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  چكيده

 منظر از اقتصادي كشور مهم هاي فعاليت مركز و اداري -سياسي عنوان پايتخت به تهران كالنشهر

مورد توجه  تاكنون نآ در تقسيمات شهري ايمني بحث توان گفت كه و مي دارد ساختاري ناسالم شهري حفاظت و ايمني 

بنابراين . نمايد متعدد از جمله زلزله اين كالنشهر را تهديد مي سوانح طبيعي كه اين در حالي است .قرار نگرفته است

شناخت و پرداختن به چارچوب و الگوي مشخص تقسيمات فضايي شهر جهت مديريت كارآمد در هنگام بحران در 

ال اساسي است كه چارچوب ؤراستا اين تحقيق در پي پاسخ به اين س كالنشهر تهران امري ضروري است؛ در اين

  بندي شهر تهران با رويكرد مديريت بحران چيست؟ مناسب منطقه

نتايج مشخص كرد كه . و روش كيفي استفاده گرديد AHPو  GISاالت فوق از روش تلفيقي ؤبراي پاسخ به س

 75/16446كه  گيرند به طوري پذيري باال قرار مي زمره مناطق با آسيباي از كالنشهر تهران در  هاي زياد اما پراكنده بخش

عالوه بر آن . گيرد مي  پذيري باال در بر از سطح شهر را مناطق با آسيب) هاي محاسباتي درصد از كل پهنه 23/40(هكتار 

سطح متوسطي در  درصد از كل پهنه شهر تهران 47/24هكتار معادل  25/10004پذيري  نتايج مشخص ساخت كه آسيب

هايي كه  همچنين اين نتيجه اساسي به دست آمد كه تقسيمات اداري كنوني شهر تهران با وظايف و فعاليت. قرار دارد

اين امر . اند، همخواني ندارد پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران تعريف شده  هاي تخصصي سازمان براي كميته

  .ارتباط با مديريت بحران اين كالنشهر را ضروري ساخته است بازنگري در تقسيمات اداري شهر تهران در

  

  بندي، مديريت بحران، تهران منطقه :هاي كليديواژه
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  مقدمه

، مالي  خسارات  و تلفات جاني بر  عالوه  دهد مي روي شهرها در مختلف هاي رتصو به كه هايي بحران و سوانح
 در نقصان  خانماني، بي  بيكاري،  ارزاق،  كمبود  به  توان مي  ها آن  جمله  از  كه  هستند گوناگوني  پيامدهاي  داراي

 اكثر  وقوع  پي  در  كه  اختاللي  ترين مهم  اما  .كرد اشاره  ... و حياتي تأسيسات رفتن بين از زندگي، مايحتاج تهيه 
به  تواند مي كه است  اجتماعي انضباط و منظ گسيختگي هم از و مرج و هرج  ايجاد  دهد روي ميي شهري ها  بحران 

در اين راستا يكي از راهبردهاي اصلي  ).651: 1389چالوك، (شود  منجر طبيعي بالياي وقوع از پس وضعيت، بدترشدن
رساني بهتر به شهروندان و به ويژه ارتقاء توان  هاي مواجه با مديريت شهرها و خدمات براي پاسخ به چالش
تر  بندي شهري و تقسيم شهر به واحدهاي فضايي كوچك اي شهري در شرايط بحراني، منطقهپاسخگويي به نيازه

  .باشد مي
شهرهاي بزرگ با توجه . ريزي شهرها، به ويژه شهرهاي بزرگ استاز ابزارهاي مهم در برنامه يبندي شهرمنطقه

ها در سطح ومي كه مديريت شهربه اينكه در برگيرنده حجم باالي جمعيت هستند عالوه بر مشكالت معمول و مرس
ريزي را براي ارائه خدمات و توسعه باشند كه برنامه ، داراي مسائل فراوان و خاص خود مياند عام با آن مواجه

. كندتر به اداره آن كمك ميبندي شهر و تقسيم آن به واحدهاي كوچكبنابراين منطقه. سازدشهري بسيار مشكل مي
اي بندي نبايد به گونهكند و بنابراين منطقهه عنوان يك سيستم به هم پيوسته عمل مياين در حالي است كه شهر ب

هاي شهري باشد تقسيمات شهري اعم از اينكه زاده تمايز نظم. نمايدباشد كه عملكرد اين سيستم را با مشكل مواجه 
ريزي شهري قلمداد امر برنامهت گرفته از تدابير اداره شهري بزرگ، موضوعي حساس و گريزناپذير در أو يا نش

هاي شهري به صورت بارزتري اهميت خود را نشان  گيري بحران و به ويژه در زمان شكل )1: 1389چهارراهي، ( شود مي
  .دهد مي

 بحث اما ،دارد ناسالم ساختاري شهري حفاظت و ايمني نظر از اينكه با تهران كالنشهر كه است حالي در اين
اين  متعددي طبيعي وانحس  كه اليح  در .است نگرفته قرار توجه مورد اكنونت  آن يشهر تقسيمات در امنيت

 وجود  به  مختلف و شهرهاي در طبيعي وقوع سوانح تجربيات .نمايد كالنشهر و مركز اداره امور كشور را تهديد مي
ناخت و پرداختن به آيد، ضرورت ش هاي شهري به وجود مي اي كه در هنگام بروز بحران عديده مشكالت آمدن 

ها به ويژه در كالنشهرها  تدوين چارچوب و الگوي مشخص تقسيمات فضايي شهر را جهت مديريت كارآمد بحران
در آن ) از جمله بروز زلزله(گيري شرايط اضطراري  و به خصوص در كالنشهر تهران كه احتمال بروز بحران و شكل

چارچوب تحقيق به دنبال پاسخگويي به اين سؤال اساسي است كه بدين سان اين  .سازد وجود دارد، را  آشكار مي
  با رويكرد مديريت بحران چيست؟ تهران بندي شهر مناسب منطقه

  

  مباني نظري
اثر ماندگار تاريخي و در عين حال واحد جغرافيايي و اجتماعي در حال تكاملي است كه با گسترش بعد  ،شهر

هاي محيطي و  ايش تدريجي تعداد شهرها در جهان و تداوم بارگذاريله شهرنشيني و همچنين افزأكالبدي و مس
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در واقع شهر به عنوان يك منبع توسعه . اقتصادي بر بستر آنها لزوم توجه بيشتر به آنها را ضروري ساخته است
هر براي بقا و اين در حالي است كه توانايي يك ش. )37: 1382شيعه، (باشد  نيازمند مديريتي پويا در تمامي ابعاد آن مي

رونق دائمي به عواملي همچون اقتصاد شهر، موجود بودن مشاغل و خدمات، بهداشت و جذابيت محيط شهري، در 
همچنين از . گيرد دسترس بودن منابعي همچون آب، مواد خام و انرژي و به همان نسبت فضا براي رشد را در بر مي

يت شهري مطرح شده است كه اين امر با تغير قابل توجهي االت جديدي در مورد امنؤبعد از جنگ جهاني دوم، س
 1در زمينه نگرش به شهر به عنوان يك قلمرو بسته حفاظتي به نگرش به شهر به عنوان هدف نخستين تخريب انبوه

