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 1399 بهار، سي و نهم، شماره دهمدوره 

 ۲1/۰۵/1399تأييد نهايي:    1۶/۰۲/1399دريافت مقاله: 
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 مشهد( شهرکالن :موردیی نمونه) شهریکالنمخاطرات در مناطق  یریتمدبندی و اولویت

 تهران دانشگاه پیام نور-ریزی شهریبرنامهدانشیار جغرافیا و ، *فررستم صابری

 چکيده

مخاطرات و با  یریتدانش مد هاییشرفتتوان با استفاده از پیدر نظر دارد نشان دهد که م ،حاضر یمطالعه

رخدادها را به  یناز ا یناش هاییبآس مخاطرات، یعو کنترل سر یصدر بخش تشخ خصوصبه یقبل یآمادگ

-. دادهاست یدهرسبه انجام  یلیو تحل یفیبوده و به روش توص یاز نوع کاربرد یبررس ینحداقل ممکن رساند. ا

 یگردآور یشهر ی مدیریتحوزهنفر از متخصصان  200ساخته و از محقق یپرسشنامه یقاز طر یازموردن های

 SPSS افزارنرمبه کمک  یو استنباط یفیتوص یهاآمارهبا استفاده از  یقطر یناز ا شدهیگردآور یهاشد. داده

 یاره،معچند گیریتصمیممخاطرات و روش  بندیاولویت یکاز تکن یمندشده و در ادامه با بهره یهاول یابیارز

شهر در  طرهمخا 30نشان داد که  یج. نتایدگرد ییشناسا یمخاطرات شهر یکنندهتعدیلو  یدعوامل تشد

سطح  گرفتگیآبو  یو بارندگ و کمبود آب شرب یهوا، آلودگ یآلودگ یان،مشهد امکان وقوع دارند که از آن م

رخدادها  ینا کهایناول تا سوم قرار دارند و با توجه به  یگاهدر جا 193و  216، 243 یازبا امت یبمعابر، به ترت

در چهار گروه  یمخاطرات شهر یریتداشته و در نظام مد تیمتفاو کامالً یطامکان وقوع و شدت، شرا ازنظر

، هاآناز وقوع  یخسارات ناش یلتقل یااز بروز و  یریجلوگ یبرا یرند،گیقرار م یرشاجتناب، انتقال، کنترل و پذ

 یتوانمندساز یشنهادی،پ یراهکارها یاناز م ییو اجرا یمال یهایابیشد. مطابق ارز یشنهادراهکار مختلف پ 7

 را به خود اختصاص دادند. یازامت ینباالتر یگزین،جا یهاینهاز عوامل و گز مندیو بهره وندانرشه

 .مشهد یاره،چند مع یریگیممخاطرات، تصم یبندیتاولو ی،شهر یریتمدواژگان کليدی: 
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 مقدمه -1

 هایمخاطرات در پهنه یچیدگیو پ فراوانی اما ،بوده استهمراه  یبشر با و یزندگ یکه خطر از ابتداآن وجود با

 یل،دل ین. به همیافته است افزایش شدت به اند،داده جای خود در را خدمات و هااز انسان ایکه تمرکز گسترده یشهر

 یریکه ممکن است از بروز مخاطرات نتوان جلوگ یافتتفکر گسترش  ینا هایی،سکونتگاه ینچن گیریشکل یاز ابتدا

 Hester andکاست) یبه شکل معنادار هاآن یبو تخر یبآس یزاناز م یداتی،تمه یشیدناندبا  توانینمود، اما م

Harrison, 1998: 33). ایگونهبه  یزن یفناور هاییشرفتمخاطرات، پ یافتنبا شدت  زمانهماست که  یدر حال ینا 

را به  هاآن یبآس یزانم یابرده و  ینمخاطرات را از ب یناز ا یاریبس تواندمی تا کرده یدوارام را که انسان بوده است

اما  ،گیردیقرار م برداریمورد بهره یاز زندگ یمتعدد هایاکنون در حوزه هایشرفتپ ینا کهطوریبه؛ حداقل برساند

 یحصح هاییوهآماده بوده و ش ایبروز هر نوع حادثه یبرا یستیحوزه آن است که با ینا یشمنداناند یتوصیههمچنان 

 یمخاطرات را به نحو یدآن است که با یاتتجرب ین(. ماحصل اHampton, 2009: 12را آموخت) هاآنبرخورد با 

بلکه حداقل صدمات و  ،قرار گیرد یرداربشکل مورد بهره ینمنابع و اعتبارات در بهتر تنهانهو کنترل نمود که  یریتمد

پرتراکم و گسترده،  ی، مخاطرات مرتبط با مناطق شهروجودینبااوارد گردد.  هاآن یملکخسارات به مردم و ما

 یعیطب یدرولوژیکیه یبه فضاها مثالًو هدفمند همراه نباشد و  یقدق ریزیگسترش با برنامه ینکه ا یزمان خصوصبه

رات روزمره امروزه از خط یل،دل ینبه هم ؛خواهد بود آفرینبحران(، متعدد و 17: 1398تجاوز شود)حسام و همکاران، 

 ی،روند یناست. چن تربیش یتر، اما با فراوانآن بروز خطرات در ابعاد کوچک یکه معنا شودیم یاد یشهر یدر زندگ

حداقل  یاو  هاینگران ینرفع ا یشهروندان به دنبال خواهد داشت. برا یرا برا یشگیمخاطرات و دلهره هم یشافزا

و پرداختن  وتحلیلتجزیهدرک،  هایینداز فرا یمجموعه اقدامات یستیبا یمخاطرات مناطق شهر یریت، مدهاآنکاهش 

 یاما برا ،داردمصون نگه  یب،آنان را از آس تواندیدهد که م یناناطم ینتا به ساکن یردبگ یشبه حوادث را در پ

از  یمشخص یندهایآفر ها،یتفعال یچیدگیبخش با توجه به سطح پ راست که در ه یازنی هدف اساس ینبه ا یدسترس

کنترل  ،شدهحادث هایبود بحران یدوارام توانیصورت است که م ین. تنها در اقرار گیرد مدنظرمخاطرات  یریتمد

 (.AIAG, 2008: 5)آورد همراه به را هاتنش ینترکمشده و 

از  یرغ یگرید یهاکه از حوزه ریزانیو برنامه یراناز مد یاریدر فوق، بس مورداشاره هاییچیدگیبر خالف پ

مخاطرات را ساده و  مدیریت اند،بحران وارد شده یریتو مد یبه شهردار یشهر ریزیو برنامه یشهرساز هایتخصص

 یعیاست که بروز حوادث طب یدر حال ین. ادهندیم رائها یطو بس بعدیتک هایحلراهآن،  یدر نظر گرفته و برا یخط

 ینبه ا که نابحر یریت( و مدBansal et al., 2018: 10)است یراالبعادو کث یذات یامر ی،در مناطق شهر یو انسان

 و هاگروه یل،دل ین(. به همNazmfar, 2012: 3340است) یوستهپ یندیآفر گیرد،یقرار م مورداستفادهمنظور 

 بندی،بودجه ریزی،مخاطرات، برنامه یریتمشخص، مد طوربه. گیرندیشمول آن قرار م یرهدر دا یمتعدد نهادهای

 ای. مجموعهگیردیبر م... را درسناد و مدارک، نظارت وبر ا یمبتن یاتعمل یمنی،و ا یمسائل بهداشت یمه،ب بینی،یشپ

نقش  یفایمخاطرات، حضور داشته و ا بندییتاولو و یابیارز یی،شناسا یعنیمراحل  یدر تمام یستیکه با

. زاستیبهماهنگ و منسجم، آس یریتیبدون وجود مد یع،وس یمجموعه ین(. اLoosemore et al., 2006: 23)یدنما

 ییجادکنندهاعوامل مختلف  ها،ینههماهنگ نمود تا ضمن کاهش هز یرا به نحو یو مال یادار هایبخش یدبا ،یجهدرنت

 یاو  یعیطبهر حادثه  یریتمنظور، در مد ینحادث نگردد. به ا یکنترل شود که در تحقق اهداف، مشکل طوریاختالل 

