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 چکیده

بته ؛دارد فراوانتی اهمیتت موقتت اسكانموضوع  زلزله، بحران مدیریت در اف:اهد

در تلفات جتانی ناشتی از  چشمگیری کاهش باعث تواندمی آن از استفاده کهطوری

گذر زمتان  و بازلزله شود. در برهة زمانی خاص، این شیوه از سكونت مطرح است 

گزینی آن بسیار دارای اهمیت ان، فرایند مكاما دهد؛کارکرد اصلی خود را ازدست می

 موقت اسكان بهینة هایمكان این است که حاضر پژوهشاساس، هدف است؛ براین

 ریزیبرنامته تلفیت  بتا وکند  بینیپیش را چابهار شهر احتمالی زلزلة دیدگانآسیب

شتناخت  زلته را بتا ایجتاد تستهیلات لتازی بترایو علمی، مدیریت بحران زل صحیح

 .ب اسكان موقت یاری کندای مناسهمكان

ستازی آن عیار و از روش مثلثی فولر و فازیم 00با استفاده از  ،در این مقالهروش: 

یابی منتاط  استكان موقتت در شتهر به مكان در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی،

 چابهار پرداخته شده است. 

تراکم جمعیت  یمعیارها ،های اسكان موقتیند گزینش سایتدر فرا نتایج:ها/ یافته

 ،و معیارهای شیب زمتین و آبراهتهمیزان اهمیت ترین ها(، بیشپارکو فضاهای باز )

 گیری داشتند.ریزان در حوزة تصمیمکمترین میزان اهمیت را از دیدگاه برنامه

های اسكان یند گزینش سایتحاضر حاکی از آن است که در فرا مطالعة :گیریهیجنت

ها(، پارکی چون تراکم جمعیت و فضاهای باز )معیارهاان، ریزازمنظر برنامه ،موقت
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، کمترین میزان اهمیت را در و معیارهای شیب زمین و آبراههمیزان اهمیت ترین بیش

 گیری دارند.حوزة تصمیم

 فتازی، سیستتم اطلاعتات جغرافیتاییاسكان موقت، فرایند مثلثی فولر : هاواژهکلید

(GIS)، چابهار. 

 همقدم .1

ین بلایای طبیعی عصر حاضر است کته همتواره اهمیتت ختود را تری از خطرناکزلزله یك

متدت کوتتاهی رتوانتد داساس میتزان بزرگتی ختود میصورت عینی نمایان کرده است و بربه

 را متا کشتورو با توجه به شرایط جغرافیایی،  (0، ص. 0930)قدیری، فجایع عظیم ایجاد کند 

 کشتور انستانی تلفتاتاز  درصد 0 گذشته، سال 02 در سمیر آمارهای پایة. برکند تهدیددائم 

 یتك ستال 06هتر  و ریشتتری 0زلزلة  یك سال هر میانگین طوربه و است بوده زلزله از ناشی

چی، عطتار، رشتیدی، )گیتوه دهتدمی رخ کشتور در مقیاس ریشتر در درجه 1 بزرگی به زلزله

لرزه حاکی از آن است کته ی زمینبندی خطر نسب(. نقشة پهنه0، ص. 0930، نصبی حصاری و

)قنبری، سالكی ملكی،  دنا خطر نسبی زیاد قرار داربیشتر نقاط شهری و غیررسمی در نواحی ب

 هتاینتاممكن بته دستیابی و فناوری در شگرف هایپیشرفت باوجود(. 0، ص. 0930 ،قاسمی

 و گتاه و استت نتاتوان زلزله، مانند طبیعی غیرمترقبة حوادث دربرابر انسان هنوز گذشته، قرون

 وسازهایساخت ،میاندراین .گیردمی قرار بسیاری مالی هایخسارت و تلفات درمعرض گاهبی

هتای کاربری فاصتلة نكتردنرعایتت منطقته، خطرزایی یتك قدرت به توجهیبی و غیراصولی

کته همتواره  شوددادن فجایع بزرگی میها سبب رویاط  مسكونی از حریم گسلحساس و من

 همراه داردفراوان و دیگر اثترات منفتی را بته های بزرگ بشری و تلفات مالی و جانییبتمص

است. مقابلته بتا  ترین تهدیدهای بشری مطرح کردهدیعنوان یكی از جکه زلزله را بهصورتیبه

استت کته در قترون اخیتر بستیار  جمله مبتاحثیایای طبیعی و کاهش اثرات منفی آن ازاین بل

طبیعتی  کتاهش بلایتای را دهتة 0336کته دهتة ییها قرار گرفته است تاآنجتاتموردتوجه دول

آمتده از دستتای دارد. تجربیتات بهمدیریت بحران زلزله جایگتاه ویتژه اساس،براین اند؛نامیده

