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   چکیده
 و الگو تعیین و تعریف ،منظور همین به. است ناپذیر اجتناب ضرورت یک شهرها خطرپذیري میزان از اطالع پایدار، توسعه هدف با شهري مدیریت در گیريتصمیم منظور به

 طریق از مروري مطالعات که است تحلیلی و مروري مطالعه این روش .نماید تبعیت خطرپذیري علمی و مشخص فرایند از ها،واقعیت با انطباق ضمن تا الزم است مشخصی چارچوب
 ده بررسی. است شده تحلیل نهایت در و توصیف خطرپذیري هاي لفهمؤ شمول نظر از و آوريجمع خطرپذیري ارزیابی و تحلیل تحقیقی چارچوب ده به مربوط مدارك و اسناد

 پایش و دانش و اطالعات تبادل آموزش، ها،پذیريآسیب انواع به توجه اي،چندمخاطره دیدگاه خطرپذیري، به مربوط هايلفهمؤ هاچارچوب اکثر در دهدمی نشان منتخب چارچوب
 و شناسایی شامل الگو این اصلی هايلفهمؤ. گردید پیشنهاد طبیعی بالیاي خطرپذیري تحلیل و ارزیابی الگوي منتخب، چارچوب ده بررسی اساس بر .است گرفته قرار توجه مورد

 هايلفهمؤ با کامل تطابق بودن، ايمخاطره چند به توانمی الگو این مهم هايویژگی از. است خطر تحت هايالمان و متنوع هايپذیري آسیب تحلیل چندگانه، مخاطرات تحلیل
 همه در استفاده قابلیت که نمود اشاره ثانویه مخاطرات به توجه و هاپذیريآسیب انواع همه خطر، تحت هايالمان همه بر تمرکز و توجه بودن، چندبخشی بودن، جامع خطرپذیري،

راهکارهاي هاي مدیریت بحران و نیز ریزيها و نتایج آن در برنامهخروجیو  است شده دیده آن در آموزش و مشورت و مرور پایش، و دارد را هاآبادي حتی و شهري استانی، سطوح
  .استآوري شهري بسیار کاربردي تاب کاهش خطرپذیري و ارتقاي

  انواژگ دکلی
 بالیاي طبیعی، ارزیابی خطرپذیري، الگو
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Abstract  
The issue of risk assessment of natural disasters is one of the important challenges for urban managers and authorities. In order to make a decision on 
urban management with the goal of sustainable development, it is imperative to be aware of the risk level of cities, the vulnerability of its important 
elements, and the identification of the natural hazards that occur there. To do this, it requires defining a specific framework in order to comply with 
the specific process of scientific risk-taking, while complying with the facts. The purpose of this research is to introduce the natural disaster risk 
assessment pattern. 
The results of this research are applied. The method in this study is a review-analytical. Review studies have been collected through documentation 
from ten frameworks regarding to disaster risk analysis. Characterization of disaster risk analysis of selective frameworks have been investigated and 
then the characterization of each of the selected framework have been identified and ultimately abstracted and based on the analysis, a proposed 
model has been introduced that it contains all the key and critical components of the disaster risk and features that can cover all the important 
components. Based on the findings of this research, a model for assessing and analyzing the risk of natural disasters has been proposed by three main 
and important risk components which certain outcomes that can play a role in providing solutions for reducing the risk of natural disasters and its 
outcomes and outputs are very useful in disaster management planning and risk reduction and urban resilience promotion. 
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-1 قدمه م 
 ساکن شهري مناطق در جهان جمعیت از نیمی از بیش حاضر، حال در 

 و مناطقمردم دنیا در این  از سوم دو تقریبا ،2025 سال تا. هستند
 کالن شهرهاي از بسیاري. شد خواهد متمرکز شهري مراکز در ي آنهاها دارایی

 بسیار هايمکان در نفر، میلیون 10 از بیش جمعیت با شهرهاي ویژه به دنیا
. هستند هابحران از ناشی بزرگ هايخطرپذیري مستعد که اندشده واقع ناامن

 رشد اقیانوسیه و یاـآس کوچک و بزرگ شهرهاي گذشته، سال پنجاه طول در
 در را رشد پویاترین و ترینسریع حاضر حال در و اندکرده تجربه را اياندازهبی

 .]1،2[ اندداشته دنیا
  لغزش،زمین سیل، نظیرزیادي  هايبحران از اقیانوسیه -آسیا منطقه

 شهري، جوامع در هابحران این. است شده متاثر و برده رنج زلزله ویژهبه
 .]3[ اندزیادي داشته منفی هاياثر  هاسیستم و هازیرساخت صاد،تاق
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 مناسب شهري مدیریت نبود و سریع رشد شهري، نواحی از بسیاري در
 خطر، برابر در نامقاوم مصالح و ساختنادرست  هايشیوه از استفاده دلیل به

از دستاورد . گیرد صورت خطر عدـمست نواحی در شهري توسعه شده باعث
غیررسمی  هايسکونتگاه زیاد رشدتوان به مدیریت نامناسب شهري می

 توسعه و شهري کل جمعیت از نیمی از بیش جمعیتی با گاه پذیرآسیب
 و مدارس ساخت نظیر نشده محافظت و غیرایمن حیاتی تسهیالت

 .اشاره نمود باال خطر با نواحی در هابیمارستان
 کاهش زمینه در مداخالت بر تمرکز توسعه حال در کشورهاي در

 گردیده سبب تمرکزي چنین نبود .]4[ است کم نسبتا بحران خطرپذیري
 با مقایسه در پیشگیري و آمادگی اقدامات بین سود -هزینه نسبت است

 در را هاییشکاف مساله این و] 5[ باشد نامطلوب امداد و پاسخ اقدامات
 و مدیریت نمودن عملیاتی براي سازمانی سطوح در هاظرفیت و هامهارت

 .]6[ کندمی ایجاد ریسک کاهش اقدامات
 به رو آن در شهري هايبحران هايچالش که شهري مدیریت منظور به
 براي و مقاوم، و آورتاب شهري توسعه مسیر انتخاب ترویج براي است، افزایش
 نیاز مورد هاخطرپذیري از آگاهی با سیستماتیک ايشیوه شهري، توسعه
 و شهري جوامع از محافظت منظور به شهري توسعه هايفعالیت همه. است

 مانده باقی هايریسک مدیریت و خطرپذیري کاهش دیدگاه با باید آنها سرمایه
در  ،گیردمدنظر قرار خطرپذیري دیدگاه شهري مدیریتدر  اگر. شود مدیریت
 در کشورهاي ،حاضر حال در. است توانمند بحران هايخطرپذیري کاهش

 با و داده قرار مدنظر شهري مدیریت در را خطرپذیري کاهش دنیا توسعه حال
 : کنندمی دنبال را زیر اهداف اقدامات، این
 خطرپذیري مورد در عمومی آگاهی افزایش: آگاهی سطح افزایش −

 مخاطرات انواع با سازگاري براي خطرپذیري کاهش کاربرد و شهري
 محلی مقامات و جوامع بر تمرکز با هوایی، و آب تغییرات نیز و طبیعی

 هايپروژه در گذاري سرمایه براي توافق ایجاد: گذاري سرمایه افزایش −
 و خطرپذیري کاهش دیدگاه با محلی و ملی مقامات بین در ايتوسعه

 پایدار شهري ایجاد منظور به
 در خطرپذیري کاهش تدابیر اجراي تسهیل:  ایمنی سطح افزایش −

 تسهیالت و ها زیرساخت از محافظت و محلی و شهري ریزي برنامه
  حیاتی

 مقررات و قوانین در بحران خطرپذیري کاهش قراردادن مدنظر −
 ايتوسعه اقدامات و هافعالیت و هاطرح شهري، ریزي برنامه

  خطرپذیري مدیریت ساختار و هاکمیته و شوراها ایجاد −
 خطر از پیشگیري هايزیرساخت ایجاد و ساخت −
 .]7[ خطرپذیري کاهش آموزشی هايبرنامه تدوین و −

 محفوظ و مصون طبیعی مخاطرات برابر در تاکنون شهري هیچ اگرچه
 آورتاب خطر یک مخرب هاياثر برابر در توانندمی شهرها همه اما نبوده،
 .]9،8[ باشند
 مقاوم ساز انسان یا طبیعی مخاطرات برابر در را شهر یک که اقداماتی 