روند،  یندنبال گردد. در ا یقو دق یعلم صورتبهآن،  وتحلیلتجزیهتا  ییمراحل از شناسا یالزم است که تمام ی،انسان

حائز  یار، بسهاآنالزم جهت محدود کردن  یداتتمه بینییشو پ یمخاطرات بحران ییمخاطرات، شناسا بندییتاولو

شود، اجتناب از خطر، کاهش اثر  یط یدرستبهروند  یننشانگر آن است که اگر ا یتجرب هاییافتهخواهد بود.  یتاهم

مخاطرات، ممکن خواهد  یحفظ برخ یو حت یگرد طرفبه یداز تهد یبخش یاانتقال تمام  ید،احتمال تهد یاو  یمنف

احتمال  ترینبیش یا و یانز یزانم ترینبیش یکه دارا یعوامل یاعامل  یدروند، با ین(. در اAIAG, 2008: 17بود)
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به  یو معنو یصورت است که خسارات ماد ینتنها در ا .یردقرار گ هاآنبر  یشده و تمرکز اصل ییوقوع هستند، شناسا

 خواهند کرد. یداحداقل ممکن کاهش پ

 یشهر هاییطکه در مح یخطرات یلو تحل ییاست که بر شناسا ایحوزه ی،مخاطرات شهر یریتمعنا، مد یندر ا

؛ است یعیطب یایحوزه بر بال ینا تأکید ترینبیش. کندیم تأکید، هاآن یتشدیدکنندهامکان بروز داشته و عوامل 

 آنچهاست.  یرممکنغ بعضاًمشکل و  هاآنو شدت  انزم بینییشهر لحظه امکان وقوع داشته و پ یا،نوع بال ینا چراکه

 یزاننموده و م یداپ تریبیش یشدت و گستردگ یایی،بال ینآن است که چن رسدیمسلم به نظر م ،زمینه ینا در

 یکاست که  یدانش یاز ده حوزه یکیمخاطره،  یریت، مدهرحالبهاست.  یشدر حال افزا هاآناز  یناش پذیرییبآس

 یاییجغراف هایکه پهنه نیز یشهر یران(. مدLoosemore et al., 2006: 198با آن آشنا باشد) بایدپروژه  یرمد

 یو درون یرونیاثر عوامل ب یلنبوده و به دل یروند مستثن یناز ا ،خود دارند یریترا تحت مد یسترده و متراکمگ

؛ باشند کامل داشته ییآشنا اتمخاطر یریتنقش هستند، ناچارند با مدیذ یکه در بروز حوادث شهر یمتعدد

هر  تنهانه چراکه ؛دارند تریبیش یازمهارت ن ینبه ا ،کنندیخدمت م یشهرکالن هایکه در حوزه مدیرانی خصوصبه

حادثه، گروه  ترینکوچککه با بروز  دانندیو م هستند روهروب یعیو طب یانسان یداتساله، بلکه هر روزه با انواع تهد

 یطشرا یندچار خسارات خواهند شد. ا یزات،از امکانات و تجه یعیقرارگرفته و حجم وس تأثیراز مردم تحت  یریکث

 یعیطب یبا تنگناها یرو بوده و ناچارند به سمت نقاطهروب یتجمع یدشد یشکه با افزا شهرهاکالندر  خصوصبه

کوچک و بزرگ را به شدت  دثروند، احتمال بروز حوا ینا زیرا ؛دارد تریبیش یتحساس یند،نما یداتوسعه پ تربیش

نموده و  یداپ تریعوس ییخطر معنا یطی،شرا ین. در چنسازدیهر روزه بدل م یداده و بروز مخاطرات را به امر یشافزا

 یاختالل مخاطرات، فاجعه یریتمربوط به مد یات. در ادبشودیکه به آن فاجعه گفته م کندیم یداپ یشکل و ساختار

از  ییاتنهبهاست که مقابله با آن  یطیمح یا یماد ی،آن خسارات گسترده انسان یامدکه پ استدر عملکرد جامعه  یجد

وسعت  یرسال اخ 50 یخود را بر شهر مشهد قرار داده است که در ط تأکید یبررس ین. اآیدیبرنم یزبانعهده جامعه م

 هایپهنه یرو سا یرامونیسمت ارتفاعات پ هب سرعتبه یل،دل ینبرابر رسانده و به هم 10از  یشخود را به ب یتو جمع

مخاطرات و  بندییتاولو یکاز تکن مندیآن است تا با بهره یتالش اصل ،ینبنابرا؛ در حال گسترش است ینخطرآفر

متناسب  هایحلو راه ییشهر شناسا ینمخاطرات ا یکنندهتعدیلو  یدعوامل تشد یاره،معچند گیرییمروش تصم

 گردد. یشنهادپ

 تحقيق نظری مباني -۲

 المللیینب هایاز آژانس یاریاست که اکنون بس یدر حد یبه مخاطرات شهر ینمردم و مسئول یتحساس

 یجد صورتبه( ADB) یاآس یو بانک توسعه ی(، بانک جهانUNDPسازمان ملل متحد ) یتوسعه یبرنامه خصوصبه

ارتباط در سطح  یندر هم دیمتعد هایاکنون هر ساله کنفرانس کهطوریبه ؛هستند یرمقوله درگ ینو مستمر با ا

، هاآن ینترمهماز  یکی. گرددیم منتشر ینهزم یندر ا یمتعدد هایو دستورالعمل هایهده و توصجهان برگزار ش

که در آن گرفته  یابتکار یماتتصم یلدر کوبه ژاپن برگزار شد و به دل 2005 یهژانو 22تا  18است که در  یکنفرانس

 کهای گونهبه. داشته است( هم ادامه 1399) یراخ هایروند تا سال ین. اقرار گرفت قاناز محق یاریشد، طرف توجه بس

از  یک(. بعدها هر Johnson, 2018)نموده استارائه  یدادهارو یناز ا ایگسترده یاربس یتجرب ییشینهجانسون، پ

 یگیریرا پ یشهر طقمخاطرات در منا یریتاز مد یمتفاوت یخود، اجزا یذات ییفهبر حسب وظ المللیینب ینهادها

 (.1)شکل  قرار دادند یو محل یمل ینو مسئول یرانمد یاراصول راهنما در اخت عنوانبهخود را  یجنموده و نتا

و  یبو ترغ یرساناطالع هاآن یکه هدف اصل یدتوسط سازمان ملل به انجام رس یزن یگرید یقیتحق هاییتفعال

امکان بروز  یق،طر یناز ا کهطوریبه ؛بود یدارپا یتوسعه یماز پارادا مندیبه بهره یمحل هایکشورها و سازمان یقتشو

(. UNDP, 2005)یدشکل، فراهم آ ینبه بهتر هروندانش یمنیو رفاه و ا یافته به حداقل کاهش یعیمخاطرات طب

کردند تمام  یآمده و سع هم گرد، 2010، تعلق دارد که در ماه مه ISDR کنفرانس کنندگانبه شرکت یگر،د هایتالش
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. ثمره یندنما یبو ترغ یقمتراکم، تشو یانسان هایشهرها و سکونتگاه تربیش یمنیو ا سازیکشورها را نسبت به مقاوم

 مورداشاره. اصول ساختیم یرا الزام یدارپا یبر اساس اصول شهرساز سازیمقاومبود که  ین نشست، دستورالعملیا

 قرار مدنظر، 2013تا  2009 هایسال یسازمان ملل متحد برا یشهر المللیینب هایبودند که در کنفرانس یموارد

گوها  یدادها،رو بعدازاین(. دو سال Deely et al., 2014)یدمنتشر گرد ،«شودمی آماده من شهر» عنوان تحت و گرفته

 موردبررسیرا  یدر مناطق شهر شدهحادثمخاطرات  یطموجود، شرا یبا استفاده از آمارها (6201و همکاران ) 1یرساپ

-یتظرف ییبه شناسا یناز محقق یارائه نمودند. در ادامه، گروه هاآنحذف  یاو  یلتعد یبرا هاییپیشنهادقرار داده و 

