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چکیده
زمینه و هدف: وقوع مخاطرات طبیعی تأثیرات مخربی بر سکونتگاه های انسانی گذاشته و تلفات سنگینی بر ساکنان آنها وارد می سازد. ساخته های بشر 
و زیرساخت های موجود را نابود کرده و خسارت و عوارض اقتصادی و اجتماعی گسترده ای بر جای می گذارد. منطقه 20 شهرداری تهران به علت 
شرایط زمین شناسی خاص با وقوع مخاطرات طبیعی به خصوص زلزله مواجه می باشد. این پ ژوهش تالش دارد به ارائه راهبردهای ارتقای مدیریت 

بحران های لرزه ای در این منطقه اقدام کند. 
روش: این پژوهش در طي فرایند سه مرحله اي با ورود اطالعات اقدام به تشکیل ماتریس ارزیابي عوامل دروني و بیروني شد و از اطالعات به دست 
آمده به تشکیل ماتریس داخلي، خارجي و تشکیل ماتریس SWOT گردید و در نهایت با استفاده از ماتریس برنامه راهبردي کمي )QSPM( اقدام به 

اولویت بندي شد و بهترین راهبرد جهت بهبود مدیریت بحران لرزه ای در منطقه 20 انتخاب گردید.  
یافته ها: عامل O3 یعني مقاوم سازي ساختمان هاي واقع در حریم گسل ها به عنوان مهم ترین عامل در ماتریس ارزیابي عوامل داخلي و خارجي 
شناخته شد. وضعیت مدیریت بحران لرزه ای منطقه 20 تهران بر اساس ماتریس ارزیابي عوامل داخلي و خارجي به صورت تدافعي می باشد که برای 

ارتقای مدیریت بحران لرزه ای، اولویت با استفاده از راهبردهای WT )تدافعي( می باشد. 
نتیجه گیری: راهبرد WT2 یعني ایمن سازي بافت هاي مسکوني واقع در حریم گسل ها و تعریض خیابان ها به خصوص در مناطق ناپایدار شهری برای 
امدادرسانی سریع تر به این مناطق در هنگام وقوع زلزله بیشترین جذابیت را برای ارتقاء مدیریت بحران لرزه ای منطقه 20 شهرداری تهران دارد و 

در اولویت بعدي راهبردهاي WT3 و WT1  قرار گرفتند. 
SWOT، QSPM ،کلید واژه ها: مخاطرات طبیعي، مدیریت بحران لرزه ای، راهبرد، منطقه 20 تهران
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Abstract

