
فصلنامه د   انش پیشگیری و مد   يريت بحران / د   ورة ششم، شمارة د وم، تابستان 1395  	120

مد  يريت يکپارچه بحران با تأکيد   بر ايمني شريان هاي حياتي د  ر شهر تهران

محمد   حسین سرايي1 و سمیه منافی2
msaraei@yazd.ac.ir  1. د  انشیار د  انشکد  ه علوم انسانی-گروه جغرافیا د  انشگاه یزد  . یزد . ایران

 s.manafi89@gmail.com )2. د  انشجوی د  کتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری د  انشکد  ه علوم انسانی د  انشگاه یزد  . یزد  .ایران)نویسند  ه مسئول

چکيده
پایه ای هر جامعه به شمار می آیند   که د  ر برگیرند  ه ی تمامی  بنیان های اصلی و چارچوب های  یا همان زیرساخت ها جزء  مقدمه: شریان های حیاتی 
تأسیسات و تسهیالت مورد   نیاز آن جامعه اند  . د  ر زند  گی مد  رن، با افزایش وابستگی سریع به این امکانات، این نیاز روزافزون شد  ه است. شریان های 
حیاتی شاهرگ تعیین کنند  ه ی بقای شهرنشینی د  ر د  نیای امروز هستند   و این شریان ها برای تولید   و توزیع کاالها و خد  مات د  ر واحد  های شهری به کار 
می روند   و امکان زند  گی د  ر شهرها نیز بستگی به کیفیت و کمیت کارکرد   این شریان ها د  ارد  ؛ همچنین طبق تعریف سازمان امنیت اجتماعی و آماد  گی 
شرایط اضطرار کاناد  ا، زیرساخت های حیاتی، شبکه ها، تأسیسات و سرویس های اطالعاتی و فیزیکی مرتبط به یکد  یگر هستند   که اگر منقطع یا تخریب 
شوند  ، بر روی سالمتی، ایمنی، امنیت و اقتصاد   جامع تأثیر جد  ی خواهند   گذاشت. انواع شریان هاي حیاتي عبارتند   از سیستم هاي آبرساني، شبکه برق، 
خطوط لوله نفت و گاز، جمع آوري فاضالب و آب هاي سطحي، شبکه ارتباطات و حمل و نقل. ایمني شریان هاي حیاتي د  ر پیش و پس از بحران هاي 

طبیعي براي جلوگیري از تخریب و حتي به تأخیر افتاد  ن عملکرد   شریان ها و بررسي هاي د  قیق د  ر جهت ارتقاء ایمني آنها امری ضروری است. 
هدف:با توجه به وابستگي و اد  امه حیات شریان هاي حیاتي به هم و با د  ر نظرگرفتن ماهیت مد  یریت یکپارچه وایجاد   اتصال اطالعاتي این شریانها، 
آنچه واضح است، رسید  ن به ایمني شریان هاي حیاتي بد  ون بهره گیري از مد  یریت یکپارچه به ویژه د  ر شرایط بحراني امري غیرممکن خواهد   بود  . 
بنابراین هد  ف از پژوهش حاضر ارزیابي مد  یریت یکپارچه د  ر ایمني شریان هاي حیاتي د  ر کالنشهر تهران مي باشد  تا با شناسایي نقاط قوت مد  یریت 

یکپارچه،بتواند   د  ر پیاد  ه سازي این شکل از مد  یریت کارساز و گره گشا باشد  .
روش: مقاله از نوع مقاالت مروری بود  ه و جمع آوري اطالعات د  ر آن به صورت اسناد  ي و مید  اني و تجزیه و تحلیل اطالعات به صورت توصیفي- 

تحلیلي انجام گرفته است.
یافتهها: پیاد  ه سازی مد  یریت یکپارچه د  ر مد  یریت بحران شهر تهران، می تواند   د  ر تسریع فعالیت های پیش، حین و بعد   از بحران، همچنین پیشگیری 

از د  وباره کاری و تکرار فعالیت ها و د  ر نتیجه اتالف وقت و البته صرفه جویی د  ر هزینه ها بسیار موثر باشد  . 
نتیجهگیری:با توجه به آسیب پذیری باالی شهر تهران د  ر خصوص بحران زلزله، مد  یریت یکپارچه بحران می تواند   کمک موثری د  ر جهت بهبود   

مد  یریت شهر تهران د  ر شرایط بحرانی باشد  .
واژههایکلیدي: مد  یریت یکپارچه، بحران، ایمني، شریان هاي حیاتي، تهران.

ایمني  بر  تأکید    با  بحران  یکپارچه  )تابستان1395(،مد  یریت  منافی، سمیه  سرایی، محمد  حسین؛  ویرایشششم2010(: ،APA )شیوه فارسي ◄استناد
شریان هاي حیاتي د  ر شهر تهران. فصلنامه د    انش پیشگیري و مد    یریت بحران، 6 )2(، 132-120.

Integrated Crises management with emphasis on safety of lifelines in Tehran city
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Abstract 
Introduction: Vital arteries or the infrastructure is the component of the main foundation of any society that includes all 
the facilities and amenities required by society; this need is growing in modern lifewith fast growing dependence on these 
featured. Infrastructure are determines lifelines of urban survival in todays world; this infrastructure use for produce and dis-
tribute goodsin urban units and the possibility of life in cities also independes on the quality and quantity the function of the 
infrastructures. According to the social Security Agency and Canada Emergency Preparedness, critical infrastructure, networks, 
physical facilities and information services related to each other and which if disrupted or destroyed will have a serious impact 
on health, safety, security and comprehensive economy (Eskandari and et al, 2014.) Types of infrastructure include water sys-
tems, electricity grids, oil and gas pipelines, sewage and surface water collected communications and transportation networks. 
So that the safety infrastructure before and after natural disasters and even delay to prevent damage arterial function. It is 
necessary and needs to be careful in keeping them safe.
Objective: According to the dependency of survival critical infrastructure to each other and taking into account the nature 
of integrated management and development of data binding artery clearly, it will be impossible to reach safety critical infra-
structure without the use of integrated management, especially in critical situations. So the aim of this study is to evaluate the 
safety of critical infrastructure in intrgrated Crises management in Tehran to identify the strenghts of integrated management, 
implement this form of management that it is effective and in order to achieve this objective.
Method: This paper is a review article, documentary and field data collection and analysis were used for cross-sectional data. 
Findings: implementing integrated management in Tehran disastermanagement can accelerate the activities before, during 
and after the disasters to prevent of duplication and thus, causes a waste of time and of course a very effective cost saving.
Results: According to the vulnerability of the earthquake disaster in Tehran, integrated management can effecitively help to 
improve management in city especially disaster management in Tehran.
Keywords: Integrated Management, Crises, Safety, Critical Infrastructure, and Tehran.
uCitation (APA 6th ed.): Saraei, M.H. Manafi, S  (2016, Summer). Integrated Crises management with emphasis on safety of life-
lines in Tehran city. Disaster Prevention and Management Knowledge Quarterly (DPMK), 6(2),  120-132.
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مقدمه
و  بخش ها  جنبه ها،  از  ورود  ي هایي  به  نیاز  بحران ها،  خطر  کاهش 
مد  یریت  به  نیاز  د  رباره  محققان،  از  تعد  اد  ي  د  ارد  .  متعد  د  ي  عوامل 
یکپارچه بحران براي کاهش هر چه بیشتر خطر بحران ها صحبت 
مي کنند  . این د  ر حالي است که تعاریف متنوعي از د  ید  گاه یکپارچه 
وجود   د  ارد  . چن بالنگ د  ر سال 2003 تعاریفي براي مد  یریت یکپارچه 
بحران به کار برد  ه است که با سیستم اطالعات جغرافیایي، د  اد  ه هاي 
د  ر  تصمیم سازي  پشتیباني  و  خطر  ارزیابي  منسجم،  و  یکپارچه 
د  ر  اما  است  تکنیکي  حد  ود  ي  تا  تعریف  این  گرچه  است.  ارتباط 
پیاد  ه سازي  براي  است.  مفید    بسیار  مفهومي  چارچوب  توسعه 
 2007 سال  د  ر  آکاد  ا  و  کریشنن  گوپاال  بحران،  یکپارچه  مد  یریت 
تأسیس موسسه اي را پیشنهاد   د  اد  ند  ؛ این موسسه به طور ویژه وظیفه 
مختلفي  کشورهاي  د  ر  و  د  اشت  عهد  ه  به  را  بحران  خطر  کاهش 
اجرا شد   از آن جمله 1FEMA د  ر ایاالت متحد  ه آمریکا، EMAا2د  ر 
اند  ونزي.  د  ر  بحران  ملي  آژانس  یا  و  ژاپن  د  ر  FDMAد 3  استرالیا، 
جنبه هاي  از  را  بحران ها  و  بحران  کاهش  وظیفه  موسسات  این 
فعالیت هاي  انجام  براي  موسسات  این  د  ارند  .  عهد  ه  بر  مختلف 
خود   نیازمند   همکاري با سازمان هاي موجود   مي باشند  ؛ از جمله این 
به  که  زمین شناسي  سازمان  و  هواشناسي  سازمان   شامل،  سازمان ها 
همینطور  مي پرد  ازند  ،  هواشناسي  و  زمین شناسي  خطرات  بررسي 
از  مي باشند  ؛  ارتباط  د  ر  مد  یریت شهر  با  نوعي  به  که  سازمان هایي 
آن جمله سازمان هاي برق، آب، گاز که به عنوان شریان هاي حیاتي 
شهرها خواند  ه مي شوند   و اد  امه حیات شهرها به آنها بستگي د  ارد  ، 
این همکاري ها اساسًا با منابع اطالعاتي و اشتراک اطالعات مرتبط 

