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چکیده

 شهری و طراحی شهری محسوب، بهمنزلهی یکی از اهداف اصلی برنامهریزی کالبدی،کاهش آسیبپذیری شهرها در برابر سوانح طبیعی از جمله زلزله
 بنابراین این تحقیق سعی دارد با. شناسایی مناطق ایمن شهری برای احداث مکانهای اسکان اضطراری در برابر زلزله است، اولین گام، لذا.میگردد
 مشخص و پهنهبندی، با استفاده از سیستمهای اطالعات جغرافیایی،هدف شناسایی نواحی ایمن شهر کرمان را در برابر زلزله و در راستای مدیریت بحران
 لذا مدل مدنظر تحقیق از نوع مدلهای چند معیاره است و با توجه، با توجه به اینکه ایمن بودن نواحی شهری خود تابعی از چندین معیار است.نماید
 استخراج معیارهای ایمن بودن نواحی.) صورت گرفته استGIS( به ماهیت مکانی معیارها پیادهسازی مدل در محیط سیستم اطالعات جغرافیایی
 این معیارها عبارتند. معماری و مطالعهی کارهای گذشته انجام پذیرفت، سازه،شهری با روش دلفی و تهیهی پرسشنامههایی از کارشناسان شهرسازی
 فاصله از مراکز، پارکها و فضای سبز: همجواری با کاربریهای سازگار.1(  معیارهای ماتریس سازگاری،) معیارهای ماتریس مطلوبیت (مقاومت زمین:از
 بنزین و مراکز نظامی) و معیار- صنایع عمده انفجاری مانند پمپ گاز: عدم همجواری با کاربریهای ناسازگار.2 ، امدادی و فاصله از معابر اصلی- درمانی
 هر کدام از این معیارها بر اساس روش تحلیل سلسلهمراتبی معکوس رتبهبندی شده و سپس در محیط سیستم اطالعات.)ماتریس ظرفیت (ترا کم جمعیتی
 نتایج حاصل.) مدلسازی و با بهکار بردن توابع تحلیلی نقشه مکانهای مناسب برای ایجاد اسکان اضطراری شهر کرمان تهیه گردیدGIS( جغرافیایی
 شهر کرمان بیشتر به چشم میخورد که در2،3 حاکی از آن است که مکانهای بسیار مناسب احداث مکانهای اسکان اضطراری به ترتیب در مناطق
 برای خدماترسانی و رسیدن، در نهایت بعد از تعریف پایگاه داده زمین مرجع برای شبکهی حمل و نقل شهری.برنامهریزیها باید در اولویت قرار گیرند
 با طراحی شبکهی هندسی. شبکهی هندسی معابر منطقه طراحی گردید،سریعتر آسیبدیدگان در زمان و یا بعد از بحران به مکانهای اسکان اضطراری
 میتوان با به کار بردن تحلیلهای شبکه در زمان مورد،معابر و تعریف محدودیتهای مورد نظر برای هر خیابان مانند طول خیابان و وجود چراغ راهنما
. به راحتی مناسبترین خیابان رسیدن به نزدیکترین مکان اسکان اضطراری را تعیین نمود،نیاز
 کرمان، تحلیل شبکه،)GIS(  سیستم اطالعات جغرافیایی، مکانهای اسکان اضطراری، مکانیابی:واژههای کلیدی
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Site selection of Emergency Accommodation in
Kerman City by using GIS
Abdolreza Kazeminia
Abstract

R

educing 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.
Instructor, Civil Faculty, Sirjan University of Technology, Sirjan, Kerman, Iran; Email: kazeminia@sirjantech.ac.ir
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شهرها در طول تاریخ هیچگاه از آسیبهای حــوادث طبیعی
بیامان نبودهاند .یکی از راههــای اساسی برای ایجاد آمادگی در
برابر مخاطرات ،آ گاهی از مناطق ایمن شهری است .لذا اگر بتوان
با روش یا روشهایی مکانهای اسکان اضطراری امن در شهرها
در برابر حوادث طبیعی مانند زلزله را تعیین کرد ،میتوان با اتخاذ
راهکارهایی آمادگی را تا حد بسیار زیادی افزایش داد [ .]1زلزله یکی
از فعالیتهای طبیعی زمین است که امروزه با وقوع آن در جوامع
بشری تبدیل بــه حــادث ـهای مهیب شــده اســت و بــه دلیل نقص
علم بشر باعث تخریب بسیاری از سازههای ساخت او میشود و
هزینههای فراوانی را برجای میگذارد .زلزله هنگامی تبدیل به
سانحه میشود که راهکارهای مناسبی بــرای کاهش خطرات و
تلفات در هنگام وقوع و بعد آن وجود نداشته باشد؛ این موضوع
با دخالتهای نسنجیدهی انسانی در محیطهای طبیعی ،از جمله
ساخت و سازهای بیرویه در حریم گسلها ،تمرکز ساختمانی،
کمبود فضاهای باز ،همچنین عدم رعایت استانداردهای جهانی در
ساخت و سازها ،ترا کم و توزیع نامناسب جمعیت ،عدم تناسب زیر
ساختها و کاربریهای شهری و آموزش ناکافی شهروندان تشدید
میشود [ .]2در قرن بیستم بیش از  1100زلزلهی مخرب در نقاط
مختلف کرهی زمین روی داده که در اثر آن بیش از یک میلیون
ً
نفر جان خود را از دست دادهانــد که  90درصد آنها عمدتا ناشی
از ریزش ساختمانهایی بوده که از اصول مهندسی و ایمنی کافی
برخوردار نبودند [ .]3با توجه به قرارگیری کشور ایران در کمربند
کوهزایی آلپ -هیمالیا (کمربند مستعد زلزله) ضرورت توجه اصلی
به مسئلهی مدیریت بحران امری بدیهی است .بر اساس گزارش
سازمان ملل ،در سال  2003میالدی ،کشور ایران در بین کشورهای
جهان رتبهی نخست را در تعداد زلزله و تعداد افراد کشته شده در
اثر این سانحه ،داشته است [ .]4علت اصلی این امر آسیبپذیر
بودن ا کثر شهرهای ایــران و کمبود مکانهای اسکان اضطراری
ایمن در آنهــا بــوده اســت .تا جایی که آمارها نشان میدهد 90
درصد شهرهای کشور در برابر زلزلهی  5ریشتری آسیبپذیر هستند
[ .]5بر این اساس سیاستگذاری و برنامهریزی و دستورالعملهای
مــدون بــرای مقابله با کلیهی حــوادث غیرمترقبه از جمله زلزله
میتواند عوارض و پیامدهای ناشی از آن را کاهش دهد .شناسایی
نواحی ایمن و مناسب در شهرسازی میتواند نقش بسزایی در
برنامهریزیها و سیاستگذاریهای حوزهی شهری داشته باشد که
این خود بیانگر ضرورت مدلسازی مکانیابی مکانهای اسکان
اضطراری است [ .]6مکانهای اسکان اضــطــراری ،مکانهایی
هستند که دارای حداقل استانداردهای زیستی الزم برای زندگی در
ً
مدت زمان نسبتا طوالنی در قبل ،حین و پس از بحران هستند.
ً
این فضاها باید بــرای مــردم کامال شناخته شده باشد و فاصلهی
دسترسی به آنها طوری باشد که افراد بتوانند با طی مسافتی نه
چندان زیاد به آنها مراجعه کنند .فاصلهی مناسب تا فضاهای
اسکان منطقهای ،حــدود یک کیلومتر از محل سکونت اســت و
ً
ترجیحا ایــن فضاها باید نــزدیــک بــه امکانات و زیرساختهای
شــهــری مــوجــود نیز باشند [ .]7مــکــانیــابــی مــکــانهــای اسکان

اضطراری ،در واقع تجزیه و تحلیل توأمان اطالعات فضایی آنها
و دادههای توصیفی مربوطه بهمنظور یافتن یک یا چند موقعیت
مناسب با ویژگیهای تعیین شــده مــورد نظر کاربر اســت [ .]8با
توجه به اینکه مدیریت بحران فرایندی است که میتواند از بحران
پیشگیری نمایند یا در صورت وقوع آن برای کاهش آثار ،ایجاد
آمادگی الزم ،مقابله ،امدادرسانی سریع و بهبود اوضاع تا رسیدن به
وضعیت عادی و بازسازی تالش کند ،بنابراین شناسایی مناطق
امن به این امر نیز کمک مینماید [ .]9با توجه به اهمیت بسیار
بــاالی مقولهی مسکن و سرپناه بــرای بشر ،پیشبینی و اجــرای
مکانهایی برای اسکان اضطراری آسیبدیدگان از حوادث بهویژه
زلزله ،امری اجتنابناپذیر بلکه دارای تقدم و اولویت اساسی است.
یکی از وظایف مهم برنامهریزان بخش مدیریت بحران در هر
سیستم برنامهریزی و اجرایی ،پیشبینیهای جدی برای اسکان
اضــطــراری و موقت اســت [ .]10چــرا که انسان آسیبدیده بدون
سرپناه متعارف در آستانهی آسیبهای جدی جسمی ،روحــی و
روانی است .در صورت عدم پیشبینی صحیح و به موقع در این
زمینه جامعهی آسیبدیده شاهد تأثیرات منفی و غیر قابل جبران
بــرای نسل حــادثـهدیــدهی فعلی و نسلهای آتــی خواهد بــود .به
همین دلیل نقش مکانیابی مراکز اسکان اضطراری آسیبدیدگان
در مکانهای پیشبینی شده ،حائز اهمیت بسیاری در مدیریت
شهرها و شهرسازی است [ .]11قرارگیری شهر کرمان بر روی کمربند
زلزلهی آلپ -همالیا و فاصلهی  13کیلومتری شهر تا گسل اصلی
و واقع شدن بهمنزلهی مرکز استان ،لزوم برنامهریزی شهری با در
نظر گرفتن اهمیت مکانیابی مراکز اسکان اضطراری امن در برابر
آسیبهای ناشی از بالیای طبیعی غیرمنتظره مانند زلزله را آشکار
میسازد .کارشناسان متعددی زلزلهخیزی شهر کرمان را بررسی
نمودهاند که بسیاری حتی احتمال زلزلهی  7ریشتری را نیز تخمین
زدهانــد .بر این اساس توجه به احداث مراکز اسکان اضطراری در
مکانهای ایمن بــرای کاهش آسیبهای احتمالی ،از ضروریات
مدیریت شهر کرمان است.

