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   چکیده

شود که قبل، بعد و هنگام وقوع بحران به منظور کاهش اثرات این  یتهایی اطالق میمدیریت بحران به مجموعه فعال
بالیاي طبیعی همواره بعنوان یک عامل تهدید کننده در حیات بشري . گیرد حوادث و کاهش آسیب پذیري انجام می

با چاره اندیشی و اتخاذ  توانها، می رغم عدم امکان پیش بینی زمان حدوث بسیاري از این پدیده علی. اند تلقی شده
گسترش ابزارهاي جدید تحلیلی این امکان را در اختیار . هاي پیشگیرانه از شدت بروز نتایج منفی آن کاست برنامه
از . تر نسبت به مهار بحران و ایجاد آمادگی الزم اقدام نمایند ریزان و مدیران قرار داده است که با شناخت عمیق برنامه

است که امکان ایجاد نتایج  )GIS(مدلهاي تلفیق اطالعات و بانک هاي اطالعاتی مکان محور  جمله این ابزارها،
جمع آوري و استفاده از اطالعات مکانی مربوط به وضعیت  .سازد هاي منفرد اطالعاتی فراهم می ترکیبی را از الیه
چارچوب  وباشد  حوادث می انحرکمترین زمان ممکن از جملـه نیازهـاي اساسـی در مدیریت ب کنونی حادثه در

آوري و بهنگام سازي  نقش مهمی در جمع آورد و  فراهم میمناسبی براي مدیریت اطالعات مکانی در شرایط بحرانی 
تحلیلی به  -بر همین اساس در این مقاله با روش توصیفی .  داردیت مسأله زمان ماطالعات مورد نیاز با توجه به اه

هاي سیستم اطالعات  ق شهري در برابر بالیاي طبیعی با استفاده از قابلیتفرایند مدیریت بحران مناط
شود و به منظور ارانه نمونه موردي، مدل تحلیل ترکیبی آسیب پذیري مناطق شهري  پرداخته می )GIS(جغرافیایی

 .شود شرح داده می

   .پذیري ل تحلیل آسیبمد  مدیریت بحران، بالیاي طبیعی، سیستم اطالعات جغرافیایی، :کلیدي هاياژهو
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  مقدمه -1
با توجه . یکی از مسائلی که بیشتر شهرهاي بزرگ جهان با آن دست به گریبان هستند، مسئله حوادث طبیعی است

ها و اجراي عملیات، مبانی نظري  به ماهیت غیر مترقبه بودن غالب حوادث طبیعی و لزوم اتخاذ سریع و صحیح تصمیم
شود که  این دانش به مجموعه فعالیتهایی اطالق می. نوان مدیریت بحران بوجود آورده استو بنیادي، دانشی را تحت ع

این موضوع .  گیرد قبل، بعد و هنگام وقوع بحران بمنظور کاهش اثرات این حوادث و کاهش آسیب پذیري انجام می
سازي با تکیه بر داده هاي دانش شهر. ریزي شهري، مدیریت شهري و جغرافیا دارد ارتباط خاصی با مباحث برنامه

جغرافیایی می تواند با تبیین اصول و مفاهیم خود و با استفاده از این داده ها، اصول مدیریتی الزم جهت کاهش آسیب 
در شناسایی نقاط  )GIS(اسـتفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی . پذیري شهرها در برابر این حوادث را به اجرا درآورد

ها و نیز امکان انجام آنالیزهاي  در ترکیب کردن داده GISهاي  با توجه به توانایی. سیار موثر باشد تواند ب بحران می
به عنوان بهترین وسیله در تعیین مناطقی که بیشترین احتمال  GIS ،هاي مکـانی و غیـر مکانی پیچیده مربوط به داده

یب پذیري یکی از مراحل مهم در فرآیند مدیریت تحلیل آس .شـود  بروز بحران در آنها وجود دارد شـناخته مـی
لذا . شود در برابر بحران تلقی می 2و آمادگی 1یکپارچه بحران است و به عنوان یکی از نیازهاي اساسی مراحل پیشگیري

