتبال برخوردار می

تنها  ،آن اشاره نمود. لذا با توجه به موارد ذکر شدهو فشرده  روهای با عرض کم و پوشش گیاهی نسبتا زیادپیاده

 . (49)شکل  درصد از مساحت این بوستان قابل استفاده برای اسکان اضطراری است 61حدود 

  

 ولت: تصاویری از فضای داخلی بوستان د49شکل 

 بوستان شهیده مریم فراهانیان -1-0-0-3

 27مساحتی حدود  و از واقع شده است خیابان فرهنگدر  ضلع جنوب شرقی میدان بروجردی،در این بوستان 

تواند مورد استفاده پناهجویان این بوستان که در شرایط بحران می امکانات از جملهباشد. میبرخوردار هزار متر مربع 

. با توجه به اشاره نمود محل بازی برای کودکان سرویس بهداشتی، سرای محله وواردی نظیر توان به ممی ،قرار گیرد

باشد. بسیار مطلوب مینیز آن  به دسترسیشایط  ،قرار گرفتن این بوستان در ضلع جنوب شرقی میدان بروجردی

پناهجویان اسکان برای  استفادهبوستان قابلیت این  یدرصد فضا 71تا  ،پوشش گیاهیوضعیت همچنین با توجه به 

 دارد. را 

 بوستان جهان آرا -1-0-0-7

واقع شده است. این بوستان دارای  )ره( بلوار دستواره، خیابان کمیل، خیابان امام خمینیبوستان جهان آرا در 

ی درصد فضا 71امکان استفاده از حدود  ،باشد که با توجه به پوشش گیاهیهزار متر مربع می 39مساحتی حدود 

 این بوستان در مجاورت شهربازی خانواده با مساحتهمچنین دارد. سکان اضطراری در شرایط بحران وجود آن برای ا

توان از امکانات این می ،اسکان اضطراریشرایط بحران و در دوران هزار متر مربع قرار گرفته است که در  23 حدود 

استفاده نمود. مجاورت تامین نیازهای پناهجویان برای نیز شیرهای آب و ...( های بهداشتی و نظیر سرویس)مجموعه 

 محاسندیگر  از ،خوب خیلی دسترسی نشانی )رو به روی شهربازی خانواده( و شاخصآتش ایستگاه این بوستان با

توان به مینیز گردد. از معایب این بوستان محسوب می اضطراری اسکان فضای عنوان به انتخاب برای بوستان این

های فشار قوی از ها و کابلو عبور دکل وجود یک دکل مخابراتی در داخل بوستان ،بهداشتی مجزا نداشتن سرویس

در شرایط  اشاره نمود. این بوستان فضای بسیار خوبی دارد و در صورت مهیا شدن وسایل حمل و نقل مجاورت آن

 متناسبهای سرویس بهداشتیساخت  ،متر 511های با فاصله بیشتر ازپناهجویان ساکن در بلوکبحران برای انتقال 
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تامین امنیت و موارد  و همچنین با جابجایی دکل برق بوستان و افزایش ایمنیبینی شده با تعداد جمعیت پیش

ی رفع برخی کمبودهاای برای به عنوان یک هاب منطقهاز فضای این بوستان بیشتر امکان استفاده ، مشابه دیگر

های مختلف تصاویری از قسمت ،51در شکل  باشد.مهیا می ،های مجاوردر محله یمرتبط با فضاهای اسکان اضطرار

 این پارک نشان داده شده است.

    
 : تصاویری از فضای داخلی بوستان جهان آرا51شکل 

 بوستان مادر -1-0-0-3

 1173ل در سا این بوستان .قرار دارد( ضلع شمال غربی میدان مادر)جهان آرا در مجاورت بوستان این بوستان 

 12 آالچیق، باب هفت فضای سبز،مشتمل بر  واست هزار مترمربع  12 مساحت این بوستان حدود .شده استاحداث 

باشد که از آن جمله ( و بسیاری امکانات دیگر میکه دو مورد آن ویژه معلوالن است)چشمه سرویس بهداشتی 

از شمال به بزرگراه با توجه به اینکه این بوستان . اشاره نمود ،خودرو 51پارکینگی با ظرفیت  توان به وجودمی

آزادگان، از شرق به بلوار دستواره، از جنوب به مترو جوانمرد قصاب و از غرب به حریم ریل قطار شهری مترو 

های مثبت این گردد. یکی دیگر از ویژگیشده است، از نظر دسترسی بسیار مطلوب برآورد میجوانمرد قصاب محدود 

های گیریو براساس اندازهباشد. با توجه به میزان پوشش گیاهی بوستان مادر ابر عریض در داخل آن میبوستان مع

نیز توان برای اسکان اضطراری استفاده نمود. این بوستان درصد فضای این بوستان می 31 حدود ازانجام شده، 

در رابطه با فضاهای اسکان ر نواحی شهر ری برای جبران کمبودهای موجود در سایپشتیبان فضای تواند به عنوان می

 .(51)شکل مورد استفاده قرار گیرد  ،اضطراری

   
 : تصاویری از فضای داخلی بوستان مادر51شکل 
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 بوستان دستواره -1-0-0-1

هزار متر مربع  12دارای مساحت حدود  ،بعد از کمربندی شهرری ،دستواره یابانخ بوستان دستواره واقع در

نین این پارک . همچو زمین فوتبال است کشی آبلولهتان دارای امکاناتی نظیر سرویس بهداشتی، باشد. این بوسمی

از  فشار قوی. وجود دو دکل ی قرار داردمطلوبدر وضعیت با توجه به واقع شدن در خیابان دستواره از نظر دسترسی 

 71حدود  ،به پوشش گیاهی این پارکبا توجه ها و در صورت انتقال این دکلباشد. این بوستان می اصلی معایب

الزم، این پارک نیز  امکاناتدر صورت امکان ایجاد باشد. درصد مساحت آن قابل استفاده برای اسکان اضطراری می

 . (52)شکل  باشدظرفیت پذیرش پناهجو از سایر نواحی شهر ری را دارا می

  
 : تصاویری از فضای داخلی بوستان دستواره52شکل 

 کمیل  بوستان -1-0-0-01

و بوستان نماز که  . این بوستاناست بوستان کمیل در محدوده میدان غیبی، بلوار کمیل تا میدان نماز قرار گرفته

ی، سرویس مترمربع، دارای امکانات ورزش 26111در مجاورت آن واقع شده است، با مساحت در مجموع حدود 

این دو درصد از مساحت  71 حدود ،گیاهی موجودپوشش وضعیت با توجه به  .باشندمی کشی آببهداشتی و لوله

برای اسکان اضطراری  توانها نیز میپارکاز فضای این باشد. قابل استفاده برای اسکان اضطراری می پارک

های مختلف این بوستان تصاویری از قسمت ،51در شکل  .استفاده نمود سایر نواحی شهر ری ساکن در پناهجویان

 نشان داده شده است.

     
 : تصاویری از فضای داخلی بوستان کمیل53شکل 
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 بوستان چمران -1-0-0-00

 21711مساحتی حدود واقع شده است و بوستان چمران در میدان غیبی، خیابان خرمدره، خیابان جودتی 

. مدرسه چمران باشدمی امکاناتی نظیر سرویس بهداشتی، زمین بازی کودکان و زمین فوتبالداشته و دارای مترمربع 

اضافی ی فضا عنوانتواند به متر مربع واقع شده است که می 4211یز در مجاورت این بوستان با مساحت حدود ن

زیادی                                                                      مورد استفاده قرار گیرد. الزم به ذکر است خیابان جودتی دارای عرض نسبتا پناهجویان برای اسکان اضطراری 

وضعیت باشد. با توجه به  چمران بوستان و مدرسه های منفی موقعیت مکانی اینتواند از ویژگیو این می نیست

 .(54)شکل  استبرای اسکان اضطراری قابل استفاده  ی آندرصد فضا 61 ،پوشش گیاهی این بوستان

    
 : تصاویری از فضای داخلی بوستان چمران54شکل 

 بوستان ایثار -1-0-0-02

وستان در خیابان فدائیان اسالم، خیابان . این بشودمحسوب میری  بزرگ شهر           های نسبتا بوستان ایثار از پارک

باشد. زمین بازی کودکان، متر مربع می 27111حدود  یاهلل منتظری و خیابان ایثار قرار دارد و دارای مساحتآیت

د. با توجه به دسترسی این نباشامکانات این بوستان میجمله بخوری از فوتبال، سرویس بهداشتی و تعدای آزمین 

گردد. همچنین خیابان ایثار بسیار عریض بوده می ارزیابیاز نظر دسترسی بسیار مطلوب  ،ن خیابانبوستان به چندی

پوشش گیاهی این نوع باشد. با توجه به های مثبت موقعیت مکانی این پارک میکه این مورد نیز از دیگر ویژگی

 .(55)شکل  است قابل استفادهبه منظور اسکان اضطراری  آنی فضا ازدرصد  71 ،بوستان

   
 : تصاویری از فضای داخلی بوستان ایثار55شکل 
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 بوستان شهید حسن زاده -1-0-0-01

سرویس  6باشد. متر مربع می 24111حدود  و دارای مساحت پور واقع شده استخیابان نبیدر وستان این ب

از نظر دسترسی بسیار  ،نیت این بوستاعد. با توجه به موقنباشبخوری از امکانات این بوستان میبهداشتی و تعدای آ

وضعیت . با توجه به استهای مثبت این پارک روهای عریض از دیگر ویژگی. وجود معابر و پیادهباشدمطلوب می

 (.56قابل استفاده است )شکل به منظور اسکان اضطراری  آندرصد  35 ،پوشش گیاهی این بوستان

   
 زادهحسنبوستان  و اطراف : تصاویری از فضای داخل56شکل 

 بوستان اصناف -1-0-0-04

و از خیابان  باشدمترمربع می 17111 خیابان غالمرضا دارای مساحت حدودبوستان اصناف واقع در خیابان قم، 

باشد. این بوستان دارای امکاناتی نظیر زمین بازی کودکان، زمین فوتبال، سرویس دسترس می قابلآستانه نیز 

توان به قرار گرفتن سرای محله سرتخت و های مثبت این پارک میژگیاست. از دیگر وی کشی آبلولهبهداشتی و 

مرتبه در خیابان ن پارک وجود تعدادی ساختمان بلندپایگاه مدیریت بحران در آن اشاره نمود. تنها ویژگی منفی ای

راری به منظور اسکان اضط ی آندرصد فضا 31 ،پوشش گیاهی این بوستانوضعیت باشد. با توجه به غالمرضا می

متر  47111یک فضای خالی به مساحت  ،است. همچنین در ضلع جنوب شرقی میدان شهدای شاملو قابل استفاده

صاحبین آن در خارج از کشور اقامت دارند. با توجه به موقعیت مکانی  ،مربع واقع شده است. بنابر گفته اهالی محله

اسکان  برای برپایی اردوگاه فضای این زمینتوان از یم با مالکان آن، در صورت هماهنگیو مناسب این زمین خالی 

 .(57)شکل  اضطراری در هنگام وقوع زلزله استفاده نمود

   
 بوستان اصناف و اطراف : تصاویری از فضای داخل57شکل 
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 بوستان مدرس -1-0-0-01

داری مترمربع در میدان مدرس، در دو طرف بلوار مدرس تا میدان شهر 11111پارک مدرس با مساحت حدود 

و برخی موارد کشی آب لوله ،واقع شده است. این بوستان دارای امکاناتی نظیر سرویس بهداشتی، زمین بازی کودکان

مترمربع  17111مترمربع از این بوستان در سمت چپ بلوار مدرس و حدود  16111باشد. الزم به ذکر است میدیگر 

که در  نشانی قرار گرفته استن بوستان نیز یک ایستگاه آتشاز آن در سمت راست بلوار واقع شده است. در کنار ای

پوشش وضعیت . با توجه به قابل استفاده خواهد بود ،های ایمنی و یا ارایه خدمات در زمان بحرانجهت ارایه آموزش

همچنین با در نظر باشد. درصد مساحت آن قابل استفاده برای اسکان اضطراری می 71گیاهی پارک مدرس، حدود 

های بهداشتی الزم )نظیر ساخت سرویس در صورت ایجاد تمهیداتگرفتن فضای نسبتا قابل توجه این بوستان، 

این بوستان برای اسکان مازاد توان از ظرفیت ، میریزی برای انتقال پناهجویان(ایجاد منابع آب و یا برنامه ،بیشتر

کنند از این بوستان زندگی میمتر  511مکانی بیشتر از با فاصله یی که هادر سایر بلوک پناهجویان ساکناضطراری 

 .(53)شکل  نیز استفاده نمود

   
 : تصاویری از فضای داخلی بوستان مدرس58شکل 

 بوستان دانش -1-0-0-03

در میدان معلم، بلوار سلمان فارسی، خیابان دانش واقع شده  مترمربع 61111بوستان دانش با مساحت حدود 

باشد. این بوستان دارای امکاناتی نظیر بوفه، زمین بازی کودکان، یار مطلوب میاست که از نظر دسترسی بس

 متراکم                                 باشد. پوشش گیاهی این پارک نسبتا میو برخی امکانات دیگر  کشی آبلوله، کتابخانه، سرویس بهداشتی

با توجه به وسعت  ست.اپناهجویان برای اسکان  استفادهدرصد مساحت پارک قابل  61حدود  ،بوده که با توجه به آن

توان از آن برای اسکان اضطراری پناهجویان سایر نواحی شهر ری نیز استفاده نمود؛ ولی برای این زیاد این پارک، می

 .(59)شکل  در این پارک در نظر گرفته شودتمهیداتی منظور باید 

   
 بوستان دانش و اطراف : تصاویری از فضای داخل59شکل 
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 بوستان زائر -1-0-0-07

مترمربع  3411تان زائر در میدان سلمان فارسی، خیابان قمی قرار گرفته است. بوستان دارای مساحت بوس

اضطراری درصد از مساحت آن قابل استفاده برای اسکان  31حدود  ،باشد که البته با توجه به پوشش گیاهی کممی

ابان قمی و قرار گرفتن در مجاورت حرم توان به عریض بودن خیهای مثبت این بوستان میباشد. از دیگر ویژگیمی

کانکس  ،لوله کش آبتوان به سرویس بهداشتی، اشاره نمود. از امکانات این بوستان می )ع( حضرت عبدالعظیم

 .اندنشان داده شده 61که در شکل  تعدادی آالچیق اشاره نمود مدیریت بحران و

   
 : تصاویری از فضای داخلی بوستان زائر61شکل 

 تان عطر یاسبوس -1-0-0-03

در ضلع جنوبی حرم شاه  احمراین بوستان در محله نفرآباد، خیابان سلمان فارسی، قبل از خیابان هالل

توان به باشد. از امکانات این بوستان میمترمربع می 15111واقع شده است و دارای مساحت  )ع( عبدالعظیم حسنی

                                               اسکان اشاره نمود. با توجه به پوشش گیاهی نسبتا  سرویس بهداشتی، زمین بازی کودکان و تعدادی سکو برای

 . (61)شکل  باشددرصد مساحت این بوستان قابل استفاده برای اسکان اضطراری می 71حدود  متراکم،

  
 : تصاویری از فضای داخلی بوستان عطر یاس61شکل 

 بوستان وحدت اسالمی -1-0-0-01

 ت. در این بوستان مجموعه ورزشی شهر سالم )سولهبوستان وحدت اسالمی در خیابان شهید فدایی واقع شده اس

دارای  و باشدمترمربع می 15111در مجموع دارای مساحت . این بوستان ( قرار گرفته است21الزهرا  چندمنظوره

های مثبت این باشد. از ویژگیمی کشی آبلولهامکانات دیگری نظیر زمین بازی کودکان، سرویس بهداشتی و 



 های امن در تخلیه و اسکان اضطراری در هنگام زلزله در شهر ری و شهریار در استان تهران تعیین مکان        ................................................................................................

       55                                                                                                            پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله  

 متراکم،اشاره نمود. با توجه به پوشش گیاهی نسبتا  آن روهای عریض و دسترسی مطلوبه پیادهتوان ببوستان می

همچنین با توجه به وجود سوله  باشد.درصد مساحت این بوستان قابل استفاده برای اسکان اضطراری می 71حدود 

این فضای گیرد، ن را برعهده میدیدگارسانی به آسیبچندمنظوره در این پارک که در زمان بحران مسئولیت خدمات

 .(62)شکل  قابل استفاده است ،های مجاور و حتی فراتر از محدوده آنپارک برای اسکان پناهجویان بلوک

   

 : تصاویری از فضای داخلی بوستان وحدت اسالمی62شکل 

 بوستان نگار -1-0-0-21

دارای  واتوبوسرانی شهرداری قرار دارد رستگار( و جنب پارکینگ  بلواراین بوستان در مجاورت جاده امین آباد )

قابلیت  ،تراکمکم و با توجه به پوشش گیاهی استمتر مربع  2211باشد. مساحت این پارک حدود دسترسی عالی می

پارکینگ توان از فضا و امکانات اما می ،باشداین پارک دارای هیچ امکاناتی نمیالبته درصد فضا را دارد.  91اسکان تا 

و برق اضطراری( و همچنین از فضای بوستان طراوت )روبروی  آب ،های بهداشتی)نظیر سرویس مجاور آن نیاتوبوسرا

 . (61)شکل  استفاده نمودبرای اسکان در شرایط بحران آن( نیز 

   
 بوستان نگار و اطراف : تصاویری از فضای داخل63شکل 

 بوستان کاج -1-0-0-20

متر با دسترسی  1511با مساحتی حدود  ،یابان عربخواری )کانال آب(این بوستان در مجاورت جاده امین آباد و خ

 2قابلیت اسکان دارد. این بوستان دارای این فضا  درصد 31تا  ،عالی واقع شده است که با توجه به پوشش گیاهی

 . از نکات مثبت آن وجود پارک طراوت در ضلع جنوبی پارک، وجودباشدمیکانکس( به صورت سرویس بهداشتی )

باشد. از روهای عریض، زمین چمن مصنوعی فوتبال و همچنین وجود درمانگاه شهید جمالی در داخل آن میپیاده

 .(64)شکل  اشاره کرد مناسب سرویس بهداشتیو  توان به کمبود آبخورینقاط ضعف آن می
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 بوستان کاج خل و اطرافتصاویری از فضای دا: 64شکل 

 پارک گلگون  -1-0-0-22

واقع شده است. این بوستان به مساحت  بهرام بیگی یابانخ رضازاده، یابانخ بلوار رحیمی،در بوستان گلگون 

این بوستان به سترسی دباشد. می کشی آبو لوله مترمربع دارای امکاناتی نظیر سرویس بهداشتی 7111حدود 

رصد از مساحت آن قابل د 31حدود  ،کم این بوستان                               . با توجه به پوشش گیاهی نسبتا ارزیابی شده استمطلوب 

 . (65)شکل  باشداستفاده برای اسکان اضطراری می

 

 از فضای داخلی بوستان گلگون نمایی: 65شکل 

 بوستان سیزده آبان -1-0-0-21

واقع شده است. امکانات این بوستان شامل بلوار رحیمی  در ،مترمربع 22111با مساحتی حدود این بوستان 

توان به قرار گرفتن های مثبت این پارک میباشد. از جمله ویژگییسرویس بهداشتی و زمین بازی کودکان م

در برای پناهجویان  تواند به ارتقای امنیت این بوستانسیزده آبان در مجاورت آن اشاره نمود که می 163کالنتری 

استفاده  درصد از مساحت آن قابل 71حدود  ،. با توجه به میزان پوشش گیاهی این بوستانکمک کند شرایط بحران

در این پارک همچنین پایگاه پشتیبانی مدیریت بحران وجود دارد که در زمان بحران باشد. برای اسکان اضطراری می

 .(66)شکل  تواند در ارایه خدمات به پناهجویان بسیار مفید باشدمی
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 : تصاویری از فضای داخلی بوستان سیزده آبان66شکل 

 بوستان جانبازان -1-0-0-24

واقع شده شهرداری  21در مجاورت منطقه و بلوار رحیمی  در ،مترمربع 129111با مساحتی حدود این بوستان 

های تخلیه و اسکان اضطراری تواند به عنوان یکی از مکانمی ،که فضا و امکانات مناسبی دارداست و از آنجایی

بهداشتی در ضلع شرقی، غربی و  نظر گرفته شود. امکانات این بوستان شامل چند سرویس این منطقه در درمناسب 

توان های مثبت این پارک میویژگیدیگر . از جمله (67)شکل  باشدجنوبی، زمین بازی کودکان و زمین فوتبال می

پوشش گیاهی این  وضعیتدر مجاورت آن اشاره نمود. با توجه به  47شماره  نشانیبه قرار گرفتن ایستگاه آتش

 باشد.قابل استفاده برای اسکان اضطراری می آنت درصد از مساح 71حدود  ،بوستان

   
 : تصاویری از فضای داخلی بوستان جانبازان67شکل 

 ورزشی -فرهنگی های مجموعه  -2 -0 -1

 ،الزم است به منظور رفع کمبودهای مرتبط با فضاهای اسکان اضطراری ،های موجود در شهر ریدر کنار بوستان

 .اندها معرفی شدهه برخی از مهمترین این مجموعهمستفاده شود. در اداورزشی نیز ا -فرهنگی های از مجموعه

 مجموعه ورزشی شهدای دولت آباد -1-0-2-0

هزار متر مربع و امکانات زمین چمن مصنوعی، خانه کشتی، یک سالن  21این مجموعه ورزشی با مساحت حدود 

های این ه است. با توجه به ویژگیدر خیابان قدس واقع شد (عنوان پارکینگبه)یک فضای باز  همچنینورزشی و 

مدارس  ای ازمطلوب، قرار گرفتن در مجاورت مجموعه              دسترسی نسبتا نوع مالکیت،  ،مجموعه نظیر موقعیت مکانی
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توان آن را می ،کبیر و شریعت( و همچنین فضای مناسباهلل صدر، امیر، تزکیه، عرفان، آیت2)مجموعه مدارس ایثار 

 . (63)شکل  های مناسب برای اسکان اضطراری در نظر گرفتیکی از مکانبه عنوان 

   
 : تصاویری از مجموعه ورزشی شهدای دولت آباد68شکل 

 ابیطالب )ع(ابنمجموعه ورزشی علی -1-0-2-2

واقع شده است.  رحیمیخیابان گلشنی، نرسیده به خیابان فدائیان اسالم، این مجموعه ورزشی در خیابان 

مترمربع  251مترمربع بوده و دارای یک سالن ورزشی به مساحت  2511حدود  مساحت زیربنای این مجموعه

 ارزیابی شده است.مطلوب                  دسترسی آن نسبتا  ،. با توجه به موقعیت مکانی این مجموعه(69)شکل باشد می

  
 )ع( : تصاویری از مجموعه ورزشی علی ابن ابیطالب69شکل 

 ورزشی تفریحی قمر بنی هاشم -مجتمع فرهنگی -1-0-2-1

افتتاح  1191های اختصاصی جانبازان است که در سال این مجموعه یکی از بزرگترین و مجهزترین مجموعه 

متر مربع تحت پوشش شهرداری تهران بوده و شامل امکاناتی نظیر  11111شده است. این مجموعه به وسعت حدود 

نابینایان، سالن تیراندازی، سالن  استخر، زمین چمن بزرگ و کوچک، سالن فوتسال، بسکتبال، والیبال، گلبال

معلوالن و  تردد. این مجموعه همچنین دارای فضایی برای (71)شکل  باشدتئاتر و پیست ویلچررانی میشطرنج، آمفی

هزار متر مربع از این مجموعه سهم فضاهای فرهنگی است که شامل  1خودرو است. حدود  161پارکینگ با ظرفیت 

باشد. این مجموعه با توجه به واقع شدن در خیابان ای، سالن آمفی تئاتر و ... مییارانههای رستوران، سالن بازی

که باید  است آن ایشیشه آن، نمایاز دسترسی خیلی خوبی برخوردار بوده و تنها ویژگی منفی  ،فداییان اسالم

دارای ولیت طراحی شده است، لذا با توجه به اینکه این مجموعه برای جانبازان و افراد دارای معل. سازی شودایمن
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این افراد مورد  برای های اسکان اضطراریتواند به عنوان یکی از گزینهمیامکانات مورد نیاز این اقشار جامعه بوده و 

 آن مورد بررسی قرار گیرد.ای الزم است ایمنی سازه و اجزای غیرسازه . البته برای این منظورتوجه قرار گیرد

   
 صاویری از مجموعه ورزشی قمر بنی هاشم: ت71شکل 

 ءفرهنگسرای وال -1-0-2-4

هنری دروازه ری، سالن اجتماعات  -متر مربع شامل مجموعه فرهنگی 17111فرهنگسرای والء با مساحت حدود 

تاسیس شده است  1131باشد که در سال نگارخانه می و صندلی، سالن ورزشی، زمین بازی کودکان 116با ظرفیت 

باشد. این فرهنگسرا در میدان نماز واقع شده است که از هنری شهرداری تهران می-مان فرهنگیو تحت پوشش ساز

ای امکان استفاده به عالوه بر فضاهای داخلی که در صورت ایمنی سازهگردد. نظر دسترسی بسیار مطلوب برآورد می

باشد و لذا امکان ه نیز بسیار وسیع میعنوان سرپناه اضطراری در شرایط بحران را دارند، فضاهای جانبی این مجموع

باشد. همچنین در این مجموعه پایگاه پشتیبانی مدیریت بحران نصب چادر در شرایط بحران در این فضاها فراهم می

فراهم  پس از زلزلهرسانی به پناهجویان در شرایط تواند ظرفیت مناسبی را برای خدماتاحداث شده است که مینیز 

. با توجه به مالکیت عمومی این فرهنگسرا، امکان استفاده از آن به عنوان سرپناه اضطراری در (71)شکل  نماید

 برخوردار است.نسبت به فضاهای خصوصی شرایط بحران ناشی از زلزله در شهر ری، از پیچیدگی کمتری 

   
 وال ی: تصاویری از فرهنگسرا71شکل 

 کانون فرهنگی تربیتی سمیه -1-0-2-1

 25111حدود  یمساحت از ،بیتی سمیه واقع در خیابان فدائیان اسالم، نبش خیابان مالک اشترکانون فرهنگی تر 

عالوه بر ساختمان یک طبقه کانون )که دارای سالن آمفی تئاتر و برخوردار است. در این مجموعه  هزار متر مربع

مالک اشتر )دارای زمین چمن باشگاه بدنسازی مالک اشتر و مدرسه فوتبال  ،فضای باز ،های مختلف بوده(اتاق
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اند. موقعیت مکانی در پشت ساختمان کانون و در خیابان مالک اشتر واقع شدهموارد اخیر که نیز وجود دارد طبیعی( 

اما وجود یک جایگاه  است،کانون با توجه به قرار گرفتن در خیابان فدائیان اسالم از نظر دسترسی بسیار مطلوب 

در تواند از نقاط ضعف موقعیت مکانی آن بشمار رود. به فاصله صد متری از کانون میسوخت در خیابان فدائیان 

 نمایی از این فضاهای این مجموعه نشان داده شده است. 72شکل 

  
 کانون فرهنگی تربیتی سمیهفضای محوطه : تصاویری از 72شکل 

 اهلل مدرسمجموعه ورزشی آیت -1-0-2-3

بع در میدان فرمانداری، خیابان فرمانداری، جنب متروی شهرری مترمر 11111این مجموعه با مساحت حدود 

 1174باشد که در سال مجموعه ورزشی مدرس تحت پوشش سازمان ورزش شهرداری تهران میواقع شده است. 

ی و طبیعی، سالن رزمی و سالن افتتاح شده و دارای پیست اسکیت، پیست دو و میدانی، زمین چمن مصنوع

با توجه به فضای مناسب این مجموعه،  باشد.مجموعه از نظر دسترسی نیز بسیار مطلوب می اینمنظوره است. چند

توان از ظرفیت آن برای اسکان اضطراری پناهجویان سایر نواحی شهر ری که دچار الزم می در صورت ایجاد تمهیدات

 .(71)شکل  هستند نیز در این مجموعه استفاده نمود ی اسکانکمبود فضا

   
 : تصاویری از مجموعه ورزشی آیت اهلل مدرس73 شکل

 فروشگاه شهروندمحوطه  -1-0-2-7

با توجه به  مکانمتر مربع در خیابان کریمی شیرازی واقع شده است. این  22111با مساحت حدود  مجموعهاین 

استفاده به عنوان مکان  برای ،سرویس بهداشتی 12 و وسیع عمومی، پارکینگ بزرگ، فضای باز مطلوبدسترسی 

با بوستان گلبرگ و قابلیت  آن مجاورت ،باشد. از جمله دیگر نکات مثبت این مرکزاسکان اضطراری بسیار مناسب می

همچنین با توجه به مواد باشد. میدر جهت اسکان تعداد بیشتری از پناهجویان استفاده از فضای باز این بوستان 
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مین برخی نیازهای ضروری افراد پناهجو در اشد، امکان تابغذایی و اقالم بهداشتی که در داخل فروشگاه موجود می

منظور از قبل تدوین و هایی بدینشرایط بحران با استفاده از منابع این فروشگاه وجود دارد. البته الزم است مکانیسم

 .(74)شکل  تا از این ظرفیت به نحو بهینه استفاده شود هماهنگ گردند

    
 و محدوده اطراف آن اه شهروند: تصاویری از فروشگ74شکل 

 مجموعه ورزشی شهرسالم -1-0-2-3

دارای  و واقع شده است هادی رشیدیمترمربع در خیابان  16111این مجموعه ورزشی با مساحتی حدود  :

این مجموعه )جدای از فضاهای باز های مثبت باشد. از ویژگیامکاناتی نظیر زمین چمن، سالن ورزشی و پارکینگ می

 .(75)شکل  اشاره نمودقرار گرفتن پارک گلگون در نزدیکی آن  و آنموقعیت مکانی ن به توامناسب(، می

  
 : تصاویری از مجموعه ورزشی شهر سالم75شکل 

 مجموعه ورزشی شهید صدری -1-0-2-1

)سیزده آبان( واقع شده است.  بزرگراه رجایی، بلوار رحیمیمترمربع، در  13111این مجموعه ورزشی با مساحت 

)شکل  باشددارای امکاناتی زمین چمن طبیعی، سالن کشتی، سالن چند منظوره و سالن بدنسازی میاین مجموعه 

و از فضاهای مناسبی برای استفاده در شرایط  گردد. این مجموعه از نظر دسترسی بسیار مطلوب برآورد می(76

 برخوردار است.برای اسکان پناهجویان بحران 
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 رزشی شهید صدری: تصاویری از مجموعه و76شکل 

 مجموعه ورزشی شهید طالقانی -1-0-2-01

و  واقع شده استبزرگراه رجایی، خیابان امامزاده مترمربع، در  31111این مجموعه ورزشی با مساحت حدود 

نیز از فضای باز . این مجموعه (77)شکل  باشدزمین چمن طبیعی و سالن چند منظوره می ی نظیردارای امکانات

همچنین . باشدمی یبسیار مطلوبنیز در شرایط  از نظر دسترسیاری برخوردار است و مناسبی برای اسکان اضطر

لذا از این  قابل استفاده هستند.ان بحران پناهجویان مهای بهداشتی در این مجموعه جهت رفع نیازهای زسرویس

 نمود.استفاده  و رفع کمبودهای احتمالی فضاهای اسکاندیگر  پشتیبانی ازتوان برای مجموعه می

  

 : تصاویری از مجموعه ورزشی شهید طالقانی77شکل 

  مجموعه های آموزشی  -1 -0 -1

د. از میان مدارس موجود نباشهای آموزشی میو مجموعه مدارس ،اولویت سوم برای اسکان اضطراری در شهر ری

ودهای فضای مورد کمب جهت رفع ،های ایمن برخوردارندمواردی که از فضای باز کافی و یا سازه ،ن شهرستانیدر ا

 گردند.در ادامه معرفی میمهمترین آنها اند که شده در نظر گرفتهنیاز برای اسکان 

 ، تزکیه، عرفان، آیت اهلل صدر، امیر کبیر و شریعت2مجموعه مدارس ایثار  -1-0-1-0

 16111حدود ی مساحتاز مجموع  در ،اندو در خیابان قدس واقع شده همهمگی در مجاورت که  این مجموعه

ی مطلوبوضعیت های قدس، گلبن و عابد نظری عریض بودن خیابانبه سبب از نظر دسترسی  برخوردارند ور مربع مت

بیمارستان آنها به توان به نزدیکی های مثبت موقعیت مکانی این مدارس می. از دیگر ویژگی(73)شکل  دارند

 هستند.              نسبتا  نوسازارس در بلوار قدس اشاره نمود. همچنین تمامی این مد)س( الزهرا صدیقه
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 اهلل صدر، امیر کبیر و شریعت، تزکیه، عرفان، آیت2: تصاویری از موقعیت مجموعه مدارس ایثار 78شکل 

 و هنرستان شهادت (نور والیت)مدارس شهید عباسی، شهید منتظری  -1-0-1-2

نور  یاسه شهید منتظری اند. مدراین مجموعه مدارس در محدوده خیابان دهخدا، خیابان دریابیگ واقع شده

عریض واقع                                   باشد. این مدرسه در خیابانی نسبتا ساختمان دو طبقه مییک متر مربع و  2411والیت دارای مساحت 

های منفی موقعیت مکانی این مدرسه محسوب های مرتفع در اطراف این مدرسه از ویژگیاما وجود ساختمان ،شده

پشت مدرسه نور والیت واقع  ،دو طبقه ساختماندر متر مربع و  2111حت با مسا نیز گردد. مدرسه شهید عباسیمی

از معایب این مرکز آموزشی محسوب  همهای بلند در پشت ساختمان این مدرسه . وجود ساختماناستشده 

 1411یابان دهخدا با مساحت حدود امتداد خدر  ،طبقه 1با ساختمانی گردد. هنرستان کاردانش شهادت نیز می

تواند از عریضی واقع شده است. با این وجود یک ساختمان مرتفع جنب حیاط مدرسه می                      بع و در خیابان نسبتا مترمر

 . (79)شکل  های منفی این مکان باشدویژگی

   
 هنرستان شهادت    مدرسه شهید منتظری    مدرسه شهید عباسی

 نتظری و هنرستان شهادت: تصاویری از موقعیت مجموعه مدارس شهید عباسی، شهید م79شکل 

 زینب )س(، حضرت خدیجه )س( و حضرت معصومه )س( ، حضرت)س( مدارس فاطمه الزهرا -1-0-1-1

 .دهدکرامت یک مؤسسه فرهنگی است که خدمات درمانی، آموزشی، کارآفرینی و حمایتی نیز ارائه میموسسه 

همگی تحت پوشش  )س( و حضرت معصومه )س( ، حضرت زینب)س( ، حضرت خدیجه)س( الزهرامدارس فاطمه

اند. متوسط قدمت طبایی واقع شده خیابان زاهد،برادران شهید بهشتی، خیابان پور خیاباندر  هستند واین موسسه 

و با توجه به اینکه در مجاورت یکدیگر واقع  اندنوسازی شده آنهاهمگی  ولی ،استسال  21این مدارس حدود 
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. از دیگر نکات (31در نظر گرفته شوند )شکل رای اسکان اضطراری مناسب ب فضاییتوانند به عنوان می ،هستند

باشد. همچنین در ضلع جنوبی این مدارس می )ع( مثبت این مجموعه مدارس مجاورت با درمانگاه حضرت علی اصغر

رای بنیز آنها  و امکانات از فضا تواناند که میواقع شده )ع( مجموعه مدارس قاضی طباطبایی، فدک و امام سجاد

 اسکان اضطراری استفاده نمود.

   
 مدرسه حضرت زینب    مدرسه حضرت خدیجه        مدرسه فاطمه زهرا 
 : تصاویری از موقعیت مجموعه مدارس موسسه خیریه کرامت81شکل 

 پورمدارس دکتر بهشتی و شهید حبیب  -1-0-1-4

با توجه  .اندیابان احمدی واقع شدهاین مدارس در محدوده خیابان غیوری شمالی، نرسیده به میدان بروجردی، خ

اند و . هر دوی این مدارس نوسازی شدهی دارندمطلوبوضعیت از نظر دسترسی  ،در خیابان غیوریآنها به قرار گرفتن 

  .(31)شکل  باشندمتر مربع می 7411در مجموع دارای مساحت 

   
 پورهشتی و شهید حبیب: تصاویری از موقعیت و فضای داخلی مجموعه مدارس دکتر ب81شکل 

 مدارس بعثت )پروین اعتصامی(، صدیقه طاهره )ابوریحان(، شهید مرادی )نور ایمان( -1-0-1-1

سینا واقع این مدارس همگی در محدوده خیابان فدائیان اسالم، خیابان عزیزنژاد، کوچه مدرسه و خیابان ابن

بانی کم خیا که در مجاورت ابوریحان مدرسهبخصوص  ،چندان وضعیت مطلوبی ندارنداز نظر دسترسی  واند شده

سینا و بلوار بسیج واقع در این میان، مدرسه شهید مرادی با توجه به اینکه در نبش خیابان ابن عرض واقع شده است.
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متر  7611. این مدارس در مجموع دارای مساحت از بقیه است تراز نظر موقعیت و عرض معبر مطلوب ،شده است

 . (32است )شکل مان هر سه مدرسه نوسازی شده باشند و ساختمربع می

   
  )پروین اعتصامی( و بعثت صدیقه طاهره ،شهید مرادی: تصاویری از موقعیت مجموعه مدارس 82شکل 

 17بهمن  22مدرسه  -1-0-1-3

 مترمربع 911حدود آن مساحت و واقع شده است  خلجیان کوچه شهید ،محمدی خیابان سرگرددر  این دبستان

کمی                                       اما کوچه شهید خلجیان دارای عرض نسبتا  ،مجاورت این مدرسه ساختمان مرتفعی قرار نگرفته. در باشدمی

 . (31)شکل  باشدمی

  
 57بهمن  22: تصاویری از موقعیت مدرسه 83شکل 

 مدرسه عفت آهنگری  -1-0-1-7

اه کریمی، متر مربع در بزرگر 1311با مساحت حدود  ،شهریور و پیامبر اعظم سابق( 17)مدرسه عفت آهنگری 

افتتاح گردیده است. وضعیت عرض معبر و دسترسی این مرکز  1193در سال  وخیابان حکیم الهی واقع شده 

همچنین ساختمان آن نوساز بوده و به نظر می رسد از ایمنی الزم در برابر زلزله برخوردار  باشد.آموزشی مطلوب می

 (.34باشد )شکل 
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 ه عفت آهنگری: تصاویری از موقعیت مدرس84شکل 

 مدرسه شهدای چیت ری -1-0-1-3

متر مربع واقع شده و  5111با مساحتی حدود  خیابان غیبی بین خیابان ملت و خیابان حسن پوراین مدرسه در 

های . از دیگر ویژگیی داردمطلوب       نسبتا  وضعیت یده است. این مدرسه از نظر دسترسیدتاسیس گر 1163در سال 

، نبود ساختمان مرتفع در کنار مدرسه و (35مجاور آن )شکل  ض بودن خیابانتوان به عریمثبت این مدرسه می

البته وضعیت ساختمان و دیوارهای حیاط این مدرسه چندان وجود یک زمین فوتبال در مجاورت مدرسه اشاره نمود. 

سکان اضطراری توان برای امطلوب نیست و در اثر زلزله احتمال تخریب آن وجود دارد، ولی از محوطه حیاط آن می

 استفاده نمود.

  
 : تصاویری از موقعیت مدرسه شهدای چیت ری85شکل 

 ایمدرسه شاهد آیت اهلل خامنه -1-0-1-1

در خیابان فدائیان اسالم، خیابان رحیمی، خیابان شیرمحمدی مترمربع  2611با مساحت حدود این دبیرستان 

خیابان در مجاورت و  بودهدسترسی خوبی برخوردار مدرسه از  باشد.میدو طبقه است و دارای ساختمانی  واقع شده

بوده و  نیز عریض مدرسه بدر(. 36باشد )شکل                                    همچنین مساخت حیاط آن نسبتا  وسیع می است. واقع شدهاصلی 

 . آالت سنگین به داخل آن وجود داردامکان تردد ماشین
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 ای: تصاویری از موقعیت و فضای داخلی مدرسه آیت اهلل خامنه86شکل 

 دبیرستان شهید مدرسو آموزشگاه کوثر  -1-0-1-01

واقع  کوچه رمضانی متر مربع در بزرگراه بسیج، خیابان شهدای مظلوم، 1211با مساحت حدود  کوثر موزشگاهآ

ساز جمع خیرین مدرسهمالهدی صدر نام داشت که توسط بنت ،شده است. این مدرسه پیش از نوسازی

 1این آموزشگاه در برداری رسید. در حال حاضر به بهره 1197د و در سال بازسازی گردی های استان تهرانشهرستان

دبیرستان هیئت امنایی مدرس نیز رو به باشد. می منظورهه، کتابخانه و سالن چندنمازخان ی نظیردارای امکاناتطبقه 

خته شده است. متر مربع در سه طبقه سا 5411روی آموزشگاه کوثر واقع شده است. این مدرسه با مساحت حدود 

های اخیر نوسازی شده است. هر دو مدرسه از فضای باز در سال وتاسیس گردیده است  1152این مدرسه در سال 

توان به عرض معبر کم می ،های منفی موقعیت مکانی این دو مرکز آموزشیاز ویژگی .مناسبی برخوردارند       نسبتا 

تصاویری از این دو مدرسه  ،37در شکل اشاره نمود.  هاطراف آنهای مرتفع در اها و همچنین وجود ساختمانخیابان

 نشان داده شده است.

  
 : تصاویری از موقعیت آموزشگاه کوثر و مدرسه شهید مدرس87شکل 

 الزمانیمدارس واقع در محدوده خیابان خانلری و خیابان صاحب -1-0-1-00

ای از مدارس واقع مجموعه ،ن خانلریو خیابا )عج( الزمانین)ع( محدوده خیابان صاحبدر خیابان امام حس

باشد و با توجه به اینکه همگی در کنار یکدیگر واقع مترمربع می 31111اند. مساحت این مدارس در مجموع شده

ن مجموعه دسترسی نکات مثبت ایدیگر . از فراهم نمایندمناسبی برای اسکان اضطراری  فضاید نتوانمی ،اندشده
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 دراین مجموعه  قرار دارد. نژادآریو مصلی مجموعه فرهنگی ورزشیدر کنار این مدارس  باشد.خوب آنها نیز می

باشد. در این می متر مربع 17111حدود آن مساحت  واقع شده است و المبینبست فتحبن ،الزمانصاحبخیابان 

 و ... میدانی پیست دو و، نفر 131سالن اجتماعات با گنجایش امکاناتی نظیر زمین فوتبال چمن مصنوعی، مجموعه، 

  .(33)شکل  است نظیرکم استان و کشور سطح دروجود دارد. امکانات و فضاهای این مجموعه 

   
 نژادمصلی مجموعه فرهنگی ورزشی: تصاویری از فضای داخلی 88شکل 

 )س( مدرسه مکتب زهرا -1-0-1-02

. برج تاریخی طغرل در روبروی در خیابان کاظمی واقع شده استمترمربع  1511این مدرسه با مساحت حدود 

توان از که می واقع شده استاما روبروی آن بوستان نغمه  ،این مدرسه قرار دارد. این مدرسه فضای باز زیادی ندارد

. این مدرسه از و از امکانات مدرسه برای پشتیبانی از نیازهای پناهجویان استفاده کرد فضای باز آن استفاده نمود

 .(39)شکل  استواقع شده عریضی        نسبتا خیابان  در مجاورتدار است و دسترسی خوبی برخور

   
 )س( مکتب زهرا: تصاویری از موقعیت و فضای داخلی مدرسه 89شکل 

 رس بنویدی و شکرابیامد -1-0-1-01

مجموع قدمت دارند. سال  21و حدود  انداین دو مدرسه در مجاورت یکدیگر در خیابان مهاجری واقع شده

روهای عریض، مجاورت مثبت این مدارس دسترسی عالی، پیاده نکات. از باشدمی متر مربع 4211د حدو آنها مساحت

 .(91)شکل  باشدسرای محله اقدسیه مینزدیکی به با فضای سبز و 
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 : تصاویری از موقعیت و فضای داخلی مدرسه بنویدی و مدرسه شکرابی91شکل 

 خیابان معلم و یمجموعه مدارس واقع در خیابان زکریای راز -1-0-1-04

 و مجموعاند واقع شدهخیابان تربیت معلم  ،در خیابان بیات ،سال 21تا  11با قدمت این مجموعه مدارس 

آنها و دسترسی مکانی موقعیت  ،یکدیگراین مدارس با مجاورت  باشد.می مترمربع 44111حدود آنها مساحت 

 .(91)شکل  درآوفراهم میبرای اسکان اضطراری  را مطلوب، فضای مناسبی

    
 مدرسه خوارزمی  مدرسه باقری هنرستان فنی و حرفه ای موفقیان دی 13مدرسه             

 خیابان معلم و : تصاویری از موقعیت و فضای داخلی مجموعه مدارس واقع در خیابان زکریای رازی91شکل 

 مدرسه سلمان فارسی -1-0-1-01

دو و سرویس بهداشتی  6دارای و ساخته شده است ر مربع مت 2111با مساحت حدود  1161این مدرسه در سال 

دسترسی  ،آسیب پذیریاز نقاط ضعف آن است. یک زیرزمین با کاربری پناهگاه دارای باشد. این مدرسه درب می

 .(92)شکل  باشدنامناسب و عرض معبر کم و همچنین وجود ساختمانهای ناامن در مجاورت حیاط مدرسه می

   
 درسه سلمان فارسیمویری از موقعیت و فضای داخلی : تصا92شکل 
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 مدرسه عترت )رجائی( -1-0-1-03

ما )در خیابان فرعی قربانی  ساخته شده است و 1175سال  در ،متر مربع 2511مساحت حدود با این مدرسه 

سرویس بهداشتی در حیاط مدرسه و یک سرویس در داخل  11مدرسه دارای  .قرار دارد (بین عربخواری و جمالی

نقاط ز است. ا                                     وجود ندارد و حیاط آن نیز نسبتا  وسیعبلند  اختماندر اطراف مدرسه س. (91)شکل  تمان استساخ

 اشاره نمود.دسترسی نامناسب و عرض معبر کم به  توانمی این مدرسهضعف 

   
 : تصاویری از فضای داخلی مدرسه عترت93شکل 

 مدارس فضیلت و دانشمند -1-0-1-07

اند و در مجموع دارای مساحت قرار گرفته ی، خیابان امانی شمالی، خیابان شانزدهمبلوار رحیماین مدارس در 

با توجه به قرارگیری در و  ی دارندمطلوب       نسبتا  وضعیت باشند. این مدارس از نظر دسترسیمترمربع می 4211حدود 

اضطراری پناهجویان  ها در شرایط بحران برای اسکانامکان اشتراک ظرفیت ،روبروی مجموعه ورزشی شهر سالم

  وجود دارد.