Background and objective: The occurrence of natural hazards has a devastating impact on human settlements and makes 
heavy casualties on their residents. They have destroyed man made and existing infrastructures and remains extensive dam-
ages and economic and social effects. District 20 of Tehran due to its geology conditions is encountered with a variety of natural 
disasters especially earthquake. This study aims to provide strategies for improving the seismic disaster management in district 
20.
Method: In this study, during a three-stage process, after inserting the data we made an attempt to form an evaluation matrix 
of internal and external factors. We used the results obtained from this stage to form a matrix of internal and external of SWOT. 
And finally, using the quantitative strategic planning matrix, we tried to prioritize strategies and subsequently we chose the 
best strategy to improve the seismic disaster management in district 20.
Findings: Factor O3 namely retrofitting buildings located on the nearby faults was recognized as the most important factor in 
the internal and external evaluation matrices. The situation of seismic disaster management in district 20, based on the matrix, 
is defensive, which is the primary factor for improving the district’s disaster management.
Conclusion: WT2 strategy that is to secure the residential textures located on the nearby faults and to widen city streets, es-
pecially in unstable urban regions for faster relief actions during an earthquake is the most important factor for improving and 
promoting seismic disaster management of the area. WT3 and WT1 strategies are the next priorities.
Type of paper: Research article
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مقدمه 
یکی از موضوعاتی که بیشتر شهرهای جهان با آن دست به گریبانند، 
موضوع بحران هاي طبیعی است. بحران، پدیده ای است که در یک 
را دگرگون می کند )وطنی  انسان ها  بازه زمانی کوتاه مدت، زندگی 
به  همواره  زلزله  نظیر  طبیعي  هاي  بحران  ص9(.   ،1387 اسکویی، 
عنوان پدیده ای طبیعی در طول حیات کره زمین وجود داشته و خواهند 
داشت و در صورتی که مدیریت محلی و مرکزی آمادگی های الزم برای 
مقابله با این پدیده ناگهانی را نداشته باشند باعث تلفات جانی، زخمی 
عبدلي،  و  قلمي  )قنواتی،  و... می شود  مالی  تلفات  انسان ها،  شدن 
1388: 16(. کشور ایران به واسطه وضعیت زمین شناختی از جمله 
کشورهای حادثه خیز جهان محسوب می شود و همه ساله به واسطه 
وقوع بحران هاي طبیعی یا انسان ساخت، خسارات و تلفات زیادی به 
کشور وارد می شود )توکلی، شمشیربند و حسین پور، 1389 : 142(. 
شهر تهران با جمعیتی بیش از 8 میلیون نفر در منطقه ای با خطر 
بسیار زیاد وقوع حوادث طبیعی به خصوص زلزله قرار دارد. بررسی ها 
حاکی از آن است که در صورت وقوع زلزله فاجعه ای ملی رخ خواهد 
داد که می تواند امنیت ملی را به مخاطره اندازد. در محدوده منطقه 20 
شهرداري تهران گسل هاي فراواني وجود دارند که به دلیل نامشخص 
بودن زمان وقوع زلزله مخرب قبلي، احتمال فعال شدن این گسل ها 
بسیار زیاد است. از این رو ارائه راهبردهای ارتقای مدیریت بحران لرزه 
ای در این منطقه که به لحاظ شرایط طبیعي و به طور کلي وضعیت 
اهمیت  از  زلزله مي باشد  بروز  در  بالقوه اي  استعداد  داراي  مکاني آن  
باعث شده است که  ارائه راهبردهاي مناسب  ویژه اي برخوردار است. 
آثار و تبعات منفي خسارت هاي ناشي از زلزله در مقایسه با گذشته 
نسبتًا کاهش یابد. بنابراین هدف از این مطالعه، ارائه راهبردهاي ارتقای 

مدیریت بحران لرزه ای در منطقه 20 شهر تهران می باشد. 

روش
دلفي  روش  از  بهره گیري  با  و  توصیفی  پیمایشی-  پژوهش  روش 
مصاحبه  و  میدانی  کتابخانه ای،  اطالعات  گردآوری  شیوه  مي باشد. 
با کارشناسان ستاد مدیریت بحران و شهرداری منطقه 20 و اساتید 
متخصص دانشگاهی و تکمیل پرسشنامه توسط آنها می باشد. برای 
پرسشنامه  عدد   20 تحقیق  شاخص های  و  ابعاد  تحلیل  و  بررسی 
و   20 منطقه  شهرداری  و  بحران  مدیریت  ستاد  کارشناسان  توسط 

دانشگاهی  متخصص  اساتید  توسط  پرسشنامه  عدد   10 همچنین 
تکمیل و در مجموع تعداد 30 عدد پرسشنامه در قالب طیف لیکرت 
5 تایی از بازه خیلی زیاد تا خیلی کم، توسط آنها تکمیل شد. در 
بهبود مدیریت بحران لرزه ای از چهار بعد  ارائه راهبردهاي  راستای 
 محیطي، زیر ساختي، اجتماعي و مدیریت شهري با استناد به مباني 
نظري، پیشینه و ویژگی های منطقه استفاده شده است. برای تجزیه 
  QSPM , SWOTتحلیلی تکنیک  از  اطالعات  و  داده  تحلیل  و 
استفاده شده است. به طور کلي جهت تدوین راهبردها از چارچوبی 

سه مرحله ای شامل: 
الف( مرحله ورود اطالعات که خود شامل ماتریس ارزیابی عوامل 

داخلی و عوامل خارجی می باشد. 
ب( مرحله دوم که مقایسه یا تطبیق می باشد، ابتدا ماتریس داخلی 
اقدام  تطبیقی  ارزیابی  با  سپس  و  می شود  تشکیل  خارجی  و 
 ST، WO،راهبردهای قالب  در   SWOT ماتریس  تشکیل  به 

SO،WT شده است.  

