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 19/7/9311تاریخ تصویب:             3/91/9313تاریخ دریافت: 

 هچکید
 از یككي  آوارگكان  اسككان  و حوادث وقوع از پس امدادرساني مراكز استقرار براي مناسب هايمكان تأمين

بخش مركزي شهرستان فاروج به علت  ،. در این پژوهشاست بحران مدیریت و یزيربرنامه در مهم موارد

 داده پایگاه تهيه الگوي وانعنبه یزيربرنامهدهه اخير و فقدان یك الگوي كارآمد براي  در چندسانحه خيزي 

 احتمكالي  خطكرا   از ناشكي  دیكده يبآسك  هايجمعيت موقت استقرار هايمحل یابيمكان منظوربه مكاني

 از پس تحليلي، -توصيفي تحقيق روش چارچوب در اساس این بر .گرفته است قرار موردمطالعه و انتخاب

 بكه  توجكه  بكا  و تحقيق با مرتبط پيشينه از كه موقت اسكان یابيمكان امر در مؤثر معيارهاي شدن مشخص

 و معيارهكا  دهكي  وزن بكه  اقكدا   گردید، دسترس گزینش قابل هايداده و اطالعا  و موردمطالعه محدوده

 و زوجي مقایسه تكنيك از استفاده با و بحران مدیریت خبره كارشناسان نظر طبق موردمطالعه هايشاخص
 توليدي هايالیه ArcGIS افزارنر  و 1AHPمدل  از استفاده با پسس شده است. eExpertchoic افزارنر 

یابي نقشه نهایي مكان آن خروجي كه شده تلفيق یكدیگر با یك، هر شده مشخص وزن به توجه با معيار هر

 هكم  و يكز آممخاطره عوامل انواع از دوري یعني ،طبيعي شرایط هم آن در كه است موقت اسكان پایگاهبهينه 

از معيارهكاي  نتكای  نشكان داد ككه     اسكت  گرفتكه  قرار مدنظر نياز، مورد تسهيال  و كالبدي مكانا ا داشتن

( و از معيارهاي كالبدي، خدما  دسترسي به 112/1( و زمين لغزش )با وزن 961/1محيطي، زلزله )با وزن 

يكت بيشكتري در   ( از ضكریب ارجح 962/1( و امكانا  بهداشتي درماني )با وزن 119/1راه مناسب )با وزن 
روسكتاهاي مكایوان و چكري بكاالترین امتيكاز را بكراي        یتدرنها یابي پایگاه اسكان موقت برخوردارند.مكان

چشمه و ارمود آقاچي از شكرایط نامناسكبي   اند و دو روستاي آقسب كردهك موقت، اسكان پایگاه یابيمكان

  .براي این منظور برخوردارند

 .، شهرستان فاروجAHP، تكنيك GISیریت بحران، اسكان موقت، مدها: کلیدواژه
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2 AHP: Analytic Hierarchical Process 
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 مقدمه .4

 رح مسألهط .4. 4

 نكوع  11از  دهكد مكي  نشكان  آمارهكا  كه طورهمان. رودمي به شمار دنيا بالخيز كشورهاي از یكي جزء ایران، كشور

 كشكور  در طبيعكي  چنين بالیاي وجود. پيونددمي وقوع به ایران در آن مورد 39 دهدمي رخ جهان در كه طبيعي بالیاي

 ؛ ككه (91: 9323)دلخكواه حقيقكي و همككاران،    باشكد   بالخيزي زمينه در جهان نخست ده كشور جزو ایران كه شد باعث

در ایكن  . رودبه شكمار مكي   آن هايویژگي از زمين رانش و زلزله، سيل ازجمله طبيعي مترقبه غير حوادث تكرار و بروز

هكاي  ویژگكي  بكودن،  دارا خكاطر  به كه است كشور كوهستاني مناطق ازجمله خراسان نيز، استان شمالي هايميان بخش

 متوسكط  بكاال و  خطكر  با منطقه یك در خاص، اقليمي و توپوگرافي شرایط نيز و شناختيزمين و خيزيلرزه اكولوژیكي،

 ریكزش  و مكين ز لغزش، رانش زمين ،لرزهزمين سيل،: مانند گوناگون طبيعي سوانح و مخاطرا  معرض در و شده واقع

 چنكدین  سكاله  هكر  تقریباً شده انجا  مطالعا  اساس بر (.9329: شمالي خراسان اسالمي انقالب مسكن )بنياددارد  قرار كوه

 مخكاطرا ،  ایكن  اكثكر  تكأثير  روستایي، حوزه مناطق به گستردگي توجه كه با افتدمي اتفاق این منطقه در طبيعي مخاطره

 است. روستایي مناطق در

ككه موجكب تخریكب تعكداد      9379آخرین زلزله مخرب در بهمكن سكال    مثالعنوانبهمنطقه،  باالي خيزيهلرز توان

ریشكتر   1در ده سال گذشته چهار بكار زلزلكه بكاالي    همچنين زیادي از روستاهاي شهرستان فاروج و بجنورد و شيروان شد، 

 ،(93: 9327)مهندسكين مشكاور طكر  و منظكر،    ه داشكته اسكت   اتفاق افتاده كه فاقد تلفا  جاني بوده و تنها خسار  مالي به همكرا 

 در از یكسكو و از سكوي دیگكر قرارگيكري     فصكلي  آبراهكه  هكاي شكبكه  بودن طغياني و دائمي هايرودخانه خيزيسيل

 طبيعكي  ناپایكداري  سكوانح طبيعكي،   خطكر  معكرض  در هايمكان در گزیني سكونت افتاده، دور و ايحاشيه هايمحيط

 منطقكه  در موجكود  هكاي سكاختمان اكثكر   ككه  مطلب این به عنایت با و موردمطالعه هايحوزه روستایي نقاط از تعدادي

 و باشكند مكي  گكل  و خشكت  از عمكدتاً شكمالي   خراسكان  بنياد مسكن توسط شده انجا  هايطر  اساس بر موردمطالعه

 منكاطق  بكه  فراوانكي  مكالي  و جكاني  خسكارا   تاكنون موجب دارند؛ این وضعيت طبيعي سوانح برابر در كمي مقاومت

 .است شده موردمطالعه روستایي هايمجموعه ویژهبه استان روستایي

 بكر  عكالوه  بتوانكد  حادثه كه از بعد( بحران مدیریت) ریزيبرنامه ضرور  منطقه، در طبيعي حوادث گونهاین وقوع

 بازگشكت  و شكود  حفك   هاآن در انساني نشأ كه باشد مكاني...  و اجتماعي امنيتي، كالبدي، نظر از مكاني مناسب ایجاد

 هكدفي،  چنكين  بكه  یابيدست الزمه گفت بتوان شاید. كند را فراهم دیدهآسيب هايانسان براي را عادي زندگي به سریع

 سكوانح  مكورد ایكن   در اساسي بنابراین واقعيت ؛باشدخطر مي مستعد مناطق در حادثه بحران و وقوع از قبل ریزيبرنامه
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 را هكا آن اثكرا   ككه  حالي در انجا  داد، تواننمي چنداني كار وقوع، لحظه در سوانحي چنين با مواجهه در كه است این

