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چکیده
 عمرانی و کــشــاورزی برای،بــارشهــای سیلآسا به دلیل ناگهانی بــودن آن خسارات سنگینی در بخشهای مختلف تأسیسات زیربنایی
 در پژوهش حاضر به شناسایی الگوهای فشار تراز دریا و تحلیل شرایط همدید و.مناطق مختلف کشورمان بهویژه مناطق پربارش به بار میآورند
 بدین منظور ابتدا با استفاده از دادههای ایستگاه زمینی و در نظر گرفتن.ترمودینامیک روزهای بارش ابرسنگین استان گلستان پرداخته شده است
 استخراج2019-1970  روز بارش ابرسنگین طی فصل بهار دوره آماری15 ، درصد50  درصد و فراگیری بیش از98 دو شرط آستانه بارش باالتر از صدک
 درجهی طول شرقی از مرکز90  تا10  درجهی عرض شمالی و70  تا10  درجهی قوسی در0/25 × 0/25  دادههای فشار تراز دریا بر روی یاختههای.شد
 روز بارش ابرسنگین تحلیل15 بر روی ماتریس همپراش دادههای فشار تراز دریا در.) استخراج شدندECMWF( پیشبینیهای میانمدت اروپایی
 نتایج حاصل. الگوی همدید فشار هنگام رخداد بارشهای ابرسنگین بهاره استان گلستان مشاهده میشود3 خوشهای با روش ادغام انجام شد و
 روسیه و سیبری و،از تحلیل همدیدی نقشهها نشان داد که به هنگام رخداد بارشهای ابرسنگین زبانههایی از پرفشارهای سرد مستقر بر روی اروپا
 پاکستان و اطراف دریاچه آرال و بالخاش به سمت شمال شرق ایران، نیمه شرقی ایران،کمفشارهای گرم چند هستهای واقع در مناطق جنب قطبی
 این شرایط باعث شکلگیری مناطق جبههزایی فعال و به تبع آن شیو فشاری شدید در شمال شرق و جو استان.و استان گلستان گسترش یافتهاند
 نتایج حاصل از تحلیل تابع شار همگرای رطوبت هم نشان.گلستان شده و منجر به رخداد روزهای بارش ابرسنگین در منطقه مورد مطالعه شده است
 خلیج فارس و عمان صورت، هکتوپاسکال) و بهترتیب توسط منابع آبی خزر850  و1000( داد که بیشترین شار همگرای رطوبت در ترازهای زیرین جو
 منابع آبی مدیترانه و سیاه هم، هکتوپاسکال) با مداری شدن جریانهای جوی عالوه بر دریای خزر500  و700( گرفته است؛ اما در ترازهای میانی جو
.تغذیهی رطوبتی اینگونه بارشها را بر عهده گرفتهاند
 استان گلستان، شار همگرای رطوبت، تحلیل همدید، تحلیل خوشهای، بارش ابرسنگین:واژههای کلیدی
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Identification and Analysis of Sea Level
Pressure patterns Super heavy Rainfall Days
in the Golestan Province
Farshad pazhoh1*, Sanam Kouhi2

Abstract
orrential rains because of the suddenness of damage in different parts of the infrastructure, construction and agricultural areas of high rainfall regions of our country, especially in Regions with abundant rainfall. In the present
study, we have identified sea level pressure patterns and analyzed the synoptic and thermodynamic conditions of super
heavy rainfall days in Golestan province.For this purpose, first, using ground station data and taking into account two
threshold conditions above 98% percentile and over 50% incidence, 15 days of super heavy rainfall were extracted during
the spring of the 1970–2019 statistical period.Sea level pressure data are extracted on 0.25 /0 0.25 degree arc cells at 10 to
70 degrees north latitude and 10 to 90 degrees east longitude from the European Mid-Term Forecast Center (ECMWF)
Were. Cluster analysis by Ward integration method was performed on the sea level compressibility matrix data for
15 days of super heavy rainfall and 3 synoptic pressure patterns observed during spring super heavy rainfalls events
of Golestan province. The results of the synoptic analysis of the maps showed that during the heavy rainfall events,
tabs of cold pressures based on Europe, Russia and Siberia and multi-core warm pressures located in the Arctic, mideastern regions of Iran, Pakistan and Aral and Balkhash Lake are spread northeast of Iran and Golestan province.These
conditions have created active frontal zones and consequently severe pressure gradient in northeast and atmosphere of
Golestan province and have led to super heavy rainfall days in the study area. The results of moisture flux convergence
function analysis also showed that the highest moisture flux convergence was at lower atmospheric levels (1000 and
850 hPa) and by Caspian, the Persian Gulf and Oman water resources, respectively. But in the middle levels of the
atmosphere (700 and 500 hPa) with the zonal atmospheric currents, In addition to the Caspian Sea, Mediterranean and
Black seas sources have also been responsible for the moisture supply of these rainfalls.
Keywords:super heavyRainfall, Cluster Analysis, Synoptic Analysis, Moisture Flux Convergence, Golestan Province
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شناسایی و تحلیل الگوهای فشار تراز دریای روزهای بارش
ابرسنگین بهاره استان گلستان

بــروز سیالبهای سهمگین در اثر تغییرات آب و هوایی طی
دهههای اخیر سبب بروز خسارتهای فراوانی در نواحی مختلف
دنیا شده است و در نواحی خشک تأثیر این تغییرات محسوستر
است[ .]1افزایش سطوح نفوذناپذیر که ناشی از شهرسازی و احداث
ً
ساختمان بر خا کهای نفوذپذیر است ،طبعا از سطوح نفوذپذیر
حوضه کــه قــادر بــه جــذب بخشی از بارندگی اســت ،کاسته و در
نتیجه بر حجم کل رواناب شهر افزوده است[ .]2بنابراین میتوان
گفت اعمال مجموعه اقدامات مدیریت بحران امری گریزناپذیر
است .مدیریت بحران شامل فرآیند پیشبینی و پیشگیری از وقوع
بحران ،برخورد و مداخله در بحران و سالمسازی بعد از وقع بحران
اســت .به عبارتی دیگر مدیریت بحران در واقــع علمی کاربردی
است که بهوسیله مشاهده نظاممند بحرانها و تجزیهوتحلیل
آنها در جستجوی یافتن ابزاری است که بهوسیله آنها بتوان از بروز
بحرانها پیشگیری کرد[ .]3طبق تعریف ذکرشده در باال وجود یک
نگاه نظاممند شامل شناخت علل ایجاد سیل ،شناسایی مناطق در
معرض خطر و رعایت اصول پیشگیرانه بر سیالب از الزامات اولیه
مدیریت بحران سیل محسوب میشود.
بهطور میانگین در هرسال  60روی ــداد سیل در ایــران اتفاق
میافتد و میانگین کشتهشدهها از پدیده سیل در هرسال 141
نفر است .یعنی در برابر هر رخــداد سیل در هرسال بیشتر از  2نفر
میمیرند و باالترین رقم تلفات انسانی متعلق به بندرعباس با 388
و مشهد  387نفر اس ــت[ .]4تنوع منشأ بــارش در نقاط مختلف
ایران به همراه شرایط عرض جغرافیایی ،دوری و نزدیکی به منابع
رطوبت و غیره سبب میشود تا رفتارهای بارش مانند شدت و تداوم
هم دارای تغییرات زمانی و مکانی باشند.
همه ساله بخشهای مهمی از پهنه وسیع کشورمان تحت
تأثیر مخاطره اقلیمی بارش سنگین قرار گرفته و خسارات فراوانی به
کشور وارد میآید .در واقع یکی از مهمترین مسائل محیطی بررسی
موجهای بارشی شدید یعنی سیالبهاست .بر اساس روشهای
متداول آبشناسان بررسی و پیشبینی سیالبها پس از شروع
ً
رگبار امکانپذیر است که معموال وقت کافی برای عملیات آمادگی
وجود ندارد؛ اما ا گر الگوهای گردشی پدیدآورنده موجهای بارشی
شدید شناسایی شوند ،میتوان از حداقل یک یا دو روز قبل از رؤیت
آغاز توالی الگوهای مختوم به ایجاد سیل وقوع آن را پیشبینی
کرد[.]5
در سالهای اخیر مطالعات متعددی در رابطه با بارشهای
سنگین و سیلآسا به روش سینوپتیک و به کمک نقشههای سطوح
مختلف جو در سطح جهان و ایــران انجام شــده؛ مانند مطالعه
نیشیاما[ .]6در این زمینه شناخت الگوهای سینوپتیک منجر به
بارشهای سنگین در فصل بارندگی در ژاپن است .آنها فرض را بر
این گذاشتند که الگوهای سینوپتیک توسط نقشههای باد در تراز
 850هکتوپاسکال و آب قابل بارش میتوانند به سادگی آشکار شوند
و این نقشهها را خودسازمانیافته نامیدند .ایشان با استفاده از این
نقشهها و تکنیکهای خوشهای الگوهای سینوپتیک بارشهای
سنگین را به  8خوشه تقسیم کردند و به این نتیجه رسیدند که

این نقشهها ابزار مؤثری برای آشکارسازی وقایع بارشهای سنگین
هستند .همچنین پژوهش (النا )2007 ،با عنوان الگوهای جوی به
وجود آورنده بارشهای سنگین جزایر بالریک واقع در شرق اسپانیا
نمونه دیگری در این زمینه است .آنها در مجموع  157روز بارش
بیش از  60میلیمتر مشخص کردند که از این تعداد بارش  50درصد
ً
در فصل پاییز رخ داده بود و تقریبا  87درصد بارشهای سنگین در
زمانی رخ داده بود که یک مرکز چرخندی در شعاع  600کیلومتری
جزیره واقع شده بود[.]7
(چ ــن )2011 ،بــه بــررســی تــأث ـیــرات نــاه ـمــواریهــا بــر رخ ــداد
بارشهای سنگین در جنوب غرب تایوان در طول فصل می-یو
(فصل گرم) پرداخت و به این نتیجه رسید که صعود توده هوای
مــرطــوب از کوهستان علت بــارشهــای سنگین در ایــن منطقه
است[( .]8پفال )2014 ،در ضمن نقش الگوی بندالی دوقطبی در
شمال اطلس و اروپــا را در رخــداد بارش سنگین اروپــا حائز اهمیت
میداند[( .]9روستا و همکاران )2014 ،در بررسی اثر سامانههای
بندالی در بارشهای شمال غرب ایران دریافتند که در بیش از 65
درصــد بارشهای منطقه شمال غرب ایــران سامانههای بندالی
نقش داشتهاند که دراینبین سامانههای بندالی امگا ،رکس،
کمفشار و پرفشارهای بریده بهترتیب بیشترین نقش را در رخداد
بارشهای فراگیر منطقه دارند[( .]10وانگ و همکاران)2016 ،
که در بررسی همدید توفان بارشی  8روزه در اکتبر  2010در جزیره
هینان در جنوب چین نقش جریان چرخندی شمال سو ناشی از
گسترش کمربند همگرایی حارهای را دلیل اصلی تداوم موج بارشی
دانستهاند[( .]11اکبری و همکاران )2016 ،در بررسی نقش سامانه
بندالی در رخ ــداد بــارش ژانــویــه  2008جنوب شــرق ای ــران نشان
دادنــد که در زمــان بــارش نفوذ کمفشار سودانی در سطح زمین و
سامانه بندالی در تراز میانی جو با راستای شمالی به جنوب موجب
دینامیک شدن کمفشار و رخــداد بــارش سیلآسا در منطقه شده
است[.]12
در کشورمان هم مطالعاتی در زمینه بررسی همدید امواج
بارشی بادوام و سنگین انجام شده که میتوان به پژوهش (مرادی،
 )1385اش ــاره کــرد .ایــشــان در مطالعه خــود بــه پیشبینی وقــوع
سیالبها در ساحل شمالی ایران بر اساس موقعیتهای سینوپتیکی
پرداخت و به این نتیجه رسید که  3نوع توده هوا و سیستم فشاری
در ریزش بارشهای سواحل دریــای خزر مؤثر است که عبارتند از
سیستمهای کمفشار ،چرخندهاو واچرخندهای مهاجر .در بین این
 3عامل ،شدیدترین بارشها مربوط به چرخندها و واچرخندهای
مهاجر است [ .]13آروین و همکاران ( )1391در تعیین الگوی زمانی
و مکانی بارش استان گلستان به روش تحلیل خوشهای دریافتند
کــه اســتــان در همه فصول بــه  3ناحیه بــارشــی حداکثر در ناحیه
کوهستانی ،متوسط در ناحیه کوهپایهای و حداقل در ناحیه پست
در سطح اطمینان  95درصــد تقسیم میشود که بیشترین مقدار
وزنی بارش در فصول بهار ،تابستان و زمستان در ناحیه کوهپایهای
انجام شده و فقط در فصل پاییز وزن بارش نوع کوهستانی بیشتر
است[.]14

