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 دهیچک
 کرده دیتهد را یانسان جوامع یزندگ یمتماد قرون در همواره زلزله مانند یعیطب یایبال وقوع

 مسئول یها سازمان .است دهش ها انسان از یاریبس یناگهان یآوارگ و یخانمان یب سبب و است

 منظور به نهیبه یابی مکان به ،یطیشرا نیچن با مواجهه ةیاول مراحل در بحران تیریمد نةیزم در

 ها آن امور به یدگیرس کنار در حادثه بازماندگان و دگانید بیآس یسامانده و موقت اسکان

 دگانیدبیآس اسکان و ها یابی مکان شتریب حادثه، یاضطرار تیوضع لیدل به البته .دارند توجه

 .دکنیم لیتحم یشهر تیریمد به را یهنگفت ةنیهز بیترتنیابه و ندارد را الزم یعلم ةپشتوان

 ةواسط به را هیاروم شهر حاضر پژوهش زلزله، کمربند یرو شورک یریقرارگ به توجه با

 یالگو عنوان به ،یشهرساز خاص طیشرا با توأم متوسط یزیخ لرزه خطر و یعیطب یها یژگیو

 روش .است دهکر یبررس زلزله از پس موقت اسکان یابی مکان هدف با یمکان داده گاهیپا ةیته

 یا شبکه لیتحل ندیفرا مدل از استفاده با پژوهش و است یلیتحل -یفیتوص قیتحق نیا

(ANP) ییایجغراف اطالعات ستمیس و (GIS) نیبد .است گرفته صورت یکاربرد تیماه با

 شبکة ،یعیطب یها یژگیو شامل موقت اسکان یابی مکان در مؤثر عوامل و ارهایمع ،منظور

 یوابستگ به توجه با .شد میتقس اریمعریز نیچند به ناسازگار و سازگار یها یکاربر ،یارتباط

 ندیفرا مدل از استفاده با یدهوزن از پسها  آن ق،یتحق یها افتهی براساس ارهایمع متقابل

 یبرا یالملل نیب یاستانداردها با قیتطب ضمن و ندشد  قیتلف GIS طیمح در ،یا شبکه لیتحل

 براساس گانه سه یبند تیاولو با هیاروم شهر موقت اسکان یها مکان ،یشهر تیجمع سوم کی

 .دش انتخاب یشهر تیریمد بالقوة و بالفعل یها لیپتانس و ها تیظرف

 
  .ینیگز مکان ،(ANP) یا شبکه لیتحل ندیفرا ه،یاروم شهر زلزله، موقت، اسکان :یدیکل یهاهواژ
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 مقدمه

 هک دهدیم رخ یمتفاوت یها اسیمق در ...و طوفان ل،یس زلزله، مانند یعیطب یایبال انواع متفاوت یهازمان در جهان در

 نیا در منتشرشده آمار انیم از .دارد همراه به را افراد از یادیز تعداد یگآوار ها، خانه یرانیو و ها انسان ریوم مرگ برعالوه

 درصد 80 حدود هک شوند یم خانمان یب رمترقبهیغ حوادث وقوع اثر در نفر ونیلیم 3 حدود متوسط طور به سال هر نه،یزم

 بودننییپا لیدلبه زین توسعه درحال یشورهاک در موضوع نیا یعیطب طور به .شودیم آواره زلزله لیدلبه تیجمع نیا

 واقع یکشورها از یکی عنوان به ،ژهیو ییایجغراف تیموقع لیدلبه رانیا .دارد یپ در را یشتریب تلفات و آثار ه،یابن مقاومت

 یجان و یمال تلفات و است بوده عتیطب خشم مقهور خیتار طول در همواره (ایمالیه – )آلپ ایدن لرزة نیزم کمربند در

 است داشته را سوم مقام یعیطب مخاطرات نظر از 2010 سال در هکیطورهب ؛است شده متحمل نظر نیا از یادیز

  واقع خطر کم محدودة در شهر 20 فقط آن، شهر 620 انیم از که دارد فعال گسل 1400 رانیا .(26 :1383 ،یعبداله)

 (.2 :1385 ،یپورمحمد و زادهبیمص) است شده

 مراتب سلسله نبود ،یشهر نامناسب یالبدک ساختار با یغرب جانیآذربا استان زکمر و شهرستان زکمر عنوان به زین هیاروم

 بروز یبرا را نهیزم ،یطیمح یها یبارگذار و یساختمان یها مکترا شیافزا ،یشهر یعموم یفضاها مبودک ،یدسترس

 متوسط احتمال با مناطق ءجز استان در زلزله خطر یبند پهنه نظر از شهر نیا .است دهکر جادیا یانسان و یعیطب یها بحران

 70 در سلماس در گذشته در مخرب یها زلزله وقوع و (28 :1389 ه،یاروم شهر جامع دنظریتجد طرح) است زلزله وقوع

 در موقت اسکان یابی مکان ،آن یلومتریک 100 فاصلة به زیتبر شهر در مخرب یها زلزله وقوع نیهمچن و هیاروم یلومتریک

 بر رگذاریتأث عناصر گرید ،یانسان عوامل نظر از .(2 :1382 گران،ید و قلندرزاده) سازد یم یضرور شهر نیا یبرا را زلزله

 هکتار 300 شامل و است فرسوده بافت شهر درصد 7/16) بنا قدمت مانند یمختلف یها شاخص شامل شهر یریپذ بیآس

 ینگهدار و مرمتقابل و یبیتخر تیفیک با ییبناها هیاروم شهر درصد 56 حدود) هیابن تیفیک ،(شود یم میقد بافت محدودة

 مختلف، محالت یها یکاربر نوع ت،یجمع دادتع و یساختمان مکترا ،کیتراف زانیم ،یشهر ونقل حمل یرهایمس ،(هستند

 .دارد یادیز ریتأث زلزله زمان در ژهیو به آن، تیریمد و بحران وقوع بر هک شودیم یشناس نیزم مختلف یها هیال جنس و نوع

 لیکتش مکمترا و مک یربنایز با دوطبقه و طبقه کی یها خانه از یعموم طوربه هک هیاروم شهر فرسودة یها بافت نیهمچن

 .ندارند زلزله برابردر را الزم ییستایا ،ستین یفن یاستانداردها مطابق و است افتهی

 مطالعه یعلم وةیش به موقت انکاس نةیبه یابی مکان دیبا ق،یتحق نیا در مسئله تیاهم و ادشدهی مطالب به توجه با

 و بازماندگان اسکان ضمن زلزله وقوع از پس طیشرا در و ردیگ صورت یزیر برنامه حوادث وقوع از قبل تا و شود