ماتریس  از  استفاده  با  است  تصمیم گیری  که  سوم  مرحله  در  ج( 
بندي راهبردها  اولویت   )QSPM( برنامه ریزی راهبردی کمی
و بهبود عملکرد صورت گرفت. به طور خالصه ارائه راهبردهای 
 3 شامل  تهران  شهرداری  منطقه 20  ای  لرزه  مدیریت  ارتقای 

مرحله اصلي که در شکل )1( نشان داده شده است می باشد. 

 مديريت بحران
مدیریت بحران عبارت است است از نظام و حرفه ی کاربرد دانش 
فناوری، برنامه ریزی و مدیریت جهت مقابله با حوادث غیر مترقبه. 
بدیهی است چنانچه مدیریت علمی و عملی مناسب در برخورد با 
حوادث غیرمترقبه موجود نباشد، خسارت های انسانی ناشی از بالیا 
چندین برابر خواهد بود. از مهم ترین وظایف مدیریت بحران کاهش 
آثار سوء بحران، آمادگی و بهبود اوضاع قبل از وقوع بحران است 

)عزیز پور، زنگی آبادی و اسماعیلیان، 1390:112(. 

مراحل مديريت بحران 
1- قبل از بحران که شامل پیش بینی، پیش گیری، کاهش آسیب 

پذیری و آمادگی می باشد.
2- آغاز بحران که شامل مصونیت، هشدار، ارزیابی مقدماتی و آغاز 

بسیج عمومی است. 
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در  نظم  استقرار  بحران،  دامنه  کنترل  شامل  که  بحران  حین   -3
جامعه، ارزیابی و بازنگری دامنه بحران و برنامه ریزی می باشد.

4- پس از بحران که شامل بازسای، استقرار وضع عادی، ارزیابی و 
بازنگری برنامه ها و مطالعه و تحقیق است. )شمس، معصوم پور 

سماکوش و سعیدی،  1390: 45(.

معرفي منطقه 20
منطقه 20 جنوبي ترین منطقه شهري شهرداري تهران با مساحتي بالغ 
بر 2264 هکتار است. محدوده منطقه از شمال در مجاورت مناطق 
15 و 16 و 19 تهران و حد آن بزرگراه کمربند آزادگان از حد غرب در 
منتهي علیه جاده خاوران تا ضلع شرق جاده عباس آباد در مجاورت 
مجاورت  در  کویر،  تپه  گل  تا  جنوب  طرف  به  پاکدشت  شهرداري 
جاده ورامین، از جنوب از محور ورامین تا سه راه ایران ترانسفو در 

اتوبان  و  از شهرك کمیته  از غرب  و  باقر شهر  مجاورت شهرداري 
صالح آباد به طرف شمال تا بزرگراه آزادگاه در مجاورت با شهرداري 
منطقه 19 تهران می باشد. این منطقه داراي 7 ناحیه و جمعیتي بالغ 
بر 450000 نفر را در خود جاي داده که از این تعداد 368265 نفر 
در محدوده شهري و مابقي ساکن حریم می باشند )درودي و قاسمي، 
1393، 159(. مدفن حضرت عبدالعظیم حسنی از عوامل مؤثر رشد 
و توسعه شهر اولیه ای بوده که پس از حمله مغول به جای مانده 
ایران مرکزی )دشت  است. منطقه 20 در گستره فرونشست شمال 
به  مرکزی  ایران  شمال  فرونشست  گستره  دارد.  جای  ری(  تهران- 
سبب کارکرد چند گسله شامل 4 بخش فیزیوگرافیکی دشت تهران، 
فرونشست ری، فرونشست جنوب ری و فرونشست کهریزك است 

)مهندسین مشاور مهرازان، 1384: 34(.

شكل 1. مراحل ارائه راهبردها جهت ارتقای مديريت بحران لرزه ای در منطقه 20 شهرداري تهران

شهرداري تهران20در منطقه لرزه اي مدیریت بحران ارتقايراهبردها جهت ارائهمراحل:1شکل 
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 وجود شهر باستانی ری و آثار تاریخی متعدد در این منطقه و تالش 
در جهت حفظ این آثار از بحران های طبیعی )زلزله( از علل انتخاب 
محدوده مورد مطالعه می باشد. با عنایت به اینکه بیشترین درازای گسله 
جنوب ری و بخش عمده ای از گسله شمال ری در محدوده منطقه 20 
قرار دارد و فعال شدن این گسل ها امکان پذیر می باشد؛ انجام این قبیل 
پژوهش ها می تواند زمینه را جهت ارتقای مدیریت بحران افزایش دهد 