 معتین قبتلموقتت از اسكان اجرایی و ریزیبرنامه ضوابط اگرکه دهد مطالعات قبلی نشان می

 دخالتت بینیپیشغیرقابتل عوامل موقت سكونتگاه مكان تعیین در ،نبحرا وقوع از پس نشوند،

 حتوزة در(. 93ص.  ،0930)بینش،  گذارندمی اثر آن کیفیت بر یمختلف هایشیوه به و کنندیم
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 متشكل نیز و است متعدد متغیرهای از تابعی که موضوعاتی از یكی ،شهری ریزیبرنامه لمسائ

 موقت اسكان هایسایت جانمایی و یابیمكان موضوع ،است ستهپیو و مرتبطهمبه متغیرهای از

 در پتذیرد.متی تتثثیر محیطی و کالبدی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، گستردة وجوه از که است

 تتا اضطراری سرپناه از ایپیوسته جریان دیدگانحادثه برای مسكن و سرپناه تثمین بلایا، ادبیات

 و موقت اسكان، اضطراری اسكان گروهسه  با معمولاً که دگیرمیبر در را دائمی مسكن احداث

 مستكن و موقتت مستكن موقت، سرپناه اضطراری، سرپناهگروه و گاهی با چهار  دائم اسكان

 سرپناه تثمین یندفرا که است این قیقتح (. 01، ص. 0662)بهزادفر،  است معرفی شده دائمی

 قترار موردتوجته پیوستته صتورتبه دائمی سكنم تا آوارگان برای سرپناه تثمین ابتدای از باید

 که آنچه نظیر دائمی مسكن تا سرپناه از ایدومرحله یندفرا یك طی تواندمی امر این حال گیرد.

 سه یندفرا یك در یا و گیرد قرار موردتوجه داد، رخ 0332 سال در مكزیكوسیتی شهر زلزله در

 سال در ژاپن کوبة زلزلة در که آنچه نظیر دائمی مسكن و موقت مسكن سرپناه، شامل ایمرحله

یتك واقعیتت اساستی  (.33، ص. 0660)سازمان ملل متحد، انجای شود  گردید، مشاهده 0332

تتوان ی، کتار چنتدانی نموقتوع ه با آن در لحظةهین است که در مواجا درمورد چنین سوانحی

حتداقل توان خنثی کرد یا بتهمی ،بلازق شدههای انجایریزیاثرهای آن را با برنامه انجای داد؛ اما

و مناستب استكان  مورد محل امتنتوانند درپس از بحران افراد می ایط آشفتةیا  در شر  رساند

هتای ن بلوک، ستاکناقبل از وقوع بحتران درست بگیرند؛ بنابراین، باید خود و خانواده تصمیم

، باید همچنینخبر باشند. موجود و در دسترس باهای امن مكان ساختمانی مختلف از وضعیت

حل ستكونت ختود و موجود میان م ها و مسیرهای بهینةه این پناهگاهدسترسی ب رد نحوةمودر

زلزلته وسیله افترادی کته از های ذکرشده اطلاعات دقی  و مفصلی داشته باشند تا بدینپناهگاه

ی ستاختمان ریتزش احتمتاللترزه یتا اند، برای حفظ جتان ختود از پتسجان سالم به در برده

سعدی مسگری  ،)کامروز خدایارها مراجعه کنند ونت خود به این مكانمحل سك دیدةخسارت

 گتوییپاسخ انداختنتعوی به یا گوییپاسخنبود  درصورت ،بنابراین ؛(0، ص. 0930 و کریمی،

 دادنبستط و شتكل و اطتراف شتهری اراضتی بته رجتوع خانمتان،بتی افتراد سترپناه نیتاز به

 معضتلات افتزایش برعلاوه که موضوعیبود؛  نخواهد یدورازذهن امر غیررسمی هایسكونتگاه

 در اجتمتاعی پدیتدة ایتن دلیتل ترینمهم که شهری هایشورش گیریشكل به تواندمی شهری

خیزبودن کشتور و پژوهش حاضر با پذیرش واقعیتت حادثته .منجر شود ،است ایران شهرهای
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وقتوع از  وطنان، درپی گزینش مكان مناسب پتیشری از همدن تعداد بسیاشخانماناحتمال بی

 اند از: سؤال و فرضیة تحقی  عبارت .استسانحه در شهر چابهار 

هتای استكان موقتت، یتابی ستایتثر در مكتانکدای معیار دربین معیارهای مختلتف متؤ -

 بیشترین اهمیت را دارد؟

هتای استكان یتابی ستایتدر مكانرسد که معیار فضای باز بیشترین اهمیت را نظر میبه -

 موقت دارد.