 در دیگر سوي از و شهري ریزيبرنامه فرایند به مربوط سو یک از سازدمی
   .]7[ است خطرپذیري کاهش خاص اقدامات نتیجه

 شناسایی را اساسی نیازهاي که هاییگیريتصمیم و سیاسی فرایندهاي
 بهبود براي را خوبی فضاي دهند،می کاهش را هاخطرپذیري و کنندمی

 فراهم پذیريآسیب برابر در محافظت و امن شرایط ایجاد و زندگی شرایط
 دیگر و شهروندان دولتمردان، شدن درگیر با همچنین شهر یک. نمایندمی

 زیادي عوامل. شودمی آورتاب و مقاوم ،خطرپذیري کاهش فرایند در ذینفعان
 . کندمی تشویق بحران خطرپذیري کاهش اقدامات اتخاذ براي را محلی جامعه
 در شهرها و محلی دولت مشارکت نتایج از حاصل هايتحلیل اساس بر
 به توانمی ایمن، و آورتاب شهر ایجاد و خطرپذیري کاهش هايکمپین
 کاهش در دولت هايفعالیت استمرار سیاسی، اراده و رهبري نظیر مواردي

  خطرپذیري کاهش در موفق شهرهاي از آموزيدرس و یادگیري و خطرپذیري
 هايبرنامه در خطرپذیري هايتحلیل گنجاندن و المللیبین هايحمایت و

 در حاضر حال در. نمود اشاره چندبخشی موضوع عنوان به زیرساختی موجود
 شده ایجاد خطرپذیري کاهش کاري هايگروه یا هاکمیته کشورها، از بسیاري

 فراهم خطرپذیري موضوعات مورد در بحث براي را مناسبی فضاي که است
 این با همگام نیز دیگري هايفعالیت موارد، این بر عالوه. ]7[ است نموده
 آنها مهمترین از که گیردمی انجام آورتاب و مقاوم شهرهاي ایجاد در هاکمیته

 .]7[ نمود اشاره خطرپذیري هايتحلیل و ارزیابی به توانمی
 

 خطرپذیري در کلیدي هايلفهمؤ -1-1
 شهر ایجاد در که خطرپذیري یا ریسک صحیح تحلیل و ارزیابی منظور به

 به خطرپذیري یا ریسک هايلفهمؤ بایستمی دارد، مهمی بسیار نقش آورتاب
 . شود شناخته درستی

 معرض در و پذیري آسیب خطر، عامل سه به وابسته شدت به خطرپذیري   
 .]17[ است قرارگیري

. است خطرپذیري تحلیل و ارزیابی خطرپذیري، کاهش در گام اولین     
 مشخص اطالعات و اهداف کردن فراهم خطرپذیري، ارزیابی فرایند از هدف
 . است خطرپذیري کاهش اقدامات دادن انجامبه منظور  گیرندگانتصمیم براي
 قادر مرتبط هايسازمان و نهادها تا کندمی کمک خطرپذیري ارزیابی    

 کاهش مناسب هايبرنامه و هاطرح خطرپذیري، ارزیابیدادن  انجام با باشند
 انجام خطرپذیري کاهش براي را نقصیبی اقدامات و تعریف را خطرپذیري

 . دهند
 سبب ارتقاي خطرپذیري ارزیابی زمینه در مشارکتی هايشیوه از استفاده    

 نیز و آینده و موجود مخاطرات زمینه در مردم دانش و محلی جامعه توانایی
 .]17[ گرددمی هاپذیريآسیب

 : از ندا عبارت کهاست  مهمی اجزايشامل  خطرپذیري ارزیابی   
  خطر تحلیل −
 پذیريآسیب تحلیل −
 خطرپذیري هاينقشه تهیه −
 بحران آمادگی و پیشگیري هاياستراتژي و اقدامات تعریف −

 این از مرحله هر در مربوط ذینفعان و مردم ،محلی اجتماع مشارکت   
 . نمایدمی تضمین را خطرپذیري ارزیابی موفقیت یند،آفر

 پذیريآسیب و خطر لفهمؤ دو هر باید خطرپذیري تحلیل و محاسبه براي    
 ). 1جدول( قرارگیرد مدنظر
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 ]8[ خطرپذیري و پذیريآسیب خطر، بین ارتباط 1جدول

 پذیريآسیب * خطر =                     خطرپذیري
احتمال ایجاد نتایج مخـرب  

 انتظـار  هاي قابـل یا خسارت
ــدمات،  ــات، صــــ (تلفــــ

هاي مالی، معیشـت   خسارت
هــاي و اخــتالل در فعالیــت

اقتصادي و تخریـب محـیط   
که در نتیجـه   است )زیست

پـذیري  تعامل خطر و آسیب
 .شودایجاد می

حادثه فیزیکی بالقوه 
اثر یک برمخرب که 

پدیده و یا فعالیت 
آید وجود می هانسانی ب

و سبب تلفات انسانی و 
جتماعی هاي اخسارت

و اقتصادي یا اختالل و 
نقص و یا تخریب 

 گردد.محیط زیست می

وضـــعیتی کـــه توســـط 
ــل ــدهاي  عوام ــا فراین  ی

 -اجتمـــاعی فیزیکـــی،
ــت   ــادي و زیســ اقتصــ

 شـود محیطی معین مـی 
ــزایش    ــبب افـ ــه سـ کـ
ــه در   ــیت جامعـ حساسـ

ــر اثر ــايبرابـ ــر  هـ خطـ
  .شود می

 ممکن که شودمی تعریف مخرب بالقوه فیزیکی حادثه یک عنوان به خطر   
 هايتخریب یا اقتصادي و اجتماعی هايخسارت و صدمات تلفات، است

 به ،این اساسبر و دارند متفاوتی منشأ مخاطرات. کند ایجاد را محیطیزیست
 .]17[ شوندمی بنديطبقه تکنولوژیک و سازانسان طبیعی، مخاطرات صورت

 یک با مخرب بالقوه پدیده وقوع احتمال و مکان خطر، تحلیل فرآیند در
 ).2جدول( شودمی برآورد معین زمانی دوره یک در مشخص بزرگی

 
 ] 17[ تحلیل خطر اجزاي 2جدول

 تحلیل خطر
 رخداداحتمال 

 سالهر رخداد در 
 لسا 4 تا 3 در هررخداد 

 بزرگی/ گستره
 سرعتحجم و 

 ارزیابی خطرها
 محاسبه خطرها

 
 خطر هاينقشه تهیه -1-2

. هستند خطر تحلیل در استفاده مورد ابزارهاي از خطر هاينقشه
 خطر هاينقشه. شودمی معین هاخطر هاينقشه از استفاده با ها خطرپذیري

 .کنندمی فراهمها خطر مورد در را کیفی و کمی اطالعات
 :قرارگیرد مدنظر باید خطر نقشه تولید براي زیر مراحل   

 نیازها، انتخاب، ضوابط مرزها، تعیین و مطالعه مورد منطقه تعیین -
 ... و مخاطرات

 ...و هاپل ها،جاده منطقه، هايزیرساخت تعیین -
 ...و سبز فضاهاي ها،جنگل منطقه، در موجود طبیعی منابع تعیین -
ناشی از  تلفات و هاخسارت میزان منطقه، مخاطرات تاریخچه -

 گذشته پیوسته وقوع به هايخطر
 ...)و اقتصادي طبیعی، انسانی،( منابع تعیین -
  مناطق بندي اولویت -

 :قرارگیرد مدنظر باید خطر هاينقشه تهیه در زیر موارد   
 و زنان مشارکت -آنها نمایندگان و مردم مشارکت از اطمینان -

 مردمی هايمالقات تشکیل و برابر طور به مردان
  محلی جامعه هايپیشنهاد و هانظر از استفاده -

 
 پذیريآسیب -1-3

 و محیط مردم، به هاخسارت یا صدمات تلفات، سطح بیانگر پذیريآسیب
 مختلفی هايجنبه پذیريآسیب. است طبیعی خطر وقوع راثرب هاساختمان

 :از است عبارت که دارد

 فیزیکی پذیريآسیب −
 اجتماعی پذیريآسیب −
 اقتصادي پذیريآسیب −
  فرهنگی پذیريآسیب −
 محیطی زیست پذیريآسیب −

 خطر، بینیپیش براي الزم توان و ظرفیت فقدان به مربوط پذیريآسیب   
 ].17[ است آن هاياثر از بهبودي و آن برابر در مقاومت و سازش
 که عواملی 3 جدول در است وابسته زیادي بسیار عوامل به پذیري آسیب
 .است شده داده نشان ،شوندمی پذیريآسیب ایجاد سبب