 .شود یریجلوگ یمال ای یجان یها انیز و ضرر و یانسان تلفات از یونکمس یواحدها یبازساز و ساخت با ،دگانید بیآس

 هیاروم شهر مختلف یها یژگیو به توجه با فضاها مناسب یابی مکان و یزیر برنامه قیتحق نیا هدف نیتر مهم

 و (زلزله) یعیطب سانحة بازماندگان یکیزیف و یاجتماع ةیاول یازهاین به یابیدست منظور به موقت انکاس نیتأم منظور به

 با امر نیا .شود شروع موقت انکاس مرحلة بحران از پس بالفاصله تا است زده بحران افراد سالمت یارتقا و حفظ ،نیتأم

 پژوهش در تر یجزئ اهداف .ردیپذیم صورت یاجتماع و یطیمح ،یکیزیف عوامل زین و مشخص امالًک یارهایمع به توجه

 :از اند عبارت

 ؛هیاروم شهر یبحران مواقع در موقت انکاس یبرا مناسب یابی مکان منظوربه الزم یها شاخص و ارهایمع نییتع .1

 ؛حادثه وقوع درصورت هیاروم شهر شهروندان یبرا موقت انکاس نةیبه یابی مکان .2

 .یاضطرار و یعاد طیشرا در یچندمنظور استفادة .3

 ینیگزمکان یبرا ییها شاخص و ارهایمع چه :دنشو یم مطرح هاپرسش نیا نظر مورد پژوهش اهداف به دنیرس یبرا

 ند؟ا مناسب زلزله در موقت اسکان یبرا هیاروم شهر از ییها مکان چه شوند؟ یبررس دیبا زلزله در موقت اسکان
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 پژوهش نةیشیپ

 یها هدف با کیهر که است گرفته انجام یمختلف یهاپژوهش یبحران طیشرا در یانسان استقرار ینیگزمکان نةیزم در

 مطرح هاپژوهش نیا از یبرخ درادامه، .اند داشته بحران تیریمد و بحران در مشکالت و اهخطر کاهش در یسع مختلف

 .شود یم

 در موقت یها اسکان یزیر برنامه و تیریمد بر یلیتحل عنوان با را یپژوهش 1385 سال در گرانید و انیعیرف یمجتب

 ةمرحل دو در که دادند انجام یدانیم گستردة یآمارها به اکات با ،بم زلزلة :یمورد نمونة با سانحه از پس یبازساز ندیفرا

 از یناش یها یتوانمند ای التکمش یعموم یبررس ضمن هاآن. بود شده لیمکت بم شهر نمونة یشهرهامهمان از دیبازد

 شهرهامهمان در انکاس صورت به بم شهر موقت انکاس یالگو از را ساکنان یمند تیرضا زانیم ها، تیسا نیا در انکاس

 اتیفرض جینتا ةبازگوکنند پژوهش نیا .کردند لیتحل یعلم صورت به ،ها آن بر مکحا تیریمد و (یگروه زکمتمر انکاس)

 .بود شده یبررس SPSS طیمح در گرفته صورت یآمار لیتحل با آن یها پرسشنامه که است بوده قیتحق ةیپا

 انکاس یها اردوگاه یابی انکم و یزیر برنامه عنوان با را یپژوهش 1390 سال در یبرخوردار کامیس و یرآبادین یهاد

 تیموقع و است دگانیدبیآس یاتیح یازهاین از انکاس هکنیا به توجه با .دادند انجام رمترقبهیغ حوادث از پس موقت

 تیحساس و دقت با موقت انکاس یها محل یابیانکم دیبا د،شویم یمتعدد یجانب صدمات بروز موجب آن نامناسب

 اثر و یاثرگذار و تیاهم براساس یمک یرهایمتغ صورت به را موقت اسکان رب مؤثر مختلف عوامل هاآن .ردیگ انجام

 یاصل یرهایمتغ را منتخب یپارامترها یفاز منطق یها روش از استفاده با تیدرنها و ندکرد فیتعر گریدکی بر متقابل

 بوده (AHP) یمراتبسلسله ساختار نوشتار نیا در شدهحیتشر روش .دندیبرگز موقت انکاس منظوربه مناسب انکم انتخاب

 ینواح یاراض در مشخص یها یاربرک یرو مناسب یها مکان یساز ادهیپ به GIS افزار نرم از استفاده با هک است

 .است دهیانجام دهید بیآس

 یبرا زلزله بازماندگان موقت انکاس یها اردوگاه یابی انکم و یزیر برنامه عنوان با خود پژوهش در ینظر اسد مهرنوش

 قیتلف با و اندکرده ینیب شیپ را یاحتمال یا زلزله از بازماندگان نکمس ازین ،1385 سال در تهران شهر 1 ةمنطق 6 ةیناح

 و هاآن موقت انکاس مناسب یها انکم شناخت منظوربه را الزم التیتسه بحران تیریمد و یاصول و حیصح یزیر برنامه

 ،منظورنیبد .دشو سریم زدگان زلزله یبرا ها اردوگاه عیسر یبرقرار انکام حادثه وقوع درصورت تا اندکرده ییشناسا آن ةنحو

 اطالعات ستمیس از استفاده با ها تیسا یابی مکان مطالعه، مورد ةمحدود یالبدک و یعیطب طیشرا از متأثر ییارهایمع نیتدو با

 یها تیسا AHP مراتب سلسله لیتحل اناتکام از یریگبهره با تیدرنها و است گرفته صورت یفاز منطق و GIS ییایجغراف

 .است شده یبند رتبه نظر مورد

 از پس موقت انکاس یسنج امکان عنوان با خود پژوهش در یقیصد یمحمدعل و ینیحس اریماز سبط، محمدحسن

 یسنج امکان یبرا «دهیفا -نهیهز» لیتحل روش از 1385 سال در تهران از یا منطقه جهت نهیبه حل راه ةارائ و زلزله

 و انکاس روش انتخاب قیتحق نیا در وابسته ریمتغ که یطور به ؛اند کرده استفاده یعیطب یها بحران با مقابله در ها تیفعال

 محل به یکینزد شامل یتمندیرضا یپارامترها .است شده گرفته درنظر مردم یتمندیرضا و نهیهز مستقل، یرهایمتغ

 پرسشنامه از استفاده با یمردم تکمشار و اناتکام ةعادالن عیتوز ،یخانوادگ یها میحر تیرعا بهداشت، ت،یامن ونت،کس

