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 چکیده

و از جمله  دشو میشهری معاصر تلقی  ریزی برنامهناپذیر  داییججزء امروزه مدیریت بحران 

. است« اسکان اضطراری یابی مکان»دیدگان  سناریوهای کارآمد برای ساماندهی وضعیت آسیب

است که طی آن فرایندهای اجتماعی توانمندسازی و بهبود نوع  ای مرحلهاسکان اضطراری 

معنای نجات  به. از نظر اجتماعی مسکن اضطراری گیرد صورت میپس از بحران  ها سکونتگاه

این نوع در . استروزانه پس از بحران  های فعالیتآوارگان، کمک به مصدومان و شروع 

انجام پس از بحران  ها سکونتگاهی و بهبود نوع فرایندهای اجتماعی توانمندساز ،اسکان

مطالعة اسکان اضطراری  یابی مکانبر  مؤثرارزیابی عوامل ». پژوهش حاضر با هدف گیرد می

و نوع تحقیق  یلیتحل -یفیپژوهش توص نیحاکم بر ا کردیرو است. «موردی شهر ارومیه

 اابتد ،مستخرج از طرح جامع شهر ارومیه های دادهبراساس  .استاسنادی و پیمایشی 

پیمایشی روی  صورت بهعامل طبیعی، مدیریت، امنیت و فاکتور عملکردی دسترسی،  های شبکه

نقشه مشخص شد. سپس از کارشناسان مسائل شهری خواسته شد براساس مقایسات زوجی 

یانگین وزنی عامل طبیعی با م دهد میرا مشخص سازند. نتایج تحقیق نشان  یهای اولویت

دوم، عامل مدیریت با میانگین  ةرتب 087/0اول، عامل دسترسی با میانگین وزنی  ةرتب 102/0

نهایت عامل درچهارم و  ةرتب 068/0سوم، عامل امنیت با میانگین وزنی  ةرتب 075/0وزنی 

 یابی مکانفاکتورهای مؤثر بر در واقع . را داردپنجم  ةرتب 061/0وزنی  میانگینعملکردی با 

که نیازمند توجه جدی مدیران و  در تحقق آن دارند متفاوتیسهم  اسکان اضطراری

 .استسازان شهری  تصمیم
 

  .GIS شهر ارومیه، ،بالیای طبیعیهای شهری،  اسکان اضطراری، بحرانکلیدی: های  هواژ
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 مقدمه

کالن  های مدیریت عنیی ؛شود میجوامع تلقی فرایند توسعة در  شده پذیرفتهطبیعی امروزه امری  ةغیرمترقبوقوع حوادث 

و  ینیتبداشتن احتمال وقوع چنین حوادثی  لحاظبا را در سطوح مختلف  خود ای توسعه های برنامه در کشورهای مختلف

از  ودارد بسیار فعال قرار  ای ناحیهساختی در  زمین(. فالت ایران از دیدگاه 1: 1385ران، دیگرفعتیان و ) کنند میطراحی 

دهد  نشان میاست. تکتونیک فالت ایران در مقیاس جهانی نیز در بخش میانی کمربند آلپ و هیمالیا واقع  خیزی لرزهنظر 

ایران یکی از مستعدترین اساس،  براین. استکوچک و بزرگ  های لرزه زمینن در معرض خطر وقوع مناطق آ ةعمدبخش 

 10بیش از گذشته  های سالکه براساس آمار و اطالعات موجود در  ای گونه به ؛دشو میجهان محسوب  خیز لرزهکشورهای 

منظور  بهبعد از وقوع حوادث طبیعی « اسکان اضطراری» ی،عمومطور  به. آن ناشی از زلزله استدر درصد تلفات جانی 

. کند مینقش بارزی ایفا  تر مناسببهتر و  دهی تخدمادر  ریزی برنامهو  ها آنساماندهی مردم و جلوگیری از سرگردانی 

 ،است شده تخریبمحل به ساختمان  ترین امنو  ترین نزدیکچادر و کانکس در  دنکربرپابهترین راه برای اسکان موقت 

 خسارتزیربنایی )آب، برق و گاز و مخابرات(  تأسیساتو  شود مشاهده می هایی زلزله پساصلی  ةکه بعد از زلزلآنجاولی از 

و فضاهای باز در محالت داخل و  ها پارکمحلی در  های اردوگاه، ایجاد وجود ندارد ها آنو امکان استفاده از  دبین می

 شده تخریباسکان موقت در مجاورت اماکن  های کانکس. اگر چادرها و استاطراف شهر، بهترین نوع اسکان اضطراری 

، شده تخریبنازل اسکان موقت مستقر در نزدیکی م های کانکسدر عملیات آواربرداری اولیه و ثانویه، چادرها و  ،باشد

اول  :خود اقامت موقت داشته باشند ةشد تخریب های خانهولی مردم به دو دلیل تمایل دارند در کنار  ،ندهست گیر پا و دست

اماکن خود حضور مستمر  آواربرداریاینکه در بازسازی و  دلیل بهم وحفاظت از اسباب، اثاثیه و اموال زیر آوار و د دلیل به

 (.20: 1390، پورمحمداحمدی کمرپشتی و ) باشندداشته 

که هم تابعی از است یکی از موضوعاتی های اسکان اضطراری  یابی سایت مکان ،شهری ریزی برنامه مسائلحوزة در 

اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، گستردة که از وجوه  استمرتبط و پیوسته  هم به متغیرهایمتعدد و هم متشکل از  متغیرهای

از سرپناه  ای پیوستهدیدگان جریان  حادثهسرپناه و مسکن برای  تأمین ،. در ادبیات بالیاپذیرد می تأثیرکالبدی و محیطی 

که معموالً با سه گروه اسکان اضطراری، اسکان موقت و اسکان دائم و  گیرد میاضطراری تا احداث دائمی مسکن را دربر

، دیگرانپور و  داداش) دشو میمعرفی  دائمی مسکنگروه سرپناه اضطراری، سرپناه موقت، مسکن موقت و  چهاربا گاه 

کردن  بندی و مشخص اولویتی در بحران، پذیر آسیبآمادگی قبلی شناخت میزان برای عامل  ترین مهم (.112: 1391

 -مالی و کالبدی  -تلفات جانیبا ارزیابی (. 23: 1369اهری، )است  ممکن و مهار خطرهای پیشگیری منظور به هایی حل راه

این نتیجه  ...( و1382) بم(، 1369) منجیلرودبار و (، 1341) زهرا بوئین(، 1339) الر(، 1309) سلماس های زلزلهساختاری 

