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چکیده
مجموعه بررسیها و تجزیه و تحلیلهای انجام شده در مورد حوادث آتش سوزی و نحوه عملک یناشن شتآ یدادما یاهورین در      
نشانگر آن است که محدودیتها ونارسایی های عمدهای در مدیریت اطالعات ،مکان ی  حناوس یبایزرا نینچمه و یبا ا هاگدید ز      
مدیریت بحران میباشد .لذا جهت گیری این مقاله ارائه تکنیکهای مهندسي بهینه در این زمینه میباشد .نوع تحقی فده رظن زا ق    
کاربردی و از نظر روش و ماهیت توصیفی -تحلیلی میباشد .در این زمینه ضمن تشریح مفاهیم کاربردی بحران ،طبقه بندی بحران،
مدیریت بحران ،مدیریت ریسک ،تکنیکهای مهندسي اطالعات از جمله فناوریهای نوین در فرایند مدیریت بحران در آتش نشانی

 -Decision Support System- MOBILE GIS - WEB GIS-GISو م زا یبای ناکم یاهلد لدم هلمج       GISو
ماتریس ارتباطات و پتانسیل جمعیتی و روشهای ارزیابی سانحه تشریح شده است.

یهای نوین– مدلهای مکانیابی
واژگان کلیدی :مدیریت بحران -آتش نشانی -فناور 

( -1نویسنده مسئول) al_estelaji@ yahoo.com
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مقدمه
مجموعه بررسیها و تجزیه و تحلیلهای انجام شده در مورد حوادث آتش سوزی و نحوه عملکرد نیروهای ام یداد
تها ونارسایی های عمدهای در مدیریت اطالعات ،مک و یبای نا ه مم مممچن نی
آتش نشانی نشانگر آن است که محدودی 
ارزیابی سوانح از دیدگاه مدیریت بحران میباشد .از نظر مدیریت اطالعات و فناوری بررسی ساختار وض دوجوم ع   
نشان میدهد که از نظر استفاده از فناوریهای نوین اطالعاتی دارای فاصله زیادی با استاندارهای جهانی میباشیممم .از
نظر مکانیابی سایتهای آتش نشانی خدمات رسانی به موقع و مطمئن توسط ایستگاههای آتش نشانی بیش از هرچیز
دیگر مستلزم استقرار آنها در مکانهای مناسب با ضوابط و استانداردهای مطلوب است که بتوان  تقو عرسا رد د و
بدون مواجه شدن با موانع و محدودیتهای محیط شهری از یک طرف و یا ایجاد حداقل آثار منفی بر روی س نکا اان
شهر از طرف دیگر به محل حادثه رسیده و اقدامات اطفاء و امداد را به انجام برسانند؛ ولی ،بررس عضو راتخاس ی

   

ی آت یناشن ش   
موجود و انطباق آن با مدلهای علمی مکانیابی ،بیانگر تنگناهای زی یبایناکم رظن زا یدا     ساایتهای ی
میباشد و از نظر ارزیابی سانحه بررسی ساختار و فرایند وضع موجود نشان از ناکارآمدی ارزیابیها در هم دنیارف ه   
یباشد.
مدیریت بحران را دارد .لذا جهت گیری این مقاله ارائه الگوی مدیریت بهینه در این زمینه م 
مباني نظري
بحران
حوادثی است که در اثر رخدادها و عملکردهای طبیعی و انسانی به طور ناگهانی به وجود میآید ،مشقت و س یتخ
را یه یک مجموعه یا جامعه انسانی تحمیل میکند و برطرف کردن آن نیاز به اقدامات اضطراری ،فوری و فوق العاده
دارد( .طرح امداد و نجات کشور) 89 ,
صهای شرایط بحرانی
شاخ 
یباشد.
یتوان در نظر گرفت که مهمترین آن به شرح زیر م 
صهای زیادی را برای تشخیص شرایط بحرانی م 
شاخ 
• آسیب پذیری
• وقفه در جریان عادی زندگی مردم
• خسارت مالی
• تلفات و ضایعات جانی
• تخریب محیط زیست
• تخریب کالبدی
• م ش ک ال ت ع ا ط ف ی و ر و ا ن ی
• مشکالت اجتماعی
طبقه بندی بحرانها
متخصصان و کارشناسان بحرانها طبقه بندیهای مختلفی برای بحران در نظرگرفته اند که برخی از آنهاا عبارتن زا د ::
(کماسی)5931 ،
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طبقه بندی براساس منشأ :بحرانهای دست ساز بشر و حوادث تکنولوژیک و بحرانهای اجتماعی از جمله موارد به
یباشد.
شرح زیر م 
* تخریب محیط زیست

