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  چكيده
يكـي از  شان به دليل بروز بحـران،  يا بخشي از شهروندان درخارج از محيط سكونت دائمي اقامت موقّت تمام

انتخـاب محـل    .شـود كه تحت عنوان اسكان موقت از آن ياد مي ريزي و مديريت بحران استموارد مهم در برنامه
و بهينـه، از   رسـاني مطلـوب  ها، مديريت زمـان و هزينـه بـراي خـدمات    مناسب جهت اسكان با توجه به دسترسي

    بـا توجـه بـه اسـتعداد     ، شـهر جيرفـت و عنبرآبـاد    در اين پـژوهش  ضروريات مديريت بحران در اين مقطع است.
ناشي از زلزله  ةديدآسيب هايت جمعيتهاي استقرار موّقيابي محلي به منظور مكانيعنوان الگوبه ،خيزي بااللرزه

 25، ازتحليلي -در چارچوب روش تحقيق توصيفي ،اساسبراين .استانتخاب و مورد مطالعه قرار گرفته ،احتمالي
برگرفته از شرايط طبيعي، زيرساختي، اقتصادي و اجتمـاعي شـهر بـوده، اسـتفاده      كه يابي،ر در امر مكانمؤّث فاكتور

لفيق فـازي و  انجام عمليات ت و براي منطق فازي مكاني و هاي اطالعاتسيستم ها، ازشده و در رابطه با تلفيق داده
گيـري چنـد   در مسائل آنـاليز تصـميم    ArcGISافزار هاي نرميابي اسكان موقت، با توجه به قابليتعمليات مكان

ـ   دار، نقشـه سپس با استفاده از روش تركيب خطـي وزن  .معياره، استفاده شد و دسـت آمـده، تلفيـق    ههـاي فـازي ب
قطعـه   29جيرفت و عنبرآباد، در محدودة شهر  دهدق نشان مينتايج اين تحقي مكانهاي مناسب  شناسايي گرديدند.

مكان در شهر جيرفـت   7قطعه ( 12ها و مساحت مورد نياز، تعداد شرايط هستند كه پس از تطبيق با كاربريواجد 
  .مكان در شهر عنبر آباد) به عنوان مكان مناسب جهت استقرار جمعيت در زمان بحران پيشنهاد گرديد 5و 

  

  .يابي، اسكان موقت، زلزله، سيستم اطالعات مكاني، منطق فازيمكان كليدي:هايواژه

                                                                 

  15/6/1394پذيرش نهايي:                                                                      26/3/4139دريافت مقاله: ∗ 

   hsen.elaghi@gmail.commo                                       :مسئول ةنشاني پست الكترونيك نويسند∗∗ 
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  مقدمه -1 