)آفریدی، صالحی و سید رزاقی، 1390: 79(. 
در کنار موارد گفته شده درصد زیادی از کاربری های محدوده 
همچنین  و  باشد  می  ناهنجار  و  فرسوده  بافت  جزء  مطالعه  مورد 
شکل گیری تراکم های ساختمانی و جمعیتی زیاد در بعضی از نقاط 

افزایش  زلزله  وقوع  صورت  در  را  منطقه  پذیری  آسیب  منطقه، 
خواهد داد به گونه ای که در بررسی های صورت گرفته منطقه 20 
در مقایسه با سایر مناطق تهران در هنگام وقوع زلزله آسیب پذیرتر 
می باشد.  از طرف دیگر توجه به مالحظات ایمن سازی در طرح های 
منطقه از دیگر دالیل عمده انتخاب محدوده مورد مطالعه می باشد 

)مهندسین مشاور مهرازان، 1384:29(.
يافته ها 

در مرحله ورود اطالعات که شامل ارزیابي محیط خارجي و داخلي 
می گیرد.  اطالعات صورت  ماهیت  ارزیابي  و  محتوا  است، شناخت 

جدول ) 1 و  2(
SWOT ا1 در فرآيند تكنیک)IFE(  جدول 1. ماتريس ارزيابی عوامل درونی

ت
 قو

اط
نق

امتیاز نهایینمرهضریبامتیازعوامل درونیبعد

S11060/08410/084 وجود منابع آبی و آلودگی کم منابع آب و خاک محیطی

S21120/08820/186 مشارکت مردمی، روحیه ایثارگری و همنوع دوستی در امداد رسانی به سایر شهرونداناجتماعی

زیرساختی
S31250/09940/396 وجود پایگاه مدیریت بحران در سطح منطقه

S41230/09730/291 مراکز خدماتی و درمانی )مانند بیمارستان، آتش نشاني، ایستگاهای پلیس و ...(

S51130/08920/178 برگزاری کارگاه های آموزشی متعدد در حوزه های مرتبط با مدیریت بحران در سطح منطقهمدیریت شهری

ف
ضع

ط 
نقا

محیطی
W11050/08320/166 از بین بردن باغات و فضاهای سبز طبیعی و تبدیل آنها به مناطق مسکونی 

W21300/10340/412وجود گسل های فعال در سطح منطقه

W31050/08320/166 عدم آگاهی کافی ساکنین منطقه از مستعد بودن منطقه 20 به لحاظ وقوع زلزلهاجتماعی

W41190/09420/188 تراکم ساختمانی باال در سطح منطقهزیرساختی

مدیریت شهری
W51120/08820/176 فقدان بانك اطالعاتي جامع در سطح منطقه 

W61160/09120/182 عدم توزیع مناسب کاربری های خدماتی )بیمارستان و درمانگاه(

12662/42مجموع

SWOT ا2 در فرآيند تكنیک)EFE(  جدول 2. ماتريس ارزيابی عوامل بیرونی

ت
رص

ط ف
نقا

امتیاز نهایینمرهضریبامتیازعوامل بیرونیبعد

O1890/06910/069وجود  قنوات و سفره های آب زیر زمینی برای توسعه فضاهای سبزمحیطی

O21110/08920/178 توسعه الگوهای مشارکت شهروندی و نهادهای همیار محلهاجتماعی

O31340/10440/416 مقاوم سازی ساختمانهای واقع در حریم گسل هازیرساختی

مدیریت شهری
O41160/09030/270 تعیین و مشخص نمودن پهنه های آسیب پذیر در هنگام وقوع بحران

O51190/09220/184 ایجاد کمیته های کاری و هماهنگی برون سازمانی بین ارگان ها در هنگام وقوع زلزله 

ید
هد

ط ت
نقا

T1 1250/09730/291قرار داشتن منطقه در شرایط زمین شناسی خاص به لحاظ و وقوع زلزلهمحیطی

T21090/08410/084 احتمال وقوع جرایم و تخلفات اجتماعی در اغتشاشات پس از وقوع زلزلهاجتماعی