 برای آمادگیهرچند ارد. ندوجود احتمالی  های بحرانبا  ههمواج ةزمینمنسجمی در  ةشهرها برنامدر که دست آمد  به

 مدیریتستاد  ...، توفان، زلزله وسیلمانند  طبیعی های بحراندر زمان بروز  ،بحران است مدیریت ةاولیاصول  ءبحران جز

 های کاری کمو  گویند میها سخن  در بحران غافلگیریاز  مدیران هعمدطور  بهو  شود می مواجهبا چالش  کشوربحران در 

را همواره  غافلگیریو عدم  آمادگیاصل  بایدبحران  مدیریتستاد  که حالیدر ،کنند می توجیهبهانه  اینگرفته را با  صورت

 شده است. با تبدیلاخبار خوب و بد  مدیریتبه  کشوربحران در  مدیریت ماجرای ،حالهر بهمدنظر قرار دهد.  ها بحراندر 

شهر و  برای مشکالتی رد،کدربرابر حوادث موفق عمل  توان نمیو  دنداروجود الزم  های زیرساختتوجه به اینکه 

مناطق جزء خطر زلزله در استان  بندی پهنه از نظر آذربایجان غربیاستان  مرکز عنوان به ارومیه. آید وجود می بهشهروندان 

و  میانی های قسمتدر  سیلشرق شهر و  های قسمتلغزش در مانند  مواردی که ستبه باالمتوسط زلزلة با احتمال وقوع 

ق حاضر یتحقاست، در در این زمینه صورت نگرفته پژوهشی با توجه به اینکه  .ندک می تهدیدشهر را این  جنوب غربی

 .شود بررسی میارومیه  شهر کالندر مسئله این 
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 مبانی نظری 

های اجتماعی، اقتصادی و فیزیکی مانند خسارات جانی و  یرفتن توانمند که موجب تضعیف و ازبین ای هر اتفاق غیرمترقبه

حسنی، ) شود میبالیای طبیعی شناخته شود، های اشتغال در جامعه  مالی، تخریب تأسیسات زیربنایی و کاهش زمینه

و  ها جنگلسوزی،  به زلزله، سیل، خشکسالی، آفات طبیعی، آتشفشان، آتش توان می(. از جمله بالیای طبیعی 77: 1383

درمورد بیماری است،  ویژه بهعطف  ةنقطمعنی  به krineinfiیونانی  ةاز کلم Crisis ةواژ ةریشجوی اشاره کرد.  های پدیده

شود که  حساسی تلقی می ةنقطان بحر ،حالاقتصادی است. در عین  -معنی بروز خطر درمورد مسائل سیاسی بههمچنین 

عنبری، ) ناپایداریمانند مرگ و زندگی، تعادل یا  ؛ممکن است ناشی از یک تحول مناسب یا نامناسب باشد درنهایت

آورند که توانایی  ها عواقبی به بار می اما تمام آن ،اند متفاوتاز لحاظ ماهیت، بزرگی و شدت  ها بحران(. 11: 1383

 خألیک دچار زیرا این مفهوم  ؛نیست سادهروبرتز تعریف بحران از نظر سازد.  میکارکردی سازمان یا نظام را مختل 

مدیریت . سبک (12: 2002جانسون، )است فراگیر آن  وری بهرهماهیت  دلیل معنایی، تکنیکی، عملیاتی و مورد اجماع به

مدیریت بحران وجود  ةکند. دو رهیافت اساسی در زمین دستیابی به موفقیت ایفا می ةبحران نقش مهمی در تعیین شیو

بر تعامل میان  مبتنی) مرکزدادن به بحران در قالب قدرتی واحد( و چند  بر تمرکز مدیریت و پاسخ مبتنی) مرکزدارد: تک 

قدرت  ةرای حصول اطمینان از بازداری و تعدیل مناسب علیه تمرکز بالقومدیران و ارجحیت رقابت مانند ابزاری ب

 ،دیده آسیب ةجامع ةدر زمین موقع بهبینی صحیح و  درصورت عدم پیش(. 21: 1999، غفوری آشتیانی) (گیری تصمیم

 ةامروزه مسئل. شود مشاهده میآتی  های نسلفعلی و دیدة  حادثهنسل در  یجبران پسخوراندهای منفی و غیرقابل

مدیریت بحران در کشورهای  های بخشهای اصلی متولیان  روانی بعد از بروز حوادث یکی از دغدغهپسایندهای 

شده اهمیت بسیاری در  بینی های پیش مکان دیدگان در و اسکان موقت آسیب یابی مکاننقش  ؛ بنابراین،استیافته  توسعه

 (.49: 1390، دیگرانو  احدنژاد) داردریزی شهری و شهرسازی  برنامه

 فاز این در اسکان .است دیدگان آسیب سریع اسکان هدف مرحله این در که نیاز است اسکان به بحران از پس بالفاصله

ماه  یکاز  کمترمرحله  ایندر  اسکانمدت  .است بومی مصالح و چادر هعمدطور به آن ابزار و ددارن باالیی استانداردهای

(. 15: 1982سازمان اسکان اضطراری ملل متحد، ) باشد ساعت 72از  کمتر ممکن استنوع بحران حتی براساس و  است

فرایندهای اجتماعی توانمندسازی  در این شرایط،. شود مییاد  ...عنوان اسکان انتقالی، موقت وگاه با از اسکان اضطراری 

معنی  بهمسکن اضطراری  ،از نظر اجتماعی(. 21: 2011زتر، )گیرد  صورت میپس از بحران  ها سکونتگاهو بهبود نوع 

خانواده معموالً یک  ،. در اسکان موقتاستروزانه پس از بحران  های فعالیتنجات آوارگان، کمک به مصدومان و شروع 

اسکان  زندگی روزانه دارد. های فعالیتادامة مناسب برای طبخ غذا و داشتن احساسی بهتر برای مکانی فضای خصوصی و 

های آن مانند شهر و روستا داشته  به کشور یا زمینهبا توجه مختلفی  های شکلممکن است معنای فیزیکی  بهاضطراری 

یا یک  ای اجاره های آپارتمانونقل،  ، تریلر سیار، کانتینر حمل1ساخته پیش ةشکل یک خان ممکن است به ،مثال برای ؛باشد

مفاهیم در  ترین مهمشده،  مباحث مطرحبا توجه به (. 122: 1991مرکز اسکان بشر ملل متحد، ) باشد خودساخته ةکلب

 آساندسترسی  از: اند عبارتبه آن توجه کنند  ای منطقهریزان شهری و  ریزی اسکان اضطراری که باید برنامه برنامه

