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واکاوی نقش طراحی شهری در چرخه مدیریت بحران
علی حسینی* ،مربی ،گروه معماری ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران
فرشیده امیدواری ،مربی ،گروه معماری موسسه آموزش عالی کارون ،اهواز ،ایران

.1

چکیده

امروزه شهرها بهویژه در کشورهای درحالتوسعه ،بیشازپیش در معرض سوانح هستند .نتیجتاً تدوین برنامه کاهش خطر از مهمترین اولویتهای برنامههاای راهباردی
شهری است؛ که ضرورت ارتباط بیشتر متخصصان شهری را با دانش مدیریت بحران ،نشانمیدهد .ایجاد و یا کشف ارتباط میان دو پدیده رابطه مساتیییی باا میا ان
اشتراکات و هیپوشانی آنها دار؛ لذا این پژوهش با مطالعه متون تخصصی در دو حوزه طراحی شهری و مدیریت بحران و واکاوی ابعاد و اج ای آنها ،ساایی اسات ،باه
دو پرسش اساسی چرایی و چگونگی نیشآفرینی طراحی شهری در چرخه مدیرت بحران پاسخ دهد .به نظرمیرسد آنچه این دو حاوزه باهظااهر متفااوت را نیازمناد
ارتباط بیشتر با یکدیگر میکند ،اهداف ،فرایند و روش ییلِ سیستیاتیک آنهاست .طراحی شهری از طریق اتکا به ویژگیهای دهگانه بعاد رویاهای و چهارگاناه بعاد
ماهوی در اج ای چرخه مدیریت بحران نیشی مکیل و هماف ا ایفا میکند؛ هیچنین این تخصص با توجه به فاکتورهاای مادیریت بحاران ،از احتیاال آرایشای شادن
رهایی یافته و شهرها را بهسوی پایداری بیشتر سوق میدهد .ارائه مدل مفهومی چرخه مدیریت بحران شهری ،در بازههای زمانی که الزم است ابعااد طراحای شاهری
در آن ،مورد توجه قرار گیرند ،محصول نهایی پژوهش بوده و دو ویژگی دانش محور بودن ،و چرخهای -تکرارشوندهی بعد رویه ای طراحی شهری بیشاترین کااربرد را
در این مدل دارد.
واژگان کلیدی :چرخه مدیریت بحران ،برنامه کاهش خطر ،ابعاد طراحی شهری ،شهر پایدار
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 .2مقدمه
اف ایش جیعیت شهری که توسعهی شهرها را درپی داشته است ،در دهههای اخیر موجب بروز چالشهایی بین نظریهپردازان و هیچنین اساتفادهکننادگان از محای
شهرها شده است (رفیعیان و دیگران )1386 ،این جیعیت در سال  2030به  5میلیاارد نفار خواهدرساید و بایساتی توجاه داشات کاه ایان افا ایش ،در کشاورهای
درحالتوسعه ی آسیایی بیش از سایر مناطق است .از طرفی با توجه اینکه یک حادثه زمانی سانحه بهحساب میآید که موجب مار  10نفار و یاا بیشاتر شاده و یاا
حداقل  100نفر را مجروح و بیخانیان کند ( ،)Brown, 2010به دلیل تیرک ف اینده جیعیت شهرها ،هرساله شاهد اف ایش آمار سوانح هستیم بهگوناهای کاه ایان
سوانح از  78مورد در سال  1970به  348مورد در سال  2004اف ایشیافته است .بنابر مسئله ذکرشده ،امروزه شاهد پیچیدگی طراحی شهرها و از هیه مهمتار لا وم
آمادگی آنها در برابر سوانح هستیم.
کشور ایران بر یکی از سانحه خی ترین پهنههای دنیا واقعشده است .وقوع طوفانهای موسیی در منطیه سیستان ،ری گردهای با منشأ داخلای و خاارجی در منااطق
جنوب غربی و غربی ،سیل در شیال ،غرب و جنوب و زل له در بیشتر مناطق ،از مصادیق این مدیاست .ازجیله زل لههای شهری مهم که در دهههای اخیار در کشاور
ایران رخداده و خسارات فراوانی را در پی داشته؛ میتوان به زمینلرزه بویینزهرا  ،1341طبس  ،1357گلباف کرمان  ،1360رودبار و منجیال  ،1369اردبیال ،1375
قائن  ،1376بم  ،1382بروجرد  ،1385اهر و ورزقان  1391و مشهد  1396اشاره نیود .با توجه به سوابق فوق ،انتظار میرود تجربه ایران در میابله با سوانح در ساطح
باالیی قرار داشته باشد؛ ولی درواقع در این کشور درزمینهی طرحهای باهدف کاهش خطر و آسیبپذیری شهرها پژوهشها و اقدامات اندکی صورت گرفته است.
یدم توجه به اج ای چرخه مدیریت بحران در مییاس شهر و یدم نیشآفرینی طراحی شهری در جهت کاهش آسیبپذیری 1و کااهش خطار در شاهرها ،خساارات و
تلفات سوانح را اف ایش داده است .میایسه خسارات ناشی از زل له  1971دره سان فرناندو و لسآنجلس و زل له با مییاس بهمراتاب کیتار در مانااگوا کاه در آن تعاداد
قربانیان  100برابر و مجروحان  10برابر و تأثیر نسبی برحسب درآمد  15برابر بیشتر از لسآنجلس بود؛ هیچنین زل له شهر سنروبل ایالت کالیفرنیا در کشاور امریکاا
که درست  4روز پس از زل له بم ،اتفاق افتاد و تنها  2کشته بر جای گذاشت ،با زل له بم با بالغبر  25ه ار کشته ،نشاندهنده شدت آسیبپذیری شهرها درکشاورهای
درحالتوسعه از قبیل کشور ما است (احیدی 1376 ،و حبیب .)1374 ،گسترش شهرها در نواحی پرخطر سوانح طبیعای و بااال رفاتن بایشازانادازه تاراکم فعالیات،
سرمایه ،جیعیت و ساختیانی ،ناکارآمدی بافتهای شهری در برابر وقوع سوانح ،وجود شبکههای ارتباطی مسئلهدار ،سازههای ضعیف با اجارای غلا  ،یادم توجاه باه
مسائل مرتب با سوانح طبیعی و بحران در طرحهای شهر ،فیدان نیشههای مناسب شهرسازی ،محل تیرک درنهایت فیر و حاشیهنشینی و فرسودگی ناشای از آن و ...
از یوامل مهم این آسیبپذیریها هستند (رفیعیان و هیکاران.)1390 ،
هدف از این پژوهش برقراری ارتباط میان ابعاد طراحی شهری و چرخه مدیریت بحران 2بهمنظور استفاده بهینه از اب ارهای آن در برنامههای مدیریت بحران است.
مفاهیم کلیدی که این پژوهش بر پایه اصول آن ها استوار است شامل چرخه مدیریت بحران و طراحی شهری است.