پیشینهی پژوهش
در ســالهــای اخـیــر ،مطالعات بسیاری در زمینهی موضوع
تحقیق حاضر انجام گرفته است که در ادامه ،برخی از آنها بررسی
میشود.
زیفن لیو و سامسونگ لیم در سال  2015در تحقیق خود یک
روش تجزیه و تحلیل فضایی در ناحیهای از کشور استرالیا را با کمک
سیستم اطالعات جغرافیایی ( )GISپیشنهاد دادند .آنها به این
نتیجه رسیدند که میتوان مکانهای مناسب احداث مکانهای
اسکان اضـطــراری را با روشهــای تحلیلی تعیین نمود و حتی با
آنالیزهای شبکه در محیط سیستمهای اطالعات مکانی میتوان
آنها را نیز مسیریابی کرد [ .]12یونال و اسلو ( )2016در مطالعهای
با عنوان ارزیابی دسترسپذیر بودن مکانهای اسکان اضطراری
اضــطــراری بــا اسـتــفــاده از سیستم اطــاعــات جغرافیایی (،)GIS
پارامترهایی مانند فاصله از مراکز درمانی ،فاصله از خطوط گسل،
تراکم جمعیت ،فاصله از فضاهای باز شهری را اساس مطالعهی

مبانی نظری
مکانیابی :1فرایند مکانیابی با استفاده از سیستم اطالعات
جغرافیایی ( ،)GISشامل یک ســری مراحل معین و مشخصی

معیارهای مکانگزینی مرا کز اسکان اضطراری شهری
در این تحقیق
معیارهای ماتریس مطلوبیت :در این ماتریس معیارهایی که
در مطلوب بخشیدن یک فضای ایمن مؤثر هستند ،مورد بررسی
قرار میگیرد .در این ماتریس استقرار مکانهای اسکان اضطراری
با توجه به شرایط محیطی ،شعاع دسترسی ،انطباق با طر حهای
شهری ،دسترسیها ،تأسیسات و تجهیزات شهری مورد تجزیه و
تحلیل قرار میگیرند تا از آنها بهمنزلهی معیارهای تفصیلی برای
تعیین مکان مناسب برای احداث مراکز اسکان اضطراری استفاده
شود .معیارهای مقاومت زمین شامل روانگرایی ،جنبش و حرکات
دامنهای زمین شهر کرمان بهمنزلهی معیارهای ماتریس مطلوبیت
در این مطالعه در نظر گرفته شدهاند.
معیارهای ماتریس سازگاری :سازگاری به معنای هماهنگی و
همخوانی ،تعریف شده است .در این بحث منظور از این معیارها،
هماهنگی و همخوانی بین فعالیتهای شهری از یک طــرف و
هماهنگی بین فــرم و عملکرد مــکــانهــای اســکــان اض ـطــراری از
ســوی دیــگــر اس ــت .ایــن مــاتــریــس بــیــان میکند کــه کــاربــریهــای
مجاور با مکانهای اسکان اضطراری هماهنگ بوده و مزاحمتی
برای آنها به وجود نمیآورد .با توجه به این مطلب معیارهایی
که جزو ماتریس سازگاری در مکانیابی مراکز اسکان اضطراری
در این تحقیق قرار گرفتهاند عبارتند از :کاربریهای سازگار مانند
همجواری با پارکها ،فضای سبز ،فضاهای باز و فاصله از مراکز
درمانی  -امــدادی و کاربریهای ناسازگار مانند فاصله از صنایع
عمدهی آلوده کننده و انفجاری مانند پمپ گاز -بنزین.
معیار ماتریس ظرفیت :ظرفیت مکانی ،به عنوان یک عامل
اساسی و تعیین کننده در موقعیت مکانهای اسکان اضطراری
محسوب می شود .این ماتریس بیان میکند که مکانهای اسکان
اضطراری یک مقیاس دارد و هر جایی که این فعالیت قرار گیرد باید
آن محل ،ظرفیت پذیرش آن فعالیت را داشته باشد .از معیار تراکم
جمعیت شهری در این تحقیق بهمنزلهی معیار ماتریس ظرفیت،
استفاده گردیده است.
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خود قرار دادند .آنها در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که از
مجموع بلوکهای شهر آدانای کشور ترکیه 164 ،بلوک از فضای
باز 275 ،بلوک از فضای مدرسه و  333بلوک از فضای سبز مناسب
برای احداث مکانهای اسکان اضطراری هستند [ .]13اسکوارتز
( )2017در پایاننامهی خــود با استفاده از تحلیلهای سیستم
اطالعات جغرافیایی ( )GISاستقرار مکانهای اسکان اضطراری
ایمن در شهر نیویورک را ارزیابی نمود .او به این نتیجه رسید که
استقرار مکانهای اسکان اضطراری در شهر نیویورک بیشتر بستگی
به پارامترهای نزدیکی به معابر اصلی ،مراکز درمانی و وسایل نقلیه
دارد [ .]14فرقانی و دربندی ( ،)1394عوامل مؤثر در انتخاب
مکانهای اسکان اضطراری پس از زلزله را با استفاده از سیستم
اطالعات جغرافیایی ( )GISارزیابی نمودند .آنها برای مکانیابی
مرا کز اسکان از مدل منطق دو وجهی بولین استفاده نمودند .نتایج
تحقیقات آنهــا نشان داد که فقط شش محل منطقهی چهار
شهر کرمان ،برای اسکان مناسب هستند [ .]15خمر و همکاران
( )1393در بــررســی مکانگزینی مــکــانهــای اســکــان اضــطــراری
منطقهی یک شهر کرمان با استفاده از مدل  IOو روش  AHPبه
این نتیجه رسیدند که فضاهای مدنظر برای انتخاب مکانهای
اسکان اضطراری در این سطح پاسخگوی جمعیت موجود منطقه
در بــرابــر ح ــوادث نیست [ .]16خــزایــی و روســتــایــی ( )1395در
تحقیق خــود با عنوان مکانیابی مکانهای اسکان اضطراری
چند منظورهی شهری با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی
( ،)GISموقعیتهای مناسب بــرای احــداث مکانهای اسکان
اضطراری را در منطقهی یک شهر تهران ،بررسی نمودند .بر اساس
نتایج بهدست آمده از تحقیق آنها 208 ،محدوده برای احداث
مکانهای اسکان اضطراری چندمنظورهی شهری در منطقهی
یک تهران دارای شایستگی مناسب و بسیار مناسب هستند [.]8
بنابراین در ایــن راســتــا ،در تحقیق پیشرو نسبت بــه مطالعات
پیشین ،ابتدا مکانهای مناسب احــداث اسکان اضطراری را بر
اساس معیارهای جدید ماتریس مطلوبیت (مانند مقاومت زمین)،
ماتریس سازگاری (مانند فاصله از مراکز درمانی  -امدادی ،صنایع
عمده آل ــوده کننده و انفجاری مانند پمپ گــاز -بنزین و مرا کز
نظامی) و ماتریس ظرفیت (تــرا کــم جمعیت) ارزیــابــی نموده که
برای نخستین مرتبه برای وزندهی این معیارها ،از روش تحلیل
سلسلهمراتبی معکوس استفاده شده است و در نهایت با توجه به
این محدودیتها به مکانگزینیهای ایجاد مکانهای اسکان
اضطراری با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی ( )GISاقدام
شده است .همچنین در این مطالعه نسبت به تحقیقهای قبلی،
شبکهی هندسی معابر برای تعیین مناسبترین خیابان دستیابی
آسیبدیدگان بــرای ام ــداد و نجات بــه نزدیکترین مکانهای
اسکان اضطراری طراحی گردیده است.