رض هاي بزرگ انساني همواره در مع هاي تجمع در واقع شهرها به عنوان كانون. (Bugliarello, 2006: 20) همراه بوده است
در اين ميان، يكي از موضوعاتي كه بيشتر شهرهاي بزرگ جهان با آن دست به گريبان . اي قرار دارند خطرات عديده

با توجه به ماهيت غيرمترقبه بودن غالب حوادث طبيعي و لزوم اتخاذ سريع و صحيح . هستند، حوادث طبيعي است
انشي را با عنوان مديريت بحران شهري به وجود آورده ، مباني نظري و بنيادي، داجراي امور عملياتيها و  تصميم
شود كه قبل، بعد و هنگام وقوع بحران، جهت  هايي اطالق مي دانش مديريت بحران شهري به مجموعه فعاليت. است

اين موضوع ارتباط خاصي با مباحث . پذيري در نواحي شهري انجام گيرد كاهش اثرات اين حوادث و كاهش آسيب
ريزي شهري با تكيه بر  دانش برنامه. (Hill and Jones, 1995: 43)شهري، مديريت شهري و جغرافيا دارد ريزي  برنامه
ها، اصول مديريتي الزم جهت  تواند با تبيين اصول و مفاهيم خود و با استفاده از اين داده هاي جغرافيايي مي داده

زماني كه بحث مديريت بحران . (Forrest, 1997: 12)رد پذيري شهرها را در برابر اين حوادث به اجرا درآو كاهش آسيب
ثر هستند ؤهايي كه در ساماندهي و زيست شهري م ن ها و سازما آيد منظور اين است كه تمام ارگان شهري به ميان مي

اي متوازن و به دور از ناهماهنگي و  بايد تحت نظر يك مديريت واحد و يكپارچه باشند تا بتوانند به گونه
  .)64: 1376احمدي، (ها، شهر را اداره كرده و محيطي آرام و قابل زيست براي شهروندان ايجاد نمايند  كاري هدوبار

هاي انساني، مادي و زيست محيطي  طوري كه خسارت ي در كاركرد يك جامعه است به اختالل جد ،بحران
وانايي جامعه آسيب ديده است تا بتواند اي است كه فراتر از ت ها به گونه اين خسارت. شود اي را سبب مي گسترده

همچنين گاهي اصطالح . ها برآيد و آن را تحمل كند صرفاً با استفاده از منابع داخلي خود از عهده اين خسارت
كه طي آن الگوهاي معمول زندگي منهدم ) مثل زلزله يا سيل(بحران براي توصيف وضعيت ناگهان دهشتناك 

گردد،  و اضطراري براي نجات و حفظ حيات انساني و يا محيط زيست الزامي مي  هالعاد شوند و مداخالت فوق مي
نمايند كه در اثر رخدادها و  شكيب و مقدسي نيز بحران را حوادثي تعريف مي). 5: 1384بدري، (شود  توصيف مي

معه انساني تحميل آيد و خسارتي را به يك مجموعه يا جا عملكردهاي طبيعي و انساني به طور ناگهاني به وجود مي
گتز نيز  ).52: 1385شيكب و مقدسي، (العاده دارد  كند و برطرف كردن آن نياز به اقدامات و عمليات اضطراري و فوق مي

اي كه منجر به هدر دادن و يا از دست دادن گسترده  داند، به گونه ي در عملكرد اجتماع ميبحران را تخريب جد
 .هاي اجتماعي جهت همراهي و يا كنار آمدن تجاوز نمايد ت شود كه از توانايياجتماع انساني، مواد و محيط زيس

(Garatwa and Bollin, 2002: 16) .  

                                                      
1 . Mass destruction 
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در بحران  بايد مشخص شود كه مديريت بحران براي اجراي فرايندبر اساس مجموعه مباحث فوق، در مجموع 
شگيرانه و يا هر اقدام مناسب، تصميم درستي اتخاذ از عمر خود قرار دارد تا بتوان نسبت به اقدامات پي اي چه مرحله

عالوه بر مباحث فوق در خصوص مديريت بحران، بايد اشاره كرد كه در  .آورددر هاي صحيحي به اجرا كرد و روش
  ):11- 10: 1385مركز مطالعات و خدمات تخصصي شهري و روستايي، ( بررسي مديريت بحران، دو ديدگاه كالن وجود دارد

رساني به صورت موردي  له امداد و نجات و كمكأدر اين ديدگاه، مديريت بحران تنها به مس :نتيديدگاه س
نگرد؛ آن هم پس از وقوع هر مصيبت خاص بدان توجه دارد به اين معني كه كار اصلي مديريت بحران بعد از  مي

دهي و آموزش  ت، نوع سازمانمسلماً در اين نوع نگرش چون نوع واقعه، نوع تجهيزا. شود وقوع حادثه آغاز مي
خاص براي مواجه شدن سريع با حادثه، قبالً پيش بيني و به موقع اجرا نشده است، بنابراين تا لحظه رسيدن 

ديده   هاي انساني و مادي زيادي به جامعه آسيب هاي ارسالي، صدمات و خسارت هاي امداد و نجات و كمك گروه
نشينند و جز تمهيدات  هاي امداد منفعالنه به انتظار وقوع بالياي همگاني مي سازمان ،در ديدگاه سنتي. شود وارد مي

هاي داوطلبانه مردم، به  ديدگان و دريافت اعانه و كمك سازي مايحتاج ضروري آسيب حمايتي و ذخيره -اوليه امدادي
شود و باز هم  سپرده ميدر ديدگاه سنتي بعد از حادث شدن سانحه، همه چيز به فراموشي . انديشند چيز ديگري نمي

  . نشينند به انتظار مصيبت بعدي مي
موضوع غافلگيري و عدم هاي فني،  هاي علمي و پيشرفت نظريهگيري از كليه  نگرش جديد با بهره :ديدگاه نوين

دگاه، در اين دي. رود ي كرده و قبل از وقوع هر بحراني با آمادگي به مقابله با آن ميتفآمادگي در شرايط بحران را من
دهد و به  هاي چرخه مراحل مختلف مديريت بحران را تشكيل مي رساني تنها يكي از بخش موضوع امداد و كمك

چرخه ؛ بنابراين كند ثر با بحران آماده ميؤجاي انتظار كشيدن، خود را از هر جهت براي پيشگيري و برخورد م
  . يابد سازي و بازسازي ادامه مي له عاديمديريت بحران از دوران قبل از وقوع حادثه شروع و تا به مرح

  

  

  

  گانه مديريت بحران بر اساس دوره زماني سطوح سه -1 نگاره

  
صورت خاموش و در عين حال بالقوه،  هاي طبيعي به ها و به ويژه بحران كه بيشتر بحران يياز آنجابه طور كلي، 