 چرخه مدیریت بحران
مجیویه اقدامات موردنیاز بهمنظور کاهش آسیبپذیری و خطر ،در چرخهای گرد هم آمدهاند  ،این چرخه به اقادامات پایش از وقاوع ،هنگاام و پاس از وقاوع ساانحه
تیسیم میشود و فرض بر این است که با هر بار وقوع سانحه ،یک درجه آسیبپذیری کاهشیافته و در صورت تکرار این دور ،رسیدن به آسایبپاذیریِ بسایار پاایین،
دور از انتظار نخواهد بود (آیسان و دیویس ،1385 ،جهانگیری ،1388 ،فالحی 1389 ،و حسینی و امیدواری.)1392 ،

تصویر  -1نیودار چرخه مدیریت بحران ،منبع :فالحی1389 ،



اقدامات پیش از وقوع بحران

این اقدامات بهطورکلی شامل سه مورد پیشگیری ،کاهش اثرات و تخفیف خطر و آمادگی میشود..

1

آسیب پذیری به می ان خساراتی اطالق میشود که در صورت بروز سانحه بر اج ا و یناصر شهری وارد شده و میادار آن برحساب ماهیات و کیفیات آن هاا متفااوت اسات هیچناین

بهینوان یک پدیده گسترده و هیه جانبه بوده که تیامی یوامل موجود در یک شهر را در بر میگیرد و به دلیل وابستگی یناصر به یکدیگر در یک شهر بهیناوان یاک سیساتم یظایم،
می ان آن به سریت اف ایش مییابد (احدنژاد.)1390 ،
2

مدیریت بحران در جوامع آسیب پذیر ،به منظور اف ایش آمادگی ،کاهش اثرات مخرب ،آسیب پذیری و خطر ،پاسخگویی ،بازسازی و تارمیم اثارات ناشای از بالیاای طبیعای یاا انساان

ساخت ،یک سری ییلیات و اقدامات پیوسته و پویا ،انجام میدهد (آیسان و دیویس ،1385 ،جهانگیری ،1388 ،فالحی 1389 ،و حسینی و امیدواری)1392 ،
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مجیویه اقدامات باهدف پیشگیری به دودسته اصلی اقدامات ایستا و پویا ،تیسیم میشوند .اجرای کدهای ساختیانی؛ تغییرات کاربری زماین و منطیاه بنادی؛ یادم
تیرک تسهیالت مهم و استراتژیک و تنوع بخشی به فعالیت اقتصادی از مجیویه اقداماتی که باهدف کاهش اثرات و تخفیف خطر صورت میگیرد .و در نهایات ایجااد
آمادگی درمیابل سوانح بهمنظور پاسخگویی صحیح و مؤثر به بحران و تبعات ناشی از آن انجام میگیرد.


اقدامات هنگام وقوع بحران

در هنگام وقوع سانحه مقابله اضطراری ایم از پاسخگویی ،جستوجو ،نجات و امداد صورت می گیرد .پاسخگویی در واکنش به یک سانحه سهیگین و یا آمااده بااش
برای به حداقل رسیدن اثرات منفی آن ،باهدف حفظ جان مردم و فراهم کردن خدمات ،اتخاذ میشود .در ییلیات جست وجو ،نجات و امداد؛ هدف ،حفاظات از جاان
مردم ،تأسیسات و داراییهای موجود ،کیکرسانی سریع و فراهم کردن سرپناه ،آب و دارو است.


اقدامات پس از وقوع بحران

مجیویه ییلیات پس از مرحله امداد اضطراری را بازتوانی مینامند .ییلیات بازتوانی شامل دو مرحله ساماندهی و بازسازی است .مرحله ساماندهی بر توانیناد کاردن
آسیب دیدگان و ایجاد آمادگی در جامعه برای بازگشت به الگوهای زیستِ قبل از سانحه ،تأکید دارد؛ و ییدتاً به ینوان یک واس و دوره ای گذار میان امداد و شارای
اضطراری و توسعه پایدار بلندمدت تلیی میشود .از طرفی بازسازی به ینوان مرحلهای بالفاصله پس از ساماندهی مطرح باوده و هادف از آن ،برقاراری مجادد شارای
پیش از سانحه ،با استانداردهای بهمراتب باالتر است (آیسان و دیویس ،1385 ،جهانگیری ،1388 ،فالحی 1389 ،و حسینی و امیدواری.)1392 ،

 طراحی شهری
ارتباط تنگاتنگ میان مدیریت بحران در محی شهری و دانش طراحی شهری قابلانکار نبوده ،به طوری که هرکدام از حیطههای فوق را الزم و ملا وم یکادیگر کارده
است (آیسان و دیویس .)1385 ،طراحی شهری فعاالیتی اسات میاانرشاتهای و گروهای کاه تومماان دربرگیرنادهی فرآیناد مسائله گشاایی و ایجااد راهحالهاایی
(فرآوردههایی) است که با سازمانبخشی کالبدیِ یرصهی ییومی شهر هدف ارتیای کیفیت ییلکردی ،زیستمحیطی و تجرباهی زیباشاناختی مکاانهاای شاهری را
دنبال میکند (گلکار)1378 ،

