77

فصلنامه جغرافیایی سرزمین ،علمی – پژوهشی ،سال هفدهم  ،شماره  ،86زمستان 9911

مکانیابی مناطق آسیبپذیر شهری با رویکرد مدیریت بحران با استفاده از  GISو مدل
همپوشانی وزن دار(مطالعه موردی :منطقه  71تهران)
نعمت حسین زاده* ،9الهام امینی ،2اکرم آقانسب ،9محمدیار کرمانی ،4صادق شکوری ،9عصمت خان محمدی

5
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تاریخ دریافت مقاله9318/20/20 :

تاریخ پذیرش مقاله9311/20/02 :

چکیده
بر اساس بررسی های انجام شده ،درصد زیادی از جمعیت کشور در معرض خطرات ناشی از وقوع زلزله قرار دارند .از این رو ،بافت
های فرسوده به دلیل مشکالت موجود از آسیب پذیری باالیی در صورت وقوع زلزله برخوردار می باشند .با این وجود در تهیه طرح
های بهسازی بافت های فرسوده و سایر طرح های شهری ،از نظریه های مدیریت بحران زلزله در خصوص راهکارهای کاهش آسیب
پذیری شهر در برابر زلزله ،استفاده نمی شود .منطقه 71تهران از لحاظ شدت تراکم جمعیت دومین منطقه و از نظر نوع بافت کالبدی
دارای درصد زیادی بافت فرسوده و ناپایدار میباشد که جهت مدیریت کارآمد پس از وقوع بحرانهای احتمالی؛ شناسایی مناطق
آسیبپذیر در این منطقه بسیار ضروری و حائز اهمیت میباشد .بر همین اساس هدف اصلی این پژوهش مدیریت صحیح بحران در
منطقه  71شهرداری تهران ،با بهرهگیری از روش توصیفی – تحلیلی می باشد .برای رسیدن به این هدف ابتدا اقدام به پهنه بندی
مناطق آسیبپذیر در این منطقه گردید و سپس از الیههای متعددی شامل تراکم جمعیت ،کیفیت ابنیه ،نزدیکی به معابر ،نزدیکی به
فضاهای باز ،مراکز درمانی ،ایستگاههای آتشنشانی و ...در محدوده مورد مطالعه استفاده شد .نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد
فرصتهای محدوده بیشتر از تهدیدها و ضعفهای محدوده بیشتر از قوتها میباشد و راهبرد قابل قبول جهت مدیریت بهینه بحران
زلزله در محدوده راهبرد بازنگری و بعد از آن راهبرد تدافعی میباشد .و برای ساماندهی این بافت ها باید تمام جوانب آن نظیر بافت
اجتماعی و فرهنگی شکل گرفته در این بافت ها مشارکت مردم را در تمامی مراحل اعم از برنامه ریزی و اجرا را در نظر بگیرد.
واژگان کلیدی :مدیریت بحران ،پهنهبندی ،آسیبپذیری ،مدل همپوشانی وزندار ،منطقه  71تهرانGIS ،

