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 چکیده

انسانی را مورد تهدید قرار داده است.  های گاه سکونتتاکنون  ربازیدخطر زلزله از 
 صورت بهی در عصر حاضر نیز انسان هنوز نتوانسته فنّاوربا وجود پیشرفت علم و 

با  توان یم وجود  نیا بای و مقابله با این بالی طبیعی بپردازد. نیب شیپدقیق به 
آن را به حداقل ممکن تقلیل داد. در پژوهش حاضر  ارب انیزمدیریت صحیح آثار 

زلزله در شهر بروجن  دیدگان آسیب برایاسکان موقت  های سایتی ابی مکانبه 
. بدین ه استبه عنوان یکی از اقدامات مدیریت بحران در این زمینه، پرداخته شد

 انگیری از نظر کارشناس ای و بهره منظور با استفاده از مطالعات کتابخانه
های  یابی سایت و متخصصین مدیریت بحران عوامل و پارامترهای مؤثر در مکان

با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی وزن  سپساسکان موقت شناسایی و 
نیز  نهایی هر یک از عوامل مشخص گردید. با کاربرد سامانه اطالعات جغرافیایی

 مکانی غیراطالعات مکانی و  شدند.های مختلف تهیه  های موردنظر در الیه نقشه
وتحلیل در محیط  شده و تجزیه با استفاده از وزن نهایی هر یک از عوامل ترکیب

GIS اسکان برای  ها سایتیابی بهترین  مکان خروجی پژوهش، .گردید انجام
که  داد نشان تحلیل مقایسات زوجی و تجزیه . نتایجباشد زدگان می زلزلهموقت 
و معیار ایمنی با  اهمیت ینتر کم دارای 106/0ریب با ض یشناس نیزممعیار 

-نتایج نشان داد پارک چنین هم. باشند میین اهمیت تر بیش دارای376/0ضریب 

های اسکان موقت  سایت برای ایجادها  فضاهای سبز و مدارس بهترین مکان ها،
تامین  با توجه به این نکته که .باشند میزلزله در شهر بروجن  دیدگان آسیب

های اسکان موقت در بخش مرکزی شهر با کمبود مواجه  سایت برایضای الزم ف
 است.

 
 کلیدي گانواژ
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Abstract 

The risk of earthquake has threatened human settlements ever 
since. Despite the advancement of science and technology in 
the present age, the humankind has not yet been able to 
accurately predict and counteract earthquakes. However, it is 
possible to minimize the devastations upon appropriate 
management. This study enquired in to the selection of 
temporary housing sites as a crisis management measure for 
earthquake victims in Borujen city. Therefore, based on library 
research and comments of experts and crisis management 
specialists, contributory factors and parameters to temporary 
housing sites selection were identified. The final weight of each 
factor was determined by using the Analytical Hierarchy 
Process Model (AHP). The geographic information system 
(GIS) was used to prepare maps in different layers. Spatial and 
non-spatial data were combined by using the final weights of 
each of the factors and analyzed in the GIS, which resulted in 
the selection of the best places for temporary housing sites. The 
results of the paired comparisons showed that the geological 
parameter was the least important with the significance 
coefficient of 0.16 and the safety parameter was the most 
important with the coefficient of 0.376. Moreover, the results 
indicated that parks and green spaces and schools were the best 
places for establishing temporary housing sites for earthquake 
victims in the city of Borujen, whereas the required space for 
temporary housing sites in the central part of the city is hardly 
sufficient. 
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 مقدمه

 طبیعی بالیای وقوع بشر تاریخ پر فراز و نشیب زندگی طول در
شده است.  ها انسان زندگی و مال جان، موجب تهدید همواره

باعث شده جوامع گاهاً خسارات  ، وقوع بالیای طبیعیجنین هم
 ها آن بینی پیش گونه مخاطرات که امکان ناپذیری را از این جبران

افزایش جمعیت جهان در  مل شوند.است، متح دشوار نیز بسیار
و استقرار و  سو کنفر از ی میلیارد هفت از بیش به های اخیر دهه

خطر  معرض از سوی دیگر، در مستعد ناها در نواحی  پراکندگی آن
 .(32: 1396قرار گرفتن را افزایش داده است)نوروزی و فرهادی، 

کامالً مهار با این وجود اگرچه انسان نتوانسته نیروهای طبیعت را 
کرده اثرات سوء این  آوری سعی کند، اما با پیشرفت علم و فن

 ها را به حداقل ممکن تقلیل دهد. بحران
 ،نشانگرها پیش  با مشاهدهتا شود  تالش میمدیریت بحران یند ادر فر

را ها  با استفاده از ابزارهای موجود بحران و ها تجزیه و تحلیل آن
  به مقابـله ها تکاهش خسار برای ،بروزپیشگیری نموده یا در صورت 

. بنابراین، پرداخته تا شرایط به وضعیت عادی بازگرددبا آن سریع 
ی وابسته ریگ میتصمی اجرایی و ها تیفعال مجموعهمدیریت بحران 

به مراحل مختلف و تمامی سطوح بحران برای نجات، کاهش 
و خدمات،  ها، جلوگیری از وقفه در زندگی، تولید خسارت و ضایعات
است ها  یخرابو باالخره ترمیم و بازسازی  ستیز طیمححفظ 

(. اسکان موقت نیز از جمله اقدامات مرحلة 39: 1385)بیرودیان، 
هایی بینی و تعیین مکاناست؛ اما پیش« پس از وقوع بحران»

)نوروزی، برای این منظور باید قبل از وقوع بحران صورت پذیرد
1396 :36.) 
 گاه سکونتشوند. سرپناه و  خانمان می سانحه مردم بیاز وقوع  پس
فضایی برای ایجاد اطمینان خاطر و آرامش روحی و  عنوان بهموقت 

در این (. 59: 1395)آصفی و فرخی،  دیده است روانی فرد آسیب
های  استقرار جمعیت برایارتباط انتخاب محلی مناسب و ایمن 

مترهای متعدد در امر دیده از سوانح به دلیل دخالت پارا آسیب
راد و پیام های زیادی برخوردار است) یابی از پیچیدگی مکان
ی و اجرایی زیر برنامهچه ضوابط  چنان (.232: 1394 نژاد، وفائی

های موقت از قبل تعیین نشوند، پس از وقوع سانحه  گاه سکونت
 ریناپذ اجتنابی نیب شیپها، دخالت عوامل غیر قابل  در تعیین مکان آن

رحیمی و  بوده و به انحاء مختلف بر کیفیت آن اثرگذار خواهد بود)
 (.43: 1394همکاران، 

است که  بار خسارتزلزله یکی از مخاطرات طبیعی وحشتناک و 
. این پدیده در هر سال گیرد دربر میکشور جهان را  35حداقل 

 پیوندد بیش از یک میلیون بار در سراسر جهان به وقوع می
دهد که  (. مطالعات نیز نشان می32: 1396هادی، )نوروزی و فر

این بحران طبیعی در قرن بیستم باالترین میزان خسارت 
ها بر جوامع انسانی وارد کرده  اقتصادی را در بین سایر بحران

نفر  1147676نفر کشته و  1816119عالوه با تعداد  است. به
سیل در  دوم بعد از  خانمان در رتبه نفر بی  8953296مجروح و 
 (.30: 1390)محمدی،  با منشأ طبیعی قرار دارد ها بین بحران

موقعیت جغرافیایی شهر بروجن در استان چهارمحال و 
 بختیاری و قرارگیری در مجاورت ابرگسله زاگرس، این شهر را در

 جایگاه در شهرهای از یکی ایران، در لرزه زمین خطر بندی پهنه
 یطراح نامه نییآ داده است) ارقر زیاد نسبی خطر با بندی پهنه

 رو، (. از این135: 1394، 2800ها در برابر زلزله استاندارد  ساختمان
 خصوص این در ریزی برنامه و مدیریتی مسائل به اندیشیدن لزوم

ی نگارندگان نیز نشان داد ها یبررسدارد. عالوه بر این  ضرورت
اقدام عملی و  اسکان موقت یابی مکانتاکنون در زمینة  تنها نهکه 

بلکه  ه استاز سوی نهادهای متولی صورت نپذیرفت مناسبی
شرایط کالبدی نامناسب بخش زیادی از شهر نیز این نیاز و 

را دوچندان کرده است. بر این اساس پژوهش حاضر به  ضرورت
به شرح زیر  ت خواهد بود کهسؤاالدنبال پاسخگویی به این 

 : باشد می
 اسکان موقت کدام یابی مکان ایبرترین معیارها  مهم. 1

  هستند؟
 برایهای اسکان موقت  سایت جادیا یبرا ها مکانکدام . 2

 ؟هستند نیتر مناسب در شهر بروجن)احتمالی(  زلزله دیدگان آسیب
 

 مبانی نظري

، ها تیفعالی از کلیه ا مجموعه توان یممفهوم اسکان موقت را 
خانمان، نقل و و بی دهید بیآسی و شناسایی افراد آور جمعاعم از 