* آلودگی آب – هوا -خاک و غیره
* بیو تروریسم
* بالیای مرتبط با سالمت ()Health Disasters
* حوادث صنعتی
* انفجارها ()Explosion
بهای اجتماعی وسیاسی ()Unrest
* آشو 
* پناهندگی و مهاجرت
* اعتیاد
* آتش سوزی ()Fire
* امنیت غذا ()Food Security
* بهم خوردن حریم روابط شهر و روستا
* نادیده گرفتن ضوابط و مقررات حریمها
* بحرانهای ناشی از فعالیت انسان در کشاورزی مانند کودهای شیمیایی
* پایین رفتن سطح آب زیرزمینی
* بحرانهای تکنولوژیکی
* و دیگر موارد
طبقه بندی براساس ضایعات و تلفات :تلفات کم ،تلفات درحد متوسط و تلفات سنگین
طبقه بندی براساس قلمرو :فراگیر جهانی ،فراگیر ملی ،سطح وسیع و سطح محدود
طبقه بندی براساس عامل زمان :بحرانهای ناگهانی (زلزل یزوس شتآ و ه ))) )))) و بح ار نننهاای تدررریجی (مه و ترجا
پناهندگي)
طبقه بندی براساس منشاء بحرانهای طبیعی (حوادث طبیعی) به شرح زیر:
 -1سیل ))Floods and flash floods
 -2بارش شدید باران یا برف ))Heavy rain or Snow
 -3بادهای شدید ())Strong winds
 -4طوفان شن ) )Sandstormsیا گرد و خاک ))Dust storms
 -5مه ))Fog
 -6سقوط بهمن ))Avalanches
نها ())Hurricanes
 -7چرخندههای حارهای ( )Tropical Cyclonesیا هاریک 
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 -8خشکسالی ))Drought
 -9آلودگی هوا ))Air pollution
-01خشک شدن دریاچهها و رودخانههای دائمی
-11باال آمدن آب دریا
- 12موج گرما ))Thermal Extrema’s
 - 13رعد و برق شدید ))Severe thunderstorms
- 14تگرگ ))Hailstorms
- 15تورنادو ))Tornadoes
- 16رانش زمین و حرکت سطح ))Landslides/mudslides
-71آتش سوزی جنگل و مزارع و زمی 
نها ))Forest or wild land fire
خهای بیابانی ))Desert locust plagues
-81طغیان مل 
- 19موج دریایی ))Storm surge
 - 20طوفان یخ ))Ice storms
 - 21زلزله ()Earthquakes
 - 22سونامی ()sonomy
 - 23آتشفشان ()Volcano
 - 24و دیگر موارد
مدیریت بحران Disaster Management

مجموعه اقداماتی که قبل از وقوع ،در حین وقوع و بعد از وقوع سانحه ،جهت کاهش هرچه بیشتر آث ضراوع و را   
یکنند .در مناطق شهری ،اثرات زیانب  رثا رد لومعم را و عوق     
آن انجام می گیردرا به عنوان مدیریت بحران تعریف م 
سوانح ،شامل تلفیقی از ویرانیهای کالبدی و اختالل عملکرد عناص مادهنا تسا یرهش ر     س زا ه ههاا و س یاهنامتخا
مسکونی ،شبکه راهها و دسترسیها مثل پلها و جادههای ارتباطی ،تاسیسات اساس ،بآ نزاخم لثم ی

نیروگاه ههاا،

خطوط ارتباطی تلفن برق ،لوله کشی آب ،گاز و آتش سوزی از آن جمله است.
مدیریت ریسک
ام موهفم هزور

"م کسیر تیرید   

ی از بح ار ننن تاکیددد دارد
 risk managementکههه بشتررر بههه انجا ممم اموررر پیش ریگ ی ی

مکملی منطقی برای مدیریت بحران است و اقدامات قبل از بحران و مدیریت برنامههای توسعه را در هم و داعبا ه
محورهای برنامه ریزی را در برمی گیرد(Disaster Assessment,2006). .