 .(7: 9176، 9حداقل رساند )آندرو به یا نمود خنثي توانمي قبل از ریزيبرنامه با

در  ،هكا آن ليكل وتحتجزیكه  و هكا بحكران  سيسكتماتيك  مشكاهده  وسكيله بكه  كه است كاربردي علمي بحران، مدیریت

 راسكتاي  در بكروز،  صكور   در یكا  و پيشكگيري  هكا بحكران  بكروز  از بتوان آن وسيلهبه كه است ابزاري یافتن جستجوي

نقطه مشتركي كه در تمكا  تعكاریم مكدیریت بحكران     . نمود اقدا  اوضاع بهبود و وسيع امدادرساني به آن، كاهش اثرا 

 ازآنپكس شود و تا پایكان و حتكي   است كه قبل از بروز بحران آغاز مي وجود دارد آن است كه مدیریت بحران فرآیندي

 شود.یابد و از چهار مرحله پيشگيري، آمادگي، واكنش و بازسازي تشكيل ميادامه مي

 از بعكد  تكوان نمكي  باشكد و مي سرپناه یك داشتن مخاطرا  از ناشي دیدگان آسيب نياز تریناصلي اینكه به توجه با

 هكاي مككان  هكایي، بحران چنين وقوع از قبل دید، باید تهيه را دیدگان آسيب براي مناسب هايمكان یعاًسر حادثه، وقوع

 آسكيب  بكراي  را...(  و خيكز  مخكاطره  منكاطق  از دوري امنيكت،  شهري، داشتن هايكاربري به دسترسي)نظر  از مناسب

-از بحكران  دیكدگان  آسيب موقت اسكان ينهبه هايمكان تا است آن بر حاضر پژوهش منظور بدین .كرد فراهم دیدگان

 مكدیریت  علمكي،  صكحيح و  ریكزي برنامكه  تلفيق با و داده قرار بينيپيش مورد ،موردمطالعهمنطقه  براي را احتمالي هاي

 صكور   در ككه طكوري به نماید؛ یاري موقت مناسب اسكان هايمكان شناخت جهت الز  تسهيال  ایجاد با را بحران

 .  گردد ميسر دیدهآسيبمرد   براي هااردوگاهسریع  برقراري امكان سانحه، وقوع

 در بكدون  بكروز سكانحه   از پكس  تجربكي  صور بهآسيب دیدگان  اسكان موقت براي گزیني مكان معموالً ایران در

 گزینكي  مككان  رعایكت  عكد   است بدیهي .گيردمي انجا  امدادرساني هايتوسط سازمان الز  استانداردهاي گرفتن نظر

 تحقيكق حاضكر   روازایكن . باشد داشته دنبال به اوليه از سانحه تروخيم مراتببه حتي دیگري فاجعه است ح ممكنصحي

 مناسكب  یكابي فاكاهاي  مككان  مسئله به پرداختن در سعي زدهبحرانیك منطقه  بحران مدیریت مراحل گرفتن نظر در با

 .دارد اسكان موقت هاياردوگاه احداث جهت

 زیكرا  طلبكد مكي  را هايجانب همه بررسي و مطالعه ها،پایگاه استقرار این براي مناسب مكان تخابان راستا همين در

 بكه  دسكتيابي  در جهكت  آن بيشكتر  وريبهره و كارایي افزایش سبب هاي مناسب،موقعيت در مذكور هايپایگاه احداث

 یكابي مككان  بنكابراین موضكوع   (،1: 9329 و حسكينيان،  شكيخ  آل)باشد مي بحراني در شرایط خصوصبه نظر مورد اهداف

 .است گرفته پژوهش قرار این موردتوجه مكاني مؤثر عوامل و هاپارامتر گرفتن نظر در با هاپایگاه این بهينه

 است كه: سؤاال به این  گویيپاسخبا مقدما  مطر  شده پژوهش حاضر درصدد 

 كدامند؟ موردمطالعهدر منطقه  دیدگان سانحهترین معيارهاي مكان گزیني جهت اسكان موقت . عمده9

 یابي مراكز اسكان موقت آسيب دیدگان روستایي منطقه كدامند؟. الگوي مناسب مكان1

                                                           
1 Undro 



 شانزدهمشماره                         طرا  محيطي                     جغرافيا و مخا                                                              1 

 

 پیشینه تحقیق. 2. 4

توانكد بكراي محقكق جهكت شكناخت موضكوع و       هاي قبلي صور  گرفته در هر زمينه تحقيقي مكي مطالعه پژوهش

بخشكي از آثكار داخلكي و     9خالصكه در جكدول شكماره     طكور بكه این بخكش  واقع شود. در  مؤثرتطبيق اهداف مطالعه 

 كنيم.اند اشاره ميخارجي كه در روند تهيه و تكميل این پژوهش نقش داشته

 اسكان موقت یابيمكان با ارتباط در شده انجا  تحقيقا  4جدول شماره 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یكابي مكورد نظكر بكا توجكه بكه       اي بكراي مككان  ه تكاكنون مطالعكه  كك  دریافتتوان با مروري بر تحقيقا  مرتبط مي 

 صور  نگرفته است. موردمطالعههاي پيشنهاد شده در این پژوهش در منطقه كاركردهاي خاص آن و با روش
 

بهينه پایگاه اسكان موقت در مدیریت بحران نواحي روستایي پيشينه تحقيق براي مكان یابي 

عنوان  نتای   نویسنده

 بين در موجود مكاني خصوصيا  و دسترسي معيارهاي داد نشان نتای 

 آسيب موقت اسكان جهت مناسب مناطق نيابي مكا استانداردهاي و سایرمعيارها

 .برخوردارند بيشتري اهميت از دیدگان

 و GISمكان یابي اسكان موقت پس از زلزله با استفاده از 

 مطالعه موردي: منطقه شش شهر شيراز AHP تكنيك

سعيد گيوه چي 

و همكاران 

(9311) 

 چهار و بيست درمجموع كه شده فرعي تدوین معيار تعدادي و اصلي معيار سيزده

 درنر  گرفته محاسبا  صور  اساس بر و كرده معرفي شود، مي را شامل معيار

 موقت اسكان آل ایده هاي مكان عنوان به را، مكان  چهاردهArc GIS افزار

 .نمایند معرفي مي تهران شهرداري یك منطقه در سانحه دیدگان

   GIS از استفاده با موقت اسكان یابي مكان

 و اميدوار

همكاران 

 (9321)  

 و شبكه شهري باز فااهاي كاربري،: كالن شاخص از سه استفاده با

 به اقدا  است، هایي بردارنده زیرشاخص در یك هر كه ارتباطي

مكان(  )پانزده موقت اسكان جهت مناسب هاي كردن مكان مشخص

 این براي قابل قبول مساحت داراي ها مكان این اكثر كه اند، نموده

 .هستند ها قبيل پار  از باز فااي كاربري و منظور

 با زلزله بازماندگان موقت اسكان هاي یابي اردوگاه مكان

 AHP استفاده از

 نيرآبادي و

كوهبناني 

 (9321)  

 منطقه باز فااهاي را موقت اسكان اجراي عمليا  براي ها مكان بهترین

 اند دانسته شهري منطقه این پاركهاي ویژه برخي به
 آسيب دیده ي ها جمعيت موقت اسكان اماكن یابي مكان

