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چكیده
شریانهای حیاتی شهرها مهمترین مؤلفه های پایداری و پویایی اقتصادی ،اجتماعی و حتی فرهنگی و سیاسی آنهاا مسواوم مای-
شوند .در تسلیل شریان های حیاتی آن چیزی که در شرایط عادی مهم است ظرفیت و کیفیت کارایی آنها برای استفاده شهروندان
است؛ اما در هنگام وقوع بسرانهای طبیعی و انوانساز موضوع مهم این است که شریانهای حیاتی شهر در راستای مدیریت بسران
حادث شده نوبتاً قابل اتکاء باشند که این موئله تا حد زیادی تعیین کننده کیفیات آنهاا اسات .شاهر تهاران از ه شاته تااکنون در
معرض بسرانهای طبیعی و مصنوع بوده و طبیعتاً بایوتی با رویکرد مدیریت بسران به تسلیل شریانهای حیاتی آن اقدام شود .ساؤا
اصلی مقاله حاضر این است که شریان های حیاتی شهر تهران با تأکید بار منققاه یار در چاارچوم رویکارد مادیریت بساران چاه
وضعیتی دارند؟ فرضیه پژوهش این است که به نظر میرسد بهترین روش برای سنجش میزان کیفیت و کارایی شریانهاای حیااتی
شهر تهران به دست آوردن سرانه تأمین کمی و کیفی سیوتمهای آمرسانی ،برق ،مخابرات و حمل و نقل در هر منققاه و تقبیاو و
تسلیل آن با استانداردهای علم مدیریت بسران است .نتایج مقاله نشان میدهد کاه وضاعیت شاریانهاای حیااتی تهاران باا رویکارد
مدیریت بسران در منققه  ۹تهران بیانگر این واقعیت است که حدود  ۰۷درصد از بافت مسدوده دارای آسیب پ یری متوسط رو باه
باال است .با توجه به این مقدمه در این مقاله تالش میشود با استفاده از اطالعات و آمارهای موجود در مورد شریانهای حیاتی شهر
تهران و نقشه ها و جداو کاربردی و نیز کتب و مقاالت علمی و پژوهشی به تسلیل وضعیت شریانهای حیاتی شهر تهران با تأکیاد
بر منققه نه در چارچوم رویکرد مدیریت بسران پرداخته شود.

واژگان کلیدی :شریانهای حیاتی ،مدیریت بحران ،شهر تهران ،منطقه نه.

( -0نویسنده مسئول) zandmoghaddam@yahoo.com
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مقدمه
بررسی تحوالت شهرنشینی کشورها نشان میدهد که کالنشههرهای محهدودی بشهع دمهدهای از جمعیهت منهاط
شهری و امكانات توسعه اقتصادی کشور را به خود جلب و جذب نمودند و چون زیرسهاختههای آمهادهای وجهود
نداشت لذا تبعات اقتصادی ه اجتمادی ناخواسته فراوانی را بر نظام اجتمادی این کشورها تحمیل کرده است .زیرا در
محیط شهر سازمان اجتمادی ،نوع احساسات ،ذهنیات و نظام معیشت با جوامع پیشین تفاوت اساسهی پیهدا مهیکنهد
(روشه .)31-01 :0911 ،در ایران پایتشت به دنهوان مهادر شههر ا هلی بهه تنههایی حهدود یهه چههارم از جمعیهت
شهرنشین و حدود یه چهارم از واحدهای مسكونی را در خود جهای داده اسهت و کهالن شههرهای دیگهری چهون
مشهد ،ا فهان ،تبریز ،کرج ،شیراز و اهواز به دنبال آن در حال رشد هستند 0 .شهر بیع از  111هزار نفر جمعیت به
تنهائی حدود نیمی از جمعیت شهرنشین کشور را در خود جای دادهاند .این مجموده ،الگوی شهرنشینی که از آن بهه
الگوی شتابان شهرنشینی(پیران )01: 0931 ،یاد می شود ،دلل رشد ،مكانیسم و چگونگی تحوالت آن را مورد کنكاش
قرار داده و پیامدهای ناشی از گسترش شهرنشینی که در زبان میلور از آن به مسائل شهری تعبیر شده اسهت را مهورد
تجزیه و تحلیل قرار داده است .شهرنشینی در کشور ما همانند بسیاری از جوامهع در حهال توسهعه بها سهردت فهو
العاده زیادی گسترش یافته است .دلیل این گرایع افراطی به شهر در ایران ،این اسهت کهه شههر نشهینی مسهاوی بها
برخورداری بیشتر از امكانات و فر تهای بیشتر و بهتر برای زندگی است .یه قانون ساده جامعهشناسی میگویهد:
هر نوع تغییر سریع و خارج از قاددهای در جامعه انسهانی مهیتوانهد موجهد آشهفتگی و نابسهامانی -تئهوری آنهومی
اجتمادی گردد(رفیع پور.)09 :0911 ،
تب شهرنشینی به ویژه از دهه چهل به بعد در ایران آغاز و تا امروز بسیاری را مبهتال سهاخته اسهت و هنهوز هسهتند
بسیاری دیگر که در راه رسیدن به سراب شهر دچار این تب هستند .هنایع ،دانشهگاههها ،دیوانسهاالری و ارتباطهات
نوین ،بهداشت و پزشكی تشصصی همگی شهری هستند .بنابراین ،مطالعه و بررسی شههر و شهرنشهینی در ایهران در
سه محور اساسی- 0 :تحلیل دلل رشد شتابان و سریع- 0 ،مطالعه روندها و مكانیسمهای تحول شهرنشینی در مناط
مشتلف - 9بررسی پیامدهای ناشی از شهری شدن جامعه ایران .در دوران مشروطه دوامل تأثیرگذار در ددم پیشرفت
شهرها دبارتاند از:
الف) دوامل توسعه فضایی مانند تأسیس کارخانجات بزرگ
ب) توسعه راهها و محورهای ارتباط شهری مهاجرت و سایر دوامل رشد فضایی
از دوران  0931به بعد شهر و شهرنشینی ابعاد تازهای یافته است که به آن دوران شهرنشینی بطئی گوینهد .شهرنشهینی
بطئی به سه دوره تقسیم شده است  :الف) 0911 -تا  0901که همهان آغهاز نوسهازی و رشهد شهتابان ب) 0901-تها
 0990که به دوره وقفه مشهور است ج) 0990-تا ا الحات ارضی که ادامه مییابد .مطاب قانون تقسیمات کشهوری
ایران در سال  0903دارای  01استان و  33شهر بوده است .طب سرشماری سال  0900تها  91 ،0901شههر در ایهران
سرشماری شدند و جمعیت آن  0010930نفر بوده است و بقیه شهرها به دلت آغاز جنه

جههانی و اشهغال ایهران

سرشماری نشدند .طب اولین سرشماری دمومی و رسمی سال  0991تعداد  003شهر بهود کهه غالبهاق نقهاط بهیع از
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 1111نفر شهر بودند .بر اساس اظهار نظر بای بر آهن