بــوده که بــرای دستیابی به نتایج قابل اطمینان ،اجــرای آنها
اجتنابناپذیر اســت .مکانیابی به ارزیــابــی یک محیط فیزیکی
که تأمینکنندهی شرایط و پشتیبانی از فعالیتهای انسانی است
مـیپــردازد .هدف عمدهی ارزیابی مکان بــرای استفاده خاص از
زمین ،برای این است که مطمئن شویم در آنجا توسعه و گسترش
فعالیتهای انسان با توجه به امکانات و محدودیتها ،محیط
زیست طبیعی ،ســازگــاری و هماهنگی دارد .بـ هطــور کلی فرایند
مکانیابی را میتوان شامل مراحل شناخت ،تهیهی دادههــای
مورد نیاز ،تعیین پارامترهای تأثیرگذار ،شناخت دقیق از محدودهی
مطالعاتی ،گــردآوری و آمادهسازی دادههــا ،تهیهی نقشه ،تلفیق
نقشهها و تهیهی خروجی دانست [.]17

روش وزندهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــی تـ ـحـ ـلـ ـی ــل سـ ـلـ ـسـ ـلـ ـ هم ــراتـ ـب ــی
معکوس)IHWP(2
ب ـ ــرای وزندهـ ـ ــی روشهـ ـ ــای مــخــتــلــفــی وج ـ ــود دارد ک ــه از
جمله م ـیتــوان روشه ــای بولین ،نسبتی ،رتبهبندی ،تحلیل
سلسلهمراتبی و تحلیل سلسلهمراتبی معکوس را نام بــرد .روش
تحلیل سلسلهمراتبی معکوس ترکیبی از روش منطق فازی و فرایند
تحلیل سلسلهمراتبی است [ .]18پس از مشخص و طبقهبندی
معیارهای مورد نظر با استفاده از روش دلفی ،برای مشخص نمودن
وزن و طبقهبندی هر معیار ،که به طبقهبندی نقشهی الیههای آن
در محیط سیستم اطالعات جغرافیایی ( )GISمنتهی خواهد شد،
از روش وزندهــی تحلیل سلسلهمراتبی معکوس ( )IHWPطبق
مراحل زیر استفاده میگردد [:]19
	-تعیین ماتریس دادهها و اهمیت و رتبهی آنها
	-محاسبهی امتیاز و تهیهی نقشهی هر یک از معیارها :در این
مرحله هر معیار با توجه به رتبهی معکوس به دست آمده
طبق روابط  1و  2طبقهبندی میشود.
D
رابطهی :1
=X
N

J = D − (N − I ) × X
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رابطهی :2
 :xامتیاز اولــیـهی هــر معیار :D ،امتیاز هــر معیار بــر اســاس
روش دلفی :N ،تعداد طبقات هر شاخص :j ،امتیاز به دست آمده
برای طبقهبندیهای هر معیار و  :iرقم اختصاص داده شده برای
طبقهبندیهای مختلف هر معیار است.
	-تلفیق نقشهها برای تعیین نقشهی نهایی
با انجام طبقهبندی برای هر معیار در هر الیه نقش ه مطابق با
منطق فازی نامناسبترین مناطق عدد  1و مناسبترین مناطق
عدد صفر را کسب مینمایند .در این میان شاخصهای گسسته به
شاخصهای پیوسته تبدیل میشوند که این عمل با تغییر ساختار
مدل دادهای از برداری به شبکهای امکانپذیر است .در این مرحله
متناسب با معکوس رتبهی کسب شده ،وزندهــی به کالسهای
هر الیه صــورت میگیرد و در نهایت با میانگینگیری هندسی هر
یک از الیههای اطالعاتی ایجاد شــده نقشهها تلفیق میگردند.
بنابراین مراحل روش تحلیل سلسلهمراتبی معکوس برای وزندهی
معیارهای ماتریس مطلوبیت ،سازگاری و ظرفیت در تحقیق حاضر،
به شرح زیر انجام شده است:
	-مرحلهی اول و دوم :تعیین ماتریس دادهها ،اهمیت و رتبهی
آنها؛
مرحلهی اول تهیهی نقشههای معیارهای مؤثر بر مکانیابی
مــرا کــز اســکــان اضــطــراری منطقهی م ــورد مطالعه اســت کــه این
موضوع با استفاده از روش دلفی انجام میگیرد .بنابراین معیارها
طبق جدولهای  6 ،5 ،3و  7که در ادامه ارائه گردیده ،تعیین و
رتبهبندی شدند .بر این اساس با اهمیتترین معیار عدد  3و کم
اهمیتترین عدد  1را به خود اختصاص میدهد .در مرحلهی دوم،
رتبهی معکوس هر معیار برای مشخص کردن وزن هر الیه تعیین
و سپس فــرضهــای وزنده ــی آنهــا مشخص گــردیــد .بهعبارتی

معکوس رتبهی هر الیه بهعنوان وزن آن در مدل  IHWPدر نظر
گرفته میشود.
	-مرحلهی سوم :محاسبهی امتیاز و تهیهی نقشهی هر یک
از معیارها
در ایــن مرحله هــر معیار بــا توجه بــه رتـبـهی معکوس کسب
شــده ،با استفاده از روابــط  1و  2طبقهبندی گردیدند .با انجام
ایــن طبقهبندی بــرای هر معیار در هر الیــه مطابق منطق فازی
نامناسبترین مناطق ،عدد  1و مناسبترین مناطق ،عدد صفر را
کسب مینمایند .پس از تعیین وزن هر معیار و طبقهبندی آنها،
نقشهی وزندار شدهی هر معیار نیز تهیه گردید که در ادامه ارائه
شده است.

شناخت محدودهی پژوهش

ً
شهر کرمان در دشتی نسبتا وسیع قرار گرفته که از نظر جمعیتی
در ردهی شهرهای باالی پانصد هزار نفر کشور و از نظر ناحیهای،
بهمنزلهی مهمترین و بزرگترین شهر جنوب شرق ،با عملکردی
فــرا مــنـطـقـهای ،در مــح ــدودهای بــا عــرض جغرافیایی’ 30 °14
تا ‘  30 °19و طول جغرافیایی 57 °تا ’ 57 ° 7شمالی واقع شده است.
کارشناسان متعددی زلزلهخیزی شهر کرمان را بررسی نمودهاند که
بسیاری حتی احتمال زلزلهی  7ریشتری را نیز تخمین زدهاند [.]20
این شهر با ارتفاع 1700تا  1800متر از سطح دریا قرار گرفته است.
شهر کرمان دارای قدمت طوالنی بوده و از نظر تقسیمات شهرداری
دارای چهار منطقهی شهری است( .تصویر .)1

روش تحقیق
مکانیابی مراکز اسکان اض ـطــراری با توجه به دو شاخص
انجام میشود .1 :مطلوبیت که مکان در نظر گرفته شده باید در
نزدیکی یا همجواری این خدمات یا مکانها باشد ،مانند :نزدیکی
به مراکز درمانی ،مراکز امداد و نجات ،فضاهای باز شهری ،مناطق
با مقاومت زیرساخت مناسب ،دسترسی به خیابانهای عریض و
تراکم جمعیتی مناسب؛  .2نامطلوب که مراکز اسکان اضطراری
نباید در نزدیکی این مکانها قرار گیرند ،مانند مراکز انفجاری و
آتـشزا ،زمینهای سست و کممقاوم .بنابراین در این تحقیق با
توجه به معیارهای تأثیرگذار بر مکانگزینی مراکز اسکان اضطراری
نسبت به بحران زلزله ،معیارهای مورد نظر در سه گروه معیارهای
ماتریس مطلوبیت ،معیارهای ماتریس سازگاری یا همجواری با
کاربریهای سازگار و عدم همجواری با کاربریهای ناسازگار شهری
و معیار ماتریس ظرفیت طبقهبندی گردیدند .سپس معیارهای
انتخاب شده طبق روش تحلیل سلسلهمراتبی معکوس وزندهی
و در محیط سیستم اطالعات جغرافیایی ( )GISنقشهی هر معیار
تهیه و در نهایت بــا میانگینگیری هندسی نقشهها ،نقشهی
نهایی مــکــانهــای مناسب پیشنهادی بــرای ایــجــاد مکانهای
اسکان اضـطــراری در سطح شهر کــرمــان ،ارائــه و همچنین برای
خدماترسانی و رسیدن سریعتر آسیبدیدگان در زمان و یا پس از
بحران به مکانهای اسکان اضطراری ،بعد از تعریف پایگاه داده
زمین مرجع بــرای معابر شهری ،شبکهی هندسی خیابانهای

زیرساخت مناسب ،دسترسی به خیابانهاي عریض و تراکم جمعیتی مناسب؛  .2نامطلوب که مراکز اسکان موقت نباید در نزدیکی
این مکانها قرار گیرند مانند مراکز انفجاري و آتشزا ،زمینهاي سست و کممقاوم .بنابراین در این تحقیق با توجه به معیارهاي
تأثیرگذار بر مکانگزینی مکانهاي اسکان موقت نسبت به بحران زلزله ،معیارهاي مورد نظر در سه گروه معیارهاي ماتریس مطلوبیت،
معیارهاي ماتریس سازگاري یا همجواري با کاربريهاي سازگار و عدم همجواري با کاربريهاي ناسازگار شهري و معیار ماتریس
ظرفیت طبقهبندي گردیدند .سپس معیارهاي انتخاب شده طبق روش تحلیل سلسلهمراتبی معکوس وزندهی و در محیط سیستم
اطالعات جغرافیایی ( )GISنقشهي هر معیار تهیه و در نهایت با میانگینگیري هندسی نقشهها ،نقشهي نهایی مکانهاي مناسب
پیشنهادي براي ایجاد مکانهاي اسکان موقت در سطح شهر کرمان ،ارائه و همچنین براي خدماترسانی و رسیدن سریعتر
آسیبدیدگان در زمان و یا پس از بحران به مکانهاي اسکان موقت ،بعد از تعریف پایگاه داده زمین مرجع براي معابر شهري ،شبکهي
منطقهی
تصویر :1
مطالعه 2ارائه شده است.
مورد تصویر
تحقیق در
موقعیت این
کلی انجام
هندسی خیابانهاي منطقه نیز طراحی شده است .مراحل
تصوير  :1موقعیت منطقهی مورد مطالعه