روش تحقیق
در این مطالعه از دو دسته دادههای زمینی و ّ
جو باال به شرح
زیر استفاده شده است:
ال ــف) اســتــفــاده از دادههـ ــای ب ــارش روزان ــه فصل بــهــار از ماه
فروردین تا خرداد (مارس تا ژوئن) برای ایستگاههای مینودشت،
کالله ،پارک ملی گلستان ،گرگان ،گنبدکاووس ،قیان ،مراوهتپه،
علیآباد ،بندر ترکمن ،اینچهبرون ،هاشمآباد ،کردکوی و بندر گز
که از سازمان هواشناسی کشور[ ]27طی دوره آماری  1970تا 2019
اخذ شد.
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شناسایی و تحلیل الگوهای فشار تراز دریای روزهای بارش
ابرسنگین بهاره استان گلستان

پروین ( )1389در مطالعه خــود به بررسی ارتــبــاط تغییرات
سطح  500هکتوپاسکال و سیل در حوضه آبریز دریــاچــه ارومیه
پرداخت .او پس از تعیین آستانه سیل دادههای ارتفاعی تراز 500
هکتوپاسکال را بــرای  44طوفان مولد سیل طی دوره (-1370
 )1384مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که به هنگام
وقــوع سیالبهای گفتهشده  5کانون با بــرخــورداری از بیشترین
آنومالیهای ارتفاع سطح  500هکتوپاسکال قابل تشخیص هستند
که عبارتند از-1 :منطقه بین دریای سرخ تا جنوب غربی ایران-2 ،
منطقه بین دریای مدیترانه و دریای سیاه -3 ،منطقه شمال دریای
خزر -4 ،شرق ایران و  -5منطقه شمال اروپا[ .]15مهمترین عامل
شکلگیری بارشهای سنگین کرمان حرکت رو به شرق و تقویت
فرود شرق مدیترانه در تروپوسفر میانی است و زمانی که با حرکت
رو به پایین سامانه تاوه قطبی همراه است ،بارشهای سنگینی در
سطح ایستگاههای استان رخ میدهد[ .]16نظری پور ( )1390در
رساله خود با بررسی تداوم امواج بارشی طی دوره  1340تا 1383
نشان داد که بارش در گستره ایران دارای تداومی یک تا  45روزه
است .همچنین با انتخاب تداومهای 3روزه برای تحلیل همدید
 5الگوی ناهنجاری فشار تــراز دریــا و  6الگوی ناهنجاری ارتفاع
ژئوپتانسیل در تراز  500هکتوپاسکال با آرایشهای متفاوت هنگام
تداوم 3روزه بارش ایران دیده میشود .در هنگام حاکمیت هر کدام
از الگوهای ناهنجاری فشار تراز دریا بیشینه همگرایی شار رطوبت
بر روی ایران در ترازهای پایین وجود داشته است[ .]17درگاهیان
و علیجانی ( )1392در مطالعه اثر بندال بر رخداد برفهای سنگین
و بادوام ایران نشان دادند که در بین الگوهای مؤثر بر بارش تنها
الگوی بندال امگا تراف سمت راست منجر به بارش برف مداوم و
سنگین میشود و ریزش هوای سرد از عرضهای باال سبب تقویت
سامانه بارشی شده و فراهم بــودن سایر شرایط سینوپتیکی الزم
منجر به ریزش برف مداوم و سنگین شده است[ .]18خوشحال
دستجردی و همکاران ( )1394در پیشبینی همدید-آماری وقوع
ریــزش بــاران در زمــان کاشت و برداشت گندم دیــم در شهرستان
گنبدکاووس به این نتیجه رسیدند که با استفاده از تاریخ و مقدار
بارشهای فروریخته شده در دورههای گذشته و به کمک قانون
احتماالت با دقــت باالیی مـیتــوان زمــان وقــوع ،مقدار بارشها،
منشأ و مسیر سامانههای بارشزا را در ابتدا و انتهای فصل کشت
محصول برآورد کرد و بر اساس آن تقویم زراعی را تنظیم کرد[.]19
درگاهیان و همکاران ( )1393در بررسی الگوهای فشار مرتبط
با بندالهای مؤثر در رخداد بارشهای مداوم و سنگین در ایران
طی دوره  1953-2012نشان دادنــد که از  7الگو  4الگو بر بارش
ایــران مؤثر بودند .دو الگوی فشار ناشی از تــراف سمت راســت و
چپ امگا بودند .دو الگوی فشار دیگر مؤثر بر بارش یعنی الگوی
بندال دوقطبی و رکس بهترتیب از فراوانی رخداد کمتری برخوردار
هستند[ .]20در مطالعهای تحت عنوان واکــاوی همدید سیالب
آبانماه  1390در شهرستان بهبهان و لیکک توسط خوش اخالق
و همکاران ( )1393نتایج نشان داد که تشکیل و گسترش مرا کز
کمفشار مدیترانه-سودانی به دلیل قرارگیری بین مرا کز پرفشار اروپا
و پرفشار جنبحارهای جنوب شرق عربستان ،وجود ناوه عمیق

شمال آفریقا از شرق مدیترانه تا شمال سودان و قرارگیری منطقه
پژوهش در خروجی رودبــاد جنبحارهای نقش مهمی در تقویت
کمفشار مدیترانه-سودانی و حرکت شرق سوی آن و درنهایت رخداد
سیالب شده است[ .]21کارساز و مسعودیان( )1393به بررسی و
تحلیل همدید الگوهای ضخامت بارشهای سنگین ناحیه زاگرس
جنوبی پرداختند .نتایج تحقیق آنها نشان داد که فرود منتهیالیه
شرق دریای مدیترانه با کمی تغییر موقعیت در جنوب غرب ایران
منطقه کژفشاری شدیدی را ایجاد کرده که در رخداد بارشهای
سنگین این منطقه نقش اساسی دارن ــد[ .]22در واکــاوی ارتباط
خشکسالی و ترسالیهای غرب ایران با الگوهای سینوپتیکی جو
کیانیان و همکاران ( )1395نشان دادند که سامانههای تأثیرگذار بر
دورههای خشک الگوی سامانههای بندالی ،پرفشار جنبحارهای
و الگوهای دورههای مرطوب عبارتند از دریای مدیترانه و سرخ .با
تشکیل ناوه عمیق بر روی منابع رطوبتی گفتهشده شرایط برای
شــروع دوره مرطوب فراهم میشود؛ ولی با استقرار سامانههایی
مانند بندالها ،ضخامت افزایشی جو ،چرخندگی منفی و نزول
هوا شرایط خشکی فراهم میشود[ .]23محمودآبادی و همکاران
( )1395نقش کمفشار سودانی در تراز دریا و بندال دوقطبی در تراز
میانی تروپوسفر را در رخداد بارشهای سیالبی فروردین  1392در
نیمه جنوبی ایران حائز اهمیت میدانند[ .]24در تحلیل همدید
ترسالی و خشکسالیهای شــدیــد و فراگیر شــرق ای ــران حجازی
زاده و هــمــکــاران ( )1397بــه ایــن نتیجه رسـیــدنــد کــه در زمــان
رخداد خشکسالی اندرکنش بین سامانه پرفشار سیبری و پرارتفاع
عربستان و نفوذ آن بر روی کشور و هنگام وقوع ترسالی گسترش
کمفشار سودانی و مدیترانهای ،ناوه شرق مدیترانه به سمت منطقه
و شرقسو شدن پرارتفاع عربستان به سمت دریای عرب مهمترین
نقش را ایفا میکنند[ .]25ذکی زاده و همکاران ( )1397هم استقرار
رودباد با سرعت  65متر بر ثانیه در تراز  300هکتوپاسکال در نیمه
جنوبی ایران به همراه تشکیل ناوه سردچالی بر روی خزر را دلیل
رخداد بارشهای سنگین و فراگیر در ایران دانستهاند[.]26
هدف از این پژوهش شناخت الگوهای همدید فشار تراز دریا و
شرایط همدیدی و ترمودینامیکی علل وقوع بارشهای ابرسنگین و
مخاطرهآمیز استان گلستان طی دوره  1970تا  2019است که نتایج
آن به شناسایی عوامل ایجاد اینگونه بارشها در منطقه کمک
میکند.

دید فشار تراز دریا و شرایط همدیدی و ترمودینامیکی علل وقوع بارشهای ابرسنگین
 183تا  2918است که نتایج آن به شناسایی عوامل ایجاد اینگونه بارشها در منطقه

مـیشــود .بــرای انتخاب روزه ــای نماینده طبقات بهدست آمده
ب) اســتــفــاده از دادهه ـ ــای ســطــوح ب ــاال شــامــل دادههـ ــای
از روش همبستگی لوند استفاده شــد .ضریب همبستگی معرف
بــازکــاویشــده مؤلفههای ارتــفــاع ژئوپتانسیل ،فشار سطح دریــا،
درجه همانندی الگوهای دو نقشه با یکدیگر است .میزان ضریب
ب ــاد م ـ ــداری ،ب ــاد نــص ـفالــنــهــاری ،رطــوبــت ویـ ــژه و امــگــا کــه از
همبستگی بین  0/5تا  0/7متغیر است .در این تحقیق روزهای
پنجم ســایــت مــرکــز مــلــی پیشبینیهای مــیــانمــدت
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1
شکل  .1موقعیت جغرافیایی قلمرو پژوهش
پژوهش
شکل  .1موقعیت جغرافیایی قلمرو

بحث و نتایج
در این پژوهش جهت طبقهبندی الگوهای فشار طی روزهای بارش ابرسنگین از روش تحلیل خوشهای حالت  sبا تکنیک ادغام
وارد استفاده شد .نتایج این تحلیل نشان داد که  6الگوی فشار تراز دریا در رخداد بارشهای ابرسنگین منطقه نقش دارند.

1 1

بحث و نتایج

الگوهای فشار تراز دریای روزهای بارش ابرسنگین بهاره
استان گلستان

در این پژوهش جهت طبقهبندی الگوهای فشار طی روزهای
بارش ابرسنگین از روش تحلیل خوشهای حالت  sبا تکنیک ادغام
وارد استفاده شد .نتایج این تحلیل نشان داد که  3الگوی فشار تراز
دریا در رخداد بارشهای ابرسنگین منطقه نقش دارند .الگوهای
بهدست آمــده با روش چشمی و آزمــون و خطا هم بررسی شد تا
بهترین طبقات با کمترین تفاوت درونگروهی و بیشترین تفاوت
و تغییرات برون گروهی انتخاب شوند .در شکل  2و جدول  1دیده
میشود الگوی اول با  8روز ،الگوی دوم با  3روز و الگوی سوم با 4
روز بهترتیب بیشترین نقش را در ایجاد بارشهای ابرسنگین ایفا
کردهاند.