 نویسنده عهده دار مکاتبات

nemat.1390@gmail.com
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مقدمه و بیان مسأله
یکی از موضوعاتی که بیشتر شهرهای جهان با آن دست به گریبان هستند،موضوع سوانح طبیعی است .بحران ،رویداد
یا واقعهای ناگهانی است که با آسیبهای انسانی و مادی گسترده و یا زمینه بروز این گونه آسیبها همراه بوده و نیازمند
انجام اقدامات فوری است(غضنفرپور و همکاران.)05 :1169 ،حوادث طبیعی پدیدههایی هستند که همیشه زندگی انسان
را در همه اعصار و قرون در معرض آسیب قرار دادهاند ،در مناطق شهری اثرات زیانبار معمول در اثر وقوع سوانح طبیعی
شامل تلفیقی از ویرانیهای کالبدی و اخالل عملکرد عناصر شهری است .ویرانی سازهها و ساختمانهای مسکونی ،شبکهی
راهها و دسترسیها مثل پلها و جادههای ارتباطی ،تاسیسات اساسی مثل مخازن آب ،نیروگاهها ،خطوط ارتباطی تلفن،
برق ،لولهکشی آب ،گاز و ...از آن جمله هستند(نسیانی .)11 :1176 ،حوادث انسانی به عنوان یکی دیگر از ابعاد بحران
است که این تلفات بخصوص در مناطقی که از جمعیت زیاد برخوردارند و دارای بافت فشردهای میباشند بیشتر میگردد.
سرعت شهرنشینی در شهرهای کشورهای در حال توسعه منجر شده است تا نصف جمعیت جهان در حال حاضر در مناطق
شهری مستقر شوند .بیشتر این مناطق با تراکم جمعیتی باال ،در برابر وقوع بحرانهایی همچون زلزله آسیبپذیرند .در مورد
شهرهای زلزلهخیز مناسبترین اقدام ،جداسازی انسان از منطقه خطر است .به همین دلیل شناسایی قبلی و برنامهریزی در
شناسایی پهنههای خطرپذیر ،مناطق امن و همچنین مسیریابی بهینه برای رسیدن به سایتهای اسکان موقت الزم و ضروری
است .با توجه به اینکه شناسایی پهنههای آسیب پذیر قبل از بروز سانحه بدون در نظر گرفتن استانداردهای الزم و عدم
توجه به معیارهای مرتبط انجام می شود؛ از این رو ،این کار مشکالت زیادی را به ویژه در کالنشهرها به همراه خواهد
داشت .برای پیشگیری از وقوع مشکالت و داشتن برنامه عملیاتی مدون پس از وقوع بحرانها ،الزم است مناطق خطرپذیری
همچون کالنشهرها به لحاظ مناطق آسیبپذیر ،مناطق امن برای اسکان موقت پس از بحران و همچنین مسیریابی بهینه
برای رسیدن به مناطق امن پهنهپندی و بررسی دقیق شود(گیوهچی و عطار .)11 :1161 ،مجموعه فرآیند برنامهریزی،
پیش بینی ،تجهیز ،هماهنگی ،اجرا ،تجزیه و تحلیل ،مستندسازی ،اسکان موقت و سپس بازسازی حوادث شهری همچون :
زلزله ،آتشسوزیهای مهیب ،برف ،سیل ،طوفان ،رانش زمین و ...همه و همه را میتوان بخش مهمی از مدیریت بحران
در شهرها دانست(سوادکوهی فر .)75 :1179 ،در این بین منطقه  17تهران با توجه به بافت ناپایدار و پر ازدحام بودن آن
از اهمیت فوقالعادهای برخوردار میباشد .زیرا وقوع بحرانهای طبیعی و عدم برنامهریزیهای مناسب مدیریتی باعث
خسارت مالی و جانی فراوانی در منطقه خواهد شد .لذا لزوم تفکیک منطقه از لحاظ خطرپذیری دو چندان میشود .این
منطقه به لحاظ واقع شدن مراکز تجاری مهم مانند بازار مبل یافتآباد ،مرکز تجاری فروش لوازم خودروهای سبک و
سنگین ،مرکز صنایع و مصنوعات آلومینیوم و بازار کیف و کفش امین الملک در آن ،روزانه جمعیت انبوهی را به طرف
خود جذب میکند به این دلیل اغلب ساعات روز در خیابانها و محورهای ارتباطی این منطقه ترافیک سنگینی برقرار
است(شهرداری منطقه  .)17پر واضح است که در صورت بروز هرگونه بحرانی در منطقهی مذکور با توجه به بافتهای
فرسوده و تراکم جمعیتی زیاد آن شاهد بیشترین خسارات جانی و مالی در سطح محدوده خواهد بود .لذا در این تحقیق
