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چكیده  
طبیعی آسیب  دیده  اند.  براثر مخاطرات  دارند که حداقل سالی یک بار  قرار  مناطقی  در  از شهرهای جهان  هشتاد درصد 
هنگامی که یک مخاطره طبیعی رخ می دهد کسانی که خانه های خود را در اثر این مخاطره از دست می دهند، در حالی که 
خانه هایشان بازسازی می شود، به جایی برای زندگی و نیاز به یافتن مكان های جایگزین دارند. هدف این تحقیق مكانیابی بهینه  ی 
 weighted sum اسكان موقت در شهر کرمانشاه، با روش توصیفی و متكی بر پیمایش  های میدانی با استفاده از مدل جمع وزنی
و نرم  افزار تحلیلی- ترسیمی ArcGIS  به صورت ترکیبی بوده است. در این راستا، در مرحله جمع  آوری اطالعات و داده  های 
اولیه، از مطالعات کتابخانه  ای و توزیع پرسشنامه بین خبرگان مرتبط با موضوع مورد مطالعه استفاده  شد. با توجه به 9 معیار 
مهم و مؤثر شیب، دسترسی به راه، فاصله از مراکز نظامی و انتظامی، دسترسی به مراکز آتش نشانی، دسترسی به منابع آب و 
برق، فاصله از مناطق سیل خیز، تراکم جمعیتی و فاصله از تأسیسات خطرزا است که مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از 
معیارهای پژوهش گویای این امر بود که از ترکیب شاخص های مورد مطالعه در شهر کرمانشاه 1 درصد از محدوده شهر در 
پهنه مطلوبیت خیلی کم، 11 درصد در پهنه مطلوبیت کم، 37 درصد در پهنه مطلوبیت متوسط، 38 درصد در پهنه مطلوبیت 

زیاد و 13 درصد در پهنه مطلوبیت خیلی زیاد واقع شده است.
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1- مقدمه
زلزله یکی از سوانحی است که به سبب شرایط خاص 
جغرافیایی، کشور ما را دائمًا مورد تهدید قرار می دهد. بر 
تلفات  آمارهای رسمی در 29 سال گذشته، 1 درصد  پایه 
میانگین  به طور  و  است  بوده  زلزله  از  ناشی  کشور  انسانی 
هر سال یك زلزله 1 ریشتری و هر 11 سال یك زلزله به 
می دهد  رخ  کشور  در  ریشتر  مقیاس  در  درجه   7 بزرگی 
(Attar, 1392 : 8). ایران ازنظر زمین  شناسی دارای پهنه ساختار 

شرقی  شمال  زاگرس،  مرکزی،  ایران  مانند  سنگ شناختی 
ایران، شمال غربی ایران و پهنه آذربایجان است، که ساختار 
رو رانده و مرتفع زاگرس از فعال  ترین این پهنه ها به  حساب 
قلعه  دورود،  صحنه،  مانند  گسل  هایی  شامل  که  می آید 
نشان  زاگرس  لرزه   زمین  ساختی  خصوصیات  است.  حاتم 
می دهد که نسبت به پهنه های ساختاری دیگر، فراوانی لرزه 
به  ایران مرکزی و عربی دائمًا  در آن زیاد است. صفحه ی 
پهنه زاگرس فشار می آورد و رخ دادن زلزله های بیشتر در 
زاگرس نسبت به دیگر پهنه ها به این دلیل است. محدوده 
زون  یك  لرزه خیزی  نظر  از  کرمانشاه  منطقه  مطالعه  مورد 
زلزله است. این استان به دلیل قرارگیری در محدوده زاگرس، 
دارای فعالیت لرزه ای باالیی است. این زمین لرزه ها معموالً 
در اطراف گسل های لرزه ای شناخته شده استان رخ می دهد 
اشاره  زاگرس  مرتفع  گسل  به  می توان  جمله  آن  از  که 
متعدد  تحقیقات  علی رغم   .(High Zagros Fault, 2014: 20) کرد 
آسیب پذیری  موضوع  به  موقت  اسکان    مکانیابی  زمینه  در 
لرزه ای، مکانی مناسب و قابل استفاده بودن آن پس از زلزله 
مورد  کمتر  شهری  نواحی  در  بحران  مدیریت  رویکرد  با 
زلزله خیزی  نظر  از  کرمانشاه  است. شهر  گرفته  قرار  توجه 
یك منطقه مستعد است و با توجه به قرارگیری در منطقه  ی 
جغرافیایی با ریسك باالی زمین  لرزه، شناخت محدوده  های 
آسیب  پذیر و مقاوم و برنامه ریزی برای مکان یابی صحیح و 
مناسب اسکان موقت در زمان بروز زلزله برای پیش گیری و 
یا کاهش خطر احتمالی در این شهر ضروری می باشد. این 
تحقیق مکمل تحقیقات پیشین و با معیارها و شاخصه های 

و  ساده  کارآمد،  کاربردی،  روشی  ارائه  با  مؤثر  و  بیشتر 
منطقی برای مکانیابی محل اسکان موقت در جهت آمادگی 
شهر با پیچیدگی خاص آن ها در پاسخگویی به بحران  های 
ناشی از زلزله ارائه داده است. به عنوان نمونه زلزله اِزِگله 
 11 در  ریشتر   7/3 بزرگای  با  در سال 1396  کرمانشاه  در 
سرپل ذهاب  شهر  کیلومتری   32 و  اِزِگله  بخش  کیلومتری 
رخ داد که باعث کشته شدن و آسیب دیدن بیش از 12هزار 
نفر گردید. از آن زمان تا کنون به  دلیل فقدان سیاست  های 
واحد در زمینه  ی اسکان اضطراری، موقت و دائم، مشکالتی 
بنابراین وجود مکانی  ایجاد شده است.  اسکان مردم  برای 
طبیعی  مخاطرات  از  بعد  شرایط  در  اسکان  برای  مناسب 
به ویژه زلزله برای شهر کرمانشاه امری ضروری می باشد. 
پژوهش حاضر با در نظر گرفتن مراحل مدیریت بحران یك 
شهر زلزله خیز سعی در پرداختن به مسئله مکانیابی فضاهای 

مناسب به منظور احداث اردوگاه  های اسکان موقت دارد.