 مكاني نمونه اطالعا  سيستم از استفاده با زلزله از

 تهران شهرداري 1 منطقه: موردي

 و اشراقي

ایرانمنش 

 (9329 ) 

 و ها پار  جمله از كافي فااهاي كمبود نشان دهنده تحقيق نتای 

 شهر سطح زدگان در زلزله استقرار جهت شهري باز فااهاي

 از تر واضح شهر مركزي بافت در امر این كه باشد، مي زنجان

 .دیده ميشود ها بخش سایر

 دیدگان آسيب موقت اسكان هاي محل بهينه یابي مكان

 استفاده با شهري مناطق موردي در مطالعه زلزله از ناشي

 زنجان شهرGIS و معياري چند هاي روش از

احدنژاد و 

همكاران 

 (9311 ) 

زلزله  موقت اسكان اماكن استقرار جهت كل منطقه اراضي بندي وي اقدا  به پهنه

 معرفي هستند این منظور براي بيشتر اولویت داراي كه را مكان نمود و ده زدگان،

. نمایند مي

 موقت بازماندگان اسكان هاي اردوگاه یابي مكان و ریزي برنامه

 تهران ( شهر6 ناحيه )یك منطقه موردي نمونه زلزله

نظري  اسدي

 (9323 ) 

 آن از سپس در كشور تركيه و زلزله خطر نسبي بندي پهنه تهيه نقشه

 گرفت. مي بهره شهري كاربریهاي از اي یابي پاره مكان براي
 Sule Tudes پهنه بندي خطر زلزله در كشور تركيه

2010) )

 حاور امداد زنجيره اصلي نتای  تحقيق حاكي از آن است كه مشخصه هاي

 ناكارایي و بالقوه به تاادهاي منجر كه است مختلم ارجحيت هاي و اهداف

 مي شوند عمل در

 به پاسخ دهي براي امداد زنجيره در مكانيابي تسهيال 

 ناگهاني بالیاي
Balcik (     )

 با استفاده از معيارهاي AHP  و مدلGIS وي با استفاده از نر  افزار

 اجتماعي اقتصادي و محيطي به مكانيابي مناطق كم خطر پرداخت
 مكانيابي مناطق كم خطر در كشور مقدونيه

Katerina R. 

Donevska 

(2011) 
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 نظری مبانی .2

 مدیریت بحران . 4. 2

 اسكاس تكابع   بكر  طكوركلي بكه  و بكوده  پویكا  و پيوسكته  اقداما  عمليا  و یكسري برگيرنده در باید بحران مدیریت

)نكاطق الهكي،   استوار است  است، كنترل و رهبري تشكيال ، ،سازماندهي ،ریزيبرنامه موارد شامل كه مدیریت كالسيك

 بكا  مقابلكه  جهكت  ریكزي برنامكه ابعكاد   در عملكي  تكدابير  و نظري مفاهيم مجموعه بحران مدیریت حقيقت . در(9: 9372

 آیسكان ) پكردازد مكي  نيز عواقبشان و هاي سانحهمدیریت نحوه به اصطال  این. ستا سانحه بعد از و قبل هنگا ، سوانح

وظيفه مدیریت بحران، كنترل بحران در زمان بسيار كوتاه با اسكتفاده از بهتكرین اصكول     طوركليبه. (66: 9،9321دیویس و

شكرایط   سكازي بهينكه از  اسكت   عبارتوان گفت رابطه بحران با مدیریت بحران خالصه مي طوربهباشد، ها ميو روش

   (.11:9329)رحماني و همكاران،براي مقابله با بحران و به حداقل رساندن خسارا  ناشي از بحران 

پكذیري اجتمكاعي و   هكا و آسكيب  مدیریت بحران یك دانش وارداتي و تقليدي نيست بلكه باید بر اسكاس ویژگكي  

ه بدون توجه به معيارهاي هرجامعه، نقل و مكورد پيكروي مكو    ریزي و راهبري گردد. دانشي كاقتصادي هر جامعه طر 

بنكابراین   ؛به مو قرار گيرد، هرگز متامن نيل جامعكه بكه سكوي اهكداف توسكعه اجتمكاعي و اقتصكادي خكود نيسكت         

خاص هر جامعه اسكت و نكه یكك     هايپذیريآسيباستراتژي مدیریت بحران یك استراتژي معطوف به  درهرصور 

   (.6: 9329حكيمي،  زادهاسماعيل) اندتقليديو دانش فني وارداتي 

 اسکان و امداد مراکز یابیمکان .2. 2

 در وقكوع آن  در صكور   یكا  نماینكد  پيشگيري بحران از تواندمي كه است فرایندي بحران مدیریت اینكه به توجه با

 و عكادي  وضكعيت  بكه  سكيدن ر تكا  اوضكاع  بهبكود  و سكریع  امدادرسكاني  مقابله، الز ، آمادگي ایجاد آثار، كاهش جهت

 (.91: 9326اشراقي،) كنند تالش بازسازي

 دنبكال  به نيز فراواني خسارا  اجتماعي مالي، و جاني خسارا  بر عالوه افتد،مي اتفاق بحران وقوع زمان در آنچه 

 اسككان  رايبك  هكایي مككان  اجكراي  و بينكي پكيش  براي بشر، سرپناه و مسكن مقوله باالي بسيار اهميت به توجه با. دارد

 مهكم  وظكایم  از یككي . اسكت  اساسي اولویت و تقد  داراي بلكه ناپذیراجتناب امري حوادث، از دیدگان آسيب موقت

 و اسككان اضكطراري   براي جدي هايبينيپيش اجرایي، و ریزيبرنامه سيستم هر در بحران مدیریت ریزان بخش برنامه

 و روحكي  جسكمي،  جدي هايآستانه آسيب در متعارف سرپناه ونبد دیده داغ و دیدهآسيب انسان چراكه. است موقت

 منفكي  پسكخوراندهاي  شاهد دیدهآسيب جامعه زمينه این در موقعبه و صحيح بينيپيش عد  صور  در. باشدمي رواني

 زا بعكد  روانكي  آینكدهاي  پكس  مسكئله  امروزه. بود آتي خواهد هاينسل و فعلي حادثه دیده نسل براي جبرانغيرقابل و

 بكه  .باشكد مكي  یافتكه  توسكعه  كشكورهاي  در بحران مدیریت هايبخش متوليان اصلي هايدغدغه از حوادث یكي بروز

                                                           
1 ISAN and Davis 
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 در بسكياري  اهميكت  حكائز  شكده،  بينكي پكيش  هكاي مكان در دیدگان آسيب موقت اسكان و یابيمكان نقش دليل همين

 (.96: 9327 حسيني،) باشدمي روستایي و شهري ریزيبرنامه

 های اسکان موقت  یگاهپا. 9. 2

تكرین  در سكوانح از مهكم   ... اي نظير آب، غكذا و اماكن و مراكز اسكان موقت با امكانا  اوليه تأمينتخليه ساكنين و 

هكاي تخليكه   یابي و طراحي مكانقرار گيرد. براي مكان موردتوجهریزي مدیریت بحران اقداماتي است كه باید در برنامه

