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سخن مد          ير مسئول
يكي از موضوعاتي كه بيشتر كشورهاي د          نيا، از جمله كشور ما با آن مواجهند           موضوع حواد          ث 
و  سريع  اتخاذ  لزوم  و  طبيعي  حواد          ث  بيشتر  بود          ن  غيرمترقبه  ماهيت  به  توجه  با  است.  طبيعي 
صحيح تصميم ها و اجراي عمليات، د          انشي را تحت عنوان مد          يريت بحران به وجود           آورد          ه است. 
اين د          انش شامل مجموعه فعاليت هايي مي شود           كه قبل،  حين و بعد           از وقوع بحران كاهش اثرات 
اين حواد          ث و كاهش آسيب پذيري را د          ر پي د          اشته باشد          . اين امر خطير تحقق نمي يابد           مگر با 
همكاري جامعه علمي و پژوهشي كشور، همكاري مد          يران، سازمان ها و موسسات مرتبط با امر 

مد          يريت بحران و افراد           جامعه. 
با توجه به موارد           مطرح شد          ه، سازمان پيشگيري و مد          يريت بحران شهر تهران، بر اساس 
اسناد           باال د          ستي عهد          ه د          ار ماموريت هاي تحقيقاتي است كه انتشار فصلنامه علمى- ترويحى د          انش 

پيشگيرى و  مد          يريت بحران مي تواند           د          ر تحقق برخي از بند          هاي آن موثر باشد          .
آشنايي  پيشگيرانه،  رويكرد          هاي  با  ويژه  به  بحران  مد          يريت  مطالعات  حوزه  د          ر  نشريه  اين 
فعاليت  كشورها  د          يگر  د          اخلى  و  تجربيات  از  آگاهي  و  شناخت  عملي،  و  علمي  راهكارهاي  با 
مي كند          . فصلنامه اي كه پيش روي شما قرار د          ارد           با هد          ف كمك به بومي سازي د          انش پيشگيرى 
و مد          يريت بحران و توسعه د          انش د          ر اين عرصه و كمك به شناخت مد          يران و كارشناسان حوزه 
مد          يريت بحران با همكاري متخصصين و پژوهشگراني از سازمان پيشگيري و مد          يريت بحران 
شهر تهران، پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهند          سي زلزله، د          انشگاه تهران (د          انشكد          ه فني)، 
د          انشگاه شهيد           بهشتي، د          انشگاه علم و صنعت ايران، د          انشگاه عالمه طباطبايي، د          انشگاه علوم 
انتظامي، پژوهشكد          ه سوانح طبيعي و د          انشجويان تحصيالت تكميلي د          ر اين حوزه انتشار مي يابد          . 
فصلنامه د          انش پيشگيرى و مد          يريت بحران از مقاالت پژوهشي، ترويجي و مروري، تمامي 
اساتيد          ، پژوهشگران و مد          يران اجرايي استقبال نمود          ه و بي ترد          يد           رجاء واثق د          ارد           كه با كمك موثر 

عالقمند          ان د          ر اين حوزه، زمينه توليد           و توسعه د          انش مد          يريت بحران فراهم آيد          . 
ضمنًا از كليه د          ست اند          ركاران چاپ و نشر فصلنامه بخصوص همكارانمان د          ر مد          يريت پژوهش 

سازمان تشكر و قد          رد          انى مى نمايم.  

اين نشريه در ISC نمايه مى گردد.
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چكيده
زمينه و هدف: در بسيارى از مناطق جهان، سوانحى نظير سيالب ها باعث مرگ بسيارى از انسان ها و خسارات گسترده اى مى شوند. در كشور ايران، اثرات سوء ناشى 
از وقوع سيل، كمتر از زلزله نبوده و عدم توجه به آن، خسارات جانى و مالى بسيارى بر جاى مى گذارد. در ميان داليل و ريشه هاى رخداد سيالب، يكى از رايج ترين 
اين داليل، بارش است. به بيان ديگر، اگرچه در بسيارى از شهرهاى ايران ميزان بارندگى كم است، اما اغلب، بيشتر بارندگى ساالنه در يك شبانه روز رخ مى دهد. اين 
عامل مهم به همراه شكل گيرى بسيارى از شهرهاى ايران در دامنه ها و شيب ها باعث شده است بروز سيالب، يكى از نگرانى هاى عمده تقريبًا در تمام فصول سال باشد. 

به نظر مى رسد در ميان شهرهاى ايران، بررسى وقوع سيل ناشى از بارش در تهران به عنوان پايتخت و يكى از كالن شهرهاى ايران از ضروريات باشد.
روش:  مقاله مورد نظر سعى بر آن دارد تا با به كارگيرى روش پژوهش توصيفى- تحليلى، به اهداف مقابله، به حداقل رساندن تلفات جانى و خسارات مالى، برقرارى 
ايمنى و به حداقل رساندن احتمال وقوع سيل ناشى از بارش، به ويژه در بخش هاى مركزى استان تهران كه در برابر مخاطره سيالب آسيب پذيرتر هستند، بپردازد. بدين 
منظور نقشه هاى مورد نياز در نرم افزار آرك جى آى اس تهيه شده و داده ها از طريق مطالعه اسناد، كتب، رساالت و مقاالت، گردآورى شدند. سپس با توجه به نقشه 

خطر، محدوده  بحرانى در مقابل مخاطره سيل ناشى از بارش، به عنوان مورد مطالعاتى انتخاب شد.
يافته ها: در ادامه، جدول سوات با توجه به موضوع پژوهش، تدوين شده و نمودارهاى تحليلى سوات از جمله نمودارهاى تبديل و انطباق و همچنين محور مختصات ترسيم 
شدند. اين پژوهش نتيجه مى گيرد كه ابنيه نيمه شرقى محدوده، مى بايست در اولويت مقاوم سازى قرار گيرند. در بخش هاى غربى محدوده، تأسيسات از  آسيب پذيرى 
بااليى برخوردارند. خطوط نيرو در بخش هاى شمالى و شمال شرقى محدوده، مى بايست مورد بررسى و نظارت مستمر قرار گيرند. ايستگاه هاى گاز در نيمه شرقى 
محدوده، داراى خطر باال و احتمال انفجار در شرايط رخداد مخاطره هستند. خطوط انتقال نفت، در بخش هاى مركزى، جنوبى و شمال شرقى محدوده، آسيب پذير هستند.
نتيجه گيرى: اين مقاله، جايگزينى انرژى هاى فسيلى را با انرژى هاى سبز، به ويژه در بخش هاى مركزى، جنوبى و شمال شرقى توصيه مى نمايد. سرمايه ها و دارايى ها به ويژه 