پذیر و اتخاذ سیاستهاي مناسب بلند مدت و کوتاه مدت امکان کاهش اثرات منفی  با شناخت صحیح بافتهاي آسیب
بر همین اساس در این مقاله به نقش سیستم اطالعات جغرافیایی در مدیریت بحران و  .گردد ي آتی ممکن میها بحران

  .شود پذیري پرداخته می به عنوان نمونه فرایند تحلیل آسیب

  شهري و مراحل آن بحران تیریمد -2
آن مدیریت و محیطی از حالت طبیعی است که براي برطرف سازي  - خارج شدن سیستم اجتماعی ،بحران   

  :شوند ها به انواع مختلفی تقسیم می از نظر ماهیت بحران. اي الزم است ریزي ویژه برنامه
لرزه ، سیل، آتشفشان و گردباد که اغلب  زمین :هاي ناشی از حوادث و سوانح طبیعی مثل بحران §

باشند منجر به بروز  چنانچه مدیران و کارگزاران با آنها برخورد مناسبی نداشتهناپذیر هستند و  اجتناب
  .بحران هاي بسیار وخیم خواهند شد

هاي اجتماعی، خشونت در محیط کار، اعتیاد  رویه، آشوب مهاجرت بی :هاي اجتماعی و فرهنگی مثل بحران §
  و فسادهاي اجتماعی

  .نوسانات شدید مالی، کاهش ارزش سهام و پول در بورس، اختالس و ورشکستگی :هاي اقتصادي مثل بحران §
  گذاري، قاچاق مواد مخدر، جاسوسی و تروریسم خرابکاري، بمب :هاي امنیتی مثل انبحر §
  آلودگی هوا، انفجارهاي هسته اي، از بین رفتن منابع طبیعی باارزش :محیطی مثل هاي زیست بحران §
  ضعف مدیریت در پیش بینی و پیشگیري معضالت  :هاي اداري مثل بحران §
  شهريبحران هویت  :هاي هویتی مثل بحران §

دستگاه هاي اجرایی و عمومی که با مشاهده , مدیریت بحران عبارت است از فرآیند برنامه ریزي ها و اقدامات دولتی 
، جامع و هماهنگ و با استفاده از ابزارهاي موجود در جهت پیشگیري ,و تجزیه و تحلیل بحران ها به صورت یکپارچه 

  .براي مقابله با بحران هاي احتمالی آتی پیش بینی نماید تمهیداتی را  مقابله و بازسازي، آماده سازي 

  : با توجه به گفتار فوق براي مدیریت بحران مراحل زیر را تدوین نمود
  . کاهش احتمال وقوع یا اثرات ناشی از بالیا:  پیشگیري و کاهش اثرات -1
  . برنامه ریزي ، پژوهش ، آموزش و مانور :  مقابله -2
  داندن جامعه به حالت عادي و نه لزوما حالت پیش از بحرانبازگر:  بازسازي -3

_____________________________________________________________________________________ 
1 . Mitigation Plan 
2 . Preparedness Plan 
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  .   شود شرح داده می به اختصار که در ادامه هر یک از این مراحل 
عبارت است از مجموعه اقداماتی که جهت از بین بردن میزان خطر پذیري حوادث طبیعی و تکنولوژیکی  پیشگیري

به نحوي بستر سازي حقوقی یا نهادي را مورد توجه قرار دهد قابل ارائه انجام گیرد در این بخش ارائه راه کارهایی که 
   .است

عبارت است از مجموعه اقدامات براي افزایش توان عملیاتی و ایجاد تسهیالت براي واکنش موثر در برابر آمادگی 
دارد در این دسته  حوادث محتمل مواردي که به شکلی نقش تقویت کننده براي جلوگیري از بروز بحران را به عهده

حین یا پس از وقوع بحران براي نجات جان مردم و به حداقل ، شامل انجام اقدامات پیش از وقوع  مقابله .گیرد قرار می
  . رساندن خسارات وارده به اموال یا افراد و افزایش اثربخشی بازسازي می باشد 

ات الزم براي بازگرداندن حداقل امکانات و مجموعه اقدام، بازسازيترین بخش مدیریت بحران یعنی  انتهایی
استانداردهاي زیستی براي مردم ناحیه فاجعه دیده و نیز اقدامات بلند مدت الزم براي بازگرداندن جامعه به وضعیتی 