 يكي از سوانحي است كه به سبب شرايط خاص جغرافيايي، كشور ما را دائماً ،زلزله

درصد تلفات  6سال گذشته،  25آمارهاي رسمي در  دهد. بر پايةمورد تهديد قرار مي

ريشتري  6هر سال يك زلزله  ،طور ميانگينبوده است و به، ناشي از زلزله انساني كشور

دهد تر در كشور رخ ميدرجه در مقياس ريش 7يك زلزله به بزرگي  ،و هر ده سال

   ژئوفيزيك دانشگاه تهران). نگاري كشوري، مؤسسة(مركز لرزه

   ساختي و        اي از كرة زمين قرار دارد كه از نگاه زميناستان كرمان در منطقه

هاي حاصل از تكوين ، يكي از پديدهلرزهزمين بسيار ناآرام و پرتكاپو است. ،خيزيزلزله

افتد و تعيين ارتباط يي كه اتفاق ميهالرزهناختي يك ناحيه است و بررسي زمينشزمين

ند نقاطي را كه احتمال تواساخت (تكتونيك)، ميخصوص با زمين، بهشناسيبا زمين

ترين عامل در وقوع تا حدودي مشخص كند. مهم ،ر آن زياد استلرزه دوقوع زمين

ها به سلگ .ها هستندها و به عبارت ديگر گسل، شكستشناسيزلزله از لحاظ زمين

رند و شناخت ّثؤت زلزله مهم و مند زلزله و شديآدر فر ،نيزم عنوان نقاط شكست

گسل كوهبنان در  ري رساند.ايز يخي مناطق زلزلهيرا در شناسا تواند مامي ،هاسلگ

 170غربي به طول شرقي جنوبجهت شمال شرقي شهر كرمان قرار گرفته كه باشمال

شرقي شهر كرمان امتداد نان وارد استان گرديده و تا شمالكيلومتر از شمال شهر كوهب

در امتداد  ،هاي كوهبنان، كيانشهر، زرند، ريحانشهر، خانوك، چترود و كرمان. شهردارد

هاي زلزلههاي استان است كه ترين گسل، يكي از فعالاين گسل. ين گسل قرار دارندا

يك واقعيت اساسي در  .)1386(مطالعات آمايش استان، مخربي نيز به بار آورده است 

، كار چنداني وقوع ، در لحظةاين است كه در مواجهه با چنين حوادثي ،مورد اين سوانح

توان خنثي نمود ريزي از قبل ميكه اثرات آنها را با برنامهيدر حال توان انجام داد؛نمي

  ).6-7: 1976(آندرو،  يا به حداقل رساند

 »زلزله از يناش بحران تيريمد« قاتيتحق به ،زلزله با مقابله يبرا بشر يهاكوشش

 وقوع از پس ،قتيحق در و است دهيگرد منجر ،شوديم يمتعدد مراحل شامل خود كه

 اوضاع يسازيعاد و طرف كي از آن از يناش بحران ةدامن ساختن حدودم يبرا زلزله
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 ،يقبل يآمادگ صورت در فقط كه است افتهيسازمان يرفتار به ازين ،گريد طرف از

» موقت اسكان« بحران تيريمد مراحل از. داشت خواهد را الزم ياثربخش و ييكارا

 كه است آن از يحاك تجربه). 4: 1372 ران،يا يعيطب سوانح با مقابله ةمطالع مركز( است

 عوامل ،تموّق گاهسكونت جاديا ةنامبر آغاز زمان در نشوند، نيمع قبل از ضوابط اگر

. گذارديم اثر آن تيفيك بر مختلف انواع به و كرده دخالت برنامه در ينيبشيپ رقابليغ

 يبندتياولو بحران، در يريپذبيآس زانيم شناخت ،يقبل يآمادگ براي عامل نيترمهم

 آن بروز امكان كه ييخطرها مهار و يريگشيپ براي ييهاحلراه كردن مشخص و

   ).23: 1369 ،ياهر( است رود،يم

 ضرورت ،خيزلرزه ، به دليل قرارگيري در يك پهنةهاي جيرفت و عنبرآبادشهرستان

ز زلزله را هاي انساني و اجتماعي ناشي اريزي دقيقي براي كاهش آسيبمطالعه و برنامه

هاي مسئول در مديريت كند. يكي از مسائلي كه همواره مورد توجه سازمانطلب مي

هاي ت جمعيتاستقرار اضطراري يا موّق برايبحران قرار دارد، انتخاب مكاني 

 ،ت شهروندانگزيني براي اسكان موّقمعموالً مكان ،در ايرانديده از سوانح است. آسيب

 ، بدون در نظرگرفتن استانداردهاي الزم به وسيلةوز سانحهبه صورت تجربي پس از بر

گزيني صحيح ديهي است عدم رعايت مكانب گيرد.رساني انجام ميهاي امدادسازمان

   تر از سانحة اوليه به دنبال داشته باشد.ي به مراتب وخيمديگري حّت ممكن است فاجعة

، زدهبحران يك شهر زلزلهگرفتن مراحل مديريت ، تحقيق حاضر با درنظراز اين رو

هاي اسكان احداث اردوگاه ، براييابي فضاهاي مناسبمكان سعي در پرداختن به مسئلة

زيرا در  كند؛ت بيشتري پيدا ميت اهمياسكان موّق ، مسئلةت را دارد. در شهرهاموّق

ت، وسعت مناطق با سطح خرابي گسترده، در مناطق شهري به مراتب زمان اسكان موّق

ت، قبل از وقوع سانحه و در اسكان موّق يابي برايمناطق روستايي است. مكانر از بيشت

 ، برنامةتواند كمك شاياني كند تا مديران پس از وقوع سانحهريزي ميبرنامه مرحلة

رسده داليل زير ضروري به نظر ميانجام اين پژوهش ب ون داشته باشند.عملياتي مد:  