هستند  )سوتانتا2012،4، ص30(
طور  به  و  طبیعي  بحران هاي  وقوع  زمان  د  ر  مثال،  عنوان  به 
آب،  برق،  شبکه هاي  همچون  حیاتي  شریان هاي  زمین لرزه،  ویژه 
مي بینند  .  را  آسیب  بیشترین  گاز  و  نفت  حمل ونقل،  مخابرات، 
به  بحران هایي،  چنین  از  پس  و  پیش  د  ر  شهر  یک  عملکرد    حفظ 
عملکرد   شریان هاي حیاتي وابسته است و با توجه به برهم کنش و 
وابستگي شد  ید   این شریان ها به یکد  یگر، بررسي رفتار این شریان ها 
1. Federal Emergency Management Agency
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و برهم کنش آن ها د  ر زمان وقوع بحران ضروري به نظر مي رسد  . 
مسئله ي اصلي این است که وابستگي شریان ها تنها از نوع وابستگي 
فیزیکي د  و شریان حیاتي به هم نبود  ه است و آن ها از نظر اطالعاتي 
و همین طور وابستگي هاي خارجي همچون اثرات زیست محیطي و 
سیاسي و اجتماعي نیز به یکد  یگر وابسته اند  . بررسي هر یک از این ها، 
نیاز به بررسي سیستم ها و تجهیزات زیرمجموعه اي آن زیرساخت 
نیروگاه ها،  همچون  موارد  ي  برق  شبکه ي  د  ر  مثال  عنوان  به  د  ارد  . 
انتقال و توزیع، پست هاي برق، فید  رها و مراکز کنترل و  خطوط 
د  یسپاچینگ مورد   بررسي قرار مي گیرند  . د  ر بخش شبکه ي آب باید   
لوله ي  خطوط  مخازن،  چاه ها،  تصفیه خانه ها،  پمپاژ،  ایستگاه هاي 
انتقال و توزیع بررسي شود  . بنابراین سازمان هاي مختلف شهري با 
هر نقشي، د  ر نهایت به هم وابسته بود  ه و نیاز به تعامل براي عملکرد   
بهتر د  ر شرایط عاد  ي و بویژه د  ر شرایط بحراني، براي جلوگیري از 
مختلف  سازمان هاي  اینرو  از  د  ارند  .  سازمان ها  عملکرد    د  ر  تد  اخل 
شهري نیاز به یکپارچگي د  ر مد  یریت، به ویژه د  ر شرایط بحراني د  ر 
جهت آگاهي از اعمال هم و به اشتراک گذاري اطالعات و تسریع د  ر 
انجام امور و...د  ارند  . پژوهش حاضر قصد   د  ارد   به واکاوي مد  یریت 
یکپارچه بحران و تاثیري که این نوع از مد  یریت د  ر ارتقاء ایمني 

شریان هاي حیاتي د  ارد  ، بپرد  ازد  .

پيشينه
د  ر پژوهشي تحت عنوان ارائه ي الگوي ارزیابي خطرپذیري)ریسک( 
براساس تلفیق رویکرد  هاي عملکرد  ي و آمایشي د  ر زیرساخت هاي 
حیاتي، محقق به د  نبال تلفیق مفاهیم خطرپذیري د  ر زیرساخت هاي 
حیاتي با اهد  اف برنامه ریزانه د  ر نگاه آمایشي به شهر مي باشند  . به 
زیرساختي  د  رون   اند  رکنش  مفاهیم  از  استفاد  ه  با  ابتد  ا  منظور  این 
سپس  و  تبیین  زیرساخت ها  شبکه  د  ر  روابط  زیرساختي،  بین  و 
آسیب پذیري و پیامد  هاي اجراي این زیرساخت ها با توجه به توزیع 
جمعیت و فعالیت د  ر پهنه فضا مورد   ارزیابي قرار گرفته است. براي 
د  ستیابي به این مهم، د  ر الگوي پیشنهاد  ي از مفهوم )فروش از د  ست 
رفته( د  ر ارتباط با عملکرد   د  ارایي ها استفاد  ه شد  ه است. استفاد  ه از این 
مفهوم عالوه بر افزود  ن مالحظات آمایشي به مطالعه زیرساخت هاي 
کرد  ه  فراهم  نیز  را  مختلف  د  ارایي هاي  بین  مقایسه  امکان  حیاتي، 
منطقه  د  ر یک  مذکور  فرایند    تحلیل،  این  شد  ن  عیني  براي  است. 
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شهري فرضي پیاد  ه سازي شد  ه است)نوراللهی و همکاران، 1394(.
د  ر پژوهش مد  یریت بحران و کاهش آسیب پذیري شریان هاي 
حیاتي که به طور مورد  ی زلزله د  ر شهر زنجان را مورد   بررسی قرار  
لرزه خیزي جزء  از منظر  استان زنجان  آنجایی که  از  د  اد  ه است؛ و 
مناطق لرزه اي فعال ایران محسوب می شود   و زمین لرزه هاي تاریخي 
و  تأسیسات  د  ر جانمایي  باید    بنابراین  است،  بود  ه  را شاهد    زیاد  ي 
همچنین حفاظت از تأسیسات و شریان هاي حیاتي د  ر استان به این 
پهنه بند  ي ها توجه شود  . لذا پژوهش د  رصد  د   است عالوه بر ارزیابي 
میزان خطرپذیري هر یک از شریان ها، از طریق نقشه هاي شماتیک، 
مکان یابي صحیح تأسیسات را براي ارتقاء ایمني شریان هاي حیاتي 

د  ر شرایط بحراني ارائه د  هد  )کرامتی و همکاران، 1387(
د  ر تحلیل خسارت شریان هاي حیاتي با د  ر نظر گرفتن اثرات 
آسیب پذیري  تحلیل  براي  هد  فمند  ،  حمالت  اثر  د  ر  وابستگي 
آب  شریان هاي  از  یک  هر  معرفي  از  پس  حیاتي،  شریان هاي 
تئوري  مد  ل  د  و  از  متشکل  مد  لي  شهري،  منطقه ي  یک  د  ر  برق  و 
فرایند    این  د  ر  است.  د  اد  ه  قرار  ارزیابي  مورد    را  لئونتیف  و  گراف 
ابتد  ا د  و شبکه ي مورد   مطالعه به طور مجزا مد  ل شد  ه است، سپس با 
استفاد  ه از تئوري لئونتیف، براي سناریوهاي مختلف، میزان شاخص  
سرویس د  هي با د  ر نظر گرفتن اثرهاي وابستگي محاسبه گرد  ید  ه و 
اولویت بند  ي  شبکه  به  شد  ه  وارد  ه  آسیب  میزان  براساس  سناریوها 
شد  ه اند   و د  ر محد  ود  ه ي مورد   مطالعه، با د  ر نظر گرفتن 240 سناریو، 
تأثیر  میزان  انجام شد  ه و  بهترین سناریو  بد  ترین و  براي  مطالعات 
و  مي شود    سنجید  ه  وابستگي  کاهش  تأثیر  میزان  نیز  و  کد  ام  هر 
اجزاي  خرابي  احتمال  تعیین  د  ر  وابستگي  اثر  نظرگیري  د  ر  نهایتًا 
برخي  د  ر  و  کم  تأثیر  د  اراي  موارد    برخي  د  ر  برق،  و  آب  شبکه ي 
احتمال  د  ر  کاهشي  تأثیر  موارد  ،  تمامي  د  ر  اما  است،  زیاد    موارد   
د  ارند  )اسکند  ری  اعضا  احتمال خرابي  د  ر  افزایشي  تأثیر  و  عملکرد   

و همکاران،1393(.
د  ر پژوهش بررسي خسارات و بحران هاي ناشي از عد  م ایمني 
ویرانگر  زلزله  پي  د  ر  زلزله  برابر  د  ر  پاید  اري شریان هاي حیاتي  و 
بوشهر که با استفاد  ه از نتایج بازد  ید  ها، جمع آوري اطالعات و مطالعه 
مید  اني انجام شد  ه است. طي این مطالعه، وضعیت پاید  اري و میزان 
خسارت و آسیب هاي وارد   بر راه ها، پل ها، د  کل ها و تیرهاي برق، 

لوله هاي آب اصلي منطقه و بحران هاي ناشي از ضعف ایمني این 
شریان هاي حیاتي مورد   بررسي قرار گرفته است)متین،1392(.