 .3فرضیه ها و سواالت تحقیق
این پژوهش بر این فرضیه استوار است که رابطهای معنادار میان فرایند و محصول طراحی شهری و اج ای مدیریت بحران قابل برقراری است .ارتباطی که به
دستیابی هردو دانش به اهدافشان کیک مؤثر خواهد کرد.
درنهایت پرسشهایی که این پژوهش به دنبال پاسخ به آنهاست یبارتاند از:
 چرا طراحی شهری بهینوان یک بازیگر اثرگذار در چرخه مدیریت بحران و برنامههای آن مطرح است؟
 چگونه ارتباطی میان میاطع و اقدامات چرخه مدیریت بحران و ابعاد رویههای و ماهوی طراحی شهری قابل برقراری است؟
در ادامه چرایی و چگونگی نیشآفرینی طراحی شهری در چرخه مدیریت بحران با تأکید بر ابعاد رویهای و ماهوی و تج یه و تحلیل ویژگیهای هریک از این ابعاد
بیان شده و در پایان مدل مفهومی ارتباط میان این دو حوزه دانشی ،با تاکید بر دوره زمانی با مبدم سانحه ،ارائه خواهد شد.

 .4روش شناسی تحقیق
این تحییق از طریق مطالعه اسناد و متون تخصصی ،و به روش توصیفی ،تحلیلی ،دو مدل ،چرخه مدیریت بحران و ابعاد رویه ای و ماهوی طراحی شهری را ،از
طریق هیپوشانی اج ا و ابعاد میایسه تطبییی نیوده و در انتها ،مدل مفهومی چرخه مدیریت بحران شهری راکه درآن ویژگای هاای ابعااد طراحای شاهری در قالاب
اقدامات و اج ای مدیریت بحران بیان شده است ،ارائه مینیاید.

 .5تجزیه و تحلیل
.i

چرایی نقشآفرینی طراحی شهری در چرخه مدیریت بحران

شهر ،تنها یک مجیویه از ساختیانها نیست ،بلکه پدیدهای فراتر از یک مجیویه ساختیانی و جیع جبری آنهاسات .شاهر پدیادهای انساانی ،اجتیاایی ،فرهنگای،
اقتصادی و کالبدی است (احیدی.)1376 ،
با باالتر رفتن سهم جیعیت شهری در میابل جیعیت روستایی در یصر حاضر ،در کنار باال رفتن تعداد ساوانح شاهری در میایساه باا روساتاها ،اهییات باه کاارگیری
اب ارهای طراحی شهری دوچندان شده است .بنابر اصل دوم منشور  ،2000شهرنشینی باید با نظامهای طبیعی موزون و هیاهنگ باشد .رابطهی متیابلی میاان انساان
و طبیعت وجود دارد که یک جنبهی آن رابطهی انسان با سوانح طبیعی است؛ طراحی شهری باید تا آنجا که میکن است آثار زل له ،سیل ،آتشسوزی و ساوانح دیگار
بر شهرها را کاهش داده و راههای مناسب جهت میابله با خطرات طبیعی را جستوجو نیاید .هیچنین سند ارتیای توسعه پایدار سکونتگاههای انساانی ساازمان ملال
متحد که محصول اجالس ریودوژانیرو در سال  1992است ،بهتیاامی کشاورها توصایه کارده اسات کاه کااهش خطار زل لاه را ،در فرآیناد برناماهریا ی و مادیریت
سکونتگاههای انسانی ترکیب نیایند (بحرینی .)1390 ،با توجه به این بیانیهها میتوان گفت اخیراً ل وم برقارای ارتبااط میاان طراحای شاهری و مادیریت بحاران در
مییاس جهانی موردتوجه قرارگرفته است (حسینی.)1391 ،
توجه به ه ینههای تیامشده و امکان اییال مدیریت یکپارچه از فاکتورهای اهییت طراحی شهری است .برخالف تیهیدات ساختیانی که اجرای آن بر یهدهی بخاش
خصوصی و پره ینه است و لذا در اجرای آن با مشکل مواجه هستیم ،شهرسازی به دلیل قرار داشاتن در کنتارل دولات و کامه یناهتار باودن نسابت باه تیهیادات
ساختیانی ازنظر اجرا ،با مشکل کیتری روبرو بوده و کارآمدی و انسجام بیشتر ،قابلیت اجرایی باال ،از م یتهای آن در درازمدت است (احیدی.)1376 ،
از طرفی خودِ فرایند بازسازی دارای چالشهای فراوان نهفته در درون خود است؛ ذینفعان در برنامههای کاهش آسیبپذیری دارای اهداف متفااوت و گااه متناق ای
هستند .بهینوان نیونه؛ مسئولین محلی در پی اجرای برنامهی اصالحات شهری ،تعریض معابر را در دساتور کاار قارار مایدهناد ،آسایبدیادگان هام کاه اغلاب در
بافتهای غیر میاوم با کوچههای تنگ زندگی میکنند ،با اجرای این قانون نهتنها به هدف خود یعنی ارتیاای ساطح آساایش و رفااه در کناار جباران خساارات وارده
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نییرسند ،بلکه قسیتی از دارایی بهجای مانده را نی از دست میدهند .فرایند مدیریت بحران ،هنگامی به موفییت دست خواهد یافت که در کنار درنظرگرفتن نیازهاا
و اهداف گروههای ذینفع ،به تالش در جهت ایجاد پیوند میان این نیازها و اهداف بپردازد و تناقضهای به وجود آمده را پیشبینی و حل نیاید.
البته نباید نادیده گرفت که گاهاً میان خواستههای این دو دانش (مدیریت بحران و طراحی شهری) تناق اتی دیده میشود ،بهینوانمثال ،فارم شاهریای کاه ازنظار
ارتجایی و لرزهای مناسبتر است هییشه ازنظر کارایی یا یدالت بهترین نیست و یا با اف ایش روزاف ون ه ینهی انرژی و مسکن ،تیایل به افا ایش تاراکم زیااد اسات؛
این در صورتی است که تیرک زدایی یکی از مهمترین ارکان فرم میاوم است (حبیب.)1374 ،
بررسی می ان آسیبها و صدمات ناشی از زل له در شهرها در بسیاری از موارد نشان داده است ،درصد باالیی از صدمات ،بهطور مستییم و یا غیرمساتییم ،باه وضاعیت
نامطلوب برنامهری ی و شناسایی و کاهش خطرات شهری مربوط میشدهاست؛ درواقع یلت این امر را یالوه بار بایتاوجهی و ساهلانگااری در ریایات اساتانداردهای
ایینی سازهها و فیدان اصول ،در برنامهها و طرحهای شهرسازی مناسب نی میبایست جستجو کرد (امینی و دیگران.)1389 ،
بنابراین فرایند مدیریت بحران در کنار توجه به شهرها -بهینوان مهمترین زیستگاههای کنونی بشری -و طراحی شهری است که باه اهاداف خاود خواهدرساید و نیا
طراحی شهری ،اگر به فاکتورهای سوانح توجه نکند ،نییتواند داییهی طراحی شهری ایین و پایدار را یدک کشد.
.ii