  ها.هاي مكرر در اين شهرستانگسل و رخداد زلزلهـ نزديكي اين دو شهرستان به 
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گزيني اسكان موقّت پس از سانحه در ريزي و مكانـ فقدان يك الگوي كارآمد براي برنامه

  هاي جيرفت و عنبرآباد.شهرستان

  ها.هاي اسكان موقّت پس از سانحه در اين شهرستانـ ناشناخته ماندن مكان

يابي فضاهايي براي تأمين يك الگو براي مكانترين هدف اين تحقيق، ارائة مهم

يابي به نيازهاي اولية اجتماعي و فيزيكي بازماندگان منظور دستاسكان موقّت، به

شود. اين سانحة زلزله است كه بالفاصله پس از طي مرحلة اسكان اضطراري شروع مي

اجتماعي امر با توجه به معيارهاي كامالً مشخص و نيز عوامل فيزيكي، محيطي و 

هاي خوبي زدگان، پژوهشصورت خواهد پذيرفت. در رابطه با اسكان موقّت زلزله

اي كه به وسيلة اسفنديار زبردست و عسل محمدي با توان به مطالعهانجام گرفته، كه مي

و روش  AHP يابي مراكز امدادرساني در شرايط وقوع زلزله با استفادهعنوان مكان

نمود. در پژوهش موردنظر، با استفاده از  انجام شده، اشاره  GIS ارزيابي چند معياري

يابي مراكز امدادرساني براي انجام عمليات نجات در شرايط وقوع ، به مكانAHPروش

پذيري آن در مقابل زلزلة احتمالي، شهرداري تهران و ميزان آسيب 11زلزله در منطقه 

طالعة ديگري، صمدزاده و ). در م1: 1384 پرداخته شده است (زبردست و محمدي،

منظور مديريت حوادث يابي اسكان موقّت، بهمكان«اي با عنوان همكاران، مقاله

از سيستم «هاي اطالعات مكاني هوشمند، كارگيري سيستمغيرمترقبه بر مبناي به

هاي متعدد آنها در حل مسائل منطق فازي، كه قابليت،  GISاطالعات مكاني مبتني بر

يابي استفاده شده گيري براي مكانبه اثبات رسيده، به منظور تصميم پيچيدة مكاني

ها، ها، درمانگاهاست. عوامل تأثيرگذار در اين تحقيق: فاصله از مراكز درماني (بيمارستان

ها و مراكز هاي تقليل فشار گاز و برق، فاصله از ايستگاهاورژانس (فاصله از ايستگاه

ها و مساحت فضاي سبز در ين و گاز، ارتفاع ساختماننشاني، فاصله از پمپ بنزآتش

  ). 10:1384نظر گرفته شده است (صمدزاده و همكاران، 

در منطقه يك » يابي مراكز امداد و اسكانمكان«اسالمي نيز، پژوهشي با عنوان 

هاي مناسب براي استقرار مراكز امدادرساني پس شهرداري تهران به منظور تعيين مكان

        لرزه) ارايه كرده است. در اين پژوهش، معيارهاي ويژه (زمينران، بهاز وقوع بح
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يابي مراكز امداد و اسكان را مشتمل بر چهار شاخص ايمني، كارايي، اثربخشي و مكان

هاي خطرساز انسان، داند. وي عناصري چون خطرات طبيعي، كانونبودن مي مجهز

بودن به مراكز درماني،  بودن زمين، نزديك ها، مناسبپذيري حوزهشبكة معابر، آسيب

بندي ها تقسيمنشاني و مراكز نظامي و انتظامي را بر اساس شاخصهاي آتشايستگاه

 هاي اطالعاتي و با كرده و سپس با در نظرگرفتن استانداردهايي متعارف براي اليه

تقرار مراكز امداد و ها را براي اسگيري از سيستم اطالعات جغرافيايي، بهترين مكانبهره

  .)12: 1385 اسكان تعيين نموده است (اسالمي،

زدگان با توجه به هاي اسكان موقّت زلزلهمحل بهينة يابياين مقاله، مكاناز هدف 

معيارهاي متنوع طبيعي و انساني (شيب، حريم گسل، دسترسي مناسب به مراكز نظامي، 

تواند به نحوي باعث ايجاد ن معيارها ميدرماني، آموزشي و ...) است كه هر كدام از اي

            هاي پرخطر شود و با توجه به تنوع معيارهاييك محيط آرام، امن و دور از محيط

            هاي معتبر كه يكي از مدل AHP كار رفته در اين پژوهش، با استفاده از مدلبه

ترين اراضي و مناسب ق شدهكار رفته در پژوهش، تلفييابي است، معيارهاي بهمكان

  .زدگان شناسايي شدت زلزلههاي اسكان موّقبراي ايجاد مكان

 

