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Abstract
Problem definition: Previous earthquake experiences in Iran, indicate the lack of a any
housing program, based on the spatial capacity of the affected community. Due to the high
vulnerability of historical tissues and in order to reduce the aroused social and economic
costs, locating the temporary housing for earthquake victims, is of the most important
challenges for planners, therefore requiring the planning and redesigning. Considering the
existing potential focal points, including abandoned buildings and arid lands, temporary
placing of earthquake victims in these tissues, enjoys the capacities which, in the case of
being benefited correctly, social psychological damages caused by the crisis, will be reduced
to a minimum.
Goal: It is expected that with the proper placement of temporary settlements, rather than
focusing our planning, based on local capacities, some areas be also provided for reducing
social threats and economic dimensions.
Methodology: The current study is quantitative and based on data analysis. In the field of
methodology, while conducting library studies and exploring the earthquake issue in
historical contexts and field surveys -based on GIS software and hierarchical method (AHP)proper places for temporary settlement, have been prioritized and determined.
Results: research findings indicate that the distance from previous settlements, selected
places for settlement (Available capacities), distance from access pathways, distance from the
relief centers and the crisis centers; were considered as the most important factors influencing
on locating temporary settlements. In Mohtasham's neighborhood, there are open spaces,
deserted and ruined spaces as well as water reservoirs, considered as the potential capacities,
located in a safe area, having the ability to switch to temporary settlements; In such a way
that by designing or rehabilitation them, all the residents can be placed near their residence
site; while providing 16 square meters of living space for each person.
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چکیده
تجارب زلزله های پیشین در ایران حاکی از نبود برنامة اسکان مبتنی بر ظرفیتهاای مکاانی جامعاة سسایبدیاده اسات باه دلیال
سسیبپذیری زیاد بافت های تاریخی و بهمنظاور کااهه هزیناههاای اجتمااعی و اقتصاادی ناشای از سن ،مکاانیاابی اساکان موقات
زلزلهزدگان ،یکی از مهمترین چالههای برنامهریزان به شمار میسید و نیازمند برنامهریازی و باازرراحی اسات باا عنایات باه نااا
کانونی بالاوة موجود ازجمله ابنیة متروکه و زمین های بایر ،برناماهریازی بارای اساکان موقات زلزلاهزدگاان در ایانگوناه بافاتهاا
ظرفیت هایی دارد که در صورت بهرهمندی درست از سنها ،سسیبهای اجتمااعی و ابعااد روحای  -روانای ناشای از وقاو براران باه
کمترین حد ممکن کاهه خواهد یافت انتظار میرود با مکانگزینی درست مرلهای اسکان موقت ،ضمن تمرکاز برناماهریازیهاای
مبتنی بر ظرفیت های مرلی ،زمینههای کاهه مخاررات اجتماعی و ابعاد اقتصادی نیز فراهم شود پژوهه حاضر ،کمای و مبتنای بار
ترلیل داده هاست در حوزة روششناسی ،ضمن انجام مطالعات کتابخانهای و واکاوی موضو زلزله در بافتهای تاریخی و مطالعاات
میدانی مبتنی بر نرم افزار  GISو روش سلسلهمراتبی( ،)AHPمکانهای مناسب اسکان موقت اولویتبندی و تعیین شدهاناد یافتاههاای
پژوهه مبین سن است که فاصله از سکونتگاههای پیشین ،کاربریهای منتخب برای اسکان ،فاصله از شریانهای دسترسای ،فاصاله از
مراکز امدادی و مراکز بررانزا ،مهمترین مؤلفههای اثرگذار در مکانگزینی اسکان موقت به شمار میرود در مرلاة مرتشام فضااهای
باز ،بایر و مخروبه و نیز سبانبارها ظرفیتهای بالاوهای هستند که غالباً در منطاة امن قرار گرفتاهاناد و قابلیات تغییار کااربری را باه
فضاهای اسکان موقت دارند؛ به گونهای که با رراحی یا باززندهسازی سنها ،ساکنان در نزدیکای مرال زنادگی خاود اساکان داده و از
سرانة مطلوب شانزده مترمربعی به ازای هر نفر بهرهمند خواهند شد
واژههای کلیدی :اسکان موقت ،مکانیابی ،بافت تاریخی ،روش سلسلهمراتبی
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مقدمه
در رول تاریخ ،کاشان شاهد زلزله های فراوان و مخربی بوده است؛ از همین رو قدیمیترین ارالعات لرزهخیزی
در ناحیة کاشان مربو به سال  865م است که ری سن ناحیة خراسان غربی ویران شد و ناحیة میاان البارز و دشات
کویر را لرزاند ،اما تلفاتی به بار نیاورد (مهندسین مشاور ناه جهاان  -پاارس)14 -13 :1389 4،؛ همچناین در ایان
مردوده در سال  1775م زمینلرزه ای بخه بزرگی از شهر را ویران کرد و بیه از  1200کشته برجای گذاشات در
سال  1778م نیز ری زمینلرزه ای ،شهر بهکلی تخریب شد و بیه از  8000نفر به کام مار

گرفتاار شادند؛ از ایان

زمینلرزه بهمنزلة مخربترین زلزله یاد میشود پس از سن زمینلرزههای دیگری بین سدة  18و  19میالدی ،باهویاژه
در سال  1844م در ناحیة کاشان رخ داد و موجب ویرانی قسمتهایی از این منطاه شد (سمبرسایز و ملویال:1371 ،
)188 -168؛ به این ترتیب سوابق لرزه خیزی حکایات از سسایبپاذیری شاهر کاشاان دارد؛ همچناین باا توجاه باه
پژوهه های صورتگرفته ،دورة بازگشت برای زمینلرزهای به بزرگی  6ریشتر 250،سال اسات و نظار باه اینکاه از
سخرین زمینلرزة بزر

رخداده در  5کیلومتری این شهر  224سال میگذرد ،وقو دوبارة زمینلارزه در ایان حاوالی

در چند سال سینده مرتمل است (نظری)67 :1388 ،
بافت تاریخی شهر کاشان با داشتن  44370نفر جمعیت و مساحتی بایه از  484هکتاار (مهندساین مشااور باا
اندیشه ،)12 -11 :1389 ،فرسودهترین و سسیبپذیرترین بخه منطاه به حساب میسید که باا کوچا تارین تهدیاد
لرزهای ،با سمار زیاد تخریب و تلفات و همچنین بیخانمانی مواجه خواهد بود
ناحیة کاشان در فالت مرکزی ایران و در نزدیکی گسل رویل زاگرس واقع شاده اسات؛ از ایان رو گسالهاای
متعدد با جهت و رول متفاوت در ناحیه دیده میشوند که عبارتاند از :گسل کاشان ا راوند ،گسل مرنجااب ،گسال
بیابان

