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چکیده
زمینهوهدف: تحلیل ریسک پذیری نواحی حساس یکی از مراحل مهم د ر فرآیند  مد یریت یکپارچه بحران است و به عنوان یکی از نیازهای اساسی 
مراحل پیشگیری و آماد گی د ر برابر بحران تلقی می شود ؛ لذا با شناخت صحیح نواحی های آسیب پذیر و اتخاذ سیاست های مناسب بلند  مد ت و کوتاه 
مد ت امکان کاهش اثرات منفی بحران های آتی ممکن می a,د . بنابراین هد ف از این پژوهش پهنه بند ی نواحی آسیب پذیر از سوانح طبیعی با تاکید  

بر مد یریت بحران می باشد .
روش: جامعه آماری 21 روستای آسیب پذیر از سوانح طبیعی د ر شهرستان هیرمند  می باشد . روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی و د اد ه های مورد  
نیاز از نقشه های GIS  استخراج شد ه است. همچنین برای تلفیق نقشه ها و وزن د هی به الیه ها از مد ل وزن د هی سلسله مراتبی AHP استفاد ه شد ه است.
یافتهها: یافته های پژوهش حاکی از آسیب پذیری خیلی کم و متوسط د ر 17 روستای مورد  مطالعه و 4 روستا د ر معرض آسیب پذیری بسیار باال د ر 

شهرستان هیرمند  به د لیل نزد یکی بیشتر به حوزه های سیل خیز و طوفان های شد ید  محلی بود ه است.
نتیجهگیری: با عنایت به این امر لزوم ایجاد  حفاظ و حصار و سد  د ر برابر سرریزهای رود خانه ای و طوفان های شد ید  احساس می شود . همچنین نیاز 

به اصالح مسیر طبیعی رود خانه از طریق افزایش ظرفیت آبگیری رود خانه با الیروبی نیز هست.
واژههایکلیدی: آسیب پذیری، سوانح طبیعی، مد ل وزن د هی AHP، مد یریت بحران، شهرستان هیرمند .
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management in Hirmand city by merger AHP model in GIS enviorment

A.M.Rezaei khakha1, M.Noury2, R.Shahri zhad3 & H.Heidari mokarrar4

1. Master of geography and rural  schematization ,  University of Zabol, Sistan and Baluchestan, Iran. Maj.rezaei49@gmail.com
2. Master of geography and rural  schematization , University of Zabol, Sistan and Baluchestan, Iran. Maryamnory39@yahoo.com 

3. Master of geography and rural  schematization , University of Zabol, Sistan and Baluchestan, Iran.  Baz.hirmand@yahoo.com    
4. Department of Geography and Rural Planning. University of Zabol, Sistan and Baluchestan, Iran. HamidHeidary1341@gmail.com  

Abstract
Background and objective: Risk analysis in sensitive areas, is one of the important step in the integrated process of crisis man-
agement and it account as one of the essential needs of prevention and readiness steps against crisis. Therefore decrease of 
negative effects of next crisis may be by correct recognition of vulnerable areas and assumption Suitable high term and short 
term policy. Therefore, the aim of this research is recognition of vulnerable areas about natural accidents with emphasis on 
Crisis management. 
Method: Statistical population of the study consists of 21 villages in natural accidents in Hirmand City.  The research method 
is descriptive- analytic and data are extracted by GIS maps. Also, AHP   hierarchy model is used for modulation of maps and 
giving weight to layers.
Findings: The research finding show very low and moderate vulnerability in 17 village;also,4 village have very high vulnerability 
in Hirmand City because they are low Submergible restrict and residential snifter. 
Results: According to these findings, it is necessary to Create shield, barrier and block against riverine overflow and snifter. 
Also, it is necessary to repair natural way of river by increasing  the river Dewatering capacity and dredging it. 
Keywords: Vulnerability, natural disasters, AHP weighting model, crisis management, Hirmand City.
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مقدمه
پیش  که  هستند   مشکالتي  و  مسائل  جمله  از  طبیعي  سوانح 
روزمره  و  عاد ي  زند گي  می توانند   و  می گیرند   قرار  روستائیان  روي 
اقتصاد ي، اجتماعي و محیطي د چار  ابعاد  مختلف  از  روستائیان را 
بحران کنند . نواحي روستائي کشور و فعالیت های تولید ي و غیر 
شد ت  به  را  آن  که  د ارد   خاصي  ویژگی های  آن  با  مرتبط  تولید ي 
پیش بینی  غیرقابل  و  متعد د   آسیب های  و  خطرات  معرض  د ر 
)وزین،  می د هد   قرار  متعد د ي  مشکالت  و  خسارات  نتیجه  د ر  و 
1386، 15(. اهمیت هر یک از سوانح طبیعي را می توان با توجه 
پیامد هاي هر  تعیین کرد   بر زند گي روزمره مرد م  پیامد هاي آن  به 
یک از سوانح طبیعي بر زند گي روزمره مرد م د ر سه حوزه راهبرد ي 
اقتصاد ي، اجتماعي و محیطي قابل تقسیم است که به طور خالصه 
و  انسان   ( جاني  صد مات  و  تلفات  شامل  پیامد ها  این  از  برخي 
ارتباطات،  نظیر )برق، گاز،  اهلي(، قطع خد مات عمومي  حیوانات 
د ید ن  آسیب  یا  رفتن  بین  از  بهد اشت(،  و  آشامید ني، سوخت  آب 
اموال خصوصي و عمومي، اختالل د ر فعالیت های جاري و عاد ي و... 

می شود  )عصار، 1368، 24(.
د اشته اند ،  وجود   بشر  حیات  اد وار  تمام  د ر  طبیعي  سوانح 
تمام  د ر  انسان ها  تـراکم  و  جمعیت  تصاعد ي  رشد   به واسطه  اما 
بـشر  امـروزه  پرخطر،  نواحي  به خصوص  زیستي  عرصه های 
و  کاترینا  گرد باد   آسیا،  تسونامي  چـون  بزرگـي  بالیـاي  شـاهد  
کشورهاي  د ر  حتي  قابل توجه  تلفات  با  چین  سیچوان  زمین لرزه 
تأثیرات  موارد   بسیاري  د ر  مخاطرات  این  می باشد .  توسعه یافته 
مخربـي بـر جوامـع انساني - اعم از شـهري و روسـتایي می نهند  
و پیامد هایش د ر ابعاد  محیطي، اجتماعي، اقتصاد ي و روان شناختی 
براي سـالیان متمـاد ي د ر عرصـه سکونتگاه های انساني محسوس 
نیز  موجود   شــواهد    .)32 همکاران،1390،  و  )پورطاهري  است 
حکایت از افزایش مد اوم همة انواع بحران های طبیعي ازنظر شد ت 
افراد   تعد اد   بعد   به   1970 د هه  از  به طوری که  د ارند ،  فراوانــي  و 
بـسیاري  افزایش  اقتصاد ي  زیان های  میزان  نیز  و  پذیرفته  تأثیر 
علیرغم  واقع،  د ر   .)190  ،2000 )چاروریات،  است  پید اکرد ه 
تکنولوژیکی گسترد ه د ر پیش بینی حواد ث،  پیشرفت های علمی و 
ساختمان سازی و مد یرت بحران، سوانح طبیعی همچنان هزینه های 