  .گیرد بهتر از وضع قبلی مورد توجه قرار می

رها یکی از مهمترین الزامات مدیریت مدیریت بحران در شه ،اند با توجه به اینکه شهرها مراکز جمعیتی جهان شده 
  .شهري است

   )GIS(سیستم اطالعات جغرافیایی - 3
توان گفت، سیستم اطالعات جغرافیایی مجموعه اي قدرتمند اي از سیستم اطالعات جغرافیایی می در یک تعریف پایه

به منظور جمع آوري، ذخیره  از سیستم اطالعاتی است که نمایانگر پدیده ها و عوارض مکانی در جهان واقعی بوده و
دیگر تعاریف . سازي، بازیابی در آینده، تغییر و تبدیل مکان و مشخصه هاي فضایی این عوارض، به کار گرفته می شود

ارائه شده از سیستم اطالعات جغرافیایی تاکید خود را بر دو محور داده هاي مکانی و یا سازمانی قرار داده اند که در زیر 
  .شود از آن اشاره می به چند نمونه

مجموعه اي قدرتمند از ابزارها به منظور جمع آوري، ذخیره سازي، بازیابی، تغییرو تبدیل و نمایش  " §
 ]p54 ,1[ "اطالعات مکانی از جهان واقعی 

هاي  سیستمی به منظور کسب اطالعات، ذخیره سازي، آزمایش،  بکارگیري و نمایش عوارض و پدیده " §
 3"مکانی کره زمین 

 "نوعی فنآوري اطالعات با توانایی ذخیره سازي، تجزیه و تحلیل و نمایش داده هاي مکانی و غیر مکانی  " §
]2, p12[  
تاکنون توسط موسسه تحقیقات  GISشاید یکی از جامعترین و کاملترین تعاریف ارائه شده در رابطه با  §

  GISبق تعریف این موسسه ط. ارائه گردیده باشد 1990در سال ) ESRI(محیطی  سیستمهاي زیست
مجموعه سازمان یافته اي از سخت افزار و نرم افزار کامپوتري، داده هاي جغرافیایی و ": عبارت است از 

کاربران متخصص می باشد که به منظور کسب، ذخیره سازي، بهنگام سازي، پردازش، تحلیل و ارائه کلیه 
  ]p 25 ,3[ ".یجاد شده استاشکال داده ها و ستانده هاي جغرافیایی طراحی و ا

به عنوان مثال می توان . استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی در بسیاري از قلمروهاي کاربردي اهمیتی خاص دارد
از جنگلداري، کاداستر، مدیریت خدمات رفاهی، طرح ریزي و مدیریت حمل و نقل، مهندسی راه و ساختمان، 

  .نام برد... یزي شهري، مدیریت منابع، بهره برداري معادن و کشاورزي، حفاظت محیط زیست، برنامه ر
هاي اصلی یک سیستم اطالعات جغرافیایی در آنست که به نیازهاي استفاده کنندگان پاسخهاي  قابلیتها و توانایی

، از جمله این پاسخها یکی هم ارائه مشخصات مکان جغرافیایی است که می تواند شامل نام مکان، کد. مناسب دهد
دیگر آنکه سیستم اطالعات جغرافیایی، سوالهاي مشروط و مفید را هم جواب می . باشد... مختصات جغرافیایی آن و

  ].121، ص5[یافتن چنین مکانی نیازمند تحلیل فضایی است. دهد، مانند یافتن مکانی جغرافیایی با شرایطی معین
_____________________________________________________________________________________ 
٣ . Department Of  Environment 
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 روش شناسی تحقیق - 4

. تحلیلــی و گــردآوري اطالعــات بــه شــیوه اســنادي بــوده اســت _روش تحقیــق در ایــن پــژوهش روش توصــیفی   
در ایــن مقالــه بــه منظــور شناســایی جــامع منــاطق آســیب پــذیر در برابــر مخــاطرات آتــی بــا اســتفاده از روشــهاي   

 . ترکیبی و تحلیلهاي چند متغیره، مدل تحلیل آسیب پذیري با تکیه بر تحلیلهاي چندگانه ارائه می شود