1-1- مبانی نظری و پیشینه تحقیق
بحران  دامنه  ساختن  محدود  برای  زلزله  وقوع  از  پس 
ناشی از آن و عادی  سازی اوضاع، نیاز به رفتاری سازمان یافته 
است که فقط در صورت آمادگی قبلی کارایی و اثربخشی 
الزم را خواهد داشت. یکی از مراحل مهم مدیریت بحران 

 .(GiwehChi et al ,1392: 11) اسکان موقت" است"
1- مدیریت بحران1: فرآیند برنامه ریزی و عملکرد  است، 
که با مشاهده  ی نظام  مند موارد بحران و تجزیه و تحلیل آن ها 
در جستجوی یافتن ابزاری برای کاهش اثرات بحران است  

.(Fasih et al. 1396: 3)

مطالعاتی،  پایه  های  مهم ترین  و  اولین  از  مكانیابی2:   -2
هر  ارزش  گذاری  از:  است  عبارت  که  می باشد،  مکانیابی 
انواع  برای  سرزمین  همگن  و  یکنواخت  لکه  های  از  یك 

 .(Stan Ritura و .et al2008:263و)کاربری های مختلف
3- اسكان موقت3: مفهوم اسکان موقت را می توان مجموعه ای 
1- Crisis Management 

2- Site selection

3- Temporary residence
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افراد  شناسایی  و  جمع  آوری  از  اعم  فعالیت ها،  کلیه  از 
آسیب دیده و بی خانمان، نقل و انتقال افراد به سرپناه  ها و ایجاد 
شرایط زندگی امن، ایمن و بهداشتی دارای آرامش تا زمان 
بازگشت آن ها به موطن اصلی و یا زیستگا ه  های اولیه شان 
دانست. در این راستا، پس از تأمین سرپناه اضطراری، برنامه 
بازسازی مناطق آسیب دیده و مورد تهدید آغاز می شود و به 
دلیل اینکه از مرحله تأمین سرپناه اضطراری تا ایجاد سرپناه 
دائمی معموالً زمان زیادی الزم است و ادامه ی زندگی در 
سرپناه اضطراری به منظور بهره برداری از امنیت، آرامش و 
معیشت به ویژه در مناطق با شرایط آب و هوایی نامناسب 
تأمین  به  مبادرت  بحران  مدیریت  دارد،  بر  در  مشکالتی 

.(Hosseini et al, 1391: 7) اسکان موقت می  نماید
4- انواع سكونتگاه  ها1: بیش از پنج دهه از عمر مطالعات 
عمدتًا  که  نمی  گذرد  جهان  در  زلزله  از  بعد  موقت  اسکان 
بوده  استوار  تکنیکی  و  فنی  موضوع ه ای  مطالعه  ی  برپایه  ی 
مرتبط  نهادهای  و  سازمان ها  بحث  مورد  موضوع  این  و 
اولین  جمله  از  است.  بوده  حوزه  دراین  واندیشمندان 
پژوهش های جامع در این زمینه، مطالعه  ای با عنوان »تأمین 
 »1977 سال  »در  موارد  و  دورنماها  اضطراری،  اسکان 
در  بالیا  نظریه  پردازان  از  زیادی  تعداد  توسط  که  می باشد 
مقیاس محدود منتشر شد. در سال 1978، تحقیقی با عنوان 
»اسکان پس از بحران« توسط اداره  ی هماهنگی امداد سوانح 
بعد،  یافت و چهار سال  انتشار  ژنو  ملل متحد در  سازمان 
اداره  ی هماهنگی سوانح سازمان مل متحد، کتاب ارزشمند 
دیگری را با همین عنوان منتشر کرد. دیویس در سال 1981 
از  در کنفرانسی اعالم می  دارد که آگهی ما در اسکان پس 
خالء  اصولی  تحقیقات  نبود  و  است،  ناچیز  بسیار  بحران 
 (Building جدی در دانش مربوط به بالیا محسوب می شود
شده  انجام  مطالعات  در   .and Housing Research Center, 1987)

درخصوص بالیا، تأمین سرپناه و مسکن مناسب برای حادثه 
احداث  تا  اضطراری  سرپناه  از  پیوسته  ای  جریان  دیدگان 
مسکن دائمی را دربرمی گیرد، که معموالً با سه گروه اسکان 

1- Types of settlements

دارد.  کار  و  سر  دائم  اسکان  و  موقت  اسکان  اضطراری، 
اسکان اضطراری شامل شرایطی است که بازماندگان سانحه 
برای  تا  دائمی خود هستند  از خانه  دنبال محلی خارج  به 
شرایطی  به  موقت  سرپناه  کنند.  اقامت  آن  در  کوتاه  مدتی 
برمی گردد که فراتر از تأمین یك سرپناه صرفًا در شرایط 
اضطرار است. مسکن موقت شامل شرایطی است که در آن 
خانواده  های بازمانده، مسئولیت  ها و فعالیت های روزمره  شان 
اینکه شرایط  از  ادامه می دهند و  اقامت جدید  را در محل 
زندگی آن ها از حالت اضطراری و موقتی خارج شده  است 
آگاه هستند. در مسکن دائم، بازماندگان به خانه های دائمی-

درخصوص  فراوانی  اختالف نظرهای  برمی گردند.   شان 
بـر  برخـی  دارد.  وجـود  موقت  سرپناه  و  اسکان  موضوع 
اسکان  بین  واسط  حد  موقت  اسکان  که  عقیده  اند  ایـن 
 .(Omidvar et al. 2007: 4) اضطراری و بازسازی دائمـی اسـت
طراحی مکان های اسکان موقت باید عوامل مختلفی را در 
نظر بگیرد تا اطمینان حاصل شود که این مکان ها می توانند 
نیازهای قربانیان را برآورده سازند. معماری و طراحی باید 
بخشی از راه حل باشد و نه بخشی از مشکل و فرآیند باید 