سنگینی را به جوامع انسانی وارد  می سازند . بر طبق برآورد  سازمان 
ملل د ر 20 سال گذشته حد ود  3 میلیون انسان د ر اثر این حواد ث از 
بین رفته و بیش از 800 میلیون نفر از آن متأثر شد ه اند . د ر بسیاری 
از کشورها د رحال توسعه فعالیت های اند کی برای کاهش اثر بالیای 
طبیعی و افزایش آماد گی د ر قبال این گونه حواد ث و کاهش خطر 
احتمالی صورت پذیرفته است. تحلیل ریسک پذیری نواحی حساس 
یکی از مراحل مهم د ر فرآیند  مد یریت یکپارچه بحران است و به 
عنوان یکی از نیازهای اساسی مراحل پیشگیری و آماد گی د ر برابر 
آسیب پذیر  بافت های  صحیح  شناخت  با  لذا  می شود ؛  تلقی  بحران 
و اتخاذ سیاست های مناسب بلند مد ت و کوتاه مد ت امکان کاهش 
اثرات منفی بحران های آتی ممکن می شود  )رفیعیان و علی رضایی 
انتخاب  نیازمند   پرتو، 1384، 132(. شناسایی مناطق آسیب پذیر 
خود   این  که  می باشد   تصمیم گیری  نتیجه  د ر  و  متعد د   فاکتورهای 
تصمیم گیران را ناخود آگاه به سمت استفاد ه از سیستمی سوق می د هد  
که عالوه بر د قت باال از نظر سرعت عمل و سهولت انجام عملیات 
نیز د ر حد  باالیی قرار د اشته باشد . به علت قابلیت باالی تکنولوژی 
می توان  الیه ها  تحلیل  و  مد یریت  د ر  جغرافیایی  اطالعات  سیستم 
از این سیستم برای پهنه بند ی مناطق حساس د ر مقابل بحران بهره 
جست )نیر آباد ی و حاجی میر رحیمی، 1387(. از سوی د یگر یکی 
از مهم ترین قابلیت های GIS که از آن به عنوان یک سیستم ویژه، از 
سایر سیستم های مکانیزه مجزا می کند ، قابلیت تلفیق د اد ه ها جهت 
مد ل سازی، مکان یابی و تعیین تناسب اراضی از طریق ارزش گذاری 
بهینه سرزمین است، چرا که د ر نتیجه تلفیق و ترکیب د اد ه معیارها، 
بهترین مکان جهت استقرار مراکز و مکان های بهینه انتخاب می شود  

)فتائی و آل شیخ، 1388، 52(.
د ارد ،  وجود   بسیاری  طبیعی  مخاطرات  نیز  سیستان  منطقه  د ر 
عالوه بر خشک سالی که د ر سال 1330 رخ د اد ه، بارها شاهد  د وره های 
کم آبی بود ه است، ازجمله سال های عمد ه، د وره 1367 تا 1364 و 
را  منطقه  شد ید ی  که خشک سالی  می باشد   تا 1384  د وره 1377 
فراگرفت به طوری که افراد  مسن محلی آن را د ر صد سال اخیر بی سابقه 
د انسته اند  و به گواهی تاریخ د ر 600 سال اخیر بی نظیر بود ه است این 
د وره با سیالب سال 1384 خاتمه یافت )شفیعی، 1386، 63(. وقوع 
خشک سالی د ر منطقه سیستان از سال 1378 شرایط مساعد ی را 
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نمود ه است. چنانکه  مهیا  جهت شکل گیری طوفان های گرد وخاک 
پس از خشک شد ن د ریاچه هامون فراوانی طوفان های گرد وخاک 
روز  از 175  بیش  با  زابل  به طوری که  د اشته؛  افزایش چشمگیری 
توأم با گرد وغبار، از کانون های اصلی زیست محیطی د ر کشور به 
آسیا  جنوب غربی  اصلی  کانون های  با  نظر  این  از  و  می آید   شمار 
قابل مقایسه  عربستان(  شرق  و  عراق  جنوب  خلیج فارس،  )جنوب 
است )نگارش و لطیفی، 1388، 76(. خشک سالی یکی از عوامل 
می آید .  شمار  به  آباد ی ها  تخلیه  و  )مهاجرت(  جابجایی  د ر  اصلی 
سیستان  از  نفر   68382 بالغ بر   1345 سال  د ر  نمونه  به عنوان 
مهاجرت کرد ه اند ، از این میزان 79% راهی گرگان و گنبد  و مابقی 
راهی شهرهای مشهد ، تهران و کرمان و سایر نقاط ایران شد ه  اند . د ر 
نفر د یگر مجبور  خشک سالی سال 1349 سیستان حد ود  60000 
به ترک سیستان و مهاجرت به سایر شهرستان ها و عمد تًا گرگان و 
گنبد  شد ند . همچنین تخمین زد ه می شود  که حد ود  150000 نفر از 
ساکنین شهر زاهد ان، از مهاجرین سیستانی هستند  )بیک محمد ی و 

همکاران، 1384، 63(. و با توجه به اینکه، سیل نیز یکی د یگر از 
سوانح طبیعی منطقه سیستان و شهرستان مرزی هیرمند  است که د ر 
سال های گذشته نیز سابقه د اشته است و اکثر رود خانه های بزرگ 
منطقه سیستان مانند : پریان مشترک، شیرد ل، کانال یک، نیاتک، 
ملکی و گلمیر د ر این شهرستان واقع می باشند  که د ر صورت طغیان 
و سیل مناطق روستایی اطراف را تهد ید  می کند ؛ بنابراین شناسایی 
مناطق آسیب پذیر از این سوانح طبیعی و پهنه بند ی آن ها با استفاد ه 
از تحلیل سلسله مراتبی )AHP( و ابزار )GIS( د ر شهرستان هیرمند  

هد ف از انجام این پژوهش می باشد .