روش تحقیق

مکانیابی مراکز اسکان موقت با توجه به دو شاخص انجام میشود .1 :مطلوبیت که مکان در نظر گرفته شده باید در نزدیکی یا
همجواري این خدمات یا مکان ها باشد ،مانند :نزدیکی به مراکز درمانی ،مراکز امداد و نجات ،فضاهاي باز شهري ،مناطق با مقاومت
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GIS

تصوير  :2نمودار فرايند انجام تحقیق

تصویر  :2نمودار فرایند انجام تحقیق

7
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IHWP

جدول  :1دادههای مورد استفاده در تحقیق
ردیف

داده (نقشهها)

مقیاس

سال تهیه

منبع

1

عکسهای هوایی

1/5000

1387

سازمان نقشهبرداری کشور

2

نقشهی معابر شهری

1/2000

1391

شهرداری کرمان

3

نقشهی کاربری اراضی شهری

1/2000

1392

شهرداری کرمان

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

دادههای مورد استفاده
در این تحقیق از نقشههای شهری به مقیاس  1/2000که
به روش نقشهبرداری هوایی (فتوگرامتری) همراه با نقشهبرداری
زمینی تهیه شدهاند ،استفاده گردید .در جدول  1دادههــای مورد
استفاده در تحقیق حاضر ارائه شده است.

یافتههای تحقیق
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الف .تهیهی نقشهی مکانیابی مرا کز اسکان اضطراری با
استفاده از معیارهای مطلوبیت
با توجه به اینکه مکان در نظر گرفته شده بــرای مکانهای
اسکان اضطراری باید از لحاظ زمینی که روی آن بنا میشود دارای
پایداری مناسب و باالیی باشد ،بنابراین معیار مقاومت زمین یکی
از پارامترهایی است که باید مد نظر قرار گیرد .ناپایداری زمین و
نداشتن برنامههای اصولی برای رویارویی با بحرانهای آتی سبب
گردید که در مکانیابی مکانهای اسکان اضطراری شهر کرمان
معیار ویژگیهای مقاومت زمین بهمنزلهی معیار ماتریس مطلوبیت
انتخاب شوند (جدول  .)2در تحقیق پیش رو معیارهای مربوط به
مقاومت زمین ،شامل روانگرایی ،جنبش و حرکتهای دامنهای
زمین هستند .خطر روانگرایی زمین اراضی رابطهی مستقیمی با
سطح ایستایی آبهای زیرزمینی و رسوبات سست ماسهای دارد.
هم اکنون یکی از مشکالتی که شهر کرمان با آن مواجه شده باال
آم ــدن سطح آبه ــای زیرزمینی بــه علت ورود فــاضــاب شهری
ً
است و برخی نواحی آن مخصوصا بافت قدیمی شهر ،دارای این
معضل اســت .هر چه عمق آب زیرزمینی کم و رسوبات سستتر
باشند ،روانگرایی خاک اراضی به راحتی رخ داده و زمین آن ناحیه
سستتر است .در این تحقیق برای تهیهی نقشه بر اساس خطر
روانگرایی ،از نقشهی سطح ایستایی آبهای زیرزمینی سازمان
آب منطقهای اســتــان کــرمــان و نقشهی زمینشناسی منطقه
(نقشهی بافت رسوبات سطحی) استفاده شده است (تصویر .3
الــف) .بــرای تعیین معیار جنبش زمین در هر منطقه میتوان از
تلفیق یافتههای مطالعات میکروترمورها و طبقهبندی بر پایهی
اطالعات گمانهها ،استفاده نمود و نقشهی جنبش زمین را تهیه
کرد .میکروترمورها لرزشهای بسیار ضعیف دائمی زمین هستند
که در اثر عوامل مختلفی مانند حرکت ترافیک ،وزش باد و غیره

ایجاد میشوند [ .]20رسوبات زمین بخشهای مشخصی از طیف
میکروترمورها را تقویت میکنند که تابع ویژگیهای دینامیکی
رســوب اســت .بر ایــن اســاس در تحقیق حاضر ،نقشهی جنبش
زمین در منطقهی مــورد مطالعه مطابق تصویر  .3ب تهیه شده
است .یکی از جنبههای رایج آسیب لرزهای و سستی زمین اراضی،
خطر حرکتهای دامنهای یا گسیختگی دامنهها در تمامی سطوح
شیبدار در هنگام وقوع زلزله است که در اثر آن آسیب وارد میشود.
شیب زمین ارتباط مستقیم با حرکات دامنهای دارد .هرچه شیب
کمتر باشد خطر حرکتهای دامنهای زمین و آسیب ناشی از آن
کمتر خواهد بــود .بنابراین در این تحقیق بــرای تهیهی نقشهی
مکانیابی مکانهای اســکــان اض ـطــراری بــر اســاس حرکتهای
دامنهای زمین ،ابتدا ،اقدام به تهیهی نقشهی شیب شد .برای
این منظور ،با استفاده از  420نقطه کنترل ارتفاعی برداشت شده در
سطح منطقه با درونیابی ،مدل رقومی ارتفاعی تهیه ،و در نهایت
با استفاده از نــرمافــزار  ArcGIS10.2نقشهی شیب شهر کرمان
آماده گردید (تصویر  .3پ) .بعد از تهیهی نقشهی شیب با توجه
به این که هر چه شیب کمتر باشد حرکتهای دامنهای زمین کمتر
میشود ،اقــدام به تهیهی نقشهی این معیار در منطقهی مورد
مطالعه گردید (تصویر  .3ت) .پس از تعیین معیارهای مطلوبیت
و رتبهبندی آنهــا بــر اســاس اهمیت مطابق روش دلـفــی ،بــرای
تهیهی نقشهی نهایی مکانیابی مکانهای اسکان اضطراری بر
اساس معیارهای ماتریس مطلوبیت هر کدام از نقشههای مورد نظر
مطابق روش IHWPوزندهی (جدول  )3و در نهایت تلفیق شدند
(تصویر  .3ث).
نیــابــی مــرا کــز اس ـکــان اض ـطــراری با
ب .تهیه نقشه مـکــا 
استفاده از معیارهای ماتریس سازگاری
معیارهای ماتریس سازگاری بر اســاس سازگار بــودن کاربری
هر مکان با مکانهای همجوار آن تعیین میشود [ .]21به بیان
دیگر وجــود کاربریهایی مثل زمینهای خالی ،فضاهای سبز،
ً
زمینهای کــشــاورزی ،پــارکهــا ،پارکینگها کامال ســازگــار بــوده و
در ایجاد مکانهای اسکان اضطراری مناسب است و همچنین
در امــدادرســانــی و کاهش آسیب رســانــدن کمک مینمایند .اما
کاربریهای ناسازگار (کاربریهای صنعتی و آتش زا ،تأسیسات قابل
انفجار) میتواند سبب آسیب رساندن به مکان همجوار خود شوند و
برای احداث مکانهای اسکان اضطراری نامناسبند [ .]22در این
تحقیق معیارهای همجواری با فضای سبز و پارکها ،زمینهای
خالی و باز ،فاصله از مراکز درمانی و امدادی بهمنزلهی کاربریهای
سازگار و مکانهای مجاور با این کاربریها ،مناسب و معیارهای
فاصله از تأسیسات انفجاری مانند پمپ بنزین ،گاز را بهمنزلهی

جدول  :2معیارهای مربوط ماتریس مطلوبیت در منطقهی مورد مطالعه
طبقه

ردیف

معیار

1

حرکتهای دامنهای بر اساس شیب زمین

2

خطر روانگرایی
بر اساس عمق آب زیرزمینی و زمین ماسهای

گسیختگی کم (شیب کمتر از  5درصد)
گسیختگی متوسط (شیب  5تا  10درصد)
گسیختگی زیاد (شیب بیش از 10درصد)
عمق کمتر از  5متر
عمق بین از  5تا  10متر
عمق بیشتر از  10متر
شن
رس

جنبش زمینبر اساس بافت خا ک و رسوبات

3

ماسه

جدول :3رتبه و طبقهبندی معیارهای ماتریس مطلوبیت برای تعیین مکانیابی مکانهای اسکان موقت در شهر کرمان
معیار

رتبه بر اساس
دلفی

معکوس رتبه

تعداد طبقات

دامنهی  طبقات
متغیرها

خطر روانگرایی زمین
جنبش زمین
حرکات دامنهای زمین

1
2
3

3
2
1

3
3
3

1
0.66
0.33

وزن طبقات در روش IHWP
طبقه 1

طبقه 2

طبقه 3

1
0.66
0.33

2
1.32
0.66

3
2
1
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تصوير  .3الف :نقشه خطر روانگرايی زمین منطقه مورد مطالعه