  يابي اسكان موّقت در مواقع زلزلهمعيارهاي مورد مطالعه براي مكان



46        3شمارة   مطالعات نواحي شهرية نشري 

  شناسيها و روشداده -2

  آماري و متغيرها جامعة -1- 2

رهاي مورد متغيهاي جيرفت و عنبرآباد و شهرستان ،آماري در اين پژوهشجامعة 

با توجه به وضعيت  ،تيابي اسكان موّقر در امر مكانمعيارهاي مؤّث ، كليةمطالعه

عالوه بر در ادامه بدان پرداخته خواهد شد؛  مورد مطالعه است كه به تفصيل محدودة

آماري يابي از جامعةر در امر مكانت معيارهاي مؤّثبه منظور تعيين ميزان اهمي ،اين

 ،هاي جيرفت و عنبرآبادصان مديريت بحران و آشنا با شهرستانمتخص كلية دربرگيرنده

 ها بهره گرفته شده است. با توجه به محدود بودننامه بين آنتوزيع پرسش از طريق

مورد مطالعه، نگارندگان با وجود پيگيري  مرتبط با موضوع و محدودة متخصصين

شنامه توزيعي در ميان كارشناسان موجود پرس 16ق به اخذ اطالعات از تنها موّف ،فراوان

  ن مورد پيمايش قرار گرفته است.صاآماري متخص، كل جامعةشده و بر اين اساس

درصد استان را  65/4كيلومتر مربع معادل 8602شهرستان جيرفت با وسعت حدود 

 دهستان، 14بخش،  4 مركز شهري، 3به خود اختصاص داده است. اين شهرستان داراي 

 ،متر از سطح دريا 600تا  400دشت جيرفت با ارتفاع  .ادي داراي سكنه استآب  762

آمار و اطالعات استانداري (دفتر هاي داخل ايران است ترين دشتارتفاعاز جمله كم

 56/2معادل  ،مربعكيلومتر 4699آباد با وسعت حدود شهرستان عنبر ).1391كرمان،

در قسمت جنوب شرقي استان است و درصد مساحت استان را به خود اختصاص داده 

كيلومتر فاصله دارد.  258مركز آن شهر عنبرآباد و تا شهر كرمان  .كرمان واقع شده است

 رودبارجنوبو از جنوب به شهرستان  و بم ن شهرستان از شمال به شهرستان جيرفتيا

ر آمار (دفت گردد.غرب به دهستان اسفندقه منتهي مي و از ريگانو از شرق به شهرستان 

  ).1391و اطالعات استانداري كرمان، 

  روش و ابزار گردآوري اطالعات -2- 2

 ، در مرحلةتحليلي خواهد بود. در اين راستا ـ، توصيفيروش انجام اين پروژه

اي و همچنين مطالعات و هاي اوليه، از مطالعات كتابخانهآوري اطالعات و دادهجمع
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نامه بين خبرگان مرتبط با نظران و توزيع پرسشا صاحبهاي ميداني، مصاحبه ببرداشت

  موضوع مورد مطالعه، استفاده فراوان خواهد شد.

  
    عنبرآباد در تقسيمات سياسي كشوريموقعيت شهرستان هاي جيرفت و  -1شكل 

 هاروش تجزيه و تحليل داده - 2-3

افزار رمبا استفاده از مدل فازي و ن ،ها در اين پژوهشروش تجزيه و تحليل داده

ArcGIS هاي مناسب ، براي انتخاب محلبر اين اساس به صورت تركيبي خواهد بود؛

شود؛ پس از يابي تهيه ميكانت، در ابتدا معيارهاي الزم براي اين ماسكان موّق براي

اندركار مديريت يابي، طبق نظر كارشناسان خبره دستمكان تهية اين معيارها، در مرحلة

شود. به علت هاي امتيازدهي بر اساس اين معيارها تعيين ميبازسازي، چارچوب

هاي اوليه در محيط يت مكاني اكثر اطالعات، بررسيخصوصGIS  با توجه به امكانات

پس از آمادگي  گيرد؛سير اطالعات مكاني، صورت ميافزار در تحليل و تفاين نرم

فاده از فرامين موجود در هاي مختلف بر اساس معيارهاي گوناگون منطقه، با استاليه

  شود.يابي اوليه انجام مي، مكانArcGISافزار نرم
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  بحث -3