و ایجاد شرایط زندگی امن، ایمن،  ها سرپناهانتقال افراد به 
به موطن اصلی و  ها آنبهداشتی، دارای آرامش تا زمان بازگشت 

 تأمینشان دانست. در این راستا، پس از ی اولیهها ستگاهیزیا 
و مورد  دهید بیآسسرپناه اضطراری، برنامه بازسازی مناطق 

سرپناه  تأمینو به دلیل اینکه از مرحله  گردد یماز تهدید آغ
زمان زیادی الزم است و  معموالًاضطراری تا ایجاد سرپناه دائمی 

ی از امنیت، بردار بهره منظور بهادامة زندگی در سرپناه اضطراری 
در مناطق با شرایط آب و هوایی  ژهیو بهآرامش و معیشت 

بحران مبادرت به تأمین نامناسب مشکالتی در بر دارد؛ مدیریت 
 (. 58: 1391نماید)حسینی و همکاران،  اسکان موقت می

و  است جدید نسبتاً یا واژه انسانی موقت گاه سکونتدر واقع 
 قرار مورد استفاده« سایت»یا  و« اردوگاه»واژه  یجا به امروز
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 های انسانی گاه سکونت از نوعی« ها اردوگاه»اگرچه . گیرد می
 واژه این از دلیل آنکه به پژوهشگران از برخی ماا هستند، موقت

 این با. نیستند موافق آن با شود، می استنباط« دائمی»معنای 
 موقت یها اسکان یزیر برنامهو  طراحی در یی کهجا آن از حال،
را  افراد انسانی و وجوه توجه پایداری و توسعه به اهداف باید

 اسکان .باشد مناسب واژه این که رسد یم نظر به گرفت، درنظر
  :است  گرفتهکار  به بالیا ادبیات در زیر ی واژه سه با غالباً موقت
 معنای به واژه : اینTransitional Accommodationالف. 

 اضطرار هنگام از سکونت فرایند ةرندیدربرگ و« انتقالی اقامتگاه»
 اصلی شاخص منزلة به را« زمان»عامل  و است تثبیت دوران تا
 .دهد یم قرار ویتاول در

 معنای به واژه این : اگرچهIntermediate Settlementب. 
 خود، در بیش و کم اما شود می قلمداد« یا واسطه گاه سکونت»

 که گرفت نتیجه توان می و دارا است را« الف»واژة بند  معنای
 هم با را موقت گاه سکونت« کالبدیِ شکل»و « زمان فرایند»

 .گیرد می دربر
دیگر،   واژه دو با مقایسه مقام : درTemporary Shelterج. 

 وسیعی طیف و است کالبدی و ساختاری تر بیش« موقت اسکان»
تا  اضطراری چادر از موقت استقرار های فرم و ای سازه اشکال از

: 1392بمانیان و بختیاریان، )دارد  بر در را شده ساخته شیپ  خانه
45.) 

 طراحی برای که خود هیاول و ایهپ مطالعات در ،منفرد روان نیک
 یها یژگیو ،است داده انجام موقت اسکان برای ساخت یک نظام

 طراحی باید: کند یم بیان گونه نیا را موقت مسکن عمومی برای
 عملکردی و فنی عمومی، مشخصات نظر از خاصی دارای هویت

 رعایت ضوابط ،کنندگان استفاده امکانات و نیازها با تناسب .باشد
رعایت  بومی و موجود مصالح مقاومت، استفاده از و یداریپا

مباحث  مذهب و و فرهنگ و اقلیم مانند آسایش در عوامل مؤثر
 گرفته درنظر و... سرمایش و گرمایش آب، روشنایی، با مرتبط

 (.73:1386روان منفرد، )نیک شود
 

 پیشینه تجربی

های  تیابی سای در زمینة مکان شده انجامی ها پژوهشواکاوی 
اسکان موقت نشان داد که تاکنون پژوهشی با این موضوع و در 

نشده است اما مهمترین موارد مرتبط به شرح  انجامشهر بروجن 
 زیر است:

ای  در مقاله ،(1390در بین مطالعات داخلی نوجوان و همکاران)
های  یابی اسکان موقت با استفاده از الگوریتم مکان"با عنوان 

با استفاده از  "دی منطقه یک شهرداری تهرانفازی مطالعه مور
 ی منطقه یک شهرها خانمان یبنتایج تحلیل خسارت، تعداد 

 615تا  410نفر و میزان سرپناه الزم را بین  136786تهران را 
یابی را شامل  نمودند و معیارهای مؤثر در مکان برآوردهکتار 

و  ها لگسمعیارهای دسترسی، نزدیکی به منابع آب، فاصله از 
، نزدیکی به مراکز درمانی و خدماتی و امنیت برشمرده ها رودخانه

مکان با  17و با استفاده از منطق بولین و فازی از تلفیق معیارها، 
 .کردنداسکان موقت را تعیین  برایهکتار  649مجموع 
 یابی مکان "با عنوان در پژوهشی ،(1392چی و همکاران )گیوه
 AHP تکنیک و GIS از استفاده با زلزله از پس موقت اسکان
ی اسکان ابی مکانبه  "شیراز شهر شش منطقه: موردی مطالعه

موقت پس از زلزله منطقه شش شهر شیراز با استفاده از مدل 
تحلیل سلسله مراتبی و سیستم اطالعات جغرافیایی پرداختند. 
نتایج نشان داد معیارهای دسترسی و خصوصیات مکانی موجود در 

ی برخوردار است. تر بیشی از اهمیت ابی مکانر معیارهای بین سای
اسکان موقت  برایها  مشخص گردید که بهترین مکان چنین هم

 بایر است. های زمینو  ها پارکفضاهای باز خصوصاً 
ای تحت عنوان  ، در مقاله(1394آذرکیش و همکاران )

های اسکان موقت پس از وقوع حوادث طبیعی  یابی سایت مکان"
در محیط  (AHP)استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی با 

(GIS)  با استفاده از  "شهرداری زاهدان 2مطالعه موردی: منطقه
یابی  نسبت به مکان (GIS) روش تحلیل سلسله مراتبی در محیط

عملکردی و  شهر زاهدان با استفاده از معیارهای طبیعی، ،2منطقه 
 فضاهای باز خصوصاًنتیجه نشان داد که ند. جمعیتی پرداخت

ی در بافت ریقرارگبه دولتی بودن و  با توجهو اراضی بایر  ها پارک
بودن  نهیهز کمو  ازیموردنمسکونی و داشتن حداقل مساحت 

 باشند. اسکان موقت می برایها  مکان نیتر مناسبها  آن احداث
ای تحت  در مقاله ،(1394بوذرجمهری و همکاران )

 بحران مدیریت در موقت اسکان ایگاهپ بهینة یابی مکان"عنوان
 شهرستان مرکزی بخش: موردمطالعه روستایی )نمونة نواحی
بخش مرکزی شهرستان فاروج را به علت سانحه خیزی  "فاروج(

یابی استقرار  مکان برایدر چند دهة اخیر و نبود الگویی کارآمد 
 دیده ناشی از خطرات احتمالی مورد های آسیب موقت جمعیت

 AHPبا استفاده از روش در پژوهش مذکور، . ندا قرار دادهمطالعه 
اقدام یابی پایگاه اسکان موقت  نسبت به مکان GISافزار  و نرم

از معیارهای کالبدی، دسترسی به راه  داد نشان . نتایجشده است
 ی برخوردارتر بیشو امکانات بهداشتی از ضریب ارجحیت  مناسب
 .هستند

با عنوان  نیز در پژوهشی ،(1394آبادی و همکاران ) زنگی
ی مراکز اسکان موقت شهری در ابی مکانتحلیل جغرافیایی و "

 6)مطالعه موردی منطقه  ،GISهای محیطی با استفاده از  بحران
یابی مراکز اسکان به مکان GISبا استفاده از  "شهر اصفهان(
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های محیطی در منطقه شش شهر اصفهان  بحران برایموقت  
دین منظور مسائل و مشکالت فضاهای سبز و باز و پرداختند. ب

مراکز امداد و نجات منطقه شش را با رویکرد مدیریت بحران 
فضاهای سبز و باز و  ها نتایج پژوهش آن براساسکردند. بررسی 

 ،چنین هممراکز امداد و نجات از توزیع مناسب برخوردار نیستند. 
نشانی،  های آتش ایستگاه ازجملههای متعدد  با توجه به شاخص

