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 مقدمه

هاي ناشي از بالياي طبيعي قرار دارند. بالياي طبيعي،  امروزه بسياري از شهرهاي جهان، در معرض خطرات و آسيب

کند و در اين وضع، شيرازه زندگي روزمره   عملي از طبيعت، با چنان شدتي است که وضعي فاجعه انگيز ايجاد مي

هاي پزشکي و  يجه به غذا، پوشاک، سرپناه و مراقبتشوند و درنت  ناگهان گسيخته شده و مردم دچار درماندگي مي

گردند. بالياي   عوامل و شرايط نامساعد محيط محتاج مي در مقابلهاي زندگي و محافظت  پرستاري و ساير ضرورت

زلزله، سيل، يخبندان،  ازجملهاست که در اثر فرآيندهاي طبيعي  نشده ينيب شيپطبيعي شامل آن دسته از سوانح 

در  آنچه (11: ١١١٩آيسان و همکاران،. )پيوندد  ي، هجوم حشرات و ... به وقوع ميسال خشک، فشان تشآگردباد، 

افتد، عالوه بر خسارات جاني و مالي، خسارات اجتماعي فراواني است که به دنبال   زمان وقوع حوادث اتفاق مي

هايي براي اسکان  بيني و اجراي مکان دارد. با توجه به اهميت بسيار باالي مقوله مسکن و سرپناه براي بشر، پيش

، بلکه داراي تقدم و الويت اساسي است. يکي از ريناپذ تناباجزلزله( امري  ژهيو بهموقت آسيب ديدگان از حوادث )

ي جدي براي اسکان ها ينيب شيپريزي و اجرايي،  سيستم برنامه در هرريزان بخش مديريت بحران  وظايف مهم برنامه

هاي جدي جسمي، روحي  آسيب در آستانهبدون سرپناه متعارف  دار داغو  دهيد بيآسانسان  چراکهاضطراري است. 

ي خوراندها پس، شاهد دهيد بيآسزمينه جامعه  نيدر ا موقع بهي صحيح و نيب شيپعدم  در صورت. استرواني  و

آيندهاي رواني بعد  هاي آتي خواهد بود. امروزه مسئله پس فعلي و نسل دهيد حادثهبراي نسل  جبران رقابليغمنفي و 

. به است افتهي توسعهريت بحران در کشورهاي هاي مدي هاي اصلي متوليان بخش از بروز حوادث يکي از دغدغه

در حائز اهميت بسياري  شده ينيب شيپي ها مکاني و اسکان موقت آسيب ديدگان در ابي مکانهمين دليل نقش 

ي براي ابي مکان معموالً(. در ايران و اکثر نقاط جهان ٠٩1٣:٠1٣حسيني،) .استي شهري و شهرسازي زير برنامه

هاي امدادرسان  گرفتن استانداردهاي الزم توسط سازمان در نظراسکان موقت شهروندان پس از بروز حادثه، بدون 

ي صحيح، ممکن است فاجعه ديگري حتي ابي مکانگيرد. بديهي است عدم رعايت   تجربي انجام مي صورت به

ي ديگر از ديدگاه محيط زيستي، بهترين مکان استقرار داشته باشد. از سو به دنبالاز سانحه اوليه  تر ميوخ مراتب به

براي يک نوع کاربري، مکاني است که از آن کاربري، کمترين فشار بر محيط وارد آيد و خود کاربري نيز کمترين 

شود زيستي ناشي از استقرار خود در مکان مزبور متحمل  آسيب يا فشار را از جانب تغييرات محيط

ريزي، مديريت و ارائه راهکارهاي مناسب در استقرار موقت جمعيت  ابراين لزوم برنامه(. بن١٠٩:٠٩11صادقي،)

ي با توجه به مخاطرات طبيعي متفاوت ابي مکانقبل از وقوع حوادث الزامي است. همچنين بديهي است  دهيد بيآس

ست، در زلزله و رانش زمين مثال در مخاطرات ناشي از سيل بايد دور از نواحي سيل گير و نواحي پ عنوان بهبوده و 

ريزي و  (. با توجه به گسترش حوادث طبيعي، لزوم برنامه٠٩٣١قنبري وهمکاران،گيرد )در مناطق دشت صورت 

امين است ) ريناپذ اجتنابتدوين ضوابط و معيارهاي اسکان موقت آسيب ديدگان در داخل فضاي شهري 

