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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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اين شماره با همكارى گروه پژوهشى بازسازى پس از سانحه دانشكده 
معمارى و شهرسازى دانشگاه شهيد بهشتى، بويژه مساعدت هاى جناب آقاى 

دكتر عليرضا فالحى استاد و مدير محترم اين گروه منتشر شده است.
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چكيده
زمينه و هدف: وجود شهرهاى داراى قدمت زياد و مشكالت مربوط به رشد جمعيت و گسترش بافت هاى فرسوده شهرى باعث شده است تا خطر 
زمين لرزه و تخريب هاى ناشى از آن سكونتگاه هاى شهرى را مورد تهديد قرار دهد. گستردگى بافت هاى تاريخى در سطح شهر يزد و دربرداشتن 
شاخص هاى فرسودگى، مديريت بحران اين شهر را نيز با مشكل مواجه ساخته است. طرح هاى متعددى در زمينه احياى بافت هاى تاريخى و ايمن سازى 
آنها انجام گرديده است اما به دليل درنظرنگرفتن مشاركت شهروندان و همچنين گروه هاى مردمى چندان موفق نبوده اند. هدف از پژوهش حاضر 

تدوين برنامه ى عملياتى جامعه محور در كاهش خطرپذيرى سوانح(طرح دوام محله فهادان يزد) بود.
روش: در جمع آورى داده ها از روش هاى كتابخانه اى و ميدانى استفاده شده است. همچنين نقشه هاى مكان يابى پايگاه مديريت بحران با استفاده از روش 

آناليز وزنى و با استفاده از سامانه (GIS) توليد و تمامى اليه ها با ضرايب استخراج شده مورد تحليل قرار گرفتند.
روابط  وضعيت  مشاركت،  باميزان  خطرپذيرى  كاهش  برنامه هاى  در  شركت  براى  محله  مردم  تمايل  ميزان  مى دهدكه  نشان  حاصله  نتايج  يافته ها: 

اجتماعى و خويشاوندى و اعتماد ساكنان به گروه هاى موجود در محله رابطه مستقيم دارد.
نتيجه گيرى: با توجه به يافته ها، بهترين مكان براى پايگاه مديريت بحران در محله مشخص  شده است و در صورتى كه بودجه، حمايت از طرف 

سازمان ها، و مشاركت مردم محلى وجود داشته باشد مى توان با استفاده از طرح دوام خطرپذيرى محله فهادان در برابر سوانح را كاهش داد.
واژه هاى كليدى: خطرپذيرى، كاهش خطر، پايگاه مديريت بحران، محله فهادان يزد

◄استناد       فارسي (شيوه APA، ويرايش ششم 2010): مهدويه، سيده مريم؛ سليمان زاده، سيما  (پاييز، 1396)، تدوين برنامه ى عملياتى جامعه محور در 
كاهش خطرپذيرى سوانح مطالعه موردى (طرح دوام محله فهادان يزد). فصلنامه د      انش پيشگيري و مد      يريت بحران، 7 (3)، 295-284.

The Study of Community-Based operational program in reducing risks of Events (Case 
Study: Durability Plan of Fahadan District in Yazd)

Seyede Maryam Mahdavieh1 & Sima Soleimanzade2

1. Master of post-disaster reconstruction, Shahid Beheshti University
2. Master of post-disaster reconstruction, Shahid Beheshti University

Abstract
Background and objective: The historical cities and their problems regarding population growth and old textures development 
made the earthquake and its damages as the threats to habitats. Due to the extension of historical textures and their burnout 
indices across Yazd province, the crisis management in the city is not very easy. There are lots of programs in reclamation and 
immunization of historical textures, but they did not succeed because they did not consider citizen’s cooperation and people 
groups. 
Method: the present study has used library and field method to collect data and investigated the locating maps of crisis man-
agement base using weight analysis and GIS system. 
Results: The results showed that there is a meaningful relation between people’s tendency to cooperate in programs of risk 
reduction and the amount of cooperation, social and kinship relationship, and truth of habitants to groups of people in this 
district.
Findings: The present study was done by participation of families, local groups and nongovernmental organizations to do ac-
tions about increasing readiness of society toward events of historical textures in Fahadan district of Yazd province. The study 
will investigate the ideas, theories and experiences of different countries in providing a program to use capabilities of local 
society in reducing earthquake danger and using cooperation capabilities in Fahadan district of Yazd. By investigating durable 
program in Fahadan district, the study found some policies and comments to create a program to reduce the risks.
Conclusion: According to the results, the best place for crisis management base was defined and when there is enough budget, 
support of organizations and people’s cooperation, the risks of Fahadan district against events will be reduced. 
Keywords: risk, risk reduction, crisis management base, Fahadan District of Yazd  
Citation (APA 6th ed.): Mahdavieh SM. Soleimanzadeh S. (2017, Fall). The Study of Community-Based operational program in 
reducing risks of Events (Case Study: Durability Plan of Fahadan District in Yazd). Disaster Prevention and Management Knowledge 
Quarterly (DPMK), 7(3),  284-295.

فصلنامه د       انش پيشگيرى و مد       يريت بحران/ د       ورة هفتم، شمارة سوم، پاييز 1396 

ت:
ياف
د       ر

خ 
اري
ت

ش:
ير
پذ

خ 
اري
ت

13
96

/0
4/

05
13

96
/0

6/
15

Disaster Prevention and Management Knowledge (DPMK) 
Quarterly, Vol. 7, No. 3 (Fall 2017)



 285 مهدويه و سليمان زاده/ تدوين برنامه ى عملياتى جامعه محور در كاهش خطرپذيرى سوانح

مقدمه
و  آبوهوايى  تنوع  داراى  وسعت،  و  گستردگى  وجود  با  ايران،  كشور 
از  بسيارى  وقوع  احتمال  مسئله  اين  است.  محيطى  متفاوت  شرايط 
بالياى طبيعى را در كشور فراهم ساخته است. اين مخاطرات منجر به 
بروز مشكالت فاجعه آميز خواهد شد كه بحران هاى كنونى بسيارى را 
به همراه خواهد داشت (محجوبى، 1386، ص48). مطالعات انجام  شده 
در دنيا نشان مى دهد كه آسيب پذيرى گروه هاى مختلف مردم ساكن 
در نواحى سانحه خيز، بسته به سطح زندگى و وضعيت اجتماعى و 
اقتصادى آنها در نقاط مختلف دنيا متفاوت است؛ بنابراين آسيب پذيرى 
تنها نتيجه خطرپذيرى مناطق نبوده بلكه نتيجه فرايندهاى اجتماعى، 
است  نهايى  وضعيت  يك  سانحه  و  هست  هم  سياسى  و  اقتصادى 
بهره گيرى  با  نژاد،  1389).  (احد  مى شود  ناشى  فرايندها  اين  از  كه 
جامعه  يك  در  آسيب پذيرى  ريشه هاى  اجتماعى  سرمايه هاى  از 
شناسايى شده و موانع موجود بر سر راه توسعه روشن مى گردند. به  اين 
 ترتيب مى توان با تغيير ساختارها، با عواملى كه سبب ايجاد يا تشديد 
نابرابرى ها و عدم توسعه مى شوند، مقابله نمود. در كشورهاى پيشرفته 
باپيشرفت فناورى و اجراى برنامه هاى آمادگى و كاهش ريسك مبتنى 
بسيار  طبيعى  سوانح  انسانى  تلفات  جامعه محور،  فعاليت هاى  بر 
و  ضعف ها  گرفتن  نظر  در  با  كشورها  اين  در  است.  كاهش يافته 
مشكالت مربوط به بافت هاى شهرى، برنامه ريزى گسترده اى نسبت به 

