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 چکیده

. با توجه ویژه حوزه مدیریت بحران می باشدوستایی به پیش روی مدیران رپیش از وقوع بحران از مسائل مهم برنامه ریزی 

، الزم است مدیریت روستایی قدرت باالیی در مواجهه با حوادث ناگوار ورهای بالخیز دنیا می باشدبه اینکه ایران از کش

ار سازمان در سالهای اخیر احداث پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران در دستور کبرای این منظور طبیعی داشته باشد. 

 ،پیشگیری و مدیریت بحران در شهرها و روستاها قرار گرفته است. یکی از موارد قابل توجه قبل از احداث این پایگاه ها

های  با هدف مکان یابی بهینه پایگاهاین پژوهش مطالعه، بررسی و انتخاب مکان مناسب برای استقرار این نوع کاربری است. 

 در اساس این بر. تهیه شده استبخش مرکزی شهرستان فاروج ، در سطح روستاهای اسکان موقت در مدیریت بحران

گردآوری و آماده سازی الیه ها، نقشه های فاکتور فازی تهیه گردید و  از پس تحلیلی، -توصیفی تحقیق روش چارچوب

 Expertchoice افزار نرم در فرآیند تحلیل سلسله مراتبی از استفاده با مطالعه مورد هایشاخص و معیارها دهی وزن سپس

، برمبنای مدلهای ArcGIS افزار نرم در محیط )محیطی و کالبدی( در مرحله بعدی الیه های اطالعاتی. گرفت انجام

تولید  نقشه نهایی مکان بهینه پایگاه اسکان موقت، همپوشانی شاخص و وزن فازی بایکدیگر تلفیق و در نهایت از ترکیب نتایج

درصد در از شرایط مناسب  65درصد روستاهای بخش مرکزی فاروج در شرایط کامالً مناسب و  4داد که  نتایج نشان شد.

درصد روستاها از شرایط نامناسب برای این منظور  44برای مکان یابی پایگاه های اسکان موقت برخوردارند و در مقابل 

 .برخوردار می باشند

 شهرستان فاروجهمپوشانی، ، GIS ،AHPان موقت، مکان یابی، پایگاه اسکمدیریت بحران،  واژه های کلیدی:

 



 
 مسأله طرح  -1-1

 طبیعی بالیای نوع 44از  دهد می نشان آمارها که طور همان. رود می به شمار دنیا بالخیز کشورهای از یکی جزء ایران، کشور

ده  جزو ایران که شد باعث کشور در طبیعی الیایچنین ب وجود. پیوندد می وقوع به ایران در آن مورد 13 دهد می رخ جهان در که

 از طبیعی مترقبه غیر حوادث تکرار و بروز ؛ که(3131باشد )دلخواه حقیقی و همکاران،  خیزی بال زمینه در جهان نخست کشور

 جمله از یز،خراسان ن استان شمالی های در این میان بخش. به شمار می رود آن های ویژگی از زمین رانش و زلزله، سیل جمله

 توپوگرافی شرایط نیز و شناختی زمین و خیزی لرزه های اکولوژیکی، ویژگی بودن، دارا خاطر به که است کشور کوهستانی مناطق

 زمین سیل،: مانند گوناگون طبیعی سوانح و مخاطرات معرض در و شده واقع متوسط باال و خطر با منطقه یک در خاص، اقلیمی و

 مطالعات اساس (. بر3136: شمالی خراسان اسالمی انقالب مسکن دارد )بنیاد قرار کوه ریزش و زمین نشلغزش، را زمین لرزه،

 تأثیر روستایی، حوزه مناطق به گستردگی توجه که با افتد می اتفاق این منطقه در طبیعی مخاطره چندین ساله هر تقریباً شده انجام

 .باشد می روستایی مناطق در مخاطرات، این اکثر

از یکسو و از سوی  فصلی آبراهه های شبکه بودن طغیانی و دائمی های رودخانه خیزی سیل منطقه، باالی خیزی لرزه توان

 ناپایداری سوانح طبیعی، خطر معرض در مکانهای در گزینی سکونت افتاده، دور و ای حاشیه های محیط در دیگر قرارگیری

 مورد منطقه در موجود اکثر ساختمانهای که مطلب این به عنایت با و مطالعه مورد های حوزه روستایی نقاط از تعدادی طبیعی

 برابر در کمی مقاومت و باشند می گل و خشت از شمالی عمدتاً خراسان بنیاد مسکن توسط شده انجام های طرح اساس بر مطالعه

 های مجموعه ویژه به استان روستایی طقمنا به فراوانی مالی و جانی خسارات تاکنون موجب دارند؛ این وضعیت طبیعی سوانح

 .(16: 3131)اسماعیلی ،  است مطالعه شده مورد روستایی

مکانی  ایجاد بر عالوه بتواند حادثه که از بعد( بحران مدیریت) ریزی برنامه ضرورت منطقه، در طبیعی حوادث گونه این وقوع

 را عادی زندگی به سریع بازگشت و شود حفظ ها آن در انسانی نشأ که باشد مکانی...  و اجتماعی امنیتی، کالبدی، نظر از مناسب

 بحران و وقوع از قبل ریزی برنامه هدفی، چنین به یابی دست الزمه گفت بتوان شاید. کند آسیب دیده را فراهم های انسان برای

 در سوانحی چنین با مواجهه در که است این سوانح مورد این در اساسی بنابراین واقعیت .باشد خطر می مستعد مناطق در حادثه

حداقل  به یا نمود خنثی توان می قبل از ریزی برنامه با را ها آن اثرات حالیکه در انجام داد، توان نمی چندانی کار وقوع، لحظه

 (.Undro, 1976: p 6-7)رساند 

 حادثه، وقوع از بعد توان نمی باشد و یم سرپناه یک داشتن مخاطرات از ناشی دیدگان آسیب نیاز ترین اصلی اینکه به توجه با

 دسترسی)نظر  از مناسب های مکان هایی، بحران چنین وقوع از قبل دید، باید تهیه را دیدگان آسیب برای مناسب های مکان سریعاً

)شجاع  ردک فراهم دیدگان آسیب برای را...(  و خیز مخاطره مناطق از دوری امنیت، ، داشتنها و امکانات کالبدی کاربری به

آسیب  اسکان موقت برای گزینی مکان معموال ایران درولی تجربه نشان داده است که   .(53-44: 3134عراقی و همکاران، 

 می انجام رسانی امداد های توسط سازمان الزم استانداردهای گرفتن نظر در بدون بروز سانحه از پس تجربی صورت به دیدگان

 دنبال به اولیه از سانحه تر وخیم مراتب به حتی دیگری فاجعه است صحیح ممکن گزینی نمکا رعایت عدم است بدیهی .گیرد

که البته تنها با ایجاد و یا افزایش تعداد این مراکز نمی توان به اهداف  .(333-343: 3131باشد )گیوه چی و همکاران،  داشته

توجه به اهداف توسعه پایدار در نحوه مکان یابی این مراکز مدیریت بحران دست یافت. یکی از راههای اصلی دستیابی به این امر 