مديريتيکپارچه
یکپارچه سازي رویه  ی جامعی است که بخش هاي غیرمتصل د  ر یک 
محیط را به مجموعه اي یکپارچه و استاند  ارد   تبد  یل مي کند   و منجر 
هزینه ها  کاهش  و  مطلوب تر  خد  مات رساني  آسان تر،  مد  یریت  به 
هماهنگي  و  مد  یریت  ایجاد    یکپارچه سازي،  بنابراین  مي گرد  د  . 
واحد  هاي مستقر د  ر یک مجموعه توسط یک مرکز، جهت هد  ایت 

انجام امور معنا می شود  . 
د  ر ایران مد  یریت شهري بر عهد  ه طیف وسیعي از موسسات و 
سازمان هاي شهري است و هر کد  ام از این سازمان ها، وظیفه ارائه 
نوع خاصي از خد  مات را بر عهد  ه د  ارند   که هماهنگي و اجراي کلیه 
موارد   و مسائل مربوط به شهر مي تواند   د  ر آسایش و ایمني شهروند  ان 
کارگشا باشد  . د  ر واقع وجود   این هماهنگي و هارموني مشترک بین 
کلیه نهاد  ها و سازمان هاي خد  مات رسان د  ر شهر، الگوي بهینه انجام 
کار با بیشترین رضایت مند  ي شهروند  ان را فراهم مي کند   و با حد  اقل 
هزینه بیشترین راند  مان و کارایي را د  ارد  . یکپارچه سازي یعني ایجاد   
مد  یریت اجرایي و تصمیم گیري به منظور تسهیل و تسریع د  ر انجام 

امور)خرد  مند   و سوزنی،1389، ص3(.
وظایف کنوني مد  یریت شهري )صرف نظر از تنوع و اختالف 
د  ر نظام هاي اجتماعي و سیاسي گوناگون(، تنها محد  ود   به موارد  ي 
از قبیل برنامه ریزي، خد  مات رساني، مد  یریت فرهنگ محلي، انجام 
ترسیم  و  شهري  فعالیت هاي  جهت د  هي  بلکه  و...نمي شود  ؛  پروژه  
چشم اند  از شهر د  ر راستاي د  ستیابي به توسعه پاید  ار از جمله مهم ترین 
وظایف مد  یران شهري به شمار مي رود  . یک مد  یر شهري باید   بتواند   
د  ر د  نیاي رقابتي، نقاط قوت و ضعف شهر خود   را شناخته و د  رصد  د   
تقویت مزایاي رقابتي آن برآید  )لطفی و همکاران، 1388، ص49(.

ویژگي هاي مد  یریت یکپارچه عبارت است از:
1. د  امنه آن کلیه فرایند  ها و سیستم هاي شهري را تحت پوشش قرار 
مي د  هد   و سالمتي، ایمني، محیط زیست، امنیت، منابع انساني، 
امور مالي و بازاریابي و روابط عمومي و...را به عنوان ارزش ها، 

عملکرد  ها و اهد  اف مرتبط با شهر را  د  ر برمي گیرد  .
2. به طور رسمي به شیوه مناسب، هماهنگ و سازگار د  ر رسید  ن به 
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هد  ف تعریف شد  ه است.
3. د  وباره کاري د  ر آن به حد  اقل مي رسد   و د  ر عین حال اثربخشي و 

کارایي به حد  اکثر مي رسد  .
روش  به  شهري  فرایند  هاي  راهنمایي  و  کنترل  براي  ساختاري   .4
نمونه خاص  د  نبال یک  به  موثر و کارآمد   است و کورکورانه 

براي مد  یریت نیست.
5. به عنوان یکي از مناسب ترین اجزاء مد  یریت محسوب مي شود  .

تمام نیازهاي ذینفعان مربوط را از طریق استاند  ارد  ها، قوانین و 
یا سایر ابزارها حل مي کند  )د  الینگ1، 2007، ص43(.

مديريتيکپارچهبحران
بحث د  ر رابطه با بحران به ویژه بحران هاي طبیعي، به یک تعریف 
بالقوه  پد  ید  ه هاي  پیشامد  ها،  د  ارد  .  نیاز  متعد  د    واژگان  با  روشن 
به  خسارت  مالي،  خسارت هاي  به  منجر  که  هستند    خطرناکي 
د  ر  اختالل  و  برق رساني(  د  ر  اختالل  )مثل  عمومي  زیرساخت هاي 
از د  ست  یا  اقتصاد  ي و اجتماعي د  ر جامعه و آسیب و  فعالیتهاي 
نیز  زیست  محیط  تخریب  موجب  همچنین  زند  گي،  کامل  د  اد  ن 
مي شوند  . بنابراین زماني که بحران، منشأ طبیعي د  اشته باشد   آن را 

بحران طبیعي مي نامند  .
ژئوفیزیک  زمین شناسي،  فعالیت  یک  محصول  طبیعي  خطر 
زمین لرزه،  چون  مختلف  اشکال  د  ر  که  است  آب و هواشناسي  یا  و 
زمین لغزش، فوران آتش فشان، جاري شد  ن سیل و یا طوفان ظاهر 
مي شود   و زماني که وارد   یک منطقه غیرمسکوني مي شود   هیچگونه 
تأثیري بر زند  گي انسان نخواهد   د  اشت و یک پد  ید  ه طبیعي است. 
و  انساني  فعالیت هاي  بر  مستقیم  طور  به  طبیعي  خطر  اگر  اما 
زیرساخت ها تأثیر گذارد   به یک بحران طبیعي تبد  یل مي شود  ، یک 
بحران طبیعي د  ر نتیجه قرار گرفتن عناصر د  ر معرض خطر و ناتواني 
توانایي  که  حالي  د  ر  مي د  هد  .  رخ  آن وضعیت  با  مقابله  د  ر  جامعه 
جوامع و د  ولت ها براي مقابله با بحران هاي طبیعي د  ر حال افزایش 
است، مرد  م و زیرساخت هاي د  ر معرض خطر نیز د  ر حال افزایش 
است، که د  ر نتیجه آن خطر بحران هاي طبیعي نیز بیشتر خواهد   شد  . 
د  رجه د  ر معرض خطر بود  ن د  ر یک مکان ویژه تابعي از پیشامد  2، 

1. Dalling
2. Hazard

آسیب پذیري3 و تاب آوري4 است. همانطور که د  ر فرمول زیر ارائه 
شد  ه است: 

خطر بحران= پیشامد   x آسیب پذیري- تاب آوري  
د  ر این فرمول، آسیب پذیري یکي از شرایط بالقوه رنج از آسیب  
و از د  ست د  اد  ن د  ر نتیجه بحران حاد  ث شد  ه است. تاب آوري نوعي 
بحران زد  ه،  جامعه  یا  سیستم  آن  موجب  به  که  است  تحمل  قد  رت 
مي تواند   با استفاد  ه از منابع، جامعه یا سیستم را به پیش از بحران 
بازگرد  اند   و د  ر این مد  ت بتواند   شرایط ایجاد   شد  ه را تحمل کند   و 
فروپاشي کامل د  ر آن رخ ند  هد  . با افزایش پیچید  گي ها و تأثیرات 
متقابل بین فعالیتهاي انساني و پد  ید  ه هاي طبیعي،  معموالً خطرات 
پد  ید  ه هاي  قلمد  اد   مي شوند  .  بحران هاي غیرطبیعي  از  طبیعي جزئي 
طبیعي ممکن است از طریق فعالیت هاي انساني تغییر پید  ا کنند   و 
تبد  یل به بحران انساني شوند   البته با اثرات بزرگتر و بیشتر. کاربري 
را  مسیر طبیعي خطرات  مي تواند    زمین  کاربري  تغییرات  و  زمین 
تغییر د  هد   و خطرات انسان ساخت را ایجاد   کند  . بنابراین مد  یریت 
و  تأثیر  کاهش  براي  زمین  کاربري  تغییرات  و  زمین  کاربري 
بررسي  امر مستلزم  این  است.  مهم  بسیار  بحران هاي طبیعي  تغییر 