در نيمه شرقى محدوده در معرض خطر مى باشند. همچنين در نظر گرفتن مكان هايى جهت دپوى نخاله هاى سيل در نيمه شرقى محدوده توصيه مى شود.
واژه هاى كليدى: سيالب، بارش، سوات، برنامه ريزى، استراتژيك، تهران 
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Strategic Planning by SWOT Technique to deal with Flooding  
(Case Study: the Central Area of Tehran & Karaj Townships)

Fereshteh Aslani
 Ph.D. Student of Civil Engineering, Earthquake Engineering, International Institute of Earthquake Engineering and Seismology (IIEES), Tehran, Iran

Abstract
Background and objective: In many parts of the world, events such as floods cause the death of many people and extensive 
damage. In Iran, the adverse effects of floods are not less than earthquakes and the lack of attention to them has a lot of hu-
man and financial losses. Among the causes and origins of the flood event, one of the most common reasons is precipitation. 
In other words, although in many parts of the country rainFall is low, 60% of the annual rainFall occurs in a day. This factor, 
along with the formation of many of the cities on the slopes and gradients caused that rain- induced flood is one of the most 
challenging issues. Studying the flooding in Tehran Province as a capital and one of the Iranian metropolises is essential. The 
position of Tehran on the slopes and mountains and existence of flood plains causes rain- induced flood becomes one of a 
major concerns almost in all seasons and is the subject of this paper. 
Method: Accordingly, the article aims to use the descriptive-analytical research method to meet the goals of coping, minimiz-
ing mortality and financial losses, establish safety and minimizing the probability of a flood caused by precipitation, especially 
in the central sections of Tehran province which are more vulnerable to the risk of flooding. In this regard, required plans were 
prepared in GIS software and data have been collected through the study of documents, books, essays and articles. In other 
part of research, 3 major maps such as hazard map, vulnerability map and risk map were prepared and analyzed. 
Findings: Subsequently, SWOT table was formulated and SWOT analytical diagrams such as coordinate axes and adaptation 
diagrams were drawn. The study concludes that the semi-eastern boundaries of the  area should be placed in the priority of 
resilience. Facilities in western parts of the region are highly vulnerable. The lines of power in the northern and northeastern 
regions of the area should be explored and monitored continuously. Gas stations in the eastern half of the range have high 
risk and explosion probability under hazardous conditions. Oil transmission lines are vulnerable in the central, southern, and 
northeastern regions of the region. 
Conclusion: This paper recommends the replacement of fossil fuels with green energies, especially in central, southern, and 
northeast regions. Capital and assets, especially in the Middle East, are at risk. It is also recommended to consider locations for 
flood deforestation in the semi-eastern area.
Keywords: flooding, rainFall, SWOT, planning, strategic, Tehran
Citation (APA 6th ed.): Aslani F. (2017, Fall). Strategic Planning by SWOT Technique to deal with Flooding  (Case Study: the Central 
Area of Tehran & Karaj Townships). Disaster Prevention and Management Knowledge Quarterly (DPMK), 7(3),  201-210.
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مقدمه
بشر  تاريخ  درازاى  به  جهان  در  طبيعى  مخاطرات  وقوع  پيشينه ى 
نيست.  و  نبوده  حوادث  اين  از  مصون  دنيا،  از  مكانى  هيچ  است. 
هستند  آسيب پذير  طبيعى  بالياى  عوارض  برابر  در  جوامع  همه ى 
ولى ميزان اين آسيب پذيرى١ از مكانى به مكان ديگر متفاوت است. 
(درابك٢، 1392). از اين رو، بر اساس جغرافياى طبيعى كشورمان، 
در برخى موارد، اثرات سوء ناشى از وقوع سيل، كمتر از زلزله نبوده 
جبران ناپذيرى  مالى  و  جانى  خسارات  مى تواند  آن  به  توجه  عدم  و 
ايران،  نقاط  از  بسيارى  در  گرچه  ديگر،  بيان  به  گذارد.  جاى  بر  را 
ميزان بارندگى كم است، اما اغلب، اكثر بارندگى ساليانه، در يك 
شبانه روز رخ مى دهد. اين عامل به همراه شكل گيرى اغلب شهرهاى 
ايران همانند تهران، در دامنه ها و شيب هاى تند و كوهستانى، باعث 
شده است بروز سيالب، يكى از نگرانى ها و دغدغه هاى عمده، تقريبًا 
در تمام فصول سال باشد. بعالوه، اغلب سيالب ها در ايران خسارات 
زيادى برجاى مى گذارند. (صالحى، سيروس پور و پروين نيا ، 1392).

 به نظر مى رسد در ميان شهرهاى ايران، بررسى وقوع سيل در استان 
تهران به   عنوان پايتخت و يكى از كالن شهرهاى ايران، از ضروريات 
مى باشد (اصالنى و عامرى، 1392). مطالعات و پژوهش هاى متعددى 
در زمينه مقابله با سيالب هاى شهرى انجام شده است. به عنوان مثال، 
چن٣ و ديگران در سال 2009، ميزان احتمال وقوع سيالب شهرى را 
تهيه كرده اند. همچنين خطر سيل در شهر يربابوانا ايالت تاكومن كشور 
آرژانتين در سال 2010 ارزيابى شده؛ نقشه خطر سيالب شهرى تهيه 
شده و بر اساس نتايج آن، برنامه ريزى توسعه شهرى صورت گرفته 

است. (مطوف و همكاران 1394)
اساس  بر  نيز  مكه  شهر  در  سيل  خطر  ارزيابى  اين،  بر  افزون 
سيل هاى سال هاى 1990 و 2010 در سال 2012 تهيه شده و نقشه 
تدوين  شهر،  بلندمدت  برنامه ريزى  و  توسعه  جهت  خطر،  پهنه بندى 
شده است. به عالوه، در سال 2012 پتانسيل سيل خيزى رود آرنوى 
ايتاليا بررسى و الگوى خطرپذيرى رودخانه آرنو در نواحى مختلف 
شهرى تعيين شده است (مطوف، مهدى پور و اصالنى 1394). تفاوت 
پژوهش حاضر با مطالعات صورت گرفته، در اين است كه اين مقاله 

1.  vulnerability
2.  Drabek
3.  Chen

متمركز بر نواحى پرخطر پايتخت از منظر سيل ناشى از بارش مى باشد 
و مى كوشد تا با بهره گيرى از تكنيك سوات۴ و نرم افزار آرك جى آى 

اس، به راهكارهاى كاربردى به منظور مقابله با آن بپردازد. 