تواند کمک شاياني   ريزي مي برنامه در مرحلهوقوع سانحه و يابي جهت اسکان موقت، قبل از  (. مکان1٩:٠٩٣٠زاده،

خصوص  استان مازندران و به(. ٠٩1٩اسدي،باشند )کند تا مديران پس از وقوع سانحه برنامه عملياتي مدون داشته 

طبق است. بر  ياديز اريبس يعيخود بروز حوادث طب ييهوا و و آب ييايجغراف طيبا توجه به شرا زين يشهرستان سار

مورد حوادث همچون  ٣١از  شيب ٠٩٣١ تيلغا ٠٩٣٩از سال  يبحران مازندران در شهر سار تيريآمار اداره کل مد
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طبق آمار موسسه  نيهمچنو  اتفاق افتاده يخشکسال ،يطوفان، سرمازدگ ن،يجنگل، رانش زم يسوز زلزله، آتش ل،يس

. شرايط خاص احساس شده است يدر شهر سارزلزله  ٠١ش از يب ريسال اخ ٩١ يدانشگاه تهران ط کيزيژئوف

ريزي و تدوين ضوابط  هاي ناشي از آن و نيز گسترش عمودي و افقي شهر، لزوم برنامه شهرستان ساري و محدوديت

کند. با عنايت به مطالب   مي ريناپذ اجتنابديدگان در داخل فضاي شهري را  و معيارهاي اسکان موقت آسيب

 مطروحه زير پاسخ دهد: سؤاالتالذکر اين پژوهش بر آن است تا به  فوق

 معيارهاي اصلي و اساسي جهت اسکان موقت بازماندگان از حوادث در شهر ساري کدامند؟ 

 يابي بهينه اسکان موقت در شهر ساري تأثير و وزن بيشتري دارد؟ کدام عوامل طبيعي در مکان 

 ها در شهر ساري کدامند؟ ديده هاي بهينه چندمنظوره، جهت اسکان موقت حادثه مکان 

 پیشینه پژوهش

هاي فازي  ي اسکان موقت با استفاده الگوريتمابي مکاني تحت عنوان ا مطالعه ( در٠٩٣٠مهدي نوجوان و همکاران ) 

ي و در تکنولوژي شگرف اه شرفتيپ غمر يعلبه بررسي روش انتخاب مکان اسکان موقت پرداخته و نشان دادند که 

ي و سالطبيعي چون زلزله، سيل، خشک رمترقبهيغهاي قرون گذشته، هنوز انسان در برابر حوادث  دستيابي به ناممکن

ي کاهش شدت اين ها راه. يکي از گردد يمخسارات و تلفات مالي بسياري را متحمل  گاهيوب گاه... ناتوان است و 

 بازماندگان از اين حوادث با توجه به معيارهاي مناسب انتخاب مکان است. تر عيسراثرات اسکان موقت هرچه 

با  زدگان زلزلههاي اسکان موقت  ي بهينه پايگاهابي مکاني با عنوان ا مطالعه ( در٠٩٣١ابوالفضل قنبري و همکاران ) -

خطر زلزله در شهر تبريز جهت کاهش ميزان خسارات ناشي از زلزله به اين ي ها يبند پهنهرويکرد فازي با بررسي 

پس از وقوع زلزله، احداث  بارن ايزراهبرد اصلي و ابتدايي مديريت بحران براي کاهش اثرات  کهنتيجه رسيده است 

ي در شهرهاشهري،  ي کاربري اراضيزير برنامهبنابراين، در ؛ است زدگان زلزلههاي اسکان موقت براي اسکان  پايگاه

هاي امداد و نجات و  هاي متناسب با خطر زلزله همچون پايگاه ي کاربريابي مکاني مانند تبريز، بايد به زيخ زلزله

 اسکان موقت متناسب با تعداد جمعيت و شرايط جغرافيايي شهر مبادرت ورزيد.

اطالعات  ستميبا استفاده از نقشه و س نيزم يريپذ بيآس زانيکردن م دايبا عنوان پ يقيدر تحق( ١١١1وو ) نگيکوئ -

خطوط  يچون نحوه پراکندگ ياصل يارهايمع يريو با بکار گ AHP يسلسله مراتب ليتحل نديو فرا GIS ييايجغراف

 شهر يريپذ بينقشه آس هيمربوطه به ته يارهايرمعيزو  هيو ابن تيتراکم جمع ،يشهر يها ابانيخ ،يشهر قطار درون