 همه بررسی و مطالعه ها، پایگاه استقرار این برای مناسب مکان انتخاب راستا همین (. در34: 3133است )خسروی و همکاران، 

در  آن بیشتر وری بهره و کارایی افزایش سبب های مناسب، موقعیت در مذکور های پایگاه احداث زیرا می طلبد را ای جانبه

 .(1: 3136 و حسینیان، شیخ آل)باشد  می بحرانی در شرایط خصوص به نظر مورد اهداف به دستیابی جهت



 
 اسکان بهینه های مکان تا است آن بر ،زده یک منطقه بحران بحران مدیریت مراحل گرفتن نظر در با تحقیق حاضر رو این از

 صحیح و ریزی برنامه تلفیق با و داده قرار بینی پیش مورد منطقه مورد مطالعه، برای را الیاحتم از بحران های دیدگان آسیب موقت

 در که طوری به نماید؛ یاری موقت مناسب اسکان های مکان شناخت جهت الزم تسهیالت ایجاد با را بحران مدیریت علمی،

 . گردد میسر همردم آسیب دید برای سریع اردوگاه ها برقراری امکان سانحه، وقوع صورت

  با توجه به مقدمات ارائه شده، تحقیق حاضر در پی پاسخگویی به این سوال شکل گرفته است:

الگوی مناسب مکان یابی مراکز اسکان موقت برای نقاط روستایی بخش مرکزی شهرستان فاروج، به گونه ای که به اثربخشی 

 ر باشد، چیست؟مدیریت بحران کمک کند و متناسب با معیارهای توسعه پایدا

 پیشینه تحقیق -1-2

مطالعه پژوهش های قبلی صورت گرفته در هر زمینه تحقیقی می تواند برای محقق جهت شناخت موضوع و تطبیق اهداف 

که در روند تهیه و تکمیل  بخشی از آثار داخلی و خارجی 3شماره در جدول مطالعه موثر واقع شود. در این بخش به طور خالصه 

 کنیم.داشته اند اشاره مینقش این پژوهش 

 اسکان موقتمکان یابی  با ارتباط در شده انجام تحقیقات: (1)جدول شماره 

 نویسنده عنوان نتایج
 سایر بین در موجود مکانی خصوصیات و دسترسی معیارهای داد نشان نتایج

 از موقت اسکان جهت مناسب مناطق ،مکانیابی استانداردهای و معیارها
 .برخوردارند ریبیشت اهمیت

 GISمکان یابی اسکان موقت پس از زلزله با استفاده از 
 مطالعه موردی: منطقه شش شهر شیراز AHP و تکنیک

سعید گیوه چی و 
 (3133همکاران )

 و بیست درمجموع که شده فرعی تدوین معیار تعدادی و اصلی معیار سیزده
 گرفته حاسبات صورتم اساس بر و کرده معرفی شود، می را شامل معیار چهار
 اسکان آل ایده های مکان عنوان به را، مکان چهارده Arc GIS افزار درنرم
 .نمایند معرفی می تهران شهرداری یک منطقه در سانحه دیدگان موقت

 همکاران و امیدوار   GIS از استفاده با موقت اسکان یابی مکان
 (3133 ) 

 و شبکه شهری باز یفضاها کاربری،: کالن شاخص از سه استفاده با
 به اقدام است، هایی بردارنده زیرشاخص در یک هر که ارتباطی
مکان(  )پانزده موقت اسکان جهت مناسب های کردن مکان مشخص

 .اند نموده

 با زلزله بازماندگان موقت اسکان های یابی اردوگاه مکان
 AHP استفاده از

 نیرآبادی و
 ( 3133) کوهبنانی

 منطقه باز فضاهای را موقت اسکان اجرای عملیات برای ها مکان بهترین
 اند دانسته شهری منطقه این پارکهای ویژه برخی به

آسیب  ی ها جمعیت موقت اسکان اماکن یابی مکان
 مکانی  اطالعات سیستم از استفاده با زلزله از دیده

 و اشراقی
 ( 3136)ایرانمنش

 ها پارك هجمل از کافی فضاهای کمبود نشان دهنده تحقیق نتایج
 شهر سطح زدگان در زلزله استقرار جهت شهری باز فضاهای و

 از تر واضح شهر مرکزی بافت در امر این که باشد، می زنجان
 .دیده میشود ها بخش سایر

 آسیب موقت اسکان های محل بهینه یابی مکان
 شهری مناطق موردی مطالعه در زلزله از ناشی دیدگان

 شهرGIS و معیاری چند های روش از استفاده با
 زنجان

احدنژاد و 
 ( 3134) همکاران

 موقت اسکان اماکن استقرار جهت کل منطقه اراضی بندی وی اقدام به پهنه
 این منظور برای بیشتر اولویت دارای که را مکان نمود و ده زلزله زدگان،

 .نمایند می معرفی هستند

 ماندگانموقت باز اسکان های اردوگاه یابی مکان و ریزی برنامه
 تهران ( شهر5 ناحیه) یک منطقه موردی نمونه زلزله

 نظری اسدی
 (3131 ) 

 آن از سپس در کشور ترکیه و زلزله خطر نسبی بندی پهنه تهیه نقشه
 گرفت. می بهره شهری کاربریهای از ای یابی پاره مکان برای

 پهنه بندی خطر زلزله در کشور ترکیه
Sule Tudes 

2010)) 
 امداد زنجیره اصلی اکی از آن است که مشخصه هاینتایج تحقیق ح

 به تضادهای منجر که است مختلف ارجحیت های و اهداف حضور
 می شوند عمل در ناکارایی و بالقوه

 به پاسخ دهی برای امداد زنجیره در مکانیابی تسهیالت

 Balcik (1443) ناگهانی بالیای

ستفاده از معیارهای با ا AHP و مدل GIS وی با استفاده از نرم افزار
 مقدونیهمکانیابی مناطق کم خطر در کشور  اجتماعی اقتصادی و محیطی به مکانیابی مناطق کم خطر پرداخت

Katerina R. 

Donevska 

(2011) 



 
با مروری بر تحقیقات مرتبط می توان در یافت که تاکنون مطالعه ای برای مکان یابی مورد نظر با توجه به کارکردهای خاص 

 منطقه مورد مطالعه صورت نگرفته است.مناطق روستایی و سطح های پیشنهاد شده در این پژوهش در و با روشآن 

 تحقیقشناسی روش  -1-3

 15دقیقه طول شرقی و  66درجه و  33درجه تا  63این بخش در مختصات جغرافیایی معرفی محدوده و قلمرو پژوهش:  -3-1-3

متری از سطح دریا واقع شده است. از جهت شمال  3644دقیقه عرض شمالی در ارتفاع متوسط  44درجه و  13دقیقه تا  46درجه و 

-غرب به اسفراین و از شرق به شهرستان قوچان در استان خراسان رضوی و از شمال به بخش خبوشان شهرستان فاروج منتهی می

دول زیر تقسیمات اداری سیاسی و تعداد جباشد. بخش مرکزی شهرستان فاروج در حال حاضر دارای سه دهستان می شود.