سعی بر آن است تا با بهرهگیری از سیستم اطالعات جغرافیایی( )GISبه عنوان یکی از علوم برتر در تصمیمگیری،
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شناسایی ،ارزیابی ،تحلیل و ارائه راهکارهای درست؛ پهنههای آسیبپذیر در منطقه 17تهران به ترتیب اولویت تفکیک شوند
تا راهنمایی باشد برای مدیران شهری منطقه که با برنامهریزی صحیح به مدیریت در قبل ،حین و بعد از وقوع بحران
بپردازند که نتیجهی چنین امری کاهش خسارات ناشی از وقوع بحران خواهد بود.
هدف اصلی پژوهش ،شناسایی و پهنهبندی مناطق آسیبپذیر منطقه  17تهران با رویکرد مدیریت بحران و اهدف فرعی
مشخص کردن و استفاده از معیارهایی مناسب جهت پهنهبندی و کمک به تصمیمگیران و متولیان شهری در مدیریت امور
مربوطه میباشد.
مبانی نظری تحقیق
 مفهوم بحران و مدیریت بحرانریشة واژة ) (Crisisاز کلمة یونانی) (Krineinبه معنی نقطه عطف به ویژه دربارة بیماری است ،همچنین به معنی
بروز زمان خطر دربارة مسائل سیاسی -اقتصادی است .در عین حال ،بحران به عنوان نقطه حساسی تلقی میشود ،که در
نهایت ممکن است ناشی از یک تحول مناسب یا نامناسب باشد(عنبری .)17 :1161،بحرانها از لحاظ ماهیت ،بزرگی و
شدت متفاوتاند؛ اما تمامی آنها عواقبی به بار میآورند که میتواند توانایی کارکردی سازمان یا نظام را مختل سازد .یکی
از عوامل به وجود آورندة بحران ،مخاطرات طبیعی میتواند باشد.
روبرتز تصریح میکند که :به راستی تعریف بحران ،امر سادهای نیست؛ زیرا این مفهوم از یک خأل معنایی ،تکنیکی،
عملیاتی و مورد اجماع به سبب ماهیت بهرهوری فراگیر آن ،رنج میبرد( .)Roberts,1988: 14در ادامه خالصهای از
اصطالحات مورد استفاده در مدیریت بحران آورده شده است(:)Based on UN-ISDR, 2004: 145
تحلیل بحران :استفاده از اطالعات موجود برای برآورد خطر احتمالی که افراد یا جمعیت ،اموال و محیط زیست را تهدید
میکند .تجزیه وتحلیل بحران به طورکلی شامل مراحل شناسایی و ارزیابی عناصر در معرض خطر است.
ارزیابی بحران :مرحلهای که در آن ارزشها و قضاوتها ،صراحتاً یا ضمناً وارد فرآیند تصمیمگیری میشوند؛ از جمله در
نظر گرفتن اهمیت برآورد خطرات و عواقب اجتماعی و زیست محیطی و اقتصادی مرتبط با آن ،به منظور شناسایی طیف
وسیعی از گزینهها برای مدیریت بحران.
سنجش بحران :روند تجزیه و تحلیل خطر و ارزیابی آن.
کنترل یا حل بحران :روند تصمیمگیری برای مدیریت خطرات و یا اجرای اقداماتی در جهت کاهش خطر و ارزیابی مجدد
اثرات آن در هر لحظه با استفاده از نتایج حاصل از سنجش بحران.
مدیریت بحران :فرایند کامل از ارزیابی و کنترل خطر.
مخاطرات طبیعی میتواند به زلزله ،سیل ،خشکسالی ،آفات طبیعی ،آتشفشان و آتشسوزی جنگلها و پدیده های جوی
اطالق شود ،که هر یک از آنها میتواند یک بحران تلقی شود .با توجه به وجود چنین مسائل قابل تأملی که امکان وقوع
آنها در هر شرایط و در هر مکان و زمانی وجود دارد ،ایجاد و انجام راه کارها و نظریههای بنیادی -علمی با عنوان مدیریت
بحران به وجود آمده است .مدیریت بحران ،علمی کاربردی است که به وسیلة مشاهدة سیستماتیک بحرانها و تجزیه و
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تحلیل آنها در جستجوی یافتن ابزاری است که به وسیلة آنها بتوان از بروز بحرانها پیشگیری کرده و یا در صورت بروز
آن در خصوص کاهش آثار ،آمادگی الزم ،امدادرسانی سریع و بهبود ،اقدام کرد .مدیریت بحران شامل سه فاز قبل ،حین و
بعد از وقوع بحران است .طبیعی است که بهترین روش برای مقابله با بحران ،جلوگیری از رخداد آن است(صابری و
همکاران.)16 :1167 ،