چگونگی نقشآفرینی طراحی شهری در چرخه مدیریت بحران

انسان در میابل بسیاری از مخاطرات طبیعی که در زمین رخ میدهد ذاتاً آسیبپذیر نیست؛ و این دستساختههای وی (شهر بهینوان با ر تارین آنهاا) اسات کاه
موجبات آسیبپذیری را ،فراهم میکند .آسیبپذیری شهری روزبهروز و لحظهبهلحظه باالتر میرود و این در حالی است که در کشورهای درحالتوساعه مانناد ایاران،
سیاست های نادرست به گونه ای ناخواسته موجب باال رفتن حجم این خسارات و تلفات شده است .در کشور ما ،تیرکا بار کااهش آسایب پاذیری کالبادی ییومااً بار
حوزهی تک بناها و نهایتاً زیرساختها وجود دارد و کیتر به مییاس شهر پرداخته شده است.
طراحی شهری در فرایند مدیرت بحران شهرها قادر است از طریق دو بعد رویه ای و ماهوی ییل کرده و باه بسایاری از مساائل شاهرها و فاکتورهاای آسایب پاذیری
شهری پاسخ دهد و بایستی در زمان پیش ،حین و پس از سانحه در چرخه مدیریت بحران وارد شود .این بخش از پاژوهش باا برشایردن ابعااد طراحای شاهری ،باه
چگونگی نیشآفرینی طراحی شهری و نحوه برقراری ارتباط با اج ا و میاطع چرخه مدیریت بحران خواهد پرداخت.
 ابعاد طراحی شهری
بهطورکلی دانش طراحی شهری دو بعد دارد :یکی بعد ماهوی که به مطالعه و اظهارنظر در مورد صفات فرم شهر باهمثاباه فارآورده طراحای شاهری اختصاار دارد و
دیگری بعد رویهای که کانون توجه آن مطالعه درزمینهی فرآیند الزم برای دساتیابی باه فارم شاهری ماوردنظر اسات (گلکاار .)1390 ،در اداماه باه بیاان چگاونگی
نیشآفرینی طراحی شهری در دو بعد رویهای و ماهوی ،در فرایند مدیریت بحران شهرها با توجه به چرخه آن پرداخته میشود.