 دینانی )نیکان، شهدای فوالد، رحمانی(-مدارس خیابان مصطفی خمینی -1-0-1-03

در خیابان دینانی واقع  قدمت دارند و سال 11 متر مربع حدود 11111با مجموع مساحت حدود این مدارس 

ن در شرایط بحران قابل استفاده که ظرفیت آ سالن ورزشی قرار داردیک اند. در مجاورت مدرسه شهدای فوالد، شده

با این وجود  ،برخوردارنددسترسی خوبی از فضای باز کافی و  همچنین . این مدارسباشدبرای اسکان پناهجویان می

 و دیوارهای جانبی از نکاتی است که نیاز به بررسی بیشتر دارد.)با توجه به قدمت آنها( ها پذیری ساختمانآسیب

   
 مدرسه رحمانی  مدرسه نیکان              ای فوالد مدرسه شهد     

 دینانی -مدارس خیابان مصطفی خمینی : تصاویری از موقعیت 94شکل 
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 17بهمن  22مدارس غیردولتی غیوری و  -1-0-1-01

بابویه و های ابندر خیابان ،متر مربع 3111ساختمان با مجموع مساحتی حدود  1مجموعه مدارس غیوری در 

باشد. سرویس داخل ساختمان می 1سرویس بهداشتی در حیاط و  11دارند. هر ساختمان دارای پور قرار شهید تقی

باشد. از نکات مثبت این مجموعه فضای باز بزرگ، وجود یک می 1136و دیگری  1171سال ساخت دو ساختمان 

مجاورت آرامگاه شیخ بهمن نیز در  22باشد. مدرسه های بلند در مجاورت آنها میورزشگاه و عدم وجود ساختمان

باشد. دسترسی به این مدارس بسیار مطلوب است و لذا در متر مربع می 6111صدوق قرار دارد و مساحت آن حدود 

 . (95)شکل  اسکان اضطراری استفاده نمودتوان از فضای آنها برای ، میهای الزمصورت هماهنگی

    
 و غیوری 57بهمن  22 مدارس: تصاویری از 95شکل 

 مدارس آزادگان و ناصری -1-0-1-21

ضلع جنوبی بوستان سیزده آبان قرار  ،این مدارس در بلوار سیزده آبان، خیابان عنایتی، خیابان طباطبایی

باشند. در اطراف این مدارس ساختمان مترمربع می 4111اند. این مدارس در مجموع دارای مساحت گرفته

 ارای عرض مطلوب هستند.های اطراف دو خیابان قرار نگرفتهای بلندمرتبه

 دانشگاه پیام نور -1-0-1-20

 واقع گردیده و دردر تقاطع خیابان عربخواری و ناصری  ،متر مربع 17111با مساحت حدود دانشگاه پیام نور 

. روبروی آن کانال آب و فضای سبزی قرار دارد. فضای داخل و بیرون از دانشگاه برای ساخته شده است 1135سال 

 وجودتوان به دسترسی عالی، فضای باز مناسب، باشد. از مزایای این دانشگاه میمناسب میاسکان اضطراری بسیار 

 سوله ورزشی با دو درب ورودی و تهویه مناسب اشاره نمود.برخورداری از های متعدد، فضای پارکینگ مناسب و درب

 تصاویری از این مجموعه نشان داده شده است. ،96در شکل 

    
 ری از موقعیت و فضای داخلی دانشگاه پیام نور: تصاوی96شکل 
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 مراکز مذهبی  -4 -0 -1

برخوردارند. هرچند این اماکن مذهبی از فضای مناسبی  اغلب در شهر ری مراکز مذهبی مختلفی وجود دارد که

لیکن در این مطالعه این مراکز به  ،دیدگان قابل استفاده هستندبه عنوان مراکزی جهت اسکان اضطراری آسیب

به دلیل  ،اند. تنها یک مورد یعنی آستان مقدس شیخ صدوقراکز پشتیبان مدیریت بحران در نظر گرفته شدهعنوان م

تقاطع بزرگراه  در این مرکز مذهبیبه عنوان فضای اسکان اضطراری در محاسبات وارد شده است.  ،محدودیت فضا

سرویس  12باشد و دارای متر مربع می 14111آوینی در خیابان ابن بابویه قرار دارد و مساحت آن حدود شهید 

نشانی، پمپ آب، قابلیت استفاده از محوطه درب ورودی، شیر آتش 5توان به . از مزایای این مرکز میاستبهداشتی 

وجود قبرهایی در  درحالیکه از معایب آن ؛روهای عریض و همچنین دسترسی مناسب اشاره نمودداخل صحن و پیاده

این مرکز دارای فضا، امکانات و  اینکهبا توجه به . ندای اسکان اضطراری مکان مناسبی نیستباشد که برمحوطه می

به عنوان فضای  صحن و اطراف آندرصد فضای  11تنها  به دلیل ذکر شده، ولی ،باشددسترسی بسیار خوبی می

 .(97)شکل  اضطراری در نظر گرفته شده است اسکان

    
 آستان مقدس شیخ صدوق و اطراف ت و فضای داخل: تصاویری از موقعی97شکل 

 تخلیه امن و اسکان اضطراری در شهر ریهای نقشه  -2 -1

الزم است  ، ابتدابرای اسکان پناهجویان شهر ریبینی شده در ریزی برای تخصیص فضاهای پیشبرنامهمنظور به

شهر ری  رض شده است که کل جمعیتوی اول فیسناراین مطالعه در گردد. در تعیین  بلوکدر هر تعداد پناهجویان 

و فضاهای مورد نیاز برای اسکان  لرزه و یا هشدار مسئوالن(نیازمند اسکان اضطراری هستند )مثال به دلیل وقوع پیش

های سرشماری نفوس و مسکن مرکز آمار ایران( تعیین های مختلف )براساس دادهاضطراری این جمعیت در بلوک

افرادی که در در گام بعد شود. ، اگر تعداد پناهجویان کمتر باشد نیز مشکلی ایجاد نمیگردیده است. در این شرایط

یابند و درصورت کمبود ظرفیت ها اختصاص میمتر از این فضاها سکونت دارند به این مکان 511شعاع کمتر از 

 گردند. یابی میرد نظر( مکانبینی شده، مازاد پناهجویان در سایر فضاهای موجود در منطقه )در شعاع مومراکز پیش

 گردیدهارائه  2جدول آوری گردیده در های میدانی جمعمشخصات و اطالعات این مراکز که براساس برداشت

است. همانطور که در این جدول نشان داده شده است، مجموع مساحت کل فضاهای تخلیه و اسکان اضطراری 

مترمربع برای  333791که از این میزان، فضایی به مساحت مترمربع برآورد شده است 1119699منتخب معادل 

، قابلیت )دو متر مربع به ازای هر نفر( اسکان پناهجویان قابل استفاده است. این مقدار طبق ضوابط معرفی شده قبلی

ایت های مسکونی تا این فضاها )با رعباشد. البته با توجه به وضعیت فاصله بلوکنفر را دارا می 444197پذیرش 

نفر  111191متری( و همچنین سایر مالحظات معرفی شده قبلی، در مجموع حداکثر  511سطح پوشش حداکثر 

با توجه به ضرورت ایجاد فضاهای  ،از سوی دیگرها برای اسکان اضطراری استفاده نمایند. توانند از این مکانمی
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دیدگان قابل استفاده خواهد سکان اضطراری آسیبتنها نیمی از این فضا برای ا ،بین چادرها ه ایمنعمومی و فاصل

 براین اساسها برای اسکان اضطراری استفاده نمایند. توانند از این مکاننفر می 131711در مجموع حداکثر بود. لذا 

 هزار نفر نیازمند فضاهای جدید و یا استفاده از فضاهای دورتر خواهند بود. 131در سناریوی اول، حدود 

  در سناریوی اولبینی شده برای تخلیه و اسکان اضطراری در منطقه شهر ری اهای پیش: فض2جدول 

 نام گروه ردیف
 ظرفیت مساحت )مترمربع(

 )نفر(

 هایبلوک تعداد

 پوشش تحت

 افراد تعداد

 استفادهقابل کل یافته تخصیص

1 

بوستان
 و 

ی
ضا
ف

 
سبز
 

 991 2 998 1996 4989 هجرت

 4416 11 4437 8874 25355 ماهور 2

 5615 30 5640 11281 32230 گلمهر 3

 1161 18 3176 6351 18147 بهشت 4

 1226 6 1226 2452 8172 دولت 5

 4921 13 4920 9840 28115 فراهانیان 6

 15721 98 15723 31447 89848 آرا جهان 7

 5650 24 5664 11329 32368 دستواره 8

 4642 28 4691 9382 26806 کمیل 9

 3885 22 3890 7779 25931 چمران بوستان 10

 4716 26 4736 9472 27064 ایثار 11

 4208 10 4808 9615 24038 زاده حسن شهید 12

 3390 8 3398 6796 16990 اصناف بوستان 13

 5769 26 5840 11681 33374 مدرس 14

 8909 55 9030 18060 60200 دانش 15

 1604 11 1682 3364 8411 زائر 16

 2568 16 2679 5359 15310 عطریاس 17

 6225 23 6231 12461 35603 اسالمی وحدت 18

 501 1 517 1033 2296 نگار 19

 691 2 692 1384 3459 کاج 20

 1456 5 1457 2914 7286 گلگون 21

 3935 13 3951 7902 22577 آبان سیزده 22

 0 0 22665 45331 129516 آبان 23

24 

مراکز
 

ی
فرهنگ

- 
ی
ورزش

 

 4011 46 4060 8120 20301 آباد دولت شهدای

 575 4 578 1157 2570 )ع( علی امام 25

 6935 13 6952 13904 30898 هاشمبنی قمر 26

 7371 35 7450 14899 37248 ءوال یفرهنگسرا 27

 3696 16 3742 7484 24945 سمیه فرهنگی کانون 28

 6160 57 6241 12482 31205 مدرس 29

 1395 17 3897 7794 22268 شهروند 30

 3631 24 3691 7381 16403 شهرسالم 31

 3068 13 3189 6378 18222 صدری شهید 32

 5047 10 16365 32730 81824 طالقانی شهید 33
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  ادامه ...: 2جدول 

 نام گروه ردیف
 ظرفیت مساحت )مترمربع(

 )نفر(

 هایبلوک تعداد

 ششپو تحت

 افراد تعداد

 استفادهقابل کل یافته تخصیص

34 
مراکز
 

ی
آموزش

 
 عرفان، تزکیه، ،رایثا مدارس مجموعه

 شریعت و کبیرامیر صدر، اهلل آیت
15860 5551 2776 37 2773 

35 
 منتظری عباسی، شهید مدارس مجموعه

 شهادت هنرستان و والیت نور و
8071 2825 1412 11 1411 

36 

 زینب، حضرت الزهرا، اطمهف مدارس

 معصومه حضرت و )س( خدیجه حضرت

 )س(

19594 6858 3429 11 3346 

37 
 شهید مدرسه بهشتی و دکتر مدرسه

 پور حبیب
7455 2609 1305 8 1303 

38 
 صدیقه اعتصامی، پروین و بعثت مدارس

 مرادی شهید ابوریحان، و طاهره
7605 1977 989 6 816 

 140 1 156 312 891 57 بهمن 22 مدرسه 39

 112 4 314 627 1792 آهنگری عفت مدرسه 40

 365 10 871 1741 4975 ری چیت مدرسه 41

 395 2 398 795 2651 ایهخامن اهلل آیت شاهد مدرسه 42

 836 7 840 1680 6718 مدرس شهید دبیرستان و کوثر آموزشگاه 43

44 
 خانلری خیابان محدوده در واقع مدارس

 الزمانیصاحب ابانخی و
79680 23904 11952 65 11911 

 108 1 175 350 1399 زهرا میثم مکتب مدرسه 45

 802 3 846 1692 4230 بنویدی شکرابی 46

47 
 تربیت خیابان در واقع مدارس مجموعه

 معلم
44606 13382 6691 23 6641 

 896 1 3400 6800 17000 نور پیام دانشگاه 48

 412 2 412 824 2061 فارسی انسلم مدرسه 49

 415 3 440 880 2513 عترت مدرسه 50

 1961 3 1940 3880 11087 دینانی خیابان در واقع مدارس مجموعه 51

 735 5 744 1489 4253 دانشمند و فضیلت مدارس 52

 836 5 859 1718 4295 ناصری و آزادگان مدارس 53

54 

ی
مذهب

 

 8120 35 8175 16349 108994 صدوق شیخ مقدس آستان

 131711 926 222337 444674 1319699 مجموع

های واقع در این منطقه به فضاهای موجود نشان داده شده است. همانطور که نحوه تخصیص بلوک 93در شکل 

های دارای جمعیت به علت آنکه دسترسی مناسب به فضاهای اسکان گردد، برخی از بلوکدر این شکل مالحظه می

برای  کافیهای اسکان موجود در مجاورت آنها کمتر از میزان مورد نیاز باشد، فاقد فضای ند یا ظرفیت مکانندار

هستند. لذا الزم است تامین فضاهای جدید برای این مناطق در برنامه توسعه شهری پناهجویان اسکان اضطراری 

 مورد توجه قرار گیرد. 



 های امن در تخلیه و اسکان اضطراری در هنگام زلزله در شهر ری و شهریار در استان تهران تعیین مکان        ................................................................................................

       75                                                                                                            پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله  

 

 ریوی)سنا شش آنها برای تخلیه و اسکان اضطراری جمعیت در منطقه شهر ریبینی شده و سطح پو: فضاهای پیش98شکل 

 اول(
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تر بوده و تنها برآورد تعداد پناهجویان واقعی ،1-4توضیحات ارایه شده در بخش  و براساسدر سناریوی دوم 

به عنوان  (درصد جمعیت 71 حدودهای اضطراری هستند )افرادی که در شرایط بحران متقاضی اسکان در سرپناه

متر از این فضاها  511افرادی که در شعاع کمتر از در این سناریو نیز . انددر نظر گرفته شدهپناهجویان احتمالی 

صورت کمبود  یابند و درها اختصاص میبه این مکان ،(2جدول های ارائه شده در سکونت دارند )با توجه به ظرفیت

یابی ان در سایر فضاهای موجود در منطقه )در شعاع مورد نظر( مکانبینی شده، مازاد پناهجویظرفیت مراکز پیش

همانطور که پیشتر اشاره در این چارچوب و  .ارایه شده است 1جدول در  یو. اطالعات مرتبط با این سنارگردندمی

ه مترمربع برآورد شده است ک 1119699مجموع مساحت کل فضاهای تخلیه و اسکان اضطراری منتخب معادل  ،شد

مترمربع برای اسکان پناهجویان قابل استفاده است. این مقدار طبق  444674از این میزان، فضایی به مساحت 

درصد جمعیت به  71باشد. حال با در نظر گرفتن نفر را دارا می 222117ضوابط معرفی شده قبلی، قابلیت پذیرش 

متری(، در  511سکونی تا این فضاها )با رعایت حریم های معنوان تعداد پناهجویان و با توجه به وضعیت فاصله بلوک

نحوه  99در شکل  بر این اساسها برای اسکان اضطراری استفاده نمایند. توانند از این مکاننفر می 172151مجموع 

 های واقع در این منطقه به فضاهای موجود نشان داده شده است.تخصیص بلوک

 (سناریوی دومپناهجویان در منطقه شهر ری ) یه و اسکان اضطراریبینی شده برای تخل: فضاهای پیش3جدول 

 نام گروه ردیف
 مساحت )مترمربع(

 (نفر) ظرفیت
 هایبلوک تعداد

 پوشش تحت

 افراد تعداد

 استفاده قابل کل یافته تخصیص

1 

بوستان
 و 

ی
ضا
ف

 
سبز

 

 967 3 998 1996 4989 هجرت

 4376 13 4437 8874 25355 ماهور 2

 5444 41 5640 11281 32230 گلمهر 3

 3170 23 3176 6351 18147 بهشت 4

 1207 7 1226 2452 8172 دولت 5

 4918 26 4920 9840 28115 فراهانیان 6

 11950 102 15723 31447 89848 آرا جهان 7

 4705 26 5664 11329 32368 دستواره 8

 4691 37 4691 9382 26806 کمیل 9

 3807 27 3890 7779 25931 چمران بوستان 10

 4733 35 4736 9472 27064 ایثار 11

 4656 23 4808 9615 24038 زاده حسن شهید 12

 1194 19 3398 6796 16990 اصناف بوستان 13

 5782 38 5840 11681 33374 مدرس 14

 8502 64 9030 18060 60200 دانش 15

 1670 19 1682 3364 8411 زائر 16

 1798 16 2679 5359 15310 عطریاس 17

 4358 23 6231 12461 35603 اسالمی وحدت 18

 351 1 517 1033 2296 نگار 19

 691 3 692 1384 3459 کاج 20

 1445 6 1457 2914 7286 گلگون 21

 3875 21 3951 7902 22577 آبان سیزده 22

 0 0 22665 45331 129516 آبان 23
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 ...ادامه : 3جدول 

 نام گروه ردیف
 مساحت )مترمربع(

 (نفر) ظرفیت
 هایبلوک تعداد

 پوشش تحت

 افراد تعداد

 استفاده قابل کل یافته تخصیص

24 

مراکز
 

ی
فرهنگ

 -
 

ی
ورزش

  

 4013 54 4060 8120 20301 آباد دولت شهدای

 566 6 578 1157 2570 علی امام 25

 6941 22 6952 13904 30898 هاشم بنی قمر 26

 6054 37 7450 14899 37248 وال فرهنگسرا 27

 3637 20 3742 7484 24945 سمیه فرهنگی کانون 28

 6211 60 6241 12482 31205 مدرس 29

 3021 20 3897 7794 22268 شهروند 30

 1691 30 3691 7381 16403 شهرسالم 31

 1135 25 3189 6378 18222 صدری شهید 32

 3533 10 16365 32730 81824 نیطالقا شهید 33

34 

مراکز
 

ی
آموزش

 

 اهلل آیت عرفان، تزکیه، ،2 ایثار مدارس مجموعه
 شریعت و کبیر امیر صدر،

15860 5551 2776 51 2741 

35 
 و منتظری شهید عباسی، شهید مدارس مجموعه

 شهادت هنرستان و والیت نور
8071 2825 1412 13 1405 

36 
 حضرت زینب، حضرت الزهرا، فاطمه مدارس

 معصومه حضرت و خدیجه
19594 6858 3429 17 3380 

 1111 9 1305 2609 7455 پور حبیب شهید مدرسه و بهشتی دکتر مدرسه 37

38 
 و طاهره صدیقه اعتصامی، پروین و بعثت مدارس

 مرادی شهید ابوریحان،
7605 1977 989 19 986 

 143 2 156 312 891 57 بهمن 22 مدرسه 39

 112 5 314 627 1792 آهنگری عفت مدرسه 40

 612 10 871 1741 4975 ری چیت مدرسه 41

 394 3 398 795 2651 ایخامنه اهلل آیت شاهد مدرسه 42

 832 8 840 1680 6718 مدرس شهید دبیرستان و کوثر آموزشگاه 43

44 
 و خانلری خیابان محدوده در واقع مدارس

 الزمانیبصاح خیابان
79680 23904 11952 80 11951 

 161 2 175 350 1399 زهرا میثم مکتب مدرسه 45

 315 5 846 1692 4230 بنویدی شکرابی 46

 6665 40 6691 13382 44606 معلم تربیت خیابان در واقع مدارس مجموعه 47

 627 1 3400 6800 17000 نور پیام دانشگاه 48

 407 3 412 824 2061 فارسی سلمان مدرسه 49

 415 4 440 880 2513 عترت مدرسه 50

 1891 4 1940 3880 11087 دینانی خیابان در واقع مدارس مجموعه 51

 744 6 744 1489 4253 دانشمند و فضیلت مدارس 52

 852 6 859 1718 4295 ناصری و آزادگان مدارس 53

54 

ی
مذهب

 

 8131 58 8175 16349 108994 صدوق شیخ مقدس آستان

 172153 1203 222337 444674 1319699 مجموع
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درصد جمعیت در منطقه شهر  71بینی شده و سطح پوشش آنها برای تخلیه و اسکان اضطراری برای : فضاهای پیش99شکل 

 دوم( یری )سناریو

 

قابل گردد، در این سناریو فضاهای منتخب برای اسکان اضطراری درصد همانطور که در این شکل مالحظه می

های این منطقه به علت تراکم باالی باشند، لیکن در برخی از بافتتوجهی از ساکنین در شرایط بحران مناسب می
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های اسکان موجود در مجاورت جمعیت و بافت متراکم، دسترسی مناسب به این فضاها وجود ندارد و یا ظرفیت مکان

ها این شرایط الزم است تامین فضاهای جدید در این بافت باشد. درکمتر از میزان مورد نیاز می ،های شهریبلوک

های اسکان های دولتی و خصوصی برای تامین نیازمندیهای موجود بخشمورد توجه قرار گیرد و از ظرفیت

های تفصیلی بایست نسبت به تامین فضاهای الزم در طرحمدت استفاده شود. در درازمدت نیز میاضطراری در کوتاه

  شهری توجه الزم مبذول شود.و توسعه 

نشان داده شده است. تعداد  در این سناریو های فاقد فضای تخلیه و اسکان اضطراریموقعیت بلوک 111در شکل 

به منظور مشخص شده است.  4جدول در  نیزها و فضای مورد نیاز در این بافتفاقد فضای اسکان افراد پناهجو 

نامگذاری و  5تا  1با اعداد  ،های فاقد فضای اسکانربوطه، مجموعه بلوکتسهیل استفاده از این جدول و شکل م

نفر از ساکنین این منطقه فاقد  32172سناریو دوم  به گردد، با توجهاست. همانطور که مالحظه میداده شده  نمایش

مساحت کل  مکانی برای تخلیه و اسکان اضطراری هستند و الزم است نسبت به تامین فضاهای مورد نیاز )به

 متر مربع( در نقاط مختلف مندرج در سطح منطقه برای این افراد اقدام نمود.  164144

 )سناریوی دوم( های فاقد فضای تخلیه و اسکان اضطراری در منطقه شهر ریبلوک : گروه4جدول 
 فضای مورد نیاز )متر مربع( تعداد افراد پناهجو تعداد بلوک ها نام گروه

1 99 25126 51652 

2 111 19239 13573 

1 17 7541 15131 

4 126 21234 46563 

5 25 6611 11266 

 164144 82172 398 مجموع

های اسکان موجود در هایی که فاقد دسترسی مناسب به فضاهای اسکان هستند یا ظرفیت مکاندر مورد مکان

ریزی برای استفاده از سایر اهای جدید یا برنامهباشد، الزم است ایجاد فضمیمجاورت آنها کمتر از میزان مورد نیاز 

فضاهای ایمن موجود )فضاهای آموزشی، اماکن متعلق به بخش خصوصی و ...( در برنامه توسعه شهری مورد توجه 

 وجودبرای تخلیه و اسکان اضطراری  مناسب هایمکان ،های فوقمتری از گروه 511قرار گیرد. در فاصله استاندارد 

، مجموعه ورزشی طالقانی و دانشگاه پیام نور به ءوال یا بوستان جهان آرا، وحدت اسالمی، آبان، فرهنگسراام ؛ندارند

ها بوده که در صورت پناهجویان این گروه بلوکاسکان و دارای ظرفیت برای  مناسبهای ترین مکانترتیب نزدیک

توان از بخش بیشتری از فضای می ،نقل(وکان حملها )نظیر فراهم نمودن اماین بلوک انایجاد تمهیداتی برای ساکن

د در تعامل با سایر نتوانها برای اسکان اضطراری پناهجویان استفاده نمود. همچنین مسئولین ذیربط میاین مکان

ها یا اشخاص حقیقی در این سایر ارگان به های دولتی، عمومی یا بخش خصوصی، از فضاهای موجود متعلقدستگاه

مالکین  باهای ذیربط منظور الزم است قراردادهایی فیمابین دستگاهد. بدیننبرای زمان بحران استفاده نمایها بافت

های نسبت به تملک زمینذیربط مسئولین  بایستمیهای بلندمدت، ریزیاماکن منعقد گردد. البته در برنامهاین 

این  از د و در شرایط عادی نیزنر این فضاها اقدام نمایمورد نیاز و تبدیل آن به پارک و فضای سبز برای تامین پایدا

 شود. فضاها برای بهبود شرایط زیست محیطی و خدماتی شهر استفاده 

بایست نسبت به از هم اکنون مسئولین مربوطه مینیز  شرایط بحران ی موجود برایفضاها سازیآمادهمنظور به

های ذیربط برای پناهجویان اقدام نمایند و ابق با دستورالعملتامین نیازمندهای حداقلی برای اسکان اضطراری مط
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های بهداشتی، تامین اقالم، تجهیزات امدادی و شیر مشکالت موجود )نبود منابع آب اضطراری، کمبود سرویس

امات برخی از این اقد ( به نحوی مورد توجه قرار گرفته و برطرف گردد.رفع معضالت ایمنی و امنیتی و ...نشانی، آتش

 در ادامه این بخش معرفی شده است.

 

 )سناریوی دوم( های جمعیتی فاقد فضای تخلیه و اسکان اضطراری در منطقه شهر ری: بلوک111شکل 
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 برنامه توسعه منابع اضطراری  -1 -1

کمبود اقالم  ،های مرتبط با فضای اسکان اضطراریدر کنار چالش، شهر ریدر شرایط بحران ناشی از زلزله در 

را تحت تاثیر قرار دهد و عملیات  پناهجویانی، سالمت    جد  مشکلی تواند به عنوانمینیز نیاز بازماندگان زلزله مورد 

واکنش اضطراری را با مشکل مواجه نماید. لذا الزم است مسئوالن مدیریت بحران نسبت به تامین منابع مورد نیاز 

ت الزم را قبل از رخداد زلزله احتمالی به انجام برسانند. برای شرایط بحران )آب، غذا، پتو، چادر و ...(، اقداما

سازی، توزیع و نگهداری شوند که فرایند تامین، ذخیره اجرابینی و ها و راهکارهایی پیشبایست برنامهمنظور میبدین

موجود برای  منابع مالی و امکاناتذاتی . با توجه به محدودیت پوشش دهندکاالهای مورد نیاز در شرایط بحران را 

الزم است برنامه تامین نیازهای پناهجویان در مراکز اسکان اضطراری بصورت بهینه طراحی شود؛ به ، مدیریت بحران

آماده عمده امکانات مورد نیاز پناهجویان در این مراکز ایجاد شده باشد. در واقع  ،ای که پیش از رخداد زلزلهگونه

، تأثیر زیادی در کاهش معضالت مردم، شرایط بحراناسخگویی مناسب در یک برنامه موثر برای پ و اجرای کردن

ریزی تامین اقالم امدادی را در پی خواهد داشت. در برنامه فرایند تخلیه و اسکان اضطراریافزایش کارآیی و موفقیت 

 بایست به نکات زیر توجه داشت:برای شرایط اضطرار می

 ها و یاز پس از وقوع زلزله به دلیل هرج و مرج، اختالل در شبکه راهامکان تامین سریع اقالم امدادی مورد ن

 میسر نیست؛  ،هانیز حجم باالی درخواست

  بحران اطمینان  شرایططوالنی و زمانبر است و در                                                       فرایند خرید، انتقال، انبار و توزیع اقالم امدادی معموال

 م مورد نیاز وجود ندارد؛الزم جهت دسترسی به منابع مالی مورد نیاز برای تهیه اقال

 یابد و بسیاری از کاالها نایاب ها افزایش میهای موجود در بازار، قیمتمعموال در شرایط بحران به دلیل تنش

 شوند؛می

  ها( وجود ها )بخصوص پلدیدگی شبکه راههمجوار در اثر آسیب مراکزبا سایر  شهر ریاحتمال قطع ارتباط

ضمن اینکه در صورت الم امدادی از سایر شهرها با مشکل مواجه خواهد شد. دارد و لذا امکان تامین اق

های امدادی خواهند بود و چندان امکان کمک به شهرهای مجاور نیز نیازمند دریافت کمک ،رخداد زلزله

 این شهرستان را ندارند.

چند روز( پیش از رخداد مدت ه حداقل ببرای استفاده ترتیب الزم است اقالم مورد نیاز در شرایط بحران )بدین

در سطح شهر نگهداری شوند و فضاهای تخلیه و اسکان اضطراری زلزله برآورد و در حد معقول تامین شوند و در 

سازی شده و برای بایست ذخیرهای با اقالم جدید جایگزین گردند. مهمترین کاالها و اقالمی که میبصورت دوره

های امدادی استراتژیک نگهداری شوند، عبارتند از آب، غذا، چادر و مواردی که های اضطراری به عنوان کاالوضعیت

های بهداشتی( نیز برای استفاده همچنین الزم است امکانات الزم )نظیر سرویسها مرتبط است. با زندگی انسان

 پناهجویان در مراکز تخلیه و اسکان اضطراری ایجاد شوند.

اضطراری مورد نیاز در شرایط بحران برای نجات جان  و امکانات مدر این بخش از گزارش مهمترین اقال

گیرد. همچنین تالش خواهد شد بازماندگان و حفظ سالمت مردم معرفی شده و نحوه تامین آنها مورد بحث قرار می

در شهر له بازماندگان زلزتامین نیازهای های مورد نیاز برای داقلح ،استانداردهای موجود در این رابطهضمن بررسی 

 معرفی گردد.ری 
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 آب سالم و بهداشتی   -0 -1 -1

و  رسانی شهریدیدگی شبکه آبدلیل آسیببه ،پس از وقوع هر زلزله                                    آب منبع اصلی حیات انسان است. معموال 

های بینی روششود. از این رو پیشتاسیسات مرتبط با آن، دسترسی به آب سالم و بهداشتی با اختالل مواجه می

های منظور جلوگیری از سردرگمی مردم برای تامین آب پس از بحراناستفاده در شرایط بحران بهتأمین آب برای 

های مناطق شهری که جمعیت زیادی رسد. این مساله در بحرانامری ضروری به نظر می ،زلزله                طبیعی و مخصوصا 

در شهرها برای موجود منابع آب  حجم       معموال  کهزیرا ؛های بیشتری روبروستنیازمند آب خواهند بود، با پیچیدگی

بر رسانی مربوط به انتقال آب از خارج از شهر نیز زمانکند و عملیات بازیابی سیستم آبکفایت نمی ساکنجمعیت 

است. از طرفی احتمال آلودگی منابع آب موجود در شهرها )بخصوص منابع آب زیرزمینی( نیز بعد از زلزله وجود 

بدون اطمینان از سالمت آن برای آشامیدن یا مصارف بهداشتی دیگر استفاده نمود.  ،نابع آبتوان از این مدارد و نمی

هایی برای امدادرسانی و تامین مایحتاج های رخداده در کشور باعث ایجاد چالشاین مشکالت در اغلب زلزله

شده برای رفع مشکالت ناشی از  ها و راهکارهای موقت ارائهبازماندگان شده است که در ادامه به برخی از این چالش

 شود.آن پرداخته می

 تعیین میزان آب مورد نیاز در شرایط اضطراری  -1-1-0-0

دیده در روزهای اولیه بعد همانطور که ذکر شد، تأمین حداقل آب مورد نیاز برای رفع نیازهای حیاتی مردم آسیب

بایست شرایطی ایجاد شود تا همه د. لذا میباشدیده میها در مناطق آسیبترین چالشاز اساسی ،از رخداد زلزله

آب برای آشامیدن، طبخ غذا و بهداشت فردی و عمومی را داشته به مردم دسترسی ایمن، منصفانه و به میزان کافی 

های بهداشتی در شرایط اضطرار، بسته به شرایط آب و هوا، باشند. البته میزان آب الزم برای شرب و انجام فعالیت

متفاوت  ،اجتماعی جامعه تحت تاثیر زلزله -دیده و مسائل فرهنگیت، وضعیت سالمت جمعیت آسیبوضعیت بهداش

 ،هر فرد در طول شبانه روز ها در اغلب استانداردهای موجود میزان آب مورد نیاز برای حیاتاست. علیرغم این تفاوت

شرایط لیتر آب برای هر فرد در روز در  1ن ت. البته در صورت امکان تامیلیتر در نظر گرفته شده اس 2حداقل معادل 

در همین . (Sphere, 2011)لیتر برای هر فرد در روز در شرایط گرم وخشک توصیه شده است  6ی معتدل و یوهواآب

لیتر برای هر فرد در  21تا  15چارچوب میزان آب مورد نیاز برای رعایت بهداشت شخصی و نیز پخت و پز نیز بین 

طبق استانداردهای جهانی حداقل میزان آب مورد نیاز برای مصارف مختلف به  ،ست. براین اساسروز تعیین شده ا

 شرح جدول ذیل قابل ارائه است.

 (Sphere, 2011)میزان آب مورد نیاز برای مصارف مختلف در شرایط بحران  :5 جدول

 نوع نیاز
 حداقل میزان

 )لیتر به ازای هر فرد در روز(
 مالحظات

 )آشامیدن( های حیاتیرفع نیاز -

 مصارف بهداشتی -

 طبخ غذا -

1-5/2 

6-2 

6-1 

 براساس آب و هوا و فیزیولوژی افراد

 بر اساس معیارهای اجتماعی و فرهنگی

 بر اساس نوع غذا، معیارهای اجتماعی و فرهنگی

 لیتر به ازای هر نفر 5/7 -15 کل

در روزهای                                       نیز معیارهای مختلفی وجود دارد. معموال بندی برای تامین آب مورد نیاز بازماندگان از نظر زمان

تأمین حجم آب مورد نیاز برای کلیه بازماندگان به شرح جدول فوق غیرممکن است؛ ولی  ،ابتدایی پس از رخداد زلزله

 یابد و امکان تأمین مقادیرهای مسئول تأمین آب افزایش میتوانایی سازمان هر چه از زمان رخداد زلزله بگذرد،
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ترتیب معیارهای گردد؛ تا زمانی که سیستم آبرسانی بطور کامل مرمت و بازسازی گردد. بدینبیشتری آب فراهم می

مختلفی نیز برای تعیین حداقل آب مورد نیاز بازماندگان در روزهای مختلف بعد از رخداد زلزله ارائه شده است که 

 . (JICA and TDMMO, 2004)نشان داده شده است  جدولای از آن در نمونه

 حجم آب موردنیاز در روزهای مختلف بعد از رخداد زلزله و در شرایط بحران: 6 جدول

روزهای مختلف بعد از 

 زلزله

حدود میزان مصرف آب 

 )لیتر/نفر/روز(

حداکثر فاصله پناهگاه تا محل 

 تأمین آب
 مصارف آب

 آشامیدن کیلومتر 2 1 4تا  1از روز 

 متر 251کیلومتر تا  2 21تا  1 11تا روز  4
شستن دست و صورت، لباس و  ،آشامیدن

 استفاده از سرویس بهداشتی

 استحمامموارد قبلی به عالوه  متر 111تا  251 111تا  21 21تا روز  11

 استفاده معمول آب متر تا فاصله معمول 111 251تا  111 روز به بعد 21

های مسئول صورت بایست توسط دستگاهتامین آب مورد نیاز به شرح جدول فوق، اقداماتی به شرح ذیل می برای

 پذیرد:

 بینی حجم آب مورد نیاز براساس برآورد تعداد افراد پناهجو و بازماندگان زلزله احتمالی؛پیش 

 فیه منابع آب موجود در شناسایی منابع آب قابل استفاده بعد از بحران و بررسی امکان استحصال و تص

 دیدگی تاسیسات و شبکه آب شهری؛صورت آسیب

 های مناسب؛مکان درمخازن آب اضطراری  دادنساخت یا قرار 

 از آب برداری و نگهداریرسانی، بهرهریزی برای حفاظت از مخازن آب اضطراری و طراحی سیستم آببرنامه 

 در شرایط بحران؛

 ای.صورت دورهپایش عملکرد منابع آب اضطراری ب 

 های تأمین و توزیع آب در شرایط اضطراریروش -1-1-0-2

پس از تعیین حجم آب مورد نیاز برای بازماندگان زلزله، الزم است در خصوص انتخاب روش مناسب جهت تامین 

شود منابع آب اضطراری در محل مراکز اسکان اضطراری و توصیه می                 گیری شود. معموال و توزیع آب مصرفی تصمیم

ای تخلیه یا در نزدیکی آنها مستقر شوند. البته در برخی موارد ممکن است از منابع آب شهری در دسترس نیز فضاه

نسبت به  ،این مخازنبایست با بررسی دقیق وضعیت بهداشتی در شرایط بحران استفاده شود. در این شرایط می

های مرسوم و متداول اری بر پایه همان روشانتقال و توزیع آب اقدام شود. تصفیه آب این منابع در شرایط اضطر

المقدور باید سعی شود منابعی انتخاب گردند که کمتر در معرض آلودگی بوده و به تصفیه باشد. البته حتیمی

 عبارتند از: تامین و توزیع آب در شرایط بحرانهای ترین روشترتیب متداولکمتری نیاز داشته باشند. بدین

 شهری شبکه آب رسانی -الف

را به کلی تخریب  شهر ریه کل سیستم آبرسانی موجود در زیاد باشد ک آنقدرندرت ممکن است شدت زلزله به 

 زمان توان پس از مدترسانی را میهایی از سیستم آبهای شدید نیز قسمت                               نماید. معموال  پس از رخداد زلزله

بایست بازدید، تعمیر و گی شبکه آب رسانی موجود میدیدکوتاهی تعمیر و مورد استفاده قرار داد. در صورت آسیب

تعمیر یا جایگزین شوند تا جریان آب  ،های اصلی انتقال آب صدمه دیدهبازسازی شبکه در اولویت قرار گرفته و لوله
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های شبکه توزیع برقرار شود. در این شرایط معموال بعد از وقوع سوانح غلظت مواد ضدعفونی کننده به سایر قسمت

ها نیز خانهها( را باید افزایش داد. اگر تصفیهنظیر کلر( و فشار آب )جهت جلوگیری از ورود آب آلوده به لوله)

ترین زمان ممکن نسبت به تعمیر آنها اقدام نمود. همچنین در هر قسمت دیده باشند، باید تالش شود در سریعآسیب

ستشو داد و سپس با مواد ضدعفونی کننده )نظیر کلر( گندزدایی های تعمیر شده را با آب شاز شبکه توزیع، باید لوله

                                                    کرد و مجددا  لوله تخلیه شده را با آب آشامیدنی شست. 

 های آبرسانی خصوصیشبکه -ب

های تصفیه آب متعلق به بخش خصوصی یا دستگاه چاه ،منابع آب ،دیدهکه در مجاورت مناطق آسیبدر صورتی

                    کشی تا فاصله نسبتا  صنایع غذایی( وجود داشته باشد، باید تالش کرد تا با لولهیا واحدهای صنعتی )به خصوص 

 کوتاه، بخشی از آب مورد نیاز مردم را از این منابع تأمین نمود. 

 های پالستیکیتوزیع آب بوسیله بطری -ج

بویژه از )های اخیر های متداول مورد استفاده در حوادث سالیکی از روش ،تهیه و توزیع آب آشامیدنی در بطری

دیدگان بسیار بوده است. با توجه به اینکه این روش تأمین آب شرب از نظر بهداشت و سالمت آسیب (زلزله بم به بعد

عنوان یک راهکار توسط نهادهای مرتبط با مدیریت بحران بخصوص در روزهای اولیه بعد از باشد، بهمناسب می

همواره با  ،بخصوص در بخش توزیع ،این روشاستفاده از ر گرفته است. البته های اخیر مورد توجه قرارخداد زلزله

مشکالت مختلفی مواجه بوده و در بسیاری موارد تامین آب بطری برای کلیه بازماندگان در ساعات اولیه بعد از 

 است. بودهرخداد زلزله با مشکالت زیادی روبرو 

 توزیع آب با تانکرهای سیار -د

های اخیر ایران نیز به فراوانی مورد استفاده قرار گرفته است، استفاده از توزیع آب که در زلزله هاییکی از روش

باشد باشد. این روش برای مناطق دور افتاده که مخازن ذخیره آب در نزدیکی آنها موجود نمیتانکرهای حمل آب می

 دارد، از کارآیی مناسبی برخوردار است. برایند و یا در مناطقی که امکان استفاده از منابع آب زیرزمینی سالم وجو

نشانی، شرکت بایست تعداد، حجم و موقعیت تانکرهای تحت مالکیت آتشمی شهر ریها در استفاده از این ظرفیت

های خصوصی را از قبل شناسایی نمود و رسانی با مالکیت شخصی یا شرکتآب و فاضالب و همچنین تانکرهای آب

ایی از آنها خواست در زمان بحران نسبت به تامین آب در مناطق از پیش تعیین شده در شهر با عقد قرارداده

 هایی نیز روبروست که مهمترین آنها به شرح زیر هستند:بپردازند. البته استفاده از این روش با چالش

 بینی شده در زمان بحران؛دسترس بودن تانکرهای پیش عدم اطمینان از در 

 ؛ری ) مثال گندزدایی مناسب تانکر(رعایت معیارهای بهداشتی در محل آبگی عدم اطمینان از 

 .امکان آلودگی منابع آب زیرزمینی و عدم امکان کنترل کیفیت آب زیرزمینی در زمان بحران 

 استفاده از مخازن و منابع آب  -ه

توانند تا در شرایط اضطرار می شوند،های عمومی و در زیرزمین تعبیه میاین منابع و تانکرها که عموما در پارک

. (111)شکل  حدود زیادی پاسخگوی نیازهای بازماندگان زلزله برای روزهای اولیه بعد از رخداد حادثه باشند

همچنین امکان پر نمودن آنها با تانکرهای سیار در روزهای بعد نیز فراهم است. آب موجود در این مخازن بعد از 

های آب و شیرهای متعدد در اختیار ستی یا برقی قابل استحصال است و بوسیله لولههای درخداد زلزله توسط پمپ
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شوند، اغلب در برابر زلزله مقاوم گیرد. از آنجایی که بیشتر مخازن ذخیره در زیرزمین احداث میعموم قرار می

ومت در برابر نور آفتاب، هستند. در استفاده از مخازن ذخیره روسطحی نیز توجه به رعایت معیارهای بهداشتی، مقا

تناسب تعداد شیر برداشت نسبت به جمعیت تحت پوشش و دفع مناسب جریان آب تخلیه شده روی زمین در محل 

 برداشت آب ضرورت دارد.

  
 های تهرانه مخازن آب اضطراری نصب شده در برخی پارک: نمون111شکل 

 ها و منابع آب سطحیها، چاهچشمه -و

وجود دارند، از منابع  شهر ریر مناطق مختلف داخل یا اطراف هایی که دها، قنوات و رودخانهها، چاهچشمه

های های زیرزمینی از الیهکه آبگردند. با توجه به اینمناسب برای تأمین آب در شرایط اضطرار محسوب می       نسبتا 

گیرند، در صورت رعایت چند اقدام ساده حفاظتی، آلوده نخواهند شد و اغلب غیر از زیرین زمین سرچشمه می

توانند به عنوان یک منبع ها، میو قنات هاچشمهمنابع آب  ،در این بینکلرزنی احتیاج به تصفیه دیگری ندارند. 

البته  .دارندن پمپزیرا برای آوردن آب به سطح زمین احتیاج به  ؛د استفاده قرار گیرندارزشمند در زمان بحران مور

ها و قنوات در اثر زلزله ممکن است آسیب دیده و خشک شوند )نظیر اغلب باید توجه داشت که بسیاری از چشمه

لذا برای  آلود و کدر گردند. گل ،( یا به واسطه ریزش مصالح موجود در مسیر آنها1132قنوات شهر بم بعد از زلزله 

 باید از کیفیت آن اطمینان حاصل نمود. ،استفاده از این منابع برای آشامیدن

باشند، لیکن در صورت وجود آب نیز هر چند اغلب آنها فاقد آب می شهر ریهای موجود در در خصوص رودخانه 

آلوده        سریعا  اغلب در شرایط بحرانهای سطحی آبالبته  .استفاده نمودآنها  آباز  ،پس از تصفیهتوان در آنها می

برای مصارف آشامیدنی، پخت و پز یا بهداشتی چندان توصیه        معموال  ،شرایطاین و استفاده از آنها در  شوندمی

 امکان تصفیه آنها نیز در شرایط بحران به سختی میسر است.             شود و معموال نمی

و عدم  در اثر زلزله به دلیل قطع برق ،این منطقههای آب موجود در امکان استفاده از اغلب چاه ،از سوی دیگر

. همچنین امکان آلودگی این منابع آب نیز به دلیل مخلوط شدن با نباشدفراهم ممکن است  ،امکان پمپاژ آب

ت بهداشتی، به بایست عالوه بر نکاریزی برای استفاده از این منابع میفاضالب بعد از زلزله وجود دارد. لذا در برنامه

در مناطقی که سطح آب البته  مسائل مرتبط با نحوه استحصال آب و دسترسی به آن نیز توجه الزم مبذول شود.

