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 چکیده

خیز دنیا است، الزم است مدیریت روستایی قدرت باالیی در مواجهه با حوادث ناگوار طبیعی داشته باشد. ایران از کشورهای بالکه : با توجه به اینهدف

های پشتیبانی مدیریت بحران در دستور کار سازمان پیشگیری و مدیریت بحران در شهرها و روستاها های اخیر احداث پایگاهبرای این منظور، در سال

ها، مطالعه، بررسی و انتخاب مکان مناسب برای استقرار این نوع کاربری استت. ایتن ته است. یکی از موارد قابل توجه قبل از احداث این پایگاهقرار گرف

 های اسکان موقت در مدیریت بحران، در سطح روستاهای بخش مرکزی شهرستان فاروج تهیه شده است. یابی بهینة پایگاهپژوهش با هدف مکان

 های فاکتور فازی تهیه شد و سپس،ها، نقشهسازی الیهگردآوری و آماده از پس تحلیلی، -توصیفی تحقیق روش چارچوب در ،اساس این بر: شرو

انجام گرفت. در مرحلة بعدی،  Expertchoice افزارنرم مراتبی درفرآیند تحلیل سلسله از استفاده با مطالعه مورد هایشاخص و معیارها دهیوزن

دیگر تلفیتق و در پوشانی شاخص و وزن فازی با یکهای هم، بر مبنای مدلArcGIS افزارنرم های اطالعاتی )محیطی و کالبدی( در محیطالیه

 نهایت، از ترکیب نتایج، نقشة نهایی مکان بهینة پایگاه اسکان موقت تولید شد. 

یتابی درصد در از شرایط مناسب برای مکتان 56اروج در شرایط کامالً مناسب و درصد روستاهای بخش مرکزی ف 4: نتایج نشان داد که هایافته

 درصد روستاها از شرایط نامناسب برای این منظور برخوردار هستند. 40های اسکان موقت برخوردارند و در مقابل، پایگاه

ها، عدم همکاری به موقع کارشناسان در ود در سازمان: نبود اطالعات کافی در سطح روستاها، عدم دسترسی آسان به اطالعات موجهامحدودیت

 یابی.های مکاننامة ضریب ارجحیت شاخصتکمیل پرسش

ویژه حوزة مدیریت بحران است. این پژوهش با ریزی پیش از وقوع بحران از مسائل مهم پیش روی مدیران روستایی، به: برنامههااصالت و ارزش

 ین راه گام برداشته است.های نوین در ااستفاده از تکنیک

 پوشانی، شهرستان فاروج، همGIS ،AHPیابی، مدیریت بحران، پایگاه اسکان موقت، مکان ها:واژهکلید
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 طرح مسأله. 1. 1
 بته شتمار دنیتا خیتزبال کشورهای از یکی جزو ایران، کشور

 بالیتای نتوع 40از  دهتدمتی نشان آمارها که طورهمان. رودمی

 وقوع به ایران در آن مورد 31 دهد،می رخ جهان در که طبیعی

 کته شتد باعث کشور در طبیعی چنین بالیای وجود. پیونددمی

باشتد  خیتزیبتال زمینتة در هتانج نخست ده کشور جزو ایران

 کته (41-60، صتص. 1390)شجاع عراقی، توالیی و ضتیائیان، 

 و زلزلته، ستیل جمله از طبیعی؛ مترقبةغیر حوادث تکرار و بروز

در ایتن میتان، . رودبه شتمار متی آن هایویژگی از زمین رانش

 منتتاطق جملتته از خراستتان نیتتز، استتتان شتتمالی هتتایبختتش

هتای ویژگتی بتودن،دارا ختاطر بته هکت استت کشور کوهستانی

 توپتوگرافی شرایط نیز و شناختیزمین و خیزیلرزه اکولوژیکی،

 شتده واقع متوسط باال و خطر با منطقه یک در خاص، اقلیمی و

 ستیل،: ماننتد گوناگون؛ طبیعی سوانح و مخاطرات معرض در و

دارد  قترار کتوه ریتزش و زمتین لغتزش، رانتشزمین لرزه،زمین

(. 65، ص. 1385 شمالی، خراسان اسالمی انقالب مسکن )بنیاد

 مختاطرة چنتدین ستالههتر تقریبتاً شدهانجام مطالعات اساسبر

 بته گستتردگی توجته که با افتدمی اتفاق این منطقه در طبیعی

 منتاطق در مختاطرات، ایتن اکثتر تتثيیر روستایی، حوزة مناطق

 .است روستایی

 دایمتی هتایرودخانه یزیخسیل منطقه، باالی خیزیلرزه توان

از یک سو و از ستوی دیگتر،  فصلی آبراهة هایشبکه بودنطغیانی و

 در گزینتیستکونت افتاده،دور و ایحاشیه هایمحیط در قرارگیری

 طبیعتتی ناپایتتداری ستتوانح طبیعتتی، خطتتر معتترض در هتتایمکتتان

 ایتن به عنایت با و مطالعه مورد هایحوزه روستایی نقاط از تعدادی

-بتر مطالعته متورد منطقة در موجود هایاکثر ساختمان که مطلب

شتمالی  خراستان بنیتاد مستکن توستط شدهانجام هایطرح اساس

 ستوانح برابتر در کمتی مقاومتت و هستتند گتل و خشتت از عمدتاً

 متالی و جتانی خستارات تا کنون موجب دارند؛ این وضعیت طبیعی

 روستتایی هتایهمجموعت ویتژهبه استان، روستایی مناطق به فراوانی

 .(25 ، ص.1392است )اسماعیلی،  مطالعه شده مورد

 ریتزیبرنامه ضرورت منطقه، در طبیعی حوادث گونهاین وقوع

مکتانی  ایجتاد بتر عتالوه بتواند حاديه که از بعد( بحران مدیریت)

کته  باشتد مکانی غیره و اجتماعی امنیتی، کالبدی، نظر از مناسب

 عادی زندگی به سریع بازگشت و دشو حفظ هاآن در انسانی شثن

 گفتت بتتوان شتاید. کنتد دیده را فراهمآسیب هایانسان برای را

بحتران  وقوع از قبل ریزیبرنامه هدفی، چنین به یابیدست الزمة

 اساستی بنتابراین، واقعیتت .خطر است مستعد مناطق در حاديه و

 رد ستوانحی چنین با مواجهه در که است این سوانح مورد این در

 ايترات حتالی کته در انجام داد، تواننمی چندانی کار وقوع، لحظة

حتداقل  بته یتا کترد خنثتی توانمی قبل از ریزیبرنامه با را هاآن

 (.6-7، صص. 1976، 1آندرو)رساند 

 از ناشتی دیتدگانآستیب نیتاز تریناصلی کهاین به توجه با

 وقتوع از بعتد تتواننمتی استت و سترپناه یک داشتن مخاطرات

 تهیته را دیتدگانآسیب برای مناسب هایمکان سرعتبه حاديه،

 از مناستب هتایمکان هایی،بحران چنین وقوع از قبل دید. باید

 امنیتت، ها و امکانات کالبدی، داشتتنکاربری به دسترسی)نظر 

 دیتدگانآستیب بترای را( غیتره و خیتزمخاطره مناطق از دوری

-60، صص. 1390ئیان، کرد )شجاع عراقی، توالیی و ضیا فراهم

-مکتان معمتوالً ایتران (؛ ولی تجربه نشان داده است کته در41

 پتس تجربی صورت به دیدگانآسیب اسکان موقت برای گزینی

توستط  الزم استتانداردهای گترفتننظتردر بتدون بروز سانحه از

 رعایت عدم است بدیهی .گیردمی انجام رسانیامداد هایسازمان

 مراتتب بته حتی دیگری فاجعة است نصحیح ممک گزینیمکان

باشد )گیوه چتی، عطتار،  داشته دنبال به اولیه از سانحة تروخیم

( که 101-118، صص. 1392رشیدی ابراهیم حصاری و نصبی، 

تتوان بته البته تنها با ایجاد و یا افزایش تعداد ایتن مراکتز نمتی

-های اصلی دستاهداف مدیریت بحران دست یافت. یکی از راه

یتابی ی به این امر توجه به اهداف توسعة پایدار در نحوة مکانیاب

این مراکز استت )خستروی، موستوی و خاکستاری رفستنجانی، 

 بترای مناستب مکتان انتخاب راستا، همین (. در94، ص. 1389

 طلبد؛می را ایجانبههمه بررسی و مطالعه ها،پایگاه استقرار این

 ستبب هتای مناستب،یتتموقع در مذکور هایپایگاه احداث زیرا

 بته یتابیدستت در جهتت آن بیشتتر وریبهره و کارایی افزایش

و  شیخ آل)است  بحرانی در شرایط خصوصبه نظر، مورد اهداف

 .(2، ص. 1385 حسینیان،

 متدیریت مراحتل گترفتننظتردر با تحقیق حاضر رو، این از

 بهینتة هتایمکتان تتا است آن بر زده،یک منطقة بحران بحران

 بترای را احتمتالی هتایاز بحتران دیتدگانآستیب موقت ناسکا

 تلفیتق بتا و داده قترار بینتیپتیش متورد منطقة مورد مطالعته،

 تسهیالت ایجاد با را بحران مدیریت علمی، صحیح و ریزیبرنامه

 کنتد؛ یاری موقت مناسب اسکان هایمکان شناخت جهت الزم

ستریع  برقتراری امکتان ستانحه، وقتوع صتورت در که طوری به

 . شود میسر دیدهمردم آسیب برای هااردوگاه
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-شده، تحقیق حاضر در پتی پاستخبا توجه به مقدمات ارایه

 گویی به این سؤال شکل گرفته است:

یابی مراکتز استکان موقتت بترای نقتاط الگوی مناسب مکان

ای کته بته روستایی بخش مرکزی شهرستتان فتاروج، بته گونته

د و متناستب بتا معیارهتای ايربخشی مدیریت بحران کمک کنت

 توسعة پایدار باشد، چیست؟

 . پیشینۀ نظری تحقیق2. 1

گرفتتته در هتتر زمینتتة هتتای قبلتتی صتتورتمطالعتتة پتتژوهش

تواند برای محقق جهت شناخت موضتوع و تطبیتق تحقیقی می

اهداف مطالعه، مؤير واقع شود. در این بخش به طور خالصته در 

جی کته در رونتد تهیته و ( بخشی از آيار داخلی و خار1جدول )