زیرساختی
T31190/09220/184 عدم توجه به ضوابط ساخت و ساز در سطح منطقه

T41240/09630/288 وجود بافت فرسوده در برخي از سطوح منطقه

T51310/10140/404 قطع شدن شریان های ارتباطی در مواقع وقوع بحران های طبیعی به خصوص زلزلهمدیریت شهری

T61140/08820/176 فقدان سیاست کالن و برنامه های میان مدت و کوتاه مدت در عرصه مدیریت بحران 

12912/47مجموع

1. Internal Factor Evaluation Matrix  
2. External Factor Evaluation Matrix-   
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در مرحله ورود اطالعات ابتدا امتیاز هر یک از عوامل داخلي و 
خارجي از طریق رابطه )1( محاسبه و سپس ضریب نرمال شده هر 

یک از این عوامل را از طریق رابطه )2( محاسبه مي کنیم.
 = :امتیاز عوامل)رابطه 1

:ضریب نرمال عوامل )رابطه 2 å Rij
Rij  =  

i از گروه j امتیاز نهایی عامل = 
 = فراوانی انتخاب ها

I در گروه J امتیاز عامل = 
 = امتیاز پنج بندی لیکرت

ضریب نرمال شده هر عامل بیانگر تأثیر آن بر موفقیت کنوني 
نهایت مجموع این  اینجاست که در  و آینده سیستم می باشد. نکته 
ضرایب باید 1 باشد.  جهت تعیین نمره به هر یک از عوامل بر اساس 
اهمیت و با بهره گیري از روش دلفي نمره اي از 4 تا 1 داده شده که 
نشان مي دهد که سیستم به هر یک از عوامل دروني و بیروني چگونه 
واکنش نشان مي دهد. عدد 4 به معنای واکنش بسیار عالی، عدد 3 
واکنش از حد متوسط باالتر، عدد 2 واکنش در حد متوسط و عدد 
1 معنی واکنش ضعیف است. جهت محاسبه امتیاز نهایی ضریب هر 
عامل در نمره مربوطه ضرب می شود تا امتیاز نهایی به دست آید. 
سپس همه امتیازهاي نهایي عوامل خارجي و داخلي جداگانه جمع 
طور  به  داخلي  و  خارجي  عوامل  نهایي  امتیاز  مجموع  تا  مي شوند 
جداگانه به دست آید )حکمت نیا و موسوی، 1390: 316-317 (.

مجموع  با  اول  گام  در  مقایسه  یا  تطبیق  یعني  دوم  مرحله  در 
اي  ماتریس چهار خانه  قبل،  داخلي و خارجي مرحله  نهایي  امتیاز 
داخلي و خارجي )IE( ترسیم می شود. در اینجا موقعیت و وضعیت 
می گیرد.  قرار  چهارم  خانه  در  منطقه 20  ای  لرزه  بحران  مدیریت 
بنابراین، باید راهبردهایي که در این موقعیت )تدافعي( می باشند را 

استفاده نمود. شکل )2(
در گام دوم از مرحله تطبیق یا مقایسه که ماتریس SWOT مي باشد 
تمامي راهبردهاي ممکن براي هر چهار موقعیت جدول باال با کمک 

عوامل داخلي و خارجي و به شرح زیر ارائه می گردد جدول )3(.

راهبردهاي تهاجمي 
با  و  است  ایده آل  وضعیت  یک  به  حرکت  از  حاکي  راهبرد  این 

اتکاء به آن مي توان از تمامي نقاط مثبت براي به حداکثر رساندن 
فرصت ها استفاده کرد. 

راهبردهاي رقابتی 
هدف این راهبرد که بر نقاط قوت و تهدیدها متمرکز است، حداکثر 

بهره مندي از نقاط قوت براي به حداقل رساندن نقاط تهدید است. 

راهبردهاي محافظه کارانه
 هدف این استراتژي، به حداقل رسانیدن نقاط ضعف و به حداکثر 

رسانیدن فرصت هاست. 

راهبردهاي تدافعي 
این راهبرد تالش دارد تا نقاط ضعف و تهدیدها را به حداقل برساند 
این حالت نگران کننده ترین وضعیت می باشد )گلکار، 1384:53(. 