مخاطرات خاص  یرو سا لرزهزمینرا در ارتباط با  هایتظرف ینا یگاهمشخص، جا طوربهموجود اقدام نموده و  های

 اما اند،پرداخته یقحوزه به تحق یندر ا یادیگروه ز کهآن(. با وجود Bansal et al., 2018: 10کردند) یینابرشهرها، تع

انبوه  یان. در مشودیاکتفا م یقاتتحق یدتریننموده و تنها به چند نمونه از جد اریخودد هاآن یهمه معرفی از

 و همکاران 2، رنمثالعنوانبهبرخوردارند.  تریبیش یتکارها از اهم یبرخ یر،اخ هایصورت گرفته در سال یقاتتحق

 یممفاه یینگروه، پس از تب اینکه  یمعن ینبد ؛ارائه دادند یسکر یریتمد یبرا اییکپارچه(، مدل سازگار و 2018)

 یسک،ر یابیارز ای،رشتهینب یابیارز بینی،یشو مبهم، پنج مرحله پ یچیدهمانند خطرات ساده، نامشخص، پ یدیکل

 ینا یو عمل ینظر هایینه(، زم2019) و همکاران 3برونتا یننمودند. همچن یحرا تشر یسکو ارتباط ر یسکر یریتمد

 .اندکرده ینموده و عوامل مرتبط با آن را بررس یحتشر خوبیبه آوریحوزه را در مبحث تاب
 

 
 یمخاطرات شهر یابیروند ارز: 1شکل 

                                                 
1- Guha-Sapir 

2- Renn 

3- Brunetta 
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در این صورت گرفته است.  یمتعدد هاییو بررس یقاتتحق یزمخاطرات ن یریتدر ارتباط با خود مفهوم مد

عنوان نموده و سرآغاز  یساحل هایخطر صخره یرسکون به معن ینیالت یرا از واژه یسکر یالغت مخاطره  تحقیقات،

مخاطرات  یریتکنترل و مد یطشرا کهآن(. با وجود Hampton, 2009: 13دهند)ینسبت م یانرا به بابل یتفعال ینا

 ارزیابی، گانهسه مراحل همچنان اما ،نموده است یداپ ایدگرگونه یتماه یمتحول شده و حت کامالً یو انسان یعیطب

، در وجودینباا(. Berenguer et al., 2011: 104قرار دارد) یکنون یرانو انتقال مخاطره در کانون توجه مد یریتمد

خصوص هو امکانات از نوع ب یطمخاطرات وجود دارد که بسته به وجود شرا ییجهت شناسا یادیز هایحال حاضر روش

 ،یستلچک ی،به اتاق فکر، طوفان فکر توانیم هایوهش ینا ینترمهم. از شودیم برداری، بهرههاآناز  ایمجموعه یاو 

-شاستفاده از رو ینه،گز تریناغلب موارد، مناسب راما د ،و انواع نمودارها اشاره نمود یدلف یکپرسشنامه، مصاحبه، تکن

 هااز پرسش ایبه مجموعه یستیروند به انجام برسد، با ینکه ا اییوه(. به هر شAIAG, 2008: 63است) یقیتلف های

 ،ؤاالتس ینآورنده، اشاره نمود. با پاسخ به ا به وجودو عوامل  یراتتأث یزان،به م توانمی جمله آن از که شود گفته پاسخ

کنترل  یو نحوه یراتتأث یق،طر ینمخاطرات فراهم آمده و از ا بندییتو اولو بندیبود که امکان طبقه یدوارام توانیم

برخوردار  یادیز یتحوزه از عدم قطع ینمخاطرات آن است که ا یریتمهم در مد یاربس یمشخص گردد. نکته یزن هاآن

مخاطره  یکم هاییابی، ارزوجودینباانمود.  یداکامل پ یناناطم یکم و یآمار هاییلبه تحل توانینم گاهیچهبوده و 

-یو الزم به نظر م یضرور یاربس یه،برگشت سرما یزانم یادستگاه  یکاریزمان ب یی،بر حسب ارزش دارا خصوصبه

 ینو از ا خابمتناسب با نوع مخاطره را انت یکردهایرو توانیصورت، م ین(. در اBerenguer et al., 2011: 75)رسد

و  هادستگاه ینب یکه انتخاب شود، هماهنگ یکردیاقدام نمود. هر نوع رو یاحتمال هاییبنسبت به کاهش آس یق،طر

 ,Hampton)آوردمیرا به همراه  یمثبت بهتر یامدهایداشته و پ یاریبس یتاز افراد، اهم یکهر  یتمسئول یینتع

 یلحالت اخطار و اثر، تحل یلتحل یات،خطر و عمل یلتحل هایروش که اندگذشته نشان داده یاتجرب(. ت112 :2009

مخاطره  یلتحل هایروش ترینشدهیرفتهپذو  ینپرکاربردتر ازجمله یداد،درخت رو یلدرخت خطا و تحل

 یدر ط یابیارز یمراحل در بروز هر رخداد، مرحله ترینیاز ضرور یکی(. Berenguer et al., 2011: 173هستند)

 و هاتا شکست دهدیامکان م یرانروند به مد ین. ااستبعد از کنترل آن  یدوره خصوصبهو  بحران یریتروند مد

و  برده ینببر شکست را از  مؤثرحذف عوامل  هایروش یروزی،عوامل شکست و پ یلنموده و با تحل یلرا تحل هاموفقیت

عامل شکست و اثرات آن،  یلچرخه تحل یک وجی، خرهرحالبه. یندنما یترا تقو یتبر موفق یرگذارتأث هایینهزم

آن  یرا در مقابل عوامل شکست بالقوه یندآفر یامحصول  یک پذیرییبآس یزانجدول، م یناست. ا یلیتحل یجدول

( آن را شدهاعمال یا) یازموردن یاصالح تیسطح مخاطره مربوط به هر عامل شکست و فعال ین. همچنکندیمشخص م

 :گیردیقرار م موردتوجه یرز یاساس هایمخاطرات، هدف یریتمد در. نمایدیم یینتع یزن

 . کم کردن احتمال وقوع مخاطرات؛1

 ؛از بروز مخاطرات یو خسارات ناش ینه. کاهش هز2

 (.Wui et al., 2017: 316از وقوع مخاطرات) یناش یص. باال بردن قدرت تشخ3

از حوادث و  یشگیری، پهاآناز  یکیکه  دهدیقرار م موردتوجهرا  یمخاطرات ابعاد متعدد یریتاساس، مد ینبر ا

آن را  یدبوده و فقط با یزناپذیراز مخاطرات گر یبرخ چراکه ؛نه همه مخاطرات همآنبوده و  یاحتمال یرخدادها

تراکم و البته مختصات  یت،به وسعت، جمع یکامل ستگیر شهرها، بمخاطرات د یریت، روند مددرواقعنمود.  یریتمد

 یو امعان نظر قرارگرفته و فهرست موردتوجهشهر  یهاول یطشرا یدبا یل،دل یندارد. به هم هاآن یاییو جغراف یعیطب

 اماتاقد یت،و عناصر هر وضع یدادهارو یاقتضا بنا برو  یقطر یناز ا کهطوریبه ،گردد یهته یاز مخاطرات احتمال یقدق

عوامل  یو چگونگ یستیکرد. مخاطرات هر شهر، بنا بر چ یهو ته ییرا شناسا یازموردنالزم را انجام داد و امکانات 

بلکه  ،شودیشهر محدود نم یداخل یطمتفاوت است. البته موضوع تنها به شرا یگرد یاثرگذار، با مخاطرات شهرها

 ی،خطرات احتمال یریتو مد هاریزیبرنامه یبر چگونگ تواندیم یزجهان ن یکشور و حتشهر در منطقه،  ینا یگاهجا
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 41                                                                   فرصابری/  ...یشهرمخاطرات در مناطق کالن تيريو مد بندیتياولو

 

ساکن در  یتاز جمع یریبه گروه کث تنهانهاست که  ییشهرهاکالن ازجملهنمونه، شهر مشهد،  عنوانبهباشد.  یرگذارتأث