 دهند.ها را نشان میجمعیت و خانوار و تعداد آبادی هر یک از دهستان

 : تقسیمات سیاسی و موقعیت بخش مرکزی فاروج در تقسیمات باالتر(1)شماره  شکل

 
 

 1331(: تعداد جمعیت، خانوار، آبادی، دهستانهای بخش مرکزی شهرستان فاورج2جدول شماره)

 دهستان
مرکز 

 دهستان

 یاآبادی دار

 سکنه )تعداد(

آبادی خالی از 

 سکنه )تعداد(

خانوار 

 )تعداد(

جمعیت 

 )تعداد(

درصد از جمعیت 

 روستایی شهرستان

 1/13 3133 1154 4 13 ینگی قلعه سنگر

 6/14 3344 1311 3 33 مایوان شاه جهان

 14 3145 1316 3 14 چری فاروج

 یرانمأخذ: مرکز آمار ا     



 
 تحقیق و تجزیه و تحلیل داده ها روش -1-3-2

آن بر  کیتئور یاست. مبان یلیتحل - یفیتوص ت،یو بر اساس ماه ینوشتار بر اساس هدف از نوع کاربرد نیدر ا قیروش تحق

مراجعه به محل  با تیمربوطه انجام گرفته است. در نها یهاها و ارگانو مراجعه به سازمان یاکتابخانه ،یاساس مطالعات اسناد

 قرار گرفت.  یابیشده مورد ارز یگرد آور عاتصحت اطال یدانیمورد نظر به روش م

 جادیا یمنظور ابتدا برا نیها استفاده شده است. بدداده یوضع موجود و مدل ساز لیو تحل هیپژوهش، از روش تجز نیا در

اطالعات  باشد؛یم یبه صورت رقوم یفیتوص یهاو داده ییافض یهاکه متشکل از داده ییایاطالعات جغراف ستمیداده س گاهیپا

و  دیگرد رهیو ذخ یمرجع و رقوم نی، زمArcGIS مربوطه و به کمک نرم افزار یهانقشه ی( از رومحیطی و کالبدی) ییفضا

 .هم گرددفرا لیو تحل هیتجز تیتا قابل د،یمتصل گرد ییو به اطالعات فضا دهیگرد ستمیوارد س ،یفیسپس اطالعات توص

و  دیمورد نظر باز تول یهانقشه یهاهیهر کدام، ابتدا ال یگذار ریتأث زانیمورد نظر با استفاده از م یهاداده قیبه منظور تلف لذا

پایگاه اسکان موقت  یابیموثر در مکان  یرهایدقت در انتخاب متغ شی( و سپس به منظور افزاReclassifyشده ) یساز کسانی

 نیاستفاده شد. پس در ا ی( و مدل منطق فازAHP) یسلسله مراتب لیتحل ندیاز روش فرا رهایمتغ نیا یبند تیلوو او روستایی

کارشناسان صاحب نظر و مدیران محلی گروه  دوشد و توسط  یطراح یا، پرسشنامهبرای تعیین ضریب ارجحیت شاخص ها مرحله

به منظور   Expert Choiceشنامه جواب کامل دادند؛ و از نرم افزارپرس نینفر به ا 14مجموع  درشد که  لیتکم روستاهای نمونه

با  تیاستفاده شد؛ در نها یسلسله مراتب ندیدر فرا یناسازگار زانیسلسله مراتب، محاسبه اوزان و م دیتول ،یزوج یهاسهیانجام مقا

با استفاده از نرم  پایگاه اسکان موقت، یابین مختلف موثر در مکا یهانقشه ی، و با همپوشانAHPدر مدل  هاهیاستفاده از وزن ال

 (. 1)شکل شماره  دیگرد مینمونه ترس یدر روستاهاجهت استقرار پایگاه اسکان موقت  نهی، نقشه بهArcGISافزار 



 
 : مراحل انجام کار برای انتخاب پایگاه اسکان موقت در مدیریت بحران روستایی2شکل شماره 

 
 نظری نیمبا و ها دیدگاه مفاهیم، -4

 اساس تابع بر کلی طور به و بوده پویا و پیوسته اقدامات عملیات و یکسری برگیرنده در باید بحران مدیریت :مدیریت بحران

 (.6: 3133استوار است )ناطق الهی،  است، کنترل و رهبری تشکیالت، سازماندهی، ریزی، برنامه موارد شامل که مدیریت کالسیک

 بعد از و قبل هنگام، سوانح با مقابله جهت ریزی ابعاد برنامه در عملی تدابیر و نظری مفاهیم جموعهم مدیریت بحران حقیقت در

(. به طور کلی 55: 3131دیویس، و آیسان) پردازد می نیز عواقبشان و های سانحه مدیریت ی نحوه به اصطالح این. است سانحه

توان باشد، به طور خالصه میها میبا استفاده از بهترین اصول و روشوظیفه مدیریت بحران، کنترل بحران در زمان بسیار کوتاه 

گفت رابطه بحران با مدیریت بحران عبارتست از بهینه سازی شرایط برای مقابله با بحران و به حداقل رساندن خسارات ناشی از 

اتی و تقلیدی نیست و باید بر اساس (. اما باید دانست که مدیریت بحران یک دانش وارد14:3136بحران )رحمانی و همکاران،

 (. 5: 3136) اسماعیل زاده حکیمی،  ها و آسیب پذیری اجتماعی و اقتصادی هر جامعه طرح ریزی و راهبری گرددویژگی

در  یا نمایند پیشگیری بحران از تواند می که است فرایندی بحران مدیریت اینکه به توجه با: اسکان و امداد مراکز یابی مکان

 عادی وضعیت به رسیدن تا اوضاع  بهبود و سریع امداد رسانی مقابله، الزم، آمادگی ایجاد آثار، کاهش جهت در وقوع آن تصور

 (.61: 3135اشراقی،) کنند تالش بازسازی و



 
 با. دارد دنبال به نیز فراوانی خسارات اجتماعی مالی، و جانی خسارات بر عالوه افتد، می اتفاق بحران وقوع زمان در که آنچه 

 از دیدگان آسیب موقت اسکان برای هایی مکان اجرای و بینی پیش برای بشر، سرپناه و مسکن مقوله باالی بسیار اهمیت به توجه

 متعارف سرپناه بدون دیده داغ و دیده آسیب انسان که چرا. است اساسی اولویت و تقدم دارای بلکه ناپذیر اجتناب امری حوادث،

 در دیدگان آسیب موقت اسکان و یابی مکان نقش دلیل همین به. باشد می روانی و روحی جسمی، جدی یها آستانه آسیب در

  (.65: 3133 حسینی،) باشد می روستایی و شهری ریزی برنامه در بسیاری اهمیت حائز شده، بینی پیش های مکان

که با توسل به آن امکان بهینه سازی فعالیت  منظور از مدل های مکان یابی، مجموعه ای از اصول است: مدل های مکان یابی