بايد به هر يك از عوامل   ،ثرهاي هر يك از عوامل مؤپس از تعيين محدوده و نقشه

ي در كمك بزرگ ،هاود كه انتخاب آگاهانه و صحيح وزندر هر كاربري وزني داده ش

استفاده  كه از سه طريق قابل اجرا است: نمايد.ا ميهجهت تعيين مكان درست كاربري

  .اي به طور توأماستفاده از دانش كارشناسي و داده، اياستفاده از دانش داده، از دانش كارشناسي

  هافاصله از راه -1- 3

ت به اسكان موّق ، براييابي محل مناسب، به عنوان عامل مهم در مكانهاي اصليراه

متر فاقد وزن و  70به عنوان حريم راه به طول  ،اول گرديد. طبقةبندي پنج كالس طبقه

شوديزان از راه اصلي فاصله گرفته مي. در طبقات بعدي به هر ماستت اهمي، ت اهمي

  يابد.آن كاهش مي

  هاي اصليشرياناز فاصلهي دهوزن -2جدول 

  اهميت طبقات  طبقات به متر  رديف

1  70-0  0  

2  1000-71  9  

3  5000-1001  7  

4  10000-5001  5  

5  21000-10001  3  

  )1394محاسبات پژوهشگران، (مأخذ: 

  
  هاي اصلي بر اساس مدل فازيدهي فاصله از شرياننقشة وزن -2شكل 
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  آبادجيرفت و عنبرهاي در شهراز مراكز شهري  فاصله -2- 3

شده كيلومتر در نظر گرفته  60 ،حداكثر فاصله مجاز بر اساس ضوابط اعالم شده

از  ،ت به شهر مربوطه نزديك باشداست. هر چه محل احداث اردوگاه اسكان موّق

فاصله از شهر به پنج  ، نقشةبر اين اساس ؛ت و وزن بيشتري برخوردار خواهد بوداهمي

  بندي گرديد.شرح ذيل طبقه كالس به

  يشهر مراكز از فاصلهي دهوزن -3جدول 

  اهميت طبقات  طبقات به متر  رديف
1  5000-0  9  

2  10000-5001  7  

3  15000-10001  5  

4  20000-15001  3  

5  30000-20001  1  

  )1394محاسبات پژوهشگران، (مأخذ: 

  
  دهي فاصله از مراكز شهري بر اساس مدل فازينقشة وزن -3شكل 

  فاصله از گسل -3- 3

ب هاي مخر، هر سال شاهد زلزلهخطر ايرانكرمان به عنوان يكي از مناطق پر استان

 خسارات مالي زيادي را نيز به ،و ويرانگري است كه عالوه بر خسارات جاني فراوان

ترين . از مهمر استهاي بم و زرند بيانگر اين اماستان تحميل نموده است كه زلزله
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ها هستند كه حفظ فاصلة مناسب و ، خطوط گسل يا شكستثر در زلزلهعوامل مهم مؤ

ي در كاهش خطرات ناشي از تواند تا حدود زياد، ميهاي تعيين شده از گسلحريم

-و فاصله از گسل و نيز ضوابط ساختت حفظ حريم با توجه به اهمي ر باشد.ّثزلزله مؤ

  بندي گرديد.م و به پنج كالس به شرح ذيل طبقهفاصله از گسل ترسي وساز،  نقشة

  گسلاز فاصلهي دهوزن -4جدول 

  اهميت طبقات  طبقات به متر  رديف
1  800-0  0  
2  2000 -801  3  
3  5000 -2001  5  
4  10000-5001  7  
5  15000-10001  9  

 )1394محاسبات پژوهشگران، (مأخذ: 