الگوی اول
بــا توجه بــه شکل  3نقشه میانگین فشار تــراز دریــا و ارتفاع
ژئوپتانسیل تــراز  500هکتوپاسکال ،پرفشار هسته ســرد اروپایی
با مرکز بسته  1036هکتوپاسکال بر روی اروپــا با امتدادی شمال
غربی به جنوب شرقی نیمه شمالی ایران را در برگرفته که با فرارفت
هوای سرد بر روی منطقه و کشور در تقابل با هوای گرم ناشی از
کمفشارهای چندهستهای شرق ،مرکز ایران و اطراف دریاچههای
آرال و بالخاش ،شرایط جبههای و شیو شدید فشاری را بر روی
شمال غرب کشور ایجاد کرده است .منطبق بر تراز دریا در تراز میانی
هم قرارگیری پشته ارتفاعی بر روی پرفشار سطح زمین و ناوه مداری
الگوهای بهدست آمده با روش چشمی و آزمون و خطا هم بررسی شد تا بهترین طبقات با کمترین تفاوت درونگروهی و
بر روی کمفشار سطح زمین موجب تقویت جریانهای همگرا و
بیشترین تفاوت و تغییرات برون گروهی انتخاب شوند .در شکل  2و جدول  1دیده میشود الگوی اول با  9روز ،الگوی دوم با
وا گرای فشار بر روی محدوده مطالعاتی و افزایش ناپایداریها شده
 6روز و الگوی سوم با  4روز بهترتیب بیشترین نقش را در ایجاد بارشهای ابرسنگین ایفا کردهاند.
است.

شکل .2درخت خوشه بندی دادههای فشار تراز دریا در روزهای بارش ابرسنگین

شکل .2درخت خوشه بندی دادههای فشار تراز دریا در روزهای بارش ابرسنگین
جدول  .1مشخصات الگوهای فشار بارشهای ابرسنگین استان گلستان

جدول  .1مشخصات الگوهای فشار بارشهای ابرسنگین استان گلستان

الگوهای جوی

الگوهای جوی
الگوی  1پرفشار اروپا -کمفشار شرق ایران و آسیای مرکزی

الگوی  1پرفشار اروپا -کمفشار شرق ایران و آسیای مرکزی
مرکزی
الگوی  2پرفشار روسیه و اروپا -کمفشار پا کستان و ایران
الگوی  6کمفشار جنب قطبی -پرفشار جنوب اروپا
الگوی  3کمفشار جنب قطبی -پرفشار جنوب اروپا

الگوی  2پرفشار روسیه و اروپا -کمفشار پاکستان و ایران مرکزی

میانگین
تاریخ روز
تاریخ روز
میانگین
فراوانی
نماینده
میالدیتاریخ روز
نماینده
بارش روز
تاریخ روزنماینده
میانگین بارشنماینده
بارش الگوها
فراوانی
نماینده
میالدی
الگوها شمسی شمسی

89
4
46
3

33/2
/12/ 23 2918/96/19
1398/12/
27 16892019/03/18
40/449/4
63
1681/96/69 2912/92/18
69/2
1391/03/30
2012/06/19
38/661/1
6116
1634/91/93 1883/96/23
1374/01/07 1995/03/27
31/1

میانگین بارش
روز نماینده

75/2
37
31.3
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شمـاره نوزدهم
بهار و تابستان
1400
دوفصلنامه
پژوهشی

الگوهای فشار تراز دریای روزهای بارش ابرسنگین بهاره استان گلستان

الگوی اول

هکتوپاسکال الگوی
هکتوپاسکال (خط)
ارتفاع ژئوپتانسیل
(رنگ)وو ارتفاع
دریادریا
ترازتراز
فشارفشار
میانگین
شکل .3شکل .3
(خط)اولالگوی اول
500055
ترازتراز
ژئوپتانسیل
(رنگ)
میانگین

نماینده ( 19مارس  )2918گروه اول ،گسترش سامانههای پرفشار
در شکل  4نقشه ترکیبی فشار و جریان باد سطح زمین روز 7
قوی از جانب روسیه و اروپا با راستایی شمال و شمال غربی با عبور از ترکیه و دریای سیاه از گوشه شمال غرب کشور نفوذ
کرده و تا مناطق جنوبی ایران را فرا میگیرد .این سامانههای پرفشار با فرارفت جریان سرد از عرضهای باال با عبور از روی
دریای گرم خزر موجب انتقال هوای سرد و مرطوب به سمت منطقه شده که در تقابل با کمفشارهای چندهستهای مستقر در

شناسایی و تحلیل الگوهای فشار تراز دریای روزهای بارش
ابرسنگین بهاره استان گلستان

با توجه به شکل  6نقشه میانگین فشار تراز دریا و ارتفاع ژئوپتانسیل تراز  399هکتوپاسکال ،پرفشار هسته سرد اروپایی با مرکز
بسته  1962هکتوپاسکال بر روی اروپا با امتدادی شمال غربی به جنوب شرقی نیمه شمالی ایران را در برگرفته که با فرارفت
هوای سرد بر روی منطقه و کشور در تقابل با هوای گرم ناشی از کمفشارهای چندهستهای شرق ،مرکز ایران و اطراف
دریاچههای آرال و بالخاش ،شرایط جبههای و شیو شدید فشاری را بر روی شمال غرب کشور ایجاد کرده است .منطبق بر تراز
دریا در تراز میانی هم قرارگیری پشته ارتفاعی بر روی پرفشار سطح زمین و ناوه مداری بر روی کمفشار سطح زمین موجب
تقویت جریانهای همگرا و واگرای فشار بر روی محدوده مطالعاتی و افزایش ناپایداریها شده است.

الگوی
نماینده
باد(خط)
جریان باد
(رنگ)وو جریان
تراز تراز
فشارفشار
شکل .4
2918 2019
مارسمارس
19 18
اولاول
الگوی
نماینده
(خط)روزروز
دریادریا(رنگ)
شکل .4

در شکل  4نقشه ترکیبی فشار و جریان بــاد سطح زمین روز
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شمـاره نوزدهم
بهار و تابستان
1400
دوفصلنامه
پژوهشی

داده است .مرکز کمارتفاع حاصل از ناوه با  1385ژئوپتانسیل متر با

شناسایی و تحلیل الگوهای فشار تراز دریای روزهای بارش
ابرسنگین بهاره استان گلستان

گرفته روز
هکتوپاسکال
 1999تا
ژئوپتانسیلبر را
هایبر ثانیه
پاسکال
گروهامگا
ترکیبی
نقشه
شکل
حسبسامانه
اول،برگسترش
های)2019
مارس
نماینده18(3
399شها قرار
کانون بار
ترازهایگلستان
رویدرجو استان
ارتفاعبسو شدن
پرفشار و غر
ژئوپتانسیلهترمتر و
میدان با 13
ارتفاع بسته
سامانه ککم
منطبقالفبر) مرکز
شکل (–3
شمالدهد.
نشان می
1683
23ـا بااسفند
2918
مارس
قـ19
شمال و
راستایی
برابراروپـ
روسیه و
جانب
ـوی از
امگای -منفی گسترد
مارتفاع
غربیبربااساس است.
شرقکرده
کشور نفوذ
گوشه
کم سیاه
دریای
عبورالًاز ترکیه و
است .در
میدان کشور
شمال شرقی
بیشتری از
گستره
شده و
شرق و
فراگرفتهشمال
امگایرا مثبت
مابین دو
است که
گرفته
کشور جای
غربشمال
شمالروی
دریا بر
فشار ازتراز
منطبق بر
کام
با
پرفشار
های
ه
سامان
این
گیرد.
ی
م
فرا
را
ایران
جنوبی
مناطق
و تا
تراز
در
سیبری
پرفشار
با
همسو
پرارتفاعی
مرکز
ارتفاع
م
ک
این
شمال
منفی جنوب شرق دریای خزر واقع شده است .گسترش پرفشار سیبری و پرفشار جنوب اروپا با عبور از عربستان تا روی دریای
فرارفت جریان سرد از عرضهای باال با عبور از روی دریای گرم خزر
دریا هوای سرد در عقب ناوه منتقل میکند که شرایط را برای تقویت
عرب ضمن تقویت گردش واچرخندی بر روی دریا موجب تقویت شیو فشاری و در نتیجه گردش چرخندی قویتر واقع بر روی
موجب انتقال هوای سرد و مرطوب به سمت منطقه شده که در
ناپایداریها فراهم میکند؛ اما در تراز  700هکتوپاسکال (شکل –5
ترازکه939
در
کشور
روی
بر
بزرگ
ناوه
یک
به
بود
وارونه
ناو
یک
شبیه
زیرین
سامانهدرتراز
شدههاند
فشارهای هم
شمالی کشور
نیمه
کهشرق
شمال
نیمه و
ای .مستقر
چندهست
تقابل با کم
ج) ناوه واقع بر روی کشور عمیق و گستردهتر شده؛ به طوری
است.بردرروی
گرفتهشدن
غربسو
ژئوپتانسیل متر
دریایبا 1693
شرق ناوه
حاصل از
سمتمرکز
دادهرا ابهست.
شکل
گرم وتغییر
های ب)
هکتوپاسکالن(-3
شمالکمکشور
جنوبی
مرطوب
ایران که جریا
افغانستان بارا در بر
مدیترانه تا شرق
ارتفاع از
است .جریان
همگرایی شدید
ای با
کانون منطق
موجب ایجاد
استاناند،
روانه کرده
ـای وعرب
شمالتر دریـ
منفیناوه تا
جنوبی
هم حد
النهاری
نصف
گستره
شده
گسترده
امگای
میدان
ارتفاع
راستایکم
منطبق بر سامانه
قرار گرفته
بارشهها
گلستان
جو
است.
شده
سنگین
فوق
های
ش
بار
رخداد
و
محدوده
روی
بر
هوا
میزان
ناوه
گستره
و
عمق
افزایش
با
همسو
است.
کرده
پیشروی
بیشتری از شمال شرقی کشور را فراگرفته است .در شمال این کمارتفاع مرکز پرارتفاعی همسو با پرفشار سیبری در تراز دریا
نکته قابل توجه اینکه جریان باد مستقیم از سمت دریــای عرب
بیشینه امگای منفی به  -0/34پاسکال بر ثانیه رسیده که واگرایی
هوای سرد در عقب ناوه منتقل میکند که شرایط را برای تقویت ناپایداریها فراهم میکند؛ اما در تراز  399هکتوپاسکال
با عبور از نیمه شرقی کشور نفوذ و با گردشی چرخندی و مخالف
و صعودی هوای ناپایدار را بر روی جو استان گلستان و شمال شرق
شرایطتر باشده؛ به طوری که از شرق دریای مدیترانه تا شرق افغانستان را در بر
گسترده
(شکل  –3ج) ناوه واقع بر روی کشور عمیق و
عقربههای ساعت هوای گرم دریا را فرارفت کرده که این
کشور تأیید میکند .گردش واچرخندی دریای عرب هم با گردشی
عمق و
افزایش
همسو
است.
پیشروی کرده
عرب
است.جنوبی ناوه تا شمال دریای
شده حد
همراه هم
النهاری
روینصف
راستای
است.
استان
درفشار بر
دما و
گرفتهشدید
تضاد
جریان
ناوه وباتقویت
درون
رطوبت به
تزریق گرما و
واچرخندی به
رویو جو
ناپایدار را
هوای
صعودی
واگرایی و
پاسکال بر ثانیه
حسببه /64
امگایبرمنفی
بیشینه
میزان
گستره
پاسکال-9بر ثانیه و
ترکیبی امگا
های
ناوه نقشه
شکل 5
بر 700
ترازهای
کند .در
کمک می
کشور هم
که شمالی
رسیدهنیمه
چرخندی
18
هکتوپاسکال روز
کشور500
شرق 1000تا
ترازهای
ژئوپتانسیلورا در
ارتفاع
تزریقمرکز
ارتفاع به دو
گردشید) سامانه کم
(شکل -5
ویژه 500
به
گرما و
واچرخندی به
هکتوپاسکال با
دریای عرب هم
واچرخندی
گردش
تأیید میکند.
شمال
استان گلستان
مارس  2019برابر  27اسفند  1397نشان میدهد .بر اساس
شرق دریای
دریای
همشرق
گانه در
شکلشمالی جدا
است399.
شدهویژه
تبدیل به
ترازهایخزر 399و
سیاه.و در
میکند
کمک
کشور
رطوبت به درون ناوه و تقویت جریان چرخندی نیمه ً
( –5الــف) مرکز کمارتفاع بسته با  -15ژئوپتانسیل متر و کامال
غربسو شدن ناوه و مرکز ارتفاع از تراز  1000تا  500هکتوپاسکال
هکتوپاسکال (شکل  -3د) سامانه کمارتفاع به دو مرکز جداگانه در شرق دریای سیاه و شرق دریای خزر تبدیل شده است.
منطبق بر کمفشار تراز دریا بر روی شمال شرق کشور جای گرفته
و ایجاد مرکز ثانویه کمارتفاع در شرق دریــای سیاه موجب تزریق
موجب
سیاه
ریای
د
شرق
در
ارتفاع
کم
ثانویه
مرکز
ایجاد
و
هکتوپاسکال
399
 1999تا
مثبتاز تراز
امگایارتفاع
میدانمرکز
شدندوناوه و
جنوب
منفی
شمال شرق و
سومابین
غرب که
است
بیشتر سرما با عبور از دریای سیاه و خزر و در نتیجه جذب بیشتر
ها در
ش
بار
شدت
افزایش
و
آبی
منابع
از
رطوبت
بیشتر
جذب
نتیجه
در
و
خزر
و
سیاه
دریای
از
عبور
با
سرما
بیشتر
تزریق
شرق دریای خزر واقع شده است .گسترش پرفشار سیبری و پرفشار
رطوبت از منابع آبی و افزایش شدت بارشها در استان گلستان
ترازتقویت
ضمن
عربستان تا
عبور از
استان اروپا با
جنوب
شدیدتر
هکتوپاسکال
500
تراز
در
منفی
امگای
میزان
است.
شده
 399هکتوپاسکال شدیدتر شده و تا  -9/42پاسکال بر ثانیه در شرق خزر
عرب در
دریایمنفی
رویامگای
میزان
شده است.
گلستان
تقویت
موجب
افزایشدریــا
گلستان بر روی
استانواچرخندی
گـوـردش
گلستان
شرقازخزر و
ثانیه در
پاسکال بر
آسیای
استانسرد
پرارتفاع
حاصل
ارتفاعی
 -0/42پربند
شده وو تابرگشت
فشاری وبا درتا خوردگی
طبقشیوشکل 3
است.
یافته
نتیجه گردش چرخندی قویتر واقع بر روی نیمه شمالی کشور هم
افزایش یافته اســت .طبق شکل  5با تا خوردگی و برگشت پربند
مرکزی بر روی ناوه شمال شرق کشور موجب فرارفت بیشتر سرما و رطوبت به سمت منطقه مورد مطالعه و در نتیجه افزایش
شدهاند .سامانه تراز زیرین که شبیه یک ناو وارونه بود به یک ناوه
ارتفاعی حاصل از پرارتفاع سرد آسیای مرکزی بر روی ناوه شمال
 850است.
ترازشده
شها
هکتوپاسکال ( -5ب) تغییر شکل
بار در
مدتکشور
شدتبروروی
بزرگ
8
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شکل .3نقشههای ارتفاع ژئوپتانسیل (خط) و امگا (رنگ) در ترازهای الف ،1999 :ب ،939 :ج ،399 :د 399 :هکتوپاسکال روز نماینده