بحران هاي طبیعي د  ر د  اخل برنامه ریزي توسعه مي باشد  .
آمارها حاکي از آن است که بیش از 500 هزار بالیاي مختلف 
د  ر 15 سال گذشته، شامل زمین لرزه د  ر هائیتي د  ر ژانویه 2010، 
د  ر  چین  د  ر  زمین لغزش   ،2010 جوالي  د  ر  پاکستان  د  ر  سیل 
نوامبر  اکتبر و  اند  ونزي د  ر  آگوست 2010، فوران آتش فشان د  ر 
2010، جاري شد  ن سیل د  ر کوئینزلند   د  ر د  سامبر 2010، سونامي 
د  ر سال 2012 و  فیلیپین  زلزله  د  ر مارس 2011، همینطور  ژاپن 
پد  ید  ه هیوب د  ر آمریکا د  ر همین سال، طوفان هاي هایان فیلیپین، 
فایلین د  ر هند  ، مانوئل و اینگرید   د  ر مکزیک، زمین لرزه ویزایاس 
عالوه  به  2013مي باشد  .  سال  د  ر  آمریکا  طوفان هاي  و  فیلیپین 
آنها سریع  تأثیرات  د  ارد   که  نیز وجود    آرام  با جریان  پیشامد  هایي 
ظاهر نمي شود  . مثل باال آمد  ن سطح آب د  ریاها  که د  ر نتیجه تغییرات 
اقلیمي ظاهر مي شود   و همین طور بسیاري از بحران هاي محلي ناشي 
از فرونشست زمین. تعد  اد   زیاد  ي از بحران ها با خسارات اقتصاد  ي 
با  را  بین المللي  و  ملي  سازمانهاي  جوامع،  بین  د  ر  آگاهي  بزرگ، 

3. Vulnerability
4. Resilience 
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توجه به اهمیت تالش براي کاهش تأثیرات  آنها بر مرد  م و اقتصاد   را 
باال برد  ه است. تالش براي کاهش خطر شامل انتظامات خاصي است 
اطالعات،  مثل  شود    بررسي  مي تواند    مختلف  چشم اند  ازهاي  از  و 
بنابراین  مد  یریت.  چشم اند  از  و  مد  ل سازي  استراتژي  بازیگران، 
لزوم یک د  ید  گاه یکپارچه به مد  یریت بحران به جهت بررسي تمام 

یکپارچه احساس مي شود  .  به طور  د  رد  سترس  منابع  چشم اند  ازها و 
مختلف  سطوح  د  ر  د  ولتي  سازمانهاي  بین  همکاري  به  د  ید  گاه  این 
عنوان  به  بحران  فرماند  هي  ایجاد    به  نیاز  زمینه  این  د  ر  د  ارد  .  نیاز 
و  الزم  زمینه  این  د  ر  مختلف  سازمان هاي  وظایف  هماهنگ کنند  ه 

ضروري است)سوتانتا،2012، ص11(.

جد  ول 1. تأثيرات بحران هاي طبيعي

تأثیراتاقتصاديتأثیراتفیزیکيتأثیراتانسانيواجتماعيتأثیرات
 -تلفاتتأثیرات اولیه

 -صد  مات
 -از د  ست د  اد  ن د  رآمد   و یا

 فرصت هایشغلي
 -بي خانماني

 -تغییر شکل زمین و
 از د  ست رفتن کیفیت زمین

-فروریختگي و خسارت به ساختارها و 
ساختمان ها

 -آسیب غیر سازه اي،
از د  ست د  اد  ن کیفیت زمین براي ساختمان و 

زیرساخت ها

توقف کسب و کار به د  لیل آسیب به ساختمان ها 
و زیرساخت ها

-از د  ست د  اد  ن نیروي کار مولد   با تلفات و 
صد  مات

-هزینه هاي تحمیل شد  ه براي امد  اد   رساني

-بیماري یا معلولیت د  ائميتأثیرات ثانویه
-اثرات رواني آسیب، سوگ، شوک

-از بین رفتن انسجام اجتماعي به علت اختالل 
د  ر جامعه

-ناآرامي هاي سیاسي که د  ر آن واکنش د  ولت 
ناکافي است.

-خسارت د  ر ساختمان ها و زیرساخت ها تعمیر 
نشد  ه بسیار بد  تر است

صنعت بیمه خسارات بسیاري متحمل خواهد   
شد  ،تضعیف بر بازار بیمه و افزایش حق بیمه.
-از د  ست د  اد  ن بازار و فرصت هاي تجاري از 

طریق وقفه هر چند   کوتاه مد  ت د  ر کسب و کار.
-از د  ست رفتن اعتماد   به نفس سرمایه گذاران 

و خروج سرمایه ها.
هزینه هاي تعمیر. 

)مورالس1 و لورنا2002،2، ص2(

مي باشد    تکنولوژیک  بحران هاي  بحران ها،  انواع  از  د  یگر  یکي 
مثل  مي گیرد  .  شکل  طبیعي  محیط  د  ر  انسان  د  خالت  نتیجه  د  ر  که 
بحران هاي ایجاد   شد  ه د  ر سیستم هاي حمل و نقل با ایجاد   ترافیک د  ر 

مقیاس بزرگ و یا بروز بحران د  ر زیرساخت هاي شهري. 
با توجه به مطالعات انجام شد  ه، براي کالنشهر تهران، یکپارچگي 
وجود    مطلوب  به شکل  شهري  مد  یریت  مختلف  سازمان هاي  میان 
ند  ارد   و تنها د  ر حد   سخنراني ها و تفاهم نامه هاي محد  ود  ي که میان 
شهرد  اري به عنوان نهاد   اصلي مد  یریت شهري با سازمان هاي د  یگر 
د  ر موارد  ي برقرار شد  ه، د  ر جهت عملیاتي کرد  ن این نوع از مد  یریت 
د  ر کالنشهر تهران فعالیت هاي چند  اني صورت نگرفته است. بنابراین 
با توجه به وسعت و جمعیت زیاد   این شهر، د  ر عین حال، قرار د  اشتن 
برنامه ریزي پیش  آن بر روي گسل و احتمال وقوع زلزله و لزوم 
از وقوع بحران، پیاد  ه سازي مد  یریت یکپارچه پیش از بحران امري 
ضروري است و آنچه مسلم است، پیاد  ه سازي یکپارچگي مد  یریتي 

1. Morales
2. Lorena

اشتراک گذاري اطالعات سازمان هاي  به  بد  ون  تهران،  د  ر کالنشهر 
ایجاد    و  مشترک  د  اد  ه  پایگاه  یک  د  ر  بحران  مد  یریت  د  ر  د  رگیر 
براي هماهنگ کرد  ن وظایف سازمان  هاي د  رگیر  فرماند  هي حاد  ثه 

د  ر مد  یریت شهري امکان پذیر نخواهد   بود  .

وابستگيشريانهايحياتيشهر
عنوان  به  تلفن  و  گاز  خد  مات  کنار  د  ر  نیز  برق  و  آب  خد  مات 
حیاتي،  شریان هاي  از  منظور  مي شوند  ؛  معرفي  حیاتي  شریان هاي 
تأسیساتي است که به منظور رفع نیازها و مشکالت ساکنان شهر از 
نظر تأمین آب، برق، تلفن، فاضالب، جمع آوري آب هاي سطحي و 
گاز به وجود   مي آیند   و لزوم ایجاد   آنها و ضابطه هایي که باید   د  ر مورد   
چنین تأسیساتي رعایت شود  ، از اهمیت و اولویت ویژه اي برخورد  ار 
است. تأسیسات زیربنایي امکاناتي است که شهر باید   به آنها مجهز 
باشد  ، تا بتواند   روال زند  گي عاد  ي و احتیاجات بخش هاي مختلف 
شهري مانند   بخش هاي مسکوني، تجاري، اد  اري، صنعتي و عمومي 
و مانند   آنها را از تسهیالت بیشتري برخورد  ار سازد  . چنین تجهیزاتي 
عالوه بر آنکه از احتیاجات اساسي یک جامعه شهري است، مي تواند   
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معموالً  که  مختلفي  د  ید  گاه هاي  از  معیار سنجش گسترش شهرها 
به حساب آید  . د  ر طراحي یک  یک جامعه شهري واجد   آن است، 
شهر )که همه تأسیسات زیربنایي آن از قبل برنامه ریزي شد  ه(، ایجاد   
تأسیسات و برقراري هماهنگي د  ر تأمین الزامات آنها مي تواند   طي 
برنامه هایي بر حسب زمان و مکان به خوبي پیشرفت نماید  . ولي 
د  ر مورد   شهرهاي موجود   این مورد   فرق مي کند  . د  ر شهرهاي موجود   
احد  اث و گسترش تأسیسات شهري، تد  ریجي است و تجهیز شهر 
صورت  گوناگون  سازمان هاي  و  نهاد  ها  توسط  مختلف،  مراحل  د  ر 
که  تهران  مثل کالنشهر  و کالنشهرها  بزرگ  شهرهاي  د  ر  مي گیرد  . 
تأسیسات زیربنایي از جمله تأسیسات برق د  ر د  وران مختلف ایجاد   
شد  ه است، گسترش تأسیسات شهري که ناشي از افزایش جمعیت 
شهر است، مشکالت جد  ید  ي را د  ر شهر به وجود   مي آورد  . این امور 
مسایل  است،  نیافته  چند  اني  گسترش  هنوز  شهرها  که  زماني  د  ر 
عمد  ه اي را باعث نمي شود  ، ولي با افزایش جمعیت شهرنشین و نیاز 
به تأسیسات شهري، اعم از گسترش تأسیسات موجود   و یا ایجاد   
تأسیسات جد  ید  ، گاهي مشکالت غیرقابل حل باقي مي ماند   و یا 
مي د  هد  )شیعه،  افزایش  فاحشي  نحو  به  را  تأسیسات  هزینه  حد  اقل 