و گسل درونه (شکل )1

بندیخطرزلزلهدرسطحشهرستانکاشان(مهندسینمشاورنقش جهان-پارس )15:13891 ،


نقشةپهنه
شکل:1-

 1جلد اول
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بازخوانی تجارب زلزله های پیشین مبین سن است که میان مرال ساکونت و سااکنان سن پیوناد اجتمااعی زیاادی
وجود دارد افراد ری سالیان متمادی خاررات ذهنی خود را مبتنی بر کالبد و مریط شکل دادهاناد و دلبساتگیهاای
مکانی پیدا کرده اند (سرایی و همکاران)19-18 :1395 ،؛ به گونهای که پس از زلزله با ازدستدادن سن مکاان ،ساعی
در بازیابی و بازسازی مکان داشتهاند و دلبساتگی بیشاتری باه مرال سسایبدیاده نشاان دادهاناد و عمومااً دربرابار
جابهجایی و نال مکان به ناا جدید مااومت کردهاند
در بساایاری از تجااارب گذشااته همچااون زلزلااة منجیاال و رودبااار ( 1379هش) ،باام ( 1382هش) و کرمانشاااه
( 1396ه ش) ،مدیریت برران برای رفع این مهم با چالههاای فراوانای روباهرو باوده و گااه باه دلیال تصامیمات
شتاب زده ،زمینة بروز بررانهای بعدی فراهم شده است درماابل دیده شاده اسات باا گارفتن تصامیمات مناساب،
فرایند بازیابی و بازتوانی جامعه در ابعاد اجتماعی ،کالبدی و اقتصادی با سرعت چشمگیری ری شده است؛ بنابراین
مهمترین چاله پیه روی برنامهریزان ،انتخاب مکان استارار است که پس از زلزلاه تصامیمگیاری بارای سن بسایار
دشوار خواهد بود
به نظر می رسد اسکان موقت در مرل ،مهمترین و مؤثرترین گامی است که عالوه بر سرعتبخشیدن به برنامهها،
پایداری اجتماعی به همراه دارد (دانایینیا و زاغیان6-5 :1396 ،؛ عنبری )144 :1383 ،به همین منظور این مهم بایاد
پیه از برران بررسی و برای سن برنامهریزی و متناسب با استانداردها و ظرفیتهای مرلی ،مکانهای اسکان تعیاین
شود با عنایت به دلبستگی موجود بین ساکنان ،پایداری اجتماعی حاکم ،حس تعلق به مرال زنادگی و زمیناههاای
مشارکت های مردمی در بافتهای تاریخی ،انتظار میرود اسکان موقت در این منارق از شایوههاای مرساوم پیاروی
نکند و با تأکید بر برنامه ریازی اساکان در مرال و اساتفاده از ظرفیاتهاای موجاودی کاه امکاان بهارهبارداری و
باززنده سازی پیه از برران دارند ،موضو به صورت چشمگیری در مدیریت برران بافتهای تااریخی ماؤثر واقاع
شود انجام این پژوهه بنا بر دالیل زیر ضروری به نظر میرسد:
 -1زلزلهخیزی شهر کاشان و رخداد زمینلرزههای مخرب در رول تاریخ؛

1

 -2سسیبپذیری زیاد بافتهای تاریخی دربرابر زلزله و درنتیجه سمار تلفات و بیخانمانی زیاد پس از حادثه؛
 -3نبود الگویی کارسمد برای برنامهریزی و مکانگزینی اسکان موقت پس از زلزله براساس ویژگایهاای خاا
بافتهای تاریخی و رویکرد متفاوت اینگونه منارق در این مرحله از مدیریت برران؛
 -4ناشناختهماندن مکانهای اسکان موقت پس از سانره در بافت تاریخی مطالعهشده
در همین راستا پرسههای اصلی پژوهه به شرح زیر است:
 -1مؤثرترین معیارها در مکانگزینی اسکان موقت در مردودة پژوهه چیست؟
 -2در چه نااری از مردودة تاریخی «مرتشم» امکان درنظرگرفتن مراکز اسکان موقت وجود دارد؟
 -3سیا ناا مشخص شده پاسخگوی نیاز افراد بازمانده است یا خیر؟

 1برای ارالعات بیشتر ن  :نیکالس سمبرسیز و چارلز ملویل ،)1371( ،تاریخ زمینلرزه های ایران
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پیشینةپژوهش
موضو مکان یابی اسکان موقت پس از زلزله در بافتهای تاریخی بنا بر دالیلای همچاون دسترسای دشاوار باه
داخل بافت برای امدادرسانی ،بافت متراکم و نیز ویژگیهای رفتاری ساکنان سن ،با توجه به پایداری و پیوناد عمیاق
اجتماعی حاکم ،با سایر بافتهای مسکونی متفاوت است و رویکرد خا

خود را میرلبد؛ در این زمینه باید ضمن

توجه به شرایط موجود ،با تدوین معیارهایی مطلوب و انتخاب نااری مناسب ،بهمنظاور پاساخ باه نیازهاای جامعاة
بازمانده و تراق اهداف توسعة پایدار ،الگویی برای مکان یابی مراکز اسکان موقت در بافتهای تاریخی ارائه شود تا
از این راه زمینههای اسکان همیشگی 1فراهم سید
دربارة مکان یابی اسکان موقت زلزلهزدگان ،پژوهههای متعددی در داخل و خارج از کشور صورت گرفته است
که هری

متناسب با ویژگیهای خا

منارق مطالعهشده ،معیارها و شاخصههای مناسبی را تعیین و این موضاو را

بررسی کردهاند
پژوهه های خارجی در این زمینه عبارتاند از :کیانگ )2004( 2استفاده از مدل ترلیل سلسالهمراتبای در یوسای
کشور چین؛ تودس )2010( 3استفاده از مدل ترلیل سلسلهمراتبی در سدانای ترکیه ،کاتریناا )2011( 4اساتفاده از مادل
ترلیل سلسلهمراتبی در پلو

کشور مادونیه

پژوهه های فراوانی نیز در داخل کشور انجام شده است؛ ازجمله :پژوهه زبردست و مرمدی ( )1384استفاده
از مدل ترلیل سلسله مراتبی در منطاة  11تهران؛ نیرسبادی و کوهبانی ( )1389استفاده از مدل ترلیل سلسلهمراتبی در
نیشابور؛ احدنژاد روشتی و همکاران ( )1390استفاده از مدل ترلیل سلسلهمراتبی در زنجان؛ داداشپاور و همکااران
( )1391استفاده از روش تلفیق فرایند ترلیل شبکهای در منطاة  16تهران؛ گیوهچی و عطار ( )1392اساتفاده از مادل
تاپسیس در منطاة  6شیراز؛ داداش پور و خدابخه ( )1392استفاده از فرایند ترلیل سلسلهمراتبی فازی در منطاة 16
تهران؛ قنبری و همکاران ( )1392استفاده از مدل تاپسیس فازی در تبریز؛ گیوهچای و همکااران ( )1392اساتفاده از
مدل ترلیل سلسلهمراتبی در منطاة  6شیراز؛ نوجوان و همکاران ( )1392استفاده از الگاوریتم فاازی در منطااة یا
تهران؛ ابراهیمزاده و کاشفی دوست ( )1393استفاده از منطق فازی و مدل ترلیل شبکهای در پیرانشهر؛ باوزرجمهری
و همکاران ( )1394استفاده از مدل ترلیل سلسله مراتبی در بخه مرکزی شهرساتان فااروج؛ پیاامراد و وفااییناژاد
( )1394استفاده از سیستم حامی تصمیم گیری در منطاة  8اصفهان؛ زنگیسبادی و همکاران ( )1395اساتفاده از مادل
ترلیل سلسلهمراتبی در منطاة  6اصفهان؛ کالنتری و همکاران ( )1395استفاده از مدل ترلیل سلسلهمراتبای در شاهر
میبد؛ سلطانی و المدرسی ( )1396استفاده از مدلهای سلسلهمراتبی ،روش فازی ،تلفیق مدلهای برهمنهای فاازی و
شبکة استنتاجی فازی در بافت تاریخی یزد
پژوهه اخیر درزمرة نخستین پژوهههایی است که موضو اساکان موقات زلزلاهزدگاان را در بافات تااریخی
بررسی کرده است نظر به اینکه پژوهه های برشمرده بیشتر فنی بوده است ،در این پژوهه مبتنی بر ویژگایهاا و
1
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ظرفیت های موجود در مردودة مطالعاتی ،معیارها و مؤلفههای مکان یابی مراکز اسکان موقات ارزیاابی شاده اسات
با عنایت به مطالعات میادانی صاورتگرفتاه در مرادودة تااریخی مرتشام و نیاز سناالیز معیارهاای مناساب بارای
مکان یابی ،به نظر میرسد مؤلفهها عالوه بر وجاوه فنای ،ریشاه در ابعااد اجتمااعی ،روانشناسای و اقتصاادی دارد
تکیه بر الگوی برنامه ریزی اسکان موقت در بافت تاریخی ،امکان بهرهبرداری از سن فضااها را در پاس از زلزلاه نیاز
فراهم خواهد کرد 
یابیمراکزاسکانموقتدربافتهایتاریخی