گيكرد. الز  اسكت پكيش     قرار موردتوجهجتماعي، فرهنگي، و سياسي، همراه مسائل فني باید عوامل مختلم اقتصادي، ا

هكاي تخليكه   هكا و راه ها و امكانا  الز  اقدا  شود و ساكنين محكل از مككان  زیرساخت تأميناز وقوع بحران نسبت به 

 :است شدهارائه 9این زمينه نكا  و استانداردهایي توسط سفر . در(921: 9327)حسيني، مطلع شوند 

هكا بایكد از   مككان  گونكه ایكن باید به محل اقامت اصلي خویش بازگردند.  دیدهآسيبهاي در صور  امكان، خانواده

هكاي ناپایكدار   هكا یكا زمكين   هاي نا امكن و بقایكاي آن  مواد یا ابزار خطرنا  پا  شوند و خطرا  موجود مانند ساختمان

-ها باید پكيش از اشكغال آن  ها یا مكانلكيت زمين و یا حقوق استفاده از ساختمانشود. ما تأمينها شناسایي و امنيت آن

ها مورد موافقت قرار گيكرد. آب و خكدما  بهداشكتي و امكانكا      ها تعيين شده و در صور  لزو  استفاده مجاز از آن

اي فكراهم گردنكد.   شایستههاي عباد  در دسترس بوده یا به نحو هاي بهداشتي، مدارس و مكاناجتماعي شامل مراقبت

سكازد. همچنكين   پذیر مكي خدما  امكان تأمينجایي افراد و ها را براي جابهگاهنقل، دسترسي به سكونتوزیربناي حمل

باشد كه دسترسي مطمكئن بكه    ايگونهبههاي فيزیكي باید ریزيهاي خروج اضطراري باشد. برنامهپناهگاه باید داراي راه

هكاي انفكرادي مناسكب بكوده و حكریم      نا  و خدما  ضروري فراهم شود و همچنين فواصل پناهگكاه ها و امكاپناهگاه

هكاي  هاي معيشتي به زمكين، فعاليكت  شخصي رعایت گردد. در صور  امكان، خانوار باید براي تداو  یا توسعه فعاليت

 .(993: 1111سفر، ) باشندتجاري و خدما ، مراكز اشتغال دسترسي داشته 
 

 ه مورد مطالعهمنطق .9

درصد از وسعت اسكتان خراسكان    1كيلومترمربع است و 9113بخش مركزي شهرستان فاروج داراي وسعتي حدود 

درجكه   36دقيقه طول شرقي و  99درجه و  22درجه تا  92گيرد. این بخش در مختصا  جغرافيایي شمالي را در برمي

متري از سكطح دریكا واقكع شكده اسكت. از       9911ع متوسط دقيقه عرض شمالي در ارتفا 11درجه و  37دقيقه تا  19و 

جهت شمال غرب به اسفراین و از شرق به شهرستان قوچان در استان خراسان رضوي و از شمال به بخكش خبوشكان   

 شود.شهرستان فاروج منتهي مي

. (9( و شككل شكماره )  9بخش مركزي شهرستان فاروج در حال حاضر داراي سه دهستان اسكت جكدول شكماره )   

دهستان سنگر به مركزیت روستاي ینگي قلعه، دهستان شاه جهان به مركزیت روسكتاي مكایوان و دهسكتان فكاروج بكه      

                                                           
1 sphere 
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آبكادي   1آبادي داراي سككنه و   96آبادي ثبت شده است كه  92مركزیت روستاي چري. در این بخش در حال حاضر 

، ایكن بخكش داراي   9311نفكوس و مسككن    از سرشكماري عمكومي   آمدهدستبهخالي از سكنه است. بر اساس نتای  

نفكر در نقكاط    7119نفكر در شكهر فكاروج و بقيكه یعنكي       3919نفر بوده است كه از ایكن تعكداد   91696جمعيتي معادل

   (.11: 9327)مهندسين مشاور طر  و منظر،اند روستایي ساكن بوده

 
 تقسيما  سياسي و موقعيت بخش مركزي فاروج 4شکل شماره 

 هاروشمواد و . 1

هدف كاربردي اسكت. مبكاني تئوریكك بكر اسكاس مطالعكا         بر اساستحليلي و نوع آن  –روش تحقيق حاضر توصيفي 

بنكدي  یكت اولوو  بهينه پایگاه اسكان موقتیابي در مكان مؤثري هاشاخصي انجا  گرفته است. براي انتخاب اكتابخانهاسنادي، 

یزي روسكتایي  ربرنامهاز بين دهياران و مدیران روستایي، كارشناسان جغرافيا و پرسشنامه  31یابي، تعداد در مكان هاشاخصاین 

هكاي سكلولي   گيري چند صفته بوده و با استفاده از مكدل يمتصمیابي یك مسئله تكميل شده است. با توجه به اینكه فرایند مكان

سلسله مراتبكي چهكارچوبي منطقكي اسكت ككه       باشد. فرآیند تحليل( قابل انجا  ميAHPتحليلي سلسله مراتبي ) مدل ازجمله

 كند.هاي پيچيده را با تجزیه آن به ساختاري سلسله مراتبي آسان ميدر  و تحليل تصميم گيري

. جهكت انتخكاب مككان مناسكب پایگكاه اسككان موقكت        شودمي( مشاهده 1كه در شكل شماره ) طورهمان طوركليبه

( مراتكب  GIS) ( و سيسكتم اطالعكا  جغرافيكایي   AHP) ليل سلسله مراتبكي مدیریت بحران، با استفاده از تركيب مدل تح

 شكل انجا  شده است.



 شانزدهمشماره                         طرا  محيطي                     جغرافيا و مخا                                                              2 

 

 
 

 مراحل انجا  كار براي انتخاب پایگاه اسكان موقت در مدیریت بحران روستایي 2شکل شماره
 

يكه و در  شناسایي شده و در چهار طبقه تعریم و ماتریس مقایسه دودویي براي هر عامل ته مؤثري هاشاخصابتدا 

یي بكا فرمكت   هكا هیال صور به یابيمكاندر  مؤثري هاشاخصنيز ه اختيار كارشناسان قرار گرفته است. در همين مرحل

اساس اطالعا  توصيفي و گرافيكي از وضكع   و بر 1آر  جي آي اس افزارنر تبدل شده، تا با استفاده از ، 9ژئودیتابيس

هاي بنابراین الیه ؛ها انجا  شودایجاد گردند و عمليا  تحليلي بر روي دادههاي( جدیدي موجود منطقه، اطالعا  )نقشه

هاي اسكان موقت در بخش مرككزي شهرسكتان   پایگاه یابيمكاننسبت به  هاآن اثرپذیريطبق ميزان  آوري شده، برجمع

 .نامناسب -1اً مناسب و نسبت -3مناسب،  -1كامالً مناسب،  -9بندي شدند: زیر طبقه صور بهفاروج در چهار طبقه 

                                                           
1Geodatabase (mdb)  

2 Arc GIS 
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براي انتخكاب اوليكه مككان     كالبديو  محيطيهاي پایگاه اسكان موقت، شاخص یابيمكان منظوربهدر این پژوهش 