توان با حفر چاه و استفاده از پمپ دستی از ذخایر آب زیرزمینی در زمان بحران استفاده نمود زیرزمینی باال باشد، می

  (.112)شکل 
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 تحصال آب از مخازن زیرزمینی کم عمق برای استفاده در مواقع بحران: پمپ دستی اس112شکل 

 شهر ریتأمین آب در شرایط اضطراری برای  -1-1-0-1

با توجه به توضیحات ارائه شده فوق و نیز بررسی تجارب داخلی و جهانی، پیشنهاد اصلی برای تامین آب در 

استفاده از مخازن آب اضطراری  ،شهر ریدر  شرایط بحران )بخصوص برای روزهای اولیه بعد از رخداد زلزله(

 بینی شده برای اسکان اضطراری احداثهای مختلف شهر و در مراکز پیشبایست در قسمتباشد. این مخازن میمی

بایست به تعداد تقریبی پناهجویان در هر مکان و حجم آب مورد نیاز آنها شوند. برای احداث این مخازن می یا نصب

مخازن یا خرید های زیاد ناشی از ساخت با توجه به هزینهالبته عد از رخداد زلزله توجه نمود. در روزهای مختلف ب

بینی شده است. در مرحله اول با فرض نیاز هر فرد به بزرگ، در این پروژه تهیه و نصب مخازن در دو مرحله پیش

اسکان اضطراری برآورد شده است.  حجم مخازن مورد نیاز در هر پارک یا فضای ،لیتر آب در هر روز 5/7حداقل 

های ذیربط قرار گیرد و تالش شود در کوتاه مدت مخازن مناسب بایست در اولویت دستگاهتامین این حجم آب می

لیتر در  15شوند. در مرحله دوم امکان افزایش ذخیره حجم آب به میزان هر نفر  تامینبرای نگهداری این حجم آب 

سازی آب در حجم تقریبی آب مورد نیاز برای احداث مخازن ذخیره 7است. در جدول  روز مورد توجه قرار گرفته

 بینی شده، ارائه شده است. های اسکان اضطراری پیشهای پذیرش پناهجویان در مکانبرحسب ظرفیت ،شهر ری

  شهر ریحجم آب موردنیاز در فضاهای اسکان اضطراری در  :7جدول

 نام گروه ردیف

 تعداد

  پناهجو

 )نفر(

 مدت کوتاه

 روز( هر در نفر هر برای لیتر  7.5)

 مدت بلند

 روز( هر در نفر هر برای لیتر  15)

 نیاز مورد آب

 روز هر برای

 )لیتر(

 مورد آب حجم

 هر برای نیاز

 )3m(روز

 5 برای آب حجم

 از بعد اول روز

  )3m( زلزله

 نیاز مورد آب

 روز هر برای

 )لیتر(

 نیاز مورد آب

 روز هر برای

)3m( 

 نیاز مورد آب

 بعد روز 14 در

  )3m(زلزله از

1 

بوستان
 و 

ی
ضا
ف

 
سبز

 

 208 15 14850 37 7 7425 990 هجرت

 932 67 66540 166 33 33270 4436 ماهور 2

 1183 85 84525 211 42 42263 5635 گلمهر 3

 664 47 47400 119 24 23700 3160 بهشت 4

 257 18 18390 46 9 9195 1226 دولت 5

 1033 74 73800 185 37 36900 4920 فراهانیان 6

 3302 236 235845 590 118 117923 15723 آرا جهان 7

 1187 85 84750 212 42 42375 5650 دستواره 8

 975 70 69630 174 35 34815 4642 کمیل 9

 816 58 58275 146 29 29138 3885 چمران بوستان 10

 995 71 71040 178 36 35520 4736 ایثار 11

 884 63 63120 158 32 31560 4208 زاده حسن شهید 12
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 ادامه ... :7جدول

 نام گروه ردیف

 تعداد

  پناهجو

 )نفر(

 مدت کوتاه

 روز( هر در نفر هر برای لیتر  7.5)

 مدت بلند

 روز( هر در نفر هر برای لیتر  15)

 نیاز مورد آب

 روز هر برای

 )لیتر(

 ردمو آب حجم

 هر برای نیاز

 )3m(روز

 5 برای آب حجم

 از بعد اول روز

  )3m( زلزله

 نیاز مورد آب

 روز هر برای

 )لیتر(

 نیاز مورد آب

 روز هر برای

)3m( 

 نیاز مورد آب

 بعد روز 14 در

  )3m(زلزله از

13 

بوستان
 و 

ی
ضا
ف

 
سبز

 

 712 51 50850 127 25 25425 3390 اصناف بوستان

 1211 87 86535 216 43 43268 5769 مدرس 14

 1871 134 133635 334 67 66818 8909 دانش 15

 337 24 24060 60 12 12030 1604 زائر 16

 539 39 38520 96 19 19260 2568 عطریاس 17

 1307 93 93375 233 47 46688 6225 اسالمی وحدت 18

 105 8 7515 19 4 3758 501 نگار 19

 145 10 10350 26 5 5175 690 کاج 20

 306 22 21840 55 11 10920 1456 گلگون 21

 826 59 59025 148 30 29513 3935 آبان سیزده 22

 0 0 0 0 0 0 0 آبان 23

24 

مراکز
 

ی
فرهنگ

- 
ی
ورزش

 

 842 60 60165 150 30 30083 4011 آباد دولت شهدای

 121 9 8625 22 4 4313 575 علی امام 25

 1456 104 104025 260 52 52013 6935 هاشمبنی قمر 26

 1548 111 110565 276 55 55283 7371 والء فرهنگسرای 27

 776 55 55440 139 28 27720 3696 سمیه فرهنگی کانون 28

 1294 92 92400 231 46 46200 6160 مدرس 29

 818 58 58425 146 29 29213 3895 شهروند 30

 763 54 54465 136 27 27233 3631 شهرسالم 31

 644 46 46020 115 23 23010 3068 صدری شهید 32

 1060 76 75705 189 38 37853 5047 طالقانی شهید 33

34 

مراکز
 

ی
آموزش

 

 تزکیه، ایثار، مدارس

 صدر، اهلل آیت عرفان،

 شریعت و امیرکبیر

2773 20798 21 104 41595 42 582 

35 

 عباسی، مدارس

 والیت نور و منتظری

 شهادت نهنرستا و

1411 10583 11 53 21165 21 296 

36 

 الزهرا، فاطمه مدارس

 زینب، حضرت

 خدیجه و  حضرت

 معصومه حضرت

3346 25095 25 125 50190 50 703 

37 

 بهشتی دکتر مدرسه

 شهید مدرسه و

 پور حبیب

1303 9773 10 49 19545 20 274 

38 

 و بعثت مدارس

 اعتصامی، پروین

 و طاهره صدیقه

 شهید حان،ابوری

 مرادی

816 6120 6 31 12240 12 171 



 .........................................................................................................های امن در تخلیه و اسکان اضطراری در هنگام زلزله در شهر ری و شهریار در استان تهران تعیین مکان

 پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله                                                                                                                     33

 ادامه ... :7جدول

 نام گروه ردیف

 تعداد

  پناهجو

 )نفر(

 مدت کوتاه

 روز( هر در نفر هر برای لیتر  7.5)

 مدت بلند

 روز( هر در نفر هر برای لیتر  15)

 نیاز مورد آب

 روز هر برای

 )لیتر(

 مورد آب حجم

 هر برای نیاز

 )3m(روز

 5 برای بآ حجم

 از بعد اول روز

  )3m( زلزله

 نیاز مورد آب

 روز هر برای

 )لیتر(

 نیاز مورد آب

 روز هر برای

)3m( 

 نیاز مورد آب

 بعد روز 14 در

  )3m(زلزله از

39 

 

 29 2 2100 5 1 1050 140 57 بهمن 22 مدرسه

 66 5 4680 12 2 2340 312 آهنگری عفت مدرسه 40

 182 13 12975 32 6 6488 865 ری چیت مدرسه 41

42 
 اهلل آیت شاهد مدرسه

 ایخامنه
395 2963 3 15 5925 6 83 

43 

 و کوثر آموزشگاه

 شهید دبیرستان

 مدرس

836 6270 6 31 12540 13 176 

44 

 در واقع مدارس

 خیابان محدوده

 خیابان و خانلری

 الزمانیصاحب

11911 89333 89 447 178665 179 2501 

45 
 میثم مکتب مدرسه

 زهرا
108 810 1 4 1620 2 23 

 168 12 12030 30 6 6015 802 بنویدی شکرابی 46

47 

 واقع مدارس مجموعه

 تربیت خیابان در

 معلم

6641 49808 50 249 99615 100 1395 

 188 13 13440 34 7 6720 896 نور پیام دانشگاه 48

 87 6 6180 15 3 3090 412 فارسی سلمان مدرسه 49

 91 7 6525 16 3 3263 435 عترت مدرسه 50

51 
 واقع مدارس مجموعه

 دینانی خیابان در
1961 14708 15 74 29415 29 412 

52 
 و فضیلت مدارس

 دانشمند
735 5513 6 28 11025 11 154 

53 
 و آزادگان مدارس

 ناصری
836 6270 6 31 12540 13 176 

54 

ی
مذهب

 

 شیخ مقدس آستان

 صدوق
8120 60900 61 305 121800 122 1705 

 تامین مواد غذایی  -2 -1 -1

گردد. رو میبا مشکل روبه ،به دالیل مختلف                                                      دسترسی به غذا در شرایط بحران پس از رخداد زلزله معموال 

تالل در سیستم حمل و نقل و غذایی، از بین رفتن دام و طیور، اخ ی موادمهمترین دالیل این مشکل تخریب انبارها

مواد غذایی، هجوم افراد فرصت طلب و مواردی از این دست  و فاسد شدن و برق و گاز، آلودگی ، قطع آبتوزیعشبکه 

تغذیه و بیماری بازماندگان داشته باشد و منجر به سوء دنبالبه ایتواند تبعات جانی گستردهاین مساله مید. نباشمی

در الزم برای جلوگیری از کمبود غذا در جامعه  یهاریزیو برنامه تمهیدات ،قبل از وقوع زلزله بایستمیلذا  گردد.

تغذیه افراد و بایست با تأکید بر اصول مختلف مرتبط با جلوگیری از سوءاین برنامه می. اندیشیده شودشرایط بحران 

ی سالمندان، زنان باردار و یا شیرده و ...(، تدوین و اجرای ،معلوالنپذیر )اطفال، کودکان، های آسیببخصوص گروه
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ای برخوردار های الزم برای ذخیره، طبخ و توزیع غذا نیز از اهمیت ویژهگردد. در این راستا همچنین تدوین برنامه

تواند به دیدگان میاحمر، تامین غذا برای آسیبدر حال حاضر در ایران براساس استانداردهای جمعیت هاللاست. 

 های زیر انجام شود:یکی از روش

 کنسرو(؛ نظیر فاسدنشدنی و                             توزیع غذای آماده )غالبا  خشک پس از زلزله: برای چند روز اول 

 در صورت میسر نبودن روش  هاپز برای خانوار و امکانات پخت و ییتأمین مواد اولیه غذا :برای روزهای بعد(

 انبوه و توزیع آن(.  بصورت غذا طبخ ،فوق

گردد. از امتیازات این پس از وقوع سانحه محسوب میمورد اخیر به عنوان مناسبترین روش تأمین غذا در شرایط 

 توان به موارد زیر اشاره کرد:روش می

 کند؛شود و نوعی مشغولیت در منطقه ایجاد میدیدگان میموجب مشارکت آسیب 

 رعایت حال افراد رژیمی(؛با ) گیردپخت غذا مطابق سلیقه و ذائقه خانوار صورت می 

 تواند بعمل آید؛می جویی الزم توسط خانوارصرفه 

 رسد.هزینه تأمین غذا به حداقل می 

باید موارد مختلفی در نظر  ،بعد از زلزله برای عموم مردم در شرایط بحران در خصوص فراهم کردن مواد غذایی

گرفته شود و طیف وسیعی از مواد غذایی همانند غالت یا مواد غذایی فیبری، محصوالت پروتئینی و منابع چربی و 

د تا افراد دچار ن...( باید تأمین شو های روغنی، تخم مرغ، ذرت و بلغور ود غذایی سرشار از ویتأمین )مانند دانهموا

باشد. این هزار کالری در روز ضروری می 1تا  2منظور، تأمین کالری از قرار هر نفر حدود بدینسوءتغذیه نشوند. 

 گردد:تأمین  تواند از سه نوع ماده غذایی اصلیمیزان کالری می

 تولید کالری به ازای سوخت هر گرم قند  4سوزند و ندها، به سادگی میها یا قها: کربوهیدراتربوهیدراتک

 گردد؛می

 احتیاج دارند.  تری برای تبدیل به انرژیسوزند و به فرآیندهای پیچیدهها به سادگی نمیها: چربیچربی

 کند؛کالری انرژی تولید می 9هرگرم چربی 

 ولی برای بدن  ،شوندتری هستند و زود فاسد میقیمت                         ها عموما  ماده غذایی گرانها: پروتئینروتئینپ

 کند.کالری انرژی تولید می 4. هر گرم پروتئین باشندمی ضروری

داده نشان در شرایط بحران  یپروتئینمواد انرژی و به  ،براساس گروه سنیافراد مختلف نیازهای ، 3 جدولدر 

 .ستشده ا

 ای افراد مختلف در شرایط بحرانتغذیه: نیازهای 8جدول 

ری(انرژی مورد نیاز روزانه )کیلو کال گروه سنی )سال(  پروتئین مورد نیاز روزانه )گرم( 

4-1  1291 15 

9-5  1361 24 

14-11  2211 11 

19-15  2421 43 

59-21  2211 42 

+61  1391 42 
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شود، مشتمل بر در نظر گرفته می دیدگان سوانحی تأمین مواد غذایی آسیببرا                             سبد غذایی که معموال  در ایران 

کنسرو (، نیم کیلوگرم)چای (، کیلوگرم 1)روغن (، کیلوگرم 1)قند  یا شکر(، کیلوگرم 1)حبوبات (، کیلوگرم 1)برنج 

ای از ال برنامه ویژهگردد. با این حتأمین می به صورت ماهیانهباشد که می (قوطی 7)تن ماهی ( و قوطی 7)لوبیا 

تمهیداتی تدوین نشده است و لذا  ،پذیرهای آسیبگروهمورد نیاز مواد غذایی های امدادی برای تامین سوی سازمان

باید به مواد  افرادبه عنوان مثال برخی از این  تا نیازهای این افراد در شرایط بحران رفع گردد. در نظر گرفته شودباید 

قادر به ممکن است زیرا ، دسترسی داشته باشندها( )نظیر انواع ویتامین هامکملهمچنین ذی و غذایی پرانرژی و مغ

 خوردن غذاهای با حجم زیاد نباشند. 

شوند باید به درستی اداره شده و انبارهایی که برای نگهداری مواد غذایی در نظر گرفته می ،از سوی دیگر

شود مدیریت نامناسب و نگهداری و توزیع نادرست مواد غذایی ناشی می کارکنان در این بخش باید از خطراتی که از

های اسکان اضطراری قرار داشته باشند تا بایست در نزدیکی پایگاهمی انبارهااین                                 آگاهی کامل داشته باشند. ترجیحا 

های زمانی در بازه بایستدسترسی الزم به آنها در زمان بحران فراهم باشد. همچنین مواد غذایی نگهداری شده می

توان به می پناهجویانمناسب جایگزین شوند تا فاسد نشوند. از دیگر نکات الزم برای تامین مواد غذایی مورد نیاز 

 موارد ذیل اشاره نمود: 

 دیده نوع مواد غذایی و مقدار آن باید مطابق عادات غذایی مردم، شرایط اجتماعی و فرهنگی جامعه آسیب

 تعیین شود؛

 دیده بایست براساس تعداد خانوار و جمعیت آسیبر مواد غذایی مورد نیاز جهت نگهداری در انبارها میمقدا

 نفر کافی است(؛ 1111تن مواد غذایی برای مصرف یکماه  16برآورد شود )به عنوان یک برآورد اولیه 

 م شود؛ریزی الزم برای توزیع اقالم )مثال براساس دفترچه امدادی خانوار( انجابرنامه 

  الزم است با توجه به شرایط آب و هوایی، چگونگی نگهداری مواد غذایی مشخص شود و به امکانات

 مترمکعب فضا الزم دارد(؛ 2 حدود سازی توجه الزم مبذول گردد )هر تن مواد غذاییذخیره

  انقضا جایگزین شوند؛تمام مواد غذایی انبار شده باید حداقل یکسال تاریخ انقضا داشته باشند و قبل از تاریخ 

 بایست از مشارکت مردم بصورت مناسب استفاده کرد. با توجه به اینکه زنان در فرآیند تهیه و توزیع غذا می

توانند نقش مهمی در تهیه، تأمین و تقسیم عادالنه غذا مسئولیت تأمین غذا در خانواده را به عهده دارند می

 داشته باشند؛

 دیدگان در بین آسیب زلزلهیک یا دو وعده غذای گرم در روزهای اولیه بعد از  باید تالش شود امکان ارائه

دیدگان را بر ای باید وظیفه تهیه وعده غذایی گرم برای آسیبشدهمشخص و از پیش تعیین نهادفراهم شود. 

 عهده گیرد؛

  روری است؛ضامری کنترل کیفی منظم در مورد مواد غذایی انبار شده بوسیله بازرسان غیروابسته 

  الزم است به تبعات زلزله در تهیه و تامین مواد غذایی توجه الزم مبذول گردد. در شرایط بحران عوامل

تواند موجب آلودگی مواد غذایی و ایجاد یک اپیدمی گردند. عواملی همچون حشرات موذی، مختلفی می

غذا، عدم نگهداری صحیح  طبخ وجود جوندگان و حیوانات اهلی مثل سگ و گربه، نبود مکان مناسب برای

شیوع  و امکان آلودگیبه توزیع غذا، ضعف در مواد غذایی، نبود وسایل و تجهیزات مناسب برای پخت و پز و 

 گردد.میتوسط غذا منتهی  بیماری
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 شهر ری در منطقهتأمین مواد غذایی در شرایط اضطراری  -1-1-2-0

لی و جهانی، در این پروژه پیشنهاد اصلی برای تامین با توجه به توضیحات ارائه شده فوق و بررسی تجارب داخ

سازی مواد غذایی در مراکز مواد غذایی در شرایط بحران )بخصوص برای روزهای اولیه بعد از رخداد زلزله( ذخیره

 شهر ریبایست فضاهایی در مراکز اسکان اضطراری باشد. برای انبار کردن مواد غذایی میاسکان اضطراری می

عداد پناهجویان احتمالی در هر مکان و میزان مواد غذایی مورد نیاز آنها در روزهای مختلف بعد از رخداد براساس ت

های زیاد ناشی از ساخت، تجهیز و بروزرسانی انبارهای بزرگ، در این پروژه بینی شود. با توجه به هزینهزلزله پیش

با فرض  ،در مرحله اولبدین منظور و بینی شده است. شحداقل مواد غذایی مورد نیاز مردم برای شرایط اضطراری پی

گرم مواد غذایی در هر روز، حجم انبارهای مورد نیاز در هر پارک یا فضای اسکان  111نیاز هر فرد به حداقل 

های ذیربط قرار گیرد و باید بایست در اولویت اقدامات دستگاهمی ،اضطراری برآورد شده است. تامین این حجم انبار

مدت انبارهای مناسب برای نگهداری این حجم از مواد غذایی احداث شوند. در مرحله دوم و در الش شود در کوتاهت

گرم در روز مورد توجه قرار  511صورت تامین اعتبارات الزم، افزایش حجم ذخیره مواد غذایی به میزان هر نفر 

شهر ری  سازی مواد غذایی مورد نیاز برای شرایط اضطرار درجم تقریبی انبارهای ذخیرهح ،9 جدول در گرفته است.

است. در این جدول حجم انبارهای  شدهارائه  ،بینی شدههای اسکان اضطراری پیشبرحسب تعداد پناهجو در مکان

 شده است.به ازای هر تن مواد غذایی معادل دو متر مکعب در نظر گرفته  ،بینی شدهپیش

 منطقه شهر ریحجم انبار و میزان موادغذایی موردنیاز در فضاهای اسکان اضطراری در : 9 جدول

وه ردیف
گر

 

 نام

 تعداد

  پناهجو

 )نفر(

 مدت کوتاه

 (روز در نفر هر برای گرم 300)

 مدت بلند

 (روز در نفر هر برای گرم 500)

 مواد میزان

 هر در غذایی

 (kg) روز

 مواد میزان

 برای ییغذا

 (kg)  روز  5

 انبار حجم

)متر 

 مکعب(

 مواد میزان

 هر در غذایی

 (kg) روز

 مواد میزان

 برای غذایی

 (kg) روز 14

 انبار حجم

)متر 

 مکعب(

1 

بوستان
 و 

ی
ضا
ف

 
سبز

 

 14 6930 495 3 1485 297 990 هجرت

 62 31052 2218 13 6654 1331 4436 ماهور 2

 79 39445 2818 17 8453 1691 5635 گلمهر 3

 44 22120 1580 9 4740 948 3160 بهشت 4

 17 8582 613 4 1839 368 1226 دولت 5

 69 34440 2460 15 7380 1476 4920 فراهانیان 6

 220 110061 7862 47 23585 4717 15723 آرا جهان 7

 79 39550 2825 17 8475 1695 5650 دستواره 8

 65 32494 2321 14 6963 1393 4642 کمیل 9

 54 27195 1943 12 5828 1166 3885 چمران بوستان 10

 66 33152 2368 14 7104 1421 4736 ایثار 11

 59 29456 2104 13 6312 1262 4208 زاده حسن شهید 12

 47 23730 1695 10 5085 1017 3390 اصناف بوستان 13

 81 40383 2885 17 8654 1731 5769 مدرس 14

 125 62363 4455 27 13364 2673 8909 دانش 15

 22 11228 802 5 2406 481 1604 زائر 16

 36 17976 1284 8 3852 770 2568 عطریاس 17

 87 43575 3113 19 9338 1868 6225 اسالمی وحدت 18
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 ادامه ...: 9 جدول

وه ردیف
گر

 

 نام

 تعداد

  پناهجو

 )نفر(

 مدت کوتاه

 روز( در نفر هر برای گرم 300)

 مدت بلند

 روز( در نفر هر برای گرم 500)

 مواد میزان

 هر در غذایی

 (kg) روز

 مواد میزان

 برای غذایی

 (kg) روز   5

 انبار حجم

)متر 

 مکعب(

 مواد میزان

 هر در غذایی

 (kg) روز

 مواد میزان

 برای غذایی

 (kg) روز 14

 انبار حجم

)متر 

 مکعب(

19 

بوستان
 و 

ی
ضا
ف

 
سبز

 7 3507 251 2 752 150 501 نگار 

 10 4830 345 2 1035 207 690 کاج 20

 20 10192 728 4 2184 437 1456 گلگون 21

 55 27545 1968 12 5903 1181 3935 آبان سیزده 22

 0 0 0 0 0 0 0 آبان 23

24 

مراکز
 

ی
فرهنگ

- 
ی
ورزش

 
 

 56 28077 2006 12 6017 1203 4011 آباد دولت شهدای

 8 4025 288 2 863 173 575  علی امام 25

 97 48545 3468 21 10403 2081 6935 هاشمبنی قمر 26

 103 51597 3686 22 11057 2211 7371 والء فرهنگسرای 27

 52 25872 1848 11 5544 1109 3696 سمیه فرهنگی کانون 28

 86 43120 3080 18 9240 1848 6160 مدرس 29

 55 27265 1948 12 5843 1169 3895 شهروند 30

 51 25417 1816 11 5447 1089 3631 شهرسالم 31

 43 21476 1534 9 4602 920 3068 صدری شهید 32

 71 35329 2524 15 7571 1514 5047 طالقانی شهید 33

34 

مراکز
 

ی
آموزش

 

 تزکیه، ایثار، مدارس مجموعه

 و امیرکبیر صدر، اهلل آیت عرفان،

 شریعت

2773 832 4160 8 1387 19411 39 

35 

 عباسی، شهید مدارس مجموعه

 هنرستان و والیت نور و منتظری

 شهادت

1411 423 2117 4 706 9877 20 

36 

 حضرت الزهرا، فاطمه مدارس

 حضرت و خدیجه حضرت زینب،

 معصومه

3346 1004 5019 10 1673 23422 47 

37 
 مدرسه و بهشتی دکتر مدرسه

 پور حبیب شهید
1303 391 1955 4 652 9121 18 

38 

 اعتصامی، پروین و بعثت مدارس

 شهید ابوریحان، و طاهره صدیقه

 مرادی

816 245 1224 2 408 5712 11 

 2 980 70 0 210 42 140 57 بهمن 22 مدرسه 39

 4 2184 156 1 468 94 312 آهنگری عفت مدرسه 40

 12 6055 433 3 1298 260 865 ری چیت مدرسه 41

 6 2765 198 1 593 119 395 ایخامنه اهلل آیت شاهد مدرسه 42

43 
 شهید دبیرستان و کوثر آموزشگاه

 مدرس
836 251 1254 3 418 5852 12 

44 
 خیابان محدوده در واقع مدارس

 الزمانیصاحب خیابان و خانلری
11911 3573 17867 36 5956 83377 167 

 2 756 54 0 162 32 108 زهرا میثم مکتب مدرسه 45
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 ادامه ...: 9 لجدو

وه ردیف
گر

 

 نام

 تعداد

  پناهجو

 )نفر(

 مدت کوتاه

 روز( در نفر هر برای گرم 300)

 مدت بلند

 روز( در نفر هر برای گرم 500)

 مواد میزان

 هر در غذایی

 (kg) روز

 مواد میزان

 برای غذایی

 (kg) روز   5

 انبار حجم

)متر 

 مکعب(

 مواد میزان

 هر در غذایی

 (kg) روز

 مواد میزان

 برای غذایی

 (kg) روز 14

 انبار حجم

)متر 

 مکعب(

46 

مراکز
 

ی
آموزش

 

 11 5614 401 2 1203 241 802 بنویدی شکرابی

47 
 خیابان در واقع مدارس مجموعه

 معلم تربیت
6641 1992 9962 20 3321 46487 93 

 13 6272 448 3 1344 269 896 نور پیام دانشگاه 48

 6 2884 206 1 618 124 412 فارسی سلمان مدرسه 49

 6 3045 218 1 653 131 435 عترت مدرسه 50

51 
 خیابان در واقع مدارس مجموعه

 دینانی
1961 588 2942 6 981 13727 27 

 10 5145 368 2 1103 221 735 دانشمند و فضیلت مدارس 52

 12 5852 418 3 1254 251 836 ناصری و آزادگان مدارس 53

54 

ی
مذهب

 

 114 56840 4060 24 12180 2436 8120 صدوق شیخ مقدس انآست

 بهداشتی هایسرویس  -1 -1 -1

های های زمان بحران )بخصوص در روزهای اولیه بعد از رخداد زلزله(، نبود دسترسی به سرویسیکی از چالش

یر )بخصوص های واگتواند باعث ایجاد مسائل بهداشتی گوناگون و شیوع بیماریباشد. این مساله میبهداشتی می

دیده از زلزله گردد های انگلی و ...( در سطح مناطق آسیبای مثل وبا، حصبه، انواع اسهال و بیماریهای رودهبیماری

. لذا توجه به این موضوع یکی از اصول اولیه و ابتدایی در به دنبال داشته باشدای را و تبعات جانی گسترده

دهد متأسفانه دقت های گذشته کشور نشان میکه تجربیات زلزله؛ در صورتیاست زلزله ریزی و آمادگی بعد ازبرنامه

، الزم شهر ریالزم و به موقع به این معضل مبذول نشده است. به منظور جلوگیری از رخداد چنین مشکالتی در 

گردد.  دفع فاضالب در شرایط اضطرار تدوینسیستم های بهداشتی و های مناسب برای ایجاد سرویساست برنامه

های بهداشتی )و حتی حمام( برای استفاده در شرایط بحران ناشی از بینی تعداد مورد نیاز سرویسامروزه پیش

توان با استفاده از تجارب مرتبط آید و مییافته به اشکال مختلف به عمل میدر اغلب کشورهای توسعه ،رخداد سوانح

اقدام نمود. در  شهر ریل در شرایط بحران احتمالی در این مشک کاهشهای ساده و عملی، نسبت به و با اعمال طرح

 شده است.ارائه  شهر ریاین بخش از گزارش، راهکارهای الزم برای 
  

 شرایط بحراندر  شهر ریهای بهداشتی مورد نیاز در تعیین سرویس -1-1-1-0

بایست ابتدا معیارها و می ،شهر ریاز برای بازماندگان زلزله در های بهداشتی مورد نیبرای تعیین تعداد سرویس

ضوابط مربوطه مورد توجه قرار گیرند. معیارهای متعددی تاکنون توسط مراجع مختلف درخصوص رفع نیاز 

 راهنمای عملیات بهداشت محیط در شرایط اضطراریهای بهداشتی ارائه شده است. در بازماندگان سوانح به سرویس

های های بهداشتی و حماماز رخداد زلزله و تا زمان ساخت سرویس پیشنهاد شده در روزهای اولیه بعد ،(1191)

های بهداشتی )بصورت روباز یا با حفر هایی برای رفع نیاز بازماندگان به سرویسمورد نیاز در شرایط بحران، مکان

ز آلودگی د تا انباید مشخص شومناسب برای این موضوع نیست نیز ترانشه( تعیین محل شوند. همچنین مناطقی که 
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با توجه به جمعیت باال و  شهر ریدر  روشد. البته اجرای این محیط و ورود فاضالب به منابع آب سالم جلوگیری شو

محدودیت فضاهای باز عمومی و مخاطرات بهداشتی ناشی از دفع فاضالب به این روش، چندان منطقی به نظر 

ها، مدرسه ،هاپارکدر این مطالعه برای شهر ری )نظیر مراکز اسکان اضطراری تعیین شده در خصوص لذا  رسد.نمی

گزینه است. البته در این شرایط اگر  رینبهتموجود های بهداشتی ، استفاده از سرویسو ...( های عمومیساختمان

نجر استفاده نمایند که این امر م آنهاممکن است بازماندگان نتوانند به نحو مناسب از  ،کافی نباشند موجودامکانات 

به منظور رفع این معضل راهکارهایی به شرح زیر به افزایش مشکالت جسمی و ایجاد مسائل بهداشتی خواهد شد. 

 باشند:قابل بررسی می

 ؛(111)شکل  حمل قابل بهداشتی هایسرویس نصب و موقت فاضالب مخازن ایجاد 

  مستقل از ران بصورت استفاده در شرایط بحساخته برای های پیشتوالتنگهداری انواع تهیه و

 ؛هازیرساخت

 بازماندگان بهداشتی نیازهای رفع برای اضطراری مخازن به متصل آب شبکه تامین. 

  

 ژاپندر  2111شده بعد از سونامی های بهداشتی اضطراری و شیرهای آب نصبهایی از سرویس: نمونه113شکل 

طراحی شده برای استفاده در شرایط بحران  موقت های بهداشتیهایی از سرویسنمونه ،115و  114های شکلدر 

پذیر نظیر مقوا و پالستیک ساخته ها از مواد ساده و انعطافنشان داده شده است. بسیاری از این نمونهدر ژاپن 

های بهداشتی برخی از این نوع سرویس باشند.قابل حمل و نصب میتوسط افراد خانواده اند که به راحتی شده

های عمومی وجود ندارد نیز قابل بخصوص برای زنان و دختران در شب هنگام که امنیت الزم برای مراجعه به توالت

 استفاده هستند.

   

 قابل استفاده در شرایط بحران ساده های بهداشتی از سرویس اینمونه: 114شکل 
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 (خرده چوب و شاخ و برگ درختان)ای کمپوست و مواد داخل آنها ههایی از توالت: نمونه115شکل 

تعیین در زمان بحران یا اسکان اضطراری  مراکز تخلیههایی که از قبل به عنوان در برخی موارد نیز در مکان

ه توان با اجرای شبکمی ،مدارس(ها و یا پارک)نظیر بایست پذیرای تعداد زیادی از ساکنین باشد میاند و شده

یا  ساخته و پوشاندن آن با صفحات فلزیهای بهداشتی پیشفاضالب در بخشی از محوطه و با نصب سرویس

 (.116زمان بحران ایجاد نمود )شکل استفاده در ، تسهیالت الزم را برای ایپارچه

  
 ندر زمان بحرا برای استفادههای بهداشتی نصب شده در فضای باز ای از سرویس: نمونه116شکل 

همچنین . زنان و مردان از یکدیگر تفکیک شوند هایتوالتباید تالش شود که  ،های بهداشتیدر تامین سرویس

در  ییبهداشتی مجزا هایسرویس افراد دارای معلولیت نیز بهتر استمسن و  افراددر صورت امکان برای بانوان باردار، 

همچنین الزم است کیفیت، تمیزی و . روز ممکن باشدشبانه تا استفاده مکرر از آن در ساعات مختلف نظر گرفته شود

های بهداشتی در حد مطلوب باشد و برنامه الزم برای اداره و نظافت آنها در شرایط بحران توسط روشنایی سرویس

بینی به تعداد کافی روشویی تعبیه گردد. پیش بایستنیز میپناهجویان تهیه شود. در هر مجموعه سرویس بهداشتی 

کننده، صابون، لوازم بهداشتی مورد استفاده بانوان، دستمال و مواد ها، مواد پاکفضاهایی برای نگهداری شوینده

بایست باشد که از قبل میریزی مدیریت بحران در این حوزه میمشابه از دیگر تمهیدات مورد نیاز برای برنامه

 بینی شود.پیش

که برای شرایط بحران تدوین شده، یک سرویس بهداشتی  (Sphere, 2011) در استانداردهای جهانی نظیر اسفر

ها تا محل اسکان نباید شود. همچنین طبق این استاندارد فاصله دستشویینفر در نظر گرفته می 21برای حداکثر 

نفر یک  51طبق استاندارد اسفر، به ازای هر نیز روی( باشند. از نظر حمام متر )حدود یک دقیقه پیاده 51بیشتر از 

های در برنامه تأمین سرویس ،شهر ریدر این پروژه با توجه به شرایط و امکانات موجود در البته دوش موردنیاز است. 

نفر و در برنامه بلندمدت  121نفر و یک دوش برای هر  61مدت، تعداد یک سرویس بهداشتی برای هر بهداشتی در کوتاه

نفر در فضاهای اسکان اضطراری پیشنهاد شده  61نفر و یک دوش برای هر  11ر تامین تعداد یک سرویس بهداشتی برای ه
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بینی شده برای زمان بحران، الزم است ترتیب در هر یک از فضاهای اسکان اضطراری برحسب ظرفیت پیشاست. بدین

در درازمدت این تعداد باید  ،های بهداشتی و حمام مورد نیاز اقدام شود. در صورت تامین اعتبار الزمنسبت به تامین سرویس

های بهداشتی مورد نیاز در مراکز تخلیه و اسکان اضطراری در شهر ری تعداد سرویس ،11در جدول به دو برابر افزایش یابد. 

 برآورد شده است.

 شهر ریموردنیاز در فضاهای اسکان اضطراری در  های بهداشتیتعداد سرویس: 11 جدول

 نام گروه ردیف
  پناهجو تعداد

 )نفر(

 مدت کوتاه

 نفر 60 هر برای بهداشتی سرویس )یک

 نفر( 120 هر برای دوش یک و

 مدت بلند

 نفر 30 هر برای بهداشتی سرویس )یک

 نفر( 60 هر برای دوش یک و

 سرویس تعداد

 نیاز مورد بهداشتی

 دوش تعداد

 نیاز مورد

 سرویس تعداد

 نیاز مورد بهداشتی

 دوش تعداد

 نیاز مورد

1 

بوست
ان
 و 

ی
ضا
ف

 
سبز

 

 17 33 8 17 990 هجرت

 74 148 37 74 4436 ماهور 2

 94 188 47 94 5635 گلمهر 3

 53 105 26 53 3160 بهشت 4

 20 41 10 20 1226 دولت 5

 82 164 41 82 4920 فراهانیان 6

 262 524 131 262 15723 آرا جهان 7

 94 188 47 94 5650 دستواره 8

 77 155 39 77 4642 کمیل 9

 65 130 32 65 3885 چمران بوستان 10

 79 158 39 79 4736 ایثار 11

 70 140 35 70 4208 زاده حسن شهید 12

 57 113 28 57 3390 اصناف بوستان 13

 96 192 48 96 5769 مدرس 14

 148 297 74 148 8909 دانش 15

 27 53 13 27 1604 زائر 16

 43 86 21 43 2568 عطریاس 17

 104 208 52 104 6225 اسالمی وحدت 18

 8 17 4 8 501 نگار 19

 12 23 6 12 690 کاج 20

 24 49 12 24 1456 گلگون 21

 66 131 33 66 3935 آبان سیزده 22

 0 0 0 0 0 آبان 23

24 

مراکز
 

ی
فرهنگ

- 
ی
ورزش

 67 134 33 67 4011 آباد دولت شهدای 

 10 19 5 10 575  علی امام 25

 116 231 58 116 6935 هاشمبنی قمر 26

 123 246 61 123 7371 والء فرهنگسرای 27

 62 123 31 62 3696 سمیه فرهنگی کانون 28

 103 205 51 103 6160 مدرس 29
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 ادامه ...: 11 جدول

 نام گروه ردیف
  پناهجو تعداد

 )نفر(

 مدت کوتاه

 نفر 60 هر برای بهداشتی سرویس )یک

 نفر( 120 هر برای دوش یک و

 مدت بلند

 نفر 30 هر برای بهداشتی سرویس )یک

 نفر( 60 هر برای دوش یک و

 سرویس تعداد

 نیاز مورد بهداشتی

 دوش تعداد

 نیاز مورد

 سرویس تعداد

 نیاز مورد بهداشتی

 دوش تعداد

 نیاز مورد

30 

 
ی
فرهنگ

- 
ی
ورزش

 

 65 130 32 65 3895 شهروند

 61 121 30 61 3631 شهرسالم 31

 51 102 26 51 3068 صدری شهید 32

 84 168 42 84 5047 طالقانی شهید 33

34 

مراکز
 

ی
آموزش

 

 تزکیه، ایثار، مدارس

 صدر، اهلل آیت عرفان،

 شریعت و امیرکبیر

2773 46 23 92 46 

35 

 مدارس مجموعه

 عباسی، شهید

 والیت نور و منتظری

 شهادت هنرستان و

1411 24 12 47 24 

36 

 الزهرا، فاطمه مدارس

 زینب، حضرت

 و خدیجه حضرت

  معصومه حضرت

3346 56 28 112 56 

37 
 و بهشتی مدرسه

 پور حبیب مدرسه
1303 22 11 43 22 

38 

 پروین و بعثت مدارس

 صدیقه اعتصامی،

 ابوریحان، و طاهره

 مرادی شهید

816 14 7 27 14 

 2 5 1 2 140 57 بهمن 22 مدرسه 39

 5 10 3 5 312 آهنگری عفت همدرس 40

 14 29 7 14 865 ری چیت مدرسه 41

42 
 اهلل آیت شاهد مدرسه

 ایخامنه
395 7 3 13 7 

43 
 و کوثر آموزشگاه

 مدرس شهید
836 14 7 28 14 

44 

 خیابان مدارس

 خیابان و خانلری

 الزمانیصاحب

11911 199 99 397 199 

 2 4 1 2 108 زهرا میثم مکتب 45

 13 27 7 13 802 بنویدی شکرابی 46

47 
 در واقع مدارس

 معلم تربیت خیابان
6641 111 55 221 111 

 15 30 7 15 896 نور پیام دانشگاه 48

 7 14 3 7 412 فارسی سلمان مدرسه 49

51 

 

 7 15 4 7 435 عترت مدرسه

51 

 واقع مدارس مجموعه 

 دینانی خیابان در
1961 33 16 65 33 
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 ادامه ...: 11 جدول

 نام گروه ردیف
  پناهجو تعداد

 )نفر(

 مدت کوتاه

 نفر 60 هر برای بهداشتی سرویس )یک

 نفر( 120 هر برای دوش یک و

 مدت بلند

 نفر 30 هر برای بهداشتی سرویس )یک

 نفر( 60 هر برای دوش یک و

 سرویس تعداد

 نیاز مورد بهداشتی

 دوش تعداد

 نیاز مورد

 سرویس تعداد

 نیاز وردم بهداشتی

 دوش تعداد

 نیاز مورد

52 

مراکز
 

ی
آموزش

 

 و فضیلت مدارس

 دانشمند
735 12 6 25 12 

53 
 و آزادگان مدارس

 ناصری
836 14 7 28 14 

54 

ی
مذهب

 

 شیخ مقدس آستان

 صدوق
8120 135 68 271 135 

 سایر اقالم اضطراری مورد نیاز در شرایط بحران  -4 -1 -1

در شرایط بحران الزم است اقالم دیگری نیز در فضاهای تخلیه و  های قبل،به جز موارد ذکر شده در قسمت

های متولی مدیریت بحران نگهداری شوند تا در اختیار بازماندگان زلزله قرار اسکان اضطراری و یا در انبارهای دستگاه

ی برای استفاده در گیرند. در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در حال حاضر امکانات مورد نیاز برا

شوند. تهیه و نگهداری می ی احتمالیعیت پناهجومای براساس درصدی از جتا منطقه      محل یزمان بحران در انبارهای 

پن نشان برخی از انبارهای نگهداری کاالهای اساسی مورد نیاز در شرایط اضطرار در ژا 117 شکلبه عنوان مثال در 

 داده شده است.

  
 ای در ژاپنو منطقه      محل یهایی از انبارهای نگهداری اقالم اساسی در سطوح : نمونه117 شکل

ها و استانداردهای مختلفی در جهان برای نگهداری اقالم ضروری برای استفاده در در حال حاضر دستورالعمل

معیارهایی برای  ،د و نجات کشور وابسته به جمعیت هالل احمرشرایط بحران وجود دارد. به عنوان مثال سازمان امدا

است. برحسب این  تدوین نمودهسازی چادر و پتو به عنوان دو قلم از کاالهای ضروری در شرایط بحران را ذخیره

چادر  ،نفر، الزم است در کلیه شهرها برای حدود دو درصد جمعیت 3معیار با فرض تخصیص یک چادر به ازای هر 

البته این تعداد به هیچ وجه جوابگوی نیازهای  بینی شود و چهار برابر این تعداد نیز پتو نگهداری شود.شپی

چادر و پتو  ،درصد جمعیت 11گردد که در بلندمدت حداقل به میزان پناهجویان احتمالی نیست و لذا توصیه می

به شرح جدول ذیل تعیین شده  شهر ریو پتو در  مورد نیاز ذخایر چادر تعداد ،بر این اساس تامین و نگهداری شود.

 نگهداری شوند. معرفی شده در این گزارش بایست در مراکز اسکان اضطراری است. این اقالم می
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 شهر ریسازی در تعداد چادر و پتوی موردنیاز برای ذخیره: 11 جدول

 جمعیت
دو درصد 

 جمعیت

 تعداد پتو تعداد چادر 

 احمر هالل معیار برحسب

 )کوتاه مدت(

جمعیت  ٪10 براساس 

 )بلند مدت(

احمر  هالل معیار برحسب

 )کوتاه مدت(

 جمعیت ٪10 براساس 

 )بلند مدت(

161361 7277 911 4543 1641 13191 

 و اسکان اضطراری در شهرستان شهریارها و نیازهای مرتبط با تخلیه امن بررسی وضعیت ظرفیت -3

شهریار است. این شهرستان که مرکز آن، شهر  باشدمی استان تهران هایاز شهرستانیکی شهرستان شهریار 

بلوک آماری  6132در                    نفر است که مجموعا   215911 بالغ برکیلومتر مربع و جمعیتی  141دارای مساحتی حدود 

نیز در زمره مناطق این شهرستان  مرکز آمار ایران( ساکن هستند. 1195)براساس سرشماری نفوس و مسکن سال 

تخلیه تدوین برنامه  لذاگردد. پذیری در برابر زلزله در استان تهران محسوب میخیزی و آسیبخطر از دیدگاه لرزهپر

برای این  برخوردار است. ستانمدیریت بحران در این شهر ریزیبرنامهاز اهمیت زیادی در  ،امن و اسکان اضطراری

برای اسکان پناهجویان در مناطق مختلف استفاده موقعیت مکانی و مشخصات فضاهای قابل منظور الزم است 

های وضعیت دسترسی، نوع مالکیت، وضعیت زیرساختاطالعات مرتبط با  همچنین. شودشناسایی شهرستان شهریار 

مورد بندی بین فضاهای موجود اولویتباید گردآوری شود تا در به آنها اشاره شد،                                بهداشتی و سایر مالحظاتی که قبال 

برای اسکان  اولین اولویتدر این مطالعه  ،با توجه به وضعیت اماکن عمومی در شهرستان شهریار. قرار گیرداستفاده 

 توجه شده ورزشی، آموزشی و مذهبی ،ها و فضاهای سبز تعلق گرفته و سپس به مراکز فرهنگیبه پارک ،اضطراری

نشان داده  ،قابل استفاده هستند کان اضطراریتخلیه و اس مراکزبه عنوان که  این فضاهاموقعیت  113در شکل  .است

 شده است.

 
 در شهرستان شهریارتخلیه و اسکان اضطراری  منتخب برای توزیع جمعیت و موقعیت فضاهای: 118شکل 
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 دارای سرویساماکن عمومی یا دولتی هستند که برخی از آنها  ،نشان داده شده در این نقشه فضاهایاغلب 

  ظرفیت بایستالبته برای استفاده از این فضاها جهت اسکان اضطراری، می یز می باشند.نبهداشتی و منابع آب 

منابع آب و ...( براساس تعداد پناهجوی احتمالی تکمیل و همچنین امکانات  ،های بهداشتیها )سرویسزیرساخت

ها نگهداری شوند تا در ن مکاندر ای (های حاوی اقالم ضروری مورد نیاز پناهجویاننظیر چادر و کانکسمورد نیاز )

 دیده قرار گیرند. زمان الزم در اختیار افراد آسیب

 اسکان اضطراری پناهجویان در شرایط بحرانفضای مورد نیاز برای  ،(5در این مطالعه نیز همانند شهر ری )فصل 

میزان دو متر  به ا،هفضاهای موجود و وضعیت دسترسی محدودیت ،هاتراکم جمعیت در برخی قسمتبا توجه به 

مربع برای هر فرد در نظر گرفته شده است و ظرفیت فضاهای اسکان مبتنی بر این مقدار تعیین شده است. البته الزم 

های میدانی و برحسب وضعیت هر مکان انتخاب شده )نظیر سطح قابل استفاده به ذکر است که با توجه به ارزیابی

های رسانی و ...(، درصد قابل استفاده از مساحت کل مکاننیاز برای خدماتبرای اسکان، توپوگرافی، فضای مورد 

به منظور تخصیص انتخاب شده متغیر بوده است و محاسبات بر مبنای فضای خالص قابل اسکان صورت گرفته است. 

ای همجوار ه، اولویت اول به ساکنین بلوک5شرح داده شده در فصل به پناهجویان نیز طبق ضوابط  ای موجودفضاه

ها باقی بماند، با در نظر گرفتن که فضای مازادی در این مکاندرصورتیشده است و این فضاها اختصاص داده 

 511ها )تا شعاع حدود های مجاور این بافتوضعیت دسترسی، فضای باقیمانده به مابقی پناهجویان در سایر بلوک

د فضای مناسب برای اسکان اضطراری پناهجویان هستند، فاق مناطقی کهشود. در نهایت متری( تخصیص داده می

های اسکان اضطراری جدید برآورد شده تعیین شده و موقعیت تقریبی و میزان فضای مورد نیاز برای ایجاد مکان

 است. 

 ستان شهریاری تخلیه و اسکان اضطراری در شهرهای قابل استفاده برابررسی وضعیت مکان  -0 -3

 عبارتند ازهایی که قابلیت استفاده به عنوان فضای اسکان در شرایط بحران را دارند، مکان ،در شهرستان شهریار

راساس مشخصات آنها، که بهای آموزشی و مذهبی مجتمع و ،ها و فضاهای سبز، مراکز فرهنگی و ورزشیبوستان

در سطح  ،انی انجام شدهبراساس مطالعات دفتری و میدظرفیت هر مکان برای اسکان افراد پناهجو برآورد شده است. 

 (113)شکل  گردیدفضای قابل استفاده برای تخلیه و اسکان اضطراری پناهجویان شناسایی  121 شهرستان شهریار

 1مرکز مذهبی و  12مرکز آموزشی،  54مرکز فرهنگی، ورزشی و اجتماعی،  21بوستان و فضای سبز،  14که شامل 

 اند.ی شدهکه در ادامه معرف باشد پارکینگ عمومی می

 ورزشی -های فرهنگی مجموعه  -0 -0 -3

 سالن ورزشی حسینی -3-0-0-0

 1311ورزشی در وحیدیه، بلوار شهدا، خیابان شهید بهشتی واقع شده است. مساحت این سوله حدود  سولهاین 

بوده و بزرگ  دارد. این سالن دارای یک درب مطلوبی                     وضعیت نسبتا  مناسب و  ،باشد. از لحاظ ایمنیمتر مربع می

(. از دیگر مزایای این سالن ورزشی عدم مجاورت با بافت 119دارد )شکل  قابل توجهی وجودفضای باز نیز آن اطراف 

و عرض معبر  نیز قابل قبولاست. وضعیت دسترسی به این مجموعه  پذیرو آسیب رسوده و یا ساختمان بلندمرتبهف

درصد  51بینی فضاهای عمومی، و ضرورت پیش. با توجه به فضاهای داخلی ه استآن مناسب ارزیابی گردیدمجاور 

 تواند به عنوان فضای مناسب برای اسکان اضطراری در نظر گرفته شود. فضای این سالن ورزشی می
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 تصاویری از سالن ورزشی حسینی: 119شکل 

 هزار نفری شفی آباد 1استادیوم  -3-0-0-2

خمینی )ره(، خیابان گلستان چهل و ششم واقع شده این استادیوم در امیریه، بلوار امام رضا )ع(، خیابان امام 

در مجاورت این (. 111متر مربع است و دارای زمین چمن مصنوعی است )شکل  16611است. مساحت آن حدود 

پذیر، وجود ندارد. وضعیت دسترسی به این مجموعه مطلوب و عرض معبر آن نیز بسیار مجموعه نیز بافت آسیب

مچنین، اطراف این مرکز ورزشی فضای باز و زمین بایر مناسبی قرار دارد که البته سطح ه مناسب ارزیابی شده است.

درصد از فضای  45همواری ندارد، اما درصورت نیاز در شرایط بحران قابل تسطیح و استفاده خواهد بود. حدود 

 استادیوم برای اسکان اضطراری مناسب تشخیص داده شده است.