  در مراحل مختلف فرایند مدیریت بحران )GIS(ات جغرافیاییکاربرد سیستم اطالع - 5
پیشگیري و مهار بحران قبل از هر چیز مستلزم اتخاذ تصمیمات موثر  بر اساس اطالعات صحیح و ساختار یافته 

بنابراین مدیریت بحران قبل از هر چیز نیازمند . گیران قرار گیرد باشد که با سرعت و سهولت در دسترس تصمیم می
هاي اطالعاتی متنوع وکارآمد عمدتاً  از قبل تهیه و  باشد که توسط سیستم العات استراتژیک و منحصر بفردي میاط

هاي  ها و راه حل کننده اطالعات، تحیل ترین منبع تامین هاي اطالعاتی در واقع حیاتی سیستم. شوند تولید می
ها  سازي در پیش بینی، پیشگیري ومهار بحران یار سرنوشتباشند و نقش بس ها می استارتژیک در هنگام مقابله با بحران

براي دسترسی به یک سیستم جامع مدیریت بحران ابتدا باید چرخه مدیریت بحران را به دقت شناسایی نموده و . دارند
در این بخش به اختصار به کاربرد سیستم . استگذاري نمودیسپس براي مراحل مختلف این چرخه برنامه ریزي و س

  : العات جغرافیایی در مراحل مختلف فرایند مدیریت بحران پرداخته می شوداط
 ها مطالعه، شناخت و تحلیل بحران   §

  ها به تفکیک ومقایسه آنها با یکدیگر شناخت پیشینه و انواع بحران .1
  هاي قبلی هاي بحران ها،شناسایی و ارزیابی عالیم و نشانه شناخت عوامل محرك بحران .2
  هاي قبلی وسیله تجزیه و تحلیل و ارزیابی بحرانها ب ادراك بحران .3
  واکنش .4

  :، شامل روش هاي ها بینی و پیشگیري بحران پیش   §
هاي هشدار دهنده، استفاده از روش جعبه سیاه، آموزش  اي، سیستم روش تطبیقی، روش مدلسازي شبکه

  رسانی، شبیه سازي بحران و اطالع
     :شامل، ریزي مدیریت بحران فرایند برنامه   §

  ایجاد هماهنگی و یکپارچه سازي کلیه سازمانها ئ نهادهاي دخیل در اجراي مدیریت بحران .1
هاي قبلی، تحلیل و ارزیابی  آوري، سازماندهی و تحلیل اطالعات در مورد سوابق کامل بحران جمع .2

  هاي مبارزاتی احتمالی و مطالعه شرایط از هر نظر هاي احتمالی و شیوه ها، بررسی ریسک بحران
  هاي جامع مدیریت بحران ها و طرح ها، برنامه ها، استراتژي مشی تعیین و تدوین خط .3
  سازماندهی و توزیع منابع انسانی و مادي .4

  : شامل، فرایند مهار بحران بحران و بازگشت به وضعیت عادي   §

  کنترل و نظارت عملیات .1
  هاي قانونی گیري از سوء استفاده پیش  .2
  امداد و نجات  .3

  : هاي سیستم اطالعات جغرافیایی که در مدیریت بحران شهري کاربرد فراوان دارند، عبارت است ازاز جمله ویژگی
  .امکان رویهم اندازي الیه هاي مختلف اطالعاتی، تحلیل آنها و ایجاد یک نقشه واحد §
 .ترکیب پذیري اطالعات از منابع گوناگونقابلیت  §
 .بکه هاي خطیتحلیل شبکه و ارائه راه حلهایی در قالب شقابلیت  §
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 .قابلیت تحلیل و آنالیز داده هاي مکانی §
 .قابلیت مکان یابی فعالیتها و عملکردها با توجه به شاخصهاي تعریف شده §
 .مدل کردن تغیرات کنونی به منظور پیش بینی وضعیت آیندهامکان  §

 ]p36 ,4. [آنها امکان تحلیل و آنالیز چند الیه اطالعاتی بصورت همزمان و ایجاد یک الیه از داده هاي §