 
 ] 8[ افزایشی آنپذیري و روند ثر بر آسیبعوامل مؤ 3جدول

 
 

 قرارگیري معرض در نظیر پارامترهایی اطالعات پذیري،آسیب تحلیل براي   
 و اقتصادي هايشکنندگی و هاضعف ،)فیزیکی هايضعف( خطر برابر در

 بحران از بهبودي در ناتوانی( آوريتابفقدان  یا ناپذیري برگشت و  اجتماعی
 است متفاوت خطر برابر در افراد قرارگیري معرض در. است نیاز مورد) خطر یا
 پذیريآسیب...  و اجتماعی موقعیت قومیت، نژاد، جنسیت، اساس بر افراد و

 هايیلـتحل اساس ورها،ـفاکت این ناساییـش. ندارند هاطرـخ رابرـب در یکسانی
 میزان برآورد و ارزیابی منظور به. دهدمی تشکیل را پذیريآسیب
 پذیريآسیب هايشاخص تعیین. است شاخص تعریف به نیاز پذیري آسیب
 ].8[ است اقتصادي و اجتماعی سیاسی، ملی، محلی، فضاي به وابسته

 
  قرارگیري معرض در -1-4

 بهترین. دارد اشاره پذیريآسیب فیزیکی هايجنبه به قرارگیري معرض در
 تولیدات، ها،سرمایه ها،جمعیت آمادگی ،قرارگیري معرض در براي ضابطه

 که دیگري ضوابط از. است بشري هايفعالیت و فرهنگی نمادهاي معیشت،
 و تراکم میزان جمعیت، رشد به توانمی است قرارگیري معرض در بیانگر

 .نمود اشاره شهري زندگی رشد نرخ کلی طور به
 
 اجتماعی و اقتصادي هايضعف و شکنندگی -1-5

 آنها از برخی وبوده و به خودي خود وجود دارند  ذاتی هاخطرپذیري از برخی
 طرح چه اگر. آیندمی وجود هب اجتماعی و اقتصادي هاينظام و سیستم در

 و اقتصادي شکنندگی هايشاخص درست تعیین براي جهانی مشخص
 وابستگی، ایمنی، ودـنب فقر، یرـنظ هاییصـشاخ اما ندارد، وجود اجتماعی

  هايتخریب و بدهی تورم، بیکاري، ،اقتصادي هاينابرابري سوادي،بی
 در که را اجتماعی صاديـاقت هايضعف و ندگیـشکن تواندمی محیطی زیست
 از قبل هاشاخص این .نماید تعیین ،دارند زیادي بسیار نقش پذیريآسیب

 این صحیح انتخاب .شوند استاندارد باید پذیريآسیب ارزیابی در استفاده
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 درجه و اعتبار قراردادن مدنظر و مردمی مشارکت با تواندمی هاشاخص
 طول در. گیرد صورت محلی جامعه از شده آوريجمع اطالعات اطمینان
 درستی به هاشاخص نوع و استفاده دلیل است بهتر پذیريآسیب ارزیابی
  :از ندا عبارت هاشاخص این از برخی کلی طور به ].8[ شوند توصیف
 و زمین دوچرخه، نقلیه، وسیله داشتن( معیشتی هايسرمایه... ( 
 و حقوق کشاورزي، از حاصل درآمدهاي( درآمد منبع... (  
 و کشت قابل زمین اندازه( تولیدي منابع به دستیابی... (  
 به سالخوردگان نسبت زن، سرپرست با خانوارهاي( خانوار نوع 

  ) ...و خانواده در معلول وجود خانواده، اعضاي
 حیاتی خدمات به دستیابی و هازیرساخت موقعیت و وضعیت 
 و مقاوم و استاندارد مصالح و ساخت نوع نظر از مسکن کیفیت... 

 
  بحران از بهبودي در ناتوانی و آوريتاب عدم یا ناپذیري برگشت -1-6

 یک از بهبود براي آنها ناتوانی به جامعه یک یاه خانواد یک آوريتاب عدم
 اقتصادي، مجدد توزیع انسانی، توسعه متغیرهاي با و دارد اشاره بحران

 هايتمحافظ و آمادگی میزان اجتماعی، هايآگاهی و مالی هايظتافحم
 .دارد عکس نسبت محیطی زیست

 :از ندا عبارت ثرندمؤ آوريتاب در که هاییشاخص   
 خانواده سرپرست یا خانواده آموزش سطح 
 و سیستم( همسایگان حمایتی هايسیستم بودن دسترس در 

 )گسترده خانوادگی هاينظام
 تعداد یا اعضا و نسبت با مقایسه در خانوار کارگر نیروي درصد 

 ...و خانواده
 

 پذیريآسیب تحلیل -1-7
 راهکارهاي هارای نتیجه در و خطرپذیري ارزیابی مراحل مهمترین از یکی

. آنهاست تحلیل و مختلف هايپذیريآسیب شناسایی خطرپذیري، کاهش
 پذیريآسیب ارزیابی در کلیدي اجزاي و 1 شکل در پذیريآسیب چارچوب

 پذیريآسیب دقیق تحلیل منظور به. است شده داده نشان 2 شکل در
 وجود مختلف هايپذیريآسیب حوزه در دقیقی اطالعات بانک بایست می

 زیر شرح به مربوط هايحوزه همه در باید پذیريآسیب تحلیل. باشد داشته
 :یابد انجام

 فیزیکی پذیريآسیب تحلیل 
 اجتماعی پذیريآسیب تحلیل 
 فرهنگی نمادهاي پذیريآسیب تحلیل 
 اقتصادي پذیريآسیب تحلیل 
 محیطی زیست هايپذیريآسیب تحلیل 

 :شود انجام زیر موارد باید الذکرفوق هايپذیريآسیب تحلیل براي   
 پذیريآسیب نوع هر به مربوط اطالعات آوريجمع 
 از نوع هر در کلیدي و مهم هايشاخص تعریف و ایجاد 

  هاپذیري آسیب
 کلیدي و مهم هايشاخص استانداردسازي 

 
 

 ]17[ پذیريآسیب چارچوب 1شکل
 
 

 
 

 ]8[ پذیريآسیب ارزیابی و خطر شناسایی در کلیدي اجزاي 2شکل
 

 محاسبه خطرپذیري -1-8
پذیري است. به منظور خطرپذیري نتیجه برهم کنش عامل خطر و آسیب

پذیري محاسبه شوند. از ضرب محاسبه خطرپذیري باید عامل خطر و آسیب
 پذیري، خطرپذیري قابل محاسبه است.تحلیل خطر و تحلیل آسیب

 بنابراین:   
 

(در  پذیري خطر)* آسیب حتمال وقوع خطر+ بزرگیخطر( فراوانی خطر+ ا
 ناپذیري)= اجتماعی+ برگشت -هاي اقتصاديضعف معرض قرارگیري+

 خطرپذیري
    
ها و اجزاي ضروري لفهؤکاهش و مدیریت خطرپذیري بحران باید به همه م   

وابسته به آن توجه کافی داشته باشد. به عبارت  يخطرپذیري و عناصر و اجزا
ه مطلوبی در پی مدیریت خطرپذیري و کاهش آن در شهرها، وقتی نتیج ،بهتر

ها را در جریان لفهؤصورت جامع و منسجم همه م خواهد داشت که به
 مدیریتی آن مد نظر قرار دهد.