 کنیم.اند، اشاره میتکمیل این پژوهش نقش داشته

یابی اسکان موقتمکان با ارتباط در شدهانجام تحقیقات -1جدول 

 1393های پژوهش، مثخذ: یافته

 نویسنده عنوان نتایج

 موجود مکانی خصوصیات و دسترسی معیارهای داد نشان نتایج

 مناسب مناطق ،یابیمکان نداردهایاستا و معیارها سایر بین در

 .برخوردارند بیشتری اهمیت از موقت اسکان جهت

و  GISیابی اسکان موقت پس از زلزله با استفاده از مکان

 مطالعة موردی: منطقة شش شهر شیراز ،AHP تکنیک

گیوه چی، عطار، رشیدی 

 ابراهیم حصاری و نصبی

(1391) 

در  که شدهعی تدوینفر معیار تعدادی و اصلی معیار سیزده

-بر و کرده معرفی شود،می را شامل معیار چهار و بیست مجموع،

 چهارده Arc GIS افزاردر نرم گرفتهمحاسبات صورت اساس

 سانحة دیدگان موقت اسکان آلایده هایمکان عنوان به را، مکان

 .کنندمعرفی می تهران شهرداری یک منطقة در

 GISاز ادهاستف با موقت اسکان یابیمکان
 امیدوار، نوجوان و برادران شرکاء

(1389) 

 باز فضاهای کاربری،: کالن شاخص از سه استفاده با

-بردارندة زیردر یکهر که ارتباطی و شبکة شهری

 هایکردن مکانمشخص به اقدام است، هاییشاخص

 اند.مکان( کرده )پانزده موقت اسکان جهت مناسب

استفاده  با زلزله بازماندگان موقت ناسکا هاییابی اردوگاهمکان

 AHP از
 (1389)کوهبنانی  نیرآبادی و

 را موقت اسکان اجرای عملیات برای هامکان بهترین

 منطقه این هایپارك ویژه برخیبه منطقه باز فضاهای

 انددانسته شهری

 از دیدهآسیب هایجمعیت موقت اسکان اماکن یابیمکان

 مکانی اطالعات مسیست از استفاده با زلزله
 ( 1385)ایرانمنش  و اشراقی

 از کافی فضاهای کمبود دهندةنشان تحقیق، نتایج

 استقرار جهت شهری باز فضاهای و هاپارك جمله

 در امر این که است زنجان شهر سطح زدگان درزلزله

-دیده می هابخش سایر از ترواضح شهر مرکزی بافت

 .شود

 دیدگانآسیب موقت اناسک هایمحل بهینة یابیمکان

 استفاده با شهری مناطق موردی در مطالعة زلزله از ناشی

 زنجان شهرGIS و معیاریچند هایروش از

احد نژاد روشتی، زلفی و 

 (1390)شکری پور دیزج، 

 اماکن استقرار جهت کل منطقه اراضی بندیوی اقدام به پهنه

 اولویت ایدار که را مکان کرد و ده زدگانزلزله موقت اسکان

 .کنندمی معرفی هستند، این منظور برای بیشتر

 زلزله، موقت بازماندگان اسکان هایاردوگاه یابیمکان و ریزیبرنامه

 تهران ( شهر6 ناحیة) یک منطقه موردی: نمونة
 ( 1383)نظری  اسدی

در کشور  زلزله خطر نسبی بندیپهنه تهیة نقشة

 از ایپارهیابی مکان برای آن از سپس، ترکیه و

 گرفت.می بهره شهری هایکاربری

 (2010) 2سول تودس بندی خطر زلزله در کشور ترکیهپهنه

 زنجیرة اصلی هاینتایج تحقیق حاکی از آن است که مشخصه

به  منجر که است مختلف هایارجحیت و اهداف حضور امداد

 شوندمی عمل در ناکارایی و بالقوه تضادهای

 به دهیپاسخ برای امداد زنجیرة رد یابی تسهیالتمکان

 ناگهانی بالیای

 3بالکیک
(2008) 

با استفاده از  AHP و مدل GIS افزاروی با استفاده از نرم

یابی مناطق معیارهای اجتماعی اقتصادی و محیطی به مکان

 خطر پرداختکم

 خطر در کشور مقدونیهیابی مناطق کممکان
 4کاترینا دونوسکا

(2012) 

توان دریافت که تتا کنتون ی بر تحقیقات مرتبط میبا مرور

یابی مورد نظتر بتا توجته بته کارکردهتای ای برای مکانمطالعه

شده در این پژوهش در مناطق های پیشنهادخاص آن و با روش

 روستایی و سطح منطقه مورد مطالعه صورت نگرفته است.
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 شناسی تحقیق. روش2
 . قلمرو جغرافیایی تحقیق1. 2

درجته و  88درجه تا  58ش در مختصات جغرافیایی این بخ

درجته و  37دقیقه تتا  45درجه و  36دقیقه طول شرقی و  55

متری از سطح  1500دقیقه عرض شمالی در ارتفاع متوسط  40

دریا واقع شده است. از جهت شمال غرب به اسفراین و از شترق 

به شهرستان قوچان در استان خراستان رضتوی و از شتمال بته 

بخش مرکتزی  شود.خبوشان شهرستان فاروج منتهی می بخش

شهرستان فاروج در حال حاضر دارای سه دهستان است. جدول 

زیر تقسیمات اداری سیاسی و تعداد جمعیت و ختانوار و تعتداد 

 دهند.ها را نشان میآبادی هر یک از دهستان

 االترتقسیمات سیاسی و موقعیت بخش مرکزی فاروج در تقسیمات ب -1شکل 
 1390مثخذ: استانداری خراسان شمالی، 

 

 1390های بخش مرکزی شهرستان فاورجتعداد جمعیت، خانوار، آبادی، دهستان -2جدول 
 1390مثخذ: استانداری خراسان رضوی، شناسنامه آبادی شهرستان فاروج، 

 دهستان
مرکز 

 دهستان

 آبادی دارای

 سکنه )تعداد(

آبادی خالی از 

 سکنه )تعداد(

ار خانو

 )تعداد(

جمعیت 

 )تعداد(

درصد از جمعیت روستایی 

 شهرستان

 3/21 8381 2364 0 27 ینگی قلعه سنگر

 5/20 9744 2932 1 11 مایوان شاه جهان

 20 7246 2125 1 20 چری فاروج

 . روش تحقیق2. 2
و  یاساس هدف از نوع کاربردنوشتار بر نیدر ا قیروش تحق

-آن بتر کیتئور یاست. مبان یلیتحل -یفیتوص ت،یاساس ماهبر

ها و و مراجعه به ستازمان یاخانهکتاب ،یاساس مطالعات اسناد

بتا مراجعته بته  ،تیمربوطه انجام گرفته است. در نها یهاارگان

 ،شدهیگردآور عاتصحت اطال ی،دانیمحل مورد نظر به روش م

 قرار گرفت.  یابیمورد ارز

-ع موجود و متدلوض لیتحلوهیپژوهش، از روش تجز نیا در

 جتادیا یابتدا بترا ،منظور نه ایها استفاده شده است. بداده یساز

 یهتاکته متشتکل از داده ییایاطالعات جغراف ستمیس ةداد گاهیپا

اطالعتات  استت، یبته صتورت رقتوم یفیتوصت یهاو داده ییفضا

مربوط و بته کمتک  یهانقشه ی( از رومحیطی و کالبدی) ییفضا

 ،و ستپس دشت رهیو ذخ یمرجع و رقوم نیزم، ArcGIS  افزارنرم
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 د،شتمتصل  ییو به اطالعات فضا ستمیوارد س ،یفیاطالعات توص

 .دشوفراهم  لیتحلوهیتجز تیتا قابل

مورد نظر با استتفاده از  یهاداده قیبه منظور تلف از این رو،

متورد نظتر  یهانقشه یهاهیهر کدام، ابتدا ال یگذارریتثي زانیم

دقتت  شیبه منظور افتزا ،و سپس 5شده یسازسانکیو  دیبازتول

پایگتاه استکان موقتت  یابیتير در مکانؤم یرهایدر انتخاب متغ

 لیتتحل نتدآیاز روش فر رهتایمتغ نیتا یبنتدتیلوو او روستایی

 نیتاستتفاده شتد. پتس در ا یو مدل منطق فاز 6یمراتبسلسله

 یانامته، پرستشهتابرای تعیین ضریب ارجحیت شاخص مرحله

نظتر و متدیران کارشناسان صاحبگروه  دوشد و توسط  یحطرا

نفتر بته  30 ،مجمتوع درشد که  لیتکم محلّی روستاهای نمونه

 Expert افتزارجتواب کامتل دادنتد و از نترم ،نامتهپرسش نیا

Choice سلستله دیتتول ،یزوجت یهاستهیبه منظور انجام مقا-

-ستلهسل نتدآیدر فر یناستازگار زانیتاوزان و م ةمراتب، محاسب

در مدل  هاهیبا استفاده از وزن ال ،تیدر نها .استفاده شد یمراتب

AHP یابیتير در مکتانؤمختلتف مت یهانقشته یپوشتانو با هم 

 نهیبه ة، نقشArcGISافزار با استفاده از نرم پایگاه اسکان موقت،

 میترست ،نمونته یدر روستاهاجهت استقرار پایگاه اسکان موقت 

 (. 2)شکل  دش

  های تحقیقغیرها و شاخص. مت3. 2
های مکانی است که تثيیر فراوانتی یابی از جمله تحلیلمکان