1391، ص14(.
مطالعات انجام شد  ه د  ر آمریکاي التین و آفریقا نشان مي د  هد   
رشد    کاهش  به  منجر  زیرساخت ها  د  ر  ناکافي  سرمایه گذاري  که 
د  ر حالي که همین رشد    د  ر سال مي شود  .  د  رصد    تا 3  از 1  ساالنه 
بهبود    د  رصد     )5-15( کم  نسبتًا  چند    هر  را  زیرساخت ها  مي تواند   
به طوري که  ارتباط است.  با کاهش قابل توجه فقر د  ر  بخشد   و  
برق،  شبکه هاي  همچون  حیاتي  بحران، شریان هاي  وقوع  زمان  د  ر 
آب، مخابرات، حمل و نقل، نفت و گاز بیشترین آسیب را خواهند   
بحران هایي چون  از  و پس  پیش  د  ر  عملکرد   یک شهر  د  ید  . حفظ 
زلزله، انفجارها، جنگ و سیل، به عملکرد   شریان هاي حیاتي وابسته 
به  شریان ها  این  شد  ید    وابستگي  و  برهم کنش  به  توجه  با  و  است 
زمان  د  ر  آنها  کنش  برهم  و  شریان ها  این  رفتار  بررسي  یکد  یگر، 
حیاتي،  شریان هاي  بین  د  ر  مي رسد  .  نظر  به  بحران ضروري  وقوع 
شبکه برق بیشترین تأثیر و اهمیت را د  ارد   که د  لیل آن، نقش حیاتي 

شبکه ي برق د  ر حیات سایر شریان ها ست.
نوع  از  تنها  شریان ها  وابستگي  که  است  این  اصلي  مسئله ي 

از  آن ها  و  است  نبود  ه  هم  به  حیاتي  شریان  د  و  فیزیکي  وابستگي 
اثرات  همچون  خارجي  وابستگي هاي  همین طور  و  اطالعاتي  نظر 
وابسته اند  .  یکد  یگر  به  نیز  اجتماعي  و  سیاسي  و  زیست محیطي 
تجهیزات  و  سیستم ها  بررسي  به  نیاز  این ها،  از  یک  هر  بررسي 

زیرمجموعه اي آن زیرساخت د  ارد  . 
محققان  و  د  ارد    متفاوتي  انواع  وابستگي  است،  ذکر  به  الزم 
مختلفي اقد  ام به د  سته بند  ي آن ها نمود  ه اند  . به عنوان مثال رینالد  ي1 

و کلي2 وابستگي ها را به 4 د  سته تقسیم کرد  ه اند  :
زماني رخ مي د  هد   که سطوح زیرساخت ها  1. وابستگي فیزيکي: 
یک ارتباط محسوس یا ماد  ي )ابزاري( با یکد  یگر د  اشته باشند  . 
قطعیت ها  عد  م  کمي کرد  ن  براي  سطوح،  وابستگي  نوع  این 

مناسب است.
2. وابستگي اطالعاتي: وقتي است که شریان ها به اطالعات و انتقال 
آن وابستگي د  ارند  . با گسترش سریع فناوري هاي اطالعاتي بر 
این وابستگي  اخیر،  د  هه هاي  د  ر  اتوماسیون و کامپیوتر  پایه ي 
بسیار مهم تر شد  ه است. زماني که یک بخش از زیرساخت به 
اطالعات پراکند  ه  شد  ه د  ر میان د  یگر بخش ها وابسته باشد  ، این 
نوع وابستگي به علت نیاز همیشگي به تباد  ل د  اد  ه ها و کنترل 

کامپیوتري د  ر عملکرد   زیرساخت ها نیز پد  ید  ار مي شود  . 
3. وابستگي جغرافیايي: وقتي است که یک سانحه و روید  اد   طبیعي، 
تحت  هستند  ،  هم  همجواري  د  ر  که  را  مختلف  شریان  چند  ین 
زیرساخت  یک  اطراف  محیط  که  هنگامي  مي د  هد  .  قرار  تأثیر 
سبب ایجاد   تغییر د  ر آن شود   و به عبارت د  یگر، آن زیرساخت 
متأثر از محیط اطراف خود   باشد  ، وابستگي جغرافیایي خواهد   

بود  .
4. وابستگي منطقي: این وابستگي به هنگام د  خالت تصمیمات بشر، 
همکاران،2001()ص21(د  ر  و  مي یابد  )رینالد  ی  ظهور  و  بروز 
د  ر  مد  یریتي  یکپارچگي  لزوم  وابستگي ها،  این  به  اصل وقوف 

شرایط بحراني را روشن تر مي سازد  .
د  ر شکل شماره 1 به عنوان مثال وابستگي شریان هاي حیاتي به 

ویژه برق نشان د  اد  ه شد  ه است:

1. Rinaldi
2. Kelly
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د  ارد  ، هر چه شهرها  بیشتري  نمود    امر د  ر شهرهاي بزرگ  این 
معرض  د  ر  میزان  نتیجه  د  ر  و  بیشتر  وابستگي ها  مي شوند  ،  بزرگتر 
خطر بود  ن آنها نیز افزایش مي یابد  . همانطور که د  ر جد  ول شماره 2 
نشان د  اد  ه شد  ه است د  ر بحران زلزله، د  ر شهرهاي بزرگ، ویژگي هاي 

چنین شهري منجر به آسیب هاي بیشتري مي شود  .

جد  ول 2. اثرات مهم زلزله د  ر شهرهاي بزرگ

نمودمهمزلزلهویژگيهايشهرهايبزرگ
وسعت زیاد   خرابيوسعت زیاد  

تنوع و پیچید  گي خرابي ساختمان هامرتفع بود  ن ساختمان ها
آسیب هاي انساني فراوانتراکم زیاد   جمعیت

افزایش حواد  ث ثانویهشریان هاي حیاتي گسترد  ه
حساسیت زیاد   به لرزهتأسیسات و تجهیزات پیشرفته

خسارات اقتصاد  ي فراوانارزش باالي امکانات
افت شد  ید   رشد   و توسعهمنابع انساني توسعه یافته

اختالل زیاد  وابستگي شد  ید   به خد  مات شهري
افزایش حواد  ث ثانویه و زیست محیطيتراکم زیاد   پتانسیل خطرزا

عمد  ه خرابي د  ر مرکزمرکزیت ساختارهاي فرسود  ه

)فخیم حاجی آقایی، 1385، ص12(

مخابرات،  و  برق  انتقال  خطوط  همچون  حیاتي  شریان هاي 
سیستمهاي توزیع آب و گاز و شبکه هاي حمل و نقل به عنوان ستون 

فقرات حیاتي جوامع شهري عمل مي کنند  . زلزله هاي کالیفرنیا لوما 
شریان هاي  به  آسیب  که  است  د  اد  ه  نشان  کوبه  و  نورترید  ج  پریتا، 
حیاتي مهم باعث زیان هاي شد  ید  ي به جامعه و اقتصاد   شهري مي شود  . 
عالوه بر این از کار افتاد  ن شریان هاي حیاتي ممکن است مانع خد  مات 
اضطراري شد  ه و بازتواني پس از زلزله را به تأخیر مي اند  ازد  . نتایج 
از  یک  هر  به  وارد  ه  آسیب  تا  مي سازد    قاد  ر  را  ما  سنجشي  چنین 
شریان هاي حیاتي به علت سناریو هاي مختلف زلزله را ارزیابي نماییم. 
بهبود   سیستم هاي شریان هاي حیاتي را مي توان سپس د  ر چارچوب 
طرح هاي کاهش آسیب پذیري برنامه ریزي نمود   تا ازعملکرد   آنها طي 

زلزله ها مطمئن شویم)کرامتی و همکاران،1387()ص8(
رویکرد   جد  ید   به مد  یریت بحران، ایجاد   زیرساختي د  ر جهت به 
اشتراک گذاري اطالعات توسط تمام سازمان هاي د  رگیر د  ر مد  یریت 
بحران د  ر جهت مد  یریت یکپارچه و منطقي بحران با د  ر نظر گرفتن 
نیازمند   زیرساختي  بحران  د  ر آن مد  یریت  بهینه مي باشد  . که  زمان 
د  ر  د  رگیر  سازمان هاي  تمام  منسجم  و  یکپارچه  نگاه  ایجاد    براي 
قابلیت  مفهوم  ترفیع  براي  زیرساخت  کلمه  است.  بحران  مد  یریت 
اطمینان، پشتیباني از محیط، شبیه به یک جاد  ه یا شبکه ارتباطات 
راه د  ور است که د  ر این مورد   سهولت د  سترسي به اطالعات مکاني 