حل مشكالت آنها صورت مى گيرد (احمدى، 1385).
تاريخى،  بافت هاى  آسيب پذيرى  كاهش  پروژه هاى  تاكنون 
جهت گيرى  و  پرداخته  شهرها  كالبدى  ايمن سازى  رويكرد  به  غالبًا 
و  سازمان دهى  و  شهرى  بحران  مديريت  ستادهاى  ايجاد  در  آنها 
نظر  به  ليكن  است.  بوده  مرتبط  مسئول  سازمان هاى  هماهنگى 
ايمن سازى،  امر  در  هدفمند  و  نظام مند  ساختار  وجود  با  مى رسد 
داشتن  ملحوظ  و  كالن  مديريتى  نگرش  با  كارشناسان  و  مسئوالن 
را  كالبدى  ايمنى  و  حفاظت  به  سخت افزارى(مهندسى)  جنبه هاى 
نيست  امكان پذير  زلزله  وقوع  از  جلوگيرى  گرچه  مى كنند،  دنبال 
ميان  اين  در  است.  ممكن  آن  از  ناشى  آسيب هاى  كاهش  ولى 
برابر  در  انسان ها  جان  نجات  دارد،  اهميت  همه  از  بيش  كه  چيزى 
اين رخداد طبيعى است( شيعه، 1389). بر اساس تجارب جهانى، 
انجام عمليات واكنش هاى اضطرارى مقابله با بحران به  تنهايى از 

جامعه  هر  اعضاى  جمعى  تالش هاى  و  است  خارج  دولت ها  عهده 
محسوب  مرتبط  فعاليت هاى  الينفك  جزء  خسارات،  كاهش  براى 
و  «آموزش»  نيز  جامعه  بالقوه  نيروى  به كارگيرى  براى  مى شود. 
در  اينكه  كما  هستند؛  اركان  مهم ترين  و  مؤثرترين  «هماهنگى»، 
مبادرت  بحران  از  پيش  آمادگى  برنامه هاى  اجراى  به  كه  جوامعى 
انجام  در  هماهنگى  عدم  و  تلفات  ميزان  از  توانسته اند  ورزيده اند، 
مردمى  نيروهاى  و  مرتبط  سازمان هاى  كارايى  و  محوله  وظايف 
با  مزبور  برنامه هاى  كه  است  حالى  در  اين  بكاهند.  زيادى  حد  تا 
اعتماد  عدم  به  منجر  بعضًا  كه  شده اند  اجرا  مردم  اندك  مشاركت 
متقابل ميان اهالى شهر و مسئولين مى شوند. اين روند نشان مى دهد 
كه ايمن سازى كالبدى با مشاركت مردم روند بهترى خواهد داشت 
مردم،  عمـومى  مشـاركت  با  به  عبارت  ديگر  نژاد، 1389).  (احد 
محيط  در  مؤثر  طرح هاى  و  اهـداف  سياست ها،  تدوين  فرايند 

زندگى به طور مستقيم صورت مى گيرد (ويهيك١، 1992).
جاذبه هاى  از  برخوردارى  عليرغم  يزد  شهر  تاريخى  بافت 
فهادان  محله  است.  روبرو  زيادى  مشكالت  با  فراوان،  گردشگرى 
باعث  كه  متعددى  عوامل  از  يزد  شهر  محله  قديمى ترين  عنوان  به 
افزايش آسيب پذيرى محله مى شوند، رنج مى برد. عدم وجود سازه 
دليل  به  معابر  كم  عرض  زياد،  قدمت  واسطه  به   ابنيه  در  مطمئن 
ارگانيك بودن بافت محله وشكل گيرى اين بافت بر اساس همسازى 
مسائل  جمله  از  ساختمان ها  فرسوده  ظاهر  همچنين  كوير،  اقليم  با 
قابل  مشاهده در محله مى باشد كه در برخى موارد نوسازى هاى فاقد 
كيفيت و نامقاوم، آسيب پذيرى كالبدى را نيز تشديد نموده است. 
و  محلى  افراد  مهاجرت  نظير  مسائلى  و  مشكالت  با  محله  همچنين 
با  اما  بوده (آرمان شهر، 1386)  مواجه  غيربومى  افراد  شدن  ساكن 
و  محله اى  زندگى  كيفيت  و  اجتماعى  انسجام  مسائل،  اين  وجود 
است.  نشده  كم رنگ  چندان  محله  افراد  در  تعلق  حس  آن  متعاقب 
هيئت  ازجمله  مردمى  گروه هاى  در  مى توان  را  امر  اين  نشانه هاى 
سازمان هاى  و  خيريه  امور  فهادان،  امناى  هيئت   فهادان،  عزادارى 

مردم  نهاد مشاهده نمود (مهدويه، 1391).
گروه هاى دوام، گروه هاى كوچك مردمى نيمه حرفه اى مى باشند 
كه پس از طى فرآيند انتخاب، آموزش و سازماندهى به عنوان اولين 

1. Wihick
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حلقه از زنجيره خودامدادى و دگرامدادى در حوادث، ايفاى نقش 
مى نمايند و عالوه بر مشاركت مستقيم در امداد و نجات، به هنگام 
وقوع حوادث، از نقش ويژه اى در ترويج فرهنگ ايمنى و تقويت 
ابعاد مختلف مديريت بحران پيش از وقوع حوادث نيز برخوردارند.

محله  اضطرارى  واكنش  داوطلب  گروه هاى  تشكيل  پروژه 
بنابراين  است.  شكل گرفته  داوطلبانه  فعاليت هاى  اصول  اساس  بر 
داوطلب مديريت بحران محله، فردى است كه به افزايش ايمنى در 
جامعه، با فعاليت در گروه سازمان يافته، اعتقاد دارد و در اين راستا 
عالقه مند به ارائه كمك هاى فيزيكى و فكرى به ساكنين محله بدون 
انتظار هيچ گونه نفع شخصى مى باشد. مهمترين ضرورت اين مقاله، 
خطرپذيرى باالى شهر يزد خصوصًا بافت هاى تاريخى در برابر زلزله 
و عدم توجه كافى به نقش گروه ها و سرمايه هاى اجتماعى در كاهش 

خطرپذيرى زلزله مى باشد.
سواالت زير نيز جهت پاسخگويى به اهداف مقاله در نظر گرفته 

شده است: 
آسيب هاى كالبدى و اجتماعى محله فهادان چيست؟. 1
شاخص هاى مرتبط با مكان گزينى ايمن پايگاه مديريت بحران . 2