  . مري الزم  و ضروري استشدن با آن ا هآفرينش آسيب هستند، بنابراين آمادگي براي مواج
اي را از ابعاد  شود و همين امر مشكالت عديده در واقع در شرايط بحران، جامعه از شرايط عادي خود خارج مي

هاي مختلف باعث شده  اثرات منفي ناشي از بحران يگستره. آورد اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي به بار مي
هاي مختلفي براي برخورد با آن طرح  و روش توجه قرار گيرد و راهكارهامورد  يله به صورت جدأاست كه اين مس
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هاي  در محيط. ر در اين زمينه مطرح گرديده استترين راهكا ترين و نوين گردد كه مديريت بحران به عنوان جديد
و ماهيتاً  گيرد چرا كه شهرها و به ويژه شهرهاي بزرگ اساساً تري به خود مي شهري، مديريت بحران بعد پيچيده

  . هايي پيچيده هستند پديده
بندي شهري به عنوان يكي از عوامل بسترساز مديريت بحران كارآمد در  در اين راستا موضوعي به عنوان منطقه

  . مناطق شهري شناخته شده است
ن مناطق، پذيري هر يك از اي ريزي شهري، تقسيم يك شهر را به مناطق ويژه با مرزهاي معين براي نقش در برنامه

دانـد   اي مـي  بندي را شيوه المعارف جغرافياي انساني منطقه دايره. )241-242: 1373شكويي، (گويند  بندي شهري مي منطقه
هاي كوچكتر جهـت كنتـرل توسـعه و دسـتيابي بـه       براي تقسيم يك محدوده شهري و يا يك واحد سياسي به بخش

را شيوه غالب كنترل كاربري زمين  بندي مانكه نيز منطقه. (Encyclopedia of Human Geography, 2006: 550)ريزي اهداف برنامه
بندي  گيري و سنجش اثرات بيروني كه منطقه بندي بر روي اندازه به نظر مانكه مطالعات مستند مرتبط با منطقه. داند مي

ريـزي و   ي زمين را يك اقدام برنامهبند مانكه منطقه. اند بر روي ارزش زمين و نيز اقدامات مديريتي دارد متمركز شده
  . داند اداري مي -فرايند سياسي

بندي هنوز هم مطالعات تجربي انـدكي در مـورد تشـريح و تبيـين      موضوع منطقه به رغمبا اين حال از نظر مانكه 
بـا   بندي شهري وجود دارد و عمده مطالعاتي هـم كـه در ايـن زمينـه وجـود دارنـد بيشـتر در ارتبـاط         ساختار منطقه

    .(Munneke, 2005: 455-456)هاي زمين شهري صورت گرفته است  بندي كاربري منطقه
بندي ابزار و سياستي است كه الگوي مناسب كاربري زمين را در شهر تضـمين   توان گفت كه منطقه بدين سان مي

اين . ر نوع توسعه فراهم شودها كامالً در ارتباط با يكديگر باشند و فضاي مناسب براي ه كند به نحوي كه كاربري مي
كند به طوري كه هر ناحيه شهري بتواند به وسـيله تسـهيالت    سياست، تراكم توسعه را در هر ناحيه از شهر كنترل مي

بايـد   .سيسات شهري به نحو مطلوب سرويس داده شودأها، مدارس، تسهيالت تفريحي و سيستم ت دولتي نظير خيابان
بندي  بندي شهري و يا به بيان ديگر پهنه ي براي اداره بهينه آن در شرايط عادي با منطقهبندي شهر اشاره كرد كه منطقه

بحران اشـاره گرديـد در    موردشهري براي اداره آن در شرايط بحران تفاوت قابل توجهي دارد چرا كه همچنانكه در 
ماهيـت پيچيـده سيسـتم شـهري،     واقع در شرايط بحران شهر از شرايط عادي خود خارج شده و به ويژه با توجه به 

گيرد؛ به همين خاطر در رويكردهاي جديد به مديريت بحـران   تري به خود مي بحران در مناطق شهري شرايط پيچيده
هـاي   به عنوان يكي از روش) پذيري آن بندي شهري بر اساس درجه آسيب و يا به بيان ديگر پهنه(بندي  شهري، منطقه

بايد اشاره كرد كـه بـه خـاطر نـو بـودن ايـن موضـوع،        . حران تعريف شده استمناسب مديريت شهري در شرايط ب
  .ندباشمي   مطالعات موجود در اين زمينه نيز اندك

  

  كار  روشمحدوده مطالعاتي و 
هاي با خطر نسبي باال و بسيار باالي زلزله واقع شده  خيزي ايران، كالنشهر تهران در پهنه بر اساس نقشه لرزه

شهر تهران در دشت . (JICA, 2000)ها توصيف نموده است  نيز تهران را شهر محاصره شده توسط گسلاست و جائيكا 
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و بر روي چهار گسل مشا، شمال ) شهر با احتساب شهر ري و اسالم(كيلومترمربع مساحت  1200وسيعي متجاوز از 
هاي  لرزه ر معرض وقوع زميندهد كه د شناسي نشان مي تهران، ري شمالي و ري جنوبي واقع است و شواهد زمين

پذيري اين شهر به عنوان مهمترين و متمركزترين شهر كشور از درجه اهميت بااليي  آسيب. شديد قرار داشته است
مراكز جمعيتي، اقتصادي، سياسي، نظامي و انتظامي را در خود جاي داده  وها  برخوردار است زيرا بيشترين فعاليت

: 1384حبيبي و هوركارد، (شده است  قسيمكند ت هر يك از مناطق آن با شهري برابري مي است و به بيست و دو منطقه كه

هاي منحصر به فرد  شود كه بدانيم در زمان بروز زلزله به دليل ويژگي اهميت اين موضوع زماني دوچندان مي ).370
هاي مناطق  الزم در اكثر سازهتهران همچون تمركز شديد ساختماني، كمبود فضاهاي باز، عدم رعايت استانداردهاي 

آبادي و  زنگي( با مشكالت عديده و متفاوتي مواجه خواهد شد... جمعيت زياد و ) به خصوص بافت مركزي(مختلف 

   .)116: 1385تبريزي، 
بندي شهر تهران با توجه به  هاي فوق، وجود چارچوبي مشخص در خصوص منطقه بدين سان با توجه به گفته

در اين خصوص بايد اشاره نمود كه اگرچه تاكنون مطالعات . خصوص زلزله امري ضروري است شرايط بحران و به
كيد بر زلزله به عمل آمده است اما الزم است به اين نكته مهم أمتعددي در خصوص بحران در تهران به ويژه با ت

بندي  اند و اينكه منطقه رار ندادهمطالعات به عمل آمده تاكنون از جنبه مديريتي موضوع را مورد توجه ق توجه شود كه
اي باشد كه بتواند در شرايط وقوع بحران بيشترين كارآيي را داشته باشد و  شهر تهران از ابعاد مديريتي به چه شيوه

شرايطي را فراهم نمايد كه نظام مديريتي شهر از طريق آن بتواند در كمترين زمان ممكن با توجه به استقرار و 
 و تجهيزات الزم مديريت بحران، شرايط را به حالت اوليه برگرداند، مورد توجه قرار نگرفته است؛ يابي عناصر مكان