مکان
ویژگی های کالبدی مریط شامل تعامالت اجتماعی و معانی هویتی و ذهنیات بار الااای حاس مکاان تأثیرگاذار
است دلبستگی به مکان ،بعدی از کلیت حس مکان و وابستگی عارفی مثبت اسات کاه باین فارد و مکاان توساعه
می یابد این واژه مبین احساس فرد به موقعیت جغرافیایی است که بهرور حسی فرد را باه سن مکاان گاره مایزناد؛
درواقع تجربه ای مثبت از مکان و نتیجة اعتاادات و احساسات مثبتای اسات کاه فارد در فرایناد تعامال باا مکاان و
معنابخشیدن به سن خلق می کند؛ عالوه بر این بین میزان دلبستگی فرد به مکاان و توجاه او باه سن ارتبااری مساتایم
وجود دارد؛ به این معنا که با افزایه دلبستگی فرد به ی

مکان ،میزان توجه و مراقبت فرد از سن نیز افزایه مییابد

(سرایی و همکاران20 -18 :1395 ،؛ Relph, 1976: 20؛ )Altman & Low, 1992: 20؛ بنابراین با توجه به تجارب
گذشته ،با خارجکردن زلزلهزدگان ساکن در بافت تاریخی از مرل زندگی سابق خود و انتاال به مکانهایی ناشاناخته
و بدون هویت برای سنان ،افراد دچار اختالالت روانی ،سردرگمی ،مشکالت اجتماعی و برران تازهای میشاوند کاه
این موضو خلل در سازمان مادیریتی و برناماهریازی بازساازی را در پای دارد؛ بناابراین در شایوة اساکان موقات
زلزله زدگان ساکن در بافت های تاریخی باید به گونه ای متفاوت عمل کرد و با توجه به ویژگی سنان شارایط ویاژهای
را در نظر گرفت
در حوزة مسائل برنامه ریزی شهری ،یکی از موضاوعاتی کاه هام تاابعی از متغیرهاای متعادد و هام متشاکل از
متغیرهای به هم مرتبط و پیوسته است ،موضو مکانیابی و جانمایی سایتهای اسکان موقات اسات کاه از وجاوه
گستردة اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی ،کالبدی و مریطی تاأثیر مایپاذیرد (داداشپاور و همکااران )112 :1391 ،باه
مجموعه اقداماتی که در سن شرایط الزم به منظاور اجارای یا

فعالیات ضاروری از جهاات مختلا

ارزیاابی و در

صورت دستیابی به هدف ،برای اجرای عملیات در مکان انتخابشده اقدام مایشاود ،مکاانیاابی گویناد (وارثای و
رضایی )24 -23 :1391 ،به رورکلی مکان یابی ،فعالیتی است کاه رای سن اساتعدادهای فضاایی و غیرفضاایی یا
سرزمین برای انتخاب مکان مناسب به منظور کاربری خا

ارزیابی و تجزیهوترلیل میشاود در ایان راساتا میازان

موفایت و کارایی عملکرد عناصر شهری به استارار و سازمان دهی عنصر مربو در موقعیت فضایی  -مکانی خا
بستگی دارد که تابع اصول ،قواعد و مکانیسم های مشخصی اسات و رعایاتنکاردن ایان اصاول ،کااهه باازدهی
عملکردی عناصر شهری را به همراه دارد و درنهایت به بروز سسیبها و بالیاای کالبادی و فضاایی مرایط شاهری
می انجامد (پیامراد و وفایی نژاد ) 232 :1394 ،از سوی دیگر از دیدگاه مریط زیستی بهترین مکان استارار برای یا
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نو کاربری ،مکانی است که از سن کاربری کمترین بار و فشار بر مریط وارد سید و خود کاربری نیز کمترین سسایب
یا فشار را از جانب تغییرات مریط زیستی ناشی از استارار خود در سن مکان مترمل شود؛ بنابراین لزوم برنامهریزی،
مدیریت و ارائة راهکارهای مناسب در استارار موقت جمعیت سسیبدیده پیه از وقو زلزله الزامی است (نوجاوان
و همکاران)206 :1392 ،
در ایران معموالً مکان گزینی بارای اساکان موقات شاهروندان باهصاورت تجربای پاس از باروز ساانره بادون
درنظرگرفتن استانداردهای الزم سازمان های امدادرسانی انجام می گیرد بادیهی اسات رعایاتنکاردن مکاانگزینای
اصولی ممکن است فاجعة دیگری حتی به مراتب وخیمتار از ساانرة اولیاه باه دنباال داشاته باشاد (اباراهیمزاده و
کاشفی دوست) 86 :1393 ،؛ همچنین انتخاب مکان مناسب برای استارار اسکان موقت ،مطالعه و بررسی همهجانبهای
را می رلبد؛ زیرا احداث پایگاههای یادشده در موقعیتهای مناساب ،سابب افازایه کاارایی و بهارهوری بیشاتر سن
درراستای دستیابی به اهداف مدنظر به ویژه در شرایط بررانی است (بوزرجمهری و همکاران)3 :1394 ،
مکان یابی اسکان موقت پس از زلزله و برنامه ریزی برای سن پیه از وقو حادثه در کاهه خطرپاذیری دربرابار
سانرة احتمالی مؤثر واقع می شود؛ بهروریکه پیه از حادثه ،منارق مستعد اسکان براسااس معیارهاای متناساب باا
مرل ،شناسایی و پس از سن رراحی و مناسبسازی میشوند تا هنگام وقو حادثة ناگهانی ،مجهولی باه ناام سارپناه
وجود نداشته باشد این موضو سرمایهگذاری مارونبهصرفه در پیشگیری از خسارات و تلفات در سیناده مرساوب
می شود همان رور که پیهتر بیان شد ،بازماندگان با حضور در مرلی کاه باه سن تعلاق دارناد و مرایط سن را کامال
می شناسند ،بهتر بر برران فائق می سیند و شرایط خود را بازیابی میکنند با انتاال افراد به مرلی ناسشنا ،سنهاا را سواره
می خوانند که در این صورت جز تشدید حادثه ازنظر روانی کار دیگری نکردهایم؛ بنابراین از سنجا که بافت تااریخی
بنا بر ماتضیات تاریخی و فرهنگی امکان جابهجایی ندارد ،در صورت اجبار به چناین اماری ،ارزشهاای مکاانی سن
ترت الشعا قرار می گیرد و اصالت خود را از دست میدهد (ابویی و دانایینیا )54 :1390 ،بدین منظور چنانچاه از
ظرفیت های موجود مرلی استفا ده شود ،گام مهمی در جهت حفظ هویت و کاهه شادت براران برداشاته خواهاد
شد؛ بنابراین از سثار منفی تخلیة سسیبدیدگان از مرل زندگی ،عالوه بر بیمیلی و نارضایتی سسیبدیدگان ،دشاواری
ارائة سرویس و خدمات توزیع کاالها ،انتااالنیاافتن دارایایهاای بااارزش ،تخلیاة نیاروی انساانی الزم بارای دورة
ساماندهی و بازسازی از منطاه ،تبدیل سسیب دیدگان زلزله به سوارگان زلزله و افزایه میزان سسیبهای روانی بیشاتر
و دورة بهبود و بازگشت به زندگی عادی نامبردنی است (عنبری)196 :1393 ،
با عنایت به گستردگی بافت های تاریخی در کشور و ظرفیتهای مکانی بالاوه ،برنامة جامعی برای اسکان موقت
زلزله زدگان تدوین نشده است تجارب اسکان موقت در زلزلههای پیشاین نیاز مباین سن اسات کاه رضاایت جامعاة
سسیب دیده را به همراه نداشته و با بروز بررانی جدید ،برران پیشین به فراموشی سپرده و درماابل ابعاد مخاررهسمیز
ناشی از وقو زلزله عمیقتر شده است؛ از این رو موضاو اساکان موقات در بافات تااریخی باه دلیال پیونادهای
اجتماعی ساکنان و ظرفیتهای مکانی زیاد ،زمینة بازگشت سریعتر به شرایط پیه از برران را فراهم میکند 
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روششناسیپژوهش