شود. ریشه و سر چشمه نظریه های مکان یابی به های خدماتی و یا صنعتی )نقطه منطبق بر حداکثر سود و کمترین هزینه( تبیین می

کشور ارائه شده میالدی در این  3333قرن نوزدهم در کشور آلمان باز می گردد و نخستین نظریه های مکان یابی صنعتی در سال 

 (.35: 3134است. اصل حاکم بر این نظریه ها، تعیین مکانی بهینه بر مبنای حداقل هزینه یا فاصله و زمان سفر است )یکانی فرد، 

های هدف عمده ارزیابی مکان برای استفاده خاص از زمین، برای این است که مطمئن شویم در آنجا توسعه و گسترش فعالیت

 (.155: 3136ها، با محیط زیست طبیعی سازگاری و هماهنگی دارد )غضبان،امکانات و محدودیت انسان با توجه به

های مختلف برای تجزیه و تحلیل هدف های مورد نظر ¬ترکیب الیه GISهمانطور که عنوان شد یکی از توانایی های 

، مدل 3آنها می توان به مدل منطق بولین های وجود دارد.از مشهور ترین¬کاربران است. مدل ها گوناگونی برای ترکیب الیه

(؛ که از بین 14: 3135نام برد )پور احمد،  6و منطق فازی 4، شبکه های عصبی مصنوعی1، ضریب همبستگی1همپوشانی شاخص ها

کاربرد بیشتری  و مدل همپوشانی مدل منطق فازید معیاری مدل تحلیل سلسله مراتبی، های مختلف برای تحلیل تصمیم چنمدل

 دارند. پژوهش حاضر نیز از مدل ها بهره گرفته است.

مدلهای رایج جهت تلفیق الیه ها می باشد، به فاکتورهای موثر بر مکان یابی، براساس از  که مدل همپوشانی شاخص: این مدل -

 اهمیت و نقش آنها و با توجه به نظرات کارشناسان، وزنی تعلق می گیرد. 

، می توانند 3یا  4داری است، یعنی پارامترها و متغیر های آن، عالوه بر اختیار اعداد مدل منطق فازی : یک منطق چند مق -

تمامی مقادیر بین این دو عدد را نیز اختیار کنند. یعنی با قاطعیت نمی توان گفت که عضو مورد نظر متعلق به این مجموعه 

: 3134ضو انجام می گیرد )شجاع عراقی و همکاران، به این ع 3و  4هست یا نه. این عدم قطعیت با نسبت دادن یک عدد بین 

43-54.) 

 یافته های تحقیق -5

 ن یابی پایگاه اسکان موقت در مدیریت بحران روستاییمؤثر در مکا های شاخص -5-1

ریزی کاربری اراضی، به طور کلی استانداردهایی هستند که با آن مکان بهینه یک کاربری مورد معیار مکان گزینی در برنامه

روند )سعیدنیا، ار مییابی کاربری زمین به شمگیرد. مشخصات محلی و احتیاج ساکنان، اساس تعیین معیارهای مکانسنجش قرار می

شده با باشد. هر قدر عوامل شناسایییابی تأثیرگذارند، از مراحل مهم مطالعه می(. شناسایی و انتخاب عواملی که در مکان11: 3131

های مورد (. شاخص3134تر خواهد بود )فرج زاده اصل، بخشیابی رضایتواقعیت زمینی تطابق بیشتری داشته باشد، نتایج مکان

                                         
. Boolean Logic 

. Index Overlay 

. Coefficient of correlation 

. Artificial Neural Networks 

. Fuzzy Logic 



 
)فخری، باشند نتخاب مکان مناسب همسو میها در جهت اها متفاوت هستند اما همة آنیابی، نسبت به نوع کاربرد آنستفاده در مکانا

  (Zhao, 2010: 246). "یابی تالش بر آن است تا پارامترهای مختلف در ارتباط با یکدیگر قرار گیرنددر مکان"(. پس 61: 3133

طبقه تعریف و ماتریس مقایسه دودویی برای هر عامل تهیه و در  دوهای موثر شناسایی شده و در صدر این مرحله ابتدا شاخ

هایی با فرمت های موثر در مکان یابی به صورت الیهاختیار کارشناسان قرار گرفته است. در همین مرحله نیز شاخص

Geodatabase (mdb)، ده، تا با استفاده از نرم افزار تبدل شArc GIS  و بر اساس اطالعات توصیفی و گرافیکی از وضع

های جمع ها انجام شود. بنابراین الیههای( جدیدی ایجاد گردند و عملیات تحلیلی بر روی دادهموجود منطقه، اطالعات )نقشه

فاروج در ها نسبت به مکان یابی پایگاه های اسکان موقت در بخش مرکزی شهرستان آوری شده، بر طبق میزان اثر پذیری آن

 بقه به صورت زیر طبقه بندی شدند:چهار ط

 نامناسب -4نسبتاً مناسب و  -1مناسب،  -1کامالً مناسب،  -3  

ها شاخص، ماتریس ضریب ارجحیت های )محیطی و کالبدی( موثر در مکان یابی این پایگاه هادر ادامه همراه با معرفی الیه

 . کنیدروج مشاهده میو نقشه همان الیه را در محدوده بخش مرکزی شهرستان فا )با احتساب میانگین هندسی نظرات کارشناسان(

 معرفی عوامل محیطی موثر در مکان یابی پایگاه اسکان موقت -5-1-1

توجه به شاخص های محیطی موثر در ایجاد مخاطرات محیطی )زلزله، سیل، لغزش(، به این دلیل می باشد که مکانی انتخاب 

اول به دور از این عوامل مخاطره آمیز باشد. برای این منظور مخاطرات و عوامل موثر در این پدیده ها به شرح شود که در مرحله 

 زیر دسته بندی شده است.

 عوامل موثر در تشدید زلزله؛ الف( 

نرم  های گسله و نقاط با خاكهای ساختمان سازی، مکانترین مکانبا توجه به این شاخص، خطرناك فاصله از گسل: -

شوند. بنابراین تا حد امکان باید از این قبیل مناطق جهت احداث مناطق مسکونی باشند که باعث شدید شدن لرزه های زمین میمی

(. در منطقه مورد مطالعه گسل اصلی 33: 3133و ساختمانی اجتناب شود یا ساختمان با تراکم کم در آنجا احداث گردد )غضبان، 

تعریف شده است که  4هایی به شرح جدول شماره یم، حرGISهای فرعی موجود در منطقه، در محیط للذا برای گسوجود ندارد 

اشد. این پهنه ها در شکل شماره متر از گسل، برای احداث پایگاه های اسکان موقت مناسبتر می ب 1444پهنه های با فاصله بیشتر از 

 شمه و برگرد در حریم گسل قرار دارند.مشخص شده است؛ که سه روستای ارمود آقاچی، آق چ (3) 1

ها دارد، های مناسب برای ایجاد تأسیسات و زیرساخت: یکی از عوامل طبیعی که تأثیر زیادی در تعیین مکانعامل شیب زمین -