 
-2  روش 

 و اسناد طریق از مروري مطالعات که است تحلیلی و مروري مطالعه این روش
و  تحلیل و ارزیابی خطرپذیريچارچوب تحقیقی  چند به مربوط مدارك

آوري  چارچوب الگوهاي جمع. است گردیده آوريهاي مربوط به آن جمعلفهؤم
هاي لفهؤاز نظر شمول م سپس و است گرفته قرار بررسی مورد شده

 اساس بر و است گردیده یلـتحل نهایت در خطرپذیري توصیف شده و
  .است شده معرفی پیشنهادي الگوي ها،تحلیل

 رویداد خطر خطر

در معرض  پذیريآسیب
 قرارگیري

 
مکانی 
 موقتی

 

شکنندگی/ 
 حساسیت

 اکولوژیکی فیزیکی
 اجتماعی اقتصادي

 فرهنگی
 ساختاري

 

نبود 
آوريتاب  

 

 توانایی
بینیپیش  

 توانایی
 سازگاري
 توانایی
 بهبودي

 

  مداخله
پذیريآسیب   

 
کاهش در معرض 

 قرارگیري
 

کاهش حساسیت و 
 شکنندگی

 

آوريتقویت تاب  
 

 ثرهاا
 تلفات جانی
 هاتخریب دارایی

اختالل در اقتصاد و 
 تجارت

 هاي مالیخسارت
 محیطیخسارت زیست

 به اعتماد از بین رفتن
 هادر سازمان نفس

 

 
 تحلیل اثرها

 
پذیريارزیابی آسیب  

 
 شناسایی خطرها

 

هاي المان
 تحت ریسک

 مردم
ها و ساختمان

 هازیرساخت
 حیاتیتسهیالت 
فناوري  تجهیزات

 اطالعات
 عملیات تجاري
 محیط زیست و..

 

 خطرها
 سوزيآتش

 انفجار
 مخاطرات طبیعی
 سازمخاطرات انسان
 ايمخاطرات هسته

 تروریسم
 هاي مسريبیماري

 حوادث مکانیکی
 نشت در مخازن
 حمالت سایبري

 

ل  آ
ب

سی
ري

ذی
پ

 

گی
بزر

 و 
ال

تم
 اح
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-3 هایافته 
نهادها و ، هاهاي الگوهاي متداول برخی سازمانچارچوبدر این بخش 

بندي گردیده در زمینه تحلیل و ارزیابی خطرپذیري توصیف و جمع محققان
 است. 

 1واشناسیه سازمان جهانی هاي کاهش خطرپذیريچارچوب برنامه .1

این چارچوب با دیدگاه چند خطر، چند سطحی و چند بخشی مد نظر قرار 
باشد که هر یک داراي زیر ستون اصلی به شرح زیر می 3گرفته است. داراي 

 شامل: یعنی، نشان داده شده است. 3 اجزایی است که در شکل
 ارزیابی خطرپذیري -
 کاهش خطرپذیري -
 گذاري براي خطرپذیري و تغییر خطرپذیري است.سرمایه -

دانش و آموزش در همه  از نکات قابل توجه در این چارت، تبادل اطالعات و   
 ن است.آمرتبط با  ياجزا

 

 
 ]18[برنامه کاهش خطرپذیري بحران  3شکل

 
المللی کاهش چارچوب جامع مدیریت خطرپذیري بحران استراتژي بین .2

  2خطرپذیري سازمان ملل متحد
 2005هاي کاهش خطرپذیري از سـال  این چارچوب که مبناي عملکرد برنامه

کیـد نمـوده و نیـز    أگذاري تکشورهاست، بر پیشگیري و سرمایهبراي  2015تا 
 ه نمودار و چارت مد نظر قرار داده است.  یچگونگی آن را با ارا

هـا و نحـوه پاسـخ و نیـز     ها، آگاهی از مخاطرات و خطرپذیريدر این چارت   
یند مدیریت خطرپذیري مورد توجه قرار گرفته است که هـر یـک   آچرخه و فر
 نشان داده شده است. 5 و 4 هاياجزایی است که در شکلداراي زیر 

که در طور اي آن است. هماناز نکات قابل توجه این چارچوب دیدگاه توسعه   
 بحران در مقوله توسعه پایدار  شود، کاهش خطرپذیريشکل مالحظه می

جانبه اي این چارت، توسعه همهنظر قرار گرفته است. در دیدگاه توسعه   مد
اجتماعی مد نظر قرار گرفته  -سیاسی، اقتصادي، زیست محیطی و فرهنگی

است. در این چارت به خوبی نشان داده شده است که بحران نتیجه تعامل 
در این  هاپذیريو آسیب مخاطرات .هاستپذیريمخاطرات با انواع آسیب

  .استبندي متنوع چارت نیز داراي طبقه
 

1 WMO 
2 UN / ISDR 

 
 ]7[چارچوب مدیریت خطرپذیري بحران  4شکل

 

 

 ]7[ بحران و توسعه پایدار خطرپذیري مدیریت چارچوب 5شکل
    
 ] 17[ چارچوب کاهش خطرپذیري بحران از دیدگاه .3

هاي متنوعی براي مدیریت و کاهش خطرپذیري و چارت در این چارچوب،
). در 6(شکله شده است یهاي مهم و کلیدي خطرپذیري ارالفهؤم همچنین،

این چارچوب نیز خطرپذیري، محصول برهم کنش مخاطرات و 
هم دگاه ـدی در اینها پذیريیبـرفی شده است. آسـها مع پذیري آسیب

هاي فیزیکی، اقتصادي، زیست محیطی و پذیريامل آسیبـتنوع و شــم
له توسعه پایدار شده و أاجتماعی است. در این چارچوب نیز نیم نگاهی به مس

هاي آن مد نظر قرار داده است لفهؤسازي را در زیر محکمرانی خوب و ظرفیت
  معرفی نموده است.مهم  ،کاهش خطرپذیري و توسعه پایدارآنها را در و 
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 ]17[ آن يو زیر اجزا خطرپذیري مدیریت چارچوب 6شکل

 
 ] 10[ چارچوب خطرپذیري بحران از دیدگاه .4

شود که خطرپذیري بحران شامل در این چارچوب، به وضوح مشاهده می
ها و پذیري و محاسبه ظرفیتهاي خطر، در معرض قرارگیري، آسیبلفهؤم

 ).7(شکل هاستتوانمندي
 

 
  ] 10[ هاي آنلفهؤم و بحران خطرپذیري چارچوب 7شکل

 
  ] 11[پذیري از دیدگاه چارچوب مفهومی آسیب .5

ــومی،   ــارچوب مفه ــن چ ــیب در ای ــأ  آس ــدگاه منش ــذیري از دی ــانی و  پ  انس
اي ثیرات آن در سه سطح محلـی، منطقـه  زیست محیطی مورد نظر است که تأ

پـذیري  ثر در آسیبؤو جهانی نشان داده شده است. در این چارچوب، عوامل م
 ).8(شکل و نیز تعامل آن با مخاطرات مورد نظر قرار گرفته است

    

 
 ] 11[ بحران پذیريمفهومی آسیب چارچوب 8شکل

 
  ] 12[پذیري از دیدگاه نظام و سیستم برآورد آسیبچارچوب  .6

پذیري به صورت کیفی و کمی مدنظر قرار در این چارچوب ارزیابی آسیب
 پذیري ها در ارزیابی آسیب). در این چارچوب عدم قطعیت9است (شکل گرفته

 خواهد بود.هاي ورودي ثر از دادهأکه به شدت مت توجه استمورد 
 

 
 ] 12[ پذیريو سیستم برآورد آسیب نظامچارچوب  9شکل

 
هاي باال به پایین و پایین به باال براي سازش با تغییرات چارچوب روش .7

 ] 13[ آب و هوایی از دیدگاه
ـ  در سیاستدر این چارچوب  اال هاي سازش با تغییرات آب و هـوایی دو روش ب

ــه   ــرار گرفت ــدنظر ق ــاال م ــه ب ــایین ب ــایین و پ ــه پ ــهاســت و  ب ــژه  ب ــر روي وی  ب
کیـد شـده اسـت    أهـاي فیزیکـی و اجتمـاعی در ایـن دو روش ت     پذیريآسیب
 ).10(شکل

 

 
 هاي باال به پایین و پایین به باال براي سازش روش 10شکل

 ] 13[ با تغییرات آب و هوایی
 

 ] 14[چارچوب فرایند ارزیابی ریسک از دیدگاه  .8
ها، خطرپذیريبسترسازي، شناسایی فرآیند  را محور اصلی این چارچوب

اقدام در برابر  ،ها و در نهایتتحلیل خطرپذیري، محاسبه خطرپذیري
دهد که در همه این محورها، برقراري ارتباط و ها تشکیل میخطرپذیري

اصولی   ).11(شکل مشاوره و همچنین مرور و پایش مد نظر قرار گرفته است
از  در این چارچوب حاکم است که جامعیت، شفافیت، پویایی و توسعه

 مهمترین آنهاست. 
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 ] 14[ چارچوب فرایند ارزیابی ریسک 11شکل
 