.(Bris, 2019: 20 Bendito &) سال ها قبل از فاجعه شروع شود
زلزله:  از  پس  موقت  زیست  فضای  تأمین   -5
نزدیك  که  می دهند  ترجیح  اول  درجه  در  آسیب دیدگان 
زندگی  وسایل  و  شده  ویران  حتی  آسیب دیده،  خانه های 
ویران  خانه های  کنار  در  موقت  سرپناه  های  بمانند.  خود 
است.  آسیب دیدگان  برای  سرپناه  شکل  مطلوب  ترین  شده 
و  خودشان  امکانات  به  توجه  با  آسیب دیدگان  از  عده ای 
و  می  روند  دوستان  و  اقوام  منزل  به  خویشان  و  دوستان 
حفظ  و  سرکشی  برای  خانواده  اعضای  از  نفر  یك  غالبًا 
دوم،  درجه  در  می گردد.  باز  فاجعه  از  مانده  باقی  وسایل 
فاصله  برند،  سر  به  اردوگاه  ها  در  حاضرند  آسیب دیدگان 
 این اردوگاه  ها تا محل سکونت قبلی آن ها بسیار مهم است. 
آسیب دیدگان بیم دارند که با ترك خانه مالکیت خود را بر 
آن از دست بدهند. بنابراین، اگر این اردوگاه  ها در نزدیکی 
تمایل  آن  در  به سکونت  شاید  باشد،  قبلی  محل سکونت 
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 .(Nazari, 2004:12) بیشتری نشان دهند
6- منشور حقوق بشر1: تمامی افرادی که تحت تأثیر بالیای 
حمایت،  دریافت  حق  گرفته اند  قرار  درگیری  یا  طبیعی 
زندگی مطلوب  اولیه  برای تضمین شرایط  امنیت و کمك 
بقا در مراحل  برای  تعیین کننده مهم  پناهگاه یك  دارند.  را 
امنیت  امنیت،  تأمین  بقا،  بر  عالوه  است.  فاجعه  یك  اولیه 
شخصی و حفاظت از آب و هوا و ترویج مقاومت در برابر 
برای  همچنین  است.  ضروری  بیماری ها  و  بیمار  سالمت 
کرامت انسانی مهم است که زندگی اجتماعی را حفظ کرده 
و مردم آسیب دیده را قادر سازد که از اثر حادثه جان سالم 
محل  در  باید  فاجعه  از  آسیب دیده  جمعیت  ببرند.  در  به 
خانه های اصلی خود با سرپناه موقتی یا دایمی، یا با منابع 
برای تعمیر و یا ساخت پناهگاه مناسب کمك کند. عوامل 
خانگی انفرادی شامل میزان کمك ارائه  شده، حق استفاده 
از زمین یا مالکیت، در دسترس بودن خدمات ضروری و 
جمعیت های  پناهگاه.  گسترش  و  ارتقا  برای  فرصت هایی 
نیستند  به خانه های اصلی خود  بازگشت  به  قادر  آواره که 
اغلب ترجیح می دهند با اعضای خانواده یا افرادی که روابط 

1- Human rights statement

تاریخی، مذهبی و یا دیگر دارند بمانند و باید به انجام این 
نیست،  پراکنده  توافقی  چنین  که  هنگامی  کنند.  کمك  کار 
اسکان مشترك موقتی می تواند در کمپ های برنامه ریزی شده 
یا خود  اسکان، به همراه سرپناه موقت، یا در ساختمان های 

. (Association, 2018 )عمومی مناسب مورد استفاده قرار گیرد
مناسب  مسکن  حق  از  کاملی  بیان  استانداردها  حداقل 
شده  تعریف  مربوطه  المللی  بین  حقوقی  اسناد  توسط  که 
است، نیستند. بلکه حداقل استانداردها محتوای اصلی حق 
بر مسکن مناسب را منعکس می  کند و به تحقق تدریجی این 
حق کمك می  کند. این حق حداقل استانداردهای سرپناه و 

سکونتگاه در جدول 1 ارائه شده است.
دست یابی  امکان  و  الزم  تسهیالت  آوردن  فراهم  برای 
بـه سـکونت مناسـب در مرحلـة اسـکان موقت، الزم است 
مطالعـه  گذشـته  موقت حوادث  اسکان  موردی  نمونه  های 
و ارزیـابی شـود تـا ویژگی  ها و نقاط قوت و ضعف آن ها 
به  دست آیند و در طراحی  های جدیـد مـورد اسـتفاده قـرار 
گیرند. چند نمونه  از تجربیات اسکان موقت که در داخل و 
ارائه  استفاده شده در جدول 2  از زلزله  خارج کشور پس 

.(2015:59 asefi & farrokhi,) شده است

جدول1: حداقل استانداردهای سرپناه 

استاندارد 1 : برنامه ریزی استراتژیك در زمینه های امنیت، سالمت و رفاه سهیم باشید، بهبود و بازسازی را ترویج کنید. 

استاندارد 2 : برنامه ریزی اسکان
برنامه ریزی بازگشت, میزبان یا اسکان موقت امکان استفاده ایمن و امن از مسکن و خدمات 

ضروری را به مردم تحت تأثیر قرار می دهد. 

استاندارد 3 : فضای زندگی پر شده
مردم فضای کافی برای تأمین آسایش حرارتی, هوای تازه و حفاظت از آب و هوای آزاد،  

ایمنی و سالمت خود را تأمین می کنند و فعالیت های ضروری خانوار و زندگی را قادر 
می سازند تا انجام شود. 

استاندارد ۴ : ساخت
شیوه های ساختمانی امن محلی، مصالح، تخصص و ظرفیت ها در صورت لزوم استفاده 

می شوند تا مشارکت جمعیت آسیب دیده و فرصت های معیشتی محلی را به حداکثر برسانند.

استاندارد ۵ : تأثیر محیطی
راهکارهای اسکان و روش های منبع یابی و ساخت مواد مورد استفاده، تأثیر زیان آور بر محیط 

طبیعی محلی را به حداقل می رساند.
(:Source: Javan Forouzandeh, 2021)
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جدول2: چند نمونه  از تجربیات اسكان  موقت پس از زلزله در داخل و خارج کشور
بررسی ویژگی  و اشكال  هانوع اسكان موقتزمان و مكان سانحه

زلزله ایتالیا
1968-1980 

کانکس  ها و خانه  های 
پرفابریکه و پیش ساخته

- برطرف نشدن نیازهای مردم در این کانکس ها به  دلیل وارداتـی بـودن این نوع مسکن 
موقت

- طوالنی شدن بیش از حد فرایند بازسازی و تصـور عمـوم مـردم کـه این خانه ها، 
خانه های دائمی شان است و بنـابراین دسـت بـه تغییرات زیادی در نما و قسمت های 

داخلی آن می زدند
-مناسب نبودن به  دلیل گران بودن این نوع اسکان موقت پیش  ساخته

زلزله رودبار و منجیل
1369

مسکن موقت زیگالی

- ساخت مسکن موقت به صورت سیستم سنتی زیگالی)نوعی سیستم ساخت محلی(
- زیربنای 12-1۴ مترمربع
- اسکلت اتاقك از چوب

- بدنه  ها با شاخه  های درختان یا تخته  چوب به صورت مورب 
- داشتن مقاومت مناسب در برابر لرزش

سونامی آسیای شرقی
200۴

ساختمان  های موقت فلزی
- مناسب نبودن ساختمان  های فلزی در برابر آفتاب سوزان 

- هزینة باالی ساختمان  های پیش  ساخته

زلزله مظفرآباد 
پاکستان
200۵ 

واحدهای پیش  ساخته و 
خانة اقوام

- اسکان تعدادی از خانوارها به  صورت موقت در منزل اقوام
- رفتن برخی به مناطق دور از منطقة زلزله  زده

- سکونت گزیدن بعضی از خانوارها در اردوگاه  ها 
- استفاده کردن بعضی از خانواده  ها از سـاختمان هـایی که بـه صـورت جدی آسیب ندیدند.