مکانیابی استارار زلزلهزدگان براساس معیارهایی مناسب و متناسب با شرایط ،ازجمله مجهوالت مدیریت برران
در هر منطاه است که تاکنون برای پاسخ به سن و رفع شبهات در ایان زمیناه و اولویاتبنادی مؤلفاههاای مناساب،
و قاوی

راهحلهای گوناگونی چون روش ترلیل سلسلهمراتبی ) (AHPارائه شده است این فرایند ،روشای منعطا

میان معیارهای تصمیمگیری است و بهمنظور انتخاب بهترین گزیناه از موضاوعات چنادمعیاری در ماواقعی اساتفاده
می شود که چندین شاخص برای تصمیم گیری وجود داشته باشد روش این پژوهه ،ترکیبی و باهصاورت کیفای و
کمی است که بهمنظور ازبینبردن قطعینبودن دادههای ورودی و پرهیز از قضاوت شخصی دربارة اهمیات معیارهاا،
از روش ترلیل سلسلهمراتبی ) (AHPبهره گرفته شده است نخست با تمرکاز بار مطالعاات کتابخاناهای و بررسای
تجارب پیشین ،زلزله و اسکان موقت در بافتهای تاریخی بررسی شاده اسات؛ همچناین باه علات باهروزنرساانی
ارالعات در سازمان های مربو  ،ارالعات مکانی الزم باهصاورت میادانی جماعسوری و بارای پاردازش در مرایط
نرم افزاری سماده شده است؛ سپس مؤلفه های مؤثر بر مکانیابی معرفی و الیههای  GISبرای هریا

از ایان معیارهاا

تولید شده است الیه ها برای ارزیابی از حالت برداری به حالت رستری 1تبدیل و سپس با توجاه باه ملزوماات الزم
برای مکان یابی فاصله گذاری 2شده اند در این مرحله هریا

از معیارهاا براسااس فواصال باهدساتسماده تعیاین و

ارزش گذاری شده است بدین منظور الیهها براساس ارالعاات دریاافتی و نظار کارشناساان ربااهبنادی دوبااره 3و
درنهایت به تولید ناشة هری

از معیارها منجر شده است شکل ( )2مدل مفهومی پژوهه را نشان میدهد 

مدلمفهومیپژوهشمبتنیبرتحلیلسلسلهمراتبی(نگارندگان )1397،

شکل:2-




1
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3
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محدودةتاریخیمحتشم
مردودة تاریخی مرتشم با داشتن  5484نفر سکنه (مهندسین مشاور با اندیشه ،)11 :1389 ،یکی از مرلاههاای
هفت گانة تاریخی کاشان است که شبکة ارتباری ارگانی

دارد و باه لراات تعادد فضااهای بااز و سبانباار درزمارة

غنیترین بخههای بافت تاریخی شهر است (شکل  )3

کاربری هادرمحدودةمحتشم(نگارندگان )1397،

شکل:3-



وتحلیلیافتههایپژوهش


تجزیه
معرفیمعیارهایمؤثردرمکانیابیبهینةمراکزاسکانموقتدرمحدودةمطالعاتی

مهمترین مسئله در مکان یابی اسکان موقت ،تعیین معیارهای مناسب است که بدین منظور شناخت کامال عوامال
تأثیرگذار همچون عوامل اجتماعی ،فرهنگی ،جغرافیایی ،سیاسی و اقتصادی الزم است کوتاهی در شناخت هریا
از عوامل ممکن است باعث ناکارایی مکان بر گزیده و بروز پیامدهایی در حین یاا پاس از اساکان موقات شاود باا
درنظرگرفتن ویژگی های اصلی که باید مکان مناسب اسکان موقت داشته باشد ،عوامل تأثیرگذار در مکانیابی اسکان
موقت تعیین می شود (نوجوان و همکاران )211 :1392 ،درواقع نیازهای مربو به استارار کاربریهاای مختلا

در

مرل مناسب ،همان معیارهای انتخاب یا معیارهای مکانیابیاند مکانیابی مناسب وقتی صورت میپذیرد که ارزیابی
دقیق ،همگون و سریع از جذابیت مکانهای مختل

برای کاربری خاا

وجاود داشاته باشاد (زنیاان)31 :1390 ،

هرقدر عوامل شناسایی شده با واقعیتهای زمینی تطابق بیشتری داشته باشد ،نتایج مکانیابی رضایتبخهتر خواهاد
بود این عوامل با توجه به مؤلفه های اثرگذار در انتخاب مکان مناسب برای مراکز اسکان پس از زلزله متفاوت اسات
(سلطانی و المدرسی) 7 :1396 ،؛ بنابراین مشخصات مرلی و احتیاج ساکنان شهر ،اسااس تعیاین معیارهاای مکاانی
کاربری زمین شهری به شمار میروند (کالنتری و همکاران)229 :1395 ،
در تعیین معیارهای برگزیدة این پژوهه صرفاً معیارهای شهری ،عملکردی و کالبدی در نظر گرفته شدهاناد کاه
به رور مستایم بر شرایط اسکان اثرگذارند بر این اساس معیارهای میزان فاصله از ساکونتگاه پیشاین ،کااربریهاای
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برگزیده برای اسکان ،فاصله از شریان های دسترسی و معابر ،فاصله از مراکاز امادادی و فاصاله از مراکاز برارانزا،
معیارهای برگزیدهای هستند که حوزة نفوذ و اثرگذاری سنها تجزیهوترلیل شده است

