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چکیده
کاهش آسیب پذیری شهرها در برابر سوانح طبیعی از جمله زلزله، به منزله ی یکی از اهداف اصلی برنامه ریزی کالبدی، شهری و طراحی شهری محسوب 
گام، شناسایی مناطق ایمن شهری برای احداث مکان های اسکان اضطراری در برابر زلزله است. بنابراین این تحقیق سعی دارد با  می گردد. لذا، اولین 
کرمان را در برابر زلزله و در راستای مدیریت بحران، با استفاده از سیستم های اطالعات جغرافیایی، مشخص و پهنه بندی  هدف شناسایی نواحی ایمن شهر 
ع مدل های چند معیاره است و با توجه  نماید. با توجه به اینکه ایمن بودن نواحی شهری خود تابعی از چندین معیار است، لذا مدل مدنظر تحقیق از نو
نواحی  ایمن بودن  گرفته است. استخراج معیارهای  به ماهیت مکانی معیارها پیاده سازی مدل در محیط سیستم اطالعات جغرافیایی )GIS( صورت 
گذشته انجام پذیرفت. این معیارها عبارتند  کارهای  کارشناسان شهرسازی، سازه، معماری و مطالعه ی  شهری با روش دلفی و تهیه ی پرسش نامه هایی از 
کز  کاربری های سازگار: پارک ها و فضای سبز، فاصله از مرا از: معیارهای ماتریس مطلوبیت )مقاومت زمین(، معیارهای ماتریس سازگاری )1. همجواری با 
کز نظامی( و معیار  گاز- بنزین و مرا کاربری های ناسازگار: صنایع عمده انفجاری مانند پمپ  درمانی - امدادی و فاصله از معابر اصلی، 2. عدم همجواری با 
کم جمعیتی(. هر کدام از این معیارها بر اساس روش تحلیل سلسله مراتبی معکوس رتبه بندی شده و سپس در محیط سیستم اطالعات  ماتریس ظرفیت )ترا
گردید. نتایج حاصل  کرمان تهیه  جغرافیایی )GIS( مدل سازی و با به کار بردن توابع تحلیلی نقشه مکان های مناسب برای ایجاد اسکان اضطراری شهر 
که در  کرمان بیشتر به چشم می خورد  که مکان های بسیار مناسب احداث مکان های اسکان اضطراری به ترتیب در مناطق 2،3 شهر  کی از آن است  حا
گیرند. در نهایت بعد از تعریف پایگاه داده زمین مرجع برای شبکه ی حمل و نقل شهری، برای خدمات رسانی و رسیدن  برنامه ریزی ها باید در اولویت قرار 
گردید. با طراحی شبکه ی هندسی  سریع تر آسیب دیدگان در زمان و یا بعد از بحران به مکان های اسکان اضطراری، شبکه ی هندسی معابر منطقه طراحی 
کار بردن تحلیل های شبکه در زمان مورد  معابر و تعریف محدودیت های مورد نظر برای هر خیابان مانند طول خیابان و وجود چراغ راهنما، می توان با به 

نیاز، به راحتی مناسب ترین خیابان رسیدن به نزدیک ترین مکان اسکان اضطراری را تعیین نمود.
کرمان  کلیدی: مکان یابی، مکان های اسکان اضطراری، سیستم اطالعات جغرافیایی )GIS(، تحلیل شبکه،  واژه های 

Site selection of Emergency Accommodation in 
Kerman City by using GIS
Abdolreza Kazeminia   
Abstract

Reducing the vulnerability of cities to natural disasters such as earthquakes is considered as one of the main goals of 
urban and urban planning. Hence, the first step is to identify the safe areas of the city for the construction of a shelter 

against earthquakes. This research aims to identify and zonate safe areas of the Kerman city during earthquakes and 
to manage the crisis using spatial information systems. Because the safety of urban areas depends on several criteria, 
the model of the research is a multi-criteria model and according to the spatial nature of the criteria, implementation 
of the model was done in the GIS environment. Safety criteria of urban areas were determined by the Delphi method 
and preparing questionnaires from urban planners, constructors, architects and studying past works. These criteria are 
utility matrix )ground resistance) criteria, criteria of adaptation matrix (1- neighborhood to compatible uses: parks and 
green space, and distance from health centers & urgent cares 2- Non-adherence to incompatible uses: major explosive 
industries such as gas-petrol stations and military centers) and the matrix of capacity )population density). Each of these 
criteria was ranked according to the inverse hierarchical analysis method and then modeled in the GIS environment. 
Finally, by using analytical functions maps of safe shelters in Kerman were prepared. Our results indicate that the most 
suitable places for the construction of shelters are in regions 2 & 3 in the Kerman city, which should be prioritized in 
the city plans. Finally, after the definition of the land reference database for urban routes, the geometric network of the 
distances of the area was designed to react more quickly to shelters to provide services to injured people after the crisis. 
By designing the geometric network of passages and defining the limits for each path, such as the length of the route and 
the presence of the traffic lights, it is possible to determine the best route to the closest shelter by using network analysis 
at the time it is needed.
Keywords:  Site Selection, Temporary Sheltering, GIS, Network analysis, Kerman.
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مقدمه
طبیعی  حــوادث  آسیب  های  از  هیچ گاه  تاریخ  طول  در  شهرها 
در  آمادگی  ایجاد  برای  اساسی  راه هــای  از  یکی  نبوده اند.  بی امان 
گر بتوان  گاهی از مناطق ایمن شهری است. لذا ا برابر مخاطرات، آ
یا روش هایی مکان های اسکان اضطراری امن در شهرها  با روش 
کرد، می توان با اتخاذ  در برابر حوادث طبیعی مانند زلزله را تعیین 
راهکارهایی آمادگی را تا حد بسیار زیادی افزایش داد ]1[. زلزله یکی 
ع آن در جوامع  که امروزه با وقو از فعالیت های طبیعی زمین است 
نقص  دلیل  بــه  و  اســت  شــده  مهیب  حــادثــه ای  بــه  تبدیل  بشری 
و  می شود  او  ساخت  سازه های  از  بسیاری  تخریب  باعث  بشر  علم 
به  تبدیل  هنگامی  زلزله  می گذارد.  برجای  را  فراوانی  هزینه های 
و  خطرات  کاهش  بــرای  مناسبی  راهکارهای  که  می شود  سانحه 
ع  این موضو باشد؛  نداشته  آن وجود  بعد  و  ع  وقو در هنگام  تلفات 
با دخالت های نسنجیده ی انسانی در محیط های طبیعی، از جمله 
ساختمانی،  تمرکز  گسل ها،  حریم  در  بی رویه  سازهای  و  ساخت 
کمبود فضاهای باز، همچنین عدم رعایت استانداردهای جهانی در 
کم و توزیع نامناسب جمعیت، عدم تناسب زیر  ساخت و سازها، ترا
کافی شهروندان تشدید  کاربری های شهری و آموزش نا ساخت ها و 
از 1100 زلزله ی مخرب در نقاط  ]2[. در قرن بیستم بیش  می شود 
میلیون  از یک  آن بیش  اثر  در  که  داده  زمین روی  کره ی  مختلف 
ناشی  آن ها عمدتًا  که 90 درصد  از دست داده انــد  را  نفر جان خود 
کافی  که از اصول مهندسی و ایمنی  از ریزش ساختمان هایی بوده 
کمربند  ایران در  کشور  با توجه به قرارگیری   .]3[ نبودند  برخوردار 
کوهزایی آلپ- هیمالیا )کمربند مستعد زلزله( ضرورت توجه اصلی 
گزارش  به مسئله ی مدیریت بحران امری بدیهی است. بر اساس 
کشورهای  کشور ایران در بین  سازمان ملل، در سال 2003 میالدی، 
کشته شده در  جهان رتبه ی نخست را در تعداد زلزله و تعداد افراد 
آسیب پذیر  امر  این  اصلی  علت   .]4[ است  داشته  سانحه،  این  اثر 
اضطراری  اسکان  مکان های  کمبود  و  ایــران  شهرهای  کثر  ا بودن 
 90 می دهد  نشان  آمارها  که  جایی  تا  اســت.  بــوده  آن هــا  در  ایمن 
کشور در برابر زلزله ی 5 ریشتری آسیب پذیر هستند  درصد شهرهای 
]5[. بر این اساس سیاست گذاری و برنامه ریزی و دستورالعمل های 
زلزله  جمله  از  غیرمترقبه  ــوادث  ح کلیه ی  با  مقابله  بــرای  مــدون 
کاهش دهد. شناسایی  می تواند عوارض و پیامدهای ناشی از آن را 
در  بسزایی  نقش  می تواند  شهرسازی  در  مناسب  و  ایمن  نواحی 
برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های حوزه ی شهری داشته باشد که 
اسکان  بیانگر ضرورت مدل سازی مکان یابی مکان های  این خود 
مکان هایی  اضــطــراری،  اسکان  مکان های   .]6[ است  اضطراری 
که دارای حداقل استانداردهای زیستی الزم برای زندگی در  هستند 
هستند.  بحران  از  پس  و  حین  قبل،  در  طوالنی  نسبتًا  زمان  مدت 
فاصله ی  و  باشد  شده  شناخته  کاماًل  مــردم  بــرای  باید  فضاها  این 
با طی مسافتی نه  بتوانند  افراد  که    دسترسی به آن ها طوری باشد 
فضاهای  تا  مناسب  فاصله ی  کنند.  مراجعه  آن ها  به  زیاد  چندان 
و  اســت  سکونت  محل  از  کیلومتر  یک  حــدود  منطقه ای،  اسکان 
زیرساخت های  و  امکانات  بــه  نــزدیــک  باید  فضاها  ایــن  ترجیحًا 
اسکان  مــکــان هــای  مــکــان یــابــی   .]7[ باشند  نیز  مــوجــود  شــهــری 