سریع رشد شهرنشینی ایران از سال  0901آغهاز شهده اسهت

(ابراهیم زاده و نصیری.)030 :0903 ،
برآوردهای وزارت مسكن و شهرسازی نشان میدهد که در د جمعیت شهرنشینی ایران به بیع از  19در د رسیده
است .این در حالی است که میانگین جهانی شهرنشینی  31در د گزارش گردیده است .این در حالی اسهت کهه بهه
دلیل توسعه زیرساختها هنوز بسیاری از شهرهای کشور آن گونه که باید ،تجهیز نشدهاند و کمبود امكانهات تهاکنون
نتوانسته پاسشگوی شهروندان باشد .مدیران شهرهای مشتلف کشور بهویژه کالنشهرها از کمبود منهابع بهرای تجهیهز
زیرساختی شهرها همواره گالیه کردهاند .مشاطرات زیادی کالنشهرهای ایران را تهدید میکند از زلزله و سیل گرفته
تا آلودگی آب و هوا و فرو نشست زمین ،اما شهرهای ما در برابر این مشاطرات چقدر آمادگی دارند؛ تجربه سهیلهها
و زلزلههای مشتلف در شهرهای کشور نشان میدهد که اگر بادی با سردت در شهری بهوزد و یها بهارانی تنهد ببهارد
میتواند میلیاردها تومان خسارت مالی بر جای بگذارد و به دلیل اتفاقات قابل پیشگیری جان بسیاری از شهروندان را
بگیرد .کشور ایران یكی از  01کانون حادثهخیز در جهان است که از  39نوع حادثه شناختهشده در جهان 99 ،نوع آن
را در ایران شاهد بوده یا خواهیم بود(قربانی .)13 :0931 ،بر اساس گزارش اثرات سوانح در جهان توسط فدراسهیون
بین المللی جمعیت لیب سرخ ،ایران بهه لحهاس سهانحه خیهزی پهس از چهین ،هنهد و بهنگالدش در رتبهه چههارم
کشورهای آسیایی قرار دارد .شهر تهران از گذشته تاکنون در معرض بحهران ههای طبیعهی و مصهنوع بهوده و طبیعتهاق
بایستی با رویكرد مدیریت بحران به تحلیل شریانهای حیاتی آن اقدام شود .سؤال ا لی مقاله حاضر ایهن اسهت کهه
شریانهای حیاتی شهر تهران با تأکید بر منطقه یه در چارچوب رویكرد مدیریت بحهران چهه وضهعیتی دارنهد بها
توجه به این مقدمه در این مقاله تالش میشود با استفاده از اطالدات و آمارهای موجود در مورد شریانههای حیهاتی
شهر تهران و نقشه ها و جداول کاربردی و نیز کتب و مقاالت دلمی و پژوهشی به تحلیل وضعیت شریانهای حیهاتی
شهر تهران با تأکید بر منطقه نه در چارچوب رویكرد مدیریت بحران پرداخته شود.
رویکرد نظری
مدیریت جامع بحران 0مجموده راهبردها ،سیاستها و اقدامات هماهن

و یكپارچهای است کهه بهه شهكل فراینهدی

پویا ،هدفمند و آیندهنگر ،ضمن برقراری هماهنگی و ارتباط نظامدار بهین بشهعهها و دنا هر مشتلهف دمهلکننهده،
مراحل مشتلف بحران را نیز از پیشگیری تا بهبود و بازسازی پس از بحهران در برمهی گیهرد .مهدیریت جهامع بحهران
ضمن دربرگیری ابعاد ،دوامل و دنا ر مشتلف درگیر به ورتی یكپارچه و هماهن  ،رفاق معطوف به وقوع بحران
و مدیریت شرایط اضطراری نیست ،بلكه پیشگیری از بحران نیز بهطهور جهدی مهورد نظهر قهرار مهیگیرد(مظلهومی،
 .)00 :0913مدیریت جامع بحران ،با اتشاذ ویژگیهای فو و توجه جدی به امهر پیشهگیری و ایجهاد ظرفیهت ههای
آمادگی و مقابله ،پیوندی اساسی با توسهعه پایهدار اجتمهادی -فضهایی برقهرار مهی سهازد .در ایهن مسهیر اسهت کهه
آسیب پذیری نیز بهدنوان تعیینکننده ا لی بحران ،در کانون توجه قرار می گیرد و لذا فرایندهای مشتلهف اجتمهادی-
فضایی شكلدهنده آسیبپذیری و بحران نیز بهطور جدی مورد توجه قهرار مهیگیهرد .در واقهع و بههطهور خال هه،
1

. Integrated disaster management
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مدیریت جامع بحران را می توان تغییری از تمرکز بر خطر ،بحران و مدیریت شرایط اضطراری بهه سهمت تمرکهز بهر
کاهع آسیبپذیری و افزایع ظرفیتهای پیشگیری ،مقابله و بهبودیابی بهطور هم زمان دانست .در این فرایند تغییهر،
دیگر تنها به خطر (طبیعی) و بحران حا ل توجه نمی شود بلكه به آسیب پذیری (انسانی) و دملكرد جامعه نیز توجه
میشود .در واقع این تعامل جامعه و طبیعت است که آسیبپذیری و بحران را به وجود مهیآورد؛ بنهابراین مهدیریت
بحران پیوندی پایدار با مدیریت توسعه برقرار می سازد .همسویی و رابطه متقابل توسعه و مدیریت بحران نیز ،ههر دو
را به سمت کاهع آسیبپذیری بهدنوان دنصر کلیدی نیل به توسعه پایدار و مدیریت جامع بحهران سهو مهیدههد.
مدیریت جامع بحران فرایندی چند بششی -چند رشتهای پیوسته و یكپارچه از برنامهریزی و اجهرای اقهدامات اسهت
به منظور جلوگیری یا کاهع ریسه بحران ،پیشگیری شدت یا دواقب بحران هها ،آمهادگی اضهطراری و پاسهشگویی
سریع و مؤثر به بحرانها و بهبود و احیای بعد از بحران(رستگاری و دجمی.)19 :0903 ،
به طور کلی میتوان انواع مدلهای مدیریت سوانح را به ورت زیر طبقهبنهدی کهرد :دسهته اول مهدلههای منطقهی
میباشند که مدل سنتی مدیریت سوانح یكی از مدلهای منطقی شناخته شده و رایج است .در این مدل ،فرآیند سهنتی
مدیریت سانحه شامل سه مرحله پیع از وقوع سانحه ،مرحله هنگام وقوع سانحه و مرحله پس از وقوع سانحه است
(اوانز و الفیه .)001 : 0931 ،مرحله اول شامل فعالیتهایی چون پیشگیری ،کاهع خطرات و اثرات مشرب سهوانح
و آمادگی است ،در حالی که مرحله دوم شامل فعالیت های مهرتبط بها واکهنع و پاسهشگویی و مرحلهه سهوم شهامل
فعالیتهایی مانند بازیابی ،بازسازی و توسعه است .دسته دیگر از مدلها ،مدلهای یكپارچه میباشند (شكل  .)0یهه
مدل یكپارچه مدیریت سانحه ،ابزاری جهت سازماندهی فعالیتهای مرتبط به منظور تضمین اجرای مؤثر و اثربشع
آن ها است و چهار مؤلفه ارزیابی خطر ،مدیریت ریسه ،کاهع خطر و آمادگی را میتوان بهرای آن شناسهایی کهرد.
مدل منیتوبا یكی از مدلهای معروف مدلهای یكپارچه است .این مدل در مجمهوع از شهع دنصهر مسهتقل تشهكیل
شده که دبارتاند از برنامه راهبردی ،ارزیابی مشاطرات ،مدیریت ریسه ،کاهع (خطر) ،آمادگی ،پهایع و ارزیهابی.
هر دنصر دارای حدودی است و شامل مجمودهای از فعالیتها و فرآیندهای مربوطهه اسهت .مزیهت و ویژگهی ایهن
مدل ،برقراری تعادل و توازن بین آمادگی و انعطافپذیری ،به منظور پاسخ مناسب به نیازهای خها

سهانحه اسهت.