میزانفاصلهازسکونتگاهپیشین
زبان برنامه ریزی در بافتهای تاریخی به دلیل وابستگیهاا و تعلاق خاارر باه مکاان ،تکیاه بار الگاوی زیسات
همسایگی و نیز همانندی های فرهنگی و اجتماعی ،کاری دشوار و در حاوزة اساکان موقات نااممکن خواهاد باود
تجارب پیشین زلزلههای بهوقو پیوسته در منارق تاریخی ازجمله منجیال و رودباار ( 1369هش) و بام ( 1382هش)
نشان می دهد ساکنان بافت های تاریخی به دلیل یادشده به اسکان در نزدیکی مرل زندگی خود تمایل دارناد توجاه
به این مهم در بازتوانی سسیب دیدگان بسیار مهم و حیاتی است بازماندگان با حضور در مرلی که به سن تعلق خاارر
دارند ،بهتر با برران کنار می سیند و در فرایند بازسازی و بازتوانی مشارکت میکنند؛ همچنین این موضو تا حدودی
درراستای افزایه امنیت و کنترل منطاه و حفظ مایمل

موجود در زیر سوار مؤثر واقع میشود؛ ضمن سنکه با توجه

به الگوی نامنظم و تراکم زیاد ساختمانی در حاشیة بافتهای تاریخی ،با وقو برران ،ورود به ایان مناارق و ارائاة
خدمات از بیرون از مردوده مشکل است؛ بدین منظور نیاز است زلزلهزدگان با فاصلة کمی از خانة سسیبدیده و در
کنار سشنایان و مرلة خود ساکن شوند؛ بنابراین در انتخاب مرل اسکان هرچه فاصله از مراکز مرلی کوتاهتار شاود،
امکان دستیابی به نتیجه ای بهینه بیشتر خواهد شد؛ به هماین منظاور در ترلیال صاورتگرفتاه (شاکل  ،)4اولویات
انتخاب با مرل هایی است که در فاصلة کمتری با مراکز اصلی خرد مرلههای داخلی مردودة مرتشم قرار گرفتهاند
بر همین اساس با افزایه فاصله با دامنة  900-0متر از مرلهای مشخصشده ،ارزش انتخاب کاهه مییابد

بندیدوبارةفاصلهازسکونتگاه هایپیشین(نگارندگان)1397،

شکل :4-
طبقه

هایبرگزیدهبرایاسکان(ظرفیتهایبالقوه)


کاربری
یکی از نکات مهم در امر مکان یابی ،شناسایی اراضی و کااربریهاای مساتعد موجاود در بافات تااریخی بارای
بهره برداری درراستای تراق اهداف مدیریت برران و اسکان زلزله زدگان اسات تکیاه بار ظرفیاتهاای مکاانی در
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موقعیت مداخالت و در سطح وسیع در پایداری اجتماعی مرله ناه حائز اهمیتای دارد بادین منظاور نیااز اسات
ظرفیت های کاربردی و م ناسب برپایی مراکز اسکان ،پیه از حادثة احتمالی شناسایی و مناسبسازی شوند در بافت
تاریخی مرتشم درصد چشمگیری از وضع موجود را زمینهای باز ،باایر و مخروباه دربرگرفتاهاناد کاه باهصاورت
پراکنده در کل بافت قرار دارند این فضاها به دلیل نو مالکیت (غالباً عمومی) و مساحت زیاد از ناا مستعد بارای
اسکان زلزلهزدگان به شمار میسیند
هایمستعدبرایبهره برداریدراسکانموقت(نگارندگان )1397،


زیربنایکاربری
جدول:2-
تعدادقطعات میانگینمساحتتقریبیقطعات(مترمربع) کلمساحتتقریبیقطعات(مترمربع)
210

390

87000

با بهرهگیری از این ظرفیتهای بالاوه که به لرات سرانه درصد جالاب تاوجهی را باه خاود اختصاا

دادهاناد،

امکان اقدام درراستای مدیریت اسکان موقت فراهم میشود
سب انبارها دستة مهم دیگری از کاربری ها در سطح مرلهاند با توجه به اهمیت این عنصار در تاأمین سب شارب
مردم در گذشته ،بیشتر سنها از تمام ناا مرله دردسترس بودهاند فضای پیرامونی سنها نیز از مهمترین فضااهای بااز
مرله به شمار می رود این بناها ،ساختمانی مسترکم با ظرفیت جالب توجه و مستار در زمین دارند فرایند رراحای
و ساخت سنها به گونهای است که فشار ناشی از سب درون مخزن را ترمل کناد و رای دهاههاای مختلا

دربرابار

زلزله های زیادی نیز مااومت سازه ای از خود نشان دادهاند  1در مردودة مطالعاتی یازده سبانبار باا ساازه و ظرفیتای
بسیار زیاد وجود دارد که در حال حاضر کاربری ندارند ،اما با تاویت و مناسبسازی ،امکان بهرهبرداری از ظرفیات
مخزن و مرورة پیرامون سنها در مدیریت اسکان و ارائة خدمات پس از زلزلة احتمالی مراق میشود (شکل )5

انبارهابه منزلةظرفیتبالقوهدراسکانموقت(نگارندگان )1397،

شکل:5-موقعیتقرارگیریآب

 1تنها سثار برجایمانده از دوران پیه از زمینلرزههای مخرب کاشان ،سبانبارها هستند که این مطلب خود به تنهایی نشان از پایداری این ابنیه دربرابر زلزله دارد در
تجارب زلزله های پیشین در ناا مختل

ایران ،سب انبارها و سایر ابنیة زیرزمینی ،سالم یا با سسیب نسبتاً کمی پابرجا ماندهاند برای ارالعات بیشتر ن  :مرتضوی

تکنولوژیآبرسانیکویر:قناتوآبانبار ،راه و ساختمان ،شمارة 25 - 18 ،7

مهدیسبادی ،سید مصطفی و باقری ،مژده،)1385( ،
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مکانیابی


مشخصات این سبانبارها و ظرفیت سنها در جدول ( )2نمایه داده شده است (جدول )2
مشخصاتآبانبارهایمحدودةتاریخیمحتشم(نگارندگان )1397،

جدول:2-
مساحتتقریبیمحوطة

نامآبانبار


محله

1

چهلدختران

چهلدختران

100

2

مرتشم

مرتشم

300

8

آبانبار(مترمربع)


مساحتتقریبیمحوطة



نامآبانبار


محله

7

میرنشانه

پاقپان

100

پاپ

250

پاپ

آبانبار(مترمربع)


3

پاقپان

پاقپان

150

9

پشت عمارت

پشت عمارت

150

4

سیاند

سیاند

150

10

دو مسجدان

مرتشم

250

5

پامنار

درب یالن

250

11

حاجی مرمدباقر

سرسنگ

300

6

سرپله

سرپله

150

2150

مجموعمساحت

عالوه بر این سب انبارها درزمرة مهمترین شاخص هاای بافات تااریخی مرتشام باه شامار مایروناد کاه ازنظار
نشانه شناسی ،در زمان برران نیز مؤثر واقع میشوند با توجه به شکل ( ،)5این اماکن در مراکز مرل و شااهراههاای
مردوده واقع شده اند و بیشترین و بهترین دسترسیها را دارند؛ ضمن سنکه کاربریهای ارراف سبانبارهاا ،کمتارین
تراکم را دارد و هنگام وقو زلزله سبب انسداد مسیر ،کندی در خدماترسانی و عبورومرور نخواهاد شاد؛ بناابراین
سب انبارها به همراه فضاهای باز مرلی ،زمین هاای مخروباه و باایر ،باا توجاه باه ظرفیات فاراوان (جادول  1و ،)2
دسترسی مناسب و نیز پایداری دربرابر زلزله ،بهمنزلة فضاهایی شناختهشده مورد توجاه قارار مایگیرناد و براسااس
استانداردها و الگوهای رفتاری ساکنان ،فضاهایی مناسب برای اسکان بازماندگان پس از زلزلة احتمالی خلق میکنناد
(شکل )6