 فهومی شیوه جامع ارزیابی و مدیریت خطرپذیري از دیدگاهم چارچوب .9
]15 [ 

لفـه در معـرض قرارگیـري    ؤبـا سـه م   ايلـرزه  پـذیري چارچوب آسـیب در این 
آوري مـدنظر  اقتصادي و عدم تـاب  -هاي اجتماعیفیزیکی، شکنندگی سیستم

پـذیري از  کیـد عمـده بـر بـرآورد آسـیب     أقرارگرفته است. در این چـارچوب ت 
دیدگاه شهري و جامع است. این مدل، نتایج و عواقـب مسـتقیم فیزیکـی (در    

هـاي  معرض قرارگیري) را به همراه عواقب غیرمسـتقیم (شـکنندگی سیسـتم   
نظر قـرار داده اسـت. در هـر موضـوع،     مد ايلرزهجتماعی) از خطر ا -قتصاديا

انـد. ایـن مـدل    هـا توصـیف شـده   از شاخص ايپذیري با مجموعهعوامل آسیب
طــور غیرمســتقیم ســطح  یســتم کنترلــی یــا نظــارتی اســت کــه بــهشــامل س

نگــر (شناســایی خطرپــذیري، خطرپــذیري را در مــداخالت اصــالحی و آینــده
دهـد. در ایـن چـارچوب    خطرپـذیري و مـدیریت بحـران) هشـدار مـی     کاهش 

بنـدي   خت طبقـه هاي نرم و سها به دو صورت خطرپذیريمفهومی خطرپذیري
هـاي  هـا و خسـارت  هاي سخت شامل احتمـال تخریـب  اند که خطرپذیريشده

اقتصـادي   هايهاي نرم شامل اثرفیزیکی و زیست محیطی است و خطرپذیري
 ).12(شکل ها تعیین و تعریف شده استعه و سازمانو اجتماعی بر جام

 

 
 

 ] 15[ مفهومی شیوه جامع ارزیابی و مدیریت خطرپذیري چارچوب 12شکل
 

 از دیدگاهها چارچوب فرایند ارزیابی خطرپذیري مبتنی بر همه خطر .10
]16 [ 

مرحله نمایش داده شده  5فرایند ارزیابی خطرپذیري در این چارچوب در 
 این پنج مرحله شامل موارد زیر است:). 13(شکل است

 گام اول: زمینه یا بسترسازي
 هاگام دوم: شناسایی خطرپذیري

 گام سوم: تحلیل خطرپذیري
 گام چهارم: محاسبه خطرپذیري

 هاگام پنجم: درمان یا اقدام در برابر خطرپذیري
 

 

 ] 16[ از دیدگاه هافرایند ارزیابی خطرپذیري مبتنی بر همه خطر 13شکل
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این گام شامل سه جزء تحلیل خطر یا  سازي:بسترسازي یا زمینهگام اول:    
سال)، تعریف یا تعیین موضوعات خطرپذیري و  5تا  1(کوتاه مدت  تهدید

خروجی این گام شامل: است.  سال) 25 تا 5شناسایی موضوعات براي آینده (
 (کوتاه مدت تا بلند مدت) و موضوعات ست مخاطرات و تهدیدهافهر

 خطرپذیري است.
این گام نیز مانند گام نخست شامل سه شناسایی خطرپذیري: : گام دوم   

هاي اولیه و اصلی، توصیف و شرح خطرپذیري ناساییـجزء تعریف و ش
خروجی این گام، تعیین  ها و ایجاد سناریوهاي خطرپذیري است.خطرپذیري
 يایجاد سناریوها و فهرست سناریوهاي خطرپذیري است. فرایند خطرپذیري

 نشان داده شده است. 14حادثه در شکل 
 

 

 ]16[ حادثه يفرایند ایجاد سناریو 14شکل
  

تحلیل خطرپذیري: این گام شامل دو جزء احتمال و اثر است که گام سوم:    
 شده خطرپذیري است. امتیازبنديخروجی آن، سناریوهاي 

شـود کـه   مـی  مشـخص هـا  محاسبه ریسک: در این گام ریسک گام چهارم:   
خطرپـذیري  بنـدي شـده   امتیاز سـناریوهاي فهرست هماهنـگ از  خروجی آن 

 است.
ها: این گام شامل انتشار درمان یا اقدام در برابر خطرپذیريگام پنجم:    

 ست. خروجیهاو پیشنهاد اي مخاطرههاي ریسک چند نتایج حاصل از ارزیابی
و  ، فرضیاتسناریوهاریزي براي برنامههاي خطرپذیري، این گام، نقشه

 است.  بصري -عینیابزارهاي دیگر 
 

 هاي بررسی شدهبندي چارچوبجمع •
 است.   شده  خالصه 4 شده در جدول  هاي بررسیهاي چارچوبویژگی

است که   گرفته قرار هاي مهمی مدنظرلفهؤشده م هاي بررسیدر چارچوب
 ند از:ا عبارت
 خطرپذیري ارزیابی در اي مخاطره چند دیدگاه 

 هاي کلیدي در خطرپذیريلفهؤتوجه به همه م 
 پایشو  ارزیابی  
  تبادل دانش و اطالعات 
 آموزش 

 
 هاي بررسی شدههاي چارچوبخالصه ویژگی 4جدول

 ردیف خصوصیات چارچوب

 اي بودن چارچوبچند مخاطره 
 چندسطحی بودن چارچوب 
 چندبخشی بودن چارچوب 
 دانش و اطالعاتمد نظر قراردادن تبادل  
 گذاري در ریسک با مد نظر قرار دادن بیمه توجه به سرمایه 

1 
 

 شناختی و آب و هوایی مد نظر قرارگرفتن مخاطرات زمین 
درك و آگاهی در موضوعات خطر، خطرپذیري : مد نظر قراردادن مواردي نظیر 

هش خطرپذیري بحران) و هاي کاها و گزینهبحران، و  پاسخ (استراتژي
 چگونگی آن

 اقدامات پیشگیري و خطرپذیري درگذاري  سرمایه 
 مد نظر قراردادن توسعه پایدار در چارچوب 
 ها پذیريمد نظر قرار دادن همه انواع آسیب 
 ویژه مرحله آمادگی) (به برقراري ارتباط خطرپذیري در فرایند مدیریت بحران 

2 

 خطرپذیريهاي لفهؤهاي متنوع و جداگانه براي م ارایه چارچوب 
 هاي خطرپذیريلفهؤیند مدیریت بحران و مآبرقراري ارتباط با فر 
 نظر قراردادن توسعه پایدار در چارچوبمد  
 خوب مرانیهاي حکدر چارچوب و تعیین شاخص مرانیحک در نظر گرفتن 
 سازيها براي ظرفیتسازي و تعیین شاخصظر قراردادن ظرفیتمد ن 

3 

 خطرپذیري به صورت معینهاي لفهؤهمه م در نظر گرفتن 
ریزي فیزیکی، نظیر برنامه(سازي در خطرپذیري بحران نظرقراردادن ظرفیتمد  

 ظرفیت اجتماعی، ظرفیت اقتصادي و مدیریت)
4 

 اي و جهانی) پذیري (به صورت مکانی یا محلی، ناحیهتعیین سطوح آسیب 
هاي چارچوب در لفهؤدر زیر م اي منطقه و مکانی هاي فرامکانی،تعیین مقیاس 

 حالت دینامیک
 آوري و درمعرض قرارگیري در سطح مکانیمد نظرقراردادن حساسیت، تاب 

5 

 پذیري به صورت کیفی و کمیمدنظر قراردادن ارزیابی آسیب 
 پذیري متمرکز است این چارچوب بر آسیب 

6 

 هاي زمانی گذشته، حال وهاي پایین به باال در موقعیت مدنظر قراردادن شیوه 
 آینده از سطوح محلی تا جهانی

 کید بر مخاطرات آب و هوایی در چارچوبأت 
7 

  توجه به بسترسازي در موضوع خطرپذیري 
  هاخطرپذیري در برابر اقدام و توجه به شناسایی، تحلیل، محاسبه 
  مشاوره و ارتباط توجه به برقراري 
  پایش و مرور توجه به 

8 

 شکنندگی فیزیکی، قرارگیري معرض در لفهؤم سه با پذیريتوجه به آسیب 
 پذیري ازورد آسیبآناپذیري و بربرگشت و اقتصادي -اجتماعی هايسیستم
  جامع و شهري دیدگاه

  هاشاخص از ايمجموعه با پذیريآسیب عوامل توجه 
 شناسایی( نگر آینده و اصالحی مداخالت در نظارتی یا کنترلی سیستم توجه به 