شیب مقدار ؛ و متری نقشه توپوگرافی مورد استفاده قرار گرفت 64شیب زمین است. برای تهیه نقشه شیب، اطالعات خطوط تراز 

 استخراج گردید. با توجه به اینکه، این کانون 3D Analyzeو  Spatial Analyzeی ابزارهاو نوار  GIS Arc در نرم افزار

مهدوی، ) است درصد شش ساز و ساخت زمین جهت مناسب شیب که آنجا از و دارد غیره و ساختمان و تأسیسات ایجاد به نیاز

 .(6گردید )جدول شماره  طبقه بندی متفاوت هایقابلیت با کالس چهار در شیب نقشه لذا ،(5 :3136

در حقیقت هدف از بررسی قابلیت اراضی، ارزش اراضی از نقطه نظر مکان یابی است. در این  جنس خاک )تیپ اراضی(: -

وذ پذیری راستا خاك شناسی منطقه مورد مطالعه به لحاظ نوع سنگ بستر، مشخصات و عمق خاك و ...، در خصوص تخلخل و نف

ها، هایی صورت گرفت. نقشه طبقه بندی اراضی بخش مرکزی فاروج بر اساس روش طبقه بندی خاكخاك، مطالعه و اولویت بندی

با توجه به استاندارد و راهنمای طبقه بندی اراضی ایران انجام شده است. طبق این نقشه که برای تهیه آن عواملی از قبیل قابلیت نفوذ، 



 
نگ ریزه، عوامل موثر خاك، میزان شوری و قلیایی بودن، شیب و توپوگرافی، فرسایش و سیل گیری و وضعیت بافت، میزان س

 قسیم بندی شده است.ت، 6به شرح جدول شماره طبقه  4زهکشی زمین در نظر گرفته شده است، انواع اراضی موجود در منطقه در 

ممکن است بر اثر وقوع زلزله دچار ناپایداری ژئوتکنیکی هایی که در زمین نوع سازند زمین شناسی )لیتولوژی(: -

شود امکان ساخت و ( شوند، توصیه میو... ای سست، نشست زیاد، زمین لغزش، ریزشهای ماسه)نظیر روان گرایی در خاك

( و باید این را در 411 :3136و آزمایشگاهی ویژه، انجام شود )کامیار،  میدانیشرایط الزم برای احداث بنا با استفاده از مطالعات 

(. با بررسی نقشه زمین 114: 3131)معتمد، « کندبیشتری ایجاد می های سست تخریبزه غالباً در زمینزمین لر»نظر داشت که 

شده  ( دسته بندی6دسته به شرح جدول شماره ) 4 مشاهده شد چند نوع جنس خاك در این منطقه وجود دارد که در منطقهشناسی 

 است.

 در محدوده بخش مرکزی فاروج مؤثر در زلزله(: پهنه بندی انواع عوامل محیطی 3اره )شم شکل

 

 ب( عوامل موثر در ایجاد و تشدید سیل؛

ترین عوامل در ایجاد پایگاه های اسکان موقت در مدیریت بحران، یکی از مهم ها و سایر انهار:فاصله از رودخانه -

ها باید باالترین از همین روی عالوه بر حریم در نظر گرفته شده و معمول برای رودخانه .ها استجلوگیری از خطرات سیل رودخانه

رود، به عنوان حریم رودخانه در نظر گرفته شود )شیعه، سال به زیر آب می 16 – 36ترین زمان رودخانه در طول سطحی که در پرآب

هایی تعریف شده است. ی موجود حریمهای دائمی و فصلرودخانه(. به همین منظور در منطقه مورد مطالعه نیز برای 141: 3133

 روستای در حریم رودخانه ها قرار دارند. 36( مشاهده می کنید تعداد 3) 4همانطور که شکل شماره 

این شاخص نیز از دیگر عوامل موثر در تشدید پدیده سیل می باشد به طوریکه در مناطقی که پوشش   پوشش گیاهی: -

تر است احتمال سیل خیزی بیشتر از مناطق متراکم تر است. لذا الیه پوشش گیاهی منطقه را با استفاده از نقشه های  گیاهی تنک

کاربری اراضی موسسه تحقیقات آب و خاك خراسان شمالی تهیه شد. براساس اطالعات گردآوری شده، منطقه مورد مطالعه 

 ، چگونگی پراکنش انواع پوشش گیاهی آمده است.(1) 4اره در نقشه شمکه  .است عمده نوع پوشش گیاهی 4دارای 



 
یکی از زیرشاخص های بسیار مهم در سیل خیزی، میزان بارندگی می باشد؛ لذا برای تهیه الیه بارش  میزان بارندگی: -

ی و پژوهشکده اقلیم شناسی استان خراسان رضوی استفاده منطقه، از داده های نقشه بارش اداره منابع طبیعی استان خراسان شمال

در نرم افزار  Interpolation  با استفاده ابزار های میانیابی یا منطقه مورد مطالعه،و نقشه میزان بارندگی در سطح  ؛شده

ARCGIS  ی تبریان، روستا 1بیشترین بارندگی در غرب بخش و در ارتفاعات می باشد که فقط  و مشخص شد که شد.تهیه

 میلیمتر می باشند. 144هشت مرخ و خسرویه دارای بارندگی بیش از 

 ج( عوامل موثر در ایجاد زمین لغزش؛

این شاخص نیز شامل زیرشاخص های شیب، میزان بارندگی، پوشش گیاهی، نوع سازند زمین شناسی، فاصله از گسل و جنس 

ا در قالب زیرشاخص های زلزله و سیل توضیح داده شده است از تکرار خاك می باشد. و از آز انجایی که تمام این زیرشاخص ه

مجدد این زیرشاخص ها خودداری شده است؛ و فقط زیر شاخص پوشش گیاهی که در رابطه با پدیده لغزش، عکس پدیده سیل 

گیاهی متراکم تر باشد،  خیزی عمل می کند، دوباره با طبقه بندی مجدد و نقشه ای مجزا ارائه شده است. بطوریکه، هرچه پوشش

امکان وقوع زمین لغزش بیشتر می شود، بنابراین به منظور انتخاب مکان مناسب برای پایگاه اسکان موقت، اراضی بایر و مراتع کم 

 تراکم مناسبتر می باشد.

 (: پهنه بندی انواع عوامل محیطی مؤثر در سیل در محدوده بخش مرکزی فاروج4شماره ) شکل

 
 پوگرافی و تهیه نقشه توپوگرافی منطقه:د( عامل تو

باید مورد توجه قرار گیرد. برای بررسی  توپوگرافی نیز به عنوان یک عامل محدود کننده در مکان یابی پایگاه اسکان موقت

 توپوگرافی، دو زیرشاخص شیب و ارتفاع از سطح آبهای آزاد، مورد توجه می باشد.