روش
اين  در  مى باشد.  تحليلى  توصيفى-  نوع  از  حاضر  پژوهش  روش 
و  تهيه   جى آى اس۵  آرك  نرم افزار  در  نياز  مورد  نقشه هاى  مقاله، 
گردآورى  مقاالت  و  رساالت  كتب،  اسناد،  مطالعه  طريق  از  داده ها 
شدند. سپس براساس نقشه خطر، محدوده  بحرانى در مقابل مخاطره 
سيل ناشى از بارش، به عنوان مورد مطالعاتى انتخاب شد. با توجه 
براى  آن  از  اس،  آى  جى  آرك  نرم فزار  در  موجود  پتانسيل هاى  به 
توليد و پردازش نقشه ها،  بر حسب  نياز، استفاده  و براى تكميل  
كردن تحليل هاى آن نيز، از منابع اينترنتى و نرم افزار اكسل كمك 
گرفته شده است.  همچنين در انجام اين پژوهش مراحل جمع آورى 
داده  هاى كيفى و كمى مرتبط با موضوع، شناخت منطقه و نيمرخ 
مورد  نقشه هاى  توليد  براى  داده ها۶  ساختار  دياگرام  دسته بندى  آن، 
توليد  سانحه،  شدت  و  احتمال  بر  تاثيرگذار  عوامل  بررسى  نياز، 
علل  بررسى  آن،  به  مربوط  برنامه  تدوين  و  وقوع  احتمال  نقشه هاى 
زمينه اى آسيب پذيرى، توليد نقشه هاى مربوطه و در نهايت ارزيابى 
ميزان خطر در محدوده مورد مطالعه، در اثر سيل ناشى از بارش، به 
ترتيب نام برده شده، انجام گرفته است. بعالوه، با توجه به موضوع 
پژوهش،  جدول سوات تدوين شده و نمودارهاى تحليلى سوات از 
ترسيم  مختصات  محور  نيز  و  انطباق  و  تبديل  نمودارهاى  جمله 
شدند. دستاورد كلى اين مقاله، استراتژى ها و سياست هايى است كه 
با توجه به تحليل هاى سوات در محدوده مطالعاتى، جهت مقابله با 

سيل ناشى از بارش تدوين شده اند.

يافته ها
معرفى منطقه مورد بررسى:

همان گونه كه شكل 1 نشان مى دهد، محدوده استان تهران به 5 پهنه 
خطر بسيار زياد، زياد، متوسط، كم و بسيار كم تقسيم شده است. به 

4.  SWOT
5.  Arc GIS
6.  DSD(Data Structure Diagram)
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عبارت ديگر، شكل 1 همان نقشه بحران يا نقشه خطر است كه از روى هم 
انداختن دو نقشه احتمال وقوع سيل ناشى از بارش (شكل 3) و همچنين 
نقشه نهايى آسيب پذيرى (شكل 4) در نرم افزار آرك جى آى اس ايجاد 
شده است. همانطور كه در شكل مشخص است، بخش هاى مركزى 
استان تهران، در برابر وقوع سيل ناشى از بارش وضعيت بحرانى دارد و 
بسيار پرخطر است ولى هرچه به لبه ها و حاشيه هاى منطقه نزديك تر 

مى شويم از ميزان خطر سيل ناشى از بارش كاسته مى شود.
در شكل 1 محدوده فرضى مورد مطالعه مشخص شده است. اين 
محدوده كه مساحتى به اندازه 124/44 كيلومتر مربع دارد، در بخش 
مركزى استان واقع شده و در برابر سيل ناشى از بارش، بسيار پرخطر 
مى باشد. در اين محدوده، عمدتًا بخش هايى از سه شهرستان تهران، 
كرج و شهريار واقع شده است كه بخش هاى مركزى و غربى شهرستان 
تهران در شرق محدوده، بخش هاى مركزى شهرستان كرج در غرب 
محدوده و بخش هاى شمالى شهرستان شهريار در جنوب محدوده مورد 
مطالعه، قرار گرفته اند. با توجه به وضعيت بحرانى و خطر بسيار باالى 
محدوده مورد نظر در برابر سيل ناشى از بارش كه در شكل 2 مشخص 
شده است، برنامه ريزى استراتژيك جهت مقابله با مخاطره مذكور، در 
اين پهنه، ضرورى به نظر مى رسد و مى بايست در اولويت قرار گيرد.

شكل 1. موقعيت محدوده مورد مطالعه (بخش هاى مركزى 
شهرستان هاى تهران و كرج) در استان تهران١

1.   قابل ذكر است كه جهت شمال در كليه نقشه هاى تهيه شده توسط نگارنده، رو به باال 
مى باشد (همان جهت متعارف جغرافيايى)

شكل 2. نقشه بحران يا خطر سيل ناشى از بارش در محدوده مورد 
مطالعه (تقريباً كل پهنه در برابر مخاطره، وضعيت بحرانى دارد)

شكل 3. احتمال وقوع سيل ناشى از بارش در محدوده مورد مطالعه (نگارنده)

شكل 4. نقشه آسيب پذيرى در مقابل مخاطره در محدوده مورد 
مطالعه (نگارنده)
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شده  تهيه  جى آى اس  آرك  نرم افزار  در  نگارنده  توسط  نقشه ها 
ذيل  منابع  از  نقشه ها  تهيه  در  شده  گرفته  كار  به  اطالعات  است. 
مى باشند و كليه پارامترهاى تأثيرگذار در سيل ناشى از بارش لحاظ 
برنامه ريزى،  (معاونت   ،(1  ،1388 برنامه ريزى،  (معاونت  شده اند: 
1388، 2)، (معاونت برنامه ريزى، 1388، 3)، (معاونت برنامه ريزى، 
1388، 4)، (معاونت برنامه ريزى، 1388، 5)، (معاونت برنامه ريزى، 