مطالعه
زمینزمین
گراییگرايی
خطر روان
تصوير .3.3الف
موردمطالعه
منطقهمورد
منطقهی
نقشهروان
الف::خطر
تصویر

تصویر  .3ب :نقشه خطرجنبش زمین منطقه مورد مطالعه
تصویر  .3ب :نقشه خطرجنبش زمین منطقه مورد مطالعه
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تصویر  .3ب :خطر جنبش زمین منطقهی مورد مطالعه

تصویر  .3ت :نقشه خطرحرکت دامنه ای زمین منطقه مورد مطالعه
تصویر  .3ت :نقشه خطرحرکت دامنه ای زمین منطقه مورد مطالعه

تصویر  .3ت :نقشه خطرحرکت دامنه ای زمین منطقه مورد مطالعه

تصوير  .3پ :نقشهی شیب زمین در منطقهی مورد مطالعه
تصوير  .3پ :نقشهی شیب زمین در منطقهی مورد مطالعه

مکانيابی احداث اسکان اضطراری شهر کرمان با استفاده از GIS

تصویر .3پ :شیب زمین منطقهی مورد مطالعه

تصوير  .3پ :نقشهی شیب زمین در منطقهی مورد مطالعه

تصویر  .3ت :خطر حرکت دامنه ای زمین منطقهی مورد مطالعه

جدول  :4معیارهای مربوط ماتریس سازگاری در منطقهی مورد مطالعه

منطقهی مورد مطالعه

طبقه

ردیف

معیار

1

سازگاری کاربریها

بیتفاوت
سازگار
ناسازگار
2

درمانی -
فاصله از
درمانی -
مراکزمراکز
فاصله از
امدادي
امدادي

2

فاصله کمتر از  700متر

 700متر
کمتر از
 700متر
کمتر از
فاصلهفاصله

متر کز
 2000مرا
فاصلهمتراز
2000
 700تا
فاصله بین
 700تا
فاصله ازبین از
درمانی  -امدادی
2

فاصله بین از  700تا  2000متر

 2000متر
بیشتر از
 2000متر
بیشتر از
فاصلهفاصله

کرمان بر
شهر
در
موقت
تصوير .3ث :نقشهی نهايی مکانيابی مکانهای اسکان
انفجاري
تأسیسات
فاصله از
انفجاري
تأسیسات
فاصله از
موقت در
اسکان
تصویر  .3ث :نقشهی نهایی مکان یابی مرا کز
بنزین و
اساس معیار 3
گاز)و گاز)
بنزین
ماتريس3مطلوبیت (پمپ(پمپ

بیشتر از
10001000
بیشتر از
فاصلهفاصله

فاصله بیشتر از 1000

 1000متر
 500تا
فاصله بین
 1000متر
 500تا
فاصله ازبین از
تأسیسات
فاصله از
 500متر
کمتر از
 500متر
کمتر از
فاصلهفاصله

شهر کرمان بر اساس ماتریس مطلوبیت

صوير  :3نقشههای معیار ماتريس مطلوبیت منطقهی مورد مطالعه

10

فاصله بیشتر از  2000متر

3

فاصله بین از  500تا  1000متر

انفجاری (پمپ
بنزین و گاز)

تصویر  :3نقشههای معیار ماتریس مطلوبیت منطقهی مورد
مطالعه

فاصله کمتر از  500متر

کرمان
موقت در
اسکان
مکانهای
مکانيابی
سازگاری
ماتريس
معیارهای
رتبه و
جدول :5
کرمان
شهرشهر
موقت در
اسکان
مکانهای
مکانيابی
تعیینتعیین
برای برای
سازگاری
ماتريس
معیارهای
بندیبندی
طبقهطبقه
رتبه و
جدول :5

جدول  :5رتبه و طبقهبندی معیارهای ماتریس سازگاری برای تعیین مکانیابی مکانهای اسکان موقت در شهر کرمان
معیارمعیار

معیار

سازگاری کاربریها
کاربريها
سازگاري
کاربريها
سازگاري
انفجاری
تأسیسات
فاصله از
انفجاري
تأسیسات
فاصله از
فاصله از تأسیسات انفجاري
امدادی
فاصلهاز ازمرا کز
فاصله
امدادي
امدادي
مراکزمراکز
فاصله از
درمانی
فاصله ازکز
فاصلهاز ازمرا
فاصله
درمانی
درمانی
مراکزمراکز

IHWP
طبقات در
طبقاتدامنهی
طبقات
رتبه رتبه بر برمعکوس
IHWP
روشروش
طبقات در
وزن وزن
دامنهی
معکوس تعدادتعداد
وزن طبقات در روش IHWP
دامنهی  طبقات
رتبه بر اساس
طبقات
اساساساس رتبه
طبقات
معکوسرتبه
تعداد طبقات
رتبه
دلفی
طبقه 1طبقه
طبقه 3
طبقه2
طبقه
متغیرها
طبقه  2طبقه
طبقه21
متغیرها طبقه 1
متغیرها
دلفیدلفی

1
2
3
4

1

1

3

3

2

2

4

4

4
3
2
1

4

4

2

2

3

3

1

1

3
33
3
33
33

3
3
3
3

1.33
1.33
1 1.33
1 1
0.66 0.66
0.66
0.33
0.330.33

1.331.33
1 1

1.33

2.662.661
2 2

0.66

1.321.32 0.660.66
0.33 0.330.33
0.660.66

2.66
3 3
42 4
3 3
1.32 2
2
0.66
1 1

4
3
2
1
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مطالعه
منطقه
کاربری
سازگاری
تصوير .4
مطالعه
موردمورد
منطقه
های های
کاربری
سازگاری
معیارمعیار
نقشهنقشه
الف :.الف:
تصوير 4

تصویر  .4الف :نقشهی معیار سازگاری کاربری های منطقهی مورد مطالعه

منطقهی
فاصله از
درمانی و
پراکندگی
نقشهی
تصوير .4
موردمورد
منطقهی
درها در
آنازهاآن
فاصله
درمانی و
مراکزمراکز
پراکندگی
نقشهی
تصويرب .4:ب:

مرا کز درمانی و فاصله از آنها در منطقهی
تصویر  .4ب :نقشهی پرا کندگی
مطالعه
مطالعه
مورد مطالعه

مکانيابی احداث اسکان اضطراری شهر کرمان با استفاده از GIS

12 12

تصوير  .4پ :نقشهی معیار فاصله از مراکز درمانی منطقهی مورد مطالعه

مطالعه
درمانی منطق
فاصلهازاز مرا
.4پ :نقش
موردمطالعه
منطقههییمورد
مراکزکزدرمانی
معیارفاصله
یمعیار
نقشههی
تصویر  .4پ:
تصوير

تصوير  .4ت :نقشهی پراکندگی مراکز امدادی و فاصله از آنها در منطقهی مورد
منطقیهی
فاصله از
امدادی و
تصویر .4ت :نقشهی پرا کندگی مرا کز
مورد
آنهادردرمنطقه
آنها
فاصله از
امدادی و
تصوير  .4ت :نقشهی پراکندگی مراکز مطالعه

مورد مطالعه

تصوير  :4نقشههای معیار ماتريس سازگاری منطقهی مورد مطالعه
تصوير  :4نقشههای معیار ماتريس سازگاری منطقهی مورد مطالعه

مطالعه

منطقهی
منطقهی
آندرها در
آنها
فاصله از
فاصله از
انفجاری و
تأسیساتانفجاری و
پراکندگی تأسیسات
نقشهیی پراکندگی
.4.4ج:ج:نقشه
تصوير
تصوير

مطالعه
مطالعه
موردمورد
منطقهی
منطقهی
امدادیامدادی
مراکزاز مراکز
معیارازفاصله
فاصله
نقشهی
نقشه.یث:معیار
تصوير 4
تصوير  .4ث:

تصویر .4ت :نقشهی پرا کندگی تاسیسات انفجاری و فاصله از آنها در
مطالعه
موردمطالعه
مورد
منطقهی مورد مطالعه

تصویر .4ت :نقشهی معیار فاصله از مرا کز امدادی منطقهی مورد مطالعه

1313

تصوير  .4خ :نقشهی نهايی مکانيابی ايجاد مکانهای اسکان موقت در شهر

تصوير  .4ح :نقشهی معیار فاصله از تأسیسات انفجاری منطقهی مورد مطالعه

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

تصویر .4ح :نقشهی معیار فاصله از تاسیسات انفجاری منطقهی مورد
مطالعه

مطالعه
سازگاری منطق
 ::4نقشه
تصویر
موردمطالعه
منطقههییمورد
ماتریس سازگاری
های معیار ماتريس
نقشههای
تصوير 4

14
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مکانيابی احداث اسکان اضطراری شهر کرمان با استفاده از GIS