استفاده از امکانات موجود(، ) ارزانزیست(،  طراحی متناسب با محیط) راحتمناسب(، واحدهای  های مکانکردن  مشخص)

(، تهیه از سوی دولت و دیده آسیبترین محل ممکن به مساکن  تعیین نزدیک) اجتماعی های شبکهمجدد، حفظ  ةاستفاد

بازسازی )ارزیابی مسکن و برآورد بودجه برای زمین، راهبرد مشورت با مردم( و یکپارچگی کلی در ) غیردولتینهادهای 

عنوان زلزله در شمال با ( در پژوهشی 2007وانگ و گائو )(. 87: 2002جانسون، )واحد، زیرساخت و خدمات مورد نیاز( 

                                                                                                                                                                                                                  

1. Self-Built Shack 



 1396تابستان ، 2 شمارة، 49 دورة ،یانسان یایجغراف یها پژوهش 328

روی خط  ها سکونتگاهاین  شدن واقععلل تخریب نواحی سکونتی در شمال چین  ترین مهمچین به این نتیجه رسیدند که 

وقوع چنین حوادثی نباشیم بایستی از توسعه شاهد آینده بخواهیم در اگر  ،بنابراین ؛استدر امتداد آن  قرارگرفتنگسل یا 

 ها بر روی خط گسل و یا در امتداد آن پیشگیری کنیم.   سکونتگاه

آن را  تأثیرو اند  هایی انجام داده پژوهشاسکان اضطراری  یابی مکان زمینةدر بسیاری از پژوهشگران داخلی و خارجی 

 عنوان بهفقط و  نیست  آن نتایجکردن تمام  بیان برای مجالیکه اند  کرده بررسیو توسعه  زندگیمختلف  های جنبهبر 

ریزی اسکان  برنامه»عنوان  پژوهشی بادر  (1995) جونزهیل و . اشاره کرد به چند مورد به شرح زیر توان مینمونه 

ریزان باید براساس  برنامه ها، اند. از نظر آن پرداختهشناسی مفاهیم اسکان پس از بحران  ابتدا به واژه« اضطراری

های اساسی کاربری اراضی،  به مؤلفهها  همچنین، آن توجه کنند.اسکان پس از بحران هر نوع المللی به  استانداردهای بین

در  (2011) 1و همکاران لئوجیفو . اند داشته ای ویژهتوجه  ...نشانی و آتش های ایستگاهدسترسی،  های بکهشتراکم جمعیت، 

گرفتن خسارات وارده بر منطقه، تجربیات  ر شدتب مؤثرضمن بیان عوامل « و راهکارها ها چالشزلزله در چین: »نوشتار 

به  امدادرسانیدر را ها و نهادهای دولتی  بازسازی و بازگرداندن منطقه به حالت قبل از وقوع زلزله و نقش سازمان

محیطی منطقه و کمبود امکانات ویژة شرایط  های مؤلفهاست و بررسی کرده ها  دیدگان از جمله اسکان آن آسیب

با ( در پژوهشی 1386) دیگرانو  رفیعیانر شدت تلفات دانسته است. ب مؤثربرای امدادرسانی از جمله عوامل  را زیرساختی

« بم موردی: زلزله ةسانحه با نمون از پس بازسازی فرایند در موقت های اسکان ریزی برنامه و مدیریتبر  تحلیلی»عنوان 

 ؛ یعنیشود می تلقی جوامع ةتوسع فرایند در شده پذیرفته امری طبیعی ةغیرمترقب حوادث وقوع امروزهاند  داشته بیان

با ( محلی و ای منطقه -ملی) مختلف سطوح در را خود ای توسعه های برنامه مختلف، کشورهای در کالن های مدیریت

 .کنند می طراحیو  تبیین حوادثی چنین وقوع احتمال داشتن لحاظ

از  پس موقت اسکان های اردوگاه یابی مکان و ریزی برنامه»عنوان پژوهشی با ( در 1390) برخورداریو  نیرآبادی

 که رود میشمار  به سوانح و حوادث مدیریت های گام ترین مهم از یکی موقت اسکاناند  کرده بیان« غیرمترقبه حوادث

 .یابد ادامه دیده آسیب ةمنطق نهایی بازسازی زمان تا است ممکن و دشو می آغاز از بروز پس بالفاصله

 برایزلزله  موقت بازماندگان اسکان های اردوگاه یابی مکان و ریزی برنامه»عنوان با ( در پژوهشی 1383) نظریاسدی 

 تلفیقبا  وشود  بینی پیشباید  احتمالی ای زلزله از بازماندگان مسکن نیازکرده است  بیان« یک شهر تهرانمنطقة  6ناحیة 

 موقت آنان اسکان مناسب های مکان شناختمنظور  به الزم تسهیالتباید  بحران مدیریت و اصولی و صحیح ریزی برنامه

د. امیدوار و شو میسر زدگان زلزله برای ها اردوگاه سریع برقراری امکان حادثه وقوع درصورت که طوری به؛ فراهم شود

موردی: منطقه مطالعة فازی،  های الگوریتماسکان موقت با استفاده از  یابی مکان»عنوان با ( در پژوهشی 1392) دیگران

 ،است یابی مکانتعیین معیارهای مناسب  یابی مکانمسئله در  ترین مهمبه این نتیجه رسیدند که « یک شهرداری تهران

د گیر زمین انجام می ةاسکان موقت فقط براساس تعداد معدودی معیار مانند مالکیت و سران یابی مکانولی در حال حاضر 

 یابی مکانبر  مؤثرارزیابی عوامل  در زمینة. با توجه به اینکه پژوهشی مدون دشو میبایر ختم  های زمینکه معموالً به 

 .شود میارومیه ارزیابی و واکاوی شهر مسئله در پژوهش حاضر این صورت نگرفته است، در اسکان اضطراری 
 

 پژوهشروش 

. پس گرفته است امانجمورد بررسی موضوع  ةدربارتحقیق، مطالعات مقدماتی پرسش  شدن مطرحپس از  ،در این پژوهش

 مراجعه شد و و بانک اطالعاتی ای کتابخانه، به منابع تحقیقبه اهداف  دستیابیمنظور  به ،از انتخاب موضوع تحقیق

که شود  میشهر ارومیه  ةشامل مناطق چهارگان مورد مطالعه ةمحدودشد.  آوری جمعو  برداری فیشاطالعات مورد نظر 
                                                                                                                                                                                                                  