 اند. پرداخته نيکشور چي از منطقه شانش يوچي

شهر  ي، نمونه موردAHP کيو تکن GISبا استفاده از  نيزم يزير با عنوان برنامه ي( در پژوهش١١٠١سولو تودس ) -

و  بيش ،يمختلف ازجمله نوع کاربر يارهايبا استفاده از مع AHP کيو تکن GISابتدا با استفاده از  ه،يآدنا ترک

 هيخطر زلزله ته يبند نقشه پهنه هيمناطق کشور ترک نيزتريخ از زلزله يکيآدنا  شهر يتفاع و ... براار ن،يزم تيفيک

 .رنديگ  يبهره م يشهر يها ياز کاربر يا پاره يابي مکان ياز آن برا ،کرده و سپس

                                                                                                                       روش تحقیق

و مشاهدات ميداني به انجام رسيده و يک بررسي  ها يبررسي، اسنادي، ا کتابخانهمطالعه حاضر بر اساس منابع 
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در اسکان موقت در حوادث  مؤثري معيارهاي آور جمعتحليلي است. در اين مطالعه ابتدا به شناسايي و  –توصيفي 

طبيعي پرداخته و با استفاده از اطالعات بدست آمده مبادرت به ايجاد بانک اطالعاتي در محدوده شهر ساري نموده 

ي، ريگ ميتصمين با استفاده از مدل مناسب وارد نموده و همچن GISرا در محيط  جادشدهيابانک اطالعاتي  و سپس

گيري چندمعياره وزن هر يک از معيارها را بدست  هاي تصميم را ارزيابي و با استفاده از مدل شده نييتعهاي  معيار

 نيتر مهماي تهيه و توسط کارشناسان با تجربه اين موضوع تکميل شد و  پرسشنامه ،AHPآورده و با استفاده از روش 

نهايت با روش مذکور وزن  و درشوند   ي ميازدهيامتمقايسه زوجي نسبت به يکديگر  با نديفرآدر اين  مؤثر يارهايمع

ي معيارها بر اساس اوزان استانداردسازپس از  در ادامهشوند.   عددي مشخص مي صورت به ارهايمعهر کدام از 

، تحليل و ها داده، مديريت ها دادهورود  از طي مراحل و پسشوند   با يکديگر تلفيق مي GISاختصاصي در محيط 

 بر اساسي بند طبقهي و گذار ارزشپس از  تيدرنها، خروجي آن، اطالعات جغرافيايي خواهد بود. ها دادهي الگوساز

ي ها مکانهايي است که  توليد نقشه ها دادهي وضع موجود، خروجي ها يکاربرميزان تناسب آنها و ضمن بررسي 

 :استهاي عملياتي پژوهش به شرح زير  دهد. گام  ريزي اسکان موقت در حوادث را نشان مي مناسب جهت برنامه

 . معرفی منطقه مورد مطالعه1

 ٩٠/٠٩مربع، معادل  کيلومتر  ٩/٩11٩حدود   مرکز استان مازندران و شهرستان ساري با وسعتي عنوان بهشهر ساري 

متر و اختالف  ٩/١٠ختصاص داده است. متوسط ارتفاع شهر از سطح درياهاي آزاد مساحت استان را به خود ا درصد

موقعيت جغرافيايي در نيمه شرق استان  ازلحاظ. شهر ساري استمتر  کيلو ١٣فاصله آن تا ساحل درياي مازندران 

 استقرار يافته است.

 
 . موقعیت شهر ساری در استان و کشور1شکل 

 (٠٩1٣جامع شهر ساري ) طرح منبع:

 آن راي جنوب و جنوب غربي ها قسمتي شهرستان واقع و ا جلگهشهر ساري از نظر موقعيت طبيعي در منطقه 

 ١ -٠١١ي کم ارتفاع فرا گرفته است. از لحاظ توپوگرافي عمومي شهر ساري در طبقه ارتفاعي ها يماهور تپهو  ها کوه

در ي شناس نيزمي شاخص ها يژگيواستقرار يافته و شيب عمومي شهر از جنوب به شمال و بسيار ماليم است. از 

مستمر کف گودال جنوبي  و ديشدي نيدر فرونشالبرز  –ي خزر ها زونمنطقه، قرارگيري در زون زمين ساختي  نيا
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. شهرستان (٠٩٣٣ي مشهود است. )خليلي جويباري،خوب بهي و تغيير خط ساحلي ا هيکوهپاي و ا جلگهخزر در اراضي 

ي شناس نيزمهاي  شاهرود واقع شده است. بر اساس مطالعات انجام شده و نقشه _ساري بر روي کمربند زلزله رشت 