این مدل ارتباط تنگاتنگی میان فعالیتهای مدیریت ریسه و مشاطرات برقرار کرده است؛ امها در برقهراری پیونهدی
ناگسستنی بین چهار مرحله مدیریت سانحه که دنا ر مهمی در فرآیند مدیریت سوانح محسهوب مهیشهوند نهاموف
بوده است.
تیری و میتراف اظهار میکنند که مدیریت اثر بشع بحران ،جدا از نوع بحران ،شامل اداره کردن پنج مرحله مشهش
است که بحرانها طی میکنند -0 :شناسایی یا ردگیری دالئم  -0آمادگی و پیشگیری  -9مههار ویرانهی -3بهبهود -1
یادگیری این مدل با شناسایی یا ردگیری دالئم بحران شروع میشود و سپس با فرآیند یادگیری از مرحله بهبود پایان
میپذیرد و سپس نتایج یادگیری به مرحله اول برمیگردد و این چرخه همینطور ادامه مهییابد(تههاجیه .)0913 ،دو
مرحله اول ،جزء مراحل قبل از بحران است و مدیریت پیع فعال بحران را شامل میشود .هر تهالش یها فعهالیتی در
طول این مراحل کمه زیادی به شناسایی ،پیشگیری و یا جلوگیری از بحرانهای بالقوه در مراحل اولیه مهیکنهد .در
مقابل آن ،مراحل سوم و چهارم به دنوان مراحل بعد از بحران هستند که هر فعالیتی در طی آنها ورت میگیرد بهه
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دنوان فعالیت های واکنشی یا منفعل هستند که تالشی است در جهت مقاومت و یا کنترل شدید بر یه بحهران ظهاهر
شده و یا حداقل کردن ویرانیهای احتمالی آن به ورت مقایسهای ،مدیریت پیع فعال بحران اهمیت ویژهای بهرای
هر سازمان بازرگانی دارد زیرا سازمان را در بسیاری از جنبهها برای رویارویی با موقعیهتههای بحرانهی ناخواسهته و
غیرقابل انتظار آماده خواهد کرد و آن را در یه موقعیت مسادد در زمان وقوع بحران قرار میدهد .برای پیدایع یه
چنین مدیریتی باید سه فعالیت ا لی ورت گیرد-0 :ایجاد یه برنامه مدون بحران -0تشكیل تیم مهدیریت بحهران
و  -9آموزشهای منظم پرسنل برای مواجهه با بحرانها (...بابائی اهری.)000 :0900 ،
منطقه مورد مطالعه
تهران پایتشت ایران و نیز مرکهز اسهتان تههران اسهت .تههران همبنهین بها  0091101نفهر جمعیهت ،بهزرگتهرین و
پرجمعیتترین شهر ایران نیز محسوب می شود .تهران به لحاس جمعیتی دومین شهر بزرگ غرب آسیا ،سهومین شههر
بزرگ خاورمیانه و بیست و نهمین شهر بزرگ جهان است .در سال  0030هجری شمسی ،آقا محمدخان قاجهار پهس
از به قدرت رسیدن ،تهران را به دنوان پایتشت خود انتشاب کرد .تهران قطب اقتصادی ایران محسوب میشود ،چهرا
که  91در د از نیروی کار و نیز  31در د از شرکتها و نایع کشور در این شهر متمرکز شدهاند .تهران همبنهین
به دلیل در اختیار داشتن جاذبههای فرهنگی بسیار ،از جمله مقا د گردشگری بزرگ کشور نیهز محسهوب مهیشهود
(جهان شاهی.)91 :0903 ،

نقشه شماره  -1شهر تهران
منبع(http://www.maphill.com) :

منطقه  3در جنوب غربی کالن شهر تهران واقع شده و مهمترین دنا ر کالبدی شهری آن ،فرودگاه مهرآبهاد و میهدان
آزادی است .میتوان اددا نمود که مكانیابی و احداث فرودگاه مهرآباد در غربیترین ناحیهه تههران (طهی سهالههای
 0901-0901ه .ش) گسترش و توسعه شهر تهران به سمت غرب را محدود ساخت چون در غیر این ورت بافهت
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نسبتاق متراکم مسكونی -نعتی موجود در جنوب و شر فرودگاه بایستی به ورت طبیعی بهه بافهت جنهوب جهاده
مشصو

کرج در شمال فرودگاه مهرآباد گره میخورد(مسكینی و رجبی.)31 :0931 ،

این منطقه از  0ناحیه تشكیل شده است و دارای  0محله است .ناحیه  0شامل  9محله و ناحیه  0شامل  1محله است.

ناحیه یه از شمال به خیابان آزادی ،از غرب به آیت اهلل سعیدی و از شر به خیابان شهیدان و بزرگراه یادگهار امهام
(ره) و از جنوب به خیابان دستغیب محدود میشود .محالت ناحیه یه دبارتاند از:
 .0محله دکتر هشیار
 .0محله استاد معین
 .9محله دستغیب(کریمی پور و دیگران.)30 :0930 ،
مجله :آموزش محیط زیست و توسعه پایدار » تابستان  -شماره  00( 3فحه  -از  10تا
ناحیه  0از شمال به خیابان شهید نوری نیارکی و بزرگراه فتح ،از شر به خیابان ههای سهادات و امهامزاده دبهداهلل ،از
جنوب به  31متری زرند و بزرگراه فتح و از غرب به مسیل کن محدود میشود که شامل  1محله زیر است:
 .0امامزاده دبداله
 .0مهرآباد جنوبی
 .9شمشیری
 .3سرآسیاب مهرآباد
 .1محله نعتی فتح(کریمی پور و دیگران.)30 :0930 ،

نقشه شماره  -2موقعیت منطقه  9در شهر تهران
منبع)http://atlas.tehran.ir( :
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جمعیت این منطقه بر اساس سرشماری سال  0931ایران 013093 ،نفر( 11300خانوار) شامل  00039مرد و 03113
زن است .دارای  01بوستان است و مساحت کل فضای سبز آن  13/3هكتار است که شامل فضای سهبز بوسهتانهها،
جنگلکاری و رفیوژو کبكی است .سرانه فضای سبز در این منطقه(با احتساب فضهای سهبز دمهومی و خصو هی)
 01/0متر مربع است .از دیگر ویژگیهای بارز این منطقه میتوان به بزرگهراه آیهت اهلل سهعیدی و  31متهری فهتح در
غرب تهران اشاره کرد که به دنوان 0شریان حیاتی برای شهر تهران مطرح است(پور احمد و دیگران.)03 :0900 ،
از محلههای آن میتوان از خیابان آذری ،مهرآباد شمالی و جنوبی 91 ،متری جی ،یافتآباد 01 ،متری شمشهیری00 ،
متری جی ،بلوار استاد معین و پل ساوه نام برد .با توجه به قرار گرفتن بششی از این منطقه بهر روی گسهل ری ایهن
منطقه یكی از مناط آسیبپذیر شهر تهران است .به طوری که در هورت تحریهه گسهل ری ایهن منطقهه بعهد از
مناط  01-01و  00و چند منطقه دیگر در جنوب تهران بیشترین میزان تشریب را در بر خواهد داشت .به طور کلهی
میتوان بیشترین معضالت این منطقه را موارد زیر برشمرد:
 .0وجود بافت فرسوده و ناکارآمد
 .0کمبود سطح کاربری های شهری مهورد نیهاز سهاکنین از قبیهل بوسهتان و فضهاهای سهبز و بهاز – شهبكه معهابر و
دسترسی -فضاهای فرهنگی
 .9پایین بودن سطح سرانه کاربری مسكونی(به طور متوسط در حدود  00مترمربع)
 .3کمبود فضاهای خدماتی در پهنههای مسكونی
 .1توزیع نامناسب برخی از خدمات شهری (بهداشتی و درمانی) در سطح منطقه
 .3کمبود محیطهای آبی از قبیل آبنما – فواره و حوض
ددم تجهیز معابر و شبكههای ا لی به مبلمان و ملزومات شهری(پور احمد و دیگران.)03 :0900 ،