شکل 1. وابستگي همه شريان هاي حياتي به برق
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و جغرافیایي با استفاد  ه از حد  اقل مجموعه اي از شیوه هاي استاند  ارد  ، 
و  ارزیابي  اطالعات،  کشف  د  ارد  .  وجود    مشخصات  و  پروتکل ها 
برنامه هایي براي کاربران و فراهم  کنند  گان د  ر تمام سطوح د  ولتي، 
بخش تجاري، بخش غیرانتفاعي، د  انشگاه ها و... از طریق شهروند  ان 
د  ر کل فراهم مي شود   و بایستي زیرساخت اطالعات فضایي، بیش از 
مجموعه د  اد  ه هاي مجزا یا یک پایگاه د  اد  ه باشد  ، اینگونه زیرساخت 
د  ر اصل میزبان اطالعات جغرافیایي است و اسناد   کافي، وسیله اي 
براي کشف، تجسم و ارزیابي د  اد  ه ها و برخي از روش هاي د  سترسي 
به د  اد  ه هاي جغرافیایي را فراهم مي کند  . براي ایجاد   یک زیرساخت 
اطالعات عملکرد  ي، باید   موافقت نامه هاي سازماني مورد   نیاز براي 
یا  و  ملي  ناحیه اي،  محلي،  مقیاس  د  ر  آن  اد  اره  و  کرد  ن  هماهنگ 

فراملي د  ر د  سترس باشد  .
آسيبپذيري کاهش جهت در بحران يکپارچه مديريت

شريانهايحياتي
بي شک شناخت ویژگي ها و کاربرد  ها و نقاط قوت مد  یریت یکپارچه 
د  ر  یکپارچه  مد  یریت  پیاد  ه سازي  براي  مشوقي  مي تواند    بحران، 

مهم  تر  و  هزینه ها  کاهش  و  بهتر  عملکرد    براي  مد  یریتي  سیستم 
بیشتر،   تعامل  ایجاد    و  سازمان ها  میان  هماهنگي  برقرار ي  همه  از 
بسیار موثر باشد  . شریان ها با هم بر هم کنش د  ارند  ؛ به عنوان مثال 
شبکه ي آب با د  و شبکه ي گاز و نفت د  ر خنک کرد  ن تجهیزات، 
تولید  ات و د  فع مایعات وابستگي د  ارد  . همچنین این شبکه وظیفه ي 
انتشار  کاهش  و  مخابرات  و  برق  شبکه ي  تجهیزات  کرد  ن  خنک 
د  یگر  با  زیاد  ي  برهم کنش  برق  شبکه ي  مي د  هد  .  انجام  را  مایعات 

شریان ها د  ارد  . بعضي از این وابستگي ها د  ر اد  امه آمد  ه است:
ـ با شبکه ي آب: برق براي پمپ ها، مخازن و کنترل سیستم؛

ـ با شبکه ي گاز: برق براي کمپرسور ها، مخازن و کنترل سیستم؛
ـ با شبکه ي مخابرات: برق براي سوئیچ یارد  ها؛

ـ با شبکه ي نفت: برق براي پمپ ها، مخازن و کنترل سیستم؛
ـ با شبکه ي حمل و نقل: برق براي چراغ هاي راهنما، سوئیچرها و 
سیگنال ها، حرکت مترو؛ )اگوچی1 و هانگر2، 2003، ص111(.

د  ر شکل شماره 2 وابستگي سه بخش کاربري مسکوني، کاربري 
تجاري و کاربري صنعتي به شبکه ي برق نشان د  اد  ه شد  ه است.

1. Eguchi
2. Honegger

شکل 2. وابستگي سه بخش کاربري مسکوني، تجاري و صنعتي به شبکه ي برق

د  ر  و  د  ارد    گاز  و  نفت  شبکه ي  بر  حیاتي  تأثیر  برق،  شبکه ي 
صورت اختالل، باعث ناپاید  اري کامل شبکه و عد  م تأمین سوخت 
و انرژي خواهد   شد  . تأثیر شبکه ي برق روي مخابرات بسیار زیاد   و 
حیاتي است و د  ر صورت آماد  گي نیروهاي امد  اد   و بازیابي، مي تواند   

به سرعت تعمیر و قابل راه اند  ازي شود  . گرچه ایجاد   همین آماد  گي 
نیازمند   این است که متخصصین برق و مخابرات، از پیش از زلزله 
یا هر بحران د  یگري، روي تجهیزات کار کنند   و خرابي یا فرسود  گي 
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شبکه را شناسایي و رفع کنند   تا د  ر حین بحران، این موضوع باعث 
سرد  رگمي نیروها و پیچید  ه شد  ن بیشتر فرایند   نشود  . 

و  شبکه ها  از  بسیاري  انرژي  منبع  و  اساس  برق،  شبکه ي 
ژنراتور هاي  انرژي  گاز،  شبکه ي  است.  شریان ها  د  یگر  تجهیزات 
شبکه ي برق را تأمین مي کند   و شبکه ي برق، انرژي کنترل سیستم 
ذخیره سازي کمپرسور ها را فراهم مي کند  . وجود   آب نیز براي کنترل 
کرد  ن  خنک  و  بحران  وقوع  هنگام  د  ر  احتمالي  آتش سوزي هاي 

تجهیزات ضروري است، زماني که برق قطع مي شود  ، شبکه ي گاز 
د  چار اختالل شد  ه و تولید   گاز کاهش مي یابد   و تولید  ات نفتي نیز 
تحت تأثیر قرار خواهند   گرفت. کاهش عرضه ي گاز و نفت، روي 
شبکه ي برق نیز تأثیر مي گذارد  ، بنابراین، چنان که ذکر شد  ، تمامي 
شریان هاي حیاتي وابستگي قابل توجه و پراهمیتي به یکد  یگر د  ارند   
شهري  شریان هاي  د  یگر  بر  برق  زیرساخت  تأثیر  میان  این  د  ر  اما 
بسیار بیشتر و مهم تر است)یانگساک1 و اسپنسر2009،2، ص86(.

1. Youngsuk
2. Spencer

شکل 3. وابستگي شريان هاي حياتي )نوراللهی و همکاران،1394(

به این ترتیب ایجاد   هماهنگي بین شریان هاي حیاتي )مد  یریت 
یکپارچه بحران(، براي عملکرد   بهینه د  ر شرایط بحراني را مي توان 

شامل موارد   زیر تعریف کرد  :
د  ر  توانمند    مد  یریت  ایجاد    و  بحران  مد  یریت  کرد  ن  نهاد  ینه   

حواد  ث و بالیا
 هماهنگي د  رون بخشي و برون بخشي د  ر نظام مد  یریت و بالیا

 ارتقاء د  انش تخصصي مد  یران اجرایي د  ر زمینه مباحث نظري، 
اموزشي و پژوهشي مد  یریت بحران با ارائه اطالعات کافي به 

مد  یران و ارتقاء د  انش آنها
د  ر  نیاز  قوانین مورد    پیشنهاد   تصویب  و  لوایح  و  ارائه طرح ها   

مد  یریت حواد  ث بالیا
 اطالع رساني عمومي و تخصصي د  ر پیشگیري و مقابله با حواد  ث 

و بالیا

 تهیه د  ستورالعمل هاي اجرایي مد  یریت بحران د  ر عرصه بهد  اشت، 
د  رمان حواد  ث و بالیا

 ارزیابي خطرات بالقوه و راه هاي پیشگیري از حواد  ث و بالیا
 آماد  ه سازي جامعه براي رویارویي با شرایط اضطراري

 انتقال تجربیات و نقد   و بررسي عملکرد   سیستم مد  یریت بحران 
همکاران،  و  )عزیزپور  ملي  بحران هاي  حواد  ث  د  ر  کشور 

.)1390

مديريتيکپارچهشريانهايحياتيدرشهرتهران
همانگونه که ذکر شد  ، یکپارچگي اخیراً د  ر رابطه با طیف وسیعي 
از سازمان ها و نهاد  هاي د  ولتي، خصوصي و عمومي به کار مي رود   
سیاست گذاري،  نظیر  مد  یریتي  مختلف  رد  ه هاي  به  تعمیم  قابل  و 
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نوعي  اصل  د  ر  اجراست،  حتي  و  کنترل  و  نظارت  برنامه ریزي، 
واکنش نسبت به گسترد  ه شد  ن د  امنه فعالیت ها و اثرات یک عمل 
آنکه  علي رغم  است.  آن  از  ناشي  تفرق هاي  و  سازماني/مد  یریتي 
بیش از 100 سال از برخورد  اري شهر تهران از نظام مد  یریت شهري 
به سبک مد  رن مي گذرد  ، اما شهر تهران هنوز د  ستخوش تفرق هاي 
از این رو، ضرورت وجود   مد  یریت یکپارچه  متعد  د   سیاستي است. 
شهري، د  ر سال هاي اخیر بسیار مورد   توجه مد  یران و سیاست گذاران 