شکل( :)9چرخه مدیریت حوادث و بالیای طبیعی
مأخذ(:پناهی و همکاران)9912 ،

 آسیبپذیری و خطرپذیری شهریآسیب پذیری شهری میزان خسارتی است که در صورت بروز سانحه به اجزاء و عناصر یک شهر بر حسب چگونگی
کیفیت آنها وارد می شود .آسیب پذیری شهر پدیده ای است گسترده که تمامی عوامل موجود در یک شهر را در بر می
گیرد و ب هعلت وابستگی عناصر به یکدیگر ،آسی بپذیری یک شهر نیز گسترش می یابد(پویان و ناطقیالهی.)110 :1177،
با توجه به زمینهها و علل مختلف مؤثر در آسیبپذیری ،میتوان جنبههای آن را شامل کالبدی ،عملکردی ،اقتصادی-
اجتماعی و سیاسی در نظر گرفت(.)Stanganelli,2008: 98
محدوده مورد مطالعه
منطقه  17شهر تهران از نظر توپوگرافی در پهنه دشتهای آبرفتی آن واقع شده است .این دشتها به طور وسیعی در
ورای مخروط افکنههای آبرفتی جوان و قدیمی گسترده شدهاند .ارتفاع متوسط این واحدهای توپوگرافی از  1555تا 1155
متر متغیر بوده و غالباً سطح آنها عاری از عوارض طبیعی است .این منطقه دارای  1ناحیه و  11محله میباشد که از شمال
با مناطق  15و  ،6از شرق با مناطق  11و  ،19جنوب با منطقه  16و از غرب با منطقه  17همسایه میباشد که با جمعیت
حدود  175هزار نفر و مساحت  710هکتار به یکی از متراکمترین مناطق تهران با بافتی فرسوده و ناپایدار تبدیل شده است.
هیچ عنصر بارز طبیعی(کوه ،رودخانه و ). ..مستقیماً در هسته اولیه شهر به عنوان عنصر شاخص کالبدی وارد عمل نشده
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است .در واقع استخوان بندی اصلی منطقه متشکل از عناصر مصنوع است و این عناصر عبارتند از محورهای ارتباطی ،مراکز
تجاری و مرکز مذهبی منطقه .از زمره عناصر مهم تشکیل دهنده استخوانبندی و سازمان فضایی منطقه 1 ،مرکز تجاری
فروش لوازم یدکی خودرو ،مرکز صنایع و مصنوعات آلومینیوم ،بازار کیف و کفش امین الملک و بازار مبل یافتآباد را
میتوان نام برد .همچنین منطقه 17به علت وجود مرقد امام زاده حسن واقع در خیابان امین الملک هویت مذهبی دارد(مرکز
مطالعات و برنامهریزی شهر تهران).