پیشینه
است،  گرفته  صورت  بسیاری  تحقیقات  بحران  مد یریت  زمینه  د ر 
اما د ر ارتباط با پهنه بند ی نواحی آسیب پذیر از سوانح طبیعی با 
تاکید  بر مد یریت بحران تحقیقات اند کی صورت گرفته است، که 

د ر جد ول شماره )1( به مهم ترین آن ها اشاره شد ه است.

جد ول1. پیشینه تحقیق

محتواونتایجپژوهشعنوانپژوهشنویسنده

روهیت و کوپر1)2004(

بازسازی پاید ار بعد  از مخاطرات 
از طریق مد یریت ریسک 
یکپارچه: نمونه اجتماعات 

روستاهای جنوب آسیا

محققان بر تعریف د وبارۀ مخاطرات و بر فرایند  کاهش آسیب پذیری به عنوان کلید  اساسی د ر مد یریت 
ریسک تاکید  د ارند  و از رفع چالش هایی همچون کمبود  مواد  و منابع زمین، مهارت و توانایی کم، آموزش و 
د انش پایین، آگاهی اند ک و عد م تعاد ل اجتماعی- اقتصاد ی و جز اینها عنوان مؤلفه های اساسی د ر کاهش 

آسیب پذیری یاد  می کنند .

نیکالس2)1997( 
کاهش ریسک د ر فلورید ا: 

سنجش خطرها به منظور توسعه 
پاید ار منطقه

ایشان ضمن بررسی تاثیر جنبش توسعه پاید ار بر جامعه کاهش خطر فلورید ای جنوبی، مد یریت ریسک 
مخاطرات را د ر چارچوب توسعه پاید ار به خاطر توجه همزمان به تمامی مولفه های اساسی، همچون نهاد گرایی 

و افزایش تعامل نهاد ی، ظرفیت محیطی، د انش و مشارکت پیشنهاد  می کند .

محمد خانی و سلمانیان 
)1389(

نقش برنامه ریزی روستایی 
و مد یریت بحران د ر کاهش 

مخاطرات طبیعی

آنان سعی کرد ند  با استناد  به مبانی نظری برنامه ریزی و توسعه روستایی و شرایط جغرافیایی کشور 
و ویژگی های جمعیتی و فرهنگی روستاهای ایران، شیوه مقابله با مخاطرات طبیعی و کاهش میزان 

آسیب پذیری های ماد ی و انسانی جوامع روستایی بررسی و راهکارهای مناسب د ر این زمینه ارائه تا مسئولین و 
برنامه ریزان محلی و منطقه ای بتوانند  با بهره گیری از آن تصمیمات الزم را د ر زمان بروز بحران و مخاطرات 

طبیعی اتخاذ نمایند .

نجف آباد ی و همکاران 
)1389(

بررسي و شناسایي مخاطرات 
محیطـي د ر بند رعباس

د ر پژوهش خود  بـه بررسي و رتبه بند ی مخاطرات طبیعي مرتبط با مشخصه های ژئومرفیک شهر بند رعباس 
بـا تکنیـک topsis پرد اختنـد ، نتایج نشان د اد  که اولویت اولین مخاطره زلزله می باشد  و گسترش شهري د ر 

پرمخاطره ترین ناحیه شهري صورت گرفتـه است.

خلیفه و 
همکاران)1390(

تبیین نقش سیستم اطالعات 
جغرافیایی د ر مد یریت بحران 

روستایی د ر ایران

مد یریت بحران د ر جهت آماد گی سریع و به موقع برای مقابله با خطرات احتمالی و کاهش خسارات اجتماعی 
 GIS اقتصاد ی و نیز محیطی د ر عرصه های آسیب پذیر روستایی امری حیاتی و ضروری است. د ر این راستا -
به عنوان ابزاری با قابلیت باال می تواند  د ر جهت مد یریت بحران و پشتیبانی از تصمیم گیری به برنامه ریزان، 

مد یران و مسئوالن د ر حوزه روستایی کمک شایانی کند .

1. Rohit Jigyasu, John Thomas Cooper.
2. Nicholas F. Colmenares.
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محدودهموردمطالعه
از  بلوچستان و  استان سیستان و  شهرستان هیرمند  د ر شمال شرق 
شهرستان های واقع د ر منطقه سیستان می باشد . د ر 56 َ 30 الی 23 

َ عرض شمالی و 28 َ 61 الی 50 َ 61 طول شرقی واقع شد ه است. 
محد ود ه مورد  مطالعه، از شرق و شمال با کشور افغانستان و از جنوب 

و غرب به ترتیب با شهرستان های زهک و زابل هم جوار است.

صبوری و همکاران 
)1392(

بررسی و پهنه بند ی مخاطرات 
محیطی سیل، زلزله و زمین لغزش 

د ر استان گلستان و میزان 
خطرپذیری نقاط روستایی استان 
د ر مقابل مخاطرات مورد مطالعه

. آنان د ر بررسی خود  با استفاد ه از د اد ه های توپوگرافی، زمین شناسی، نقشه گسل ها، رود خانه ها، مشخصات 
حوزه های آبخیز، شیب توپوگرافی و ... نقشه های پهنه بند ی مخاطرات سیل، زلزله و زمین لغزش استان با 
مقیاس 1:100,000 تهیه کرد ند . سپس موقعیت جغرافیایی نقاط روستایی استان گلستان را با د اد ه های 

نقشه های پهنه بند ی مقایسه و تلفیق کرد ند  و د رنهایت جد ول روستاهایی که د ر نقاط با خطر باال، متوسط و کم 
مخاطرات سیل، زلزله و زمین لغزش واقع شد ه اند  استخراج گرد ید ؛ که از مجموع 887 روستای استان تعد اد  
121 مورد  د ر محد ود ه خطر باالی زمین لغزش، 167 مورد  د ر محد ود ه خطر متوسط و مابقی د ر محد ود ه 

کم خطر و بی خطر واقع شد ه اند .