زلزله بم
82 

چادر صحرایی و کانکس

- مقاومــت ناکافی چــادر بــرای استفادة طوالنی 
- عــایق نبـودن چادرهــا دربرابـر عوامل جوی و باد و باران 

- کمبود فضا در داخل چادر 
- استفاده از ورقــه  هــای پالسـتیکی بــرای جلـــوگیری از نفـــوذ آب بـــاران 

استفاده شده است
- بــاال بودن هزینــه  هــای جــانبی کانکس

زلزله 1396 
سرپل ذهاب کرمانشاه

چادر و کانکس

تولید چادرهای بومی
 توسط برخی ازبازماندگان 

(Source: IEES,2017)

- خانه های کانتینری مناسب نیست
- شرایط آب و هوایی منطقه نه چندان سازگار با آب و هوای منطقه 

دلیل  به  است،  بوده  کانتینری  از خانه های  برخی  واژگونی  از جابه جایی و  - صحبت 
طوفان های محلی رها شد. 

از  که  افرادی  توسط  توسعه یافته  می شود  برپا  بومی  چادرهای  روستاها  برخی  در   -
پارچه  هایی مانند پارچه استفاده می  کنند، نی و نایلون که سازگاری بیشتری با آن دارد 
آب و هوای منطقه مکانیسم گرمایش از این چادرها اغلب بخاری یا شیر نفتی است، 

چراغ هایی که می تواند سالمت بازماندگان را به خطر بیندازد.

(Source: Arl Architecture Editorial Office 2019)
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با توجه به اهمیـت مسـکن موقـت در بازسـازی پـس 
از سـانحه، بسـیاری از کارشناسـان و پژوهشگران در این 
تا  ارائه کردند  بهبود مسکن موقت  برای  راه کارهایی  زمینه 
و  آسایش  و  برسانند  آسیب دیدگان  به  را  کمك  بیشترین 
راه  کارهای  از  تعدادی  برگرداند.  آنان  به  را  نسبی  آرامش 
بهبود خانه های موقت از دیدگاه کارشناسان و نظرات آنان 

به شرح زیر می باشد.
و  تثبیـت  باران،  و  باد  سرما،  گرما،  برابر  در  محافظت 
ایجاد  تصرف(  حـق  و  )مالکیـت  خانـه  حـدود  حفـظ 
امـوال،  درآوردن  بعـدی،  عملیـات  برای  اولیه  شرایط 
ایجاد  اجتماعی،  سازمان  تجدید  و  سـاختمان  بازسـازی 
نشـانی  تعیـین  محـیط خصوصـی،  تأمین  و  روانی  امنیت 
مشخص برای دریافت خـدمات )خـدمات پزشـکی، غـذا 
امکان  که  محدوده  ای  در  افـراد  اسـکان  این هـا(  ماننـد  و 
ابعاد   .(Omidvar et al. 2007: 4) دارد  وجود  کار  به  دسترسی 
)عدم  شخصی  حریم  و  انسانی  کرامت  امنیت،  اجتماعی، 
دخالت و کنترل دیگران، امکان دارا بودن خلوت و تنهایی(، 
اعتماد  ریسك  بزه کاری،  برابر  در  )مصونیت  امنیت 
به  خاطر  تعلق  ادراك:  ابعاد  فرزند(،  گذاشتن  )تنها  کردن 
محل سکونت، آسایش، راحتی، سرزندگی و حیات محیط 

 .(Saedi Khameneh and Hosseini 1389: 41)اسکان
سرعت ساخت باال، کم  بودن وزن، حجم کم در حالت 
قبل از برپایی، شرایط نگهداری آسان در انبار، قابلیت حمل 
ونقل آسان، کم  بودن گونه  ها و تعداداتصاالت، اجرای ساده 
با نیاز بـه مهار فنی اندك، امکان گسترش در آینده، ارائـه و 
اجـرا بـرای مسـاحت  هـای گونـاگون، پیش  ساختگی پی و 
سایر قطعات، مکان تعویض و جایگزینی قطعًا، استفاده از 

 .(Bemanian & Bakhtiari 2013: 5) مصالح در دسترس
صرف نظر از ویژگی های هر نوع پناه گاه بعد از وقایع، دو 

رویکرد مورد بحث قرار می گیرند:
دو مرحله از دیدگاه مسکن: طرفداران دو مرحله بر این 
باورند که حذف هزینه های مسکن موقت از فرآیند اسکان 
برای  را  موقت  هزینه های مسکن  می تواند  بی خانمان  افراد 

بازسازی خانه های دائمی نجات دهد. علی رغم تأکید آن ها 
بر فرآیند بازسازی حکومت، این دیدگاه بر این باور است 
که به احتمال زیاد چنین خانه هایی ثابت خواهند بود، آن ها 
باید به عنوان آخرین گزینه انتخاب شوند. عالوه بر آن، در 
برخی کشورها هزینه ساخت مسکن موقت معموالً بیش از 
یك خانه دائمی است، به خصوص اگر خود قربانیان بتوانند 
 (Dadashpour et خانه های خود را با مواد محلی بازسازی کنند
(al. 2012: 22. سه جنبه مسکن : حامی این دیدگاه اعتقاد دارد 

که در اغلب موارد، جایی که آسیب بیش از حد شدید و 
گسترده است و هیچ امکانات کافی برای تعمیر و بازسازی 
سطح  به  بی توجهی  یك  این  ندارد،  وجود  سریع  و  سریع 
در  است.  موقت  مسکن  گرفتن  نادیده  برای  برنامه  فنی 
چنین مواردی، دیدگاه برنامه  ریزان به اسکان موقت باید به 
عنوان  با  مقاله  یك  در  شود.  گرفته  نظر  در  دقیق تر  روش 
"ایجاد جامعه قابل بازگشت در برابر بالیای طبیعی از طریق 
برنامه ریزی استفاده از زمین" و توضیح اقدامات مورد نیاز 
قابل  ایجاد یك جامعه  آسیب پذیری و روش  برای کاهش 
یك  عنوان  به  باید  محلی  جوامع  که  کرد  تأکید   بازگشت، 
فرصت مورد توجه قرار بگیرند (Burby et al., 2000: 21). فرصتی 
مشکالت  و  و حذف شکست ها  زمین  بیشتر  توسعه  برای 
مناطق مشکل دار. بنابراین، زمان و گسترش دوره بازسازی 
"واسطه در استفاده از فرصت ایجاد شده" است. از آنجا که 

به نظر می رسد که فرآیند بازسازی حاکم است که می تواند 
برای  رویداد(  یك  وقوع  از  )بعد  شده  ایجاد  فرصت  فوراً 
توسعه مجدد زمین نادر باشد، اگر غیرممکن نباشد. بنابراین، 
عدم پاسخگویی و یا تأخیر در برآورده کردن نیازهای افراد 
بی خانمان به پناه گاه، باعث می شود که آن ها در مناطق شهری 
زندگی کنند و توسعه دیگر فرم های غیررسمی را گسترش 
دهند. این موضوعی است که نه تنها می تواند مسائل شهری 
را بزرگ کند بلکه می تواند جرقه قیام شهری را هم بزند. 