شکل( :)2نقشه مقایسه بافت فرسوده مناطق  22گانه با تاکید بر منطقه ( 91ترسیم :نگارندگان)9916 ،

شکل ( :)9نقشه کلی بافت موجود منطقه ( 91ترسیم :نگارندگان)9916 ،
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مواد و روش تحقیق
روش تحقیق عبارت از بکارگیری راه و روش خاصی است که اطالعات مناسبتر و بیشتر را درباره موضوع مورد مطالعه
فراهم نموده و عوامل و علل مرتبط بدان را مشخص نماید(مددی و همکاران .)15 :1165،در پژوهش حاضر ابتدا با توجه
به مطالعات کتابخانهای صورت گرفته و طی جلسات متعدد و پرس و جو از کارشناسان ستاد مدیریت بحران شهرداری
منطقه  ،17معیارهای مؤثر در امر مکانیابی مناطق خطرپذیر در حین وقوع بحران ،پارامترهایی جمعآوری شدند که به قرار
زیر میباشند:
 -1تراکم جمعیت(هر چه تراکم جمعیت در واحد سطح بیشتر باشد آسیبپذیری بیشتر میشود).
 -1توپوگرافی(هر چقدر منطقه دارای پستی و بلندیهای زیاد باشد در نتیجه شیب نیز زیاد بوده و میزان آسیبپذیری
زیاد میباشد).
 -1فاصله از مراکز خطر مانند ایستگاههای پمپ بنزین،خطوط نیرو مانند آب ،گاز و غیره.
 -1دسترسی به فضاهای باز(هر چه میزان دسترسی به فضاهای باز شهری بیشتر باشد میزان آسیبپذیری کمتر
میباشد).
 -0فاصله از گسل(هر چه میزان فاصله از گسلهای ایجاد کننده زلزله بیشتر باشد آسیبپذیری کمتر میباشد).
 -9فاصله از معابر و شبکههای ارتباطی درجه یک(خیابانهای شریانی درجه دو با خاصیت ورود و خروج به منطقه
یک) و درجه سه(خیابانهای محلی).
 -7فاصله از ایستگاههای آتشنشانی و پایگاههای مدیریت بحران.
 -7کیفیت بناها(فاصله از بافتهای فرسوده .)...
 -6فاصله از مراکز درمانی و بیمارستانها.
 -15فاصله از مراکز نظامی و انتظامی.
تهیه الیههای اطالعاتی
با توجه به معیارهای مذکور جهت مدیریت بافتهای فرسوده و کاهش خسارات وارده در حین وقوع بحران ،نیاز به
تهیهی اطالعاتی نظیر نقشه کاربری اراضی ،گسل ،تراکم جمعیت و ...داریم .لذا پس از تعیین معیارها و شاخصهای
مکانیابی با مراجعه به شهرداری منطقه 17تهران نقشه کاربری اراضی تهیه گردید .سپس کاربریهای مد نظر محدوده مورد
مطالعه در محیط  ،GISاز کل نقشه تفکیک شده و در نتیجه به منظور استخراج الیههای مربوط به مراکز اداری ،تجاری،
تراکم جمعیتی ،معابر ،کیفیت ابنیه و سایر الیهها ،استفاده شده است(شکل  .)0الزم به ذکر است که تمامی الیههای اطالعاتی
مربوط به معیارها ،در نرمافزار  ،ARCGISتهیه و در مواردی که الیهها بروز نبودند با استفاده از تصویر ماهوارهای
 Landsatبروز از منطقه؛ بروز رسانی گردید .برای تهیه الیه توپوگرافی منطقه و در نتیجه تهیه  DEMمنطقه و الیه نقشه
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شیب ،نقشه کاغذی از سازمان نقشه برداری تهیه گردید و سپس توپوگرافی محدوده مورد نظر با استفاده از ابزار
 ARCSCANدر نرم افزار  ARCGISبه الیه برداری با فرمت شیپ فایل تبدیل شد.
استانداردسازی الیههای اطالعاتی(تحلیل یافته ها)
در فرآیند مدیریت بحران مناطق دارای شرایط بحرانی در زمان وقوع بحران ،استخراج الیههای اطالعاتی مورد نیاز،
اولین مرحله از مراحل علمی تحقیق میباشد(پیشگاهی فرد و همکاران .)1161،اکثر الیهها برای معیار و زیر معیارهای
مورد نیاز برای مکانیابی حساس در برابر بحرانهای طبیعی ،با ایجاد بافر و یا در بعضی موارد با دستور  Queryکاربریهای
مختلف از نقشه جدا و ارزشدهی شدهاند .الیههای مختلف در سطح محدوده مورد مطالعه ترسیم شده و در پایگاه اطالعاتی
به صورت الیههای رستری(که قابلیت انجام عمل طبقهبندی و اولویتبندی را دارا میباشند) ذخیره گشتند .الیهها بر اساس
بافر ایجاد شده و یا کاربریهای موجود به  1الی  9طبقه اولویتبندی و استاندارد شدند که الیههای خروجی به قرار زیر
میباشند:

شکل ( :)4نقشه استاندارد شده فاصله از ایستگاههای آتش نشانی و سولههای مدیریت بحران
منبع( :نگارندگان)
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شکل ( :)5نقشه استاندارد شده فاصله از مراکز درمانی -منبع( :نگارندگان)

شکل ( :)8نقشه استاندارد شده فاصله از مراکز نظامی و انتظامی
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شکل ( :)1نقشه استاندارد شده کیفیت ابنیه(فاصله از بافت فرسوده) -منبع( :نگارندگان)

شکل ( :)6نقشه استاندارد شده فاصله از معابر  -منبع(:نگارندگان)

شکل ( :)1نقشه استاندارد شده فاصله از فضاهای باز  -منبع( :نگارندگان)
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شکل ( :)90نقشه استاندارد شده شیب(توپوگرافی) -منبع( :نگارندگان)

شکل ( :)99نقشه استاندارد شده تراکم جمعیت  -منبع( :نگارندگان)

شکل ( :)92نقشه استاندارد شده فاصله از ایستگاه پمپ بنزین و پمپ گاز  -منبع( :نگارندگان)

مدل همپوشانی وزن دار:
این مدل دو حالت دارد ،یا از نقشه های دو دویی استفاده می کند یا از نقشه های چند طبقه ای .در حالت اول جمع
همه نقشه ها از ترکیب و جمع ارزش هایی است که به هر طبقه از نقشه داده شده .نتیجه این جمع دامنه ای از ارزش
های صفر و یک است که به فواصل مناسب برای تهیه یک نقشه خروجی می تواند طبقه بندی شود .در حالت دوم ،طبقات
هر نقشه توسط نشانه ای مشخص می شود .این نشانه ها در یک جدول خصوصیات توصیفی برای هر نقشه ورودی
تعریف می شود .تحلیل فضایی مکانی ،شناسایی مناطق مستعدی است که با معیارهایی از ارزشهای هر پیکسل نقشه
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رستری ،استخراج میشود .مدل شاخص همپوشانی امکان ترکیب نقشههای بسیار مختلفی را امکانپذیر میسازد .در این
بررسی از روش چند معیاره استفاده شده است که این مدل به صورت رابطه زیر تعریف میشود(مورای:)17 :1551،
)(1

𝑖𝑊 𝑗𝑖𝑆
𝑖𝑊

𝑛

∑ =𝑆
𝑖

که در این فرمول  Sامتیاز هر یک از سطوح 𝑊𝑖 ،وزن الیه ورودی  iام و 𝑗𝑖𝑆 امتیاز کالس  jام از الیه  iام .در این مدل
عالوه بر اینکه به هر یک از کالسهای الیههای مختلف وزن خاصی تعلق میگیرد ،با توجه به تاثیر و اهمیت مختلف هر
یک از الیهها نسبت به یکدیگر میتوان به هر یک از الیهها بر اساس اهمیت آن الیه در آن موضوع مورد بررسی ،وزنی
تخصیص داد که این مورد یکی از ویژگیهای این مدل در ترکیب الیهها به شمار میآید(کائو .)1667،در این مدل به
منظور تهیه الیه خروجی برای پهنههای آسیبپذیر در منطقه  17تهران ،نقشهها طبقهبندی شده و هر یک از پارامترها با
توجه به نظرات کارشناسی نگارندگان این پژوهش و کارشناسان شهرداری بر روی الیهها اعمال گردید.