 ٩-٠١حدود ر از فاصله زخي جنوب شهر ساري و گسل لومتريک ٩١موجود، گسل شمال البرز فاصله حدود 

، آثار آن در نزديکي  کند ولي به دليل پوشيده بودن اين گسل توسط رسوبات جوان  کيلومتري شمال شهر عبور مي

با  يا پهنهدهد، شهر ساري در   ي خطر زلزله در ناحيه ساري نيز نشان ميبند پهنهخورد. نقشه  شهر ساري به چشم نمي

شامل  يخاک و آب، شهر سار قاتيمنابع توسط موسسه تحق يابيمطالعات ارزخطر باال قرار دارد. بر اساس 

درصد و ارتفاع  ٠حداکثر  ميمال بيبوده که با ش يا شکل رودخانه يباد بزن يها همراه با آبرفت يا دامنه يها دشت

آن  ياهياست. پوشش گ نيسنگ يليتا خ نيسنگ يبا بافت قيعم ي. پوشش خاکباشند  يم ايمتر از سطح در 1١تا  ٠١

و  يريگ ليشامل س يعمده اراض تي. محدودباشند  يو باغات و مرکبات م يکار يشال ، يکامالً تحت کشت نباتات آب

در شرق و  تجن -مستقل حوزه نکا يها از رودخانه که رودخانه تجن. هاست قسمت يبه مقدار کم در بعض يشور

 ٠1١. طول رودخانه  زدير  يمازندران م يايآباد به در در فرح يبا عبور از شرق شهر سار  دارد انيجر ، يشهرستان سار

به علت مجاورت با  يشهر سار .باشد  يم درصد 1/١درصد در جلگه  ١متوسط بستر آن در کوهستان  بيش ، لومتريک

 ازنظرو  مرطوب و نسبتاً گرم است يوهوا آب يخزر دارا يايدر يساحل ي( مانند اغلب شهرهالومتريک ١٣) ايدر

ي ها سال. نتايج حاصل از آمار (٠٩٣١،يباريجو يلي)خل شود  تقسيمات اقليمي جزء ناحيه معتدل خزري محسوب مي

دهد که در اين شهر متوسط   نشان مي (ايستگاه به شهر ساري نيتر کينزدايستگاه سينوپتيک ساري ) ٣١لغايت  ٣٣

است. همچنين  گراد يسانتدرجه  ٣/١١و  1/٠٩و متوسط دماي حداقل و حداکثر آن به ترتيب  درجه ٠1دماي ساالنه 

متر و حداکثر و حداقل بارندگي  ميلي ١/٣٩٩بر طبق اطالعات ايستگاه مذکور در شهر ساري متوسط بارندگي ساليانه 

 ينفوس و مسکن رسم يسرشمار نيبر اساس آخر نيهمچنمتر بوده است.  ميلي ١/٩1٣و  1/٠١11ساالنه به ترتيب 

 يتيفيگروه ک در چهار  يشهر سار يبناها تيفيک يبررسبوده است. نفر  ١٣٣٩١1 يسارجمعيت شهر  ٠٩٣١در سال 

نوساز بوده و حدود  تيفيک يدرصد بناها دارا 1/٠1 دهد ينشان م يبيو تخر يريتعم  استفاده، ، قابل نوساز يبناها

 و يريتعم تيفيک يدرصد از بناها دارا ٩/٩حدود  يبل استفاده است. در شهر سارقا تيفيک يدرصد آنها دارا ٩/٣٣

طول  يدارا هيدرصد از ابن ٣١حدود  يآمده در شهر سار عمل به يها ياست. بر اساس بررس يبيتخر زيدرصد ن ١/1

درصد بناها و  1سال حدود  ٩١تا  ١١ نيعمر ب يدارا يسهم بناها نيهمچن ،سال موجود است ١١عمر کمتر از 

 يانيطرح جامع فاقد شر يدر حال حاضر در محدوده قانون يشهر سار .باشد يسال م ٩١از  شيب يعمر يدارا يمابق

 – يو شمال غربي – يشرق يداخل شهر از دو محور اصل يشبکه ارتباط يبند . اساس استخوان است کيدرجه 

شهر وجود  يناقص در قسمت شمال نگير کيشهر را محصور کرده و  ميکوچک که بافت قد نگير کيو  جنوبي

 .شود  يل ميداشته تشک

 ها . شناسایی شاخص2

ها به روش  ها براي انتخاب مکان اسکان موقت تصميم گرفته شد تا اين شاخص ترين شاخص تعيين مناسب منظور به

 ي،روش دلفاي و استفاده از  نامه پرسشآمده از اطالعات  دست به جيبا توجه به نتادلفي از بين کارشناسان انجام گردد. 