1. Jifu Liu, Yida Fan, Piejun Shi, 2011 
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نقاط دارای بافت فرسوده،  اابتد . براساس طرح جامع شهر ارومیهاستنفر  667499آماری  ةجمعیت آن براساس سالنام

پیمایشی روی نقشه  صورت بهمورد مطالعه  ةدر منطق ...و نشانی آتشدسترسی، تراکم جمعیت، ایستگاه  های شبکه

اسکان اضطراری از  یابی مکانبر  مؤثر های مؤلفهاسکان اضطراری براساس  یابی مکانراستای مشخص شد و سپس در 

آماری پژوهش  ةجامع ةشد استفاده ...و ها نقشه همپوشانی، خروجی ها نقشه روی کیفی های داده تحلیل برای GIS افزار نرم

مدیریت بحران شهری، مدیران اجرایی شهرداری نظیر  های حوزهد که در شنفر برآورد  45با استفاده از جدول مورگان 

از متخصصان  TOPSIS فرایندفعالیت داشتند. با طراحی پرسشنامه به روش  ...و نقل شهریو معاونت شهرسازی، حمل

 های زیرمجموعهو  یابی مکانبر  مؤثراز معیارهای  هرکدامشد تا به  خواسته و...شهرسازی، مدیریت بحران حوزة فعال در 

 از معیارها را مشخص سازند. کیهرد و ارجحیت نده امتیازآن 

 

 مورد مطالعهمحدودة 

جمعیت آن  1390 سال و براساس سرشماری قرار داردمرکز استان آذربایجان غربی در شمال غربی ایران  عنوان بهارومیه 

 ةمنطق چهار( و همچنین براساس مطالعات طرح جامع 1390آماری استان آذربایجان غربی، سالنامة ) استنفر  667499

 .داردشهری 

 

 ها یافتهو  بحث

با  ها آنو چگونگی انطباق  ها ساختشهر، تعیین  ییفضاکردن نوع مصرف زمین در شهر، هدایت و ساماندهی  مشخص

جهان کنترل قانونی بر مختلف (. امروزه در نقاط 75: 1390، آباد نظاممشیری و ملکی است )شهری  یها ستمیسو  یکدیگر

تعیین اصول  شهری است. یزانر برنامهابزار  ینمؤثرتربه اهداف اجتماعی و اقتصادی دستیابی کاربری اراضی شهری برای 

 ،رو ینا دشوار است. از تردید بسیار یبدلیل ماهیت پویای مسائل شهری  بهمختلف در شهر،  های یتفعال یابی مکاندقیق 

ناسازگار از  های یکاربرو جداسازی  ها یکاربرمناسب  یابی مکانکاربری اراضی شهری  ریزی برنامهیکی از اهداف 

نفوذ  ةکه در حوز ییها یکاربرشهری،  ریزی برنامهاز نظر اساس،  براین(. 60: 1389، دیگرانغفاری و است )یکدیگر 

مزاحمت و مانع موجب ، باید از نظر سنخیت و همخوانی فعالیت با یکدیگر منطبق باشند و گیرند یمیکدیگر قرار 

ری اراضی شهری در سطح کاربسرانة نوع کاربری، مساحت، سهم نسبی و  ،1جدول در فعالیت یکدیگر نشوند.  دادن امانج

 .شود مشاهده می ارومیه

 

 ی اسکان اضطراریابی مکانبر  مؤثرعوامل 

ویژه شهرهای بزرگ،  گزینی صحیح مراکز خدمات شهری در شهرها به با توجه به مسائل و مشکالت ذکرشده، مکان

های اقتصادی از  جویی کند و ضمن صرفه های روزانه و عملکردهای متقابل عناصر شهری را روان و پویا می جایی جابه

ریزان شهری را به همراه  دگی مطلوب مورد نظر برنامهزیست سالم و زن کند و محیط اتالف وقت شهروندان جلوگیری می

یابی مراکز امداد و اسکان شامل چهار شاخص ایمنی، کارایی،  معیارهای مکان(. 162: 1393پوری و دیگران،  ولی)آورد  می

بودن به  ها، نزدیک پذیری حوزه اثربخشی و مجهزبودن است. عناصری مانند خطرهای طبیعی، شبکة معابر، آسیب

نشانی و  های آتش بودن به مراکز درمانی، ایستگاه بودن زمین، نزدیک جمعی، مناسب های دارای بناهای اسکان دسته هنهپ

 های  شود. با درنظرگرفتن استانداردهایی متعارف برای الیه بندی می ها تقسیم مراکز نظامی و انتظامی براساس شاخص
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 کاربری اراضی شهری ارومیه ةسرانو  نوع کاربری، مساحت، سهم نسبی .1 جدول

 کاربرینوع  ردیف
مساحت 

 (مترمربع)

 نسبیسهم 
سرانه 

 (مترمربع)
 کلسهم از 

 شهریمساحت 
 )درصد(

سهم از 
 اراضیمساحت 

 خالص )درصد(
 73/44 72/44 73/29 25504552 مسکونی 1
 00/3 07/3 04/2 1749505 تجاری 2

 آموزشی 3
 05/2 09/2 39/1 1194788 عالیآموزش 

 98/0 00/1 67/0 572292 ای حرفهو  فنیو  عالیآموزش 
 31/0 32/0 21/0 183405 مذهبی 4
 11/0 12/0 08/0 72738 فرهنگی 5
 11/0 12/0 08/0 67444 پذیرایی -جهانگردی 6

 درمانیو  بهداشتی 7
 50/0 51/0 34/0 291774 درمانی

 06/0 06/0 04/0 32767 بهداشتی
8 

 
 سبز فضای

 58/2 64/2 76/1 1507656 شدهتجهیزسبز  فضای
 93/0 96/0 64/0 545029 حفاظتیسبز  فضای

 78/0 80/0 53/0 456645 ورزشی 9
 98/2 05/3 03/2 1738358 انتظامی -اداری 10
 86/0 88/0 58/0 500109 کارگاهی -صنعتی 11
 91/0 93/0 62/0 530121 شهری تجهیزاتو  تأسیسات 12
 18/1 21/1 80/0 690058 نظامی 13

 ونقل حمل 14
 15/35 94/35 90/23 20499838 ارتباطیشبکة 

 53/1 57/1 04/1 894582 و انبار ونقل حمل
 78/97 00/100 66/49 57031661 خالص منطقه اراضیجمع مساحت 

 52/6 - 44/4 3805143 باغات 15
 87/2 - 95/1 1676516 کشاورزی اراضی 16
 61/38 - 25/26 22517528 بایر اراضی 17
 85/0 - 58/0 494173 گورستان 18
 42/0 - 29/0 248074 حرایمباز و  فضاهای 19