جدول( :)9معیارهای ارزیابی مورد استفاده در مدل شاخص همپوشانی
اولویت بر اساس اهمیت
تراکم جمعیت
فاصله از گسل
فاصله از معابر
کیفیت بنا
معیارهای مکانیابی

فاصله از مراکز درمانی
فاصله از فضاهای باز
فاصله از ایستگاه آتشنشانی و پایگاه مدیریت بحران
فاصله از ایستگاه پمپ بنزین و پمپ گاز
توپوگرافی(ارتفاع و شیب و )...
فاصله از مراکز نظامی و انتظامی
منبع( :نگارندگان)

الیهها بعد از استانداردسازی وارد محیط نرمافزار  ArcGISگردیدند و با استفاده از ابزار  Weighted Overlayاقدام
به همپوشانی الیه ها انجام گردید .پس از مدلسازی ،الیه خروجی تهیه گردید قابل مشاهده میباشد(شکل .)11
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شکل( :)99نقشه نهایی روش همپوشانی شاخص(پهنهبندی مناطق آسیبپذیر)
منبع( :نگارندگان)

بحث و نتیجهگیری
برنامهریزی و مدیریت سوانح و حوادث طبیعی که سبب تحمیل خسارتهای جانی ،مالی و محیطی به فضاها و ساکنان
مناطق شهری میشود ،باید به منزله یک راهبرد اساسی در همه مراحل برنامهریزی و برنامههای توسعهی شهری مد نظر
قرار گرفته شود .توجه به این امر ،به ویژه برای بافتهای فرسوده ،به منزله زیرسیستمهایی از سیستم شهری ،که دچار
بیسازمانی ،بیتعادلی و بیقوارگی بوده و انجام عملیات خدماترسانی و امداد و نجات را در هنگام بروز بحرانها با
مشکل مواجه میسازد ،حائز اهمیت فراوانتری است .قوع بالیای طبیعی نظیر سیل ،زلزله و غیره غالبا تاثیرات مخربی بر
سکونتگاه های انسانی باقی گذارده و تلفات و خسارات سنگینی بر ساکنان آنها وارد ساخته است .در این میان مهمترین
مساله وجود پتانسیل خطر حاکم هر منطقه است که هر لحظه احتمال آزاد شدن آن نیز میرود .لذا از دیدگاه ایمنی بهترین
و مناسبترین اقدام الزم ،جداسازی انسان از منطقه خطر است ،چرا که نمیتوان خطر را محدود یا به طور کامل تحت
کنترل درآورد .در مباحث شهرسازی و ارتباط آن با مدیریت بحران یکی از موضوعات مهم و قابل تامل مبحث بافت های
فرسوده شهری است که همواره دغدغه هایی را بین مدیران شهری و دست اندرکاران مدیریت بحران شهری ایجاد نموده
است .لذا به منظور مقابله و پاسخگویی به بحران های احتمالی و لزوم اتخاذ تصمیم سریع ،صحیح و اجرای عملیات موثر
در این بافت ها ضرورت دارد مجموعه ای از اقدامات و برنامه ها قبل ،حین و بعد از بحران صورت میگیرد.
این پژوهش به مکانیابی مناطق آسیب پذیر شهری با رویکرد مدیریت بحران با استفاده از  GISو مدل همپوشانی وزن
دار در منطقه  17تهران با رویکرد مدیریت بحران پرداخت .با توجه به روند رو به رشد و فزاینده شهرنشینی و جمعیت
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شهری به عنوان عاملی برای خسارت زیاد به هنگام بروز بالیای طبیعی میباشد .هر چند که مدیریت بحران یک مجموعه
منسجم از سازمان های دولتی و نهادهای مردمی است؛ لیکن پیشگامی مدیریت شهری(مدیران شهری) در مدیریت بحران