شکل .5نقشههای ارتفاع ژئوپتانسیل (خط) و امگا (رنگ) در ترازهای الف ،1000 :ب ،850 :ج ،700 :د 500 :هکتوپاسکال روز نماینده الگوی اول
الگوی اول  19مارس 2918
 18مارس 2019

به قرارگیری گردش واچرخندی بر روی عربستان و مناطق مجاور
آن در تراز  850هکتوپاسکال ،دریای سرخ و مدیترانه نقش بسیار
کمی در تأمین رطوبت بارشهای شمال شرق دارند؛ اما در تراز 700
هکتوپاسکال شکل ( –6ج) به دلیل گستردهتر شدن دامنه ناوه و

11

واچرخندی مرکز آفریقا با فرارفت رطوبت از اقیانوس اطلس در
ایــن منطقه دانست که موجب انباشت رطوبت شــده که توسط
جریان چرخندی از نیمه شرقی نــاوه به سمت عرضهای باالتر
یشــود نیمه
و منطقه مــورد مطالعه فــرارفــت شــده اســت .دیــده مـ 
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شکل .6نقشه های شار همگرای رطوبت در ترازهای الف ،0111 :ب ،051 :ج ،011 :د 511 :هکتوپاسکال روز نماینده الگوی اول  00مارس 9102

شکل .6نقشههای شار همگرای رطوبت در ترازهای الف ،1000 :ب ،850 :ج ،700 :د 500 :هکتوپاسکال روز نماینده الگوی اول  18مارس 2019

مرکزی و شمالی دریاهای سرخ ،مدیترانه ،سیاه و خلیجفارس با
الگوی دوم
کمترین میزان رطوبت همسو است که به دلیل قرارگیری گردش
روزهــای همراه با بارش ابرسنگین در الگوی دوم در ماه آخر
واچرخندی بر روی این مناطق مانع از فرارفت رطوبت از منابع آبی
فصل بهار ایــرانزمـیــن به وقــوع پیوستهاند .بدین دلیل شرایط
گفتهشده شدهاند .رطوبت منطقه همگرایی دریای سرخ و خلیج
همدید مسلط در این الگو متفاوتتر از دیگر الگوها بوده؛ بهنحوی
شمـاره نوزدهم
عدن هم بهعنوان سومین منطقه تأمین رطوبت به وسیله گردش
که جریان واچرخندی پرفشارهای هسته سرد قوی از اروپا تا شرق
بهار و تابستان
واچرخندی جنوب عربستان به درون گــردش چرخندی واقــع بر
روسیه را در برگرفتهاند و اثری از کمفشار جنب قطبی و کمفشارهای
1400
روی کشور تزریق و از آنجا به سمت منطقه مورد مطالعه منتقل
آسیای مرکزی در این مناطق دیده نمیشود .در عرضهای جنوبی
دوفصلنامه
پژوهشی
شده است.
هم کمفشارهای چندهستهای مراکز بستهای را بر روی پاکستان،
خلیج فارس و مناطق مرکزی ایران تشکیل دادهانــد که با جریان
گردشی و دمایی متفاوت از پرفشارهای عرضهای بــاال موجب
ایجاد شرایط جبههای و ناپایدار در نیمه شمالی کشور شدهاند.
در این الگو مرکز واچرخند عربستان در تراز میانی جو بر روی نیمه
جنوبی ایــران قرارگرفته که باعث شده نیمه شرقی و جلوی ناوه
ارتفاعی در بهترین موقعیت بر روی نوار شمالی ایران قرار گیرد و
موجب همگرایی جریان هوای گرم و مرطوب باز منابع آبی خزر و
مدیترانه به سمت محدوده مطالعاتی شود (شکل .)8
در تحلیل نقشه ترکیبی فشار تراز دریا و جریان باد سطح زمین
در روز نماینده  19ژوئــن  2012الگوی دوم منطقه فشاری کمتر
از  1000هکتوپاسکال بهعنوان ناحیه کمفشار گسترده در نیمه
شکل  .0مجموع رطوبت ترازهای  1555تا  055هکتوپاسکال روز نماینده الگوی اول  10مارس 2512
جنوبی ایران با شکلگیری جریانی چرخندی بر روی دریاهای گرم
شکل  .7مجموع رطوبت ترازهای  1000تا  500هکتوپاسکال روز نماینده
الگوی اول  18مارس 2019
و مرطوب جنوبی همسو با گــردش واچرخندی حاصل از پرفشار
ســرد مهاجر اروپــایــی ،جــریــان همگرا شــده از روی دری ــای خــزر به
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دوم

همراه با بارش ابرسنگین در الگوی دوم در ماه آخر فصل بهار ایرانزمین به وقوع پیوستهاند .بدین دلیل شرایط همدید
در این الگو متفاوتتر از دیگر الگوها بوده؛ به نحوی که جریان واچرخندی پرفشارهای هسته سرد قوی از اروپا تا شرق
را در برگرفتهاند و اثری از کمفشار جنب قطبی و کمفشارهای آسیای مرکزی در این مناطق دیده نمیشود .در

الگوی دوم

روزهای همراه با بارش ابرسنگین در الگوی دوم در ماه آخر فصل بهار ایرانزمین به وقوع پیوستهاند .بدین دلیل شرایط همدید
مسلط در این الگو متفاوتتر از دیگر الگوها بوده؛ به نحوی که جریان واچرخندی پرفشارهای هسته سرد قوی از اروپا تا شرق
روسیه را در برگرفتهاند و اثری از کمفشار جنب قطبی و کمفشارهای آسیای مرکزی در این مناطق دیده نمیشود .در
تشکیل
بسته وای را بر روی پاکستان ،خلیج فارس و مناطق مرکزی ایران
عرضهای جنوبی هم کمفشارهای چندهستهای مراکز
سمت استان گلستان را تشدید کرده که با تزریق بیشتر رطوبت
ضعیفی دیده میشود که با جریان همگرای حاصل از سامانههای
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ارتفاعمرکز
امگا والگو
وضعیت این
شدهاند .در
کشور
بارش
 2012روز
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موقعیت بر
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ارتفاعی در
جلوی ناوه
نیمه شرقی و
و فرا گیر استان گلستان را نشان میدهد .با توجه به نقشه تراز
است .در تقابل با آن زبانههای پرفشار سرد بزرگ اروپایی با مرکز
گرم و مرطوب باز منابع آبی خزر و مدیترانه به سمت محدوده مطالعاتی شود (شکل .)9
 1000هکتوپاسکال (شکل  -10الف) بر روی منطقه امگای مثبت

بسته  160ژئوپتانسیل متر در جنوب دریاچه بالتیک با امتدادی

در تحلیل نقشه ترکیبی فشار تراز دریا و جریان باد سطح زمین در روز نماینده  18ژوئن  2912الگوی دوم منطقه فشاری
کمتر از  1999هکتوپاسکال بهعنوان ناحیه کمفشار گسترده در نیمه جنوبی ایران با شکلگیری جریانی چرخندی بر روی
دریاهای گرم و مرطوب جنوبی همسو با گردش واچرخندی حاصل از پرفشار سرد مهاجر اروپایی ،جریان همگرا شده از روی
دوم دوم
الگوی
(خط)
هکتوپاسکال
(رنگ) وارتفاع
(رنگ) و
فشار تراز
میانگین
الگوی
(خط)
055هکتوپاسکال
تراز500
ژئوپتانسیل تراز
ارتفاع ژئوپتانسیل
دریادریا
فشار تراز
میانگین
شکل.0شکل.8
دریای خزر به سمت استان گلستان را تشدید کرده که با تزریق بیشتر رطوبت و اغتشاشها همزمان شده است (شکل .)8
19
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در شکل  19وضعیت امگا و ارتفاع ژئوپتانسیل ترازهای  1999تا  399هکتوپاسکال روز نماینده  18ژوئن  2912روز بارش
ابرسنگین و فراگیر استان گلستان را نشان میدهد .با توجه به نقشه تراز  1999هکتوپاسکال (شکل  -19الف) بر روی منطقه
امگای مثبت ضعیفی دیده میشود که با جریان همگرای حاصل از سامانههای جوی حاکم بر روی منطقه همراه شده است .در

شناسایی و تحلیل الگوهای فشار تراز دریای روزهای بارش
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شکل  . 2فشار تراز دریا (رنگ) و جریان باد (خط) سطح زمین روز نماینده الگوی دوم  12ژوئن 2512
شکل  .9فشار تراز دریا (رنگ) و جریان باد (خط) سطح زمین روز نماینده الگوی دوم  19ژوئن 2012
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شکل .15نقشههای ارتفاع ژئوپتانسیل (خط) و امگا (رنگ) در ترازهای الف ،1555 :ب ،005 :ج ،055 :د 055 :هکتوپاسکال روز نماینده
شکل .10نقشههای ارتفاع ژئوپتانسیل (خط) و امگا (رنگ) در ترازهای الف ،1000 :ب ،850 :ج ،700 :د 500 :هکتوپاسکال روز نماینده الگوی
الگوی دوم  12ژوئن 2512
دوم  19ژوئن 2012