هتای مختلتف انتدازی فعالیتتهای ایجتاد و راهدر کاهش هزینه

های دارد. به همین دلیل یکی از مراحل مهم و ايرگذار در پروژه

االمکان همتة های نهایی باید حتیرود. مکاناجرایی به شمار می

-و قیود مورد نیاز را ارضا کنند. برای اجرای یتک مکتان شرایط

یابی موفق الزم است کلیة عوامل مؤير در ستطح منطقتة متورد 

هتای مناستب در قالتب خروجتی مطالعه بررسی شتود و مکتان

گیران نهتایی قترار یابی در اختیار مدیران و تصمیمفرآیند مکان

(. 41، ص. 1390گیتترد )شتتجاع عراقتتی، تتتوالیی و ضتتیائیان، 

 ( آورده شده است.2یابی در شکل )معیارهای مؤير در مکان

 
 مراحل انجام کار برای انتخاب پایگاه اسکان موقت در مدیریت بحران روستایی -2شکل 

 1393های پژوهش، مثخذ: یافته



 13/  پیاپی  1  شمارۀ                                              ریزی روستایی           پژوهش و برنامه مجلّه                                                                            104            

 نظری تحقیق مبانی .3

 یتک ستری برگیرنتدةدر بایتد بحتران مدیریت مدیریت بحران:

 استاس تتابعبتر کلتی، طور به و بوده پویا و یوستهپ اقدامات عملیات و

 دهتتی،ریتتزی، ستتازمانبرنامتته متتوارد شتتامل کتته متتدیریت کالستیک

، 1378استوار استت )نتاطق الهتی،  است، کنترل و رهبری تشکیالت،

 تتدابیر و نظری مفاهیم مجموعة مدیریت بحران، حقیقت، (. در5 ص.

 بعتد از و قبتل هنگام، انحسو با مقابله جهت ریزیابعاد برنامه در عملی

 عواقبشتان و هتای ستانحهمدیریت نحوة به اصطالح این. است سانحه

(. بته طتور کلتی، 66 ، ص.1382دیتویس،  و آیستان) پتردازدمی نیز

وظیفة مدیریت بحران، کنترل بحران در زمان بسیار کوتاه با استتفاده 

ابطتة توان گفتت رها است، به طور خالصه میاز بهترین اصول و روش

ستازی شترایط بترای بحران با مدیریت بحران عبارت استت از بهینته

رساندن خسارات ناشی از بحران )رحمتانی، حداقلمقابله با بحران و به

(؛ اما باید دانستت کته متدیریت بحتران یتک دانتش 20 ، ص.1382

پتذیری هتا و آستیباستاس ویژگیوارداتی و تقلیدی نیست و باید بتر

-ریزی و راهبری شود )استماعیلهر جامعه طرحاجتماعی و اقتصادی 

 (. 6 ، ص.1385زاده و حکیمی، 

 بحران مدیریت پارچةیک و جامع برنامةبحران:  مدیریت مراحل

 زمتان در بایتد آن مراحتل از یتکهتر که است مراحلی و اجزا دارای

 انجتام بحتران( از بعد یا و بحران حین در بحران، از )قبل خود خاص

 پایتة بتر. کنتد تضتمین را بحران با مقابله در برنامه تموفقی تا شود،

 مرحلتة سته شتامل بحتران متدیریت فایل، مدیریت فرآیند و اصول

 وقتوع برابتر در آمتادگی از انتدعبتارت مرحلته این سه .است اساسی

 بهبتودی بحران و رویداد شرایط در گوییپاسخ و رسانیامداد بحران،

 بحران. از بازسازی پس و

 متدیریت کتهایتن به توجه با اسکان: و امداد مراکز یابیمکان

در  یتا پیشتگیری کننتد بحتران از تواندمی که است فرآیندی بحران،

 مقابلته، الزم، آمتادگی ایجتاد آيتار، کتاهش جهت در وقوع آن صورت

 و عتادی وضتعیت بته رستیدن تتا اوضتاع بهبتود و سریع امدادرسانی

 (.52 ، ص.1386اشراقی،) کنند تالش بازسازی

 خستارات بر عالوه افتد،می اتفاق بحران وقوع زمان در که چهآن 

 بته توجه با. دارد دنبال به نیز فراوانی خسارات اجتماعی مالی، و جانی

 و بینتیپتیش بترای بشتر، سرپناه و مسکن مقولة باالی بسیار اهمیت

 امتری حوادث، از دیدگان آسیب موقت اسکان برای هاییمکان اجرای

 انستان که چرا است؛ اساسی اولویت و تقدم دارای بلکه پذیر؛نااجتناب

 هتایآستتانة آستیب در متعارف، سرپناه بدون دیده،داغ و دیدهآسیب

 یتابیمکتان نقش دلیل، همین به. است روانی و روحی جسمی، جدی

 حتایز شتده،بینتیپتیش هتایمکان در دیدگانآسیب موقت اسکان و

 حستینی،) استت روستتایی و شتهری ریزیبرنامه در بسیاری اهمیت

 هتای¬پایگتاه تتا است در این پژوهش کوشش شده(. 56 ، ص.1387

 .شوند یابی¬مکان مورد مطالعه، منطقة در موقت اسکان

 انواع فضاهای اسکان موقت 

معمتوالً بعتد از وقتوع : ی )همسایگی(فضاهای اسکان محلّ -

بعتد از وقتوع  بودن احتمال وقوع آن )مثالًبحران و یا در صورت جدی

سرعت منازل خود را تترك لرزه(، الزم است که ساکنان، بهچند پیش

هتتا بته صتتورت کترده )تخلیتة اضتتطراری( و بتا توجتته بته انستداد راه

هایی اسکان داده شتوند تتا نستبت بته اضطراری یا مقدماتی در مکان

ای یتا بازگشتت های تخلیة منطقتهها در مکانمدت آناسکان طوالنی

 .(195 ، ص.1387)حسینی، گیری شود تصمیم به منازل

-ای مکتان: فضاهای اسکان منطقهایفضاهای اسکان منطقه-

هایی هستتند کته دارای حتداقل استتانداردهای زیستتی الزم بترای 

زندگی در مدت زمان نسبتاً طوالنی هستتند. ایتن فضتاها بایتد بترای 

 (.156 ، ص.2004، 12شده باشد )ام سی کانونمردم کامالً شناخته

 های اسکان موقتروش
 گیرند: های اسکان موقت در دو دستة کلی زیر قرار میروش

در ایتن روش بته افتراد اجتازه داده  اسکان به روش پراکنده:-

 شود در محلّی که مورد نظر خودشان است، اقدام به اسکان کنند.می

در ایتن روش ابتتدا اسکان به روش اردوگااهی )مجتما:(: -

المقدور در نزدیکی محتل حاديته در نظتر گرفتته حتی ای بازمحوطه

-سازی بر روی آن انجام متیشود. سپس، اقدامات تسطیح و آمادهمی

 (. 61-64، صص. 1383پور، اسدی نظر)شود 

ای یابی، مجموعتههای مکانمنظور از مدلیابی: های مکانمدل

 هتایستازی فعالیتتاز اصول است که با توسل بته آن امکتان بهینته

تترین خدماتی و یا صنعتی )نقطتة منطبتق بتر حتداکثر ستود و کتم

 (. 16 ، ص.1380شود )یکانی فرد، هزینه( تبیین می

-ترکیتب الیته GISهتای طور که بیان شد، یکی از تواناییهمان

های مورد نظر کاربران استت. های مختلف برای تجزیه و تحلیل هدف

. از مشتهورترین دارد ها وجتود¬های گوناگونی برای ترکیب الیهمدل

، 8هتاپوشتانی شتاخص، مدل هتم7توان به مدل منطق بولینها میآن

 11و منطتق فتازی 10های عصبی مصنوعی، شبکه 9ضریب همبستگی

هتای مختلتف ( کته از بتین متدل34 ، ص.1386نام برد )پور احمد، 

مراتبتی، متدل برای تحلیل تصمیم چندمعیاری مدل تحلیتل سلستله

پوشانی کاربرد بیشتری دارند. پتژوهش حاضتر ل هممنطق فازی و مد

 ها بهره گرفته است.نیز از این مدل
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 -(AHP) هامراتبای سیسات چارچوب روش تحلیل سلساله