و عنوان  بودهکشور بعد از تهران  شهرکالن یندوم کهآن یلشهر به دل ینبلکه ا کند،یم یرسانخدمات یرانشرق ا

 یمیعظ یلخ یانهاست که سال یدر حال یناست. ا یخاص یتو اهم یگاهجا یرا بر خود دارد، دارا یرانا یمعنو یتختپا

 خصوصبه جوارهم یکشورها یماراناز ب یریشهر وارد شده و گروه کث یناز سراسر جهان به ا ینو مسافر ناز زائرا

 یط. بدون شک، شراکنندیم یافتدر یشهر خدمات پزشک ینو ... از ا فارس یجحوزه خل یافغانستان، پاکستان، کشورها

مهم بوده و  یز... نو یاقتصاد یاسی،س یط، شرادرواقعمتفاوت خواهد بود.  یارشهر کوچک و متوسط بس یکشهر با  ینا

مخاطرات  ریزینامهدر بر ،ندگیریقرار م موردتوجهمخاطرات  یریتمدل مد یکه در طراح اییهاهداف اول یکلطوربه

 (.Milerson, 2008: 32)دنشویقلمداد م یاتیح یاربس

 موردمطالعه یمحدوده -3

کانون  ترینو بزرگ یعنوان مرکز خراسان رضوبه یران،ا یمعنو یتختو پا یادن مذهبی شهرکالن ینشهر مشهد دوم

مسلمان،  یبا کشورها یجوارهم یلبه دل نیزو  المللیینحوزه نفوذ ب یشرق و شمال شرق کشور و دارا یتیجمع

و  وریله)پاست یتحائز اهم یرانا یو شمال شرق یشرق ییمهو مهاجران در ن یمذهب یسممرکز جذب تور ینتربزرگ

و عرض  یقهدق 36درجه و  60تا  یقهدق 15درجه و  59 یاییدر طول جغرافشهرستان مشهد (. 1383پوراحمد، 

بود.  یرانا یتختپا یان،شهر در زمان افشار ینقرار دارد. ا یقهدق 8درجه و  37تا  یقهدق 43درجه و  35 یاییجغراف

 یعموم یبعد از تهران است. بر اساس سرشمار یرانشهر پهناور ا ینمساحت، دوم یلومترمربعهزار ک 328مشهد با 

پس از تهران است)مرکز  یرانا یتشهر پرجمع یندوم یت،جمع نفر 3057679شهر با  ینا 1395نفوس و مسکن سال 

وجود  یواسطه به شهر ینقرار دارد. ا یجهان 151 ی( و در رده1396سرشماری عمومی نفوس و مسکن  یران،آمار ا

زائر از خارج کشور  یلیونزائر از داخل و دو م یلیونم 27از  یشب یرای)ع(، ساالنه پذالرضایبن موس یعلحضرت حرم 

 .است
 

 
 : موقعیت شهر مشهد2شکل 
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. شده استگسترده  ینالودهزارمسجد و ب یهاکوه ینرود و در دشت مشهد برودخانه کشف یشهر مشهد در حوزه

 ورکرید یکمثابه به مشهد شتد یاجلگه یاراضمتر است.  950آن  ینهمتر و کم 1150ارتفاع شهر مشهد  ییشینهب

 محل هاورکرید ،طبیعت. در (2)شکل  ستگرفته ا قرار ،هستند فمشرآن  به که یادشده تتفاعاار شتهدو ر نمیا

 محل دستیینو مناطق پا دهبو هغیرو  تسوبار د،باآب،  یرنظ زیستیطمح هاییانو جر ارانجاندمواد،  لنتقاو ا حرکت

 یهاکوهرشته یبستهم همسیستدر  منطقه ینترپست که مشهد شتد ورکرید. شوندیم بمحسو هایانو جر ادمو بجذ

 سبب بهاست و  یطیمح هاییانو جر ادمو بجذ محل همچنینو  لنتقاا محل آید،یم رشما به دبینالوو  مسجدارهز

 یمشهد داراشهر  .شودیدوچندان م آن پذیرییبآس همدو را دارد و  هر یهاارزش همدو نقش،  هر دنبودارا 

سرد و  یهاگرم و خشک و زمستان یهابه سرد و خشک است و از تابستان یلاما معتدل و متما یر،متغ یوهواآب

درجه  23ها آن در زمستان ینهصفر و کم یدرجه باال 43ها درجه حرارت در تابستان ییشینهمرطوب برخوردار است. ب

 ه( است.درج 7/13 یانه)متوسط مقدار حرارت سال صفر یرز

 تحقيق شناسيروش -4

دو  یقاز طر یازموردن یها. دادهاست یدهرسبه انجام  یلیو تحل یفیبوده و به روش توص یاز نوع کاربرد یبررس ینا

 یاصل هایینهشد تا عوامل و زم درخواست یاصل یاول از نمونه یساخته به دست آمد. در مرحلهمحقق یپرسشنامه

درصد از  10دوم که با مشارکت  ی. در مرحلهمایندشهر مشهد را اعالم ن خصوصبه یبروز مخاطرات در مناطق شهر

 هایشد. پرسشنامه یازدهیو امت بندییتاول، اولو یدر مرحله شدهیگردآورعوامل  یرفت،اول صورت پذ ینمونه

با  یتدرنهااعتبار شده و  یینحوزه تع ینمتخصصان ا ازنظربا استفاده  یاییو پا ییروا ازنظر یبررس یندر ا مورداستفاده

 ینا یآمار ی. جامعهقرار گرفت مورداستفادهکرونباخ در عمل  یدر مدل آلفا 83/0 یازمتخصصان و کسب امت ییدتأ

. داشتند یتعالف یشهر ریزیو برنامه گذارییاستس ،ی مدیریتحوزهبودند که در  یشمندانیهمه محققان و اند یبررس

های تعداد دقیق افراد این گروه مشخص نبود، حجم نمونه بر اساس روش گزینش نمونه از جمعیت ازآنجاکه

ها برخی از کارشناسان در زمان مقرر پرسشنامه کهآناما به دلیل  نفر در نظر گرفته شد، 300(، 1384فر، پنهان)صابری

در دسترس تغییر پیدا  ینمونه یگیری به شیوها نیز ناقص بودند، روش نمونههرا تکمیل نکرده و تعدادی از پرسشنامه

 هاپاسخ سازییکم ی. براو اطالعات این گروه در تحلیل نهایی وارد گردید ندوارد مطالعه شدنفر  200 ،یتدرنهاو  کرده

و  یفیتوص هایبا استفاده از آماره یق،طر یناز ا شدهیگردآور هایاستفاده شد. داده ایینهپنج گز یکرتل یفاز ط نیز

مخاطرات و روش  بندییتاولو یکاز تکن مندیو در ادامه با بهره شد یهاول یابیارز SPSS افزارنرمبه کمک  یاستنباط

 یزپرسشنامه ن یلتکم یوه. شیدگرد ییشناسا یمخاطرات شهر یکنندهتعدیلو  یدعوامل تشد یاره،معچند گیرییمتصم

 بود. یشده با مصاحبه حضور یتهدا

که در  شودیدر نظر گرفته م یسطح 10 یاسیحادثه، مق یکاحتمال بروز حاالت مختلف  یینتع یبرا ،روش یندر ا

داده  یک یازبه آن امت ،یلدل ینو به هم است( 1:20000) هزار یستدر ب یکاز  ترکم ید،حادثه بع یکآن احتمال وقوع 

 یگاهدر محاسبات جا کهآن یشده و برا تربیشآن  فراوانیباشد،  یادز یلیحادثه خ یک که حالت وقوع ی. زمانشودیم

-یدر نظر م دومیک یا 5/0آن را  یاحتمال یبداده شده و ضر 10 یازامت یحوادث ینبه چن ید،نما یداخود را پ یواقع

 (.3 ل)شک کنندیم یافتدر یاز، امتهاآناحتمال بروز  یزانگرفته و بر اساس م قرار بینیندرا هاحالت یر. ساگیرند

 چندانی وخامت و بوده کم هاآنشدت  کهآن یلبه دل و است یادز یاراز رخدادها بس یاحتمال برخ کهآنبا وجود 