1388، 6) و (خيرطال ن و همكاران، 1392).
قوت ها،  پايه  بر  برنامه ريزى  فنون  جمله  از  سوات  جدول 
اين  به  توجه  با  واقع،  در  است.  تهديدات  و  فرصت ها  ضعف ها، 
عوامل  به  وابسته  تنها  برنامه ريزى،  در  تأثيرگذار  عوامل  جدول، 
وجود  محيط  با  ارتباط  تأثير  تحت  ديگرى  عوامل  و  نيست  داخلى 
دارند كه مى توانند در برنامه ريزى تأثير بسزايى داشته باشند (هلمز، 
2006: 771). جدول شماره 1، جدول سوات در برابر مخاطره سيل 

ناشى از بارش در محدوده مورد مطالعه را نشان مى دهد.
نمودارهاى تحليلى جدول سوات

نمودارهايى،  و  تكنيك ها  كمك  با  سوات  تحليل  بخش،  اين  در 
مهم ترين عوامل داخلى و خارجى را از ميان كليه عوامل تأثيرگذار 
كه  استراتژى هايى  براى  خوبى  مبناى  مى تواند  و  مى كند  شناسايى 
ارائه خواهند شد، باشد (غفاريان و كيانى، 1383) (نخعى كمال آبادى، 
اميرآبادى و محمدى پور ، 1389). با توجه به جدول سوات (جدول 
كدگذارى  تهديدات،  و  فرصت ها  ضعف،   قوت،   نقاط   ،(1 شماره 
در  سيل  مخاطره  منظر  از  كه  مى دهد  نشان   5 شماره  شكل  شدند. 
محدوده مورد نظر، 7 نقطه قوت، 9 نقطه ضعف، 12 فرصت و 17 
تهديد وجود دارد. همچنين شكل شماره 6 توضيح مى دهد كه نقاط 
قوت و نقاط ضعف، از مواردى هستند كه در داخل محدوده وجود 
دارند و فرصت ها و تهديدات، از جمله عوامل خارجى هستند. افزون 
بر اين، اين شكل بيان مى دارد كه نقاط قوت و فرصت ها، از جمله 
عوامل مثبت و مفيد بوده و نقاط ضعف و تهديدات، از جمله عوامل 

منفى و مضر محسوب مى شوند.

شكل  5. نمودار تحليلى سوات

شكل 6. نمودار تحليلى سوات

جداول تبديل و انطباق جهت تحليل سوات
سيل  با  مقابله  استراتژى هاى  به  دستيابى  منظور  به  بخش،  اين  در 
ضعف،  قوت،  نقاط  سوات،  تحليل هاى  ادامه  در  بارش،  از  ناشى 
فرصت ها و تهديدات دو به دو مقابل يكديگر قرار مى گيرند و بر 
اساس كدبندى هاى انجام شده، مقايسه مى شوند كه در نهايت ارتباط 
و يا عدم ارتباط بين هر دو مورد مشخص مى شود (مطوف،1390؛  
كارتيز، پسونرى و كانگاس، 2000).  -در ادامه، نتايج به دست آمده 
از اين تحقيق، در شكل هاى شماره 7 تا 10 نمايش داده شده است. 
همانگونه كه مشاهده مى شود، شكل شماره 7، ارتباط  ميان  نقاط 
بين  ارتباط  به  شماره 8،  شكل  و  داده  نشان  را  فرصت ها  و  ضعف 
نقاط قوت و فرصت ها مى پردازد. ارتباط ميان  نقاط قوت و تهديدات 
در شكل شماره 9 و ارتباط بين نقاط ضعف و تهديدات در شكل 
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جدول 1. جدول سوات١
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S1 آسيب پذيرى پايين شبكه حمل و نقل در بخش هاى شمالى و مركزى محدوده
S2 آسيب پذيرى پايين تأسيسات در نيمه شرقى محدوده
S3آسيب پذيرى پايين شبكه نيرو در شمال غربى محدوده و بخش هايى از شهرستان تهران
S4 آسيب پذيرى پايين ايستگاه هاى گاز در بخش هاى شمالى، شمال غربى، مركزى و جنوب غربى محدوده
S5 آسيب پذيرى پايين لوله هاى انتقال نفت در بخش  شمال غربى محدوده و بخش هايى از شهرستان تهران در محدوده
S6 آسيب پذيرى پايين زيرساختها در نوار شمالى و شمال غربى محدوده
S7 آسيب پذيرى پايين اقتصادى در نوار شمالى محدوده

2 ف
ضع

ط 
نقا

W1آسيب پذيرى زياد و بسيار زياد كل محدوده سناريو (99٪ از مساحت محدوده) در برابر وقوع سيل ناشى از بارش
W2 آسيب پذيرى بسيار زياد ابنيه در نيمه شرقى محدوده
W3 آسيب پذيرى بسيار زياد شبكه حمل و نقل در بخش هاى شرقى و شمال غربى محدوده
W4 آسيب پذيرى باالى تأسيسات در نيمه غربى محدوده
W5آسيب پذيرى بسيار زياد شبكه نيرو در بخش هاى شمالى، شمال شرقى و جنوب شرقى محدوده و همچنين بخش هايى از شهرستان كرج
W6 آسيب پذيرى باالى ايستگاه هاى گاز در شرق محدوده و بخش هايى از شهرستان هاى كرج و شهريار در محدوده
W7 آسيب پذيرى زياد و بسيار زياد لوله هاى انتقال نفت در بخش هاى جنوبى، مركزى و شمال شرقى محدوده
W8 آسيب پذيرى باالى زيرساختها در نيمه جنوبى و شمال شرقى محدوده
W9 آسيب پذيرى باالى اقتصادى در نيمه شرقى و شمال غربى و بخش هاى مركزى محدوده

3 ها
صت
فر

O1 خطر پايين ابنيه در بخش هاى مركزى محدوده
O2 خطر پايين شبكه حمل و نقل در نوار شمالى و بخش جنوب غربى محدوده
O3 خطر پايين تأسيسات در بخش هاى شرقى و جنوب شرقى محدوده
O4 خطر پايين شبكه نيرو در بخش هايى از شهرستان تهران و شهريار از محدوده
O5 خطر پايين ايستگاه هاى گاز، عمدتاً در بخش هاى مركزى و جنوب غربى محدوده
O6 خطر پايين خطوط انتقال نفت در بخش هايى از شهرستان تهران از محدوده
O7 پاسخگويى مناسب بيمارستان ها و مراكز درمانى در شرايط رخداد مخاطره به ويژه در بخش هاى شرقى و شمال غربى محدوده
O8 پاسخگويى مناسب مراكز امدادى و خدماتى به دليل تعدد و فراوانى اين مراكز، به ويژه در بخش هاى شرقى محدوده
O9پاسخگويى مناسب و نسبتاً مناسب تجهيزات در بخش هاى شرقى و غربى محدوده، به هنگام وقوع مخاطره