شهري قرار گرفته است.
د  ر  جاری  سال  ماه  خرد  اد    د  ر  که  گاز  لوله  خط  انفجار  حاد  ثه 
عوامل  عکس العمل  و  برخورد    نوع  لحاظ  به  د  اد  ،  رخ  تهران  غرب 
نهاد  هاي  ناکافي  آماد  گي  از  خوبی  مثال  می تواند    رخد  اد    این  مهار 
شبکه  بالقوه  خطر  و  اولیه  حاد  ثه  ابعاد    کنترل  د  ر  بحران  مد  یریت 
شریان هاي حیاتي زیرزمین از یک طرف و د  ر نهایت عد  م مد  یریت 
اطالعاتي  نابساماني  و  نقص  باشد  .  د  یگر  طرف  از  بحران  یکپارچه 
تحمیل  مهم  بسیار  عامل  تهران  شهر  حیاتي  شریان هاي  شبکه  د  ر 
خسارات بسیار د  ر این حاد  ثه بود  ه است. د  ر حال حاضر نقشه جامع 
د  قیق  جانمایي  و  موقعیت  از  شد  ه  د  سته بند  ي  و  واحد    اطالعات  و 
خطوط انتقال شریان هاي حیاتي شهر)آب، برق، گاز و...( د  ر اختیار 
نهاد  هاي مسئول مد  یریت بحران وجود   ند  ارد   و این موضوع باعث 
شد  ه برخي از خد  مات زیرساختي شهر که د  ر د  نیا هنگام بروز حواد  ث 
طبیعي د  ر خد  مت اطالع  رساني به شهروند  ان قرار مي گیرد  ، د  ر تهران 
نقش معکوس بازي کنند   و سربار مد  یران و شهر شوند  . د  ر این میان 
اقد  امات اجرایي د  ستگاه هاي مرتبط با کنترل ابعاد   حاد  ثه مشخص 
حاد  ثه  پیامد  هاي  سرایت  از  جلوگیري  براي  چند  اني  آماد  گي  کرد   
وجود   ند  ارد  ؛ آنچه مسلم است، شهر تهران به صورت بالقوه آبستن هر 
نوع بحران گسترد  ه ناشي از کوچک  ترین حاد  ثه انسان  ساز یا طبیعي 
است که این واقعیت زیرپوست شهر تهران ضرورت بازنگري اساسي 
د  ر نظام مد  یریت شهري را نشان مي د  هد  . طبق اظهارات کارشناسان، 
د  رهم تنید  گي خطوط انتقال شریان هاي حیاتي و خد  مات زیرساختي 
و نبود   نظام مشخص د  ر ایجاد   شریان هاي حیاتي شهري اعم از آب 
و برق و گاز گرفته تا تونل مترو و کابل  هاي فیبر نوري از جمله 
عواملي است که د  ر زمان بروز حاد  ثه از سوي یکي از این عناصر 
به سرعت به سایر عناصر تسري پید  ا کرد  ه و ابعاد   حاد  ثه را به طور 

چشمگیري افزایش د  اد  ه است. بنابراین با حاد  ثه اتفاق افتاد  ه، یکبار 
د  یگر لزوم مطالعات گسترد  ه و پیاد  ه سازی مد  یریت یکپارچه بحران 

بیش از پیش احساس شد  .
با استناد   به پژوهشي که توسط کاظمیان و عابد  یني د  ر سال 90 
انجام شد  ه است، مي توان مد  عي شد   که: )کاظمیان و عابد  ینی،1390(

موضوع  د  ر  حاکمیت  و  قد  رت  ابزار  منابع،  عامل  سه  تأثیر 
د  ر  قد  رت  توزیع  با  مرتبط  عوامل  و سیاست گذاري،  تصمیم گیري 
میان عناصر ذیربط تصمیم گیري و سیاست گذاري و عوامل مرتبط با 
تعد  د   عناصر و کنشگران ذیربط و تشکیالت و روابط میان سازماني 
د  ر سیاست گذاري و تصمیم گیري د  ر ساختار قد  رت و حاکمیت از 
جمله عوامل عد  م یکپارچگي سیاست گذاري شهري است. همچنین، 
اصالح متغیرهاي مربوط به عوامل مرتبط با توزیع قد  رت، د  ر میان 
عناصر ذیربط تصمیم گیري و سیاست گذاري، یعني متغیرهاي موثر 
بر نظام قد  رت شهري و هر آنچه که منجر به تفرق سیاسي-حکومتي 
و روابط غیرهم افزا د  ر میان نهاد  هاي ذیربط مد  یریت شهري مي شود  ، 
د  ر  سیاست گذاري  فرآیند    یکپارچگي  بر  د  یگر  عامل  د  و  به  نسبت 
تقویت  براي  راه کارهایي  همچنین  است.  موثرتر  شهري  مد  یریت 
جمله  آن  از  که  مي کند    پیشنهاد    را  مد  یریت  یکپارچگي  و  انسجام 

مي توان به موضوعات زیر اشاره کرد  : 
به طوري  و تصمیم گیري شهري،  قد  رت  نظام  تعد  یل  و  1. اصالح 
که سازمان ها از قد  رت برابر برخورد  ار باشند   و د  ر صورتي که 
سازماني د  اراي مأموریت استراتژیک و حساسي باشد  ، د  ر نظام 
برخورد  ار  بیشتري  اختیارات  از  تصمیم گیري  و  قد  رت  اصالح 

باشد   )توتاین1 و گوپیپراساد  2، 2006()ص124(
عناصر  سازماني  میان  روابط  و  تشکیالت  بازآرایي  و  اصالح   .2
و  اصالح  شهري:  تصمیم گیري  و  سیاست گذاري  د  ر  ذیربط 
بازآرایي روابط میان سازماني عناصر ذیربط د  ر سیاست گذاري 
شهري، د  ر گرو اصالح نظام قد  رت)مورد   اول( است. که د  ر این 
فرآیند   سازمان هاي مختلف با همکاري هم از مجموعه وظایف 
مد  یریتي خود   د  ر پایتخت، یک بانک اطالعاتي ایجاد   مي کنند  ، به 
طوري که تمام سازمان ها به این بانک اطالعاتي د  سترسي د  اشته 
باشند   و د  ر تمام شرایط محتمل د  ر پایتخت، با آگاهي از تمام 
1. Toutain
2. Gopiprasad
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شرایط موجود   د  ر شهر، د  ر تمام زمینه هاي مد  یریتي و آگاهي از 
بهترین عملکرد   را د  ر کوتاه ترین  بتوانند    تمام بخش هاي شهر، 
انجام رسانند  ، شایان ذکر است  به  باال  با کارآیي  زمان ممکن 
با پیاد  ه سازي چنین سیستمي صرفه جویي هاي اقتصاد  ي بسیاري 

متوجه شهر خواهد   شد  .
اتخاذ راهبرد   مد  یریت شهري یکپارچه و تعیین اهد  اف، مأموریت 
شهري  مد  یریت  انجام  زمینه  عنوان  به  تهران  شهر  توسعه  حد  ود    و 
مطلوب از جمله اقد  اماتي است که د  یر یا زود   مي باید   مورد   توجه 
مسئولین پایتخت قرار گیرد  . براي سرعت بخشید  ن به ایجاد   چنین 
باید   مطالعات کافي د  ر زمینه جایگاه این  ابتد  اي امر،  مد  یریتي د  ر 
طرح و تأثیراتي که ممکن است د  ر بهبود   روند   عملکرد   بخش توزیع 
مي تواند    شهري  یکپارچه  مد  یریت  طرح  گیرد  .  انجام  باشد  ،  د  اشته 
تأثیر به سزایي د  ر حل برخي از مهم ترین چالش ها و محد  ود  یت هاي 
بخش توزیع تهران بزرگ د  اشته باشد  . لذا مطالعات د  ر خصوص این 
گونه تأثیرات و راه حل هایي که مي توان برقرار کرد  ، امري ضروري 

به نظر مي رسد  .
د  ر اصل مد  یریت یکپارچه بحران تهران بزرگ، بد  ون همکاري و 
هماهنگي میان کلیه ارگان ها، سازمان ها و نهاد  هاي خد  ماتي، عمومي 
د  ر  و هماهنگي جز  این همکاري  و  نیست  امکان پذیر  و خصوصي 
نهاد  هاي  این رو،  از  نمي یابد  .  تحقق  شهري  یکپارچه  مد  یریت  سایه 

د  رگیر د  ر مد  یریت شهري تهران عبارتند   از: 
سازمان هاي خد  ماتي و زیربنایي: برق، آب، گاز و مخابرات 2( 
 )4 شهرد  اري ها   )3 و...  سازمان ها  و  وزارتخانه ها  د  ولتي،  نهاد  هاي 
بخش هاي امنیتي 5( بانک ها 6( اورژانس ها 7( بخش خصوصي 8( 

و د  ر نهایت شهروند  ان
تهران، شهرد  اري  د  ر  یکپارچه  مد  یریت شهري  تحقق  د  ر جهت 
تهران، براي برد  اشتن اولین گام به سمت مد  یریت یکپارچه شهري، 
اقد  ام به امضاي موافقتنامه همکاري د  ر زمینه به اشتراک گذاري و 
تباد  ل د  اد  ه و اطالعات با سایر سازمان هاي د  رگیر د  ر مد  یریت شهري 
نمود  ه است. از جمله این سازمان ها مي توان از این موارد   نام برد  : 1( 
شرکت توزیع برق تهران بزرگ 2( سازمان آب 3( پست جمهوري 
اسالمي ایران 4( سازمان ثبت اسناد   و امالک کشور 5( مرکز آمار 

6( سازمان امور مالیاتي و د  ارایي 7( سازمان ثبت احوال و...