 یشدت وخامت از نکات ،علت ینقرار ندارد. به هم یزانربرنامه موردتوجهنوع حوادث چندان  یناغلب ا کنند،ینم یجادا

وخامت حاصل از بروز  یتوضع یینتع یبرا معموالً. شودمیگرفته  یجد یاربحران بس یریتاست که در مبحث مد

قرارگرفته  برداریمورد بهره یاسمق ینا یزن یبررس ین. در اشودیدر نظر گرفته م یسطح 10 یاسیحاالت نامطلوب، مق

 (.4 شکل) شده است نظر گرفتهدر  10تا  1کم و ... اعداد  یاربسکم،  ید،حاالت بع یو برا
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 احتمال بروز حاالت نامطلوب یازامت یینتع: 3شکل 

 

 
 وخامت حاصل از حاالت نامطلوب یازامت یینتع: 4شکل 

 

که در آن شود میگرفته  قرار مدنظر یسطح 10 یاسیمق یزکشف حاالت نامطلوب ن یتقابل یازامت یینتع یبرا

با  نیز هاحالت سایر. کنندمی یافتدر 10 یاز، امتترکمدرصد و  5و موارد با احتمال  1 یازدرصد امت 86باالتر از احتمال 

 (.5)شکل  نمایندیماعداد متناسب را کسب  ،یگاهجا ینخود در ا یتوجه به رتبه

 

 
 کشف حاالت نامطلوب یتقابل یازامت یینتع: 5شکل 

 

رتبه،  ینرتبه مخاطره است. ا ینمخاطره مب یتعوامل شکست و اثرات آن، عدد اولو یلو در تحل یبررس یندر ا

دارد.  یمخاطرات نقش مهم یریتو مد یابیآن، در ارز یینتع یعامل شکست است و چگونگ یتاهم یزانم دهندهنشان

. شودی( دنبال مRPN) تمخاطرا یتعدد اولو یینحاصل از تع یجمخاطرات، بر اساس نتا یریتو مد ریزی، برنامهدرواقع

به لحاظ  تواندیمربوط به هر مخاطره، م یازامت یینمخاطره و تع یتعدد اولو یقاتخاذ روش مناسب در برآورد دق
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مخاطرات، استفاده از جداول استاندارد  یتعدد اولو یروش محاسبه ترینیکند. معمول یفاا ینقش مهم ی،و فن یاقتصاد

شامل احتمال وقوع  یارسه مع یناست. ا زمانهم طوربهمختلف  یابیارز یارسه مع یببر ترک یروش، متک ایناست. 

 یت. عدد اولوباشندی( مD) کشف مخاطره اتفاق افتاده یت( و قابلS) از بروز مخاطره ی(، شدت وخامت ناشP) مخاطره

طالعات و آمار مستند و مراجعه از ا گیریروش، با بهره ین. در اشودیسه فاکتور فوق محاسبه م ضربحاصلمخاطره، از 

عدد  یا یاز، امتهاآن ضربحاصلو از  یینتع 10تا  1اعداد  یار،هر مع یبرا یبه جداول راهنما، بر اساس قضاوت کارشناس

است، محاسبه  هاآنمنابع به  یصو توجه به مخاطرات و تخص بندییتاولو یمبنا یکنندهیینتعهر مخاطره که 

 (.Dailey, 2013: 22شد)

 های تحقيقيافته -۵

 یبررس ازآنجاکهبود.  یشهرکالن هایحوزه یاز مخاطرات اصل یبرخ بندییتو اولو ییشناسا ،یبررس ینهدف ا

در  موردمطالعه ینمونه عنوانبهممکن نبود، شهر مشهد  یازموردنزمان و اعتبار  یتمحدود یلبه دل شهرهاکالن یهمه

منظور از  ین. به ایدگرد یهته یعی،و طب یگروه انسان دواز مخاطرات  یمنظور، ابتدا فهرست یننظر گرفته شد. به هم

شد.  یلو تعد یلفهرست به کمک کارشناسان مربوطه تکم ینشده و ا برداریبهره شدهانجام یقاتو تحق یشینهمرور پ

 .شده استارائه  1در جدول که  یداستخراج گرد یعیو طب یمخاطره در دو گروه انسان 30 مجموعاً ،یتدرنها
 

 هاآنمحتمل در شهر مشهد و کد مربوط به  یعیمخاطرات طب: 1جدول 

 کد انسانی یمخاطره ردیف کد طبیعی یمخاطره ردیف

 B1 هاشیوع بیماری و اپیدمی A1 1 هاسیل و طغیان رودخانه 1

 B2 ایتصادفات زنجیره A2 2 آلودگی هوا 2

 B3 انفجار در مخازن سوختی A3 3 گرفتگیآببارندگی و  3

 B4 وندالیسم و تخریب اموال A4 4 زلزله 4

 B5 یریگگروگانخشن و  جرائم A5 5 آلودگی صوتی 5

 B6 رکود اقتصادی A6 6 ایریزش و لغزش دامنه 6

 B7 بندانراهترافیک و  A7 7 آلودگی و کمبود آب شرب 7

 B8 آب شربکمبود مواد غذایی و  A8 8 گردوغبارتوفان و  8

 B9 و مترو آهنراهسانحه در  A9 9 گسترده یسوزآتش 9

 B10 اختالل در شبکه فاضالب A10 10 هجوم آفات گیاهی و حیوانی 10

 B11 برق و مخابرات یاختالل در شبکه A11 11 فرونشست زمین 11

 B12 اغتشاش و آشوب A12 12 و قحطی یسالخشک 12

 B13 هوایی در حریم شهرسوانح  A13 13 سرمای شدید 13

 B14 خطاهای مدیریتی A14 14 یرعادیغگرما  14

 B15 کسری بودجه و اعتبارات A15 15 ها و حیواناتنابودی مراتع، جنگل 15

 

-یدر نظر گرفته م یشهر یرانمعمول مد هایریزیو برنامه بینییشپ یرهمخاطرات، خارج از دا یناست که ا یهیبد

 FH-Kölnمخاطره محسوب نخواهد شد) اساساًباشد،  کنترلقابلو  بینییشمخاطره قابل پ یک کهیهنگام یراز شود؛

et al., 2010 .)یو انسان یعیاز مخاطرات طب هایینمونه یانب تنها، 1شد، جدول  تأکید یزن تریشکه پ طورهمان 

ربه متفاوت، پهنه و گستره و نوع ممکن است با سطوح تج هاآن یتاهم یزانو م شدهییشناساهستند و نوع مخاطرات 

 یتحالت وضع ینکه در موجزتر بوده استبر آن  یاصل یسع ی،بررس ینکند. در ا ییرتغ یگرهدف، محل اجرا و عوامل د

 الزم ارائه گردد. یشنهاداتقرارگرفته و بر آن اساس، پ یموردبررسدر شهر مشهد  اتمخاطر
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 طوربه، جمعیت نفر یلیونم 3از  یشوسعت و ب یلومترمربعک 300قدم مشخص شد که شهر مشهد با  یندر اول

در جنوب  ینالودب یم،قرار دارد که با دو کوه عظ یشهر در دشت ینکه ا خصوصبهاست.  روهروب یبالقوه با خطرات متعدد

 یرعادیغ هاییبشهر بر ش یزیکیف یتوسعه تنهانه ،شهر یتجمع یشافزا اب. شده استو هزار مسجد در شمال احاطه 

. یدنمایم یدرا تشد یافزوده شده و مشکالت قبل یاراض یبررکا ییرصورت گرفته، بلکه هر ساله بر تغ ینو خطرآفر

چون منابع  ینیخطرآفر یزاتو تجه یساتتأسگلستان و کشف رود به همراه  هایو وجود رودخانه مورداشاره یتموقع

است، از خبر یا از موارد نشست و یکی یحداقل برا یماهاشهر، هواپ ین)با توجه به باد غالب در ا فرودگاه ،سوخت یرهذخ

. بدل نموده است یو انسان یعیکانون بروز مخاطرات طب عنوانبه... مشهد را ( وکنندیاستفاده م یمسکون یمحر