اضطراری، در واقع تجزیه و تحلیل توأمان اطالعات فضایی آن ها 
و داده های توصیفی مربوطه به منظور یافتن یک یا چند موقعیت 
با   .]8[ اســت  کاربر  نظر  مــورد  شــده  تعیین  ویژگی های  با  مناسب 
که می تواند از بحران  توجه به اینکه مدیریت بحران فرایندی است 
ایجاد  آثار،  کاهش  برای  آن  ع  وقو صورت  در  یا  نمایند  پیش گیری 
آمادگی الزم، مقابله، امدادرسانی سریع و بهبود اوضاع تا رسیدن به 
مناطق  شناسایی  بنابراین  کند،  تالش  بازسازی  و  عادی  وضعیت 
با توجه به اهمیت بسیار   .]9[ کمک می نماید  امر نیز  امن به این 
اجــرای  و  پیش بینی  بشر،  بــرای  سرپناه  و  مقوله ی   مسکن  بــاالی 
مکان هایی برای اسکان اضطراری آسیب دیدگان از حوادث به ویژه 
زلزله، امری اجتناب ناپذیر بلکه دارای تقدم و اولویت اساسی است. 
هر  در  بحران  مدیریت  بخش  برنامه ریزان  مهم  وظایف  از  یکی 
سیستم برنامه ریزی و اجرایی، پیش بینی های جدی برای اسکان 
بدون  آسیب دیده  انسان  که  چــرا   .]10[ اســت  موقت  و  اضــطــراری 
و  روحــی  جسمی،  جدی  آسیب های  آستانه ی  در  متعارف  سرپناه 
روانی است. در صورت عدم پیش بینی صحیح و به موقع در این 
زمینه جامعه ی آسیب دیده شاهد تأثیرات منفی و غیر قابل جبران 
به  بــود.  خواهد  آتــی  نسل های  و  فعلی  حــادثــه دیــده  ی  نسل  بــرای 
کز اسکان اضطراری آسیب دیدگان  همین دلیل نقش مکان یابی مرا
مدیریت  در  بسیاری  اهمیت  حائز  شده،  پیش بینی  مکان های  در 
کمربند  کرمان بر روی  شهرها و شهرسازی است ]11[. قرارگیری شهر 
گسل اصلی  تا  کیلومتری شهر  و فاصله ی 13  آلپ- همالیا  زلزله ی 
و واقع شدن به منزله ی مرکز استان، لزوم برنامه ریزی شهری با در 
کز اسکان اضطراری امن در برابر  گرفتن اهمیت مکان یابی مرا نظر 
را آشکار  زلزله  از بالیای طبیعی غیرمنتظره مانند  آسیب های ناشی 
بررسی  را  کرمان  شهر  زلزله خیزی  متعددی  کارشناسان  می سازد. 
که بسیاری حتی احتمال زلزله ی 7 ریشتری را نیز تخمین  نموده اند 
کز اسکان اضطراری در  این اساس توجه به احداث مرا بر  زده انــد. 
ضروریات  از  احتمالی،  آسیب های  کاهش  بــرای  ایمن  مکان های 

کرمان است. مدیریت شهر 

پیشینه ی پژوهش
ع  موضو زمینه ی  در  بسیاری  مطالعات  اخــیــر،  ســال هــای  در 
که در ادامه، برخی از آن ها بررسی  گرفته است  تحقیق حاضر انجام 

می شود.
زیفن لیو و سامسونگ لیم در سال 2015 در تحقیق خود یک 
روش تجزیه و تحلیل فضایی در ناحیه ای از کشور استرالیا را با کمک 
سیستم اطالعات جغرافیایی )GIS( پیشنهاد دادند. آن ها به این 
که می توان مکان های مناسب احداث مکان های  نتیجه رسیدند 
با  حتی  و  نمود  تعیین  تحلیلی  ــای  روش ه با  را  اضــطــراری  اسکان 
می توان  مکانی  اطالعات  سیستم های  محیط  در  شبکه  آنالیزهای 
کرد ]12[. یونال و اسلو )2016( در مطالعه ای  آن ها را نیز مسیریابی 
اضطراری  اسکان  مکان های  بودن  دسترس پذیر  ارزیابی  عنوان  با 
 ،)GIS( جغرافیایی  اطــالعــات  سیستم  از  اســتــفــاده  بــا  اضــطــراری 
گسل،  کز درمانی، فاصله از خطوط  از مرا پارامترهایی مانند فاصله 
مطالعه ی  اساس  را  شهری  باز  فضاهای  از  فاصله  جمعیت،  کم  ترا
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که از  خود قرار دادند. آن ها در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند 
فضای  از  بلوک   164 ترکیه،  کشور  آدانای  شهر  بلوک های  ع  مجمو
باز، 275 بلوک از فضای مدرسه و 333 بلوک از فضای سبز مناسب 
اسکوارتز   .]13[ اسکان اضطراری هستند  احداث مکان های  برای 
سیستم  تحلیل های  از  استفاده  با  خــود  پایان نامه ی  در   )2017)
اضطراری  اسکان  مکان های  استقرار   )GIS( جغرافیایی  اطالعات 
که  نتیجه رسید  این  به  او  ارزیابی نمود.  را  نیویورک  ایمن در شهر 
استقرار مکان های اسکان اضطراری در شهر نیویورک بیشتر بستگی 
کز درمانی و وسایل نقلیه  به پارامترهای نزدیکی به معابر اصلی، مرا
انتخاب  در  مؤثر  عوامل   ،)1394( دربندی  و  فرقانی   .]14[ دارد 
سیستم  از  استفاده  با  را  زلزله  از  پس  اضطراری  اسکان  مکان های 
اطالعات جغرافیایی )GIS( ارزیابی نمودند. آن ها برای مکان یابی 
کز اسکان از مدل منطق دو وجهی بولین استفاده نمودند. نتایج  مرا
چهار  منطقه ی  محل  شش  فقط  که  داد  نشان  آن هــا  تحقیقات 
همکاران  و  خمر   .]15[ هستند  مناسب  اسکان  برای  کرمان،  شهر 
اضــطــراری  اســکــان  مــکــان هــای  مکان گزینی  بــررســی  در   )1393)
AHP به  IO و روش  از مدل  کرمان با استفاده  منطقه ی یک شهر 
انتخاب مکان های  برای  که فضاهای مدنظر  رسیدند  نتیجه  این 
اسکان اضطراری در این سطح پاسخ گوی جمعیت موجود منطقه 
در   )1395( روســتــایــی  و  خــزایــی   .]16[ نیست  حـــوادث  بــرابــر  در 
اضطراری  اسکان  مکان های  مکان یابی  عنوان  با  خــود  تحقیق 
جغرافیایی  اطالعات  سیستم  از  استفاده  با  شهری  منظوره ی  چند 
اسکان  مکان های  ــداث  اح بــرای  مناسب  موقعیت های   ،)GIS)
اضطراری را در منطقه ی یک شهر تهران، بررسی نمودند. بر اساس 
احداث  برای  محدوده   208 آن ها،  تحقیق  از  آمده  به دست  نتایج 
منطقه ی  در  شهری  چندمنظوره ی  اضطراری  اسکان  مکان های 
 .]8[ یک تهران دارای شایستگی مناسب و بسیار مناسب هستند 
مطالعات  بــه  نسبت  پیشرو  تحقیق  در  راســتــا،  ایــن  در  بنابراین 
بر  را  اضطراری  اسکان  احــداث  مناسب  مکان های  ابتدا  پیشین، 
اساس معیارهای جدید ماتریس مطلوبیت )مانند مقاومت زمین(، 
کز درمانی - امدادی، صنایع  ماتریس سازگاری )مانند فاصله از مرا
کز  مرا و  بنزین  ــاز-  گ پمپ  مانند  انفجاری  و  کننده  آلـــوده  عمده 
که  نموده  ارزیــابــی  جمعیت(  کــم  )تــرا ظرفیت  ماتریس  و  نظامی( 
برای نخستین مرتبه برای وزن دهی این معیارها، از روش تحلیل 
با توجه به  سلسله مراتبی معکوس استفاده شده است و در نهایت 
اسکان  مکان های  ایجاد  مکان گزینی های  به  محدودیت ها  این 
اقدام   )GIS( اطالعات جغرافیایی  از سیستم  استفاده  با  اضطراری 
شده است. همچنین در این مطالعه نسبت به تحقیق های قبلی، 
شبکه ی هندسی معابر برای تعیین مناسب ترین خیابان دستیابی 
مکان های  نزدیک ترین  بــه  نجات  و  امـــداد  ــرای  ب آسیب دیدگان 

گردیده است.  اسکان اضطراری طراحی 

مبانی نظری 

اطالعات  سیستم  از  استفاده  با  مکان یابی  فرایند  مکان یابی1: 
مشخصی  و  معین  مراحل  ســری  یک  شامل   ،)GIS( جغرافیایی 

آن ها  اجــرای  اطمینان،  قابل  نتایج  به  دستیابی  بــرای  که  بــوده 
فیزیکی  محیط  یک  ارزیــابــی  به  مکان یابی  اســت.  اجتناب ناپذیر 
است  انسانی  فعالیت های  از  پشتیبانی  و  تأمین کننده ی شرایط  که 
از  خاص  استفاده  بــرای  مکان  ارزیابی  عمده ی  هدف  مــی پــردازد. 
گسترش  که مطمئن شویم در آنجا توسعه و  زمین، برای این است 
محیط  محدودیت ها،  و  امکانات  به  توجه  با  انسان  فعالیت های 
فرایند  کلی  بــه طــور  دارد.  هماهنگی  و  ســازگــاری  طبیعی،  زیست 
داده هــای  تهیه ی  شناخت،  مراحل  شامل  می توان  را  مکان یابی 
مورد نیاز، تعیین پارامترهای تأثیر گذار، شناخت دقیق از محدوده ی 
تلفیق  نقشه،  تهیه ی  داده هــا،  آماده سازی  و  گــردآوری  مطالعاتی، 

نقشه ها و تهیه ی خروجی دانست ]17[.

کز اسکان اضطراری شهری  معیارهای مکان گزینی مرا
در این تحقیق

که  معیارهایی  ماتریس  این  در  مطلوبیت:  ماتریس  معیارهای 
بررسی  مورد  هستند،  مؤثر  ایمن  فضای  یک  بخشیدن  مطلوب  در 
قرار می گیرد. در این ماتریس استقرار مکان های اسکان اضطراری 
ح های  با طر انطباق  به شرایط محیطی، شعاع دسترسی،  با توجه 
و  تجزیه  مورد  شهری  تجهیزات  و  تأسیسات  دسترسی ها،  شهری، 
تحلیل قرار می گیرند تا از آن ها به منزله ی معیارهای تفصیلی برای 
کز اسکان اضطراری استفاده  تعیین مکان مناسب برای احداث مرا
شود. معیارهای مقاومت زمین شامل روانگرایی، جنبش و حرکات 
کرمان به منزله ی معیارهای ماتریس مطلوبیت  دامنه ای زمین شهر 

گرفته شده اند. در این مطالعه در نظر 
و  هماهنگی  معنای  به  سازگاری  سازگاری:  ماتریس  معیارهای 
همخوانی، تعریف شده است. در این بحث منظور از این معیارها، 
و  طــرف  یک  از  شهری  فعالیت های  بین  همخوانی  و  هماهنگی 
از  اضــطــراری  اســکــان  مــکــان هــای  عملکرد  و  فــرم  بین  هماهنگی 
کــاربــری هــای  کــه  ســوی دیــگــر اســـت. ایــن مــاتــریــس بــیــان می کند 
مزاحمتی  و  بوده  هماهنگ  اضطراری  اسکان  مکان های  با  مجاور 
معیارهایی  مطلب  این  به  توجه  با  نمی آورد.  وجود  به  آن ها  برای 
اضطراری  اسکان  کز  مرا مکان یابی  در  سازگاری  ماتریس  جزو  که 
مانند  کاربری های سازگار  از:  گرفته اند عبارتند  قرار  این تحقیق  در 
کز  مرا از  فاصله  و  باز  فضاهای  سبز،  فضای  پارک ها،  با  همجواری 
صنایع  از  فاصله  مانند  ناسازگار  کاربری های  و  امــدادی   - درمانی 