.(Dadashpour et al, 2012: 22)

با توجه به اهمیت پژوهش برخی دیگر از پیشینه پژوهش در 
مورد مکان یابی اسکان موقت در جدول 3 ارائه شده است.
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سایت  های  مکانیابی  زمینة  در  شده  انجام  پژوهش  های 
این  با  پژوهشی  تاکنون  که  می دهد  نشان  موقت  اسکان 
بررسی  است.  نشده  انجام  کرمانشاه  شهر  برای  موضوع 
موجود،  مطالعات  در  که  می دهد  نشان  تحقیق  ادبیات 
این تحقیق  مکانیابی متمرکز مورد توجه بوده است که در 

است. همچنین  پرداخته شده  کرمانشاه  منطقه  ی شهر   8 به 
مطالعات پیشین تاکنون شاخص مهم و مؤثر دسترسی به آب 
و برق را مورد مطالعه قرار نداده  اند، لذا در تحقیق حاضر، 
است.  گرفته   قرار  تحلیل  مورد  نیز  مؤثر  شاخص  دو  این 

جدول3: پیشینه تحقیق براي مكان یابی بهینه پایگاه اسكان موقت در نواحي شهری
نتایجموضوعنویسنده

گیوه  چی و همکاران 
)1392(

انتخاب محل برای اسکان موقت 
منطقه ششم شهرداری شیراز

مطالعه موجود نشان دهنده تمایل به انتخاب محل برای اسکان موقت است: 
توده های آسیب دیده ترجیح می دهند نزدیك خانه های خود بمانند که به این 
معنی است که محل باید در کنار خانه های آسیب دیده  شان بماند و توده های 

آسیب دیده آماده باشند در اردوگاه ها نزدیك به خانه هایشان زندگی کنند.

فرقانی و دربندی
)139۴( 

ارزیابی عوامل تأثیرگذار در انتخاب 
مکان  های اسکان موقت در منطقه 

چهار کرمان

که  شد  استفاده    2GIS و   1AHP تکنیك   از  استفاده  با  مکان  تعیین  برای 
نتایج بر اهمیت فاصله از خطوط فشارقوی برق و پمپ بنزین ها به عنوان 
عنوان  به  عریض  معابر  و  باز  فضاهای  پارك ها،  به  توجه  و  محدودیت 

امکانات تأکید دارد.

آذرکیش و همکاران 
)139۴(

مکانیابی سایت های اسکان موقت 
پس از وقوع حوادث طبیعی با 
استفاده از روش تحلیل سلسله 

مراتبی )AHP(در محیط GIS مطالعه 
موردی: منطقه 2 شهرداری زاهدان

با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی در محیط  GIS نسبت به مکانیابی 
منطقه 2شهر زاهدان با استفاده از معیارهای طبیعی، عملکردی و جمعیتی 
پرداختند. نتیجه نشان داد که فضاهای باز خصوصًا پارك ها و اراضی بایر 
حداقل  داشتن  و  مسکونی  بافت  در  قرارگیری  و  بودن  دولتی  به  توجه  با 
مساحت موردنیاز و کم هزینه بودن احداث آن ها مناسب ترین مکان ها برای 

اسکان موقت می  باشند.

بهادری و همکاران 
)1396(

مکانیابی بهینه محل اسکان موقت 
پس از زلزله، مطالعه موردی : شهر 

مهاباد

به مکانیابی بهینه محل اسکان موقت پس از زلزله شهر مهاباد و با استفاده 
از روش AHP و کاربرد GIS پرداختند. نتایج تحقیق نشان دهندة آن است 
که عدم توزیع مناسب فضاهای مورد نظر در سطح شهر و کمبود فضاهای 
باز کافی از جمله پارك ها و فضاهای باز شهری برای استقرار آسیب دیدگان 

زلزله در سطح شهر مهاباد است.

آناند و همکاران 
)201۵(

مکان یابی محل اسکان موقت آسیب 
دیدگان پس از بحران

اصول انتخاب مکان مناسب اسکان، مالحظات طراحی حداقل استانداردها 
شامل خدمات پایه: تأسیسات بهداشتی، حمل و نقل و دسترسی اراِئه شده 

است

فیرات و همکاران 
)201۵(

مکانیابی اسکان موقت پس از زلزله

برای انتخاب مکان اسکان موقت مدل ریاضی را پیشنهاد نمودند و آن را 
با تولید یك سناریوی پایه با استفاده از داده های واقعی برای شهر استانبول 
ترکیه تأیید کردند. همجنین تحلیل حساسیت را بر روی پارامترهای مدل 

ریاضی ذکر شده انجام دادند

1- Analytical Hierarchy Process

2- Geographic Infromation Systems
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بنابراین هدف اصلی از این تحقیق مکان یابی اسکان موقت 
وقوع  از  پس  بحران  مدیریت  به منظور  کرمانشاه  شهر  در 
زلزله است که با توجه به آن اهداف زیر دنبال می شود: 1- 
شناسایی معیارهای دخیل در مکان یابی مراکز اسکان موقت. 
2- مکان یابی اسکان موقت برای زلزله در شهر کرمانشاه با 

توجه به معیارهای مربوطه.
مناسب  ازلحاظ  کرمانشاه  شهر  مختلف  مناطق  بررسی   -3

بودن به منظور احداث مراکز اسکان موقت.

1-2- الگوی نظری تحقیق
اسکان  در خصوص  شده  مطرح  موضوعات  به  باتوجه 
موقت، ویژگی  های آن بررسی، و با توجه به ارزیابی تجربه های 
از سوی  ارائه شده  معیارهای  مؤلفه  ها و  سوانح گذشته، و 

کارشناسان مرتبط، چارچوب نظری تحقیق تدوین گردید.