 يها به راه يباز، دسترس يبه فضاها يکيرود شامل: نزد ياسکان موقت بکار م يابي که در مکان ياصل يها شاخص
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نوع  ده،يد بيمنطقه آس تيخطرناک )گسل(، تراکم جمع يعياز عوامل طب يدور ن،يزم بيو ش يتوپوگراف ،يارتباط

 ن،يبنز ناسازگار )پمپ يها ياز کاربر يدور ،يو درمان يبه مراکز امداد يکيمنطقه، نزد تيخاک منطقه، منابع آب، امن

CNGباال است. يبا تراکم ساختمان يها به مکان يکي(، نزد 

از هریک  ریتأثمیزان  و تعیین  ArcGISافزار  در محیط نرم شده ییشناساهای  تهیه بانک اطالعاتی از شاخص .3

 AHP از مدلبا استفاده  ها شاخص

مثل تراکم جمعيتي، فاصله از مراکز امنيتي،  شده مشخصي ها شاخصدر مرحله بعد، اقدام به تهيه بانک اطالعاتي از 

 گرديد. ٠١نسخه  Arc GIS افزار نرمشيب زمين و ... در محيط 

هاي پژوهش شد. سپس با استفاده از  در ادامه با تهيه و توزيع پرسشنامه اقدام به مقايسه زوجي هر يک از شاخص

 (٠جدول ) ديگرد، وزن هر يک از شاخص مشخص AHPهاي مدل  گام
 هر شاخصی نهایی انتخاب بهینه اسکان موقت و وزن نهایی ها شاخص. 1جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 (٠٩٣٩) قيتحقي ها افتهمنبع: ي

 ها شاخصی گذار ارزشی و استانداردساز. 4

، در ArcGIS افزار نرمهاي مختلف در هر اليه در محيط  ي اطالعاتي پس از ايجاد حريمها هيالي گذار ارزشجهت 

 ارزش مناسب اختصاص داده شد. شده گرفتهفواصل در نظر 

شهري ساري تراکم ساختماني بسيار فشرده بوده و نيز فضاهاي باز با مساحت مناسب  طيدر محبا توجه به اينکه 

، تصميم باشند يمو جمع کننده  ١هاي ارتباطي شهر ساري از نوع شرياني درجه  و همچنين راه شود يمکمتر ديده 

و ايجاد نموده  شهرساري  در اطرافمتري  ٩١١١ريزي بهينه اسکان موقت، يک حريم گرفته شد که جهت برنامه

 جديد )ساري و اطراف آن( جستجو نماييم. آمده دست به در سطحرا  ي ابي مکان
 های سازگار یکاربر. طبقات دسترسی به 2جدول 

 فاصله از فضاهاي باز عمومي ميزان مناسب بودن ارزش مساحت )هکتار مربع( درصد از کل

 متر ٩١١فاصله شعاعي کمتر از  زياد ٣ ٣١/٩٣٩٩ 1١/١1

 متر ٠٩١١تا  ٩١١فاصله شعاعي بين  زياد نسبتاً ٣ ٣1١٣/٩1 ١1/1٠

 متر ١٩١١تا  ٠٩١١فاصله شعاعي بين  متوسط ٩ 1٩٠٠/١١ ١٠/٠1

 متر ١٩١١از فاصله شعاعي بيش  کم ٩ ٩11٩/٩1 ٠٩/٠1

 (٠٩٣٩) قيتحقي ها افتهمنبع: ي

 . طبقات سلسله معابر شهری3جدول 
 عرض معابر شهري ميزان مناسب بودن ارزش مساحت )هکتار مربع( درصد از کل