 هاي جي اي اسي در آمده است.  الیه صور بهاسكان موقت روستایيان در مواقع بحران در نظر گرفته شده و 
 

 بحث و نتایج .5

 پایگاه اسکان موقت یابیمکان در مؤثرعوامل محیطی . 4. 5

باشد كه مكاني در ایجاد مخاطرا  محيطي )زلزله، سيل، لغزش(، به این دليل مي مؤثرهاي محيطي توجه به شاخص

در ایكن   مؤثرباشد. براي این منظور مخاطرا  و عوامل  آميزمخاطرهانتخاب شود كه در مرحله اول به دور از این عوامل 

، زمكين  خيكزي سيل، خيزيزلزله هاينقشهبعد از تهيه بررسي و  هاآنضریب اهميت زیر معيارهاي ها شناسایي و پدیده

 تكري رس ضكرب  بكراي  نيكاز  هاي موردنقشه تهيه از پسلغزش و توپوگرافي، براي تهيه نقشه نهایي عوامل محيطي نيز 

ها را یعني الیه ؛یابي را استاندارد كنيمدر مكان )معيارها( مؤثرهاي بایست الیهها، ميیابي و ادغا  نمودن نقشهجهت مكان

بكدین   (.1: 9322)شكهابي،  ها را با یكدیگر ادغا  كرد گيري به مقياسي تبدیل شوند كه بتوان آنبا استفاده از قواعد تصميم

ورد بررسي را مقایسه نموده و تك معيارهاي مبنابراین ابتدا تك ؛منظور از روش تحليل سلسله مراتبي استفاده شده است

یابي پایگاه اسكان موقت در یكك مكاتریس   اساس ميزان ارزش و اهميت آن در مكان ميزان اهميت نسبي هر جفت را بر

نفر كارشكناس خبكره، تكميكل گردیكد و پكس از       31ها توسط كه قبالً عنوان شد، این پرسشنامه طورهمانكنيم. وارد مي

هكاي زوجكي، توليكد    مقایسكه  9چویس افزار اكسپرسميانگين هندسي نظرا  با استفاده از نر آوري آراء و محاسبه جمع

 مراتب، محاسبه اوزان و ميزان ناسازگاري در فرایند سلسله مراتبي انجا  شد. سلسله

ميكزان   91/1نيكز كمتكر از    CRهمچنكين ميكزان    ككه  آمكد  دسكت  ها بهعامل از یك هر وزن محاسبا ، انجا  از بعد

گرفتكه بكه آن داراي پایكداري    هكاي تعلكق  شده ما با ارجحيكت مشخص است، ماتریس تنظيم كه ؛تاندارد به دست آمداس

 3در جكي اي اس  1كلكيكوليتر  تكر رسبراي انجا  عمليا  ریاضي در محكيط   آمدهدستبههاي توان از وزنهست و مي

ضكرب  اینكد سلسكله مراتبكي را از مجموعكه حاصكل     استفاده كرد. در مرحله بعد وزن نهایي هرگزینه )طبقه( در یكك فر 

شكده   اضكافه فقط در این مرحله یك سطح دیگر نيز ( 1آید )جدول شماره ها به دست مياهميت معيارها در وزن گزینه

باشكد.  اصلي یعني ضریب ارجحيت زلزله، سيل لغزش زمين و توپوگرافي نسبت به هكم مكي   هايشاخصو آن اهميت 

( از 112/1( و زمكين لغكزش )بكا وزن    961/1( نيكز مشكخص شكده، زلزلكه )بكا وزن      1شماره ) كه در جدول طورهمان

هكاي  یابي برخوردارند. پس الز  است براي رسيدن به وزن نهایي هكر طبقكه از الیكه   ضریب ارجحيت بيشتري در مكان

ل شكده و اسكتاندارد   نرمكا  صكور  بكه باشد، در واقع باید وزن هكر طبقكه    موردتوجهمورد نظر، وزن شاخص اصلي نيز 

 درآید كه حاصل جمع تما  طبقا  عدد یك باشد.  

                                                           
1 Expert Choice  

2 Raster Calculator 

3 GIS 
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 (9313هاي پژوهش، )مأخذ: یافته پایگاه اسكان موقت یابيمكانشده در ضرایب اهميت معيارها و طبقا  تعریم 2جدول شماره 

 

م
ردی

  
طرا

خا
م

 

 وزن نهایي  وزن هر طبقه توصيم الیه درجه اهميت وزن شاخص  شاخص یا الیه  وزن نسبي

9 

ش
غز

ل
 

1.112 

 1.323 شيب

 1.111 1.996  درصد9كمتر از  كامالً مناسب

 1.119 1.129  درصد2 تا 9بين  مناسب 1

 1.191 1.911  درصد99 تا 2بين  نسبتاً مناسب 3

 1.119 1.191 99بيشتر از  نامناسب )پرخطر( 1

9 

 1.116 ميزان بارندگي 

 1.112 1.119 311كمتر از  كامالً مناسب

 1.197 1.39 331 تا 311بين  مناسب 6

 1.112 1.931 311 تا 331بين  نسبتاً مناسب 7

 1.113 1.169 311بيشتر از  نامناسب )پرخطر( 2

1 

 1.969 پوشش گياهي

 1.119 1.96 بایر و مراتع كم تراكم كامالً مناسب

 1.199 1.111 مراتع نيمه متراكم مناسب 91

 1.111 1.111 اراضي زراعي دیم نسبتاً مناسب 99

 1.111 1.111 اراضي زراعي آبي و باغا  نامناسب )پرخطر( 91

93 

 1.112 نوع سازند

 1.199 1.911 خا  هاي آهكي كامالً مناسب

 1.117 1.319 خا  هاي آبرفتي مناسب 91

 1.113 1.913 مارن  نسبتاً مناسب 99

 1.111 1.173 شيل  نامناسب )پرخطر( 96

97 

 1.162 فاصله از گسل

 1.191 1.69  3111بيشتر از  كامالً مناسب

 1.1131 1.192 1111 تا 3111بين  مناسب 92

 1.1193 1.127 9111 تا 1111بين  نسبتاً مناسب 91

 1.1117 1.119 9111كمتر از  نامناسب )پرخطر( 11

19 

 1.119 جنس خا 

 1.976 1.119 ( Cمخلوط) كامالً مناسب

 1.113 1.127 ( 3فال  ها و تراسهاي فوقاني) مناسب 11

 1.119 1.127 تپه ها و دشت هاي دامنه اي نسبتاً مناسب 13

 1.111 1.19 (9كوهها) نامناسب )پرخطر( 11

19 

ي 
يز
 خ

يل
س

 

1.911 

 1.911 فاصله از مسيل

 1.132 1.119  391بيشتر از  كامالً مناسب

 1.111 1.39  111 تا 391 مناسب 16

 1.191 1.931  911 تا 111 نسبتاً مناسب 17

 1.119 1.169  911كمتر از  نامناسب )پرخطر( 12

11 

 1.117 پوشش گياهي

 1.111 1.96 اراضي زراعي آبي و باغا  كامالً مناسب

 1.193 1.111 اراضي زراعي دیم مناسب 31

 1.111 1.111 مراتع نيمه متراكم نسبتاً مناسب 39

 1.111 1.111 بایر و مراتع كم تراكم نامناسب )پرخطر( 31

33 

 1.963 ميزان بارندگي

 1.199 1.119 311كمتر از  كامالً مناسب

 1.117 1.39 331 تا 311بين  مناسب 31

 1.113 1.931 311 تا 331بين  نسبتاً مناسب 39

 1.119 1.169 311بيشتر از  نامناسب )پرخطر( 36

37 

زله
زل

 