چيست ؟
 طرح دوام فهادان در چند مرحله و با همكارى چه بخش هايى  . 3

اجرا شده است ؟
رويكرد جامعه محور در كاهش خطرپذيرى

يكى از رويكردهاى كاهش خطرپذيرى جوامع در برابر سوانح رويكرد 
جامعه محور است. در اين رويكرد مردم فعاالنه در فرايند شناسايى و 
تحليل خطرات ناشى از سوانح شركت مى كنند تا ضمن شناسايى 
خطرات، از ميزان آسيب پذيرى كاسته و ظرفيت هاى موجود را ارتقا 
رويكرد  اجزاى   (2002 لورنا،  نظر(  از   .(1389 جهانگيرى،  بخشند( 

جامعه محور عبارتند از:
مشاركت مردم. 1
الويت بندى گروه هاى آسيب پذير، خانواده ها و مردم در جامعه. 2
اقدامات كاهش خطر جامعه . 3

كاهش  منظور  به  جامعه محور  برنامه ريزى  ديگر  عبارت  به 
كاهش  براى  سانحه  وقوع  از  قبل  كه  است  فرايندى  خطرپذيرى 
خسارات و صدمات و با استفاده از منابع محلى صورت مى گيرد و 

اهداف اصلى آن شامل افزايش آگاهى مردم، كاهش آسيب پذيرى 
مديريت  و  تاريخى  بافت هاى  و  بناها  جمله  از  كالبدى  و  اجتماعى 
(جهانگيرى،  مى باشد  محلى  سازمان هاى  كمك  با  مقابله  عمليات 

 .(1389
در  موفقيت  براى  جامعه  مستقيم  مشاركت  رويكرد  اين  در 
اقدامات الزم براى كاهش خطرات ناشى از سوانح در همه سطوح 
مشاركت  مى باشد.  ضرورى  كامال  محلى  به ويژه  و  منطقه اى  ملى، 
از نظر لغوي به معني شركت كردن است. مشاركت، نوعي رفتار 
بر  مؤثر  حوادث  بر  تا  سازد  مي  قادر  را  آنان  كه  است  مردم  با 
زندگي شان تأثير قاطع بگذارند، به همين خاطر بايد از آزادي كامل 
و از جمله حق اظهار نظر برخوردار باشند و داراي اهميت و ارزش 
تلقي شوند (انصارى, 1379). مشاركت امدادى عملى است كه با 
نوعى همسويى ذهنى وعاطفى، با قصد،  نيت و اراده همراه است. 
خاص  ذهنى  معناى  نوعى  خود  عمل  براى  كننده  مشاركت  افراد 
خود  به  كمك  مادى(  ارزشهاى  واجد  را  آن  رو  همين  از  و  قائلند 
و جامعه خود)، ارزش معنوى و نمادين ( كمك به همنوع، رضاى 

خداوند و ...) مى دانند (عنبرى، 1383).
مديريت بحران در محله ها: تشكيل گروه هاى داوطلب واكنش 

اضطرارى محله (دوام)
تجارب حاصل از بحران هاى گذشته نشان مى دهد كه انجام عمليات 
واكنش اضطرارى مقابله با بحران به تنهايى از عهده دولت خارج بوده و 
اجراى عمليات موفق و كاهش خسارت و تلفات توسط سازمان هاى 
مسئول تنها در سايه تالش هاى گروهى جامعه امكان پذير مى باشد. در 
جوامعى كه به تدوين برنامه آمادگى پيش از بحران مبادرت ورزيده اند 
ميزان تلفات و عدم هماهنگى در انجام وظيفه محوله به نحو چشمگيرى 
كاهش يافته است. عالوه بر اين تجربيات زلزله هاى بزرگ گذشته نشان 
مى دهد كه درصد زيادى از قربانيان توسط اعضاى خانواده، همسايگان 
بًا مردم عادى اطالعات  و يا افراد هم محله اى خود نجات  يافته اند، اما غال
كمى در خصوص نجات افراد از زير آوار كه كارى تخصصى است، 
دارند. عالوه بر بيرون كشيدن آسيب ديدگان از زير آوار، اقدامات ديگر 
حياتى براى نجات جان آنها ضرورى است كه انجام صحيح آنها نياز 
بعضى  در  حاضر  حال  در  دارد.  سازماندهى  و  تجهيزات  آموزش،  به 
در  اضطرارى  واكنش  داوطلب  گروه هاى  ساختار  دنيا  بزرگ  شهرهاى 
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مى باشد(حسينى، 1387،  حال  توسعه  در  و  شكل گرفته  محله  سطح 
ص 105).

گروه هاى دوام، گروه هاى كوچك مردمى نيمه حرفه اى مى باشند 
كه پس از طى فرآيند انتخاب، آموزش و سازماندهى به  عنوان اولين 
حلقه از زنجيره خودامدادى و دگرامدادى در حوادث، ايفاى نقش 
مى نمايند و عالوه بر مشاركت مستقيم در امداد و نجات، به هنگام 
وقوع حوادث، از نقش ويژه اى در ترويج فرهنگ ايمنى و تقويت 
ابعاد مختلف مديريت بحران پيش از وقوع حوادث نيز برخوردارند. 
پروژه تشكيل گروه هاى داوطلب واكنش اضطرارى محله بر اساس 
داوطلب  بنابراين  است.  شكل گرفته  داوطلبانه  فعاليت هاى  اصول 
مديريت بحران محله فردى است كه به افزايش ايمنى در جامعه با 
فعاليت در گروه سازمان يافته اعتقاد دارد و در اين راستا عالقه مند 
انتظار  بدون  محله  ساكنين  به  فكرى  و  فيزيكى  كمك هاى  ارائه  به 

هيچ گونه نفع شخصى مى باشد.

روش 
به  منظور رسيدن به اهداف مقاله، در جمع آورى داده ها از روش هاى 
كتابخانه اى و ميدانى و نيز از مستندات پروژه هاى اجرايى استفاده 
پايگاه  مكان يابى  نقشه هاى  تهيه  به  منظور  همچنين  است.  شده 
مكان يابى  در  موثر  زيرشاخص هاى  و  شاخص ها  بحران،  مديريت 
پايگاه، مشخص و به  منظور تعيين اولويت و سطح اهميت هر يك 
از اليه هاى فوق، پرسش نامه اى تهيه و  ميان عده اى از صاحب نظران، 
كارشناسان و مديران شهرى توزيع گرديد. درنهايت، نظر اين افراد،  به 
ضريبى تبديل شده كه  به  عنوان ضريب وزنى براى تلفيق اليه هاى 

مختلف، در  GIS مورد استفاده قرار گرفته است.
محدوده مورد مطالعه

محدوده مورد مطالعه، محله فهادان در شهر يزد است. اين محله داراى 
ابوالقاسم،  شاه  يوزداران (فهادان)،  كشكنو،  نام هاى  به  محله  زير   12
قيصر، دو منار، دروازه  قديم،  ساعت، شهر قلعه اى  نو، وقت و  بازار 
همچنين  و  بوده  ابوالقاسم  شاهزاده  و  دارالشفا  پلك،  سر  شاهى، 
در  ساكن  جمعيت  تعداد  و  هكتار   113,66 معادل  محله  مساحت 
محله 7143 نفر تخمين زده شده است.  شكل 1 محدوده محله فهادان 

نشان مى دهد (فالح على آبادى،1390).