گاز- بنزین.  کننده و انفجاری مانند پمپ  عمده ی آلوده 
عامل  یک  عنوان  به  مکانی،  ظرفیت  ظرفیت:  ماتریس  معیار 
اضطراری  اسکان  مکان های  موقعیت  در  کننده  تعیین  و  اساسی 
که مکان های اسکان  محسوب می شود. این ماتریس بیان می کند 
اضطراری یک مقیاس دارد و هر جایی که این فعالیت قرار گیرد باید 
کم  آن محل، ظرفیت پذیرش آن فعالیت را داشته باشد. از معیار ترا
جمعیت شهری در این تحقیق به منزله ی معیار ماتریس ظرفیت، 

گردیده است. استفاده 
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ــی  ــبـ ــراتـ ــه مـ ــلـ ــسـ ــلـ سـ تـــحـــلـــیـــل  وزن دهــــــــــــــی  روش 
)IHWP(2معکوس

از  کـــه  دارد  ــود  ــ مــخــتــلــفــی وجـ ــرای وزن دهــــــی روش هــــــای  ــ بـ
تحلیل  رتبه بندی،  نسبتی،  بولین،  روش هـــای  مــی تــوان  جمله 
روش  بــرد.  نام  را  معکوس  سلسله مراتبی  تحلیل  و  سلسله مراتبی 
تحلیل سلسله مراتبی معکوس ترکیبی از روش منطق فازی و فرایند 
طبقه بندی  و  مشخص  از  پس   .]18[ است  سلسله مراتبی  تحلیل 
معیارهای مورد نظر با استفاده از روش دلفی، برای مشخص نمودن 
که به طبقه بندی نقشه ی الیه های آن  وزن و طبقه بندی هر معیار، 
در محیط سیستم اطالعات جغرافیایی )GIS( منتهی خواهد شد، 
طبق   )IHWP( معکوس  سلسله مراتبی  تحلیل  وزن دهــی  روش  از 

مراحل زیر استفاده می گردد ]19[:
تعیین ماتریس داده ها و اهمیت و رتبه ی آن ها - 
محاسبه ی امتیاز و تهیه ی نقشه ی هر یک از معیارها: در این - 

آمده  دست  به  معکوس  رتبه ی  به  توجه  با  معیار  هر  مرحله 
طبق روابط 1 و 2 طبقه بندی می شود.

رابطه ی 1:                                                                                                                        

     رابطه ی 2:                                                                                                                 
اســاس  بــر  معیار  هــر  امتیاز   :D معیار،  هــر  اولــیــه ی  امتیاز   :x    
روش دلفی، N: تعداد طبقات هر شاخص، j: امتیاز به دست آمده 
برای طبقه بندی های هر معیار و i: رقم اختصاص داده شده برای 

طبقه بندی های مختلف هر معیار است.   
تلفیق نقشه ها برای تعیین نقشه ی نهایی - 

با انجام طبقه بندی برای هر معیار در هر الیه نقشه  مطابق با 
مناطق  مناسب ترین  و   1 عدد  مناطق  نامناسب ترین  فازی  منطق 
گسسته به  کسب می نمایند. در این میان شاخص های  عدد صفر را 
که این عمل با تغییر ساختار  شاخص های پیوسته تبدیل می شوند 
مدل داده ای از برداری به شبکه ای امکان پذیر است. در این مرحله 
کالس های  به  کسب شده، وزن دهــی  رتبه ی  با معکوس  متناسب 
هر  هندسی  میانگین گیری  با  نهایت  در  و  می گیرد  صــورت  الیه  هر 
می گردند.  تلفیق  نقشه ها  شــده  ایجاد  اطالعاتی  الیه های  از  یک 
بنابراین مراحل روش تحلیل سلسله مراتبی معکوس برای وزن دهی 
معیارهای ماتریس مطلوبیت، سازگاری و ظرفیت در تحقیق حاضر، 

ح زیر انجام شده است: به شر
مرحله ی اول و دوم: تعیین ماتریس داده ها، اهمیت و رتبه ی - 

آن ها؛ 
مرحله ی اول تهیه ی نقشه های معیارهای مؤثر بر مکان یابی 
این  کــه  اســت  مطالعه  مـــورد  منطقه ی  اضــطــراری  اســکــان  کــز  مــرا
بنابراین معیارها  انجام می گیرد.  از روش دلفی  استفاده  با  ع  موضو
گردیده، تعیین و  که در ادامه ارائه  طبق جدول های 3، 5، 6 و 7 
کم  رتبه بندی شدند. بر این اساس با اهمیت ترین معیار عدد 3 و 
اهمیت ترین عدد 1 را به خود اختصاص می دهد. در مرحله ی دوم، 
کردن وزن هر الیه تعیین  رتبه ی معکوس هر معیار برای مشخص 
به عبارتی  گــردیــد.  مشخص  آن هــا  وزن دهـــی  فــرض هــای  سپس  و 

DX
N

=

( )J D N I X= − − ×

IHWP  در نظر  معکوس رتبه ی هر الیه به عنوان وزن آن در مدل 
گرفته می شود.

یک -  هر  نقشه ی  تهیه ی  و  امتیاز  محاسبه ی  سوم:  مرحله ی 
از معیارها

کسب  معکوس  رتــبــه ی  بــه  توجه  بــا  معیار  هــر  مرحله  ایــن  در 
انجام  با  گردیدند.  طبقه بندی   2 و   1 ــط  رواب از  استفاده  با  شــده، 
فازی  منطق  مطابق  الیــه  هر  در  معیار  هر  ــرای  ب طبقه بندی  ایــن 
را  نامناسب ترین مناطق، عدد 1 و مناسب ترین مناطق، عدد صفر 
از تعیین وزن هر معیار و طبقه بندی آن ها،  کسب می نمایند. پس 
که در ادامه ارائه  گردید  نقشه ی وزن دار شده ی هر معیار نیز تهیه 

شده است.

شناخت محدوده ی پژوهش

که از نظر جمعیتی  گرفته  کرمان در دشتی نسبتًا وسیع قرار  شهر 
از نظر ناحیه ای،  کشور و  در رده ی شهرهای باالی پانصد هزار نفر 
با عملکردی  بزرگ ترین شهر جنوب شرق،  و  به منزله ی مهم ترین 
 30  °14 جغرافیایی’  عــرض  بــا  مـــحـــدوده ای  در  مــنــطــقــه ای،  فــرا 
تا ‘ 19° 30  و طول جغرافیایی° 57 تا ’7 ° 57 شمالی واقع شده است. 
که  کرمان را بررسی نموده اند  کارشناسان متعددی زلزله خیزی شهر 
بسیاری حتی احتمال زلزله ی 7 ریشتری را نیز تخمین زده اند ]20[. 
گرفته است.  قرار  از سطح دریا  ارتفاع 1700تا 1800 متر  با  این شهر 
کرمان دارای قدمت طوالنی بوده و از نظر تقسیمات شهرداری  شهر 

دارای چهار منطقه ی شهری است. )تصویر 1(.

روش تحقیق

شاخص  دو  به  توجه  با  اضــطــراری  اسکان  کز  مرا مکان یابی 
در  باید  شده  گرفته  نظر  در  مکان  که  مطلوبیت   .1 می شود:  انجام 
نزدیکی یا همجواری این خدمات یا مکان ها باشد، مانند: نزدیکی 
کز امداد و نجات، فضاهای باز شهری، مناطق  کز درمانی، مرا به مرا
و  زیرساخت مناسب، دسترسی به خیابان های عریض  با مقاومت 
اضطراری  اسکان  کز  مرا که  نامطلوب   .2 مناسب؛  جمعیتی  کم  ترا
و  انفجاری  کز  مرا مانند  گیرند،  قرار  مکان ها  این  نزدیکی  در  نباید 
با  تحقیق  این  در  بنابراین  کم مقاوم.  و  سست  زمین های  آتــش زا، 
کز اسکان اضطراری  توجه به معیارهای تأثیرگذار بر مکان گزینی مرا
گروه معیارهای  نسبت به بحران زلزله، معیارهای مورد نظر در سه 
با  همجواری  یا  سازگاری  ماتریس  معیارهای  مطلوبیت،  ماتریس 
کاربری های ناسازگار شهری  کاربری های سازگار و عدم همجواری با 
معیارهای  سپس  گردیدند.  طبقه بندی  ظرفیت  ماتریس  معیار  و 
انتخاب شده طبق روش تحلیل سلسله مراتبی معکوس وزن دهی 
و در محیط سیستم اطالعات جغرافیایی )GIS( نقشه ی هر معیار 
نقشه ی  نقشه ها،  هندسی  میانگین گیری  بــا  نهایت  در  و  تهیه 
مکان های  ایــجــاد  بــرای  پیشنهادی  مناسب  مــکــان هــای  نهایی 
برای  همچنین  و  ــه  ارائ کــرمــان،  شهر  سطح  در  اضــطــراری  اسکان 
خدمات رسانی و رسیدن سریع تر آسیب دیدگان در زمان و یا پس از 
از تعریف پایگاه داده  بحران به مکان های اسکان اضطراری، بعد 
خیابان های  هندسی  شبکه ی  شهری،  معابر  بــرای  مرجع  زمین 
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 تصویر)است. شهر کرمان داراي قدمت طوالنی بوده و از نظر تقسیمات شهرداري داراي چهار منطقه شهري است.  گرفته قرار دریا
1.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ی مورد مطالعه: موقعیت منطقه1تصوير 

 
 

 روش تحقیق
در نزدیکی یا باید مطلوبیت که مکان در نظر گرفته شده . 1 :شودانجام می یابی مراکز اسکان موقت با توجه به دو شاخصمکان

، مناطق با مقاومت ها باشد، مانند: نزدیکی به مراکز درمانی، مراکز امداد و نجات، فضاهاي باز شهريهمجواري این خدمات یا مکان

تصویر 1: موقعیت منطقه ی مورد مطالعه

  

7 
 

در نزدیکی نباید ان موقت نامطلوب که مراکز اسک .2 ؛و تراکم جمعیتی مناسبهاي عریض ، دسترسی به خیابانزیرساخت مناسب
 در این تحقیق با توجه به معیارهاي. بنابراین مقاومهاي سست و کمزا، زمینها قرار گیرند مانند مراکز انفجاري و آتشاین مکان

، وبیتماتریس مطل در سه گروه معیارهاي ، معیارهاي مورد نظرنسبت به بحران زلزله هاي اسکان موقتمکانگزینی گذار بر مکانتأثیر
و معیار ماتریس  ناسازگار شهريهاي عدم همجواري با کاربريسازگار و  هايمعیارهاي ماتریس سازگاري یا همجواري با کاربري

یستم سدهی و در محیط مراتبی معکوس وزنبندي گردیدند. سپس معیارهاي انتخاب شده طبق روش تحلیل سلسلهظرفیت طبقه
هاي مناسب نهایی مکان يها، نقشهگیري هندسی نقشههر معیار تهیه و در نهایت با میانگین ينقشه (GIS) اطالعات جغرافیایی

تر رسانی و رسیدن سریعخدماتبراي همچنین  وارائه در سطح شهر کرمان،  هاي اسکان موقتمکانایجاد براي پیشنهادي 
 يهشهري، شبک معابر از تعریف پایگاه داده زمین مرجع براي بعد ،موقت هاي اسکانمکاندیدگان در زمان و یا پس از بحران به آسیب

 .شده استارائه  2 تصویر مراحل کلی انجام این تحقیق درمنطقه نیز طراحی شده است.  هايخیابانهندسی 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  تحقیق انجام فرايند نمودار: 2تصوير 
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IHWP 

 

تصویر 2: نمودار فرایند انجام تحقیق
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در  تحقیق  این  انجام  کلی  مراحل  است.  شده  طراحی  نیز  منطقه 
تصویر 2 ارائه شده است.