  

 
 از استادیوم شفی آبادتصاویری : 111شکل 
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 سالن همایش خلیج فارس و فرهنگسرای کوثر -3-0-0-1

این مجموعه در وحیدیه، خیابان شهیدرجایی، خیابان دوازدهم شمالی واقع شده است و مساحت آن حدود 

ها که البته در حین بازدید میدانی یکی از درب استباشد. این مجموعه دارای سه درب ورودی متر مربع می 2411

زمین چمن مصنوعی فوتبال نیز قرار دارد. همچنین در اطراف این مجموعه فضای باز یک د. کنار این فضا قفل بو

تواند در شرایط بحران برای اسکان اضطراری و نصب چادر روهای عریض قرار دارد که میبسیار مناسب و پیاده

سوده و یا ساختمان این مجموعه بافت فردر مجاورت باشد. مینیز استفاده گردد. این مجموعه دارای ایمنی خوبی 

آن نیز بسیار  مجاور و عرض معبر قابل قبول بوده. وضعیت دسترسی به این مجموعه رد، وجود نداناکخطر بلندمرتبه

تواند برای درصد مساحت آن می 41حدود  ،این مجموعهبا توجه به موقعیت بنا و فضای باز  د.گردمی مناسب ارزیابی

(. البته الزم است نسبت به تامین سرویس بهداشتی کافی و منابع 111در نظر گرفته شود )شکل  اسکان اضطراری

 ذخیره آب در این مکان برای تعداد پناهجویان احتمالی، تمهیدات الزم اندیشیده شود.

    

 

 
 تصاویری از سالن همایش خلیج فارس و فرهنگسرای کوثر: 111شکل 

 سالن ورزشی شهید رجایی -3-0-0-4

در وحیدیه، خیابان رجایی، بین شهید مطهری و هشت متری منبع آب واقع شده و دو طبقه ن سالن ورزشی ای

در مجاورت (. 112)شکل  گردیده استیک محوطه باز نیز در جلوی آن واقع  .متر مربع مساحت دارد 2311حدود 

. وضعیت اردخطرآفرین باشد، وجود نده هنگام زلزلای که بتواند این مجموعه بافت فرسوده و یا ساختمان بلندمرتبه

با در نظر گرفتن موقعیت و  .شودمیدسترسی به این مجموعه مطلوب و عرض معبر آن نیز بسیار مناسب ارزیابی 

باشد. از دیگر مزایای این درصد مساحت آن برای اسکان اضطراری پناهجویان مناسب می 41سوله، حدود  فضای
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های مورد نیاز مناسب در اطراف این مرکز اشاره نمود. البته از نظر امکانات و زیرساختتوان به فضای باز مجموعه می

های موجود در این مجموعه در ظرفیتهای بهداشتی و منابع آب(، برای اسکان اضطراری پناهجویان )نظیر سرویس

ه به تعداد افراد پناهجویی که ها با توجبرای توسعه این ظرفیت مناسباقدامات حال حاضر کافی نیستند و الزم است 

 د.اند، به انجام برسن تخصیص یافتهبه آ

  

 
 تصاویری از سالن ورزشی شهید رجایی: 112شکل 

 مدرسه فوتبال مهرآوران -3-0-0-1

متر مربع در امیریه، خیابان بهاران واقع شده است. در مجاورت این  11111این مدرسه فوتبال با مساحت حدود 

روهای عریض، فضای باز مناسب در اطراف این مدرسه و (. پیاده111قرار دارد )شکل  مکان یک فضای سبز نیز

، وجود پذیرآسیبدر مجاورت این مجموعه بافت فرسوده و یا ساختمان باشد. دسترسی عالی از مزایای این مکان می

ه الزم است نسبت به توان به اسکان اضطراری اختصاص داد. البتدرصد مساحت این فضا را می 51حدود . ردندا

های الزم )نظیر سرویس بهداشتی( و تامین اقالم مورد نیاز برای شرایط بحران )نظیر سازی و ایجاد زیرساختآماده

 چادر، پتو، مواد غذایی، منابع آب و ...( در این مجموعه اقدام شود.

   

 
 تصاویری از مدرسه فوتبال مهرآوران: 113شکل 
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 نمامجموعه ورزشی شهید ره -3-0-0-3

باشد و با این مجموعه ورزشی دارای یک زمین چمن مصنوعی فوتبال و دو سالن سرپوشیده فوتسال و استخر می

(. کنار این مجموعه هم یک 114در محله تعاون امیریه واقع شده است )شکل متر مربع  16611مساحت حدود 

سکان اضطراری تعداد بیشتری پناهجو توان برای ابوستان کوچک قرار دارد که در صورت لزوم از فضای آن می

در اطراف آن و  روهای عریض، پیادهباشد. فضای باز مناسبمی 1191استفاده نمود. سال تاسیس این مجموعه 

در مجاورت این مجموعه بافت فرسوده و یا باشد. دسترسی عالی از مهمترین مزایای این مجموعه ورزشی می

 11توجه به وضعیت مستحدثات و فضاهای موجود در این مجموعه، حدود با  رد.ساختمان خطرآفرین وجود ندا

 اسکان اضطراری مورد استفاده قرار داد. جهتتوان را میآن فضای درصد

  

  

 
 تصاویری از شهید رهنما: 114شکل 

 مجموعه ورزشی شهدا اقتدار -3-0-0-7

یه و در بلوار بهشتی، خیابان مطهری افتتاح گردید، در محله کرشته امیر 1192این مجموعه ورزشی که در سال 

. استمتر مربع  2111(. مساحت این مجموعه حدود 115باشد )شکل واقع شده است که پشت مدرسه پیام نور می

در مجاورت این توان به مواردی نظیر نوساز بودن و داشتن فضای مناسب اشاره نمود. از مزایای این مجموعه می

. وضعیت دسترسی به این مجموعه ارد، وجود ندتاسیسات خطرناک ها یاساختمان همچنینمجموعه بافت فرسوده و 

توان از دارد که می در نزدیکی این مجموعه نیز بلواری قرار و عرض معبر آن نیز مناسب ارزیابی گردید. قابل قبول

به ذکر است که این  الزمدر شرایط بحران و در صورت کمبود جا برای اسکان پناهجویان استفاده نمود. فضای آن 

توانند مجموعه ورزشی به همراه مدرسه پیام نور و سالن ورزشی فتح در مجاورت هم قرار دارند که در مجموع می

درصد  41پذیرای تعداد قابل توجهی از افراد پناهجو باشند. با توجه به فضاهای موجود در این مجموعه، حدود 

 ته شده است.آن برای اسکان اضطراری در نظر گرفمساحت 
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 تصاویری از مجموعه ورزشی شهدا اقتدار: 115شکل 

 مجموعه ورزشی فتح -3-0-0-3

ر محله کرشته امیریه، خیابان وحدت اسالمی، خیابان میثم تبار، د مترمربع 2611این مجموعه با مساحت حدود 

(. این 116ر است )شکل در مجاورت مدرسه پیام نور واقع شده و از دسترسی خوبی برخورداخیابان شهید جباری 

که  یا تاسیساتی مجاورت این مجموعه بافت فرسودهدر ورزشی و یک استخر است.  سولهسالن ورزشی دارای یک 

وجود دارد که از نظر در اطراف آن  مرتبهمیاناما تعدادی ساختمان  ،مشاهده نشدبتواند خطرآفرین باشد، 

آن نیز مجاور بر او عرض مع قابل قبولیت دسترسی به این مجموعه وضع پذیری باید مورد بررسی قرار گیرند.آسیب

مقاوم سازی بنا،  فرضقدیمی بوده و ایمنی مناسبی در برابر زلزله ندارد. با  سالنالبته بنای گردد. میمناسب ارزیابی 

 درصد فضای آن برای اسکان اضطراری استفاده نمود. 41توان از می

  

   
 ز مجموعه ورزشی فتحتصاویری ا: 116شکل 
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 مجموعه فرهنگی استاد شهریار -3-0-0-1

واقع شده  متر مربع در امیریه، محله نواب صفوی و در بلوار عالمه طباطبایی 7111این مجموعه با مساحت حدود 

ب است. مجاور آن مناس (. وضعیت دسترسی به این مرکز چندان مطلوب نیست، هرچند عرض معبر117است )شکل 

همچنین فضاهای خالی . ساختمان یا تاسیسات خطرناک وجود نداردوعه بافت فرسوده و در مجاورت این مجم

درصد  11 جود، تنهاهای موپوشش گیاهی و سالنوضعیت مناسبی در محوطه این مجموعه قرار دارد. با توجه به 

 است. ه شدهاسکان اضطراری در نظر گرفتفضای قابل استفاده برای مساحت این مرکز فرهنگی به عنوان 

  

  
 تصاویری از مجموعه فرهنگی استاد شهریار: 117شکل 

 سالن ورزشی شورا -3-0-0-01

 1511 حدوددر امیریه، بلوار بهشتی، خیابان کرشته واقع شده و مساحت آن  1131این سالن ورزشی در سال 

تاحدودی در ولی بافت شهری اطراف آن  ،تاسیسات خطرناک وجود ندارددر مجاورت این مجموعه . متر مربع است

و عرض  قابل قبولوضعیت دسترسی به این مجموعه پذیر است که نیازمند بررسی بیشتر است. برابر زلزله آسیب

احمر شهریار هاللمرکز  هنزدیکی آن ب توان بهمی از مزایای این مجموعه د.گردمیآن نیز مناسب ارزیابی مجاور معبر 

که به عنوان فضای جانبی برای اسکان قرار گرفته است باز ک محوطه . در جلوی این سوله ورزشی نیز یاشاره نمود

سازی است که در این صورت بنای این سالن ورزشی نیازمند مقاوم (.113)شکل اضطراری قابل استفاده است 

 برای اسکان اضطراری استفاده نمود.آن درصد مساحت  41توان از می

 

 سالن ورزشی شورا: 118شکل 
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 فرهنگی تفریحی شباهنگ –مجموعه ورزشی  -3-0-0-00

 27711در امیریه، شهرک پارسیان و در خیابان دکتر حسابی واقع شده است و مساحت آن حدود مجموعه این 

پذیر آسیبو یا ساختمان  تاسیسات خطرناک ،در مجاورت این مجموعه بافت فرسوده. (119باشد )شکل متر مربع می

از امکانات  .استآن نیز مناسب  مجاور سیار مطلوب و عرض معبروضعیت دسترسی به این مجموعه بمشاهده نشد. 

که برخی از این فضاها در زمان  توان به استادیوم، پارک آبی، تاالر، زمین فوتبال و استخر اشاره نمودمیمجموعه این 

وضعیت فضای با توجه به . بحران برای کاربردهای مختلف )نظیر اسکان اضطراری و ذخیره آب( قابل استفاده هستند

در شرایط  پناهجویان برای اسکان اضطراری مساحت آن درصد 41توان از های ورزشی این مجتمع، میباز و سالن

 استفاده نمود.بحران 

  

  
 تفریحی شباهنگ -تصاویری از مجموعه ورزشی، فرهنگی : 119شکل 

 مجموعه ورزشی شهرداری و سالن ورزشی شهدا -3-0-0-02

متر  2111حدود  میدان منصوریان، خیابان شهرداری شمالی قرار دارد و مساحت آناین مجموعه در فردوسیه، 

شهری مجاور آن بافت لیکن  ،تاسیسات خطرناک مشاهده نشددر مجاورت این مجموعه (. 121باشد )شکل مربع می

ر اطراف آن نصب یک دکل مخابراتی بزرگ د البته باشد.تر میهای دقیقپذیر است و نیازمند ارزیابیبه نظر آسیب

سازی گردد تا در شرایط بحران قابل ای آن بررسی شود و در صورت لزوم مقاومشده است که باید ایمنی لرزه

سازی مقاوم لزومهای این مجموعه نیز نیازمند بررسی بیشتر و در صورت سالن ،پذیریاز نظر آسیب برداری باشد.بهره

 گردد.وب و عرض معابر مجاور آن نیز مناسب ارزیابی میوضعیت دسترسی به این مجموعه مطل هستند.

و به نظر از پایداری  باشدنوساز میواقع شده است که دارای ساختمانی ورزشی شهدا سالن  ،مجموعه روبروی این

در مجاورت این مجموعه از دیگر  زمین بایر بسیار وسیعهمچنین وجود یک  نسبی در برابر زلزله برخوردار است.

د. ساختمان شهرداری و شورای شهر فردوسیه هم در گرداین مجموعه برای اسکان اضطراری محسوب می مزایای

)در صورت  پناهجویان مجاورت این سالن ورزشی قراردارند. مساحت قابل استفاده این مجموعه برای اسکان اضطراری

 باشد.میمساحت کل آن درصد  41ها(، حدود سازی سالنمقاوم
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 تصاویری از سالن ورزشی شهرداری فردوسیه و سالن ورزشی شهدا: 121شکل 

 سالن ورزشی شهدای صادقیه -3-0-0-01

 حدود قرار دارد و مساحت آن )ص( در باغستان، بلوار رسول اکرمتاسیس شده  1191که در سال این مجموعه 

ولی ایمنی آن در  ،باشدکم میبه نظر مستحاین سالن  ،هرچند از نظر ظاهری(. 121)شکل  باشدمتر مربع می 1711

، سازیدر صورت مقاومدر نزدیکی آن قرار گرفته است که نیز . یک منبع آب تر استبرابر زلزله نیازمند بررسی دقیق

. روبروی این مجموعه پناهجو مورد استفاده قرار گیردبه منظور تامین آب مورد نیاز افراد  ،رخداد زلزله تواند بعد ازمی

. در مجاورت این سالن ورزشی که قابل استفاده برای اسکان پناهجویان است قرار داردنیز ر بسیار وسیع یک زمین بای

شود که در زمان زلزله خطر سقوط ندارد و تنها یک ترانس برق دیده میوجود  ناکبافت فرسوده و یا ساختمان خطر

. مساحت قابل استفاده از این استب آن مناس اطراف . وضعیت دسترسی به این مجموعه خوب و عرض معبردارد

 باشد. درصد می 41ها(، حدود سازی سالنمجموعه برای اسکان اضطراری )در صورت مقاوم

   
 : تصاویری از سالن ورزشی شهدای صادقیه121شکل 
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 ورزشی شهدای خادم آباد سالن -3-0-0-04

 تاسیس شده است 1132و در سال  تقرار گرفته اس خیابان ولیعصر، خیابان دبیرستاناین مجموعه در باغستان، 

ای آن )نظیر ولی اجزای غیرسازه ،نیازمند بررسی بیشتر است ،از نظر ایمنی سازه در برابر زلزله(. 122)شکل 

در روبروی این مجموعه یک زمین بایر بسیار وسیع قرار دارد. در مجاورت این سالن  ها( باید مقاوم سازی شوند.پنجره

 ،نامطلوب استوضعیت دسترسی به این مجموعه های خطرناک مشاهده نشد. ساختمان نیز تاسیسات وورزشی 

در کنار این سالن ورزشی، ستاد مدیریت بحران شهرستان . هرچند معابر اطراف آن از عرض مناسبی برخوردارند

این  بهیت بحران ، نزدیکی ستاد مدیرشرایط بحرانآباد قرار گرفته است. در باغستان و مجموعه ورزشی شهدای خادم

اسکان اضطراری و انجام سایر سازماندهی  ساماندهی ودر تواند مجموعه ورزشی که فضای باز بسیار مناسبی دارد، می

ولی با  ،متر مربع است 21111، مجموعه. مجموع مساحت تقریبی این اقدامات مرتبط با مدیریت بحران مفید باشد

  باشد.درصد می 51برای اسکان اضطراری، حدود  آنستفاده ظرفیت قابل ا ،توجه به وضعیت فضاهای آن

   

 

 
 : تصاویری از سالن ورزشی شهدای خادم آباد، ستاد مدیریت بحران شهرستان باغستان122شکل 

 سالن ورزشی پوریای ولی -3-0-0-01

ست )شکل واقع شده اجاده دهشاد، بلوار شهدا متر مربع در نصیرآباد،  2111این سالن ورزشی با مساحت حدود 

 ،در روبروی این مجموعه باشد.ای نیازمند ارزیابی میاین سوله از نظر ایمنی سازه ،با توجه به قدمت ظاهری(. 121

اسکان توانند در فرایند مییک زمین چمن مصنوعی روباز قرار دارد که همچنین یک زمین بایر بسیار وسیع و 

در مجاورت این سالن ورزشی بافت همچنین د. نن فراهم نمایدیدگامناسبی را برای آسیبجانبی فضای  ،اضطراری

آن مجاور وضعیت دسترسی به این مجموعه و عرض معبر و تاسیسات خطرناک وجود ندارد. فرسوده و یا ساختمان 

(، سازی سالنگردد. مساحت قابل استفاده از این مجموعه برای اسکان اضطراری )در صورت مقاوممیمناسب ارزیابی 
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که  است این سالن ورزشی قرار گرفته نزدیکینصیرآباد در  17باشد. همچنین، کالنتری میفضا درصد  41 حدود

 شود.محسوب  یک مزیت پناهجویانفرایند تامین امنیت تواند در وجود آن می

   
 : تصاویری از سالن ورزشی پوریای ولی123شکل 

 باکریشهید مجموعه ورزشی  -3-0-0-03

(. 124واقع شده است )شکل  شاهد شهر، خیابان حسابیمتر مربع در  1911ت حدود این سالن ورزشی با مساح

ای مورد ای و غیرسازهسازهایمنی ولی الزم است از نظر  ،است                                                هرچند از نظر ظاهری بنای این مجموعه نسبتا  مطلوب

ای غیرسازهمتری یکی از معایب  1کولرهای آبی در ارتفاع حدودا  قرارگیری ،به عنوان مثالارزیابی دقیقتر قرار گیرد. 

و یا بعد از آن، جان افرادی که در نزدیکی این محل تردد  زلزلهتواند در حین وقوع بوده که می این مجموعه

های مجاور این سوله نیز نیاز به ارزیابی دارد؛ هرچند که در پذیری بافت. همچنین آسیبنمایند را تهدید کندمی

 مجاور و عرض معبراست مناسب                                   وضعیت دسترسی به این مجموعه نسبتا گیرند. رار نمیهای فرسوده قمحدوده بافت

 41سازی(، حدود است. مساحت قابل استفاده از این مجموعه برای اسکان اضطراری )در صورت مقاوممطلوب آن نیز 

 باشد. می فضا درصد

   

 باکری شهید : تصاویری از مجموعه ورزشی124شکل 

 شاهدشهر مجتمع ورزشی -3-0-0-07

شده است. مساحت آن  واقعدر شاهدشهر، خیابان گلزار و تاسیس گردیده  1134در سال این سالن ورزشی 

الزم است ایمنی آن در  ،با توجه به قدمت ظاهری بنای این مجموعه(. 125)شکل  باشدمی متر مربع 3511حدود 

های ساختمانهای متراکم و بافت ،لن ورزشیدر مجاورت این سابرابر زلزله مورد ارزیابی قرار گیرد. همچنین 

)تخریب این بناها در زمان رخداد  نشان داده شده است 125هایی از آن در شکل پذیر وجود دارد که نمونهسیبآ

وضعیت دسترسی به این  تواند عملکرد آن را در شرایط بحران برای اسکان اضطراری پناهجویان مختل کند(.می زلزله

قابل استفاده از این مجموعه برای  فضای. چندان مطلوب نیست مجاور آن براعرض معبول است. البته قابل قمجموعه 

 باشد.میمساحت آن درصد  41(، حدود سازیضطراری )در صورت مقاوماسکان ا
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 و بافت های مجاور آن : تصاویری از مجتمع ورزشی شاهدشهر125 شکل

 ورزشگاه چند منظوره شهید صادقی پورهزار نفری اندیشه و  1استادیوم  -3-0-0-03

این مجموعه در فاز یک اندیشه، بلوار ریاست جمهوری، خیابان رفاه هجدهم واقع شده است و مساحت آن حدود 

 توان به زمین فوتبال و زمین تنیس اشاره نمود(. از امکانات این مجتمع می126باشد )شکل متر مربع می 23111

. در مجاورت این مجتمع ورزشی بافت فرسوده بحران برای اسکان اضطراری مفید هستندکه برای استفاده در شرایط 

آن مناسب ارزیابی  معابر مجاوروضعیت دسترسی به این مجموعه و عرض  رد.، وجود نداپذیرآسیبو یا ساختمان 

رای اسکان اضطراری درصد این فضا ب 51توان حداقل از گردیده است. با توجه به وضعیت فضای باز این مجتمع، می

تامین  تواند در جهترت این سالن ورزشی قرار گرفته که میاندیشه در مجاو 12استفاده نمود. همچنین، کالنتری 

  .پناهجویان مورد توجه قرار گیردامنیت 

   

 هزار نفری اندیشه و ورزشگاه چند منظوره شهید صادقی پور 5: تصاویری از استادیوم 126شکل 
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 السالن فوتس -3-0-0-01

 1411و مساحت آن حدود  واقع شده استاین سالن ورزشی در امیریه، فاز یک اندیشه، خیابان ارغوان پانزدهم 

ولی الزم است از دیدگاه  ،به ظاهر مستحکم است ظاهری این سوله هرچند از نظر(. 127باشد )شکل متر مربع می

ت ی معایبی اسای نیز این مجموعه دارااز نظر غیرسازهین تر قرار گیرد. همچنایمنی در برابر زلزله مورد ارزیابی دقیق

 ،سالندر مجاورت  البته  .(127اشاره نمود )شکل این سالن  بهلوله انتقال گاز نحوه اتصال ان به تون جمله میکه از آ

قابل        نسبتا نیز وضعیت دسترسی به این مجموعه ها و تاسیسات خطرناک مشاهده نشد. بافت فرسوده و یا ساختمان

قابل استفاده از این مجموعه برای اسکان فضای . گرددمیمناسب ارزیابی  همآن مجاور  ابرو عرض مع قبول بوده

 باشد. می آن مساحتدرصد  41سازی(، حدود اضطراری )در صورت مقاوم

   
 و نحوه اتصال نامناسب لوله گاز : تصاویری از سالن فوتسال127شکل 

 مدافع حرمشهدای ورزشی باشگاه  -3-0-0-21

متر مربع در شاهدشهر، بلوار شهدا، میدان امام خمینی )ره(، خیابان انقالب  1611حدود  این مجموعه با مساحت

ها و تاسیسات خطرناک مشاهده نشد. همچنین ساختمان. در مجاورت این مجموعه (123)شکل  واقع شده است

باتوجه به نوساز . گرددمیمناسب ارزیابی        نسبتا  نیز  آنمعابر مجاور عرض  و آن قابل قبول بودهضعیت دسترسی به و

تر هم ولی الزم است بصورت دقیق ،رسد مالحظات ایمنی در برابر زلزله در آن رعایت شده باشدبه نظر می ،بودن بنا

رت های بایر قابل توجهی وجود دارد که در صودر اطراف این سالن ورزشی، زمین این موضوع مورد بررسی قرار گیرد.

درصد فضای این  15شرایط، از  اینبهره برد. با در نظر گرفتن  برای اسکان پناهجویان توان از فضای آنلزوم می

 توان استفاده نمود.مجموعه برای اسکان اضطراری می

   

   
 و محدوده اطراف آن تصاویری از باشگاه شهدای مدافع حرم :128شکل 
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 ها(ها )پارکبوستان  -2 -0 -3

 دبوستان شاه -3-0-2-0

متر مربع در امیریه، بلوار شهید مداحی، بین الغدیر و خیابان امام خمینی  27411این بوستان با مساحت حدود 

 وجود(. 129)ره( واقع شده و از امکانات خوب نظیر سرویس بهداشتی، آالچیق، و زمین بازی برخوردار است )شکل 

که جهت نصب چادر در شرایط بحران قابل استفاده  باشدیکی دیگر از مزایای این بوستان مینیز روهای عریض پیاده

که از امکانات آنها نیز  . در مجاورت این بوستان زمین چمن مصنوعی و سالن ورزشی ذوالفقار قرار گرفته استهستند

 تاسیسات خطرناک ،بافت فرسوده ،در فضاهای مشرف به این پارک. همچنین توان در شرایط بحران استفاده نمودمی

وضعیت دسترسی به این مجموعه و عرض معبر آن بسیار مطلوب شود. پذیر مشاهده نمیهای آسیبا ساختمانو ی

توان به فضای آن را می مساحتدرصد  41پوشش گیاهی این پارک، حدود تراکم . با توجه به شده استارزیابی 

متر مربع در مجاورت این  11111 اسکان اضطراری اختصاص داد. فرهنگسرای الغدیر امیریه نیز با مساحت حدود

 6131سبز با مساحت  یبوستان واقع شده است. در روبروی فرهنگسرا و مجاورت شهرک مسکونی ایثارگران نیز فضای

باشد که در صورت روهای عریض میمتر مربع واقع شده است که دارای سرویس بهداشتی، آالچیق و همینطور پیاده

  (.111نیز برای اسکان اضطراری پناهجویان استفاده نمود )شکل ها توان از این مکاننیاز می

  
 : تصاویری از بوستان شاهد129شکل 

   
 و فضاهای جانبی و مجاور تصاویری از فرهنگسرای الغدیر: 131شکل 

 بوستان شهدای حصار زیرک -3-0-2-2

شهید مداحی واقع شده است متر مربع در جاده شهریار و در مجاورت بلوار  13711این بوستان با مساحت حدود 

روهای عریض و دسترسی توان به وجود سرویس بهداشتی، آالچیق، پیاده(. از مزایای این بوستان می111)شکل 

باشند و فاقد تاسیسات و                                                  همچنین فضاهای جانبی این بوستان نیز نسبتا  ایمن میبسیار مطلوب اشاره نمود. 

درصد فضای پارک برای  41با توجه به پوشش گیاهی موجود، حدود  .پذیر هستندهای خطرناک یا آسیبساختمان

تواند تواند مورد استفاده قرار گیرد. دهیاری حصار زیرک هم داخل این بوستان قرار دارد که میاسکان اضطراری می

 مورد توجه قرار گیرد.سازی پارک برای اسکان اضطراری در تجهیز و آماده
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 و فضاهای مجاور بوستان شهدای حصار زیرکتصاویری از : 131شکل 

 بوستان فجر -3-0-2-1

متر مربع  4111 حدود ای قرار دارد و مساحت آنخامنهاهلل آیتاین بوستان در وحیدیه، میدان شاهد، خیابان 

در بازدید میدانی صورت گرفته درب ؛ هرچند که باشدمی شیر آبو  بهداشتیاست. بوستان دارای سرویس 

وضعیت . سازی شوندکه الزم است تعمیر و آماده ،نیز خراب بودند شیرهای آبقفل و  بهداشتی هایسرویس

(. با توجه به وضعیت پوشش 112)شکل گردد میمطلوب و عرض معبر آن نیز مناسب ارزیابی  پارکدسترسی به این 

 گرفت. توان برای اسکان اضطراری در نظردرصد از مساحت آن را می 41گیاهی در این بوستان، حدود 

   

 و معابر اطراف تصاویری از بوستان فجر: 132شکل 

 بوستان الله -3-0-2-4

ای، خیابان فرهنگیان قرار دارد اهلل خامنهمتر مربع در وحیدیه، خیابان آیت 1211این بوستان با مساحت حدود 

الزم است لذا و  باشدو سایر امکانات رفاهی می بوستان فاقد سرویس بهداشتی(. در حال حاضر این 111)شکل 

برای و امکانات آن  ی این پارکد تا در صورت وقوع زلزله، امکان استفاده از فضانامکانات مورد نیاز در آن تعبیه شو

توان از البته مدرسه مهر مادر در مجاورت این بوستان قرار دارد که می) میسر باشداسکان اضطراری پناهجویان 

این بوستان،  بالفصل در مجاورت .ن برخی نیازهای پناهجویان استفاده نمود(در شرایط بحران برای تامیامکانات آن 

نیز . وضعیت دسترسی به این مجموعه پذیر، وجود نداردآسیبو یا ساختمان  تاسیسات خطرناک ،بافت فرسوده

، تنها پوشش گیاهی این بوستانوضعیت . با توجه به شده استآن نیز مناسب ارزیابی  مجاور برامطلوب و عرض مع

 باشد. درصد آن برای اسکان اضطراری مناسب می 11
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 و محوطه اطراف آن : تصاویری از بوستان الله133شکل 

 بوستان ایثارگران -3-0-2-1

باشد و مساحت آن حدود این بوستان واقع در امیریه، محله کرشته، خیابان مصطفی خمینی، خیابان ایثارگران می

های اصلی، این بوستان دارای دسترسی مناسب خیابان پارک تاتوجه به فاصله  (. با114متر مربع است )شکل  2511

پذیری آنها در برابر زلزله همچنین در مجاورت این بوستان تعدادی آپارتمان ساخته شده است که آسیبباشد. نمی

درصد  41یط موجود، از فضای باز مناسبی قرار دارد. با توجه به شرانیز در اطراف این بوستان باید ارزیابی گردد. 

توان برای اسکان اضطراری استفاده نمود. البته این بوستان دارای سرویس بهداشتی مساحت این بوستان می

امکان استفاده از این  ،الزم در این رابطه اندیشیده شود تا در زمان رخداد زلزله بایست تمهیداتمیلذا باشد و نمی

 ن فراهم باشد.پارک برای اسکان اضطراری پناهجویا

  

 
 تصاویری از بوستان واقع در خیابان ایثارگران: 134شکل 



 .........................................................................................................های امن در تخلیه و اسکان اضطراری در هنگام زلزله در شهر ری و شهریار در استان تهران تعیین مکان

 پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله                                                                                                                     116

 بوستان کودک -3-0-2-3

متر مربع در امیریه، محله طالقانی و در خیابان ولیعصر، بلوار کلهر واقع شده  7111این بوستان با مساحت حدود 

(. در 115برخوردار است )شکل ز نیبازی کودک و تعدادی سرویس بهداشتی  محوطهاز  ،عالوه بر فضای سبزاست و 

. وضعیت دسترسی به پذیر مشاهده نشدآسیباختمان تاسیسات خطرناک و یا س ،مجاورت این بوستان، بافت فرسوده

گردد. مساحت قابل استفاده از این میآن نیز مناسب ارزیابی  مجاور براو عرض معاست مطلوب        نسبتا  این مجموعه 

درصد فضا در نظر  41حدود  ،ا توجه به تراکم پوشش گیاهی و سایر موانع موجودب بوستان برای اسکان اضطراری

 گرفته شده است.

  

  
 و فضاهای جانبی تصاویری از بوستان کودک شهرداری شهریار: 135شکل 

 بوستان بلوار کشاورز -3-0-2-7

(. 116اقع شده است )شکل این بوستان در امیریه، خیابان بهشتی، بلوار کشاورز در مقابل امامزاده اسماعیل )ع( و

. در حال استباشد. از نظر دسترسی، وضعیت این بوستان مطلوب متر مربع می 1111مساحت این بوستان حدود 

شود. استفاده می مجاور آن حاضر سرویس بهداشتی در این بوستان وجود ندارد و در صورت لزوم از امکانات امامزاده

ن قرار دارد. با توجه به وضعیت پوشش گیاهی و امکانات موجود در این بوستان، گلزار شهدای گمنام نیز در این بوستا

توان به اسکان اضطراری اختصاص داد. البته برای این منظور الزم است امکانات درصد از مساحت آن را می 41حدود 

 مورد نیاز )بخصوص سرویس بهداشتی و منابع ذخیره آب( در آن احداث شود.

   
 و معابر اطراف آن تصاویری از بوستان بلوار کشاورز: 136شکل 
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 بهمن 22بوستان  -3-0-2-3

متر مربع  17111آباد پایین، بلوار رزمندگان قرار دارد و مساحت آن حدود این بوستان در امیریه، محله رضی

دارای دسترسی بسیار . همچنین این بوستان (117)شکل  استبرای اسکان اضطراری بسیار مناسب که باشد می

توان به آالچیق، سرویس بهداشتی و زمین چمن مصنوعی فوتبال باشد. از جمله امکانات این بوستان میعالی می

در اضطراری و تامین نیازهای پناهجویان مورد استفاده قرار گیرند. به عالوه  توانند برای اسکاناشاره نمود که می

البته با توجه به یا تاسیسات خطرناک وجود ندارد.  پذیر وآسیبساختمان  ،مجاورت این بوستان، بافت فرسوده

توان برای اسکان اضطراری در نظر درصد فضای این بوستان را می 11، تنها هاو سایر محدودیت پوشش گیاهی

  گرفت.

  

  
 و فضاهای جانبی آن بهمن 22: تصاویری از بوستان 137شکل 

 بوستان فدک -3-0-2-1

مخابرات، خیابان چناران واقع شده است.  2مربع در امیریه، شهرک فاز  متر 5111این بوستان با مساحت حدود 

باشد می مطلوببر مجاور آن او عرض معارزیابی شده است  مناسب   ا نسبتاین بوستان  وضعیت ،دسترسینظر از 

ند ارزیابی پذیری نیازمای وجود دارد که از نظر آسیبمرتبههای میان(. در مجاورت این بوستان، ساختمان113)شکل 

با رویس بهداشتی و زمین بازی کودکان تعبیه شده است. امکاناتی نظیر س همچنین این بوستانبیشتر هستند. در 

 درصد فضای آن را برای اسکان اضطراری در نظر گرفت. 15توان می ،وضعیت موجودتوجه به 

   
  : تصاویری از بوستان فدک و معابر مجاور آن138شکل 
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 ر اعظمبوستان پیامب -3-0-2-01

قرار دارد  16خیابان بسیج، خیابان گلستان  ،متر مربع در امیریه، محله کهنز 3511این بوستان با مساحت حدود 

باشد. قرار گرفتن یک زمین بایر در مجاورت این (. وضعیت دسترسی به این بوستان قابل قبول می119)شکل 

عنوان فضای جانبی در اسکان اضطراری مورد استفاده بهتواند است که مینقاط مثبت آن دیگر از جمله  نیز بوستان

این  از الزم است برای استفاده لذا . در بازدید انجام گرفته، سرویس بهداشتی در این بوستان مشاهده نشد وقرار گیرد

گیاهی پوشش ، امکانات الزم در آن ایجاد شود. با توجه به وضعیت پس از رخداد زلزله بوستان به عنوان فضای اسکان

اسکان اضطراری در نظر  ایجاد فضای توان برایرا می درصد مساحت آن 15این بوستان، و سایر موانع موجود در 

 گرفت.

  
  : تصاویری از بوستان پیامبر اعظم139شکل 

 بوستان ولیعصر )عج( -3-0-2-00

ه است )شکل متر مربع در فردوسیه، خیابان میرزا کوچک خان واقع شد 11311این بوستان با مساحت حدود 

باشد. در های بایر وسیع مجاور آن و دسترسی مطلوب می(. از مزایای این بوستان فضای باز مناسب، زمین141

. از امکانات این بوستان فضای بازی پذیر مشاهده نشدها یا تاسیسات آسیبساختماناین بوستان،  بالفصل مجاورت

درصد فضای آن  15شش گیاهی و بناهای موجود در بوستان، باشد. با توجه به پوکودکان و سرویس بهداشتی می

 برای اسکان اضطراری در نظر گرفته شده است.

   

 

 های اطراف آن: تصاویری از بوستان ولیعصر )عج( و زمین141شکل 
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 بوستان میدان نماز -3-0-2-02

(. 141است )شکل  متر مربع در فردوسیه، خیابان شهید پوریوسف واقع شده 2111این بوستان با مساحت حدود 

اسکان  فرایند پشتیبانی براینیز توان در شرایط بحران از فضای آن زمین بایر وسیعی در اطراف آن قرار دارد که می

نیز مناسب ارزیابی مجاور آن استفاده نمود. وضعیت دسترسی به بوستان مطلوب و همچنین عرض معبر اضطراری 

های بهداشتی در باشد و الزم است نسبت به ایجاد سرویسهداشتی مین فاقد سرویس باین بوستاالبته . شده است

درصد فضای بوستان را  11توان می ،با توجه به پوشش گیاهیآن به تعداد کافی برای پناهجویان احتمالی اقدام شود. 

 مورد استفاده قرار داد.برای اسکان اضطراری 

  
 و فضای باز مجاور آن : بوستان نماز141شکل 

 تان خانوادهبوس -3-0-2-01

متر مربع در فردوسیه و در خیابان میرزا کوچک خان واقع شده است  12511این بوستان با مساحت حدود 

. در مجاورت باشدمینیز مناسب  مجاور آن براوضعیت دسترسی به بوستان مطلوب و وضعیت عرض مع .(142)شکل 

زمین بازی  توان بهمی از امکانات این بوستاند. پذیر یا تاسیسات خطرناک وجود ندارساختمان آسیباین بوستان، 

با توجه به وضعیت پوشش گیاهی و بناهای موجود در  .اشاره نمودکودکان، زمین چمن مصنوعی و سرویس بهداشتی 

 برای اسکان اضطراری استفاده نمود.درصد فضای آن  15 از توانبوستان، می

   

  
 انواده بوستان خفضاهای : تصاویری از 142شکل 
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 بوستان شهدای گمنام -3-0-2-04

متر مربع در صباشهر، خیابان شهدای گمنام، شهرک مصطفی خمینی قرار  11111این بوستان با مساحت حدود 

بار شهرک مصطفی خمینی صباشهر و زمین بایر بسیار بزرگ قرار دارد. در مجاورت این بوستان، میدان میوه و تره

. همچنین یک زمین فوتبال باشندهجویان در شرایط بحران قابل استفاده میکه در جهت رفع برخی نیازهای پنا دارد

معابر باشد. وضعیت دسترسی به بوستان مطلوب و همچنین، وضعیت عرض چمن مصنوعی نیز در مجاورت آن می

. امکانات این بوستان شامل آالچیق، فضای بازی کودکان و (141)شکل شده است مناسب ارزیابی  مجاور آن نیز

تعداد پناهجویان احتمالی در شرایط بحران  های بهداشتی بوستان برایسرویس بهداشتی است. البته تعداد سرویس

با توجه  های جدید صورت پذیرد.های الزم جهت ساخت سرویسبینیکافی نیست و باید متناسب با این تعداد پیش

 ضطراری در نظر گرفت.درصد فضای پارک را برای اسکان ا 41توان می ،شرایط موجودبه 

  

 

 
 های بایر اطراف آن: تصاویری از بوستان شهدای گمنام و زمین143شکل 

 ساحلبوستان  -3-0-2-01

 آن مساحت تقریبی واقع شده وبوستان دوازدهم، خیابان ساحل شمالی  ر صباشهر، خیابان آزادگان،این بوستان د

دارای عرض مطلوبی بر امعاف مناسب بوده و های اطر. دسترسی برای ساکنین خانهباشدمی متر مربع 3111

و از ایمنی مناسبی قدیمی هستند  ،دارندهایی که در اطراف این بوستان قرار (. اکثر خانه144د )شکل نباشمی

در  نیز. یک کانال آب باشددر جوار آن می. از مزایای این بوستان وجود فضای باز مناسبی باشندنمیبرخوردار 

درصد فضای بوستان برای اسکان اضطراری  41 از توانقرار دارد. با توجه به پوشش گیاهی میمجاورت این پارک 

 پناهجویان استفاده نمود.
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  ساحل: تصاویری از پارک 144شکل 

 بوستان فرهنگ )فاز اول و دوم( -3-0-2-03

قرارگیری این . محل شده استافتتاح  1195متر مربع در سال  16311مساحت حدود مجموع با  هااین بوستان

باشد. در مجاورت فاز دوم این بوستان، زمین بایر بسیار بزرگی قرار می )ص( بوستان در باغستان، بلوار رسول اکرم

(. وضعیت دسترسی به 145)شکل  استمسکونی مرتبه میانهای در مجاورت ساختماننیز فاز اول این بوستان . دارد

امکانات این بوستان شامل آالچیق، فضای بازی برخی . باشدمیمطلوب بسیار و عرض معابر مجاور آن نیز بوستان 

متناسب با نیازهای پناهجویان احتمالی پس از های بهداشتی کودکان و سرویس بهداشتی است. البته تعداد سرویس

 41 ،ط موجودشرایبا توجه به ریزی الزم صورت پذیرد. زلزله نیست و باید نسبت به تامین امکانات مورد نیاز برنامه

 در نظر گرفته شده است.درصد فضای بوستان برای اسکان اضطراری 

    

   
 و فضاهای داخلی و مجاور آن: تصاویری از بوستان فرهنگ )فاز اول و دوم( 145شکل 
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 بوستان رز -3-0-2-07

رد و در سال متر مربع در باغستان، بلوار ولیعصر، خیابان الله سوم قرار دا 6111این بوستان با مساحت حدود 

ارزیابی  مجاور نیز قابل قبولبر ا. وضعیت دسترسی به بوستان مناسب و همچنین عرض معه استافتتاح گردید 1139

باشد. پذیری نیازمند بررسی میمسکونی قرار دارد که از نظر آسیباین بوستان، بافت بالفصل . در مجاورت شده است

مزیت  هابافتهای اطراف آن برای اهالی این اری در این پارک و زمیناسکان اضطر ترتیب تامین امکانات برایبدین

تواند مخاطراتی البته وجود تاسیساتی نظیر ترانس برق در مجاورت پارک می(. 146گردد )شکل بزرگی محسوب می

بهداشتی سرویس تعدادی امکانات این پارک شامل فضای بازی کودکان و را برای پناهجویان به همراه داشته باشد. 

و  . با توجه به پوشش گیاهیبینی شده پناهجویان افزایش یابدکه مورد اخیر الزم است با توجه به تعداد پیش است

 پناهجویان در نظر گرفته شده است.درصد فضای بوستان برای اسکان اضطراری  51 حدود ،سایر مشخصات

   
 ورمعابر و تاسیسات مجا ،ز: تصاویری از بوستان ر146شکل 

 بوستان الله نهم -3-0-2-03

متر مربع در باغستان، بلوار ولیعصر قرار دارد. وضعیت دسترسی به بوستان  6511این بوستان با مساحت حدود 

 های. در مجاورت این بوستان، ساختمان(147)شکل است نیز مناسب مجاور آن بر او عرض معبوده بسیار مطلوب 

فضای بازی توان به میامکانات این بوستان د بررسی شود. از جمله پذیری آنها بایمختلفی واقع شده است که آسیب

های بهداشتی برای این فضا کافی نبوده و برای . البته تعداد سرویساشاره نمودسرویس بهداشتی تعدادی کودکان و 

 51توان تا شود. با توجه به پوشش گیاهی می برای افزایش این تعداد اتخاذبایست تمهیدات الزم شرایط بحران می

 درصد فضای بوستان را برای اسکان اضطراری در نظر گرفت.

   

 
 و محدوده اطراف آن: تصاویری از پارک الله نهم 147شکل 
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 بوستان نشاط -3-0-2-01

و در  متر مربع در باغستان، بلوار ولیعصر، خیابان الله پانزدهم اصلی قرار دارد 4111این بوستان با مساحت حدود 

(. وضعیت دسترسی 143. در مجاورت آن زمین بایر بسیار بزرگی نیز قرار دارد )شکل شده استافتتاح  1191سال 

پذیر یا در مجاورت آن نیز ساختمانهای آسیبو بوده بسیار مطلوب و همچنین عرض معابر مجاور آن به بوستان 

است نسبت به ایجاد این الزم  و لذاباشد این بوستان فاقد سرویس بهداشتی می تاسیسات خطرناک مشاهده نشد.

 41توان تا ا توجه به پوشش گیاهی میتمهیدات الزم اتخاذ شود. ب ،تاسیسات با توجه به تعداد پناهجویان احتمالی

 درصد فضای بوستان را برای اسکان اضطراری در نظر گرفت.

   
 و فضاهای داخلی و مجاور آن: تصاویری از بوستان نشاط 148شکل 

 منامبوستان شهدای گ -3-0-2-21

. محل قرارگیری این بوستان در ه استافتتاح گردید 1133متر مربع در سال  1611این بوستان با مساحت حدود 

در مجاورت  است.نیز مناسب مجاور آن بر اعرض مععیت دسترسی به آن مطلوب بوده و باشد. وضنصیرآباد شهریار می

 ،ترتیبپذیری باید مورد بررسی قرار گیرند. بدینر آسیبهای مسکونی مختلفی وجود دارد که از نظاین بوستان، بافت

ی امکاناتها مفید خواهد بود. در این پارک نیز برای ساکنین این ساختمان ،ایجاد پایگاه اسکان اضطراری در این پارک

 ،تمالیاح وجود دارد که الزم است متناسب با تعداد پناهجویانسرویس بهداشتی تعدادی فضای بازی کودکان و نظیر 

توان می ،های موجودو سایر محدودیت (. با توجه به پوشش گیاهی149)شکل  بینی شودامکانات اضافی در آن پیش

 درصد فضای بوستان را برای اسکان اضطراری در نظر گرفت. 41تا 

   

 
 و فضاهای جانبی آن : تصاویری از بوستان شهدای گمنام149شکل 
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 بوستان ارغوان -3-0-2-20

قرار دارد. در داخل یک بافت مسکونی متر مربع در نصیرآباد، خیابان آزادگان  6111ا مساحت حدود این بوستان ب

 نیستند.و از ایمنی مناسبی برخوردار  هد، قدمت باالیی داشترنهایی که در اطراف این بوستان قرار داخانه اغلب

موقعیت پارک برای اسکان اضطراری  ،نظر از اینمناسب بوده و آن های اطراف برای ساکنین خانهبه پارک دسترسی 

. امکانات این بوستان شامل استمناسب            نیز نسبتا مجاور پارک بر اهمچنین عرض معپناهجویان مطلوب است. 

بوستان داخل های بهداشتی سرویسالبته تعداد (. 151آالچیق، فضای بازی کودکان و سرویس بهداشتی است )شکل 

در این پروژه با باید تمهیدات الزم به منظور افزایش تعداد آن اندیشیده شود. ی نبوده و کاف پناهجویان احتمالیبرای 

 جهت اسکان اضطراری در نظر گرفته شده است. آندرصد فضای  41حدود  ،توجه به شرایط موجود در این پارک

     

   

 و فضاهای داخل و اطراف آن : تصاویری از بوستان ارغوان151شکل 

 مهر بوستان -3-0-2-22

در مجاورت مجموعه ورزشی  ومتر مربع در شاهدشهر، خیابان حسابی  1411این بوستان با مساحت حدود 

نیز در کنار آن واقع شده است که فضای جانبی مناسبی را زمین بایر بسیار بزرگی (. 151باکری قرار دارد )شکل 

نیز مناسب مجاور آن بر امطلوب و عرض مع    تا وضعیت دسترسی به بوستان نسبنماید. برای اسکان اضطراری فراهم می

تواند در زمان این بوستان می ،. در صورت تامین امکانات الزمباشداین بوستان فاقد سرویس بهداشتی می البته. است

 ،هاو سایر محدودیتبا توجه به پوشش گیاهی های مسکونی مجاور باشد. رخداد زلزله پذیرای پناهجویان از بافت

 درصد فضای بوستان را برای اسکان اضطراری در نظر گرفت. 41توان می

   

 : تصاویری از بوستان مهر 151شکل 
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 امیرکبیربوستان  -3-0-2-21

متر مربع در شاهدشهر، خیابان حسابی قرار دارد. در مجاورت این بوستان،  4411این بوستان با مساحت حدود 

ران به عنوان فضای جانبی برای اسکان اضطراری قابل استفاده که در شرایط بح زمین بایر بسیار بزرگی نیز قرار دارد

. در مجاورت این استمناسب مجاور آن نیز بر ا(. وضعیت دسترسی به پارک مطلوب و عرض مع152)شکل  است

 . امکانات                                                                           نسبتا  متراکمی وجود دارد که از نظر ایمنی در برابر زلزله نیازمند بررسی هستندمسکونی های بافتبوستان، 

های بهداشتی برای تعداد سرویسکه  این بوستان شامل آالچیق، فضای بازی کودکان و سرویس بهداشتی است

 ،های انجام شدهارزیابیبا توجه به شرایط بحران کافی نیست و الزم است نسبت به افزایش تعداد آن اقدام نمود. 