روحانی و 
همکاران)1393(

مد یریت بحران و کاهش آسیب 
پذیری کالبد ی و افزایش 

پاید اری نواحی مسکونی فرسود ه 
شهر زاهد ان د ر برابر وقوع 

احتمالی زلزله

مد یریت بحران فرایند ی پویا د ر قالب اقد اماتی سنجید ه می باشد . این وضعیت نیازمند  توجه بیشتر به مقوله 
مد یریت بحران د ر این شهر و همچنین مسئولین د ر امر برنامه ریزی شهری می باشد . همچنین، لزوم نقش 
برنامه ریزان شهری د ر کاهش آسیب پذیری شهر د ر برابر زلزله، اقد امات اجرایی صحیح توسط آن ها و 

همچنین چاره اند یشی و مد یریت اتخاذ شد ه د ر جهت طرح ریزی های بافت فرسود ه شهر و نوسازی و بهسازی 
و همچنین بررسی و گسترش ساخت و سازهای استاند ارد  د ر سطح شهر بکار گرفته شود .

پاالش)1394(
عنوان بررسی نقش مخاطرات 
محیطی و مد یرت بحران د ر 

آمایش سرزمین- مطالعه مورد ی 
منطقه سیستان ایران

فرضیه این تحقیق براین مبنا متصور شد ه بود  که کند ی فرایند  توسعه بویسیله مخاطرات طبیعی موجود  
که بعضی از انها د ر یک د وره معین بروز می نماید  رقم خورد ه است همچنین همه این مخاطرات به نوعی 
به همد یگر وابسته اند . شد ت و ضعف یک عامل د ر شد ت و ضعف د یگری نیز تاثیر فراوان د ارد . نتایج و 

همچنین پیشنهاد ات  بررسی تحقیق وی جهت برون رفت از وضعیت موجود  را بیان د اشته است.   

ظاهری و 
همکاران)1394(

ارزیابی آسیب پذیری نواحی 
روستایی از خطر زلزله مطالعه 

مورد ی: )بخش مرکزی 
شهرستان مرند (

نتایج تحقیق حاکی از آسیب پذیری باال و خیلی باال د ر بیش از 30 د رصد  روستاهای محد ود ه مورد  مطالعه 
بود ه که از بعد  کالبد ی- فضایی، 29/33 د رصد  روستاها و از بعد  اجتماعی- اقتصاد ی، 44 د رصد  روستاها، 

آسیب پذیری باال و خیلی باالیی د ارند . با عنایت به این مطلب که آسیب پذیری محد ود ه مورد  مطالعه بیشتر 
متأثر از آسیب پذیری کالبد ی-فضایی است، این امر نیازمند  ایجاد  تغییر د ر ویژگی های کالبد ی- فضایی 

منطقه مورد  مطالعه د ر جهت بهبود  وضعیت به منظور کاهش آسیب پذیری می باشد .

ادامه جد ول1. پیشینه تحقیق

شکل 1. موقعیت شهرستان هیرمند  د ر تقسیمات سیاسی کشور. 
منبع: نگارند گان: 1394
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این شهرستان د ارای 2 بخش، 5 د هستان 303 آباد ی می باشد  
که بر طبق آماربرد اری عمومی نفوس و مسکن سال 1390، حد ود  
 1100 معاد ل  وسعتی  و  جمعیت  نفر   65471 و  خانوار   14857
کیلومتر مربع را شامل می شود  )مرکز آمار ایران، 1390(. بررسی 
واسطه  به  هیرمند   شهرستان  سطح  د ر  آباد ی ها  پراکنش  چگونگی 
وجود  تاالب بین المللی هامون فاقد  سکونتگاه های روستایی می باشد . 
د ر این راستا، از میان د هستان های واقع د ر محد ود ه مورد  مطالعه، 
د هستان  و  بیشترین  د ارای  آباد ی   92 با  د وست محمد ،  د هستان 
اکبرآباد  با 31 آباد ی، د ارای کمترین تعد اد  آباد ی است )سیستانی، 

.)683 ،1369

روش
این پژوهش از نوع کاربرد ي و از روش توصیفي - تحلیلي جهت 
بررسي پارامترهاي مورد  بررسي سود  جسته و همانند  سایر تحقیقات 
را  اول  بخش  است.  بود ه  انجام  جهت  عمد ه  بخش  زیر  د و  د اراي 
بیان  چون  موارد ي  بررسي  جهت  کتابخانه اي  و  اسناد ي  مطالعات 
مساله و پیشینه تحقیق به خود  اختصاص د اد ه و بخش د وم د ر قالب 
سپس  و  اطالعات  آوري  جمع   جهت  پیمایشي  و  مید اني  پژوهش 
و  صوري  روایي  است.  پذیرفته  انجام  پرسش نامه  تکمیل  و  تد وین 
محتوایي پرسش نامه با تأیید  کارشناسان مربوط انجام شد  و پایایي 
 α  =0/94 رابطه  این  د ر  کرونباخ  آلفاي  ضریب  از  استفاد ه  با  آن 
برآورد  گرد ید ه، که با توجه به آستانه هاي د ر نظر گرفته شد ه د ر منابع 
است)سکاران،  برخورد ار  مطلوبي  اعتماد   قابلیت  از  معتبر،  علمي 

.)106 ،1381
نواحی  طبیعی،  سوانح  از  پذیر  آسیب  نواحی  بند ی  پهنه  برای 
انتخاب  است،  روستا  که شامل 21  هیرمند   پذیر شهرستان  آسیب 
با استفاد ه از عکس های هوایی و  نیاز  شد . همچنین د اد ه های مورد  
ماهواره ای و نقشه های روستایی تهیه شد  و نقشه هایی مانند  توزیع 
روستاها،  کالبد ی  بافت  ارتباطی،  راه های  روستاها،  پراکند گی  و 
مثل  عمومی  خد مات  به  د سترسی  بهد اشتی،  امکانات  به  د سترسی 
آتش نشانی و آمبوالنس، نیروی انتظامی، تراکم جمعیت و ... آماد ه 
اد ارات  از  جاری،  شیوه های  از  اطالعات  آوری  جمع  برای  شد ند . 
مرتبط مانند  بهد اشت، آموزش و پرورش، هالل احمر، بخشد اری، 

فرماند اری و ... بهره گرفته شد ه است. 
منعطف،  است  روشی    )AHP( مراتبـی  سلسله  تحلیل  فرایند  
قوي و ساد ه که برای تصمیم گیري د ر شرایطی که معیارهاي تصـمیم 
می سازد ،  مواجه  مشکل  با  را  گزینه ها  بین  انتخاب  متضاد ،  گیري 
مورد  استفاد ه قرار می گیرد . ایـن روش ارزیابی چند  معیاري، ابتد ا 
د ر سال 1980 بـه وسـیله تومـاس ال سـاعتی پیشـنهاد  گرد یـد  
است  د اشته  مختلف  علوم  د ر  متعد د ي  کاربرد هاي  تـاکنون  و 
)زبرد ست، 1380، 13(. یک روش اساسـی جهـت آزمون روش
پیچید گی  از  این روش  می باشد .  د وتایی  اي  مقایسه  AHP، روش 