بندیدوبارةکاربریهایبرگزیده برایاسکان(نگارندگان )1397،

شکل :6-
طبقه

فاصلهازشریانهایدسترسیومعابر

شریان های دسترسی و معابر از مهمترین عوامل انتخاب مکان مناسب برای اساکان موقات ،امدادرساانی و ارائاة
خدمات اند؛ همچنین الزم است مراکز اسکان موقات بارای ساهولت در امدادرساانی و ارائاة خادمات ،در نزدیکای
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شریان های دسترسی و معابر واقع شوند چنانچه این مهم به درستی مراق شود ،در صورت مسدودنشدن معابر پاس
از زلزله ،ناا مختل

بافت به ویژه مراکز اسکان با یکدیگر مرتبط و دسترسی زلزلهزدگان به سایر کاربریهاا میسار

میشود
شکل ( )7موقعیت شریان ها و معابر را نسبت به بافت مسکونی نشان می دهد در این ترلیل با درنظرگرفتن دامنة
 0-22.5متر به منزلة مبنا ،اولویت انتخاب با سن دسته مکانهایی است که فاصلة کمتری با شریانهای دسترسی دارند؛
یعنی با فاصله از هر معبری ،احتمال انتخاب کاهه مییابد

شریان هایدسترسیومعابر(نگارندگان )1397،

طبقهبندیدوبارةفاصلهاز
شکل :7-

فاصلهازمراکزامدادی
ستهنشانی ها و درمانگاه ها ازجمله مراکز مهم خدماتی در زمان برران هستند که قرارگیری مراکز اساکان موقات
در شعا عملکرد و دسترسی سنها بسیار ضروری و از نکات قوت برنامهریزی به شمار میسید با توجاه باه تجاارب
پیشین ،هنگام وقو برران در بافتهای تاریخی عالوه بر امدادرسانیهای سازمانیافته که حوزههای برنامهریز انجاام
می دهند ،امداد مردمی و مشارکت های مرلی نیاز باه کما
قسمت های مختل

براران مایسیناد؛ ضامن سنکاه منطباق بار ضاوابط در

مرله ،شیرهای هیدراتة سبرسان تعبیه شده است که هنگاام ستاهساوزی باا سارعت عملیاات

نجات و ارفای حریق امکانپذیر است
در بافت تاریخی مرتشم ی

مرکز درمانی و ی

پایگاه ستهنشانی فعال وجود دارد که از ظرفیتهای مهم ایان

مردوده به حساب می سید و در زمان برران احتمالی کل بافت مدنظر را پوشه مناسب مایدهاد (شاکل )8؛ بادین
منظور با مبنا قراردادن دامنة  900-0متر ،ارزش مکانی هری

از کاربریها برای انتخاب مشخص شد بر این اسااس

اولویت با مرلهایی است که کمترین فاصله را با مراکز امدادی دارند
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مکانیابی


طبقه بندیدوبارةفاصلهازمراکزامدادی(نگارندگان )1397،
شکل :8-

فاصلهازمراکزبحرانزا

پمپ بنزین ها و تأسیسات شهری ازجمله مراکز بررانزا در منارق مختل

به شمار میروند بهمنظاور جلاوگیری

از خطرات ناشی از سنها در زمان وقو زلزله الزم است تا مرالهاای ساکونت شاهروندان فاصالة اساتاندارد داشاته
باشند؛ از این رو باید در جانمایی مراکز اسکان موقت دقت الزم اعمال شود
در بافت تاریخی مرتشم فاط ی

پمپ بنزین فعال و چند اتاق

تأسیساتی در ناا حاشیهای این مردوده قارار

گرفته است شکل ( )9فاصلة تأسیسات شهری را از مردودة مرله نشان می دهد در این ترلیل ،اولویت انتخاب باا
سن دسته از کاربریهایی است که در فاصلة بیشتری از مراکز یادشده قرار گرفتهاند بدین منظور با درنظرگرفتن دامنة
 900-0متر فاصله از مراکز بررانزا ،احتمال انتخاب افزایه مییابد

فاصلهازمراکزبحرانزا(نگارندگان)1397،

طبقهبندیدوبارة 
شکل :9-

سلسلهمراتبی)(AHPوروشمقایسةزوجی

محاسبةوزنمعیارهابراساسمدلتحلیل
پس از رباه بندی دوبارة معیارها و تهیة ناشة تفکی  ،وزن سنها تعیین و براساس اوزان باهدساتسماده ،ترکیاب و
تلفیق الیه ها صورت گرفت (جدول  )3و درنهایت ناشة نهایی تولید شد برای بهدستسوردن وزن معیارها براسااس
) ،(AHPبا تعیین ماتریس ماایسة زوجی (جدول  )4پرسهناماهای تهیاه شاد و متخصصاان مادیریت براران سن را
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تکمیل کردند بر این اساس هر سطح نسبت به عنصر مربو به خود در ساطح بااالتر باهصاورت زوجای براسااس
جدول زیر با استفاده از نظرات شفاهی افراد ماایسه و درنهایت به تولید جدول ماتریس ماایساة زوجای و همچناین
تعیین امتیاز نهایی معیارها منجر شد 
جدول:3-تعیینارزشمعیارهانسبتبهیکدیگر) (saaty, 1980: 121
بینفواصل مطلوبیتیکسان
2،4،6،8

1

کمیمطلوبتر


مطلوبیتزیاد

مطلوبیتبسیارزیاد

کامالًمطلوبتر

قضاوتشفاهی

3

5

7

9

مادار عددی

ماتریسمقایسةزوجیبههمراهوزنمعیارهابراساسمدلتحلیلسلسلهمراتبی(نگارندگان)1397،

جدول:4-
فاصلهازسکونتگاه

کاربری

فاصلهازشریان فاصلهازمراکز فاصلهازمراکز

امتیاز

پیشین

کاندیدا

دسترسی

امدادی

بحرانزا


نهایی

فاصلهازسکونتگاهپیشین

1

3

5

9

7

0.50278

کاربریبرگزیده

0.33333

1

3

7

5

0.2603

فاصلهازشریاندسترسی

0.2

0.33333

1

5

3

0.1343

فاصلهازمراکزامدادی

0.11111

0.14285

0.2

1

0.33333

0.03478

فاصلهازمراکزبحرانزا


0.14285

0.2

0.33333

3

1

0.06784
1

مجموع


آمدهازمدلتحلیلسلسلهمراتبی

به 
دست
ترکیبالیههابراساساوزان 

در این مرحله الیه های رباه بندی دوباره براساس امتیاازات و نتاایج مساتخرج از مادل پیشانهادی ) (AHPو باا
استفاده از ابزار  Raster calculatorدر ابزار  ،Spatial Analyst toolsدر مریط ) (GISبا هم ترکیب شده و درنهایت
ناشة نهایی مکانیابی مدنظر به دست سمده است 

مکانیابینهایی(نگارندگان)1397،
شکل :10-
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مکانیابی