 پیشینة تحقیق .7

  جهتت محقت  بترای توانتدمی تحقیقتی زمینتة هر در شدهانجای قبلی هایپژوهش مطالعة

 از بخشتیبه  خلاصه طوربه ،بخش این در باشد. ثرمؤ مطالعه اهداف تطبی  و موضوع شناخت

 اشتاره ،اندداشتته ستزاییب  نقش پژوهش این تكمیل و تهیه روند در که و داخلی خارجی آثار

 .کنیممی

ستتازی یتتك متتدل شبیه ،(0663) 0، اکتتادا، هاتایامتتا و تاکتتدوچییتتواکتتسای، در مطالعتته

بتا عنتوان امكتان عمتومی در  هاییبودن مكانبرای ارزیابی مجدد قابلیت اجرایی .اس.آیجی.

تترین سترسی شهروندان به نزدیتكاساس قابلیت داین ارزیابی بر .اندکرده معرفی ،موقع بحران

نظر گنجایش جمعیتت ها ازدهد که مكان. نتایج نشان میآن انجای شده استهگاه و ظرفیت پنا

و یابنتد امتاکن موجتود گستترش  شتوند، نواحی مهتم شناستاییباید و  هستندبا هم متفاوت 

 .شودها اضافه هایی به آنمكان

و تكنیك  سیستم اطلاعات جغرافیاییاستفاده از  با ابتدا( 0606) 0نازانو  سول ،پژوهشی در

 زمین، ارتفاع کیفیت و شیب کاربری، نوع ملهجاز معیارهای مختلف از استفاده با ،مراتبیسلسله

خطتر  بنتدیپهنته ةنقشت ،ترکیه کشور مناط  خیزترینزلزله از یكیآدانا،  شهرستان برای غیره،و

 بهتره شتهری هتایکاربری از اییتابی پتارهمكان ایبر آن از سپس و ندکرد تهیهرا  زلزله نسبی

 .ندگرفت

                                                           
1. Xu, Okada, N, Hatayama & Takeduchi  

2. Sule & Nazan 
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 کشتور یوشتوبختش  0606سال  ریشتری 0/1مخرب ة زلزل (0600) 0، ییدا و پیجانجیفو

 در ثرؤمت عوامل بیانبر علاوه در این مطالعه، .ندکرد مطالعه داشت، کشته نفر 0033 را که چین

 حالتت به بازگرداندن منطقه و بازسازی تتجربیا به منطقه، بر شدهواردخسارات  گرفتنشدت

 ازجملته دیدگانآسیب به امدادرسانی در دولتی و نهادهای هاسازمان نقش و زلزله وقوع از قبل

 امكانتات کمبتود و منطقته ختاص شترایط محیطتی هتا. آناستتشتده  پرداختته هاآن اسكان

 .اندهانستد شدت تلفات در ثرؤم عوامل ازجمله را امدادرسانی زیرساختی برای

هتای استكان محل ةیتابی بهینتمكانبته ( 0936) ، جلیلی، جلیلی و زلفینژاد روشتیاحدی

سیستتم عیاری و ماط  شهری با استفاده از روش چندناشی از زلزله در منموقت آسیب دیدگان 

درقالتب  معیتار 01 از استتفاده بتا ،مطالعه این در .پرداختند در شهر زنجان اطلاعات جغرافیایی

 منتاط  یتابیبته مكانی، مراتبتسلستله تحلیتل روش از استفاده با و انسانی و طبیعی عیارهایم

 فضتاهای کمبتود داد کته نشتان تحقی  نتایجت. اس شده پرداخته زنجان شهر در موقت اسكان

 زنجتان شتهر ستطح زدگان درزلزلته استقرار برای شهری باز فضاهای و هاپارک ازجمله کافی

 شود.دیده می هابخش سایر از ترواضح شهر مرکزی بافت در امر ینا کهوجود دارد 

 ة)مطالع ابداعی ةیتم اجتماع ذرات گسستالگور ةارائ( به 0930) کامروز خدایار و همكاران 

ارزیابی عملكرد در این مطالعه، برای  .پرداختند سازی اسكان موقت پس از زلزله(نهموردی بهی

. در انتهتا شتدهفت شهرداری تهتران استتفاده  ةای از منطقهای ناحیهشده، دادهالگوریتم کالیبره

تكرارپذیری استفاده شد که نتایج حاصل از آن نمایتانگر  آزمونارزیابی دقت الگوریتم از  رایب

 .بودتخصیص افراد به مناط  امن سازی عملكرد دقی  الگوریتم در بهینه

پایگتاه استكان موقتت  ةی بهینتبیتامكتان»ن ای با عنوادر مقاله( 0930) و همكاران قنبری 

ها در و تلفی  لایه تاپسیس -فازی با استفاده از مدل «زدگان با رویكرد فازی در شهر تبریززلزله

بتا  ،نهایتتدر کردنتد.استتخرا  را تناسب ستازگاری  ةنقشسیستم اطلاعات جغرافیایی محیط 