داده های مورد استفاده

که   1/2000 مقیاس   به  شهری  نقشه های  از  تحقیق  این  در 
با نقشه برداری  به روش نقشه برداری هوایی )فتوگرامتری( همراه 
مورد  داده هــای   1 جدول  در  گردید.  استفاده  شده اند،  تهیه  زمینی 

استفاده در تحقیق حاضر ارائه شده است.

یافته های تحقیق

کز اسکان اضطراری با  الف. تهیه ی نقشه ی مکان یابی مرا
استفاده از معیارهای مطلوبیت

مکان های  بــرای  شده  گرفته  نظر  در  مکان  اینکه  به  توجه  با 
که روی آن بنا می شود دارای  اسکان اضطراری باید از لحاظ زمینی 
پایداری مناسب و باالیی باشد، بنابراین معیار مقاومت زمین یکی 
و  زمین  ناپایداری  گیرد.  قرار  نظر  مد  باید  که  است  پارامترهایی  از 
نداشتن برنامه های اصولی برای رویارویی با بحران های آتی سبب 
کرمان  شهر  اضطراری  اسکان  مکان های  مکان یابی  در  که  گردید 
معیار ویژگی های مقاومت زمین به منزله ی معیار ماتریس مطلوبیت 
انتخاب شوند )جدول 2(. در تحقیق پیش رو معیارهای مربوط به 
دامنه ای  و حرکت های  روان گرایی، جنبش  زمین، شامل  مقاومت 
با  رابطه ی مستقیمی  اراضی  زمین  روان گرایی  زمین هستند. خطر 
سطح ایستایی آب های زیرزمینی و رسوبات سست ماسه ای دارد. 
باال  مواجه شده  آن  با  کرمان  که شهر  از مشکالتی  یکی  کنون  ا هم 
شهری  فــاضــالب  ورود  علت  بــه  زیرزمینی  ــای  آب هـ سطح  آمـــدن 
این  دارای  شهر،  قدیمی  بافت  مخصوصًا  آن  نواحی  برخی  و  است 
سست تر  رسوبات  و  کم  زیرزمینی  آب  عمق  چه  هر  اســت.  معضل 
خ داده و زمین آن ناحیه  ک اراضی به راحتی ر باشند، روان گرایی خا
اساس خطر  بر  نقشه  تهیه ی  برای  این تحقیق  در  سست تر است. 
سازمان  زیرزمینی  آب های  ایستایی  سطح  نقشه ی  از  روان گرایی، 
منطقه  زمین شناسی  نقشه ی  و  کــرمــان  اســتــان  منطقه ای  آب 
 .3 )تصویر  است  شده  استفاده  سطحی(  رسوبات  بافت  )نقشه ی 
از  می توان  منطقه  هر  در  زمین  جنبش  معیار  تعیین  بــرای  الــف(. 
پایه  ی  بر  طبقه بندی  و  میکروترمورها  مطالعات  یافته های  تلفیق 
تهیه  را  زمین  جنبش  نقشه ی  و  نمود  استفاده  گمانه ها،  اطالعات 
هستند  زمین  دائمی  ضعیف  بسیار  لرزش های  میکروترمورها  کرد. 
غیره  و  باد  وزش  ترافیک،  حرکت  مانند  مختلفی  عوامل  اثر  در  که 

ایجاد می شوند ]20[. رسوبات زمین بخش های مشخصی از طیف 
دینامیکی  ویژگی های  تابع  که  می کنند  تقویت  را  میکروترمورها 
جنبش  نقشه ی  حاضر،  تحقیق  در  اســاس  ایــن  بر  اســت.  رســوب 
شده  تهیه  ب   .3 تصویر  مطابق  مطالعه  مــورد  منطقه ی  در  زمین 
است. یکی از جنبه های رایج آسیب لرزه ای و سستی زمین اراضی، 
گسیختگی دامنه ها در تمامی سطوح  خطر حرکت های دامنه ای یا 
ع زلزله است که در اثر آن آسیب وارد می شود.  شیب دار در هنگام وقو
با حرکات دامنه ای دارد. هرچه شیب  ارتباط مستقیم  شیب زمین 
آن  از  ناشی  آسیب  و  زمین  دامنه ای  حرکت های  خطر  باشد  کمتر 
نقشه ی  تهیه ی  بــرای  تحقیق  این  در  بنابراین  بــود.  خواهد  کمتر 
حرکت های  ــاس  اس بــر  اضــطــراری  اســکــان  مکان های  مکان یابی 
برای  شد.  شیب  نقشه ی  تهیه ی  به  اقدام  ابتدا،  زمین،  دامنه ای 
کنترل ارتفاعی برداشت شده در  این منظور، با استفاده از 420 نقطه 
سطح منطقه با درون یابی، مدل رقومی ارتفاعی تهیه، و در نهایت 
کرمان  شهر  شیب  نقشه ی   ArcGIS10.2 نــرم افــزار  از  استفاده  با 
گردید )تصویر 3. پ(. بعد از تهیه ی نقشه ی شیب با توجه  آماده 
کمتر  کمتر باشد حرکت های دامنه ای زمین  که هر چه شیب  به این 
مورد  منطقه ی  در  معیار  این  نقشه ی  تهیه ی  به  اقــدام  می شود، 
از تعیین معیارهای مطلوبیت  گردید )تصویر 3. ت(. پس  مطالعه 
بــرای  دلــفــی،  روش  مطابق  اهمیت  ــاس  اس بــر  ــا  آن ه رتبه بندی  و 
تهیه ی نقشه ی نهایی مکان یابی مکان های اسکان اضطراری بر 
کدام از نقشه های مورد نظر  اساس معیارهای ماتریس مطلوبیت هر 
مطابق روشIHWP وزن دهی )جدول 3( و در نهایت تلفیق شدند 

)تصویر 3. ث(. 
با  اضــطــراری  اســکــان  کــز  مــرا مــکــان یــابــی  نقشه  تهیه  ب. 

استفاده از معیارهای ماتریس سازگاری
کاربری  بــودن  سازگار  اســاس  بر  سازگاری  ماتریس  معیارهای 
بیان  به   .]21[ می شود  تعیین  آن  همجوار  مکان های  با  مکان  هر 
سبز،  فضاهای  خالی،  زمین های  مثل  کاربری هایی  وجــود  دیگر 
و  بــوده  ســازگــار  کاماًل  پارکینگ ها  پــارک هــا،  کــشــاورزی،  زمین های 
همچنین  و  است  مناسب  اضطراری  اسکان  مکان های  ایجاد  در 
اما  می نمایند.  کمک  رســانــدن  آسیب  کاهش  و  امــدادرســانــی  در 
کاربری های ناسازگار )کاربری های صنعتی و آتش زا، تأسیسات قابل 
انفجار( می تواند سبب آسیب رساندن به مکان همجوار خود شوند و 
برای احداث مکان های اسکان اضطراری نامناسبند ]22[. در این 
زمین های  پارک ها،  و  سبز  فضای  با  همجواری  معیارهای  تحقیق 
کاربری های  کز درمانی و امدادی به منزله ی  خالی و باز، فاصله از مرا
معیارهای  و  مناسب  کاربری ها،  این  با  مجاور  مکان های  و  سازگار 
به منزله ی  را  گاز  بنزین،  پمپ  مانند  انفجاری  تأسیسات  از  فاصله 

جدول 1: داده های مورد استفاده در تحقیق

منبعسالتهیهمقیاسداده)نقشهها(ردیف

کشور1/50001387عکس های هوایی1 سازمان نقشه برداری 

کرمان1/20001391نقشه ی معابر شهری2 شهرداری 

کاربری اراضی شهری3 کرمان1/20001392نقشه ی  شهرداری 
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جدول 2:  معیارهای مربوط ماتریس مطلوبیت در منطقه ی مورد مطالعه

طبقهمعیارردیف

حرکت های دامنه ای بر اساس شیب زمین1
کمتر از 5 درصد( کم )شیب  گسیختگی 

گسیختگی متوسط )شیب 5 تا 10 درصد(
گسیختگی زیاد )شیب بیش از 10درصد(

2
خطر روان گرایی

بر اساس عمق آب زیرزمینی و زمین ماسه ای

کمتر از 5 متر عمق 

عمق بین از 5 تا 10 متر

عمق بیشتر از 10 متر

ک و رسوبات3 جنبش زمین بر اساس بافت خا

شن
رس

ماسه

کرمان جدول3:  رتبه و طبقه بندی معیارهای ماتریس مطلوبیت برای تعیین مکان یابی مکان های اسکان موقت در شهر 

معیار
رتبهبراساس

دلفی
تعدادطبقاتمعکوسرتبه

دامنهیطبقات
متغیرها

IHWPوزن طبقات در روش 

طبقه3طبقه2طبقه 1

1331123خطر روان گرایی زمین
2230.660.661.322جنبش زمین

3130.330.330.661حرکات دامنه ای زمین   

10 
 

  

 منطقه مورد مطالعه نیخطرجنبش زمنقشه  : ب. 3 تصویر منطقه مورد مطالعهن یی زميگراخطر رواننقشه : الف. 3 تصوير
 

 

 مطالعهنقشه خطرحرکت دامنه ای زمین منطقه مورد  : ت. 3 تصویر

 