 )بحران مدیریت و خطرپذیري کاهش خطرپذیري،
(احتمال  سخت هايخطرپذیري صورت دو به هاخطرپذیري بندي دسته  

 و اقتصادي هاي(اثر نرم و محیطی)هاي فیزیکی و زیستتخریب و خسارت
 ها)سازمان و جامعه بر اجتماعی

9 
 
 
 
 

 1399ستان تاب، 23زدهم، شماره یسمهندسی ساختمان و علوم مسکن، دوره                                                                             8



 اللهی بیت علی، *فاروجی دهقان فاطمه                                                                                                       طبیعی بالیاي در شهري خطرپذیري ارزیابی الگوي

 
  خطرپذیري ارزیابی اي بودن فرایندمرحله 
 هاي معینیات و خروجیو جامع گام به گام فرایند با جزی نمایش کامل 
 و اصول کلیدي حاکم بر چارچوبچرخه ارزیابی خطرپذیري  توجه کامل به 
  

10 

 
-4 هابحث و بررسی یافته 

یافتگی از مراکز  به دلیل رشد سریع جمعیت و توسعه هاي شهري محیط
 در متنوعی هايالمان مهمی هستند که پتانسیل خطرپذیري باالیی دارند.

 نقش هاپذیريآسیب میزان کاهش و افزایش در که دارند وجود شهري محیط
 .کنندمی ایفا
 هايسازش و شهر هايالمان همه به توجه نیازمند شهري توسعه فرآیند    

 بسیار ارتباط توسعه فرایند چراکه. است طبیعی مخاطرات با متناسب
 گنجاندن و نمودن وارد با. دارد آن مدیریت و خطرپذیري موضوع با تنگاتنگی
 شهري توسعه و رشد شهري، مدیریت ابزارهاي در بحران خطرپذیري مدیریت

 مدیریت به تواندمی خطرپذیري، ارزیابی و تحلیل .گیردمی قرار ثیرأت تحت
 همه شناخت نیازمند که کند کمک پایدار توسعه به شدن نزدیک براي شهري

 آن ثیرگذارأت هايالمان و شهر وضعیت از اطالع و خطرپذیري هايلفهؤم
 بر عالوه و است بلندمدت برنامه خطرپذیري، ارزیابی و تحلیل برنامه. است

 و کارمندان شهري، مدیران بین در آموزش و آگاهی نیازمند درست، اجراي
 که است جامعی فرآیند خطرپذیري، ارزیابی و تحلیل. باشدمی مردم عموم
 . گیرد صورت نظر دقت با و ترتیب به باید که است مهمی هايلفهؤم شامل

را در اختیار  کمی نتایج تواندشهرها می خطرپذیري تحلیل و ارزیابی    
آن بتوانند مسیر توسعه شهري را با  ازن شهرها قرار دهد تا با استفاده ؤوالمس

ارزیابی فرآیند  محوریت کاهش خطرپذیري هموار نمایند. باید توجه داشت که
 کامل را بعدي لفهؤم لفه،ؤم هر که است ايلفهؤچندم و تحلیل خطرپذیري،

ها در فرایند تحلیل و ارزیابی خطرپذیري ضروري لفهؤتوجه به همه م. کندمی
است. به منظور تحلیل و ارزیابی خطرپذیري در شهرها، الگویی که بتواند همه 

اشته باشد و قادر باشد هاي مهم و کلیدي در خطرپذیري را دربردلفهؤم
ه یهاي معینی را براي تعیین راهکارهاي عملی کاهش خطرپذیري اراخروجی

ها و الگوهاي منتخب، نماید. با بررسی چارچوبدهد، بسیار مهم و حیاتی می
 گرددهاي طبیعی پیشنهاد میالگوي زیر به منظور تحلیل خطرپذیري بحران

  ).15(شکل
   

 
 خطرپذیري شهري در بالیاي طبیعی ارزیابی الگوي 15شکل

 
 عوامل یا طبیعی مخاطرات اصلی و مهم شناساییلفه ؤاین الگو داراي سه م    

پذیري و ارزیابی و تحلیل عناصر یا آسیب ثانویه، ارزیابی و تحلیل و اولیه خطر

هایی هستند لفهؤهاي اصلی داراي زیرملفهؤ. این مهاي تحت خطر استالمان
 انجامد. آنها در نهایت به تحلیل و ارزیابی خطرپذیري میکه خروجی 

 :ند ازا هاي شناسایی مخاطرات طبیعی در این الگو عبارتلفهؤزیر م   
 ثانویه و اولیه طبیعی مخاطرات اطالعات بانک تهیه -

 تشکیل گام اولین آن، مراحل و خطرپذیري صحیح ارزیابی و تحلیل منظور به
 هايداده شامل بانک این. است اطالعاتی بانک یا هاداده بانک ایجاد و

  کند.گستره شهري را تهدید می که است مخاطرات مختلفی
 هاي ؤلفهم ترینپرچالش از. باشد معنادار مکانی نظر بایست ازها میداده   

 تناسب، اعتبار، میزان. است ضروري هايداده آوريجمع خطرپذیري، ارزیابی
 اطالعات ساختار بودن یکسان نیز و آن بودن روز به و بودن دسترس در دقت،

 ارزیابی و تحلیل هايخروجی تواندو می است مرحله این بزرگ هايچالش از
 تردقیق مبنا اطالعات هرچه بهتر، عبارت به. دهد قرار ثیرأت تحت شدت به را

در این الگو به بانک اطالعات مخاطرات  است. تردقیق تحلیل خطر باشد،
اي شده پیوندد نیز توجه ویژهوقوع می هر اثر مخاطره اصلی بباي که ثانویه
 است. 

 ثانویه و اولیه طبیعی مخاطرات تحلیل -

 و اطالعات بانک تهیه از بعد خطرپذیري، تحلیل مراحل مهمترین از یکی
 و استاندارد تعاریف به توجه. است خطر برآورد یا تحلیل اطالعاتی، هايالیه

 معنا بی خطر عامل وجود بدون خطرپذیري دهدمی نشان خطرپذیري، ماهیت
 خطرپذیري تحلیل در خطر برآورد و تحلیل منظور همین به. است مفهوم و

هاي با درجات خطر باال، گستره شناسایی خطر، تحلیل نتیجه. است ضروري
 پدیده وقوع احتمال و مکان ،خطر تحلیل فرآیند در. متوسط و پایین است

. شودمی برآورد معین زمانی دوره یک در مشخص بزرگی یک با مخرب بالقوه
 خطر هاينقشه. دگرد می تکمیل خطر يسناریو با خطر تحلیلطور معمول،  به
 اطالعات که هستند خطر تحلیل هايخروجی خطر بندي پهنه هاي نقشه و

 .کنندمی فراهم هاخطر مورد در را کیفی و کمی
گردد و در تحلیل لفه دوم این الگو وارد میؤدر م خروجی تحلیل خطر   

 گیرد.پذیري مورد استفاده قرار میارزیابی و تحلیل آسیب
ند ا پذیري، عبارتلفه دوم این الگو، تحلیل و ارزیابی آسیبؤهاي ملفهؤزیرم   
 از: 

 فیزیکی هايپذیريتحلیل آسیب -
 اجتماعی هايپذیريآسیب تحلیل -
 فرهنگی نمادهاي هايپذیريآسیب تحلیل -
 اقتصادي هايپذیريآسیب تحلیل -
 محیطی زیست هايپذیريآسیب تحلیل -

 
 راهکارهاي هیارا نتیجه در و خطرپذیري ارزیابی مراحل مهمترین از یکی   

 . آنهاست تحلیل و مختـلف هايپذیريآسیب شناسایی خطرپذیري، کاهش
 در دقیقی اطالعات بانک بایستمی پذیريآســیب دقــیق تحلیل منظور به

 باید پذیريآسیب تحلیل. باشد داشته وجود مختلف هايپذیريآسیب حوزه
 .شودفوق الذکر انجام  هايحوزه همه در
 خطر، بینیپیش براي الزم توان و ظرفیت فقدان به مربوط پذیريآسیب    

 به پذیريآسیب. است آن هاياثر از بهبودي و آن برابر در مقاومت و سازش
 فشارهاي ناامن، شرایط شامل ،کلی طور به و است وابسته زیادي بسیار عوامل