 یریتمسئول مد یگاهانتخاب جا ینهکه در زم استشهر نشانگر آن  یندر ا شدهحادث هایو بحران یاتتجرب همچنین

خود را نشان  یبه شکل واضح هایصورت نگرفته و اغلب بعد از بروز حوادث، ناهماهنگ یقیمخاطرات دقت و کنترل دق

 یهاز مخاطرات محتمل ته یفهرست کامل تنهانهو مسئوالن،  یرانمد تأکید رغمیاست که عل یدر حال ینا. داده است

شده سپرده  یبه فراموش عمالً یداتتهد یرمشخص، سا چند مورد یا یکبر  تأکید دلیل به بلکه ،نشده است

 یاکتشاف هایفهرست، در ابتدا به کمک مصاحبه ینبا مخاطرات محتمل، ا ییآشنا ی(. براFramework, 2010)است

 ین. در همیدگرد سازییکسانشد و مخاطرات مشابه  یمربوطه، بازنگر یرانو با استفاده از گروه متخصصان و مد یهته

هر  یبرا ،بعد یگرفت. در مرحله یجا تریدر قالب مخاطرات کل یاکم اثر، حذف شده و  یاو  یدمرحله، مخاطرات بع

در  آمدهدستبه هاییت. اولویدمحاسبه و مشخص گرد یتاز نظرات کارشناسان، عدد اولو گیریمخاطره، با بهره یحوزه

 .شده استارائه  2 یشمارهمرحله، در جدول  ینا
 

 یانگومخاطرات بر اساس معدل نظرات پاسخ یتاولو: 2جدول 

 RPN D S P کد RPN D S P کد RPN D S P کد

A3 192 8 3 8 A11 36 1 9 4 A14 18 3 2 3 

A7 216 9 3 8 B6 12 1 3 4 B2 32 2 8 2 

A6 42 2 3 7 B4 24 1 8 3 B13 36 2 9 2 

B15 25 1 5 5 A9 54 9 2 3 B1 6 1 3 2 

B14 15 1 3 5 B7 42 2 7 3 A5 30 3 5 2 

B9 60 4 3 5 A2 243 7 9 3 A12 4 1 2 2 

B12 105 7 3 5 A13 18 1 6 3 B5 3 1 3 1 

A15 24 1 8 4 B10 36 2 6 3 A1 21 7 3 1 

B11 48 4 3 4 B3 54 3 9 2 A10 6 2 3 1 

B8 36 3 3 4 A4 96 4 8 3 A8 15 5 3 1 

 

 ییاجرا هایبرنامه یو طراح گذارییاستامکان س کهاینو به جهت  یعیو طب یمخاطرات انسان بندییتبعد از اولو

 ینزول صورتبه، هاآناز  یکشده و با اختصاص ارزش مشخص به هر  بندیرتبه یت،مخاطرات بر حسب اولو ید،فراهم آ

در . در نظر گرفته شد جهتوقابلرا به دست آورده بودند،  یازاتامت یندرصد از باالتر 20که  یو مخاطرات یدمرتب گرد

 عنوانبهو کمبود آب شرب( صوتی  یهوا، آلودگ ی)آلودگ و باالتر 8احتمال بروز  یبا رتبه یمخاطرات یان،م ینا

 یازاتمرحله، امت یندومدر  شود،یمشاهده م 3 یشمارهکه در جدول  طورهمان. البته ندشد یینتع یمخاطرات بحران

 ها،روش یناما مطابق اصول متداول در ا، شده است یمخاطرات محتمل معرف یعمل قرار گرفته و تمام بنایم یینها

دار هستند که یتاولو یاصل یمخاطره 10تنها  گیرد،یقرار م مدنظراز بروز حادثه  یاحتمال بروز و وخامت ناش وقتی

 .شده است تعیین ،استمخاطرات مختلف  یگاهکه نشانگر جا 6گروه در شکل  ینا یتوضع
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 یتاولو یببه ترت یفهرست مخاطرات بحران: 3جدول 

 عدد اولویت کد مخاطره نام مخاطره عدد اولویت کد مخاطره نام مخاطره

 B2 32 ایتصادفات زنجیره A2 243 آلودگی هوا

 A5 30 آلودگی صوتی A7 216 آلودگی و کمبود آب شرب

 B15 25 اعتبارات کسری بودجه و A3 192 گرفتگیآببارندگی و 

 B4 24 وندالیسم و تخریب اموال B12 105 اغتشاش و آشوب

 A15 24 ها و حیواناتنابودی مراتع، جنگل A4 96 زلزله

 A1 21 هاسیل و طغیان رودخانه B9 60 و مترو آهنراهسانحه در 

 A14 18 یرعادیغگرما  B3 54 انفجار در مخازن سوختی

 A13 18 سرمای شدید A9 54 گسترده یسوزآتش

 B14 15 خطاهای مدیریتی B11 48 برق و مخابرات یاختالل در شبکه

 A8 15 گردوغبارتوفان و  A6 42 ایریزش و لغزش دامنه

 B6 12 رکود اقتصادی B7 42 بندانراهترافیک و 

 A10 6 هجوم آفات گیاهی و حیوانی B13 36 سوانح هوایی در حریم شهر

 B1 6 هاشیوع بیماری و اپیدمی B10 36 فاضالب یاختالل در شبکه

 A12 4 و قحطی یسالخشک B8 36 کمبود مواد غذایی و آب شرب

 B5 3 یریگگروگانخشن و  جرائم A11 36 فرونشست زمین

 

 6 یشمارهدارد، شکل  یبه احتمال بروز و شدت آن بستگ یاز هر عامل یشهر مخاطره در شهر ب یگاهجا ازآنجاکه

 مشخص گردد. هایاستس ییناستفاده در روند تع یبرا یمخاطرات بحران یتشده است تا وضع ینو تدو یهته

و  موردنظر، نحوه برخورد با مخاطره هاآناز  یکقرار دارد که هر  موردتوجهمتفاوت  کامالً یتچهار موقع 6در شکل 

 ینبه ا گیرد،یدر بخش اجتناب نمودار قرار م یدادیرو ی، وقتمثالعنوانبه. نمایدیرا مشخص م هایتو حساس هاینههز

 هاییکاربر ییجاجابهو  ییرجستن در قالب تغ یآن به شکل دور پذیرییبآس یااز بروز و  توانیمعناست که م

 یتدر موقع یرخداد کهیهنگاماما  ،به عمل آورد یریعملکردها، جلوگ ییرو تغ کنندهیگیریپ یلحساس، استفاده از وسا

-و دستورالعمل طضواب یبا اجرا یطشرا یندر ا یستیمتفاوت بوده و با یبرخورد با آن اندک ینحوه گیرد،یرل قرار مکنت

 یخسارات احتمال یزانداده و م یلو شدت آن را تقل یفراوان یشنهادی،پ یاز راهکارها یرویپ خصوصبهمربوطه و  های

 و سمت راست نمودار قرار دارند، در گروه انتقال قرار ییکه در بخش باال ینمودار، حوادث ینرا به حداقل رساند. مطابق ا

خاص، استفاده از  هایگروه به عملکردها و هانقش یواگذار ،یطشرا ین. در اکنندیم طلبرا  اییژهو یریتگرفته و مد

 کند،یمنتقل م یرونه بمخاطره را ب یتکه مسئول هاآن یرو نظا یجنب یجبران خسارات و عقد قراردادها یبرا یمهب

و سمت چپ نمودار قرار دارند،  یینیکه در بخش پا یگروه یعنیرخدادها،  یر. ساشوندیم یراهکارها تلق ینترمهم

را در  هاآن یستیو با وجود نداشته هاآن ارتباط بادر  مورداشاره یتهستند که امکان استفاده از سه موقع یموارد

 نمود. سازییادهپ را هابرنامه یر، ساهاآنقرار داده و با حضور و وجود  یرشموردپذ گذارییاستو س یزیربرنامه
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 احتمال-در نمودار شدت یمخاطرات بحران یگاهجا: 6 یشماره

 

گرفته و  ترییتر، ابعاد علمیمخاطرات بحران یمحدودکننده یراهکارها کهآن یو برا شدهیفتوص یطبا توجه به شرا