نقشه شماره  -3محالت منطقه  9شهر تهران
منبع)http://atlas.tehran.ir( :
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وضعیت شریانهای حیاتی شهر تهران
شریان به مجموده دهنا ر ساختاری به هم پیوستهای اطهال میشود که یه سیستم بهزرگ را تشهكیل داده و دارای
ابعاد فنی -تكنولوژیه گستردهای است و در ورت دملكرد حیح همه بشعها آن ،میتوان درضه خدمات را بهه
نحو مطلوبی انتظار داشت .در یه تقسیمبندی کلی ،میتوان شریانهها را بهه دو نهوع شهریان حیهاتی و غیهر حیهاتی
طبقهبندی کرد .با این تقسیمبندی ،قائل به این هستیم که اهمیت برخی از شریانها نسبت به برخی دیگر بیشتر است.
با تهوجه بهه این تفكیه به نظر میرسد شریانهای حیاتی را میتوان به شریانهای مرتبط با امنیت ملهی یهه کشهور
مرتبط دانست .این ارتباط نیز ناشی از گوهر امنیت است که ما را به مسئله وجهود و یا دهدم وجود مدلولهای خهود
و هر آنبه وجود آنها را تهدید نماید ،ارجاع میدهد(دبداهلل خانی.)30:0901 ،
در تعریف شریانهای حیاتی چنین آمده است :مجموده دنا ر ساختاری به هم پیوستهای کهه یه سهیستم بهزرگ را
تشكیل دادهاند ،دارای ابعاد تكنولوژیه گسترده بوده و از ابعاد فیزیكی غیردامل حرکت برخوردار اسهت .نكتهه مههم
در مورد این شریانها این است که شریانهای حیهاتی ،ارائهه دهنهده خهدمات اساسهی و بنیهادی اسهت و ازایهن رو
چهارچوب ا هلی بهرای پشتیبانی از ساختارهای کالن امنیت مهلی کهشور و آحهاد ملت است .به همین جهت اسهت
که حفاظت از شریانهای حیاتی و داراییهای کلیدی از مهمترین وظایف و مأموریهتههای ههر دولتههی مههحسوب
میشود؛ چراکه تشریب یا وارد آمدن آسیب به آنها ،بهه راحهتی میتواند تداوم حیات یه کشور را با مشكل مواجهه
سازد و امنیت آن را به لحاس سیاسی ،اقتصادی و دفادی به شكل جدی بهه خهطر انهدازد .الزم به ذکر اسهت حهوزه،
گستره و پیبیدگی شریانهای حیاتی بهه گونهای است که محافظهت مهؤثر از آنهها کهاری سهشت و چهالعبرانگیهز
است(میسمی و موسوی.)11 :0900 ،
شریانهای حیاتی شهری بشع ا لی و پایه ای تأسیسات و تجهیزات شهری هستند .شریانهای حیاتی شهری دوامل
دنا ر و فرایندهایی از کالبد و فضای شهری هستند که زندگی شهروندان را تسهیل میکنند .شریانهای حیاتی تبلهور
فیزیكی مؤسسات و نهادهای دمومی در شهرها و آبادیها نیز محسوب میگردند .در اندیشه برنامهریزی شههری ههر
مجموده و یا هر یه از مؤسسات و نهادهای خدمات دمومی در سازگاری با نیازهای استفادهکنندگان شهكل خا هی
از فعالیتها را در خود دارند که بر مبنای آن میتوان هویت اقتصادی ،اجتمادی ،سیاسی ،فرهنگی کالبدی ه فضایی و
سامانهای یه آبادی را تششی

داد .با نگاهی دیگر میتوان شریانهای حیهاتی شههری را زیرسهامانهای دانسهت کهه

همراه زیرسامانههای راه و مسكن سامانه واحد شهر را میسازند .اگر شهر و یا آبادی به دنهوان یهه واحهد کالبهدی
انسان ساخت یكپارچه مورد بازشناسی قرار گیرد ،از سه زیر سامانه کلی که هرکهدام درون خهود از دنا هر ریزتهری
برخوردارند ،تشكیل میگردد .در نگاه سیستمی اینها سه قالب جدا از هم نیستند ،بلكه سهه کهارکرد هسهتند کهه در
دین استقالل کالبدی با سایر دنا ر در آمیشته و با آن گره خوردهاند .به تناسب نحوه دملكرد و فرم دنا هر تشهكیل
دهنده و همین طور رابطهای که با کالبد آبادیها برقرار مهیکننهد ،مهیتهوان شهریانههای حیهاتی و زیرسهاختههای
شهری را به دو گروه زیربنایی و روبنایی تقسیم نمود .شریانهای حیاتی زیربنایی به طور متداول با یكهی از دنهاوین
تأسیسات ،تسهیالت ،تأسیسات زیربنایی و زیرساختهای شهری نامیده میشوند .شریانهای حیهاتی روبنهایی را نیهز
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با یكی از دناوین تجهیزات ،خدمات ،تسهیالت و تأسیسات روبنایی مینامند .به هر کهدام از ایهن دنا هر مهیتهوان،
تسهیالت شهری یا همگانی نیز اطال نمود(نعیمی و امیدوار.)93 :0930 ،
دمده دنا ری که معموالق در قالب شبكه ،شریانهای حیاتی شهر(زیرساختهای شهری) را تشكیل میدهند دبارت-
اند از:
 .0شبكه آبرسانی
 .0شبكه دفع فاضالب و آبهای سطحی
 .9شبكه بر رسانی
 .3شبكه سوخترسانی و توزیع برخی از انرژیها(نظیر گازرسانی)
 .1شبكه ارتباطات از راه دور
 .3شبكه جمعآوری ،تصفیه و دفع پسماندها
 .1شبكه توزیع و نگهداری مواد غذایی(نعیمی و امیدوار.)93 :0930 ،
برخی از فات شریانهای حیاتی شهر دبارتاند از:
 .0اجزاء دنا ر تشكیل دهنده شریانهای حیاتی شهر دمدتاق به داخل جسم طبیعی شهر رسهوخ کهرده و در بسهیاری
موارد به ورت شبكههای پیوستهای در زیر زمین ،پائین تر از سطح دمومی تر از راه هها یها ههم تهراز ارتفهادی آن،
بدون انقطاع فیزیكی ،قرار میگیرند.

 .0غالباق سرویس دهی به استفاده کنندگان که جدا از شبكه قرار دارند ،بدون قطع پیوستگی فیزیكی شهبكه هها هورت
میگیرد.