متنوع مورد نظر در  هايپذیريآسیب. است زیربنایی عوامل و علت و دینامیک
 شوند.می تعریف زیر صورت به این الگو
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 مختلف انواع با( ها ساختمان پذیريآسیب فیزیکی، پذیريآسیب از منظور   
 ها، بیمارستان سدها، ها، نیروگاه( مهم هاي و ساختمان تسهیالت ،)ها کاربري

 ،...) و مدیریتی مراکز ها، دانشگاه و مدارس نشانی،آتش انتظامی، مراکز
 است. حیاتی هاي شریان و نقل و حمل هاي سیستم

 هاي پذیريآسیب هاي لفهؤم اجتماعی، هايپذیريآسیب از منظور   
 قرار طبیعی مخاطرات ثیرأت تحت مستقیم طور به که است اي سازه غیر
 و اداري جمعیت شب، و روز شناور جمعیت ساکن، جمعیت نظیر گیرند، می

 افراد تعداد خانمان،بی و آواره هاي خانواده نیز و مهم مراکز و دولتی نهادهاي
 شود.می  ...و سرپناه به نیازمند

 مختلف هاي المان پذیريآسیب فرهنگی، نمادهاي پذیريآسیب از منظور    
 شامل که است ارزش داراي فرهنگی نظر از که است ايغیرسازه و اي سازه
 ،...) و ها سنگ روي...  و میعال و ها نوشته ها، نقش ( ايغیرسازه باستانی آثار

 آثار باستانی، فضاهاي و ها باغ و ها محوطه ،... و باستانی نمادهاي و ها مجسمه
 است. فرهنگی هاي ابنیه و اي سازه فرهنگی میراث و باستانی

 در که است هاییخسارت از دسته آن اقتصادي پذیريآسیب از منظور    
 هاي تبرآورد خسار شامل و دارد وجود آنها تحقق امکان زلزله وقوع هنگام

 خسارت ها، ساختمان تعمیر و جایگزینی هاي هزینه نظیر اقتصادي مستقیم
 حیاتی، هايشریان ها، زیرساخت هاي خسارت ها، ساختمان داخل محتویات
 آب، توزیع و نگهداري مخازن ،ها اتقن ها، چاه( آشامیدنی آب سیستم
 شهري، تسهیالت و کشی لوله توزیع نقشه آب، هاي کانال ها، خانه تصفیه
 صنعتی، و شهري فاضالب مجراي( فاضالب سیستم ،)آب هاي پمپ

 پمپ ها، پاالیشگاه مخازن، و ها پمپ( رسانی سوخت سیستم ،)ها خانه تصفیه
 توزیع فشار، هاي ایستگاه( گاز سیستم ،)لوله خطوط توزیع نقشه ها، بنزین

 انتقال، خطوط توزیع برق، فشار هاي ایستگاه( برق سیستم ،)لوله خطوط
 ،)مخابراتی تسهیالت( مخابرات سیستم ،)برق هاي پست قوي، فشار هاي دکل

 تعمیر هزینه برآورد ،)اي غیرسازه و اي سازه( مسکن جایگزینی هزینه برآورد
 ها ساخت زیر تعمیر یا جایگزینی هزینه برآورد ،)اي غیرسازه و اي سازه( مسکن

 گردد.می حیاتی هاي شریان و
 است هاییپذیريآسیب از دسته آن  محیطی، زیست پذیريآسیب از منظور    
 دچار محیطی زیست نظر از اي ناحیه طبیعی، مخاطرات ثیرأت تحت که

 به بسته. شود می وارد زیست محیط به لطماتی بابت این از و گشته تغییرات
 و متفاوت هاپذیريآسیب این بیند،می آسیب که محیطی زیست لفهؤم نوع

 وقوع اثر رب خطرناك مواد نشت از ناشی هايپذیريآسیب. ندهست متنوع
 ...و شهري پسماندهاي ساختمانی، آوارهاي فاضالب، نشت طبیعی، مخاطرات
 است. هاي مورد نظر در این بخشاز آسیب

 د:شو انجام زیر موارد باید هاپذیريآسیب تحلیل براي   
 پذیريآسیب نوع هر به مربوط اطالعات آوريجمع -
  پذیري آسیب از نوع هر در کلیدي و مهم هايشاخص تعریف و ایجاد -
 کلیدي و مهم هايشاخص استانداردسازي -

که  استها یا عناصر تحت خطر هاي این الگو المانلفهؤیکی از مهمترین م   
هاي خطرپذیري کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در الگوهاي رایج و تحلیل

 ند از:ا لفه مهم در این الگو عبارتؤهاي این ملفهؤزیر م
 خطر تحت هايالمان شناسایی -

 انسانی) غیر و انسانی( جمعیتی هايالمان -
 امکانات، و تسهیالت ها،سازه ها،ساختمان( ايسازه هايالمان -

 فرهنگی) نمادهاي و هازیرساخت
  طبیعی منابع و زیست محیط -

 خطر تحت هايالمان اطالعات بانک تهیه −
 خطرپذیري ارزیابی و تحلیل ضروري هايلفهؤم و اجزا از خطر تحت هايالمان

 به تواندمی خطر تحت هايالمان زمینه در دقیق اطالعات بانک وجود. هستند
 طبیعی هايبحران وقوع از ناشی تلفات و هاخسارت میزان صحیح برآورد
 برنامه در که استاندارد هايشاخص باید خطر تحت المان هر در. کند کمک
 بانک ها،شاخص این اساس بر و شود تعریف ثیرگذارندأت خطرپذیري جامع

 قابل افزاري نرم فضاي در تا گردد ایجاد وب تحت و معین ساختار با اطالعات
 .باشند استفاده

 خطر تحت هايالمان تحلیل −

 بـه  ،اسـت  پـذیري آسیب و خطر عامل کنش برهم نتیجه خطرپذیري که آنجا از
. شـوند  تحلیـل  پـذیري آسـیب  و خطـر  عامـل  بایـد  خطرپـذیري  تحلیل منظور
 خطرپـذیري و ارزیـابی   تحلیـل  پذیري،آسیب تحلیل و خطر تحلیل کنش برهم
 :بنابراین. است

 
 خطـر  تحلیـل  + سـیل  خطـر  تحلیـل +  زلزله خطر تحلیل( خطر تحلیل

 تحلیـل *  )طبیعـی  مخـاطره  خطر تحلیل+  طوفان خطر تحلیل+  لغزش زمین
 + اجتمـاعی  پذیريآسیب تحلیل+  فیزیکی پذیريآسیب تحلیل( پذیري آسیب
+  فرهنگـی  نمادهـاي  پـذیري آسـیب  تحلیـل  + اقتصـادي  پذیريآسیب تحلیل
 قرارگیـري  درمعـرض  تحلیـل *  )محیطـی  زیسـت  هـاي پـذیري  آسیب تحلیل

 خطرپذیري ارزیابی) = خطر تحت هايالمان تحلیل(
 

 سـطوح  اسـاس  بـر  ناحیـه،  هـر  در خطرپذیري میزان و ارزش محاسبه از بعد   
 ایـن . گرفـت  خواهـد  انجـام  استانی و شهري نواحی در بندي اولویت خطرپذیري

 هـاي لفـه ؤم اسـاس  بـر  کل خطرپذیري ارزیابی و تحلیل حاصل ها،بندياولویت
 .است خطرپذیري

-5 گیري نتیجه 
هاي نواحی پرخطر قرار دارند و در برابر وقوع بحران اغلب شهرهاي کشور در

پذیر هستند. به منظور مدیریت هدفمند بحران و نیز طبیعی بسیار آسیب
یزان خطرپذیري مورد الزم است شهرها از نظر مراهکارهاي کاهش خطرپذیري 

ثر ؤتواند به مدیریت مگیرند. ارزیابی خطرپذیري زمانی میارزیابی قرار
هاي طبیعی بیانجامد که به صورت جامع مد نظر قرار گیرد و نتایج و  بحران

هاي مهم خطرپذیري لفهؤهاي حاصل از آن دقیق و دربردارنده همه مخروجی
تر  دهد هر چه ارزیابی خطرپذیري دقیقموجود جهانی نشان میباشد. الگوهاي 

ري براي تهاي دقیقریزيو برنامه استصورت گیرد، مدیریت بحران هدفمندتر 
شهرها از نظر خطرپذیري مورد مطالعه و  آن انجام یافته است. گاهی اوقات