کاربریهای ناسازگار و مکانهای مجاور با این کاربریها ،نامناسب
و همچنین همکاری متقابل بین این مراکز با سازمان هالل احمر
پ .تهیهی نقشهی مکانيابی مکانهای اسکان موقت با استفاده از معیار ماتريس ظرفیت
در نظر گرفته شدهاند .ابتدا بر اساس همجواری کاربریهای شهر
بهمنزلهی متصدی امر اسکان تا حد زیادی کارایی هر دو را افزایش
معیار ماتریس ظرفیت در این تحقیق به معنی تراکم جمعیتی در واحد سطح است که با تعداد نفر در هر کیلومتر مربع بیان میگردد.
کرمان با یکدیگر و بر اســاس نرخ سازگاری محاسبه شده در این
میدهد .بر این اساس اولویت گزینهها با محلهایی است که به
هر چه تراکم جمعیت در ناحیهاي از شهر کمتر و این تراکم به طور متعادل در سطح شهر توزیع شده باشد ،آسیبپذیري شهر در
تحقیق نقشهی سازگاری کاربریها برای منطقهی مورد مطالعه
ایــن ایستگاهها نزدیکتر باشند .در ایــن تحقیق بهطور متوسط
برابر بحرانها بهخصوص زلزله کمتر خواهد بود .تراکمهاي جمعیتی زیاد در مناطق شهري کمبود فضاي خالی ،براي اسکان را در آن
تهیه شد (تصویر  .4الف) .مرا کز درمانی (بیمارستانها ،درمانگاهها
حداقل فاصله مکانهای اسکان اضطراری از مراکز امدادی  700متر
مناطق به دنبال خواهد داشت .بنابراین ضروري است مکانهاي اسکان موقت در مجاورت مناطق پرتراکم یا پر جمعیت ایجاد گردند
و خانههای بهداشت) بدون شک از اساسیترین نیازهای یک شهر
اساسمکانهای
فاصله
در نظر گرفته شده و بر این اساس نقشهی معیار
تا در صورت بروز حادثه افراد زیادي بتوانند در نزدیکترین مکانهاي اسکان موقت اسکان یابند .از این رو ،در این پژوهش بر
دسترسی
توجه به
است .با
بعد از
هايو حتی
بحران
تصویر  .4ث.
مراکز امـ
اضطراری از
روش تحلیلاسکان
کرمان،دردرجدول
شهرارائه شده
ـدادیهاي
مطابق وزن
معکوس
سلسلهمراتبی
اهمیتتوجه به
الف) و با
تصویر .5
شهرآنکرمان (
جمعیتی
در زمان داده
درمانی700
کز
مرا
از
فاصله
ترین
ب
مطلو
کز،
مرا
گونه
ن
آسان به ای
تراکماضطراری از
اسکان
های
ن
مکا
ی
ه
فاصل
معیار
است.
شده
ترسیم
 6نقشهي معیار ماتریس ظرفیت تهیه گردیده است (تصویر  .5ب) .به عبارتی طبق این نقشه مناطق نزدیکتر به نواحی با
متر است [ .]16هر چه فاصلهی مکانهای اسکان اضطراری از
انفجاری مانند پمپ بنزین و گاز ،هر چه بیشتر باشد در
تأسیسات
جمعیتی زیادتر در اولویت مکانیابی ایجاد مکانهاي اسکان موقت قرار داده خواهند شد.
این مرا کز بیشتر شود خدماترسانی مشکلتر خواهد شد .بنابراین
اولویت باالتری در ایجاد مکانهای اسکان اضطراری قرار میگیرد.
در تحقیق پیش رو این معیار در سه طبقه ،تقسیمبندی شده و
های اسکان اضطراری به این تأسیسات
به عبارتی نزدیکی مکان
جدول  :6معیار وزندهی ماتريس ظرفیت (تراکم جمیت) شهر کرمان
نزدیکی
ظرفیت .4پ).
معیارماتريس(تصویر
نقشهی آن در ادامــه ارائــه گردیده است
طبقاتـانــدن بــه آن را امکانپذیر
وزنـب رسـ
طبقاتـان آسـیـ
ـران ،امــکـ
ـ
ـح
ـ
ب
هنگام
در
تعداد
بر معکوس
رتبه
(تراکمو ایستگا
مرا کز امدادی (مراکز انتظامی ،کالنتری
روشحداقل فاصلهی مراکز اشتعال
توجه به
نشانی)دلفی می
نماید .در این تحقیق ،با در
رتبه
جمعیتی)ههای آتش اساس
بــه مــحـلهــای اســکــان اضــطــراری زلــزل ـهدیــدگــان ،از نــکــات قوت
IHWPنیابی مراکز آتشنشانی در
آور ( 500متر) طبق دستورالعمل مکا
های
تراکم مکان
برنامهریزی برای مکانیابی
حریم 500متر نشاندهندهی حداکثر
شده است.
1
شهرها انتخاب 3
3
اضطراری محسوب1
اسکاناز 200نفر)
زیاد (بیش
جمعیتی
های
ه
ایستگا
از
فاصله
بهترین
استانداردها
0.66ـت (تصویر  .4ح) .معیارهای
های مــورد نظر اسـ
ن
مکا
به
آسیب
3
2
2
میشود [ .]23طبق تراکم جمعیتی متوسط ()100-200
ً
تراکماست [
امــدادی حــدودا  1کیلومتر
مکان
جمعیتی24کم] .هر
توجه به نظر کارشناسان و روش
ماتریس سازگاری 3مورد نظر ،با 0.33
1
نفر)های اسکان3
چه100
(کمتر از
اضطراری به این مرا کز نزدیکتر باشد ،خدماترسانی بهتر انجام
دلفی طبقهبندی و بر اساس روش تحلیل سلسلهمراتبی معکوس
میگیرد .در واقــع نزدیکی مکانهای اسکان اضــطــراری و مرا کز
وزندهـ ــی گــردیــدهانــد (جـ ــداول  4و  .)5در نهایت نقشهی هر
امــدادی بــرای خدمترسانی در هنگام وقــوع حــوادث غیرمترقبه
معیار ماتریس سازگاری تهیه (تصاویر  )4و بعد از تلفیق نقشهی

جدول  :6معیار وزندهی ماتریس ظرفیت (ترا کم جمیت) شهر کرمان
معیارماتریس ظرفیت
(ترا کم جمعیتی)

رتبه بر اساس دلفی

معکوس رتبه

تعداد طبقات

وزن طبقات در روش
IHWP

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

1
2
3

3
2
1

3
3
3

1
0.66
0.33

تصوير  .5الف :نقشهی تراکم جمعیتی منطقهی مورد مطالعه

تصویر  .5الف :نقشهی ترا کم جمعیتی منطقهی مورد مطالعه

تصوير  .5ب :نقشهی نهايی مکانيابی ايجاد مکانهای اسکان موقت در شهر

ظرفیتنهای اسکان
ایجاد مکا
تصویر .5ب :نقشهی نهایی مکانیابی
کرمان بر اساس معیار ماتريس
موقت در شهر کرمان بر اساس معیار ماتریس ظرفیت

منطقهی
ماتریسظرفیت
معیارماتريس
های معیار
نقشههای
تصوير
مطالعهمطالعه
موردمورد
منطقهی
ظرفیت
:5:5نقشه
تصویر

جدول  :7معیار وزندهی نهایی ترکیب معیارهای ماتریس مطلوبیت ،سازگاری و ظرفیت شهر کرمان

ت .تهیهی نقشهی نهايی مکانيابی مکانهای اسکان موقت شهر کرمان با استفاده از میانگین هندسی معیارهای ماتريس مطلوبیت،
وزن طبقات در روش
سازگاری و ظرفیت
تعداد طبقات
معکوس رتبه
رتبه بر اساس دلفی
معیارهای کلی
IHWP
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با توجه به این که مکانیابی مکانهاي اسکان موقت در این تحقیق تابعی از سه معیار مطلوبیت ،سازگاري و ظرفیت در نظر گرفته
1
گروه ،مکانهاي بسیار 3
مؤثر در مکانگزینی مکانهاي 1اسکان موقت در سه 3
مطلوبیت
ماتریس
نامناسب
مناسب ،مناسب و
هر معیار
معیارنقشهي
شده است و
0.66
3
2
2
سازگاری
ماتریس
معیار
طبقهبندي شدهاند ،بنابراین براي نقشهي نهایی مکانیابی مکانهاي اسکان موقت از میانگینگیري هندسی سه معیار کلی مطلوبیت،
0.33
 3این سه معیار کلی1 ،از روش تحلیل سلسله 3
ماتریس
سازگاري ومعیار
مراتبی معکوس (جدول )7
ظرفیتي  3استفاده شد .براي وزندهی
طبق رابطه
ظرفیت
استفاده شده و نقشهي نهایی مکانیابی ترسیم گردیده است (تصویر  .6الف) .در تحقیق پیش رو چون هدف ایجاد مکانهاي مناسب
محیطمعیار
نهایی این
نقشهی
است،یکدیگر،
سازگاری با
ماتریس
معیارهای
دادهیابی ایجاد
مکان
تصویراو6ل.ــویـبـت
درتــر در
استخراج وزیــاد
)GISجمعیتی
تراکم
اطالعاتنواحی با
سیستم به
نشان
جغرافیایی (
مکانها در
بنابراین این
موقت مد نظر
اسکان
(تصویر  .4خ).
گردید
مکانهای اسکان اضطراری قرار داده خواهند شد.
آماده شدهاند.
ت .تهیهی نقشهی نهایی مکانیابی مکانهای اسکان اضطراری
پ .تهیهی نقشهی مکانیابی مراکز اسکان اضطراری با استفاده از
معیار ماتریس ظرفیت 1
شهر کرمان با استفاده از میانگین هندسی معیارهای ماتریس مطلوبیت،
رابطهي  ) 3معیار ماتریس ظرفیت × معیار ماتریس سازگاري × معیار ماتریس مطلوبیت( = نقشهي نهایی مکانیابی
سازگاری و ظرفیت
معیار ماتریس ظرفیت در این تحقیق به معنی ترا کم جمعیتی
:3