اما در ترازهای  700و  500هکتوپاسکال مسیر انتقال رطوبت از دو

شمال غربی به جنوب شرقی تا نیمه شمالی ایران گسترش یافته
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1400
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خزر،از سمت
دوم آن
ترتیبمسیر
گرفته و
هکتوپاسکال850
است؛ اما در تراز
روز وشده
ترازهایاین
ابرسنگین در
ب)رخداد بار
صورتدر
مدیترانه
فارس و
دریای
صورت به
خزرج و د)
(شکل 11
399
399
هایو در
دریایشخزر
رطوبت (شکل
هکتوپاسکال
ایران
توسطمرکز
شدهفارس از
خلیج
مدیترانه و
دریای
پس از عبور
چرخندی
آسیای
فشار در
بسته ک
چندین
بارش –10ب)
های
زبانه
فرارفت
رطوبت
زیرین ازجو
ترازهای
داشتهاند .در
نقش
اینمروز
مرکز در
منطقه
ابرسنگین
تأمین
مرکزی و شرق روسیه شکل گرفته که با یکپارچه و متحد شدن با
با امتداد جنوب غربی به شمال شرقی رطوبت بسته هوا را فراهم
گردش واچرخندی پرارتفاع مهاجر اروپایی با عبور از دریای خزر صورت گرفته است؛ اما در ترازهای  399و  399هکتوپاسکال
کمفشار مرکز ایران و قرارگیری در شرق پشته ارتفاعی موجب تشدید
کرده است.
مسیر انتقال رطوبت از دو جهت صورت گرفته است .یک مسیر آن از غرب ناوه شمال دریای خزر صورت گرفته و مسیر دوم آن
جریان هوا از شمال به جنوب از روی دریا و جریان هوای ناپایدار بر
تـحـلــیــل ن ـق ـشــه م ـج ـمــوع رط ــوب ــت تـ ــرازهـ ــای  1000ت ــا 500
غربیازبه
جنوب
امتداد
با
ایران
مرکز
از
فارس
خلیج
و
مدیترانه
دریای
هکتوپاسکال از
500پس از عبور
چرخندی
است.بهدرصورت
شدهناوه
جنوب
سمت
(شکل
ترازهای  700و
منطقه
ازروی
هکتوپاسکال روز  19ژوئن  2012حاکی از مسیر و منبع رطوبت
سمتاست.
فراهمبهکرده
پشته را
بسته هوا
رطوبت
غرب موج نفوذ
ارتفاعی
نشینی
شرقیبا عقب
شمالج و د)
-10
دریای خزر و سپس منابع آبی جنوبی به سمت منطقه مورد مطالعه
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بیشتر ناوه ارتفاعی با راستایی شمالی-جنوبی بر روی کشور شده؛
طوری که سراسر کشور و مرکز آسیا با شرایط کمارتفاع و جریانهای
چرخندی آن همراه شده است .همزمان با نفوذ این ناوه عمق و
الف
فشردگی خطوط پربندی بر روی دریای خزر شدت زیادی پیدا کرده
و جریان هوای ناپایدار هم غربی-شرقی شده که با تغییر خاستگاه
تامین رطوبت و گرمای جریان هــوای حاکم بر روی شمال شرق
شده است.
در ارزیابی شار همگرای رطوبت روز  19ژوئن  2012مشخص
شد که در ترازهای  1000و  850هکتوپاسکال (شکل  11الف و ب)
دریــای خزر و در ترازهای  700و  500هکتوپاسکال (شکل  11ج و
د) بهترتیب دریای خزر ،خلیج فارس و مدیترانه در تأمین رطوبت
بــارش ابرسنگین منطقه در این روز نقش داشتهاند .در ترازهای
زیرین جو رطوبت فرارفتشده توسط زبانههای گردش واچرخندی
پرارتفاع مهاجر اروپایی با عبور از دریای خزر صورت گرفته است؛

صــورت گرفته اســت .هسته بیشینه رطوبت بر روی ایــران در جو
استان گلستان با بیش از  35گرم بر کیلوگرم دیده میشود .محل
ً
این هسته دقیقا در جایی که جریانهای مختلف به سمت منطقه
ب
همگرا شدهاند ،شکلگرفته که نقش و خاستگاه سامانههای فشار
متضاد را در ایجاد جوی ناپایدار و رخداد بارشهای ابرسنگین به
خوبی نشان میدهد (شکل .)12
الگوی سوم
در الگوی ســوم فشار تــراز دریــا نقش اصلی در انتقال هوای
ناپایدار بر روی منطقه را کمفشار جنب قطبی ایفا میکند .در این
الگو کمفشار جنب قطبی با نفوذ از شمال اروپــا و روسیه با نفوذ
شمال و شمال غربی خود بخش اعظم نیمکره شمالی را در زمان
رخــداد بارشهای ابرسنگین بهاره در بر میگیرد .این نفوذ قوی
کمفشار موجب رانده شدن سامانههای پرفشار سیبری در شرق و
جنب حاره در غرب خود شده و با شیو دمایی و فشاری متضاد ناشی

14

د

ج

ب

الف

شکل .11نقشههای شار همگرای رطوبت در ترازهای الف ،1555 :ب ،005 :ج ،055 :د 055 :هکتوپاسکال روز نماینده الگوی دوم  12ژوئن
ج

2512

د

حلیل نقشه مجموع رطوبت ترازهای  1999تا  399هکتوپاسکال روز  18ژوئن  2912حاکی از مسیر و منبع رطوبت از دریای
خزر و سپس منابع آبی جنوبی به سمت منطقه مورد مطالعه صورت گرفته است .هسته بیشینه رطوبت بر روی ایران در جو
ستان گلستان با بیش از  63گرم بر کیلوگرم دیده میشود .محل این هسته دقیقاً در جایی که جریانهای مختلف به سمت
منطقه همگرا شدهاند ،شکل گرفته که نقش و خاستگاه سامانههای فشار متضاد را در ایجاد جوی ناپایدار و رخداد بارشهای
شکل .00نقشه های شار همگرای رطوبت در ترازهای الف ،0111 :ب ،051 :ج ،011 :د 511 :هکتوپاسکال روز نماینده الگوی دوم  02ژوئن 9109
(شکل 12
هایدهد
نقشهمی
نشان
برسنگین به خوبی
رطوبت).در ترازهای الف ،1000 :ب ،850 :ج ،700 :د 500 :هکتوپاسکال روز نماینده الگوی دوم  19ژوئن 2012
شار همگرای
شکل.11
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 12 2012ژوئن 2512
ژوئندوم
الگوی
نماینده
هکتوپاسکال روز
 1000تا055
 1555تا
رطوبت
شکل  .12مجموع
دوم 19
نماینده الگوی
 500هکتوپاسکال روز
ترازهایترازهای
مجموع رطوبت
شکل .12

از این سامانههای گردشی بزرگ مقیاس به خوبی شرایط جبههای
خــود و همسو با گــردش واچرخندی پرفشار شمال شرقی آفریقا
لگوی سوم را در نوار شمالی کشور تقویت کرده است (شکل .)13
جریان هوای سرد و مرطوب را از روی دریای خزر به سمت منطقه
در تحلیل روز نماینده الگوی سوم فشار تراز دریا در  27مارس
مورد مطالعه فرارفت کرده است .نفوذ قوی کمفشار جنب قطبی
موجبو میکند .در این
ایفا
قطبی
جنب
فشار
کم
را
منطقه
روی
بر
ناپایدار
در الگوی سوم فشار تراز دریا نقش اصلی در انتقال هوای
 1995دیــده میشود که کمفشار جنب قطبی با مرکز بسته 978
عقبنشینی پرفشار جنب حاره به طرف عرضهای پایین
غربیوبه جنوب
اروپاازبا امتداد
قطبیاز باشمال
هکتوپاسکال
شرقینفوذ شمال و شمال غربی خود بخش اعظم نیمکره شمالی را در
روسیه با
شمالشمالاروپا
نفوذ
لگو کمفشار جنب

زمان رخداد بارشهای ابرسنگین بهاره در بر میگیرد .این نفوذ قوی کمفشار موجب رانده شدن سامانههای پرفشار سیبری در
شرق و جنب حاره در غرب خود شده و با شیو دمایی و فشاری متضاد ناشی از این سامانههای گردشی بزرگ مقیاس به خوبی
شرایط جبههای را در نوار شمالی کشور تقویت کرده است (شکل .)16

تقویت شدید جریان همگرا از دریای سیاه و خزر و افزایش اغتشاش
و ناپایداریهای جوی شده است (شکل .)14
در نقشه تراز  1000و  850هکتوپاسکالی (شکل  15الف و ب)
بــر روی جــو منطقه جــریــان همگرای ضعیفی منطبق بــر امگای
مثبت شکل گرفته است .همچنین گستره کمارتفاع جنب قطبی
بیشتر شــده و با غربسو شــدن پرارتفاع جنب حــاره موجب نفوذ
بیشتر ناوه حاصل از کمارتفاع بر روی کشور تا نواحی جنوبی شبه
جزیره عربستان ،تقویت تدریجی مقادیر امگای منفی و در نتیجه
وا گرایی و صعود جریان هوای مرطوب بر روی منطقه شده است.
در ترازهای باالتر مورد بررسی میزان امگای منفی همزمان با افزایش
ی که
عمق و نفوذ ناوه بر روی کشور و منطقه افزایش یافته؛ بهنحو 
در ترازهای  700و  500هکتوپاسکال (شکل  15ج و د) میزان امگای

منفی به بیشتر از  -2پاسکال بر ثانیه رسیده اســت .نکته جالب
ً
اینکه برعکس سایر مناطق کشور که در زمان رخداد بارش دقیقا
در جلوی ناوه قرار گرفتهاند ،در سواحل خزر و ازجمله منطقه مورد
مطالعه در زمان رخداد بارش ابرسنگین در جنوب ناوه ارتفاعی واقع
شدهاند و این شرایط حاکی از آن است که جریانی همگرا در بروز
پدیدههای حدی ناپایدار ازجمله بارش در این مناطق مؤثرتر است.
بررسی نقشههای شار همگرای رطوبت در ترازهای زیرین 1000
و  850هکتوپاسکال (شکل  16الف و ب) نشان میدهد که با نفوذ
جریانهای چرخندی کمارتفاع جنب قطبی و پرارتفاع جنب حاره
با امتداد غرب به شرق بر روی ایــران ،منابع آبی خزر و مدیترانه
بیشترین نقش تأمین رطوبت بارش روز  27مارس  1995را بر عهده
داشتهاند .در تراز  700هکتوپاسکال (شکل  -16ج) بیشترین میزان

شکل .13میانگین فشار تراز دریا (رنگ) و ارتفاع ژئوپتانسیل تراز  055هکتوپاسکال (خط) الگوی سوم
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در تحلیل روز نماینده الگوی سوم فشار تراز دریا در  23مارس  1883دیده میشود که کمفشار جنب قطبی با مرکز بسته 839
هکتوپاسکال از شمال اروپا با امتداد شمال غربی به جنوب شرقی خود و همسو با گردش واچرخندی پرفشار شمال شرقی
آفریقا جریان هوای سرد و مرطوب را از روی در یای خزر به سمت منطقه مورد مطالعه فرارفت کرده است .نفوذ قوی کمفشار
جنب قطبی و عقبنشینی پرفشار جنب حاره به طرف عرضهای پایین موجب تقویت شدید جریان همگرا از دریای سیاه و
ژئوپتانسیل تراز  055هکتوپاسکال (خط) الگوی سوم
است ارتفاع
(رنگ) و
جویدریا
فشار تراز
(شکل .)14
شده
میانگینها
میانگینی
شکل.13.13ناپایدار
شکلو
خزر و افزایش اغتشاش
ژئوپتانسیل تراز  500هکتوپاسکال (خط) الگوی سوم
(رنگ) و ارتفاع
ی تراز دریا
فشار
در تحلیل روز نماینده الگوی سوم فشار تراز دریا در  23مارس  1883دیده میشود که کمفشار جنب قطبی با مرکز بسته 839
هکتوپاسکال از شمال اروپا با امتداد شمال غربی به جنوب شرقی خود و همسو با گردش واچرخندی پرفشار شمال شرقی
آفریقا جریان هوای سرد و مرطوب را از روی در یای خزر به سمت منطقه مورد مطالعه فرارفت کرده است .نفوذ قوی کمفشار
جنب قطبی و عقبنشینی پرفشار جنب حاره به طرف عرضهای پایین موجب تقویت شدید جریان همگرا از دریای سیاه و
خزر و افزایش اغتشاش و ناپایداریهای جوی شده است (شکل .)14
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ابرسنگین بهاره استان گلستان