یابی  مراکز سوخت، مراکز برق و مراکز درمانی نسبت به مکان
 ها اقدام نمودند. بندی آن اسکان موقت و اولویت
یابی  مکان"ای با عنوان  در مقاله ،(1396بهادری و همکاران)

شهر :  مطالعه موردی، بهینه محل اسکان موقت پس از زلزله
سکان موقت پس از زلزله شهر بهینه محل ا یابی مکانه ب "مهاباد

نتایج . ندپرداخت GISو کاربرد  AHPمهاباد و با استفاده از روش 
عدم توزیع مناسب فضاهای آن است که  ةتحقیق نشان دهند

مورد نظر در سطح شهر و کمبود فضاهای باز کافی از جمله 
دیدگان زلزله در استقرار آسیب برایها و فضاهای باز شهری پارک

 مهاباد است.سطح شهر 
، در (2017و همکاران) 1در بین مطالعات خارجی نیز لی

در  زلزلهمراتبی پناهگاه  سلسلهریزی  برنامه"ای تحت عنوان مطالعه
با استفاده از  ،"چینمطالعه موردی : شانگهای  ،مناطق شهری

ی زلزله در ها پناهگاهی زیر برنامهروش سلسله مراتبی به بررسی و 
انگهای چین پرداختند و نتیجه گرفتند ی در شهر شا منطقه
تقاضای تغییر زمان  براساسی اضطراری ها گاهی پناهزیر برنامه

ها و میانگین فاصله مورد نیاز طی تواند هزینه ساخت پناهگاه می
 شده توسط قربانیان تا پناهگاه را کاهش دهد.

ارزیابی "تحت عنواندر پژوهشی  ،(2016و کاشفی) نژاد یحاج
 "مطالعه موردی: تبریز،های موقت پس از زلزله  گاه سکونتمحل 

و  ندی اسکان موقت پس از زلزله در شهر تبریز پرداختابی مکانبه 
مالک انتخاب  ترین مهمدو معیار دسترسی و وجود فضاهای باز را 

 .ندکردمکان بهینه بیان 
تجزیه و  "ای تحت عنوان در مطالعه ،(2015) 2آنهورن و خزایی

بودن فضای باز برای پناهگاه اضطراری پس از  تحلیل مناسب
اسکان اضطراری پس از وقوع زلزله در شهر کاتماندو  برای"زلزله

نپال اقدام به تحلیل فضاهای باز شهری نمودند و نشان دادند از 
درصد مناسب اسکان  7/10فضای باز شهری حدود  410

 . استاضطراری پس از وقوع زلزله 
یابی  مکان"با عنوان  در پژوهشی ،(2015همکاران ) و 3فیرات

برای انتخاب مکان اسکان  "پس از زلزله: ترکیهاسکان موقت 

                                                           
1. Li, Huiyong 

2. Anhorn J, Khazai B 

3. Firat Kilci, Bahar Yetis Kara, Burcin Bozkaya 

موقت مدل ریاضی را پیشنهاد نمودند و آن را با تولید یک 
ی واقعی برای شهر استانبول ها دادهسناریوی پایه با استفاده از 

تحلیل حساسیت را بر روی  جنین همکردند.  دییتأترکیه 
  ند.داد انجامترهای مدل ریاضی ذکر شده پارام

با عنوان  ی مروریا مطالعهدر قالب  ،(2015و همکاران)4آناند
ی محل ابی مکانبه " انتخاب محل توانبخشی موقت پس از فاجعه"

در آن ، جنین همند. بحران پرداخت دیدگان آسیب برایاسکان موقت 
موقت را بررسی ی اسکان ابی مکان برایی استفاده شده ها مدلانواع 

نمودند. در این پژوهش مالحظات طراحی، اصول انتخاب مکان 
شامل  دیدگان آسیب برایمناسب، حداقل استانداردهای مورد نیاز 

 ها یدسترسبهداشتی و  ساتیتأس، ونقل حملخدمات پایه از قبیل 
 است. شده ارائه

پاسخ به یک "با عنوان (، در پژوهشی 2010و همکاران) 5لئو
به بیان عوامل ، "رزه در ارتفاعات: نمونه زمین لرزه یوشوزمین ل

ریشتری  1/7مؤثر در شدت گرفتن خسارات وارده در اثر زلزله 
نفر گردید،  2698بخش یوشو چین که منجر به کشته شدن 

شرایط محیطی خاص منطقه و کمبود  ،جنین هم پرداختند.
مؤثر در  امکانات زیرساختی برای امدادرسانی را از جمله عوامل

و تجربیات بازسازی و بازگرداندن منطقه به  ندشدت تلفات دانست
و نهادهای دولتی در  ها سازمانحالت قبل از وقوع زلزله و نقش 

 ها را بازگو نمودند. اسکان آن ازجمله دیدگان آسیبامدادرسانی به 

به "ای تحت عنوان در مطالعه ،(2009و همکاران ) 6ال انوار

با "پس از بالیای طبیعی موقت منیت مسکنحداکثر رساندن ا
ی محل ور بهرهارائه مدل چند منظوره شامل ایمنی، هزینه و 

پس از حوادث طبیعی به بررسی افزایش  دیدگان آسیباسکان 
 ایمنی محل اسکان موقت پرداختند.

 یابی مکان"تحت عنوان در پژوهشی ،(2008)7بالسیک

ی تسهیالت در ابی مکانبه ، "تسهیالت در امداد بشردوستانه
ی به حوادث غیرمترقبه پرداختند. نتایج ده پاسخزنجیرة امداد برای 

ی زنجیره امداد حضور، اهداف و ها مشخصه نیتر یاصلنشان داد 
ی گوناگون است که نهایتاً منجر به تضادهای بالقوه و ها تیارجح

 شوند. ناکارایی در عمل می
 

 انجام پژوهشروش 
با توجه به  ،جنین همباشد.  میتحقیق حاضر از نوع کاربردی 

به شیوهی آتی، این پژوهش ها ینیب شیپبررسی وضع موجود و 

                                                           
4. Anand  

5. Liu 

6. El-Anwar O, El-Rayes K, Elnashai A 

7. Balcik 
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ای  این مبنا از دو روش کتابخانه است. بر شده انجامتحلیلی  -توصیفی
ای با مطالعه و بررسی  در روش کتابخانه و میدانی استفاده گردید.

ی ها عکسکتب، مجالت و منابع الکترونیکی داخلی و خارجی، 
است. در روش میدانی  آمده دست بهاطالعات  ها نقشهی و ا ماهواره

یابی  نیز با تکمیل پرسشنامه عوامل و پارامترهای مؤثر در مکان
های اسکان موقت شناسایی و سپس برای تعیین اهمیت و  سایت

گیری با استفاده  ارزش هر یک از معیارها و عناصر مؤثر در تصمیم

طراحی  استاندارد ( پرسشنامه(AHPمراتبی از مدل تحلیل سلسله 
 .قرار گرفتمورداستفاده و 

جامعه آماری شامل کارشناسان شهرداری و اعضا شورای 
 نشانی، ، آتششهرسازی  و  راهزیست،  اسالمی شهر، کارشناسان محیط

احمر، آب و فاضالب، شرکت گاز، شرکت برق، جهاد  هالل
که با است  رمان بودهکشاورزی، فرمانداری، شبکه بهداشت و د

دود کارشناسان مربوطه در سطح شهر بروجن و حتوجه به تعداد م
پرسشنامه میان کلیه  ،30 لزوم استفاده ازنظر خبرگان، تعداد

 طور بهپرسشنامه  ،25کارشناسان توزیع گردید. در مجموع تعداد 
تحلیل قرار  و و مورد تجزیه است  صحیح تکمیل و بازگردانده شده

گیری از  ست. با توجه به اینکه پژوهش حاضر با بهرهگرفته ا
 .پذیرفته است انجام (AHP)ی تحلیل سلسله مراتبی ها کیتکن

منظور دستیابی به  نرخ سازگاری سنجیده شد که به لهیوس بهپایایی 
تا  باشد 1/0از  تر کمبایست در تمامی مراحل  پایایی مطلوب می

 اعتماد باشند. منطقی و قابل شده انجاممقایسات زوجی 
( نیز GISدر محیط ) (AHP)از مدل تحلیل سلسله مراتبی 

ها  تجزیه و تحلیل استفاده گردید. معیارها، زیرمعیارها و گزینه برای
در ساختار تحلیل سلسله مراتبی تعریف و از نظر خبرگان و 

 ازیموردنهای  متخصصان، تعیین وزن معیارها صورت پذیرفت. نقشه
ادارات مختلف دولتی تهیه و به منظور به روز  در مرحله اول از

از طریق مشاهدات میدانی و با استفاده از دستگاه  ها آنکردن 
(GPS) ( و در محیطAUTO CAD اقدام گردید. در مرحله بعد )