 ٠١١تا  ١فاصله مکان بين  زياد ٣ 1٠/١1٣٩1 ١١/٠١

 ٩١١تا  ٠١١فاصله مکان بين  زياد نسبتاً ٣ ٠٠١٣٠/٣1 1/٣٠

 ٠١١١تا  ٩١١فاصله مکان بين  متوسط ٩ ٣٩/١٩١٣١ ٠١/11

 ٠١١١فاصله مکان بيش از  کم ٠ ٠٣1١٣1/٣1 1٠/٣١

 (٠٩٣٩) قيتحقي ها افتهمنبع: ي

 وزن نهايي معيار وزن نهايي معيار

 ١٣/١ منابع آبي ١٣/١ هاي باز شهري فضا

 ٠1/١ امنيت ١٣/١ شبکه ارتباطي

 ٠١/١ نزديکي به مراکز درماني و امدادي ١٣/١ توپوگرافي و شيب

 ٠٩/١ کاربري ناسازگار ١1/١ نزديکي به گسل

 ١1/١ تعداد طبقات ساختمان ٠٠/١ تراکم جمعيتي

   ١٣/١ وضعيت خاک منطقه
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 . مساحت و درصد طبقات شیب شهر ساری4جدول 

 جمع کل ٣بيش از  ٣-1 1-١ ١-١ شيب )درصد(

 1١١١ - 1٩٩ ١٩١1 ٠١1٩ مساحت )هکتار(

 ٠١١ - ١1/٠٩ ٩٩/٩٩ ٩٣/١٣ کل درصد از

 (٠٩٣٩) قيتحقي ها افتهمنبع: ي

 

 های فاصله از گسل در شهر ساری . کالس5جدول 

 فاصله از گسل ميزان مناسب بودن ارزش مربع( مساحت )هکتار درصد از کل

 متر ٠١١١فاصله شعاعي بيشتر از  زياد ٣ ٣٩/١١1٠1 ٣1/11

 متر ٠١١١تا  ٩١١فاصله شعاعي بين  زياد نسبتاً ٩ ٣٩٠/٩1 ٩/١1

 متر ٩١١تا  ٩١١فاصله شعاعي بين  متوسط ٩ ٠٣/١٩١ ٠/١1

 متر ٩١١فاصله شعاعي کمتر از  کم ٠ ٩٩1/٣1 1١/٠

 (٠٩٣٩) قيتحقي ها افتهمنبع: ي

 

 های تراکم جمعیت در شهر ساری . کالس6جدول 

 تراکم جمعيت ميزان مناسب بودن ارزش

 نفر در هکتار ٠٩١مساوي يا کمتر از  کم ٩

 نفر در هکتار ١٩١-٠٩١ متوسط ٩

 نفر در هکتار ١٩١-٩٩١ زياد نسبتاً 1

 نفر در هکتار ٩٩١مساوي يا باالي  زياد ٣

 (٠٩٣٩) قيتحقي ها افتهمنبع: ي

 

 رودخانه در شهر ساری از. طبقات فاصله 7جدول 

 رودخانه ازفاصله  ميزان مناسب بودن ارزش مساحت )هکتار مربع( درصد از کل

 متر ٠١١کمتر از  کم ٠ ٩١/٠٠٠١ 1/1٩

 متر ٩١١تا  ٠١١ متوسط ٩ ١٠/١١٩٣ 1/٩٠

 متر ٣١١تا  ٩١١ زياد نسبتاً ٣ 1٩/١1٣1 ٠٠/١1

 متر ٠١١١تا  ٣١١ زياد ٣ ٠1١٣٣/11 1١/٣٩

 (٠٩٣٩) قيتحقي ها افتهمنبع: ي

 

 بهداشتی شهر ساری از مراکز فاصله . طبقات8جدول 

 فاصله از مراکز امدادي ودرماني ميزان مناسب بودن ارزش مساحت )هکتار مربع( درصد از کل

 متر ١١١١بيش از  کم ٩ ٩٩/٠٩٣١٩ 11/1٩

 متر ١١١١تا  ٠٩١١ متوسط ٩ ٠٣1١/٣1 1٩/٣

 متر ٠٩١١تا  ٠١١١ زياد نسبتاً ٣ ٠1٣٩/٣1 ١٣/٣

 متر ٠١١١زير  زياد ٣ 1٩٩٣/٣٩ ١٩/٠٣

 (٠٩٣٩) قيتحقي ها افتهمنبع: ي

 

 شهر ساری ینشان آتش از مراکز فاصلهطبقات  .9جدول 
 

 

 

 

 

 

 (٠٩٣٩) قيتحقي ها افتهمنبع: ي

 ودرمانيفاصله از مراکز امدادي  ميزان مناسب بودن ارزش مساحت )هکتار مربع( درصد از کل