 ةگان سه یها روش در کیهر نیتأم زانیم و شده یازدهیامت و یابیارز و انتخاب یا خوشه روش به یآمار ةجامع کی در

 یبرا یتمندیرضا درصد کی سبک منظوربه الزم ةنیهز گرفته،صورت یها یبررس براساس .است دهش مشخص انکاس

 انتخاب برتر روش یبیکتر روش جهیدرنت و است بوده زانیم نیمترک ها روش ریسا به نسبت یبیکتر روش در ،نفر هر

 یپاسخگو ییتنها به روش نیا آنجاکه از و است دهش اعمال مطالعه مورد ةمحدود یرو یبیکتر روش ،درادامه .است شده

 .است شده ارائه ها حل راه ریسا از استفاده با انکاس منظوربه یتیریمد طرح ،ستین انکاس یتقاضا
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 داد انجام بحران در موقت انکاس و یامدادرسان ،یریشگیپ عنوان با 1374 سال در را یپژوهش لفروشانین محمدرضا

 و تلفات از بحران بروز هنگام در هک داد ارائه دگانیدحادثه موقت ناکاس و یامدادرسان ،یریشگیپ نةیزم در را ییها طرح و

 .کندیم یریجلوگ انکام حد تا هحادث عاتیضا

 

 ینظر یمبان

 و لیتحل تا کندیم مطرح آن در کاررفته به میمفاه و یمعن براساسخود را  موضوع یعلم پژوهش و قیتحق نوع هر

 .ردیگ صورت وضوح به آن یابیارز

 جادیا آثار، کاهش یراستا در آن وقوع درصورت ای کندیم یریشگیپ بحران از که است یندیفرا بحران تیریمد

 ،یقاشرا) کندیم تالش یبازساز و یعاد تیوضع به دنیرس تا اوضاع بهبود و عیسر یامدادرسان مقابله، الزم، یآمادگ

1385 :52). 

 ادیز اریبس تیاهم به توجه با .دارد دنبالبه یفراوان یاجتماع خسارات ،یمال و یجان خسارات برعالوه بحران وقوع

 حوادث از دگانیدبیآس و بازماندگان اسکان یبرا ییها مکان یاجرا و ینیب شیپ بشر، یبرا سرپناه و مسکنمقولة 

 انواع ،راستا نیا در .(56: 1387 ،ینی)حس دارد یاساس تیاولو و تقدم بلکه است، ریناپذ اجتناب یامر تنهانه (زلزله ژهیو به)

 (.27: 1382 ،بهزادفر) شود یم میتقس یدائم و موقت ،یاضطرار انکاس مرحلة سه به بحران از پس انکاس

 عیسر انکاس هدف مرحله نیا در هک شود یم احساس انکاس به ازین بحران از پس بالفاصله :یاضطرار انکاس .1

 .است یبوم مصالح و چادر معموالً انکاس لةیوس و ندارد ییباال یاستانداردها فاز نیا در انکاس .است دگانید بیآس

 باشد. ساعت 72 از مترک است ممکن ،بحران نوع براساس و است ماه کی از مترک مرحله نیا در انکاس مدت

 بودن نییپا به توجه با افراد، دائم انکاس محل اشدنیمه از قبل و بحران ةیاول یروزها از گذر از پس :موقت انکاس .2

 بهبود ساکنان یستیز تیوضع موقت انکاس نکاما جادیا با شود یم یسع ،یاضطرار انکاس مرحلة در استانداردها

 از اعم ها تیفعال تمام دادنانجام از است عبارت موقت انکاس (.3 -2: 1389 ،ینیحس و خامنه ی)ساعد ابدی

 امن یزندگ طیشرا جادیا و انکاس زکمرا به افراد انتقال و  نقل ،خانمان یب و زده بتیمص افراد ییشناسا و یآور جمع

 بحران نوع ط،یشرا برحسب موقت انکاس زمان مدت. یزندگ ةیاول یها مکان به ها آن بازگشت زمان تا یبهداشت و

 (.120: 2006 ،گرانید و گین) شودیم زده نیتخم سال دو تا ماه شش نیب اناتکام و

 و یعاد یزندگ توانند یم کهیطورهب ؛دوشیم ایمه افراد یدائم ونتکس یها محل مرحله، نیا در :دائم انکاس .3

 (.15 -12: 1391 پور،جاسم) رندیگ سر از را خود روزمرة

 یبرا راه نیبهتر .ردیگ یم صورت کوچک ةساخت شیپ یها ساختمان ای کانکس چادر، قیطر از معموالً موقت اسکان

 است زلزله اثر در شده بیتخر ساختمان به محل نیتر امن و نیتر کینزد در کانکس و چادر دنکربرپا مردم، موقت اسکان

 ییربنایز ساتیتأس و دهدیم رخ زین ییها لرزه پس یاصل ةزلزل از بعد آنجاکه از یول ،(109 :1391 گران،ید و یچوهیگ)

 و ها پارک در یمحل یها اردوگاه جادیا ،ندارد وجود ها آن از استفاده امکان و ندیبیم  خسارت (مخابرات و گاز برق، آب،)

 اسکان یها کانکس و چادرها مجاورت .است موقت اسکان نوع نیبهتر شهر، اطراف و داخل محالت در باز یفضاها

 دو به مردم یول ،شود هیثانو و هیاول یآواربردار اتیعمل در اختالل موجب است ممکن شده بیتخر اماکن کنار در موقت

 ریز اموال و هیاثاث اسباب، از حفاظت اول: باشند داشته موقت اقامت خود ةشد بیتخر یها خانه کنار در دارند لیتما لیدل

 و کانکس ای چادر دنکربرپا از پس بالفاصله ،هرحال به .خود خانة یآواربردار و یبازساز در مستمر حضور دوم مانده، آوار

 جادیا قیطر از و ثابت ار،یس تانکر قیطر از یبهداشت و شرب آب نیتأممانند  یاقدامات ،ها آن در دهید بیآس مردم استقرار

 موقت، اسکان یها محل در مداوم و خاص یبهداشت یها مراقبت با برداشت ریش و یاضطرار انتقال خطوط ةشبک
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 یاضطرار ییروشنا ستمیس نیتأم ،شده یآور جمع یها زباله مرتب حمل و یآور جمع زباله، ةیتخل یبرا ییفضاها ینیب شیپ

 آن رینظ یاقدامات و یبهداشت توالت و حمام نیتأم ،یعموم تلفن خطوط نیتأم ها، کانکس ای چادرها ،یعموم یفضاها در

 (.2 -1: 1390 ،پورمحمد) کندیم دایپ ضرورت

 یها تیظرف از استفاده یبرا (موقت اسکان) بحران از پس اسکان دوم مرحلة ،قیتحق اهداف به توجه با نوشتار نیا در