                                   مورد مطالعه یمنطقهدر   نیب زمیش ینقشه: پ. 3 تصوير
 
 
 
 
 
 
 
 

 
در شهر کرمان بر  های اسکان موقتمکانيابی نهايی مکان ینقشه: ث. 3تصوير

 اساس معیار ماتريس مطلوبیت 
 مورد مطالعه یمنطقه مطلوبیتهای معیار ماتريس نقشه : 3 تصوير

گرایی زمین منطقه ی مورد مطالعه تصویر 3. الف: خطر روان 

  

10 
 

  

 منطقه مورد مطالعه نیخطرجنبش زمنقشه  : ب. 3 تصویر منطقه مورد مطالعهن یی زميگراخطر رواننقشه : الف. 3 تصوير
 

 

 مطالعهنقشه خطرحرکت دامنه ای زمین منطقه مورد  : ت. 3 تصویر

 

                                   مورد مطالعه یمنطقهدر   نیب زمیش ینقشه: پ. 3 تصوير
 
 
 
 
 
 
 
 

 
در شهر کرمان بر  های اسکان موقتمکانيابی نهايی مکان ینقشه: ث. 3تصوير

 اساس معیار ماتريس مطلوبیت 
 مورد مطالعه یمنطقه مطلوبیتهای معیار ماتريس نقشه : 3 تصوير

تصویر 3. ب: خطر جنبش زمین منطقه ی مورد مطالعه

تصویر 3. ت: خطر حرکت دامنه ای زمین منطقه ی مورد مطالعهتصویر 3.پ: شیب زمین منطقه ی مورد مطالعه

  

10 
 

  

 منطقه مورد مطالعه نیخطرجنبش زمنقشه  : ب. 3 تصویر منطقه مورد مطالعهن یی زميگراخطر رواننقشه : الف. 3 تصوير
 

 

 مطالعهنقشه خطرحرکت دامنه ای زمین منطقه مورد  : ت. 3 تصویر

 

                                   مورد مطالعه یمنطقهدر   نیب زمیش ینقشه: پ. 3 تصوير
 
 
 
 
 
 
 
 

 
در شهر کرمان بر  های اسکان موقتمکانيابی نهايی مکان ینقشه: ث. 3تصوير

 اساس معیار ماتريس مطلوبیت 
 مورد مطالعه یمنطقه مطلوبیتهای معیار ماتريس نقشه : 3 تصوير
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10 
 

  

 منطقه مورد مطالعه نیخطرجنبش زمنقشه  : ب. 3 تصویر منطقه مورد مطالعهن یی زميگراخطر رواننقشه : الف. 3 تصوير
 

 

 مطالعهنقشه خطرحرکت دامنه ای زمین منطقه مورد  : ت. 3 تصویر

 

                                   مورد مطالعه یمنطقهدر   نیب زمیش ینقشه: پ. 3 تصوير
 
 
 
 
 
 
 
 

 
در شهر کرمان بر  های اسکان موقتمکانيابی نهايی مکان ینقشه: ث. 3تصوير

 اساس معیار ماتريس مطلوبیت 
 مورد مطالعه یمنطقه مطلوبیتهای معیار ماتريس نقشه : 3 تصوير

کز اسکان موقت در  تصویر 3. ث: نقشه ی نهایی مکان یابی مرا
کرمان بر اساس ماتریس مطلوبیت شهر 

تصویر 3:  نقشه های معیار ماتریس مطلوبیت منطقه ی مورد 
مطالعه

کرمان گاری برای تعیین مکان یابی مکان های اسکان موقت در شهر  جدول 5: رتبه و طبقه بندی معیارهای ماتریس ساز

معیار
رتبهبراساس

دلفی
تعدادطبقاتمعکوسرتبه

دامنهیطبقات
متغیرها

IHWPوزن طبقات در روش 
طبقه3طبقه2طبقه 1

کاربری ها 1431.331.332.664سازگاری 
2331123فاصله از تأسیسات انفجاری

کز امدادی 3230.660.661.322فاصله از مرا
کز درمانی 4130.330.330.661فاصله از مرا

گاری در منطقه ی مورد مطالعه جدول 4:  معیارهای مربوط ماتریس ساز

طبقهمعیارردیف

کاربری ها1 سازگاری 

بی تفاوت

سازگار

ناسازگار

2
کز  فاصله از مرا

درمانی - امدادی

کمتر از 700 متر فاصله 

فاصله بین از 700 تا 2000 متر

فاصله بیشتر از 2000 متر

3
فاصله از تأسیسات 

انفجاری )پمپ 
گاز( بنزین و 

فاصله بیشتر از 1000

فاصله بین از 500 تا 1000 متر

کمتر از 500 متر فاصله 

  

12 
 

 

 
2 

 -فاصله از مراکز درمانی 
 امدادي

 

 متر 700از  فاصله کمتر
 متر 2000تا  700فاصله بین از 

 متر 2000فاصله بیشتر از 

 
3 

 انفجاريتأسیسات فاصله از 
 )پمپ بنزین و گاز(

 1000فاصله بیشتر از 
 متر 1000تا  500فاصله بین از 

 متر 500از  کمترفاصله 

 

 در شهر کرمان اسکان موقتهای مکانيابی تعیین مکانبرای بندی معیارهای ماتريس سازگاری رتبه و طبقه: 5 جدول

 

  

مورد  یها در منطقهپراکندگی مراکز درمانی و فاصله از آن ینقشه: ب. 4 تصوير نقشه معیار سازگاری کاربری های منطقه مورد مطالعه: الف. 4 تصوير
  مطالعه

رتبه بر  معیار
اساس 

 دلفی

معکوس 
 رتبه

  یدامنه تعداد طبقات
طبقات 
 متغیرها

 IHWP وزن طبقات در روش 

طبقه  2طبقه  1طبقه 
3 

 4 2.66 1.33 1.33 3 4 1 هاسازگاري کاربري
 3 2 1 1 3 3 2 انفجاريتأسیسات فاصله از 

 2 1.32 0.66 0.66 3 2 3 فاصله از مراکز امدادي
 1 0.66 0.33 0.33 3 1 4 فاصله از مراکز درمانی

کاربری های منطقه ی مورد مطالعه گاری  کز درمانی و فاصله از آنها در منطقه ی تصویر 4. الف: نقشه ی معیار ساز کندگی مرا تصویر 4. ب: نقشه  ی پرا
مورد مطالعه
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2 

 -فاصله از مراکز درمانی 
 امدادي

 

 متر 700از  فاصله کمتر
 متر 2000تا  700فاصله بین از 

 متر 2000فاصله بیشتر از 

 
3 

 انفجاريتأسیسات فاصله از 
 )پمپ بنزین و گاز(

 1000فاصله بیشتر از 
 متر 1000تا  500فاصله بین از 

 متر 500از  کمترفاصله 

 

 در شهر کرمان اسکان موقتهای مکانيابی تعیین مکانبرای بندی معیارهای ماتريس سازگاری رتبه و طبقه: 5 جدول

 

  

مورد  یها در منطقهپراکندگی مراکز درمانی و فاصله از آن ینقشه: ب. 4 تصوير نقشه معیار سازگاری کاربری های منطقه مورد مطالعه: الف. 4 تصوير
  مطالعه

رتبه بر  معیار
اساس 

 دلفی

معکوس 
 رتبه

  یدامنه تعداد طبقات
طبقات 
 متغیرها

 IHWP وزن طبقات در روش 

طبقه  2طبقه  1طبقه 
3 

 4 2.66 1.33 1.33 3 4 1 هاسازگاري کاربري
 3 2 1 1 3 3 2 انفجاريتأسیسات فاصله از 

 2 1.32 0.66 0.66 3 2 3 فاصله از مراکز امدادي
 1 0.66 0.33 0.33 3 1 4 فاصله از مراکز درمانی
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مورد  یها در منطقهپراکندگی مراکز امدادی و فاصله از آن ینقشه: ت. 4 تصوير  مورد مطالعه یمعیار فاصله از مراکز درمانی منطقه ینقشه: پ. 4 تصوير
  مطالعه

  
  

 مورد مطالعه یماتريس سازگاری منطقههای معیار نقشه :4 تصوير
 

 
 

 
 

 

  

 مورد مطالعه یمنطقه امدادیمعیار فاصله از مراکز  ینقشه: ث. 4 تصوير
 یمنطقه ها درآنفاصله از انفجاری و تأسیسات پراکندگی  ینقشه: ج. 4 تصوير

 مورد مطالعه

کز درمانی منطقه ی مورد مطالعه تصویر 4.پ: نقشه ی معیار فاصله از مرا

  

13 
 

  

مورد  یها در منطقهپراکندگی مراکز امدادی و فاصله از آن ینقشه: ت. 4 تصوير  مورد مطالعه یمعیار فاصله از مراکز درمانی منطقه ینقشه: پ. 4 تصوير
  مطالعه

  
  

 مورد مطالعه یماتريس سازگاری منطقههای معیار نقشه :4 تصوير
 

 
 

 
 

 

  

 مورد مطالعه یمنطقه امدادیمعیار فاصله از مراکز  ینقشه: ث. 4 تصوير
 یمنطقه ها درآنفاصله از انفجاری و تأسیسات پراکندگی  ینقشه: ج. 4 تصوير

 مورد مطالعه

کز امدادی و فاصله از آنها در منطقه ی  کندگی مرا تصویر 4.ت: نقشه ی پرا
مورد مطالعه
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کاربری های ناسازگار و مکان های مجاور با این کاربری ها، نامناسب 
کاربری های شهر  گرفته شده اند. ابتدا بر اساس همجواری  در نظر 
این  در  شده  محاسبه  سازگاری  خ  نر اســاس  بر  و  یکدیگر  با  کرمان 
مطالعه  مورد  منطقه ی  برای  کاربری ها  سازگاری  نقشه ی  تحقیق 
کز درمانی )بیمارستان ها، درمانگاه ها  تهیه شد )تصویر 4. الف(. مرا
و خانه های بهداشت( بدون شک از اساسی ترین نیازهای یک شهر 
در زمان بحران و حتی بعد از آن است. با توجه به اهمیت دسترسی 
درمانی700  کز  مرا از  فاصله  مطلوب ترین  کز،  مرا این گونه  به  آسان 
از  اضطراری  اسکان  مکان های  فاصله ی  چه  هر   .]16[ است  متر 
کز بیشتر شود خدمات رسانی مشکل تر خواهد شد. بنابراین  این مرا
و  شده  تقسیم بندی  طبقه،  سه  در  معیار  این  رو  پیش  تحقیق  در 
نزدیکی  )تصویر 4. پ(.  است  گردیده  ارائــه  ادامــه  در  آن  نقشه ی 
کز انتظامی، کالنتری و ایستگاه های آتش نشانی(  کز امدادی )مرا مرا
ــزلــه دیــدگــان، از نــکــات قوت  ــراری زل ــط بــه مــحــل هــای اســکــان اض
برنامه ریزی برای مکان یابی مکان های اسکان اضطراری محسوب 
ایستگاه های  از  فاصله  بهترین  استانداردها  طبق   .]23[ می شود 
اسکان  مکان های  چه  هر   .]24[ است  کیلومتر   1 حــدودًا  امــدادی 
کز نزدیک تر باشد، خدمات رسانی بهتر انجام  اضطراری به این مرا
کز  مرا و  اضــطــراری  اسکان  مکان های  نزدیکی  واقــع  در  می گیرد. 
غیرمترقبه  حــوادث  ع  وقــو هنگام  در  خدمت رسانی  بــرای  امــدادی 