در استقرار و ایجاد تأسیسات و زیربناها موثر است و لذا قاعده کلی که با افزایش  شکل زمین و ارتفاع آن عامل ارتفاع: -

شود، در اینجا نیز صادق است. استقرار فعالیت انسانی در ارتفاع بیش از ارتفاع امکان ایجاد زیربناها و تأسیسات با مشکل مواجه می

متر  1444سیسات، مراکز جمعیتی و تولیدی در ارتفاع کمتر از متر در محدوده مورد مطالعه نامناسب بوده و بهتر است تأ 1444



 
های توپوگرافی استفاده شد. نقشه منطقه بر حسب (. برای تهیه نقشه سطوح ارتفاعی منطقه از نقشه131: 3131استقرار یابند )فرجی 

متر در  1464متر در شمال تا  3364ز ، ارتفاع بخش ا(4) 4شماره  شکلبا توجه به  .ارتفاع در چهار کالس طبقه بندی گردیده است

 جنوب غرب گسترده شده است.

 امکانات کالبدی موثر در مکان یابی پایگاه اسکان موقت  -5-1-2

شاخص دیگری که به منظور انتخاب مکان مناسب پایگاه اسکان موقت، الزم است مورد توجه قرار گیرد، امکانات کالبدی ای 

 فع نیاز مردم الزم است.است که در این پایگاه ها برای ر

 امکانات کالبدی مورد نیاز برای پایگاه های اسکان موقت در مدیریت بحران شامل موارد زیر می باشد:

 دسترسی به راه ارتباطی مناسب  -1

سه فاکتور دسترسی به وسیله نقلیه عمومی، دسترسی به اینترنت و دسترسی به روزنامه  دسترسی عمومی روستا، شامل: -2

 جله و م

حمام عمومی، مرکز بهداشتی درمانی، داردخانه، خانه بهداشت، پزشک، شامل: ، درمانی –امکانات بهداشتی  -3

 دندانپزشک، بهیار یا ماما، بهداشتیار، بهورز و دامپزشک

ه شرکت تعاونی روستایی، فروشگاه تعاونی، بقالی، نانوایی، گوشت فروشی، قهوشامل: ، خدماتی –امکانات تجاری  -4

 خانه، بانک و تعمیرگاه ماشین آالت کشاورزی.

با بررسی که انجام شد در سطح محدوده بخش مرکزی تنها دو روستای مایوان و شیرغان، امنیت )مراکز انتظامی(:  -5

 دارای پاسگاه انتظامی می باشد.

دبیرستان پسرانه و دخترانه و  دبستان، مدرسه راهنمایی پسرانه، دخترانه و مختلط،شامل: ، فرهنگی -مراکز آموزشی -6 

 کتابخانه.

وجود ایستگاه آتش نشانی، برای تامین ایمنی در پایگاه اسکان موقت الزم می باشد. و از : ایمنی )ایستگاه آتش نشانی( -7

فاصله از کل روستاهای بخش مرکزی تنها در روستای مایوان، ایستگاه آتش نشانی وجود دارد. لذا برای امتیاز دهی به روستاها، 

 سطح بندی شده است. طبقه، 4در این مراکز 

  صندوق پستی، پست بانک و مخابرات، شامل: امکانات ارتباطی و مخابرات -8

برای ایجاد پایگاه اسکان موقت، نیاز به وجود ساختمان های مناسب برای این منظور می : وجود ساختمان مناسب -3 

ستاهایی که ساختمان مناسب برای مکان یابی داشته اند را شناسایی کرده و با توجه به باشد. لذا با بررسی ای که صورت گرفت رو

 العه، سطح بندی روستاها انجام شد.تعداد این ساختمان ها در روستاهای مورد مط

از آنجایی که ایجاد پایگاه اسکان موقت در مدیریت بحران، به صورت موقتی بوده و : نزدیکی به سکونتگاه اصلی -11

الزم است در این مدت روستائیان که عموماً به زمین و کشاورزی وابسته اند، بتوانند با کار برروی زمین کشاورزی، امرار معاش 

، محدوده GISکنند. لذا در مکان یابی این پایگاه ها باید به فاصله از سکونتگاه قبلی نیز توجه شود. بنابراین با استفاده از نرم افزار 

ستان را به گونه ای پهنه بندی نمودیم تا مکانهایی که تراکم روستاها بیشتر است در اولویت برای مکان یابی بخش مرکزی شهر

 نشان داده شده است. (34) 34شکل باشند. امتیاز هر کدام از این سطوح انتخابی و نحوه پراکنش این سطوح انتخابی، در 

نیز برای تأمین ایمنی بیشتر پایگاه اسکان موقت ضروری است. توجه به این زیرشاخص : فاصله از تجهیزات خطرزا -11

لذا با بررسی که انجام شد در محدوده بخش مرکزی فاروج، وجود تاسیسات برقی می تواند خطراتی را در صورت وقوع مجدد 

ق می باشد که رعایت مخاطرات طبیعی در پی داشته باشد. این تأسیسات شامل شبکه انتقال برق پرفشار، پست برق و نیروگاه بر



 
حریم از این تأسیسات ضروری است. از طرفی نزدیکی به این تأسیسات نیز یک مزیت می تواند باشد؛ پس همانطور که در جدول 

 آمده است نزدیکی زیاد و فاصله خیلی زیاد از این تأسیسات نامناسب می باشد. 3شماره 

 سیستم تصفیه آب.آب، برق، گاز و : شامل، وجود امکانات زیربنایی -12

روش کار به این ترتیب می باشد که روستاهایی که به خدمات مورد نظر دسترسی دارند مشخص شده و براساس روش 

 4وارد شده و در نهایت با جمع امتیاز هر روستا و سطح بندی جمع امتیاز ها در  روستاکارکردی، امتیاز هر کارکرد و خدمات برای 
و  دن سطح برخورداری روستااها، از عملکرد مورد نظر به دست آمده است. در مرحله بعد با وارد کرطبقه، سطح برخورداری روست

 ، نقشه های امکانات روستا تهیه شده است.GISامتیاز هر سطح )که براساس تحلیل سلسله مراتبی بدست آمده(، به محیط 

 نات کالبدی مورد نظراز امکا روستاهای بخش مرکزی فاروج برخورداری: وضعیت 5شکل شماره 
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 موثر در مکان یابی پایگاه اسکان موقت ی()شاخص هاتعیین ضریب ارجحیت الیه ها -5-2

های موثر )معیارها( بایست الیهها، مییابی و ادغام نمودن نقشهپس از تهیه نقشه های مورد نیاز برای ضرب رستری جهت مکان

ها را با یکدیگر گیری به مقیاسی تبدیل شوند که بتوان آنها را با استفاده از قواعد تصمیمیابی را استاندارد کنیم. یعنی الیهمکاندر 

تک معیارهای مورد (. بدین منظور از روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده شده است. بنابراین ابتدا تک3: 3133ادغام کرد )شهابی، 

یابی پایگاه اسکان موقت در ه نموده و میزان اهمیت نسبی هر جفت را بر اساس میزان ارزش و اهمیت آن در مکانبررسی را مقایس

نفر کارشناس خبره، تکمیل گردید و پس از  14ها توسط کنیم. همانطور که قبالً عنوان شد، این پرسشنامهیک ماتریس وارد می

های زوجی، تولید مقایسه  Expert Choiceافزار با استفاده از نرم آوری آراء و محاسبه میانگین هندسی نظراتجمع

. در ادامه به علت حجم زیاد مطالب فقط دو ه مراتبی انجام شدمراتب، محاسبه اوزان و میزان ناسازگاری در فرایند سلسلسلسله



 
دن ماتریس زیرشاخص ها، در متن مقاله نمونه ماتریس از شاخص های اصلی محیطی و کالبدی به عنوان نمونه آورده شده و از آور

 خودداری شده است.