های  ی توصیفی وارد پایگاه اطالعاتی شده و به صورت الیهها داده
. ی شدندساز رهیذخ( GISاطالعاتی مختلف در بانک اطالعاتی )

با استفاده از نتایج حاصل از پرسشنامه  مکانی غیراطالعات مکانی و 
شده و  ترکیب آمده دست بهی ها وزنکارشناسان و متخصصان و 

شد. در پایان نیز  انجام( GISوتحلیل اطالعات در محیط ) تجزیه
 برایهای اسکان موقت  های مناسب برای سایت مکان
 بروجن انتخاب گردید. زلزله در شهر دیدگان آسیب

مربوطه و اخذ نظرات  ها گزارشای و  ی کتابخانهها یبررسپس از 
های اسکان موقت  یابی سایت مکان برایکارشناسان معیارهای زیر 

 گرفته شده است: درنظر

ابعاد زمین،  ی )طبیعی( شامل زیر معیارهایشناس نیزممعیار  -
 ؛شیب زمین، فاصله از مسیل، فاصله از قنات

 
معیار ایمنی شامل زیرمعیارهای: تأسیسات برق فشار قوی،  -

و گاز و فاصله  نیبنز پمپخطوط اصلی گازرسانی، بافت فرسوده، 
 ؛های بلند از ساختمان

 
معیار سازگاری شامل زیرمعیارهای: مراکز نظامی و انتظامی،  -

نشانی، مراکز درمانی، بازار، فضای سبز، منابع  مراکز آموزشی، آتش
 ؛مساجد آب و

 
، کی درجهمعیار دسترسی شامل زیرمعیارهای: ورودی شهر، راه  -

 ؛و راه محلی دو درجهراه 

 
 .ی شامل: تراکم جمعیت )نفر در هکتار(تیجمع اریمع -
 

 محدوده مورد مطالعه

و  بختیاری و چهارمحال استان بروجن دومین شهر بزرگ
نفر  57071با جمعیتی بالغ بر  1395سرشماری سال  براساس
 در بروجن شهرستان مرکزی بخش ( در1395ایران،  آمار)مرکز 
ارتباطی  یها راهتالقی  محل در و لومترمربعیک 580 حدود دشتی

قرارگرفته  فارس و اصفهان بختیاری، و چهارمحال استان سه
 31 و طول شرقی دقیقه 17 و درجه 51در  بروجن شهر. است
و ارتفاع  (1شکل ) جغرافیایی دقیقه عرض شمالی 58 و درجه
 جنوب کیلومتری 62 و در دریاهای آزاد سطح از متری 2220
دارد)مهندسان مشاور باغ  )مرکز استان(، قرارشهرکرد شرقی

 (.2: 1388اندیشه، 
سیرجان –ساختی در زون سنندج  منطقه بروجن از دیدگاه زمین

ی زاگرس است ها کوهستانقرار دارد. این زون شامل قسمتی از 
ش شمال شرقی ابر گسل زاگرس قرار دارد. از که در بخ

ی دگرگون به دلیل ها سنگی عمده این زون وجود ها یژگیو
ی اهگسلمزوزوئیک و وجود  -ی ناگهانی در پالئوزوئیک ها تیفعال

 (.4: 1394فراوان است)امیدوار و همکاران، 
 10نزدیکترین گسل به شهر بروجن گسل سبزکوه به فاصله 

 کیلومتر و راستای 55معکوس با طول  گسلِ اینکیلومتری است. 
شهر بروجن قرار  غرب جنوب شرق در سمت جنوب–غرب  شمال

 (.11: 1380)مهندسان مشاور شهر و خانه، دارد
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 موقعیت شهر بروجن در شهرستان و کشور . 1شکل 

 ی شهرستان بروجنها گسل . 2شکل 

 ها افتهی

 های فردی پاسخگويانويژگی

درصد  80،موردمطالعهی توصیفی از نمونة ها افتهبا توجه به ی
درصد دارای  68. بودنددرصد زن  20 افراد پاسخگو مرد و
. به لحاظ سنی ندبود سانسیل فوقدرصد  32تحصیالت لیسانس و 
سال و بعد از آن  31 -40درصد در ردة  41نیز باالترین میزان با 

سال  51 -60درصد و  24سال با  41 -50درصد،  28با  30-21
 ند.داشتدرصد قرار  8با 

 

های  يابی سايت مکان برایی معیارها بند تياولو

 زلزله ديدگان آسیباسکان موقت 
 برایی بهینه ها مکانتعیین  منظور بهاشاره شد  قبالًکه  چنان 

استقرار و اسکان موقت آسیب دیدگان زلزله در شهر بروجن از 
شده است.  استفاده GIS افزار نرمو کاربرد  AHPمدل 

 های وزن براساس( دویی دو)زوجی  مقایسات ابتداء منظور بدین
 .(1)جدول شد انجام Expert Choice افزار نرم از آمده دست به
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 (0.04 ناسازگاری نرخ) موقتاسکان  یها تیسا یابی مکانمعیارهای  زوجی مقایسات ماتریس .1جدول 
 وزن نهايی یتیجمع دسترسی سازگاری ايمنی شناسی ینزم معیارها

 106/0 810/0 395/0 373/0 498/0 1 شناسی ینزم

 376/0 897/2 581/2 456/2 1  ايمنی
 213/0 563/1 407/1 1   سازگاری

 174/0 211/1 1    دسترسی

 130/0 1     جمعیتی

 
معیار  که داد نشان تحلیل مقایسات زوجی و تجزیه نتایج

ضریب  با یار ایمنی، مع106/0ضریب اهمیت  با یشناس نیزم
، معیار 213/0ضریب اهمیت با ، معیار سازگاری 376/0اهمیت 
ضریب با و معیار جمعیتی  174/0ضریب اهمیت  با دسترسی
ین تر بیشبنابراین، معیار ایمنی . را کسب نمودند ،130/0اهمیت 

های  سایت یابیمکاناهمیت و اولویت را بین عوامل مؤثر بر 
 دارد. دیدگان آسیب برایاسکان موقت 

 
ی، شناس نیزممعیارها ) زوجی مقایسه در ادامه نیز ماتریس

در  ها آنایمنی، سازگاری، دسترسی و ...( و زیرمعیارهای 
ترسیم و  دیدگان آسیب برای موقتاسکان  یها تیسا یابی مکان

 ها آنتحلیل گردید که به دلیل طوالنی شدن مطلب از ذکر 
آوردن وزن نهایی هر  دست به برای چنین هم. شود یمخودداری 

ارائه  ،2و نتایج آن در جدول  انجامعامل ترکیب وزنی هر عامل 
 شده است.

 

 زلزله در بروجن دیدگان آسیب برایهای اسکان موقت  یابی سایت وزن نهایی عوامل مؤثر مکان. 2جدول 
 وزن نهايی زير معیار رديف وزن نهايی زير معیار رديف

 044/0 نشانی آتش 12 013/0 ابعاد زمین 1

 064/0 مراکز درمانی 13 021/0 شیب زمین 2

 012/0 بازار 14 046/0 فاصله از مسیل 3

 008/0 فضای سبز 15 027/0 فاصله از قنات 4

 036/0 منابع آب 16 094/0 یفشارقوبرق  ساتیتأسفاصله از  5

 010/0 مسجد 17 115/0 یگازرسانفاصله از خطوط اصلی  6

 062/0 ورودی شهر 18 040/0 سودهبافت فر 7

 068/0 کی درجهراه  19 074/0 و گاز نیبنز پمپفاصله از  8

 028/0 دو درجهراه  20 052/0 های بلند فاصله از ساختمان 9

 016/0 راه محلی 21 024/0 مراکز نظامی و انتظامی 10

 130/0 تراکم جمعیت 22 016/0 مراکز آموزشی 11

 1 جمع کل

 
 Expert افزار این فرآیند از طریق نرم انجامبه با توجه 

Choiceبوده و این نشان  ،1/0از  تر کوچکهای ناسازگاری ، نرخ
دهندة سازگار بودن مقایسات زوجی معیارها و زیرمعیارها است. 