با سازمان هالل احمر  کز  این مرا و همچنین همکاری متقابل بین 
کارایی هر دو را افزایش  به منزله ی متصدی امر اسکان تا حد زیادی 
که به  گزینه ها با محل هایی است  اولویت  بر این اساس  می دهد. 
متوسط  به طور  تحقیق  ایــن  در  باشند.  نزدیک تر  ایستگاه ها  ایــن 
کز امدادی 700 متر  حداقل فاصله مکان های اسکان اضطراری از مرا
گرفته شده و بر این اساس نقشه ی معیار فاصله مکان های  در نظر 
ث.   .4 تصویر  در  کرمان،  شهر  امــدادی  کز  مرا از  اضطراری  اسکان 
از  اسکان اضطراری  فاصله ی مکان های  معیار  است.  ترسیم شده 
گاز، هر چه بیشتر باشد در  تأسیسات انفجاری مانند پمپ بنزین و 
اولویت باالتری در ایجاد مکان های اسکان اضطراری قرار می گیرد. 
این تأسیسات  به عبارتی نزدیکی مکان های اسکان اضطراری به 
امکان پذیر  را  آن  بــه  رســانــدن  آســیــب  امــکــان  بــحــران،  هنگام  در 
کز اشتعال  می نماید. در این تحقیق، با توجه به حداقل فاصله ی مرا
در  آتش نشانی  کز  مرا مکان یابی  دستورالعمل  طبق  متر(   500( آور 
کثر  متر نشان دهنده ی حدا انتخاب شده است. حریم500  شهرها  
معیارهای  ح(.   .4 )تصویر  اســت  نظر  مــورد  مکان های  به  آسیب 
روش  و  کارشناسان  نظر  به  توجه  با  نظر،  مورد  سازگاری   ماتریس 
اساس روش تحلیل سلسله مراتبی معکوس  بر  و  دلفی طبقه بندی 
هر  نقشه ی  نهایت  در   .)5 و   4 ــداول  ــ )ج گــردیــده انــد  ــی  ــ وزن ده
نقشه ی  تلفیق  از  بعد  و   )4 )تصاویر  تهیه  سازگاری  ماتریس  معیار 

  

13 
 

  

مورد  یها در منطقهپراکندگی مراکز امدادی و فاصله از آن ینقشه: ت. 4 تصوير  مورد مطالعه یمعیار فاصله از مراکز درمانی منطقه ینقشه: پ. 4 تصوير
  مطالعه

  
  

 مورد مطالعه یماتريس سازگاری منطقههای معیار نقشه :4 تصوير
 

 
 

 
 

 

  

 مورد مطالعه یمنطقه امدادیمعیار فاصله از مراکز  ینقشه: ث. 4 تصوير
 یمنطقه ها درآنفاصله از انفجاری و تأسیسات پراکندگی  ینقشه: ج. 4 تصوير

 مورد مطالعه
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مورد  یها در منطقهپراکندگی مراکز امدادی و فاصله از آن ینقشه: ت. 4 تصوير  مورد مطالعه یمعیار فاصله از مراکز درمانی منطقه ینقشه: پ. 4 تصوير
  مطالعه

  
  

 مورد مطالعه یماتريس سازگاری منطقههای معیار نقشه :4 تصوير
 

 
 

 
 

 

  

 مورد مطالعه یمنطقه امدادیمعیار فاصله از مراکز  ینقشه: ث. 4 تصوير
 یمنطقه ها درآنفاصله از انفجاری و تأسیسات پراکندگی  ینقشه: ج. 4 تصوير

کز امدادی منطقه ی مورد مطالعه مورد مطالعه تصویر 4.ت: نقشه ی معیار فاصله از مرا
کندگی تاسیسات انفجاری و فاصله از آنها در  تصویر 4.ت: نقشه ی پرا

منطقه ی مورد مطالعه

  

14 
 

  

 مورد مطالعه یمنطقهانفجاری تأسیسات فاصله از معیار  ینقشه: ح. 4 تصوير
شهر  در های اسکان موقتمکانيابی ايجاد نهايی مکان  ینقشه: خ. 4 تصوير

 سازگاریکرمان بر اساس معیار ماتريس 
 

 مورد مطالعه یهای معیار ماتريس سازگاری منطقهنقشه : 4تصوير 
 

 با استفاده از معیار ماتريس ظرفیت موقتاسکان های مکانيابی مکان ینقشه یتهیه. پ
 .گرددبیان می کیلومتر مربع هر در نفراست که با تعداد  سطح واحد در جمعیتی تراکممعنی ه معیار ماتریس ظرفیت در این تحقیق ب 

 در شهر پذیريآسیب باشد، شده توزیع سطح شهر در متعادل طور به تراکم این و کمتر شهر اي ازناحیه در جمعیت تراکم چه هر
براي اسکان را در آن  ،جمعیتی زیاد در مناطق شهري کمبود فضاي خالی هايتراکم .بود خواهد کمتر زلزلهخصوص هها ببحرانبرابر 

یا پر جمعیت ایجاد گردند  پرتراکم مناطق مجاورت در اسکان موقتهاي مکان است بنابراین ضروري .خواهد داشتدنبال ه مناطق ب
بر اساس  پژوهش این در رو، این ازاسکان یابند.  هاي اسکان موقتمکانترین افراد زیادي بتوانند در نزدیک حادثه بروز صورت در تا

 شده در جدولارائه هاي مراتبی معکوس مطابق وزنو با توجه به روش تحلیل سلسله( الف. 5 تصویر) هاي جمعیتی شهر کرمانداده
 تراکم به نواحی با ترنزدیک مناطق عبارتی طبق این نقشهه (. بب. 5 تصویر) معیار ماتریس ظرفیت تهیه گردیده است ينقشه 6

 .شد دنخواه داده قرار هاي اسکان موقتمکانیابی ایجاد مکان اولویت زیادتر در جمعیتی
 

 ت( شهر کرمانی)تراکم جم تیس ظرفيدهی ماترار وزنیمع: 6جدول 
 
 
 
 
 
 
 

 معیارماتريس ظرفیت
 )تراکم جمعیتی(

رتبه بر 
 اساس دلفی

معکوس 
 رتبه

وزن طبقات  تعداد طبقات
 در روش 
IHWP 

 1 3 3 1 نفر(200)بیش از  تراکم  جمعیتی زیاد
 0.66 3 2 2 (100-200) تراکم  جمعیتی متوسط

 0.33 3 1 3 نفر( 100)کمتر از  تراکم جمعیتی کم

تصویر 4.ح: نقشه ی معیار فاصله از تاسیسات انفجاری منطقه ی مورد 
مطالعه

کرمان  کز اسکان موقت در شهر  تصویر 4.خ: نقشه ی نهایی مکان یابی مرا
گاری بر اساس معیار ماتریس ساز

گاری منطقه  ی مورد مطالعه تصویر 4: نقشه های معیار ماتریس ساز
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معیار  این  نهایی  نقشه ی  یکدیگر،  با  ماتریس سازگاری  معیارهای 
گردید )تصویر 4. خ(.  آماده 

کز اسکان اضطراری با استفاده از  پ. تهیه ی نقشه ی مکان یابی مرا
معیار ماتریس ظرفیت

کم جمعیتی   معیار ماتریس ظرفیت در این تحقیق به معنی ترا
در واحد سطح است که با تعداد نفر در هر کیلومتر مربع بیان می گردد. 
کم به طور  کمتر و این ترا کم جمعیت در ناحیه ای از شهر  هر چه ترا
متعادل در سطح شهر توزیع شده باشد، آسیب پذیری شهر در برابر 
جمعیتی  کم های  ترا بود.  خواهد  کمتر  زلزله  به خصوص  بحران ها 
آن  در  را  اسکان  برای  خالی،  فضای  کمبود  شهری  مناطق  در  زیاد 
مناطق به دنبال خواهد داشت. بنابراین ضروری است مکان های 
کم یا پر جمعیت ایجاد  اسکان اضطراری در مجاورت مناطق پرترا
گردند تا در صورت بروز حادثه افراد زیادی بتوانند در نزدیک ترین 
این  در  رو،  ایــن  از  یابند.  اســکــان  اضــطــراری  اســکــان  مــکــان هــای 
کرمان )تصویر 5. الف(  پژوهش بر اساس داده های جمعیتی شهر 
و با توجه به روش تحلیل سلسله مراتبی معکوس مطابق وزن های 
گردیده  ارائه شده در جدول 6 نقشه ی معیار ماتریس ظرفیت تهیه 
است )تصویر 5. ب(. به عبارتی طبق این نقشه مناطق نزدیک تر 

ایجاد  مکان یابی  اولــویــت  در  زیــادتــر  جمعیتی  کم  ترا با  نواحی  به 
مکان های اسکان اضطراری قرار داده خواهند شد.

ت. تهیه ی نقشه ی نهایی مکان یابی مکان های اسکان اضطراری 
شهر کرمان با استفاده از میانگین هندسی معیارهای ماتریس مطلوبیت، 

سازگاری و ظرفیت
که مکان یابی مکان های اسکان اضطراری در  با توجه به این 
این تحقیق تابعی از سه معیار مطلوبیت، سازگاری و ظرفیت در نظر 
گرفته شده است و نقشه ی هر معیار مؤثر در مکان گزینی مکان های 
گروه، مکان های بسیار مناسب، مناسب  اسکان اضطراری در سه 
نهایی  نقشه ی  بــرای  بنابراین  شــده انــد،  طبقه بندی  نامناسب  و 
هندسی  میانگین گیری  از  اضطراری  اسکان  مکان های  مکان یابی 
 3 رابــطــه ی  طبق  ظرفیت  و  ســازگــاری  مطلوبیت،  کلی  معیار  ســه 
تحلیل  روش  از  کلی،  معیار  سه  این  وزن دهــی  برای  شد.  استفاده 
سلسله مراتبی معکوس )جدول 7( استفاده شده و نقشه ی نهایی 
گردیده است )تصویر 6. الف(. در تحقیق پیش  مکان یابی ترسیم 
رو چون هدف ایجاد مکان های مناسب اسکان اضطراری مد نظر 
است، بنابراین این مکان ها در محیط سیستم اطالعات جغرافیایی 

(GIS( استخراج و در تصویر 6. ب نشان داده شده اند.