هتای بهینته مكان ،لكیتتی و ماتوجه به معیارهای مساحت، تناستب ابعتاد، ستازگاری کتاربر

توزیع و پراکنش منطقی و اصولی فضتاهای بتاز و  فقداننتایج تحقی  حاکی از . ندشدانتخاب 

 .در شرایط پس از وقوع زلزله استت زدگانهای اسكان موقت زلزلهمناسب برای احداث پایگاه

                                                           
1. Jifu, Yida & Piejun 
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راضتی شتهر متدیریت شتهری و قطعتاً ا ،صورت وقتوع زلزلته در شتهر تبریتزدربراین، افزون

 زدگان نخواهد بود.گوی اسكان زلزلهجواب

 شناسی تحقیق. روش3

 روش تحقیق. 1. 3

 و اطلاعتات آوریجمتع مرحلتة در .استت تحلیلتی -توصتیفی ،پتژوهش این انجای روش

 بتا مصاحبه میدانی، هایبرداشت و مطالعات ،همچنین و ایکتابخانه مطالعات از اولیه، هایداده

  . درشتد استتفاده مطالعتهمورد موضوع با مرتبط خبرگان بین نامهپرسش یعتوز و نظرانصاحب

مندی نسبت به انتختاب محتل انجتای انتخاب معیارها دقت کافی شد تا بتوان دید جامع و نظای

متدل مثلثتی  ،خصتوصرایتنباید با استفاده از مدل، معیارها را امتیازدهی کترد. د داد؛ بنابراین،

دهی معیارها مدل ارزش عنواندر محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی بها هسازی آنفولر و فازی

تفصتیل بحتث خواهتد شتد. در های بعدی دربارة مراحل محاستبه بهانتخاب شد که در بخش

افتزار ستفاده از توابع تحلیل نریها با اسازی دادهبا تلفی  معیارهای ذکرشده و فازی ،بعد مرحلة

، استخرا  نقشة نهایی آن ها پرداخته شد که نتیجةه همپوشانی لایهبسیستم اطلاعات جغرافیایی 

 اراضی مناسب برای مكان بهینه جهت اسكان موقت است. دهندةاست که نشان

 مطالعه. محدودة مورد7. 3

جنوب شرقی ایران و  الیهکیلومترمربع در منتهی 01022شهرستان چابهار با مساحتی حدود 

های اقع شده است. ایتن شهرستتان از جانتب شتمال بته شهرستتانبلوچستان وواستان سیستان

شهر و از جنوب به دریای عمان و از شرق به پاکستان و از غرب به شهرستان شهر و نیكایران

ر کیلومترمربتع و جمعیتتی بتالب بت 00شود. شهر چابهار با وستعتی بتالب بتر کنارک محدود می

عترض شتمالی قترار  ةدقیق 01درجه و  02و  طول شرقی ةدقیق 91درجه و  06نفر در 36002

 .دارد
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 موقعیت شهر چابهار -1 شکل

 0932 نگارندگان، مثخذ:

 تحقیق مبانی نظری. 4

 خستارات متالی، و جتانی خستارات بترعلتاوه افتتد،می اتفتاق بحران وقوع زمان در آنچه

بترای  سترپناه و مسكن زیاد مقولة بسیار همیتا به توجه با همراه دارد.به نیز فراوانی اجتماعی

ویژه ناشی از حوادث )بته دیدگانآسیب موقت اسكان برای هاییمكان اجرای و بینیپیش بشر،

 ریزیبرنامه سیستم هر در است. اساسی اولویت و تقدی دارای بلكه ؛ناپذیراجتناب زلزله(، امر

 بترای جتدی هایبینیپیش بحران دیریتم بخش ریزانبرنامه مهم وظایف از یكی اجرایی، و

 در متعتارف سترپناه بدون دیدهداغ و دیدهآسیب انسان است؛ زیرا، موقت و اسكان اضطراری

بته و صحیح بینیپیشنبود  درصورتاست.  روانی و روحی جسمی، جدی هایآسیب آستانة

 نستل بترای جبرانغیرقابل و منفی پسخوراندهای شاهد دیدهآسیب جامعة ،زمینه این موقع در

 بتروز از بعتد روانی آیندهایپس مسئلة ،امروزه بود. خواهد آتی هاینسل و فعلی دیدةحادثه

 کشتورهای در بحتران متدیریت هتایبخش متولیتان اصتلی هایدغدغته از حتوادث یكتی

 هتایمكان در دیدگانآسیب موقت اسكان و یابیمكان نقش دلیل همین به  است. یافتهتوسعه

، ص. 0931 )حستینی،دارد  شهرستازی و شهری ریزیبرنامه در بسیاری اهمیتشده ینیبپیش

از دیدگاه زیستی بهترین مكان استقرار یك نوع کاربری مكانی استت  ،خصوصکه  دراین (20

ی نیز کمترین آسیب یا فشتار و خود کاربر ری، کمترین فشار بر محیط وارد شودکه از آن کارب