-اساس معیارهتای مختلتف، تصتمیمها برای از گزینهارزیابی مجموعه

گیتری چنتدمعیاره ( و یا آنالیز تصتمیمMCDMمعیاره )گیری چند

(. مستتائل مبتنتتی بتتر 57 ، ص.1386آبتتادی، شتتود )نیرگفتتته متتی

MCDM ها بته کتار گرفتته ای از گزینهمعموالً در رابطه با مجموعه

شود که بر پایة معیارهای متعارض و ناستازگار متورد ارزیتابی قترار می

 (.152 ، ص.1385گرفته باشند )مالچفسکی، 

 AHP ترین ابزارها برای حل مشتکالت تصتمیمیکی از گسترده-

، 14و تولگتا 1-29، صتص، 2006، 13معیاره است )وای دیتاندگیری چ

-(، روشی است منعطف، قوی و ساده که برای تصتمیم9، ص. 2005

گیری متضتاد، انتختاب بتین گیری در شرایطی که معیارهای تصمیم

گیترد ستازند، متورد استتفاده قترار میها را با مشکل مواجه میگزینه

ایتتتن روش ارزیتتتابی  .(422-430، صتتتص، 2006، 15)برتتتتولینی

توسط توماس ال. ساعتی پیشتنهاد  1980چندمعیاری، ابتدا در سال 

، 2005، 17و مایو کریمینز، دی استتیگر و دنتیس 2003،  16شد )نجیا

( و تا کنون کاربردهای متعتددی در علتوم مختلتف 501-514صص، 

اساس قضتاوت دوتتایی استت.  این مدل بر داشته است. ویژگی اصلی

هش با استفاده از این روش، مکتان بهینتة استتقرار پایگتاه در این پژو

شتود. روش کتار بته ایتن بنتدی مییابی و اولویتاسکان موقت، مکان

صورت است که به منظور تعیین مکان بهینة فعالیتی، چند گزینته بتا 

ترین گزینته شود و ستپس، مناستبمعیار ارزیابی میچند معیار و زیر

کنند که بترای ای انتخابی، امتیاز کسب می)سایت( با توجه به معیاره

، 2005، 18گیرد )مورنتو جیمنتزاستقرار فعالیت مورد استفاده قرار می

انجتام  Expert Choiceافتزار در نرم AHP(. روش 89-108صص، 

ترین شتاخه تحلیتل افزار، هدف بته عنتوان اصتلیشود. در این نرممی

  شتاخه هتدف هستتندمراتبی است و معیارها بته عنتوان زیتر سلسله

ها تجزیته و دهی بته مجموعته(. در عین وزن2005، 18)مورنو جیمنز

 1/0گیترد کته بایتد کمتتر از ها صتورت میتحلیل سازگاری قضاوت

  AHPدر انجتام روش   (.1384-1395، صتص 2008، 19باشتد )دی

مراتبتی، ایجاد ساختار سلستله -1شود: مراحل زیر به اجرا گذاشته می

 -3ها )مقایسته دو دویتی(، وزن )ضریب( اهمیت شاخصمحاسبه  -2

تعیین امتیاز نهتایی  -4ها، شاخص محاسبه وزن )ضریب( اهمیت زیر

 (. 82، ص.1389طاهری،  ؛ )پور(هاها )گزینهظرفیت

 ریتتزیبرنامتته در روش ایتتن از مشخصتتی کتتاربرد مقالتته، ایتتن در

ت در مناستب پایگتاه استکان موقت مکتان انتختاب در یعنی روستایی؛

 . است گرفته قرار بررسی مورد مدیریت بحران روستایی

 های تحقیق. یافته4

یابی پایگاه اساکان موقات در مؤثر در مکان های. شاخص1. 4
 مدیریت بحران روستایی

ریزی کاربری اراضتی، بته طتور کلتی معیار مکان گزینی در برنامه

ورد استانداردهایی هستتند کته بتا آن مکتان بهینته یتک کتاربری مت

گیرد. مشخصات محلّتی و احتیتاج ستاکنان، استاس سنجش قرار می

رونتد )ستعیدنیا، یابی کاربری زمین به شمار میتعیین معیارهای مکان

یتتابی (. شناستتایی و انتختتاب عتتواملی کتته در مکان23 ، ص.1383

شتده تثيیرگذارند، از مراحل مهم مطالعه است هر قدر عوامل شناسایی

یتابی بق بیشتتری داشتته باشتد، نتتایج مکانبا واقعیتت زمینتی تطتا

(. 14، ص. 1384تر خواهتتد بتتود )فتترج زاده اصتتل، بخشرضتتایت

هتا یابی، نسبت به نتوع کتاربرد آنهای مورد استفاده در مکانشاخص

ستو ها در جهت انتخاب مکان مناسب هممتفاوت هستند؛ اما همة آن

ش بتر آن یتابی تتالدر مکان»(. پس 52 ، ص.1378هستند )فخری، 

« دیگتر قترار گیرنتداست تا پارامترهتای مختلتف در ارتبتاط بتا یتک

 (.246، ص. 2010، 20)زهائو

های متؤير شناستایی شتده و در دو در این مرحله، ابتدا شتاخص

دویتی بترای هتر عامتل تهیته و در طبقه تعریف و ماتریس مقایسة دو

های خصاختیار کارشناسان قرار گرفته است. در همین مرحله نیز شتا

 Geodatabaseهایی بتا فرمتت یابی بته صتورت الیتهمؤير در مکان

(mdb)، افتزار تبدل شده، تا با استتفاده از نترمArc GIS استاس و بتر

اطالعتتات توصتتیفی و گرافیکتتی از وضتتع موجتتود منطقتته، اطالعتتات 

هتا های( جدیدی ایجاد شوند و عملیتات تحلیلتی بتر روی داده)نقشه

طبق میزان ايرپتذیری شده، برآوریهای جمع، الیهانجام شود. بنابراین

های اسکان موقتت در بختش مرکتزی یابی پایگاهها نسبت به مکانآن

 بندی شدند:شهرستان فاروج در چهار طبقه به صورت زیر طبقه

 نامناسب -4نسبتاً مناسب و  -3مناسب  -2کامالً مناسب  -1  

ی و کالبتدی( متؤير در های )محیطتدر ادامه، همراه با معرفی الیه

ها )بتا هتا، متاتریس ضتریب ارجحیتت شتاخصیابی این پایگتاهمکان

احتساب میانگین هندسی نظرات کارشناسان( و نقشة همتان الیته را 

 کنید. در محدودة بخش مرکزی شهرستان فاروج مشاهده می

یاابی پایگااه . معرفی عوامل محیطای ماؤثر در مکاان1. 1. 4

 قشه مربوط به آناسکان موقت و تهیۀ ن

های محیطی مؤير در ایجاد مختاطرات محیطتی توجه به شاخص

)زلزله، سیل، لغزش(، به این دلیل است که مکانی انتختاب شتود کته 

آمیتز باشتد. بترای ایتن دور از ایتن عوامتل مختاطرهدر مرحلة اول، به

-ها به شترح زیتر دستتهمنظور، مخاطرات و عوامل مؤير در این پدیده

 است.بندی شده 
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 الف( عوامل مؤثر در تشدید زلزله 

ترین بتا توجته بته ایتن شتاخص، خطرنتاك فاصله از گسل: -

هتای گستل و نقتاط بتا ختاك نترم سازی، مکانهای ساختمانمکان

شوند. بنابراین، تا حتد های زمین میشدن لرزههستند که باعث شدید

 امکان باید از این قبیتل منتاطق جهتت احتداث منتاطق مستکونی و

جتا احتداث ساختمانی اجتناب شود یا ساختمان با تتراکم کتم در آن

(. در منطقة مورد مطالعه گستل اصتلی 77 ، ص.1381شود )غضبان، 

های فرعتی موجتود در منطقته، در از این رو، برای گستلوجود ندارد. 

اساس استانداردهای موجود، تعریتف شتده هایی بر، حریمGISمحیط 

متر از گسل، برای احتداث  3000ة بیشتر از های با فاصلاست که پهنه

 تر است. های اسکان موقت مناسبپایگاه

: یکی از عوامل طبیعی که تثيیر زیتادی در عامل شیب زمین -

ها دارد، ستاختهای مناسب برای ایجاد تثسیستات و زیترتعیین مکان

 50شیب زمین است. برای تهیة نقشة شیب، اطالعتات خطتوط تتراز 

مقتدار شتیب در و  وپوگرافی مورد استفاده قترار گرفتتمتری نقشة ت

 3Dو  Spatial Analyzeی ابزارهتتاو نتتوار  GIS Arc افتتزارنتترم

Analyze ایجتاد بته نیتاز که این کانوناستخراج شد. با توجه به این 

زمتین  مناسب شیب که جاآن از و دارد غیره و ساختمان و تثسیسات

 ،(6 ، ص.1385ی، مهتدو) استت درصتد شتش ستازوستاخت جهت

-طبقته متفتاوت هتایقابلیت بتا کالس چهار در شیب نقشة بنابراین،

 شد. بندی

در حقیقتت، هتدف از بررستی  جنس خاک )تیپ اراضای(: -

یتابی استت. در ایتن راستتا، قابلیت اراضی، ارزش اراضی از نظر مکتان

شناستی منطقتة متورد مطالعته بته لحتاس نتوع ستن  بستتر، خاك

پتذیری ختاك، و .غیتره، در خصتوص نفتوذ مشخصات و عمق ختاك

بنتدی اراضتی هایی صورت گرفت. نقشة طبقتهبندیمطالعه و اولویت

ها، بتا توجته بته بندی خاكاساس روش طبقهبخش مرکزی فاروج، بر

بندی اراضی ایران انجام شده استت. طبتق استاندارد و راهنمای طبقه

ت نفوذ، بافت، میتزان این نقشه که برای تهیة آن عواملی از قبیل قابلی

بتودن، شتیب و ریزه، عوامل مؤير خاك، میزان شوری و قلیتاییسن 

کشی زمتین، در نظتر گیری و وضعیت زهتوپوگرافی، فرسایش و سیل

-طبقه، تقستیم 4گرفته شده است، انواع اراضی موجود در منطقه در 

 بندی شده است.

کته هتایی در زمین شناسی )لیتولاوژی(:نوع سازند زمین -

-ممکن است بر اير وقوع زلزله دچار ناپایداری ژئوتکنیکی )نظیتر روان

ای سستت، نشستت زیتاد، زمتین لغتزش، های ماستهگرایی در خاك

شتود امکتان ستاخت و شترایط الزم ریزش و غیره( شوند، توصیه می

برای احداث بنا با استفاده از مطالعتات میتدانی و آزمایشتگاهی ویتژه، 

( و باید این را در نظر داشت کته 423 ، ص.1385انجام شود )کامیار، 

« کنتدهای سست تخریب بیشتری ایجاد میلرزه غالباً در زمینزمین»