مفهومی تصمیم گیري بـه طور قابل توجهی می کاهد ، زیرا تنها د و 
مؤلفه د ر یک زمان بررسی می شوند . این روش به د لیل ماهیت ساد ه 
و د ر عین حال جامع مورد  استقبال مد یران و کارشناسان مختلف 
د ر زمینه هاي گوناگون از جملـه برنامه ریزي شهري و شهرسازي 
د اد ه ها  تحلیل  و  تجزیه  برای  پژوهش حاضر  د ر  است.  قرار گرفته 
انعطاف پذیری و  د لیل  به   )AHP( از روش تحلیل سلسله مراتبی
د قت ان استفاد ه شد . بنابراین، به کمک روش فرایند  تحلیل سلسله 
مراتبی )AHP( با بکارگیری مجموعه ای از شاخص ها، وزن د هی 
نقاط  شناسایی  به  آنها  ترکیب  و  گوناگون  د ر سطوح  کد ام  هر  به 
آسیب پذیر از سوانح طبیعی اقد ام شد . د ر این زمینه، برای تعیین 
اهمیت نسبی شاخص های موثر د ر سوانح طبیعی، از مقایسه ی د وبه 
د وی عوامل استفاد ه شد . د ر این مطالعه، گروه های تصمیم ساز شامل 
سوانح  و  بحران  مد یریت  کارشناسان  د انشگاه،  اساتید   از  نفز   10
طبیعی و مد یران توسعه روستایی و کشاورزی بود ند . براین اساس، 
برای  مناطق،  بند ی  پهنه  بر  موثر  عوامل  د وی  د وبه  مقایسه  ضمن 
تعیین مناطق آسیب پذیر د ر سطح روستاها، براساس مد ل استفاد ه 
شد ه، مراحل گوناگونی شامل تشکیل ماتریس ارزیابی، تعیین وزن 
استاند ارد   و   )Expert Choice محیط  )د ر  مرتبط  شاخص های 
تبد یل  برای  گرفت.  صورت   )Arc GIS محیط  )د ر  د اد ه ها  کرد ن 
د اد ه های خام به نمره های استاند ارد  شد ه، از فرمول های زیر استفاد ه 

شد ه است:
رابطه 1 

رابطه 2 
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برای جمع بند ی د اد ه ها نیز از روش ترکیب وزنی استفاد ه شد  که 
رابطه استفاد ه شد ه د ر این روش به صورت زیر است: 

Zi =  شد ت آسیب پذیری ارزیابی شد ه

j وزن شاخص =Wj

.i د ر روستای j نمره ی استاند ارد  شد ه شاخص =Xij

از سوانح طبیعی د ر  ناشی  تعیین شد ت آسیب پذیری  از  پس 
مقاد یر محاسبه  برحسب  بررسی شد ه  Arc GIS، روستاهای  محیط 
شد ه به گروه های گوناگونی تفکیک شد ند  و نقشه پراکنش روستاها 

به تفکیک شد ت آسیب پذیری تهیه شد ند . 

یافتهها
مراحلانجامکار

بعد  از آنکه کلیه الیه هایی که د ر زمینه پهنه بند ی مناطق حساس 
با توجه به د رجه اهمیت و  ریسک پذیر د ر زمینه مد یریت بحران، 
مقد ار تأثیر هرکد ام از عناصر را به روش AHP وزن د هی کرد ه، بعد  
اقد ام  شوند ،  جمع  هم  با  الیه ها  کلیه  اینکه  برای  الیه  د هی  وزن  از 
د ستور  با  عمل  این  که  شد   رستری  به  وکتوری  الیه های  تبد یل  به 
Raster Calculater د ر محیط ArcGIS انجام شد . د ر آخر نقشه 

پهنه بند ی زمین لغزش ها تولید  شد  که مراحل کار به شرح زیر بود :

مرحله اول: تهیه نقشه های پایه، اسکن و ژئورفرنس کرد ن آن ها.
مرحله د وم: تهیه الیه های مورد  نیاز از روی نقشه های ژئورفرنس 

.ArcGIS شد ه د ر محیط
مرحله سوم: وزن د هی کرد ن هرکد ام از الیه، بیشترین وزن به الیه 
ای تعلق گرفته است که بیشترین نقش را د ر پهنه بند ی مناطق 
حساس د اشته است. وزن د هی کرد ن هر کد ام از عناصر موجود  
د ر هر الیه که معیار وزن د هی هر واحد  اطالعاتی نیز بر اساس 
بیشترین نقشی است که د ر د اخل آن الیه، موثر د ر پهنه بند ی 

مناطق حساس است.
مرحله چهارم: ترکیب الیه ها د ر Raster Calculator د ر قسمت 
Spatial Analysis که د ر این مرحله نقش نهایی با سه گروه 

مناطق با حساسیت زیاد ، مناطق با حساسیت متوسط، مناطق با 
حساسیت کم.

وزندهیبهالیههایاطالعاتی
فرآیند  تحلیل سلسله مراتبی )AHP( روشی است منعطف و قوی که 
برای تصمیم گیری د ر شرایطی که معیارهای تصمیم گیری متضاد ، 
استفاد ه  مورد   می سازد   مواجه  مشکل  با  را  گزینه هایی  بین  انتخاب 
مراتبی  تحلیل سلسله  فرایند   )زبرد ست،1380: 13(.  قرار می گیرد  
ایجاد  د رخت سلسله مراتب،  از مراحل سه گانه؛ 1-  )AHP( عمومًا 
باالخره  و  گزینه ها  نهایی  امتیاز  تعیین   -3 د وتایی،  مقایسه   -2

بررسی سازگاری قضاوت ها تشکیل می شود .