حائز اهمیت است .نقش شهرداریها به عنوان یک نهاد عمومی در مدیریت بحران یک نقش و مسئولیت محوری است و
هماهنگ کننده سایر سازمانها و عوامل دخیل در مدیریت بحران میباشند .منطقه 17شهرداری تهران با توجه به موقعیت
مکانی ،ساختار طبیعی و تاریخی و بافت ناپایداری که دارد در معرض مخاطرات گوناگونی میباشد .با توجه به تراکم
باالی جمعیت و بافت فرسودهای که منطقه دارد ،زمینههای آسیبپذیری و خسارات ناشی از بروز سوانح را گستردهتر
نموده است و به این دلیل در اولویت بررسی قرار گرفت .لذا با توجه به موارد گفته شده ضروری بود تا با اتخاذ تدابیری
خاص پهنههای آسیبپذیر منطقه 17تهران تفکیک شود تا اینکه بتوان عملیات الزم را جهت جلوگیری از خسارات احتمالی
وارده بر بافتهای فرسوده در قبل ،حین و بعد از وقوع بحران انجام داد .بدین منظور با استفاده از مدل شاخص همپوشانی
وزندار در محیط  GISنقشه پهنهبندی مناطق آسیبپذیری در منطقه  17تهران تهیه گردید .که اهمیت و توجه مسئولین
شهری را طلب میکند تا با تدابیر و برنامههای پیشگیرانه الزم مانع تخریب بافتهای فرسوده و یا حتی مسکونی شوند تا
اینکه کمترین میزان خسارت مالی و جانی را در سطح منطقه داشته باشیم.
نکته پایانی اینکه گسترش شبکههای ارتباطی و زیرساختهای شهری از یک طرف و عدم رعایت ابتداییترین نکات
ایمنی در ساخت و سازهای شهری و بدون برنامه بودن رشد و توسعه شهر از سوی دیگر ،زمینه ایجاد خسارت زیاد در
زمان وقوع بحران را فراهم میسازد .همچنین تجارب حاصل از بحرانها نشان میدهد که انجام عملیات واکنش اضطراری
مقابله با بحران به تنهایی از عهده دولتها خارج بوده و اجرای عملیات موفق کاهش خسارات و تلفات توسط سازمانهای
مسئول تنها در سایه تالشهای گروهی جامعه امکانپذیر خواهد بود .در جوامعی که به تدوین برنامههای آمادگی پیش از
بحران مبادرت ورزیدهاند ،میزان تلفات و عدم هماهنگی در انجام وظیفه محوله به نحو چشمگیری کاهش یافته است .پس
از زلزله فاجعه بار بم و حادثه ساختمان پالسکو و ،...در کشوری که بسیاری از مدیران شهری و سازمانهای خدماتی
اطالع زیادی از موضوع مدیریت بحر ان نداشتند ،شاهد هستیم که عموم اقشار جامعه در پی دستیابی به آمادگیهای الزم
در برابر وقوع بحرانها هستند .پس مکانیابی مناطق بحرانی در کالنشهرها یک ضرورت اصلی برای مدیران می باشد.
پیشنهادات:
 مشارکت بیشتر تمامی سازمان ها و مدیران آنها در سطوح ملی ،استانی و شهرستانی در مدیریت بحران.
 شناسایی نیروها در سازمان های مختلف و تقویت آنها در امور مدیریت بحران در قالب نیروهای واکنش سریع.
 تقویت مدیریت واحد بحران در سطح کشور و سطوح محلی در مناطقی همچون شهر تهران ،با تقویت روحیه کار
گروهی.
 استفاده بهینه از منابع بالقوه سا زمان ها و تبدیل آنها به بالفعل در امر مدیریت بحران.
 ارائه سریعترین و موثرترین خدمات امداد و نجات و سایر خدمات مورد نیاز به حادثه دیدگان ناشی از بحران های
طبیعی در سطوح محلی و ملی.
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