 .است بوده مدنظر یگذار هیسرما یراستا در یشهر تیریمد

 

 پژوهش روش

 لیتحل از،ین مورد اطالعات و ها داده دیتول اطالعات، یآور جمع مانند ییها یژگیو ةیپا بر هک است یندیفرا یزیر برنامه

 ن،یبنابرا ؛است استوار ها نهیگز انتخاب و یبند رتبه مرتبط، اطالعات از یمتفاوت یها رهیزنج ساخت موجود، طیشرا

 صورت به اطالعات یگردآور روش و است یلیتحل -یفیتوص آن در کاررفته به روش و یکاربرد نظر مورد پژوهش

 نیا با مرتبط نیالت منابع و ها پژوهش و ها تیسا و مقاالت و تبک از یاسناد روش در .است یا کتابخانه ای یاسناد

 انکاس یارهایمع و ها شاخص نییتع یبرا یلیتحل -یفیتوص روش از و معنا و مفهوم و مطالب یآور جمع منظور به موضوع

 از و است شده  استفاده بحران مواقع در موقت انکاس مناسب و درست یابی انکم و لیتحل و هیاروم شهر با مرتبط موقت

 نیا .است شده  برده بهره یاطالعات یها هیال ةیته و تلفات لیتحل در GIS، Super decision د،کاتو مانند ییافزارها نرم

 صورت به گریکدی با Super decision افزار نرم طیمح در (ANP) یا شبکه لیتحل روش از استفاده با ها شاخص و ارهایمع

 د،شو تیرعا دیبا موقت اسکان در که یگرید به شاخص هر یها تیاولو براساس و نداهشد سهیمقا یا شبکه و دو دوبه

 طیمح در تیاهم بیضرا براساس ها شاخص یها نقشه تمام تیدرنها و است آمده  دست به ها شاخص تیاهم بیضر

 .است شده  ینیب شیپ هیاروم شهر در موقت اسکان یبرا نهیبه یها مکان و شده یهمپوشان GIS افزار نرم

 

 (ANP) یا شبکه لیتحل ندیفرا

 استفاده علمی مختلف های مدل و ها روش از علمی موضوعات از بسیاری مانند نیز زلزله در موقت اسکان یابی مکان در

 .شود می تحلیل زیر در که است (ANP) ای شبکه تحلیل فرایند ها روش این ترین مناسب و بهترین از یکی .است شده

  :است شده  لیتشک یاساس گام سه از یا شبکه لیتحل ندیفرا

 و  هیتجز ه،کشب مانند یمنطق یستمیس درون و شود انیب وضوح به دیبا موضوع :موضوع ساختار و مدل جادیا ،اول گام

 یها روش ای یرکف طوفان چون ییها روش با و رانیگمیتصم یسو از است ممکن یا شبکه ساختار نیا .شود لیتحل

DEMATEL مانند یاضیر
 .ردیبگ شکل 1

 لیتحل ندیفرا مشابه گام نیا: ها آن تیاولو بردار استخراج و ییدودو سةیمقا یها سیماتر لیکتش ،دوم گام

 توجه با را ارهایرمعیز ای ارهایمع تیارجح ای تیاهم زانیم ابتدا کارشناسان ای کارشناس ب،یترتنیابه. است یمراتب سلسله

 یبیضر قیطر از ها قضاوت یناسازگار زانیم سپس .سنجندیم (وسکمع یعدد مقدار با ای) 9 ات 1 ةباز در نترلک اریمع به

 قبول مورد ها قضاوت در یسازگار ،باشد 1/0 از تر کوچک بیضر نیا اگر .دشو یم دهیسنج 2(I.R) یناسازگار بیضر نامبه

 بیضرا دیبا ،ها قضاوت سازگاربودن نةیزم در نانیاطم سبک از پس .شود دنظریتجد ها قضاوت در دیبا وگرنه ،است

 یروش از ،ردیپذ صورت Super Decision افزار نرم قیطر از روش نیا محاسبات که یدرصورت .شود نییتع ارهایمع تیاهم

 .شود یم استفاده ها سیماتر تیاولو بردار نییتع یبرا (1 رابطة با مطابق) ژهیو بردار روش به موسوم

                                                                                                                            
1. Decision Making Trial and Evaluation Laboratory 
2. Inconsistency Ratio 
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(1)          max wλ AW= 

 .است ژهیو یعدد مقدار نیشتریب maxλ و ژهیو بردار W ،ییدودو سةیمقا سیماتر A آن در که

 محاسبة یبرا ،منظورنیابه .دارد 1وفکمار رةیزنج با مشابه یمفهوم سیماتر ابر :سیماتر ابر لیکتش ،سوم گام

 یها سیماتر از آمده دست به ةیاول یها تیاولو بردار تمام وابسته، یرهایمتغ با ییها ستمیس در ها مؤلفه یینها یها تیاولو

 نیا بهتر درک یبرا حال .(3368: 2004 ،2رنیداگدو و اکسلی) شود یم وارد یستون یسیماتر درون به ییدودو سةیمقا

 ریتأث گریدیک یرو خوشه هر در ها مؤلفه آن موجب  به هک میدار مؤلفه ای خوشه N از یستمیس دیکن فرض موضوع

 .پذیرند می ریتأث گرید های خوشه و خوشه آن یها مؤلفه از یبرخ از ای گذارند می
 

 
 سیماتر ابر ساختار شکل. 1 شکل

 

 ابر نیا در Wij هر ،باشد اریرمعیز nn یدارا -شود یم داده نشان =CNh 1 و 2 و ...و n با که -h خوشة که یدرصورت

 یها ستون در واقع یارهایمع به توجه با سیماتر ابر یسطرها در واقع یارهایمع (تیاولو )بردار ژةیو بردار انگریب سیماتر

 نشان سیماتر یباال یارهایمع بر را سیماتر چپ سمت در واقع یارهایمع راتیتأث تیاولو سیماتر ابر ،نیبنابرا ؛است آن

 در (.5: 2004 ،یساعت) است شده  داده نشان 1 شکل در j و i یها یورود از مثال کی با همراه سیماتر ابر کی .دهد یم

 کی هک یزمان .است ام j ةمؤلف بر شبکه ام i ةمؤلف تیاهم ای راتیتأث ت(یاولو )بردار ژهیو بردار از فیرد هر ،سیماتر نیا

وزن سیماتر ابر را فوق سیماتر ابر .شود یم گرفته درنظر صفر آن ریتأث ،باشد نداشته گرید اریمع بر یریتأث چیه اریمع