شكل 1. محدوده محله فهادان در بافت تاريخى يزد (فالح 
على آبادى،1390)

مكان گزينى ايمن پايگاه مديريت بحران محله 
به  منظورمكان گزينى ايمن پايگاه مديريت بحران در جهت ارتقاء كارامدى 
و بهره بردارى از آن الزم است ضوابط و معيارهاى مكان يابى به  گونه اى 
گسترش  و  اقدامات  شدن  عملياتى  هرچه  موجبات  كه  گردد  تنظيم 
ص   ،1390 ، تواليى  و  عراقى  (شجاع  كند  فراهم  را  آنها  تأثيرگذارى 
42). در نهايت مكان هاى مناسب در قالب خروجى فرايند مكان يابى 
در اختيار مديران و تصميم گيران نهايى قرار گيرد تا اين افراد بر اساس 
سياست هاى موجود و اولويت هاى هر يك از نتايج، گزينه هاى مناسب را 

انتخاب كنند (مهدى پور و مسگرى ، 1386، ص 2).
عالوه  فهادان،  محله  در  بحران  مديريت  پايگاه  ايجاد  از  هدف 
بر انجام فعاليت هاى مرتبط با تشكيل گروه دوام محله و برگزارى 
كالس هاى آموزشى تيم، ايجاد پايگاهى است كه بستر عملياتى و 
تاكتيكى مناسب براى تحقق اقدامات پيشگيرى، آمادگى و مقابله 
در  باشد.  بزرگ  طبيعى  بحران هاى  به ويژه  مختلف  بحران هاى  در 
امن  مكان هاى  شناسايى  پروژه،  شروع  نقطه  پايگاه،  اين  مكان يابى 
در محله فهادان مى باشد كه اين امر مبتنى بر بهره بردارى از حداكثر 

امكانات و قابليت هاى موجود در محله است.
با  پايگاه،  مناسب  مكان  انتخاب  و  بررسى  اينكه  به  توجه  با 
توجه به تنگناهاى موجود و لزوم در نظر گرفتن پارامترهاى متعدد، 
موضوعى بسيار حساس و دشوار است، از روش هاى كامپيوترى و 
شرايط  پيچيدگى  كه  است  واضح  اما  شد؛  استفاده  مختلف  آمارى 
پس از بحران، حاصل تركيب عوامل متعددى است. به اين منظور 
سعى شده است كه برخى عوامل موجود و مؤثر در ايجاد بحران هاى 
احتمالى و توان مقابله براى بررسى مكان ايمن پايگاه منظور گردد و 
از سيستم اطالعات جغرافيايى به  عنوان ابزارى توانمند در مديريت 

و تجزيه  و تحليل داده هاى مكانى استفاده شود.
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تحقيق شاخص هاى مكان يابى پايگاه مديريت بحران
مكان يابى فرايندى است كه عوامل و معيارهاى بسيارى در آن دخيل 
مى شوند. بديهى است ارزيابى تمامى عواملى كه مى توانند در انتخاب 
نگوييم  اگر  كه  است  عملى  باشند،  مؤثر  كاربرى  يك  بهينه  مكان 
غيرممكن، بسيار دشوار است. لذا دراين  بين فرايندى مى تواند به نتيجه 
مطلوب رهنمون گردد كه بتواند تمامى عواملى كه بيشترين تأثير را در 
انتخاب مورد نظر خواهند داشت، مدل كند. اين رويكرد مستلزم شناخت 
دقيق كاربرى مذكور و محله منطقه مورد نظر است (بهرام پور و به مانيان، 
1391، ص 4). در ادامه پس از بررسى شاخص هاى مكان گزينى ازنظر 
تعدادى از صاحب نظران و محققان، شاخص هاى مرتبط با مكان گزينى 

پايگاه مديريت بحران محله فهادان تشريح مى شود:
جدول 1. شاخص هاى اصلى مكان يابى، (مأخذ: بهرام پور و بمانيان، 

1391، ص 5).
معيارهارديفمعيارهارديف

ويژگى هاى ارتباطى2ويژگى هاى بافت شهرى1

ويژگى هاى عدم  همجوارى4ويژگى هاى همجوارى3
ويژگى هاى روابط اندازه اى6ويژگى هاى شامل بودن5

شاخص هاى مكان يابى به نوع خدمات و مشخصات آن ها بستگى 
دارند كه مطابق با مراحل مختلف مى توانند در فرايند تصميم تغيير 
كنند (پرهيزكار , 1376، ص 54(. درنتيجه با توجه به كاركردها 
اين  مكان يابى  شاخص هاى  بحران،  مديريت  پايگاه  ويژگى هاى  و 
مكان يابى  اصلى  شاخص هاى  قالب  در  به  نوعى  مى تواند  پايگاه، 
به  عنوان  شهرى  بافت  ديگر  طرف  از  شوند.  تبيين  و  معرفى  شده 
بستر فراگيرى اين پايگاه، نقش بسزايى در تعيين مكان آن خواهد 

داشت (بهرام پور و بمانيان، 1391، ص 6-7 ).
جدول 2. پارامترهاى قابل  بررسى جهت مكان يابى پايگاه هاى پشتيبانى 

چندمنظوره مديريت بحران(مأخذ: گزارش سازمان پيشگيرى و 
مديريت بحران شهر تهران، 1383)

شاخص هاى مرتبط با 
هزينه ها

هزينه هاى حمل ونقل، توزيع نيروى كار، مكان عرضه 
منابع، انگيزش و يا سيستم هاى مالياتى

نواحى بازار، توزيع فضايى تقاضا، شبكه توزيعشاخص هاى مرتبط با تقاضا
شخص هاى محلى و 

منطقه اى
تسهيالت بيرونى، دسترسى مالى در نواحى، عرضه 

انرژى، دسترسى به زمين و ...

مشخصات سياسى، اجتماعى، فرهنگى و امنيتى، شاخص هاى غيراقتصادى
شرايط و محدوديت هاى حقوقى (قضايى)

فرايند مكان يابى پايگاه مديريت بحران محله فهادان
به  منظور مكان يابى پايگاه مديريت بحران محله فهادان ابتدا منطقه 
در  مؤثر  پارامترهاى  سپس  است.  قرارگرفته  مطالعه  نظرمورد  مورد 
آن  از  پس   و  گرديده  مشخص  و  بررسى  كاربرى  اين  مكان يابى 
نقشه هاى  ادامه  در  شده اند.  آماده سازى  و  تهيه  اطالعاتى  اليه هاى 
فاكتور فازى بر اساس استاندارهاى تعريف  شده، تهيه گرديده، سپس 
مراتبى  سلسله  تحليل  از  استفاده  با  اطالعاتى  اليه هاى  به  وزن دهى 
اساس  بر  فاكتور  نقشه هاى  نهايت  در  و  گرفته  صورت  شده،  انجام  
اجرايى  مراحل  شكل (2)  در  شده اند.  تلفيق  يكديگر  با  اليه ها  وزن 

كار نمايش داده  شده است.