رهیافت هاای حاصال از شاکل ( )10و موقعیات کااربری هاای برگزیاده در مرلاه (شاکل  )6نشاان از انطباا
کاربری های برگزیده و مکان یابی نهایی دارد؛ به تعبیری بیشتر فضاهای برگزیده در منطااة امان قارار گرفتاهاناد کاه
درراستای بهبود شرایط اسکان موقت و براساس ضوابط و قوانین ،باید مناسبسازی و رراحی شوند بدین ترتیب با
توجه به ملزومات مکان یابی مراکز اساکان موقات ،امکاان اساتفاده از ظرفیات سبانبارهاای موجاود (حادود 2150
مترمربع زیربنا ،به همراه حجم مخازن) و فضااهای بااز ،باایر و مخروباه (حادود  87000مترمرباع و  210قطعاه باا
میانگین  390مترمربع) وجود دارد میزان فضای کاربردی به هماراه ویژگایهاای جمعیتای مرادوده در جادول ()5
بررسی شده است
جدول :5-ارزیابیجمعیتوظرفیتفضاهادرمحدودةمطالعاتیبرایاسکانموقت(نگارندگان)1397،
جمعیتساکندر

مساحتتقریبیقطعات

آبانبارها
ظرفیتتمامی 

مجموعمساحتتقریبیمناسب

محدوده

(مترمربع)

(مترمربع)

(مترمربع)

5484

87000

2150

89150

با توجه به جمعیت ساکن در مردودة تاریخی مرتشم ( 5484نفر) و وجاود  11سبانباار باه هماراه  210قطعاه
فضای باز ،بایر و مخروبه با ظرفیتی حادود  87000مترمرباع بارای اساکان ،براسااس مکاانیاابی صاورتگرفتاه و
معیارهای برگزیده به ازای هر نفر حدود  16مترمربع فضا وجود دارد که این سمار در ماایسه با شرایط اسکان موقات
در زلزلههای پیشین ،از حیث کالبدی و فراکالبدی بسیار مطلوبتر به نظر میرسد
نتیجهگیریوپیشنهادها

با عنایت به تجارب مدیریت برران در گذشته و جابهجانشدن زلزلهزدگان در بافتهای تاریخی و تمایل سنها باه
اسکان در مرل ،نیاز است پیه از وقو حادثه ،منارق امن و مناسب برای برپاایی مراکاز اساکان موقات در بافات
مدنظر براساس معیارهای متناسب و همچنین بهرهگیری از ظرفیتهایی با قابلیت ماندگاری پس از حادثه شناسایی و
سمادهسازی شوند تا از رخداد پیامدهای ثانوی جلوگیری شود
در پاسخ به پرسههای اصلی پژوهه ،مؤثرترین معیارها در مکانیابی اسکان موقات در مرادودة مطالعااتی ،باا
توجه به موقعیت فضایی و همچنین تأثیرگذاری شهری ،عملکردی و کالبدی عبارتاند از :فاصله از ساکونتگاههاای
پیشین ،کاربری های برگزیده برای اسکان (ظرفیت های موجود) ،فاصله از شریانهاای دسترسای و معاابر ،فاصاله از
مراکز امدادی و فاصله از مراکز بررانزا
ترلیل ها حاکی است (شکل  )10بخه چشامگیری از مکاانهاای برگزیاده (سبانبارهاا ،فضااهای بااز ،باایر و
مخروبه) در منطاة امن قرار گرفته اند که امکان بهره برداری از سنها بهمنزلة ظرفیتهایی بالاوه درراستای بهبود شرایط
اسکان موقت و پیه از برران ،سمادهسازی ،مااوم سازی و رراحی سنها برای برپایی فضای زیستی وجود دارد
در این مااله بررسی پایداری سب انبارها مدنظر نبوده است؛ بلکه به بهرهمندی از ظرفیتهای بالاوة سنهاا باهمنزلاة
عاملی پدافندی درراستای اسکان زلزله زدگان توجه شده است؛ بر این اساس با درنظرگرفتن جمعیت فعلای باه ازای
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هر فرد سانره دیده حدود  16مترمربع فضا وجود دارد که در قیاس با تجارب پیشین اسکان موقت ،سرانة مطلوبی به
نظر میرسد و الگوی مناسبی برای تعمیمپذیری برنامهریزیها برای سایر مرلهها به شمار میسید (جدول )5
آیندهپژوهی

در این پژوهه به اسکان موقت در بافت تاریخی و بهره مندی از ظرفیت سبانبارها و فضاهای باز مرلی بهمنزلة
مهمترین مؤلفه های اسکان موقت توجه شده است که در فرایند تأمین سرپناه امکان رراحی یا مناسبسازی دارند با
توجه به گستردگی موضو و لزوم تردید ابعاد پژوهه ،بررسی ساایر وجاوه امکاانپاذیر نیسات و الزم اسات در
پژوهه های ستی ابعاد اجتماعی و اقتصادی موضو بهمنزلة مباحث مهم و کلیدی مدنظر قرار گیرند چنانچه موضو
از این زوایا توجیه پذیر باشد ،تراق پذیری ایدة اسکان موقت در بافت تاریخی جامعیت الزم را خواهد داشات و در
تصمیمگیریهای کالن نیز با سن موافات خواهد شد
تقدیروتشکر
پژوهشگران بر خود الزم میدانند از مساعدت سقای دکتر رسول حیدری سروشجانی ،اساتادیار گاروه جغرافیاا و
اکوتوریسم دانشگاه کاشان ،در انتخاب مدل تصمیمگیری سپاسگزاری کنند
منابع
لرزههایایران ،ترجمه :ابوالرسن رده ،انتشاارات سگااه،
 -1سمبرسیز ،نیکالس و ملویل ،چارلز ،)1371( ،تاریخزمین 
چاپ اول ،تهران674 ،
 -2ابراهیم زاده ،عیسی و کاشفی دوست ،دیمن ،)1393( ،مدیریتبحرانومکاانیاابیبهیناةپایگاههاایاساکان
استفادهازمنطقفازیومدلتحلیلشبکهای(مطالعةموردی:شهرپیرانشهر) ،جغرافیا و مخااررات

موقتبا
مریطی ،شمارة  ،12دانشگاه فردوسی مشهد104 -85 ،
 -3ابویی ،رضا و دانایینیا ،احماد ،)1390( ،نقاشمشاارکتمردمایدرکااهشخسااراتناشایاززلزلاهدر
بافتهایتاریخی ،مرمت و معماری ایران ،شمارة  ،2دانشگاه هنر اصفهان62-53 ،

 -4احدنژاد روشتی ،مرسن ،جلیلی ،کریم و زلفی ،علی ،)1390( ،مکاانیاابیبهیناةمحالهاایاساکانموقات
دیدگانناشیاززلزلهدرمناطقشهریبااستفادهازروشهایچنادمعیارهو(GISمطالعاةماوردی:

آسیب
شهرزنجان) ،ترایاات کاربردی علوم جغرافیایی ،دورة  ،11شمارة  ،23دانشگاه خوارزمی61 - 45 ،
مکانیابیبهینةپایگااهاساکانموقاتدر

 -5بوزرجمهری ،خدیجه ،جوانی ،خدیجه و کاتبی ،مجیدرضا،)1394( ،
مدیریتبحراننواحیروستایی(نمونةمطالعاتی:بخشمرکزیشهرساتانفاارو ) ،جغرافیاا و مخااررات
مریطی ،شمارة  ،16دانشگاه فردوسی مشهد19 -1 ،
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کمکبهمدیریتبحرانزلزلهبامکانیابیمراکزاسکانموقات