 بالیاي طبیعی  تحلیل آسیب پذیري  مناطق شهري در برابر فرآیند  -6

و بالیاي موجود در سطح منطقه و اولویت بندي احتمال وقوع هریک از آنها، با  4شناخت مخاطراتاولین گام  §
راین مرحله سعی در د. توجه به سابقه تاریخی و مطالعات علمی انجام گرفته در تبیین احتمال خطر منطقه می باشد

 :یافتن پاسخ دو سوال زیر است 
I. چه مخاطراتی در سطح منطقه داراي اهمیت هستند؟ 
II. هر یک از آنها چگونه است؟) تقدم(اهمیت نسبی و اولویت بندي 

به منظور دستیابی به نقشه پهنه بندي خطر بالیا در سطح منطقه است، که در  5گام دوم تحلیل مخاطرات §
آن در ابتدا نقشه مناطق داراي احتمال خطر را براي هریک از مخاطرات شناخته شده در سطح  راستاي دستیابی به

به کمک سیستم  - منطقه تهیه می کنیم، سپس با رویهم گذاري اطالعات حاصل از هرکدام از نقشه هاي تهیه شده 
مرحله سعی در یافتن پاسخ  دراین. می آید نقشه پهنه بندي خطر در سطح منطقه بدست -)GIS(اطالعات جغرافیایی 
 :دو سوال زیر است 

I. مناطق مخاطره آمیز در برابر بالیا در سطح منطقه در کدام مناطق قرار گرفته اند؟ 
II. چگونه می توان این مناطق را اولویت بندي نمود؟ 

ر منطقه مورد نظر  در راستاي دستیابی به پهنه بندي آسیب پذیري کالبدي در اث 6تحلیل کالبديم سوگام  §
کاربري زمین، نوع سازه، عمر : مانند( به این منظور در ابتدا با توجه به شا خصهاي کالبدي . وقوع بحران احتمالی است

الیه هاي اطالعاتی مورد نظر تولید می گردد، با ) بنا، تعداد طبقات، مسیرهاي دسترسی، میزان فضاهاي باز و غیره 
نقشه ترکیبی وضعیت کالبدي منطقه ) GIS(به کمک سیستم اطالعات جغرافیایی رویهم اندازي الیه هاي مختلف 

با استفاده از امکانات نرم افزارهاي مبتنی بر  پهنه بندي خطر، سپس باتوجه به در اختیار بودن نقشه. حاصل می شود
ورد نظر تهیه می نقشه پهنه بندي آسیب پذیري کالبدي بافت منطقه م) GIS(کارکرد سیستم اطالعات جغرافیایی 

 :دراین مرحله سعی در یافتن پاسخ دو سوال زیر است . گردد

I. بافتهاي آسیب پذیر به لحاظ کالبدي در برابر مخاطرات احتمالی در کجا قرارگرفته اند؟ 
II. چگونه می توان این نواحی را منطقه بندي و اولویت بندي نمود؟ 

 –ر حقیقت در این مرحله تاسیسات بحرانی د. است 7گام چهارم تحلیل امکانات و تاسیسات بحرانی §
تاسیساتی که یا در زمان وقوع بحران مسوول ارائه خدمات درجهت مهار بحران می باشند و یا آسیب پذیري آنها موجب 

مدارس، بیمارستانها، درمانگاهها، پناهگاهها، آتش نشانی و مراکز عملیات نجات، : مانند –گسترش ابعاد بحران می گردد 
، دولت و غیره ...)آب، برق، گاز، تلفن، فاضالب و (تجهیزات مخابراتی، شبکه حمل و نقل، زیر ساختهاي شهري پلیس،

 :دراین مرحله سعی در یافتن پاسخ دو سوال زیر است. شناسایی و مورد ارزیابی قرار می گیرند

_____________________________________________________________________________________ 
٤ . Hazard Identification  
٥ . Hazard Analysis  
٦ . Physical Analysis 
٧ . Critical Facilities Analysis 
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I. کدام تاسیسات بحرانی هستند و در کجاها مکان یابی شده اند؟ 
II. آسیب پذیرند؟) بحرانها (در برابر اثرات مخاطرات اسیسات از لحاظ کالبدي و عملکرديچه طریق این ت از 