یافتهها
یهای نوین در مدیریت اطالعات در فرایند مدیریت بحران آتش نشانی
فناور 
• سنجش از دور و GIS
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مهای مخابراتی ماهوارهای و GIS
• سیست 

• GIS Web
• Mobile GIS
مهای پشتوانه تصمیم گیری Decision Support System
• سیست 
مهای پشتوانه تصمیمگیری بمنظور هشدار سریع Decision Support System for Early Warning
• سیست 

کاربردهای مدیریت اطالعات براساس فناوری سنجش از دور و GIS

 راهبري تيمهاي واكنش اضطراري، برنامهريزي تخليه امن،يهاي ژئوتكن يكي ،
 تشخيص مكانها با ناپايدار  آشكارسازي نشت مواد خطرناك، برآورد ميزان تغ يي رات و تخريب پس از وقوع، برنامهريزي بازسازي، پاسخ به بحران و مستندسازي سوانح.کاربردهای مدیریت اطالعات براساس WEB GIS

 دسترسی آنالین و سریع مدیران به اطالعات امکان تعریف سطح دسترسی برای کاربران كاربرد در ناوبري در صحنه واقعه امکان ارسال سریع اطالعات و بکارگیری آن در آنالیزها بکارگیری در سیستم هشدار سریع بمنظور آگاهی دادن به کاربرانکاربردهای مدیریت اطالعات براساس Mobile GIS

 دسترسی آنالین و سریع مدیران به اطالعات كاربرد در ناوبري در صحنه واقعه -امکان ارسال سریع اطالعات و بکارگیری آن در آنالیزها
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 بکارگیری در سیستم هشدار سریع بمنظور آگاهی دادن به کاربران مدیریت عملیات امداد و نجاتتهاي مخابره شده.
 عملیات جستجوی مصدومان با رعايت اولوي کاربردهای مدیریت اطالعات براساس سیستمهای پشتوانه تصمیم گیری Decision Support System

پیش بینی احتمال وقوع بحران
کمک به تصمیم گیری نحوه واکنش به بحران
بکارگیری در سیستم هشدار سریع بحران
امکان آمادگی در برابر بحران
سیستمهای پشتوانه تصمیم گیری بمنظور هشدار سریع Decision Support System for Early Warning

این سیستم از ادغام سیستم پایش و ارسال همزمان داده ،مدلهای تخمین خسارت دینامیک و تکنولوژی ی
ی GIS Web
به منظور هشدار سریع طراحی شده است .نتایج این سیستم به صورت یک پیا ممم هش اد ررر بههه مرکززز تص یم ممم گیرندهه
ک خواهددد کردد( .بهمن ،ی
ش در برابررر آن کمک ک
فرستاده شده و به تصمیم گیرنده در آمادگی در مقابل بح ار ننن و واکنش ش
)5931
معیارهای موردنیاز در مکانیابی ایستگاههای آتش نشانی
مکانهای مستعد آتش سوزی
منظور از مراکز مستعد آتش سوزی مراکزی است که بیشترین احتیاج را به ایستگاههای آتش نشانی دارند و نزدیکی
ایستگاه به این مراکز محسوستر میباشد از جمله این مراکز میتوان به مراکز تجاری از جمل زاب ه ار  ،،، ،،مراکززز اداری،
تاسیسات حمل ونقل ،انبارها و مراکز صنعتی اشاره کرد.
کاربری اراضی مناسب
پر واضح است که احداث ایستگاههای آتش نشانی در هر نقطه از شهر مورد مطالعه امک کما .تسین ریذپ نا ا رد ن

  

اختیار گرفتن زمینی برای ساخت ایستگاه آتش نشانی گاهی اوقات مشکل و حتی غیر ممکن است و مشکالتی چون
جلب رضایت صاحبان کاربریها و هزینه سنگین وجود دارد .لذا این پارامتر عام یعت ل ی  هدننک ن در ناکم باختنا      
مناسب برای ساخت ایستگاههای آتش نشانی است ،با مشخص کردن کاربری مناسب برای احداث ایستگاه و دخالت
دادن آنها در مکان یابی ایستگاه میتوان از مشکالت و هزینههای آزاد سازی زم ب هاگتسیا تهج نی ه یز نازیم اد      
کاست.
شیب
یهایی که عمدتًاًا به صو و یروئت تر
یکی از معیارهای طبیعی در مسائل شهرسازی و مکان گزینی کاربر 

رد یملع

نظر گرفته نمیشود ،عامل شیب است؛ از شیب زمین میتوان در احداث شبکه تاسیساتی شهری مانن و بآ هکبش د
فاضالب استفاده کرد .نقش شیب در احداث راهها ،سیمای شهرها ،ارتفاع ساختمانها و باالخره دید و منظ یرهش ر   
بسیار قابل توجه است (شیعه.) 200:1376 ،
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شبکه دسترسی
یباشد .بدین معنا وجود خیابانها
خیابانهای موجود شهر از عوامل تعیین کننده مکان یابی ایستگاههای آتش نشانی م 
با دسترسی سریع موجب افزایش سرعت خودروهای اطفای حریق و برعکس نبو مک بجوم هقطنم کی رد نآ د