شناستی منطقته، (. با بررسی نقشتة زمتین230 ، ص.1382)معتمد، 

مشاهده شد که چند نوع جنس خاك در این منطقه وجتود دارد کته 

 بندی شده است.نوع، دسته 4در 

های مورد نیاز بترای پس از تهیة نقشه خیزی:لهتهیۀ نقشۀ زلز

های ها، باید الیتهکردن نقشهیابی و ادغامجهت مکان 21ضرب رستری

ها بتتا یتتابی را استتتاندارد کنتتیم؛ یعنتتی الیتتهمتتؤير )معیارهتتا( در مکان

گیری به مقیاستی تبتدیل شتوند کته بتتوان استفاده از قواعد تصمیم

(. به این منظتور، 9، ص. 1388)شهابی،  دیگر ادغام کردها را با یکآن

مراتبتی استتفاده شتده استت. بنتابراین، ابتتدا از روش تحلیل سلسله

تک معیارهای متورد بررستی را مقایسته کترده و میتزان اهمیتت تک

یتابی اساس میتزان ارزش و اهمیتت آن در مکاننسبی هر جفت را بر

طور که قتبالً نکنیم. هماپایگاه اسکان موقت در یک ماتریس وارد می

نفر کارشتناس خبتره، تکمیتل  30ها توسط نامهبیان شد، این پرسش

آوری آرا و محاستبة میتانگین هندستی نظترات بتا شد و پس از جمع

های زوجتی، تولیتد مقایسته  Expert Choiceافتزاراستتفاده از نرم

-مراتب، محاسبة اوزان و میزان ناستازگاری در فرآینتد سلستلهسلسله

هتای شتاخصجام شد. در ادامه، متاتریس و وزن نهتایی زیترمراتبی ان

 خیزی آمده است.زلزله

 با احتساب میانگین هندسی خیزیدر زلزله های مؤثرشاخصماتریس و وزن نهایی زیر -3جدول 

 1393های پژوهش، مثخذ: یافته
 وزن نهایی شیب نوع سازند جنس خاك فاصله از گسل هاشاخص

 0.533 5 3 4 1 فاصله از گسل

 0.225 4 2 1 0.25 جنس خاك

 0.181 5 1 0.50 0.33 نوع سازند

 0.061 1 0.20 0.25 0.20 شیب

 1 جمع CR = 0.04 ضریب سازگاری
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 آمتد دست ها بهعامل از یکهر وزن محاسبات، انجام از بعد

فاصتله از گستل : استت زیتر صتورت بته اولویتت، ترتیب به که

( و شتیب 181/0نوع ستازند ) (،225/0(، جنس خاك )533/0)

به دست  04/0نیز برابر با  CR(. همچنین، میزان 061/0زمین )

هتای شدة ما بتا ارجحیتآمد. که مشخص است، ماتریس تنظیم

هتای تتوان از وزنگرفته به آن، دارای پایداری هستت و میتعلق

 Rasterآمده برای انجتام عملیتات ریاضتی در محتیطدستبه

Calculator  درGIS  استفاده کرد. در مرحلة بعد، وزن نهتایی

مراتبتی، از مجموعته هر گزینه )طبقه( در یتک فرآینتد سلستله

آیتد. ها به دستت میضرب اهمیت معیارها در وزن گزینهحاصل

آمتده، نقشتة مجمتوع دستاساس وزن بهها برکه با تلفیق معیار

 آید.امتیاز معیارهای مختلف به دست می

 
 AHPهینۀ احداث پایگاه اسکان موقت از نظر پدیدۀ زلزله با روش مکان ب -3شکل 

 1393های پژوهش، مثخذ: یافته

خیتزی مشتخص شتد کته در کتل با توجته بته نقشتة زلزلته

روستتا در پهنتة کتامالً مناستب قترار  18روستاهای مورد مطالعه 

روستای آق چشمه، ارمودآقاچی، برگترد و هشتت  4گرفته و فقط 

ای اتفاق بیفتتد، لرزهناسب قرار دارند و اگر زمینمرخ در سطح نام

 دیدگی قرار خواهند داشت.این روستاها بیشتر در معرض آسیب

 ب( عوامل مؤثر در ایجاد و تشدید سیل؛

ترین عوامتل یکی از مهم ها و سایر انهار:فاصله از رودخانه -

هتای استکان موقتت، جلتوگیری از خطترات ستیل در ایجاد پایگتاه

شتده و گرفتتهنظرها است. از همین روی، عالوه بر حریم درهرودخان

تترین ها، باید بتاالترین ستطحی کته در پرآبمعمول برای رودخانه

رود، به عنتوان سال به زیر آب می 25 – 15زمان رودخانه در طول 

(. بته 203، ص. 1379حریم رودخانه در نظر گرفته شتود )شتیعه، 

های دایمتی العه نیز برای رودخانههمین منظور، در منطقة مورد مط

هایی تعریف شده استت کته مشتخص شتد، و فصلی موجود، حریم

 ها قرار دارند.روستای در حریم رودخانه 15تعداد 

این شاخص نیز از دیگر عوامل متؤير در  پوشش گیاهی: -

تشدید پدیدة سیل است؛ به طوری که در مناطقی کته پوشتش 

خیتزی بیشتتر از منتاطق تر استت، احتمتال ستیلگیاهی تنک

تر استت. از ایتن رو، الیتة پوشتش گیتاهی منطقته را بتا متراکم

های کتاربری اراضتی مؤسستة تحقیقتات آب و استفاده از نقشه

 خاك خراسان شمالی تهیه شد. 

هتای بستیار مهتم در شاخصیکی از زیر میزان بارندگی: -

ة بارش خیزی، میزان بارندگی است. بنابراین، برای تهیة الیسیل

هتتای نقشتة بتتارش ادارة منتابع طبیعتتی استتتان منطقته، از داده

شناستی استتان خراستان خراسان شتمالی و پژوهشتکدة اقلتیم

رضوی استفاده شده و نقشة میتزان بارنتدگی در ستطح منطقتة 
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افتزار در نترم 22یتابیمورد مطالعته بتا استتفاده ابزارهتای میتان

ARCGIS نتدگی در تهیه شد و مشخص شتد کته بیشتترین بار

روستتای تبریتان،  3غرب بخش و در ارتفاعات استت کته فقتط 

میلیمتتر  340هشت مرخ و خسترویه دارای بارنتدگی بتیش از 

 هستند.

 ماتریس و وزن نهایی عوامل محیطی مؤثر در ایجاد سیل با احتساب میانگین هندسی -4جدول 
 1393های پژوهش، مثخذ: یافته

 وزن نهایی میزان بارندگی هیپوشش گیا فاصله از مسیل خیزیسیل

 0.540 3 2 1 فاصله از مسیل

 0.297 2 1 0.5 پوشش گیاهی

 0.163 1 0.5 0.33 میزان بارندگی

 1 جمع CR = 0.01 ضریب سازگاری

 

 
 AHPمکان بهینۀ احداث پایگاه اسکان موقت از نظر پدیدۀ سیل با روش  -4شکل 

 1393های پژوهش، مثخذ: یافته

خیزی، روستتاهای بهتار ستفلی و علیتا، نقشة سیلبا توجه به 

خرق، امیرآباد، ینگه قلعته، مردکتانلو، زیکتانلو، خسترویه، چتری، 

سنگلی شیرین، پیرعلی و کتواکی در پهنته نستبتاً مناستب قترار 

گرفته و روستاهایی استطرخی، آق چشتمه، ارمودآقتاچی، بیترك 

ر در سفلی و بتاش محلّته در پهنتة نامناستب قترار دارنتد و بیشتت

 زدگی قرار دارند. معرض سیل

 ج( عوامل مؤثر در ایجاد زمین لغزش؛

هتای شتیب، میتزان شتاخصایتن شتاخص نیتز شتامل زیتر

شناستی، فاصتله از بارندگی، پوشش گیاهی، نتوع ستازند زمتین

-جتایی کته تمتام ایتن زیترگسل و جنس ختاك استت و از آن

ده هتای زلزلته و ستیل توضتیح داشاخصها در قالب زیرشاخص

ها خودداری شده است شاخصشده است از تکرار مجدد این زیر

شاخص پوشش گیاهی که در رابطه با پدیدة لغتزش، و فقط، زیر

بنتدی کنتد، دوبتاره بتا طبقتهخیزی عمل میعکس پدیدة سیل

چته ای مجزا ارایه شده است؛ بته طتوری کته هترمجدد و نقشه

لغتزش بیشتتر  تر باشد، امکان وقوع زمینپوشش گیاهی متراکم

شود. بنابراین، به منظور انتخاب مکان مناستب بترای پایگتاه می

 تر است.تراکم مناسباسکان موقت، اراضی بایر و مراتع کم
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 ماتریس و وزن نهایی عوامل محیطی مؤثر در ایجاد لغزش با احتساب میانگین هندسی -5جدول 
 1393های پژوهش، مثخذ: یافته

 وزن نهایی جنس خاك ف از گسل نوع سازند گیاهی پوشش بارندگی شیب لغزش

 0.383 6 5 5 3.5 2 1 شیب

 0.246 3.5 3 1.8 4 1 0.50 میزان بارندگی

 0.165 4 2.9 4 1 0.25 0.29 پوشش گیاهی

 0.098 3 2.5 1 0.3 0.56 0.20 نوع سازند

 0.068 3 1 0.4 0.3 0.33 0.20 فاصله از گسل

 0.041 1 0.33 0.33 0.25 0.29 0.17 جنس خاك

 1 جمع CR = 0.09 ضریب سازگاری
 

 
 AHPلغزش با روش مکان بهینه احداث پایگاه اسکان موقت از نظر پدیدۀ زمین -5شکل 

 1393های پژوهش، مثخذ: یافته

لغزش، در قسمت شمالی بخش، خطر با توجه به نقشة زمین

ت، یابی پایگتاه استکان موقتلغزش کمتر و برای مکانوقوع زمین

کامالً مناسب است؛ ولی نواحی غربی و جنوب غرب بخش برای 

این منظور نامناسب است و روستاهای خسترویه، هشتت مترخ، 

کالته شاه میر، باش محلّه و آق چشمه کته در ایتن پهنته قترار 

لغزش قرار دارنتد و از ایتن نظتر شدت در معرض زمیندارند، به

 نامناسب هستند. کامالً یابی پایگاه اسکان موقتبرای مکان

 د( عامل توپوگرافی و تهیۀ نقشۀ توپوگرافی منطقه

-توپوگرافی نیز به عنوان یک عامل محدودکننتده در مکتان

باید مورد توجه قرار گیرد. برای بررسی  یابی پایگاه اسکان موقت

هتای آزاد، شاخص شیب و ارتفاع از سطح آبتوپوگرافی، دو زیر

 مورد توجه است.