 28/49 - 51/33 28741434 و ناخالص منطقه اراضیجمع مساحت 
 06/147 - 00/100 85773095 منطقه اراضیمساحت  کلجمع 

 1394 -1385 ،طرح و آمایش مشاورمهندسین  میدانی برداشت: منبع

 

: 1385اسالمی، ) توان بهترین مکان را برای استقرار مراکز امداد و اسکان تعیین کرد ، میGISگیری از  اطالعاتی و با بهره

 شود: به شرح زیر تشریح می« یابی اسکان اضطراری مکان»ریزی شهری در زمینة  ترین هدف برنامه (. مهم12

مشخصات شامل است. معیارهای این بخش ه پایگاهنظر برای استقرار مد ةپهنبودن  مناسبالف( منظور از کارایی، 

 جمعیتیمساحت مناسب(، معیار تراکم  ةشامل الی) محدودهبافت فرسوده(، مشخصات کالبدی  ةشامل الی) بافتکالبدی 

های شریانی  ، راه1 ةجشریانی در های راه های الیهارتباطی )شامل  ةتراکم جمعیتی( و معیار دسترسی به شبک ةشامل الی)

 های محلی( است. و خیابان 2 ةدرج

گوناگون در  های کاربریبرای  یابی مکانریزی کاربری اراضی شهری،  ب( سازگاری: یکی از اهداف اصلی برنامه

 ناسازگار از یکدیگر است. های کاربریسطح شهر و جداسازی 

ناشی از شرایط بحران است که در محل  خطرهایبودن محل استقرار پایگاه در مقابل  امنج( ایمنی: منظور از ایمنی 

و معیار رعایت  شناختی شخصات زمین. معیار مگذارد تأثیر میاطراف محل پایگاه  بریا در اثر وقوع  دهد رخ میپایگاه 



 331                            ... اضطراری اسکان یابی مکان بر مؤثر عوامل ارزیابی

سازی هرچه  برای مصون(. 47: 1390، دیگرانشجاع عراقی و ) گیرد ناسازگار در این بخش جای می های کاربریحریم با 

 یابی مکانبر  مؤثر(. معیارهای 83: 1392، دیگرانحبیبی و ) استنیاز  ای ویژهریزی  برنامه به بیشتر فضاهای شهری

 :اسکان ارومیه به شرح زیر است

 

 در سطح ارومیه نشان آتشتوزیع 

وجود داشته  نشانی آتشنفر از جمعیت شهر باید یک ایستگاه  10000در مقابل هر  ،کلی و عمومی ای بطهبراساس ضا

نفر جمعیت شهری  20000تا حد  نشانی آتش تأسیساتزمین برای  مترمربع 05/0باشد. در سطح شهرهای ایران، معیار 

 مرتفع، های بافت ،عرض مک های کوچهتا سه کیلومتر است. در  دو نشانی آتش. شعاع دسترسی به مراکز شود میپیشنهاد 

شیعه، ) استضروری  نشانی آتششیرهای ها نصب  نقاط مختلف شهر و محلهدرکل  و سوزی آتشمحتمل برای نقاط 

 که ددهن میارائه خدمات  ارومیهدر نشانی  اکنون هفت ایستگاه آتش ،اطالعات دردسترس اساس(. بر166: 1391

در  ،عالوه به. دارند تدارکاتی خودرویدستگاه  8و  سبک خودرویدستگاه  6 ،سنگین خودرویدستگاه  22 درمجموع

شیر  7چهار  ایستگاهو نشانی  شیر آتش 8 سه ایستگاه  ،نشانی آتش شیر 16و دو  یک یها ایستگاه خدماتیمحدودة 

مدیران شهر  اساس، . براینوجود ندارد نشانی آتش شیر هیچپنج و شش  های ایستگاه ةو در محدودوجود دارد  نشانی آتش

نقش مهمی در مدیریت  نشانی آتشدرصورت حوادث احتمالی  باید به این مسئله توجه جدی داشته باشند؛ زیراارومیه 

 .کنند میبحران شهری ایفا 

 

 نشانی آتش های ایستگاه امکانات .2جدول 

 ایستگاهمحل استقرار  ایستگاهنام 
 شیرهایتعداد  تعداد خودرو مساحت

 سبک سنگین زیربنا زمین نشانی آتش
 16 1 9 2787 4076 و مجاهد مندی های خیابانتقاطع  1 ایستگاه
 16 1 2 1195 2820 دفاع مقدس میدان 2 ایستگاه
 8 1 2 - 485 اسکان های ساختمان روی هروب، ایثار شهرک 3 ایستگاه
 7 1 2 350 3922 شاهدمدرسة  روی هروب  ،آبیاریفلکة  4 ایستگاه
 - 1 4 456 3573 جنب پاسگاه  ،بهداریفلکة  5 ایستگاه
 - 1 3 455 353 بازرگانی، جنب سازمان آزادیفلکة  6 ایستگاه
 - - - - - 2مجاور فرهنگیان  ،انتهای رودکی 7 ایستگاه
 49 6 22 5243 15229 - جمع

 1389 ،شهر ارومیه جامع دنظریتجد: طرح منبع

 

 مراکز درمانی و بیمارستانی

بسیار مهم این مراکز برای ، تعیین بهترین مکان نیاز دارداد زی های ینههزصرف به مراکز خدماتی جدید تأسیس از آنجاکه 

فاصلة (. 31: 1390، دیگرانسعدی مسگری و )شوند  مند بهرهتعداد بیشتری از شهروندان از خدمات آن  که ینحو به ؛است

برای یادشده  های مؤلفه اگر .شود یمبخشیدن به امدادرسانی  سرعتکم مراکز درمانی تا محل اسکان اضطراری موجب 

اسکان منظور  بهمکان  ترین مناسباحتمالی  یها بحراندرصورت بروز شود، احداث یک بیمارستان یا درمانگاه رعایت 

با . کنند میایفا  دیده یبآس های یتجمعبه  دهی خدماترا در  یمؤثرکه نقش بسیار  ستها ینهگزنزدیکی به این  اضطراری

متر و از  700ها  درمانگاهو  کوچک یدرمان مراکزفاصله از  ینتر مطلوب، مراکز گونه اینآسان به  یدسترس یتاهمبه  توجه

 داردمرکز درمانی  16شهر ارومیه  (.85: 1392، دیگرانحبیبی و شود ) یم نظر گرفتهدر متر 500و  کیلومتر 1 ها بیمارستان