 مود.استفاده ندرصد فضای بوستان برای اسکان اضطراری  41از توان می

   

 و فضاهای جانبی : تصاویری از پارک امیرکبیر152شکل 

 دانشبوستان  -3-0-2-24

متر مربع در شاهدشهر، خیابان آزادی قرار دارد. در مجاورت آن زمین بایر  6311این بوستان با مساحت حدود 

قابل استفاده  نیز وجود دارد که در شرایط بحران به عنوان فضای جانبی و پشتیبان برای اسکان اضطراریبزرگی 

در است و معابر مجاور آن نیز عرض مناسبی دارند. مطلوب                                  (. وضعیت دسترسی به بوستان نسبتا 151)شکل  است

نیز امکاناتی بوستان  پذیر یا تاسیسات خطرناک مشاهده نشد. در اینآسیبساختمان بالفصل این پارک  مجاورت

به تعداد محدود( وجود دارد که در صورت امکان باید ) آالچیق، فضای بازی کودکان و سرویس بهداشتینظیر 

درصد  41 حدود ،های انجام شدهاین امکانات تقویت شوند. با توجه به ارزیابی ،متناسب با تعداد پناهجویان احتمالی

 قابل استفاده است.فضای بوستان برای اسکان اضطراری از 

   

   
 ی جانبی آنو فضاها : تصاویری از بوستان دانش153شکل 
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 بوستان ایثار -3-0-2-21

متر مربع در شاهدشهر، بلوار شهدا، خیابان آزادی قرار دارد. وضعیت  11911این بوستان با مساحت حدود 

د. امکانات آن شامل آالچیق، فضای گردمینیز مناسب ارزیابی مجاور آن بر ادسترسی به بوستان مطلوب و عرض مع

باید تعداد های بهداشتی برای این فضا کافی نبوده و ته تعداد سرویسالبکه  بازی کودکان و سرویس بهداشتی است

 41توان می ،هاو سایر محدودیت با توجه به پوشش گیاهی بیشتری برای استفاده در شرایط بحران تامین شود.

ن پارک . الزم به ذکر است که در مجاورت ایمورد استفاده قرار دارددرصد فضای بوستان را برای اسکان اضطراری 

تواند جهت اسکان اضطراری ساکنان این می ،سازی این پارککه آمادهقرار گرفته است  مختلفی های مسکونیبافت

در جهت شاهدشهر نیز در مجاورت آن قرار گرفته است که  14مچنین، کالنتری ها حائز اهمیت باشد. هساختمان

 (.154ل شود )شکدیده یک مزیت محسوب میتامین امنیت افراد آسیب

   
  : تصاویری از بوستان ایثار154شکل 

 بوستان هشتم -3-0-2-23

متر مربع در امیریه، فاز یک اندیشه، میدان امام خمینی قرار دارد )شکل  17511این بوستان با مساحت حدود 

های . در مجاورت این بوستان، بافتاستبسیار مطلوب  و عرض معابر مجاور آن (. وضعیت دسترسی به بوستان155

توانند در شرایط بحران از این پارک برای اسکان اضطراری استفاده مسکونی واقع شده است که ساکنان آن می

است. همچنین، یک زمین  )به تعداد کم( امکانات این بوستان شامل فضای بازی کودکان و سرویس بهداشتینمایند. 

های نظیر منبع آب و سرویس)امکانات الزم  در صورت تامینچمن مصنوعی روباز نیز در این بوستان قرار دارد. 

 استفاده نمود.برای اسکان اضطراری توان میدرصد فضای بوستان  41( از کافیبهداشتی 

   

   

 و فضاهای جانبی آن : تصاویری از بوستان هشتم155شکل 
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 آزادگانبوستان  -3-0-2-27

شه، بلوار دنیا مالی، میدان آزادگان قرار دارد متر مربع در امیریه، فاز یک اندی 7411این بوستان با مساحت حدود 

های در مجاورت آن، بافتاست. بسیار مطلوب  مجاور آن برارض معو ع(. وضعیت دسترسی به بوستان 156)شکل 

شامل نیز امکانات این بوستان مسکونی متنوعی وجود دارد که ایمنی آنها در برابر زلزله باید مورد بررسی قرار گیرد. 

الزم های بهداشتی برای این فضا کافی نبوده و ی کودکان و سرویس بهداشتی است. البته تعداد سرویسفضای باز

و  پوشش گیاهیوضعیت با توجه به امکانات الزم در آن ایجاد شود.  ،است برای استفاده پناهجویان در شرایط بحران

 استفاده نمود.راری درصد فضای بوستان برای اسکان اضط 41 از توانمی ،هاسایر محدودیت

   
  : تصاویری از پارک آزادگان156شکل 

 فاطمیهبوستان  -3-0-2-23

(. وضعیت 157متر مربع در امیریه، فاز یک اندیشه قرار دارد )شکل  25111این بوستان با مساحت حدود 

 ان، بافتدر مجاورت این بوستاست و معابر مجاور آن نیز از عرض مناسب برخوردارند. دسترسی به بوستان مطلوب 

پذیری باید مورد بررسی قرار گیرد. البته وجود این پارک در ای وجود دارد که از نظر آسیبفشرده              مسکونی نسبتا 

 پارکامکانات کند. فراهم می فرصتی برای تخلیه امن و اسکان اضطراری ساکنان این بافت ،مجاورت بافت مذکور

سازی این پارک برای شرایط برای آماده است. عداد محدود()به ت شامل فضای بازی کودکان و سرویس بهداشتی

 ،های انجام شدهباید نسبت به تامین تعداد کافی سرویس بهداشتی و منبع آب اقدام نمود. با توجه به ارزیابی ،بحران

 . الزم به ذکر است که در داخل اینه شده استدرصد فضای بوستان برای اسکان اضطراری در نظر گرفت 41حدود 

تواند در جهت می ،در صورت برخورداری از ایمنی الزمبوستان، مسجد فاطمه الزهرا )س( قرار گرفته است که 

 مورد استفاده قرار گیرد.اسکان اضطراری پشتیبانی از فرایند 

  

 
 و فضای اطراف آن فاطمیه بوستان: تصاویری از 157شکل 
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 ایثاربوستان  -3-0-2-21

 بلوار مدرس، خیابان شقایق پانزدهمتر مربع در امیریه، فاز یک اندیشه، م 13411این بوستان با مساحت حدود 

. در شده استبسیار مناسب ارزیابی مجاور آن  براعرض مع و(. وضعیت دسترسی به پارک 153قرار دارد )شکل 

ارزیابی  پذیرند و باید بطور دقیقهای متنوعی واقع گردیده که برخی از آنها آسیبمجاورت این بوستان، ساختمان

برای استفاده از این پارک برای اسکان امکانات این پارک شامل فضای بازی کودکان و سرویس بهداشتی است. شوند. 

بهداشتی کافی در آن ایجاد  هایالزم است امکاناتی نظیر منبع آب و سرویس ،اضطراری پناهجویان در شرایط بحران

  د فضای پارک را برای اسکان اضطراری در نظر گرفت.درص 41توان می ،شرایط موجودبا توجه به شود. 

   

   

 و فضاهای داخلی و جانبی آن  ایثاربوستان : تصاویری از 158شکل 

 بوستان معلم -3-0-2-11

متر مربع در امیریه، فاز یک اندیشه، خیابان ارغوان پانزدهم قرار دارد  2711با مساحت حدود کوچک این بوستان 

آن  مجاور عرض معبر همچنین است.مناسب  اطرافهای برای ساکنین خانه ین بوستانبه ا (. دسترسی159)شکل 

سازی آن به عنوان فضای تخلیه بهداشتی است و الزم است جهت آماده . این پارک فاقد سرویسباشدمطلوب مینیز 

در آالچیق  عدادینسبت به ایجاد سرویس بهداشتی و منبع آب در آن اقدام شود. البته ت ،امن و اسکان اضطراری

های داخل پارک وجود دارد که ایمنی آنها نیز باید بررسی شود. همچنین امکان استفاده از فضای مجاور ساختمان

های محدودیتبا توجه به محوطه ترانس برق وجود ندارد.  و دلیل خطر ریزش نما یا ساختمان(اطراف پارک )به

 اسکان اضطراری در نظر گرفت. درصد فضای پارک را برای 41توان می ،مذکور

  
 های مجاور آنو معبر و ساختمان : تصاویری از بوستان معلم159شکل 
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 بوستان امیرکبیر -3-0-2-10

متر مربع در امیریه، فاز یک اندیشه، بلوار ریاست جمهوری قرار دارد )شکل  14311این بوستان با مساحت حدود 

آالچیق، فضای بازی باشد. تعدادی جاور آن مناسب میو عرض معابر م(. وضعیت دسترسی به این بوستان 161

ها در برابر زلزله پذیری آالچیقآسیبد. البته نباشامکانات این بوستان میجمله کودکان و سرویس بهداشتی از 

نیز برای پناهجویان احتمالی در شرایط بحران های بهداشتی بوستان تعداد سرویسنیازمند بررسی دقیق است و 

برای اسکان  سازی این فضاهای آمادهاز اولویتاضطراری های بهداشتی و منبع آب ت. لذا تامین سرویسکافی نیس

درصد فضای پارک را برای اسکان  51توان می ،پوشش گیاهیوضعیت با توجه به گردد. محسوب می پناهجویان

 اضطراری در نظر گرفت. 

   

 
 ضای اطراف آن: تصاویری از بوستان امیرکبیر و ف161شکل 

 شهرک رفاهبوستان  -3-0-2-12

متر مربع در امیریه، فاز یک اندیشه، بلوار ریاست جمهوری، خیابان الله  9111 حدود این بوستان با مساحت

ارزیابی  نیز مناسب آن مجاور براو عرض مع(. وضعیت دسترسی به بوستان مطلوب بوده 161)شکل  هشتم قرار دارد

های بهداشتی پارک البته تعداد سرویس که آالچیق و سرویس بهداشتی است شامل امکانات این پارک .شده است

متناسب با  ،استفاده در شرایط بحران کافی نیست. لذا الزم است نسبت به ایجاد تمهیدات الزم در این پارکبرای 

درصد  41 ،هایتموجود و سایر محدودبا توجه به پوشش گیاهی نیازهای پناهجویان قبل از رخداد زلزله اقدام شود. 

 ه شده است.اسکان اضطراری در نظر گرفت به عنوان فضای قابل استفاده برایفضای پارک 

   

 و فضاهای جانبی آن : تصاویری از پارک شهرک رفاه161شکل 
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 بوستان آزادگان -3-0-2-11

)شکل  متر مربع در امیریه، شهرک ممتاز، جاده آدران شهریار قرار دارد 2711بوستان با مساحت حدود این 

. در مجاورت این بوستان، بافت ه استشدمناسب ارزیابی و عرض معابر مجاور آن (. وضعیت دسترسی به بوستان 162

این اصلی آن، از معایب  کنارجایگاه سوخت در گیری یک اما قرار ،پذیر مشاهده نشدهای آسیبساختمانو  فرسوده

وجود دارد که مورد اخیر برای سرویس بهداشتی تعدادی و فضای بازی کودکان در این پارک نیز باشد. بوستان می

در نیز . یک زمین بایر بسیار بزرگ برای افزایش تعداد آن اتخاذ شودتمهیدات الزم زمان بحران کافی نیست و باید 

ان برای پشتیبانی از اسکان اضطراری پناهجویتوان از فضای آن روبروی این بوستان قرار دارد که در صورت لزوم می

 . ه شده استدرصد فضای پارک برای اسکان اضطراری در نظر گرفت 15 ،شرایط مذکوربا توجه به  استفاده نمود.

   

 
 تصاویری از بوستان آزادگان و زمین بایر مقابل آن :162شکل 

 بوستان عباس قلی -3-0-2-14

وضعیت دسترسی به این  متر مربع در فردوسیه، خیابان شایسته قرار دارد. 2111 حدود این بوستان با مساحت

و الزم باشد فاقد سرویس بهداشتی میالبته این پارک  .(161مجاور آن مناسب است )شکل عرض معبر  بوستان و

پیش از رخداد  ،است نسبت به احداث سرویس بهداشتی متناسب با تعداد پناهجویان و همچنین منبع آب مناسب

پذیر واقع است که این بخش های آسیبدر مجاورت ساختمان زلزله اقدام شود. همچنین بخشی از محدوده پارک

درصد از  41توان می ،های مذکورمحدودیتبا توجه باشند. منظور اسکان اضطراری پناهجویان نمیقابل استفاده به

 فضای پارک را برای اسکان اضطراری در نظر گرفت. 

   
 ور آنو معابر مجا  : تصاویری از بوستان عباس قلی163شکل 
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 های آموزشی مجموعه  -1 -0 -3

 یاسین()دبستان دخترانه عرفان  -3-0-1-0

ای، خیابان شهید جعفری واقع اهلل خامنهمتر مربع در وحیدیه، خیابان آیت 2611 حدوداین دبستان با مساحت 

مجاور  وضعیت دسترسی به مدرسه مطلوب بوده و همچنین عرض معبراست.  گردیدهتاسیس  1171شده و در سال 

الزم است ایمنی آن مرمت یا بازسازی نشده و  ،بنای این مدرسه یک طبقه(. 164)شکل  استمناسب نیز  مدرسه

که  دارد قرارمرتبه میانیک ساختمان  در مجاورت مدرسهباشد. . این مدرسه دارای یک درب ورودی میبررسی شود

 11کاری داخل مدرسه، نا و درخت. با احتساب وضعیت بعنوان یک تهدید در زمان زلزله محسوب گرددتواند بهمی

 توان به عنوان فضای مناسب برای اسکان اضطراری در نظر گرفت.درصد فضای مدرسه را می

   
 و فضاهای مجاور آن (یاسین) دخترانه عرفاندبستان : تصاویری از 164شکل 

 (شهدای اقتدار) هنرستان پسرانه کوشا -3-0-1-2

 2311ر امام خمینی تاسیس گردیده است و مساحت آن در حدود در وحیدیه، بلوا 1139این هنرستان در سال 

وضعیت باشد. مینیز برخوردار تانکر آب  است و از چند ورودیباشد. این مرکز آموزشی دارای یک درب متر مربع می

در سه طبقه نوساز بوده و بنای این مدرسه (. 165)شکل  است مطلوب مجاور آنبر اعرض معو دسترسی به مدرسه 

درصد مساحت آن  15حدود  ،با توجه به ارزیابی مدرسه. باشداست و به ظاهر در برابر زلزله ایمن میا شده بن

 تواند به عنوان فضای مناسب برای اسکان اضطراری در نظر گرفته شود.می

   
 ( شهدای اقتدار) پسرانه کوشا: تصاویری از هنرستان 165شکل 

 دبیرستان دخترانه ولیعصر )محدثه( -3-0-1-1

تاسیس  1161و در سال  متر مربع در وحیدیه، بلوار شهدا واقع شده 2111این آموزشگاه با مساحت حدود 

)شکل  ستمناسب امجاور آن عرض معبر باشد؛ هرچند میوضعیت دسترسی به مدرسه مطلوب ناست. گردیده 

ایمنی آن نیازمند بررسی بیشتر . لذا بنای این مدرسه در سه طبقه بنا شده که مرمت یا بازسازی نشده است(. 166

توانند در زمان های فرسوده و قدیمی متعددی مشهود است که میهمچنین در مجاورت این مدرسه، ساختمان. است
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 ،های مشاهده شده در این مدرسهبا توجه به محدودیتمخاطراتی را برای پناهجویان ایجاد نمایند.  ،رخداد زلزله

 توان به عنوان فضای اسکان اضطراری در نظر گرفت. میرا  آندرصد از فضای  11حدود 

   
  و فضاهای جانبی: تصاویری از دبیرستان دخترانه ولیعصر )محدثه(166شکل 

 دبستان معراج  -3-0-1-4

در وحیدیه، بلوار شهدا، خیابان نواب صفوی جنوبی،  1161متر مربع در سال  1111با مساحت حدود این مدرسه 

البته (. 167)شکل  استمطلوب و عرض معبر مجاور آن وضعیت دسترسی به مدرسه است. بنا شده  خیابان شهریار

در مجاورت . باشدمی سازی               و احیانا  مقاوم پذیر است و نیازمند ارزیابی دقیقبه نظر آسیببنای این مدرسه یک طبقه 

و فضاهای  عیت بنای مدرسهبا توجه به وض. بافت مسکونی و تعدادی ساختمان چندطبقه واقع شده استاین مدرسه، 

 توان به عنوان فضای اسکان اضطراری در نظر گرفت. آن را می مساحتدرصد  17، تنها موجود

   
 معراجدبستان : تصاویری از 167شکل 

 آموزشگاه شهید رحمانی )متوسطه اول و دوم( -3-0-1-1

 ام خمینی، خیابان رحمانیبلوار اموحیدیه، در  1172در سال مترمربع  4111حدود این آموزشگاه با مساحت 

(. 163)شکل  استمناسب مجاور آن عرض معبر ولی  ،نیستوضعیت دسترسی به مدرسه مطلوب تاسیس شده است. 

در ظاهر  ،بنای این مدرسه یک طبقهاین مدرسه همچنین دارای یک درب ورودی بزرگ و یک درب کوچک است. 

با احتساب پذیر نیز مشهود هستند. سه چند ساختمان آسیبدر مجاورت مدر. سازی استنیازمند بازسازی یا مقاوم

توان به عنوان فضای مناسب برای اسکان درصد از فضای مدرسه را می 15، حدود های مذکورمحدودیتوضعیت بنا و 

 اضطراری در نظر گرفت.

   
  و فضاهای داخلی و بیرونی آنآموزشگاه شهید رحمانی : تصاویری از 168شکل 
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 ر مادرمدرسه مه -3-0-1-3

ای، خیابان فرهنگیان واقع شده و اهلل خامنهمتر مربع در امیریه، خیابان آیت 2911این مدرسه با مساحت حدود 

)شکل  استمطلوب و عرض معبر مجاور آن وضعیت دسترسی به مدرسه است.  گردیدهتاسیس  1195در سال 

ای آن باشد؛ هرچند اجزای غیرسازهرابر زلزله میو دارای استحکام در ببنای این مدرسه در دو طبقه بنا شده (. 169

یا تاسیسات خطرناک مشاهده نشد.  پذیرآسیب این مدرسه، ساختمان جواردر سازی هستند. همچنین، نیازمند مقاوم

سازی به عنوان فضای آن برای آماده نقاط مثبتدر مجاورت این مدرسه، از زمین بایر بزرگ و بوستان الله وجود یک 

درصد مساحت این مرکز آموزشی  15، حدود های انجام شدهبررسیبا توجه به گردد. اضطراری محسوب می اسکان

 در نظر گرفته شده است.برای اسکان اضطراری 

  

 
 : تصاویری از مدرسه مهر مادر169شکل 

 (ای)آیت اهلل خامنه نبوتمدرسه  -3-0-1-7

شهید علی بختیاری، خیابان شهید مدرس واقع شده  مترمربع در وحیدیه، خیابان 1611این آموزشگاه با مساحت 

و عرض معبر مجاور آن چندان مناسب نیست است. وضعیت دسترسی به مدرسه  گردیدهتاسیس  1174و در سال 

باشد. پذیر است و نیازمند ارزیابی دقیق میدر ظاهر آسیببنای این مدرسه در دو طبقه بنا شده که (. 171شکل )

تعدادی در راستای معبر منتهی به مدرسه نیز یک درب ورودی بزرگ دارد. چنین تنها هماین مرکز آموزشی 

را  مساحت آندرصد از  15، حدود و فضاهای آن وجود دارد. با احتساب وضعیت بنای مدرسه ناایمنساختمان 

  توان به عنوان فضای مناسب برای اسکان اضطراری در نظر گرفت.می

   
  ( و فضاهای جانبی آنایاهلل خامنهآیتنبوت ) مدرسه: تصاویری از 171شکل 
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 هنرستان کار و دانش جابربن حیان و مدرسه شهیدان تقی زاده )شماره هشت( -3-0-1-3

. نداتاسیس گردیده 1191و در سال  انداین دو مدرسه در مجاورت یکدیگر در امیریه، خیابان معراج قرار گرفته

و عرض معابر مجاور آن باشد. وضعیت دسترسی به این مجموعه می متر مربع 3111 مدرسه مجموع مساحت این دو

                        قاعدتا  از ایمنی الزم در  ،و با توجه به نوساز بودن باشدمی سه طبقه ،(. بنای هر دو مدرسه171)شکل  استمطلوب 

همچنین،  .پذیر و یا تاسیسات خطرناک مشاهده نشدآسیبدر مجاورت این مدرسه، ساختمان برابر زلزله برخوردارند. 

تواند به عنوان فضای جانبی در فرایند اسکان اضطراری که می بایر بسیار بزرگی در اطراف مجموعه وجود دارد زمین

برای اسکان ی این مدارس درصد از فضا 41حدود  ،های انجام شدهمورد استفاده قرار گیرد. با توجه به ارزیابی

  ه شده است. اضطراری در نظر گرفت

  

 
 : تصاویری از هنرستان کار و دانش جابربن حیان و مدرسه شهیدان تقی زاده )شماره هشت( 171 شکل

 دبستان پسرانه عالمه طباطبایی )دوره اول و دوم( و دبستان دخترانه مالئک -3-0-1-1

تاسیس  1163و در سال  قرار گرفتهامیریه و در میدان امام خمینی )ره( این دو مدرسه در مجاورت یکدیگر در 

و عرض معبر  دو مدرسهاین وضعیت دسترسی به باشد. متر مربع می 5911 مدارس. مجموع مساحت این اندیدهگرد

این  با توجه به اینکه البته است.طبقه بنا شده  دومدرسه در  هر دو(. بنای 172)شکل  است مطلوب مجاور آنها

پذیر هستند و تنها لذا در برابر زلزله آسیب ،نداسازی هم نشدهو نوسازی یا مقاوم سال قدمت دارند 11مدارس باالی 

آن  مساحت درصد 15، این موردتوان برای اسکان اضطراری استفاده نمود. با توجه به از فضای باز حیاط آن می

  جهت اسکان اضطراری در نظر گرفته شده است.

  
 : تصاویری از مدارس عالمه طباطبایی و مالئک 172شکل 
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 (شهید نواب صفوی)شهید پاکنژاد دبیرستان پسرانه  -3-0-1-01

متر مربع در امیریه، خیابان فرهنگ واقع شده است. وضعیت دسترسی به  1511این مدرسه با مساحت حدود 

بنای این مدرسه در دو طبقه (. 171)شکل  باشدمیباریک        نسبتا مجاور آن  عرض معبرولی  ،استمدرسه مطلوب 

این مدرسه،  بالفصل . در مجاورتبرابر زلزله مورد ارزیابی قرار گیردالزم است از نظر ایمنی در  وشده  ساخته

درصد از فضای  41. با توجه به وضعیت بنای مدرسه، حدود مشاهده نشد، پذیر یا تاسیسات خطرناکآسیبساختمان 

 توان به عنوان فضای اسکان اضطراری در نظر گرفت. آن را می

  
 (شهید نواب صفوی) نه شهید پاکنژاد: تصاویری از دبیرستان پسرا173شکل 

 آسیه( و دبیرستان 0حجاب ) بهمن 22دبستان  -3-0-1-00

 اند. مجموع مساحت این دوقرار گرفتهامیریه و در خیابان امام خمینی این دو مدرسه در مجاورت یکدیگر در 

در  .است طلوبم و عرض معابر مجاور آنها این مجموعهوضعیت دسترسی به باشد. متر مربع می 3111 حدود مدرسه

در سه طبقه بنا  (1حجاب )بهمن  22دبستان (. 174)شکل  وجود دارد یروهای عریضپیادهنیز  این مدارساطراف 

و ایمنی آن در برابر مدرسه آسیه در یک طبقه بنا شده . باشد. لذا در ظاهر در برابر زلزله ایمن استو نوساز میشده 

ر مجاورت این دو مدرسه، تعدادی ساختمان یابی دقیق است. همچنین دنیازمند ارز ،زلزله با توجه به قدمت آن

درصد  15، شرایط این مدارسبا توجه به  ناایمن وجود دارد. دو تانکر آب هوایی نیز در مجاورت آنها قرار گرفته است.

  جهت اسکان اضطراری در نظر گرفته شده است.مساحت آنها 

   

  
  و فضاهای جانبی آنهاو مدرسه آسیه  )1حجاب (بهمن  22 : تصاویری از دبستان174شکل 
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 مجموعه مدارس واقع در بلوار عالمه طباطبایی -3-0-1-02

وهب، دبیرستان نمونه دولتی عزیزاله پزشکی و دبیرستان دخترانه دبیرستان دولتی بزرگساالن امسه مدرسه 

اند و مساحت مجموع الهدی قرار گرفتهن بنتدر امیریه، محله نواب صفوی، بلوار عالمه طباطبایی، خیابا، )س( الزهرا

و در است مطلوب و عرض معبر مجاور آنها باشد. وضعیت دسترسی به این مجموعه متر مربع می 9111حدود آنها 

وهب در دو طبقه بنا شده که بزرگساالن ام(. دبیرستان دولتی 175)شکل  وجود دارد یعریض روهایاطراف آنها پیاده

دبیرستان نمونه دولتی عزیزاله . باشدهای فنی مینیازمند انجام ارزیابیشناخت ایمنی آن اشته و ظاهری فرسوده د

ظاهری ساختمان این مدرسه هرچند تاسیس شده و بنای آن در سه طبقه ساخته شده است.  1132پزشکی در سال 

نیز ساخته شده است که  ابگاهیهمچنین، در این مدرسه خو .گرددولی ارزیابی ایمنی آن توصیه می ،ردمستحکم دا

دبیرستان دخترانه الزهرا )س( در سال  باشد.می برای اسکان اضطراری مناسبی محل ،در صورت ایمنی در برابر زلزله

نیازمند  ،ظاهری مستحکمنیز علیرغم این مدرسه  در دو طبقه ساخته شده است.تاسیس شده و بنای آن  1176

از مساحت درصد  11 ،های ذکر شدهموجود در این مدارس و محدودیتفضاهای با توجه به های فنی است. بررسی

  جهت اسکان اضطراری در نظر گرفته شده است.آنها 

   

   
 و معابر مجاور آنها: تصاویری از مجموعه مدارس واقع در بلوار عالمه طباطبایی 175شکل 

 دبیرستان پسرانه شهید مفتح -3-0-1-01

امیریه، محله کرشته، بلوار شادچای تاسیس گردیده است و مساحت آن در حدود در  1191این مدرسه در سال 

و همچنین . وضعیت دسترسی به مدرسه استباشد. این مرکز آموزشی دارای یک درب ورودی متر مربع می 1311

 حداثادر سه طبقه نیز که بنای این مدرسه (. 176د )شکل گردمیمطلوب ارزیابی  نسبتا عرض معابر مجاور آن 

رسد این مدرسه در برابر زلزله از استحکام الزم برخوردار باشد. با این حال اجزای نوساز است . لذا به نظر می ،شده

های زیادی ساختمان ،و در امتداد معبر منتهی به آن . در مجاورت این مدرسهسازی دارندای نیاز به مقاومغیرسازه

 وجود های خوب این مرکز آموزشی،از ویژگیباشند. ازمند ارزیابی میپذیری نیقرار گرفته است که از نظر آسیب

تواند به درصد مساحت آن می 11حدود  ،با توجه به وضعیت این مدرسه. استاطراف آن  در فضای باز بسیار بزرگ

 عنوان فضای مناسب برای اسکان اضطراری در نظر گرفته شود.
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 و فضاهای مجاور آنانه شهید مفتح : تصاویری از دبیرستان پسر176شکل 

 هنرستان کار و دانش دخترانه علم و هنر -3-0-1-04

در امیریه، محله کرشته، خیابان مصطفی خمینی، احداث شده است و  1171در سه طبقه در سال این هنرستان 

ی به وضعیت دسترس. باشدمتر مربع می 2111مساحت آن حدود  .خیابان رهگذر، خیابان ایثارگران واقع شده است

                           این مدرسه اخیرا  بازسازی و  (.177)شکل  استمناسب  نسبتا مجاور آن  عرض معبرنیست؛ ولی مدرسه مطلوب 

تعدادی از البته در برابر زلزله از ایمنی کافی برخوردار باشد. ن انتظار داشت که توامیلذا  ،سازی شده استمقاوم

توانند در عملکرد این مدرسه به عنوان فضای اسکان پذیر هستند که میآسیباطراف این مدرسه  هایساختمان

درصد از  11با توجه به وضعیت ساختمان و فضاهای این مدرسه، حدود اضطراری در شرایط بحران تاثیرگذار باشند. 

 ه شده است.برای اسکان اضطراری در نظر گرفتمساحت آن 

   
 و هنر  : تصاویری از هنرستان کار و دانش دخترانه علم177شکل 

 االئمه )غیردولتی( و دبیرستان و هنرستان سیدالشهداء(مجموعه آموزشی ایثارگران )پیش دبستان و دبستان ثامن -3-0-1-01

متر مربع در امیریه، محله کرشته، خیابان مصطفی خمینی،  2111این مجموعه آموزشی با مساحت حدود 

بنای این (. 173علم و هنر واقع شده است )شکل  خیابان رهگذر، خیابان ایثارگران و در نزدیکی هنرستان دخترانه

اقدامی در  ،ساختمان این مجموعهعلیرغم قدمت و در دو طبقه احداث شده است.  1171مرکز آموزشی در سال 

سازی آن انجام نشده و لذا در برابر زلزله از ایمنی الزم برخوردار نیست. در اطراف مدرسه نیز جهت بهسازی یا مقاوم

و همچنین  وضعیت دسترسی به مدرسهی مختلفی وجود دارد که ایمنی آنها باید مورد بررسی قرار گیرد. هاساختمان

توان به درصد فضای آن را می 11. باتوجه به وضعیت این مدرسه، تنها استمناسب  نسبتا عرض معبر مجاور آن 

مجموعه فضای باز مناسبی قرار دارد  اسکان اضطراری در نظر گرفت. همچنین در کنار این برای عنوان فضای مناسب

 اسکان اضطراری پناهجویان استفاده نمود. پشتیبانی فرایند توان از آن برای که در صورت لزوم می
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 و فضای جانبی آن: تصاویری از مجموعه آموزشی ایثارگران 178شکل 

 (د اسدیدبستان شهی) دبیرستان پسرانه معلم و دبستان پسرانه موسی ابن جعفر )ع( -3-0-1-03

 1136در سال این دو مدرسه در مجاورت بوستان کودک و در ضلع جنوبی آن قرار دارند. دبیرستان پسرانه معلم 

مرمت یا نکه رغم ایعلیو طبقه بنا شده  1در متر مربع احداث گردیده است. این مدرسه  2111با مساحت حدود 

وضعیت  .های فنی استبرابر زلزله نیازمند ارزیابیولی از نظر ایمنی در  ردظاهری مستحکم دا ،بازسازی نشده

های مختلفی ساختماندر مجاورت این مدرسه، . استمطلوب و عرض معبر مجاور آن نیز مدرسه این دسترسی به 

پارکینگ یک . همچنین، در مجاورت این مدرسه، پذیری نیازمند بررسی هستندقرار گرفته است که از نظر آسیب

  (.179)شکل  داردکه فضای جانبی مناسبی را برای اسکان اضطراری فراهم می کندوجود  روباز عمومی

   

 : تصاویری از دبیرستان پسرانه معلم 179شکل 

متر مربع  1393با مساحت  1145دبستان شهید اسدی( نیز در سال )دبستان پسرانه موسی ابن جعفر )ع( 

توان انتظار داشت مورد بازسازی قرار گرفته و در نتیجه می و احداث گردیده است. این مدرسه در دو طبقه بنا شده

عرض معبر ولی  ،استوضعیت دسترسی به این مدرسه نیز مطلوب در برابر زلزله از ایمنی کافی برخوردار باشد. 

 . (131)شکل  استباریک مجاور آن 

ن اضطراری پناهجویان در نظر درصد مساحت آنها برای اسکا 11 ،با توجه به وضعیت این دو مدرسهدر مجموع، 

امکان استفاده از این فضاها برای  ،گرفته شده است. همچنین با توجه به وجود فضاهای جانبی در کنار این مدارس

 اسکان اضطراری پناهجویان وجود دارد. پشتیبانی از فرایند 
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 (یدبستان شهید اسد): تصاویری از دبستان پسرانه موسی ابن جعفر )ع( 181شکل 

 )مهر( 2زینبیه  مدرسه -3-0-1-07

و است  گردیدهافتتاح  1137در سال  وواقع شده  امیریه، محله نواب صفوی، خیابان سمیهاین مدرسه در 

است. مطلوب و عرض معبر مجاور آن وضعیت دسترسی به مدرسه باشد. متر مربع می 4411مساحت آن حدود 

و در مدرسه در سه طبقه بنا شده  ساختمان .داردقرار  یروهای عریضپیاده این مدرسههمچنین در مجاورت 

(. 131)شکل  برابر زلزله از ایمنی کافی برخوردار باشدبایست در               لذا قاعدتا  می ،سازی شده استهای اخیر مقاومسال

 زلزلهمرتبه مختلفی واقع شده است که در صورت تخریب هنگام های میاندر مجاورت این مدرسه، ساختمان

درصد  11توان های صورت گرفته، میبا توجه به بررسیرایند اسکان اضطراری را با مشکالتی مواجه کنند. توانند فمی

 فضای آن را به عنوان فضای مناسب اسکان اضطراری در نظر گرفت.

   
 و فضاهای مجاور آن)مهر(  2دخترانه زینبیه  دبیرستان: تصاویری از 181شکل 

 )ره(دبیرستان پسرانه امام خمینی  -3-0-1-03

خیابان عباسی واقع شده و در سال  ،متر مربع در امیریه، خیابان نواب صفوی 1911با مساحت حدود این مدرسه 

با توجه به قدمت  . البته(132است )شکل  این مدرسه در سه طبقه بنا شدهساختمان است.  گردیدهتاسیس  1121

وضعیت رود در برابر زلزله ایمن باشد. و انتظار می بازسازی شدههای اخیر در سالباالی ساختمان مدرسه، این بنا 

در مجاورت بالفصل این مدرسه، ساختمان . استمطلوب و همچنین عرض معبر مجاور آن دسترسی به مدرسه 

 پذیر و یا تاسیسات خطرناک مشاهده نشد.آسیب

ان قدس امامزاده امام علی )ع( و آست 213همچنین در مجاورت مقر فرماندهی گردان امنیتی  مدرسهاین 

اسماعیل )ع( قرار گرفته است. همچنین در روبروی این مدرسه زمین بایری قرار دارد که در حال حاضر از آن به 

توان در شرایط بحران در صورت نیاز از فضای آن برای اسکان اضطراری شود، اما میعنوان پارکینگ استفاده می

وجود این مراکز از نقاط مثبت مدرسه  ر مجاورت آستان قدس قرار دارد.استفاده نمود. همچنین یک پایگاه اورژانس د

های موجود شود. با این حال با توجه به محدودیتمذکور برای استفاده به عنوان محل اسکان اضطراری محسوب می

 اسکان اضطراری در نظر گرفته شده است. برای درصد فضای آن به عنوان فضای مناسب  11 ،در این مدرسه
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 و معابر مجاور آن: تصاویری از دبیرستان پسرانه امام خمینی )ره( 182شکل 

 دبستان صدرالدین مهدوی )آرمان( -3-0-1-01

، کوچه گلدیس واقع )ص( در امیریه، بلوار رسول اکرم ،متر مربع 1111با مساحت حدود دو طبقه این مدرسه 

ولی عرض  ،نیستسی به مدرسه مطلوب دستروضعیت  (.131)شکل  تاسیس شده است 1191و در سال  گردیده

رود که در برابر زلزله از ایمنی الزم انتظار می، ساختمان مدرسه نوساز بودنر آن مناسب است. با توجه به ومعبر مجا

تواند در عملکرد آن به عنوان فضای اسکان پذیر در مجاورت مدرسه میحال وجود بناهای آسیببا این ؛برخوردار باشد

در جوار مدرسه همچنین یک زمین بایر بزرگ واقع است که فضای مناسبی را  د از زلزله تاثیرگذار باشد.اضطراری بع

مدرسه  درصد مساحت 11 ،این توضیحاتبا توجه به  نماید.برای پشتیبانی از اسکان اضطراری پناهجویان فراهم می

 به عنوان فضای مناسب برای اسکان اضطراری در نظر گرفته شده است.

   

 
 و فضاهای اطراف آن دبستان صدرالدین مهدوی )آرمان( تصاویری از: 183شکل 
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 هنرستان کار و دانش علم و صنعت -3-0-1-21

در امیریه، شهرک فاز دو مخابرات، جاده آدران و در سه طبقه احداث شده و  1171در سال این هنرستان 

های در سالباشد. این هنرستان تر مربع میم 1511مساحت آن حدود  .ه استگردیدشهریار، خیابان چناران واقع 

وضعیت دسترسی به هنرستان (. 134)شکل از ایمنی الزم در برابر زلزله برخوردار است                            اخیر بازسازی شده و قاعدتا  

در مجاورت این مدرسه فضای باز قابل توجهی وجود دارد که قابل . مطلوب استنیز مجاور آن عرض معبر  و همچنین

های اطراف این مدرسه نیز به ظاهر باشد. همچنین ساختمانپشتیبانی از فرایند اسکان اضطراری می استفاده برای

های انجام ساس بررسیابرتر دارد. ولی ارزیابی ایمنی آنها در برابر زلزله نیاز به مطالعات دقیق ،ساز هستندمهندسی

 نظر گرفته شده است.برای اسکان اضطراری در این مرکز آموزشی مساحت درصد  11 ،شده

   

 
 و فضای اطراف آن کار و دانش علم و صنعت : تصاویری از هنرستان184شکل 

 دبستان پسرانه شهید احمدی روشن )آئین روشن( -3-0-1-20

 1191و در سال  در امیریه، شهرک فاز دو مخابرات واقع شدهمتر مربع  1211این مدرسه با مساحت حدود 

رود در برابر با توجه به نوسازی بودن، انتظار می شده که احداث طبقه دو رسه در. بنای این مدتاسیس گردیده است

)شکل  استمناسب و عرض معبر مجاور آن نیز . وضعیت دسترسی به مدرسه زلزله عملکرد مطلوبی داشته باشد

ضعیت وبا توجه پذیر یا تاسیسات خطرناکی هم مشاهده نشد. آسیبساختمان در مجاورت این مدرسه، (. 135

 درصد مساحت آن را برای اسکان اضطراری در نظر گرفت. 15توان میفضاهای موجود، 

  
  دبستان پسرانه شهید احمدی روشن )آئین روشن(: تصاویری از 185شکل 
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 مجموعه مدارس خیابان بسیج -3-0-1-22

و  (بنین )س(الهنرستان کار و دانش دخترانه صبا، دبستان دخترانه علی اکبر فوالدی )امشامل این مدارس 

در امیریه، محله کهنز، جاده آدران شهریار، خیابان بسیج قرار دبیرستان دخترانه قیام )حضرت معصومه )س(( 

متر  1611تاسیس گردیده است و مساحت آن در حدود  1137اند. هنرستان کار و دانش دخترانه صبا در سال گرفته

. بنای ساختمان این مرکز استمطلوب        نسبتا مجاور آن و عرض معبر باشد. وضعیت دسترسی به مدرسه مربع می

همچنین (. 136)شکل  و الزم است ایمنی آن در برابر زلزله مورد ارزیابی قرار گیردآموزشی در دو طبقه احداث شده 

پذیر متعددی وجود دارد که تخریب آنها هنگام های آسیبساختمان ،در مجاورت مدرسه )بخصوص ضلع شرقی آن(

درصد  11های انجام شده، حدود براساس بررسیمختل کند. را تواند فرایند اسکان اضطراری در این مدرسه یزلزله م

 به عنوان فضای اسکان اضطراری قابل استفاده است.  این مدرسهفضای 

    
 و فضاهای مجاور آن: تصاویری از هنرستان کار و دانش دخترانه صبا 186شکل 

این در مجاورت هنرستان کار و دانش صبا واقع شده است. ( نیز حضرت معصومه )س() دبیرستان دخترانه قیام

باشد. مدرسه در دو طبقه بنا شده و متر مربع می 1641مساحت آن حدود  وتاسیس گردیده  1172در سال مدرسه 

و ترسی به مدرسه . وضعیت دستر استبا توجه به قدمت ساختمان، ایمنی آن در برابر زلزله نیازمند ارزیابی دقیق

بلند واقع شده است که در زمان یک آنتن مخابراتی . در مجاورت این مدرسه، باشدمیمطلوب عرض معبر مجاور آن 

 11های انجام شده، حدود (. براساس بررسی137دارد )شکل  و مسدود نمودن راه مجاور راواژگونی زلزله احتمال 

 ی پناهجویان قابل استفاده است.درصد از فضای این مدرسه برای اسکان اضطرار

   
 و معابر مجاور آن: تصاویری از دبیرستان دخترانه قیام )حضرت معصومه )س(( 187شکل 

تاسیس گردیده است و مساحت آن در  1169در سال  ( نیزالبنین )س(ام)اکبر فوالدی دبستان دخترانه علی

با توجه به قدمت ساختمان در دو طبقه احداث شده است. باشد. بنای این مرکز آموزشی متر مربع می 1511حدود 

و عرض معبر مجاور آن نیز مطلوب وضعیت دسترسی این مدرسه، الزم است ایمنی آن در برابر زلزله بررسی شود. 
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اند که ایمنی پذیر مختلفی واقع شدههای به ظاهر آسیبساختماندر مجاورت این مدرسه، (. 133)شکل باشد می

باید مورد ارزیابی قرار گیرد. با توجه به وضعیت این مدرسه و بناهای مجاور آن، استفاده از مدرسه مذکور به آنها نیز 

 باشد. در اولویت نمیعنوان فضای اسکان اضطراری 

   
  (البنین )س(: تصاویری از دبستان دخترانه علی اکبر فوالدی )ام188شکل 

 کبر فوالدی(دبیرستان پسرانه امام علی )ع( )علی ا -3-0-1-21

غرخانی تاسیس گردیده و مساحت آن حله کهنز، خیابان جهاد، خیابان اصدر امیریه، م 1151این مدرسه در سال 

با  درسهباشد. بنای این مرکز آموزشی در دو طبقه احداث شده است. ساختمان این ممتر مربع می 5111حدود 

وضعیت پذیر است. البته زسازی، در برابر زلزله آسیبتوجه به قدمت و همچنین عدم انجام اقدامات بهسازی و با

در مجاورت این مدرسه (. 139)شکل  باشدمیمطلوب        نسبتا و همچنین عرض معبر مجاور آن دسترسی به مدرسه 

اند. البته با توجه به محدودیت فضا برای اسکان اضطراری در این های آسیب پذیر مختلفی واقع شدهنیز ساختمان

در نظر درصد از مساحت این مدرسه به عنوان فضای اسکان اضطراری  41های انجام شده، بررسیراساس ب محدوده و

 . گرفته شده است

   
 ( و فضاهای مجاور آنعلی اکبر فوالدیدبیرستان پسرانه امام علی )ع( ): تصاویری از 189شکل 

 آموزشگاه جالل آل احمد -3-0-1-24

تاسیس گردیده است و  لوار رسالت، خیابان مخابرات، خیابان نیایشاسدآباد، بدر  1193ین آموزشگاه در سال ا

مناسب ارزیابی مجاور آن عرض معبر  ووضعیت دسترسی به آموزشگاه  باشد.متر مربع می 1611مساحت آن حدود 

ر . با توجه به نوساز بودن این مدرسه، انتظا(191)شکل است شده احداث بنای این آموزشگاه در سه طبقه . شودمی

ای در داخل مدرسه نیز باید در برابر رود که در برابر زلزله عملکرد مناسبی داشته باشد. با این حال اجزای غیرسازهمی

برخی از آنها به ظاهر خیابان منتهی به مدرسه، بناهای مختلفی وجود دارد که  یراستادر . سازی شوندزلزله ایمن

ها در برابر زلزله نیز بررسی شوند تا در زمان رخداد زلزله منجر به مانپذیرند. لذا الزم است ایمنی این ساختآسیب

درصد مساحت آن  11توجه به وضعیت این مدرسه، حدود  انسداد راه و مخاطرات مضاعف برای پناهجویان نشوند. با

 توان برای اسکان اضطراری در نظر گرفت.را می
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 د : تصاویری از آموزشگاه جالل آل احم191شکل 

 دبیرستان شهید سید حسن سمائی و آموزشگاه شهید کبیر عطایی )سید جمال الدین اسدآبادی( -3-0-1-21

 1511. در مجموع حدود اندواقع شدهدر اسدآباد، بلوار رسالت، خیابان مخابرات  هماین دو مدرسه در مجاورت 

دبیرستان دخترانه از این بین، است.  قابل قبولو عرض معابر مجاور آنها  وضعیت دسترسیمتر مربع مساحت دارند. 

، الزم است ساختمان این مدرسهبا توجه به قدمت در دو طبقه احداث شده است.  1171شهید سمائی در سال 

نیز فرسوده و های اطراف این مدرسه تعدادی از خانه بررسی قرار گیرد. همچنین ایمنی آن در برابر زلزله مورد

)شکل  زلزله امکان تخریب آنها و انسداد معبر منتهی به مدرسه وجود داردپذیر هستند که در زمان رخداد آسیب

191.)  

    

 های مجاور آنو ساختمان : تصاویری از دبیرستان دخترانه شهید سید حسن سمائی191شکل 

بنای شده است.  افتتاح 1132در سال  الدین اسدآبادی( نیز)سید جمال آموزشگاه دخترانه شهید کبیر عطایی

. لذا ایمنی آن در برابر زلزله و مرمت یا بازسازی نشده است ساختمان این مرکز آموزشی در سه طبقه احداث شده

نیازمند ارزیابی فنی است. در مجاورت این مدرسه نیز تعداد ساختمان قدیمی وجود دارد که امکان تخریب آنها در 

آنها درصد مجموع مساحت  11یت این مدارس، حدود با توجه به وضع (.192)شکل  هنگام زلزله دور از ذهن نیست

 برای اسکان اضطراری در نظر گرفته شده است.

   

 و معابر مجاور آنالدین اسدآبادی : تصاویری از مدرسه سید جمال192شکل 
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 ( و دبستان دخترانه امیراحمدی 1 دبیرستان دخترانه امامت )ابراهیم -3-0-1-23

متر  1411ها در مجموع حدود خان قرار دارند و مساحت آنمیرزا کوچک این دو مدرسه در فردوسیه و در خیابان

. (191)شکل  شده استمطلوب ارزیابی و عرض معبر مجاور آنها باشد. وضعیت دسترسی به این دو مدرسه مربع می

با توجه  این مدرسه در برابر زلزلهشده است. ایمنی  و در دو طبقه احداث 1179سال در  (1 ابراهیم)امامت  مدرسه

که  احداث شدهدر دو طبقه  1137در سال نیز امیراحمدی دبستان دخترانه  نیاز به بررسی بیشتر دارد. ،به قدمت آن

سازی شده است و لذا از ایمنی نسبی در برابر زلزله برخوردار است. در مجاورت این دو های اخیر مقاومدر سال

در روبروی پارک شهرداری و  همچنین رسااین مد. مشاهده نشدپذیر یا تاسیسات خطرناک مدرسه، ساختمان آسیب

پشتیبانی از                           نسبتا  قابل توجهی را برایفضای  ،هازمیند که این نقرار دار اورت چندین زمین بایر بسیار بزرگمجدر 

سه را درصد مساحت مدر 41توان کنند. با توجه به وضعیت موجود، میپناهجویان فراهم میاضطراری اسکان فرایند 

 برای اسکان اضطراری در نظر گرفت. 