 با احتساب میانگین هندسی های محیطیزیرشاخص(: ماتریس و وزن نهایی 3جدول شماره )

 
 وزن نهایی توپوگرافی سیل خیزی زمین لغزش زلزله خیزی

 4.653 6.3 4.5 1.4 3 زلزله خیزی

 4.113 4.3 1.3 3 4.13 زمین لغزش

 4.341 1.6 3 4.43 4.11 سیل خیزی

 4.453 3 4.13 4.14 4.33 توپوگرافی

 3 جمع CR = 0.01 ضریب سازگاری
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 موثر در مکان یابی با احتساب میانگین هندسیزیرشاخصهای کالبدی (: ماتریس و وزن نهایی 4جدول شماره )
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به دست آمد. که مشخص است،  3/4 کمتر ازنیز  CRمیزان ها به دست آمد و وزن هر یک از عاملجام محاسبات، بعد از ان

های به دست آمده برای انجام توان از وزنو می استگرفته به آن دارای پایداری های تعلقشده ما با ارجحیتتنظیم هایماتریس

 استفاده کرد.  GISدر  Raster Calculatorعملیات ریاضی در محیط 

ها به ضرب اهمیت معیارها در وزن گزینهحاصل از مجموعدر مرحله بعد وزن نهایی هرگزینه )طبقه( در یک فرایند سلسله مراتبی 

 . جدول زیر وزن نهایی طبقات برای تهیه نقشه زلزله خیزی را نشان می دهد.آیددست می

 برای تهیه نقشه زلزله خیزی شدهعریف(: ضرایب اهمیت معیارها و طبقات ت5جدول شماره )

 الیه ها ردیف
وزن الیه 

 ها
 توصیف الیه درجه خطر

وزن 
 طبقه

 وزن نهایی 

3 

فاصله از 
 گسل

4.611 

 4.145 4.56  1444بیشتر از  بی خطر

 4.335 4.133 1444تا  1444بین  کم خطر 1

 4.445 4.433 3444تا  1444بین  نسبتاً کم خطر 1

 4.414 4.446 3444متر از ک پرخطر 4



 
 :5ادامه جدول

 الیه ها ردیف
وزن الیه 

 ها
 توصیف الیه درجه خطر

وزن 
 طبقه

 وزن نهایی 

6 

جنس 
 خاك

4.116 

 4.635 4.314 ( Cمخلوط) بی خطر

 4.456 4.133 ( 1فالت ها و تراسهای فوقانی) کم خطر 5

 4.414 4.433 (4( و دشت های دامنه ای)1تپه ها) نسبتاً کم خطر 3

 4.433 4.46 (3کوهها) پرخطر 3

3 

نوع 
 سازند

4.333 

 4.433 4.644 خاك های آهکی بی خطر

 4.464 4.143 خاك های آبرفتی کم خطر 34

 4.411 4.311 مارن  نسبتاً کم خطر 33

 4.431 4.431 شیل  پرخطر 31

31 

 4.453 شیب

 4.414 4.665 درصد 6کمتر از  بی خطر

 4.433 4.133 درصد 3تا  6بین  کم خطر 34

 4.443 4.343 درصد 36تا  3بین  نسبتاً کم خطر 36

 4.441 4.464 36بیشتر از  پرخطر 35

 3 4 - 3 جمع

 3131های پژوهش، مأخذ: یافته   

 تهیه نقشه نهایی مکان بهینه پایگاه اسکان موقت در مدیریت بحران -5-3

وارد مدل  اند،بندی مجدد شده و برای ورودی مدل آماده شدههایی که طبقهها، باید نقشهبعد از محاسبه وزن الیهدر این مرحله 

و با استفاده از  GISافزار ها در محیط نرمهای به دست آمده را نیز وارد کرد و در مرحله آخر با تلفیق الیهشده و وزن

Extention ( تحلیل مکانیSpatial Analysysنقشه مجموع امتیاز معیارهای مختلف به دست می ،)بندی الیه آید که با طبقه

مناسب، نسبتاً مناسب و نامناسب، خروجی حاصل از مدل فوق، نقشه مکان بهینه برای احداث پایگاه اسکان طبقه کامالً مناسب،  4به 

دهد باید ای که قسمت کامالً مناسب را نشان می. یعنی اگر نیاز به احداث پایگاهی برای اسکان موقت شد، لکهمی باشداضطراری 

 د. شوقت در نظر گرفته ایگاه اسکان مواولویت اول برای ایجاد پبه عنوان 

در این بررسی برای رسیدن به نقشه نهایی ابتدا دو نقشه پهنه بندی انواع مخاطرات طبیعی و امکانات کالبدی روستاهای نمونه 

ح تهیه شد و از تلفیق این نقشه ها، نقشه نهایی مکان بهینه استقرار بدست آمده است. که در ادامه روند رسیدن به این نقشه را توضی

 می دهیم.

همانطور که قبالً توضیح دادیم برای رسیدن به این نقشه نیز،  تهیه نقشه پهنه بندی خطر در بخش مرکزی فاروج: -

، براساس عامل های موثر که قبالً نیز توضیح داده شد، تهیه شده توپوگرافیو  سیل خیزی، زمین لغزش، زلزله خیزیچهار نقشه 

 ز تلفیق این نقشه ها نقشه پهنه بندی خطر در سطح منطقه مورد مطالعه بدست آمده است.است که در ادامه آمده است. و ا



 
 نقشه های پهنه بندی بخش مرکزی فاروج با توجه به پدیده های زلزله، سیل، لغزش و توپوگرافی(: 6شکل شماره )
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روستا در پهنه کامالً مناسب قرار گرفته و فقط  33ل روستاهای مورد مطالعه با توجه به نقشه زلزله خیزی مشخص شد که، در ک

روستای آق چشمه، ارمودآقاچی، برگرد و هشت مرخ در سطح نامناسب قرار دارند و اگر زمین لرزه ای اتفاق بیافتد این روستاها  4

 د داشت.بیشتر در معرض آسیب دیدگی قرار خواهن

وستاهای بهار سفلی و علیا، خرق، امیرآباد، ینگه قلعه، مردکانلو، زیکانلو، خسرویه، چری، سنگلی با توجه به نقشه سیل خیزی، ر

شیرین، پیرعلی و کواکی در پهنه نسبتاً مناسب قرار گرفته و روستاهایی اسطرخی، آق چشمه، ارمودآقاچی، بیرك سفلی و باش محله 