2- روش پژوهش
این پژوهش از نوع کاربردی است و با توجه به مؤلفه های 
مورد بررسی، رویکرد حاکم برآن روش توصیفی- تحلیلی 
با هدف، تحلیل معیارهای مهم و تأثیرگذار برای مکانیابی 
کرمانشاه می باشد.  اسکان موقت در شهر  درست و صحیح 
برای رسیدن به این مهم مطابق با اهداف پژوهش به جمع آوری 
و  اسناد  و  کتابخانه  ای  تحقیقات  از  که  نیاز  مورد  اطالعات 
سپس  و  جسته  بهره  نظران  صاحب  با  مصاحبه  و  مدارك 
معیارهای مورد استفاده به منظور مکانیابی بر اساس ضوابط 
و  تجزیه   بر  حاضر  رویکرد  است.  شده  انتخاب  مکانیابی 
 weighted sum تحلیل مکانی، با استفاده از مدل جمع وزنی
ترکیبی  به صورت   ArcGIS نرم  افزار  و  رتبه  بندی  روش  و 

انجام گرفته است. 

2-1- قلمرو جغرافیایی محدوده مورد مطالعه 
مدار  بین  کرمانشاه،  شهر  مرکزیت  به  کرمانشاه  استان 
جغرافیایی 33 درجه و 30 دقیقه تا 3۵ درجه و 10 دقیقه 
و  درجه   68 تا  دقیقه   26 و  درجه   ۴۵ و  شمالی  عرض 
است  گرفته  قرار  کشور  غرب  در  شرقی  طول  دقیقه   30
(Kermanshah City Master Plan Report, 2003: p.1). شهر کرمانشاه 

و  ایران  کالن شهرهای  از  یکی  و  پرجمعیت،  شهر  نهمین 
بر بالغ  جمعیتی  دارای  که  است،  کرمانشاه  استان   مرکز 
آن مساحت  139۵و  سال  سرشماری  در  نفر   9۴6  ,6۵1 
9۵6, 389, 93 متر مربع است. شهر کرمانشاه، طی دهه  های 
گذشته توسعه فیزیکی سریعی را تجربه کرده است. علت 
انقباضی  سیاست  های  اعمال  را  کرمانشاه  سریع  توسعه 
که  می  دانند  تحمیلی  مهاجرتی جنگ  پیامدهای  و  جمعیت 
به طرف  فیزیکی  پیشروی و توسعه  بیشترین  به سبب آن، 
رودخانه  ی قره  سو و به طرف ارتفاعات پرآو و با محدودیت 
ارتفاعات، توسعه به صورت شرقی-غربی پیدا کرده است. 
داده  نمایش   )1( نگاره  در  کرمانشاه  ریاضی شهر  موقعیت 

شده است. 
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2-2- مباحث و  یافته  ها
مدل جمع وزنی را می  توان بهترین روش تصمیم  گیری 
 19۵7 سال  در  بار  نخستین  که  کرد،  قلمداد  چندشاخصه 
انتخاب  برای  آن  از  اقتصادی  برنامه  ریزان  و  پژوهشگران 
سیاست  های سرمایه  گذاری در بخش تجارت استفاده کردند 

 .(Soo,2004)

به  استفاده  احتماالَ متداول  ترین رویکرد مورد  این مدل 
ویژه در خصوص مسائل تك بعدی است. اگر در این مدل 
گزینه  بهترین  باشد،  داشته  وجود  شاخص   N و  گزینه   M
خود  به  را  جمع  بیشترین  زیر  تابع  براساس  که  است  آن 

.(Trintahpyllou & Mann , 1989)اختصاص دهد

بهترین  امتیاز در خصوص  A wSM مجموع  آن  که در 
گزینه، N تعداد شاخص های تصمیم گیری، qij ارزش واقعی 
آلترناتیو نام تحت شاخص jام، و Wj وزن اهمیت jام است.

2-3- روش های رتبه  بندی
مرتب  سازی وزن  ها در یك نظم ترتیبی ساده  ترین روش 
هر  رتبه  بندی  روش،  این  در  می باشد.  آن ها  اهمیت  تعیین 
صورت  تصمیم  گیران  اولویت  حسب  بر  نظر  مورد  معیار 
در  )که  مستقیم  رتبه  بندی  از  هم  راستا،  این  در  می پذیرد. 
آن نمره یك معرف بیشترین اهمیت، نمره 2 بیانگر اهمیت 
آن  در  )که  معکوس  رتبه  بندی  از  هم  و   )... و  دو  درجه 
کمترین اهمیت با نمره یك اهمیت ما قبل با نمره 2 و ... 
مشخص می شود( می  توان استفاده کرد. بعد از انجام عمل 
رتبه  ای بر روی مجموعه  ای از معیارها، برای ایجاد وزن های 
چندین  از  ترتیبی،  نظم  دارای  اطالعات  روی  از  عددی 
روش می  توان استفاده کرد. در این میان تمرکز ما بر روی 
متعارف ترین رویکردها در این عرصه است: مجموعه رتبه  ای، 
عکس رتبه  ای و روش مبتنی بر توان رتبه  ای. )طبق رابطه 1(

رابطه )1(                                 = 

 نگاره1: موقعیت  شهر کرمانشاه در کشور و استان
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وزن  های مبتنی بر عکس رتبه  ای از معکوس های استاندارد 
شده  ی یك رتبه معیار به دست می آید. در این راستا برای 

محاسبه وزن ها از فرمول )2( استفاده می شود:

رابطه )2(                                        = 

رتبه  ای مستلزم  توان  بر  مبتنی  از روش  استفاده  و در آخر 
وجود یك فقره  ی اضافی از اطالعات بوده و الزم است که 
تصمیم  گیر وزن مهم ترین معیار را در قالب یك مقیاسی بین 

1-0 مشخص کند. این وزن در فرمول )3( وارد می شود: 

رابطه )3(                                   = 

3- یافته  های تحقیق
3-1- موقعیت دسترسی به راه

تحلیل نتایج حاصل از وضعیت شهر کرمانشاه بر اساس 
تحلیلی- نرم افزار  از  استفاده  با  راه  به  دسترسی  شاخص 
محدوده  از  درصد   7۵ که  است  آن  بیانگر   ،GIS ترسیمی 
پهنه  در  درصد   7 کم،  خیلی  آسیب پذیری  پهنه  در  شهر 
متوسط،  آسیب پذیری  پهنه  در  درصد   ۵ کم،  آسیب پذیری 

پهنه  در  و 10 درصد  زیاد  آسیب پذیری  پهنه  در  3 درصد 
آسیب پذیری خیلی زیاد قرارگرفته است )نگاره 2(.