 20 منطقه  در  ای  لرزه  بحران  مدیریت  وضعیت  توجه  با 
راهبردهاي تدافعي در اولویت اول و بقیه راهبردها در اولویت هاي 

بعدي قرار خواهند گرفت. 
لرزه  بحران  مدیریت  ارتقای  راهبردهای  ارائه  سوم  مرحله  در 
نمودن  مشخص  و  بندي  اولویت  جهت  گیري،  تصمیم  یعني  ای 
جذابیت نسبي سه راهبرد تدافعي ارائه شده در پژوهش، با استفاده 
از ماتریس برنامه ریزي راهبردي کمي )QSPM( به صورت عیني 
بدین  را  می باشند  استراتژي ها  بهترین  زمره  در  که  استراتژي هایی 
خارجي  و  داخلي  گام،  عوامل  اولین  در  می کنیم:  مشخص  شرح 

20منطقه لرزه اي تعیین وضعیت مدیریت بحران-ماتریس چهار خانه اي داخلی و خارجی: )2(شکل

1392:67اعرابی، : منبع

نمره نهایی ماتریس عوامل داخلی

ی
ج
ار

خ
ل 

ام
عو

س 
ری

ات
 م

ی
ای
نه

ه 
ر
نم

شكل 2. ماتريس چهار خانه اي داخلي و خارجي- تعیین وضعیت 
مديريت بحران لرزه ای منطقه 20

منبع: اعرابي، 1392:67  
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در سمت راست ماتریس و راهبردهاي WT که از طریق ماتریس 
راهبردي  برنامه ریزي  ماتریس  باالي  در  آمده اند  به دست   SWOT

کمي، فهرست مي شوند. در گام بعد به هر یک از عوامل دروني و 
بیروني ضریب داده مي شود؛ این همان ضریبي است که در مرحله 
ماتریس ارزیابي عوامل دروني و بیروني به دست آمده بود. در گام 
و خارجي  داخلي  عوامل  به  تا  دلفي خواسته مي شود  از گروه  سوم 
نمره جذابیت1 از 1 تا 4 داده شود. این نمره بیانگر میزان اثربخشی 
مزبور  عوامل  به  نسبت  واکنش  دادن  نشان  در  کنونی  راهبردهای 
است. عدد 4 به معنی واکنش عالی، 3 واکنش از حد متوسط به باال، 
2 واکنش در حد متوسط و 1 به معنی واکنش ضعیف است. چنانچه 
عاملي هیچ نقش مهمي در موفقیت راهبردها نداشت به آن نمره ای 
داده نمی شود. در گام بعدی نمره هاي تعیین شده در ضریب عامل 
مربوطه ضرب تا جمع امتیاز جذابیت2به دست آید. در گام آخر از 
این مرحله از جمع امتیاز هاي جذابیت هر ستون ماتریس برنامه ریزي 
کمي راهبردي،  امتیاز جذابیت نهایي هر یک از استراتژي ها به دست 
مي آید و بدین ترتیب راهبردهاي جذاب تر را نشان مي دهد )حکمت 
نیا و موسوی 1390: 323-322(. نتایج حاصل از اولویت بندي 

راهبردهاي تدافعي در جدول 4 نشان داده شده است. 

1.Attractiveness Scores (AS)
2. Total Attractiveness Scores (TAS)

جدول 4. ماتريس ارزيابي برنامه ريزي راهبردي كمي 

مل
عوا

ب
ری

ض

راهبردهاي بهبود مدیریت بحران
WT1WT2WT3

ASTASASTASASTAS

W10/0830010/08310/083
W20/10340/41240/41240/412
W30/08320/16630/24920/166
W40/09420/18820/18820/188
W50/08840/35240/35220/176
W60/09140/36410/09120/182
T10/09740/38840/38820/194
T20/08410/08420/18620/168
T30/09210/09230/27630/276
T40/09610/09630/28840/384
T50/10140/40440/40440/404
T60/08820/17610/08820/176
S10/084000000
S20/0880020/17620/176
S30/09920/19830/29720/198
S40/09720/19410/09700
S50/0890020/17820/178
O10/069000000
O20/0890020/17820/178
O30/1040040/41620/208
O40/0900030/27020/180
O50/09020/18420/18420/184