    

 
  و فضاهای جانبیامیراحمدی ( و دبستان 3دبیرستان امامت )ابراهیم : تصاویری از 193شکل 

 (اتحاد)دبستان سعدی  -3-0-1-27

متر مربع در صباشهر، شهرک مصطفی خمینی، خیابان میالد یکم قرار دارد.  4111این مدرسه با مساحت حدود 

های به مجاورت ساختمان این مدرسه در البته .استمطلوب و عرض معبر مجاور آن سی به مدرسه وضعیت دستر

توانند مخاطراتی را برای پناهجویان می ،مرتبه قرار دارد که در صورت تخریب هنگام زلزلهپذیر و میانظاهر آسیب

نیازمند ارزیابی است.  آن در برابر زلزله ایمنی شده و احداثاین مدرسه در سه طبقه بنای (. 194)شکل  ایجاد نمایند

با نسبت به ایمن سازی آن اقدام شود. در نزدیکی این مدرسه یک منبع آب بسیار بزرگ نیز وجود دارد که الزم است 

 درصد فضای آن را برای اسکان اضطراری در نظر گرفت.  15توان توجه به وضعیت موجود، می

   
 و فضاهای جانبی آنهادخترانه سعدی و دبستان پسرانه اتحاد  : تصاویری از دبستان194شکل 
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 مدرسه دکتر حسابی -3-0-1-23

باشد. با متر مربع می 2411این مدرسه در صباشهر و در خیابان شهدای گمنام قرار دارد. مساحت آن حدود 

 نظر گرفت.  درصد مساحت آن را برای اسکان اضطراری پناهجویان در 11توان های انجام شده، میتوجه به بررسی

 دبیرستان هوشمند طاها و دبستان صادقیه  -3-0-1-21

. مجموع مساحت این دو مدرسه در حدود اندواقع شدهاین دو مدرسه در کنار هم در باغستان، خیابان چالوکه 

دبیرستان طاها مدارس و عرض معبر مجاور آنها نیز مناسب است. باشد. وضعیت دسترسی به این متر مربع می 2211

رسد که در برابر به نظر می ،سازی این مدرسهبا توجه به عدم مقاومدر یک طبقه احداث شده است.  1171در سال 

نیز در دو طبقه احداث شده است. ساختمان این مدرسه  1132در سال نیز دبستان صادقیه پذیر است. زلزله آسیب

                                            رسه از حیاط نسبتا  وسیعی برخوردارند که برای البته هر دو مد. ندارداست و لذا ایمنی مناسبی در برابر زلزله قدیمی 

زمین بایر بسیار بزرگی در مجاورت این  نصب چادر و اسکان اضطراری پناهجویان قابل استفاده است. همچنین

های (. با توجه به بررسی195تواند مفید واقع شود )شکل رس وجود دارد که در فرایند تامین اسکان اضطراری میامد

 ا برای اسکان اضطراری پناهجویان در نظر گرفت.این مدارس ر درصد از مساحت 15توان حدود یانجام شده، م

   

   

 و فضاهای همجوار آنها : تصاویری از دبیرستان طاها و دبستان صادقیه195شکل 

 دبستان مولود کعبه )سعیدی فائز( -3-0-1-11

یس گردیده است و مساحت آن در حدود تاس باغستان، خیابان الله یکم اصلیدر  1134این مدرسه در سال 

این  ساختمان .استمطلوب و همچنین عرض معبر مجاور آن باشد. وضعیت دسترسی به مدرسه متر مربع می 1171

زی نیز نشده است. لذا با توجه به قدمت یا بازسا سازیمقاومهای اخیر نیز در طول سالو مدرسه در دو طبقه بنا شده 

چندان قابل پناهجویان برای اسکان اضطراری لذا بنای مدرسه پذیر باشد و برابر زلزله آسیبرسد در به نظر می ،آن

ولی با  ،پذیر مختلفی قرار دارندهای آسیبنیست. همچنین در مجاورت معبر منتهی به مدرسه نیز ساختمان ءاتکا

)شکل ها سبب انسداد راه شود رسد تخریب آنبه نظر نمی ،نین عرض مناسب معبرچتوجه به ارتفاع کم آنها و هم

را برای اسکان اضطراری این مدارس درصد از مساحت  11توان حدود های انجام شده، می(. با توجه به بررسی196

 پناهجویان در نظر گرفت.
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 ( و فضاهای جانبی آنسعیدی فائز(: تصاویری از دبستان مولود کعبه 196شکل 

 آموزشگاه محبوبه رحمان سرشت -3-0-1-10

تاسیس گردیده است و مساحت  باغستان، بلوار رسول اکرم، خیابان الله دوم شرقیدر  1193مدرسه در سال این 

و عرض معابر مجاور آن مناسب است. ساختمان باشد. وضعیت دسترسی به مدرسه متر مربع می 1311آن در حدود 

)شکل یمنی الزم در برابر زلزله برخوردار است             قاعدتا  از ا ،با توجه به نوساز بودناین مدرسه در دو طبقه بنا شده که 

ولی اغلب  ،اندهای مختلفی واقع شدهو در امتداد معبر مجاور آن نیز ساختمان (. در مجاورت این مدرسه197

های توجه به بررسیکنند. با ارتفاع بوده و مشکلی در عملکرد مدرسه به عنوان فضای اسکان اضطراری ایجاد نمیکم

 ن اضطراری پناهجویان در نظر گرفته شده است.اسکامدرسه به عنوان فضای درصد از مساحت  15حدود انجام شده، 

  
 و معبر مجاور آن: تصاویری از آموزشگاه محبوبه رحمان سرشت 197شکل 

 (پروفسور سمیعی) 2دبیرستان نیمه شعبان  -3-0-1-12

متر  1911است و مساحت آن حدود  تاسیس گردیده باغستان، خیابان الله پنجمدر  1172این مدرسه در سال 

در ن این مرکز آموزشی . ساختمااستمطلوب و عرض معبر مجاور آن باشد. وضعیت دسترسی به مدرسه مربع می

 ،سازیو عدم انجام اقدامات بهسازی و مقاوم مدرسه با توجه به قدمت آن بنایالبته یک طبقه احداث شده است. 

د که نمرتبه قرار دارنیز چند ساختمان میان مجاور این مدرسهامتداد معبر . در استایمنی مناسب در برابر زلزله  فاقد

به  دتوانمینیز در مجاورت این مدرسه وجود دارد که  وسیعیک زمین بایر  ایمنی آنها نیازمند ارزیابی است. البته

های انجام شده، به بررسی (. با توجه193تامین اسکان اضطراری مفید واقع شود )شکل عنوان فضای پشتیبان در 

 را برای اسکان اضطراری پناهجویان در نظر گرفت.مدرسه درصد از مساحت  11توان حدود می

   
 ( و فضاهای جانبیپروفسور سمیعی( 2: تصاویری از دبیرستان نیمه شعبان 198شکل 
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 (1)قائم  دبستان احسان و قائم دبیرستان -3-0-1-11

در  هااند و مساحت آنواقع شده ، خیابان ولیعصر، خیابان دبیرستاناتم االنبیباغستان، میدان خااین دو مدرسه در 

مجاور  رض معبرولی ع ،استباشد. وضعیت دسترسی به این دو مدرسه نامطلوب متر مربع می 9111مجموع حدود 

 شد. نشاهده پذیر یا تاسیسات خطرناک مآسیب . در مجاورت این دو مدرسه، ساختمانشده استرزیابی آنها مناسب ا

تواند دارد که در فرایند تامین اسکان اضطراری می قرارزمین بایر بسیار بزرگی در مجاورت این دو مدرسه همچنین 

با توجه به قدمت این . ندادر دو طبقه احداث شدهو  1176در سال  هر دو مدرسه. (199)شکل  مفید واقع شود

ستاد مدیریت بحران ، مدارسدر کنار این  .ورد ارزیابی قرار گیردالزم است ایمنی آنها در برابر زلزله م ،مدارس

های انجام شده، با توجه به بررسیآباد نیز قرار گرفته است. شهرستان باغستان و مجموعه ورزشی شهدای خادم

 را برای اسکان اضطراری پناهجویان در نظر گرفت. این مدارس درصد از مساحت  41توان حدود می

    

 ( و فضاهای جانبی آنها3قائم احسان )دبستان و   : تصاویری از دبیرستان قائم199 شکل

 مدرسه امام سجاد )ع( -3-0-1-14

تاسیس گردیده و مساحت آن حدود  باغستان، بلوار ولیعصر، خیابان الله سیزدهمدر  1196این مدرسه در سال 

این  ساختمان. استمطلوب        نسبتا  و عرض معبر مجاور آنباشد. وضعیت دسترسی به مدرسه متر مربع می 1711

است شده بنا  (UNHCR)با مشارکت کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در سه طبقه نوساز بوده و مدرسه 

در رسد که از ایمنی الزم در برابر زلزله برخوردار باشد. به نظر می ،با توجه به نوساز بودن مدرسه (.211)شکل 

ولی تخریب  ،پذیرندمرتبه متعددی وجود دارد که اغلب در برابر زلزله آسیبهای کوتاهساختمانمجاورت این مدرسه، 

توان حدود های انجام شده، میبا توجه به بررسیگردد. آنها سبب انسداد راه و اختالل در فرایند اسکان اضطراری نمی

 فت.را برای اسکان اضطراری پناهجویان در نظر گر این مدرسه درصد از مساحت 15

    
 و معابر اطراف آن: تصاویری از مدرسه امام سجاد )ع( 211شکل 

 رسالت  مدرسه -3-0-1-11

متر  4111تاسیس گردیده است و مساحت آن در حدود  باغستان، خیابان حسینیدر  1175این مدرسه در سال 

توانند به ن میآ های اطرافساکنین خانههرچند  ،استدسترسی به مدرسه نامطلوب کلی باشد. وضعیت مربع می

. ساختمان این باشدمیمناسب            نیز نسبتا  مجاور مدرسه همچنین، عرض معبرراحتی به این مدرسه تردد نمایند. 
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به نظر  ،سازیبا توجه به عدم انجام اقدامات بهسازی و مقاومدر یک طبقه احداث شده است.  مدرسه قدیمی بوده و

توان برای اسکان اضطراری و لذا تنها از حیاط آن می برابر زلزله باشد در رسد بنای این مدرسه فاقد ایمنی الزممی

ولی با توجه به ارتفاع کم  ،پذیرندهای مجاور مدرسه نیز اغلب آسیبساختمان(. 211)شکل  پناهجویان استفاده کرد

 ،شود. به عالوهد نمی                                                                      هنگام زلزله مشکل جد ی در عملکرد مدرسه به عنوان فضای اسکان اضطراری ایجا        قاعدتا   ،آنها

تواند مفید واقع شود. در نزدیکی این مدرسه وجود دارد که در فرایند تامین اسکان اضطراری می بزرگی نیززمین بایر 

را برای اسکان اضطراری پناهجویان مدرسه درصد از مساحت  15توان حدود های انجام شده، میبا توجه به بررسی

 در نظر گرفت. 

   
  و معبر مجاور آنرسالت  مدرسهتصاویری از  :211شکل 

 دبستان عزیزاهلل پزشکی و دبیرستان فاطمه پزشکی -3-0-1-13

متر  5111حدود ها در مجموع اند و مساحت آنالشعرای بهار واقع شدهاین دو مدرسه در نصیرآباد، خیابان ملک

. در استنیز مناسب آنها مجاور باشد. وضعیت دسترسی به این دو مدرسه مطلوب بوده و عرض معبر مربع می

زمین بایر بسیار پذیر یا تاسیسات خطرناک مشاهده نشد. همچنین های آسیبمجاورت این دو مدرسه، ساختمان

این دو . باشدتواند مفید بزرگی در مجاورت این دو مدرسه وجود دارد که در فرایند تامین اسکان اضطراری می

(. با توجه به 212است )شکل  هر دو مدرسه در سه طبقه بنا شده مانساختو  اندتاسیس شده 1192در سال  مدرسه

برای  این مدارس درصد از مساحت 15حدود                                                 قاعدتا  از ایمنی الزم در برابر زلزله برخوردارند.  ،نوساز بودن این مدارس

مسجد قدیمی یک . الزم به ذکر است که یک منبع هوایی آب و ه شده استاسکان اضطراری پناهجویان در نظر گرفت

توانند برخی سازی میند که در صورت مقاومادر کنار این دو مدرسه قرار گرفتهنیز  (مسجد حضرت ابوالفضل )ع()

 .نیازهای پناهجویان در شرایط بحران را برطرف نمایند

   

  
 و فضاهای مجار آنها : تصاویری از دبستان عزیزاهلل پزشکی و دبیرستان فاطمه پزشکی212شکل 
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 دبیرستان پسرانه شهید همت )امام علی )ع(( -3-0-1-17

متر  1911تاسیس گردیده و مساحت آن حدود  نصیرآباد، جاده دهشاد، بلوار شهدادر  1132این مدرسه در سال 

. این استمناسب مجاور آن نیز  عرض معبر باشد. وضعیت دسترسی به مدرسه مطلوب بوده و همچنینمربع می

الزم است ایمنی آن در برابر  ،ولی با توجه به اینکه بهسازی یا مقاوم سازی نشده ،ستامدرسه در سه طبقه بنا شده 

فرایند تواند در پشتیبانی از میدر مجاورت این مدرسه، زمین بایر بسیار بزرگی وجود دارد که زلزله ارزیابی شود. 

ب هوایی وجود دارد که الزم است یک منبع آ نیز. در داخل مدرسه مورد استفاده قرار گیردتامین اسکان اضطراری 

همچنین، این مدرسه در مجاورت  (.211)شکل  سازی شودو در صورت امکان مقاوم ای آن بررسی شودایمنی لرزه

دیده حائز نصیرآباد قرار گرفته که مورد اخیر در تامین امنیت افراد آسیب 17سالن ورزشی پوریای ولی و کالنتری 

را برای اسکان این مدرسه درصد از مساحت  11توان حدود های انجام شده، میسیبا توجه به برر اهمیت است.

 اضطراری پناهجویان در نظر گرفت. 

   

 
 و دبیرستان امام علی )ع( تصاویری از دبیرستان پسرانه شهید همت :213شکل 

 دبیرستان پسرانه رنجبر وکیلی )عدالت( -3-0-1-13

تاسیس گردیده و مساحت آن حدود  ابان آزادگان، روبروی بانک ملینصیرآباد، خیدر  1172این مدرسه در سال 

. ساختمان این مجاور آن مطلوب استباشد. وضعیت دسترسی به مدرسه و همچنین عرض معبر متر مربع می 2111

لذا ایمنی  ،نیز انجام نشده است هاباشد و اقدامی در جهت بهسازی یا بازسازی آنمیقدیمی و دو طبقه مدرسه 

مرتبه متنوعی وجود دارد که برخی های میاند. در مجاورت این مدرسه، ساختماننندارسبی در برابر زلزله منا

توانند در هنگام زلزله در جهت تخلیه ساکنان و اسکان اضطراری مشکل ایجاد کند. پذیرند و این امر میآسیب

تواند خطرناک باشد و الزم است تا می وجود دارد که نیز در مجاورت مدرسه یک منبع آب هوایی بزرگ همچنین

درصد از مساحت  11توان حدود های انجام شده، می(. با توجه به بررسی214ای آن بررسی شود )شکل ایمنی لرزه

 را برای اسکان اضطراری پناهجویان در نظر گرفت. مدرسه 

   
 ای مجاور آن( و فضاهعدالت) : تصاویری از دبیرستان پسرانه رنجبر وکیلی214شکل 
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 هاجر )پانزده خرداد( مدرسه -3-0-1-11

متر مربع  4111در نصیرآباد شهریار تاسیس گردیده است و مساحت آن در حدود  1179این مدرسه در سال 

)شکل  شده استنیز مناسب ارزیابی  مجاور آن مدرسه مطلوب بوده و عرض معبر این باشد. وضعیت دسترسی بهمی

در برابر             لذا قاعدتا  سازی شده است. های اخیر مقاومگردیده و در ساله احداث بنای این مدرسه در دو طبق (.215

تواند به قرار گرفته است که می در مجاورت این مدرسهبوستان شهدای گمنام باشد. میزلزله از ایمنی کافی برخوردار 

های با توجه به بررسیر گیرد. عنوان فضای مشترک برای تامین سرپناه اضطراری برای پناهجویان مورد استفاده قرا

 را برای اسکان اضطراری پناهجویان در نظر گرفت.این مدرسه درصد از مساحت  11توان حدود انجام شده، می

   
 و معابر مجاور آن )پانزده خرداد(هاجر  مدرسه: تصاویری از 215شکل 

 (بهمن قره گزلی) دبستان بوستان -3-0-1-41

تاسیس  د، خیابان آزادگان، خیابان شهید چمران، خیابان استاد معیننصیرآبادر  1176این مدرسه در سال 

مجاور آن نیز عرض معبر  وباشد. وضعیت دسترسی به مدرسه متر مربع می 1611حدود  گردیده است و مساحت آن

اقدامی در جهت  ،ولی با توجه به قدمت آن ،ساختمان این مرکز آموزشی در دو طبقه احداث شده مناسب است.

های باشد. برخی از ساختمانسازی آن انجام نشده و لذا شناخت ایمنی آن نیازمند ارزیابی فنی میازی و مقاومبهس

ممکن است معبر مجاور مدرسه  ،پذیرند و در صورت تخریب هنگام زلزلهاطراف مدرسه نیز قدیمی و به ظاهر آسیب

های انجام شده، (. با توجه به بررسی216)شکل  نندرا مسدود نمایند و در فرایند اسکان اضطراری اختالل ایجاد ک

 را برای اسکان اضطراری پناهجویان در نظر گرفت.مدرسه درصد از مساحت  15توان حدود می

   
 ( و فضای مجاور آنبهمن قره گزلین ): تصاویری از دبستان بوستا216شکل 

 فجر دختران() 0دبستان مریم  -3-0-1-40

تاسیس گردیده است و مساحت آن  )ع( شهر، بلوار شهدا، خیابان امام رضا در شاهد 1153این مدرسه در سال 

مجاور آن عرض معبر هرچند  ،نیستمطلوب چندان باشد. وضعیت دسترسی به مدرسه متر مربع می 4111در حدود 

دامات با توجه به قدمت بنا و عدم انجام اقساختمان این مرکز آموزشی در دو طبقه احداث شده است. مناسب است. 

توان برای ساختمان این مدرسه فاقد ایمنی در برابر زلزله است و لذا تنها از حیاط آن می ،سازیبازسازی و مقاوم
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                              های مختلفی قرار دارد که بعضا  نیز ساختمان در مجاورت این مدرسه اسکان اضطراری پناهجویان استفاده نمود.

ر انسداد راه بررسی شود. همچنین وجود تیرهای بلند برق در جوار پذیرند و باید اثرات ناشی از تخریب آنها دآسیب

. (217)شکل مدرسه نیز از دیگر مواردی است که در زمان رخداد زلزله ممکن است ایمنی پناهجویان را تهدید نماید 

هجویان را برای اسکان اضطراری پنامدرسه درصد از مساحت  15توان حدود های انجام شده، میبا توجه به بررسی

 در نظر گرفت. 

     

 ( و فضاهای اطراف آندختران فجر) 1: تصاویری از دبستان مریم 217شکل 

 )ع( دبستان امام رضا -3-0-1-42

 2211در شاهد شهر، بلوار شهدا، خیابان آزادی تاسیس گردیده و مساحت آن حدود  1136این مدرسه در سال 

این مدرسه در دو ن عرض معبر مجاور آن قابل قبول است. و همچنیباشد. وضعیت دسترسی به مدرسه متر مربع می

سازی آن صورت نگرفته است. لذا از نظر ایمنی در برابر های اخیر اقدامی در جهت مقاومدر سال طبقه بنا شده و

پذیر یا تاسیسات خطرناک وجود ندارد. آسیبدر مجاورت این مدرسه، ساختمان زلزله نیاز به بررسی بیشتر دارد. 

 باشدتواند مفید فرایند اسکان اضطراری میپشتیبانی از دارد که در  قرار آنزمین بایر بسیار بزرگی در مجاورت بته ال

توان های انجام شده، می. با توجه به بررسیاست(. همچنین، بوستان دانش نیز در مجاورت این مدرسه 213)شکل 

 راری پناهجویان در نظر گرفت.را برای اسکان اضطاین مدرسه درصد از مساحت  11حدود 

    
 )ع(: تصاویری از دبستان پسرانه امام رضا 218شکل 

 مدرسه شهیدان تقی زاده  -3-0-1-41

متر  5111تاسیس گردیده است و مساحت آن در حدود  شاهد شهر، خیابان گلزاردر  1191این مدرسه در سال 

مناسب مجاور آن نیز و عرض معبر  استب مطلو                                (. وضعیت دسترسی به مدرسه نسبتا 219باشد )شکل مربع می

                                    قاعدتا  در برابر زلزله احتمالی ایمن  ،با توجه به نوساز بودناین مدرسه در دو طبقه بنا شده که  ساختمان. باشدمی

 ،ولی حتی در صورت تخریب آنها هنگام زلزله ،پذیر هستندآسیباطراف این مدرسه  هایساختمانتعدادی از است. 

با توجه احتمال انسداد راه و اختالل در فرایند تخلیه و اسکان اضطراری کم است.  ،رض معبر مجاورشانبا توجه به ع

 را برای اسکان اضطراری در نظر گرفت.مدرسه درصد از مساحت  11توان حدود های انجام شده، میبه بررسی
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 و معابر مجاور آن اویری از مدرسه شهیدان تقی زاده: تص219شکل 

 درسه فیضیه و دبستان شهیدان پورقاسمیم -3-0-1-44

. مدرسه اندپذیر احداث شدهو در مجاورت بافتی فرسوده و آسیب شاهد شهر، خیابان گلزاراین دو مدرسه در 

و از نظر ایمنی در برابر زلزله نیازمند  شده و در یک طبقه احداث 1133در سال متر مربع  2911با مساحت فیضیه 

برای اسکان اضطراری آن درصد از مساحت  11انجام شده، حدود میدانی های ه به بررسیبا توجبررسی فنی است. 

در مجاورت مدرسه فیضیه واقع شده و مساحتی نیز . دبستان شهیدان پورقاسمی ه شده استپناهجویان در نظر گرفت

سازی شده است؛ یر مقاومهای اخو در سالمتر مربع دارد. بنای این مدرسه در دو طبقه احداث شده  2711برابر با 

برای اسکان را  فضادرصد  11حدود توان در این مدرسه نیز می(. 211)شکل  باشدلذا در برابر زلزله ایمن می

 اضطراری پناهجویان در نظر گرفت. 

   

  
 و معابر و فضاهای مجاور آنها : تصاویری از مدرسه فیضیه و دبستان شهیدان پورقاسمی211شکل 

 پسرانه امام حسین )ع( )علی اکبر )ع((دبستان  -3-0-1-41

در امیریه، فاز یک اندیشه، بلوار دنیامالی، خیابان شقایق پنجم تاسیس گردیده است و  1133این مدرسه در سال 

                مجاور آن نسبتا   باشد. وضعیت دسترسی به مدرسه و همچنین عرض معبرمتر مربع می 641مساحت آن در حدود 
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با توجه به . پذیر استقدیمی و آسیب ،در یک طبقه احداث شدهکه این مرکز آموزشی  ساختمانالبته . مطلوب است

های زلزله برخوردار نیست. در جوار مدرسه نیز ساختمان ماین ساختمان از ایمنی الزم هنگا ،سازیعدم انجام مقاوم

(. با 211)شکل  اثیر قرار دهندتوانند ایمنی مدرسه را در زمان زلزله تحت تد که مینپذیر مختلفی قرار دارآسیب

پناهجویان در نظر گرفته برای اسکان اضطراری  مدرسه درصد از مساحت 11های انجام شده،  حدود توجه به بررسی

 شده است.

   
 ( و معبر همجوارعلی اکبر )ع((: تصاویری از دبستان پسرانه امام حسین )ع( 211شکل 

 (ادهزپروین پهلوان)دبستان محمدعلی فالح  -3-0-1-43

 511در امیریه، فاز یک اندیشه، خیابان شقایق اول تاسیس گردیده و مساحت آن حدود  61این مدرسه در دهه 

مدرسه . ساختمان این استمناسب        نسبتا مجاور آن عرض معبر  وباشد. وضعیت دسترسی به مدرسه متر مربع می

پذیر                       های مختلف و بعضا  آسیبآن نیز ساختماناورت . در مجنداردبازسازی نشده و لذا ایمنی مناسبی در برابر زلزله 

توان های انجام شده، می. با توجه به بررسی(212)شکل  توانند ایمنی پناهجویان را تهدید کنندقرار گرفته که می

 را برای اسکان اضطراری پناهجویان در نظر گرفت.مدرسه درصد از مساحت  11حدود 

   
 ( و معبر مجاور آنزادهپروین پهلوان(ان محمدعلی فالح : تصاویری از دبست212شکل 

 )بهاران( 0دبستان دولتی دخترانه ریحانه  -3-0-1-47

 2911این مدرسه در امیریه، فاز یک اندیشه، خیابان شقایق هفتم تاسیس گردیده است و مساحت آن در حدود 

مناسب        نسبتا جاور مدرسه نیز معرض معبر  باشد. وضعیت دسترسی به مدرسه مطلوب بوده و همچنینمتر مربع می

ایمنی مناسب در  فاقد لذاو در دو طبقه احداث شده قدیمی است و . ساختمان این مرکز آموزشی شده استارزیابی 

مرتبه مختلفی قرار دارند که در صورت تخریب های میانساختمان نیز باشد. در مجاورت این مدرسهمیبرابر زلزله 

تواند ایمنی پناهجویان و این مساله می. (211)شکل بر مجاور مدرسه را مسدود نمایند توانند معمی ،هنگام زلزله

توان حدود های انجام شده، میبا توجه به بررسیهمچنین فرایند تخلیه و اسکان اضطراری را تحت تاثیر قرار دهد. 

 را برای اسکان اضطراری پناهجویان در نظر گرفت. فضای مدرسه درصد از مساحت  15
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 ( و معبر مجاور آنبهاران) 1: تصاویری از دبستان دخترانه ریحانه 213شکل 

 (دبیرستان دخترانه حضرت خدیجه )س( )آموزشگاه حامیان قرآن -3-0-1-43

در امیریه، فاز یک اندیشه، خیابان ارغوان هشتم تاسیس گردیده است و مساحت آن  1174این مدرسه در سال 

بسیار مطلوب و همچنین عرض معبر مجاور آن . وضعیت دسترسی به مدرسه باشدمتر مربع می 6111در حدود 

الزم است از نظر ایمنی  ،ولی با توجه به قدمت آن ،. ساختمان این مرکز آموزشی در دو طبقه احداث شده استاست

پذیر و یا یبآساین مدرسه، ساختمان بالفصل . در مجاورت (214)شکل  در برابر زلزله مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد

برای  این مدرسهدرصد از مساحت  15های انجام شده، حدود با توجه به بررسیتاسیسات خطرناک مشاهده نشد. 

 اضطراری پناهجویان در نظر گرفته شده است. اسکان

    
 ( و معابر اطرافآموزشگاه حامیان قرآن): تصاویری از دبیرستان دخترانه حضرت خدیجه )س(214شکل 

 ه مدارس خیابان ارغوان هشتممجموع -3-0-1-41

دبستان  اند که عبارتند از:مدارس مختلفی واقع شده ،)امیریه، فاز یک اندیشه( هشتمخیابان ارغوان  در امتداد

بنا  1171در سال  . این مدارس اغلب(ایران)دبستان ادب ( و های انقالب )فرشتگانستان شکوفهدب ،(اندیشه) معرفت

این سه مدرسه بسیار مطلوب  باشد. وضعیت دسترسی بهمتر مربع می 7611حدود  هاآنو مجموع مساحت اند شده

(. در مجاورت این سه مدرسه، 215)شکل  مجاور آنها نیز مناسب ارزیابی شده استرض معبر ع بوده و همچنین

های فنی بررسی پذیر هستند و ایمنی آنها در برابر زلزله نیازمند                                  های مختلفی وجود دارد که بعضا  آسیبساختمان

ها احتمال انسداد راه به سبب تخریب این ساختمان ،باشند. با این حال با توجه به عرض زیاد معبر مجاور آنهامی

 انددر سه طبقه بنا شدههای انقالب دبستان پسرانه معرفت و دبستان دخترانه شکوفهساختمان چندان باال نیست. 

ها نیز در برابر زلزله مورد م نشده است. لذا الزم است ایمنی این ساختمانسازی در آنها انجالی اقدامات مقاومو

این ساختمان نیز بهسازی یا در یک طبقه احداث شده است. نیز دبستان پسرانه ادب  ارزیابی دقیق قرار گیرد.

درصد  11شده، حدود های انجام . با توجه به بررسینداردسازی نشده است و لذا ایمنی مناسبی در برابر زلزله مقاوم

                                                                    ن اضطراری پناهجویان در نظر گرفته شده است که این فضا عمدتا  مرتبط با برای اسکافضای این مدارس  از مساحت

 باشد.فضای باز و حیاط این مدارس می
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 و فضاهای مجاور آنها : تصاویری از مجموعه مدارس خیابان ارغوان هشتم215شکل 

 (0 ندیشه)ا شهید مطهری دبیرستان پسرانه  -3-0-1-11

 به یدسترس تیوضع .یده استگرد واقع امیریه، فاز یک اندیشه در ،تاسیس شده 1175در سال که  مدرسه نیا

 در آن یبناو  باشدمیمتر مربع  1731این مدرسه حدود مساحت  .است مناسبو عرض معبر مجاور آن  مدرسهاین 

ازسازی شده است. لذا از ایمنی الزم در برابر زلزله برخوردار های اخیر بدر سال هک است شده احداث طبقه سه

مرتبه مختلفی واقع شده است که از نظر ایمنی در های میانساختمان مدرسه، نیا امتداد معبر منتهی به درباشد. می

 در هک دارد قرار مدرسه نیا مجاورت در نیز ریبا نیزمیک  بایست مورد بررسی قرار گیرند. همچنینبرابر زلزله می

 مدرسه نیا مجاورت درنیز  اندیشه 12 یالنترک .(216)شکل  شود واقع دیمف تواندیم یاضطرار انکاس نیتام ندیفرا

 شده، انجام یهایبررس به توجه باتواند نقش مهمی ایفا نماید. پناهجویان می تیامن نیتامدر جهت  هک دارد قرار

 .گرفت نظر در انیپناهجو یاضطرار انکاس یبرا را رسهفضای مد مساحت از درصد 15 حدود توانیم

    
 ( و فضاهای مجاور آن1اندیشه ) : تصاویری از دبیرستان پسرانه شهید مطهری216 شکل

 (نیکان)دبیرستان پسرانه شهید دنیا مالی  -3-0-1-10

تر مربع م 1211مساحتی در حدود و  است تاسیس شده امیریه، فاز یک اندیشه در 1179در سال  مدرسه نیا

شده  یابیارز مناسب زینمجاور آن  معبر عرض نیهمچن و است مطلوب       نسبتا  مدرسهاین  به یدسترس تیوضعدارد. 

سازی شده است و در نتیجه از های اخیر بهسازی و مقاومدر سال هکگردیده  احداث طبقه سه در آن یبنا .است

پذیر و یا تاسیسات خطرناک وجود آسیب ساختمان مدرسه، نیا مجاورت درایمنی الزم در برابر زلزله برخوردار است. 

 دارد قرار مدرسه نیا مجاورت در نیز ریبا نیزمیک گردد. همچنین ندارد که این امر یک مزیت برای آن محسوب می

 انجام یهایبررس به توجه با .(217)شکل  مورد استفاده قرار گیرد تواندیم یاضطرار انکاس نیتام ندیفرا در هک

 ه شده است.گرفت نظر در انیپناهجو یاضطرار انکاس یبرافضای این مدرسه  مساحت از درصد 15 حدود شده،
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 ( و فضاهای جانبی آننیکان) لیز دبیرستان پسرانه شهید دنیا ما: تصاویری ا217 شکل

 دبستان اندیشه امام )اباصالح )عج(( -3-0-1-12

گردیده  احداثه، بلوار ریاست جمهوری، خیابان یاس چهارم در امیریه، فاز یک اندیش 1137این مدرسه در سال 

مطلوب و عرض معبر مجاور آن باشد. وضعیت دسترسی به مدرسه متر مربع می 2511است و مساحت آن در حدود 

سازی آن صورت نگرفته است. لذا لی اقدامی در جهت مقاومو ،این مدرسه در سه طبقه بنا شدهساختمان . باشدمی

امتداد معبر مجاور این مدرسه نیز (. در 213)شکل  ایمنی آن در برابر زلزله مورد بررسی قرار گیردبایست می

پذیری آنها و اثرات احتمالی تخریب آنها بر فرایند تخلیه و اسکان اند که آسیبهای مختلفی بنا شدهساختمان

 درصد از مساحت 15توان حدود جام شده، میهای انبا توجه به بررسیبایست مورد بررسی قرار گیرند. می ،اضطراری

 را برای اسکان اضطراری پناهجویان در نظر گرفت. آن

   
 ( و معابر مجاور آن: تصاویری از دبستان اندیشه امام )اباصالح )عج(218شکل 

 دبیرستان دخترانه فاطمیه )عباس قلی( -3-0-1-11

احداث ی، خیابان رهگذر، خیابان ایثارگران در امیریه، کرشته، خیابان مصطفی خمین 1173این مدرسه در سال 

 ولی ،باشدمیباشد. وضعیت دسترسی به مدرسه نامطلوب متر مربع می 2911گردیده است و مساحت آن در حدود 

در است و  گردیدهسازی               و اخیرا  مقاوم. بنای این مدرسه در سه طبقه احداث شده استمناسب مجاور آن عرض معبر 

پذیر زیادی در مجاورت مدرسه بناهای آسیبباشد. میاز ایمنی کافی برخوردار احتمالی رابر زلزله در ب        قاعدتا نتیجه، 

. لذا الزم است (219)شکل  توانند عملکرد مدرسه را در شرایط بحران تحت تاثیر قرار دهندگردد که میمشاهده می

و اسکان اضطراری مورد بررسی قرار گیرند.  ها و اثرات ناشی از تخریب آنها بر فرایند تخلیهایمنی این ساختمان

آموزان از دیگر مخاطراتی است که ایمنی پناهجویان و دانش ،همچنین وجود دیوارهای مهار نشده در اطراف مدرسه

 کند.را تهدید می

برخوردار است که ظرفیت خوبی را برای اسکان اضطراری پناهجویان در حیاط بزرگی  این مدرسه همچنین از

را برای مدرسه درصد از مساحت  15توان حدود های انجام شده، میجه به بررسیآورد. با توبحران فراهم می شرایط

 اسکان اضطراری پناهجویان در نظر گرفت. 
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 ( و فضاهای اطراف آنعباس قلی): تصاویری از دبیرستان دخترانه فاطمیه 219شکل 

 انه رضوانو دبستان دختردبیرستان دخترانه شهید باهنر  -3-0-1-14

در  هاو مساحت آن ندااین دو مدرسه در فردوسیه، خیابان گلشن، خیابان بیات، خیابان رحمتوند واقع گردیده

باشد. وضعیت دسترسی به این دو مدرسه بسیار مطلوب بوده و همچنین، عرض متر مربع می 1511مجموع در حدود 

های فرسوده و قدیمی زیادی مشاهده مدارس ساختمانالبته در مجاورت این . مجاور آنها نیز مناسب استمعبر 

)شکل  شوندمرتبه بوده و تهدید چندانی برای فرایند تخلیه و اسکان اضطراری محسوب نمیشود که اغلب کوتاهمی

تاسیس شده است.  1195و دبستان دخترانه رضوان در سال  1161(. دبیرستان دخترانه شهید باهنر در سال 221

رسه رضوان از ساختمانی ایمن در برابر زلزله برخوردار است؛ حال آنکه ایمنی مدرسه باهنر نیازمند ترتیب مدبدین

ند و در نتیجه امکان ادر مجاورت بوستان ولیعصر )عج( واقع شده همچنین رسااین مدباشد. های دقیق میارزیابی

های انجام شده،  با توجه به بررسید دارد. ها برای اسکان اضطراری پناهجویان در شرایط بحران وجواشتراک ظرفیت

 ن اضطراری پناهجویان در نظر گرفته شده است.برای اسکااین مدارس درصد از مساحت  11حدود 

    
 و فضاهای اطراف آنها : تصاویری از دبیرستان دخترانه شهید باهنر و دبستان دخترانه رضوان221شکل 

 مراکز مذهبی  -4 -0 -3

 مسجد جامع جوقین -3-0-4-0

بیگ واقع شده است. از لحاظ موقعیت در وحیدیه، خیابان شاهمتر مربع  911با مساحت حدود  سجداین م

این مسجد دارای دو درب بوده که یکی از آنها داخل کوچه است.  جغرافیایی این مکان در نزدیکی بخشداری جوقین

قدیمی و یک ن مسجد ساختمانی ایالبته  است. مناسباین مکان به (. وضعیت دسترسی 221قرار گرفته است )شکل 

امکان استفاده از آن  ،. در صورت انجام بازسازی به شکل اصولیطبقه دارد که در حال حاضر در دست بازسازی است

در  با توجه به فضای موجود ،به عنوان فضای اسکان اضطراری پناهجویان وجود دارد. در این شرایط و بعد از بازسازی

درصد مساحت این مسجد به عنوان فضای مناسب برای اسکان اضطراری  41حدود ن از توامی، مسجد و محوطه آن

  استفاده نمود.
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 و معبر مجاور آن جوقیندر حال بازسازی  جامع: تصاویری از مسجد 221شکل 

 آستان امامزاده قاسم )ع(  -3-0-4-2

و کف آن از  )مصالح بنایی(ی محله قصبه )بلوار شهدا( واقع شده است. بنای بقعه قدیم ،این مجموعه در وحیدیه

. استو سرویس بهداشتی  شیر آبدارای  وباشد سنگ پوشیده شده است. این مکان دارای فضای باز بسیار خوبی می

پوشش با این وجود به دلیل  باشد.میبرخوردار نیز از دسترسی مطلوبی است و متر مربع  1511 آن مساحت تقریبی

. البته شده استآن برای اسکان اضطراری در نظر گرفته  فضایدرصد  25، تنها های موجودگیاهی و سایر محدودیت

توان از آنها نیز در شرایط روهای پهن و فضای باز مناسبی است که در صورت نیاز میاطراف این امامزاده دارای پیاده

 (.222اضطرار برای نصب چادر استفاده نمود )شکل 

  

 
 و فضای اطراف آن امامزاده قاسم )ع( قدسم : تصاویری از آستان222شکل 

 مسجد جامع وحیدیه -3-0-4-1

متر مربع در وحیدیه، بلوار امام خمینی )ره(، نبش خیابان رحمانی واقع شده  761این مسجد با مساحت حدود 

(. با 221باشد )شکل داشته و دارای دو درب ورودی می مطلوباین مکان مذهبی از لحاظ دسترسی وضعیتی  .است

تواند به عنوان فضای مناسب برای اسکان اضطراری در درصد مساحت آن می 41فضای ساختمان، حدود  توجه به

مورد بررسی دقیق و فضاهای جانبی آن در برابر زلزله نظر گرفته شود. البته برای این منظور الزم است ایمنی سازه 

 قرار گیرد.
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 : تصاویری از مسجد جامع وحیدیه223شکل 

 امامزاده هادی )ع(مسجد مرقد  -3-0-4-4

این امامزاده در محله کرشته امیریه و در بلوار بهشتی )خیابان مصطفی خمینی( واقع شده است و مساحت آن 

که در حال بازسازی  است(. این مکان مذهبی دارای بنای قدیمی 224باشد )شکل متر مربع می 1411حدود 

ی آن هافضا بخش اصلیباشد. بر شمالی آن باریک می. دسترسی به این مکان مطلوب بوده، ولی عرض معباشدمی

درصد این فضا را پس از بازسازی به عنوان فضای  41توان ترتیب می. بدینخود بنای ساختمان است مربوط به

 مناسب برای اسکان اضطراری در نظر گرفت. 

   
 : تصاویری از مرقد امامزاده هادی )ع(224شکل 

 مسجد جامع امام حسین )ع( -3-0-4-1

متر مربع در امیریه، خیابان امام خمینی )ره(، خیابان بسیج واقع شده است. با توجه  317ین مسجد با مساحت ا

توان از آن به عنوان مرکز اسکان اضطراری (، در شرایط فعلی نمی1151به بنای قدیمی این مسجد )مربوط به سال 

سازی این فضای اسکان، الزم است نسبت به مقاوم (، ولی با توجه به نیاز این منطقه به225استفاده نمود )شکل 

درصد فضای آن برای اسکان اضطراری در نظر گرفته شده است. دسترسی به این  41 ،مسجد اقدام شود. با این فرض

                                                          مسجد نیز با توجه به عرض معابر مجاور آن نسبتا  مطلوب است. 

  
 : تصاویری از مسجد جامع امام حسین )ع(225شکل 
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 زار شهدای کرشته و عباس آبادمسجد م -3-0-4-3

متر مربع  5511این مجموعه در محله کرشته امیریه در خیابان مصطفی خمینی واقع است و مساحت آن حدود 

باشد. از نظر موقعیت دارای دسترسی نسبتا مطلوبی است و فضای مناسبی برای اسکان اضطراری دارد و دارای می

(. البته باتوجه اینکه گورستان مکان مناسبی برای اسکان 226)شکل باشد سرویس بهداشتی می ی نظیرامکانات

توان می ،در شرایط بحرانباشد. ولی در صورت کمبود فضا اضطراری نیست، لذا استفاده از این مکان در اولویت نمی

 درصد مساحت آن را به منظور اسکان اضطراری مورد استفاده قرار داد.  41حدود 

  

 
 یری از مزار شهدای کرشته و عباس آباد: تصاو226شکل 

 مرقد امامزاده اسماعیل )ع( -3-0-4-7

. این متر مربع در محله نواب صفوی امیریه و در بلوار انقالب واقع شده است 3711این مجموعه با مساحت حدود 

ویس (. همچنین از نکات مثبت این مکان وجود سر227باشد )شکل مکان مذهبی دارای فضای باز بسیار مناسبی می

 باشد. در مقابل این مکانهای شمالی و جنوبی میبهداشتی، عرض معبر مناسب و دسترسی مطلوب از خیابان

درصد  11بوستان بلوار کشاورز قرار دارد. با توجه به شرایط موجود و همچنین وجود قبور در این مکان،  ،مذهبی

  فضای آن به عنوان فضای اسکان اضطراری در نظر گرفته شده است.

   
 : تصاویری از بقعه امامزاده اسماعیل )ع(227شکل 

 مسجد جامع شهریار -3-0-4-3

باشد. متر مربع می 1311این مسجد در محله بهشتی امیریه و در بلوار انقالب قرار دارد و مساحت آن حدود 

رویس سامکاناتی نظیر (. این مکان مذهبی دارای 223شده است )شکل وضعیت دسترسی به آن مطلوب ارزیابی 

درصد  15باشد. بنای آن در حال بازسازی است و در صورت اتمام بازسازی و اطمینان از ایمنی بنا، بهداشتی می

 توان به عنوان فضای اسکان اضطراری در نظر گرفت.مساحت آن را می
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 : تصاویری از مسجد جامع شهریار228شکل 

 مسجد امام رضا )ع( -3-0-4-1

مربع در شهرک فاز دو مخابرات امیریه و در خیابان امام علی )ع( واقع  متر 4111این مسجد با مساحت حدود 

(. همچنین فضای باز اطراف این مکان بسیار وسیع و 229شده و از دسترسی خیلی خوبی برخوردار است )شکل 

ده در باشد. البته ساختمان این مسجد دارای بنای بسیار قدیمی است و قابل استفامناسب برای اسکان اضطراری می

درصد این مساحت را برای اسکان اضطراری در نظر  15توان باشد. با توجه به فضاهای جانبی، میشرایط بحران نمی

 گرفت.