 .9برخی از شریانهای حیاتی شهر فراتر از حوزه های نفوذ جغرافیایی و محدودیتهای مكانی خا

سهرویس دههی

میکنند.

 .3شریانهای حیاتی شهر نه تنها برای رفع احتیاجات همگانی روزمره مورد نیاز هستند بلكهه دامهل رفهع احتیاجهات
دیگر نیز هستند .اینها نسبت به سایر تأسیسات به سرمایهگذاری خیلی بیشتری احتیاج دارند؛ بنابراین ،از یه طهرف
توسعه آن ها رافع نیازهایی گستردهتهر از نیازههای همگهانی روزمهره اسهت .از طهرف دیگهر مبهد ،،ملهزوم و موجهد
فعالیتهای اقتصادی و نعتی است(نعیمی و امیدوار.)93 :0930 ،
شریانها دنا ری هستند که حیات کالبدی آنها دمدتاق با حیات کالبدی جوامع گره خهورده اسهت .زیرسهاختههای
شهری ،به ویژه در مقایسه با تأسیسات و تجهیزات روبنهایی ،دنا هری هسهتند کهه بهرای موجودیهت ،مانهدگاری و
پایداری زندگی جمعی شهرها الزامی هستند .شاخ

شهرهای امن  0101چهار مقوله امنیهت را کهه در نسهشه سهال

 0101بررسی شده بود دنبال میکند که دبارتاند از :امنیت دیجیتال ،سالمت ،زیرساختها و امنیت فردی (فیزیكی).
با وجود این  3شاخ

جدید به آن اضافه شده و فهرست را از  11شهر در سهال  0101بهه  31شههر افهزایع داده

است .کالن شهر تهران سال  0101هم در این ردهبندی حضور داشت و از بین  11شههر بها کسهب  19/10امتیهاز در
رتبه  33قرار داشت؛ اما در ردهبندی شاخ

سال  0101با کسب امتیاز  13/33از بین  31شههر در سهكوی  10قهرار
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گرفته است .با وجود این ،تهران همبنان در رتبههای آخر ایهن ردهبنهدی ایسهتاده است(سهلیمانی و دیگهران:0931 ،
.)11
توکیو ،پایتشت ژاپن ،هم در گزارش سال  0101میالدی و هم در گزارش امسال در رتبه اول قرار دارد و بههویهژه در
بشع امنیت دیجیتالی بیشترین قدرت اجرایی را داشته است .باوجوداین ،در مقوله امنیت سالمت هم در  0101و هم
امسال رتبه هفتم را کسب کرده در حالی که در مقوله امنیت زیرساختها از رتبه دهم در سال  0101به رتبه دوازدهم
در سال  0101سقوط کرده است .شهرهای آسیایی و اروپایی همبنان در ر،س این شاخ

باقی ماندهانهد (سهلیمانی

و دیگران.)11 :0931 ،به طوریکه از  01رتبه نشس ت ،چهار رتبهه مربهوط بهه شههرهای شهر آسهیا شهامل :توکیهو،
سنگاپور ،اوزاکا و هن کن

و سه رتبه از آن ،شهرهای اروپا شامل :آمستردام ،استكهلم و زوریخ است .در خاورمیانه

دو شهر جده و ریاض هر دو از دربستان سعودی در رتبههای قبل از  11این فهرست قرار دارند .بیشتر شهرهایی کهه
ردههای پایین این جدول را کسب کردهاند در آسیا ،خاورمیانه و آفریقا قرار دارند و سه شهر داکا ،یهانگون و کراچهی
به ترتیب رتبههای  10تا  31را به دست آوردهاند .از مجموع  01رتبهه انتههای فهرسهت ایهن شهاخ

 ،سهه شههر در

جنوب شرقی آسیا شامل :مانیل ،هوشی مین و جاکارتا ،دو شهر در جنوب آسیا شامل :داکل و کراچهی و دو شههر در
خاورمیانه شامل :قاهره و تهران قرار دارند(بششی شادمهری و همكاران.)003 :0931 ،
در مقولههای امنیت سالمت و زیر ساختها تهران در شمار کشورهای قبل از  11جهای دارد و بنهابراین ،در جهدول
 01رتبه آخر قرار نگرفته است که نشان از امتیاز بهتر نسبت به مقوله امنیت دیجیتالی و امنیهت فهردی دارد .همبنهین
در بشع حوادث جادهای نرخ تهران ،حدود  1هزار نفر در یه میلیون در سال است .درحالیکه رقهم تصهادفههای
جادهای در واشنگتن حدود  93هزار نفر در سال و نهرخ فرانكفهورت  90ههزار نفهر در یههمیلیهون در سهال اسهت.
همبنین پایتشت ایران مواجه نشدن با بالیای طبیعی در نمودار مرگ ناشهی از فجهایع طبیعهی وارد نشهده اسهت .در
مقوله امنیت فردی ،تهران با کسب  13/00امتیاز و قرار گرفتن در سكوی  ،10در شمار  01رتبهه آخهر فهرسهت ایهن
مقوله جای دارد(حسین زاده دلیر و ملكی.)03 :0901 ،
تحلیل مناطق حساس و خطرآفرین منطقه 9
کالنشهرهای امروزی ،در نقاط مشتلف دنیا به دالیل متعدد همواره در معهرض آسهیب ناشهی از مشهاطرات طبیعهی و
انسانی قرار دارند که افزایع خسارات جانی و مالی را نیز به دلیل تراکم باالی جمعیت و تأسیسات به همراه دارد .ایهن
امر نودی چالع را از لحاس مشاطرات شهری برای برنامه ریزان در پی خواهد داشت .منطقه نه کهالن شههر تههران بها
قرارگیهری در غهرب تههران و کهاربری شههری مسهتعد و تشهدیدکننده خطهر ،دارای مشهاطرات و محهدودیتههای
ژئومورفولوژیه متنودی است که الزم است به منظور کاهع آن اقدامات اولیهای ورت پذیرد .قبالق تصهور مهیشهد
وقوع حوادث و بالیای طبیعی در مناط شهری آثار و پیامدهای کمتری در مقایسه با مناط روستایی دارد؛ اما امروزه با
توجه به تغییرات مشش

که در ساختار و سازمان شهرها به وجود آمده ،آنها را در برابر مشاطرات محیطی ضربهپذیر