شکل  .11فشار تراز دریا (رنگ) و جریان باد (خط) سطح زمین روز نماینده الگوی سوم  20مارس 1220

شکل  .14فشار تراز دریا (رنگ) و جریان باد (خط) سطح زمین روز نماینده الگوی سوم  27مارس 1995
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در نقشه تراز  1999و  939هکتوپاسکالی (شکل  13الف و ب) بر روی جو منطقه جریان همگرای ضعیفی منطبق بر امگای
مثبت شکل گرفته است .همچنین گستره کمارتفاع جنب قطبی بیشتر شده و با غربسو شدن پرارتفاع جنب حاره موجب نفوذ
بیشتر ناوه حاصل از کمارتفاع بر روی کشور تا نواحی جنوبی شبه جزیره عربستان ،تقویت تدریجی مقادیر امگای منفی و در
نتیجه واگرایی و صعود جریان هوای مرطوب بر روی منطقه شده است .در ترازهای باالتر مورد بررسی میزان امگای منفی
همزمان با افزایش عمق و نفوذ ناوه بر روی کشور و منطقه افزایش یافته؛ به نحوی که در ترازهای  399و  399هکتوپاسکال
روی جو
منفیمتربهبر ثانیه
کیلوگرم در
د) گرم بر
همگراشده وبا 5
رطوبت
غربی به
جنوب
همگرای رطوبت
نکته شار
است.سمت
رسیدهایران
ثانیهبر روی
پاسکال بر ناوه
مناطق
برعکس بهسایر
جالب اینکه
بیشتر براز -2
میزان امگای
(شکل  13ج
جنوب
به
غربی
شمال
جریان
سمت
شود.
ی
م
دیده
گلستان
استان
زمانتأمین
خزر در
ـای
ـ
دری
نقش
آن
تبع
به
و
یافته
تغییر
شرقی
شمال
کشور که در زمان رخداد بارش دقیقاً در جلوی ناوه قرار گرفتهاند ،در سواحل خزر و ازجمله منطقه مورد مطالعه در
شرقی پس از عبور از دریای سیاه و خزر صورت گرفته که بر شدت
رطوبت حذف و منابع آبی مدیترانه و خلیج فــارس جایگزین آن
رخداد بارش ابرسنگین در جنوب ناوه ارتفاعی واقع شدهاند و این شرایط حاکی از آن است که جریانی همگرا در بروز
رطوبت فرارفتشده افــزوده اســت؛ امــا در تــراز  500هکتوپاسکال
شدهاند.
پدیدههای حدی ناپایدار ازجمله بارش در این مناطق مؤثرتر است.
(شکل  -16د) بهعنوان تراز میانی جو به دلیل نفوذ و عمیق شدن
الف

ب

ج

د

الگوی
نماینده
هکتوپاسکال روز
 ،700د:
 ،850ج:
 ،1000ب:
ترازهای الف:
(رنگ) در
(خط) و
ژئوپتانسیل
10های
نقشه
نماینده
هکتوپاسکال روز
055 500
 ،055د:
 ،005ج:
 ،1555ب:
ترازهای الف:
(رنگ) در
امگاو امگا
(خط)
ژئوپتانسیل
ارتفاعارتفاع
نقشههای
شکل 15شکل
سوم  27مارس 1995
الگوی سوم  20مارس 1220

هکتوپاسکال (شکل  12الف و ب) نشان میدهد که با
شار همگرای رطوبت در ترازهای زیرین  1999و  939ب
بررسی نقشههای الف
نفوذ جریانهای چرخندی کمارتفاع جنب قطبی و پرارتفاع جنب حاره با امتداد غرب به شرق بر روی ایران ،منابع آبی خزر و
مدیترانه بیشترین نقش تأمین رطوبت بارش روز  23مارس  1883را بر عهده داشتهاند .در تراز  399هکتوپاسکال (شکل -12
ج) بیشترین میزان رطوبت همگراشده با  3گرم بر کیلوگرم در متر بر ثانیه بر روی جو استان گلستان دیده میشود .سمت
جریان شمال غربی به جنوب شرقی پس از عبور از دریای سیاه و خزر صورت گرفته که بر شدت رطوبت فرارفتشده افزوده
است؛ اما در تراز  399هکتوپاسکال (شکل  -12د) بهعنوان تراز میانی جو به دلیل نفوذ و عمیق شدن ناوه بر روی ایران سمت

شکل .06نقشه های شار همگرای رطوبت در ترازهای الف ،0111 :ب ،051 :ج ،011 :د 511 :هکتوپاسکال روز نماینده الگوی سوم  90مارس 0225

شکل .16نقشههای شار همگرای رطوبت در ترازهای الف ،1000 :ب ،850 :ج ،700 :د 500 :هکتوپاسکال روز نماینده الگوی سوم  27مارس 1995
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خوبی نشان میدهد .همانطور که در نقشههای باال گفته شد ،در ترازهای مختلف منابع و مسیر تزریق رطوبت هم متغیر شده
است؛ به نحوی که در ترازهای زیرین دریای خزر و سیاه و در ترازهای فوقانی جو هم منابع آبی مدیترانه ،خلیج فارس و عمان
رطوبت بارش ابرسنگین این روز را فراهم کردهاند .بیشترین حجم رطوبت در ترازهای زیرین جو و کمترین مقادیر هم در تراز
 399هکتوپاسکال فرارفت شده است.

1220
500هکتوپاسکال
1000تاتا055
1555
ترازهای
رطوبت
مجموع
شکل.10
مارس1995
20مارس
سوم27
الگویسوم
نمایندهالگوی
روز نماینده
هکتوپاسکال روز
ترازهای
رطوبت
مجموع
شکل.17

جدول  .2شاخصهای ناپایداری روزهای نماینده الگوهای فشار تراز دریای بارشهای ابرسنگین استان گلستان (* :ضعیف :** ،متوسط:*** ،
19
قوی)
روزهای نماینده
 18مارس2019

19ژوئن 2012

 27مارس 1995

Ki

*23/3

*17/5

*12/3

SI - Showalter Index

**3
**2/8
**191
***43/5
**22/7
**28
*4

**1/2
**2/2
*46
**10/2
*17/1
**22
*4/5

**5/3
**3/6
*10
***51/8
*13/9
**26
*4/4

شاخص

KO
)SRH-storm-relative Helicity (0-3 km
)BRN Shear (m²/s²
CT - Cross Totals
JI - Jefferson Index
LI - Lifted Index
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شکل  17مجموع منابع و مسیرهای فرارفت رطوبت به سمت
استان گلستان را در ترازهای  1000تا  500هکتوپاسکال به خوبی
نــشــان م ـیدهــد .هــمــانطــور کــه در نقشههای بــاال گفته شــد ،در
ترازهای مختلف منابع و مسیر تزریق رطوبت هم متغیر شده است؛
به نحوی که در ترازهای زیرین دریــای خزر و سیاه و در ترازهای
فوقانی جو هم منابع آبی مدیترانه ،خلیج فارس و عمان رطوبت
بارش ابرسنگین این روز را فراهم کردهاند .بیشترین حجم رطوبت
در ترازهای زیرین جو و کمترین مقادیر هم در تراز  500هکتوپاسکال
فرارفت شده است.

شناسایی و تحلیل الگوهای فشار تراز دریای روزهای بارش
ابرسنگین بهاره استان گلستان

شاخصهای ناپایداری
جــدول  2وضعیت شاخصهای ناپایداری روزهــای نماینده
الگوهای سهگانه فشار تراز دریا در بارشهای ابرسنگین را نشان
میدهد .طبق جدول فوق مقادیر ا کثر شاخصها از لحاظ شدت در
طبقه متوسط قرار گرفتهاند .این شدت در روزهای نماینده ماه مارس
سالهای  2019و  1995بسیار بیشتر از روز نماینده ژوئن  2012است
که نشان از کاهش شدت ناپایداریها در زمان رخداد بارشهای
ابرسنگین ماههای گرم سال در این منطقه است .شاخص کراس
توتال 2شدت دمای نقطه شبنم بر حسب درجه سلسیوس را نشان
میدهد که در طبقه متوسط و ضعیف دیده میشود .این شاخص

میزان ناپایداری الیه هوا را طی روزهــای نماینده نشان میدهد.
شاخص جفرسون 3هم احتمال رخداد توفان تندری در درون بسته
هوا نشان میدهد که در طی روزهای نماینده در طبقه متوسط قرار
دارد .اختالف بین  4ما و دمای نقطه شبنم در ترازهای  850تا 500
هکتوپاسکال توسط شاخص کا ،5پایداری یا ناپداری بسته هوا با
اندازهگیری حرکات عمودی جو توسط شاخص کو ،6شاخصهای
مهم دیگر از جمله شاخص شولتر ،7شاخص میزان تاوایی درون
بسته هوا 8و شاخص صعود 9شدت ناپایداری را بیشتر در وضعیت
متوسط و میزان حجم ریچاردسون 10اختالف باد تراز پایین با میانی
جو و بزرگی توفان تندری را در شدت قوی نشان میدهد.

نتیجهگیری
هدف این تحقیق شناسایی الگوهای فشار تراز دریای روزهای
بارش ابرسنگین و تحلیل همدیدی و ترمودینامیکی آن طی فصل
بهار (یک مارس تا  30ژوئن) دوره آماری  1970تا  2019است .با
توجه به هدف تحقیق از رویکرد محیطی به گردشی استفاده شد.
بدین منظور با در نظر گرفتن دو شــرط آستانه صــدک  98درصد
و فراگیری بیش از  50درصــد  15روز از شدیدترین و فراگیرترین
بــارشهــا انتخاب شــد .با اعمال روش تحلیل خــوشـهای بر روی