، 0930)صتادقی،  متحمل شتودتی ناشی از استقرار در آن مكان یط زیسجانب تغییرات محرا از

 دو دیدگاه برای اسكان موقت پس از سانحه وجود دارد:(. 19ص. 
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 حتذف بتا کته معتقدنتد ایدومرحلته یندفرا دیدگاه ای: حامیاندومرحله اسكان دیدگاه -0

 را موقتت مستكن احداث هزینة توانمی خانمان،بی افراد دهیفرایند سكونت از موقت مسكن

 تثکیتد اصتولی بازسازی یندفرا بر این دیدگاه حامیانبا اینكه  کرد. ذخیره منازل بازسازی برای

 بترای انتظار که معتقدند و قائل هستند بیشتری اهمیت زمان عامل از گیریبهره برای اما ،دارند

 زمتین جدید کاربری هایسیاست کارگیریبه یاساختمانی  جدید هاینامهآیین تصویب و تهیه

 هتایستایتشتهری( و تخلیته )خترو  اضتطراری(  زمتین بازیافتت یا) معابر تعریض جهت

، 0930، ، ختدابخش و رفیعیتانپورشود )داداشمی زمان عامل رفتنازدست منجر به پذیرآسیب

 یزانم که مواردی بیشتر در معتقدند دیدگاه این حامیان ای:مرحلهدیدگاه اسكان سه -0(.0ص. 

 اصولی و سریع بازسازی برای لازی امكانات وگسترده است  از سانحه ناشی خسارات شدت و

 در استت. برنامته فنتی ستطح انگاشتننادیده معنایبه موقت مسكن انگاشتننادیدهنیست،  مهیا

 قترار موردتوجته ترای دقی زاویه از باید موقت مسكن به ریزانبرنامه نگاه نوع ،مواردی چنین

 براینكتهعلاوه موقتت مستكن ایجاد نگرش، این شیوة اتخاذ با و دیدگاه این در رد؛ بنابراین،گی

نیتز  اصتولی بازستازی را بترایلازی  فرصت دهد، مناسبی پاسخ خانمانبی افراد نیاز به تواندمی

افع منت کتردنبتر فراهمعلتاوه توانتدمی مراکز این مناسب ریزیبرنامه براین،افزون کند.می ایجاد

 نیتز موضتوع این اما دهد؛ کاهش ایگسترده میزان تا را اجتماعی هایهزینه اجتماعی، گستردة

، و همكتاران پتورنیستت )داداش تثییدشده مناط  تمامی در و موارد در تمامی صورت قطعیبه

ی بترای کتل ریزبرنامته برتمرکز « کل جامعه»در مدیریت بحران، دیدگاه (. 0-9، صص. 0930

 همتة ،برنامته هتااجترای ریزی و کته در برنامتهکنندگان این نظریه معتقدند دارد. مطرحجامعه 

اجتماع باید یاد بگیرند که بترای پیشتگیری، آمتادگی، مقابلته و بازستازی پتس از  یهاسازمان

های دولتتی و غیردولتتی، انسازم ، همةهم کار کنند. در این دیدگاه تیمی با صورتها بهبحران

ریزی و مراحتل برنامته ها در همةها موردتوجه هستند و باید از توان آننوارها و بنگاهخا افراد،

 (.2، ص. 0936،  آذری) اجرا استفاده شود

 مدیریت بحران. 1. 4

 مقابلتهریزی برای ابعاد برنامه در عملی تدابیر و نظری مفاهیم ای ازمجموعه مدیریت بحران

 عواقتب و های ستانحهمتدیریت نحوة به اصطلاح ایناست.  سانحه بعد از و قبل هنگای، سوانح با

 (.00 ، ص.0930، )آیسان و دیویس پردازدمی نیز هاآن
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 زلزله دربرابر شهری پذیریآسیب میزان. 7. 4

 دربرابتر فرستوده و قدیمی هایبافت خصوصبه و شهرها پذیریآسیب امروزه،

 گرفته قرار گوناگون هایرشته خصصانمت  رویپیش  جهانی ایمسئله عنوانبه زلزله،

 ایتران، ازجملته آمیزمختاطره طبیعی ساختار دارای کشورهای در یتوضع این .است

 )منتزوی، ستلیمانی، تولتایی و استت یافتته نمود یحادتر صورتبه اخیر هایدهه طی

 بترای الزامتی یامتر زلزلته دربرابتر شتهر پذیریآستیب که بررسی (0، ص. 0933 ،چاووشی

   است. سوانح اثرهای کاهش برای ریزیبرنامه ،درنتیجه و ختشنا

 . اسکان موقت3. 4

 افتراد شناستایی و آوریجمتع از اعتم هتافعالیت از ایمجموعته تتوانمی را موقت اسكان

 تا بهداشتی و امن زندگی شرایط ایجاد و هابه سرپناه افراد وانتقالنقل خانمان،بی و زدهمصیبت