 جادیا یسیماتر ابر دیبا شود، لیتبد 4شدهیدهوزن سیماتر ابر به سیماتر ابر نیا هکنیا یبرا حال .نامند یم 3نشده یده

 یها داده ضرب حاصل از سیماتر نیا .شود یم دهینام 5یتصادف سیماتر هک باشد کی با برابر آن یها ستون جمع هک کرد

 ،گرانید و پورداداش) دیآ یم دستبه شده حاصل سیماتر دنکرزهینرمال و نشدهیدهوزن سیماتر ابر در یا خوشه سیماتر

 ابر ،منظورنیابه. است محدود سیماتر ابر لیکتش نوبت ،شدهیدهوزن سیماتر ابر محاسبة از پس (.118 -115: 1391

 هم با سیماتر یسطر ریمقاد  یعبارت به و شوند همگرا سیماتر عناصر تا رسد یم یحد توان به شدهیدهوزن سیماتر

 .شوند برابر

(2)          lim𝑘→∞𝑊
𝑘 

 با آن سطر هر ریمقاد هک است یحد یسیماتر ،دیآ یم دست به یوزن سیماتر و دنیرس توان به جةینت در هک یسیماتر

 اریمع یها شاخص بر «الف» اریمع یها شاخصبه فرض  یعنی ؛باشد داشته یرواریزنج اثر سیماتر ابر اگر .است برابر هم

 محاسبه زین ها یرگذاریتأث نیا دیبا ،بگذارد ریتأث «ج» اریمع یها شاخص بر «ب» اریمع شاخص و باشد داشته ریتأث «ب»

 .(15 -10 :2006 و وارگاس، یساعت) شود یم گرفته درنظر 3 ةرابط ،حالت نیا در .دشو

                                                                                                                            
1. Markov 
2. Yuksel, Dagdeviren, 2004, 3368 
3. Unweighted Supermatri 

4. Weighted Supermatrix 
5. Stochastic Matrix 
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(3)         lim𝑘→∞
1

𝑁
∑ 𝑊𝑘𝑁
𝐾=1 

 در واقع اعداد ،صورتنیدرا .شوند یم برابر گریدکی با سیماتر ابر یسطرها در واقع اعداد، 3 رابطة محاسبة با

 .دهند یم نشان را ها شاخص تیاهم بیضرا زانیم محدود، سیماتر ابر یسطرها

 

 مطالعه مورد محدودة یمعرف

 مرکز و است گرفته قرار استان یانیم قسمت در هک است یغرب جانیآذربا استان شهرستان هفده از یکی هیاروم شهرستان

 شرق از مهاباد، و نقده یها شهرستان به جنوب از سلماس، شهرستان به شمال از شهرستان نیا .شودیم محسوب استان

 (.3 -1: 1389 ه،یاروم شهر جامع دنظریتجد طرح) است شده محدود هیکتر و رانیا مرز به غرب از و هیاروم اچةیدر به

 مختصات در ه،یاروم اچةیدر یلومتریک 18 فاصلة در یغرب جانیآذربا استان زکمر و هیاروم شهرستان زکمر هیاروم شهر

 استوا خط مبدأ از یشمال عرض قهیدق 33 و درجه 37 و چینویگر النهار نصف از یشرق طول قهیدق 4 و درجه 45 ییایجغراف

 ،1390 مسکن و نفوس یسرشمار براساس شهر نیا (.3 -1: 1389 ه،یاروم شهر جامع دنظریتجد طرح) است گرفته قرار

 (.1390 ران،یا آمار مرکز) است هکتار 3/8577 معادل آن مساحتدارد و  تیجمع نفر 667499

 

 
 یاسیس یها محدوده در هیاروم شهر تیموقع. 2 شکل

 نگارندگان :منبع

 

 ها افتهی و بحث

 رگذاریتأث عوامل کامل شناخت ارهایمع نیا نییتع یبرا .است مناسب یارهایمع نییتع ،یابی مکان در مسئله نیتر مهم

 ممکن عوامل از کیهر شناخت در یکارکم .است الزم یاقتصاد و یاسیس ،ییایجغراف ،یفرهنگ ،یاجتماع عوامل مانند

 درنظرگرفتن با ،نیبنابرا ؛شود موقت اسکان از بعد ای نیح در ییامدهایپ بروز و منتخب مکان ییناکارا موجب است
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 .کرد نییتع را موقت اسکان یابی مکان رب رگذاریتأث عوامل توان یم ،موقت اسکان مناسب مکان یبرا یاصل یها یژگیو

 یها سازمان در ودجمو اسناد موقت، اسکان نةیزم درها  نامهانیپا و هامقاله شامل گذشته یها قیتحق یبررس از پس

 مسئوالن ه،یاروم دانشگاه استادانجمله  از خبرگان یاهنظر افتیدر نیهمچن و مرتبط یها ارگان گرید و بحران تیریمد

 در مؤثر یفرع و یاصل یارهایمع ،بحران تیریمد و یاستاندار احمر، هالل ژهیوبه هیاروم شهر مختلف یها ارگان

 و ها یسازگارنا ،ها یسازگار ،یعیطب یها یژگیو شامل یاصل اریمع چهار صورت به هیاروم شهر موقت اسکان یابی مکان

  (.213 -210: 1390 ،گرانید و نوجوان) شودیم  داده نشان ریز 3 شکل در که شد ییشناسا یارتباط شبکة

 

 
  موقت اسکان یابی مکان یارهایمع نمودار. 3 شکل

 نگارندگان :منبع

 

 ارهایمع ریز و ارهایمع یبند طبقه

 ییارهایرمعیز به هیاروم شهر ژهیو به یشهر مصوب یها طرح ضوابط و یجهان یاستانداردها براساس ابتدا ارهایمع تمام

 روش با خود یدرون یبند طبقه تیاهم و تیاولو به توجه با مجزا طور به ارهایمع از کیهر سپس و اند شده  یبند طبقه

 .شودیم مشاهده 1 جدول در که اندهشد یگذار ارزش (ANP) یا شبکه لیتحل

 
 یعیطب یها یژگیو اریمع یارهایمع ریز یبند طبقه. 1 جدول

 نامناسب نامناسب نسبتاً مناسب نسبتاً مناسب مناسب یلیخ نوع فیرد

 2000 از شتریب - 1200-2000 - 1200 از کمتر )متر( یتوپوگراف 1

 10 از شتریب 6 - 10 2 - 6 1 - 2 1 از کمتر )درصد( بیش 2

3 
 یها آب
 )متر( یسطح

 50 از کمتر - 50-100 - 100 از شتریب یچا شهر رودخانه
 10 از کمتر - 10 - 50 - 50 از شتریب آب انتقال کانال و لیمس