هاي لفهؤسفانه به صورت جامع نبوده و همه مأاند که متپژوهش قرار گرفته
مهم خطرپذیري را مد نظر قرار نداده است. از این رو پیشنهاد الگویی که بتواند 

هاي مهم و کلیدي خطرپذیري باشد و لفهؤها و زیرملفهؤدربردارنده همه م
بر همین  ي بود.ه نماید، ضروریبتواند ارزیابی جامع و دقیقی از خطرپذیري ارا

ري شهري در برابر بالیاي طبیعی اساس این الگوي جامع براي ارزیابی خطرپذی
لفه آن نیز به تنهایی ؤپیشنهاد گردید که ضمن اینکه جامع و کامل است، هر م

والن شهري ؤتواند مورد استفاده مدیران و مسهاي معینی دارد و میخروجی
آوري قرار گیرد و به مدیریت بحران و کاهش خطرپذیري و در نتیجه تاب

هاي حاصل از این عی کمک کند. نتایج و خروجیشهرها در برابر بالیاي طبی
پذیر و خطرپذیر شهري به صورت جامع است، کننده نقاط آسیب الگو که تعیین
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هاي مدیریت بحران و نیز راهکارهاي کاهش خطرپذیري بسیار ریزيدر برنامه

 هاي زیر برخوردار است:کاربردي می باشد و از ویژگی
 است. داده قرار نظر مد ار طبیعی مخاطرات همه الگو، این •
این الگو عالوه بر مخاطرات اصلی، مخاطرات ثانویه را نیز مورد  •

 توجه قرار داده است.
 .دارد خطرپذیري هايلفهؤم با کاملی تطابق الگو این •
 .است شده دیده جامع امکان حد تا الگو این •
 .است همپوش آن مراحل و بوده بخشی چند الگو این •
 مخاطره، نظیر خطرپذیري مدیریت هايلفهؤم همه الگو این •

  باشد.می دارا را قرارگیري معرض در و پذیريآسیب
 دهد.می قرار نظر مد را هاپذیريآسیب انواع همه الگو این •
 بحران وقوع اثر رب که خطر تحت عناصر و اجزا همه الگو این •

 .دهدمی قرار نظر مد گیرد،می قرار ثیرأت تحت
 و کشور هاياستان همه براي که است ساختاري داراي الگو این •

 .است استفاده قابل هاآبادي و شهري سطوح نیز
 داده قرار نظر مد را آموزش و مشورت مرور، و پایش الگو، این •

 .است
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	مراحل زیر برای تولید نقشه خطر باید مدنظر قرارگیرد:
	- تعیین منطقه مورد مطالعه و تعیین مرزها، ضوابط انتخاب، نیازها، مخاطرات و ...
	- تعیین زیرساختهای منطقه، جادهها، پلها و...
	- تعیین منابع طبیعی موجود در منطقه، جنگلها، فضاهای سبز و...
	- تاریخچه مخاطرات منطقه، میزان خسارتها و تلفات ناشی از خطرهای به وقوع پیوسته گذشته
	- تعیین منابع (انسانی، طبیعی، اقتصادی و...)
	- اولویتبندی مناطق
	موارد زیر در تهیه نقشههای خطر باید مدنظر قرارگیرد:
	- اطمینان از مشارکت مردم و نمایندگان آنها- مشارکت زنان و مردان بهطور برابر و تشکیل ملاقاتهای مردمی
	- استفاده از نظرها و پیشنهادهای جامعه محلی
	1-3- آسیبپذیری
	آسیبپذیری بیانگر سطح تلفات، صدمات یا خسارتها به مردم، محیط و ساختمانها براثر وقوع خطر طبیعی است. آسیبپذیری جنبههای مختلفی دارد که عبارت است از:
	 آسیبپذیری فیزیکی
	 آسیبپذیری اجتماعی
	 آسیبپذیری اقتصادی
	 آسیبپذیری فرهنگی
	 آسیبپذیری زیست محیطی
	آسیبپذیری مربوط به فقدان ظرفیت و توان لازم برای پیشبینی خطر، سازش و مقاومت در برابر آن و بهبودی از اثرهای آن است ]17.[ آسیبپذیری به عوامل بسیار زیادی وابسته است در جدول 3 عواملی که سبب ایجاد آسیبپذیری میشوند، نشان داده شده است.
	جدول3 عوامل مؤثر بر آسیبپذیری و روند افزایشی آن ]8 [
	برای تحلیل آسیبپذیری، اطلاعات پارامترهایی نظیر در معرض قرارگیری در برابر خطر (ضعفهای فیزیکی)، ضعفها و شکنندگیهای اقتصادی و اجتماعی  و برگشتناپذیری یا فقدان تابآوری (ناتوانی در بهبودی از بحران یا خطر) مورد نیاز است. در معرض قرارگیری افراد در ب...
	1-4- در معرض قرارگیری
	در معرض قرارگیری به جنبههای فیزیکی آسیبپذیری اشاره دارد. بهترین ضابطه برای در معرض قرارگیری، آمادگی جمعیتها، سرمایهها، تولیدات، معیشت، نمادهای فرهنگی و فعالیتهای بشری است. از ضوابط دیگری که بیانگر در معرض قرارگیری است میتوان به رشد جمعیت، میزان ...
	1-5- شکنندگی و ضعفهای اقتصادی و اجتماعی
	برخی از خطرپذیریها ذاتی بوده و به خودی خود وجود دارند و برخی از آنها در سیستم و نظامهای اقتصادی و اجتماعی بهوجود میآیند. اگر چه طرح مشخص جهانی برای تعیین درست شاخصهای شکنندگی اقتصادی و اجتماعی وجود ندارد، اما شاخـصهایی نظـیر فقر، نبـود ایمنی، وا...
	 سرمایههای معیشتی (داشتن وسیله نقلیه، دوچرخه، زمین و... )
	 منبع درآمد (درآمدهای حاصل از کشاورزی، حقوق و... )
	 دستیابی به منابع تولیدی (اندازه زمین قابل کشت و... )
	 نوع خانوار (خانوارهای با سرپرست زن، نسبت سالخوردگان به اعضای خانواده، وجود معلول در خانواده و... )
	 وضعیت و موقعیت زیرساختها و دستیابی به خدمات حیاتی
	 کیفیت مسکن از نظر نوع ساخت و مصالح استاندارد و مقاوم و...
	1-6-  برگشت ناپذیری یا عدم تابآوری و ناتوانی در بهبودی از بحران
	عدم تابآوری یک خانواده یا یک جامعه به ناتوانی آنها برای بهبود از یک بحران اشاره دارد و با متغیرهای توسعه انسانی، توزیع مجدد اقتصادی، محافظتهای مالی و آگاهیهای اجتماعی، میزان آمادگی و محافظتهای زیست محیطی نسبت عکس دارد.
	شاخصهایی که در تابآوری مؤثرند عبارتاند از:
	 سطح آموزش خانواده یا سرپرست خانواده
	 در دسترس بودن سیستمهای حمایتی همسایگان (سیستم و نظامهای خانوادگی گسترده)
	 درصد نیروی کارگر خانوار در مقایسه با نسبت و اعضا یا تعداد خانواده و...
	1-7-  تحلیل آسیبپذیری
	یکی از مهمترین مراحل ارزیابی خطرپذیری و در نتیجه ارایه راهکارهای کاهش خطرپذیری، شناسایی آسیبپذیریهای مختلف و تحلیل آنهاست. چارچوب آسیبپذیری در شکل 1 و اجزای کلیدی در ارزیابی آسیبپذیری در شکل 2 نشان داده شده است. به منظور تحلیل دقیق آسیبپذیری میب...
	 تحلیل آسیبپذیری فیزیکی
	 تحلیل آسیبپذیری اجتماعی
	 تحلیل آسیبپذیری نمادهای فرهنگی
	 تحلیل آسیبپذیری اقتصادی
	 تحلیل آسیبپذیریهای زیست محیطی
	برای تحلیل آسیبپذیریهای فوقالذکر باید موارد زیر انجام شود:
	 جمعآوری اطلاعات مربوط به هر نوع آسیبپذیری
	 ایجاد و تعریف شاخصهای مهم و کلیدی در هر نوع از آسیبپذیریها
	 استانداردسازی شاخصهای مهم و کلیدی
	شکل1 چارچوب آسیبپذیری ]17[
	شکل2 اجزای کلیدی در شناسایی خطر و ارزیابی آسیبپذیری ]8[