 یابیمکانمحاسبه نرخ ناسازگاری معیارها و زیرمعیارهای مؤثر در 
نیز  شهر بروجن زلزله ندیدگا آسیب برایهای اسکان موقت  سایت

 نمایش داده شده است. ،3در جدول 

 

 در بروجن زلزله دیدگان آسیباسکان موقت  یابیمکاننرخ ناسازگاری معیارها و زیرمعیارهای مؤثر در  . 3جدول 
 نرخ ناسازگاری عنوان رديف

 04/0 موقتهای اسکان  سایت یابیمکانبر  مؤثر عوامل 1

 04/0 شناسی معیار زمین 2

 00939/0 معیار ایمنی 3
 03/0 معیار سازگاری و همجواری 4

 09/0 معیار دسترسی 5

 03/0 وزنی معیارهای اصلی و فرعی (تلفیق)ترکیب  6
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های اسکان با استفاده از سامانه  يابی سايت مکان

 (GIS) يیایجغرافاطالعات 
های موقت با استفاده از سامانه اطالعات  یابی سایت مکان

 (distanceفیایی و با استفاده از تابع فاصله هندسی )گزینه جغرا
تعیین درصد  برای KRIGINGو از گزینه  ها فاصلهدر مورد 

برای تعیین تراکم جمعیت و  Densityشیب زمین و از گزینه 
گرفتن  درنظربا  ها شاخصاز جمع جبری  ها نقشهترکیب  برای

 درو  Spatial Analyst Toolsوزن هر یک از آنها در محیط 
 شده است: انجام زیر مراحل

  ؛هاداده یساز آماده .1

  ؛هاشاخص استخراج .2

  ؛هاشاخص سازینرمال .3

  ؛وزن هر شاخص اعمال .4

 ؛ها شاخص بیو ترک پوشانی هم .5

 .موجود یهایبا توجه به کاربر ها مکان نیبهتر انتخاب  .6

 در ادامه شرح هر یک از این مراحل خواهد آمد.
 

 اسیشن های زمینشاخص
شناسی شامل چهار زیرمعیار: ابعاد زمین، شیب زمین، معیار زمین

شده نشان  انجامفاصله از مسیل و فاصله از قنات است. مطالعات 
وجود  موردمطالعهدهد زمین مناسب با ابعاد بزرگ در محدوده  می

(. شیب عمومی زمین در محدوده موردمطالعه بین صفر 3دارد )شکل
های ه و به تبعیت از افزایش ارتفاع در بخشدرصد متغیر بود 20تا 

های  (. بسیاری از قنات4یابد )شکلشمالی و جنوبی شهر افزایش می
ها در محدوده شهر توسط  قدیمی در حال حاضر به دلیل قرارگیری آن

مردم پرشده اند و دیگر وجود خارجی ندارند و اطالعات چندانی از 
ها در محدوده شهر عمدتاً در ها موجود نیست ولی باقیمانده قنات آن

در محله صادقیه که  جنین هم اند.شده مناطق شمالی و مرکزی، واقع
شده است،  در قسمت جنوبی، خارج از بدنه اصلی شهر واقع

(. سه مسیل از داخل شهر 5 شکلقنات وجود دارد ) رشته کی
کند و  بروجن و یک مسیل از داخل محله صادقیه عبور می

شرق به غرب داشته و سه مسیل دیگر  برایل ترین مسی شمالی
 (.6 شکلجنوب به شمال دارند ) برای

 
 شیب زمین به درصد . 4شکل                           ابعاد زمین )مترمربع(        . 3شکل 
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 فاصله از مسیل )متر( .6شکل                          فاصله از قنات )متر(         . 5شکل 

 

 های ايمنیاخصش
ی، قو فشارشاخص فاصله از تأسیسات برق  5ایمنی شامل 

و گاز،  نیبنز پمپی، فاصله از گازرسانفاصله از خطوط اصلی 
های بلند و بافت فرسوده است. مطالعات نشان  فاصله از ساختمان

( 8( و خطوط اصلی گاز )شکل7ی )شکل فشارقوداد خطوط برق 
با فاصله  که یطور به. هستند قمنطبهای اصلی شهر  بر خیابان

 تر بیشهای اصلی، فاصله از این خطوط نیز  گرفتن از خیابان
های و گاز( عمدتاً در بخش نیبنز پمپشود. مراکز سوخت ) می

فرسوده نیز که  (. بافت9میانی و جنوبی شهر قرار دارند )شکل
، در بخش مرکزی به گیرد دربر میهای قدیمی شهر را محله

(. با توجه به اینکه 10 شکل) است شده واقعشهر  سمت شمال
 دوطبقهضوابط طرح تفصیلی شهر بروجن تراکم پایه  براساس

روی پیلوت است و افزایش آن در صورت داشتن شرایط خاص 
 دوطبقهبیش از  های ساختمانپذیر است، در این مطالعه  امکان

گرفته شد. تمرکز  درنظربلند  های ساختمانعنوان  روی پیلوت به
 تر بیشهای بلند در بخش میانی شهر و شهرک الهیه  ساختمان

 تر کمهای بلند  است و با حرکت به اطراف شهر، تعداد ساختمان
ها تقریباً  یابد ولی این ساختمانها افزایش می شده و فاصله از آن

 (.11اند )شکل در تمام نقاط شهر پراکنده
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 (و گاز)متر نیبنز پمپفاصله از  . 9شکل      ی)متر(گازرسانفاصله از خطوط اصلی .  8شکل ی)متر(    فشارقوتأسیسات برق فاصله از  . 7شکل  

 
 های بلند )متر( فاصله از ساختمان. 11شکل         فاصله از بافت فرسوده )متر(. 10شکل      

 

 های سازگاریشاخص
ه با مراکز اسکان هایی است کمعیار سازگاری شامل کاربری

ها مزیت وجود این کاربری که یطور بهموقت سازگار هستند؛ 

باشد، مکان  تر کمها محسوب شده و هرچه فاصله تا این کاربری
احداث مراکز اسکان موقت خواهد  برایی تر بیشنظر تناسب  مورد

تقریباً  ،13 شکلو مراکز درمانی  12 شکلداشت. مراکز آموزشی 
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مراکز  .اند شده پراکندهیکنواخت  صورت بهشهر در تمام نواحی 
های مرکزی و جنوبی شهر قرار  نظامی و انتظامی عمدتاً در بخش

 (. 14 شکلاست ) تر کمها در شمال شهر  دارند و تراکم آن
(. 15 شکلی دارند )تر کممراکز مذهبی در بخش شمالی تراکم 

ها  ا تراکم آنبازار و مراکز تجاری در نواحی مختلف شهر پراکنده ام
ها نیز در (. پارک16 شکلاست ) تر بیشدر بخش مرکزی شهر 

های مرکزی شهر که نواحی مختلف شهر پراکنده ولی در بخش
های قدیمی و بافت فرسوده هستند فضای عمدتاً منطبق بر محله

 (. 17 شکلدارد ) وجود شهری نسبت به مناطق دیگر تر کمسبز 
اما  ؛اندشده دوده سکونتی شهر واقعمنابع آب عمدتاً خارج از مح

  در مناطق تر بیشی آب که در شهر قرار دارند ها چاهآن تعداد از 

تر در مناطق  ی آب که در شهر قرار دارند بیشها چاهآن تعداد از 
نشانی  (. بروجن دارای دو مرکز آتش18 شکلاند ) جنوبی شهر واقع

 (.19 شکل) استدر جنوب و شمال شهر 

 یتتراکم جمع
تراکم جمعیت عبارت است از تعداد افراد ساکن در واحد سطح 

اطالعات نقشه، تراکم جمعیت در محدوده شهر  براساس)هکتار(. 
نفر در هکتار متغیر است. دو هسته متراکم  78بروجن بین صفر تا 

شود جمعیتی در بخش شمال شرق و جنوب شهر مشاهده می
احی به اطراف کاهش (. تراکم جمعیت از مرکز این نو20 شکل)

 .یابدمی
 

 
 فاصله از مراکز نظامی انتظامی)متر(. 14شکل      ی)متر(      درمان مراکزفاصله از  .13شکل          فاصله از مراکز آموزشی )متر( . 12شکل      
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 فاصله از فضای سبز)متر( .17شکل                  بازار)متر( فاصله از .16شکل  فاصله از مراکز مذهبی)متر(                  . 15شکل      

 

 
تراکم جمعیت)نفر در هکتار(. 20شکل   نشانی)متر(          فاصله از مراکز آتش .19شکل )متر(           فاصله از منابع آب . 18شکل           
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 های دسترسیشاخص
شهر متصل  ای هستند که بهها مسیرهای اصلی جادهورودی

شوند. مسیرهای ورودی شهر بروجن در جهات شمال شرق، می
(. در 21 شکلشمال غرب، جنوب غربی، جنوب شرقی قرار دارد )

ها بلوارها و  جا با توجه به کارکرد معابر و نقش ترافیکی آن این

های  (، خیابان22 شکل) کی درجه عنوان راه های اصلی به خیابان
( و 23)شکل  2عنوان راه درجه  به کننده پخشفرعی جمع و 

 درنظرعنوان راه محلی  ای به های محله و خیابان ها کوچه
 (.24 شکل) اند شده گرفته

 
 )متر(2فاصله از راه درجه  .23شکل  )متر(              کی درجهفاصله از راه . 22شکل  فاصله از ورودی شهر)متر(              . 21شکل       