 متر ١١١١بيش از  کم ٠ ٠٣/٠٣١١٣ ٣٣/11

 متر ١١١١تا  ٠٩١١ متوسط ٩ ٩/٠1٩٠ 1/١٣

 متر ٠٩١١تا  ٠١١١ زياد نسبتاً ٩ ١٩/٠1٣1 1/٠٠

 متر ٠١١١زير  زياد ٣ ٠٠/٠٣1٣ ٣/11
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 ٠٩٣٩هاي تحقيق) منبع: يافته . وضعیت شبکه ارتباطی در شهر ساری2شکل 

 
 (٠٩٣٩) هاي تحقيق منبع: يافته . وضعیت تراکم جمعیت در شهر ساری3شکل 
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 (٠٩٣٩) هاي تحقيق منبع: يافته: مناطق درمانی شهر ساری 4شکل 

 
 (٠٩٣٩) هاي تحقيق منبع: يافته  . فاصله از رودخانه5شکل 

 
 (٠٩٣٩) هاي تحقيق منبع: يافته  ی شهر ساریها گسل. فاصله از 6شکل 
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 (٠٩٣٩) هاي تحقيق منبع: يافته های شهر ساری . راه7شکل 

 
 (٠٩٣٩) هاي تحقيق منبع: يافته  . فاصله از فضاهای باز شهری8شکل 

 
 (٠٩٣٩) هاي تحقيق منبع: يافته ها مارستانیبفاصله از  .9 شکل
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 (٠٩٣٩) هاي تحقيق منبع: يافته ی شهر سارینشان آتشفاصله از مراکز  .11شکل 

 
 (٠٩٣٩) هاي تحقيق منبع: يافته ی خطرناک شهریها مکان. فاصله از 11شکل 

 

 ها افتهنتایج و ی

 (،٠در اين روش جدول شماره ) کننده شرکتاز روش دلفي و اطالعات کارشناسان  آمده دست بهبا توجه به نتايج 

هاي  ي باز، دسترسي به راهفضاهاشامل: نزديکي به  رود يميابي اسکان موقت بکار  هاي اصلي که در مکان شاخص

، نوع دهيد بيآسگسل(، تراکم جمعيت منطقه )خطرناک ارتباطي، توپوگرافي و شيب زمين، دوري از عوامل طبيعي 

، نيبنز ناسازگار )پمپي ها يکاربرخاک منطقه، منابع آب، امنيت منطقه، نزديکي به مراکز امدادي و درماني، دوري از 

CNG ( که با توجه ١جدول )، طبق شود يمکه ديده  طور همان. استي با تراکم ساختماني باال ها مکان(، نزديکي به

، شيب زمين و دوري از گسل از آمده دست به AHP ارهيمعي چند ريگ ميتصماز مدل  آمده دست بهعات به اطال

هاي را جهت اسکان انتخاب نمود که هر  . به عبارتي بايد سعي شود مکاناستمعيارهاي اصلي انتخاب مکان اسکان 

در اين تحقيق و  شده انجاممطالعات  هاي رانشي باشد. با توجه به ها و زمين چه دورتر از مکان خطرناک مثل گسل

است  مشاهده قابل کامالً ها نقشهي شده شهر ساري و تلفيق اين گذار ارزشهاي  بر روي نقشه شده انجامهاي  بررسي
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. شود يممناسب مشخص  کامالًي مجدد، به سه منطقه نامناسب، مناسب و گذار ارزشبعد از  آمده دست بهکه در نقشه 

اما با توجه به ؛ باشد يممناسب  کامالً شهر منطقهي تحقيق ناحيه مرکزي ها افته، با توجه به يآمده دست بهدر نقشه 

، عرض کم معابر شهري و همچنين تراکم باالي کاربري مسکوني وعدم وجود مناطق باز شده انجامي ميداني دهايبازد

هاي ناسازگار متعدد در اين محدوده، بر اساس  شهري و همچنين وجود کاربري محدودهي وسيع در داخل ها پارکو 

هاي اين تحقيق و همچنين پيشنهاد نگارنده قسمت مرکزي شهر مکان مناسب جهت انتخاب مکان اسکان  شاخص

 .ستينموقت 

مناطق مسکوني و دوري از مناطق امنيتي و  از اديزمناطقي از نقشه که با رنگ قرمز مشخص شده با توجه به فاصله 

ي که در اطراف شهر سبزرنگ. نوار باشند يمدرماني، طبق نتايج تحقيق مکان نامناسبي جهت اسکان  امدادي و