بعد رویهای طراحی شهری در چرخه مدیریت بحران

طبق مدل پیشنهادی گلکار فرایند طراحی شهری واقعاً موجود ،شامل ویژگیهای دهگانه؛ تصییم سازی و مسئله گشایی ،راهبردی باودن ،داناشمحاوری ،گفتیاانی،
گروهی -تعاملی ،تکرارشونده -چرخهای ،چند سطحی ،هیگرایی ،ساختاری -متشکل از بخش ثابت و متغیر و سیاستگ ار -طرح ری میشود (گلکار.)1390 ،
بنابر چرخه مدیریت بحران که به اقدامات پیش از وقوع ،هنگام و پس از وقوع سانحه تیسیم میشود و ویژگیهای بعد رویهای طراحی شهری میتاوان چناین نتیجاه
گرفت.
طراحی شهری در فرایند مدیرت بحران بهصورت تصمیمساز و مسئله گشا ییل میکند ،یعنی با آگاهی از احتیال رخداد سانحه در مرحلاه پایش از وقاوع در چرخاه
مدیریت بحران جهت میابله با آنها تصییمگیری میکند ،توجه به این ویژگی به اف ایش می ان آمادگی و کاهش اثرات ساوانح نیا کیاک خواهاد کارد ،از طرفای در
مرحله بازتوانی میتواند از طریق اف ایش مشارکت بازماندگان ،به بازسازی موفق بیانجامند.
بعد رویهای با آگاهی از مسائل و مشکالت پیش روی شهرها و با تببین چشم انداز میدماتی از انحراف طرحهای جامع باه دور مایماناد کاه بیاانگر راهبرردی باودن
فرایند است .خصوصیتی که در هر دو مرحله پیش (پیشگیری ،تخفیف خطر ،آمادگی) و پس از وقوع سوانح(بازتوانی) ،از طریق تخصیص بهینه منابع ،مدیریت بحاران
را که با توجه به محدودیت منابع ،چاره ای ج راهبردی ییل کردن ندارد ،در رسیدن به اهداف اصلیاش یاری میرساند.
این فرایند دانشی است ،چراکه از ترکیب چهار فعالیت توصیف (سنجش وضعیت و گردآوری دادهها) ،تبیین (تحلیل دادهها و ارزیابی ریساک) ،پایش بینای (آیناده
نگری و پیش بینی وضعیت بر اساس سناریوهای محتیل) و تجوی /کنترل (تدوین راه حلهاا متناساب باا ساناریوها) تشاکیل شاده اسات .میاان رشاته ای باودن و
پیچیدگی منافع ذینفعان در فرایند و چرخه مدیریت بحران ،نیاز به استفاده از متخصصین و دانشهای متفاوت و در برخی از موارد مت اد را ضروری کرده است.
این فرایند به سبب ماهیت گفتمانی خود به خصور در هنگام سانحه (لک .) 1391 ،هیچنین در میطع بازساازی ،از طریاق تعامال باا کنشاگران باه تصاییمگیاری
میپردازد .از طرفی به سبب گروهی و تعاملی بودن خود ،با مشارکت مردم و کنشگران چه قبل از سانحه و چه پس از آن ،انتظارات و خواستههاای آنهاا را ماد نظار
قرار میدهد .ارتیای آمادگی از طریق ایجاد چارچوب سازمانی ،نظامهای ثبت اطالیات ،تهیه برآورد منابع اساسای ،افا ایش درک و داناش ییاومی از خطار ،آماوزش
هیگاتی و درگیر کردن اقشار بهویژه اقشار آسیب پذیر ایم از زنان ،کودکان ،کهنساالت ،معلولین و اقلیتهای دینی ،سیاسای و  ...باا مسائله ،صاورت خواهاد گرفات
(نیکیردنیین و دیگران.)1393 ،
پیشگیری و کاهش اثرات خطر نی از طریق تصویب میررات و قوانین مناسب و نتیجتاً به کارگیری این قوانین از دیگر نتاای گفتیاانی باودن ایان فرایناد اسات .ایان
ویژگی در ایجاد یکپارچی میان ادارات ،سازمانها ،متخصصین و تیامی یناصر ذی نفع به ایجااد ساامانه مادیریت یکپارچاه بحاران باا وظیفاه ساازماندهای ،ایجااد
تشکیالت ،رهبری ،هیاهنگی و کنترل ،کیک خواهد (آیسان و دیویس .)1385 ،نتیجتاً این یکپارچگی در مرحله میابلاه اضاطراری از طریاق افا ایش رانادمان پاساخ
گویی ،سریت جستوجو ،نجات و امداد نیشی مثبت و غیر قابلانکار خواهد داشت .در مرحله بازتوانی نی با اف ایش ارتباط میان بازماندگان ارگاانهاا و ساازمانهاای
مردم نهاد در کنار اف ایش احساس تعلق به کل فرایند و محصول نهایی بازسازی ،موفییت هرچه بیشتر آن را سبب خواهد شد.
ویژگی چرخهای -تکرارشونده بعد رویهای طراحی شهری یکی از ن دیکترین اشتراکات آن و چرخه مدیریت بحران است ،چراکه مهارت متخصصین طراحای شاهری
به حرکت از نیطه ای خار مانند شناخت مسئله به راه حلها به درک بهتر چرخه مدیریت بحران خواهد انجامید .از طرفی باید به این نکته توجه داشات کاه چرخاه
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مدیریت بحران مطلوب ،چرخهای فنری است ،با این توضیح که با هر وقوع سانحه و نتیجتاً یک دور در چرخه ،یک مرحلاه ساطح آسایبپاذیری کااهشیافتاه و کال
چرخه به سیت وضعیت مطلوبتری حرکت خواهد کرد؛ اتفاقی که در طراحی شهری نی انتظار میرود با به روز کردن اسناد طراحی شهری (هیان ایجااد دور جدیاد
در چرخه) ،شهر و جامعه یک مرحله به اهداف از پیش تعیین شده ن دیک تر شوند.
از آنجایی که طراحی شهری یک فرایند چند سطحی است و مییاسهای مختلف را مورد دخل و تصرف قرار میدهد ،در فرایند مدیرت بحران شاهرها نیا توجاه باه
مییاس خرد تا کالن موجب کاهش آسیبپذیری یکپارچه تر خواهد شد .توجه به تک بناها ،مجیویههای هیسایگی ،بلوکهاای شاهری ،محاالت ،ناواحی ،منااطق و
نهایتاً کلیت یک شهر ،در تیامی مراحل فرایند تدوین برنامه اهییت فراوان داشته؛ تا جایی که توفیاق یاا یادم توفیاق کلیات برناماه باه میا ان دقات در ج ئیاات و
هیچنین کل نگری و هدایت کالن شهر بستگی خواهد داشت .تجارب چند دههی اخیر نشانمیدهد که برنامههای مدیریت بحران معیوالً جامع و چندبعادی نیسات
و یا در اجرای آنها به چندبعدی بودنشان توجهی نییشود .در بسیاری از موارد به دلیل اضطرار و فشاری کاه در فرآیناد بازساازیهاای پاس از ساانحه وجاود دارد،
جنبهای که در این امر بیشترین توجه را معطوف به خود میدارد ،ساخت خانه و سرپناه از دست رفته است و سایر ابعاد و مییاسها ،کیتر موردتوجه است.
تیسیم بندی یک شهر به اج ا و سعی در ایجاد استیالل نسبی در مواجهه با سوانح از دیگر اهداف برنامههای مدیریت بحران است که از این ویژگیِ بعد رویاهای بهاره
فراوان خواهد برد .تعیین افق زمانی برنامههای مدیریت بحران در بازههای کوتاه ،میان و بلندمدت در کنار راهبردی تر کردن این برنامهها ،نوع دیگری از نگرش چناد
سطحی به فرایند برنامهری ی است که اساس آن زمان است و نه مکان .با معیار قرار دادن زمان ،خود چرخه مدیریت بحران که بر اساس بازههای زماانی دساته بنادی
شده و مبدم آن وقوع سانحه است ،میتواند بر اساس یک برنامه چند سطحی و به تفکیک میاطع ،موردمطالعه و برنامهری ی قرار گیرد .باهیناوان مثاال تاا روز پانجم
پس از وقوع ،شرای اضطراری ،سه ماهه اول ،نیازمند ساماندهی و تا  10سال برنامه بازسازی میتواند به طول انجامد.
هیچنین این فرایند با مد نظر قرار دادن ویژگی همگرایی ،از اتخاذ تصیییات کلی و گسترده اغاز و بهسوی تصایییات مشاخص و محادود جریاان ماییاباد (گلکاار،
 .)1390این خصوصیت بهویژه در مرحله هنگام وقوع سانحه ،از مهمترین مواردی است که میتوان می ان تلفات و خسارات را تا حد زیادی کاهش دهد.
برنامه کاهش خطر برای شهرها واجد یک بخش ثابت و متغیر می باشدکه بخش ثابت شامل سیاستهای اصلی مدیرت بحران و بخاش متغیار بناا بار شارای خاار
سانحه و شهرها خواهد بود .این ویژگی به تدوین خ و مشی اصلی برنامه (بخش ثابت) ،در کنار توجه به سوانح محتیل ،به ترتیب اولویات (بخاش متغیار) و تادوین
سناریوهای صحیحتر و برنامه انعطاف پذیرتر با قابلیت به روزرسانی بهتر خواهد انجامید .بهینوان مثال بخشی از سیاستها و اقدامات اجرایی باهدف میابلاه اضاطراری
که مربوط به کالبد شهر است و مشخصاً مرحله نجات و امداد را شامل میشود میتواند بدون در نظرگیری بخش متغیر برنامه و با رویکردی ثابت تدوین و اجارا شاود،
این در حالی است که سانحه ای مانند زل له ،طرح اسکان متفاوتی نسبت به سانحه سیل داشته و بایستی بصورتی متغیر و منفک به آن نگاه کرد.
با توجه به تعریف یکی از مهمترین وظائف مدیریت بحران ،سیاستگ اری و برنامهری ی در جهت اهداف چرخه است .تدوین برنامه کاهش خطر در مییااس یاک شاهر،
به سبب گستردگی نیازمند طی کردن فرایندی صحیح است که از شناخت آغاز و به راه حلهاا خاتم مایشاود .ایان فرایناد ،باا توجاه باه ساناریوهای تادوینشاده
سیاستگ اری کرده و برای مرحله پیش ،حین و پس از سانحه ،طرحری ی میکند و این الزمه آگااهی دسات انادرکاران بازساازی از اساناد هادایت طراحای شاهری
سیاستگزار و طرحریز است .بهینوان مثال در میطع اضطرار و ساماندهی که در برگیرنده اسکان موقت و اضطراری است از طریق طرح ری ی و بهصاورت پایشبینای
ف اهایی با ویژگیهای خار ،در کنار ایجاد سازوکار مدیریتِ این ف اها ،است که مدیریت بحران قاادر باه پاساخ گاویی باه بازمانادگان خواهاد باود ( Bahrainy,
.)1998