 
 فاصله از راه محلی)متر( . 24شکل 
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و ترکیب متغیرها  پوشانی هماعمال وزن هر شاخص و 

 با استفاده از روش مجموع وزنی
 ،آمده دست بهها و اعمال اوزان سازی شاخصدهی و نرمالپس از وزن

ها های مناسب اسکان موقت، همة شاخص منظور تعیین مکان به
 پوشانی هم تیجهو ترکیب شوند. ن پوشانی همیگر باید با یکد

های مختلف  ای است که تناسب مکانالیه مورداستفادهمتغیرهای 
دهد. شکل زلزله نشان می دیدگان آسیب برایرا برای اسکان موقت 

ها با استفاده از روش مجموع وزنی ( حاصل ترکیب شاخص25)
 برایمختلف  های مکاناست. در این نقشه، میزان تناسب 

است. همچنان که  شده دادهان های اسکان موقت نش سایت
متغیر است و با  084/6تا  043/3مشخص است، درجه تناسب بین 

بندی شده  توجه به میزان اهمیت در پنج کالس تقسیم
اند،  (. مقادیری که با رنگ قرمز نشان داده شده26است)شکل

شوند. دو اسکان موقت محسوب می برایتری های مناسب مکان
های شمال شرق و میانی نقشه وجود بخشهسته با رنگ قرمز در 

انتخاب  برایها  ترین مکانها مناسبدارد. در واقع مرکز این هسته
. با فاصله گرفتن از مرکز این دو هسته، اند موقتهای اسکان  سایت

 قرمزرنگهای یابد. در این شکل پارسلدرجه تناسب کاهش می
های با  گ مکانهای بنفش پررنهای با تناسب باال و پارسل مکان

های اسکان موقت نشان  احداث سایت برایتناسب پایین را 
های های قرمز رنگ در درجه اول و پارسلدهند. تعداد پارسل می

بنابراین باید از  .در درجه دوم بسیار زیاد هستند پررنگآبی کاربنی 
ها  ها انتخاب شوند. در انتخاب این مکان ها بهترین مکان بین آن

، پارامترهای دیگری نیز شامل آمده دست بهدرجه تناسب عالوه بر 
نوع کاربری، مساحت کافی مکان و پراکنش فضایی مناسب 

گرفته شد. بدین  درنظردر سطح شهر نیز  شده انتخابهای  مکان
ی پارک و فضای سبز، ها یکاربرهای سازگار نظیر منظور کاربری

خالی )بایر( داخل آموزشی و درمانی در اولویت قرار دارند. اراضی 
از سوی دیگر  شوند.های مناسب محسوب می مکان ازجملهشهر نیز 
ها بوده و از سایر کاربری تر بزرگهای مذکور ازنظر مساحت  کاربری

 درنظرکنند. با را فراهم می دیدگان آسیباسکان  برایفضای کافی 
احداث  برایهای ممکن  گرفتن همه این موارد، بهترین مکان

( به صورت نقاط قرمز 27های موقت انتخاب و در شکل ) اهگ سکونت
 .اند شده مشخص

  
 های اسکان موقت مکان .27شکل  ی شده                 بند کالسنقشه  . 26شکل           های اسکان موقت تناسب مکان . 25شکل 

( 4با توجه به توضیحات قبل مطابق جدول) شده  انتخابهای  مکان
. در محله استمترمربع  1404358مورد و به مساحت  80به تعداد 

های اسکان موقت وجود داشت و  سایت برایصادقیه فقط دو مکان 
مترمربع  40583چون این میزان کافی نبود قطعه زمینی به مساحت 

در مجاورت ضلع جنوبی مدرسه که مالکیت آن مربوط به بخش 
توضیحات  راساسبکه  گرفته شد. به دلیل این درنظرخصوصی است 

 ناچار بهها در سطح شهر پراکنده باشند  بایست مکان قبلی می
که ارزش متوسطی داشتند  توجه قابلها با مساحت  تعدادی از مکان

. میزان اهمیت اند شدهخصوصاً در محله چهارصد دستگاه انتخاب 
: اهمیت 2 ،کم: اهمیت خیلی1 :بندی شامل کالس براساسها  مکان

 ،: اهمیت خیلی زیاد5 و : اهمیت زیاد4 ،متوسط : اهمیت3 ،کم
 است.
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 های اسکان موقت در شهر بروجن سایت برایهای پیشنهادی  مکان .4جدول
شماره 

 روی نقشه

میزان  نام محل

 اهمیت

 مساحت

 

شماره 

 روی نقشه

میزان  نام محل

 اهمیت

 مساحت

 9590 3 - 4 بلوار مدرس سالن ورزشی تندگویان 41 61027 4 - 5 ورزشگاه کارگران فاطمیه 1

بهمن و شاهد زینب جنب  22مدارس  42 367656 4 - 5 پارک بهشت 2
 سالن ورزشی تندگویان

4 6338 

مدارس دخترانه مطهره و پسرانه اسماعیل  3
 اخوان )فاطمیه(

 108189 4 پارک اردوبار شمالی 43 17267 5

 172950 4 وبیپارک اردوبار جن 44 6550 5 پارک اسکیت نشاط )فاطمیه( 4

 6008 4 مدرسه دخترانه بتول خ. خیام 45 3077 5 زمین بایر روبروی زمین اسکیت 5

 7091 5 مدرسه راهنمایی ارشاد 46 1198 5 فضای سبز جنب زمین فوق 6

 2625 5 ادیب()مدرسه بهار اندیشه  47 3540 5 مدرسه مهرعلی نادیپور فاطمیه 7

 4269 5 خرداد15تقاطع خ -مدرسه غدیر  48 6731 5 ادیب تقاطع-مدرسه حمید عزیزی  8

 3049 5 مدرسه ام البنین سابق 49 5354 4 مدرسه ابوریحان پشت اداره هواشناسی 9

 6603 4 – 5 پارک عارف 50 5178 4 مدرسه دخترانه امام علی بلوار شهدا 10

مدرسه استعدادهای درخشان شهید بهشتی  11
 دانشسرا راه سه

 64085 4 - 5 ره ورزش و جوانانادا 51 3843 4

 4251 4 مدرسه شهید مصیب راستی خ تختی 52 3069 4 کانون پرورشی کودکان بلوار شهدا 12

 3488 3 - 4 مدرسه دخترانه الهام کوچه هاتف 53 2935 4 مدرسه حضرت معصومه بلوار شهدا 13

 5637 3 - 4 خردادجنوبی 15 بلوارمدرسه امام علی  54 5007 4 مدرسه خیام 14

 3708 4 ستاد اسکان فرهنگیان خیابان قرنی 55 1758 4 کلینیک سابق فرهنگیان 15

 5691 4 - 5 اداره دارایی 56 19201 3 - 4 مدارس پسرانه شاهد و طلوع خ. فردوسی 16

 3771 4 مدرسه نوید دانش بلوار ملت 57 10060 4 - 5 مصالپارک  17

 3463 3 - 4 ه پاسداران عفتمدرس 58 35390 3 - 4 پارک غدیر 18

 3197 3 - 4 مدرسه جنت 59 1594 4 زمین بایر شمال حسینیه خامس 19

 2508 3 مدرسه سبحان 60 637 4 زمین بایر جنوب حسینیه خامس 20

 127381 3 - 4 پارک ملت 61 3498 5 کوچه ادیب -پارکینگ روباز شترخون  21

 3125 4 مدرسه فارابی 62 5856 4 زمین بایر شهرداری در بلوار مدرس 22

 37105 3- 4 مهدیه )مذهبی( 63 4340 4 فضای سبز بین خیابان طالقانی و فرخی 23

 13916 4 مسجد امام حسن 64 2574 5 فضای سبز باغ ملی 24

 20875 3 - 4 انبار بنیاد مسکن )انبار( 65 1082 5 احمر کوچه شهید شیروانی هالل 25

فضای سبز کوی فرهنگیان روبروی  66 1817 5 شهید شیروانی پژوهش سرای صدرا کوچه 26
 هنرستان شهیدشبانیان

4 - 3 11304 

 1720 3 دنباله فضای سبز کوی فرهنگیان 67 2592 5 ی ب. مدرسطاهر دیشهدبیرستان پسرانه  27