پزشکی، بهداشت  فوریتیک مرکز  درمجموع . این شهراستخصوصی مرکز آن  4آن دولتی و مرکز  12که از این تعداد 
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 هستند.از جمله بیمارستان سیدالشهدا تخصصی  ها آنکه بعضی از  داردبیمارستان  13مرکزی، یک مرکز بهزیستی و 

  .دهد یمموقعیت مراکز درمانی و بهداشتی را در سطح شهر ارومیه نشان  1نقشة 

 

 
 . موقعیت مراکز درمانی و بهداشتی در ارومیه1نقشة 

 

 سطح شهر در گاز پمپبنزین و  پمپتوزیع 

 یابی مکان(. 166: 1391شیعه، شود ) یمنسبت به جمعیت شهری پیشنهاد  مترمربع 1/0سرانه  ،جایگاه بنزینتوزیع درمورد 

و متخصصان این صنعت قرار گیرد.  یزانر برنامهمدنظر  دخدمات مطلوب، سریع و ایمن بایارائة  منظور بهجایگاه سوخت 

را  یشهر درون ونقل حملکه سوخت بخش هستند خدمات شهری شبکة از جمله اجزای  یرسان سوختجایگاه  یها شبکه

(. 162: 1393، دیگرانپوری و  ولی) دارند یتاهم زیست محیطو از لحاظ مالحظات ترافیکی، شهرسازی و  کنند تأمین می

 بنزین  پمپ های یستگاها یابی مکان موردمتعددی در ایران و جهان صورت گرفته است، اما درتحقیقات  یابی مکانزمینة در 

 ینبنز  پمپفضاهای  یابی مکانبافتگی عوامل مختلف برای  که دلیل آن پیچیدگی و درهم های اندکی وجود دارد پژوهش

فاکتورهای الزم برای احداث  ینتر مهمکه از ای دارد  ویژه ...زیرا هر مکان شرایط محیطی، اقتصادی، فرهنگی و ؛است

ایستگاه تقلیل فشار گاز در ارومیه  6 ،2نقشة (. با توجه به 163: 1393، دیگرانپوری و  ولی) هستند ینبنز پمپایستگاه 

و در  اند شده  یعتوزیک ایستگاه در مرکز و دو ایستگاه دیگر در جنوب غرب شهر  ،ایستگاه در شرق شهرسه وجود دارد که 

  واقعایستگاه( در شرق شهر  11)حدود ها  بیشتر آنبنزین و گاز وجود دارد که تغذیة محل  20ارومیه حدود محدودة 

 گاز وجود دارد. پمپو  ینبنز پمپغرب و شمال غرب کمبود ایستگاه در و  اند شده
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 خطوط انرژی و جایگاه سوخت. 2نقشة 

 

 ،بنابراین ؛یابد افزایش میها  آنباالیی دارند و هنگام بحران احتمال خطر  رسانی آسیبپتانسیل بنزین  های پمپ

، طیف ها با آن درصورت ایجاد مشکل به نسبت فاصله ؛ زیرادقت شود ها آن ةهمسای های کاربریهمواره باید در انتخاب 

 (.85: 1392، دیگرانحبیبی و )کند  میی تغییر پذیر آسیب
 

 تراکم جمعیت

شدن شرایط  سختشدن،  مختل تر است.پذیر که تراکم باالتری از نظر جمعیتی دارد، آسیب ای محدوده ،در شرایط مساوی

: 1391، دیگرانشمس و ) استاز نتایج تراکم باالی جمعیتی در شرایط وقوع بحران  ...گیری، امدادرسانی و فرار و پناه

 تراکم. هرچه است شهریریزی  مهم در برنامه بسیار مطالعاتی های مقولهها از  ریزی و نقش آن در برنامه تراکمبحث (. 10

شهر در برابر زلزله  پذیری آسیبشده باشد،  توزیعمتعادل در سطح شهر  طور به تراکم اینباشد و  کمتردر شهر  جمعیت

عبدالهی، ) استهنگام وقوع زلزله در  بیشترهای  تلفات و خسارت معنی باال در شهر به جمعیتی تراکم ،برعکس. است کمتر

 درنتیجه،. دارد اولویت موقت اسکان یابی مکانریزی برای  از نظر جمعیت، برنامه تراکمپرمناطق در  ،بنابراین(؛ 90: 1383

 ای گونه بهباید  یابی مکانو شود  میمحسوب  یابی مکانبحث بر فاکتور توزیع جمعیت و تراکم آن موضوعی تأثیرگذار 

ن را اند و زندگی ساکنکچنان نزدیک نباشد که امکان ارسال خدمات را محدود  پرتراکمبه مناطق  نخستکه گیرد انجام 

ا نداشته در آنجاسکان  برایگونه رغبتی  سرپناه این مناطق هیچ ن بیاباشد که ساکننبه مخاطره بیندازد، دوم چنان دور 

. با توجه به جمعیت و مساحت شهر و الگوی تخصیص اراضی آن به سطوح خالص و ناخالص شهری و متوسط باشند

نفر در هکتار  106نفر در هکتار و متوسط تراکم خالص جمعیت در این شهر  70تراکم ناخالص جمعیت در کل ارومیه 

مهندسان مشاور طرح و آمایش، ) استنفر در هکتار  236بر تراکم خالص مسکونی در کل ارومیه برا ،براین . عالوهاست

 .شود مشاهده میتراکم جمعیت در مناطق مختلف ارومیه ، 3 ةنقشدر (. 3: 1390
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 . تراکم جمعیت در مناطق مختلف ارومیه3نقشة 

 

 دسترسی

 از: اند عبارتاین سیستم دهندة  شکلکه اجزای  استونقل  معابر یکی از اجزای سیستم حملشبکة 

تقاطع(. ): محل برخورد این اضالع در شهرها ها گرهب(  ؛الف( اضالع شبکه: کوچه، معابر و خیابان :ها راهشبکة . 1

شبکه و محل  های گره عنوان بهونقل شهری هستند که  حمل ةترین اجزای شبک یکی از مهم ها تقاطع ،درواقع

 .ای دارند ویژهتالقی معابر اهمیت 

 . ...وونقل عمومی مثل اتوبوس، مترو  ها تا وسایل حمل وسایل نقلیه: انواع سواری. 2

 شوند. جا می از آنجا به نقاط مختلف جابه هاو کاال ها که انسانهستند  یهای : مکانها پایانهو  ها ایستگاه. 3

چه تا تعیین کند عهده دارد  کنترل، نظارت، مدیریت و کنترل سیستم را بر ةوظیفاین سیستم سیستم کنترل: . 4