جد ول 2. اند ازه هاي ترجیحات براي مقایسه ي زوجی

مقدارعدديوضعیتمقایسه
1ترجیع یکسان

2یکسان تا نسبتًا مرجح
3نسبتًا مرجح

4نسبتًا تا قویا مرجح
5قویًا مرجح

6قویًا تا بسیار قوي مرجح
7ترجیح بسیار قوي

8بسیار تا بی اند ازه مرجح
9بی اند ازه مرجح

منبع: قد سی پور، 1385
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د ر تحقیق حاضر برای وزن د هی به شاخص ها و تعیین نواحی 
از  هیرمند ،  شهرستان  روستا های  د ر  طبیعی  سوانح  از  پذیر  آسیب 
این  د ر  شد .  استفاد ه   )AHP( مراتبي  سلسله  تحلیل  فرایند   روش 
مطالعه گروه هاي تصمیم ساز شامل نخبگان و افراد  آشنا به وضعیت 
روستا های شهرستان هیرمند  بود ند . پس از تشکیل ساختار سلسله 
مراتبي براي تعیین وزن هر عنصر تصمیم گیري، مقایسه د و به د و 

عناصر صورت گرفت.
نرم افزار  از  آن ها  تحلیل  جهت  پرسشنامه ها،  تکمیل  از  پس 
Expert Choice که بر اساس فرایند  تحلیل سلسله مراتبي عمل 

از  هر سطح  د ر  معیار  هر  براي  ترتیب  بد ین  شد .  استفاد ه  مي کند ، 
سپس  و  شد   گرفته  هند سي  میانگین  کارشناسان،  نظرات  مجموع 
میانگین ها وارد  نرم افزار Expert Choice شد  و یک جد ول نهایي 
د ر هر سطح به د ست آمد  که این جد ول اولویت بند ي معیارها را د ر 
همان سطح نشان مي د هد . د ر فرایند  تحلیل سلسله مراتبي همواره 
د رصورتی که  کرد .  محاسبه  را  تصمیم  سازگاري  میزان  مي توان 
شاخص ناسازگاري از 0/1 بیشتر باشد ، سطح ناسازگاري مجموعه 
رتبه ها غیرقابل قبول بود ه و رتبه بند ی ها بایستي مجد د اً تکرار شوند . 
د ر نهایت، نرم افزار از روي قضاوت هاي اصالح شد ه، وزن نهایي هر 

گزینه را محاسبه مي کند .

ایجاددرختسلسلهمراتب
 اولین مرحله د ر روش AHP تجزیه نمود ن مسئله تصمیم گیری به 
سلسله مراتب می باشد . د ر ایجاد  یک سلسله مراتب، سطح باال، هد ف 
نهایی یک تصمیم گیر است. برای مثال د ر تحقیق حاضر باالترین 
د ر  پذیر  ریسک  و  مناطق حساس  انتخاب  نهایی،  هد ف  یا  سطح 

جهت مد یرت بحران نواحی روستایی شهرستان هیرمند  می باشد .

مقایسهدوتایی
به  مختلف  سطوح  عناصر  سلسله مراتب،  به  مسئله  تجزیه  از  بعد  
میزان  اساس  بر  سپس  و  می شوند   مقایسه  باهم  د وتایی  صورت 

ارجحیت د و معیار، ارزش گذاری صورت می گیرد .
تهیهماتریسمقایسهدرهرسلسلهمراتب

گام اول: محاسبه ی برد ار مجموع وزنی)wsv(: ماتریس مقایسات 
)مؤمنی،  می کنیم  ضرب  نسبی  وزن های  برد ار  د ر  )D(را  زوجی 

  .)43 ،1389
جاده
ارتباطی

پاسگاه
پلیس

خانه
بهداشت

هالل
احمر

جمعیتآتشنشانی

جمعیت1/221/21/21/31

آتش نشانی231113
هالل احمر321122
خانه بهد اشت331112
پاسگاه پلیس211/31/21/31/2
جاد ه ارتباطی11/21/31/31/22

جمع11/511/54/164/35/1610/5

مجموع  برد ار  عناصر   :)cv(سازگاری برد ار  محاسبه  د وم:  گام 
وزنی)wsv( را بر برد ار وزن های نسبی شاخص ها تقسیم می کنیم تا 

برد ار سازگاری)cv( به د ست آید . 
مقايسات  ماتريس  ويژه  مقد ار  بزرگ ترين  محاسبه  سوم:  گام 
ماتریس  ویژه  مقد ار  بزرگ ترین  محاسبه ی  برای   :) زوجی)

مقایسات زوجی، میانگین عناصر برد ار سازگاری محاسبه می شود .

جاده
ارتباطی

پاسگاه
پلیس

خانه
بهداشت

هالل
احمر

آتش
نشانی

جمعیت

جمعیت0/1040/040/170/120/110/060/09

آتش نشانی0/2380/170/260/240/230/190/28

هالل احمر0/2220/260/170/240/230/390/19

خانه بهد اشت0/2380/260/260/240/230/190/19

پاسگاه پلیس0/0980/170/080/080/110/060/047

جاد ه ارتباطی0/1000/080/040/080/070/090/19

به  ناسازگاری  شاخص  ناسازگاری:  شاخص  محاسبه  چهارم:  گام 
تعیین  برای  تحقیق  از  قسمت  این  می شود .  حساب  زیر  صورت 
ناسازگاری )I.I(ا1 مورد   د رجه د قت و صحت وزن د هی از شاخص 

1. Inconsistency index



	231 عبد المجید  رضايی کهخا و همکاران / پهنه بند ی میزان د سترسی د ست اند رکاران واکنش اضطراری بحران به مناطق جمعیتی و روستايی شهرستان هیرمند ...

استفاد ه قرار می گیرد  که بر مبنای رویکرد  برد ار ویژه تئوری گراف 
باشد   آن  از  یا کمتر  معاد ل 0.1  محاسبه می شود . چنانچه شاخص 
وزن د هی صحیح بود ه، د ر غیراین صورت وزن د هی نسبی د اد ه شد ه 
انجام شود  )قد سی  به معیارها باید  تغییر کنند  و وزن د هی مجد د اً 
پور،1387، 80-68(. ساعتی برای بررسی ناسازگاری د ر قضاوت ها، 

شاخص  تقسیم  از  که  می برد   کار  به  را  )I.R(ا1  ناسازگاری  نرخ 
ناسازگاری)I.I( به شاخص تصاد فی بون )R.I(ا2 حاصل می شود .

  شاخص ناسازگاری
شاخص تصاد فی بود ن با توجه تعد اد  معیارها )n(، از جد ول زیر 

قابل استخراج است.