O10 پاسخگويى مناسب مراكز پليس و نيروى انتظامى به هنگام رخداد مخاطره در نيمه شرقى محدوده
O11پاسخگويى مناسب ايستگاه هاى آتشنشانى در شرق و شمال غربى محدوده در زمان رخداد مخاطره
O12 پاسخگويى مناسب مراكز امدادى، خدماتى و پايگاه هاى مديريت بحران به هنگام رخداد مخاطره در نيمه شرقى محدوده

4 ت
يدا
هد
ت

T1 احتمال بسيار باالى وقوع سيل ناشى از بارش در شمال غرب محدوده
T2 احتمال باالى وقوع سيل ناشى از بارش در بخش هاى شمالى و غربى محدوده
T3وضعيت بحرانى كل محدوده (خطر باال و بسيار باال) در برابر وقوع سيل ناشى از بارش
T4 خطر بسيار زياد ابنيه در بخش هاى شرقى و غربى محدوده
T5 خطر بسيار زياد شبكه حمل و نقل در بخش هاى شرقى، شمال شرقى و شمال غربى محدوده
T6 خطر باالى تأسيسات در بخش هاى مركزى و غربى محدوده
T7 خطر باالى شبكه نيرو در بخش هاى شمالى، غربى و شمال شرقى محدوده
T8 خطر باالى ايستگاه هاى گاز در نيمه شرقى محدوده سناريو و بخش هايى از شهرستان هاى كرج و شهريار در محدوده
T9 خطر باالى خطوط انتقال نفت، عمدتًا در بخشهاى مركزى، شمال شرقى، جنوبى و غربى محدوده

T10 خطر زياد و بسيار زياد زيرساخت ها در كل محدوده
T11 خطر باالى خسارات مالى در اثر سيل ناشى از بارش به ويژه در نيمه شرقى، غربى و بخش هاى مركزى محدوده
T12 پاسخگويى ضعيف بيمارستان ها و مراكز درمانى در شرايط رخداد مخاطره به ويژه در بخش هاى مركزى محدوده
T13 پاسخگويى ضعيف مراكز امدادى و خدماتى در شرايط رخداد مخاطره در بخش هاى مركزى و غربى محدوده
T14پاسخگويى ضعيف و بسيار ضعيف تجهيزات در بخش هاى مركزى محدوده به هنگام وقوع سيل ناشى از بارش
T15 پاسخگويى ضعيف مراكز پليس و نيروى انتظامى در شرايط رخداد مخاطره در بخش هاى مركزى محدوده
T16 پاسخگويى ضعيف ايستگاه هاى آتشنشانى در شرايط بحران در بخش هاى مركزى محدوده
T17 پاسخگويى ضعيف مراكز امدادى، خدماتى و پايگاه هاى مديريت بحران به هنگام رخداد مخاطره در بخش هاى مركزى محدوده

1.   Strength (S)      2.  Weakness (W)   
3.  Opportunity (O)      4.  Threat (T)
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شماره 10، ميان هر دو مورد و با عالمت هاىP و × مشخص شده اند. 
نشان دهنده  عالمت ×،  و  ارتباط  يك  وجود  نشان دهنده   ،P عالمت 

نبود رابطه مى باشد.

شكل 7. ارتباط نقاط ضعف و فرصت ها

شكل 8. ارتباط نقاط قوت و فرصت ها

شكل 9. ارتباط نقاط قوت و تهديدات 

شكل 10. ارتباط نقاط ضعف و تهديدات 

 بررسى يافته ها
متفاوت  راهبرد  يا  انتخاب  چهار  تدوين  امكان  سوات،  ماتريس 
رشد»،  يا  تهاجمى  «استراتژى  از  عبارت اند  كه  مى سازد  فراهم  را 
انطباقى»  يا  بازنگرى  اقتضايى»، «استراتژى  يا  رويارويى  «استراتژى 
مى شود  گرفته  كار  به  زمانى  تهاجمى  راهبرد  دفاعى».  و «استراتژى 
بتوانند  هم زمان  كه  هستند  وضعيتى  خواهان  سيستم ها  تمام  كه 
قوت ها و فرصت هاى خود را به حداكثر برسانند. استراتژى اقتضايى، 

بر پايه بهره گرفتن از نقاط قوت  سيستم جهت مقابله با تهديدات 
تدوين مى شود. افزون بر اين، راهبرد انطباقى تالش دارد تا با كاستن 
ببرد.  موجود  فرصت هاى  از  را  استفاده  حداكثر  بتواند  ضعف ها  از 
براى  سيستم  ضعف هاى  كاهش  تدافعى  راهبرد  از  هدف  همچنين 

كاستن و خنثى سازى تهديدات است. (مطوف، 1390، منبع 2).
منظور  به  تدافعى»  «راهبرد  استراتژى  از  حاضر،  مقاله  در 
رويارويى با سيل ناشى از بارش، در محدوده مورد مطالعه، استفاده 
شده است. دليل استفاده از اين استراتژى در ادامه شرح داده خواهد 

شد.
مورد  گرفته، 7  انجام  پژوهش  در  شده  انجام  بررسى هاى  طبق 
نقطه قوت، 9 مورد نقطه ضعف، 12 مورد فرصت و 17 مورد تهديد 
شناسايى و به منظور تحليل نهايى سوات، نمودار محور مختصات 
استراتژى  نمره،   84 رشد  استراتژى  اساس،  براين  كه  شد  ترسيم 
استراتژى  و  نمره   119 رويارويى  استراتژى  نمره،   108 بازنگرى 
دفاعى 153 نمره دريافت كردند. بنابراين براى برنامه ريزى جهت 
مقابله هنگام وقوع سيل ناشى از بارش در محدوده مطالعاتى، راهبرد 
دفاعى پيشنهاد مى شود و به اين معنا است كه در مقابل رخداد اين 
تهديدات بسيار و هم نقاط ضعف زيادى در محدوده  مخاطره، هم 
و  آمادگى  منظور  به  ادامه  در  راستا،  اين  در  دارد.  وجود  مطالعاتى 
مقابله در برابر وقوع سيل ناشى از بارش در محدوده مورد مطالعه،به 