 کته ذکتر استت دانستت. شتایان شتاناولیة هایزیستگاه یا اصلی موطن به بازگشت آنان زمان

 حستببر کته استت موقتت اسكان استفاده از مدت در اضطراری و موقت مسكن میان تفاوت

و  پژوهشتگران برخی شود.می زده تخمین سال دو تا ماه شش امكانات از و بحران نوع شرایط،

، 0930 )فلتاحی،کننتد نیز قلمداد می مدائ اسكان ةاولی هستة را اسكان موقت امدادی مؤسسات

 (.33ص. 
 . منطق فازی4. 4

 عضتویت مقتدار کته است ایزیرمجموعه فازی مجموعة ها،مجموعه فازی نظریة براساس

 باشتد یتك و صتفر بتین واستط حتد ،عضتویت به تتابع توجه با اصلی مجموعة در آن عناصر

 (.9 ، ص.0936زاده و ضیائی، زاده، حاجی)احمدی

 های تحقیقیافته .5

 اسکان موقت . تعیین مکان بهینه برای1. 5

یابی و تخصیص مسئلة جدیدی نیستت و در زمتان کنتونی کاربردهتای زیتادی دارد؛ مكان

حتل ختوب بترای های اصلی یتافتن یتك راهاز آغاز پیدایش بشر، یكی از الویت کهصورتیبه

 (.91، ص. 0930 مستگری، پتور و، رفیتعریامی)عرب یابی و تخصیص بوده استمكان مسئلة

 ای اساسی استت؛دوین معیارها مرحلهگذاری و تیابی، ارزشتحلیل مكان دراست که رو ازاین
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، . در ایتن پتژوهشترین مسائل استبا توجه به هدف مورد نظر از مهم معیارشناخت  ،بنابراین

متدل کتاربردی در ایتن نتوع  یابی فضاهای سبز شهری و متناسب با نوعاساس ضوابط مكانبر

شناخت شترایط جغرافیتایی، اجتمتاعی، اقتصتادی وکالبتدی فیزیكتی منطقتة و ( فولر)تحقی  

 های اطلاعتاتی بتا هتدفیابی اسكان موقت بترای تهیتة لایته، عوامل مؤثر در مكانمطالعهمورد

انتد عبارت این عواملیابی اسكان موقت شناسایی شدند. دار برای مكانسایی مناط  اولویتشنا

هتا، ارتباطی، مراکز درمانی، شیب زمین، آبراهه، مراکز آموزشی، فضتای بتاز و پتارک شبكةاز: 

نشانی، فاصتله از تتراکم ستاختمانی، تتراکم جمعیتت و دوری از خطوط برق، نزدیكی به آتش

 اکز نظامی.نزدیكی به مر
 فولر مراتبیسلسله مثلث روش از استفاده با معیارها به دهیوزن. 7. 5

 ،مطالعته این در .است دیگر معیار به نسبت معیار هر اهمیت بیان ،هیدوزن از هدف اصلی

 کتهترتیببدین شد. انجای نمتخصصا و کارشناسان نظر میانگین به توجه با معیارها دهی بهوزن

 متخصتص تحقیت  با مرتبط هایرشته در هرکدای که چندین نفر دراختیار هایینامهپرسش ابتدا

 یمعیارهتا تتاخواستته شتد  هتاآن از ،ستپس ت.گرفت قترار لازی توضیحات دادن از بعد ،ودندب

 ختود دیتدگاه نتوع بته توجته بتا ،شد داده توضیح تفصیلبه قبل هایبخش در که را موردنظر

 تخصتیص را لازی امتیازات یكدیگر، با معیارها مقایسة براساس ،آن از پس و کنند بندیاولویت

 هاشاخص به دهی وزن هایمدل از یكی ،فولر مثلث اصطلاحاً یا فولر گیرییمتصم روشدهند.