علی و  شاه) شوند جا جابه ها گرهالع و ها در اض تا وسایل نقلیه و انسانداشته باشد وجود مقررات و ضوابطی باید 

و ارتباطات به یکدیگر متصل  ها راه ةشبکاز طریق (. فضاها و عناصر مختلف در شهرها 139: 1389سنایی، 

زاده دهاقانی،  مشهدی) بخشند می وجوش جنبارتباطی به شهر تحرک و  های شبکهد و شهروندان از طریق ونش می

اختصاص ارتباطی  های شبکهو  ها راهشهری به  های سرانهدرصد از  30درصد تا  25(. معموالً بین 334: 1387

تخلیة زیرا نیاز به  ؛استگزینی مدیریت بحران  مکانمعیار  ترین مهم ها راه(. دسترسی به 168: 1391شیعه، ) دارد

کاوسی و ) گیرد میشهری انجام  های درون د و این تخلیه از طریق خیابانشو در اسرع وقت مطرح میمجروحان 

نبود ریزی است.  امدادرسانی و برنامه هرگونه ةامکان دسترسی به اردوگاه شرط اولیدرنتیجه، (. 7: 1389محمدی، 

  (.UNHCR, 2007: 123) سازد مکن مینامتقریباً رسانی را  دسترسی فیزیکی کمک
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 بندی شبکه دسترسی شهر طبقه. 4نقشة 

 

 اسکان اضطراری یابی مکانبر  مؤثرعوامل  بندی رتبه

شده  ارائهمعیارهای مختلف دربارة  کارشناسانمیانگین امتیازات و ارجحیت  ،یابی مکانبر  مؤثرعوامل  بندی رتبه منظور به

معیارهای  ،اولمرحلة دست آمده است. در  به ها آنکامپیوتری شده و ضریب تطابق و وزن برنامة است. این امتیازات وارد 

 102/0با میانگین وزنی  (3)مندرج در جدول طبیعیعوامل دو مقایسه شدند. در معیارهای اصلی به دو  صورت بهاصلی 

معیار امنیت  ،سومرتبة  075/0با میانگین وزنی  معیار مدیریت ،دومرتبة  087/0 اول، معیار دسترسی با میانگین وزنیرتبة 

که نتایج آن در  را داردپنجم  ةرتب 061/0وزنی  میانگیننهایت معیار عملکردی با درچهارم و رتبة  068/0با میانگین وزنی 

 .شود میارائه  3جدول 

 
 اسکان اضطراری یابی مکانبر  مؤثرعوامل  بندی رتبه .3 جدول

 ریزی برنامهاولویت  وزن معیار
 اول 102/0 عامل طبیعی

 دوم 087/0 عامل دسترسی
 سوم 075/0 مدیریت
 چهارم 068/0 امنیت

 پنجم 061/0 عملکردی
 1394، گان: نگارندمنبع

 

 ...تجهیزات شهری و ،تأسیساتدسترسی، تراکم جمعیت، بافت فرسوده، پراکندگی شبکة با توجه به ساختار، فرم، 

اسکان  ویژه بهالزم  های ریزی برنامهبه باید  ،بنابراین دهد؛ رخ می ه بحرانی اساسی در این شهردرصورت وقوع زلزل ،ارومیه



 1396تابستان ، 2 شمارة، 49 دورة ،یانسان یایجغراف یها پژوهش 336

براساس یابی اسکان اضطراری  ترین عوامل مؤثر بر مکان ، مهم4در جدول . بیشتر توجه شوددیدگان  آسیباضطراری 

 شود. ارائه میکارشناسان  یاهنظر

 

 اسکان اضطراری براساس تکنیک تاپسیس یابی مکانبر  مؤثر های مؤلفه بندی رتبه .4 جدول

 یرگذارتأث های مؤلفه فاکتور
فاصله با 

 مثبت آل ایده
فاصله با 

 رتبه Ci آل منفی ایده

 طبیعی
 2 427139/0 227269/0 199870/0 فاصله از رودخانه

 1 509153/0 243518/0 265635/0 فاصله از گسل

 عملکردی

 5 401507/0 198051/0 203456/0 یقو فشارفاصله از ایستگاه برق 
 3 429985/0 173644/0 256341/0 یقو فشارفاصله از خطوط برق 

 1 592434/0 353456/0 238978/0 و گاز ینبنز پمپفاصله از 
 4 415485/0 181429/0 234056/0 ها اتوبانه از حریم فاصل

 2 445337/0 230996/0 214341/0 شهری یها فاضالبفاصله از مراکز 

 دسترسی

 6 396762/0 201334/0 195428/0 نشانی آتشدسترسی به 
 1 450755/0 234621/0 216134/0 دسترسی به مراکز درمانی و بهداشتی

 2 435851/0 224445/0 211406/0 دسترسی به مراکز انتظامی
 7 349054/0 /226901 122153/0 دسترسی به مراکز آموزشی

 3 426719/0 204152/0 222267/0  ...دو و ،یکدرجة  ارتباطی های شریاندسترسی به 
 4 413597/0 221267/0 192330/0 سیار های کانکسدسترسی به چادر و 

 5 41298/0 223104/0 189876/0 دسترسی به خدمات مورد نیاز اساسی آب و برق

 امنیت

 1 466912/0 222348/0 244564/0 اطمینان از حفظ مالکیت
 2 457576/0 228645/0 228931/0 اطمینان از حفظ اموال

 3 434359/0 212025/0 222334/0 اطمینان از اسکان دائمی
 4 420876/0 195108/0 225768/0 اجتماعیشبکة حفظ 

 6 334439/0 211234/0 123205/0 یردولتیغافزایش مشارکت نهادهای دولتی و 
 5 412241/0 213476/0 198765/0 اطمینان از رفع مشکالت عاطفی و روانی

 مدیریت

 5 440694/0 213241/0 227453/0 مدیریت عملیات نجات
 1 627695/0 344143/0 283552/0 دیدگان آسیبمدیریت عملیات آغاز اسکان موقت 

 7 428884/0 163323/0 265561/0 دیده یبآسبه افراد  یرسان کمکمدیریت 
 8 386742/0 232221/0 154521/0 اختصاص فضای الزم برای سرویس بهداشتی

 4 448029/0 224549/0 223480/0 ها اردوگاهاز  یبردار بهره منظور بهامکانات  یساز فراهم
 2 510576/0 232965/0 277611/0 آغاز عملیات بازسازی