1.961 

 1.933 فاصله از گسل

 1.917 1.69  3111بيشتر از  كامالً مناسب

 1.166 1.192 1111 تا 3111بين  مناسب 32

 1.116 1.127 9111 تا 1111بين  نسبتاً مناسب 31

 1.191 1.119 9111كمتر از  نامناسب )پرخطر( 11

19 

 1.119 جنس خا 

 1.976 1.171 ( Cمخلوط) كامالً مناسب

 1.137 1.127 ( 3فال  ها و تراسهاي فوقاني) مناسب 11

 1.199 1.127 تپه ها و دشت هاي دامنه اي نسبتاً مناسب 13

 1.116 1.19 (9كوهها) نامناسب )پرخطر( 11

19 

 1.929 نوع سازند

 1.191 1.911 خا  هاي آهكي كامالً مناسب

 1.139 1.319 خا  هاي آبرفتي مناسب 16

 1.193 1.913 مارن  نسبتاً مناسب 17

 1.112 1.173 شيل  نامناسب )پرخطر( 12

11 

 1.169 شيب

 1.191 1.996  درصد9كمتر از  كامالً مناسب

 1.191 1.129  درصد2 تا 9بين  مناسب 91

 1.111 1.911  درصد99 تا 2بين  نسبتاً مناسب 99

 1.111 1.191 99بيشتر از  نامناسب )پرخطر( 91

93 

في
گرا

پو
تو

 

1.169 

 1.112 ارتفاع

 1.111 1.611  9311كمتر از  كامالً مناسب

 1.113 1.196  9611 تا 9311 مناسب 91

 1.111 1.919  1111 تا 9611 نسبتاً مناسب 99

 1.119 1.193  1111بيشتر از  نامناسب )پرخطر( 96

97 

 1.791 شيب 

 1.116 1.996  درصد9كمتر از  كامالً مناسب

 1.193 1.129  درصد2 تا 9بين  مناسب 92

 1.119 1.911  درصد99 تا 2بين  نسبتاً مناسب 91

 1.111 1.191 99بيشتر از  نامناسب )پرخطر( 61

 9 99 -  1  - 9 جمع

 



 99                             ...بهينه پایگاه اسكان موقت در مدیریت بحران یابيمكان                            چهار سال 

 

هكا،  اه اسكان موقت؛ بعكد از محاسكبه وزن الیكه   یابي بهينه پایگدر این مرحله از پژوهش حاضر با هدف مكان

هكاي  انكد، وارد مكدل شكده و وزن   بندي مجكدد شكده و بكراي ورودي مكدل آمكاده شكده      هایي كه طبقهباید نقشه

، نقشكه مجمكوع امتيكاز    GISافكزار  هكا در محكيط نكر    را نيز وارد كرد و در مرحله آخر با تلفيكق الیكه   آمدهدستبه

طبقكه ككامالً مناسكب، مناسكب، نسكبتاً مناسكب و        1بنكدي الیكه بكه    با طبقه آید كهمي معيارهاي مختلم به دست

بندي خطر و مكان بهينه براي احداث پایگكاه اسككان   نامناسب )پرخطر(، خروجي حاصل از مدل فوق، نقشه پهنه

بكراي اسككان   یعني اگر نياز به احكداث پایگكاهي    ؛(3باشد )شكل شماره اضطراري با توجه به عوامل محيطي مي

دهد باید اولویت اول را براي جاي دادن پایگكاه در خكود   اي كه قسمت كامالً مناسب را نشان ميموقت شد، لكه

 هاي مناسب و نسبتاً مناسب هستند كه براي ایجاد پایگاه اسكان موقت در نظر گرفتكه مكان بعدازآنداشته باشد و 

 شوند.  مي 

 
 
 

 AHPعوامل طبيعي با روش  مجموعپایگاه اسكان موقت از نظر مكان بهينه احداث  9شکل شماره 
 

مسكاحت بخكش    ازدرصكد   9289توان گفكت ككه تقریبكاً    عوامل محيطي، مي یابيمكانبا توجه به نقشه نهایي 

روسكتاهاي   ازدرصكد   19 ككه  ؛یكابي دارد مركزي شهرستان فاروج شرایط مناسب و كامالً مناسب را بكراي مككان  
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پایگكاه اسككان   ي و دوري از مخاطرا  براي ایجكاد  طبيع هايشاخصروستا، از نظر  99ا از روست 91بخش یعني 

روستاي آق چشمه، ارمودآقكاچي و هشكت مكرخ در پهنكه نامناسكب و نسكبتاً        3؛ و فقط باشندميموقت، مناسب 

-ت مناسكب نمكي  یابي پایگاه اسكان موقك مناسب قرار دارند و در معرض خطر بيشتري قرار دارند، لذا براي مكان

 باشند.

  مخاطرا  محيطي در محدوده بخش مركزي شهرستان فاروج بنديپهنه 9جدول شماره 

 (9313هاي پژوهش، )مأخذ: یافته
 

 مساحت وضعيت
 درصد

 مساحت 

 تعداد 

 روستا
 وضعيت كلي درصد

 كامالً 

 مناسب
6182 39879 11 11 

 19 مناسب

 99 31 16877 92826 مناسب

 نسبتاً

 مناسب 
29839 37 9 1 

 9 نامناسب

 1 1 1812 1826 نامناسب

 911 - 911 99 911 191827 جمع

 

 

 یابی پایگاه اسکان موقت  در مکان مؤثرامکانات کالبدی و تسهیالتی  .2. 5

دسترسي به راه مناسب، دسترسي عمومي، امكانكا    ازجملهتمامي امكانا  كالبدي  بعدازاینكهدر این مرحله 

، و... بكا نظكر   نشكاني آتكش فرهنگكي،   -ني، مراكز تجاري خدماتي، مراكز انتظكامي، مراككز آموزشكي   بهداشتي درما

مشكخص ككرده   ( AHP)كارشناسان وزن دهي و وزن نهایي هر سطح را بكه روش مكدل تحليكل سلسكله مراتبكي      

هكاي گویكا   رقومي شده و با توجه به وزن هر طبقه یا سطح بكه نقشكه   هايالیهتبدیل به سپس ( 1)جدول شماره 

هاي مربوط بكه هرككدا  از امكانكا  كالبكدي،     بندي مخاطرا  طبيعي، با تلفيق الیهمرحله پهنه مانندبهتبدیل شد. 

 درككه   طكور همكان (. 1نقشه نهایي امكانا  كالبدي روستاها تهيه شده است كه در ادامه آمده است )شكل شماره 

( و 119/1دسترسي به راه مناسب )بكا وزن   ازجملهخدماتي شود معيارهاي كالبدي ( مشاهده مي1جدول شماره )

 یكككابيمككككان( بكككا از ضكككریب ارجحيكككت بيشكككتري در   962/1امكانكككا  بهداشكككتي درمكككاني )بكككا وزن   

 برخوردارند. 
 