 نگارندگان ،(2007) آر یس اچ ان وی ،(8 -5 :2007) یکل ،(10 -5 :2002) قیتو :منبع

 

 

 

 

 معیارهای مکان یابی اسکان موقت

 ناسازگاری ها

 ایستگاه تقلیل فشار گاز

 خطوط انتقال گاز

 شبکة توزیع گاز

 خطوط برق فشار قوی

 پمپ بنزین

 صنایع

 کیفیت ابنیه

 ویژگی طبیعی

  توپوگرافی

 شیب

 آب های سطحی

 سازگاری ها

  فرودگاه

 مراکز درمانی

 آتش نشانی

 شبکة آبرسانی

 منابع تأمین آب

 فضاهای آموزشی

 ترمینال ها و ورودی های شهر
 تراکم جمعیت

 شبکة ارتباطی

 بزرگراه

 راه اصلی

 راه فرعی
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 ها یسازگار اریمع یارهایرمعیز یبند طبقه. 2 جدول

 نامناسب مناسب نسبتاً مناسب مناسب یلیخ نامناسب نوع فیرد

 30000 از شتریب - 15000 - 30000 500 - 15000 500 از کمتر )متر( فرودگاه 1

 3500 از شتریب - 1500 - 3500 1500 از کمتر - )متر( (مارستانی)ب یدرمان مراکز 2

 3500 از شتریب - 1000 - 3500 1000 از کمتر - )متر( ینشان آتش 3

 3000 از شتریب - 1500 - 3000 10 - 1500 10 از کمتر )متر( یرسان آب شبکة 4

 6000 از شتریب - 2500 - 6000 40 -2500 40 از کمتر )متر( آب نیتأم منابع 5

 3000 از شتریب - 750 – 3000 750 از کمتر - )متر( یآموزش یفضاها 6

7 
 یمباد و ها نالیترم

 )متر( شهر
 10000 از شتریب 6000 -10000 3000 - 6000 100 - 3000 100 از کمتر ها نالیترم

 5000 از شتریب 3000 - 5000 1500 - 3000 1500 از کمتر - شهر یورود یمباد

 100 از کمتر 100 - 300 300 - 500 500 از شتریب - (هکتار در )نفر تیجمع تراکم 8

 نگارندگان ،(14 -10 :1998) ندریچال (،7 -3 :1390) نوجوان :منبع

 
 ها یناسازگار اریمع یارهایرمعیز یبند طبقه. 3 جدول

 نامناسب مناسب نسبتاً مناسب مناسب یلیخ نامناسب نوع فیرد

1 
 لیتقل ستگاهیا

 )متر( گاز فشار
CGS )2500 از شتریب 2500 از کمتر )متر - - - 

TBS )4000 از شتریب - 2000 - 4000 3 - 2000 3 از کمتر )متر 

 250 از کمتر - 250 - 400 400 از شتریب - )متر( گاز انتقال خطوط 2

 2000 از شتریب - 1000 - 2000 3 - 1000 3 از کمتر )متر( گاز عیتوز شبکة 3

 - - - 100 از شتریب 100 از کمتر )متر( یفشارقو برق خطوط 4

 6000 از شتریب - 3000 - 6000 50 - 3000 50 از کمتر )متر( نیبنز پمپ 5

 250 از کمتر 250 - 1000 1000 - 2000 2000 از شتریب - )متر( عیصنا 6

 یبیتخر - مرمت قابل نوساز - هیابن تیفیک 7

 نگارندگان ،(2007) آر یس اچ ان وی ،(11 -7 :1386) یفالح :منبع

 
 یارتباط شبکة اریمع یارهایرمعیز یبند طبقه. 4 جدول

 نامناسب مناسب مناسب یلیخ نامناسب نوع فیرد

 5500 از شتریب 3000 - 5500 130 - 3000 130 از کمتر )متر( بزرگراه 1

 2000 از شتریب 1000 - 2000 40 - 1000 40 از کمتر )متر( یاصل راه 2

 1500 از شتریب 750 - 1500 5 - 750 5 از کمتر )متر( یفرع راه 3

 نگارندگان ،(14 -10 :1998) ندریچال (،8 -5 :2007) یکل :منبع

 

 ارها،یرمعیز از کیهر یها نقشه در ،آمد  دست به (ANP) یا شبکه لیتحل روش با که طبقه هر ارزش اعمال از بعد

 .شودیم مشاهده 4 شکل در آن جةینت که شدند قیتلف هم با GIS طیمح در ها نقشه
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  یارتباط شبکة و یناسازگار ،یسازگار ،یعیطب یارهایمع یها نقشه. 4 شکل

 نگارندگان :منبع

 

 وهایآلترنات

 نیا .شودیم هیاروم شهر یاستحفاظ میحر و خانهگلمان شهرک ه،یاروم شهر محدودة یاراض یکاربر شامل بند نیا

 .ابدی یم استقرار ها آن یرو موقت اسکان مکان تیدرنها که هستند ییها مکان درواقع ها یکاربر

 در موقت انکاس یفضاها یطراح اول تیاولو که است کرده انیب یدستورالعمل در کشور بحران تیریمد سازمان

 نیا از چندمنظوره ةاستفاد منظور به الزامات حداقل وجود درنظرگرفتن با موجود یجنگل یها پارک و سبز یفضا و ها پارک

 انکاس تیسا عنوان به هاآن از یبحران مواقع درکه  ستها یشهردار توسط آن از یبردار بهره و ینگهدار انکام و فضاها

 شامل هیاروم شهر یها یکاربر دستورالعمل، نیبراساس ا .شودیم استفاده تفرجگاه عنوان به یعاد مواقع در و موقت

 باال به نییپا از ها یگذار ارزش جةینت .شد یگذار ارزش و یبند طبقه کالس نه در شهر یاستحفاظ میحر و شهر محدودة

 :دوش یم داده حیتوض کالس هر یکاربر ریز در که دیافزا یم اسکان محل ارزش بر

 ؛شهر محدودة داخل یکشاورز یاراض و باغات. 2 و سبز یفضا و پارک. 1 یها یکاربر شامل. 9 کالس