  40833/0 193787/0 214543/0 اختصاص انبارها برای مواد غذایی
 3 456573/0 236645/0 219928/0 امکانات تدفین تأمین
 6 438588/0 218832/0 219756/0 ...برق، گاز و ،آب تأمینشبکة  تأمین

 1394، نگارندگان: منبع

 

 گیری نتیجه

مناسب  مکانیانتخاب  دارند،توجه  به آنهمواره بحران  مدیریتدر  مسئول های سازمانکه  مسائلی ترین مهماز  یکی

 ةفاجع صحیح گزینی مکان نکردن رعایت شک، بی. استاز سوانح  دیده آسیب های جمعیتاسکان موقت  منظور به

بر  مؤثرعوامل  بندی رتبهاز تکنیک تاپسیس برای  ،در این پژوهش. دردا دنبال به اولیه ةسانح نسبت به یتر وخیم

تراکم جمعیت، زمینة میدانی در های  پژوهشعنی ابتدا ی ؛در سطح ارومیه استفاده شده است اضطراریاسکان  یابی مکان

هریک از معیارها روی  های نقشهسپس صورت گرفته است، در سطح ارومیه  ...ارتباطی، مراکز بهداشتی و درمانی وشبکة 

که بعد  گذارند تأثیر میاسکان اضطراری  یابی مکانعوامل متعددی بر  دهد می. نتایج پژوهش نشان اند شدهنقشه واکاوی 
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خطرناک و حساس نظیر برق فشار  های کانون(، بعد عملکردی )فاصله از ها گسلفاصله از رودخانه، فاصله از ) طبیعی

بعد امنیتی )حفظ (، ...، آموزشی، درمانی، امنیتی ونشانی آتشفاصله با مراکز ) دسترسی(، بعد ...و ها اتوبانقوی، حریم 

مدیریت عملیات نجات، عملیات آغاز ) نهایت معیار مدیریتدر( و ...ومالکیت، حفظ اموال، اطمینان از اسکان دائمی 

ی امکانات ساز فراهم، فضای الزم برای سرویس بهداشتی، گاندید آسیبی به رسان کمکدیدگان،  اسکان موقت آسیب

 پنج تأثیرگذاریالبته سهم  دارند.اسکان اضطراری  یابی مکانبر تأثیر را بیشترین ( ...و ها اردوگاهی از بردار بهره منظور به

در  بیشتریسهم  (4ی اصلی)مندرج در جدول هامربوط به معیار های مؤلفههریک از  و استمتفاوت معیار مورد مطالعه 

شهر  بندی پهنهریز  ةنقش ةتوجه به عواملی نظیر تهی درنتیجه،د. ندار دیدگان انتخاب یک مکان مناسب برای اسکان آسیب

فشار برق، دسترسی  های ایستگاه، فاصله از ها رودخانهفاصله از شهری در این مناطق،  وسازهای ساختاجتناب از  منظور به

 یمعیارهای ترین مهم ...و ها اردوگاهی از بردار بهره منظور بهی امکانات ساز فراهمبه مراکز بهداشتی درمانی و امنیتی، 

 .نیاز دارند ای منطقهریزان شهری و  توجه جدی مدیران و برنامهبه که هستند 

 

 منابع
 ، صص1شمارة  ، سال اول،اسکان موقت در زلزله، مبلمان و خدمات شهری، 1390 ،پورمحمدبهزاد احمدی کمرپشتی، مهدی و  .1

18- 24. 

 ناحیة، پژوهی زلزله مورد بازماندگان موقت اسکان های اردوگاه یابی مکان و ریزی برنامه، 1383، مهرنوش، نظری اسدی .2

 .16 -1 ، صصطبیعی ةجامع بحران در حوادث غیرمترقب المللی مدیریت دومین کنفرانس بین، تهران شهر 1 منطقة 6

 .49 -44، سیولیکا، صص تهرانیک شهر  ةموردی منطق مراکز امداد و اسکان نمونة یابیمکان، 1385سالمی، علیرضا، ا .3

 ةموردی منطق ةمطالع GISاسکان موقت با استفاده از  یابیمکان، 1389هدی نوجوان و محمد برادران شرکاء، بابک، مامیدوار،  .4

 .10 -1 و مدیریت شهری، تهران، ریزی برنامه، دومین کنفرانس یک شهرداری تهران

کهن  یها بافتبینی ناپایداری  پیشیک مدل  ةتهی، 1392 لفضل و سعید نظری،اابومشکینی، ، مصطفیبهزادفر، حبیبی، کیومرث،  .5

، 87شمارة دوم،  و بیستزمین، سال  ، علوماطالعات جغرافیایی ةمراتبی وارون و سامان سلسلهشهری دربرابر زلزله با منطق 

 .92 -83 صص

های موقت در  اسکانریزی  برنامهمدیریت و  تحلیلی بر، 1385 پیمان و رها پوالدی،مرادیان،  علی،عسگری، رفعتیان، مجتبی،  .6

المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه  بیندومین کنفرانس ، بم ةزلزل: یموردمطالعة فرایند بازسازی پس از سانحه 

 .56 -41 صص ،، تهرانطبیعی

ضرورت بازنگری در مدیریت بحران زلزله در ایران، مجموعه مقاالت کارگاه مشترک ایران و ، 1383 حسنی، نعمت، .7

 .49 -37 ، صص198شمارة  ،اول سال کشور، ریزی برنامهسازمان مدیریت و نشریة ، ژاپن

ماهنامة دو ، فازی GIS با استفاده از ها بیمارستان یابیمکان، 1390 و حسین شورورزی، مهدیتیموری، محمد، مسگری، سعدی  .8

 .39 -30 صص، 54سال دوازدهم، شمارة هر نگار، ش

پژوهشی  -علمیفصلنامة ، معابر شهری در ارتباط با مورفولوژی شهری بررسی شبکة، 1389 شاه علی، جعفر و مجید سنایی، .9

 .144 -129 ، صص3شمارة ی، سال دوم، ناجغرافیای انس

 ، آمار و اطالعات استان آذربایجان غربی، مرکز آمار ایران، تهران.1390 آماری ایران،سالنامة  .10

پشتیبانی مدیریت بحران با استفاده  های پایگاه بهینة یابیمکان، 1390 سمین و پرویز ضیائیان،توالیی، از، شجاع عراقی، مهن .11

، ای منطقهشهری و  های پژوهشمطالعات و مجلة ، شهرداری تهران 6موردی منطقه  ز سیستم اطالعات جغرافیایی مطالعةا

 .60 -41 ، صص10شمارة سال سوم، 
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