کرده است(نوروزی و بینایی .)91 :0931 ،توجه به اهمیت شناسایی دوامل خطرآفرین و محهدودیت سهاز در برنامهه-
ریزی توسعه کاربردی و اقتصادی منطقه نه کالنشهر تهران ،روش مطالعه و تحلیل مبانی بها نظهر کارشناسهانه و بههره-
گیری از مدل سیستم شبكه دصبی قرار خواهد گرفت .با وجود دالیم موجود در احتمهال وقهوع مشهاطرات سهیل و
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زلزله و زمینلغزش ،تمامی این مسائل میتواند موجب ایجاد خسارت و تشریب زیرساختها در منطقه نه کهالنشههر
تهران گردد و میتواند به دنوان مانع و محدودکنندهی توسعه و امنیت ،رفاه و آسایع شهروندان گهردد .بها توجهه بهه
نقشه نهایی به دست آمده از پهنهبندی آسیبپذیری و در راستای توسعه و امنیت شهری ،ضمن شناسایی پهنههای خطر
باید از ساخت و ساز در محدوده با خطر زیاد شناسایی شود(حسین زاده دلیر و ملكی.)03 :0901 ،
بافت این منطقه قدیمی و فرسوده بوده به گونه ای که حتی برخی از بناهای این منطقه به ویژه در محله های پرجمعیت
آن بیع از نیم قرن قدمت دارد .شایان ذکر است با توجه به قرار گرفتن بششی از این منطقه بر روی گسهل ری ایهن
منطقه یكی از مناط آسیب پذیر شهر تهران است .به طوری که در هورت تحریهه گسهل ری ایهن منطقهه بعهد از
مناط  01-01و  00و چند منطقه دیگر در جنوب تهران بیشترین میزان تشریب را در بر خواهد داشت .به طهور کلهی
میتوان بیشترین معضالت این منطقه را موارد زیر برشمرد:
 .0وجود بافت فرسوده و ناکارآمد
 .0کمبود سطح کاربری های شهری مورد نیاز ساکنین از قبیل بوستان و فضاهای سهبز و بهاز – شهبكه معهابر و
دسترسی – فضاهای فرهنگی
 .9پایین بودن سطح سرانه کاربری مسكونی (بهطور متوسط در حدود  00متر مربع)
 .3کمبود فضاهای خدماتی در پهنههای مسكونی
 .1توزیع نامناسب برخی از خدمات شهری (بهداشتی و درمانی) در سطح منطقه
 .3کمبود محیطهای آبی از قبیل آبنما – فواره و حوض
 .1ددم تجهیز معابر و شبكههای ا لی به مبلمان و ملزومات شهری
اکثر پاركها و بوستانهای منطقه  3شهر تهران ،کمتر از  0هكتار هستند و این مسئله در آب و هوای منطقه ،بهیتهأثیر
نیست(شهرداری منطقه  3واحد فضای سبز )0903 ،دسترسهی کههافی بههه پههاركههها در منطقههه الزامهی اسهت تها
محدودیتهای دسترسی افراد کم درآمد ساکن در منطقه به طبیعت را جبران کند ،زیرا منطقه  3شههر تههران یكهی از
مناط متوسط و رو به پایین و کارگر نشین تهران محسوب میشود .فضای سبز موجود در منطقه ،فقط بهرای 13100
نفر کافی است و بهه ایهن تعهداد سهرانه  00مترمربعهی اختهصا

مییابهد و ایهن یعنهی  3 011090نفهر در منطقهه،

فاقد فضای سبز دمومی در منطقه ههستند .یعنهی بهرای  011090نفهر در منطقه کمبود فضهای سهبز دمهومی وجهود
دارد.

یكی از مشكالت اساسی ایران در دهههای اخیر ،افزایع سریع جمعیت و به ویژه جمعیت شهری آن بوده است .این
افزایع سریع جمعیت که اکثریت آن ناشی از مهاجرت های روسهتا ه شههری بهوده ،بادهد تبهدیل برخهی شههرهای
کوچهه و روستاها به شهرهای بزرگ و تبدیل شهرهای میانی به مادر شهرهای بزرگ منطقهای شده اسهت .لهذا ایهن
مسئله به افزایع مشكالت و پیبیدگیها در شهرها و به ویژه مادر شههرها دامهن زده اسهت .از سهوی دیگهر ،رونهد
توسعه شههری در دهههههای اخیر نیز چنان بوده است که منجر به ایجاد ناهمهاهنگیههایی در چگهونگی اسهتفاده از
زمینهای شههری و بهه قهولی دهدم تعادل در پراکندگی تسهیالت و خدمات دمومی در سهطح شههرها شهده اسهت.
نمود فضایی ددم متعادل محلی و منطقههای را میتوان در شكلگیری محلهههای غنهی و فقیهر ،اسهتفاده بهیرویهه از
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خودرو برای سفرهای درون شهری ،استفاده قشر خها

جامعه(کمدرآمد) از وسایل نقلیه دمومی و سهرانجام رونهد

تصاددی سفرهای درونشهری مشاهده کرد .از بهین خهدمات و تسهیالت مشتلف شهری ،فضهاهای سهبز شههری و
پاركها هم به دلیل اهمیت تفریحیشان مهورد توجهه بودهانهد و هههم بهه دلیهل نقهع مهمهی کهه در حفها تعهادل
محیطزیست شهری و تعدیل آلودگی هوا دارند .فضاهای سهبز شههری همبنهین بادد کهاهع تهراکم سهاختمانی و
پرورش روحی و جسمی شهروندان میشوند .حال نگاهی مشتصر به شهر تههران و منطقه  3نهشان مهیدههد کهه در
پی رشد سریع شهرنشینی و ساخت و ساز در دهههای اخیر ،چهره شهر تهران به شهری آلوده تبهدیل شههده سهت و
نقصان فراوانی در زمینه کاربریهای فضای سبز احساس میشود.

مراکز صنعتی خطرساز
بر اساس آمارهای موجود تقریباق  3نقطه خطرساز نعتی شامل نایع تولیدی رن

و انهواع چسهبههای هنعتی و

ساختمانی و پالستیكی وجود دارد که پراکندگی آنها در نقشه زیر نشان داده شده است.

نقشه شماره  :4مراکز صنعتی خطرآفرین در منطقه 9
منبع( :یافتههای پژوهع)

مراکز پلیس
تنها دو کالنتری در منطقه  3کالنشهر تهران وجود دارد که در نقشه زیر موقعیت آن نیز نشان داده شده است.

نقشه شماره  :5مراکز پلیس در منطقه 9
منبع( :یافتههای پژوهع)
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مراکز سوخت
یكی از خطرات ثانویه پس از زلزله ،آتع سوزی در سطح شهر است .استقرار کاربری هایی مانند جایگاه های سهوخت
که دارای پتانسیل باالی آسیب رسانی ،در کنار سایر کهاربریههای مسهكونی ،تجهاری و اداری بادهد افهزایع میهزان
آسیبپذیری و خسارت میشود .متأسفانه در تهران تعدادی از جایگاههای سوخت با وجود مشازن بنزین بها قابلیهت
انفجار باال ،بدون هیچ گونه ضابطهای در مجاورت خانهها و سایر ساختمانهای مههم سهاخته شهدهانهد .در هورت
وقوع زلزله بزرگ در تهران که متشصصان زمین شناسی آن را حتمی دانستهاند یكی از معضالت در زمان وقوع زمین
لرزه ،این جایگاهها و انفجارهای احتمالی در آن ها است به همین دلیل محاسبه فا له ایمن آتع سوزی ناشی از زلزله
در جایگاههای پمپ بنزین در شهر و خسارت محتمل به کاربریههای اطهراف یكهی از الزامهات برنامههریهزی بهرای
مدیریت بحران و تعیین ضوابط اختصا

کاربری در اطراف جایگاههای پمپ بنزین است(تسلیح و هالحی:0930 ،

 .)1از اینرو در نقشه زیر  3پمپ بنزین و نحوه پراکنع آن در منطقه  3نمایع داده شده است.