3/2984/7954/105مجموع

SWOT جدول 3. ماتريس

راهبردهای محافظه کارانهراهبردهای تهاجمی
SO1: باال بردن حس مشارکت مردمی در مقابله با بحران های طبیعی با استفاده از 

آموزش، اطالع رسانی و توانمندسازی شهروندان منطقه 20 تهران
)O5 ،O2،S5 ،S2 ( 

So2- تدوین نظام نامه ای هماهنگ بین تمام متولیان امر مدیریت بحران منطقه ای 
)اعم از شهرداری، آتشنشانی، نیروی انتظامی، مراکز درمانی بهداشتی و انجمن های 

)O5 -S4 -S3( )مردمی مرتبط

WO1: جمع آوری اطالعات موجود در زمینه وضعیت کالبدی منطقه )کیفیت ابنیه، 
فعالیت، طبقات، اسکلت و مصالح ساختمان( در راستای مشخص نمودن محدوده های 

)O4 ،O3 ،W5 ،W2( آسیب پذیر
WO2- افزایش تعداد و توان علمی و عملی مسئوالن سازمان های مربوطه به 

)O5 ،W5( مدیریت بحران

راهبردهای تدافعیراهبردهای رقابتی

ST1- مکان یابی نقاط اسکان موقت یا نیمه دائم برای مواقع وقوع زلزله و یا سایر 
)T4،T2،T1 ،S4 ،S3( بحران هاي طبیعي

St2- استفاده و بهره گیری از مطالعات و توان های تعاونی های ساخت و ساز و 
 ،T4 ،T3 ،T1،S5 ،S3،S2( مسکن سازان و مدیریت در هنگام وقوع بحران زلزله

)T5

WT1- ایجاد بانك اطالعاتی که در برگیرنده اطالعات شریانهای ارتباطی، 
)T5 ،T1،W6 ،W5 ،W2(تاسیسات شهری و زیرساختهاي منطقه باشد

WT2- ایمن سازي بافت هاي مسکوني واقع در حریم گسل ها و تعریض خیابان ها 
به خصوص در مناطق ناپایدار شهری برای امدادرسانی سریع تر به این مناطق در 

 )T5،T4،T1،W6،W2( هنگام وقوع زلزله
WT3- نوسازی و ساماندهی بافت های فرسوده و ساماندهی کوچه ها و معابر قبل از 

)T5،T4،W3،W2( وقوع زلزله یا بحران هاي طبیعي دیگر
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نتیجه گیري
مهم ترین مجموع ابعاد همبسته ای که نشانگر وضعیت مدیریت بحران 
منطقه 20 شهرداري تهران است و در این پژوهش استفاده شده، عبارتند 
تحقیق  نتایج  شهري.  مدیریت  و  زیرساختي  اجتماعی،  محیطی،  از: 
نشان داد که مرحله ورود اطالعات W2 یعني وجود گسل هاي فعال 
در سطح منطقه با امتیاز نهایي 0/412 به عنوان مهم ترین عامل در 
مقاوم  عامل O3یعني  شد.  شناخته  دروني  عوامل  ارزیابي  ماتریس 
سازي ساختمان هاي واقع در حریم گسل ها با امتیاز نهایي 0/416 به 
عنوان مهم ترین عامل در ماتریس ارزیابي عوامل بیروني شناخته شد. 
در مرحله تطبیق از ارائه راهبردها در راستاي ارتقای مدیریت بحران 
لرزه ای در ماتریس چهار خانه اي داخلي و خارجي، اهمیت راهبردهاي 
تدافعي در مقایسه با سایر راهبردها نشان داده شد. به عبارتي اولویت 
استفاده از راهبردهاي تدافعي در مقایسه با سایر راهبردها آشکار شد؛ 
بحران  مدیریت  نبودن  مطلوب  دهنده  نشان  خود  وضعیت  این  که 
لرزه ای در این منطقه از شهر تهران می باشد. در مرحله سوم از ارائه 
راهبردها یعني مرحله تصمیم گیري با استفاده از ماتریس برنامه ریزي 
تدافعي  راهبردهاي  بندي  اولویت  به  اقدام   )QSPM( راهبردي کمي 
ارائه شده در تحقیق گردید؛ که در این مرحله راهبرد WT2 یعني ایمن 
سازي بافت هاي مسکوني واقع در حریم گسل ها و تعریض خیابان ها 
به خصوص در مناطق ناپایدار شهری برای امدادرسانی سریع تر به این 
مناطق در هنگام وقوع زلزله با مجموع امتیاز جذابیت 4/795 به عنوان 
اولویت دارترین راهبرد انتخاب شد. مشخص شدن این راهبرد به عنوان 
مهم ترین راهبرد جهت ارتقای مدیریت بحران لرزه ای، خود اهمیت 
مبحث ساخت و ساز و توجه به مکان یابی درست جهت ساخت و ساز 
را نشان می دهد و به عبارتی باید از نقاط ضعف موجود در این زمینه 
کاست و از تهدیدهایی که سبب آسیب رساندن مدیریت بحران لرزه ای 
می شود دوری کرد. راهبرد WT3 یعني نوسازی و ساماندهی بافت های 
فرسوده و ساماندهی کوچه ها و معابر قبل از وقوع زلزله یا بحران هاي 
و  دوم  اولویت  در  جذابیت 4/105  امتیاز  مجموع  با  دیگر  طبیعي 
اطالعات  برگیرنده  در  اطالعاتی که  بانک  ایجاد  یعني   WT1 راهبرد
شریانهای ارتباطی، تأسیسات شهری و زیرساخت هاي منطقه باشد با 