مکانيابی احداث اسکان اضطراری شهر کرمان با استفاده از GIS

با توجه به این که مکانیابی مکانهای اسکان اضطراری در
در واحد سطح است که با تعداد نفر در هر کیلومتر مربع بیان میگردد.
جدول  :7معیار وزندهی نهايی ترکیب معیارهای ماتريس مطلوبیت ،سازگاری و ظرفیت شهر کرمان
این تحقیق تابعی از سه معیار مطلوبیت ،سازگاری و ظرفیت در نظر
هر چه ترا کم جمعیت در ناحیهای از شهر کمتر و این ترا کم به طور
وزن طبقات
تعداد طبقات
بر معکوس
رتبه
معیارهای کلی
روشمؤثر در مکانگزینی مکانهای
گرفته شده است و نقشهی هر درمعیار
متعادل در سطح شهر توزیع شده باشد ،آسیبپذیری شهر در برابر
اساس دلفی رتبه
IHWPنهای بسیار مناسب ،مناسب
اسکان اضطراری در سه گروه ،مکا
بحرانها بهخصوص زلزله کمتر خواهد بود .ترا کمهای جمعیتی
بندی شــدهانــد 1،بنابراین بــرای نقشهی نهایی
ه
طبق
نامناسب
و
آن
فضای
3
3
خالی ،برای اسکان را در 1
مطلوبیت
کمبودماتریس
زیاد در مناطق شهری معیار
های اسکان 0.66
نیابی مکان 3
مکا 2
سازگاريضروری است مکان 2
مناطق به دنبال خواهدمعیار
اضطراری از میانگینگیری هندسی
های
ماتریسبنابراین
داشت.
0.33
3
1
3
ظرفیت
ماتریس
معیار
ســه معیار کلی مطلوبیت ،ســازگــاری و ظرفیت طبق رابـطـهی 3
اسکان اضطراری در مجاورت مناطق پرتراکم یا پر جمعیت ایجاد
استفاده شد .برای وزندهــی این سه معیار کلی ،از روش تحلیل
گردند تا در صورت بروز حادثه افراد زیادی بتوانند در نزدیکترین
سلسلهمراتبی معکوس (جدول  )7استفاده شده و نقشهی نهایی
مــکــانهــای اســکــان اضــطــراری اســکــان یابند .از ایــن رو ،در این
مکانیابی ترسیم گردیده است (تصویر  .6الف) .در تحقیق پیش
پژوهش بر اساس دادههای جمعیتی شهر کرمان (تصویر  .5الف)
15
رو چون هدف ایجاد مکانهای مناسب اسکان اضطراری مد نظر
و با توجه به روش تحلیل سلسلهمراتبی معکوس مطابق وزنهای
است ،بنابراین این مکانها در محیط سیستم اطالعات جغرافیایی
ارائه شده در جدول  6نقشهی معیار ماتریس ظرفیت تهیه گردیده
( )GISاستخراج و در تصویر  .6ب نشان داده شدهاند.
است (تصویر  .5ب) .به عبارتی طبق این نقشه مناطق نزدیکتر

تصوير  .6الف :نقشهی نهايی مکانيابی اسکان موقت منطقهی مورد مطالعه حاصل از

تصوير  .6ب :نقشه مکانهای بسیار مناسب احداث مکانهای اسکان موقت در شهر

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

ظرفیتی مورد
موقت ومنطقه
یابی
معیارهای مکان
نقشه نهایی
.6الف:
تصویر
اسکانسازگاری
مطلوبیت،
ماتريس
نقشههای
تلفیق
مطالعه حاصل از تلفیق نقشههای ماتریس مطلوبیت ،سازگاری و
ظرفیت
تصوير  :6نقشههای نهايی مکانيابی مکانهای اسکان موقتی شهر کرمان
تصویر  :6نقشههای نهایی مکانیابی مکانهای اسکان موقتی شهر کرمان
ث .تعیین مناسبترين خیابان رسیدن به نزديکترين مکانهای اسکان موقت در منطقهی مورد مطالعه

پس از تعیین مکانهاي مناسب احداث مکانهاي اسکان موقت ،براي خدماترسانی و رسیدن سریعتر آسیبدیدگان هنگام و بعد از
بحران ،یک پایگاه داده زمین مرجع براي معابر اصلی شهر کرمان طراحی گردید .به این منظور ابتدا پایگاه دادهاي به نام Kerman.mdb

ایجاد و سپس سه دسته داده درون این پایگاه داده ایجاد شد و کالسهاي عارضه مربوط به هر دسته داده به درون آن وارد گردیدند.
براي یافتن خطاها در دادههاي ورودي و جلوگیري از ویرایش نادرست دادهها در آینده ،قوانین توپولوژي نیز تعریف شد .در این مرحله
خطاهایی مانند به هم نرسیدگی 3و ردشدگی 4خطوط شبکهي معابر شهري برطرف گردید .مسیرهاي شبکهي معابر منطقه بر اساس
خیابان اصلی طراحی شدند .سپس در جداول توصیفی الیهي شبکهي معابر شهري منطقه ،فیلدهاي طول خیابانها و وجود چراغ
راهنما به همراه فیلدهاي نام ،کد شناسایی ،مدت زمان مسیر رفت و برگشت ایجاد و اطالعات توصیفی مربوطه وارد گردید .بعد از
این مراحل ،شبکهي هندسی معابر شهر کرمان با در نظر گرفتن فیلدهاي طول و وجود چراغ راهنما در طول خیابانها ایجاد گردید.
همانطور که در تصویر  7مشاهده میشود ،میتوان با به کار بردن تحلیلهاي شبکه در هنگام بحران یا بعد از آن ،به راحتی بهترین
خیابان نجات آسیبدیدگان را با در نظر گرفتن محدودیتهاي شبکهي معابر و مناسبترین خیابان منتهی به نزدیکترین مکان
اسکان موقت را تعیین نمود.
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اسکانموقت
مکاناسکان
تریننمکان
نزديک
مبدأ  11وو نزدی
تعیین مناس
نقشیهی
تصویر:7:
موقت
کتري
بینمبدأ
ن
ترینخیابان
مناسببترين
تعیین
نقشه
تصوير 7
خیابانبی16

تحلیل قرار گرفت .بر مبناي اعمال ضرایب اهمیت معیارها و با استفاده از همپوشانی نقشههاي اطالعات مکانی به دست آمده،
محدودههایی براي احداث مکانهاي اسکان موقت شهري در بازههاي بسیار مناسب ،مناسب و نامناسب در شهر کرمان پهنهبندي
گردید که از این میان محدودههاي بسیار مناسب در نظر گرفته شدهاند و با مساحتی در حدود  60هکتار منطقه را تحت پوشش قرار
میدهند .همچنین با توجه به تصویر .6ب .مشاهده میشود که بیشترین مکانهاي بسیار مناسب براي احداث مکانهاي اسکان موقت

مکانيابی احداث اسکان اضطراری شهر کرمان با استفاده از GIS

پایگاه داده ایجاد شد و کالسهای عارضه مربوط به هر دسته
رابطهی :3
بحث و نتیجهگیری
× مــعــیــار مــاتــریــس مــطــلــوبــیــت )= نــقــش ـهی نــهــایــی مــکــانــیــابــی
داده به درون آن وارد گردیدند .برای یافتن خطاها در دادههای
احداث
امدادرسانی
اسکان و مراکز
با توجه به آسیبپذیري باالي شهرهاي کشور برنامهریزي
 (1/3م ــع ــی ــار م ــات ــری ــس ظ ــرف ــی ــت × م ــع ــی ــار م ــات ــری ــس سـ ــازگـ ــاری
است .قوانین
برخوردار آینده،
بسزایی دادههــا در
اهمیت نادرست
جلوگیری ازاز ویرایش
ورودی و
شناخت
خطاهاییاست.
علمی و فنی
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درترین
مناسب
مکانهاي ث.
مانند به هم
محاسباتمرحله
شد .در این
ي نیز تعریف
توپولوژی
4
ردشدگی
نرسیدگی
منطقه
اضطراری در
برطرف گردید.
يی معابر
شبکه
کنونی،
شهریتجارب
واقعیات و
خطوط پایه
است .بر
این 3وجمله
مطالعهاستقرار مکانهاي اسکان موقت از
مورد در
یابییمؤثر
مکان
اسکانضوابط
معیارها و
اسکان
های
ن
مکا
ـداث
ـ
اح
مناسب
های
ن
مکا
تعیین
از
پس
طراحی
اصلی
خیابان
اساس
بر
منطقه
معابر
ی
ه
شبک
مسیرهای
مکانگزینی مکانهاي اسکان موقت باید بر مبناي مخاطرات و تهدیدات طبیعی و انسان ساخت و براي نجات جان جمعیت پویا و با
اضــطــراری ،بــرای خدماترسانی و رسیدن سریعتر آسیبدیدگان
شدند .سپس در جــداول توصیفی الی ـهی شبکهی معابر شهری
در نظر گرفتن شعاع زمانی و مکانی ،انجام پذیرد .در این تحقیق معیارهاي کلی مؤثر در مکانیابی مکانهاي اسکان موقت شناسایی
هنگام و بعد از بحران ،یک پایگاه دادهی زمین مرجع برای معابر
منطقه ،فیلدهای طول خیابانها و وجود چراغ راهنما به همراه
و در سه گروه معیارهاي ماتریس ظرفیت ،سازگاري و ظرفیت تقسیمبندي گردیدند .این معیارها بر پایه روش علمی تحلیلی
اصلی شهر کرمان طراحی گردید .به این منظور ابتدا پایگاه دادهای
فیلدهای نــام ،کــد شناسایی ،مــدت زمــان مسیر رفــت و برگشت
مورد
)GIS
سیستم
محیط
خروجی در
گرفته و
سپسوزنسهدهی
بررسی و
مراتبی معکوس،
Kerman.mdb
سلسلهبه نام
درون این
قرارداده
دسته
موردایجاد و
مراحل،
جغرافیاییاز (این
اطالعاتگردید .بعد
مربوطه وارد
توصیفی
اطالعات
نقشههاي ایجاد و