کرمان کم جمیت( شهر  جدول 6: معیار وزن دهی ماتریس ظرفیت )ترا

معیارماتریسظرفیت
کمجمعیتی( )ترا

وزن طبقات در روش تعدادطبقاتمعکوسرتبهرتبهبراساسدلفی
IHWP

کم  جمعیتی زیاد )بیش از 200نفر( 1331ترا
کم  جمعیتی متوسط )100-200( 2230.66ترا
کم )کمتر از 100 نفر( کم جمعیتی    3130.33ترا

15 
 

  

 مورد مطالعه یتراکم جمعیتی منطقه ینقشه: الف. 5 تصوير
شهر  در های اسکان موقتمکانيابی ايجاد نهايی مکان  ینقشه: ب. 5 تصوير

 کرمان بر اساس معیار ماتريس ظرفیت
 

 مورد مطالعه یمعیار ماتريس ظرفیت منطقه هاینقشه : 5 تصوير
 

 
ت، ین هندسی معیارهای ماتريس مطلوبیانگیشهر کرمان با استفاده از م اسکان موقتهای مکانيابی ی مکانينها ینقشه یتهیه. ت

 تیسازگاری و ظرف
رفته ت در نظر گیت، سازگاري و ظرفیار مطلوبیق تابعی از سه معین تحقیدر ا اسکان موقتهاي مکانابی یمکانن که یبا توجه به ا

 ار مناسب، مناسب و نامناسبیهاي بسمکان در سه گروه، هاي اسکان موقتمکاننی یگزمکاندر مؤثر ار یهر مع يشده است و نقشه
 لوبیت،گیري هندسی سه معیار کلی مطاز میانگین اسکان موقتهاي مکانیابی مکان یینها ينقشه براي نیبنابرا ،اندشده يبندطبقه

( 7 )جدول مراتبی معکوسکلی، از روش تحلیل سلسلهدهی این سه معیار استفاده شد. براي وزن 3ي سازگاري و ظرفیت طبق رابطه
 مناسب هايمکانرو چون هدف ایجاد  در تحقیق پیش (.. الف6 تصویر) یابی ترسیم گردیده استنهایی مکان ياستفاده شده و نقشه

نشان داده  . ب6 تصویراستخراج و در  (GIS) سیستم اطالعات جغرافیاییها در محیط مد نظر است، بنابراین این مکان اسکان موقت
 اند.شده

 

=  نقشهي نهایی مکانیابی  ( یتمطلوب × معیار ماتریس  × معیار ماتریس سازگاري   ( معیار ماتریس ظرفیت   1
3  رابطهي 

3                         :  
 شهر کرمان ظرفیت مطلوبیت، سازگاری و ماتريسنهايی ترکیب معیارهای دهی معیار وزن: 7جدول 

 
 
 
 
 
 
 

رتبه بر  معیارهای کلی
 اساس دلفی

معکوس 
 رتبه

وزن طبقات  تعداد طبقات
 در روش 
IHWP 

 1 3 3 1 معیار  ماتریس مطلوبیت
 0.66 3 2 2 معیار ماتریس سازگاري
 0.33 3 1 3 معیار ماتریس ظرفیت

کم جمعیتی منطقه ی مورد مطالعه تصویر 5.ب: نقشه ی نهایی مکان یابی ایجاد مکان های اسکان تصویر 5. الف: نقشه ی ترا
کرمان بر اساس معیار ماتریس ظرفیت موقت در شهر 

تصویر 5:  نقشه های معیار ماتریس ظرفیت منطقه ی مورد مطالعه

کرمان گاری و ظرفیت شهر  جدول 7: معیار وزن دهی نهایی ترکیب معیارهای ماتریس مطلوبیت، ساز

کلی وزن طبقات در روش تعدادطبقاتمعکوسرتبهرتبهبراساسدلفیمعیارهای
IHWP

1331معیار  ماتریس مطلوبیت
2230.66معیار ماتریس سازگاری
3130.33معیار ماتریس ظرفیت
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 رابطه ی 3:    
مــکــانــیــابــی ــهــایــی  ن ــقــشــه ی  ن مــاتــریــس مــطــلــوبــیــت (=  ــار  مــعــی  ×
ــاری ــ ــازگ ســ ــریـــس  ــاتـ مـ مـــعـــیـــار   × ظـــرفـــیـــت  ــریـــس  ــاتـ مـ مـــعـــیـــار   (1/3

ث. تعیین مناسب ترین خیابان رسیدن به نزدیک ترین مکان های 
اسکان اضطراری در منطقه ی مورد مطالعه

اسکان  مکان های  احــداث  مناسب  مکان های  تعیین  از  پس 
آسیب دیدگان  سریع تر  رسیدن  و  خدمات رسانی  بــرای  اضــطــراری، 
هنگام و بعد از بحران، یک پایگاه داده ی زمین مرجع برای معابر 
گردید. به این منظور ابتدا پایگاه داده ای  کرمان طراحی  اصلی شهر 
این  درون  داده  دسته  سه  سپس  و  ایجاد   Kerman.mdb نام  به 

دسته  هر  به  مربوط  عارضه  کالس های  و  شد  ایجاد  داده  پایگاه 
داده های  در  خطاها  یافتن  برای  گردیدند.  وارد  آن  درون  به  داده 
قوانین  آینده،  در  داده هــا  نادرست  ویرایش  از  جلوگیری  و  ورودی 
هم  به  مانند  خطاهایی  مرحله  این  در  شد.  تعریف  نیز  توپولوژی 
گردید.  نرسیدگی3 و ردشدگی4 خطوط شبکه ی معابر شهری برطرف 
طراحی  اصلی  خیابان  اساس  بر  منطقه  معابر  شبکه ی  مسیرهای 
شهری  معابر  شبکه ی  الیــه ی  توصیفی  ــداول  ج در  سپس  شدند. 
همراه  به  راهنما  چراغ  وجود  و  خیابان ها  طول  فیلدهای  منطقه، 
برگشت  رفــت  و  مسیر  ــان  مــدت  زم شناسایی،  کــد  ــام،  ن فیلدهای 
گردید. بعد از این مراحل،  ایجاد و اطالعات توصیفی مربوطه وارد 
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مورد مطالعه حاصل از  یمنطقه اسکان موقتيابی نهايی مکان ینقشه: الف. 6 تصوير

  های معیارهای ماتريس مطلوبیت، سازگاری و ظرفیتتلفیق نقشه
شهر  در های اسکان موقتمکانهای بسیار مناسب احداث مکاننقشه :  ب. 6 تصوير

 کرمان 

  ی شهر کرماناسکان موقتهای مکانابی يی مکانيهای  نهانقشه : 6 تصوير
 
 
 

 مطالعه مورد یدر منطقه های اسکان موقتمکانترين نزديکرسیدن به  خیابان ترينمناسبتعیین  .ث

دیدگان هنگام و بعد از تر آسیبسریعرسیدن رسانی و ، براي خدماتهاي اسکان موقتمکانهاي مناسب احداث مکانپس از تعیین 
 Kerman.mdb نامه اي بطراحی گردید. به این منظور ابتدا پایگاه دادهکرمان  شهر اصلی یک پایگاه داده زمین مرجع براي معابر بحران،

درون آن وارد گردیدند.  مربوط به هر دسته داده به هاي عارضهداده ایجاد شد و کالس ایجاد و سپس سه دسته داده درون این پایگاه
تعریف شد. در این مرحله قوانین توپولوژي نیز  ،آینده ها درهاي ورودي و جلوگیري از ویرایش نادرست دادهداده براي یافتن خطاها در

منطقه بر اساس معابر  يگردید. مسیرهاي شبکه برطرفشهري  معابر يخطوط شبکه 4و ردشدگی 3نرسیدگی به همخطاهایی مانند 
و وجود چراغ ها خیابان طولشهري منطقه، فیلدهاي  معابر يشبکه يسپس در جداول توصیفی الیه شدند. طراحی اصلیخیابان 
 از بعدبرگشت ایجاد و اطالعات توصیفی مربوطه وارد گردید.  و زمان مسیر رفت همراه فیلدهاي نام، کد شناسایی، مدت به راهنما

ایجاد گردید.  هاخیابانو وجود چراغ راهنما در طول  شهر کرمان با در نظر گرفتن فیلدهاي طول معابرهندسی  يشبکهمراحل،  نیا
 راحتی بهترینه آن، ب از یا بعد بحرانهاي شبکه در هنگام بردن تحلیل کاره توان با بمی شود،مشاهده می 7 تصویردر  طور کههمان

کان مترین منتهی به نزدیک خیابان ترینمناسب و معابر يشبکههاي دیدگان را با در نظر گرفتن محدودیتنجات آسیب خیابان
 .تعیین نمود را اسکان موقت

تصویر 6.الف: نقشه نهایی مکان یابی اسکان موقت منطقه ی مورد 
گاری و  مطالعه حاصل از تلفیق نقشه های ماتریس مطلوبیت، ساز

ظرفیت

تصویر 6.ب: نقشه     مکان های بسیار مناسب احداث مکان های 
کرمان اسکان موقت در شهر 

کرمان تصویر 6:  نقشه های  نهایی مکان یابی مکان های اسکان موقتی شهر 
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   مکان اسکان موقتن يترکينزدو  1 ن مبدأیب خیابان ترينمناسبن ییتع ینقشه :7 تصوير

 یگیربحث و نتیجه
 احداثرسانی از اهمیت بسزایی برخوردار است. ریزي اسکان و مراکز امدادپذیري باالي شهرهاي کشور برنامهبا توجه به آسیب 

 شناخت .است فنی و علمی محاسبات و مستندات يپایه بر و صحیح یابیمکان مستلزم شهري، مناطق در هاي اسکان موقتمکان
 کنونی، تجارب واقعیات و يپایه بر .است جمله این از هاي اسکان موقتمکان استقرار در مؤثر یابیضوابط مکان و معیارها

با  و پویا جمعیت جان نجات براي و ساخت انسان و طبیعی و تهدیدات مخاطرات يامبن بر باید هاي اسکان موقتمکان گزینیمکان
شناسایی  اسکان موقتهاي مکانیابی در مکانمؤثر معیارهاي کلی  تحقیق این در. پذیرد انجام مکانی، و زمانی شعاع گرفتن نظر در

روش علمی تحلیلی بر پایه این معیارها  بندي گردیدند.و در سه گروه معیارهاي ماتریس ظرفیت، سازگاري و ظرفیت تقسیم
مورد ( GIS) سیستم اطالعات جغرافیاییهاي خروجی در محیط دهی قرار گرفته و نقشهمراتبی معکوس، مورد بررسی و وزنسلسله