تفصيل، ابتدا راهبردها و سپس سياست ها، مطرح خواهند شد.
جهت  داخلى  و  خارجى  عوامل  سوات،  تحليل  و  تجزيه  در 
رويارويى با مخاطره سيل ناشى از بارش در محدوده مورد مطالعه، 
مخاطره،  با  بهتر  مقابله  منظور  به  تا  گرفتند  قرار  بررسى  مورد 
و  تجزيه  اين  انجام  براى  شوند.  تدوين  مناسبى  استراتژى هاى 
تحليل از ماتريس سوات استفاده مى شود. با توجه به جدول سوات، 
تقسيم   WT و   SO، WO، ST دسته هاى  به  ممكن  استراتژى هاى 
مى شود  پرداخته  آنها  از   يك  هر  توضيح   به  ادامه  در  كه  مى شوند 

(حقجو، زنديه و ابراهيم نيا، 1393). 
داخلى  قوت  نقاط  از  استفاده  با  سيستم   ،SO استراتژى هاى  در 
مخاطره  با  رويارويى  جهت  خارجى  فرصت هاى  از  تا  مى كوشد 
بهره بردارى كند. همچنين هدف از استراتژى هاى WO اين است كه 
سيستم با بهره بردارى از فرصت هاى موجود در محيط خارج، بكوشد 
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تا نقاط ضعف داخلى را بهبود بخشد. در استراتژى هاى ST مديران 
مى كوشند تا با استفاده از نقاط قوت خود، اثرات ناشى از تهديدات 
موجود در محيط خارج را كاهش داده يا از بين ببرند. در نهايت در 
كاربرد استراتژى هاى WT سيستم حالت تدافعى به خود مى گيرد و 
از  ناشى  تهديدات  از  پرهيز  و  داخلى  ضعف  نقاط  كردن  كم  هدف 
محيط خارجى است (اعرابى، 1391؛ مرادى مسيحى، 1381). در 
محدوده  در  بارش  از  ناشى  سيل  مخاطره  با  رويارويى  جهت  ادامه، 
مناسب  استراتژى هاى  سوات،  ماتريس  به  توجه  با  مطالعه،  مورد 
مناسب  سياست هاى  استراتژى ها،  به  توجه  با  سپس  و  شده  تدوين 

اتخاذ مى شوند. 

شكل 11. استراتژى ها (حقجو و همكاران، 1393)

١S3O7 حوزه برنامه ريزى، ٢St1: در نظر گرفتن فضاهايى جهت 
شمال  در  مخاطره  رخداد  به دنبال  موقت  اسكان  و  اضطرارى  اسكان 
غربى محدوده، با توجه به برخوردارى از برق و همچنين پاسخگويى 
مناسب بيمارستان ها و مراكز درمانى به هنگام وقوع سيل ناشى از 

بارش
و  حياتى  مهم،  مراكز  احداث   :St2 برنامه ريزى،  حوزه   S6O9
غربى  بخش هاى  در  هستند  بيشتر  محافظت  نيازمند  كه  حساس 
و شمال غربى محدوده، با توجه به آسيب پذيرى پايين زيرساخت ها 

و همچنين پاسخگويى مناسب تجهيزات به هنگام رخداد مخاطره
تجهيز  و  ايمنى  مقاوم سازى،   :St3 تدافعى،  استراتژى   S1T16
ايستگاه هاى آتش نشانى با توجه به پاسخگويى ضعيف ايستگاه هاى 
در  نقل  و  حمل  شبكه  پايين  آسيب پذيرى  عليرغم  آتش نشانى 

1.   منظور از اين كد، راهبردى است كه از نقطه قوت 3 و فرصت 7 استنتاج شده است. 
ساير كدبندى ها هم بر اين اساس مى باشند.

2.  Strategy (St)

بخش هاى مركزى محدوده 
S7T11 استراتژى تدافعى، St4: تمركززدايى سرمايه ها و دارايى ها 
نوار  به  محدوده  مركزى  بخش هاى  و  غربى  شرقى،  نيمه  از  به ويژه 
نوار  در  اقتصادى  پايين  آسيب پذيرى  به  توجه  با  محدوده  شمالى 
شمالى و همچنين خطر باالى خسارات مالى در اثر سيل ناشى از 

بارش در بخش هاى شرقى، غربى و مركزى محدوده 
W2O1 استراتژى تهاجمى، St5: مقاوم سازى و ايمنى ابنيه در 
نيمه شرقى محدوده با توجه به آسيب پذيرى بسيار زياد آن در برابر 
جهت گيرى  و  ساخت و سازها  گسترش  همچنين  و  مخاطره  رخداد 
پايين  خطر  به  توجه  با  محدوده  بخش هاى مركزى  سمت  به  توسعه 

ابنيه در اين محدوده 
و  سرمايه ها  از  حفاظت   :St6 تهاجمى،  استراتژى   W9O10
دارايى ها در نيمه شرقى محدوده با توجه به پاسخگويى مناسب مراكز 

پليس و نيروى انتظامى به هنگام رخداد مخاطره
W1O9 استراتژى تهاجمى، St7: ايمنى و محافظت از تجهيزات 
به  ويژه در بخش هاى شرقى و غربى محدوده، باتوجه به آسيب پذيرى 

زياد در برابر رخداد سيل ناشى از بارش
مسيرهاى  سريع  گشودن   :St8 تهاجمى،  استراتژى   W3O12
مسدود شده جهت تسهيل امدادرسانى با توجه به پاسخگويى مناسب 
مراكز امدادى، خدماتى و پايگاه هاى مديريت بحران به هنگام رخداد 

مخاطره به ويژه در نيمه شرقى محدوده 
امدادرسانى به موقع سانحه ديدگان   :St9 ،بحرانى حوزه   W1T17
به  ويژه در بخش هاى مركزى محدوده، با توجه به آسيب پذيرى زياد 
اين محدوده و همچنين پاسخگويى ضعيف مراكز امدادى، خدماتى 

و پايگاه هاى مديريت بحران به هنگام رخداد مخاطره
تجهيز  و  ايمنى  مقاوم سازى،   :St10 بحرانى،  حوزه   W1T15
مراكز پليس و نيروى انتظامى با توجه به پاسخگويى ضعيف اين 
مراكز در شرايط رخداد مخاطره به  ويژه در بخش هاى مركزى محدوده 
كيفيت  ارتقاء  و  وضعيت  بهبود   :St11 بحرانى،  حوزه   W8T3
زيرساخت ها با توجه به آسيب پذيرى باالى آنها در برابر وقوع سيل 