شبکهی هندسی معابر شهر کرمان با در نظر گرفتن فیلدهای طول
و وجود چراغ راهنما در طول خیابانها ایجاد گردید .همانطور که
در تصویر  7مشاهده میشود ،میتوان با به کار بردن تحلیلهای
شبکه در هنگام بحران یا بعد از آن ،به راحتی بهترین خیابان
نجات آسیبدیدگان را با در نظر گرفتن محدودیتهای شبکهی
معابر و مناسبترین خیابان منتهی به نزدیکترین مکان اسکان
اضطراری تعیین نمود.

بحث و نتیجهگیری
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مکانيابی احداث اسکان اضطراری شهر کرمان با استفاده از GIS

با توجه به آسیبپذیری بــاالی شهرهای کشور برنامهریزی
اســکــان و مــراکــز امــدادرســانــی از اهمیت بسزایی بــرخــوردار اســت.
احــداث مکانهای اسکان اضطراری در مناطق شهری ،مستلزم
مکانیابی صحیح و بــر پــایـهی مستندات و محاسبات علمی و
فنی است .شناخت معیارها و ضوابط مکانیابی مؤثر در استقرار
مکانهای اسکان اضطراری از این جمله است .بر پایهی واقعیات
و تجارب کنونی ،مکانگزینی مکانهای اسکان اضطراری باید بر
مبنای مخاطرات و تهدیدات طبیعی و انسان ساخت و برای نجات
جان جمعیت پویا و با در نظر گرفتن شعاع زمانی و مکانی ،انجام
پذیرد .در این تحقیق معیارهای کلی مؤثر در مکانیابی مکانهای
اســکــان اضــطــراری شناسایی و در ســه گــروه معیارهای ماتریس
ظرفیت ،سازگاری و ظرفیت تقسیمبندی گردیدند .این معیارها
بر پایهی روش علمی تحلیلی سلسلهمراتبی معکوس ،مورد بررسی
و وزنده ــی قــرار گرفته و نقشههای خروجی در محیط سیستم
اطالعات جغرافیایی ( )GISمــورد تحلیل قــرار گرفت .بر مبنای
اعمال ضرایب اهمیت معیارها و با استفاده از همپوشانی نقشههای
اطــاعــات مکانی بــه دســت آم ــده ،مــحــدودههــایــی ب ــرای احــداث
مکانهای اسکان اضطراری شهری در بازههای بسیار مناسب،
مناسب و نامناسب در شهر کرمان پهنهبندی گردید که از این میان
محدودههای بسیار مناسب در نظر گرفته شدهاند و با مساحتی در
حدود  60هکتار منطقه را تحت پوشش قرار میدهند .همچنین با
توجه به تصویر  .6ب .مشاهده میشود که بیشترین مکانهای
بسیار مناسب برای احــداث مکانهای اسکان اضطراری در شهر
کرمان ،در مناطق دو و سه واقــع شدهاند که دلیل آن را میتوان
مطلوبیت و پرا کندگی مرا کز امدادرسانی در این نواحی دانست.
تعیین اهمیت نسبی (وزن) معیارها به کمک فرایند سلسل ه مراتبی
معکوس یا  IHWPنشان داد که معیار ماتریس مطلوبیت بیشترین
اهمیت را دارد و از بین معیارهای مطلوبیت معیار خطر حرکتهای
دامنهای از کمترین اهمیت در تعیین مکانیابی مکانهای اسکان
اضــطــراری بــرخــوردار اســت .بنابراین مـیتــوان نتیجه گرفت که
مکانیابی مکانهای اسکان اضطراری شهری با رویکرد مدیریت
بحران ،معلول یک معیار خاص نیست بلکه ،برآیند مجموعهای
از عــوامــل و معیارها اســت کــه در کــنــار هــم ،تحلیل مکانیابی
مکانهای اسکان اضطراری شهرها را فراهم میسازند .با توجه به
مدل ارزیابی پیشنهادی این تحقیق و تحلیل توأمان معیارها در
ارزیابی مکانهای اسکان اضطراری ،تنوع معیارهای انتخابی و
تشابهات کالبدی در ا کثر نقاط کشور ،میتواند از کارآیی و مطلوبیت

الزم برخوردار و قابل کاربرد برای سایر مناطق شهری نیز باشد .از
کــاربــردهــای مــدل مــذکــور مـیتــوان بــه ارزیــابـیهــای قبل از اجــرای
طر حهای توسعهی مناطق جدید شهری و یا شهرکهای جدید با
هدف تعیین ضوابط تراکم جمعیتی و ساختمانی ،قوانین و الگوی
کاربری زمین اشاره نمود .همچنین در نواحی با آسیبپذیری زیاد
و احتمال خطر بیشتر هنگام بحرانی مانند زلزله ،میتوان با توسعه
و گسترش فضاهای بــاز و فضاهای سبز ،فضاهای امــن را برای
نجات آسیبدیدگان افزایش داد .اجرای مدل در قالب یک نرمافزار
تجاری میتواند ابــزاری مهم در طراحی و برنامهریزی شهری ،و
اجرای طر حهای آمایش سرزمین باشد .از روند انجام این پژوهش
پیشنهادات زیر برای تهیهی طر حهای مدیریت بحران و مطالعات
کاهش آسیبپذیری شهر کرمان ارائــه میگردد .1 :رعایت حریم
مناسب کاربری هــای خطرآفرین نظیر پمپ بنزین و گــاز نسبت
به ساختمان های مسکونی؛  .2بازنگری در توزیع کاربریهای
مربوط به تأسیسات شهری در طرح جامع و تفضیلی شهر کرمان
ب منظور تسریع در دسترسی ساکنان محدودههای پیرامونی شهر

به کاربریهای درمانی و امدادی؛  .3ایجاد و تعریض نمودن معابر
شهری در مناطق آسیبپذیر برای دسترسیهای سریع و مناسب
به داخــل بافتهای مسکونی با تراکم زیــاد .در مقایسهی این
تحقیق با مطالعات پیشین مانند فرقانی و دربندی ،خمر و صالح
گوهری ،خزایی و روستایی ،مشاهده میشود عالوه بر استفاده از
معیارهای جدیدتر مانند معیارهای مربوط به مقاومت زمین در مدل
کــردن مکانیابی مکانهای اسکان اضطراری شهری و استفاده
از میانگین هندسی در ترکیب نقشهها ،کارایی و دقت مدل را در
تهیه نقشه نهایی افزایش میدهد .همچنین اجرای تحلیلهای
شبکه مانند یافتن بهترین مسیر رسیدن به نزدیکترین محل
اســکــان یــا مــکــانهــای اســکــان اض ـطــراری امــن بــا در نظر گرفتن
محدودیتهای شبکهی معابر ،کارایی مدل را در امدادرسانی و
نجات هرچه سریعتر مصدومان و آسیبدیدگان افزایش میدهد.
از م ــوارد مهم دیگر در اح ــداث مکانهای اســکــان اض ـطــراری که
موجب بروز مسائل و مشکالت فراوانی در اکثر شهرها شده است،
نامشخص بودن ضوابط و معیارهای علمی و فنی برای مکانیابی
آنها است .با توجه به عوامل زیادی که در انتخاب مکان مناسب
ایجاد مکانهای اسکان اضـطــراری نقش دارد ،رسیدن به این
مسئله با روشهای سنتی تا حدود زیادی دشوار است اما با استفاده
از سیستم اطالعات جغرافیایی ( )GISو قابلیتهای این سیستم،
میتوان به نتایج مطلوبتری دست یافت .بنابراین الزم است تا
مسئوالن و برنامهریزان شهری در ارزیابی وضع موجود و مکانیابی
اسکان اضطراری در شهرها از سیستم اطالعات جغرافیایی ()GIS
استفاده نمایند.

پینوشت
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