نگاره 2: شاخص دسترسی به راه

3-2- تراکم جمعیتی
بررسی نتایج وضعیت شهر کرمانشاه بر اساس شاخص 
تحلیلی-ترسیمی  نرم  افزار  از  استفاده  با  جمعیتی  تراکم 
GIS، نشان می دهد که 27 درصد از محدوده شهر در پهنه 

آسیب پذیری خیلی کم، 27 درصد در پهنه آسیب پذیری کم، 
26 درصد در پهنه آسیب پذیری متوسط، 11 درصد در پهنه 

جدول4: وزن دهی به شاخص  ها
رتبه  معیار

  مستقیم
وزن

)n-rj+1(
وزن 

استاندارد
وزن معكوس

)rj / و 1(
وزن 

استاندارد
)n-rj+1(2وزن

p=2 
وزن 

استاندارد

6۴0/20/06۴2۵0/039%۴۵شیب
1310/3310/001%81مناطق سیل گیر
260/۵0/162۴0/006%72دسترسی به راه

2100/1280/10/0321000/1۵۴آتش نشانی
1110/1۴10/0900/0291210/187فاصله از مناطق نظامی و انتظامی
۵20/2۵0/081160/02۴%۵۴تأسیسات و تجهیزات خطرزا

770/160/0۵1360/0۵۵%36تراکم جمعیتی
دسترسی به منابع آب و 

390/330/10690/013%63سیستم برق رسانی

7813/08۵16۵01
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آسیب پذیری زیاد و 10 درصد در پهنه آسیب پذیری خیلی 
زیاد قرارگرفته است )نگاره 3(. 

نگاره 3: شاخص تراکم جمعیتی

3-3- موقعیت دسترسی به مراکز اداری، انتظامی و نظامی
بررسی نتایج وضعیت شهر کرمانشاه بر اساس شاخص 
از  استفاده  با  نظامی  و  انتظامی  اداری،  مراکز  به  دسترسی 
نرم افزار تحلیلی-ترسیمی GIS، نشان می دهد که 7 درصد 
از محدوده شهر در پهنه آسیب پذیری خیلی کم، 12 درصد 
در پهنه آسیب پذیری کم، 13 درصد در پهنه آسیب پذیری 
متوسط، 12 درصد در پهنه آسیب پذیری زیاد و ۵7 درصد 
در پهنه آسیب پذیری خیلی زیاد قرارگرفته است )نگاره ۴(.
     

نگاره 4: فاصله از مراکز اداری، انتظامی و نظامی

3-4- موقعیت دسترسی به مراکز آتش نشانی
بر  کرمانشاه  شهر  وضعیت  از  حاصل  نتایج  تحلیل 
اساس شاخص دسترسی به مراکز آتش نشانی با استفاده از 

نرم افزار تحلیلی-ترسیمی GIS، بیانگر آن است که 2 درصد 
از محدوده شهر در پهنه آسیب پذیری خیلی کم، ۵ درصد 
آسیب پذیری  پهنه  در  درصد   8 کم،  آسیب پذیری  پهنه  در 
متوسط، 32 درصد در پهنه آسیب پذیری زیاد و ۵3 درصد 
در پهنه آسیب پذیری خیلی زیاد قرارگرفته است )نگاره ۵(.

نگاره 5: فاصله از مراکز آتش نشانی

3-5- شیب زمین
قرار  سنجش  مورد  شیب  شاخص  توسط  معیار  این 
گرفته است. بررسی نتایج وضعیت شهر کرمانشاه بر اساس 
شاخص شیب زمین با استفاده از نرم افزار تحلیلی-ترسیمی 
GIS، نشان می دهد که ۴6 درصد از محدوده شهر در پهنه 

آسیب پذیری خیلی کم، 33 درصد در پهنه آسیب پذیری کم، 
11 درصد در پهنه آسیب پذیری متوسط، 6 درصد در پهنه 
پهنه آسیب پذیری خیلی  در  زیاد و ۴ درصد  آسیب پذیری 

زیاد قرارگرفته است )نگاره 6(.

نگاره 6: شاخص شیب زمین
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3-6- فاصله از مناطق سیل  خیز
ارزیابی نتایج وضعیت شهر کرمانشاه بر اساس شاخص 
تحلیلی- نرم افزار  از  استفاده  با  سیل گیر  مناطق  از  فاصله 
محدوده  از  درصد   16 که  می دهد  نشان   ،GIS ترسیمی 
پهنه  در  درصد   11 کم،  خیلی  آسیب پذیری  پهنه  در  شهر 
آسیب پذیری کم، 19 درصد در پهنه آسیب پذیری متوسط، 
2۵ درصد در پهنه آسیب پذیری زیاد و 29 درصد در پهنه 

آسیب پذیری خیلی زیاد قرارگرفته است )نگاره 7(.

نگاره 7: فاصله از مناطق سیل گیر

3-7- فاصله از تأسیسات خطرزا
برای سنجش این معیار از شاخص  های تأسیسات برق، 
به  گاز  فشار  تقلیل  ایستگاه  های  و  گاز  پمپ  بنزین،  پمپ 
لحاظ ماهیت عملکردی و خطرساز بودن، استفاده شده است. 
اساس  بر  کرمانشاه  شهر  وضعیت  از  حاصل  نتایج  تحلیل 
نرم افزار  از  استفاده  با  تأسیسات خطرزا  از  فاصله  شاخص 
از  درصد   13 که  است  آن  بیانگر   ،GIS ترسیمی  تحلیلی- 
درصد   12 کم،  خیلی  آسیب پذیری  پهنه  در  شهر  محدوده 
در پهنه آسیب پذیری کم، 2۵ درصد در پهنه آسیب پذیری 
متوسط، 3۴ درصد در پهنه آسیب پذیری زیاد و 16 درصد 
در پهنه آسیب پذیری خیلی زیاد قرارگرفته است )نگاره8(.

3-8- دسترسی به منابع آب
بررسی نتایج وضعیت شهر کرمانشاه بر اساس شاخص 
دسترسی به منابع آب با استفاده از نرم افزار تحلیلی-ترسیمی 

پهنه  در  از محدوده شهر  که 9 درصد  می دهد  نشان   ،GIS

آسیب پذیری خیلی کم، 17 درصد در پهنه آسیب پذیری کم، 
1۵ درصد در پهنه آسیب پذیری متوسط، 32 درصد در پهنه 
آسیب پذیری زیاد و 27 درصد در پهنه آسیب پذیری خیلی 

زیاد قرارگرفته است )نگاره9(.