بندي شهر تهران با توجه به ابعاد مديريتي آن و به ويژه با توجه به مديريت بحران  بدين سان در اين مقاله، منطقه
  . مورد تحليل قرار گرفته است

 آوريفن از گيريبهره با مكاني، هايعمليات تحليل تركيبي از اعمال  ان،بندي شهر تهر منطقهروش مطالعه در 
  . استمراتبي  تحليل سلسلهفرايند جغرافيايي و  اطالعات سيستم 

 كه صفاتي مقادير شامل اليه هر. شوند مي وارد GISداده  پايگاه يك در ها ، گزينهAHPو  GISدر روش تلفيقي 
 بااليي سطح عناصر با مرتبط) ها هستند ها، پيكسل در اين روش گزينه( گزينه هر و شده، داده تخصيص ها گزينه به
   .باشد مي) يعني صفات(

  ). 1385پرهيزكار و گيالنده، (نمايد  مي متصلGIS هاي  روش به را AHP روش  صفت، مفهوم
 طور به لمد پيچيدگي از روش اين .باشد مي دوتايي هاي مقايسه  AHPروش آزمون جهت اساسي روش يك

بنابراين با . (Cheng et al, 1999: 423-435)گردند  مي بررسي زمان در يك دو مؤلفه تنها زيرا كاهد، مي قابل توجهي
ي به شرح استفاده شده است لذا براي انجام اين كار مراحل AHPو  GISتوجه به اينكه در اين مقاله از روش تلفيقي 

  شد؛ طي 2 نگاره
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  بندي شهر تهران با رويكرد مديريت بحران انجام منطقه روش -2 نگاره
  

  هاي حاصل از آن عملياتي نمودن روش انتخاب شده و يافته
. )3نگاره (دهي شدند  و وزن ثير شناساييأهاي داراي بيشترين ت شاخصنخست  ،بندي شهر تهران منطقه منظور به

اي  سيستم اطالعات جغرافيايي وارد شد و عمليات چندمرحله آماده و در محيط  هاي مرتبط با هر شاخص سپس اليه
ها  هاي مرتبط با هر كدام از شاخص يافته .ها صورت گرفت ترسيم شده است بر روي اليه 2كه در نگاره شماره 

  .در ادامه توضيح داده شده است) ها اليه(

  
  ها وزن شاخص -3 نگاره

  



  

  92بهار، 85، شماره 22دوره  )                   (   اطالعات جغرافياييفصلنامه پژوهشي 

12 /  Research Quarterly of Geographical Information  ( SEPEHR ) Vo.22,No.85, spring 2013    
 

ت به محيط سيستم اطالعات جغرافيايي و تبديل آن به اليه بعد از ورود اليه وكتوري جمعي :تراكم جمعيت
 10تراكم جمعيت در سطح شهر تهران به  ،بندي مجدد آن، بر اساس ميزان حداقل و حداكثر رستري، جهت طبقه

  ). 1جدول (طبقه تقسيم گرديد و مقادير ارزشي هر طبقه تعيين گرديد
  

  جمعيت بندي شده تراكم مقادير ارزشي اليه طبقه -1جدول 
  مقادير ارزشي هر طبقه  )نفر در هكتار(تراكم جمعيت 
90-0  1  
180-90  2  
270-180  3  
360-270  4  
450-360  5  
540-450  6  
630-540  7  
720-630  8  
810-720  9  
900-810  10  

  

تهران پذيري جمعيت متعلق به نيمه جنوبي و شرقي  پذيري بر اساس جمعيت، بيشترين ميزان آسيب از لحاظ آسيب
ه برسد كه نسبت  نفر در هكتار مي 700الزم به ذكر است كه تراكم جمعيت در اين نواحي به بيش از . باشد مي

گذارند، رقم نسبتاً  نفر در هكتار را به نمايش مي 180بسياري از مناطق شمالي و غربي تهران كه تراكم  كمتر از 
پذيري در  هاي مهم آسيب م جمعيت را به عنوان يكي از شاخصبه طور كلي اگر تراك. گذارد بااليي را به نمايش مي

نيمه جنوبي (ترين مناطق شهر تهران شامل مناطق شمال شرقي  پذير برابر زلزله تلقي نماييم، در اين صورت آسيب
، مناطق )15منطقه (، جنوب شرقي )14و منطقه  13، منطقه 7، نيمه شرقي منطقه 8منطقه (، مناطق شرقي )4منطقه 

، 11كل منطقه (و جنوب غربي ) 11و  12بخشي از منطقه (، مناطق مركزي )شهرداري 19و  16، 20منطقه (نوبي ج
الزم به ذكر است كه تراكم جمعيت در سطح شهر تهران بدون . هستند) 18و منطقه  9، نيمه شرقي منطقه 11منطقه 

  . )1شه نق(هاي عمده شهر تهران محاسبه گرديد احتساب مساحت معابر و مسيل
  
  
  

پذيري براساس  آسيب  -1نقشه 

  شاخص تراكم جمعيت
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هاي  شوراي عالي شهرسازي و معماري، فرسودگي بافت 11/2/85براساس مصوبه  :شاخص فرسودگي بافت
در اين تحقيق نيز اين . شوند شهري در ايران بر اساس سه شاخص ريزدانگي، ناپايداري و نفوذناپذيري تعيين مي

بندي شهري تهران با رويكرد مديريت  هايي قرار گرفتند كه ميزان اهميت آنها در منطقه روه شاخصها در گ شاخص
ها در اليه نرمال  بنابراين، نخست هر سه اليه نرمال شده و سپس با ضرب وزن شاخص. بحران در سطح بااليي بود

بافت ساختماني شهر تهران به دست  سپس با جمع هر سه اليه، فرسودگي. هاي نرمال موزون به دست آمد شده، اليه
الذكر بر اساس مقادير صفر و يك  هاي فوق هاي مربوط به شاخص الزم به ذكر است با توجه به اينكه اليه. آمد

ها، نخست هر سه اليه با  هاي شاخص هاي وكتوري به رستري و اعمال وزن موجود بودند بنابراين بعد از تبديل اليه
بندي مجدد آن بر اساس مقادير ارزشي جدول  سپس طبقه. پذيري تشكيل گرديد ه نام آسيباي ب هم جمع شده و اليه

  .به دست آمد 2
  بندي شده فرسودگي مقادير ارزشي اليه طبقه -2جدول 

  مقادير ارزشي هر طبقه  ها شاخص/ها بلوك

  0  ها هاي فاقد هيچ كدام از شاخص بلوك
  2  ها هاي داراي يكي از شاخص بلوك
  4  ناپذيري و ريزدانگي هاي نفوذ داراي شاخص هاي بلوك
  6  هاي ناپايداري و ريزدانگي هاي داراي شاخص بلوك
  8  ناپذيري هاي ناپايداري و نفوذ هاي داراي شاخص بلوك
  10  هاي داراي هر سه شاخص بلوك