 ی قرار دارند. در پهنه نامناسب قرار دارند و بیشتر در معرض سیل زدگ

ای مکان یابی پایگاه اسکان با توجه به نقشه زمین لغزش، در قسمت شمالی بخش خطر وقوع زمین لغزش کمتر می باشد و بر

، کامالً مناسب می باشد ولی نواحی غربی و جنوب غرب بخش برای این منظور نامناسب می باشد و روستاهای خسرویه، موقت

ند و از این نظر محله و آق چشمه که در این پهنه قرار دارند شدیداً در معرض زمین لغزش قرار دار هشت مرخ، کالته شاه میر، باش

 کامالً نامناسب می باشند. پایگاه اسکان موقتبرای مکان یابی 

 کامالً مناسب می باشد ولی نواحی، با توجه به نقشه توپوگرافی، قسمت شمالی بخش، برای مکان یابی پایگاه اسکان موقت

روستا در این پهنه قرار دارند و از این نظر برای مکان یابی  35غربی و جنوب غرب بخش برای این منظور نامناسب می باشد که 

  نامناسب می باشند. ،پایگاه اسکان موقت

ه الیه در این مرحله بعد از اینکه تمامی امکانات کالبدی، تبدیل ب تهیه نقشه امکانات کالبدی روستاهای مورد مطالعه -

با توجه به وزن هر طبقه یا سطح به نقشه های گویا تبدیل شد. به مانند مرحله پهنه بندی مخاطرات طبیعی، با تلفیق و  های رقومی شده،

الیه های مربوط به هرکدام از امکانات کالبدی، نقشه نهایی امکانات کالبدی روستاها تهیه شده است که در ادامه آمده است )شکل 

 (.3شماره 
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درصد ار مساحت بخش مرکزی شهرستان فاروج شرایط مناسب و کامالً  63.6توان گفت تقریباً ، می3شکل شماره با توجه به 

ات های طبیعی و دوری از مخاطراز نظر شاخص، روستا 61از روستاهای بخش یعنی درصد  36مناسب را برای مکان یابی دارد. که 

روستای آق چشمه، ارمودآقاچی و هشت مرخ در پهنه نامناسب و  1برای ایجاد پایگاه اسکان موقت، مناسب می باشند؛ و فقط 

 گاه اسکان موقت مناسب نمی باشند.نسبتاً مناسب قرار دارند و در معرض خطر بیشتری قرار دارند، لذا برای مکان یابی پای

ای مایوان باالترین امتیاز کالبدی را برای مکان یابی پایگاه اسکان موقت، گرفته است. و ، تنها روست3شماره  شکلبا توجه به 

 15روستاهای سه گنبد، چری، باش محله، خرق و ینگه قلعه در سطح بعدی قرار دارند و برای مکان یابی شرایط مناسبی دارند. ولی 

 باشد.دار نمی روستای مورد مطالعه از امکانات کالبدی مناسبی برخور

در مرحله نهایی کار، بعد از مشخص شدن شرایط طبیعی و امکانات کالبدی روستاهای  تهیه نقشه نهایی مکان یابی: -

تولید  بخش مرکزی شهرستان فاروج، با تلفیق امتیاز نهایی پهنه ها از دو مدل فوق، نقشه نهایی مکان یابی بهینه پایگاه اسکان موقت

بیعی یعنی دوری از انواع عوامل موثر در مخاطرات و هم داشتن امکانات کالبدی مورد نیاز، مدنظر می شود که در آن هم شرایط ط

 ای مکان یابی بهینه نشان می دهد.قرار گرفته است. نقشه زیر خروجی این مدل می باشد و شرایط روستاها و امتیاز آنها را بر

 هنه بخش مرکزی شهرستان فاروج (: نقشه نهایی مکان بهینه اسکان موقت در پ3شماره ) شکل
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با توجه به نقشه فوق، روستاهای مایوان و چری باالترین امتیاز را برای مکان یابی پایگاه اسکان موقت، گرفته است. و دو 

برخوردار می باشند که دلیل آن عالوه بر کمبود  ر پایگاهبرای استقراروستای آق چشمه و ارمود آقاچی از شرایط نامناسب 

امکانات کالبدی، بیشتر تحت تاثیر زلزله خیزی و قرارگیری در حریم مصوب گسل می باشد. در یک تقسیم بندی کلی تر می توان 

 ی پایگاه اسکان موقتدرصد از شرایط نامناسب برای مکان یاب 44درصد روستاهای مورد مطالعه از شرایط مناسب و  54گفت که 

 برخوردار می باشند. 

 نتیجه گیری -3-3

 با. دارد دنبال به نیز فراوانی خسارات اجتماعی مالی، و جانی خسارات بر عالوه افتد، می اتفاق بحران وقوع زمان در که آنچه

 از دیدگان آسیب موقت اسکان رایب هایی مکان اجرای و بینی پیش برای بشر، سرپناه و مسکن مقوله باالی بسیار اهمیت به توجه

 در بحران مدیریت ریزان بخش برنامه مهم وظایف از یکی. است اساسی اولویت و تقدم دارای بلکه ناپذیر اجتناب امری ، حوادث

 . است موقت و اسکان اضطراری برای جدی های بینی پیش اجرایی، و ریزی برنامه سیستم هر

ی موجود جهت مکانیابی و اهمیت مکانیابی اسکان موقت در نواحی شهری و روستایی پیرو مبانی نظری و ضوابط و معیارها

ذکر شده، با مرور تحقیقات مشابه انجام شده در این زمینه اقدام به  شدن خسارات، جهت پاسخ به سوال جهت امنیت و کمتر

ه شده است. طی روند ذکر شده جهت انتخاب معیارهای گوناگون محیطی و کالبدی شد که به طور مفصل در این پروژه آورد

 . مکانیابی اسکان اضطرار در منطقه مورد مطالعه به نتایج زیر رسیدیم

توان گفت که عوامل محیطی بیشترین وزن و اولویت اول را در میبر اساس نظر کارشناسان، ابتدا با محاسبه شاخصهای اصلی 

به دست آمد. بنابراین ماتریس  43/4شد نیز کمتر می 34/4ه که باید از محاسبه شد CRمکان یابی پایگاه های اسکان موقت دارند 

باشد و الزم است در مکان یابی این پایگاه ها توجه بیشتر به های تعلق گرفته به آن دارای پایداری میهای تنظیم شده با ارجحیت

  کمتری در مکان یابی داشته باشند.و ضریب اهمیت  دومهای محیطی صورت گیرد و عوامل کالبدی نیز در اولویت شاخص

با تلفیق امتیاز نهایی پهنه ها که در آن هم شرایط طبیعی یعنی دوری از انواع عوامل موثر در مخاطرات و هم داشتن انتها  در

ی مایوان و روستاهانهایی مکان یابی بهینه پایگاه اسکان موقت می باشد نقشه امکانات کالبدی مورد نیاز، مدنظر قرار گرفته است، 

 .چری باالترین امتیاز را برای مکان یابی پایگاه اسکان موقت، گرفته است
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