شكل 2. مراحل مكان يابى پايگاه مديريت بحران محله فهادان 
(مأخذ: نگارندگان)

پايگاه  مكان يابى  در  مؤثر  عوامل  فهادان،  محله  بررسى  از  پس 
مديريت بحران آن محله در شاخص هاى زير انتخاب و خالصه مى شوند:

تراكم جمعيت• 
مشخصات زمين شناسى• 
مشخصات كالبدى بافت• 
دسترسى به شبكه ارتباطى• 
همجوارى با كاربرى هاى سازگار• 
رعايت حريم با كاربرى هاى ناسازگار• 

بررسى محله فهادان

تلفيق

انتخاب و آماده سازى اليه هاى اطالعاتى

تهيه نقشه هاى فاكتور فازى

تركيب خروجى هاى حاصل از مدل هاى تلفيق

انتخاب مكان مناسب پايگاه مديريت بحران محله

رعايت 
حريم با 

كاربرى هاى 
ناسازگار

همجوارى با 
كاربرى هاى 

سازگار

دسترسى 
به شبكه 
ارتباطى

مشخصات 
كالبدى 
بافت

تراكم 
جمعيتى

مشخصات 
زمين 
شناختى
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به  معرفى شده  شاخص هاى  پايگاه،  مكانى  نقشه  تهيه  به منظور 
زيرشاخص هايى تقسيم بندى شدند كه اين زيرشاخص ها در جدول 

(3) آورده شده اند. 

جدول 3. شاخص ها و زير شاخص هاى مؤثر در مكان يابى پايگاه 
مديريت بحران محله فهادان

زير شاخصشاخص
تراكم جمعيتىتراكم جمعيت

شيب منطقهمشخصات زمين شناسى

مشخصات كالبدى بافت
مساحت مناسب

قدمت

دسترسى به شبكه ارتباطى
راه شريانى درجه يك
راه شريانى درجه دو

هم جوارى با كاربرى هاى سازگار

نزديكى به مراكز درمانى
فاصله از ايستگاه هاى آتش نشانى

فاصله از فضاهاى باز
فاصله از مراكز نيروى انتظامى

رعايت حريم با كاربرى هاى 
ناسازگار

فاصله از پمپ بنزين
قنات

به  منظور تعيين اولويت و سطح اهميت هر يك از اليه هاى فوق، 
پرسش نامه اى تهيه و در ميان  عده اى از صاحب نظران، كارشناسان 
ضريبى  به  افراد،  اين  نظر  نهايت  در  شد.  توزيع  شهرى  مديران  و 
تبديل گرديد كه به  عنوان ضريب وزنى براى تلفيق اليه هاى مختلف 
در GIS مورد استفاده قرار گرفته است. جدول (4) ميزان ضرايب 

تلفيق اليه ها را نشان مى دهد:

جدول 4. ضريب وزنى عوامل مؤثر در مكان يابى پايگاه مديريت 
بحران محله فهادان به منظور تلفيق (مأخذ: نگارندگان)

رعايت 
حريم

همجوارى 
كاربرى 
سازگار

دسترسى به 
شبكه ارتباطى

مشخصات 
كالبدى

تراكم 
جمعيتى

مشخصات 
شاخصزمين شناختى

پمپ بنزين+ 
قنات

آتش نشانى+ 
فضاى سبز و 
باز+ بيمارستان

راه هاى 
شريانى درجه 

2 + 1

مساحت 
مناسب

تراكم 
زير شاخصشيبجمعيتى

ضريب وزنى0/16080/22320/21680/12340/19260/0832

استفاده از نقشه هاى GIS موجود و مرتبط با مكان گزينى مناسب 
و ايمن پايگاه مديريت بحران با استفاده از نرم افزارهاى مبتنى 

GISبر
ويژگى هاى  زدن  پيوند  علت  به  جغرافيايى  اطالعات  سيستم 

فضايى  تحليل هاى  توانايى  عوارض،  فضايى  ويژگى هاى  با  مكانى 
با دخالت ويژگى هاى مكانى را فراهم ساخته است. آناليز وزنى به 
 عنوان يكى از روش هاى تحليل فضايى در (GIS) با تحليل اليه هاى 
اطالعاتى و هم پوشانى آنها باقابليت وزن دار كردن اليه است. در اين 
روش، اليه هاى اطالعاتى بنا به اهميت و اوزان آنها مورد تحليل و 

بررسى قرار مى گيرند.
و  بحران  مديريت  تعيين شاخص هاى مكان يابى پايگاه  از  پس 
ضريب وزنى هر يك از آنها، اليه هاى اطالعاتى، جهت انجام تحليل 
و  معيارها  از  يك  هر  اين  ترتيب  به   و  شدند  آماده سازى  نهايى، 
حريم هاى مربوط به آنها با توجه به ارزش گذارى و وزن دهى انجام  
شده، به  صورت اليه هاى اطالعاتى سازماندهى شدند و با استفاده از 
فهادان  محله  بحران  مديريت  پايگاه  نقشه مكان يابى   ،(GIS) سامانه 
توليد گرديد. نقشه نهايى تهيه  شده پس از طى مراحل فوق الذكر، در 

شكل 3 نشان داده شده است. 
در اين نقشه، پهنه هاى با رنگ خاكسترى نشان دهنده مكان هايى 
هستند كه براى مكان پايگاه مديريت بحران، نامناسب مى باشند و 
كه  پهنه هايى  ندارند.  را،  انتخاب  براى  شده  ذكر  الزم  شاخص هاى 
مناسب  نسبتًا  منظور  اين  براى  شده اند،  داده   نمايش  سبز  بارنگ 
هستند و پهنه هايى كه بارنگ قرمز نمايش داده  شده اند، براى مكان 

پايگاه كامًال مناسب مى باشند.

شكل 3. نقشه مكان يابى پايگاه مديريت بحران (مأخذ: نگارندگان)

بررسى مناسب ترين مكان ها با توجه به نقشه ها و ويژگى محله و 
در نهايت انتخاب بهترين گزينه

نقشه   در  مناسب  كامًال  پهنه ى   از  گرفته  شده  نظر  در  نقاط 
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حسينيه  جامع،  مسجد  بحران،  مديريت  پشتيبانى  پايگاه  مكان يابى 
كيوان،  لرد  حسينيه  رضوى،  مهد  يگان،  ساختمان  فهادان،  جديد 
درمانگاه على اصغر و حسينيه قزيك مى باشد. در اين  بين حسنيه ها، 
خوبى را فراهم مى آوردند  دارند دسترسى  به دليل فضاى بازى كه 
جامع  مسجد  نمى باشند.  مناسبى  محل هاى  پايگاه،  عنوان  به   ولى 
ازلحاظ كالبدى نسبتًا ايمن مى باشد اما از لحاظ دسترسى و مناسبات 
اجتماعى براى اين منظور مناسب نمى باشد. درمانگاه على اصغر نيز 
از لحاظ ايمنى كيفيت مناسبى دارد اما از لحاظ اجتماعى و ارتباطى 
مناسب پايگاه نيست. با توجه به كاركرد پايگاه و مسائل مديريتى 
و آموزشى، ساختمان يگان به  عنوان پايگاه مديريت بحران (پايگاه 
دوام) محله فهادان، تقريبًا مناسب است اما به دليل مسائل اجتماعى 
درون بافتى و اعتماد اندك مردم محلى به ميراث فرهنگى، اين محل 