 25679 3 - 4 هنرستان شهید شبانیان 68 6224 4 - 5 اداره بهداشت و درمان 28

 1836 4 فضای سبز انتهای خیابان رودکی 69 3803 5 حائری بلوار مدرس مدرسه شهید 29

 3314 3 فضای سبز انتهای خیابان رودکی 70 1648 5 -شرکت فرش -زمین بایر شهرداری  30

 1952 4 مدرسه حکمت نور )خیابان رودکی( 71 2028 5 پارک پشت مخابرات 31

 2682 3 دبستان ندای زهرا )تقاطع رودکی( 72 4436 4 - 5 مدرسه تربیت خیابان فردوسی 32

 853 3 فضای سبز پشت مهدکودک رودکی 73 7700 3 - 4 مدرسه خیابان رازی شمالی 33

رازی -شرق مدرسه -وارید واربهیدمدرسه  34
 شمالی

 3258 3 - 4 فضای سبز چهارصد دستگاه 74 3700 3 - 4

 5443 3 ی رسالتانتها سبزفضای  75 8652 3 مدرسه بابایی نبش م. فرمانداری 35

 3559 3 پشت پست-فضای سبز  76 10036 3 محمد عزیزی دخترانههنرستان  36

 2438 2 خانه طالبی-فضای سبز  77 4477 3 فضای سبز محله شهید رجایی 37

 4242 5 صادقیه محله وسطپارک  78 2503 3 ی شهید رجاییمسجدالنب 38

 3149 5 مدرسه مختلط معراج 79 3170 3 مدرسه دخترانه اسماعیل فرخی 39

 –مدارس زهرا مرضیه و علوم و معارف صدرا  40
 خ. تهران

 40583 4 - 5 خرید برایزمین در صادقیه  80 22225 4 - 5

 1404358 جمع
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 يریگ جهینتبحث و 
اسکان  برایهای مناسب در این پژوهش به منظور تعیین مکان   

به روش تحلیل سلسله مراتبی به  تداءابدیدگان از زلزله موقت آسیب
تحلیل مقایسات  و تجزیه ی معیارها پرداخته شد. نتایجبند تیاولو

، معیار 106/0ی ضریب اهمیت شناس نیزممعیار  که داد نشان زوجی
، معیار سازگاری ضریب اهمیت 376/0ایمنی ضریب اهمیت 

و معیار جمعیتی  174/0، معیار دسترسی ضریب اهمیت 213/0
بنابراین، معیار ایمنی  ؛را کسب نمودند ،130/0ب اهمیت ضری
 یابیمکانین اهمیت و اولویت در بین عوامل مؤثر بر تر بیش

را دارد. در مورد  دیدگان آسیب برایهای اسکان موقت  سایت
ی شامل شناس نیزمزیرمعیارها به عنوان نمونه به ذکر زیرمعیارهای 

ب زمین با ضریب اهمیت ، شی013/0ابعاد زمین با ضریب اهمیت 
و فاصله از قنات  046/0، فاصله از مسیل با ضریب اهمیت 021/0

به دلیل طوالنی شدن شود.  پرداخته می ،027/0با ضریب اهمیت 
 . از بینگردد یممطلب از ذکر سایر زیر معیارها خودداری 

اهمیت و ابعاد  ینتر بیشی فاصله از مسیل شناس نیزمزیرمعیارهای 
در ادامه با  چنین همین اهمیت و اولویت را دارد. رت کمزمین 

ی مذکور اقدام ابی مکانکاربرد سامانه اطالعات جغرافیایی به 
 5میزان اهمیت معیارها، مکانهای تعیین شده در  براساسگردید. 
های شمال شرق و . دو هسته در بخشاند شدهی بند میتقسکالس 

های اسکان موقت  ایتانتخاب س برایها  ترین مکانمیانی مناسب
مورد و به مساحت  80به تعداد  شده انتخابهای  اند. مکان
 .استمترمربع  1404358
یابی  های مهم مکان مساحت( زمین از شاخص)ابعاد  که اینبا توجه به 

ضوابط سازمان پیشگیری و  براساسهای اسکان موقت است و  سایت
 69شد، تعداد مترمربع با 2000بایست حداقل  مدیریت بحران، می

ین تعداد تر بیشباشند. مکان انتخاب شده دارای این ویژگی می
مترمربع به  5000تا  2001ه دست بههای اسکان موقت مربوط  سایت
ین درصد مساحت مربوط تر بیشدرصد( و  5/42مورد ) 34 تعداد

 .استدرصد  16/75مترمربع به میزان  15001ه باالی دست به

 های اسکان اضطراری یتساهای پیشنهادی  مکانبازه مساحت .  5جدول 
 کل )درصد( نسبت مساحت به مساحت نسبت تعداد به کل)درصد( تعداد مکانها مساحت رديف

 11/0 1490 5/2 2 مترمربع 1000از  تر کم 1

 04/1 14605 25/11 9 مترمربع 2000تا  1001بین  2

 09/8 113681 5/42 34 مترمربع 5000تا  2001بین  3

 60/15 219054 5/27 22 مترمربع 15000تا  5001بین  4
 16/75 1055528 25/16 13 مترمربع 15001بیش از  5

 100 1404358 100 80  جمع

 

درصد  75/48به لحاظ کاربری، کاربری آموزشی با  ،چنین هم
درصد  19/63ها و پارک و فضای سبز با  ین تعداد مکانتر بیش
های اسکان را به خود اختصاص  ین میزان مساحت سایتتر بیش

و  ها پارکها در درجه اول  که بهترین مکان . نتیجه ایناند داده
 فضاهای سبز شهری و در درجه دوم مدارس هستند.

 های اسکان موقت یتسا برای شده گرفته درنظرکاربری اراضی  .6جدول
 درصد به نسبت مساحت درصد به نسبت تعداد مساحت تعداد کاربری رديف

 73/16 75/48 234935 39 مدرسه 1

 19/63 75/28 887363 23 پارک و فضای سبز 2

 80/3 5/7 53395 6 زمین بایر 3

 93/0 75/3 12997 3 اداری 4

 59/9 75/3 134702 3 ورزشی 5

 22/0 25/1 3069 1 فرهنگی 6

 81/3 75/3 53524 3 مذهبی 7

 25/0 25/1 3498 1 پارکینگ روباز 8

 49/1 25/1 20875 1 انبار 9

 100 100 1404358 80  جمع

 
 

 
 جمعیت با توجه به .(130: 1391، مجتهد زاده )باشد مترمربع می           45تا  20هر فرد که  برای ازیموردنسرانه ناخالص، زمین  براساس
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ة دهند نشانشهر بروجن و فضاهای انتخاب شده نیز  1395سال 
های اسکان موقت  بودن نتایج مکانیابی است و سایت قبول  قابل

ناشی از زلزله را  دیدگان آسیبتواند جمعیت  می شده گرفته درنظر
های تعیین شده بویژه پوشش دهد. با این وجود توزیع فضایی مکان

و اراضی  دار تیاولودر مرکز شهر به دلیل محدودیت فضاهای 
 دولتی نامناسب است.

 

 راهکارها
 های اسکان  یابی سایت ی مناسب برای مکانزیر برنامه انجام

های متولی امر مدیریت بحران شهر بروجن  سازمانموقت، توسط 
 ات مرتبط؛این پژوهش و سایر مطالعگیری از نتایج با بهره

  خرید دار، توجه به توزیع نامناسب فعلی فضاهای اولویتبا 
های اسکان موقت  سبز با رویکرد سایت  فضای برایزمین 

 توسط شهرداری بروجن؛

  درنظرهای  سایت نیتر بزرگبازنگری طراحی و ضوابط 
پارک بهشت در  )برای اسکان موقت شهر بروجن شده گرفته

اردوبار شمالی و جنوبی و پارک ی جنگلی ها پارکفاطمیه و 
 ؛ملت(

 سازی مدارس و فضای  تمهیدات الزم برای تدارک و آماده
 توسطهای اسکان موقت  سایت سبز در نظر گرفته شده برای

 ؛پرورش و  آموزششهرداری و 

 در بخشی از تر بر رعایت مقررات ملی ساختمان  توجه بیش
های اسکان  امکان خرید زمین و ایجاد سایت که مناطق شهری 

 ی مقدور نیست؛راحت بهموقت 

  ی در خصوص رسان اطالعی آموزشی و ها دورهبرگزاری
 ؛سایت اسکان موقت در هر محله نیتر کینزد

  رفع  برایی اجرایی و متولی امر، ها دستگاههماهنگی بین
 .های انتخاب شده برای اسکان موقت نواقص سایت

 

  منابع
معصومه و میـری، غالمرضـا   آذرکیش، محسن؛ حافظ رضازاده،  .1

هـای اسـکان موقـت پـس از وقـوع       یابی سـایت  مکان(، 1394)
ــا اســتفاده از روش تحلیــل سلســله مراتبــی   حــوادث طبیعــی ب

(AHP)  در محیط(GIS)  شـهرداری   2مطالعه موردی: منطقه
 صـورت  بـه المللی جغرافیا و توسعه پایـدار،   ینب، همایش زاهدان

 نگی مبین.الکترونیکی، موسسه سفیران فره

(، ارزیابی اسکان موقت بعد 1395آصفی، مازیار؛ فرخی، شهین ) .2
ــاز     ــا نی ــب ب ــی آن متناس ــود کیف ــای بهب ــه و راهکاره از زلزل