1. Inconsistency Ratio
2. Random index

151413121110987654321N

1,591,571,561,481,511,491,451,411,321,241,120,900,5800IRI

د ر روش میانگین هند سی که یک روش تقریبی است، به جای 
استفاد ه  به شرح زیر   L از   ) محاسبه مقد ار ویژه ماکزیمم )

می شود .
L =  

مقایسه  ماتریس  از ضرب  برد اری است که  که د ر آن  
ضریب  یا  وزن  )برد ار  برد ار   د ر   )A )ماتریس  د وئی  د و 
د ر  قضاوت ها  سازگاری  بررسی  می آید .  بد ست  معیارها(  اهمیت 
ماتریس های مقایسه زوجی معیارها حاکی از آن است که سازگاری 
د ر قضاوت ها رعایت شد ه است. د ر زیر محاسبات مربوط به بررسی 
سازگاری قضاوت ها د ر تعیین ضرایب اهمیت معیارهای هفت گانه 

برای مکان یابی ارائه شد ه است:

   ×     =

L =                = 6.2

CI = = 0.04

0.04<0.1=OK

تحلیلوترکیبالیههایاطالعاتی
با توجه به معیارهای مورد  مطالعه جهت پهنه بند ی مناطق حساس د ر 
برابر حواد ث، نیاز به تهیه الیه های اطالعاتی نظیر نقشه های و موقعیت 
آتش نشانی ها، هالل احمر، نواحی د ارای خانه بهد اشت، پاسگاه پلیس، 
از  استفاد ه  با  را  موجود   نقشه های  بنابراین  د اریم.  ارتباطی  جاد ه های 
با  را  جمعیت  مثل  الیه ها  توصیفی  اطالعات  و  ای  ماهواره  تصاویر 

استفاد ه از آمار و اطالعات طرح های روستایی استخراج می کنیم. 

استانداردسازیالیههایاطالعاتی
د ر فرآیند  مد یریت بحران مناطق د ارای شرایط بحرانی د ر زمان وقوع 
بحران، استخراج الیه های اطالعاتی مورد  نیاز، اولین مرحله از مراحل علمی 
تحقیق می باشد . اکثر الیه های اطالعاتی مورد  نیاز ما برای معیارها مورد  
نیاز پهنه بند ی مناطق حساس و آسیب پذیر، با ایجاد  ارزش د هی شد ه اند . 
الیه های مختلف د ر سطح محد ود ه مورد  مطالعه ترسیم شد ه و د ر پایگاه 

اطالعاتی به صورت الیه های رستری ذخیره می شوند . 

رتبه بند ی معیارهای پهنه بند ی مناطق حساس
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شکل 8. موقعیت روستاهای د ارای خانه بهد اشت                            

شکل 9. حریم فاصله د سترسی به خانه های بهد اشت

شکل 10. موقعیت روستاهای د ارای پاسگاه پلیس
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مدلهمپوشانیوزندار
با  که  است  مستعد ی  مناطق  شناسایی  مکانی،  فضایی  تحلیل 
می شود .  استخراج  رستری  نقشه  پیکسلی  ارزش های  از  معیارهایی 
مد ل شاخص همپوشانی امکان ترکیب نقشه های بسیار مختلفی را 
امکان پذیر می سازد . د ر این بررسی از روش چند  معیاره استفاد ه شد ه 
است. د ر این مد ل عالوه بر اینکه به هر یک از کالس های الیه های 
اهمیت  و  تأثیر  به  توجه  با  می گیرد ،  تعلق  خاصی  وزن  مختلف 
هر یک  به  می توان  یکد یگر  به  نسبت  الیه ها  از  یک  هر  مختلف 
از الیه ها بر اساس اهمیت آن الیه د ر آن موضوع مورد  بررسی، وزنی 

تخصیص د اد  که این مورد  یکی از ویژگی های این مد ل د ر ترکیب 
الیه ها به شمار می آید . د ر این مد ل به منظور تهیه الیه خروجی برای 
نقشه ها  هیرمند ،  شهرستان  روستایی  نواحی  د ر  حساس  پهنه های 
طبقه بند ی شد ه و د رصد  نفوذ هر یک از پارامترها با توجه به نظرات 

کارشناسی بر روی الیه اعمال شد ه است. 
 Raster محیط  وارد   سازی  استاند ارد   از  پس  الیه های 
 AHP شد ه و د ر این محیط وزن های حاصل از مد ل Calculator

به آن ها اختصاص د اد ه شد ه و نقشه نهایی پهنه بند ی مناطق حساس 
بد ست می آید . 

شکل 14. پهنه بند ی مناطق حساس ریسک پذیر د ر مواقع بحران

نتیجهگیری
د ر منطقه هیرمند  خشک سالی از جمله مخاطراتی است که به د نبال 
گرد و  پد ید ه  و  روزه   120 باد   اقلیم،  خشکی  چون  مخاطراتی  خود  
به  به خشکی کف د ریاچه هامون که د ر سال 1388  با توجه  غبار 
33 برابر استاند ارد  جهانی رسید  و حرکت ماسه های روان و نابود ی 
عد م  و  مهاجرت  پد ید ه  و  کشاورزی  زمین های  از  د رصد د    2 ساالنه 
ماند گاری نیروی انسانی کار آمد  را به د نبال د ارد . د ر منطقه هیرمند  
نوع مخاطرات د ر زمان های مختلف متفاوت است و یا میزان تأثیر 
آن شد ت و ضعف د ارد . به عبارتی د یگر به صورت سیستماتیک یک 

تغییر  چون  عواملی  می شود .  د یگر  مخاطرات  باعث  مخاطره  نوع 
آورد   شد ن  کم  د شت،  مختلف  مناطق  د ر  هیرمند   رود خانه  مسیر 
آب رود خانه هیرمند ، خشک سالی ها پی د رپی چند ساله اخیر، تغییر 
هند سه رفتار ساکنان بومی، تغییرات د ر نرخ رشد  جمعیتی منطقه، 
تغییر  کشاورزی،  محصوالت  چشم گیر  کاهش  شد ید ،  طوفان های 
کاربری اراضی، تقسیم بند ها سیاسی و ساختارهای زیربنایی موجود  
د ر  مخاطرات  امروز  وضعیت  شهرستان؛  پنج  و  سیستان  د شت  د ر 

د شت سیستان را شکل د اد ه است.
به  ابتد ا  آسیب پذیر  نقاط  این  پهنه بند ی  برای  تحقیق  این  د ر 



	235 عبد المجید  رضايی کهخا و همکاران / پهنه بند ی میزان د سترسی د ست اند رکاران واکنش اضطراری بحران به مناطق جمعیتی و روستايی شهرستان هیرمند ...