   
 : تصاویری از مسجد امام رضا )ع(229شکل 

 مسجد جامع خاتم االنبیین )ص( -3-0-4-01

ان الله چهارم واقع شده و از باغستان، بلوار رسول اکرم، خیابدر متر مربع  1411این مسجد با مساحت حدود 

قرار در آن معبری که مسجد مجاورت (. یک ساختمان خطرناک در 211برخوردار است )شکل  قابل قبولیدسترسی 

 دستقدیمی بوده که در مسجد این  یبنا .مسدود کندتواند در زمان بحران معبر را دارد، ساخته شده که می

 درصد این مساحت را برای اسکان اضطراری در نظر گرفت. 15توان می بازسازی است. با توجه به فضاهای جانبی،

   
 : تصاویری از مسجد جامع خاتم االنبیین )ص( 231شکل 
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 )ع( مسجد جامع امام جعفر صادق -3-0-4-00

متر مربع در امیریه، فاز یک اندیشه، بلوار دنیا مالی واقع شده است. این  1311 تقریبی این مسجد با مساحت

(. وضعیت 211)شکل  ایمنی آن در برابر زلزله نیازمند ارزیابی دقیق استاحداث شده و  1172 مسجد در سال

فضاهای جانبی این با در نظر گرفتن  .مناسب استنیز مجاور آن دسترسی به مسجد مطلوب بوده و عرض معبر 

 برای اسکان اضطراری در نظر گرفت.درصد از فضای آن را  15توان می ،مسجد

   
 : تصاویری از مسجد امام جعفر صادق )ع(231شکل 

 قبرستان فردوسیهو  امامزاده جعفر بن محسن )ع( -3-0-4-02

متر مربع در فردوسیه، خیابان حسابی و خیابان امامزاده واقع شده است.  24711 تقریبی این مجموعه با مساحت

(. همچنین از نکات مثبت این 212باشد )شکل امامزاده جعفر بن محسن )ع( دارای فضای باز بسیار مناسبی میبقعه 

عرض معبر بسیار مناسب و دسترسی مطلوب از زمین بایر،  ،پراکنده مکان وجود سرویس بهداشتی، پوشش گیاهی

 از درصد 21باشد. با توجه به شرایط موجود و همچنین وجود قبور در این مکان، های شمالی و جنوبی میخیابان

 اری در نظر گرفته شده است.فضای آن به عنوان فضای اسکان اضطر

  

 
 قبرستان فردوسیه بقعه امامزاده جعفر بن محسن )ع( و : تصاویری از 232شکل 

 سایر اماکن  -1 -0 -3

های قبل، فضاهای دیگری نیز در سطح شهرستان شهریار وجود دارد که در صورت بجز موارد ذکر شده در قسمت

های های بایر، زمینها شامل زمینی استفاده نمود. این مکانتوان از آنها به عنوان فضای اسکان اضطرارضرورت می
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توان به می فضاهااین از جمله  ها، حاشیه عریض برخی معابر و موارد مشابه دیگر هستند.کشاورزی، باغات، پارکینگ

ر متر مربع اشاره کرد. این مکان دارای دسترسی مطلوبی است و د 9111پارکینگ عمومی زارع با مساحت حدود 

(. در اطراف آن نیز فضای باز مناسبی قرار 211امیریه، بلوار بهشتی )خیابان مصطفی خمینی( واقع شده است )شکل 

شود. توان از آن استفاده نمود. ساختمان ناامنی نیز در اطراف آن مشاهده نمیدارد که در شرایط بحران می

 در نظر گرفته شده است. درصد مساحت این مجموعه برای اسکان اضطراری 45ترتیب بدین

   

 
 : تصاویری از پارکینگ عمومی زارع و فضاهای اطراف آن233شکل 

 های تخلیه امن و اسکان اضطراری در شهرستان شهریارنقشه  -2 -3

بینی شده در شهرستان شهریار برای اسکان پناهجویان، ابتدا ریزی برای تخصیص فضاهای پیشمنظور برنامهبه

دو سناریو برای ارزیابی تعداد پناهجو مورد  بخش نیز. در این گردیده استر هر بلوک تعیین تعداد پناهجویان د

لرزه به دلیل وقوع پیشاستفاده قرار گرفته است. در سناریوی اول فرض شده است که کل جمعیت شهرستان شهریار 

های اسکان این جمعیت در بلوکنیازمند اسکان اضطراری هستند و فضاهای مورد نیاز برای  ،و یا هشدار مسئوالن

گردیده است. در سرشماری نفوس و مسکن مرکز آمار ایران( تعیین جمعیتی مندرج در های مختلف )براساس داده

شود. در گام بعد افرادی که این شرایط، اگر تعداد پناهجویان کمتر باشد نیز مشکلی برای اسکان اضطراری ایجاد نمی

یابند و درصورت کمبود ظرفیت ها اختصاص میاز این فضاها سکونت دارند به این مکانمتر  511در شعاع کمتر از 

 گردند. یابی میبینی شده، مازاد پناهجویان در سایر فضاهای موجود در منطقه )در شعاع مورد نظر( مکانمراکز پیش

آوری میدانی جمعهای مشخصات و اطالعات مراکزی که به عنوان فضای اسکان اضطراری براساس برداشت

ارائه شده است. همانطور که در این جدول نشان داده شده است، مجموع مساحت کل فضاهای  12گردیده در جدول 

مترمربع برآورد شده است که از این میزان، فضایی به مساحت  764711تخلیه و اسکان اضطراری منتخب معادل 

ه است. این مقدار طبق ضوابط معرفی شده قبلی، قابلیت مترمربع برای اسکان پناهجویان قابل استفاد 236715

های مسکونی تا این فضاها )با رعایت باشد. البته با توجه به وضعیت فاصله بلوکنفر را دارا می 141167پذیرش 

نفر  111341متری( و همچنین سایر مالحظات معرفی شده قبلی، در مجموع حداکثر  511سطح پوشش حداکثر 

هزار نفر نیازمند  72ها برای اسکان اضطراری استفاده نمایند. لذا در سناریوی اول، حدود این مکانتوانند از می

 فضاهای جدید و یا استفاده از فضاهای دورتر خواهند بود.
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  در سناریوی اولشهرستان شهریار بینی شده برای تخلیه و اسکان اضطراری در فضاهای پیش: 12جدول 

 نام ردیف گروه

 مربع( )مترمساحت 
 ظرفیت

 )نفر(

 هایبلوک تعداد

 پوشش تحت

 افراد تعداد

 کل یافته تخصیص
 قابل فضای

 استفاده

مراکز
 

ی
فرهنگ

 -
 

ی
ورزش

 

 420 3 442 884 1768 حسینی ورزشی سالن 1

 485 5 487 974 2434 فارس خلیج همایش سالن 2

 553 5 555 1110 2776 رجایی شهید سالن 3

 459 6 3742 7484 16632 بادآ شفی نفری 5111 استادیوم 4

 2754 10 2760 5520 11039 مهرآوران فوتبال مدرسه 5

 1498 9 2492 4984 16613 رهنما شهید ورزشی مجموعه 6

 463 5 471 942 2355 اقتدار شهدا ورزشی مجموعه 7

 371 3 516 1031 2578 فتح ورزشی سالن 8

 597 6 1052 2105 7015 یارشهر استاد فرهنگی مجموعه 9

 682 8 704 1408 3519 شورا ورزشی سالن 10

 5521 31 5531 11063 27657 شباهنگ مجتمع 11

 417 2 454 907 2268 شهرداری ورزشی سالن 12

 321 4 335 670 1675 صادقیه شهدای ورزشی سالن 13

 0 0 5325 10649 21299 آباد خادم شهدای ورزشی سالن 14

 45 1 399 799 1997 ولی پوریای ورزشی سالن 15

 376 2 381 763 1907 باکری ورزشی مجموعه 16

 1698 12 1700 3401 8502 شاهدشهر شهرداری ورزشی مجموعه 17

 5537 4 7079 14159 28317 پور صادقی شهید ورزشی مجموعه 18

 0 0 275 551 1376 فوتسال سالن 19

 620 6 625 1249 3570 حرم دایشه ورزشی مجموعه 20

ک
پار

 و 
ف

ض
ی
ا

 
سبز

 

 5280 26 5488 10977 27442 شاهد 1

 1986 8 3734 7468 18671 زیرک حصار شهدای 2

 847 4 855 1709 4273 فجر 3

 0 0 475 950 3167 الله 4

 495 1 500 999 2498 ایثارگران 5

 1436 19 1452 2903 7258 شهرداری کودک 6

 562 3 594 1189 2972 کشاورز بلوار 7

 5133 17 5554 11109 37029 بهمن 22 8

 887 4 900 1800 5144 فدک 9

 1487 8 1489 2977 8506 اعظم پیامبر 10

 2065 9 2072 4144 11840 ولیعصر 11

 301 4 304 608 2028 نماز میدان 12

 2171 25 2191 4381 12518 خانواده 13

 2002 16 2004 4008 10021 گمنام شهدای 14

 551 6 1654 3307 8268 ساحل 15

 2481 10 3368 6736 16841 فرهنگ 16
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  ادامه ...: 12جدول 

 نام ردیف گروه

 مربع( مساحت )متر
 ظرفیت

 )نفر(

 هایبلوک تعداد

 پوشش تحت

 افراد تعداد

 کل یافته تخصیص
 قابل فضای

 استفاده

ک
پار

 و 
ف

ض
ی
ا

 
سبز

 

 1229 5 1270 2539 6348 رز 17

 1497 8 1635 3271 6541 نهم الله 18

 778 4 803 1606 4016 نشاط 19

 656 3 721 1443 3607 گمنام شهدای 20

 1193 3 1223 2447 6117 ارغوان 21

 654 11 676 1351 3378 مهر 22

 873 3 875 1750 4375 امیرکبیر 23

 1340 12 1366 2731 6828 دانش 24

 2371 30 2373 4747 11867 ایثار 25

 3445 5 3498 6996 17490 هشتم 26

 1468 1 1488 2976 7440 آزادگان 27

 4965 7 4995 9991 24977 فاطمیه 28

 3354 3 3686 7372 18430 ایثار 29

 518 5 545 1091 2727 معلم 30

 2010 1 3702 7404 14807 امیرکبیر 31

 1314 1 1798 3596 8991 رفاه شهرک 32

 418 3 468 937 2677 آزادگان 33

 0 0 425 849 2123 قلی عباس 34

مراکز
 

ی
آموزش

 

 381 3 394 787 2624 عرفان مدرسه 1

 469 4 481 963 2751 کوشا مدرسه 2

 290 2 294 589 1962 )عج( ولیعصر حضرت آموزشگاه 3

 181 1 187 375 1014 معراج مدرسه 4

 537 5 705 1411 4030 رحمانی هیدش مدرسه 5

 491 7 511 1022 2919 مادر مهر مدرسه 6

 270 4 272 544 1554 نبوت مدرسه 7

 0 0 1627 3254 8135 زاده تقی شهیدان مدرسه 8

 990 3 1028 2056 5874 مالئک و عالمه مدرسه 9

 666 5 697 1395 3487 پاکنژاد شهید مدرسه 10

 1399 6 1405 2810 8028 آسیه و حجاب مدرسه 11

 1285 1 1391 2781 9270 عالمه بلوار مدارس مجموعه 12

 186 4 566 1132 3774 مفتح شهید مدرسه 13

 237 3 315 631 2102 هنر و علم مدرسه 14

 146 1 339 677 2257 ایثارگران آموزشی مجموعه 15

 601 1 605 1209 4030 معلم و اسدی مدرسه 16

 638 4 659 1317 4390 زینبیه دخترانه آموزشی مجموعه 17

 274 1 287 574 1912 خمینی امام مدرسه 18
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  ادامه ...: 12جدول 

 نام ردیف گروه

 مربع( مساحت )متر
 ظرفیت

 )نفر(

 هایبلوک تعداد

 پوشش تحت

 افراد تعداد

 کل یافته تخصیص
 قابل فضای

 استفاده

مراکز
 

ی
آموزش

 

 439 5 445 890 2968 ویمهد مدرسه 19

 514 4 530 1061 3536 صنعت و علم مدرسه 20

 510 3 557 1114 3181 روشن احمدی ابتدائی آموزشگاه 21

 807 5 1005 2010 6699 بسیج خیابان مدارس مجموعه 22

 738 3 992 1985 4962 )ع( علی امام مدرسه 23

 234 2 235 470 1566 احمد آل جالل آموزشگاه 24

 522 1 523 1046 3487 سماتی حسن مدرسه 25

 566 3 676 1352 3380 امامت مدرسه 26

 356 4 366 732 2440 حسابی دکتر مدرسه 27

 601 6 693 1386 3960 سعدی مدرسه 28

 387 2 389 779 2225 صادقیه و طاها مدرسه 29

 198 2 205 411 1369 کعبه مولود مدرسه 30

 311 2 316 631 1803 سرشت رحمان آموزشگاه 31

 275 3 280 560 1865 شعبان نیمه مدرسه 32

 1803 12 1809 3617 9043 قائم مدرسه 33

 249 3 300 601 1716 )ع( سجاد امام مدرسه 34

 618 2 702 1404 4011 رسالت مدرسه 35

 827 4 877 1754 5010 پزشکی عزیزاله مدرسه 36

 0 0 589 1178 3926 همت مدرسه 37

 293 3 304 608 2028 وکیلی مدرسه 38

 500 2 601 1201 4004 هاجر مدرسه 39

 517 4 628 1255 3586 گزلی قره مدرسه 40

 759 3 760 1519 4340 مریم مدرسه 41

 333 5 335 670 2233 رضا امام مدرسه 42

 728 9 743 1487 4956 زاده تقی شهیدان مدرسه 43

 2026 16 2051 4102 13672 فیضیه و پوررقاسمی همدرس 44

 0 0 96 193 643 )ع( حسین امام مدرسه 45

 0 0 77 155 516 فالح مدرسه 46

 0 0 507 1014 2898 ریحانه مدرسه 47

 1090 1 1096 2192 6262 )س( خدیجه مدرسه 48

 285 2 1141 2281 7605 هشتم ارغوان خیابان مدارس مجموعه 49

 0 0 660 1321 3774 1 اندیشه و مطهری شهید مدرسه 50

 0 0 558 1116 3187 نیکان و مالی دنیا شهید مدرسه 51

 0 0 433 865 2472 )ره( امام اندیشه مدرسه 52

 511 1 513 1025 2930 فاطمیه مدرسه 53

 518 2 523 1047 3489 رضوان مدرسه 54
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  ادامه ...: 12جدول 

 نام ردیف گروه

 مربع( احت )مترمس
 ظرفیت

 )نفر(

 هایبلوک تعداد

 پوشش تحت

 افراد تعداد

 کل یافته تخصیص
 قابل فضای

 استفاده

کز
را
م

 
ی
هب
مذ

 

 151 1 174 349 872 جوقین جامع مسجد 1

 142 2 182 363 1453 (قاسم )ع امامزاده آستان 2

 151 2 152 304 759 وحیدیه جامع مسجد 3

 132 1 163 327 817 )ع( حسین امام جامع مسجد 4

 228 1 274 549 1372 )ع( هادی امامزاده 5

 1259 15 1261 2523 5484 آباد عباس و کرشته شهدای مزار 6

 1297 3 1303 2606 8686 )ع( اسماعیل امامزاده 7

 321 2 323 646 1847 شهریار جامع مسجد 8

 528 1 718 1436 4102 )ع( رضا امام مسجد 9

 159 3 251 503 1437 )ص( النبیین خاتم جامع مسجد 10

 0 0 264 529 1763 )ع( صادق جعفر امام جامع مسجد 11

12 
 قبرستانامامزاده جعفربن محمد )ع( و 

 فردوسیه
24664 4933 2466 13 2292 

 2043 11 2049 4097 9105 زارع عمومی پارکینگ

 

این منطقه به فضاهای موجود نشان داده شده است. همانطور که های واقع در نحوه تخصیص بلوک 214در شکل 

های دارای جمعیت به علت آنکه دسترسی مناسب به فضاهای اسکان گردد، برخی از بلوکدر این شکل مالحظه می

رای های اسکان موجود در مجاورت آنها کمتر از میزان مورد نیاز باشد، فاقد فضای مورد نیاز بندارند یا ظرفیت مکان

اسکان اضطراری هستند. لذا الزم است تامین فضاهای جدید برای این مناطق در برنامه توسعه شهری مورد توجه 

های بایر موجود در سطح مناطقی که کمبود فضا توان از فضاهای عمومی و زمینقرار گیرد. برای این منظور می

ها از مالکین و ری شهریار نسبت به خرید این زمیندارند، استفاده نمود. البته در صورت امکان بهتر است شهردا

تبدیل آن به پارک یا فضای چندمنظوره اقدام نماید. در غیر این صورت، الزم است قراردادهایی با مالکین این فضاها 

     قبا های آن متعاهزینه ها داده شود ومنعقد شود تا در زمان بحران اجازه اسکان اضطراری افراد پناهجو در این مکان

های مورد بایست نسبت به تامین امکانات و زیرساختتوسط دولت یا شهرداری پرداخت شود. البته در این راستا می

 های بهداشتی و منابع آب( نیز اقدام شود.نیاز برای شرایط بحران )نظیر سرویس

رخداد زلزله در  که در صورتفرض شده است ، 1-4توضیحات ارایه شده در بخش  براساسدر سناریوی دوم و 

. در این سناریو درصد جمعیت به عنوان پناهجویان احتمالی نیازمند اسکان اضطراری هستند 71حدود  ،این منطقه

جمعیت به دالیل مختلف )نظیر عزیمت به  %11حدود  برآورد شده که ،های انجام شدهبا توجه به نتایج ارزیابی

های مورد نیاز  ظرفیت ترتیب. بدینبینی شده مستقر نخواهند شدشهرهای دیگر( در فضاهای اسکان اضطراری پیش

متر از این فضاها  511. بر این اساس، افرادی که در شعاع کمتر از جمعیت در نظر گرفته شده استبرای مابقی 

ورت ص یابند و درها اختصاص میهای قبل( به این مکانهای ارائه شده در قسمتسکونت دارند )با توجه به ظرفیت

بینی شده، مازاد پناهجویان در سایر فضاهای موجود در منطقه )در شعاع مورد نظر( کمبود ظرفیت مراکز پیش

 . شونداسکان داده می
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شهرستان شهریار بینی شده و سطح پوشش آنها برای تخلیه و اسکان اضطراری جمعیت در فضاهای پیش: 234شکل 

 (اول ریویسنا)

ارایه شده است. همانطور که پیشتر اشاره شد مجموع مساحت کل  11در جدول  ی دومواطالعات مرتبط با سناری

مترمربع برآورد شده است که از این میزان، فضایی به  764711فضاهای تخلیه و اسکان اضطراری منتخب معادل 

شده قبلی،  مترمربع برای اسکان پناهجویان قابل استفاده است. این مقدار طبق ضوابط معرفی 236715مساحت 

درصد جمعیت به عنوان افراد پناهجو و با  71باشد. حال با در نظر گرفتن نفر را دارا می 141167قابلیت پذیرش 

نفر  91765متری(، در مجموع  511های مسکونی تا این فضاها )با رعایت حریم توجه به وضعیت فاصله بلوک

هزار نفر نیازمند  19ده نمایند. لذا در سناریوی دوم، حدود ها برای اسکان اضطراری استفاتوانند از این مکانمی

 فضاهای جدید و یا استفاده از فضاهای دورتر خواهند بود. 

اند و به های ساختمانی قرار گرفتهمتر از بلوک 511در فاصله بیشتر از  2شده در جدول  معرفیبرخی از مراکز 

بازماندگان ساکن در  انتقال امکان ایجاد تمهیداتی برای در صورت. لذا آنها جمعیتی اختصاص داده نشده است

ها برای توان از فضای این مکانمی ،حمل و نقل پناهجویان( وسیلهی فاقد فضای اسکان )نظیر فراهم نمودن هابلوک

ترتیب در شکل استفاده نمود. بدین های شهری شهرستان شهریارساکن در سایر بلوک اسکان اضطراری پناهجویان

در سناریوی دوم به فضاهای موجود شهریار های واقع در بلوکجمعیت پناهجوی ساکن در نحوه تخصیص  215

 نشان داده شده است. 
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 دومدر سناریوی شهرستان شهریار بینی شده برای تخلیه و اسکان اضطراری در فضاهای پیش: 13جدول 

 نام ردیف گروه

 مساحت )متر مربع(
 ظرفیت

 )نفر(

 ایهبلوک تعداد

 پوشش تحت

 افراد تعداد

 کل یافته تخصیص
 قابل فضای

 استفاده

مراکز
 

ی
فرهنگ

 -
 

ی
ورزش

 

 294 3 442 884 1768 حسینی ورزشی سالن 1

 472 6 487 974 2434 فارس خلیج همایش سالن 2

 538 6 555 1110 2776 رجایی شهید سالن 3

 321 6 3742 7484 16632 آباد شفی نفری 5111 استادیوم 4

 2722 14 2760 5520 11039 مهرآوران فوتبال مدرسه 5

 1049 9 2492 4984 16613 رهنما شهید ورزشی مجموعه 6

 324 5 471 942 2355 اقتدار شهدا ورزشی مجموعه 7

 260 3 516 1031 2578 فتح ورزشی سالن 8

 418 6 1052 2105 7015 شهریار استاد فرهنگی مجموعه 9

 477 8 704 1408 3519 شورا ورزشی سالن 10

 3865 31 5531 11063 27657 شباهنگ مجتمع 11

 292 2 454 907 2268 شهرداری ورزشی سالن 12

 225 4 335 670 1675 صادقیه شهدای ورزشی سالن 13

 0 0 5325 10649 21299 آباد خادم شهدای ورزشی سالن 14

 32 1 399 799 1997 ولی پوریای ورزشی سالن 15

 263 2 381 763 1907 باکری ورزشی مجموعه 16

 1191 12 1700 3401 8502 شاهدشهر شهرداری ورزشی مجموعه 17

 4591 5 7079 14159 28317 پور صادقی شهید ورزشی مجموعه 18

 0 0 275 551 1376 فوتسال سالن 19

 611 7 625 1249 3570 حرم شهدای ورزشی مجموعه 20

ک
پار

 و 
ی
ضا
ف

 
سبز

 

 3696 26 5488 10977 27442 شاهد 1

 1390 8 3734 7468 18671 زیرک حصار شهدای 2

 850 5 855 1709 4273 فجر 3

 0 0 475 950 3167 الله 4

 391 1 500 999 2498 ایثارگران 5

 1125 21 1452 2903 7258 شهرداری کودک 6

 593 5 594 1189 2972 کشاورز بلوار 7

 3593 17 5554 11109 37029 بهمن 22 8

 883 5 900 1800 5144 فدک 9

 1059 8 1489 2977 8506 )ص( اعظم پیامبر 10

 2022 11 2072 4144 11840 ولیعصر 11

 298 5 304 608 2028 نماز میدان 12

 1692 28 2191 4381 12518 خانواده 13

 2000 20 2004 4008 10021 گمنام شهدای 14

 386 6 1654 3307 8268 احلس 15

 1737 10 3368 6736 16841 فرهنگ 16
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 ادامه ...: 13جدول 

 نام ردیف گروه

 مساحت )متر مربع(
 ظرفیت

 )نفر(

 هایبلوک تعداد

 پوشش تحت

 افراد تعداد

 کل یافته تخصیص
 قابل فضای

 استفاده

ک
پار

 و 
ی
ضا
ف

 
سبز

 

 860 5 1270 2539 6348 رز 17

 1048 8 1635 3271 6541 نهم الله 18

 545 4 803 1606 4016 نشاط 19

 459 3 721 1443 3607 گمنام شهدای 20

 1077 4 1223 2447 6117 ارغوان 21

 494 11 676 1351 3378 مهر 22

 816 4 875 1750 4375 امیرکبیر 23

 938 12 1366 2731 6828 دانش 24

 1801 31 2373 4747 11867 ایثار 25

 3491 6 3498 6996 17490 هشتم 26

 1028 1 1488 2976 7440 آزادگان 27

 4989 9 4995 9991 24977 فاطمیه 28

 3140 4 3686 7372 18430 ایثار 29

 363 5 545 1091 2727 معلم 30

 1407 1 3702 7404 14807 امیرکبیر 31

 920 1 1798 3596 8991 رفاه شهرک 32

 293 3 468 937 2677 آزادگان 33

 0 0 425 849 2123 قلی عباس 34

مراکز
 

ی
آموزش

 

 393 5 394 787 2624 عرفان مدرسه 1

 479 6 481 963 2751 کوشا مدرسه 2

 293 3 294 589 1962 )عج( ولیعصر حضرت آموزشگاه 3

 187 2 187 375 1014 معراج مدرسه 4

 463 8 705 1411 4030 رحمانی شهید مدرسه 5

 344 7 511 1022 2919 مادر مهر مدرسه 6

 189 4 272 544 1554 نبوت مدرسه 7

 0 0 1627 3254 8135 زاده تقی شهیدان مدرسه 8

 982 4 1028 2056 5874 مالئک و عالمه مدرسه 9

 466 5 697 1395 3487 پاکنژاد شهید مدرسه 10

 1291 7 1405 2810 8028 آسیه و حجاب مدرسه 11

 900 1 1391 2781 9270 عالمه بلوار مدارس موعهمج 12

 130 4 566 1132 3774 مفتح شهید مدرسه 13

 166 3 315 631 2102 هنر و علم مدرسه 14

 102 1 339 677 2257 ایثارگران آموزشی مجموعه 15

 588 2 605 1209 4030 معلم و اسدی مدرسه 16

 447 4 659 1317 4390 زینبیه دخترانه آموزشی مجموعه 17

 192 1 287 574 1912 خمینی امام مدرسه 18
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 ادامه ...: 13جدول 

 نام ردیف گروه

 مساحت )متر مربع(
 ظرفیت

 )نفر(

 هایبلوک تعداد

 پوشش تحت

 افراد تعداد

 کل یافته تخصیص
 قابل فضای

 استفاده

مراکز
 

ی
آموزش

 

 407 6 445 890 2968 مهدوی مدرسه 19

 511 5 530 1061 3536 صنعت و علم مدرسه 20

 546 4 557 1114 3181 روشن احمدی ابتدائی آموزشگاه 21

 565 5 1005 2010 6699 بسیج خیابان مدارس مجموعه 22

 517 3 992 1985 4962 )ع( علی امام مدرسه 23

 234 4 235 470 1566 احمد آل جالل آموزشگاه 24

 519 3 523 1046 3487 سماتی حسن مدرسه 25

 396 3 676 1352 3380 امامت مدرسه 26

 271 5 366 732 2440 حسابی دکتر مدرسه 27

 687 8 693 1386 3960 سعدی مدرسه 28

 271 2 389 779 2225 صادقیه و طاها مدرسه 29

 139 2 205 411 1369 کعبه مولود مدرسه 30

 218 2 316 631 1803 سرشت رحمان آموزشگاه 31

 193 3 280 560 1865 شعبان نیمه درسهم 32

 1262 12 1809 3617 9043 قائم مدرسه 33

 258 4 300 601 1716 )ع( سجاد امام مدرسه 34

 433 2 702 1404 4011 رسالت مدرسه 35

 579 4 877 1754 5010 پزشکی عزیزاله مدرسه 36

 0 0 589 1178 3926 همت مدرسه 37

 251 4 304 608 2028 وکیلی مدرسه 38

 350 2 601 1201 4004 هاجر مدرسه 39

 362 4 628 1255 3586 گزلی قره مدرسه 40

 760 6 760 1519 4340 مریم مدرسه 41

 265 5 335 670 2233 )ع( رضا امام مدرسه 42

 510 9 743 1487 4956 زاده تقی شهیدان مدرسه 43

 1418 16 2051 4102 13672 فیضیه و پوررقاسمی مدرسه 44

 0 0 96 193 643 حسین امام مدرسه 45

 0 0 77 155 516 فالح مدرسه 46

 0 0 507 1014 2898 ریحانه مدرسه 47

 807 1 1096 2192 6262 )س( خدیجه مدرسه 48

 200 2 1141 2281 7605 هشتم ارغوان خیابان مدارس مجموعه 49

 0 0 660 1321 3774 1 اندیشه و مطهری شهید مدرسه 50

 0 0 558 1116 3187 نیکان و مالی دنیا شهید مدرسه 51

 0 0 433 865 2472 امام اندیشه مدرسه 52

 419 1 513 1025 2930 فاطمیه مدرسه 53

 386 2 523 1047 3489 رضوان مدرسه 54
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 ادامه ...: 13جدول 

 نام ردیف گروه

 مساحت )متر مربع(
 ظرفیت

 )نفر(

 هایبلوک تعداد

 پوشش حتت

 افراد تعداد

 کل یافته تخصیص
 قابل فضای

 استفاده

مراکز
 

ی
مذهب

 

 106 1 174 349 872 جوقین جامع مسجد 1

 99 2 182 363 1453 )ع(قاسم  امامزاده آستان 2

 106 2 152 304 759 وحیدیه جامع مسجد 3

 161 2 163 327 817 )ع( حسین امام جامع مسجد 4

 160 1 274 549 1372 )ع( یهاد امامزاده 5

 881 15 1261 2523 5484 آباد عباس و کرشته شهدای مزار 6

 1190 5 1303 2606 8686 )ع( اسماعیل امامزاده 7

 277 2 323 646 1847 شهریار جامع مسجد 8

 370 1 718 1436 4102 )ع( رضا امام مسجد 9

 111 3 251 503 1437 النبیین خاتم جامع مسجد 10

 0 0 264 529 1763 )ع( صادق جعفر امام جامع مسجد 11

 1604 13 2466 4933 24664 فردوسیه قبرستانامامزاده جعفربن محمد )ع( و  12

 2033 13 2049 4097 9105 زارع عمومی پارکینگ

 

 
معیت در درصد ج 71بینی شده و سطح پوشش آنها برای تخلیه و اسکان اضطراری برای فضاهای پیش: 235شکل 

 (دوم یسناریوشهرستان شهریار )
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ساکنین  اغلبگردد، در این سناریو فضاهای منتخب برای اسکان اضطراری همانطور که در این شکل مالحظه می

تعداد زیاد های این منطقه به علت تراکم باالی جمعیت و باشند، لیکن در برخی از بافتدر شرایط بحران مناسب می

این های اسکان موجود در مجاورت به این فضاها وجود ندارد و یا ظرفیت مکان و کافی ب، دسترسی مناسپناهجو

ها باشد. در این شرایط الزم است تامین فضاهای جدید در این بافتکمتر از میزان مورد نیاز می ،های شهریبلوک

های اسکان نیازمندیهای دولتی و خصوصی برای تامین های موجود بخشمورد توجه قرار گیرد و از ظرفیت

های تفصیلی بایست نسبت به تامین فضاهای الزم در طرحاضطراری در کوتاه مدت استفاده شود. در درازمدت نیز می

 شود.اقدام و توسعه شهری 

های فاقد فضای تخلیه و اسکان اضطراری نشان داده شده است. تعداد افراد پناهجو موقعیت بلوک 216در شکل 

نشان داده شده است. به منظور تسهیل استفاده از این جدول و شکل  14ها در جدول از در این بافتو فضای مورد نی

است. همانطور که نامگذاری و نشان داده شده  11تا  1های فاقد فضای اسکان با اعداد مربوطه، مجموعه بلوک

شهرستان فاقد مکانی برای تخلیه و نفر از ساکنین این  13662گردد، با توجه به سناریو دوم، حدود مالحظه می

متر مربع( در نقاط  77124اسکان اضطراری هستند و الزم است نسبت به تامین فضاهای مورد نیاز )به مساحت کل 

 مختلف مندرج در سطح شهرستان برای این افراد اقدام نمود. 

 

باشند میلیه و اسکان اضطراری فاقد فضای تخکه  شهرستان شهریاردر شهری دارای جمعیت های بلوک: 236شکل 

 (سناریوی دوم)
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 (سناریوی دوم)شهرستان شهریار های فاقد فضای تخلیه و اسکان اضطراری در بلوک گروه: 14جدول 

 فضای مورد نیاز )متر مربع( تعداد افراد پناهجو تعداد بلوک ها نام گروه

1 24 9135 13171 

2 11 4339 9773 

1 3 1411 6322 

4 47 6161 12126 

5 6 1513 1176 

6 6 613 1276 

7 1 1 1 

3 1 1135 2171 

9 5 611 1212 

11 21 5777 11554 

11 46 5175 11751 

های اسکان موجود در هایی که فاقد دسترسی مناسب به فضاهای اسکان هستند یا ظرفیت مکاندر مورد مکان

ریزی برای استفاده از سایر ت ایجاد فضاهای جدید یا برنامهمجاورت آنها کمتر از میزان مورد نیاز باشد، الزم اس

فضاهای ایمن موجود )فضاهای آموزشی، اماکن متعلق به بخش خصوصی و ...( در برنامه توسعه شهری مورد توجه 

 های منتخب برای تخلیه ومتری از گروه های فاقد فضای اسکان، مکان 511شهرداری قرار گیرد. در فاصله استاندارد 

 موجودهای ترین مکاناسکان اضطراری قرار ندارند. اما مجموعه ورزشی شهیدای خادم آباد و بوستان فرهنگ نزدیک

 22موعه ورزشی شباهنگ و بوستان ح، مجموعه ورزشی شهید رهنما، م1و دارای ظرفیت برای پناهجویان گروه 

های ترین مکاننزدیک ساحل، بوستان 1گروه  های منتخب و دارای ظرفیت برای پناهجویانترین مکانبهمن نزدیک

ترین قبرستان فردوسیه نزدیکامامزاده جعفربن محمد )ع( و ، 5منتخب و دارای ظرفیت برای پناهجویان گروه 

بوستان امیرکبیر و مجموعه ورزشی شهید صادقی پور  ،6های منتخب و دارای ظرفیت برای پناهجویان گروه مکان

ترین زیرک نزدیک ، بوستان شهدای حصار3منتخب و دارای ظرفیت برای پناهجویان گروه های ترین مکاننزدیک

ترین ، بوستان شاهد و فرهنگسرای الغدیر نزدیک9های منتخب و دارای ظرفیت برای پناهجویان گروه مکان

شهید تقی زاده ، مجموعه ورزشی شفی آباد و هنرستان 11های منتخب و دارای ظرفیت برای پناهجویان گروه مکان

متر از  511بوده که در فاصله بیشتر از  11های منتخب و دارای ظرفیت برای پناهجویان گروه ترین مکاننزدیک

بازماندگان ساکن در این  انتقال در صورت امکان ایجاد تمهیداتی برای و بلوکهای فاقد فضای اسکان قرار گرفته اند

ها برای اسکان اضطراری پناهجویان استفاده نمود. همچنین ی این مکانتوان از بخش بیشتری از فضامی ،هابلوک

های دولتی، عمومی یا بخش خصوصی، از فضاهای موجود متعلق تواند در تعامل با سایر دستگاهمسئولین ذیربط می

الزم است منظور ها برای زمان بحران استفاده نماید. البته بدینها یا اشخاص حقیقی در این بافتسایر ارگان

های ریزیهای ذیربط یا مالکین اماکن در نظر گرفته شده، منعقد گردد. در برنامهقراردادهایی فیمابین دستگاه

های مورد نیاز و تبدیل آن به پارک و فضای سبز برای تامین بلندمدت، الزم است مسئولین نسبت به تملک زمین

یز این فضاها برای بهبود شرایط زیست محیطی و خدماتی شهر پایدار این فضاها اقدام نماید و در شرایط عادی ن

استفاده نماید. البته باید توجه داشت که به منظور استفاده مناسب از این فضاها در شرایط بحران، از هم اکنون 

های بایست نسبت به تامین نیازمندهای حداقلی برای اسکان اضطراری مطابق با دستورالعملمسئولین مربوطه می

های بهداشتی، ذیربط برای پناهجویان اقدام نمایند و مشکالت موجود )نبود منابع آب اضطراری، کمبود سرویس

 .دهندمورد توجه قرار را ( و ... امنیتیرفع مشکالت ایمنی و نشانی، تامین اقالم، تجهیزات امدادی و شیر آتش
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 برنامه توسعه منابع اضطراری در شهرستان شهریار  -1 -3

توضیحات جامعی در خصوص نیازهای پناهجویان در دوران استقرار در فضاهای اسکان اضطراری  1-5در بخش 

حداقل نیازهای  ،در شهریار های فضاهای تعیین شده برای اسکان اضطراریارایه شد. در این بخش با توجه به ظرفیت

 ارایه شده است. پناهجویان برای شرایط بحران

 شهرستان شهریار تأمین آب در شرایط اضطراری برای  -0 -1 -3

توضیحاتی در مورد نحوه تامین منابع آب سالم و بهداشتی مورد نیاز در شرایط بحران ارایه شد.  1-1-5در بخش 

بینی های زیاد ناشی از ساخت مخازن بزرگ، در این پروژه تهیه و نصب مخازن در دو مرحله پیشبا توجه به هزینه

حجم مخازن مورد نیاز در هر پارک  ،لیتر آب در هر روز 5/7رد به حداقل شده است. در مرحله اول با فرض نیاز هر ف

در های ذیربط بایست در اولویت دستگاهاست. تامین این حجم آب می گردیدهیا فضای اسکان اضطراری برآورد 

رحله قرار گیرد و تالش شود در کوتاه مدت مخازن مناسب برای نگهداری این حجم آب احداث شوند. در مشهریار 

 لیتر در روز مورد توجه قرار گرفته است.  15دوم امکان افزایش ذخیره حجم آب به میزان هر نفر 

سازی آب برای شرایط اضطرار در شهرستان حجم تقریبی آب مورد نیاز برای احداث مخازن ذخیره 15در جدول 

این دو حالت با توجه به جمعیت در های اسکان اضطراری های پذیرش پناهجویان در مکانشهریار برحسب ظرفیت

 ، ارائه شده است. هر مرکز

 حجم آب موردنیاز در فضاهای اسکان اضطراری در شهرستان شهریار :15 جدول

گروه
ف 

ردی
 

 امن تخلیه فضاهای

 تعداد

 هجو پنا

 )نفر(

 مدت کوتاه

 روز( هر در نفر هر برای لیتر  7.5) 

 مدت بلند

 روز( هر در نفر هر برای لیتر 15)

 مورد آب

 هر برای نیاز

 )لیتر( روز

 مورد آب حجم

 هر برای نیاز

 )3m(روز

 برای آب حجم

 بعد اول روز  5

  )3m( زلزله از

 مورد آب

 هر برای نیاز

 روز)لیتر(

 نیاز مورد آب

 هر برای

 )3m(روز

 نیاز مورد آب

 بعد روز 14 در

  )3m(زلزله از

مراکز
 

ی
فرهنگ

- 
ی
ورزش

 

 88 6 6300 16 3 3150 420 حسینی ورزشی سالن 1

 102 7 7275 18 4 3638 485 فارس خلیج همایش سالن 2

 116 8 8295 21 4 4148 553 رجایی شهید سالن 3

 96 7 6885 17 3 3443 459 بادآ شفی نفری 5111 استادیوم 4

 578 41 41310 103 21 20655 2754 مهرآوران فوتبال مدرسه 5

 315 22 22470 56 11 11235 1498 رهنما شهید ورزشی مجموعه 6

 97 7 6945 17 3 3473 463 اقتدار شهدا ورزشی مجموعه 7

 78 6 5565 14 3 2783 371 فتح ورزشی سالن 8

 125 9 8955 22 4 4478 597 شهریار استاد فرهنگی مجموعه 9

 143 10 10230 26 5 5115 682 شورا ورزشی سالن 10

 1159 83 82815 207 41 41408 5521 شباهنگ مجتمع 11

 88 6 6255 16 3 3128 417 شهرداری ورزشی سالن 12

 67 5 4815 12 2 2408 321 صادقیه شهدای ورزشی سالن 13

 0 0 0 0 0 0 0 آباد خادم شهدای ورزشی سالن 14

 9 1 675 2 0 338 45 ولی پوریای ورزشی سالن 15

 79 6 5640 14 3 2820 376 باکری ورزشی مجموعه 16

 357 25 25470 64 13 12735 1698 شاهدشهر شهرداری ورزشی مجموعه 17

 1163 83 83055 208 42 41528 5537 پور صادقی شهید ورزشی مجموعه 18

 0 0 0 0 0 0 0 فوتسال سالن 19

 130 9 9300 23 5 4650 620 حرم شهدای ورزشی مجموعه 20
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 ادامه ... :15 جدول

گروه
ف 

ردی
 

 امن تخلیه اهایفض

 تعداد

 هجو پنا

 )نفر(

 مدت کوتاه

 روز( هر در نفر هر برای لیتر  7.5) 

 مدت بلند

 روز( هر در نفر هر برای لیتر 15)

 مورد آب

 هر برای نیاز

 )لیتر( روز

 مورد آب حجم

 هر برای نیاز

 )3m(روز

 برای آب حجم

 بعد اول روز  5

  )3m( زلزله از

 مورد آب

 هر برای نیاز

 ز)لیتر(رو

 نیاز مورد آب

 هر برای

 )3m(روز

 نیاز مورد آب

 بعد روز 14 در

  )3m(زلزله از

ک
پار

 و 
ی
ضا
ف

 
سبز

 

 1109 79 79200 198 40 39600 5280 شاهد 1

 417 30 29790 74 15 14895 1986 زیرک حصار شهدای 2

 178 13 12705 32 6 6353 847 فجر 3

 0 0 0 0 0 0 0 الله 4

 104 7 7425 19 4 3713 495 ایثارگران 5

 302 22 21540 54 11 10770 1436 شهرداری کودک 6

 118 8 8430 21 4 4215 562 کشاورز بلوار 7

 1078 77 76995 192 38 38498 5133 بهمن 22 8

 186 13 13305 33 7 6653 887 فدک 9

 312 22 22305 56 11 11153 1487 )ص( اعظم پیامبر 10

 434 31 30975 77 15 15488 2065 ولیعصر 11

 63 5 4515 11 2 2258 301 نماز میدان 12

 456 33 32565 81 16 16283 2171 خانواده 13

 420 30 30030 75 15 15015 2002 گمنام شهدای 14

 116 8 8265 21 4 4133 551 ساحل 15

 521 37 37215 93 19 18608 2481 فرهنگ 16

 258 18 18435 46 9 9218 1229 رز 17

 314 22 22455 56 11 11228 1497 نهم الله 18

 163 12 11670 29 6 5835 778 نشاط 19

 138 10 9840 25 5 4920 656 گمنام شهدای 20

 251 18 17895 45 9 8948 1193 ارغوان 21

 137 10 9810 25 5 4905 654 مهر 22

 183 13 13095 33 7 6548 873 امیرکبیر 23

 281 20 20100 50 10 10050 1340 دانش 24

 498 36 35565 89 18 17783 2371 ایثار 25

 723 52 51675 129 26 25838 3445 هشتم 26

 308 22 22020 55 11 11010 1468 آزادگان 27

 1043 74 74475 186 37 37238 4965 فاطمیه 28

 704 50 50310 126 25 25155 3354 ایثار 29

 109 8 7770 19 4 3885 518 معلم 30

 422 30 30150 75 15 15075 2010 امیرکبیر 31

 276 20 19710 49 10 9855 1314 رفاه شهرک 32

 88 6 6270 16 3 3135 418 آزادگان 33

 0 0 0 0 0 0 0 قلی عباس 34

مراکز
 

ی
آموزش

 

 80 6 5715 14 3 2858 381 عرفان مدرسه 1

 98 7 7035 18 4 3518 469 کوشا مدرسه 2

 61 4 4350 11 2 2175 290 )عج( ولیعصر حضرت آموزشگاه 3

 38 3 2715 7 1 1358 181 معراج مدرسه 4

 113 8 8055 20 4 4028 537 رحمانی شهید مدرسه 5

 103 7 7365 18 4 3683 491 مادر مهر مدرسه 6

 57 4 4050 10 2 2025 270 نبوت مدرسه 7

 0 0 0 0 0 0 0 زاده تقی نشهیدا مدرسه 8
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 ادامه ... :15 جدول

گروه
ف 

ردی
 

 امن تخلیه فضاهای

 تعداد

 هجو پنا

 )نفر(

 مدت کوتاه

 روز( هر در نفر هر برای لیتر  7.5) 

 مدت بلند

 روز( هر در نفر هر برای لیتر 15)

 مورد آب

 هر برای نیاز

 )لیتر( روز

 مورد آب حجم

 هر برای نیاز

 )3m(روز

 رایب آب حجم

 بعد اول روز  5

  )3m( زلزله از

 مورد آب

 هر برای نیاز

 روز)لیتر(

 نیاز مورد آب

 هر برای

 )3m(روز

 نیاز مورد آب

 بعد روز 14 در

  )3m(زلزله از

مراکز
 

ی
آموزش

 

 208 15 14850 37 7 7425 990 مالئک و عالمه مدرسه 9

 140 10 9990 25 5 4995 666 پاکنژاد شهید مدرسه 10

 294 21 20985 52 10 10493 1399 آسیه و حجاب سهمدر 11

 270 19 19275 48 10 9638 1285 عالمه بلوار مدارس مجموعه 12

 39 3 2790 7 1 1395 186 مفتح شهید مدرسه 13

 50 4 3555 9 2 1778 237 هنر و علم مدرسه 14

 31 2 2190 5 1 1095 146 ایثارگران آموزشی مجموعه 15

 126 9 9015 23 5 4508 601 معلم و سدیا مدرسه 16

 134 10 9570 24 5 4785 638 زینبیه دخترانه آموزشی مجموعه 17

 58 4 4110 10 2 2055 274 خمینی امام مدرسه 18

 92 7 6585 16 3 3293 439 مهدوی مدرسه 19

 108 8 7710 19 4 3855 514 صنعت و علم مدرسه 20

 107 8 7650 19 4 3825 510 روشن یاحمد ابتدائی آموزشگاه 21

 169 12 12105 30 6 6053 807 بسیج خیابان مدارس مجموعه 22

 155 11 11070 28 6 5535 738 )ع( علی امام مدرسه 23

 49 4 3510 9 2 1755 234 احمد آل جالل آموزشگاه 24

 110 8 7830 20 4 3915 522 سماتی حسن مدرسه 25

 119 8 8490 21 4 4245 566 امامت مدرسه 26

 75 5 5340 13 3 2670 356 حسابی دکتر مدرسه 27

 126 9 9015 23 5 4508 601 سعدی مدرسه 28

 81 6 5805 15 3 2903 387 صادقیه و طاها مدرسه 29

 42 3 2970 7 1 1485 198 کعبه مولود مدرسه 30

 65 5 4665 12 2 2333 311 سرشت رحمان آموزشگاه 31

 58 4 4125 10 2 2063 275 شعبان نیمه مدرسه 32

 379 27 27045 68 14 13523 1803 قائم مدرسه 33

 52 4 3735 9 2 1868 249 )ع( سجاد امام مدرسه 34

 130 9 9270 23 5 4635 618 رسالت مدرسه 35

 174 12 12405 31 6 6203 827 پزشکی عزیزاله مدرسه 36

 0 0 0 0 0 0 0 همت مدرسه 37

 62 4 4395 11 2 2198 293 وکیلی مدرسه 38

 105 8 7500 19 4 3750 500 هاجر مدرسه 39

 109 8 7755 19 4 3878 517 گزلی قره مدرسه 40

 159 11 11385 28 6 5693 759 مریم مدرسه 41

 70 5 4995 12 2 2498 333 )ع( رضا امام مدرسه 42

 153 11 10920 27 5 5460 728 زاده تقی شهیدان مدرسه 43

 425 30 30390 76 15 15195 2026 فیضیه و پوررقاسمی مدرسه 44

 0 0 0 0 0 0 0 )ع( حسین امام مدرسه 45

 0 0 0 0 0 0 0 فالح مدرسه 46

 0 0 0 0 0 0 0 ریحانه مدرسه 47

 229 16 16350 41 8 8175 1090 )س( خدیجه مدرسه 48

 60 4 4275 11 2 2138 285 هشتم وانارغ خیابان مدارس مجموعه 49

 0 0 0 0 0 0 0 1 اندیشه و مطهری شهید مدرسه 50
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 ادامه ... :15 جدول

گروه
ف 

ردی
 

 امن تخلیه فضاهای

 تعداد

 هجو پنا

 )نفر(

 مدت کوتاه

 روز( هر در نفر هر برای لیتر  7.5) 

 مدت بلند

 روز( هر در نفر هر برای لیتر 15)

 مورد آب

 هر برای نیاز

 )لیتر( روز

 مورد آب حجم

 هر برای نیاز

 )3m(روز

 برای آب حجم

 بعد اول روز  5

  )3m( زلزله از

 مورد آب

 هر برای نیاز

 روز)لیتر(

 نیاز مورد آب

 هر برای

 )3m(روز

 نیاز مورد آب

 بعد روز 14 در

  )3m(زلزله از

مراکز
 

ی
آموزش

 

 0 0 0 0 0 0 0 نیکان و مالی دنیا شهید مدرسه 51

 0 0 0 0 0 0 0 امام اندیشه درسهم 52

 107 8 7665 19 4 3833 511 فاطمیه مدرسه 53

 109 8 7770 19 4 3885 518 رضوان مدرسه 54

مراکز
 

ی
مذهب

 

 32 2 2265 6 1 1133 151 جوقین جامع مسجد 1

 30 2 2130 5 1 1065 142 )ع( قاسم امامزاده آستان 2

 32 2 2265 6 1 1133 151 وحیدیه جامع مسجد 3

 28 2 1980 5 1 990 132 )ع( حسین امام جامع مسجد 4

 48 3 3420 9 2 1710 228 )ع( هادی امامزاده 5

 264 19 18885 47 9 9443 1259 آباد عباس و کرشته شهدای مزار 6

 272 19 19455 49 10 9728 1297 )ع( اسماعیل امامزاده 7

 67 5 4815 12 2 2408 321 شهریار جامع مسجد 8

 111 8 7920 20 4 3960 528 )ع( رضا امام مسجد 9

 33 2 2385 6 1 1193 159 )ص( النبیین خاتم جامع مسجد 10

 0 0 0 0 0 0 0 )ع( صادق جعفر امام جامع مسجد 11

12 
امامزاده جعفربن محمد )ع( و 

 فردوسیه قبرستان
2292 17190 17 86 34380 34 481 

 429 31 30645 77 15 15323 2043 زارع عمومی پارکینگ

 تان شهریارستأمین مواد غذایی در شرایط اضطراری برای شهر  -2 -1 -3

شرایط در این توضیحاتی در مورد نیازهای پناهجویان به مواد غذایی در شرایط بحران ارایه شد.  2-1-5در بخش 

 سازی مواد غذاییواد غذایی ذخیرهپیشنهاد اصلی برای تامین م ،)بخصوص برای روزهای اولیه بعد از رخداد زلزله(

بایست فضاهایی در مراکز باشد. برای انبار کردن مواد غذایی میدر مراکز اسکان اضطراری می خشک و کنسرو شده

اسکان اضطراری شهرستان شهریار براساس تعداد پناهجویان احتمالی در هر مکان و میزان مواد غذایی مورد نیاز آنها 

 بینی شود.د از رخداد زلزله پیشدر روزهای مختلف بع

های زیاد ناشی از ساخت، تجهیز و بروزرسانی انبارهای بزرگ، در این پروژه حداقل مواد غذایی با توجه به هزینه

مرحله اول با فرض نیاز هر فرد به  در ،این راستا شده است. در در نظر گرفته ورد نیاز مردم برای شرایط اضطرارم

غذایی در هر روز، حجم انبارهای مورد نیاز در هر پارک یا فضای اسکان اضطراری برآورد شده  گرم مواد 111حداقل 

قرار گیرد و باید تالش  در امدادرسانی های ذیربطبایست در اولویت اقدامات دستگاهاست. تامین این حجم انبار می

احداث شوند. در مرحله دوم و در صورت  مدت انبارهای مناسب برای نگهداری این حجم از مواد غذاییشود در کوتاه

گرم در روز مورد توجه قرار گرفته است.  511تامین اعتبارات الزم، افزایش حجم ذخیره مواد غذایی به میزان هر نفر 

مختلف  هایبخشاضطرار در سازی مواد غذایی مورد نیاز برای شرایط حجم تقریبی انبارهای ذخیره 16 جدولدر 

الزم به است.  گردیدهبینی شده ارائه های اسکان اضطراری پیششهرستان شهریار برحسب تعداد پناهجو در مکان

بینی شده به ازای هر تن مواد غذایی معادل دو متر مکعب در نظر حجم انبارهای پیش ،در این جدولذکر است که 

 گرفته شده است.