بین  هماهنگي  ایجاد    امکان  اطالعات،  یکپارچه  نظام  وجود   
فراهم  را  مرد  م  حتي  و  جغرافیایي  بخش هاي  نهاد  ها،  سازمان ها، 
راهبرد  هاي  از  استفاد  ه  احتمال  کاهش  موجب  همچنین  مي کند  . 
د  ر تصمیم گیري ها  تناقض  د  ر بخش هاي مختلف مي شود  .  متناقض 
باعث  خود    جغرافیاي  بخش هاي  و  سازمان ها  د  ر  برخورد    تنوع  و 
ایجاد   تشویش د  ر بین مرد  م و گروه هاي مسئول شد  ه و همچنین توان 
پاسخگویي کل سیستم را کاهش مي د  هد  . نظام یکپارچه اطالعات 
عملکرد   بهینه سازمان هاي د  خیل د  ر مد  یریت بحران را د  ر پي د  ارد  ؛ 
به ویژه د  ر زمان بحران که نیاز به تصمیم گیري سریع و د  رست بیش 

از هر زمان د  یگري احساس مي شود  . 
این نیاز به  ویژه د  ر کالن شهرها که به سبب وسعت، جمعیت و 
گستره فعالیت د  اراي پیچید  گي بسیار هستند  ؛ د  وچند  ان خواهد   بود  . 
کالنشهر تهران با وسعتي حد  ود   700 کیلومترمربع و جمعیتي معاد  ل 
8/5 میلیون نفر1 نیز از این قاعد  ه مستثني نیست. تعد  د   سازمان هاي 
د  خیل د  ر مد  یریت شهري و همچنین وجود   احتمال وقوع بحران هاي 
ضروري  را  یکپارچه  اطالعاتي  از  استفاد  ه  شهر،  این  د  ر  مختلف 

مي سازد  .
بین  به پاسخگویي سرعت بخشید  ه و  نظام یکپارچه اطالعات، 
نهاد  هاي مختلف د  رگیر د  ر بحران هماهنگي  فعالیت هاي سطوح و 
ایجاد   مي کند  . این طرح اقد  امات هر چهار مرحله مد  یریت بحران را 
شامل مي شود   )آماد  گي، کاهش خطر، پاسخگویي و بازگشت(. د  ر  
برخي از ویژگي هاي این طرح  د  ر چهار مرحله مد  یریت بحران به 

شرح زیر مي باشد  :
آماد  گي  مرحله  د  ر  اطالعاتي  یکپارچه  نظام  )ایجاد    آماد  گي   
قابل د  سترس  مختلف  تد  وین چک  لیست هاي  بحران،  مد  یریت 

براي بهره وران سازمان ها، تد  وین برنامه هاي اقتضائي، و ...(
خطر،  باالي  پتانسیل  د  اراي  مکان هاي  )برآورد    خطر  کاهش   
نهاد  هاي  براي  خطر  کاهش  متحد  الشکل  اقد  امات  تد  وین 

مختلف، ..(
 پاسخگویي )اجراي برنامه هاي اقتضائي، تبیین مسئولیت نهاد  ها، 
گوناگون  گستره  با  ارتباط  د  ر  تصمیم سازي  هماهنگي،  ایجاد   

اقد  امات، مد  یریت منابع و ...(
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تد  وین گزارش ها،  هزینه ها،  برآورد    منابع،  )مد  یریت  بازگشت   
سیستم پشتیبان تصمیم گیري اقد  امات بلند  مد  ت و...(

شناسایي  اطالعات،  یکپارچه  نظام  این  به  د  ستیابي  راستاي  د  ر 
اطالعات مورد  نیاز د  ر مد  یریت بحران، نهاد  ها، ارگان ها و گروه هایي 
شناسایي  همچنین  و  مي کنند    تولید    و  تأمین  را  اطالعات  این  که 
د  خیل  ارگان هاي  و  نهاد  ها  براي  اطالعات  این  کاربرد  هاي مختلف 
و  مطالعات  است)مرکز  بحران  مد  یریت  فرایند    مراحل  تمامي  د  ر 

برنامه ریزی شهری تهران،1394()ص17(

نتيجهگيري
شهرها به مثابه موجود  ات زند  ه هستند  ، همانگونه که موجود  ات زند  ه 
د  ر د  وران هاي مختلف وضعیت ها و شرایط مختلفي را تجربه مي کنند   
شهرها نیز د  ر د  وران هاي مختلف حیات خود  ، با وضعیت هاي مختلفي 
برنامه ریزان و مد  یران شهري است که  روبرو مي شوند   و این وظیفه 
براي هر یک از این وضعیت ها تد  ابیري اند  یشید  ه تا شهرها د  ر مواجه 
با وضعیت هاي بحراني ضرر کمتري متحمل شوند  . شهرها د  ر بهترین 
حالت د  ر وضعیت عاد  ي قرار د  ارند   و زماني که از وضعیت عاد  ي 
خارج مي شوند   3 وضعیت را به ترتیب شد  ت د  وري از وضعیت عاد  ي 
تجربه مي کنند  : یا د  ر وضعیت اضطرار قرار مي گیرند   یا د  ر حالت 
بحران و د  ر نهایت د  ر صورت عد  م کنترل وضعیت بحران، وضعیت 
فاجعه د  ر شهر رخ مي د  هد  . وضعیت هاي مختلف شهر همانند   خود   
نویسند  گان و پژوهشگران  نیست و  تعاریف مشخصي  د  اراي  شهر 
مختلف هر کد  ام براساس ویژگي هایي، تعاریفي براي این وضعیت ها 
ارائه د  اد  ه اند  . با این حال 4 وضعیت عنوان شد  ه براساس مطالعات 
انجام شد  ه و موارد   اتفاق نظر میان پژوهشگران معرفي شد  ه است تا 
مشخص شود   زماني که شهرها د  ر این وضعیت ها قرار مي گیرند  ، چه 
اتفاقي د  ر آنها رخ مي د  هد   و د  ر این میان نقش زیرساخت هاي اساسي 
شهر و به ویژه خد  مات برق به عنوان زیرساختي که سایر بخش ها 
نیز به آن وابستگي بي قید   و شرط د  ارند   مشخص شد  ؛ چراکه انرژي 
به  است،  حیاتي  شریان هاي  د  یگر  تمامي  عملکرد    پیش نیاز  برق، 
طور مثال د  ر شبکه ي آب، از برق د  ر پمپ ها، تصفیه خانه ها، چاه ها، 
به  الزم  مي شود  .  استفاد  ه  مد  یریتي  و  کنترلي  سیستم هاي  و  مخازن 
همه  برابر  د  ر  محلي  توزیع  شبکه هاي  و  ایستگاه ها  که  است  ذکر 

بحران ها، آسیب پذیري شد  ید   د  ارند  . عملکرد   د  ر سیل زلزله و انفجار 
توربین ها  باد  ،  برابر  د  ر  کابل ها  مثال  )براي  مي رود    بین  از  تقریبًا 
سوانح  د  ر  د  یسپاچینگ  تجهیزات  آب و هوایي،  تغییرات  برابر  د  ر 
حیاتي  نقش  به  توجه  با  بنابراین  د  ارند  (  را  آسیب  بیشترین  لرزه اي 
این زیرساخت نیاز است تا برنامه ریزي هاي الزم د  ر این زمینه انجام 
شود  . د  ر این میان براي ارائه بهترین عملکرد   زیرساخت ها د  ر شرایط 
است که  نیاز  بحران،  از  پیش  حالت  به  بازگشت سریع  و  بحراني 
پیش از وقوع بحران، هماهنگي میان عملکرد   زیرساخت ها تعریف 
و برقرار شود   تا د  ر صورت وقوع بحران، بتوان با این هماهنگي د  ر 
بازسازي و احیاء زیرساخت ها د  ر مد  ت کوتاه و با هزینه کمتر اقد  ام 

نمود  .
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