 93                             ...بهينه پایگاه اسكان موقت در مدیریت بحران یابيمكان                            چهار سال 

 

  موقتپایگاه اسكان  یابيمكانشده در هاي كالبدي و طبقا  تعریمضرایب اهميت شاخص 1جدول شماره 

 (9313هاي پژوهش، مأخذ: یافته)

      

 وزن نهایی طبقات وزن هر طبقه تو ی   یه درجه اهمیت وزن نسبی شاخ  ها شاخ  یا  یه ها ردی 

9 

 1.119 دسترسي به راه مناسب 

 1.911 1.161 آسفالته اصلي كامالً مناسب

 1.161 1.312 آسفالته فرعي مناسب 1

 1.139 1.991 شوسه نسبتاً مناسب 3

 1.197 1.176 خاكي نامناسب 1

9 

 1.117 دسترسي  عمومي

 1.117 1.12 1سطح  مناسب تر

 1.111 1.111 3سطح  مناسب 6

 1.199 1.999 1سطح  نسبتاً مناسب 7

 1.191 1.911 9سطح  نامناسب 2

1 

 1.962 امكانا  بهداتشي - درماني

 1.122 1.911 1سطح  مناسب تر

 1.199 1.313 3سطح  مناسب 91

 1.111 1.931 1سطح  نسبتاً مناسب 99

 1.117 1.119 9سطح  نامناسب 91

93 

 1.171 مراكز تجاري - خدماتي

 1.119 1.691 1سطح  مناسب تر

 1.197 1.116 3سطح  مناسب 91

 1.112 1.911 1سطح  نسبتاً مناسب 99

 1.111 1.16 9سطح  نامناسب 96

97 

 1.119 مراكز انتظامي

 1.199 1.997 كمتر از یك كيلومتر كامالً مناسب

 1.116 1.127  كيلومتر3 تا 9بين  مناسب 92

 1.199 1.997  كيلومتر6 تا 3بين  نسبتاً مناسب 91

 1.111 1.131  كيلومتر6بيشتر از  نامناسب 11

19 

 1.192 مراكز آموزشي - فرهنگي

 1.111 1.916 1سطح  مناسب تر

 1.192 1.317 3سطح  مناسب 11

 1.112 1.931 1سطح  نسبتاً مناسب 13

 1.113 1.193 9سطح  نامناسب 11

19 

 1.197 آتش نشاني

 1.111 1.996  كيلومتر9كمتر از  كامالً مناسب

 1.196 1.121  كيلومتر9 تا 9بين  مناسب 16

 1.111 1.992  كيلومتر91 تا 9بين  نسبتاً مناسب 17

 1.111 1.111  كيلومتر91بيشتر از  نامناسب 12

11 

 1.131 مخابرا 

 1.192 1.171 1سطح  مناسب تر

 1.191 1.169 3سطح  مناسب 31

 1.116 1.96 1سطح  نسبتاً مناسب 39

 1.111 1.919 9سطح  نامناسب 31

33 

 1.131 وجود ساختمان هاي قابل استفاده

 1.192 1.991 1سطح  مناسب تر

 1.111 1.161 3سطح  مناسب 31

 1.116 1.961 1سطح  نسبتاً مناسب 39

 1.111 1.199 9سطح  نامناسب 36

37 

 1.139 نزدیكي به سكونتگاه قبلي

 1.11 1.197 (aسطح ) مناسب تر

 1.312 1.199 (bسطح ) مناسب 32

 1.919 1.119 (cسطح ) نسبتاً مناسب 31

 1.197 1.111 (dسطح ) نامناسب 11

19 

 1.112 فاصله از تجهيزا  خطرزا 

 1.116 1.911  كيلومتر 1 تا 3بين  كامالً مناسب

 1.191 1.122  كيلومتر 3 تا 1بين  مناسب 11

 1.116 1.999  كيلومتر 1 تا 9بين  نسبتاً مناسب 13

 1.111 1.112  1 و بيشتر از 9كمتر از  نامناسب 11

19 

 1.171 وجود امكانا  آب، برق و گاز

 1.117 1.36 1سطح  مناسب تر

 1.111 1.179 3سطح  مناسب 16

 1.197 1.111 1سطح  نسبتاً مناسب 17

 1.191 1.937 9سطح  نامناسب 12
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 مكان بهينه اسكان موقت در پهنه بخش مركزي فاروج با توجه به امكانا  كالبدي 5شکل شماره 

 

، گرفتكه  یكابي پایگكاه اسككان موقكت    با توجه به نقشه فوق، تنها روستاي مایوان باالترین امتياز كالبدي را براي مكان

یابي شكرایط  ، چري، باش محله، خرق و ینگه قلعه در سطح بعدي قرار دارند و براي مكانروستاهاي سه گنبد و ؛است

از امكانا  كالبدي و تسهيالتي مناسبي برخكوردار نبكوده و نامناسكب بكراي      موردمطالعهروستاي  16مناسبي دارند. ولي 

 99توان گفكت ككه   ( مي9جدول شماره )كلي و با توجه به  بنديتقسيمباشند. در یك مي یابي پایگاه اسكان موقتمكان

 یكابي مككان درصد از شرایط نامناسكب كالبكدي تسكهيالتي بكراي      21از شرایط مناسب و  موردمطالعهدرصد روستاهاي 

 باشند.برخوردار مي پایگاه اسكان موقت
 

 (9313پژوهش،  هايمأخذ: یافته) امكانا  كالبدي روستاهاي بخش مركزي شهرستان فاروج بنديپهنه 5جدول شماره 
 

 وضعيت كلي درصد تعداد روستا وضعيت

 1 9 كامالً مناسب
 99 مناسب

 1 9 مناسب

 11 11 نسبتاً مناسب
 21 نامناسب

 17 16 نامناسب

 911 - 911 99 جمع



 99                             ...بهينه پایگاه اسكان موقت در مدیریت بحران یابيمكان                            چهار سال 

 

 GISبا استفاده از  بهینه پایگاه اسکان موقت یابیمکانتهیه نقشه نهایی  .9. 5

نهایي كار، بعد از مشخص شدن شرایط طبيعي و امكانا  كالبدي روستاهاي بخكش   مرحله عنوانبهدر این مرحله، 

 یابي بهينه پایگكاه اسككان موقكت   ها از دو مدل فوق، نقشه نهایي مكانمركزي شهرستان فاروج، با تلفيق امتياز نهایي پهنه

ا  و هم داشتن امكانكا  كالبكدي   در مخاطر مؤثرشود كه در آن هم شرایط طبيعي یعني دوري از انواع عوامل توليد مي

را بكراي   هكا آنباشكد و شكرایط روسكتاها و امتيكاز     مورد نياز، مدنظر قرار گرفته است. نقشه زیر خروجي این مكدل مكي  

 دهد.یابي بهينه نشان ميمكان

 9313، هاي پژوهشمأخذ: یافته بندي روستاهاي بخش مركزي شهرستان فاروج جهت اسكان اضطراريپهنه 6جدول شماره 
 