 9در این مرحله در ابتدا مناطق نیازمند به رسیدگی خاص. منطقه مورد نظر است 8گام پنجم تحلیل اجتماعی §
ابر وقوع بحرانها بسیار این مناطق به لحاظ بافت اجتماعی ساکن در آن در بر. در زمان وقوع بحران شناسایی می شوند

آسیب پذیر می باشند، در بسیاري از موارد عالوه بر مسائل اجتماعی این مناطق به لحاظ کالبدي نیز بسیار آسیب 
پذیرند، سپس باتوجه به در اختیار بودن نقشه پهنه بندي خطر، نقاط اشتراك مناطق نیازمند به رسیدگی و مناطق 

در قالب یک نقشه  ) GIS(افزارهاي مبتنی بر کارکرد سیستم اطالعات جغرافیایی  نات نرممخاطره آمیز با استفاده از امکا
و نقشه  پهنه بندي، ) عامل آسیب پذیري( گردند، در نهایت با توجه به شرایط ویژه هر منطقه پهنه بندي شناسایی می

دراین مرحله سعی . ورت می پذیرداولویت بندي شیوه هاي پیشگیري بالقوه به منظور کاهش اثرات بحران احتمالی ص
 :در یافتن پاسخ دو سوال زیر است

I.  با نیازمندي باال به خدمات خاص اجتماعی کدامند؟) واحدهاي همسایگی(مناطق 
II. آسیب پذیر می باشند؟) بحران(از چه طریق آنها در برابر اثرات مخاطره 

بتدا بخشهاي عمده اقتصادي فعال در در این مرحله در ا. منطقه مورد نظر است 10تحلیل اقتصادي مششگام  §
مکانیابی می گردد، تا آسیب پذیري اقتصادي نسبت به اثرات  11سطح منطقه شناسایی می شود و مراکز اقتصادي

در حقیقت این مراکز اقتصادي نواحی هستند که در صورت وقوع بحران . مخاطرات احتمالی شناسایی و ارزیابی گردد
محلی گذارده و بنابراین موقعیتهاي ایده آلی به منظور موردهدف قرار گرفتن استراتژیها اثرات گسترده اي بر اقتصاد 

در اینجا الزم است درجهت اجراي فعالیتهاي پیشگیري بعدي، مراکز اقتصادي که در نواحی . خاص پیشگیري می باشند
نقاط مشترك  ن نقشه پهنه بندي خطر،باتوجه به در اختیار بودپر خطر قرار گرفته اند شناسایی گردند، به این منظور 

) GIS(آنها و مناطق مخاطره آمیز با استفاده از امکانات نرم افزارهاي مبتنی بر کارکرد سیستم اطالعات جغرافیایی 
سپس واحدهاي تجاري هدف . درقالب یک نقشه پهنه بندي با توجه به نوع فعالیتهاي اقتصادي تهیه می گردد

در بخش . آسیب پذیري اقتصادي منطقه نسبت به هر کدام از مخاطرات محاسبه می گرددشناسایی می شود و میزان 
دیگري از این تحلیل به منظور شناسایی میزان آسیب پذیري اقتصادي شهروندان در برابر مخاطرات احتمالی، 

ر حقیقت در این د. کارفرماهاي عمده در سطح منطقه شناسایی و نقاط مشترك آنها با نواحی پرخطر مشخص می گردد
بخش فرصتهاي شغلی در معرض خطر شناسایی و برنامه هاي پیشگیري به منظور کاهش اثرات مخاطرات بر اقتصاد 

 :دراین مرحله سعی در یافتن پاسخ دو سوال زیر است . خانوارهاي ساکن در منطقه، تدوین می گردد

I. آسیب پذیر می باشند؟) بحرانها(اطرات بخشهاي اصلی اقتصاد کدام است و از چه طریق آنها در برابر مخ 
II. بحران(یابی شده اند و از چه طریق آنها در برابر اثرات مخاطرات  کارفرماهاي اصلی در کجا مکان (

 باشند؟ پذیر می آسیب
از دیدگاه حجم (به بیان دیگر در این مرحله سعی بر آن است تا با شناسایی کاربري هاي فعال اقتصادي آسیب پذیر 