شتکل زمتین و ارتفتاع آن در استتقرار و  :عامل ارتفااع -

بناها مؤير است و از این رو، قاعدة کلی که ایجاد تثسیسات و زیر

بناهتا و تثسیستات بتا مشتکل با افزایش ارتفاع امکان ایجاد زیتر

جتا نیتز صتادق استت. استتقرار فعالیتت شود، در اینمواجه می

طالعته متر در محتدودة متورد م 2000انسانی در ارتفاع بیش از 

نامناسب بوده و بهتر است تثسیسات، مراکز جمعیتی و تولیتدی 

، ص. 1382متر استقرار یابند )فرجی،  2000در ارتفاع کمتر از 

های (. برای تهیة نقشتة ستطوح ارتفتاعی منطقته از نقشته213

توپوگرافی استفاده شد. نقشة منطقه بر حسب ارتفتاع در چهتار 

متتر در  1150ع بختش از بندی شده است که ارتفاکالس طبقه

 متر در جنوب غرب گسترده شده است. 3050شمال تا 
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 ماتریس و وزن نهایی عوامل توپوگرافی مؤثر در مخاطرات با احتساب میانگین هندسی -6جدول 

 1393های پژوهش، مثخذ: یافته

 وزن نهایی ارتفاع شیب معیارها

 0.752 3 1 شیب

 0.248 1 0.33 ارتفاع

 1 جمع CR= 0.00 ضریب سازگاری
 

 
 AHPمکان بهینۀ احداث پایگاه اسکان موقت از نظر توپوگرافی با روش  -6شکل 

1393های پژوهش، مثخذ: یافته

 

با توجه به نقشة توپوگرافی، قستمت شتمالی بختش، بترای 

یابی پایگاه اسکان موقت، کامالً مناسب است؛ ولتی نتواحی مکان

ور نامناسب استت کته غربی و جنوب غرب بخش برای این منظ

یتابی روستا در این پهنه قرار دارند و از این نظر برای مکتان 16

 پایگاه اسکان موقت، نامناسب هستند. 

 بندی خطر در بخش مرکزی فاروج:تهیۀ نقشۀ پهنه -

طور که قبالً توضیح دادیم برای تهیة این نقشه نیز، چهتار همان

توپوگرافی، با توجه  خیزی ولغزش، سیلخیزی، زمیننقشة زلزله

بندی خطتر در (، تلفیق شده و پهنه7ها )جدول به وزن شاخص

 سطح منطقة مورد مطالعه، به دست آمده است.

 ماتریس و وزن نهایی عوامل محیطی با احتساب میانگین هندسی -7جدول 
 1393های پژوهش، مثخذ: یافته
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 AHPاز نظر مجموع عوامل طبیعی با روش  مکان بهینۀ احداث پایگاه اسکان موقت -7شکل 

 1393های پژوهش، مثخذ: یافته

درصتد  58.5توان گفت که تقریباً با توجه به نقشة فوق، می

ار مساحت بخش مرکزی شهرستتان فتاروج شترایط مناستب و 

درصد ار روستاهای  95یابی دارد که کامالً مناسب را برای مکان

های طبیعی روستا، از نظر شاخص 55روستا از  52بخش؛ یعنی 

و دوری از مخاطرات برای ایجاد پایگاه استکان موقتت، مناستب 

روستای آق چشمه، ارمودآقاچی و هشت مترخ  3هستند؛و فقط 

در پهنة نامناسب و نسبتاً مناسب قرار دارند و در معترض خطتر 

یابی پایگاه اسکان موقت رار دارند. بنابراین، برای مکانبیشتری ق

 مناسب نیستند.

 یابی پایگاه اسکان موقت . امکانات کالبدی مؤثر در مکان2. 1. 4
شاخص دیگری که به منظور انتخاب مکتان مناستب پایگتاه 

استتکان موقتتت، الزم استتت متتورد توجتته قتترار گیتترد، امکانتتات 

ها بترای رفتع نیتاز متردم الزم های است که در این پایگاکالبدی

 است.

هتای استکان موقتت امکانات کالبدی مورد نیاز برای پایگاه

 در مدیریت بحران شامل موارد زیر است:

 دسترسی به راه ارتباطی مناسب  -1

سته فتتاکتور  دسترسای عمااومی روساتام شااامل: -2

دسترسی به وسیلة نقلیتة عمتومی، دسترستی بته اینترنتت و 

 امه و مجله دسترسی به روزن

حمام عمومی، شامل: درمانی؛  –امکانات بهداشتی -3

مرکز بهداشتتی درمتانی، داروخانته، خانتة بهداشتت، پزشتک، 

 پزشکپزشک، بهیار یا ماما، بهداشتیار، بهورز و دامدندان

شترکت تعتاونی شامل: خدماتی؛  –امکانات تجاری -4

شتی، روستایی، فروشگاه تعتاونی، بقتالی، نتانوایی، گوشتت فرو

 آالت کشاورزی.خانه، بانک و تعمیرگاه ماشینقهوه

ای که انجام شتد، با بررسیامنیت )مراکز انتظامی(:  -5

در سطح محدودة بخش مرکتزی، تنهتا دو روستتای متایوان و 

 شیرغان، دارای پاسگاه انتظامی است.

دبستان، مدرسة شامل: فرهنگی؛  -مراکز آموزشی -6 

و مختتتلط، دبیرستتتان پستترانه و راهنمتتایی پستترانه، دخترانتته 

 خانه.دخترانه و کتاب

-وجود ایستگاه آتشنشانی(: ایمنی )ایستگاه آتش -7

نشانی، برای تثمین ایمنی در پایگاه اسکان موقت الزم استت و 

از کتل روستتاهای بختتش مرکتزی تنهتتا در روستتای متتایوان، 

ه دهی بتنشانی وجود دارد. از این رو، برای امتیازایستگاه آتش

بنتدی شتده طبقته، ستطح 4روستاها، فاصله از این مراکتز در 

 است.



 13/  پیاپی  1  شمارۀ                                              ریزی روستایی           پژوهش و برنامه مجلّه                                                                            112            

صتندوق امکانات ارتبااطی و مخاابرات؛ شاامل:  -8

  بانک و مخابراتپستی، پست

برای ایجاد پایگاه استکان وجود ساختمان مناسب:  -9 

های مناسب برای ایتن منظتور نیتاز موقت، به وجود ساختمان

صورت گرفت روستتاهایی کته  ای کهاست. بنابراین، با بررسی

اند را شناسایی کرده و یابی داشتهساختمان مناسب برای مکان

ها در روستاهای مورد مطالعته، با توجه به تعداد این ساختمان

 بندی روستاها انجام شد.سطح

جایی که ایجاد از آنگاه اصلی: نزدیکی به سکونت -10

ت موقتی بتوده پایگاه اسکان موقت در مدیریت بحران، به صور

و الزم است در این مدت روستتاییان کته عمومتاً بته زمتین و 

اند، بتوانند با کار بتر روی زمتین کشتاورزی، کشاورزی وابسته

ها بایتد بته یابی این پایگاهامرار معاش کنند، بنابراین، در مکان

گاه قبلی نیز توجه شود. در نتیجه، با استفاده فاصله از سکونت

-، محدودة بخش مرکزی شهرستان را به گونتهGISافزار از نرم

هایی که تتراکم روستتاها بیشتتر بندی کردیم تا مکانای پهنه

 یابی باشند. است، در اولویت برای مکان

شاخص توجه به این زیرزا: فاصله از تجهیزات خطر -11

نیز برای تثمین ایمنی بیشتر پایگتاه استکان موقتت، ضتروری 

ی کته انجتام شتد، در محتدودة بختش هتایاست. لذا با بررسی

توانتد خطراتتی را در مرکزی فاروج، وجود تثسیسات برقی می

صورت وقوع مجدد مخاطرات طبیعی، در پی داشته باشد. این 

تثسیسات شامل شبکة انتقال برق پرفشار، پست برق و نیروگاه 

برق است که رعایت حریم ایتن تثسیستات ضتروری استت. از 

تواند باشتد. تثسیسات نیز یک مزیت می طرفی، نزدیکی به این

بنابراین، نزدیکی زیاد و فاصلة خیلتی زیتاد از ایتن تثسیستات 

 نامناسب است.

آب، بترق، گتاز و : شتاملبنایی؛ وجود امکانات زیر -12

 سیستم تصفیة آب.

روش کار به این ترتیب است که روستاهایی که به خدمات 

استاس روش مورد نظر دسترستی دارنتد، مشتخص شتده و بتر

کارکردی، امتیاز هر کارکرد و خدمات برای روستا وارد شده و 

بندی جمع امتیازها در نهایت، با جمع امتیاز هر روستا و سطح

طبقه، سطح برخورداری روستاها، از عملکرد مورد نظتر،  4در 

کتتردن ستتطح بتته دستتت آمتتده استتت. در مرحلتتة بعتتد بتتا وارد

استاس تحلیتل کته بتربرخورداری روستا و امتیاز هتر ستطح )

هتای ، نقشتهGISمراتبی به دستت آمتده(، بته محتیط سلسله

 امکانات روستا تهیه شده است.

تهیۀ نقشۀ امکاناات کالبادی روساتاهای ماورد  -

که تمامی امکانات کالبتدی، در این مرحله، بعد از اینمطالعه: 

های رقومی و با توجه به وزن هر طبقه یا ستطح تبدیل به الیه

بنتدی هتای گویتا تبتدیل شتد، ماننتد مرحلتة پهنتهبه نقشته

کتدام از هتای مربتوط بته هترمخاطرات طبیعی، با تلفیق الیته

امکانات کالبدی، نقشة نهایی امکانات کالبتدی روستتاها تهیته 

 (.8شده است که در ادامه آمده است )شکل 

 احتساب میانگین هندسی یابی بامؤثر در مکانهای کالبدی شاخصزیرماتریس و وزن نهایی  -8جدول 
 1393های پژوهش، مثخذ: یافته
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 وضعیت برخورداری روستاهای بخش مرکزی فاروج از امکانات کالبدی مورد نظر -8شکل 

 1393های پژوهش، مثخذ: یافته
 

(، تنها روستای متایوان بتاالترین امتیتاز 8با توجه به شکل )

موقتت، گرفتته استت و یابی پایگاه اسکان کالبدی را برای مکان

روستاهای سه گنبد، چری، باش محله، خترق و ینگته قلعته در 

یابی شرایط مناستبی دارنتد؛ بعدی قرار دارند و برای مکانسطح

روستتای متورد مطالعته از امکانتات کالبتدی مناستبی  26ولی 

 برخوردار نیستند.