  
شهري نشان  هاي هاي نرمال موزون فرسودگي بافت پذيري شهر تهران را بر اساس مجموع اليه آسيب 2نقشه 

 . دهد مي

    
  ها پذيري شهر تهران بر اساس فرسودگي بافت آسيب -2نقشه 
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، 17، 13، 14، 12، 11، 10، 9در نيمه جنوبي شهر تهران و در مناطق  يپذير بر اساس نقشه فوق، بيشترين آسيب
و نيمه شرقي و جنوب  18عالوه بر آن نيمه غربي منطقه . شود مشاهده مي 18و  20، 16هايي از مناطق   و بخش 15

  . پذير هستند نيز آسيب 7شرفي منطقه 
، اليه ارتفاعي 1:25000هاي  براي محاسبه شيب زمين نخست از طريق خطوط منحني ميزان اليه :شيب زمين

طبقه تقسيم شد و  10سپس اليه به دست آمده به . محدوده ساخته شدو سپس از طريق آن اليه شيب به دست آمد
  . )3جدول (آنها تعيين گرديد مقادير ارزشي

  بندي شده شيب مقادير ارزشي اليه طبقه -3جدول 
  مقادير ارزشي هر طبقه  ميزان شيب به درصد

5-0  1  
10- 5  2  
15-10  3  
20-15  4  
25-20  5  
30-25  6  
35-30  7  
40-35  8  
45-40  9  

45+  10  

دست  نرمال موزون شيب به  ه ضرب و اليهبعد از مشخص شدن مقادير ارزشي هر طبقه، وزن شاخص شيب در الي
، 1، منطقه 2، منطقه 5هايي از منطقه   پذيرترين مناطق تهران از لحاظ شيب شامل بخش بر اساس نقشه ميزان شيب، آسيب. آمد

 . هستند 22هايي از منطقه  و بخش 15هاي جنوب شرقي منطقه  در شرق تهران، قسمت 13هايي از منطقه  ، بخش4منطقه 
همانند مراحل قبلي، نخست بعد از ورود اليه وكتوري به محيط سيستم اطالعات جغرافيايي،  :ه از گسلفاصل

بعد تشكيل اليه رستي فاصله از گسل، جهت نرمال كردن اين اليه نيز نخست جهت . اليه رستري تشكيل گرديد
  ).4 جدول(نها تشكيل شدطبقه بر اساس مقادير ارزشي آ 10بندي مجدد آن، بر اساس فاصله از گسل  طبقه

  بندي فاصله از گسل مقادير ارزشي اليه طبقه -4جدول 
  مقادير ارزشي هر طبقه  فاصله از گسل به متر

500-0  10  
1000-500  9  
1500-1000  8  
2000-1500  7  
2500-2000  6  
3000-2500  5  
3500-3000  4  
4000-3500  3  
4500-4000  2  

4500+  1  



  

    )                   (   فصلنامه پژوهشي اطالعات جغرافيايي

  15/  دي شهري با رويكرد مديريت بحران بنمنطقه
 

راي شاخص فاصله از گسل در اليه نرمال شده ضرب گرديد و اليه نرمال موزون به سپس وزن به دست آمده ب
باشد به  پذير مي هاي زيادي از شهر تهران در مقابل زلزله آسيب بر اساس اليه فاصله از گسل، بخش. دست آمد

همچنين در . پذيري زياد و بسيار زيادي هستند داراي آسيب 15و  16، 20طوري كه در جنوب شهر تهران مناطق 
پذيري زياد و بسيار زياد  داراي آسيب 22و  8هايي از مناطق  و بخش  7، 6، 5، 4، 3، 2، 1بخش شمالي تهران، مناطق 

  . )3نقشه ( خواهند بود

  

  پذيري شهر تهران بر اساس فاصله از گسل آسيب -3نقشه 

گاز و برق فشار قوي نيز بعد از  هاي وكتوري خطوط شبكه اليه :فاصله از خطوط شبكه گاز و برق فشار قوي
بندي مجدد و نرمال نمودن آنها، بر اساس  سپس جهت طبقه. ، تبديل به اليه رستري گرديدندGISورود به محيط 

  . تشكيل شد 5طبقه بر اساس مقادير ارزشي آنها به شرح جدول  10فاصله از خطوط شبكه گاز و برق فشار قوي، 
  بندي فاصله از خطوط شبكه گاز همقادير ارزشي اليه طبق -5جدول 

  مقادير ارزشي هر طبقه  فاصله از خطوط شبكه گاز و برق فشار قوي به متر

50-0  10  
100-50  9  
150-100  8  
200-150  7  
250-200  6  
300-250  5  
350-300  4  
400-350  3  
450-400  2  

450+  1  
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هاي  هاي نرمال شده ضرب و اليه ها نيز در اليه اخصها، وزن به دست آمده براي اين ش بعد از نرمال نمودن اليه
پذيري شهر تهران بر اساس فاصله از خطوط اصلي شبكه گاز و برق فشار قوي نيز  نرمال موزون و در واقع آسيب

پذيري در  به دست آمده در خصوص شبكه گاز، ميزان آسيب هاي بر اساس نقشه ).5و  4هاي  نقشه( محاسبه گرديد
هاي قابل توجهي از سطح شهر تهران را مناطق  ن توزيع شده است و بخشون تقريباً به صورت موزسطح شهر تهرا

  . گيرد پذير در بر مي آسيب
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  پذيري شهر تهران بر اساس فاصله خطوط اصلي شبكه گاز آسيب -4نقشه 
  

پذيري  ر قوي ميزان آسيبپذيري به دست آمده براي شبكه گاز، در خصوص برق فشا در مقايسه با سطوح آسيب
  .پذير هستند هاي مهمي از شمال، مركز و جنوب شهر تهران از اين نظر آسيب كمتر بوده با اين حال بخش

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  پذيري شهر تهران بر اساس فاصله خطوط برق فشار قوي آسيب -5نقشه 
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  17/  دي شهري با رويكرد مديريت بحران بنمنطقه
 

ها كه در گروه  اين دسته از اليه :نشاني، پايگاه مديريت بحران، بيمارستان و درمانگاه فاصله از مراكز آتش
هاي اطالعاتي نخست از وكتوري به رستري  شوند نيز همانند ساير اليه بندي مي هاي مراكز امدادرساني طبقه اليه

طبقه بر اساس  10بندي مجدد و نرمال نمودن آنها، بر اساس ميزان فاصله به متر،  سپس جهت طبقه. تبديل شدند
  . تشكيل شد 6رح جدول مقادير ارزشي آنها به ش

  درمانگاه نشاني، پايگاه مديريت بحران، بيمارستان و بندي شده فاصله از مراكز آتش هاي طبقه مقادير ارزشي اليه - 6جدول 
  مقادير ارزشي هر طبقه  نشاني، پايگاه مديريت بحران، بيمارستان و درمانگاه فاصله به متر از مراكز آتش

200-0  1  
400-200  2  
600-400  3  
800-600  4  
1000-800  5  
1200-1000  6  
1400-1200  7  
1600-1400  8  
1800-1600  9  