نقشه شماره  :6مراکز سوخت رسانی در منطقه 9
منبع( :یافتههای پژوهع)

مراکز درمانی و امدادی
جوامع مشتلف پیوسته به دنبال مدیریت آسیبهای ناشی از حوادث غیر مترقبه هستند .در این راستا بیمارسهتانهها بها
ارائه مراقبتهای بهداشتی و درمانی سریع و به موقع به منظور کاهع دوارض ناشی از حهوادث غیرمترقبهه بهه دمهل-
گراترین واحد نظام سالمت تبدیل شدهاند که برنامهریزی و آمادهسازی آنها باید به دنوان بشع مهمی از خهط مشهی-
های راهبردی نظام سالمت مورد توجه قرار گیرد(مستانه و همكاران .)033 :0931 ،بیمارستانها نیز به دنهوان یكهی از
ارگانهایی است که هدف ا لی هر برنامه بیمارستانی در حوادث غیر مترقبه ،کاهع تلفات و افزایع نجهات یافتگهان
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حادثه ،تقلیل دوارض ،معلولیتها و تسكین آالم جسمانی و روانی حادثه دیدگان است( .سهاالری و همكهاران:0909 ،
 )093داشتن یه برنامه دملیاتی دالوه بر پیشگیری از سردرگمی و بی نظمی در حین حادثهه ،سهبب گسهترش ابعهاد
خدمات بیمارستانی میگردد( .فرشی )30 :0903 ،در نقشه زیر  3بیمارستان و نحوه پهراکنع آن در منطقهه  3نمهایع
داده شده است.

نقشه شماره  :7مراکز بیمارستانی در منطقه 9
منبع( :یافتههای پژوهع)

سهطح وابستگی باالی جوامع نعتی و فرا نعتی به شهبكه زیرسهاختههای حیهاتی ،اهمیهت ایهن گونهه مراکهز و
زیرسهاختهها را در چهنین کشورهایی برجسته ساخته است .درواقع با توجه به وجود وابستگی دملكهردی شههبكه
زیرساختهای ا لی و با توجه به اهمیت و تأثیر زیاد این شبكهها بر زندگی روزمره ،بررسی وابستگی داراییهها ،در
یه شهبكه بهه هم پیوسته اساسی به نظر میرسد(دوض آبادیهان و همكهاران .)10:0939،از ایهن رو هماننهد ایهاالت
مهتحده ،در کهشورهای دیگر ،مطالعات دقیقی در مورد دنا ر و اجزاء زیرساختها و کهارکرد آنها هورت گرفتهه
است .از منظری دیگهر ،اجهزای ا لی زیرساخت حیاتی را میتوان به بشعهای زیر قابل تقسیم دانست:
 .0خدمات ضروری آثهار تهاریشی و تندیسهای مهلی
 .0ارتهباطات دوربرد نیروگاههای هستهای
 .9شبكههای مهنابع آب سدها
 .3بانكداری و تأمین بودجه تجهیزات دولتی
 .1حملونقل منابع بازرگانی حیاتی
 .3ذخهیره گهاز و نفت شبكههای بر قدرت
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 .1تههدیدات انهسان محور و طبیعت پایه
تهدیدات طبیعت مـحور
از گذشتهها دور جوامع انسانی همواره در معرض خطر و تهدید بالیا و مشاطرات طبیعی همانند سیل ،زلزلهه ،آتههع
فشان ،خشه سالی و . ..بوده اسهت .مهشاطرات طهبیعی وقایعی از نوع فههرایندهای طههبیعی غالهب هسهتند کهه بهها
داشهتن پتانسیلهایی ،آسیبها و خساراتی برای انسان ها و مكان زیست و رفاه فراهم میسازند(کهالنتری و سههلطان
پور.)0939،
تهدیدات انسان محور
دسته دیگری از تههدیدات مهورد بررسی در این بهشع تههدیدات انهسان محور هسهت ایهن تهدیهدات بهها تكامهل
فناوری و منفعتطلبی انسان باوجود قوانین و سازمانهای حفا امنیت بازهم شیوع پیداکرده و انههسان و شهههرها را
شدیداق مورد آسیب و تهدید قرار داده اسهت .بهه طور کلی میتوان گههفت کهه حهوادث انههسانی دههبارت اسهت از
تهدیداتی که با دخالت مستقیم در راسهتای بهه مشهاطره انهداختن دالیه و منهافع اساسهی(ادهم از مهادی ،مههعنوی،
اسهتقالل ،تهمامیت ارضی و  )...یهه کشهور ،ملهت و سهرزمینی اسهت(حسهینی و هههمكاران .)00:0930،سههازمان
بههداشت جههانی 0بحرانهای انسانی را تهدیداتی میداند که انسانها بهگونهای در ایجاد آن نقع داشهته باشهند ایهن
نقع ممكن است دمدی و یا ارادی و غیردمدی و بدون اراده باشد(ای .دریه و دیگران.)9:0909،
مجموده مراکز ،تهأسیسات و تجهیزات شریانهای حیاتی منطقهه  3مهیتوانهد بهه دلیهل اقهدامات دمهدی ،طبیعهی و
تصادفی و با منشأ طبیعی و انسانی مورد تهدید قرار گیرد .ازاین رو ،خطاهای اجرایی-مدیریتی ،حمالت نظامی و یها
اقدام تروریستی در بشع انسانی و حهوادث طهبیعی چهون زلزلهه ،سهیل ،فرونشسهت زمهین و  ...در بشهع طبیعهی
میتواند به بشعهای مشتلف این شریانها آسیب برساند و مانع از اجرای حیح دملكرد آنها شود و مهردم منطقهه
را دچار چالع های اساسی نهماید .بهه دبارت دیگر ،کشورها داراییها و سرمایههای مشتلفی دارند که در اداره کردن
امور کشور مورداستفاده قرار میدهند .به طور طبیعی ،برخی از این سرمایهها و دارایهیهها نههسبت بهه برخهی دیگهر
دارای اهمیت بهیش تری اسهت .تجربه و رویدادهای مشتلف نشان داده که آسهیب دیهدن و یها از بهین رفهتن و از رده
خارج شدن حتی برخی از این داراییها و زیرساختها لطمات جبرانناپذیری را به کشور مربوطه وارد کرده اسههت.
در بهرآورد تهدیداتی که بشعهای مهشتلف زیرساخت ملی را تحت تأثیر قرار میدهد ،دوامل و فاکتورههای مهمهی
بایستی مدنظر قرار گیرد  .نوع و ماهیت تهدیهد ،شهدت و گسهتره تهدیهد ،منشهأ طبیعهی یها انسهانی بهودن آن ،منشهأ
جغرافیایی داخلی یا خارجی آن ،دامهنه تههدیدات  ،تأثیر تهدید بر روی دملكرد اجزای مشتلف یهه زیرسهاخت و...
مواردی از این دست جزء دواملی است که در ارزیابی و برآورد تهدید زیرساخت ملی بایستی مورد توجه قرار گیرد.
نتیجهگیری
مدیریت بحران بهه مهجموده اقداماتی اطال میشود که قبل از وقوع ،حهین وقهوع و بعهد از وقهوع سهانحه ،جههت
کاهع هر چه بیشتر آثار و دوارض آن انجام میگیرد .یكی از نهواحی کهه در ورت بروز بالیا بهویژه زلزله آسهیب
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میبیند نواحی شهری است که این ضرورت اجرای برنامه بحران را روشهن مهیسهازد .اشهتباهی کهه بهه سهادگی در
مدیریت بحران روی میدهد این است که تصور شود برای همه بحرانهای یه راحل وجود دارد ،در حالی که چون
بحرانها از مثالهای گوناگون ناشی میشوند و دوامل متعددی در وقهوع آنهها نقهع دارد پهس بهرای کنتهرل آنهها
طرحها و برنامههای متفاوتی باید اجرا گردد .چنانبه مهدیریت بحران را با مفهوم گستردهتر از دملیات پس از وقهوع
سانحه در نظر آوریم کاهع خطرها ،آمادگی ویژه به طور دائمی و رفع احتیاجهات خها