هاا( ماؤثر های )شاخص. تعیین ضریب ارجحیت الیه2. 4

 پایگاه اسکان موقتیابی در مکان

ها به دست آمتد یک از عاملبعد از انجام محاسبات، وزن هر

به دست آمد که مشتخص استت،  1/0نیز کمتر از  CRو میزان 

گرفتته بته آن، هتای تعلقشدة ما با ارجحیتهای تنظیمماتریس

آمتده بترای دستتهای بتهتوان از وزندارای پایداری است و می

در  Raster Calculatorمحتتیط  انجتتام عملیتتات ریاضتتی در

GIS  .استفاده کرد 

در مرحلة بعد، وزن نهایی هر گزینه )طبقته( در یتک فرآینتد 

ضترب اهمیتت معیارهتا در وزن مراتبتی از مجمتوع حاصلسلسله

آید. جدول زیر وزن نهتایی طبقتات را بترای ها به دست میگزینه

 دهد.خیزی، نشان میتهیة نقشة زلزله
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 شده برای تهیۀ نقشۀ مکان بهینۀ پایگاه اسکان موقتهای تعریفیب اهمیت معیارها و معرفضرا -9جدول 

 1393های پژوهش، مثخذ: یافته

 شاخص ها ردیف
وزن 

 شاخص
 وزن نسبی هاها و معرفشاخصزیر

وزن 

 استاندارد
 اولویت

1 

عوامل 

 محیطی
0.562 

 0.228 لغزش

 6 0.049 0.383 شیب

 12 0.032 0.246 میزان بارندگی 2

 17 0.021 0.165 پوشش گیاهی 3

 24 0.013 0.098 نوع سازند 4

 25 0.009 0.068 فاصله از گسل 5

 27 0.005 0.041 جنس خاك 6

7 

 0.142 سیل خیزی

 7 0.043 0.54 فاصله از مسیل

 16 0.024 0.297 پوشش گیاهی 8

 23 0.013 0.163 میزان بارندگی 9

10 

 0.569 زلزله

 1 0.170 0.533 فاصله از گسل

 4 0.072 0.225 جنس خاك 11

 5 0.058 0.181 نوع سازند 12

 19 0.020 0.061 شیب 13

14 
 0.061 توپوگرافی

 13 0.026 0.752 شیب

 26 0.009 0.248 ارتفاع 15

16 

عوامل 

 کالبدی
0.438 

 2 0.099 0.225 اصلی ، فرعی( دسترسی به راه مناسب )راه

 8 0.042 0.097 دسترسی عمومی 17

 3 0.074 0.168 درمانی –امکانات بهداتشی 18

 10 0.032 0.074 خدماتی –مراکز تجاری 19

 9 0.040 0.091 مراکز انتظامی 20

 14 0.025 0.058 فرهنگی -مراکز آموزشی 21

 15 0.025 0.057 آتش نشانی 22

 20 0.017 0.039 مخابرات 23

 22 0.015 0.034 های قابل استفادهوجود ساختمان 24

 21 0.015 0.035 گاه قبلینزدیکی به سکونت 25

 18 0.021 0.048 زافاصله از تجهیزات خطر 26

 11 0.032 0.074 وجود امکانات آب، برق و گاز 27

 1 5 جمع 1 جمع
 

-زیتر 27گفت از بتین  توانیم( 9)با توجه به نتایج جدول 

یابی پایگاه اسکان موقت، انتختاب شتده شاخصی که برای مکان

های فاصله از گسل، دسترسی بته راه ارتبتاطی شاخصاست، زیر

درمانی مناسب به ترتیتب، بتا وزن  -مناسب و امکانات بهداشتی

یابی پایگاه بیشترین اهمیت را در مکان 0.074و  0.099، 0.17

 موقت را دارند.اسکان 

. تهیۀ نقشۀ نهایی مکان بهینۀ پایگاه اسکان موقات در 3. 4
 مدیریت بحران

هایی کته ها، بایتد نقشتهدر این مرحله بعد از محاسبة وزن الیه

اند، وارد بندی مجدد شتده و بترای ورودی متدل آمتاده شتدهطبقه

 آمده را نیز وارد کرد و در مرحلة آختردستهای بهمدل شده و وزن

 Extentionو با استفاده از  GISافزار ها در محیط نرمبا تلفیق الیه

، نقشة مجموع امتیاز معیارهای مختلتف بته دستت 23تحلیل مکانی

طبقته کتامالً مناستب، مناستب،  4بندی الیه بته آید که با طبقهمی

نسبتاً مناسب و نامناسب، خروجی حاصل از مدل فوق، نقشة مکتان 

یگاه اسکان اضطراری است؛ یعنی اگتر نیتاز بته بهینه برای احداث پا

ای کته قستمت کتامالً احداث پایگاهی برای اسکان موقت شد، لکته

دهد، بایتد بته عنتوان اولویتت اول بترای ایجتاد مناسب را نشان می

 شود. پایگاه اسکان موقت در نظر گرفته 
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شدن شترایط طبیعتی و امکانتات بنابراین، بعد از مشخص

بخش مرکزی شهرستان فتاروج، بتا تلفیتق  کالبدی روستاهای

یتابی ها از دو مدل فوق، نقشتة نهتایی مکتانامتیاز نهایی پهنه

شود که در آن هم شترایط بهینة پایگاه اسکان موقت تولید می

طبیعی؛ یعنی دوری از انواع عوامل متؤير در مختاطرات و هتم 

نظتر قترار گرفتته استت. داشتن امکانات کالبدی مورد نیاز، مد

کل زیر خروجی این مدل است و شترایط روستتاها و امتیتاز ش

 دهد.یابی بهینه نشان میها را برای مکانآن

 
 نقشۀ نهایی مکان بهینۀ اسکان موقت در پهنۀ بخش مرکزی شهرستان فاروج -9شکل 

 1393های پژوهش، مثخذ: یافته
 

 ن فاروجبندی امکانات کالبدی روستاهای بخش مرکزی شهرستاپهنه -10جدول 
 1393های پژوهش، مثخذ: یافته

 وضعیت کلی درصد تعداد روستا وضعیت

 4 2 کاماًل مناسب
 60 مناسب

 56 31 مناسب

 36 20 نسبتاً مناسب
 40 نامناسب

 4 2 نامناسب

 100 - 100 55 جمع

با توجه به نقشة فوق، روستاهای متایوان و چتری، بتاالترین 

ایگاه اسکان موقت، گرفتته استت و دو یابی پامتیاز را برای مکان

روستتتای آق چشتتمه و ارمتتود آقتتاچی شتترایط نامناستتب بتترای 

استقرار پایگاه دارند کته دلیتل آن، عتالوه بتر کمبتود امکانتات 

خیتزی و قرارگیتری در حتریم کالبدی، بیشتر تحت تثيیر زلزلته

توان گفت که تر میبندی کلیمصوب گسل است. در یک تقسیم

درصتد  40اهای مورد مطالعه شرایط مناستب و درصد روست 60

 یابی پایگاه اسکان موقت دارند.شرایط نامناسب برای مکان

 

 گیری. بحث و نتیجه5

 بتر عتالوه افتتد،متی اتفتاق بحتران وقوع زمان در که چهآن

 دنبتال بته نیز فراوانی خسارات اجتماعی مالی، و جانی خسارات

برای  سرپناه و مسکن مقولة باالی بسیار اهمیت به توجه با. دارد

-آستیب موقت اسکان برای هاییمکان اجرای و بینیپیش بشر،

 و تقتدم دارای بلکته ناپتذیر؛اجتنتاب امتری حوادث، از دیدگان

 ریتزان بختشبرنامته مهتم وظتایف از یکی. است اساسی اولویت

 بینتیپتیش اجرای و ریزیبرنامه سیستم، هر در بحران مدیریت

 . است موقت و کان اضطراریاس برای جدی های
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-پیرو مبانی نظری و ضوابط و معیارهای موجود جهت مکان

یتابی استکان موقتت در نتواحی شتهری و یابی و اهمیت مکتان

شدن خستارات، جهتت پاستخ بته روستایی جهت امنیت و کمتر

شده در این زمینه، شده، با مرور تحقیقات مشابه انجامسوال ذکر

ای گوناگون محیطی و کالبدی شتد کته اقدام به انتخاب معیاره

به طور مفصل، در این پروژه آورده شده است. شایان ذکر استت 

یابی متورد نظتر بتا توجته بته ای برای مکانکه تا کنون مطالعه

شتتده در ایتتن هتتای پیشتتنهادکارکردهتتای ختتاص آن و بتتا روش

پژوهش در مناطق روستایی و سطح منطقة مورد مطالعه صورت 

ها در نواحی شهری انجام شده است اکثر پژوهش نگرفته است و

تواند باعث تمتایز پتژوهش حاضتر از ستایر که همین مسثله می

یتابی استکان شتده جهتت مکتانطی روند ذکترتحقیقات شود. 

 اضطرار در منطقة مورد مطالعه به نتایج زیر رسیدیم. 
استاس نظتر کارشناستان، های اصتلی بترابتدا با محاسبة شاخص

گفت که عوامل محیطی، بیشتترین وزن و اولویتت اول را در توان می

شده که بایتد از محاسبه CRهای اسکان موقت دارند. یابی پایگاهمکان

هتای به دست آمتد. بنتابراین، متاتریس 07/0شد نیز کمتر می 10/0

گرفته به آن دارای پایتداری استت و های تعلقشده با ارجحیتتنظیم

های هتا توجته بیشتتر بته شتاخصاین پایگاهیابی الزم است در مکان

محیطی صورت گیرد و عوامل کالبدی نیتز در اولویتت دوم و ضتریب 

 یابی داشته باشند. اهمیت کمتری در مکان

ها که در آن هتم شترایط در انتها با تلفیق امتیاز نهایی پهنه

طبیعی؛ یعنی دوری از انواع عوامتل متؤير در مختاطرات و هتم 

نظتر قترار گرفتته استت، کالبدی مورد نیاز، متدداشتن امکانات 

یتتابی بهینتتة پایگتتاه استتکان موقتتت استتت. نقشتتة نهتتایی مکتتان

یتابی روستاهای مایوان و چری بتاالترین امتیتاز را بترای مکتان

 پایگاه اسکان موقت، گرفته است.