بعد ماهوی طراحی شهری

یالوه بر بعد رویهای ،تحیق طراحی شهری در فرایند برنامه کاهش خطر ،در بعد ماهوی شکل می گیرد .کالبد شهری بهینوان محیال شاکلگیاری رفتارهاا و اثارات
اجتیایی ،روانشناسی ،فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی ،بهینوان اولین اولویت کاهش آسیبپذیری مطرح است .چراکه مناطیی که آسیبپذیری کالبادی کیتاری دارد؛
خسارات و تلفات کیتری نی در وقوع سوانح متحیل شده و نتیجتاً اثرات اجتیاایی ،روانشناسای ،فرهنگای ،اقتصاادی و سیاسای کیتاری در وقاوع ساوانح خواهاد
پذیرفت.
برای تحیق این بعد ازطراحی شهری از مدل مکان پایدار گلکار که شامل مؤلفههای فعالیت ،کالبد ،معنا و پایداری است ،میتوان استفاده کرد.

تصویر  -2نیودار مدل مکان پایدار ،منبع :گلکار1390 ،

این مؤلفهها یبارتاند از؛ مؤلفه فعالیت (کاربری زمین ،حرکت و دسترسی ،تأسیسات و تجهی ات شهری)؛ مؤلفه کالبد (فرم کالبادی شاهر ،منظار شاهری ،اساتخوان
بندی ف اهای هیگانی)؛ مؤلفه معنا (خوانایی محی  ،احساس قرارگیری و احساس تعلق ،حس مکان ،خاطره جیعی ،هویت شهری)؛ و مؤلفه پایداری (محی زیست)
(گلکار )1390 ،که در ادامه به تفصیل تشریح میشود:
مؤلفه فعالیت و با برنامهری ی کاربری زمین می تواند مدیریت بحران را از طرق زیر به اهدافش ن دیک تر نیاید:
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 توجه به فوایدِ ضواب و دستورالعیلهای برنامه در شرای یادی (بهینوانمثال ،فراهمکردن ف اهای مناسب بهینوان مناطق پنااهگارفتن ،مانناد ف ااهای
باز در زمان زل له که بایث کاهش تلفات شده و در کنار آن ف اهای باز بیشتری برای ترقی جامعه در شرای یادی ایجاد میکند)؛
 فراهمکردن خ و مسیری مناسب برای تسهیل جابجایی وسایل نیلیهی اورژانسی پس از سانحه؛
 اطیینان حاصلکردن از مکانگ ینی زیرساختهای ب ر و حیاتی ،کاربریهای امدادرسان و دخیل در مدیریت بحران و زیرساختهای اجتیایی؛
 طراحی مناسب سلسله مراتب معابر و فراهمکردن پیادهروها در مناطق پرتراکم؛
 طراحی مناسب زیرساختها و تأسیسات و تجهی ات شهری و جانیایی تسهیالت و امکانات ب ر متناسب با مییاس هر منطیه؛
 ریایت استاندارد در سرانهها بهویژه سرانههای خدماتی؛
 تنظیم تراکم بهینه جیعیتی؛
 تنظیم می ان تراکم و پخشایش رفتارها در محی ؛
 تنظیم زمان استفاده دائم ،موقتی یا فصلی کاربریها؛
 حذف یا کاهش کاربریهاای ناساازگار( .آیساان و دیاویس ،1385 ،امینای و دیگاران ،Sengupta, Benerji, 2009 ،1389 ،فرجای و دیگاران،1395 ،
اسیاییلی و دیگران 1390 ،و ایلکا و ایلکا)1391 ،
در مؤلفه کالبد و با برنامهری ی کالبدی به کاهش آسیب پذیری در شهر از طریق مسائل زیر پرداخته می شود:
 تنظیم می ان تراکم طبیاتی و ساختیانی؛
 تنظیم می ان ری دانگی بافت؛
 تنظیم می ان نفوذ پذیری بافت
 تنظیم می ان ناپایداری بناها؛
 تنظیم می ان طول ییر بناها؛
 تنظیم چگونگی طراحی مجاورتها ،هیسایگیها و بلوکهای شهری؛
 مرمت ف اهای ساختهشده و بافتهای باارزش ازطریق درجهبندی می ان فرسودگی؛
حفاظت از میراث فرهنگی( .امینای و دیگاران ،1389 ،فرجای و دیگاران ،1395 ،موساوی و دیگاران ،1390 ،زبردسات و محیادی 1384 ،و &k.jha