را در بهر داشهته و بهدین

لحاس ارتباطی وسیعتر با برنامه ریزی شههری و طراحی شهری و جغرافیایی شهری مییابد .آسیبپذیری سكونتگاهی
انسانی در مقابل بالیایی طبیعی به دلت تهمرکز جهمعیت و فعالیتهای اقتصادی در نواحی وسیع و تراکم و امنیهت
نابسامان و بیقادده سكونتگاهها بهطور مهداوم افهزایع یهافته است .دامنه خساراتی که یه سانحه ایجاد مهیکنهد بهه
دوامل زیادی از جمله زیرساختهای شهری بستگی دارد .در بسیاری از کشهورهای در حهال توسهعه کهه بها تمرکهز
شدید جمعیت حهصیر آبادها ،محلههای فقیرنشین و حاشیهنشین مشش

میشوند یه سانحه طبیعهی مهیتوانهد بهه

یه فاجعه بیانجامد .مدیریت بحران دارای پنج مرحله به شرح زیر است:
مرحله اول :لحظه های وقوع زلزله که مقیاس زمانی آن در حد ثانیه تا حداکثر دقیقه است(موقعیت استقرار سكونتگاه
در اراضی نامناسب و لرزهخیز و یا شیب ناپایدار)
مرحله دوم :گریز و پناه و آسیبهای کالبدی ،آسیبهای تبعی زلزله هستند که ناشهی از آسهیب تأسیسهات زیربنهایی
مانند گاز ،بر و آب است (مانند آتعسوزی و آبگرفتگیها).
مرحله سوم :دملیات نجات و امداد که از سادتهای اولیه شروع و تا هفتهها ادامه مییابد.
مرحله چهارم :استقرار موقت؛ در این گام اسكان موقت و نیهز اسهتقرار کهاربری ههای شههری مطهرح مهی شهود و از
روزهای اول تا ماهها به طول میانجامد .اسكان افراد بیخانمان و نیز استقرار موقت کاربریهایی که دچار تشریهب و
آسیب شدهاند.
مرحله پنجم :مرحله رفع آثار تشریب ناشی از زلزله بوده و دملیات پاك سازی و بازسازی را شامل مهی شهود (تهرمیم
اولیه زیرساختهای شهری ازجمله راهها ،لولهکشی آب ،بر و گاز و نظایر آن)(حهسینی.)0901 ،
با گسترش شهر و شهرنشینی و افزایع تدریجی تعداد شهرهای بزرگ در جهان به خصهو

در کشهورهای درحهال

توسعه از جمله ایران ،از یه طرف توسعه شههرها تمرکهز و تجمهع جمعیهت و افهزایع بارگهذاریههای محیطهی و
اقتصادی بر شهرها از طرف دیگر ،ضمن توجه بیشتر به شهرها ،منجر به پذیرش نقعها و دملكردهای متعهدد شهده
است .یكی از موضوعهایی که بیشتر شهرهای بزرگ جهان با آن دست به گریبان هستند ،موضهوع «حهوادث طبیعهی»
است .با توجه به ماهیت غیرمترقبه بودن حوادث طبیعی و لزوم اتشاذ سریع و حیح تصمیمهها و اجهرای دملیهات،
مبانی نظری و بنیادی دانشی تحت دنوان «مدیریت بحران» به وجود آمده است .این دانع به مجمودهه فعالیهتههایی
اطال می شود که قبل ،حین و بعد از وقوع حوادث طبیعی ،جهت کاهع اثرات این حوادث و کاهع آسهیبپهذیری
انجام گیرد .این موضوع ارتباط خا ی با مباحد برنامهریزی و مدیریت شهری و جغرافیا دارد.
وقوع بالیای طبیعی ،نظیر سیل و زلزله ،توفان و گردباد اغلب تأثیرات مشربی بر سكونتگاههای انسانی بهاقی گهذارده
است و تلفات سنگینی بر ساکنان آنها وارد ساخته است؛ سهاختمانهها و زیرسهاختهها را نهابود کهرده و دهوارض

تحلیل شریانهای حیاتی شهر تهران445 ...

اقتصادی و اجتمادی پردامنهای بر جوامع و کشورها تحمیل کرده است .آسیبپذیری سكونتگاههای انسانی نسبت بهه
بالیای طبیعی ،در نتیجه تمرکز جمعیت و فعالیت ههای اقتصهادی در نهواحی وسهیع و متهراکم وضهعیت نابسهامان و
بیقادده سكونتگاههای ساکنان کم درآمد نواحی شهری و روستایی بهطور مداوم افزایع یافته است.
دامنه خسارتی که یه سانحه به وجود میآورد ،تنها وابسته به قدرت ویرانگری آن نیست .این میزان بهرای مثهال بهه
وضعیت زیرساختهای که در معرض سانحه قرار میگیرد نیز وابسته است .در بسیاری از کشورهای در حال توسهعه
که مشكالت تمرکز شدید جمعیت ،حصیر آبادها ،محلههای فقیرنشین و حاشیه نشین وجود دارد ،یه سانحه طبیعهی
میتواند حتی در جایی که تأثیر اولیه آن چندان جدی نبوده است ،به فاجعه بیانجامد .در سال  0311تنها  00متروپهل
در جهان وجود داشت ،در حالی که در فا له یه قرن در سال  0111بیع از  311شهر با ایهن جمعیهت میلیهونی و
متراکم به وجود آمدهاند .همبنین در کشور ما ایران نیز رشد جمعیت شهری از  %91در سال  0991بهه  %31در سهال
 0901رسیده است و تعداد شهرهای کشور نیز از  033شههر در سهال  0991بهه  0139شههر در حهال حاضهر (آبهان
 )0901رسیده است .که این امر نشان از رشد و توسعه شهرنشینی و لزوم برنامهریهزی جههت مصهونسهازی شههرها
دارد.
به منظور برنامهریزی برای مصونسازی شهرها در برابر بالیای طبیعی و کاربریهای مشتلهف شههر مهوارد زیهر بایهد
بررسی و مدنظر قرار گیرد:
-0بررسی نقع برنامهریزی شهری در تقلیل اثرات بالیای طبیعی
-0نواحی پرتراکم جمعیت و برنامهریزی بیشتر جهت هرچه کمتر شدن اثرات بالیای طبیعی در این مناط
 -9بافت قدیم شهرها و برنامهریزی و مصونسازی بیشتر این ناحیه آسیبپذیر در برابر بالیای طبیعی
-3بررسی و نحوه پیشگیری از بالیای طبیعی در نقاط شهری
-1بررسی و نحوه تأثیر بالیای طبیعی بر روی ساخت و سازهای شهری
-3بررسی و نحوه تأثیر بالیای طبیعی بر روی زیرساختها و کاربریهای مشتلف شهری
-1بررسی و نحوه تأثیر فرم شهر در کاهع اثرات بالیای طبیعی
-0بررسی وضعیت آسیبپذیری و مقاومت ساختوسازهای شهری
-3ارزیابی نقع مسئوالن مدیریت شهری در کاهع اثرات بالیای طبیعی
-01ارتقای آگاهی دمومی نسبت به اثرات بالیای طبیعی و نحوه مشارکت مردم در کاهع تأثیر آنها.
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