 ؛یبیتخر مرتع و جنگل. 2 و یحفاظت سبز میحر. 1 یها یکاربر شامل. 8 کالس

 ؛شهر میحر مراتع. 2 و شهر میحر مید یاراض. 1 یها یکاربر شامل. 7 کالس

 ؛ریبا یها نیزم. 2 و یفرهنگ ،یحیتفر ،یورزش. 1 یها یکاربر شامل. 6 کالس

 ؛شهر میحر یباغ و یآب زارعت. 1 یها یکاربر شامل .5 کالس

 ؛یفرهنگ. 1 یها یکاربر شامل .4 کالس

 ؛یمذهب. 2 و ییرایپذ و یجهانگرد. 1 یها یکاربر شامل .3 کالس

 ؛انبار. 2 و ونقل حمل. 1 یها یکاربر شامل .2 کالس
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 و ساتیتأس. 5 ؛آموزش. 4 ؛ینظام. 3 ؛یدرمان. 2 ؛یشهر خدمات ،یادار ،یتجار .1 یها یکاربر شامل .1 کالس

 .یمسکون. 8 ؛یانتظام یادار. 7 ؛یصنعت -یکارگاه. 6 ؛یشهر زاتیتجه

 

 
 (شهر یاستحفاظ حوزة و خانه گلمان شهرک و هیاروم شهر محدودة یها نقشه شامل) وهایآلترنات یها نقشه. 5 شکل

 نگارندگان :منبع

 

 و سهیمقا یا شبکه صورتبه دودوبه گریکدی با (ANP) یا شبکه لیتحل ندیفرا از استفاده با یابی مکان یارهایمع

 .شوند یم انتخاب ارهایمع تیاهم زانیم و وزن اساسبر یینها یها مکان و شوندیم یده وزن

 

 یابی مکان جینتا

 ANP مدل در (یعیطب عوامل و ویلترناتآ ،ها یدسترس ،ها یناسازگار ،ها یسازگار یها خوشه) ادشدهی یقیتلف ةیال پنج

 .است 5 جدول صورت به ارهایمع از کیهر ارزش که شدند قیتلف تیاهم بیضر و ارزش زانیم براساس

 

 ها شاخص و ارهایمع تیاهم بیضر. 5 جدول
 ANP ارزش خوشه نام فیرد

22/0 ها یسازگار 1  

19/0 ها یدسترس 2  

193/0 ها یناسازگار 3  

095/0 یعیطب عوامل 4  
3/0 وهایآلترنات 5  

 نگارندگان :منبع
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مشاهده  6که در شکل  شد یبند تیاولو طبقه پنج در یینها نقشة (ها نقشه ای هیال) ارهایمع تمام قیتلف از پس

 .شود یم

 
 زلزله در موقت اسکان یها مکان یبند طبقه نقشة. 6 شکل

 نگارندگان :منبع

 

 یریگ جهینت

 یبرا هیاروم شهر ...و یانکم و یطیمح یها یژگیو به توجه با فضاها مناسب یابی مکان و یزیر برنامه قیتحق نیا هدف

 ،نیتأم و (زلزله) یعیطب سانحة بازماندگان یکیزیف و یاجتماع ةیاول یازهاین به یابیدست منظور به موقت انکاس نیتأم

 ،منظورنیبد .شود یم شروع موقت انکاس مرحلة بحران از پس بالفاصله هک است زده بحران افراد سالمت یارتقا و حفظ

 لیتحل روش یریکارگ به با وشده  نیتدو عرصه نیا در ها شاخص موقت، اسکان اتیتجرب و ینظر یمبان از استفاده ضمن

 .است گرفته صورت حاضر یابی مکان (GIS) ییایجغراف اطالعات ستمیس و (ANP) یا شبکه

 یارهایمع شامل که است شده یبررس موقت اسکان یابی مکان در مؤثر یارهایمع ابتدا هدف نیا به یابیدست یبرا

 نیچند شامل اریمع هر که شودیم یارتباط شبکة و ناسازگار یها یکاربر سازگار، یها یکاربر ،یعیطب یها یژگیو

 و یشهر مصوب یها طرح ضوابط ،یجهان یاستانداردها براساس ارهایرمعیز یبند طبقه ،بعد ةمرحل در .است اریرمعیز

 اریمع هر یارهایرمعیز یاطالعات یها هیال GIS طیمح در  پسس .شد  یبررس شهر یها یژگیو از نگارندگان لیتحل

 و شد  قیتلف هم با بود آمده  دست به (ANP) یا شبکه لیتحل ندیفرا با که هاآن تیاهم بیضر براساس جداگانه صورت به

 شد یهمپوشان GIS طیمح در هم با ک،یهر تیاهم بیضر براساس دوباره زین یاصل اریمع پنج از حاصل یها نقشه ةهم

 نیا .شد  نییتع ها آن زیتجه یراستا در یشهر تیریمد تیظرف براساس موقت اسکان یبرا مناسب یها مکان تیدرنها و

 یبرا سوم و دوم اول، تیاولو سه به زاتیتجه و استفاده زانیم و تیمالک ،یکاربر نوع براساس یانتخاب یها مکان

 .شودیم مشاهده 7 شکل در حاصل نقشة که اند شده یبند میتقس بحران مواقع در استفاده
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 زیتجه و استفاده برحسب موقت اسکان نقاط یبند تیاولو نقشة. 7 شکل

 نگارندگان :منبع

 

 :دشو یم ریز یها یژگیو شامل تیاولو سه نیا ،یینها ةشدیبند تیاولو نقشة به توجه با

 منابع و یدولت ،یخصوص یاراض شامل هعمد طوربه که است محدوده کل در مکان 16 یدارا تیاولو نیا :اول تیاولو

 باغات و مزارع سبز، یفضا یکاربر نوع از یعموم طوربه ها مکان نیا .است هکتار 405شامل  درمجموع و است یعیطب

 لحاظ از و هستند ها آن از بهره یب اما ،اند گرفته قرار یشهر ساتیتأس یکینزد در و شهر سبز میحر نوار داخل و بوده

 نیا .ستا یضرور ها آن در بحران مواقع یبرا الزم یها رساختیز جادیا ل،یدل نیهم به .دارند قرار اول درجة در تیاهم

 بحران تیریمد سازمان پیت مطابق (چندمنظوره یها سالن) بحران تیریمد چندمنظورة گاهیپا کی شامل ها رساختیز

 گذرها،راه و ها ابانیخ ،توسعه لیپتانس یدارا مناطق سرپناه، محدودة :ددار را ریز شرح به خدمات ریسا و است کشور

 ره،یغ و کمپ ییروشنا الت،یتسه آب، عیتوز شبکة فاضالب، ةیتخل ،یسطح یها آب یآور جمع ای یزهکش ستمیس