 پایتةبر روش ایتن استت. بهتتر گزینتة انتخاب برای گیریتصمیم هایاز روش یكی ،درواقع و

 جدولی ابتدا کهترتیباست. بدین رود، استوارمی کاربه دوبهدو هایمقایسه برای که فولر جدول

 بتا فتولر مراتبیسلسله مثلث گیرند.می قرار آن هاینستو و سطرها عیارها درم که شودمی تهیه

بته را و معیارهتا هاگزینته آن، بتا مترتبط محاسبات و هاآن بین زوجی مقایسة و معیارها تعیین

  :گرددمی دنبال زیر مراحل روش این در ،طورکلیبه .کندمی دهیوزن مراتبیسلسله صورت

بنتدی رتبه .1؛ شتمارش تكترار هتر معیتار .9؛ مقایسات زوجتی. 0؛ عیارهابندی مالویت. 0

   .(0930 ،مرشدیبهنای) ین وزن نهایییتع .0؛ دهی. وزن2؛ معیارها براساس تكرار

 سنجش ضرایب اهمیت معیارها. 3. 5

پیش از گتزینش ها در مدل فولر، مراتبی دادهین معیارها و تشكیل ساختار سلسلهپس از تعی

ها یتك از مؤلفتهضرایب اهمیتت هرار مراکز اسكان موقت لازی است مناسب برای استقرمكان 
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دویی بتهدو ایسةبندی معیارها و تشكیل ماتریس مقتعیین الویتاقدای به تعیین شود. لازی است 

به نسبت  ،. بعد از این مراحلگرددتعداد تكرار هر معیار مشخص می ،سپس. میان معیارها شود

و در  شوندبسته مینمرات جمع ،و سپس شودداده میمربوط به هر معیار  ةار نمرتكرار هر معی

 دست آید.تا وزن هر معیار به شدمیتقسیم بر جمع کل نمرات ار هر معی ةبعد نمر ةمرحل

 

 زوجی معیارها براساس نظر کارشناسان ماتریس مقایسة -1 جدول

 0932، مثخذ: نگارندگان

 
 

ترین میتزان مطالعته، بیشتیان کرد که درمیان معیارهای موردتوان ب( می0با توجه به جدول )

یتك بته میتزان ها( هرپارکفضاهای باز ) ارهای تراکم جمعیت وضریب اهمیت معیارها به معی

کمتترین میتزان ضتریب اهمیتت استت. اختصتاص یافتته  0103/6و  0231/6 ضریب اهمیت

  6901/6و  6023/6 میزان ضتریب اهمیتت ب زمین و آبراهه هریك بهه معیارهای شیمعیارها ب

 متعل  است.

هتای گزینی سایترایب اهمیت معیارها نوبت به مكانمیزان ض کردناکنون پس از مشخص

استتفاده شتده استت. جغرافیتایی  منظور از سیستتم اطلاعتاتقتت استت کته بتدیناسكان مو

نیتاز تشتكیل شتد. هتای موردو پایگاه داده ردآوری شدندگی موردنیاز هاابتدا داده ،راستادراین

های در تناسب با استتانداردهای موجتود و بتا های مناسب، لایهگزینی سایت، برای مكانسپس

اطلاعتاتی و های نهتادن لایته، ازطری  برهمبعد توجه به نظر کارشناسی تنظیم شدند. در مرحلة

 ترکیبی ایجاد گردید. اعمال ضرایب اهمیت هریك از معیارها، نقشة
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 نشانی و خدمات در مانیاز خطوط برق، کاربری آموزشی، آتشحسب فاصله ارزش بر -7 شکل

 0932، نگارندگان: مثخذ
 

 

 حسب فاصله از تراکم جمعیتی و ساختمانیگذاری برارزش -3 شکل

 0932، : نگارندگانمثخذ

 

 فاصله از فضای باز و مراکز نظامیحسب ارزش بر -4 شکل

 0932، : نگارندگانمثخذ
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 حسب میزان شیب و فاصله از آبراههارزش بر -5 شکل

 0932، : نگارندگانمثخذ

 

 ارتباطی رزش برحسب فاصله از شبکةا -6 شکل

 0932، رندگان: نگامثخذ

 ها با استفاده از عملگرهای فازیتلفیق نقشه. 4. 5

 عملگر اشتراک فازی. 1. 4. 5

صتفر و ) کلاستیك منطقی( در مقادیر مجموعتة )اشتراک عملگر بولین با معادل عملگر این

 .زیر مشخص شده است صورت معادلة( است که بهیك
(0-0) μ Combination= MIN(μA, μB, μC,… )                                    

μA ،برای نقشتة فازی گذاریارزش از حاصل نقشة برای عضویت مقدارA  استت و μB، 

های فازی عضویت ترتیب تا آخر است. باید همةهمینو به B نقشة برای فازی عضویت مقدار

 د.نبه موضوع یكسانی مرتبط باش
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عضویت،  کارانه از مجموعةمحافظه برآوردی فازی دری.ان.دی بولین، اِ اِی.ان.دی مشابه با 

 (.0331، 0کارتر-بونهای) کندتر گرایش پیدا میبه مقادیر کوچك

 عملگر گامای فازی .7. 4. 5

 و ازطری  شودمی تعیین فازی جبری جمع و فازی جبری ضرب ضوابطتحت گاما، عملگر

 ( است. منة )صفر و یكتخابی در داگاما یك پارامتر ان ،آید. در اینجادست میمعادلة زیر به