دست آمده، ه هاي اطالعات مکانی بتحلیل قرار گرفت. بر مبناي اعمال ضرایب اهمیت معیارها و با استفاده از همپوشانی نقشه
بندي هاي بسیار مناسب، مناسب و نامناسب در شهر کرمان پهنهشهري در بازه هاي اسکان موقتمکاناحداث براي هایی محدوده

 منطقه را تحت پوشش قرار هکتار 60 با مساحتی در حدوداند و در نظر گرفته شدههاي بسیار مناسب گردید که از این میان محدوده
 هاي اسکان موقتمکاناحداث براي هاي بسیار مناسب شود که بیشترین مکانمشاهده می .ب. 6تصویرهمچنین با توجه به  .دهندمی

 .در این نواحی دانست پراکندگی مراکز امدادرسانیو  مطلوبیتتوان اند که دلیل آن را میدر شهر کرمان، در مناطق دو و سه واقع شده
 نیشتریب ماتریس مطلوبیتار یکه مع داد نشان IHWPا یمعکوس  یمراتب سلسل فرایند کمک به ارهایمع (وزن) ینسب تین اهمییتع

اسکان هاي مکانیابی مکان نییتع در تیاهم نیکمتر از يادامنه يهاار خطر حرکتیمع و از بین معیارهاي مطلوبیت دارد را تیاهم
 معلول بحران،مدیریت کرد یبا رو يشهر یاسکان موقتهاي مکانیابی مکان که گرفت جهینت توانیمبنابراین  است. برخوردار موقت

 یاسکان موقتهاي مکانیابی مکان لیتحل هم، در کنار که است ارهایمع و عوامل از ايهمجموع ندیبرآ ست بلکه،یخاص ن اریمع کی

تصویر 7: نقشه  ی تعیین مناسب ترین خیابان بین مبدأ 1 و نزدیک ترین مکان اسکان موقت 
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گرفتن فیلدهای طول  کرمان با در نظر  شبکه ی هندسی معابر شهر 
که  گردید. همان طور  و وجود چراغ راهنما در طول خیابان ها ایجاد 
کار بردن تحلیل های  در تصویر 7 مشاهده می شود، می توان با به 
خیابان  بهترین  راحتی  به  آن،  از  بعد  یا  بحران  هنگام  در  شبکه 
گرفتن محدودیت های شبکه ی  با در نظر  را  نجات آسیب دیدگان 
اسکان  نزدیک ترین مکان  به  و مناسب ترین خیابان منتهی  معابر 

اضطراری تعیین نمود.

بحث و نتیجه گیری

برنامه ریزی  کشور  شهرهای  بــاالی  آسیب پذیری  به  توجه  با   
اســت.  بــرخــوردار  بسزایی  اهمیت  از  امــداد رســانــی  کــز  مــرا و  اســکــان 
مستلزم  شهری،  مناطق  در  اضطراری  اسکان  مکان های  احــداث 
و  علمی  محاسبات  و  مستندات  پــایــه ی  بــر  و  صحیح  مکان یابی 
استقرار  در  مؤثر  مکان یابی  ضوابط  و  معیارها  شناخت  است.  فنی 
مکان های اسکان اضطراری از این جمله است. بر پایه ی واقعیات 
کنونی، مکان گزینی مکان های اسکان اضطراری باید بر  و تجارب 
مبنای مخاطرات و تهدیدات طبیعی و انسان ساخت و برای نجات 
گرفتن شعاع زمانی و مکانی، انجام  جان جمعیت پویا و با در نظر 
کلی مؤثر در مکان یابی مکان های  پذیرد. در این تحقیق معیارهای 
ماتریس  معیارهای  گــروه  ســه  در  و  شناسایی  اضــطــراری  اســکــان 
معیارها  این  گردیدند.  تقسیم بندی  ظرفیت  و  سازگاری  ظرفیت، 
بر پایه ی روش علمی تحلیلی سلسله مراتبی معکوس، مورد بررسی 
سیستم  محیط  در  خروجی  نقشه های  و  گرفته  قــرار  وزن دهـــی  و 
مبنای  بر  گرفت.  قــرار  تحلیل  مــورد   )GIS( جغرافیایی  اطالعات 
اعمال ضرایب اهمیت معیارها و با استفاده از همپوشانی نقشه های 
ــده، مــحــدوده هــایــی بـــرای احــداث  اطــالعــات مکانی بــه دســت آمـ
مناسب،  بسیار  بازه های  در  شهری  اضطراری  اسکان  مکان های 
که از این میان  گردید  کرمان پهنه بندی  مناسب و نامناسب در شهر 
گرفته شده اند و با مساحتی در  محدوده های بسیار مناسب در نظر 
حدود 60 هکتار منطقه را تحت پوشش قرار می دهند. همچنین با 
مکان های  بیشترین  که  می شود  مشاهده  ب.   .6 تصویر  به  توجه 
شهر  در  اضطراری  اسکان  مکان های  احــداث  برای  مناسب  بسیار 
می توان  را  آن  دلیل  که  شده اند  واقــع  سه  و  دو  مناطق  در  کرمان، 
دانست.  نواحی  این  در  امدادرسانی  کز  مرا کندگی  پرا و  مطلوبیت 
کمک فرایند سلسله  مراتبی  تعیین اهمیت نسبی )وزن( معیارها به 
که معیار ماتریس مطلوبیت بیشترین  معکوس یا IHWP نشان داد 
اهمیت را دارد و از بین معیارهای مطلوبیت معیار خطر حرکت های 
کمترین اهمیت در تعیین مکان یابی مکان های اسکان  دامنه ای از 
که  گرفت  نتیجه  مــی تــوان  بنابراین  ــت.  اس ــرخــوردار  ب اضــطــراری 
مکان یابی مکان های اسکان اضطراری شهری با رویکرد مدیریت 
مجموعه ای  برآیند  بلکه،  نیست  خاص  معیار  یک  معلول  بحران، 
مکان یابی  تحلیل  هــم،  کــنــار  در  کــه  اســت  معیارها  و  عــوامــل  از 
مکان های اسکان اضطراری شهرها را فراهم می سازند. با توجه به 
در  معیارها  توأمان  تحلیل  و  تحقیق  این  پیشنهادی  ارزیابی  مدل 
و  انتخابی  معیارهای  ع  تنو اضطراری،  اسکان  مکان های  ارزیابی 
کارآیی و مطلوبیت  کثر نقاط کشور، می تواند از  کالبدی در ا تشابهات 

از  باشد.  نیز  برای سایر مناطق شهری  کاربرد  و قابل  الزم برخوردار 
کــاربــردهــای مــدل مــذکــور مــی تــوان بــه ارزیــابــی هــای قبل از اجــرای 
ح های توسعه ی مناطق جدید شهری و یا شهرک های جدید با  طر
کم جمعیتی و ساختمانی، قوانین و الگوی  هدف تعیین ضوابط ترا
کاربری زمین اشاره نمود. همچنین در نواحی با آسیب پذیری زیاد 
و احتمال خطر بیشتر هنگام بحرانی مانند زلزله، می توان با توسعه 
برای  را  امــن  فضاهای  سبز،  فضاهای  و  بــاز  فضاهای  گسترش  و 
نجات آسیب دیدگان افزایش داد. اجرای مدل در قالب یک نرم افزار 
و  شهری،  برنامه ریزی  و  طراحی  در  مهم  ابــزاری  می تواند  تجاری 
ح های آمایش سرزمین باشد. از روند انجام این پژوهش  اجرای طر
ح های مدیریت بحران و مطالعات  پیشنهادات زیر برای تهیه ی طر
حریم  رعایت   .1 می گردد:  ارائــه  کرمان  شهر  آسیب پذیری  کاهش 
نسبت  گــاز  و  بنزین  پمپ  نظیر  خطرآفرین  هــای  کاربری  مناسب 
کاربری های  توزیع  در  بازنگری   .2 مسکونی؛  های  ساختمان  به 
کرمان  شهر  تفضیلی  و  جامع  ح  طر در  شهری  تأسیسات  به  مربوط 
کنان محدوده های پیرامونی شهر  ب  منظور تسریع در دسترسی سا
کاربری های درمانی و امدادی؛ 3. ایجاد و تعریض نمودن معابر  به 
مناسب  و  سریع  دسترسی های  برای  آسیب پذیر  مناطق  در  شهری 
این  مقایسه ی  در  زیــاد.  کم  ترا با  مسکونی  بافت های  داخــل  به 
با مطالعات پیشین مانند فرقانی و دربندی، خمر و صالح  تحقیق 
از  استفاده  بر  عالوه  می شود  مشاهده  روستایی،  و  خزایی  گوهری، 
معیارهای جدیدتر مانند معیارهای مربوط به مقاومت زمین در مدل 
استفاده  و  شهری  اضطراری  اسکان  مکان های  مکان یابی  کــردن 
در  را  مدل  دقت  و  کارایی  نقشه ها،  ترکیب  در  هندسی  میانگین  از 
تحلیل های  اجرای  همچنین  می دهد.  افزایش  نهایی  نقشه  تهیه 
محل  نزدیک ترین  به  رسیدن  مسیر  بهترین  یافتن  مانند  شبکه 
گرفتن  بــا در نظر  ــن  ــراری ام ــط یــا مــکــان هــای اســکــان اض اســکــان 
و  امدادرسانی  در  را  مدل  کارایی  معابر،  شبکه ی  محدودیت های 
افزایش می دهد.  آسیب دیدگان  و  نجات هرچه سریع تر مصدومان 
که  اضــطــراری  اســکــان  مکان های  احـــداث  در  دیگر  مهم  مـــوارد  از 
کثر شهرها شده است،  ا در  فراوانی  بروز مسائل و مشکالت  موجب 
نامشخص بودن ضوابط و معیارهای علمی و فنی برای مکان یابی 
که در انتخاب مکان مناسب  آن ها است. با توجه به عوامل زیادی 
این  به  رسیدن  دارد،  نقش  اضــطــراری  اسکان  مکان های  ایجاد 
مسئله با روش های سنتی تا حدود زیادی دشوار است اما با استفاده 
از سیستم اطالعات جغرافیایی )GIS( و قابلیت های این سیستم، 
تا  است  الزم  بنابراین  یافت.  دست  مطلوب تری  نتایج  به  می توان 
مسئوالن و برنامه ریزان شهری در ارزیابی وضع موجود و مکان یابی 
 )GIS( اسکان اضطراری در شهرها از سیستم اطالعات جغرافیایی

استفاده نمایند.

پی نوشت
1. Site Selection

2. Inversion Hierarchical Weight Process

3. Undershoot

4. Overshoot
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