در برابر بحرانهاي احتمالی، با استفاده از برنامه هاي پیشگیري و کاهش ) اقتصادي و تعداد فرصتهاي شغلی مبادالت
اثرات بحران راهکارهایی به منظور مقابله با اینگونه حوادث تهیه نمود، تا با حفاظت از بخشهاي اقتصادي به عنوان یکی 

 .تگاههاي انسانی را متعادل ساختاز مهمترین نیازهاي جوامع بشري خسارات وارد بر زیس

_____________________________________________________________________________________ 
٨ . Social Analysis  
٩ . Special Consideration 
١٠ . Economic Analysis 
١١ . Economic Center  
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در این مرحله در ابتدا محدوده ها و حوضه هایی که . منطقه مورد نظر است 12تحلیل زیست محیطیم هفتگام  §
هدف این تحلیل شناسایی موقعیت هایی   بعد از بحران در آنها وجود دارد شناسایی می شوند، 13احتمال خطرات ثانویه

پذیري از اثرات ثانویه زیست محیطی سوانح وجود دارد مانند محدوده هایی که در آنها  است که در آنها پتانسیل آسیب
سپس باتوجه به در اختیار . مواد خطرناك نگهداري می شوند و در آنها امکان تراوشات خطرناك بعدي نیز وجود دارد

اي مبتنی بر کارکرد سیستم اطالعات نقاط مشترك نواحی با استفاده از امکانات نرم افزاره بودن نقشه پهنه بندي خطر،
در حقیقت به . مشخص می گردد درقالب یک نقشه پهنه بنديشناسایی شده و نواحی مخاطره آمیز ) GIS(جغرافیایی 

منظور انجام فعالیتهاي پیشگیري بعدي الزم است محدوده هاي خطر ثانویه، که در پهنه خطر با درصد باال قرار گرفته 
مانند مناطق حفاظت شده، تاالبها، ( در بخش دیگر این مرحله موقعیت مناطق زیست محیطی  .اند، شناسایی شوند

و میزان نزدیکی آنها به محدوده هاي داراي خطرات ثانویه شناسایی و تعیین می ) ذخیره گاههاي زیست کره و غیره 
هاي مختلف سوانح احتمالی  بر گونهگردد، تا با توجه به میزان اهمیت این مناطق و میزان آسیب پذیري آنها در برا

 :دراین مرحله سعی در یافتن پاسخ دو سوال زیر است. اولویت بندي شوند

I.  طبیعی ) بحرانها(انبارهاي مواد خطرناك در کجا مکان یابی شده اند و از چه طریق آنها در برابر مخاطرات
  می باشند؟  پذیر آسیب

II. آسیب پذیر می باشند؟) بحران(رات ثانویه مخاطرات در برابر اث 14از چه طریق مناطق طبیعی حساس  

در سطح  و دستیابی به نقشه پهنه بندي آسیب پذیري در برابر بالیاي طبیعی 15تحلیل نهایی هشتمگام  §
به این منظور با استفاده از تحلیل هاي انجام شده در مراحل قبل و با رویهم اندازي الیه هاي اطالعاتی . منطقه است

پهنه بندي کلی ) GIS(استفاده از امکانات نرم افزارهاي مبتنی بر کارکرد سیستم اطالعات جغرافیایی  ایجاد شده با
 .آسیب پذیري در برابر بالیاي طبیعی بدست می آید

 
  پذیري مدل تحلیل ترکیبی آسیب) : 1(جدول 

  

  

  

  

  

  
 
 

_____________________________________________________________________________________ 
١٢ . Environmental Analysis  
١٣ . Secondary Hazard Risk  
١٤ . Critical  

Final Analysis    .15 

  Hazard Identification                                       شناخت مخاطرات  گام اول

  Hazard Analysis                                                 تحلیل مخاطرات  گام دوم

                                                       Physical Analysis تحلیل کالبدي  گام سوم

  Critical Facilities Analysis           تحلیل امکانات و تاسیسات حیاتی  گام چهارم

  Social Analysis                                                   تحلیل اجتماعی  گام پنجم

  Economic Analysis                                             تحلیل اقتصادي  گام ششم