Combination= (sum) γ *(product)1- γ                                                                         )0-0( 

 بتابرابتر  کتههنگامی واست  فازی جبری جمع مشابه ،با یك باشد برابر γ برابر کههنگامی

 .ستا فازی جبری ضرب با برابر ترکیب صفر باشد،

 جبتری جمتع افزایشی گرایش بین تضمینی توافقی که را خروجی مقادیر γ انتخابی گزینة 

 (.0331کارتر، -بونهای) کند، ایجاد میاست فازی جبری ضرب آثار کاهشی و فازی

دیگتر  ایپتاره اثتر و کاهشتی ،شتواهد از برختی اثتر که شوداستفاده می زمانی عملگر این 

بی در سامانة اطلاعات جغرافیتایی بایتد عوامتل متؤثر، معیارهتا و یاجهت مكان باشد. افزایشی

 ، کاشتفی و)یغفتوریلیتل شتوند پتردازش و تحشتده های نقشة تهیهصورت لایهمحدودیت به

 (.  013، ص. 0939 ،قادرمرزی

 ستفاده از مدل فولر  در محتیط ا خروجی که با یهانقشه وشانیپهمبرای در این پژوهش، 

 استفاده شده است.  فازی هایعملگراز  ،است آمدهدست به  محاسباتی

انتختاب نهتایی بترای و نقشة  کردیمها را تهیه نقشه ،سیستم اطلاعات جغرافیایی در محیط

نمتایش  (3شتكل ) دست آمده استت کته درهب  فازی گاما مناسب اسكان موقت از هایتیسا

و  استت آمتده رستتریستتدبته ةاطلاعات نقشت . ذکر این مطلب لازی است کهداده شده است

منتاطقی  ،های زیتردر نقشه. دهدیبسیار مناسب تا بسیار نامناسب را نشان م یهاطیفی از مكان

ن مكتان معنی است که این مناط ، بهتریتا یك هستند بدین 30/6 عضویت بین ی درجةکه دارا

کاستته از اهمیتت منتاط   ،شتویمتتر متیو هرچه به صتفر نزدیتك برای اسكان موقت هستند

 شود.می

                                                           
1. Bonham-Carter 
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 Fuzzy-Andها با عملگر نقشة نهایی از ترکیب لایه -2 شکل

 0932، : نگارندگانمثخذ
 

 

 Fuzzy-SUMها با عملگر نقشة نهایی از ترکیب لایه -8 شکل

 0932، : نگارندگانمثخذ
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 گزینی بهینه جهت اسکان موقت در شهر چابهاری مکاننقشة نهای -2 شکل

 0932، : نگارندگانمثخذ

 گیرینتیجه .6

 شتدننهادینته بترای شتهرها محیطتی ظرفیتت لعتةمطا و موقت اسكان فضاهای یابیمكان

بتا  است. سیستمی نگاهی و علمی دیدی مستلزی زلزله، خسارات دربرابر پیشگیرانه ریزیبرنامه

بترای ریزی برنامته ای،مقابلته سیستتم پتایین کیفیتت و ایران شهرهای زیاد یخیزلرزه به توجه

ایتن مقالته ارائته و تتدوین هدف از تدوین  .دارد یچشمگیرضرورت   زلزله خسارات کاهش

، درراستای روازاین های موقت بوده است؛یابی سرپناهمكان هارچوبی علمی و دقی  در حوزةچ

هتای یتابی ستایتر مكانشتاخص تثثیرگتذار د 00 آوریمتعاقدای به ج تحقی  بررسی فرضیة

کارگیری بتا بته ،نهایتتدر شتد. به تدوین معیارها در این عرصه پرداختته و شد اسكان موقت

پرداختته دهتی نهتایی و امتیتاز و ارزشارزیابی معیارها نسبت به همدیگر روش مثلثی فولر به 

ی متؤثر در هالایته و نقشتة ندوارد شتد باتیمحاس یك از معیارها در محیطنهایی هر امتیاز ،شد

ها از متدل فتازی یتهپوشتانی لااستخرا  گردید که برای هم سایت اسكان موقت انتخاب بهینة

عیارهتا یك از ایتن مت در شهر و میزان ضرایب اهمیت هربهترین مكان برای سای استفاده شد.

 .سنجیده شد مراتبی فولر فازیکارگیری مثلث سلسلهبا به

یی معیارهتا ،های اسكان موقتتیند گزینش سایتایج مطالعه حاکی از آن است که در فرانت

معیارهای شیب زمین و میزان اهمیت و ترین ها( بیشپارکچون تراکم جمعیت و فضاهای باز )
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، نتیجتهریزان داشتتند و درنامهمنظر برگیری ازنیز کمترین میزان اهمیت در حوزة تصمیمآبراهه 
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