  
  دهي فاصله از گسل بر اساس مدل فازينقشة وزن -4 شكل

  هاتلفيق نقشه -3-4

بندي را هاي پهنه، الزم است ابتدا نقشههاي داده شدهها با وزنبراي تلفيق نقشه

ل) تبديل نمود. پس از تبديل (پيكس رستري ، به دادةد اختصاص داده شدهاساس كبر

محاسبات  و آناليز فضايي رستري با استفاده از به دادة ArcGIS10ها در محيط نقشه

تركيب و تلفيق  )WLC( روش فازينظر با يكديگر بر اساس  هاي موردنقشهرستري، 

  .)5 كلش( ها توليد گرديدنقشة حاصل از تركيب نقشه و
  



 ۵١                  ... زلزله مواقع در موقت اسكان يهااردوگاه يابيمكان                        1394 تابستان

 

  

 
 نقشة تركيب و تلفيق فاكتورها براساس مدل فازي -5شكل 

 ،مناطق با باالترين امتياز انتخاب گرديد كه در اين مرحله ،پس از توليد نقشه

زمين در قطعه  11قطعه زمين در شهر جيرفت و  18قطعه زمين ( 29تعداد  مجموعاً

  دهد. مناطق را نشان مي ت اينهاي زير موقعيشهر عنبرآباد) انتخاب شد. نقشه

  

  
 بر اساس مدل فازياسكان در شهرهاي جيرفت و عنبرآباد  نقشة مناطق مناسب اوليه -6شكل 
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اراضي موجود و نيز تطبيق با هاي كاربري هاي انتخاب شده با توجه به نقشهزمين

هاي ورزشي از يك سو و ها و زمينها، باغسبز، پارك هاي خالي، فضاهايزمين

مورد ارزيابي مجدد قرار گرفته و  ،بينيت قابل پيشاستقرار جمعي برايساحت مناسب م

مكان در شهر  5شهر جيرفت و  مكان در 7مكان به عنوان مكان مناسب ( 12 نهايتاً

  گردد.هاي زير پيشنهاد ميت در زمان بحران، مطابق نقشهاستقرار جمعي برايآباد) عنبر

  

 
  بر اساس مدل فازي يينها مناطق نقشة -7 شكل

  گيرينتيجه -4

 كه است درك قابل و ملموس چنانآن هابحران در RSو  GIS هايهنقش ضرورت

 ديدگاه تغيير ،دارد تاهمي آنچه اما ؛رسدينم نظر به آن گسترش و بسط ضرورت

 بروز در يجغرافياي اطالعات سيستم يك تاهمي و نقش به امر مجريان و مسئولين

 به يدهخدمات و يرسانخدمت نقش ،مجريان عنوان به كه يمسئولين. ستا هابحران
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 ديد يك توانندينم مسلماً ،امر متصديان و مجريان. دارند عهده به را زدهبحران افراد

 اين توانديم دقيقاً كه است يسيستم GIS. باشند داشته بحران به مدتكوتاه و جانبهيك

 بهترين به گوناگون يهاريزيبرنامه يط را دمدتبلن و جانبههمه ديد ييعن ؛كمبود

 چنين بروز صورت در را مناطق ساير و شهروندان و شهر و دهد انجام ممكن صورت

 و مشكالت با و داشتهنگه آماده دارد، وجود نيز آن وقوع احتمال كه ،آينده در يمشكالت

ت و اهاي اسكان موّقيابي فضمكان .نكند گرفتار ابعاد اين در ييهايريزبرنامه عدم

ريزي پيشگيرانه در برابر ي شهرها براي نهادينه شدن برنامهپتانسيل محيط مطالعة

خيزي ديدي علمي و نگاهي سيستمي است. با توجه به لرزهخسارات زلزله، مستلزم 

ريزي كاهش خسارات اي، لزوم برنامهت پايين سيستم مقابلهباالي شهرهاي ايران و كيفي

   .ير استزلزله چشمگ

بهينه  فضاهاييابي مكان معيار متنوع طبيعي و انساني 25با توجه به  ،در اين پژوهش

گرفت. نتايج اين  باد صورتزدگان شهرهاي جيرفت و عنبرآت زلزلهبراي اسكان موّق

باال و عدم  پذيري نسبتاً، به دليل آسيبدهد در بخش مركزي اين شهرهامطالعه نشان مي

در  ت وريزي اسكان موّقكمترين قابليت ممكن براي برنامه اي ارزش،فضاي كافي و دار

و در عين حال  به دليل دارا بودن فضاي باز كافي ،اين شهرها حاشية مناطق ،مقابل

  .ديدگان دارنداستقرار آسيببهتري را براي  هاي اطراف، پتانسيل نسبتاًسازگار با كاربري

  پيشنهادها

ريزي، نيازمند جلب و جذب مشاركت مردمي است؛ ت برنامهطور كلي موفقيت اقداما به

اي طرح گردند كه نه تنها در تناقض با منافع شخصي گونهها بايد بهها و برنامهبنابراين، سياست

هاي تشويقي در راستاي كسب حداكثر مشاركت ها و سياستمردم قرار نگيرند؛ بلكه محرّك

  شهروندان در نظر گرفته شوند.