 وضعيت كلي درصد تعداد روستا وضعيت

 1 1 كامالً مناسب
 61 مناسب

 96 39 مناسب

 36 11 نسبتاً مناسب
 11 نامناسب

 1 1 نامناسب

 911 - 911 99 جمع

 

 
 نقشه نهایي مكان بهينه اسكان موقت در پهنه بخش مركزي شهرستان فاروج 6کل شماره ش
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، كسب یابي پایگاه اسكان موقتي مایوان و چري باالترین امتياز را براي مكانبا توجه به نقشه فوق، روستاها

باشند ككه دليكل آن عكالوه بكر     برخوردار ميارمود آقاچي از شرایط نامناسبي  اند و دو روستاي آق چشمه وكرده

در یكك   باشكد. و قرارگيري در حكریم مصكوب گسكل مكي     خيزيزلزله تأثيركمبود امكانا  كالبدي، بيشتر تحت 

از  موردمطالعكه درصكد روسكتاهاي    61تكوان گفكت ككه    ( مكي 6تقسيم بندي كلي تر و با توجه به جدول شماره )

بنكابراین   ؛باشكند یابي پایگاه اسكان موقت برخوردار ميدرصد از شرایط نامناسب براي مكان 11شرایط مناسب و 

خاب كنند باید در مرحلكه اول یككي از دو روسكتاي    اگر قرار باشد روستایي را براي ایجاد پایگاه اسكان موقت انت

 مایوان و چري باشد و در مرحله دو  روستاهایي كه از شرایط مناسب برخوردارند.  
 

 گیرینتیجه .6

 بكه  نيكز  فراواني خسارا  اجتماعي مالي، و جاني خسارا  بر عالوه ،افتدمي اتفاق بحران وقوع زمان در آنچه

 بكراي  هكایي مكان اجراي و بينيپيش براي بشر، سرپناه و مسكن مقوله باالي بسيار ميتاه به توجه با. دارد دنبال

 از یككي . اسكت  اساسكي  اولویت و تقد  داراي بلكه ناپذیراجتناب امري حوادث، از دیدگان آسيب موقت اسكان

 بكراي  جكدي  هكاي بينيپيش اجرایي، و ریزيبرنامه سيستم هر در بحران مدیریت ریزان بخش برنامه مهم وظایم

 .  است موقت و اسكان اضطراري

اسكان موقت در نكواحي   یابيمكانو اهميت  یابيمكانپيرو مباني نظري و ضوابط و معيارهاي موجود جهت 

ذككر شكده، بكا مكرور تحقيقكا        سؤاال شهري و روستایي جهت امنيت و كمتر شدن خسارا ، جهت پاسخ به 

 طكور بكه به انتخاب معيارهاي گوناگون محيطي و كالبدي تسهيالتي شكد ككه   مشابه انجا  شده در این زمينه اقدا  

 موردمطالعكه اسكان اضطرار در منطقه  یابيمكانمفصل در این پروژه آورده شده است. طي روند ذكر شده جهت 

 به نتای  زیر رسيدیم.

رجحيكت بيشكتري در   ( از ضریب ا112/1( و زمين لغزش )با وزن 961/1از معيارهاي محيطي زلزله )با وزن 

ككه از ایكن خطكرا      اندمناسبگزیني اسكان موقت برخوردارند. به این معني كه روستاها جهت مكان یابيمكان

درصكد   9289توان گفت كه تقریبكاً  (، مي3عوامل محيطي )نقشه شماره  یابيمكاندور باشند. نقشه نهایي  محيطي

درصكد   19 ككه  ؛دارد یابيمكانو كامالً مناسب را براي  بخش مركزي شهرستان فاروج شرایط مناسب مساحت از

ي و دوري از مخكاطرا  بكراي ایجكاد    طبيع هايشاخصروستا، از نظر  99روستا از  91روستاهاي بخش یعني  از

روستاي آق چشمه، ارمودآقاچي و هشت مرخ در پهنه نامناسكب   3؛ و فقط باشندمي، مناسب پایگاه اسكان موقت

مناسكب   یابي پایگاه اسكان موقتقرار دارند و در معرض خطر بيشتري قرار دارند، لذا براي مكانو نسبتاً مناسب 

 باشند.نمي
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( و امكانا  بهداشكتي درمكاني )بكا    119/1معيارهاي كالبدي خدماتي دسترسي به راه مناسب )با وزن  ازجمله

 دهنكده نشكان  ككه  ؛قكت برخوردارنكد  یابي پایگكاه اسككان مو  ( با از ضریب ارجحيت بيشتري در مكان962/1وزن 

. باشكد مكي اهميت نجا  جان حادثه دیدگان احتمالي با انتقكال بكه مراككز دور از حادثكه و درمكان در آن مككان       

شود تنها روستاي مایوان باالترین امتياز كالبكدي را بكراي   ( مشاهده مي1كه در )نقشه شماره  طورهمان درمجموع

روستاهاي سه گنبد، چري، بكاش محلكه، خكرق و ینگكه قلعكه در       و ؛گرفته است، یابي پایگاه اسكان موقتمكان

از امكانكا  كالبكدي    موردمطالعهروستاي  16یابي شرایط مناسبي دارند. ولي سطح بعدي قرار دارند و براي مكان

 .باشندمياسكان موقت  پایگاهیابي و تسهيالتي مناسبي برخوردار نبوده و نامناسب براي مكان

در  مكؤثر هكا ككه در آن هكم شكرایط طبيعكي یعنكي دوري از انكواع عوامكل         با تلفيق امتياز نهایي پهنكه  تهاان در

یكابي بهينكه پایگكاه    مخاطرا  و هم داشتن امكانا  كالبدي مورد نياز، مدنظر قرار گرفته است، نقشه نهایي مككان 

یابي پایگكاه اسككان موقكت، گرفتكه     مكان باشد روستاهاي مایوان و چري باالترین امتياز را براياسكان موقت مي

برخكوردار   یابي پایگاه اسكان موقتدو روستاي آق چشمه و ارمود آقاچي از شرایط نامناسب براي مكان و ؛است

و قرارگيكري در حكریم    خيكزي زلزلكه  تكأثير باشند كه دليل آن عالوه بر كمبود امكانا  كالبدي، بيشكتر تحكت   مي

از شكرایط   موردمطالعكه درصد روستاهاي  61توان گفت كه تر ميبندي كليقسيمباشد. در یك تمصوب گسل مي

باشكند. همچنكين نتكای     برخوردار مي یابي پایگاه اسكان موقتدرصد از شرایط نامناسب براي مكان 11مناسب و 

بكا   امكاكن اسككان موقكت    یابيمكانماعي جهت این تحقيق در انتخاب معيارهاي مختلم محيطي و اقتصادي اجت

باشكد.  همسكو مكي   (9311 گيوه چكي و همككاران،  )، (Katerina R. Donevska; 2011) ؛ازجملهبرخي تحقيقا  

اسككان موقكت از ارجحيكت زیكادي      یكابي مككان چي معيار دسترسي مناسب جهكت  در تحقيق گيوه مثالعنوانبه

 باشد.اي كليدي ميمعياره ازجملهبرخورداست كه در این پژوهش نيز معيار دسترسي در بعد كالبدي 
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