پینوشت
1. Grads

2. ct-cross totals

3. Jefferson Index
4. Ki index
5. ko index

6. SI - Showalter Index

7. Storm Relative Helicity
8. Lifted Index

9. Bulk Richardson Number- BRN shear
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دادههای فشار تراز دریای  15روز بارش ابرسنگین استان گلستان 3
الگوی فشار تراز دریا شناسایی شد.
تحلیل الگوهای فشار تراز دریای نشان داد که طی الگوی اول
استقرار پرفشار بزرگ بر روی اروپا و نفوذ آن بر روی نوار شمالی کشور
و در عرضهای جنوبی هم شکلگیری مراکز چندهستهای کمفشار
بر روی نیمه شرقی ایــران و اطــراف دریاچههای آرال و بالخاش
شیو شدید فشار را به وجود آورده و باعث ایجاد شرایط ناپایداری
در سطح زمین شــده اســت .بیشترین شــدت و مــدت بــارشهــا در
هنگام استقرار الگوی اول بر روی منطقه رخ داده است .در الگوی
دوم تمامی روزه ــای بــارش در مــاه آخــر فصل بهار ایرانزمین به
وقوع پیوسته است .بنابراین شرایط در این الگو متفاوتتر از دیگر
الگوهاست .در الگوی دوم کمفشار گرم پاکستان با امتدادی شرقی
به غربی به صورت چندهستهای پس از عبور از خلیج فارس و نوار
جنوبی ایران تا شمال کشور ترکیه گسترش یافته است .در مقابل
هم مرکز بسته پرفشار سرد اروپایی تا نوار شمالی کشور پایین آمده
و با گردشهای مختلف توانسته موجب فشردگی و باریک شدن
خــطــوط همفشار و تقویت شــرایــط جبههای سطح زمــیــن و بــروز
اغتشاشات جوی شــود؛ اما در الگوی سوم فشار تــراز دریــا سامانه
پرفشار هسته سرد در شمالیترین و دورترین موقعیت نسبت به
کشور و منطقه مورد مطالعه قرار گرفتهاند .بر روی ایران هم سامانه
کمفشار بزرگی مستقر شده که با کمفشار جنب قطبی شمال اروپا
ناحیه کمفشار طوالنی و یکپارچهای ایجاد کرده است .پرفشار سرد
سیبری با قرارگیری در شمال روسیه با گسترش بر روی دریای خزر
شرایط شیو فشاری و همگرایی شدیدی را به وجود آورده است.
کمترین میانگین شدت بارش در الگوی سوم دیده میشود .در هر
 3الگو کمفشار جنب قطبی نقش مهمی در جابهجایی و موقعیت
استقرار سامانههای پرفشار سیبری و اروپایی به سمت عرضهای
جنوبی و نفوذ زبانههای آن به درون ایــران داشته اســت .با این
تغییر در آرایش شرایط فشار به تبع آن شدت وقایع حدی از جمله
بارش ابرسنگین هم تغییر مییابد.
در تحلیل نقشههای ارتــفــاع تــراز میانی جــو هــم شکلگیری
پشتههای بزرگ ارتفاعی بر روی اروپا و روسیه ،نفوذ ناوههای عمیق
از میان آنها و قرارگیری حد جنوبی ناوه با امتداد مداری بر روی نوار
شمالی کشور موجب تشدید همگرایی هوای سرد و مرطوب به سمت
استان گلستان شده است .در بیشتر مواقع وجود ناوهای عمیق و
استقرار نیمه غربی آن بر روی دریــای خزر و سیاه موجب فرارفت
هوای سرد عرضهای باال به سمت عرضهای جنوبی و برخورد آن
با هوای گرم دریای خزر و کسب بیشتر رطوبت شده که در نتیجه آن
منطقه دگرفشار شدیدی را در شمال شرق و شمال ایران ایجاد کرده
است .انطباق نیمه غربی ناوه و راستای مداری آن بر پرفشار سطح
زمین باعث تشدید همگرایی جریان هوای مرطوب به صورت غرب
و شمال غربی به شرقی در نوار شمالی کشور و تقویت ناپایداریها
شــده اســت .هماهنگ با نتایج پژوهش حاضر و مرتبط با نقش
پرفشار سیبری -اروپایی ،کمفشارهای چندهستهای خاورمیانه،
مرکز و شرق ایــران در وقوع بارشهای ابرسنگین استان گلستان
با تحقیق حقیقی و همکاران ( )1396و دارنــد و پژوه ( )2019در

زمینه بارشهای بادوام و فراگیر ایران همسوست[ ]31 ،30تحلیل
نقشههای تابع شار همگرای رطوبت نشان میدهد که بیشترین
حجم رطوبت در ترازهای زیرین جو ( 1000و  850هکتوپاسکال)
و بهترتیب اهمیت توسط دریای خزر ،خلیج فارس ،خلیج عدن،
دریــای عرب و عمان تأمین شده؛ اما در ترازهای میانی و فوقانی
جو ( 700و  500هکتوپاسکال) میزان رطوبت فرارفتشده بسیار
کمتر از ترازهای زیرین جو صورت گرفته و به دلیل گسترش ناوه و
مداری شدن جریان عالوه بر دریای خزر ،منابع آبی سیاه و مدیترانه
جایگزین دریاهای جنوبی در تغذیه رطوبتی بارشهای ابرسنگین
استان گلستان شدهاند.

Taheri, S (2014). Assessment of blocking effects on
rainfall in northwestern Iran. e-book of proceedings, vol
3, pp 127-132.
11. Wang, H., Sun, J., and Zhao, S (2016). The Multiscale
Factors Favorable for a Persistent Heavy Rain Event
over Hainan Island in October 2010. J Meteorol Res,
vol 30, pp 496-512.
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چکیده
امروزه عوامل مختلفی همچون رشد بیرویه جمعیت ،تسطیح زمین و اشغال حریم رودخانهها در کنار عوامل اقلیمی در مناطق
شهری سبب گسترش سیالبهای شهری شده است .شهر ایالم هم از این شرایط مستثنی نیست؛ بهطوری که این پدیده باعث تخریب
و خسارات زیادی به مناطق مسکونی ،راههای ارتباطی ،اراضی زراعی و باغات در طی چند سال گذشته شده است .هدف از این پژوهش
ارزیابی و پهنهبندی محدودههای سیلخیز در شهر ایالم است .بدینمنظور معیارهایی همچون شیب ،ویژگیهای زمینشناسی،
جانگاری ،آبراهه ،خاک و کاربری اراضی انتخاب و توسط تحلیل سلسلهمراتبی و مدل فازی مورد وزندهی و استانداردسازی قرار
گرفتند .در نهایت نقشه پهنهبندی نهایی با همپوشانی نقشههای وزندهیشده برای هر معیار در سامانه اطالعات جغرافیایی تهیه
شد .بررسی و تحلیل نهایی نقشه بهدستآمده بیانگر آن است که نواحی شمال و شمال غرب دارای بیشترین ظرفیت در برابر خطر
سیل هستند .همچنین نتایج نشان داد که از کل مساحت منطقه  0/6درصد در طبقه آسیبپذیری بسیار باال 6/29 ،درصد در طبقه
آسیبپذیری باال 20/92 ،درصد در طبقه آسیبپذیری متوسط 50/23 ،درصد در طبقه آسیبپذیری کم و  21/95درصد در طبقه
آسیبپذیری بسیار کم قرار دارند.

Flood Zoning Using Hierarchical
Analysis and Fuzzy Logic in GIS
Case Study: Ilam City

Kramatolah Ziari*1, Sayyid Abase Rajai2, Rasoul Darabkhani

V

1- professor in Geography and Urban Planning, University of Tehran
2- Assistant Professor in Geography and Urban Planning, University of Tehran
3-D. Student in Geography and Urban Planning, University of Tehran

شمـاره نوزدهم
بهار و تابستان
1400
دوفصلنامه
پژوهشی

تحلیل سلسهمراتبی و منطق فازی در محیط GIS

Abstract
arious factors such as overcrowding, land leveling and occupation of rivers along with climatic factors
in urban areas have caused urban flooding .The city of Ilam is no exception; This has caused a lot of
damage to residential areas, roads, fields and farmlands over the past few years. The purpose of this study
is to evaluate and zoning flood-prone areas in Ilam. For this purpose, criteria such as slope, geological features, topography, streamflows, soil and land use were selected, weighted and standardized by hierarchical
analysis and fuzzy model.Then, zoning map with overlapping the weighted maps for each criterion was prepared in the GIS. Final analysis of the map shows that the north and northwest areas have the highest potential for flood risk. The results also showed that 0.60% of the total area are in very high vulnerability category
and 6.29% in high vulnerability class, 20.92% in the average vulnerability class, 50.23% in low vulnerability
class and 21.95% in the very least vulnerable category.
Keywords: Zoning, Flood, Fuzzy model, GIS, Ilam City
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مخاطرات محیطی هر ساله خسارتهای بسیار فــراوانــی را
در سراسر جهان و ایــران به بار م ـیآورد[ .]1شواهد نشان میدهد
که خسارات ناشی از سیل بیشتر از سایر سوانح طبیعی است[.]2
سیالبهای اخیر بـهوقــو ع پیوسته در بسیاری از مناطق سبب
خــســارتهــای زیـ ــادی بــه بــخــش ک ــش ــاورزی ،شــیــات ،مسکن و
زیــرســاخ ـتهــا ش ــده و بــه ش ــدت روی فــعــالــیـتهــای اجــتــمــاعــی و
اقتصادی تأثیر گذاشته است[ .]4 ،3در طی سالهای  1900تا
 2015میالدی در اثر وقوع سیالبها مرگ  7میلیون انسان و 600
میلیارد دالر خــســارت گ ــزارش شــده اســت .گسترش وقــوع چنین
سوانحی است که ضرورت انجام تحقیقات زیادی را همیشه مطرح
میکند .در این قسمت میتوان به مطالعات طبیبی ( )1384اشاره
کــرد که با استفاده از مــدلهــای منطق بولین و فــازی در سامانه
اطالعات جغرافیایی به مطالعه پهنهبندی تــوان سیلخیزی با
توجه به ویژگیهای زمینریختشناسی حوضه آبریز شهر سبزوار
پرداخت[ .]5در ادامــه میتوان بر مطالعات بهنیافر و همکاران
( )1395تأ کید کرد که آنها به بررسی حساسیت سیالب با استفاده
از روش ایاچپی در شهر شاندیز مشهد پرداختند .عوامل پوشش
گیاهی ،ترا کم زهکشی ،انحنای پروفیل خــاک ،زمینشناسی،
ضریب نگهداشت ،ارتفاع ،بارش ،فاصله از رودخانه و کاربری اراضی
بهعنوان عوامل مؤثر در سیالب شهر شاندیز انتخاب و وزندهی
شدند .پهنههای بحرانی در محدودههای ترا کم روستاها ،فضاهای
تفریحی ییالقی و کاربریهای گردشگری و شبکههای دسترسی به
کالنشهر مشهد هستند .نکته حائز اهمیت اینکه تعرض به بستر
رودخانه از طریق نفوذ مناطق مسکونی به حریم رودخانه و عدم
رعایت اصــول مهندسی و طراحی نامناسب سازههایی مانند پل
باعث تشدید سیل در منطقه هستند[ Srinivasa.]6و Mayaja
( )2016با استفاده از روش ایاچپی به پهنهبندی خطر سیالب در
رودخانه پامپا در هندوستان پرداختند .آنها عوامل تراکم جمعیت،
بارندگی ،کاربری ،خاک ،شیب ،زمینریختشناسی ،ارتفاع و جاده
را بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که ترا کم جمعیت با مقدار
 0/35دارای بیشترن وزن و کمیت جاده با مقدار  0/038دارای
کمترین وزن است[.]7
اما آنچه که بر اهمیت سیالب و وقوع خسارات ناشی از آن در
این مطالعات و یا مطالعات دیگر میافزاید ،قرارگرفتن مرا کز انسانی
و شهری در محدوده سیلخیز است[ .] 8پیچیدگی محیطهای
شهری و زیرساختهای مربوط به زهکشی تأثیر زیادی بر تشکیل
روانابهای سطحی دارد[ .]9سیالب در محدودههای شهری در
سطوح صاف و غیرقابل نفوذ که با سامانه زهکشی مصنوعی توسط
بشر ساخته شده ،با سرعت باال اتفاق میافتد .با توجه به این عامل
حالت شهری باعث ازدیاد حجم ،شدت رواناب و وقوع سیالب در
مناطق پایین دست میشود [ .]10به عبارتی پیچیدگی محیطهای
شهری و زیرساختهای مربوط به زهکشی تأثیر زیادی بر تشکیل
روان ــاب سطحی دارد[ .]9بنابراین بــا تــوجــه بــه شــرایــط توسعه
نامناسب شهری در بیشتر مناطق از یکسو و ماهیت غیرمترقبه

بــودن سوانح طبیعی همچون سیل ،لــزوم اتخاذ سریع و درست
تصمیمها ،اجــرای عملیات ،بهکارگیری مدلها و مبانی نظری
بسیار احساس میشود .بهکارگیری علومی مانند تکنیک سنجش
از راه دور ،سامانه اطالعات جغرافیایی و روشهای تصمیمگیری
سلسلهمراتبی به برنامهریزان کمک خواهد کرد[ ]10تا با ارزیابی
سریع از ظرفیت خطرات طبیعی از جمله سیل در جهت کاهش آثار
زیانبار ناشی از آن اقدام کنند.