ازلحاظ اجتماعى مورد اعتماد مردم محله نمى باشد.
طرح دوام در محله فهادان 

طرح دوام، طرحى است كه با مشاركت شهردارى و دانشگاه يزد در 
پنج فاز براى توانمندسازى جوامع محلى براى مقابله با وقوع بحران 
به صورت پايلوت در محله فهادان يزد اجرا شد. اين طرح از ابتداى 
حلقه هاى  ايجاد  آن  ويژگى هاى  از  يكى  و  گرديد  آغاز  سال 1393 
اتصال ميان شهروندان و ساختارهاى سازمانى مديريت بحران است 
كه اين امر با تشكيل پايگاه دوام در سراى محالت به تحقق مى رسد. 
بر  را  ضرورى  اقدامات  اضطرارى  و  بحرانى  شرايط  در  پايگاه ها  اين 
به  ورود  اينكه  به  توجه  با  مى دهند.  انجام  خود  وظايف  شرح  حسب 
بافت تاريخى، در مواقع بحران به دليل معمارى و وجود معابر باريك 
محلى  جوامع  آموزش  نيست،  ممكن  سهولت  به  آن  عرض  كم  و 
«داوطلبان  عبارت  مخفف  دوام  بكاهد.  خسارت  شدت  از  مى تواند 
واكنش اضطرارى محله» است، كه در مواقع زلزله، سيل، آتش سوزى 
و غيره، اعضاى اين گروه، با استفاده از تجهيزاتى كه در اختيار دارند، 
در 72 ساعت اوليه وارد عمل شده و اطفا حريق، نجات مصدومين، 
آواربردارى و احيا را انجام مى دهند. اعضاى گروه دوام محله فهادان 
جوانان،  گروه  چهار  به  اضطرارى  غير  ايام  در  مى باشند  نفر  كه 40 
بانوان، محله ايمن و آموزش و اطالع رسانى تقسيم شده اند كه هركدام 
وظايفى را بر عهده دارند. از مهمترين اهداف اين طرح مى توان موارد 

زير را  نام برد: 

دگرامدادى  و  خودامدادى  ايمنى  فرهنگ  ارتقاي  و  ترويج   -
شهروندان؛

- ايجاد و تقويت آمادگى شهروندان با تأكيد بر حوادث طبيعى؛
- همكارى اثربخش شهروندان با سازمان هاى واكنش اضطرارى؛

در  شهروندي  ظرفيت هاي  و  انگيزش  بهينه  همگرايي  و  عملكرد   -
مراحل مختلف مديريت جامع بحران؛

- ايجاد زمينه مناسب براى جلب مشاركت مختلف مردم در شرايط 
بحرانى

تعريف چارت سازمانى پايگاه مديريت بحران محله
مدير برنامه تيم دوام، شهردارى يزد تعيين  شده و ساير سازمان هاى 
امدادى مربوط و نيز رابط هاى اين سازمان ها، در هيأت اجرايى تيم 
دوام گنجانده  شده اند كه تصميم هاى مرتبط با گروه، با همكارى آنها 
اتخاذ خواهد شد. به  منظور تمركززدايى فعاليت ها جهت بهبود انجام 
امور مرتبط با تيم دوام در هر يك از مناطق شهرى هماهنگ كننده 
برنامه هاى اين تيم در نظر گرفته  شده است كه هماهنگ كننده تيم 
دوام مناطق مختلف، به  عنوان رابط آنها با هيأت اجرايى خواهد بود. 
در نهايت هر منطقه، گروه مديريتى دوام براى خود خواهد داشت كه 
رهبر گروه هاى دوام محالت زير نظر آنها فعاليت خواهند كرد. افراد 
داوطلب هر محله در چهار گروه تقسيم بندى خواهند شد و به وظايف 

محوله زير نظر رهبر هر گروه خواهند پرداخت.
الزم به توضيح است كه چارت حاضر با توجه به چارت سازمانى 
مديريت بحران شهر تهران و كشورهاى مختلف و همچنين با توجه 
برنامه،  اين  مجرى  كشورهاى  در  محله  داوطلب  تيم هاى  چارت  به 

طراحى، بومى سازى و پيشنهاد گرديده است.
يك  در  پايلوت  به صورت  حاضر  برنامه  اينكه  به  توجه  با 
در  توصيف  شده  اجرايى  هيات  است،  انجام  شده  يزد  شهر  از  محله 
دوام  تيم  فعاليت هاى  و  مى شود  تشكيل  محله  در  سازمانى،  چارت 
تيم  تشكيل  ادامه  در  تا  داد.  خواهد  توسعه  و  كرده  برنامه ريزى  را 
دوام در شهر يزد، چارت سازمانى توصيف  شده، تحقق يابد. الزم به 
توضيح است كه در حال حاضر رابط بين سازمان هاى مختلف در 

برنامه هاى تيم دوام، گروه مجرى پروژه پايلوت مى باشد.
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شكل 4. چارت پيشنهادى سازمانى تيم دوام

نقشه تخليه اضطرارى محله فهادان
محله  اضطرارى  تخليه  نقشه  دوام  تيم  نياز  مورد  موارد  از  يكى 
مى باشد. همان طور كه در نقشه مكان يابى مشهود است، قسمت هاى 
قرمزرنگ، مكان هاى امن محله به شمار مى آيند كه مسيرهاى تخليه 

نيز به سمت اين مكان ها پيش بينى شده است.

شكل 5. نقشه تخليه اضطرارى محله فهادان

مراحل اجرايى طرح
اين طرح، با برگزارى نمايشگاه در محله فهادان آغاز شد. اين نمايشگاه 
برگزار  طرح  در  شركت  براى  محله  مردم  مشاركت  جلب  به  منظور 
گرديد كه شامل غرفه هاى آتش نشانى، هالل احمر، شهردارى، ميراث 
فرهنگى، نقاشى روى صورت مخصوص كودكان و غرفه دوام بود. در 

اين مرحله 50 نفر از اهالى براى شركت در طرح، عضوگيرى شدند 
كه مشاركت بانوان در مقايسه با آقايان بيشتر بود. به منظور باالبردن 
پايان  در  آقايان،  حضور  خصوص  به  محلى  مردم  بيشتر  مشاركت 
اجراى  داليل  قديمى محله،  خانه هاى  از  يكى  در  روضه  خوانى  مراسم 
طرح، مطرح مى  گرديد. بعد از طى اين مراحل40 نفر براى دريافت 
آموزش هاى مورد نياز جذب شدند. اين آموزش  ها شامل آموزش هاى 
امدادى از جمله انجام كمك هاى اوليه، آتش نشانى، مديريت بحران 
در  مذكور  كالس هاى  كه  است.  بوده  فرهنگى  ميراث  از  حفاظت  و 
محل پايگاه دوام -مهدرضوى- تشكيل شدند و پس از پايان دوره ها، 
مراحل  اتمام  از  بعد  و  گرديد  برگزار  تيم  ارزيابى  جهت  آزمونى 
آموزشى، به اعضاى آموزش ديده محله، كاله ايمنى، جعبه كمك هاى 

اوليه و ساير وسايل امدادرسانى الزم در مواقع بحرانى اهدا گرديد.