 .........................................................................................................های امن در تخلیه و اسکان اضطراری در هنگام زلزله در شهر ری و شهریار در استان تهران تعیین مکان

 پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله                                                                                                                     131

 و میزان موادغذایی موردنیاز در فضاهای اسکان اضطراری در شهرستان شهریار حجم انبار: 16 جدول

وه
گر

 

ف
ردی

 

 امن تخلیه فضاهای

 تعداد

 پناهجو

 )نفر(

 مدت کوتاه

 )روز در نفر هر برای گرم 311)

 مدت بلند

 (روز در نفر هر برای گرم 500)

 مواد میزان

 هر در غذایی

 (kg) روز

 مواد میزان

 برای غذایی

 (kg) وزر  5

  انبار حجم

)متر 

 مکعب(

 مواد میزان

 هر در غذایی

 (kg) روز

 مواد میزان

 برای غذایی

 (kg) روز 14

  انبار حجم

 )متر مکعب(

مراکز
 

ی
فرهنگ

-
ی
ورزش

 

 6 2940 210 1 630 126 420 حسینی ورزشی سالن 1

 7 3395 243 1 728 146 485 فارس خلیج همایش سالن 2

 8 3871 277 2 830 166 553 رجایی شهید سالن 3

 6 3213 230 1 689 138 459 بادآ شفی نفری 5111 استادیوم 4

 39 19278 1377 8 4131 826 2754 مهرآوران فوتبال مدرسه 5

 21 10486 749 4 2247 449 1498 رهنما شهید ورزشی مجموعه 6

 6 3241 232 1 695 139 463 اقتدار شهدا ورزشی مجموعه 7

 5 2597 186 1 557 111 371 فتح زشیور سالن 8

 8 4179 299 2 896 179 597 شهریار استاد فرهنگی مجموعه 9

 10 4774 341 2 1023 205 682 شورا ورزشی سالن 10

 77 38647 2761 17 8282 1656 5521 شباهنگ مجتمع 11

 6 2919 209 1 626 125 417 شهرداری ورزشی سالن 12

 4 2247 161 1 482 96 321 صادقیه ایشهد ورزشی سالن 13

 0 0 0 0 0 0 0 آباد خادم شهدای ورزشی سالن 14

 1 315 23 0 68 14 45 ولی پوریای ورزشی سالن 15

 5 2632 188 1 564 113 376 باکری ورزشی مجموعه 16

 24 11886 849 5 2547 509 1698 شاهدشهر شهرداری ورزشی مجموعه 17

 78 38759 2769 17 8306 1661 5537 پور صادقی شهید ورزشی مجموعه 18

 0 0 0 0 0 0 0 فوتسال سالن 19

 9 4340 310 2 930 186 620 حرم شهدای ورزشی مجموعه 20

ک
پار

 و 
ی
ضا
ف

 
سبز

 

 74 36960 2640 16 7920 1584 5280 شاهد 1

 28 13902 993 6 2979 596 1986 زیرک حصار شهدای 2

 12 5929 424 3 1271 254 847 فجر 3

 0 0 0 0 0 0 0 الله 4

 7 3465 248 1 743 149 495 ایثارگران 5

 20 10052 718 4 2154 431 1436 شهرداری کودک 6

 8 3934 281 2 843 169 562 کشاورز بلوار 7

 72 35931 2567 15 7700 1540 5133 بهمن 22 8

 12 6209 444 3 1331 266 887 فدک 9

 21 10409 744 4 2231 446 1487 )ص( اعظم برپیام 10

 29 14455 1033 6 3098 620 2065 ولیعصر 11

 4 2107 151 1 452 90 301 نماز میدان 12

 30 15197 1086 7 3257 651 2171 خانواده 13

 28 14014 1001 6 3003 601 2002 گمنام شهدای 14

 8 3857 276 2 827 165 551 ساحل 15

 35 17367 1241 7 3722 744 2481 نگفره 16

 17 8603 615 4 1844 369 1229 رز 17

 21 10479 749 4 2246 449 1497 نهم الله 18

 11 5446 389 2 1167 233 778 نشاط 19

 9 4592 328 2 984 197 656 گمنام شهدای 20

 17 8351 597 4 1790 358 1193 ارغوان 21

 9 4578 327 2 981 196 654 مهر 22
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 ادامه ...: 16 دولج

وه
گر

 

ف
ردی

 

 امن تخلیه فضاهای

 تعداد

 پناهجو

 )نفر(

 مدت کوتاه

 )روز در نفر هر برای گرم 311)

 مدت بلند

 (روز در نفر هر برای گرم 500)

 مواد میزان

 هر در غذایی

 (kg) روز

 مواد میزان

 برای غذایی

 (kg) روز  5

  انبار حجم

)متر 

 مکعب(

 مواد میزان

 هر در غذایی

 (kg) روز

 مواد میزان

 برای غذایی

 (kg) روز 14

  انبار حجم

 )متر مکعب(

 

 12 6111 437 3 1310 262 873 امیرکبیر 23

 19 9380 670 4 2010 402 1340 دانش 24

 33 16597 1186 7 3557 711 2371 ایثار 25

 48 24115 1723 10 5168 1034 3445 هشتم 26

 21 10276 734 4 2202 440 1468 آزادگان 27

 70 34755 2483 15 7448 1490 4965 فاطمیه 28

 47 23478 1677 10 5031 1006 3354 ایثار 29

 7 3626 259 2 777 155 518 معلم 30

 28 14070 1005 6 3015 603 2010 امیرکبیر 31

 18 9198 657 4 1971 394 1314 رفاه شهرک 32

 6 2926 209 1 627 125 418 آزادگان 33

 0 0 0 0 0 0 0 قلی عباس 34

مراکز
 

ی
آموزش

 

 5 2667 191 1 572 114 381 عرفان مدرسه 1

 7 3283 235 1 704 141 469 کوشا مدرسه 2

 4 2030 145 1 435 87 290 )عج( ولیعصر حضرت آموزشگاه 3

 3 1267 91 1 272 54 181 معراج مدرسه 4

 8 3759 269 2 806 161 537 رحمانی شهید مدرسه 5

 7 3437 246 1 737 147 491 مادر مهر مدرسه 6

 4 1890 135 1 405 81 270 نبوت مدرسه 7

 0 0 0 0 0 0 0 زاده تقی شهیدان مدرسه 8

 14 6930 495 3 1485 297 990 مالئک و عالمه مدرسه 9

 9 4662 333 2 999 200 666 پاکنژاد شهید مدرسه 10

 20 9793 700 4 2099 420 1399 آسیه و جابح مدرسه 11

 18 8995 643 4 1928 386 1285 عالمه بلوار مدارس مجموعه 12

 3 1302 93 1 279 56 186 مفتح شهید مدرسه 13

 3 1659 119 1 356 71 237 هنر و علم مدرسه 14

 2 1022 73 0 219 44 146 ایثارگران آموزشی مجموعه 15

 8 4207 301 2 902 180 601 معلم و اسدی مدرسه 16

 9 4466 319 2 957 191 638 زینبیه دخترانه آموزشی مجموعه 17

 4 1918 137 1 411 82 274 خمینی امام مدرسه 18

 6 3073 220 1 659 132 439 مهدوی مدرسه 19

 7 3598 257 2 771 154 514 صنعت و علم مدرسه 20

 7 3570 255 2 765 153 510 روشن احمدی ابتدائی آموزشگاه 21

 11 5649 404 2 1211 242 807 بسیج خیابان مدارس مجموعه 22

 10 5166 369 2 1107 221 738 )ع( علی امام مدرسه 23

 3 1638 117 1 351 70 234 احمد آل جالل آموزشگاه 24

 7 3654 261 2 783 157 522 سماتی حسن مدرسه 25

 8 3962 283 2 849 170 566 امامت مدرسه 26

 5 2492 178 1 534 107 356 حسابی دکتر مدرسه 27

 8 4207 301 2 902 180 601 سعدی مدرسه 28

 5 2709 194 1 581 116 387 صادقیه و طاها مدرسه 29

 3 1386 99 1 297 59 198 کعبه مولود مدرسه 30
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 ادامه ...: 16 دولج

وه
گر

 

ف
ردی

 

 امن تخلیه فضاهای

 تعداد

 هجوپنا

 )نفر(

 مدت کوتاه

 )روز در نفر هر برای گرم 311)

 مدت بلند

 (روز در نفر هر برای گرم 500)

 مواد میزان

 هر در غذایی

 (kg) روز

 مواد میزان

 برای غذایی

 (kg) روز  5

  انبار حجم

)متر 

 مکعب(

 مواد میزان

 هر در غذایی

 (kg) روز

 مواد میزان

 برای غذایی

 (kg) روز 14

  انبار حجم

 )متر مکعب(

 

 4 2177 156 1 467 93 311 سرشت رحمان آموزشگاه 31

 4 1925 138 1 413 83 275 شعبان نیمه مدرسه 32

 25 12621 902 5 2705 541 1803 قائم مدرسه 33

 3 1743 125 1 374 75 249 )ع( سجاد امام مدرسه 34

 9 4326 309 2 927 185 618 رسالت مدرسه 35

 12 5789 414 2 1241 248 827 پزشکی یزالهعز مدرسه 36

 0 0 0 0 0 0 0 همت مدرسه 37

 4 2051 147 1 440 88 293 وکیلی مدرسه 38

 7 3500 250 2 750 150 500 هاجر مدرسه 39

 7 3619 259 2 776 155 517 گزلی قره مدرسه 40

 11 5313 380 2 1139 228 759 مریم مدرسه 41

 5 2331 167 1 500 100 333 )ع( ارض امام مدرسه 42

 10 5096 364 2 1092 218 728 زاده تقی شهیدان مدرسه 43

 28 14182 1013 6 3039 608 2026 فیضیه و پوررقاسمی مدرسه 44

 0 0 0 0 0 0 0 )ع( حسین امام مدرسه 45

 0 0 0 0 0 0 0 فالح مدرسه 46

 0 0 0 0 0 0 0 ریحانه مدرسه 47

 15 7630 545 3 1635 327 1090 )س( خدیجه مدرسه 48

 4 1995 143 1 428 86 285 هشتم ارغوان خیابان مدارس مجموعه 49

 0 0 0 0 0 0 0 1 اندیشه و مطهری شهید مدرسه 50

 0 0 0 0 0 0 0 نیکان و مالی دنیا شهید مدرسه 51

 0 0 0 0 0 0 0  امام اندیشه مدرسه 52

 7 3577 256 2 767 153 511 فاطمیه مدرسه 53

 7 3626 259 2 777 155 518 رضوان مدرسه 54

مراکز
 

ی
مذهب

 

 2 1057 76 0 227 45 151 جوقین جامع مسجد 1

 2 994 71 0 213 43 142 )ع( قاسم امامزاده آستان 2

 2 1057 76 0 227 45 151 وحیدیه جامع مسجد 3

 2 924 66 0 198 40 132 )ع( حسین امام جامع مسجد 4

 3 1596 114 1 342 68 228 )ع( هادی امامزاده 5

 18 8813 630 4 1889 378 1259 آباد عباس و کرشته شهدای مزار 6

 18 9079 649 4 1946 389 1297 )ع( اسماعیل امامزاده 7

 4 2247 161 1 482 96 321 شهریار جامع مسجد 8

 7 3696 264 2 792 158 528 )ع( رضا امام مسجد 9

 2 1113 80 0 239 48 159 )ص( النبیین خاتم جامع مسجد 10

 0 0 0 0 0 0 0 )ع( صادق جعفر امام جامع مسجد 11

12 
امامزاده جعفربن محمد )ع( و 

 فردوسیه قبرستان
2292 688 3438 7 1146 16044 32 

 29 14301 1022 6 3065 613 2043 زارع عمومی پارکینگ
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 مورد نیاز در شهرستان شهریار در شرایط بحران های بهداشتیتعیین سرویس  -1 -1 -3

معرفی شدند.  1-1-5استانداردهای مرتبط با نیازهای پناهجویان به سرویس بهداشتی و حمام در بخش پیشتر 

های بهداشتی در در برنامه تأمین سرویس ،در این پروژه با توجه به شرایط و امکانات موجود در شهرستان شهریار

نفر و در برنامه بلندمدت تامین  121نفر و یک دوش برای هر  61د یک سرویس بهداشتی برای هر مدت، تعداکوتاه

نفر در فضاهای اسکان اضطراری پیشنهاد شده  61نفر و یک دوش برای هر  11تعداد یک سرویس بهداشتی برای هر 

بینی شده برای زمان شترتیب در هر یک از فضاهای اسکان اضطراری برحسب ظرفیت پی. بدین(17)جدول  است

اقدام شود. در صورت  قبل از رخداد زلزله های بهداشتی و حمام مورد نیازبحران، الزم است نسبت به تامین سرویس

تامین اعتبار الزم در درازمدت این تعداد باید به دو برابر افزایش یابد. در سایر فضاهای اسکان اضطراری نیز بر همین 

همچنین الزم است کیفیت، تمیزی و  هداشتی و دوش حمام قابل محاسبه خواهد بود.های باساس تعداد سرویس

های بهداشتی در حد مطلوب باشد و برنامه الزم برای اداره و نظافت آنها در شرایط بحران توسط روشنایی سرویس

تعبیه  و شیر آب پناهجویان تهیه شود. همچنین در هر مجموعه سرویس بهداشتی الزم است به تعداد کافی روشویی

کننده، صابون، لوازم بهداشتی مورد استفاده بانوان، ها، مواد پاکبینی فضاهایی برای نگهداری شویندهگردد. پیش

باشد که از قبل ریزی مدیریت بحران در این حوزه میدستمال و مواد مشابه از دیگر تمهیدات مورد نیاز برای برنامه

 بینی شود.بایست پیشمی

 های موردنیاز در فضاهای اسکان اضطراری در شهرستان شهریارتعداد سرویس بهداشتی و دوش: 17 جدول

وه
گر

 

ف
ردی

 

 امن تخلیه فضاهای

 تعداد

 پناهجو

 )نفر(

 مدت کوتاه

 و نفر 60 هر برای بهداشتی سرویس )یک

 نفر( 120 هر برای دوش یک

 مدت بلند

 و نفر 30 هر برای بهداشتی سرویس )یک

 نفر( 60 ره برای دوش یک

 سرویس تعداد

 نیاز مورد بهداشتی

 مورد دوش تعداد

 نیاز

 سرویس تعداد

 نیاز مورد بهداشتی

 مورد دوش تعداد

 نیاز

مراکز
 

ی
فرهنگ

- 
ی
ورزش

 

 7 14 4 7 420 حسینی ورزشی سالن 1

 8 16 4 8 485 فارس خلیج همایش سالن 2

 9 18 5 9 553 رجایی شهید سالن 3

 8 15 4 8 459 بادآ شفی نفری 5111 استادیوم 4

 46 92 23 46 2754 مهرآوران فوتبال مدرسه 5

 25 50 12 25 1498 رهنما شهید ورزشی مجموعه 6

 8 15 4 8 463 اقتدار شهدا ورزشی مجموعه 7

 6 12 3 6 371 فتح ورزشی سالن 8

 10 20 5 10 597 شهریار استاد فرهنگی مجموعه 9

 11 23 6 11 682 شورا ورزشی سالن 10

 92 184 46 92 5521 شباهنگ مجتمع 11

 7 14 3 7 417 شهرداری ورزشی سالن 12

 5 11 3 5 321 صادقیه شهدای ورزشی سالن 13

 0 0 0 0 0 آباد خادم شهدای ورزشی سالن 14

 1 2 0 1 45 ولی پوریای ورزشی سالن 15

 6 13 3 6 376 باکری ورزشی مجموعه 16

 28 57 14 28 1698 شاهدشهر شهرداری ورزشی موعهمج 17

 92 185 46 92 5537 پور صادقی شهید ورزشی مجموعه 18

 0 0 0 0 0 فوتسال سالن 19

 10 21 5 10 620 حرم شهدای ورزشی مجموعه 20
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 ادامه ...: 17 جدول

وه
گر

 

ف
ردی

 

 امن تخلیه فضاهای

 تعداد

 پناهجو

 )نفر(

 مدت کوتاه

 و نفر 60 هر برای داشتیبه سرویس )یک

 نفر( 120 هر برای دوش یک

 مدت بلند

 و نفر 30 هر برای بهداشتی سرویس )یک

 نفر( 60 هر برای دوش یک

 سرویس تعداد

 نیاز مورد بهداشتی

 مورد دوش تعداد

 نیاز

 سرویس تعداد

 نیاز مورد بهداشتی

 مورد دوش تعداد

 نیاز

ک
پار

 و 
ی
ضا
ف

 
سبز

 

 88 176 44 88 5280 شاهد 1

 33 66 17 33 1986 زیرک حصار شهدای 2

 14 28 7 14 847 فجر 3

 0 0 0 0 0 الله 4

 8 17 4 8 495 ایثارگران 5

 24 48 12 24 1436 شهرداری کودک 6

 9 19 5 9 562 کشاورز بلوار 7

 86 171 43 86 5133 بهمن 22 8

 15 30 7 15 887 فدک 9

 25 50 12 25 1487 اعظم پیامبر 10

 34 69 17 34 2065 ولیعصر 11

 5 10 3 5 301 نماز میدان 12

 36 72 18 36 2171 خانواده 13

 33 67 17 33 2002 گمنام شهدای 14

 9 18 5 9 551 ساحل 15

 41 83 21 41 2481 فرهنگ 16

 20 41 10 20 1229 رز 17

 25 50 12 25 1497 نهم الله 18

 13 26 6 13 778 نشاط 19

 11 22 5 11 656 گمنام شهدای 20

 20 40 10 20 1193 ارغوان 21

 11 22 5 11 654 مهر 22

 15 29 7 15 873 امیرکبیر 23

 22 45 11 22 1340 دانش 24

 40 79 20 40 2371 ایثار 25

 57 115 29 57 3445 هشتم 26

 24 49 12 24 1468 آزادگان 27

 83 166 41 83 4965 فاطمیه 28

 56 112 28 56 3354 ایثار 29

 9 17 4 9 518 معلم 30

 34 67 17 34 2010 امیرکبیر 31

 22 44 11 22 1314 رفاه شهرک 32

 7 14 3 7 418 آزادگان 33

 0 0 0 0 0 قلی عباس 34

مراکز
 

ی
آموزش

 

 6 13 3 6 381 عرفان مدرسه 1

 8 16 4 8 469 کوشا مدرسه 2

 5 10 2 5 290 )عج( ولیعصر حضرت آموزشگاه 3

 3 6 2 3 181 معراج مدرسه 4

 9 18 4 9 537 رحمانی شهید مدرسه 5

 8 16 4 8 491 مادر مهر مدرسه 6

 5 9 2 5 270 نبوت مدرسه 7

 0 0 0 0 0 زاده تقی شهیدان مدرسه 8
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 ادامه ...: 17 جدول

وه
گر

 

ف
ردی

 

 امن تخلیه فضاهای

 تعداد

 پناهجو

 )نفر(

 مدت کوتاه

 و نفر 60 هر برای بهداشتی سرویس )یک

 نفر( 120 هر برای دوش یک

 مدت بلند

 و نفر 30 هر برای بهداشتی سرویس )یک

 نفر( 60 هر برای دوش یک

 سرویس تعداد

 نیاز مورد بهداشتی

 مورد دوش تعداد

 نیاز

 سرویس تعداد

 نیاز مورد بهداشتی

 مورد دوش تعداد

 نیاز

مراکز
 

ی
آموزش

 

 17 33 8 17 990 مالئک و عالمه مدرسه 9

 11 22 6 11 666 پاکنژاد شهید مدرسه 10

 23 47 12 23 1399 آسیه و حجاب مدرسه 11

 21 43 11 21 1285 عالمه بلوار مدارس مجموعه 12

 3 6 2 3 186 مفتح شهید مدرسه 13

 4 8 2 4 237 هنر و علم مدرسه 14

 2 5 1 2 146 ایثارگران آموزشی مجموعه 15

 10 20 5 10 601 معلم و اسدی مدرسه 16

 11 21 5 11 638 زینبیه دخترانه آموزشی مجموعه 17

 5 9 2 5 274 خمینی امام مدرسه 18

 7 15 4 7 439 مهدوی مدرسه 19

 9 17 4 9 514 صنعت و علم مدرسه 20

 9 17 4 9 510 روشن احمدی ابتدائی آموزشگاه 21

 13 27 7 13 807 بسیج خیابان مدارس مجموعه 22

 12 25 6 12 738 )ع( علی امام مدرسه 23

 4 8 2 4 234 احمد آل جالل آموزشگاه 24

 9 17 4 9 522 سماتی حسن مدرسه 25

 9 19 5 9 566 امامت مدرسه 26

 6 12 3 6 356 حسابی دکتر مدرسه 27

 10 20 5 10 601 سعدی مدرسه 28

 6 13 3 6 387 دقیهصا و طاها مدرسه 29

 3 7 2 3 198 کعبه مولود مدرسه 30

 5 10 3 5 311 سرشت رحمان آموزشگاه 31

 5 9 2 5 275 شعبان نیمه مدرسه 32

 30 60 15 30 1803 قائم مدرسه 33

 4 8 2 4 249 )ع( سجاد امام مدرسه 34

 10 21 5 10 618 رسالت مدرسه 35

 14 28 7 14 827 پزشکی عزیزاله مدرسه 36

 0 0 0 0 0 همت مدرسه 37

 5 10 2 5 293 وکیلی مدرسه 38

 8 17 4 8 500 هاجر مدرسه 39

 9 17 4 9 517 گزلی قره مدرسه 40

 13 25 6 13 759 مریم مدرسه 41

 6 11 3 6 333 )ع( رضا امام مدرسه 42

 12 24 6 12 728 زاده تقی شهیدان مدرسه 43

 34 68 17 34 2026 فیضیه و یپوررقاسم مدرسه 44

 0 0 0 0 0 )ع( حسین امام مدرسه 45

 0 0 0 0 0 فالح مدرسه 46

 0 0 0 0 0 ریحانه مدرسه 47

 18 36 9 18 1090 )س( خدیجه مدرسه 48

 5 10 2 5 285 هشتم ارغوان خیابان مدارس مجموعه 49

 0 0 0 0 0 1 اندیشه و مطهری شهید مدرسه 50
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 ادامه ...: 17 جدول

وه
گر

 

ف
ردی

 

 امن تخلیه فضاهای

 تعداد

 پناهجو

 )نفر(

 مدت کوتاه

 و نفر 60 هر برای بهداشتی سرویس )یک

 نفر( 120 هر برای دوش یک

 مدت بلند

 و نفر 30 هر برای بهداشتی سرویس )یک

 نفر( 60 هر برای دوش یک

 سرویس تعداد

 نیاز مورد بهداشتی

 مورد دوش تعداد

 نیاز

 یسسرو تعداد

 نیاز مورد بهداشتی

 مورد دوش تعداد

 نیاز

مراکز
 

ی
آموزش

 

 0 0 0 0 0 نیکان و مالی دنیا شهید مدرسه 51

 0 0 0 0 0 امام اندیشه مدرسه 52

 9 17 4 9 511 فاطمیه مدرسه 53

 9 17 4 9 518 رضوان مدرسه 54

مراکز
 

ی
مذهب

 

 3 5 1 3 151 جوقین جامع مسجد 1

 2 5 1 2 142 )ع( مقاس امامزاده آستان 2

 3 5 1 3 151 وحیدیه جامع مسجد 3

 2 4 1 2 132 )ع( حسین امام جامع مسجد 4

 4 8 2 4 228 )ع( هادی امامزاده 5

 21 42 10 21 1259 آباد عباس و کرشته شهدای مزار 6

 22 43 11 22 1297 )ع( اسماعیل امامزاده 7

 5 11 3 5 321 شهریار جامع مسجد 8

 9 18 4 9 528 )ع( رضا امام سجدم 9

 3 5 1 3 159 )ص( النبیین خاتم جامع مسجد 10

 0 0 0 0 0 )ع( صادق جعفر امام جامع مسجد 11

12 
امامزاده جعفربن محمد )ع( و 

 فردوسیه قبرستان
2292 38 19 76 38 

 34 68 17 34 2043 زارع عمومی پارکینگ

 یط بحرانسایر اقالم اضطراری مورد نیاز در شرا  -4 -1 -3

معیارهایی  ،سازمان امداد و نجات کشور وابسته به جمعیت هالل احمر ،اشاره شد 4-1-5همانطور که در بخش 

است. برحسب  تدوین نمودهسازی چادر و پتو به عنوان دو قلم از کاالهای ضروری در شرایط بحران را برای ذخیره

 ،زم است در کلیه شهرها برای حدود دو درصد جمعیتنفر، ال 3این معیار با فرض تخصیص یک چادر به ازای هر 

  بینی شود و چهار برابر این تعداد نیز پتو نگهداری شود.چادر پیش

گردد این تعداد به هیچ وجه جوابگوی نیازهای پناهجویان احتمالی نیست و لذا توصیه می طبیعی است که البته

 تعداد ،بر این اساس چادر و پتو تامین و نگهداری شود. ،جوپناه درصد جمعیت 11که در بلندمدت حداقل به میزان 

به شرح  که باید در مراکز اسکان اضطراری تعیین شده نگهداری شود ستان شهریارشهرمورد نیاز ذخایر چادر و پتو در 

 . باشدمیجدول ذیل 

 در شهرستان شهریارسازی در فضاهای اسکان اضطراری تعداد چادر و پتوی موردنیاز برای ذخیره: 18 جدول

 جمعیت

 پناهجو

 درصد دو

 جمعیت

 پتو تعداد چادر تعداد

 احمر هالل  معیار برحسب

 )کوتاه مدت(

 جمعیت ٪10  براساس

 )بلند مدت(

 احمر هالل  معیار برحسب

 )کوتاه مدت(

 جمعیت ٪10  براساس

 )بلند مدت(

113843 2277 285 1423 1138 5692 
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 هار چادرها در سرپناهچیدمان مناسب برای استقرا -7

استقرار چادرهای اسکان اضطراری در فضاهای عمومی )نظیر ریزی برای طراحی و برنامه مختلفیهای روش

ها برخی از این چیدمان. در ادامه ندها معایب و مزایای خود را داروجود دارد که هریک از آن ها و فضاهای باز(پارک

به صالحدید مسئوالن ذیربط در شهر ری و شهریار در فضاهای تعیین شده مورد  شوند تا بنامی مورد بحث قرار داده

 استفاده قرار گیرند.

 خطی چیدمان -الف

از این روش  ،وجود ندارد ها()نظیر حاشیه خیابان نصب چادرهاهایی که فضای کافی برای طور معمول در مکانبه

شوند. این یکدیگر مستقر می جوارمتداد یک خط طوالنی و در ها در اسرپناه چیدمان،شود. در این نوع استفاده می

همچون تابش یکنواخت آفتاب به تمامی )های مثبت ویژگیبرخی رغم های نظامی شباهت دارد و علیطرح به سبک

 چیدمانباید از اجرای آن اجتناب شود. در این المقدور حتیبه دالیل مختلف گزینه مناسبی نبوده و  ،(واحدها

تاثیرات منفی برای امنیت ساکنین  که این امر رودها از بین میرخانوابین همبستگی و انسجام  ،مرکزیت نبودلیل دبه

باعث انزوا و از هم گسیخته شدن ارتباط همچنین  ،در این چیدمان مرکزیت و فضاهای جمعی نبود. به دنبال داردرا 

به  دیدهجامعه آسیبروانی بسیاری را برای -روحیاند مشکالت توکه می شودمی (خصوص بانوانبه)پناهجو بین افراد 

دیدگان تاثیر نامطلوبی بر روحیه آسیب ،همچنین یکنواختی طرح و فقدان تنوع از منظر بصری .دنبال داشته باشد

 (.217گذارد )شکل برجای می

   
 می شودکه در امتداد راه برپا اردوگاه خطی  :237شکل 

های دیگر کمتر است و لذا امکان فعالیت در محوطه خانوارها نیز نسبت به گونهخصوصی  فضایدر این چیدمان 

)نظیر  و در شرایط اضطرار استمحدود  چیدماندر این  مسیرهاتعداد  شود. از سوی دیگرمحدود می استقرار چادرها

 یابد. کاهش می موقع نیروهای امدادی نیزحضور بهو  اردوگاهامکان تخلیه سریع  ،سوزی(رخداد آتش

 )حیاط مرکزی و واحد همسایگی( 16مربعی چیدمان -ب

های بهداشتی و در لبه خارجی و سرویس چادرهانشان داده شده است،  213در این نوع چیدمان که در شکل 

های مثبت بسیاری دارد که ویژگی ،شوند. این نوع طراحیاردوگاه جانمایی می وسطسایر فضاهای مشترک در 

ها با یکدیگر خانوادهدر واقع در این چیدمان، د تا حدی امنیت ساکنین به ویژه زنان و کودکان را تامین کند. توانمی

این طرح همچنین  توانند از حمایت یکدیگر در برابر مهاجمین و افراد غریبه بهره ببرند.و می ی داشتهبیشترارتباط 
                                                      

16 Square blocks 
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اجتماعی و توانمندسازی  هایفعالیتانجام ورد که این امر در آفضای مناسبی را برای تعامالت اجتماعی به وجود می

  .موثر استزنان 

 
 (IOM, 2018)های بهداشتی : چیدمان مربعی و نحوه استقرار واحدها و سرویس238شکل 

های مختلف ساکنین، تعامالت اجتماعی، برای انجام فعالیت ،آیددر این چیدمان به وجود میکه فضای مشترکی 

مناسب است. از طرفی به دلیل محصوریت شکل گرفته در این  موارد مشابه دیگر دکان تحت نظارت والدین وبازی کو

های ساکن با یکدیگر، امکان ورود افراد غریبه و ناآشنا به کوتاه و آشنا شدن خانواده یپس از گذشت مدت ،چیدمان

نین به دلیل منظم بودن چیدمان واحدها، نظارت کند. همچمیشود و همین امر امنیت را بیشتر درون اردگاه کم می

خانوارهای آشنا و  اسکانتوان به امکان پذیر است. از دیگر مزایای این روش میو مدیریت کارآمد اردوگاه نیز امکان

در جوار یکدیگر اشاره کرد که در این صورت شرایط زندگی بهتری برای پناهجویان  اجتماعی از نظر فرهنگی ومشابه 

 هم خواهد شد.فرا

 17شکل باز Uاردوگاه نعل اسبی یا  -ج

تواند شوند. این نوع طراحی میدر اطراف و لبه خارجی اردوگاه مستقر می Uبه فرم  چادرهادر این نوع چیدمان 

بندی آن است و مقیاس ولی از نظر اجرایی دشوار و پرهزینه ،ویژه برای بانوان ایجاد نمایدحریم خصوصی بیشتری به

مشاهده  219طور که در شکل بر است. در چیدمان نعل اسبی همانبسیار پرچالش و زمان ،های بزرگسایت در

سپس  .یابندمیانی، فضای جمعی و مشترک بوده و در اطراف آن، واحدهای سرپناه موقت استقرار می قسمتشود، می

 ند.گیرهای بهداشتی و حمام قرار میدر الیه بعدی و پشت واحدها، سرویس

 
 (IOM, 2018)های بهداشتی : چیدمان نعل اسبی و نحوه استقرار واحدها و سرویس239شکل 

فضای مشترک وسیعی در میانه وجود دارد که محافظت شده است و در عین حال با فضای  ،در این نوع اردوگاه

ها به درون ، دید آنچادرهادرجه هر یک از  45با چرخش  چیدمانعمومی خارج از اردوگاه نیز مرتبط است. در این 

 ها محفوظ است. در حالی که واحدها به یکدیگر دید نداشته و محرمیت آن ،شوداردوگاه حفظ می

                                                      
17 Horseshoe or Open-U Shape 
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 18شطرنجی اردوگاه -د

های اصلی به صورت نمایند. خیابانکشی میخیابان ،در این طرح محوطه اردوگاه را به اشکال مربع یا مستطیل

اصلی  معبرهای اصلی باید به                                  شوند. غالبا  انتهای یکی از خیابانغربی طراحی می -شرقیجنوبی و  -های شمالیتقاطع

اولین واحد به عنوان مرکز امداد و درمان  ،های به سمت جاده اصلیمرتبط باشد. در مرکز اردوگاه و در یکی از بلوک

گردند )شکل در مرکز اردوگاه مستقر می همین ترتیب محل انبار، اسکان نیروهای امدادی و آشپزخانهشود. بهبرپا می

ها، تقسیم واحدها                                                                                   (. اجرای نسبتا  ساده، نظم کلی اردوگاه، وجود سلسله مراتب در معابر و سهولت در دسترسی241

شود. این تر از زمین از مزایای این نوع طراحی محسوب میو استفاده بیش ،های متعادل و با شرایط یکسانبه بلوک

مناطق تواند در می، لذا باشدجوابگوی نیازهای پناهجویان می، خانمان زیاد استعی که تعداد افراد بیالگو در مواق

 از این روش استفاده نمود. ،پرجمعیت شهر ری و شهریار که فضاهای باز بزرگی وجود دارد

 

 طرح شماتیک اردوگاه شطرنجی و فضاهای مختلف درون آن :241شکل 

دیدگان روانی برای آسیب-ای مرکزی معنادار است و نبود چنین فضایی از نظر روحیالبته این طرح فاقد فض

ها فقدان فضاهای جمعی در هریک از بلوکو کننده، اثرات سوء دارد. وجود پرسپکتیوها و منظرهای یکنواخت و کسل

ند. همچنین با وجود آنکه شواز جمله نکات منفی این نوع طراحی قلمداد می ،آیی افراد و بازی کودکانبرای گردهم

تواند باعث گسترش می نیزاما ازدحام بیش از حد  ،شوداین طرح در زمان مواجهه با جمعیت زیاد مناسب قلمداد می

را اردوگاه ها در مدیریت و کنترل وجود آورد که هزینهگیر شده و شرایط نامطلوبی را بههای واگیر و همهبیماری

 دهد.افزایش می

 19ه دو ردیفی کوتاهاردوگا -ه

های بهداشتی در دو ردیف رو به روی هم قرار گرفته و سرویسسرپناه، واحد  معدودیدر این نوع چیدمان تعداد 

تواند (. مزیت اصلی این روش اجرای ساده آن است که می241شوند )شکل ها مستقر میها در انتهای ردیفو حمام

ها پاسخگو باشد. همچنین بهتر از سایر روش ،ی یا نیروی کار وجود داردکه محدودیت زمانی، مالی، فضای مواردیدر 

در این روش قلمرو هر خانواده به طور دقیق مشخص است و این امر به خصوص برای خانوارهایی که زنان سرپرست 

                                                      
18 Grid camp 
19 Short Double Line 
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شته و به ها امکان نظارت توسط نیروهای امنیتی وجود دااهمیت دارد. در این حالت بیش از سایر طرح ،آن هستند

 کند.می ترامن و کودکان طور کلی امنیت مجموعه باالتر است که شرایط را برای بانوان

 
 (IOM, 2018)های بهداشتی ردیفی کوتاه و نحوه استقرار واحدها و سرویس و: اردوگاه د241شکل 

 قویت روابط اجتماعیترین آن نداشتن فضای مرکزی و مشترک به منظور تاما این طرح معایبی نیز دارد که مهم

است. همچنین در صورت  و همچنین نبود فضای بازی برای کودکانهای مختلف در عرصه پناهجویانتوانمندسازی و 

 وجود ندارد.این نوع چیدمان این امکان در  ،های روزانهفعالیتانجام نیاز به فضای الحاقی برای 

 اردوگاه شعاعی -و

رسانی به ساکنین با سرعت به نحوی است که خدمات های شعاعیهاردوگاهای گوناگون در چیدمان بخش

شود تا خودروها به سهولت در فضاهای بین ای طراحی میپذیر است. همچنین پهنای معابر به گونهبیشتری امکان

محرمیت و  گیرند که حداقل اشراف را داشته وای کنار هم قرار میها تردد نمایند. واحدها در این طرح به گونهسرپناه

آسایش روانی بیشتری برای ساکنان ایجاد نمایند. این طرح همچنین دارای مرکزیتی مشخص است که عامل مهمی 

شود. اجرای این مدل طراحی در ارتقای در جهت بهبود سالمت روان و حفظ هویت و وحدت پناهجویان تلقی می

هستند تر دید بصری و پرسپکتیوها متنوع و وثر استهای واگیردار در اردوگاه نیز مسطح بهداشت و کنترل بیماری

به راحتی های خروجی به حداقل رسیده و دستیابی ساکنین به راهنیز ها بصری میان بلوکارتباط  (.242شکل )

 . میسر است

  
 طرح شماتیک و فضاهای مختلف درون آن ،نمونه اردوگاه شعاعی :242شکل 

زمین اشاره کرد. همچنین نوعی های مختلف ان به عدم انطباق با توپوگرافیتوطرح میاین اما از جمله مشکالت 

لیکن از نظر حفاظتی و  ،شود که گرچه از نظر تجمعات انسانی قابل توجه استتراکم در بخش مرکزی ایجاد می

بزرگ مقیاس  . نظم موجود در این نوع طرح آن را برای سوانح(1195 ،)فالحیآورد امنیتی مشکالتی را به همراه می

 سازد. ، مناسب می)مشروط به تامین فضای باز کافی( خانمان زیاد استکه تعداد افراد بی
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 چیدمان ترکیبی -ز

اغلب از  ،شده برای اسکان اضطراری پناهجویان تخصیص دادهفضاهای  ،با توجه به اینکه در شهر ری و شهریار

های فوق از کافی و یک دست برای اجرای طرحفضای بقبل وجود دارند و به ندرت ممکن است در برخی مناطق 

( برای برحسب موقعیت هر ساختگاهی ذکر شده در قسمت های قبل )هابایست از تلفیقی از روشلذا می ،باشدم فراه

عنوان مثال در برخی مراکز اسکان اضطراری ممکن استفاده شود. به تعیین چیدمان مناسب چادرها در این فضاها

ترتیب گرفته شود. بدین کاربهبصورت تلفیقی ها شطرنجی در کنار چیدمان خطی یا سایر چیدمان ناست چیدما

پذیر باشد و بایست انعطافمی ،الگوی مورد استفاده برای چیدمان چادرها در فضاهای تعیین شده در این دو شهر

 براساس معیارهای زیر تعیین شود:

 حفظ حریم خصوصی؛امکان  بینیپیش -

 ؛برای نیروهای امدادی دسترسی مناسب به تمامی نقاط اردوگاهایجاد  -

 امکان تامین امنیت برای پناهجویان )بخصوص زنان و کودکان( در نقاط مختلف اردوگاه؛ -

 بهداشتی برای کلیه پناهجویان؛ هایدسترسی مناسب به سرویس بودن فراهم -

 برق؛ دسترسی به آب و در صورت امکان -

های سقوط آوار ساختمان ات ناشی از)نظیر خطردر سایت مخاطرات موجود  در برابر تامین ایمنی پناهجویان -

 ؛مجاور(

 تهویه مناسب؛فراهم بودن امکان  -

 ؛طبیعی در طول روز و نور مصنوعی در طول شب نوردسترسی به  -

 های واگیر؛بینی فضاهایی برای کنترل بیماریپیش -

 یان )تقویت ارتباطات اجتماعی(؛امکان جلب مشارکت و همکاری پناهجو نمودنفراهم  -

 افراد دارای معلولیت و ...(؛ ،پذیر )سالمندانتوجه به نیازهای اقشار آسیبامکان  -

 رای تفریح و بازی کودکان؛بفراهم نمودن فضای الزم  -

امکان  ،)نظیر توجه به وضعیت پوشش گیاهی و عدم آسیب به آن اردوگاه به حداقل رساندن آسیب به محیط -

 (.زباله و ...آوری جمع

برای اسکان  بایست برحسب تعداد پناهجو و همچنین شرایط فیزیکی هر فضای تعیین شده               مدیران محل ی می

  241های در شکل ،به عنوان نمونهبه نحوی چیدمان چادرها را فراهم نمایند که شروط فوق محقق گردد.  ،اضطراری

نشان  که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفتند، ضطراریچیدمان چادرها در فضاهای اسکان االگوی  چند 245 تا

 د. نمورد استفاده قرار گیرراهنما توانند به عنوان یک داده شده است که می

با الگوی شطرنجی و  )دبیرستان شهید مفتح شهریار( چیدمان چادرها در فضای یک مدرسهنحوه  241در شکل 

متر مربع برآورد  1112ی نصب چادر در حیاط این مدرسه حدود فضای قابل استفاده براخطی طراحی شده است. 

نفر را دارد. البته با توجه به شعاع مناسب برای دسترسی پناهجویان  566شده است و بر این اساس ظرفیت پذیرش 

 4ر چاد 47ترتیب تعداد اند. بدیننفر به این فضا اختصاص داده شده 136به فضاهای اسکان، در این مطالعه تعداد 

. همچنین در نظر گرفته شده استبرای نصب در این مکان هالل احمر جمعیت مطابق با استانداردهای ی ابعادنفره با 
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در نظر  برای دسترسی خودروهای امدادی در باال و وسط حیاطمتر(  5)با عرض سعی شده که دو کریدور اصلی 

 رعایت شده استبرای مکانیابی چادرها ان مدرسه و ساختم های جانبیگرفته شود. همچنین فاصله ایمن از دیوار

رای جریان ب. بین چادرها نیز فضای کافی متر( 4متر و فاصله از دیوارها حداقل  11)فاصله از ساختمان مدرسه حدود 

. متر( 2متر و بین چادرها  4معادل  ها )بین ردیف هوا و جلوگیری از مخاطرات احتمالی در نظر گرفته شده است

در این شکل نمایش داده  های هاشورخوردهنیز در بخش (تقرار فضاهای خدماتی )نظیر سرویس بهداشتیل اسحم

 ویان باشد.ی کلیه پناهجبه نحوی که قابل دسترس برا ،شده است

   

 خطی در یکی از مدارس منتخب برای اسکان اضطراری –الگوی شطرنجی  :243شکل 

هزار  5در استادیوم نعل اسبی( مربعی و  ،وهای تلفیقی )شامل الگوی خطیای دیگر از الگنیز نمونه 244در شکل 

باشد و دارای زمین چمن متر مربع می 16611فضا حدود مساحت این نشان داده شده است. شهریار آباد نفری شفی

ناهجویان برای اسکان پمتر مربع  7434مصنوعی است. با در نظرگرفتن شرایط مندرج در این گزارش، فضایی معادل 

نفر مناسب است، لیکن با  1742درصد کل فضا(. هرچند این فضا برای اسکان  45در نظر گرفته شده است )حدود 

چادر  115بدین ترتیب نفر جهت اسکان در این ورزشگاه در نظر گرفته شده است.  459توجه به معیار فاصله، تعداد 

چمن برای چیدمان بهینه این چادرها در فضای نیاز است.  برای استقرار در این فضا مورد(  نفره 4هالل احمر )

ترتیب شده است. بدین لحاظ نعل اسبی چیدمانو در اطراف آن  استفاده شده های خطی و مربعیالگومصنوعی از 

و وجود دارد فاصله متر  21نیز ها فیرد نیبفراهم است.  ( متر برای تردد خودروهای امدادی11)حدود فضای کافی 

 متر فاصله درنظر گرفته شده است. 2ادرها در هر ردیف حدود بین چ

 
 آباد برای اسکان اضطراریالگوی خطی، مربعی و نعل اسبی در استادیوم شفی :244شکل 
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                                                                                                      در مواردی که تعداد پناهجو زیاد است و فضای کافی برای طراحی باز وجود ندارد، معموال  از الگوهای شطرنجی یا 

نشان داده  245ای از چیدمان متراکم چادرها در بوستان خانواده شهریار در شکل شود. نمونهشعاعی استفاده می

شده است. در این بوستان الگوی خطی، نعل اسبی و شعاعی در داخل محوطه پارک مورد استفاده قرار گرفته است و 

گردد، تراکم چادرها الحظه میدر فضای باز مجاور پارک نیز از الگوی شطرنجی استفاده شده است. همانطور که م

ها برای تامین امنیت و ایمنی رعایت بخصوص در فضای باز بسیار زیاد است، ولی حداقل فاصله بین چادرها و ردیف

 شده و کریدورهای الزم برای تردد خودروهای امدادی نیز در نظر گرفته شده است.

    

 کان اضطراریبرای اس بوستان خانوادهالگوی ترکیبی در  :245شکل 

در طول                               با توجه به تغییراتی که معموال  ،تعیین الگوی مناسب برای چیدمان چادرها ،البته همانطور که اشاره شد

بایست توسط مدیران محلی و و همچنین شرایط اجتماعی و فرهنگی خانوارها، می گرددزمان در این فضاها ایجاد می

                                                 هایی که در این بخش ارایه شد، صرفا  به منظور آشنا انجام شود. نمونه با توجه به معیارهایی که پیشتر ذکر گردید

باشد. بر این اساس الزم است مدیران محلی با های مختلف و ضوابط مورد نظر مینمودن مدیران محلی با چیدمان

ی برای استقرار ریزها برای شرایط بحران و همچنین برنامهسازی این مکانمشارکت اهالی هر محله، نسبت به آماده

 چادرها، اقدامات الزم را پیش از رخداد زلزله احتمالی به انجام برسانند.

 فهرست منابع و مراجع -3

( توسعه معیارهای گسترش و بهسازی 1191امینی حسینی، ک. جعفری، م.ک. قائمقامیان، م. و منصوری، ب. ) -

 بین المللی زلزله شناسی ومهندسی زلزله؛خیز، پژوهشکده مدیریت خطرپذیری، پژوهشگاه شهری در نواحی لرزه

( ارزیابی 1133امینی حسینی، ک.، تسنیمی، ع.، قائمقامیان، م.، محمدی، م.، منصوری، ب. و حسینیون، س. ) -

شناسی و مهندسی زلزله، المللی زلزلهو ارائه راهکارهای اجرایی، پژوهشگاه بین      محل یمدیریت بحران در سطح 

 تهران، ایران؛

ساخت کاری پهنه برخاسته در درازای سفیدرود، سازمان آب ( نقشه زمین1171م. و قریشی، م. ) بربریان، -

 ای شمال، مهندسین مشاور زیست آب، تهران؛منطقه

( زلزله گیالن به روایت مطبوعات، اداره کل 1171پوراحمد جکتاجی، م. ت.، خدیوی فرد، س. و قربانزاده، ا. ) -

 رشت؛ فرهنگ و ارشاد اسالمی گیالن،
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