   

شدن سرعت دسترسی این خودروها خواهد بود .بنابراین افزایش یا کاهش س ای دایدزا رد یسرتسد تعر شهاک      
فاصله از ایستگاه تأثیر مستقیم دارد.
تراکم جمعیت محالت
هرچه میزان تراکم در یک منطقه از شهر بیشتر باشد میزان صدمه پذیری آن در برابر آتش سوزی بیشتر خواهد بو .د
یشود.
بنابراین لزوم دسترسی هرچه بهتر وسریعتر به محل آتش سوزی در مکانهای پرتراکم بیشتر احساس م 
یهای ناسازگار:
دور بودن از کاربر 
یهای مثل مراکز م یبهذ
کاربریهای ناسازگار برای مجاورت با ایستگاههای آتش نشانی ،کاربر 

یباشددد .ب نیا ر   
م مم 

اساس در این تحقیق مکانهای با فاصله بیشتر از کاربریهای ناسازگار امتیاز بیشتری گرفتهاند( .باقری)5931 ،
مدلهای کاربردی در مکان یابی سایتهای آتش نشانی
مدلهای زیادی در مکان یابی میتواند مورد استفاده قرار بگیرد؛ که مهمممترررین آنهاا براس کذم یاهصخاش سا و ررر رررر
یباشد.
سیستم اطالعات جغرافیایی  GISو مدل ماتریس ارتباطات با پتانسیل جمعیتی م 
سیستم اطالعاتی GIS

سيستم اطالعات جغرافيا يي مجموعهای سامان یافته متشكل از سخت افزار ،نر ممم اف راز  ،،ن وري ييي متخصص ،،دادههاا،
ت و تجزيههه وتحليللل
الگوریتمها و روشها میباشد كه به منظور جمع آوري ،ذخيره سازي ،بازيابي ،نمايش ،م يريد ت ت
یرود.
اطالعات به كار م 
یگردد که عبارتند از:
عمده کاربردهای فناوری  GISدر مدیریت بحران به بخشهای زیر تقسیم م 
 استفاده از فناوری  GISپیش از بحران (کمک به آمادگی در برابر بحران) استفاده از فناوری  GISحین بحران (کمک به شناخت و مدیریت بحران) استفاده از فناوری  GISبعد از بحران (کمک به کنترل بحران) استفاده از فناوری  GISدر مکان یابی سایتهای آتش نشانی و مناطق در معرض خطردر این زمینه با توجه به قابلیتی که در سیستم  GISوجود دارد این امکان وجود دارد که تمامی شاخصهای مورد نظر
در مکان یابی و همچنین شناسایی مناطق در معرض خطر به تفکیک کلیه نقاط مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در
قالب نقشههای کاربردی مورد استفاده قرار بگیرد .فناوری  GISدر زمینههای بهنگام سازی اطالعات ،مکانیابی مراکززز
یآید که اهم آنها عبارتند از:
تخلیه و پیش بینی و شبیه سازی بحران نیز بکار م 
لها ،شکستگیها ،سازندهای سنگی ،خاک شناسی و ....
 تهیه نقشههای زمین شناسی ،گس  به هنگام سازی و تصحیح نقشههای موجود.بها و مناطق مستعد زمين لغزشها.
 -مطالعات ناپايداری شی 
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تهای مناسب جهت تخلیه امن اضطراری.
 استفاده در مکانیابی سای  تهیه نقشه تخلیه اضطراری ()Action Plan شناسایی و پایش مناطق مستعد آتش سوزی و انفجار تهیه نقشه شریانهای حیاطی (آب ،برق ،گاز و )... تهیه نقشههای پهنه بندی (پهنه بندی سیل ،پهنه بندی زلزله و )... پیش بینی زمان و مکان سوانح طبیعی (پیش بینی طوفان ،سیل ،زلزله و )... -مانیتورینگ ،شبیه سازی و هشدار سوانح طبیعی (HDSS) Hazard Decision Support System

مدل ماتریس ارتباطات و پتانسیل جمعیتی
با توجه به اینکه یکی از شاخصهای مهم در مکان یابی سایتهای آتش نش یطابترا هکبش ،ینا     م ممیباشددد .ای لدم ن   
میتواند مورد استفاده قرار گیرد .در این مدل آنالیز جریانهادر نظر گرفته شده و مکانهای مستعد شناسایی م ممیگ در دد.
خود این مدل در قالب ماتریس ارتباطات مستقیم یک اتصاله -دو اتصاله – چند اتصاله میتواند مورد اس ارق هدافت ر   