  Environmental Analysis                             تحلیل زیست محیطی  گام هفتم

                                                        Final Analysisتحلیل نهایی  گام هشتم
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  :و ارائه راهکارها  نتیجه گیري - 7
در مدیریت بحران اتخاذ تصمیمات موثر براساس اطالعات صحیح  (GIS)کـاربرد سیستم هاي اطالعات مکانی  §

باید در تمام برنامه ریزیهاي بحران جایی را بـراي موقعیتهـاي . ریع بحران است در جهت کاهش خسارات و کنترل س
بنابراین نه تنها بررسی بحرانهاي گذشته، بلکه فعالیتهاي سیستماتیک دیگـري . پـیش بینـی نـشده در نظـر گرفـت 

گوهایی براي پیش بینی و پیشگیري نیـز بـه منظـور دسـتیابی بـه عوامـل و عناصـر مشترك در بروز بحرانها و یافتن ال
لـذا دولتهـا و شـرکتها بـه شناخت روشهاي برخورد با تغییرات ناگهانی به کمک سیستم . آثار ناشی از آنها ضروریست 

  . انـد و مـدیریت بحـران بخشی از تمام برنامه هاي استراتژیک آنها شده است روي آورده (GIS)هاي اطالعاتی مکـانی
روشهاي مناسب به منظور کاهش اثرات بالیاي طبیعی، مستلزم شناخت صحیح بافتهاي آسیب پذیر به کار گیري  §

  .و استفاده از ابزارهاي موثر و توانمند میسر می باشد
. است –فرهنگی، اقتصادي و کالبدي  ،انسانی، اجتماعی –با توجه به این حقیقت که شهر پدیده اي چند وجهی  §

  .افتهاي شهري باید با استفاده از مدلهاي تحلیل مناسب تمامی وجوه آن را در نظر گرفتلذا در بررسی آسیب پذیري ب
شناسایی ظرفیت آسیب پذیري مناطق و پهنه هاي سکونتی یک اولویت اساسی در فرایند مدیریت بحران قلمداد  §

 .می شود
با اتخاذ سیاستهاي با شناخت صحیح آسیب پذیري بافتهاي شهري می در سایر مراحل چرخه مدیریت بحران  §

 .کوتاه مدت و بلند مدت، ابعاد بحرانهاي آتی را کاهش داد
هاي شهرسازي  با توجه به ماهیت بافتهاي آسیب پذیر، اهمیت پهنه بندي بافت هاي شهري جهت اعمال سیاست §

   .ي استهاي رایج شهرساز موضعی  و خاص و دوري کردن از یکسان نگري در تدوین برنامه ها و سیاستها در طرح
به ) فراشهري یا محلی و فرامحلی شهري و(از این شیوه و روش براي شناخت پیکره کلی مناطق سکونتگاهی   §

و متناسب با نتایج حاصل، برنامه . هاي اطالعاتی و بویژه الیه هاي غیر فیزیکی می توان استفاده کرد شرط وجود الیه
  .اقدام مقتضی را تهیه نمود عمل و
هاي  ت منفی بالیاي طبیعی از طریق شناخت بافتهاي آسیب پذیر شهري و اعمال برنامهامکان کاهش اثرا §

 .براي آنها امکان پذیر است) هاي اقدام برنامه( متناسب
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Abstract : 

 Crisis management refers to a series of activities before, after and during the crisis and to 
reduce the effects of these events is done to reduce vulnerability. Natural disasters have 
always been regarded as a threatening factor in human life. The important point of this field 
is that the effects of natural disasters won't disappear completely but they can be balanced 
The impossibility of predicting Supervening time many of these phenomena, ¬ can be 
taken to remedy and preventative programs to reduce the incidence of negative results. 
Among these tools, models incorporating location-based information and databases (GIS) 
that enables the combination of the individual layers of information provided. 

The importance of  the most of these natural phenomena is about using various layers of 
information to forecast the place of their incidence and to realize the intensity of their 
effects to choose suitable policy to balance the negative effects of natural disasters to 
human habitats. 

This article tries to use Geographic Information System(GIS) as a powerful tool to 
analyses the information in all stages such as collecting and producing, designing data 
base, using an analyzing model. With the result of these activities, vulnerable areas to 
natural disasters will zoning and it will be possible to choose suitable policymaking 
alternatives in urban management. 
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