 -6پیام راد ،داوود و وفایی نژاد ،علیرضا،)1394( ،
بااستفادهازیکسیستمحامیتصمیمگیریGISمبنا(مطالعةماوردی:منطقاة8اصافهان) ،علاوم و فناون
ناشهبرداری ،دورة  ،5شمارة  ،2انجمن علمیمهندسی ناشهبرداری و ژئوماتی

ایران246 -231 ،

تحلیلفضاییومکانیابیمراکازاساکان

 -7داداش پور ،هاشم ،خدابخه ،حمیدرضا و رفیعیان ،مجتبی،)1391( ،
موقتبااستفادهازتلفیقفرایندتحلیالشابکهایANPوساامانةاطالعااتجارافیاایی ،GISجغرافیاا و
مخاررات مریطی ،شمارة  ،1دانشگاه فردوسی مشهد131 -113 ،
یابیسایتهایاسکانموقاتباااساتفادهازفرایناد


مکان
 -8داداش پور ،هاشم و خدابخه ،حمیدرضا،)1392( ،
تحلیلسلسلهمراتبیفازی( FAHPمطالعةموردی:منطقةتهران) ،جغرافیا و برنامهریزی ،سال  ،17شمارة ،46
دانشگاه تبریز90 -67 ،
موقتزلزلهزدگانساکندربافتتااریخی


سنجیاسکان

امکان
 -9دانایی نیا ،احمد و زاغیان ،مرمدعلی،)1396( ،
کاشانازطریقبهرهگیریازظرفیتآبانبارها ،پنجمین کنفرانس ملای پاژوهههاای کااربردی در مهندسای
عمران ،معماری و مدیریت شهری ،دانشگاه خواجهنصیر ،تهران
مکانیابیمراکزامدادرسانیدرشرایطوقاوعزلزلاهوروش

 -10زبردست ،اسفندیار و مرمدی ،عسل،)1384( ،
ارزیابیچندمعیاریبااستفادهاز ،GISهنرهای زیبا ،شمارة  ،21دانشگاه تهران16 -5 ،
تحلیلجارافیاییومکانیابیمراکزاساکانموقات

 -11زنگی سبادی ،علی ،نسترن ،مهین و مؤمنی ،زیبا،)1395( ،
شهریدربحرانهایمحیطیباااساتفادهاز(GISمطالعاةماوردی:منطقاة6شاهراصافهان) ،جغرافیاا و
برنامهریزی ،سال  ،20شمارة  ،56دانشگاه تبریز169- 149 ،
برنامهریزیسکونتگاههایموقتدرشهرتهرانپسازوقوعزلزلاةاحتماالی(ماورد

 -12زنیان ،بهاره،)1390( ،
مطالعاتی:منطقة10تهران،محلةبریانک -هفتچنار) ،پایانناماة کارشناسای ارشاد ،اساتاد راهنماا :فالحای،
علیرضا ،گروه پژوهشی بازسازی پس از سوانح ،دانشکدة معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی ،تهران
شاخصهایتعلقمکانیساکنانبافت

 -13سرایی ،مرمدحسین ،اشنویی ،امیر و روستا ،مجتبای ،)1395( ،ارزیابی
قدیمشهرکاشان ،جغرافیا و برنامهریزی مریطی ،سال  ،27شمارة  ،2دانشگاه اصفهان34 -17 ،
سایتهاایامدادرساانی

 -14سلطانی ،زینب و المدرسی ،سید علای ،)1396( ،تعیینمکانمناطقاسکانموقتو
پساززلزلهدربافتتاریخیشهریزدباااساتفادهازFAHP،FUZZY LOGIC،AHPو ،GISسماایه
شهری  -منطاهای ،شمارة  ،22دانشگاه سیستان و بلوچستان20-1 ،
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 -15عنبری ،موسی ،)1383( ،بررسیعملکرداجتماعسازمانیامدادونجاتکشوردرمدیریتفاجعةبم ،رارح
پژوهشی مؤسسة سموزش عالی علمیکاربردی هالل ایران ،جلد دوم :پیمایه (ارزیاابی ماردم) ،جمعیات هاالل
احمر جمهوری اسالمی ایران
 -16عنبری ،موسای ،)1393( ،جامعهشناسیفاجعه؛کندوکاویعلمیدربارةحوادثوسوانحدرایران ،مؤسساة
انتشارات دانشگاه تهران ،چاپ دوم ،تهران494 ،
 -17قنبری ،ابوالفضل ،سالکی ملکی ،مرمدمهدی و قاسمی ،معصومه ،)1392( ،مکانیابیبهینةپایگاههایاساکان
موقتزلزلهزدگانبارویکردفازی(مطالعةموردی:شهرتبریز) ،امداد و نجاات ،ساال  ،5شامارة  ،2مؤسساة
سموزش عالی علمیکاربردی هالل ایران69 -52 ،
مکانیابیاسکانموقتبااساتفاده

 -18کالنتری ،مرسن ،سرکارگر اردکانی ،علی و المدرسی ،سید علی،)1395( ،
ازفازیسازیمتایرهاوفرایندتحلیلسلسلهمراتبیدرمحیط(GISموردشناسای:شاهرمیباد) ،جغرافیاا و
سمایه شهری  -منطاهای ،شمارة  ،20دانشگاه سیستان و بلوچستان244 -223 ،
 -19گیوه چی ،سعید ،عطار ،مرمدامین ،رشیدی ،ابراهیم ،حصااری ،اصاغر و نصابی ،نساترن ،)1392( ،مکاانیاابی
اسکانموقتپساززلزلهبااساتفادهازGISوتکنیاک( AHPمنطقاةشاششاهرشایراز) ،مطالعاات و
پژوهههای شهری و منطاهای ،سال  ،5شمارة  ،17دانشگاه اصفهان118 - 101 ،
گیریچندمعیارهدرمکانیاابیاساکان


هایتصمیم

کاربردمدل
 -20گیوه چی ،سعید و عطار ،مرمدامین،)1392( ،
موقتپساززلزله(مطالعةموردی:شهرشیراز) ،مدیریت برران ،شمارة  ،2دانشگاه مال اشتر43 -35 ،
 -21مرتضوی مهدی سبادی ،سید مصطفی و باقری ،مژده ،)1385( ،تکنولوژیآبرسانیکویر:قنااتوآبانباار ،راه
و ساختمان ،شمارة  ،7تهران25 - 18 ،
 -22موحد ،علی ،امانپور ،سعید و نادری ،کاوه ،)1390( ،بازاریابیگردشگریشهریبراساسبرنادیابیباامادل
فرایندتحلیلسلسلهمراتبی)((AHPمطالعةموردی:شهرکرمانشاه)،برنامهریزی فضاایی ،ساال  ،1شامارة ،3
دانشگاه اصفهان36 -17 ،
 -23مهندسین مشاور با اندیشه ،)1389( ،طرحبهسازیونوسازیبافتفرساودةکاشاان ،رارح تفصایلی شاهر
کاشان ،چاپ اول160 ،
 -24مهندسین مشاور ناه جهان -پارس ،)1389( ،طرحتوسعهوعمران(جاامع)شاهرکاشاان ،جلاد  2 ،1و ،3
سازمان مسکن و شهرسازی استان اصفهان ،چاپ اول1499 ،149 ،177 ،
شناسیوسازوکارگسلهایفعالپیراماونشاهرکاشاان ،بنیااد مساکن


شرحزمین
 -25نظری ،حمیاد،)1388( ،
اناالب اسالمی (پژوهشکدة سوانح ربیعی)  ،انتشارات مرکز ترایاات ساختمان و مسکن ،چاپ اول ،تهران71 ،
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