1800+  10  

پذيري شهر تهران بر اساس فاصله از مراكز  نشاني، ميزان آسيب ن فاصله از مراكز آتشوبر اساس اليه نرمال موز
گيرد و در واقع  نشاني قرار نمي ز آتشهاي قابل توجهي از شهر در شرايط بحران تحت پوشش مراك نشاني، بخش آتش

هاي وسيعي در شمال و غرب شهر تهران و همچنين شرق تهران اشاره  توان به بخش از جمله مي. پذير هستند آسيب
  . )6نقشه (گيرند نشاني قرار نمي هاي آتش نمود كه تحت پوشش ايستگاه

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نشاني راكز آتشپذيري شهر تهران بر اساس فاصله م آسيب - 6نقشه  

  



  

  92بهار، 85، شماره 22دوره  )                   (   اطالعات جغرافياييفصلنامه پژوهشي 

18 /  Research Quarterly of Geographical Information  ( SEPEHR ) Vo.22,No.85, spring 2013    
 

پذيري شهر تهران بر اساس  هاي مديريت بحران، ميزان آسيب ن فاصله از پايگاهوهمچنين بر اساس اليه نرمال موز
هاي غرب و  ها نسبتاً پايين است به غير از بخش هاي مديريت بحران در مقايسه با ساير شاخص فاصله از پايگاه

  . هاي مديريت بحران هستند ر تحت پوشش پايگاههاي شه ساير بخش شمال شرق تهران، تقريباً
هاي امدادرساني مورد استفاده قرار  هايي بود كه در گروه شاخص فاصله از بيمارستان و درمانگاه از ديگر شاخص

  . دهند پذيري بر اساس شاخص مراكز درماني را نشان مي اين دو شاخص در مجموع با هم آسيب. گرفتند
پذيري شهر تهران در  ها، ميزان آسيب ها و درمانگاه ن فاصله از بيمارستانوي نرمال موزها بر اساس مجموع اليه 
هايي از جنوب شرقي در سطح زياد و بسيار زياد  هاي زيادي از نيمه غربي، شمال و شمال شرقي و بخش بخش

پوشش مراكز هاي زيادي از جنوب و جنوب غربي شهر تحت  اين در حالي است كه شرق، مركز، بخش. باشد مي
  . )7نقشه ( تري قرار دارد پذيري در سطح پايين درماني قرار دارد و از اين نظر ميزان آسيب

  

  

  

  پذيري شهر تهران بر اساس فاصله از مراكز درماني آسيب -7نقشه 
  

هاي  ها و ايستگاه پمپ عمدتاً(سيسات خطرزا بر اساس دو شاخص شامل مخازن سوخت أت :سيسات خطرزاأت
كننده و گازهاي سمي از آنها در شرايط آسيب  كننده كه احتمال نشت مواد آلوده كارخانجات و صنايع آلوده و) گاز

هاي اين دو شاخص نيز نخست از وكتوري  هاي اطالعاتي، اليه همانند ساير اليه. ديدن وجود دارد، تعريف گرديدند
طبقه بر  10آنها، بر اساس ميزان فاصله به متر،  بندي مجدد و نرمال نمودن سپس جهت طبقه. به رستري تبديل شدند

  . تشكيل شد 7اساس مقادير ارزشي اختصاص داده شده به آنها به شرح جدول 
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  19/  دي شهري با رويكرد مديريت بحران بنمنطقه
 

  سيسات خطرزاأبندي شده فاصله از ت هاي طبقه مقادير ارزشي اليه -7جدول 
مخازن سوخت و كارخانجات و (سيسات خطرزا أفاصله به متر از مراكز ت

  )ندهكن صنايع آلوده
  مقادير ارزشي هر طبقه

100-0  10  
200-100  9  
300-200  8  
400-300  7  
500-400  6  
600-500  5  
700-600  4  
800-700  3  
900-800  2  

900+  1  
  

هاي نرمال  سپس اليه. سيسات خطرزا، اوزان آنها در اليه نرمال آنها ضرب گرديدأهاي ت بندي اليه بعد از طبقه
يذير بر اساس  ن با هم جمع گرديد و اليه نهايي آسيبوهاي نرمال موز مرحله آخر اليهدر . موزون به دست آمد

هايي از شرق، جنوب، جنوب شرق، مناطق  ه به دست آمده، بخششبر اساس نق. سيسات خطرزا به دست آمدأت
  . )8نقشه (آيند پذير به شمار مي مركزي، جنوب غرب و غرب در زمره مناطق آسيب

  

  پذيري شهر تهران بر اساس فاصله از تأسيسات خطرزا آسيب -8نقشه 

ها، جهت مشخص شدن وضعيت شهر  پذير بر اساس هر كدام از شاخص هاي آسيب بعد از شناخت و تعيين پهنه
هاي به دست  بندي شهر تهران با رويكرد مديريت بحران، مجموع اليه پذيري كل و در واقع جهت منطقه از نظر آسيب

ها با هم جمع  مجموعه اليه Raster Calculatorدر اين مرحله نخست با استفاده از ابزار . رديدآمده با هم جمع گ
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وضعيت نهايي  9  نقشه. گرديد يبند طبقه ،هدست 3اليه نهايي مجدداً به  Reclassifyشده و سپس با استفاده از ابزار 
پذيري متوسط  ري پايين، مناطق داراي آسيبپذي مناطق داراي آسيب يپذيري شهر تهران را بر اساس سه طبقه آسيب

  . دهد پذيري باال نشان مي و مناطق داراي آسيب

  
  بندي نهايي كالنشهر تهران با رويكرد مديريت بحران منطقه -9نقشه 

پذيري شهر تهران، در قالب ارقام كمي براي هر كدام از مناطق، مساحت مربوط به  بعد از خروجي نهايي آسيب
دهد كه از مجموعه   پذيري پايين نشان مي نتايج براي مناطق با آسيب. ها برآورد شد اساس تعداد پيكسلهر طبقه بر 

درصد از كل  29/35اين مناطق در مجموع . پذيري پايين هستند هكتار داراي آسيب 31/14426هاي محاسباتي،  پهنه
 47/24هكتار معادل  25/10004 پذيريآسيب دهد كه همچنين نتايج نشان مي. گيرند مناطق محاسباتي را در بر مي

دهد كه بيشترين مناطق را مناطق  در نهايت نتايج نشان مي. درصد از كل پهنه شهر تهران در سطح متوسطي قرار دارد
پذيري باال در  هكتار از سطح شهر را مناطق با آسيب 75/16446كه  به طوري ،گيرند مي  پذيري باال در بر داراي آسيب

مساحت مناطق را به  8جدول . گيرد هاي محاسباتي را در بر مي درصد از كل پهنه 23/40اين مناطق . گيرد مي  بر
   .دهد پذيري نشان مي تفكيك سه سطح آسيب