)barenstein, 2010
در مؤلفه معنا با هدف کاهش آسیب پذیری ،موارد زیر قابل تأمل میباشند:
 قویترکردن ارتباط میان مناطق هیسایگی و هیسایگان؛
 حفظ بافت با ارزش و میراث فرهنگی شهر بهینوان یناصر هویت بخش و اشتغال زا؛
 ارتیای خوانایی محی جهت ایجاد سهولت در فرار ساکنین و پس از آن امداد و نجات (بحرینی 1390 ،و لک)1391 ،
از مسائلی که در مدیریت بحران برای توجه به مؤلفه پایداری قابل تأمل است موارد زیر است:
 هیاهنگی شهرنشینی با نظامهای طبیعی؛ توجه به گسلها ،مسیلها و بهطورکلی مناطق سانحه خی در مکانیابی شهرها و مناطق مسکونی؛
 انطباق مسیرهای اصلی بر خطوط توپوگرافی؛
 یدم آلودگی محی زیست (بحرینی 1390 ،و نیکیردنیین و دیگران.)1393 ،

 .6نتیجه گیری
پس از میایسه تطبییی میان فرایند و محصول دو دانش متفاوت ولی هم خانواده ،یعنی مدیریت بحران و طراحی شهری ،و با توجه به پیچیدگی شهر امروزین ،اساناد
فرادست و بیانیههایی که بر ل وم کاهش آسیبپذیری و مداخله در این سیستم تأکید دارند ،ایجاد ارتباط میان این دو شاخه گری ناپذیر به نظار مای رساد .ارتبااطی
که در آن نگاه تصییمساز و مسئله گشا ،راهبردی ،دانش محور گفتیانی ،تعاملی ،تکرارشونده و چرخهای ،چند سطحی ،هیگرا ،ثابت و متغیر و سیاساتگا ار و طارح
ری ِ فرایند طراحی شهری به چرخه مدیریت بحران ،مورد توجه است .بنابراین ه ینه کیتر ،راندمان باالتر در اجرای طارحهاا ،جلاب توجاه و هیااهنگی و یکپاارچگی
ذینفعان  ،حداقل م ایای اف وده به برنامه های مدیرت بحران خواهد بود .باید این نکته را نی در نظر داشت که پایداری و تااب آوری شاهری ،هیچناین کیفیاتهاای
محیطی که طراحی شهری به دنبال ایجاد آنهاست تنها در صورتی محیق خواهد شد که فاکتورهای مدیریت بحاران از اولویاتهاای نخسات فرایناد طارح و برناماه
شهری باشد .در پایان در پاسخ به پرسش نخست پژوهش ،نگاه به ارتباط میان اج ا ،ابعاد و اقدامات این دو فرایناد ناه در طاول کاه باه ماوازات و در یارض یکادیگر
میتواند از طریق نویی هم اف ایی ،هر دو حوزه را در نیل به اهداف اساسی خود موفق تر گرداند .نگاه رویهای طراحای شاهری باا تیاام ویژگایهاای آن باه مادیریت
بحران ،در تیام میاطع و زیر بخشها  ،ضامن توفیق بیشتر بوده و نگاه راهبردی کارکردی مدیریت بحران ،طراحی شهری را از خطر حرکات باه سایت راه حال هاای
آرایشی خواهد رهاند.
در پاسخ به پرسش دوم پژوهش در بعد رویهای ،مدیریت بحران در مرحله تدوین برنامه ،با اساتفاده از ویژگایهاای برناماهریا ی و هادایت طارح ،پاایش ،توصایف و
سنجش وضعیت موجود ،تبیین و طبیه بندی و تحلیل دادهها ،پیش بینی ،تجوی و کنترل ،تعامل راهبردی کنشگران ،ذینفعان و گاروههاای متخصاص و هیچناین
شهروندان ،چرخهای-فنری بودن ،کل نگری تومم با نگاه دقیق به ج ئیات ،هیگرایی و یکپارچگی تصیییات از کالن تا خرد و درنهایت ایجاد انعطاف پاذیری از طریاق
دو بخشیِ ثابت و متغیر بودن تصیییات ،میتواند سیاستها و طرحهای کامل تری را ارائه نیاید .محصول برنامههای مدیریت بحران در محی شهری جهات نیال باه
مکان پایدار ،بایستی برای هر چهار مؤلفه فعالیت ،کالبد ،معنا و پایداری تصییم و طرح داشته باشد ،چراکه آنچه شهر پایدار را تشاکیل مایدهاد خاار از ایان چهاار
مؤلفه نخواهد بود.
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در پایان ارتباط میان ابعاد طراحی شهری و مراحل و اقدامات چرخه مدیریت بحران ،در قالب بازه های زمانی ای که این ابعاد ،الزم است ماورد توجاه قارار گیرناد ،در
مدل مفهومی مدیریت بحران شهری در ادامه ارائه شده است:

تصویر  -3نیودار مدل مفهومی چرخه مدیریت بحران شهری ،منبع :نگارندگان.

الزم به توضیح است در این مدل ،در هریک از منطیه زمانی کاربرد هریک از ویژگی های ابعاد طراحی شهری از طریق رنگ مشخص شده است ،به ینوان مثاال آنجاا
که نیاز به استفاده از ویژگی گروهی و تعاملی بعد رویه ای و یا مولفه معنا در بعد ماهوی طراحی شهری است ،به ترتیب در باازه هاای میابلاه اضاطراری ،سااماندهی،
بازسازی پس از سانحه ،تخفیف خطر و آمادگی است .این نیودار نشان میدهد ،استفاده و توجه به ویژگی های دانش محور بودن ،چرخه ای -تکرار شاوندگی ،طراحای
شهری بیشترین کاربرد را در چرخه مدیریت بحران داشته و در میابل ،هیچ یک از این ویژگی ها بدون کاربرد و استفاده در مجیویه اقدامات مادیریت بحاران شاهری
نیستند.