شكل 6.  تشكيل پايگاه دوام – مهدرضوى

شكل 7.  برگزارى جلسه ، با گروه هاى مردمى محله با سازمان هاى 
مربوط اعم از شهردارى، ميراث فرهنگى، شوراى شهر و دانشگاه

قابل ذكر است كه طى انجام اين پروژه گروه هاى مردمى محله 
شوراى  فرهنگى،  ميراث  شهردارى،  از  اعم  مربوط  سازمان هاى  با 
شهر و دانشگاه چندين جلسه برگزار كردند و مسئوالن با مشكالت و 
مسائل اين محله آشناتر شدند. اين امر منجر به انجام فعاليت و توجه 
بيشتر سازمان هاى دولتى به اين منطقه شد. عالوه بر اين حضور و 
مشاركت مردم در اين پروژه، باعث افزايش آگاهى ايشان چه در 
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بعد مسائل مرتبط با بحران و چه در بعد مسائل مرتبط با محله شد. 
عالوه بر آموزش هاى تئورى،  آموزش به صورت عملى نيز برگزار 
شد و به  منظور تمرين عملى، آموزش هاى مذكور يك مانور زلزله 
و آتش سوزى در محله با همكارى سازمان آتش نشانى، اورژانس، 

ميراث فرهنگى و شهردارى و اعضاى تيم دوام برگزار گرديد.

شكل 8. آزمون مرحله اول دوره اموزشي

شكل 9.  مراسم روضه خواني در محله فهادان

مانور گروه دوام در محله فهادان – شهريزد
مانور پناه گيرى صحيح، تخليه، اطفا حريق و اسكان اضطرارى

انسجام  و  شهروندان  بيشتر  هرچه  منظورآمادگى  به  طرح،  اين 
گروه  دوام محله فهادان، به هنگام بروز بحران  و بالياى طبيعى در 
نظر گرفته شد. اعضاى گروه دوام در محدوده آموزش هاى خود در 

اين طرح مشاركت كردند. 
هدف از اجراي اين مانور، تمرين فرايند تخليه شهروندان پس 
از وقوع بحران و يا در زمان هاي احتمال وقوع بحران بود كه طي 
آن، شهروندان آموزش مى ببينند و تمرين مي كنند كه ازكوتاه ترين 
وامن ترين مسير به سمت مراكز سرپوشيده يا فضاهاي باز امن، كه 
اسكان  موقت  طور  به  و  كنند  حركت  است،  شده  شناسايي  قبل  از 

يابند.
طي اين مانور، با فرض وقوع زلزله و حوادث جنبى آن، عمليات 
وسايل  به  آنان  تجهيز  و  داوطلبان  گروه هاي  ساماندهي  و  تشكيل 

عمليات  صحنه  در  حضور  سپس  و  انجام  گروه  اين  امدادونجات 
تمرين مى شود. شهروندان داوطلب پس از آنكه توسط سرگروه هاي 
مختلف  دردسته هاي  شدند،  مطلع  فرضي  حادثه  وكيف  كم  از  خود 
سمت  به  امدادونجات  وسايل  و  واحد  يونيفورم هاي  وبا  تقسيم 
از  كمك  دريافت  بدون  و  كردند  حركت  حادثه  فرضي  محل هاي 
نيروهاي رسمي امدادگر، براساس آموزش هايي كه ازقبل فراگرفته 
اند، بهترتيببه اجراي عمليات محصور ساختن محدوده حادثه با نوار 
خطر، مداواي جراحت هاي سطحي همشهريان محله خويش،  اطفاء 
حريق هاي محدود و اطالع رساني به اهالي محله درمورد مخاطرات 
احتمالي پرداختند و با استفاده از برانكارد مجروحان را به محل امن 
منتقل كردند و به مداواي اوليه آنان پرداختند و در ادامه عمليات به 
همكاري با گروه هاي رسمي امدادگر همچون ماموران آتش نشاني،  

هالل احمر و اورژانس پرداختند.
اساس  مانور  بر  اين  برگزارى  شد،  ذكر  قبال  كه  همانگونه 
انجام  كه  شد  زلزله انجام  پيوستن  وقوع  به  و  فرضى  سناريويى 

عمليات زير از ازجمله اقدامات اجرايى آن بود: 
به صدا در آوردن آژير مانور • 
حمل مصدومين از داخل منازل توسط گروه دوام• 
انتقال مصدومين به داخل چادرهاى امداد• 
پانسمان مصدومين توسط گروه دوام• 
حضورنيروى انتظامى، اورژانس، اداره گاز و آتشنشانى درمانور• 
امدادرسانى مأمورين آتش نشانى و اداره گاز و اطفاء حريق هاى • 

كوچك توسط گروه دوام
حضور نيروى انتظامى در مانور و دستگيرى مجرمين فرضى• 
استقرار ساكنين در محل اسكان اضطرارى• 

شكل 10.  برگزاري مانور در كنار حسينيه شاه ابوالقاسم

ديگر  محله هاى  در  انجام  و  تعريف  قابليت  پروژه هايى  چنين 
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شهر به منظور ارتقاء و باال بردن قابليت پاسخگويى افراد محله به 
سوانح طبيعى را دارد و پايگاه مديريت بحران قابليت اجرايى شدن 

و تشكيل در همه محالت شهر را دارا است.
برنامه پايانى طرح و معرفى اعضا دوام

مراسم اختتاميه طرح دوام محله فهادان در تاريخ 1394/12/15 
كه به منظور اطفاء حريق، نجات مصدومين، آواربردارى و احيـا در 
زمان هاى بحران، آموزش داده شده، با حضور پروفسور فالحى رئيس 
گروه بازسازى پس از سانحه دانشگاه شهيد بهشتى ، معاون عمرانى 
استاندارى يزد، شهردار يزد، قائم مقام شهردار و معاون برنامه ريزى 
دانشكده  رئيس  آيت اللهى  دكتر  تهران،  يزد،  شهردارى  وتوسعه 
كشفى پورسرپرست  شهردارى،  يك  منطقه  مدير  ،كشفى  معمارى 
ناحيه تاريخى يزد ، مهدويه مدير اجرايى طرح دوام و اعضاى گروه 

دوام به انجام رسيد.
در اين مراسم بعد از تالوت ايات قرآن كريم، پروفسور فالحى 
از  كوتاه  مستندى  نهايت  در  و  كردند  سخنرانى  آيت اللهى  دكتر  و 
اعضاى  به  سانحه،  با  مرتبط  كتاب هايى  و  شد  پخش  پروژه  كل 
آيت اللهى  دكتر  فالحى،  پروفسور   ، عظيم زاده  مهندس  توسط  دوام 