-خطرات بالقوه در شهرها، خطوط انتقال و توزيع گاز است كه در زمان بحران مييكي از 

بنابراين،  .سوزي، نشت گاز، انفجار و غيره ايجاد نمايدتواند خسارات زيادي را در نتيجة آتش

هاي قطع هوشمند حساس به لرزه گونه خطوط بسيار حياتي است. نصب سيستمسازي اينايمن
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تواند تا حدود زيادي، ايمني شبكة گاز شهري را تضمين گاز شهري مي در مناطق اصلي توزيع

  نمايد.

پذيري هاي مقابله با آسيبريزي در شهر، مطالعات زلزله و راهدر هرگونه مطالعه و برنامه

  در مقابل آن گنجانده شود.

جه به دهد و با توكه زلزله، معموالً وسعت بسيار زيادي را تحت تأثير قرار مياز آنجايي

تواند نزديكي بسيار زياد شهرها و نقاط جمعيتي در بين اين دو شهرستان، وسعت فاجعه مي

بسيار فراتر از يك شهر باشد؛ لذا هماهنگي و ارتباط مستمر بين مسئولين مديريت بحران 

  شهري در شهرهاي همجوار ضروري است.

زلزله و ابعاد  رساني دقيق به عموم، درخصوص وجود خطرآموزش عمومي و آگاهي

العمل مناسب هاي موردنياز خانوارها و شهروندان در زمينة عكسگوناگون آن و ارائة آموزش

  در مقابل زلزله (چه قبل از وقوع آن و چه درهنگام وقوع آن).

هاي انتخاب شده، به منظور اسكان در نظرگرفتن تجهيزات و خدمات ضروري در مكان

هاي ها؛ از قبيل مشخص كردن محل فرود بالگرد، سرويسانها و بوستموقّت؛ خصوصاً پارك

بهداشتي، منابع آب و ... تا در صورت وقوع حادثه، نيازي به صرف وقت براي تأمين آنها نبوده 

  و در روند امدادرساني سريعتر اختاللي ايجاد نشود.

مكان  سازي) مرتبط باهاي اضطراري (شامل شبكة راه تخليهتأسيس و توسعة شبكه راه

  هاي امن براي استقرار.

هايي براي كاهش خطر سيالب و جلوگيري از آن مناطقي كه مسيل رودخانه از ايجاد برنامه

  گذرد (مانند محدودة مورد مطالعه).آنها مي

شود و از حساسيت و اهميت كمتري هايي كه در ايام محدودي از سال استفاده ميكاربري

ديدگان يا استقرار موقّت ر موقّت براي اسكان موقّت سانحهبرخوردار است، مي تواند به طو

هاي يك كاربري مهم ديگر، براي ادامة حيات شهري مورد استفاده قرار گيرد؛ مانند زمين

  ورزشي، مدارس و ...

تعيين دقيق ابعاد و نيازهاي اجرايي و نيازهاي زيستي (حدود ابعاد، سرانه متر مربع براي 

هاي مربوطه، با هاي مورد استفاده براي سكونت موقّت از سوي سازمانهر نفر و غيره) واحد

هاي آب و هوايي و فرهنگي هر منطقه كه نقش بسيار اساسي در مكان يابي توجه به ويژگي

  اسكان موقّت خواهد داشت.
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شود براي نيل به هدف مديريت بحران ناشي از زلزله، يك برنامة استراتژيك توصيه مي

ها، حدود اصلي ف جامع مديريت بحران طراحي شده، خطوط كّلي فعاليتبراي كسب اهدا

ها و اقدامات اساسي و كليدي را كه بايد براي نيل به اهداف انجام عمليات ترسيم و اولويت

شوند، تعيين كرد و به مقولة اسكان موقّت سانحه ديدگان در خالل اين برنامه جامع نگريسته 

  خصوص صورت گيرد.ريزي در اين شده و برنامه
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