 ع،یتوز نقاط ،یلومتریک کی شعاع در نبود درصورت یآموزش و یدرمان یبهداشت یها ساختمان کنترل، و تیریمد منطقة

 .یاریاخت صورت به -یکشاورز یها قطعه ،یلومتریک دو شعاع در نبود درصورت ینشان آتش ،یحیتفر مناطق ه،یتغذ مراکز

 و شودیم یخصوص و یشهردار یاراض شامل هعمدطوربه که است مکان 19 شامل تیاولو نیا :دوم تیاولو

 و ندمند بهره یشهر ساتیتأس از یمین حدود از که است یقبل طبقة به وابسته ها مکان .است هکتار 6/60 شامل درمجموع

 .دشو یم استفادهآن  از اول طبقة لیتکم از بعد ،ضمندر .ندارد ضرورت ها آن در یانبار و یتیریمد یها رساختیز جادیا

 ای یزهکش ستمیس راهگذرها، ،توسعه لیپتانس یدارا مناطق سرپناه، محدودة :از اند عبارت طبقه نیا در ازیموردن موارد

 .یحیتفر مناطق ه،یتغذ مراکز ،ییروشنا الت،یتسه آب، عیتوز شبکة فاضالب، ةیتخل ،یسطح یها آب یآور جمع

 1/95 شامل عوجمدرم ودارد  قرار یشهردار و یدولت یاراض در هعمدطوربه که است مکان 28 شامل :سوم تیاولو

 یها مکان جزء و ردیگیدربرم را یمذهب و یورزش ،یفرهنگ ،یآموزش مناطق مانند ها یکاربر شتریب و شودیم هکتار

 اسکان به ازین درصورت فقط .ندارند ازین یرساختیز ساتیتأس نوع چیه به ها مکان نیا .است یقبلطبقة  دو به وابسته

 .شودیم استفاده قبلطبقة  دو تیظرف از خارج موقت



 1396بهار ، 1 شمارة، 49 دورة ،یانسان یایجغراف یها پژوهش 146

 با (نفر 222433) هیاروم شهر تیجمع سوم کی یبرا موقت اسکان یها مکان ،قیتحق یها افتهی براساس ،نیابنابر

 بیضر با محدودة در شهر تیجمع سوم کی رایز اند؛شده  گرفته درنظر هیاروم شهر یریپذ بیآس بیضر زانیم به توجه

 45 ها مکان نیا از نفر هر سرانة ،یجهان یاستانداردها به توجه با نیهمچن .نداهداشت قرار ادیز و ادیز نسبتاً یریپذ بیآس

 ،پژوهش نیا در (.202 -194 :2005 تال،یو و سیکرسل) باشد مترمربع 30 از کمتر دینبا و است آلدهیا حالت در مترمربع

 شده  گرفته درنظر مترمربع 30 یعنی سرانه حداقل همان نفر هر یبرا باز، یفضا کمبود و هیاروم شهر یها یژگیو براساس

 نقش دهندة نشان جینتا .شودیم هیاروم شهر از هکتار 5/560 شامل موقت اسکان یها مکان مساحت کل ن،یبنابرا است؛

 در موقت سکانا نةیبه مکان نییتع در یعلم یمبان و اصول از شده گرفتهبر مختلف یارهایمع و ها شاخص مؤثر اریبس

 و مناسب یروش عنوان به یا شبکه لیتحل ندیفرا از ،گریکدی با ها شاخص ةیسو ندچ ای کی روابط به توجه با و است زلزله

 .است شده استفاده ژوهشپ نیا در مطمئن

 یشهر تیریمد ،شتریب یدسترس مراتب سلسله نبود و فرسوده بافت ت،یجمع شهر، یگستردگ به توجه با ،نیبنابرا

 استفاده ها آن از چندمنظوره صورت به ها مکان نیا زیتجه با حاال از ادشدهی تیاولو نوع سه از استفاده با تواند یم هیاروم

 .ردیگ بهره ها آن از استقرار یبرا زلزله از یناش بحران تیریمد یراستا در زین بحران طیشرا در و کند

 

 منابع
 .تهران سوم، چاپ کشور، های دهیاری و شهرداریها سازمان انتشارات ،شهری نواحی در بحران مدیریت ،1383 مجید، عبدالهی، .1

 یةناح :یپژوه مورد زلزله بازماندگان موقت اسکان یها اردوگاه یابی مکان و یزیر برنامه، 1383مهرنوش،  ،ینظر یاسد .2

 .1صص ،یعیدر حوادث طب بحران جامع تیریمد یالمللنیب کنفرانس نیدوم ،تهران شهر 1 ةمنطق 6

از  یریگ از زلزله با بهره دهیدبیآس یها تیاماکن اسکان موقت جمع یابیمکان ،1385 رانمنش،یو فاضل ا یمهد ،یاشراق .3

 در بحران جامع تیریمد یالمللنیب کنفرانس نیدوم ،(تهران یشهردار 2 ةمنطق)مطالعه مورد  یمکان اطالعات یها سامانه

 . 52صص ،جیترو تیفیک شرکت تهران، ،یعیطب ةرمترقبیغ حوادث

هفت  ةینشر ،موقت اسکان ةساماناستقرار و  یبم، استراتژ یبازسار یزیربرنامه قدم نیاول، 1384 ،یمصطف بهزادفر، .4

 .27صص.19و  18 ة، شماراول ةشهر، دور

 . 2و1صص، 1 شمارة شمارهسال اول،  ،یمبلمان و خدمات شهر نامهژهیو ،زلزله در موقت اسکان، 1390بهزاد،  محمد، پور .5

 .خوزستان استان احمر هالل تیجمع نجات، و امداد سازمان ،اردوگاه و یاضطرار اسکان، 1391 ل،یخل جاسمپور، .6

 .تهران شهر، نشر ةمؤسس ،تهران بحران تیریمد و یریشگیپ سازمان بحران، تیریمد، 1387 گران،یو د اریماز ،ینیحس .7

 از استفاده با موقت اسکان مراکز یابیمکان و ییفضا لیتحل، 1391 ان،یعیرف یو مجتب درضایهاشم، خدابخش، حم داداشپور، .8

 اول، ةشمار ،یطیو مخاطرات مح ای(، مجله جغرافGIS) ییای( و سامانه اطالعات جغرافANP) یاشبکه لیتحل ندیفرآ قیتلف

 .  115-118صص

 ندیفرا در موقت یهااسکان یزیر برنامه برنامه و تیریمد بر یلیتحل، 1386 گران،یو د یعل ،یعسگر. یمجتب ان،یعیرف .9
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