   پذيري مساحت مناطق به تفكيك سطح آسيب -8جدول   

  درصد   )به هكتار(مساحت   پذيري ميزان آسيب

  29/35  31/14426  پذيري پايينمناطق با آسيب
  47/24  25/10004  پذيري متوسطمناطق با آسيب

  23/40  75/16446  پذيري باالمناطق با آسيب
  100  31/40877  جمع
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  21/  دي شهري با رويكرد مديريت بحران بنمنطقه
 

  گيري بحث و نتيجه
اي از كالنشهر تهران در  هاي زياد اما پراكنده شهر تهران با رويكرد مديريت بحران نشان داد كه بخش يبند منطقه

هاي مختلفي در اداره اين  ها و ارگان اين در حالي است كه سازمان. گيرند  قرار ميپذيري باال زمره مناطق با آسيب
به  .اند كه با ديگري انطباق ندارد اي براي خود تعريف نموده كالنشهر درگير هستند و هر كدام تقسيمات اداري ويژه

نقش دارند به تبع آن تقسيمات  هاي مختلفي در اداره شهر تهران توان گفت با توجه به اينكه سازمان طوريكه مي
اي را به بار آورده  ها صورت گرفته است كه مشكالت عديده متعدد و گاه متضادي نيز توسط اين ادارات و سازمان

ها و ادارات مختلف در خصوص  دهد، تقسيمات متعدد اداري كه توسط سازماننشان مي 10همانطور كه نقشه  .است
  . باشد تنيده و آشفته مي يار درهمشهر تهران صورت گرفته است، بس

  

  هاي درگير در اداره كالنشهر تهران  تقسيمات اداري سازمان -10نقشه 
  )150: 1391محمدپور، : (منبع

هاي گاز، آب و فاضالب به علت داشتن تعداد محدودي مركز عمده  بر اساس نقشه فوق، در كالنشهر تهران شركت
ها نيز با در نظر گرفتن تعداد  تعدادي از سازمان. اندرسي را ايجاد نمودهجهت كارهاي ستادي عمدتاً مشكل دست

اند كه با افزايش يا كاهش جمعيت در هر يك از مناطق كه بندي خود را انجام دادهمنطقه ،تعداد پرونده و مشترك
مله مشكالتي كه از ج. ممكن است ناشي از ازدياد تراكم باشد باعث درهم ريختن و كاهش يا افزايش مناطق شود

شركت گاز مبنا را  .ها مثل مخابرات يا گاز وجود دارد، مشكالت فني يا اجرايي استبراي تعدادي از سازمان
براساس مصرف گاز قرار داده يا مخابرات تقسيمات را براساس تعداد مشتركين لحاظ كرده است و با ازدياد مصرف 

بندي قراردادي تهران به علت نظام منطقه. كند بندي آن نيز تغيير مي نطقهتعداد م يا افزايش فاصله از مركز در مخابرات
بندي نهادهاي مختلف، مشكالتي را چون عدم تعادل در ارائه خدمات، هرز رفتن هزينه و  عدم هماهنگي منطقه
لبته زماني كه كاري، دخالت در مديريت يكديگر و نارضايتي عمومي را به دنبال داشته است؛ ا نيروي انساني، دوباره

عدم انطباق . شود ها در ارتباط با شرايط بحران مورد بحث قرار گيرد اهميت آن دوچندان مي اين ناهماهنگي
  .نشان داده شده است 11بندي اين كالنشهر با رويكرد مديريت بحران در نقشه  تقسيمات اداري شهر تهران با منطقه
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  بندي شهر تهران با رويكرد مديريت بحران و عدم انطباق آن با منطقهاداري شهر تهران -تقسيمات سياسي -11نقشه 

  

پيشگيري و مديريت   هاي تخصصي سازمان هايي كه براي كميته از طرف ديگر نگاهي به فهرست وظايف و فعاليت
شهر  ها و وظايف با تقسيمات اداري فعلي دهد كه اين فعاليت اند به خوبي نشان مي بحران شهر تهران تعريف شده

بندي كه از  بندي و منطقه چرا كه با پهنه ؛اند همخواني ندارد هاي مختلف براي خود تعريف نموده تهران كه سازمان
هاي تخصصي سازمان  در ساختار كميته. شهر تهران با رويكرد مديريت بحران به دست آمده است منطبق نيست

ترياژ و ، جستجو، نجات و اسكان اضطرارييني همچون با عناو  فعاليت 20پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران، 
 ،مين و توزيع امكانات و منابعأت، آواربرداري ،نشاني و مواد خطرناك آتش ،بهداشت و درمان ،تخليه مجروحين

 ،ارتباطات و فناوري اطالعات ،تسهيالت مهندسي و خدمات عمومي ،تأمين سالمت رواني و اجتماعي، تدفين
هماهنگي  ،رساني و هشدار اطالع ،اسكان موقت ،هماهنگي لجستيك ،ك و حمل و نقلترافي ،رساني سوخت
تعريف شده است و  مشاركت مردمو  ارزيابي خسارت ،امنيت و انتظامات ،امور حقوقي وقضايي ،هاي معين استان

اي مسئول انجام و ه به عنوان سازمان) سازمان 40بيش از (ها  اي از سازمان ها طيف گسترده متناسب با اين فعاليت
  . اند هاي فوق تعريف شده هدايت فعاليت

سازمان آن هم در شرايط بحران  40ساختن بيش از   هاي تعريف شده و هماهنگ بدون شك انجام بهينه فعاليت
همين امر وجود چارچوبي را كه بتوان بر اساس آن وظايف . اي نيست كه بتوان به سادگي آن را عملياتي نمود لهأمس

بندي شهر تهران با رويكرد مديريت  منطقه. سازد هاي مختلف را از لحاظ فضايي مشخص نمود، ضروري مي انسازم
كالنشهر تهران را مشخص ساخته  پذير هاي به شدت آسيب نخست، پهنهبحران حداقل مزيتي كه دارد آن است كه 

هاي مختلف درگير در اداره شهر باشد؛ ثانياً  ها و ارگان كننده سازمان دهنده و هدايت تواند جهت كه همين امر خود مي
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تواند چارچوب مشخصي را در اختيار سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران در خصوص انجام اقدامات  مي
هاي تخصصي سازمان پيشگيري و مديريت  هاي مشخص در كميته سازي و بسترسازي براي انجام بهينه فعاليت آماده

سرانجام با توجه به اينكه رويكردهاي نوين مديريت بحران، مديريت بحران را نه به . اهم آوردبحران شهر تهران فر
گانه قبل، حين و بعد از بحران  بينند بنابراين در مراحل سه اي مي بلكه با عنوان فرايند چرخه ،عنوان فرايندي خطي

اقتصادي  ش اثرات مخرب رواني، اجتماعي وكاه هاي خاصي بايد در ارتباط با سازوكار برخورد با بحران و فعاليت
كند كه در هر كدام از  بندي شهر تهران با رويكرد مديريت بحران مشخص مي ناشي از آن صورت بگيرد؛ لذا منطقه
له خود از أاين مس .هايي بايد صورت بگيرد پذيري آنها چه اقدامات و فعاليت مناطق شهر با توجه به درجه آسيب