و مهندس مهدويه داده شد. 
در اين مراسم پروفسور فالحى در سخنرانى خود  بيان كردند 
عنوان  به  يزد  شهر  كه  است  اين  آينده  در  پروژه،  اين  از  هدف  كه 
با   كه  است  اميد  و  شود  مطرح  جهان  در  ايمن  خشتى  شهر  اولين 
احمر  هالل  آتش نشانى،  مانند  تخصصى  سازمان هاى  همكارى 
موجب  كيفيت،  ارتقاى  بر  عالوه  طرح،  اين  اجراى  غيرهدر  و  
البته  شويم.  تخصصى  سازمان هاى  ميان  گروه ها  اين  شدن  شناخته 
هويت هاى  در  گسست  احتمال  دارد.  هم  ضعفى  نقاط  طرح،  اين 
فردى و گروهى، مشخص نبودن وظايف اعضا در زمان عادى، نياز 
به پايدارسازى گروه هاى دوام به صورت مداوم و عدم رقابت هاى 
فردى و گروهى ميان اعضاى دوام از جمله نقاط ضعف طرح دوام 
است. كه در حال آسيب شناسى بوده تا مشكالت رفع شود. همچنين 
انتظار مى رود كه طرح تحول اين طرح را با كمك شهردارى يزد 
و  عادى  زمان  در  دوام  اعضاى  فعاليت  شود.  اجرايى  محالت   در 
اصالح  تشويقى،  و  انگيزشى  نظام  طراحى  حوادث،  وقوع  از  قبل 
ساختارى و چابك سازى گروه ها، پيش بينى نظام رشد و ارتقا اعضا، 

سازمانى  هويت  ايجاد  است.  دوام  تحول  طرح  محورهاى  جمله  از 
دوام، گردهمايى بزرگ دوام، انتشار نشريه، شركت در مسابقات، 
و  اطالع رسانى  و  حوادث  گزارش  ارائه  آموزشى،  دوره هاى  اجراى 
فعاليت در شبكه اجتماعى دوام هم از جمله برنامه هايى است كه به 

زودى اجرايى خواهد شد.

شكل 11.  اهدا كتاب به اعضاي گروه دوام توسط مسئولين

شكل 12. ارائه پاورپورنت توسط پرفسور فالحي

نتيجه گيرى
جاذبه هاى •  از  برخوردارى  عليرغم  يزد  شهر  تاريخى  بافت 

گردشگرى فراوان، با مشكالت زيادى روبروست. عدم وجود سازه 
مطمئن در ابنيه به  واسطه قدمت زياد، عرض كم معابر به دليل 
ارگانيك بودن بافت، ظاهر فرسوده ساختمان ها و در برخى موارد 
نوسازى هاى فاقد كيفيت و نامقاوم، آسيب پذيرى كالبدى محله 

را تشديد نموده است.
ديگر •  جانب  از  يزد  شهر  تاريخى  بافت  كالبدى  فرسودگى 

نظير  مسائلى  آن  به  شهرى  مديريت  و  مسئولين  كم توجهى 
موجب  را  غيربومى  افراد  شدن  ساكن  و  محلى  افراد  مهاجرت 

شده است.
وجود انسجام اجتماعى و كيفيت زندگى محله اى و متعاقب آن • 
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حس تعلق در ساكنان بومى محله را مى توان در گروه هاى مردمى 
ازجمله هيئت عزادارى فهادان، هيئت امناى فهادان، امور خيريه و 

سازمان هاى مردم نهاد مشاهده نمود.
استفاده از نيروهاى مردمى و محلى در جلب مشاركت و ايجاد • 

اعتماد بين گروه دوام و مردم محله فهادان بسيار موثر بوده است.
برنامه هاى •  مانند  بومى  و  محلى  برنامه هاى  ساير  از  بهره مندى 

عزادارى و خيريه به منظور معرفى گروه دوام و جلب مشاركت 
عمومى به پيشبرد اهداف طرح كمك شايانى نموده است.

وسازمان هاى •  مسئوالن  به  محله  مردم  اندك  اطمينان  دليل  به 
دوام  گروه  فهادان،  محله  با  مرتبط  برنامه هاى  درباره  مرتبط 
به  نسبت  طرح  شروع  از  قبل  فراوان  هزينه  و  وقت  صرف  با 

اعتمادسازى و تشريح برنامه هاى خود همت گماشت.
جلب •  و  معرفى  به  منظور  محله  در  دوام  نمايشگاه  برگزارى 

مشاركت مردم براى شركت در طرح بسيار موثر است.  
عملى، •  تئورى،  آموزش هاى  انواع  از  استفاده  مى رسد  نظر  به 

برگزارى آزمون و مانور در پيشبرد اهداف آموزشى طرح دوام 
مثمر ثمر باشد.

به نظر مى رسد استفاده از نيروهاى متخصص هر رشته به منظور • 
و  آموزش  كيفيت  رفتن  باال  باعث  دوام  آموزشى  مفاد  تدريس 

رضايت مندى شركت كنندگان در طرح مى شود.
برگزارى مانور به منظور ارتقاء و باال بردن قابليت پاسخگويى • 

مباحث  عملى  تمرين  بر  عالوه  طبيعى،  سوانح  به  محله  افراد 
تئورى، انجام اين كارگروهى حس اعتمادبه نفس را در اعضاى 

گروه باال مى برد.
بستگى •  چيز  سه  به  محله  اضطرارى  واكنش  گروه  برنامه  آينده 

دارد: 
1- بودجه

 2- حمايت از طرف سازمان ها
 3- مشاركت اعضا گروه

همچنين قابل ذكر است كه عالوه بر تخصيص ساليانه بودجه به 
تيم  بايستى پرسنلى براى برنامه ى  حمايت از آن،  طرح، به منظور 
نيز، در هر يك از سازمان ها وجود داشته باشد تا آموزش هاى مداوم 

به اعضا آن ارائه  شود.

 •– فهادان  محله  بحران  مديريت  پايگاه  انتخاب  مى رسد  نظر  به 
بحران،  مديريت  مختلف  فاكتورهاى  اساس  بر  دوام-  پايگاه 
مكان  بهينه ترين  انتخاب  در  اجتماعى  و  كالبدى  زمين شناختى، 

موثر است.
احتمال گسست در هويت هاى فردى و گروهى، مشخص نبودن • 

گروه هاى  پايدارسازى  به  نياز  عادى،  زمان  در  اعضاء  وظايف 
دوام به صورت مداوم و عدم رقابت هاى فردى و گروهى ميان 

اعضاى دوام از جمله نقاط ضعف طرح دوام است.
حوادث، •  وقو ع  از  قبل  و  عادى  زمان  در  دوام  اعضاى  فعاليت 

طراحى نظام انگيزشى و تشويقى، اصالح ساختارى و چابك سازى 
گروه ها، پيش بينى نظام رشد و ارتقاى اعضا از جمله محورهاى 

طرح تحول دوام است.
انتشار •  دوام،  بزرگ  گردهمايى  دوام،  سازمانى  هويت  ايجاد 

ارائه  آموزشى،  دوره هاى  اجراى  مسابقات،  در  شركت  نشريه، 
گزارش حوادث و اطالع رسانى و فعاليت در شبكه اجتماعى دوام 
گروه  پايدارسازى  منظور  به  اجرا  قابل  برنامه هاى  جمله  از  هم 

دوام خواهد بود.
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