ناشى از بارش به  ويژه در نيمه جنوبى و شمال شرقى محدوده 
W7T9 حوزه بحرانى، St12: بهبود وضعيت خطوط انتقال نفت، 
عمدتًا در بخش هاى مركزى، جنوبى و شمال شرقى محدوده با توجه 
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به آسيب پذيرى زياد و خطر باالى آنها در برابر رخداد مخاطره
مراكز  و  بيمارستان ها  احداث   :St13 بحرانى،  حوزه   W1T17
انتظامى،  نيروى  و  پليس  مراكز  خدماتى،  و  امدادى  مراكز  درمانى، 
ايستگاه هاى آتش نشانى و پايگاه هاى مديريت بحران در بخش هاى 
مركزى محدوده با توجه به پاسخگويى ضعيف مراكز موجود به هنگام 
رخداد مخاطره و همچنين آسيب پذيرى بسيار زياد اين محدوده در 

برابر وقوع سيل ناشى از بارش
W1T1 حوزه بحرانى، St14: ايمنى و محافظت از جمعيت در 
برابر سيل ناشى از بارش به ويژه در شمال غرب محدوده با توجه به 

احتمال بسيار باالى وقوع مخاطره در اين محدوده
W4T6 حوزه بحرانى، St15: ايمن كردن و محافظت از تأسيسات 
به  ويژه در بخش هاى غربى محدوده با توجه به آسيب پذيرى و خطر 

باالى تأسيسات در اين محدوده
W5T7 حوزه بحرانى، St16: ارتقاء كيفيت خطوط نيرو به  ويژه 
در بخش هاى شمالى و شمال شرقى محدوده، با توجه به آسيب پذيرى 
و خطر باالى شبكه نيرو در برابر وقوع سيل ناشى از بارش در اين 

نواحى
گاز  ايستگاه هاى  ايمنى  تأمين   :St17 بحرانى،  حوزه   W6T8
باالى  خطر  و  زياد  آسيب پذيرى  به  توجه  با  محدوده  شرقى  نيمه  در 

ايستگاه هاى گاز در برابر رخداد سيل ناشى از بارش
W1T13 حوزه بحرانى، St18: مقاوم سازى، ايمنى و تجهيز مراكز 
امدادى و خدماتى به  ويژه در بخش هاى مركزى و غربى محدوده با 
مراكز  ضعيف  پاسخگويى  همچنين  و  زياد  آسيب پذيرى  به  توجه 
امدادى و خدماتى موجود در اين محدوده در شرايط رخداد مخاطره

با توجه به 18 استراتژى تدوين شده در محدوده مورد مطالعه 
جهت مقابله با سيل ناشى از بارش، دستاورد كلى اين مقاله بيانگر 17 
سياست به منظور ابزارى جهت به كارگيرى مديران و برنامه ريزان 

شهرى مى باشد كه در ادامه بيان خواهند شد:
١P1-St9: انتقال سريع مجروحين و مصدومين به بيمارستان ها 
و مراكز درمانى به  ويژه در بخش هاى مركزى محدوده با توجه به 

آسيب پذيرى زياد اين محدوده

1.  منظور از كد مورد نظر اين است كه سياست 1 با توجه به استراتژى 9 تدوين شده 
است. ساير كدبندى ها هم بر اين اساس است.

٢P2-St5: مرمت، استحكام بخشى و در صورت نياز بازسازى 
ابنيه به  ويژه در نيمه شرقى محدوده با توجه به آسيب پذيرى بسيار 

زياد آن در برابر رخداد مخاطره
St15-P3: مقاوم سازى و در صورت نياز بازسازى تأسيسات 
به ويژه در بخش هاى غربى محدوده با توجه به آسيب پذيرى و خطر 

باالى تأسيسات در اين محدوده
St16-P4: بررسى و نظارت مستمر جهت اطمينان از ايمنى 
خطوط نيرو به  ويژه در بخش هاى شمالى و شمال شرقى محدوده با 
توجه به آسيب پذيرى و خطر باالى شبكه نيرو در برابر وقوع سيل 

ناشى از بارش در اين نواحى
St17-P5: كنترل و نظارت مستمر و دوره اى از ايستگاه هاى 
خطر  و  زياد  آسيب پذيرى  به  توجه  با  محدوده  شرقى  نيمه  در  گاز 

باالى ايستگاه هاى گاز در برابر رخداد سيل ناشى از بارش
St12-P6: بررسى و نظارت دوره اى جهت اطمينان از ايمنى 
و كاركرد خطوط انتقال نفت عمدتًا در بخش هاى مركزى، جنوبى 

و شمال شرقى محدوده 
جايگزينى  جهت  فرهنگ سازى  و  آموزش   :St12-P7
در  به ويژه  سبز  انرژى هاى  با  نفت  همانند  فسيلى  انرژى هاى 

بخش هاى مركزى، جنوبى و شمال شرقى محدوده 
جهت  زيرساخت ها  دوره اى  نظارت  و  كنترل   :St11-P8
شمال  و  جنوبى  نيمه  در  ويژه  به   آنها  كاركرد  و  ايمنى  از  اطمينان 

شرقى محدوده 
St6-P9: به كار بستن روش ها و تمهيداتى جهت حفاظت از 

سرمايه ها و دارايى ها به  ويژه در نيمه شرقى محدوده 
در  مناسب  عكس العمل  جهت  همگانى  آموزش   :St14-P10
برابر سيل ناشى از بارش در كل محدوده٣ به  ويژه در شمال غرب آن 

با توجه به احتمال بسيار باالى وقوع مخاطره در اين پهنه
بازسازى  نياز  صورت  در  و  استحكام بخشى   :St18-P11
و  مركزى  بخش هاى  در  به ويژه  خدماتى  و  امدادى  ساختمان هاى 

غربى محدوده 
St7-P12: بررسى مستمر و دوره اى از تجهيزات به  ويژه در 

بخش هاى شرقى و غربى محدوده 
2.  Policy (P)

3.   به دليل بحرانى بودن كل محدوده در برابر رخداد سيل ناشى از بارش
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همچنين  و  جديد  پليس  مراكز  احداث   :St10-P13
استحكام بخشى مراكز پليس موجود در كنار آموزش كاركنان آنها 
با  محدوده  مركزى  بخش هاى  در  ويژه  به   مخاطره  با  مواجهه  جهت 