 موردتوجهحوزه  یندر ا منتشرشدهمقاالت و کتب  آخرین ها،حلراه یلتکم یهماهنگ باشد، برا یاروز دن هاییبا فناور

به لحاظ  یا یمخاطرات بحران کهییازآنجا. یدگرد یلتکم یبررس یندر ا کنندهشرکتکارشناسان  یدگاهقرارگرفته و د

مقابله با  یالزم برا یداتهستند؛ تمه یبزرگ یرمقاد یاز هر دو، دارا یبیترک یاو  یامدشدت پ یااحتمال وقوع و 

 گروه شود،یمشاهده م 6که در شکل  گونههمانشود.  بینییشپ محدودکنندهاقدامات  یداست و با یمخاطرات ضرور

از  یکمعنا که بروز هر  ینبد ؛ممکن است یتِوضع باالترین در که قرار دارنداجتناب  یمحدودهاز رخدادها، در  کثیری

مواجه  یجد هایرا با نقصان و بحران یروند زندگ توانندیخود، م یتشهر احتمال داشته و با توجه به ماه یندر ا هاآن

 موردقبول استانداردهای مطابق اند کهواقع شده یرشپذ یدر محدوده یزن اطراتاز مخ یگروه یج،نتا یند. مطابق انساز

. رسندیبه نظر م یعیطب کامالً یت،ابعاد و جمع ینبا ا یهستند و در شهر یرشپذقابلمخاطرات،  گونهیناروش،  یندر ا

 یمعنا که وقت ینبه ا؛ گیردیصورت م یمتفاوت، به اشکال مختلف ینوع مخاطرات در شهرها ینکنش در مقابل اوانوع 

، نمود توجه ترکرده و به موارد مهم نظرصرفنوع مخاطرات  یناز ا توانیوجود دارد، م هاآناز  تریحساس یمخاطره

 یدیتهد اساساًنمود که  یدهسامان یرا به نحو هاآن توانیار باشد، میالزم در اخت یرویوقت، اعتبار و ن کهیدرصورت اما

که در بخش اجتناب قرار  ید. در رابطه با مخاطراتکنمرتفع  یزمردم را ن یجزئ یحت هاییمحسوب نشده و نگران

است که  ینچن المللیینب هایکارشناسان و دستورالعمل ییه. توصاستمطرح  یمتفاوت یهاالعملعکس نیز ،اندگرفته

امکان  یناگر ا کهآن یاو  شده گرفته یشپدر  موردنظرکاهش احتمال وقوع مخاطره  سیاست که است آن ترعاقالنه

توسط دستگاه  ،بوده و در صورت لزوم تحملقابلکه  یابدکاهش  یاز بروز مخاطره به حد یخسارات ناش یست،فراهم ن

 .نمایدیم یکارشناسان را معرف یدگاهمخاطرات از د یدتهد یاز اقدامات الزم برا یفهرست 3مربوطه جبران گردد. جدول 

که در  را یدهاییتمام مخاطرات و تهد یدباشد، با یاردر اخت یاگر امکانات الزم و زمان کاف ،شد یانکه ب طورهمان

نداشته  یدر پ یخسارت ،در صورت بروز یانمود که حادث نشده و  یریتمد یبه نحو، مطرح است موردنظررابطه با شهر 

منابع در  یتو به جهت محدود یلدل ین. به همکندیم یداامکان وقوع پ ترکم یطیشرا چنین واقع عالم در اما ،باشند
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 هاییاستس یاگونهبهالزم است که  ،یجهدرنت ،یستن پذیراهکارها امکانر ییه...(، اعمال کلو ینه)زمان، هز یاراخت

اجرا  موقعبهو در صورت لزوم  یشنهادرا پ ییاجرا هاینموده و بر آن اساس، پروژه بندییتمقابله با مخاطرات را اولو

را در کنترل و  یتمطلوب ترینبیشانتخاب گردد که  یاستی، سشدهحادث یطبا توجه به شرا کهطوریبه؛ گذاشت

 یمت یتو مقبول یاثربخش یاست،س یاجرا ینههز یارمهم، سه مع ینتحقق ا برای. داشته باشد یمخاطرات در پ یریتمد

راهکارها در نظر گرفته شد.  ینانتخاب بهتر یارهایمع عنوانبه 25/0و  25/0، 50/0 یتاهم یبا درجه یریتیمد

 آلییدهباالتر، ا یتو مقبول تربیش ی، اثربخشترکم هایینهنشانگر آن است که هز ارتباطیندراموجود  یتجرب ییشینهپ

 یل،دل ینبه آن توجه دارند. به هم یو ادار یاسیس یانو متول یرانمد یاما تمام کند،یم یداتحقق پ ترکماست که 

که  دنینما یمتنظ یرا به نحو یامل اساسسه ع ینا یند روابط بندار یسع ،گیردیحوزه صورت م ینکه در ا یقاتیتحق

 تریبیش یتاهم یگرد یارنسبت به دو مع ینه، هزمورداشارهآن است که در روند  یت. واقعیدحاصل آ یجهنت ینبهتر

 یندر ا یل،دل ین. به همدهدیبه خود اختصاص م یگرعوامل د ازدو برابر باالتر  یارزش ،معمول یهایداشته و در بررس

 نسبتاً ، مؤثر، مؤثر یلیخ یهاینهاز گز یکیبا  ی،بخش 5 یکرتل یفدرخواست شد تا بر اساس ط یانگواز پاسخ یبررس

. الزم به شده است، ارائه 4بخش در جدول  ینا یج. نتایندنما یینرا تع مدنظرراهکار  یتوضع اثر،یو ب مؤثر ی، کممؤثر

 صورتبه مورداشاره یهاینهگز یبرا یباست که به ترت یکم های، ارزش4است که اعداد ارائه شده در جدول  یادآوری

شده محاسبه  ،یافتهیصتخص یازاتهر راهکار، از معدل امت یازاساس، امت این بر. اندارزش شده یینتع 1و  3، 5، 7، 9

باشد،  ترکم ینهو جدول مربوطه، هر چه عدد هز یبررس ینگرفته در ا صورت گذاری. با توجه به نوع ارزشاست

در  یبا عالمت منف یگرمثبت د یاربر خالف دو مع یارمع ین، اروینازا. دهدیرا به خود اختصاص م تریبیش یتمطلوب

 .شده استوارد  یازکل امت یمحاسبه
 مقابله با مخاطرات در شهر مشهد هاییاستس یمعرف: 4جدول 

 مخاطره یدکنندهیتهد کد سیاست یبازدارندگسیاست  ردیف

 B13و  P1 A2 ،A4 ،B3 های جایگزینمندی از عوامل و گزینهبهره 1

 B14و  P2 A3 ،A6 ،A7 ،B8 ،B9 ،B10 ،B11 کنترل، بازسازی و تجهیز 2

،  P3 A1 ،A9 ،A8 ،A10 ،A12 ،A13، A14 یرسانکمکبینی، هشدار و پیش 3

B1 ، B5 وB12 

 B15و P4 A5 ،A15 ،B4  ،B5 ، B8 ریزی، آموزش و ارتقای مشارکت شهروندانبرنامه 4

آمایش  جمعیتی و ریزی کاربری زمین وبرنامه 5

 سرزمین

P5 A2 ، A5 وB2 

 B14و  P6 B6 ،A12 گذاری کالنسیاست 6

 B12و  P7 A1 ،B1 توانمندسازی شهروندان 7

 

 تمخاطرا یکنندهکنترل یراهکارها ترینانتخاب مناسب گیرییمتصم یسماتر: 5جدول 

 شرح
5/0 25/0 25/0 

 امتیاز کل
 مقبولیت اثربخشی هزینه

P1 1- 5 7 5/2 

P2 5- 5 5 0 

P3 9- 7 3 2- 

P4 3- 9 7 5/2 

P5 7- 3 1 5/2- 

P6 7- 5 3 5/1- 

P7 3- 9 7 5/2 
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 گيرینتيجه -۶