مجموع امتیاز جذابیت 3/298 در اولویت سوم قرار گرفت. 
باید به این نکته توجه نمود که ماتریس برنامه ریزي  در پایان 

راهبردي کمي همیشه به قضاوت همراه با بصیرت نیازمند مي باشد و 
فرض بر این است که مدیران و کارشناسان در این خصوص آگاهي 

و خبرگي الزم را دارا مي باشند.

منابع و مآخذ
منابع فارسی: 

آفریدی، صنم؛ صالحی، اسماعیل؛ سید رزاقی، مهران )بهار و تابستان 1390(. ارزیابی 
کاربری زمین شهری با توجه به خطرات زلزله )نمونه موردی: ناحیه 4، منطقه 
20(. دو فصلنامه پژوهش های محیط زیست، 2 )3(، ص 86-77. بازیابی از:

 http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/8000113900307.pdf

اعرابی، سید محمد )1392(. دستنامه برنامه ریزی استراتژیک، تهران: انتشارات 
دفتر پژوهش های فرهنگی.

توکلی، علیرضا؛ شمشیربند، مصطفی؛ حسین پور، سید علی )پاییز و زمستان 
1389(. بررسی روند کاهش فضاهای باز شهری در فرآیند توسعه شهری با 
تأکید بر مدیریت بحران، نمونه موردی کالنشهر تهران. فصلنامه آرمانشهر،  

3 )5(، ص 154- 141. بازیابی از: 
http://www.armanshahrmedia.com/magArticleSum.aspx?id=206

حکمت نیا، حسن؛ موسوی، میرنجف )1390(. کاربرد مدل در جغرافیا با تأکید 
بر برنامه ریزی شهری و ناحیه ای، تهران: انتشارات علم نوین. 

درودي،  محمدرضا؛ قاسمي، الناز )تابستان 1393(. اولویت بندي راهکارهاي 
نمونه  بر رضایتمندي مسکوني  آن  تاثیر  و  امنیت شهري  ارتقاي  در  موثر 
موردي پ ژوهش: منطقه 20 شهرداري تهران. پژوهشنامه جغرافیاي انتظامي، 

  magiran.com/p1436142:2 )6(، ص 178-149. بازیابی از
شمس، مجید؛ معصوم پور سماکوش، جعفر؛ سعیدی، شهرام )تابستان 1390(. 
بافت های فرسوده شهر کرمانشاه مطالعه  بررسی مدیریت بحران زلزله در 
 ،)13(  4 محیطی،  آمایش  جغرافیایی  فصلنامه  آباد.  فیض  محله  موردی: 

صص 66-41. بازیابی از: 
http://fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?ID=143396

عزیز پور، ملکه؛ زنگی آبادی، علی؛ اسماعیلیان، زهرا )پاییز 1390(. اولویت 
طبیعي  بالیاي  برابر  در  شهري  بحران  مدیریت  در  مؤثر  عوامل  بندي 
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