توجه به پاسخگويى ضعيف مراكز موجود به هنگام وقوع سانحه
همچنين  و  جديد  آتشنشانى  ايستگاه هاى  احداث   :St3-P14
ايستگاه هاى  بازسازى  نياز  صورت  در  و  مرمت  استحكام بخشى، 

آتشنشانى موجود به  ويژه در بخش هاى مركزى محدوده 
امدادى،  مراكز  تجهيز  و  مرمت  استحكام بخشى،   :St9-P15
خدماتى و پايگاه هاى مديريت بحران به  ويژه در بخش هاى مركزى 

محدوده 
نخاله هاى  دپوى  جهت  مكان هايى  گرفتن  نظر  در   :St8-P16

سيل ناشى از بارش به  ويژه در نيمه شرقى محدوده 
St8-P17: برآورد ماشين آالت مورد نياز جهت آواربردارى و 
حمل نخاله و همچنين آواربردارى سريع توسط ماشين آالت از پيش 

آماده شده به  ويژه در نيمه شرقى محدوده

نتيجه گيرى
در  سيالب  مخاطره  با  مقابله  جهت  شده،  انجام  تحليل هاى  طبق   
اسكان  جهت  فضاهايى  مى شود  پيشنهاد  مطالعه،  مورد  محدوده 
اضطرارى و اسكان موقت، به  ويژه در شمال غربى محدوده در نظر 
گرفته شود. قابل ذكر است كه در قسمت هاى غربى و شمال غربى 
از  مناطق  اين  و  بوده  كمتر  زيرساخت ها  آسيب پذيرى  محدوده، 
پاسخگويى مطلوب تجهيزات، برخوردار هستند. بنابراين، موقعيت 
همچنين  و  حساس  و  حياتى  مهم،  مراكز  احداث  براى  مناسبى 

برنامه ريزى هاى توسعه دارند.
طبق پژوهش انجام شده، در بخش هاى مركزى محدوده، عليرغم 
آسيب پذيرى پايين شبكه حمل و نقل، ايستگاه هاى آتش نشانى از 
كاربردى  پيشنهاد  بنابراين  برخوردارند.  ضعيفى  نسبتًا  پاسخگويى 
اين مقاله، مقاوم سازى، ايمنى و تجهيز ايستگاه هاى آتش نشانى به  
ويژه در بخش هاى مركزى محدوده مى باشد. همچنين تمركززدايى 
سرمايه ها و دارايى ها به خصوص از نيمه شرقى، غربى و بخش هاى 
مركزى محدوده پيشنهاد مى شود. در مورد ساختمان ها، با توجه به 
آسيب پذيرى بسيار زياد آن در برابر سيالب، مقاوم سازى و ايمنى 

ابنيه به  ويژه در نيمه شرقى محدوده، توصيه مى شود. افزون بر اين، 
محافظت از تجهيزات، سرمايه ها و دارايى ها در نيمه شرقى محدوده، 
توصيه مى شود. در مورد مراكز پليس و نيروى انتظامى، مقاوم سازى، 
ايمنى و تجهيز آنها به  ويژه در بخش هاى مركزى محدوده، اولويت 

دارد.
در  زيرساخت ها  شده،  انجام  تحليل هاى  و  نقشه ها  طبق 
از  سيالب،  وقوع  برابر  در  محدوده،  شرقى  شمال  و  جنوبى  نيمه 
آسيب پذيرى بااليى برخوردارند كه بهبود وضعيت و ارتقاء كيفيت 
و  امدادى  مراكز  يا  و  بيمارستان ها  احداث  مى شود.  پيشنهاد  آنها 
دارد.  اولويت  محدوده،  مركزى  بخش هاى  در  به خصوص  درمانى 
نكته ديگر، بحث ايمنى و محافظت از جمعيت در برابر سيالب است 
كه به  ويژه در شمال غربى محدوده با توجه به احتمال بسيار باالى 

رخداد مخاطره، بايد مورد نظر واقع شود. 
آموزش همگانى جهت عكس العمل مناسب در برابر سيالب در 
بسيار  احتمال  به  توجه  با  آن  غرب  شمال  در  به ويژه  محدوده  كل 
باالى وقوع مخاطره در اين پهنه، مى تواند يك راه حل نسبتًا كم هزينه 
و در عين حال مؤثر باشد. همچنين، استحكام بخشى و در صورت 
نياز بازسازى ساختمان هاى امدادى و خدماتى به  ويژه در بخش هاى 
مركزى و غربى محدوده، بسيار حائز اهميت است. افزون بر اين، 
بررسى مستمر و دوره اى از تجهيزات به  ويژه در بخش هاى شرقى و 

غربى محدوده، دستاورد ديگر اين پژوهش است. 
اين  استحكام بخشى  همچنين  و  جديد  پليس  مراكز  احداث 
به  مخاطره  با  مواجهه  جهت  آنها  كاركنان  آموزش  كنار  در  مراكز 
 ويژه در بخش هاى مركزى محدوده با توجه به پاسخگويى ضعيف 
مراكز موجود، به هنگام وقوع سانحه، بايد مورد توجه واقع گردد. 
عالوه بر آن پيشنهاد مى شود ايستگاه هاى آتش نشانى جديد احداث 
بازسازى  نياز  صورت  در  و  مرمت  استحكام بخشى،  همچنين  و 
مركزى  بخش هاى  در  به  ويژه  موجود  آتش نشانى  ايستگاه هاى 

محدوده در اولويت اقدامات قرار گيرد. 
همچنين، استحكام بخشى، مرمت و تجهيز مراكز امدادى، خدماتى 
و پايگاه هاى مديريت بحران به  ويژه در بخش هاى مركزى محدوده 
توصيه مى شود. به منظور دپوى نخاله هاى سيل ناشى از بارش، در 
شرقى،  نيمه  در  به خصوص  محدوده  كل  در  مكان هايى  گرفتن  نظر 
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آواربردارى  جهت  نياز  مورد  ماشين آالت  برآورد  مى شود.  پيشنهاد 
از  ماشين آالت  توسط  سريع  آواربردارى  همچنين  و  نخاله  حمل  و 
پيش آماده شده به  ويژه در نيمه شرقى محدوده، راهكار پيشنهادى 
حاضر  مقاله  كاربردى  نتايج  مهمترين   مذكور،  موارد  است.  ديگر 
و  استراتژى ها  بخش  در  تفصيل  به  شده  استنباط  نتايج  ساير  است؛ 

سياست ها بيان شده و در نقشه ها قابل مشاهده هستند.
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