یگیرد و با توجه به تحلیل ماتریسی
بگیرد .در این مدل نقشه پایه و عکسهای هوایی و ماهوارهای مورد استفاده قرار م 
یگردد.
سکونتگاهها در ارتباط با همدیگر مکان مستعد انتخاب م 
الزم به ذکر است که در استفاده از این م لد

حتم ًاًا ًا بًاایس ض و ینادیم یاهتشادرب یت و  تاررقم و طبا ر و ییامنها     

رانندگی مکمل این مدل مورد استفاده قرار گیرد؛ به عنوان مثال ممکن است دو تا مکان در روی نقشه ارتباط مستقیم
یک اتصاله داشته باشند ولی در برداشتهای میدانی ممکن است یکی آسفالته باشد و دیگری راه خاکی .یا ممکن است
یکی هموار و دیگری شیب دار باشد و یا ممکن است خیابان یکطرفه بوده باشد که در روی نقشه و تحلیل ماتریسی
بدون برداشت میدانی موارد ذکر شده این مدل کاربردی نخواهد بود .در این مدل این امکان فراهم م ممیباشددد ک اب ه   
توجه به شاخص جمعیت و تراکم جمعیتی که یکی از شاخصهای مهم در مک یبای نا    م ممیباشددد ،از م لیسناتپ لد   
جمعیتی استفاده نمود و از ترکیب این دو مدل تحت عنوان مدل ماتریس ارتباطات و پتانسیل جمعیت ناکم یارب ی    
یابی استفاده نمود( .آسايش)2931 ،
ارزیابی سانحه
یکی از مؤلفههای مهم ارزيابي سانحه و همكاري كردن سازمانهای امدادرسان با اف هورگ و دار ه رد يلحم يا

رما     

امدادرساني شهرها است تا از اين طريق بتوان سريعتر ،امكانات و خدمات مورد ن ار هديد بيسآ قطانم مدرم زاي      
فراهم كرد.

کاربرد تکنیکهای مهندسی در مدیریت بحران 16 ...

مراحل ارزيابي
الف -چه اتفاقي افتاده است What is happened؟
بهای ناشي ازسانحه ( )Damage Assessmentيا خسارات (Loss Assessment
ب -برآورد صدمات و آسی 

ج -ارزيابي و برآورد نيازهاي افراد آسيب ديده ()Need Assessment
د -تهيه گزارش و ارائه آن به مركز
و  -ارائه پيشنهادات ارزياب يا ارزيابان درخصوص اولويت بندي نيازها ،منابع موجود محلي
یشود( .افتخار)5931 ،
از نظر زمانی نیز ،سه مقطع زمانی برای ارزیابی سانحه در نظر گرفته م 

روشهای ارزیابی
یتوان به صورت زیر مطرح کرد.
برای ارزیابی روشهای مختلفی وجود دارد که برحسب دسترسی سریع به اطالعات م 

نتیجه گیری
با توجه به مفاهیم کاربردی تشریح شده ،از جمله بحران و شاخصهای بحران و طبقه بن ید

بح ار نننهاا و م تیرید

یباشد که در همه محورهای فعالیتی
یباشد اشاره به این نکته م 
بحران و مدیریت ریسک؛ آن چیزی که حائز اهمیت م 
باید مدیریت ریسک مورد توجه قرار بگیرد و در این زمین هب یدربراک یاهشزومآ ه

ریدم ااااا اااااان ،کارشناس ریاس و نا   

حوزههای زیربط و آموزش همگانی در مدارس ،دانشگاهها ،مراکز اداری -تجاری و غیره باید انجام گیرد و هماهنگی
بین بخشی ارگانها در این زمینه بسیار کارگشا خواهد بود.
از نظر مدیریت اطالعات و فناوری بررسی ساختار وضع موجود نشان میدهد که از نظر استفاده از فناوریهای نو نی
اطالعاتی دارای فاصله زیادی با استاندارهای جهانی میباشیم و بایستی در برنامههههاای کوت و تدم ها

تدم نایم     

بتوانیم به سطح استاندارد جهانی برسیم .از نظر مدلهای مکان یابی باید این نکته مورد توجه قرار گیرد که اس زا هدافت
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مدلهای مکان یابی بدون انطباق با جغرافیای ادراک رفتاری و محیطی کاربردی نخواهد بو هحناس یبایزرا رظن زا د     
بررسی ساختار و فرایند وضع موجود نشان از ناکارآمدی ارزیابیها در همه فرایند مدیریت بحران را دارد .و در این
زمینه الگوهای ارزیابی با تاکید بر مدیریت ریسک و قبل از بحران بایستی بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
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