اما بروز حوادث مختلف و ؛ شداخیر مدیریت مخاطرات در مناطق شهری ایران، چندان جدی گرفته نمی یهاسالتا 

-لویتمخاطرات را به یکی از او ی مدیریتحوزه، و استان لرستان ، مشهدیرازدر گنبد، ش یراخ هایسال یلس ازجمله

وجود نداشت، این مقوله در  زمینه ینا درمبانی نظری و تجربی کافی  ازآنجاکهاما  های مدیران شهری تبدیل نمود،

 هارودخانه یانو طغ یلرخدادها، س یناز هم پیروی به کهطوریبه ؛قرار گرفتو عمل  موردتوجهترین شکل خود ساده

 یندر ا یهنگفت هایینهو هز شدهیلتبد یرانمد یتاولو اولین به ،نداشته باشد یچندان اولویت مشهد در است ممکن که

 یریتمد یتوضع یستماتیک،س یتا با روش یدحاضر به انجام رس یبررس یل،دل ین. به همرسدیبه مصرف م ینهزم

ارتباط ارائه گردد.  ایندر  یمناسب یشنهاداتپ ها،یتاولو یینقرار داده و ضمن تع موردپژوهششهر را  ینمخاطرات در ا

 یکسان هاآن یتکه البته اولو است توجهقابل یعیو طب یانسان یمخاطره 30شهر  یننشان داد که در ا یبررس ینا یجنتا

 میان در ،نموده استتوجه را به خود جالب  باالترین اکنونهم که هارودخانه یانو طغ یلس ی،بررس ین. مطابق ایستن

 یانهرا به خود اختصاص داده و سال یتاولو ینهوا که باالتر یاما آلودگ ،شهر قرار ندارد ینا راتاول مخاط یتاولو 10

 ینشود. بر انمیگرفته  یچندان جد کند،یتل ممشهد را مخ یو ادار یاقتصاد هاییتکامل فعال طوربهچند روز 

شود، ضمن  یگیریالگومند پ یو روش یرو مس هقرارگرفت موردتوجه یبررس یندر ا شدهیینتع هاییتاساس، چنانچه اولو

شده و  تربیش یامور شهر یانو متول یرانمردم به مد یناناز مخاطرات محتمل، اعتماد و اطم یکاهش خسارات ناش

حاضر نشان داد که جهت مقابله با  یروند خواهند داشت. به هر صورت، بررس یندر ا تریآنان مشارکت گسترده

 ترینبرجسته یان،که در آن م استمطرح  یتاولو یبراهکار به ترت 7مطالعه،  یندر ا شده بندییتمخاطرات اولو

 .است یگزینجا هایینهو گزاز عوامل  مندیشهروندان و بهره یراهکارها، توانمندساز

 هاییتسطح جهان، فعال یو حت یراننشان داد که در ا به انجام رسیدهمطالعات  یانصورت گرفته در م یجستجو

اقدام نموده  یفیتوص یبه بررس تربیش، شدهانجاماندک بوده و معدود موارد  یاربس یمخاطرات شهر یریتمربوط به مد

 ی؛ امام1391بزاز،  زادهید؛ ها1398 ی،و شکر فری؛ صابر1398)حسام و همکاران، یناز عوامل خطرآفر یکیبه  یاو 

 گذارییاستسو  بندییتبه حوزه اولو ترکم...( توجه نموده و و 1386 ی،طرق یو جهاد زادهین؛ حس1391 ی،دهخوارقان

-یتمحدود ی،بررس این در. نبوده استممکن  یبا موارد قبل یبررس ینا هاییافته یسهمقا یل،دل همین به. اندوارد شده

اما در صورت فراهم بودن  کرد،یوارد نم یخلل هایافتهدر صحت و اعتبار  کهآنوجود داشت که با وجود  یزن هایی

 ینترمهم. از یدنما تربیشرا  یشنهادیپ هاییاستس یرهو دا هایافته پذیرییمتعم توانستی، مهاآنو رفع  یطشرا

 هایها و پروژهدر دسترس نبودن طرح گیری،بودن نمونه ندهدفم یربه غ توانیم ارتباطیندرا یرسبر یهایتمحدود

در  شدهحادث یاز حوادث قبل ینبود بانک اطالعات ینو همچن یرمترقبهغ یطشرا یبرا ییاجرا یهادستگاه داریتاولو

 یرسا زا یشبخش خاص ب یکهدفمند بودن نمونه باعث شد که تعداد نمونه از  یر، غمثالعنوانبهمشهد، اشاره نمود. 

 یشنهادپ یل،دل ین. به هممنجر شد نیریسا هنسبت ب هااز رخداد یبرخ یافتن یتبه اهم یزامر ن ینموارد باشد و هم

 .یدبه دست آ تریکامل یجد تا نتاومرتفع ش یبه نحو یهحداقل دو کمبود اول ،یکه در مطالعات بعد گرددیم

، شده استدار مطرح شمار عوامل اولویتدر ها یدمیو اپ یماریب یوعشمتغیری چون  کهآنبا وجود  ،در این بررسی

و  یرشاحتمال، در مرز پذ-در نمودار شدت یدر مبحث مخاطرات بحراناین اولویت در جایگاه ششم قرارگرفته و ولی 

-شتهکارشناسان به آن حساسیت دا یتا حدودتواند نشانگر آن باشد که میاگرچه  ،این جایگاه .گرفته است یانتقال جا

در زمان حاضر  (کرونا) هاای از این اپیدمیشیوع نمونهسنگ پیامدهای کنونی هم ،شدت و حدت این حساسیت ، امااند

. این در حالی است اندهنداشتای از این نوع حوادث تجربه ،مورد پرسش یکه نمونه استامر آن دلیل این  . شایدیستن

از رخدادهایی  تربیشد پیامدهایی به مراتب نتوانگیری کرونا در جهان و ایران نشان داد که این نوع حوادث میکه همه

شود که نسیم طالب آن حوادثی محسوب می ازجمله، کرونا یگردعبارتبه. داشته باشندچون سیل، آلودگی هوا و غیره 

کنندگان در ، مشارکتدیگریانببه(. 1398دانیم)طالب، یرا محال م هاآنکه وقوع دهد قرار می یدادهاییرورا در شمار 
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در  یزندگروند کلی آمدند، به دلیل نوع تجربه خود، از متخصصان این حوزه به حساب می کهآنتحقیق با وجود 

 یهایچیدگیو پ یزندگاما واقعیت آن است که اند، نمودهتصور نرمال  یمنحن صورتبهرا مشهد  ازجملهو  شهرهاکالن

توان ادعا می بر این اساس، .ودداده و آن را درک نم یحتوض هاو نقشه هانمودارکامل با  طوربهتوان نمیرا  شهرکالن یک

 یم،دار یطجهل بس ،یما در علم معمول چراکه ؛یمبه فهم جهل مرکب دار یازن ،مسائل کالن یریتمد یما براد که کر

 یعنی ؛جهل مرکب است ،دهدیم یلرا تشک یتکه واقع یزیاما آن چ، یمدانیرا نم یزهاییکه چه چ یمدانیم یعنی

، یریمگیدرس م یسختبهها از بحرانبه همین خاطر، اغلب  .یمدانیکه نم اطالع نداریمو  یمدانیکه نم یزهاییچ

ان هتوانیم همه ابعاد و زوایای پنو نمی یمکنیم یزندگها و شوک یتدر عصر عدم قطعکه  یاموزیمب یدبا ،یجهدرنت

، حوادث طبیعی و شده است تأکید، آنچه در این بررسی بر آن درواقعبینی و فهم کنیم. دقیق پیش طوربهزندگی را 

 و برای مسائلی داشته استوجود  هاآنبینی و مدیریت انسانی مرسومی است که با علم و فناوری کنونی امکان پیش

 یزندگ یحوزه، در وجودینباا .برسدمستقل و مفصل به انجام  یتحقیق نیاز است تاها، چون کرونا و انواع اپیدمی

چنین تحقیقاتی، چندان  البته .یمرا بفهم هاآن یمتوانیشوند، فقط میکه هرگز حل نم وجود دارند یمشکالت ی،اجتماع
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