راهکارهتتای زیتتر راستتتای پیشتتگیری از وقتتوع بحتتران، در 

 تواند راهگشا باشد:می

 هتایمکتان در ضروری خدمات و تجهیزات گرفتننظر رد -

 محل کردنمشخص قبیل از؛ موقت اسکان منظور به شدهبانتخا

 در تتا و غیتره آب منتابع بهداشتتی، هتایسرویس بالگرد، فرود

 نبوده هاآن مینثت برای وقت صرف به نیازی حاديه وقوع صورت

 د.نشو ایجاد اختاللی، ترسریع سانیرامداد روند در و

 عوامتل نستبی اهمیتت حاضتر پتژوهش از حاصتل نتایج  -

 مطالعته متوردة منطق در هاکاربری موجود وضعیت و دسترسی

-متی نشان موقت اسکان یابیمکان جهت عوامل سایر به نسبت

 و عوامتل دهتیوزن در حتماٌ دشومی توصیه ،وجود این با .دهد

 طبیعتی عوامتل قبیتل از مطالعته مورد ةمنطق ویژگی معیارها،

 بستا چته ؛شود گرفته نظر در، کوه و غیره گسل شیب، رودخانه،

 از منطقته یک شرایط به توجه با که باشند داشته وجود ملیعوا

 موجتود وضتعیت و دسترستی عوامل به نسبت بیشتری اولویت

 د.باشن برخوردار هاکاربری

 جغرافیایی اطالعات سیستم توانایی تحقیق، این هاییافته -

 به کمک و الگوسازی در معیارهچند گیریتصمیم هایسیستم و

 را مختلف معیارهای ترکیب و موقت اسکان هایمکان یابیمکان

 هتایسازمان دشو می پیشنهاد ،منظور همین بهد. دهمی نشان

 و دقتت صترف و هاسیستم نوع این به ترمنطقی توجه با، مربوط

بته قابلیتت  توجته و نیتاز متورد هاینقشهة تهی در بیشتر ةهزین

ری گیتجغرافیتایی و تصتمیم های اطالعاتاستناد باالی سیستم

ها و اطالعات صحیح و درستت با داده چندمعیاره و این نکته که

-توانند مبنای تصتمیمها میوضع موجود این سیستم و جامع از

هتای افتراد گترایش هتا ودور از ستلیقهبه ،سازیگیری و تصمیم

تتر مکتان استکان موقتت علمتی یابیباشند، زمینه را برای مکان

 فراهم آورند.

و  هتابوستان ها،پارك بیلق از وسیع و زبا فضاهای ساختن -

 واحتدهای درون در مترمربتع 2000 مستاحت حتداقل غیره با

روستتاهای  در ساختمانی امور سایر انجام با زمانهم ،همسایگی

 مناطق این به دیدگانسانحه سریع ةتخلی منظور به شده،انتخاب

 ا.هآن در موقت مساکن استقرار و

 راه بکةش شامل) اضطراری هایهراة شبک ةتوسع و تثسیس -

 ر.استقرا برای امن هایمکان با مرتبطی( سازتخلیه

 از جلوگیری و سیالب خطر کاهش برای هاییبرنامه ایجاد -

 .گذردمی هاآن از رودخانه مسیل که مناطقی در آن

 زیستتی نیازهتای و اجرایتی نیازهای و ابعاد دقیق تعیین -

 واحتدهایه( غیتر و نفتر هتر ای بر مترمربع ةسران ابعاد، حدود)

 با، مربوط هایسازمان سوی از موقت سکونت برای استفاده مورد

 نقتش که منطقه هر فرهنگی و هواییوآب هایویژگی به توجه 

 .داشت خواهد موقت اسکان یابیمکان در اساسی بسیار
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Extended Abstract  
1. INTRODUCTION  

Iran is one the countries prone to natural disasters. 

Situated in mountainous areas, northern districts of 

Khorasan Province, due to its ecological, 

seismological, and geological features, and also 

because of its unique topographical and climatic 

conditions, is located in high or moderate risk areas 

and is subject to natural disasters such as flood, 

earthquake, land slide, and land slip. The literature 

shows that several natural disasters strike in the area 

every year. Given the distribution and distance of 

rural areas, such disasters mostly threaten the rural 

areas rather than urban areas. The occurrence of 

such natural disasters in the region reveals the need 

for planning (crisis management) after the incident 

so that one can get an accommodation which is 

safe, secure, and socially appropriate, a place where 

human dignity is preserved and makes way for 

quick return to normal life for the people affected. 

We believe that to achieve such a goal, it is 

necessary to make plans prior to emergencies and 

disasters in areas prone to risk.  

Given the steps in crisis management, this study 

tries to identify suitable locations for temporary 

accommodation in a disaster zone. Additionally, 

having incorporated proper and scientific 

management features into the plans, this study 

would assist crisis management with facilities 

required to identify suitable locations for 

temporary accommodation so that in the event of a 

disaster, it is possible to quickly establish camps 

for affected people. 

The main question of this study is ‘what is the 

good model for selecting a site for temporary 

accommodation centers in rural areas in the 

central district of Faruj County, in a way that it 

can enhance the effectiveness of crisis 

management and fits the criteria of sustainable 

development? 

2. THEORETICAL FRAMEWORK  

Crisis management should involve continuous 

measures and practices which are based on 

classic function of management including 

planning, organization, establishment, leadership, 

and control. In fact, crisis management is a set of 

theoretical concepts and practical measures in 

various aspects of planning for disaster during, 

before, and after the event. The overall task of 

crisis management is to handle the crisis in a very 

short time with the best principles and methods. 

Site selection model is a set of principles which 

makes it possible to optimize the use of services 

or industrial activities (points corresponding to 

the maximum benefit and minimum cost). 

Theories of site selection date back to the 

nineteenth century in Germany where the first 

theory of industrial site selection was proposed in 

1878. The main purpose of assessing a location 

for a specific use of land is to ensure that the 

expansion of human activities, considering the 

possibilities and limitations, is compatible with 

the natural environment.  

3. METHODOLOGY  

This study is applied in terms of aims, and 

descriptive-analytical in terms of research 

methodology. In this paper, status quo analysis 

and modeling of the data were used. To set up a 

GIS database, which consists of digitized spatial 

and descriptive data, we digitized the spatial data 

(floods, earthquakes, landslides, and physical 

features of the sample villages) of the central 

district of Faruj County using the relevant maps 

and ArcGIS software package and saved them 

together with descriptive data to make analysis 

possible. Then, a questionnaire was designed and 

completed by 30 knowledgeable professionals in 

the field. Finally, considering the weight of the 

layers in AHP model, GIS database and 

overlapping operations with different maps 

effective in site selection as well as temporary 

accommodation bases were determined.  

4. CONCLUSION  
Site selection criteria for land use planning are 

generally a set of standards by which the 

optimum location for a specific use is evaluated. 

*. Corresponding Author: me.javan65@gmail.com             Tel: +98915 930 1282 
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The local characteristics and needs of residents 

are the main criteria for selection of the land use. 

Identifying and selecting the factors effective in 

site selection are of important steps of the study.  

Factors influencing the site selection for 

temporary accommodation bases are:  

A) Environmental factors including factors 

effective in occurrence of earthquake, landslide, 

flood, and topographical features.  

B) Physical facilities including access to suitable 

roads, rural public access, health facilities, 

business-service facilities, security (police 

stations), training-cultural centers, safety (fire 

stations), telecommunication facilities, suitable 

buildings, proximity to main residence areas, 

adequate infrastructure, and safe distance from 

danger zone.  

After collecting the views and opinions, we 

calculated the geometric mean of the views. 

Using Expert Choice software package we came 

up with paired comparisons, hierarchies, layers’ 

weight and values of conflicts. As for 

environmental factors, the seismicity index with a 

weight of 0.569 and landslide with a weight of 

0.228 received highest preference coefficients. 

Regarding indexes of facilities available in the 

sample villages, the indexes of access to the 

suitable roads, and health facilities respectively 

weighting 0.225 and 0.168 got highest preference 

coefficients in locating the temporary 

accommodation basis.  

Having calculated the weight of the layers, in the 

last stage using Spatial Analysis Extension, we 

incorporated the layer in GIS environment, and 

came up with the map of total scores for different 

criteria; the layers were classified into four 

classes including totally suitable, suitable, 

relatively suitable, and unsuitable. The output of 

the above model is the map of optimum location 

for construction of temporary accommodation 

basis. That is, if they need to set up a base for 

temporary accommodation, the spots representing 

the “totally suitable areas” should receive the first 

priority for construction of a temporary 

accommodation base.  

Following the theoretical principles and criteria 

for site selection and the importance of site 

selection for temporary accommodation in urban 

and rural areas, to ensure safety and reduce 

damage, and to answer the question above, 

having reviewed the literature, we selected a 

variety of environmental and physical criteria 

which are discussed in detail in this project. 

During the process of site selection for 

emergency accommodation in the area, we faced 

with the following facts and findings. 

Having calculated the main indexes according to 

experts, we found that environmental factors had 

the most weight and highest priority in temporary 

accommodation basis. The calculated CR should 

be less than 0.10 and it was 0.07 in this study. 

The matrices based on the granted preferences 

are stable, and in site selection, environmental 

indexes should be regarded with more attention, 

and physical factors take the second priority and 

has lower importance coefficient in site selection.  

Ultimately, summing up the final scores of zones 

where the natural conditions, safe distance from 

all sorts of dangers and physical facilities are 

taken into account, we came up with the final 

map of optimum site selection for temporary 

accommodation bases. The villages of Mayvan 

and Chery received the highest site selection 

score for the temporary accommodation basis.  

Key words: AHP, crisis management, Faruj 

County, GIS, overlay, site selection, temporary 
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