هریس، فصـلنامه   -ی سرندروستا مطالعه موردی: دیدگان آسیب
 .55-80: 1، شماره 7 دوره ی روستایی،ها پژوهش

اسم؛ کیهانی، امیدوار، شهرام؛ صدقی، لهراسب؛ فتاحی نافچی، ق .3
اسـتان شناسـی    (،1394) مسیح اله؛ نـاممی هرنـدی، علیرضـا   

ی هـا  کتـاب شرکت چاپ و نشـر   چهارمحال و بختیاری. تهران:
 .128درسی ایران، چاپ چهارم: 

مقایســه (، 1392بمانیــان، محمدرضــا؛ بختیاریــان، نجمــه )    .4
بـرای ایجـاد اسـکان     lsfبـا   icfی نظام سـاختمانی  ها تیمرف

مجلـه مـدیریت بحـران،     بحران پس از زلزله، موقت در شرایط
 .43-50: 4شماره 

کریمـی، امجـد    بهادری، هادی؛ هاشمی نژاد، آراز؛ برانی، مریم؛ .5
ــان(، 1396) ــس از     مک ــت پ ــکان موق ــل اس ــه مح ــابی بهین ی

مجلـه مخـاطرات محـیط    زلزله)مطالعه مـوردی شـهر مهابـاد(،    
 .109-142طبیعی، سال ششم، شماره سیزدهم: 

ــوذرجمهری، .6 ــاتبی، مجیدرضــا   ب ــوانی، خدیجــه؛ ک خدیجــه؛ ج
  بحران مدیریت در موقت اسکان پایگاه بهینة یابی مکان(، 1394)

 
 شهرسـتان  مرکـزی  بخـش : موردمطالعـه  روستایی )نمونة نواحی 

 .1-19: 16فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی، شماره  فاروج(،

ـ   (، 1385) بیرودیـان، نـادر   .7 ر اصـول ایمنـی د   مـدیریت بحـران 
 انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.مشهد،  .رمنتظرهیغحوادث 

کمـک بـه مـدیریت    (، 1394پیام راد، داود؛ وفائی نژاد، علیرضا ) .8
یابی مراکز اسکان موقت با استفاده از یـک   بحران زلزله با مکان
 8مبنا )مطالعه موردی: منطقه  GISگیری  سیستم حامی تصمیم

، 5بـرداری، دوره   ون نقشه(، نشریه علوم و فنشهرداری اصفهان
 .231-246: 2شماره 

حسینی، بهشید؛ سوادکوهی، ساسان؛ شریفی رسایی، حمیدرضـا   .9
ضرورت اسکان موقـت شـهری پـس از وقـوع جنـگ      (، 1391)

شـهرک   –شـهرداری تهـران    1مدرن؛ مطالعه موردی: منطقـه  
 .55-67: 12، فصلنامه پدافند غیرعامل، شماره قائم

 و پیشـگیری  سـازمان  بحران، مدیریت (،1387) مازیار حسینی، .10
 .تهران شهر بحران مدیریت

؛ ایالفـی حسـینی، محسـن    اصغر یعلرحیمی، محمد؛ عبدالهی،  .11
های اسکان موقـت در مواقـع زلزلـه     ی اردوگاهابی مکان(، 1394)

، نشــریه عنبرآبــادی جیرفــت و هــا شهرســتانمطالعـه مــوردی:  
، سـال دوم،  مطالعات نواحی شهری دانشگاه شهید باهنر کرمان

 .41-57: 3شماره 

تحلیـل  (، 1394ی، زیبـا ) مؤمنآبادی، علی؛ نسترن، مهین؛  زنگی .12
ــایی و  ــانجغرافی ــ مک ــهری در  ابی ــت ش ــکان موق ــز اس ی مراک

 6)مطالعه موردی منطقه  GISهای محیطی با استفاده از  بحران
، شـماره  20ریـزی، سـال    نشریه جغرافیا و برنامه شهر اصفهان(،
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56 :169-149. 

هـا در برابـر    نامه طراحـی سـاختمان   کمیته دائمی بازنگری آیین .13
نامــه طراحــی   آیــین(. 1394) و شهرســازی راهزلزلــه وزارت 

تهــران، مرکــز  ،2800هــا در برابــر زلزلــه اســتاندارد  ســاختمان
 212تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، ویرایش چهارم: 

اری، چی، سعید؛ عطار، محمدامین؛ رشیدی، ابـراهیم؛ حصـ  گیوه .14
 از پس موقت اسکان یابی مکان(، 1392اصغر و نصبی، نسترن )

 منطقه: موردی مطالعه AHP تکنیک و GIS از استفاده با زلزله
 و شـهری  هـای  پـژوهش  و مطالعـات  مجلـه شیراز،  شهر شش

 .101-118: 17ش ای، منطقه

ســـازمان  مــدیریت بحـــران، (، 1391مجتهــد زاده، فهیمـــه )  .15
 کشور، تهران.ی ها یاریدهو  ها یشهردار

. تهـران، انتشـارات   مخـاطرات جـوی  (، 1390محمدی، حسین ) .16
 دانشگاه تهران.

، سرشماری عمومی نفـوس و مسـکن  (، 1395مرکز آمار ایران ) .17
 تهران.

  فرسوده طرح ساماندهی بافت(، 1388) اندیشهباغ  مشاورمهندسین  .18
 

 

        یو بهســاز، شــرکت مــادر تخصصــی عمــران شــهر بــروجن فرسـوده 

 شهری.ی و بهساز، شرکت مادر تخصصی عمران بروجنشهر 

، طرح جامع شهر بـروجن (، 1380مهندسین مشاور شهر و خانه ) .19
 اداره کل مسکن و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری.

(، 1390نوجــوان مهــدی؛ امیــدوار بابــک؛ صــالحی اســماعیل )  .20
های فازی مطالعه  یابی اسکان موقت با استفاده از الگوریتم مکان

فصـلنامه مـدیریت    دوموردی منطقـه یـک شـهرداری تهـران،     
 .31شهری شماره 

پذیری و  سنجش آسیب(، 1396نوروزی، اصغر؛ فرهادی، مریم ) .21
 روستایی نواحی در )زلزله( راهبردی مدیریت بحران ریزی برنامه

، دو فصـلنامه مـدیریت   شـهرکرد  ی موردی: شهرسـتان   مطالعه
 31-45بحران: 

ــوروزی، اصــغر ) .22 ــواحی  (، 1396ن ــدیریت بحــران در ن ــانی م مب
 ، جهاد دانشگاهی، اصفهان.روستایی

 مسـکن  از یا نمونـه  طراحـی  (،1386) مژگان منفرد، نیک روان .23
 شماره مسکن، علوم و ساختمان مهندسی ،االحداث موقت سریع

 .73-87: 5 دوره ،10

24. Anand Abhigyan, Jethoo AS, Sharma 

Gunwant. (2015), Selection of temporary 

rehabilitation location after disaster: a 

review.European Scientific Journal, ESJ; 

11(10). 

25. Anhorn Johannes, Khazai Bijan. (2015), 

Open space suitability analysis for 

emergency shelter after an earthquake. 

Natural Hazards and Earth System 

Sciences.15 (4):789-803 

26. Balcik, Burcu. & Beamon, Benita.M. (2008). 

Facility location in humanitarian relief, 

International Journal of Logistics, Research 

and Applications, 11(2): 101-121. 

27. El-Anwar Omar, El-Rayes Khaled, Elnashai 

Amr. (2009), Maximizing temporary housing 

safety after natural disasters. Journal of 

Infrastructure Systems.16 (2):138-48. 

28. Firat Kilci, Bahar Yetis Kara, Burcin 

Bozkaya (2015), Locating temporary shelter 

areas after an earthquake: A case for 

Turkey. European Journal of Operational 

Research, Volume 243, Issue 1, 16 May 

2015: 323-332 

29. Hajinezhad Ejlal, Kashfi Naeim (2016), 

Evaluate the location of temporary 

settlements after the earthquake (case 

study: Tabriz, Iran), International Journal 

of Advanced Biotechnology and Research, 

Vol-7, Special Issue3-April, 887-895 

30. Huiyong Li, Laijun Zhao, Rongbing 

Huang, Qingmi Hu (2017), Hierarchical 

earthquake shelter planning in urban 

areas: A case for Shanghai in China, 

International journal of Disaster Risk 

Reduction, Volume 22, june: 431-446 

31. Liu, Jifu. Yida, Fan. Piejun, Shi. (2010), 

Response to a high-Altitude Earthquake: 

The Yushu Earthquake example, International 

Journal of Disaster Risk Science 2(1): 43-53. 

 