 باشد. مکان مناسب جهت اسکان موقت مي شده مشخص

 
 یابی اسکان موقت در شهر ساری نقشه نهایی مکان .12شکل 

 (٠٩٣٩) يقتحقهاي  منبع: يافته

 یریگ جهینتبحث و 

 .Arc GIS افزار نرمدر  ها نقشهي چند معياره و نيز تلفيق ريگ ميتصمدر مدل  آمده عمل بهي ها يبررسبا توجه به 

ي با تراکم جمعيت باال و نيز تراکم ساختماني باال، ها مکانهاي باز در شهر، نزديکي به  هاي مثل نزديکي به مکان اليه

ي که ها مکان هاي ارتباطي، ي به راهکينزداليه نزديکي به مراکز امنيتي، اليه نزديکي به مراکز امدادي و درماني، اليه 

برخوردار بودند، داراي بيشترين امتياز بوده و از اهميت باالي جهت انتخاب مکان اسکان  تر کينزد ها شاخصبه اين 

ها،  هاي که در معرض حوادث طبيعي قرار دارند مثل گسل و اليه رودخانه هاي مثل دوري از مکان بودند و اليه

ها فاصله بيشتري دارند داراي امتياز باالتري در انتخاب مکان اسکان موقت خواهند بود.  هاي که از اين شاخص مکان

در شهر ساري شيب زمين  که نياآب، با توجه به  نيتأممنطقه و  هاي مثل شيب مکان اسکان، نوع خاک همچنين اليه

باشد و نيز خاک منطقه از نوع آبرفتي با زهکشي مناسب جهت ايجاد  مي %٠١ تا ٠ماليم و بين  کامالً صورت به
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هاي زيرزميني در شهر ساري در هر نقطه که مبادرت به  باشد و همچنين با توجه به نزديکي آب اسکان موقت مي

پارامترهاي ثابت در نظر گرفته شدند. پس  عنوان بهيجاد چاه آب شود، به اين جهت اين سه شاخص در اين تحقيق ا

ي اسکان ها مکانها شده و اليه نهايي تعيين  هاي مختلف به آنها مبادرت به تلفيق اليه ها و دادن ارزش از توليد اليه

هاي اسکان موقت  از آن است که در فرآيند گزينش سايت موقت در شهر ساري تهيه شد. نتايج تحقيق حاضر حاکي

هاي که در معرض  ي نظير امنيت، نزديکي به مناطق با تراکم جمعيتي و ساختماني باال، دوري از مکانها شاخص

باشند.  کننده در تعيين مکان اسکان مي هاي تعيين خطرات ثانوي حوادث طبيعي هستند و نيز شيب مکان از شاخص

ي که در حاشيه شهر ساري قرار دارند ها مکاناست  آمده دست بهابق با نقشه نهايي که در اين تحقيق همچنين مط

هاي اسکان قبلي ساکنان شهر  توجه به اينکه نزديک به مکان با .باشند يمترين مکان جهت اسکان موقت  مناسب

به مراکز درماني، امنيتي و امدادي دارند و همچنين فضاهاي باز با شيب مناسب  متناسبيساري قرار دارند و نزديکي 

 هاي ارتباطي با شهر ساري و شهرهاي اطراف نيز وجود دارد. و نزديک به راه

غربي شهر ساري با توجه به نزديکي به گسل  شرقي و جنوب هاي جنوبي، جنوب البته الزم به ذکر است در قسمت

ي، مکان ماهور تپهشرقي شهر و همچنين شروع مناطق  ود انبار نفت ساري در قسمت جنوبالبرز و همچنين وج

رسد. ولي در قسمت شمالي و شمال غربي و شرقي ساري هم با توجه به  مناسبي جهت اسکان، به نظر نمي

ي در اين هاي شهر هاي باز وسيع و نيز وجود ساير زيرساخت هاي مناسب به شهرهاي اطراف و وجود زمين دسترسي

هاي اسکان موقت در شهر ساري در اين مناطق طراحي شود. مناطق شمالي شهر  که مکان رسد منطقه، به نظر مي

هاي باز فراوان  هاي مناسب شهري و وجود زمين هاي ارتباطي، برخورداري از زيرساخت ساري با توجه به راه

زي جهت انتخاب مکان مناسب جهت اسکان در زمان ري باشند. در نهايت، برنامه ترين مکان جهت اسکان مي مناسب

هاي  ريزي جهت ديگر کاربري بايست همراه با تعيين معيارهاي الزم در اين زمينه و نيز در زمان برنامه حوادث مي

ها، افزايش ايمني و ضريب کارايي خواهد گرديد و موجبات عدم  شهري انجام شود که اين امر موجب کاهش هزينه
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