از مد ل  با استفاد ه  GIS  و وزن د هی آن ها  تلفیق الیه ها د ر محیط 
وزن د هی سلسله مراتبی AHP پرد اخته شد . د ر این مطالعه گروه هاي 
روستا های  وضعیت  به  آشنا  افراد   و  نخبگان  شامل  تصمیم ساز 
شهرستان هیرمند  بود ند . پس از تشکیل ساختار سلسله مراتبي براي 
تعیین وزن هر عنصر تصمیم گیري، مقایسه د و به د و عناصر صورت 
گرفت. د رنهایت مناطق به سه طبقه شامل مناطق خیلی ریسک پذیر 
تا حد ود ی ریسک پذیر، ریسک پذیری خیلی کم تقسیم شد ه است. 
د ر مجموع می توان گفت از 21 روستای قرار گرفته د ر محد ود ه های 
میرجعفرخان،  سنجرانی،  خان،  )د هنوعلی  روستا   10 آسیب پذیر، 
د ه  و  شند ل  گرگ،  آل  سفید ی،  خاک  کشته،  کریم  خمر،  میلک، 
علیمراد ( د ر منطقه با خطر ریسک پذیری خیلی کم قرار د ارند  و 7 
روستا شامل )ساسولی، اربابی، جهانتیغ، مالد اد ی، مالعلی، گمشاد  
د ارند  و 4 روستا  قرار  و قرقری( د ر محد ود ه ریسک پذیر متوسط 
)جهان آباد  سفلی، عبد الرحمن صفرزائی، شهید  بهشتی و حسینا( د ر 
محد ود ه ریسک پذیری خیلی زیاد  قرار گرفته اند . پس از شناسایی 
برنامه ریزی  با  تا  است  نیاز  سوانح  برابر  د ر  حساس  نقاط  این 
مناطق حساس  بهبود  وضعیت  و  استاند ارد سازی  د ر جهت  مناسب 
با  بهد اشتی همراه  امکانات  تالش کرد . همچنین توسعه و گسترش 
ارائه  حساس،  روستایی  نواحی  د ر  بهد اشتی  مناسب  خد مات  ارائه 
اورژانس  استقرار  مانند   بحران  مد یریت  زمینه  د ر  مناسب  خد مات 
تد وین طرح های  همه  از  مهم تر  و  نواحی محروم  د ر  آتش نشانی  و 
نواحی  د ر  بحران  مد یریت  بر  تأکید   )به خصوص  روستایی  هاد ی 
برای  کارشناسی  صورت  به  اجرا  قابل  طرح ها(  این  د ر  روستایی 
نواحی روستایی شهرستان هیرمند  از اولویت هایی است که نواحی 
روستایی این منطقه د ر جهت بهبود  شرایط نواحی جمعیتی به شد ت 

به آن نیازمند  می باشند .
اسـکان  براي  مناسبي  محل  بالقوه،  خطر  پهنه های  به  توجه  با 
شهرهاي  از  منطقه  د وري  شـود .  تجهیـز  و  مکان یابی  اضـطراري 
بـود ن  د شوار  نیز  و  کشور  ارتبـاطي  اصـلي  جاد ه های  و  بزرگ 
د سترسـي بـه آن، ضـرورت چنین اقد امي را توجیه می کند . ضمنًا 
پایـه  بـر  باید   اضطراري  اسکان  محل  مکان یابی  می شود   یـاد آور 
صـورت  تأسیساتی  چنـین  محیطـي  نیازهـاي  و  علمي  اصـول 
د ر  محد ود ه ها  نقشه های  گرفتـه،  انجام  پهنه بند ی  اساس  بر  گیرد . 

نهاد هاي  و  استان  اجرایي  د ستگاه های  بـه  و  تهیـه  بـزرگ  مقیاس 
و  زیرساخت ها  براي  برنامه ریزی  هرگونـه  تـا  شود   ابالغ  محلي 
مطابق  و  خطر  پهنه های  اساس  بر  منطقه  سکونتگاه های  توسعه 
د ر  شود .  انجام  ساخت وسازها  براي  ملي  مقررات  و  آیین نامه ها  با 
با  سکونتگاه های  تمرکز  باال،  آسیب پذیری  و  خطرخیزي  با  مناطق 
ارزش های  بود ن  د ارا  و همچنـین  فعالیتي  و  تراکم شد ید  جمعیتي 
عظیم اکولوژیکي جنگل ها و اکوسیستم ویژه آن ها ارزش توجه به 

ایـن مطالعـات را افـزون می سازد .
با توجه به این عوامل پیشنهاد های عملی و کاربرد ی که می توان 

برای بهبود  این امر ارائه د اد  به شرح ذیل می باشند :
معرض  د ر  هیرمند   شهرستان  روستایی  نواحی  که  آنجایی  از   
حواد ثی مانند  سیالب قرار د ارند ، بنابراین لزوم ایجاد  حفاظ و 
برابر سرریزهای رود خانه ای احساس می شود .  حصار و سد  د ر 
همچنین نیاز به اصالح مسیر طبیعی رود خانه از طریق افزایش 

ظرفیت آبگیری رود خانه با الیروبی نیز است.
با  آن  انطباق  و  ساخت وسازها  بر  نظارت  جهت  زمینه سازی   

مقررات ساختماني و برنامه کاربري زمین د ر روستا.
مراحل  همه  د ر  بحراني  با شرایط  مواجهه  براي  نیازها  شناخت   
مد یریت بحران و پیگیري تأمین آن ها از د ستگاه های مرتبط به 

هماهنگي ستاد  حواد ث و سوانح غیرمترقبه شهرستان.
مانند   بحران  مد یریت  زمینه  د ر  مربوطه  سازمان های  استقرار   

سازمان هالل احمر د ر نواحی روستایی.
 فراهم ساختن زمینه براي ایجاد  د انش بومی د ر بین روستاییان 

د ر هنگام رویارویی با مخاطرات محیطی.
 توجه به نیازها و انتظارات روستاییان د ر هنگام و پس از شرایط 

بحران زد ه.
 برگرد اند ن محیط روستا به شرایط اولیه و د ور کرد ن نگرانی و 

ترس از اهالی روستاي آسیب زد ه.
 توانمند ي و متعهد  بود ن افراد ، تجهیز تسهیالت و هماهنگی د ر 
تمامی مراحل مد یریت ریسک و بحران؛ بنابراین می توان گفت 
هد ف کلی از برنامه ریزی بالیا و مخاطرات محیطی بهینه سازی 
خسارات  رساند ن  حد اقل  به  و  بحـران  بـا  مقابله  فعالیت های 

ناشی از آن است.
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