نگاره 8: شاخص فاصله از تأسیسات خطرزا

نگاره 9: شاخص دسترسی به منابع آب

3-9- دسترسی به منابع برق 
احداث اردوگاه ها و سایت های اسکان موقت در مسیرهای 
از  استفاده  و  روشنایی  نمودن  فراهم  علت  به  نیرو  انتقال 
نتایج وضعیت شهر کرمانشاه بر  وسایل گرمایشی. ارزیابی 
اساس شاخص دسترسی به منابع برق با استفاده از نرم افزار 
تحلیلی-ترسیمی GIS، نشان می دهد که 9 درصد از محدوده 
پهنه  در  درصد   8 کم،  خیلی  آسیب پذیری  پهنه  در  شهر 
متوسط،  آسیب پذیری  پهنه  در  درصد   8 کم،  آسیب پذیری 
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26 درصد در پهنه آسیب پذیری زیاد و ۴9 درصد در پهنه 
آسیب پذیری خیلی زیاد قرارگرفته است )نگاره 10(.

نگاره 10: شاخص دسترسی به منابع برق

4- نتایج و جمع بندی
نقشه نهایی مکان یابی بهینه پایگاه  های اسکان موقت بعد از 
مشخص شدن معیارهای مهم و تحلیل شاخص  ها در منطقه 
ترکیب  از  حاصل  نتایج  است:   شرح  بدین  مطالعه،  مورد 
که  است  آن  بیانگر  کرمانشاه  در شهر  گانه   9 شاخص های 
1 درصد از محدوده شهر در پهنه مطلوبیت خیلی کم، 11 
درصد در پهنه مطلوبیت کم، 37 درصد در پهنه مطلوبیت 
متوسط، 38 درصد در پهنه مطلوبیت زیاد و 13 درصد در 

پهنه مطلوبیت خیلی زیاد واقع  شده است )نگاره 11(.

نگاره 11: میزان مطلوبیت محدوده  های مكانی برای ایجاد 
سایت در  شهر کرمانشاه

5- نتیجه  گیری و پیشنهادها
در این پژوهش با توجه به ماهیت تحقیق و بنا به شرایط 
محیطی شهر کرمانشاه، شاخص  های مهم با توجه به موضوع 
انتخاب و مورد ارزیابی قرار گرفت. پس از بررسی عوامل 
مؤثر و تأثیرگذار بر سیستم اسکان موقت و شناسایي عوامل، 
ارزیابی  با  که  بود،  معیار   9 شناسایی  آن  از  حاصل  نتایج 
عمومی و اختصاصی معیارها )نسبت به شرایط منطقه مورد 
مطالعه( لزوم به کار گیری آن ها در مطالعه حاضر با استناد به 
منابع علمی تثبیت شد. بررسی و شناسایی مؤثرترین معیارها 
به  دسترسی  )شیب،  پناهگاه  ها:  امن  فضای  مکان  گزینی  در 
مراکز  به  دسترسی  انتظامی،  و  نظامی  مراکز  از  فاصله  راه، 
آتش  نشانی، دسترسی به منابع آب و برق، فاصله از مناطق 
سیل  خیز و فاصله از تأسیسات خطرزا( در نظر گرفته شده 
در  مهم  گزینه  هاي  و  معیارها  داد  نشان  تحقیق  نتایج  و 
به  اسکان موقت، مراکزی  مناسب در جهت  انتخاب مکان 
عنوان بهترین مکان شناسایی می  شوند که فاصله  ی آن ها از 
حریم رودخانه و کاربری  های حساس و خطرزا مانند پمپ 
بنزین و خطوط فشار قوی حفظ شده و به مراکز خدماتی 
و ضروری مانند مراکز درمانی و آتشنشانی ها نزدیك و از 
خطوط  نظر  از  و  شوند  تأمین  هم  برق  و  آب  منابع  نظر 
و  آسیب  دیدن  احتمال  و  باشد  دسترسی  قابل  هم  ارتباطی 
در  شده  انتخاب  نقاط  بررسی  باشد.  پایین  معابر  انسداد 
این  کرمانشاه  شهر  در  که  است  آن  گویای  نهایی  نقشه  ی 
نقاط با توجه به معیارهای مهمی مانند: دسترسی، فاصله از 
کاربری  های حساس، نزدیکی به مناطق خدماتی و دوری از 
مناطق سیل  گیر از موقعیت مناسبی برای استفاده در شرایط 

بحرانی برخوردار است. 
تصمیم  گیری  روش های  قابلیت  حاضر،  پژوهش  نتایج 
چندمعیاره و سیستم اطالعات جغرافیایی در شناسایی مناطق 
مستعد اسکان موقت را به خوبی نمایان می کند. به این دلیل، 
با توجه به یافته  ها و نتایج این تحقیق  پیشنهاد می شود که 
ارگان ها، ادارات و سازمان های مربوطه از جمله شهرداری، 
آتش نشاني  سازمان  بحران  مدیریت  مرکز  فرمانداری، 
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به روز  و  جامع  اطالعاتي  بانك  هاي  ایجاد  با  و...  کرمانشاه 
از تمام جزئیات و عناصر شهري مبتني بر سیستم اطالعات 
جغرافیایي، همواره آمادگی الزم برای اسکان موقت جمعیت 

در فردای بحران زلزله را داشته باشند. 
- آماده  سازی زیرساخت  های اولیه و مناسب برای سایت های 
سیستم  آب،  منابع  بهداشتی،  قبیل سرویس  های  از  منتخب 
برای  زلزله شرایط الزم  تا در صورت وقوع  و...  روشنایی 
برای  وقت  به صرف  نیاز  و  باشد  دارا  را  جمعیت  اسکان 

تأمین این خدمات نداشته باشد. 
از  که  باشند  معابری  مجاورت  در  باید  اسکان  مراکز   -
احتمال  تأمین و  به قسمت  های مختلف  یك سو دسترسی 
قطع  خطر  تا  باشد  پایین  معابر  این  انسداد  و  آسیب  دیدن 

دسترسی، عملیات اسکان وامداد و نجات را متوقف نکند.
- زون لرزه  اي زاگرس سازوکار لرزه  اي خاص خود را دارد. 
سیستم  هاي گسلي و زمین لرزه  هاي رخ داده در آن از الگوي 
مي  کند،  تبعیت  زاگرس  لرزه  زمین ساختي  ایالت  خاص 
و  شرایط  ارزیابی  با  مدیریت  و  برنامه ریزی  باید  بنابراین 
وضع موجود و در نظر داشتن تمام شرایط منطقه و نیازهای 

افراد به دقت انجام شود. 

6- تقدیر و تشكر 
این پژوهش مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم 
فرحناز ویس مرادی به راهنمایی دکتر محمد حسن یزدانی 

می باشد و با حمایت مالی سازمانی انجام نشده است.
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