 .7قدردانی
بدینوسیله از زحیات اساتید گرانیدر دانشگاه شهید بهشتی در این راه ،جناب آقای دکتر یلیرضا فالحی (مدیر گروه بازسازی) ،سارکار خاانم دکتار زهارا اهری(ی او
هیأت یلیی گروه مطالعات معیاری) ،جناب آقای دکتر شریف مطوف و سرکار خانم دکتر آزاده لک(ی و گروه طراحی شاهری) کیاال تشاکر و قادردانی را داشاته و
برای ایشان سالمت و موفییت را در تیامی مراحل زندگی آرزو می کنیم.

 .8فهرست منابع و مؤاخذ
 .1احدنژاد ، ،جلیلپور ،شهناز ،1390 ،ارزیابی یوامل بیرونی تاثیرگذار در آسیبپذیری ساختیانی بافت قدیم شهرها در برابر زل له (مطالعه ماوردی :ناحیاه  1شاهر
خوی) ،سیینار ملی کاربرد  GISدر برنامهری ی اقتصادی ،اجتیایی و شهری.
 .2احیدی ،حسن ،1376 ،نیش شهرسازی در کاهش آسیبپذیری شهر ،مجله مسکن و محی روستا ،شیاره (.70-61 ،)80
 .3اسیاییلی شاهرخت ،مسلم ،تیوایی ،یلی اکبر ،1390 ،ارزیابی آسیبپذیری شهر با رویکرد پدافند غیر یامل با استفاده از روش دلفی؛ نیونه موردی :شهر بیرجند،
مجله مدیریت شهری.110-93 ،)28( 9 ،
 .4امینی ،الهام ،حبیب ،فرح ،مجتهد زاده ،غالمحسین ،1389 ،برنامهری ی کاربری زمی ن و چگونگی تاثیر آن در کاهش آسیب پذیری شهر در برابار زل لاه ،نشاریه
یلوم تکنولوژی و محی زیست ،دوره (.174–161 ، )12
 .5ایلکا ،شاهین ،ایلکا ،شهاب ،1391 ،کاهش می ان جرمخی ی در بازسازی مناطق شهری زل له زده با رویکرد  CPTEDبا تأکید بر چرخه مدیریت بحاران؛ ماورد
پژوهی :بازسازی شهر بم پس از زل له سال  ،1382مجله مدیریت شهری.320-305 ،)29( 10 ،
 .6آیسان ،یاسیین ،دیویس ،یان ،1385 ،معیاری و برنامهری ی بازسازی ،یلیرضا فالحی ،تهران ،شهید بهشتی تهران.
 .7بحرینی ،سید حسین ،1390 ،فرایند طراحی شهری ،تهران ،دانشگاه تهران.
 .8جهانگیری ،کتایون ،1388 ،اصول ومبانی مدیریت بحران ،موسسه آموزش یالی یلیی -کاربردی هالل ایران (اول) ،تهران.
 .9حبیب ،فرح ،1374 ،نیش فرم شهر در کاهش خطرات ناشی از زل له ،دومین اجالس بین الیللی زل له شناسی و مهندسای زل لاه تهاران ،تهاران ،بنیااد مساکن
انیالب اسالمی.
 .10حسینی ،یلی ،امیدواری ،فرشیده ،1392 ،مبانی بازسازی پس از سانحه ،تهران ،یصرکنکاش.
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رفیعیان ،مجتبی ،مطوف ،شریف؛ ،نیشی زادیان ،ساناز ،1390 ،سنجش مؤلفههای اجتیایات تاب آور در فرایند مدیرت بحران شهری ،مورد منطیه  17شاهرداری
تهران ،نشریه صفه ،شیاره (.125-111 ،)55
یلی حسینی ،1391 ،بررسی نیش آسیبپذیر ی در بازسازی کالبدی شهر (نیونه موردی :محله قدغون بروجرد) ،کارشناسی ارشد ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران.
فرجی سبکبار ،حسنعلی ،نادی ،به اد ،رضایی نریییسا ،محید ،1395 ،تبیین و پهنه بندی آسیبپذیری منطیه شش شهر تهران در هنگام و پس از وقاوع سایل،
مجله مدیریت شهری.368-351 ،)45( 15 ،
فالحی ،یلیرضا ،1389 ،درسنامه آموزش مبانی مدیریت بحران ،تهران ،دانشگاه شهید بهشتی.
گلکار ،کوروش ، 1378 ،کندوکاوی در تعریف طراحی شهری ،تهران ،مرک مطالعات و تحیییات شهرسازی و معیاری ایران ،موسسه فرهنگی هنری ثیاین ناوین،
.50
گلکار ،کوروش ،1390 ،طراحی شهری ،فرایند یا فرایندها ،نشریه صفه ،شیاره ( ،)52دانشگاه شهید بهشتی تهران.134-99 ،
گلکار ،کوروش ،1390 ،آفرینش مکان پایدار؛ تامالتی در باب نظریه طراحی شهری ،تهران ،دانشگاه شهید بهشتی.
لک ،آزاده ،1391 ،طراحی شهری تاب آور ،نشریه صفه ،شیاره (.104 -91 ،)60
مجتبی رفیعیان ،حسن احیدی ،مالحت اورنگ ،1386 ،درآمدی بر بازسازی پس از سانحه و ال امات ارتیای کیفیت محی سکونتی ،کارشناسای ارشاد ،دانشاگاه
تربیت مدرس ،تهران.
نیکیردنیین ،سارا ،برکپور ،ناصر ،یبداللهی ،مجید ،1393 ،کاهش خطرات زل له با تأکید بر یوامل اجتیایی رویکرد تاب آوری (نیونه موردی منطیه  22تهران)،
مجله مدیریت شهری.34-19 ،)37( 13 ،
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