الگوي مفهومي چارچوب در اين راستا . كند انجام اقدامات موازي در سطح شهر جلوگيري مي ها و هدررفت هزينه
ها و روش مطالعاتي چارچوب  هاي اصلي چارچوب، ويژگي لفهؤبندي شهر تهران مشتمل بر ديدگاه انتخابي، م منطقه

  .نشان داده شده است 4 نگاره در

  

  بندي شهر تهران الگوي مفهومي چارچوب پيشنهادي منطقه -4نگاره 
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هاي نوين مديريت بحران شهري است كه  ديدگاه چارچوب پيشنهادي مبتني بر ديدگاه :ديدگاه چارچوب پيشنهادي
بر اساس اين ديدگاه، چرخه مديريت بحران از . بيند هر سه مرحله قبل، حين و بعد از بحران را در ارتباط با هم مي

  . يابد سازي و بازسازي ادامه مي مرحله عاديدوران قبل از وقوع حادثه شروع و تا به 
سازي،  هاي اصلي چارچوب پيشنهادي مشتمل بر هماهنگ مولفه :چارچوب هاي اصلي ويژگي و ها لفهؤم

  :هايي به شرح زير دارا هستند محوري است كه هر كدام ويژگي -نگري و هدف جامع
هاي درگير در مديريت  ها و ارگان ظيفه سازمانبندي شهر، و چارچوب پيشنهادي از طريق پهنه: سازي هماهنگ ����

هاي  بحران شهر را در هر پهنه مشخص كرده و فضاي شهري را به عنوان بسترساز ارتباط و هماهنگي سازمان
 .كند يف مي مختلف تعر

بعد از بيند كه مشتمل بر مرحله قبل، حين و  اي مي مديريت بحران شهري را به عنوان يك فرايند چرخه :نگري جامع ����
 .بيند فضاي شهري را به عنوان بسترساز ارتباط سه مرحله زماني مذكور مي. بحران است

در . گانه قبل، حين و بعد از بحران است گذاري چارچوب پيشنهادي بر اساس مراحل سه هدف :محوري -هدف ����
هاي جامع مديريت  ابي پايگاهي پذير و بالقوه مقاوم و مكان هاي بالقوه آسيب مرحله قبل از بحران بر شناخت پهنه

هاي خسارت ديده  هاي امداد، شناسايي پهنه هاي استقرار گروه در مرحله حين بحران شناسايي پهنه. كيد داردأبحران ت
كند؛  كيد ميأپذير مشخص نموده است، ت هاي آسيب هايي كه از قبل به عنوان پهنه بندي امدادرساني در پهنه و اولويت

ها و بازتعريف  ها، بازتعريف وزن بندي بازسازي، بازتعريف شاخص ه بعد از بحران، بر اولويتو سرانجام در مرحل
   .كيد داردأبندي شهر ت منطقه
 اعمال  بندي كالنشهر تهران شناسي چارچوب پيشنهادي در مطالعه و منطقه روش: شناسي چارچوب پيشنهادي روش

 . مراتبي است  جغرافيايي و فرايند تحليل سلسله اطالعات سيستم از گيريبهره با مكاني هايعمليات تحليل تلفيقي از 
بندي قراردادي تهران به بندي اداري كالنشهر تهران نشان داد كه نظام منطقه عالوه بر نتايج فوق، بررسي منطقه

ن هزينه و بندي نهادهاي مختلف، مشكالتي را چون عدم تعادل در ارائه خدمات، هرز رفت علت عدم هماهنگي منطقه
ها  ناهماهنگي اين .كاري، دخالت در مديريت يكديگر و نارضايتي عمومي را به دنبال داشته است نيروي انساني، دوباره

چرا كه نتايج نشان داد  ،دياب چندان مي اهميت دو ،زماني كه در ارتباط با شرايط بحران مورد بحث قرار گيرد
ين كالنشهر با رويكرد مديريت بحران انطباق ندارد و بنابراين عمالً امكان بندي ا تقسيمات اداري شهر تهران با منطقه

  . ارائه خدمات مطلوب و مديريت فضاي شهر در شرايط بحران وجود نخواهد داشت
هاي مختلف براي خود  از طرف ديگر نتايج مشخص ساخت كه تقسيمات اداري فعلي شهر تهران كه سازمان

پيشگيري و مديريت بحران شهر   هاي تخصصي سازمان هايي كه براي كميته فعاليت اند، با وظايف و تعريف نموده
بندي كه از شهر تهران با رويكرد مديريت بحران  بندي و منطقه اند، همخواني ندارد چرا كه با پهنه تهران تعريف شده
  . منطبق نيست ،به دست آمده است

زنگري در تقسيمات اداري شهر تهران در ارتباط با مديريت شود كه با گيري نهايي حاصل مي بدين سان اين نتيجه
بندي شهر تهران با رويكرد مديريت  در اين راستا، مبنا قرار دادن منطقه. بحران اين كالنشهر امري ضروري است
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براي هايي كه در مديريت بحران شهر تهران  هاي درگير در اداره آن و به ويژه سازمان ها و ارگان بحران براي سازمان
بر اساس نتايج به دست آمده از تحقيق و  ترتيب،بدين . آنها وظايفي تعريف شده است، امري ضروري و الزم است

بندي شهر تهران با رويكرد مديريت بحران، پيشنهادات اين تحقيق  وضعيت كنوني تقسيمات شهري و نيز منطقه
  :شامل موارد زير هستند

بندي پيشنهادي به دست آمده با توجه به  تهران با مبنا قرار دادن منطقهبازنگري در تقسيمات اداري كالنشهر ����
  مديريت بحران؛

  بندي شهر تهران توسط ستاد مديريت بحران شهر تهران؛ چارچوب منطقه عملياتي نمودن ����
بحران هاي درگير در اداره كالنشهر تهران با ستاد مديريت  ها و ارگان سازمان هماهنگ شدن تقسيمات شهري ساير ����

 شهر تهران؛

از هاي هر كدام  ريزي جامع و در عين حال مجزاي مديريت بحران بر اساس شرايط و شاخص تعريف و برنامه ����
  پذيري كم؛     هاي داراي آسيب پذيري متوسط و پهنه هاي داراي آسيب پذيري زياد، پهنه هاي داراي آسيب پهنه
تواند از طريق  اين كار مي(پذيري بيشتر  در مناطق با شدت آسيببيني سازوكارهاي واكنش اضطراري  انجام و پيش ����

هاي  يابي پايگاه پذيري بيشتر و متوسط، مكان هاي دوام در مناطق با آسيب هايي همچون گروه تسريع در اجراي طرح
پذيري  با آسيب هاي تر در پهنه پذيري بيشتر، تعبيه مراكز امدادي بيشتر و متراكم هاي با آسيب مديريت بحران در پهنه
  ).صورت پذيرد... پذيري شهر و  هاي آسيب هاي خطرزا از پهنه سيسات و فعاليتأبيشتر، خارج نمودن ت
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