مبانی نظری
شـهــر اث ــر مــانــدگــار تــاریـخــی و واح ــد جـغــرافــیــایــی و اجتماعی
تــکــامـلپــذیــر اس ـ ــت[ ]11کــه بــا گـسـتــرش بـعــد کــال ـبــدی و مسئله
شهرنشینی و همچنین افزایش تدریجی تعداد شهرها در جهان و
تداوم بارگذاریهای محیطی و اقتصادی بر بستر آنها لزوم توجه
بیشتر به آنها را ضروری ساخته است[ .]12در واقع شهر بهعنوان
یک منبع توسعه[ ]13نیازمند مدیریتی پویا در تمامی ابعادش
اســت .یکی از موضوعات مهمی که بیشتر شهرهای بــزرگ جهان
با آن روبهرو هستند ،موضوعات سوانح طبیعی است[ .]14سوانح
طبیعی ،پدیدهای طبیعی است که در محدوده سکونت بشر اتفاق
افــتــاده و زندگی او را تهدید ک ــرده[ ]15و از طــرف دیگر موجبات
تضعیف و نابودی توانمندیهای اقتصادی ،اجتماعی و فیزیکی
مانند خسارات جانی و مالی ،تخریب تأسیسات زیربنایی و کاهش
زمینههای اشتغال در جامعه خواهد شد[ .]16بنابراین شناخت
و ایجاد ظرفیت بــرای مقابله با مخاطرات طبیعی بــرای جوامعی
که بهطور فزاینده با بالیای طبیعی مواجه هستند[ ،]17بهعنوان
پایهای برای توسعه راهبردهای مقابله با ضرورتهای ویژه ،جهت
تخصیص منابع ،اولویتها و استانداردها در تأمین امنیت عمومی
مهم و ضروری خواهد بود[.]18
در مــیــان بــایــای طبیعی ،شناخت سیل بــه ع ـنــوان یکی از
بزرگترین مخاطرات طبیعی که هر ساله خسارتهای سنگینی را
به جوامع مختلف تحمیل میکند ،مورد توجه قرار میگیرد .وقوع
ً
سیل معموال در نتیجه وضعیتی خــاص ،شدت زیــاد بارندگی و یا
تغییرات محیط جغرافیایی بهوقوع می پیوندد که اغلب تشخیص
ارتباط بین این شاخصها دارای اهمیت است[ .]19با تمامی این
تفاسیر باید توجه داشت که سیالب پدیدهای است که دلیل اصلی
آن عوامل طبیعی بوده؛ اما دخالتهای بشری از قبیل تغییر کاربری
زمین ،تخریب پوششگیاهی و خاک ،تجاوز به حریم رودخانهها
بدون شناخت و توجه به شرایط هیدرولوژیکی و دینامیکی رودخانه
موجب افــزایــش خــســارات جــانــی ،مالی و زیربنایی میشود[.]8
باید توجه داشت که پدیدههای جانگاری و زمینریختشناسانه
همیشه اسباب گسترش شهر را فراهم نمیآورند و گاهی هم به
عنوان تنگناها در توسعه شهری مطرح میشوند[]20و[ .]21در
این صورت متاسفانه شهرها به گونهای گسترش پیدا میکنند که
محدودیتهای جانگاری و زمینریختشناسانه زیادی را فدای
توسعه خود میکنند[ .]22بنابراین اقداماتی در چارچوب شناسایی
مناطق خطر سیل در نواحی سیلخیز و درجهبندی این مناطق از

لحاظ خطر سیلخیزی در راستای برنامهریزی برای توسعه بهینه
و خطرات ناشی از سیل مورد توجه قرار میگیرد.

محدوده مورد مطالعه
شهر ایالم با مساحت  14کیلومتر مربع در شمال استان ایالم قرار
گرفته و موقعیت جغرافیایی آن بین  46درجه و  26دقیقه طول
شرقی و  32درجه و  38دقیقه عرض شمالی واقع شده است .این
شهر از شمال به شهرستان ایــوان و چــرداول ،از شرق و جنوب به
شهرستان شیروان و درهشهر ،از جنوب و جنوب غربی به شهرستان
مهران و از غرب به عراق محدود است[ .]23شهر ایالم با  4منطقه
و  14ناحیه شهری دارای  175هزار نفر جمعیت است .شهر ایالم
دارای ویژگیهایی مانند وجود ارتفاعات در شرق ،غرب و شمال،
اخــتــاف درج ــه ح ــرارت و بــارنــدگــی در بخشهای شمالی ،آب و
ً
هوای نسبتا سرد و زمستان طوالنی است .بر اساس آمار و اطالعات
ثبتشده در ایستگاه سینوپتیک ایالم متوسط بارندگی ساالنه این
ایستگاه  331میلیمتر است .سامانههای جوی مختلفی مانند توده
هوای غربی از دریای مدیترانه و سیاه ،جریانهای سودانی ،دریای
سرخ ،صحرای عربستان و تودههای شمالی از مناطق سیبری به
ترتیب باعث بارندگی در پاییز و زمستان ،کاهش رطوبت در تابستان
و یخبندان در شمال استان میشوند .بارندگی ساالنه از یکسو و
نقش استان بهعنوان یکی از زهکشهای مهم آبهای سطحی
سلسله جبال زا گرس از سوی دیگر ،موجب پیدایش رودخانههای
زیادی در استان شده است.
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روش تحقیق بر اساس هدف از نوع کاربردی و از نظر ماهیت
توصیفی و تحلیلی اس ــت .روش گـ ــردآوری اطــاعــات بــر اســاس
مطالعات کتابخانهای ،میدانی ،دادههای فضایی محدوده مورد
مطالعه و پرسشنامههاست .ابتدا محدوده مورد مطالعه مشخص
شــده و شناسایی حــوضـههــا و وضعیت عــوامــل م ــورد تــوجــه قــرار
میگیرد .در پهنهبندی سیالب عوامل زیــادی باید در نظر گرفته
شود که هر کــدام با درجههایی دارای اهمیت متفاوتی هستند،
اما با توجه به محدودیتهایی که در تهیه برخی از الیهها وجود
داشت و محدودیتهایی که به خاطر طوالنی بودن فرآیند مدل
وجود دارد ،استفاده از الیههای اطالعاتی فراوان باعث پیچیدگی
بیش از اندازه مدل ،هزینه و زمان طوالنی در تحلیل و پردازش مدل
میشود[ .]24بنابراین با توجه به این محدودیتها و تجارب قبلی
عواملی که بیشترین تأثیر را بر رخداد سیالب در شهر ایالم و انطباق
بیشتری با مدلهای موردنظرمان داشتهاند ،انتخاب شدهاند.
در این پژوهش  6الیه مؤثر در پهنهبندی سیالب شامل شیب،
آبراهه ،جانگاری ،ویژگیهای زمینشناسی ،خاک ،کاربری اراضی
تهیه و طبقهبندی شدند .بعد از شناسایی الیههای مؤثر الزم است
که مراحل روش انجام تحقیق به شرح زیر مورد توجه قرار گیرد:
 تعریف معیارهااولین قــدم در ارزیــابــی چندمعیاری ،تعریف معیارها و ایجاد
ماتریس ارزیــابــی اســت .با توجه به موضوع و هــدف تحقیق که

تعیین مناطق با خطر بسیار بــاال تا بسیار کم سیل در شهر ایالم
است ،انتخاب معیارها بر اساس تجارب مطالعات قبلی و نظرات
کارشناسان به شرح زیر صورت گرفته است:
معیار شیب نقش زیادی در هدایت و سکون آبهای سطحی
دارد .بدینترتیب با افزایش و کاهش مقدار شیب در یک محل
میتوان محل جمع شدن یا حرکت روانابها را تعیین کرد .عامل
شیب با پدیده سیالب رابطه معکوس دارد؛ بهشکلی که با کاهش
مقدار شیب خطر سیالب افزایش مییابد و بالعکس .سازندهای
زمینشناسی و پهنههای خــاک بــا توجه بــه نفوذپذیر بــودن یا
نبودنشان در هدایت یا جذب آبهای سطحی نقشی اساسی دارند.
از سوی دیگر ،سیل تأثیر اساسی در فرسایشپذیری سازندها دارد.
عامل ارتفاع با تأثیر روی مقدار و نوع بارندگی ،میزان تبخیر ،تعرق
و وضعیت پوشش گیاهی بر روی رواناب تأثیرگذار است .آبراههها
بهعنوان بستر عبور آبهای ناشی از بارندگی عامل مهمی هستند
توساز در پیشبینی
که شناسایی ترا کم و میزان فاصله آنها از ساخ 
و کاهش خسارات سیالبها مؤثر است .معیار کاربری اراضــی که
بیانگر نوع استفاده از سطح زمین است ،میتواند عاملی تأثیرگذار در
کند یا تند کردن شدت سیالب باشد.
 وزندهی الیههابــا توجه اثــر و اهمیت هــر یــک از عــوامــل مؤثر بــر پهنهبندی
سیلخیزی ،الیههای موردنظر بر اساس مدل کمی-کیفی فرآیند
سلسلهمراتبی وزندهی شدند .فرآیند تحلیل سلسلهمراتبی مبتنی
بــر مقایسههای زوجــی اســت کــه شامل عنصر ،هــدف ،معیارها،
مشخصهها و گزینههای احتمالی است[ .]25تحلیل سلسلهمراتبی
ارائهدهنده روشی برای طبقهبندی گزینهها در آخرین سطح است
که این طبقهبندی منتج از تعیین ارجحیت بین معیارهاست[.] 26
این مدل در اجرا از  3مرحله یا گام اصلی شامل ایجاد مقایسههای
زوجی ،محاسبه وزن معیارها و تخمین نرخ سازگاری تشکیل شده
است .برای انجام مقایسههای زوجی در مدل از مقیاس عددی یک
تا  9استفاده میشود .عدد یک نشاندهنده اهمیت برابر معیارهای
مــورد مقایسه و عدد  9نشاندهنده باالترین اهمیت اســت .نرخ
ســازگــاری هم که مقدار آن باید کمتر از  0/1باشد ،نشاندهنده
درستی مقایسههای انجام شده است.
استانداردسازی در مدل فازیدر اسـ ــتـ ــانـ ــداردسـ ــازی ک ــوش ــش ب ــر ایـ ــن اسـ ــت ک ــه مــقــادیــر
انــدازهگــیــریشــده از مـعــیــارهــا را کــه ممکن اس ــت در واحــدهــای
انــدازهگــیــری و دام ـن ـههــای مـتــفــاوت بــه ثـبــت رس ـیــده بــاشــد را با
دامنههای همسانی  0تا  1جابهجا کنند .تابع عضویت برابر()1
نشاندهنده عضویت کامل در مجموعه و مقدار ( )0نشاندهنده
عضویت نداشتن کامل عنصر در مجموع اســت .بنابراین قبل از
اجرای مدل فازی نیاز است که برای هر یک از الیههای اشارهشده،
در فوق توابع عضویت تعیین شود و ارزش الیهها در بــازهای بین
 0و  1قــرار گــیــرد .ایــن ســازوکــار بــرای اســتــانــداردســازی نقشههای
زمینشناسی ،ارتفاع ،آبراهه ،خاک ،شیب و کاربری بهکارگرفته
شده است .برای استانداردسازی الیههای موردنظر ابتدا با دادن
شمارههای عددی بین  0تا  1به الیههای برداری ،این الیهها را به

ً
از نظر شیب بستر ایالم در شیبهای تقریبا بین صفر تا  15درصد
الیههای رستری تبدیل و سپس با استفاده از مدل فازی با ارزش
استقرار یافته است.
 0تا  1فازی میشوند .هر چه ارزش الیه اطالعاتی به یک نزدیکتر
طبق بررسیهای صورتگرفته در منطقه مورد مطالعه ،شیب
باشد ،ظرفیت بیشتری برای رخداد سیل وجود دارد و همینطور
در تمامی جهات وجود دارد .ولی افزایش شیب در محدوده شهر به
برعکس .بعد از تهیه نقشههای وزندهیشده و تحلیل معیارها،
سمت شمال و شرق بیشتر از سایر جهات است .هر چه شیب کمتر
مرحله نهایی مشخص کــردن پهنههای نهایی سیلخیزی در
باشد ،امتیاز بیشتری دارد و شیبهای باالی  15درصد کمترین
منطقه مورد مطالعه با همپوشانی الیهها بهدست میآید.
امتیاز را دارا هستند .میزان اهمیت شیب کمتر از  5درصد 0/54 ،و
 تلفیق و همپوشانی الیههابیش از  15درصد  0/02درصد است.
در حــال حاضر ،سامانه اطــاعــات جغرافیایی ( )GISطیف
گستردهای از امکانات تحلیل فضایی ،تحلیل ناحیهای و تحلیل
ویژگیهای زمینشناسیشبکه را بر روی الیههای موضوعی مختلف فراهم کرده است؛ اما
ویژگیهای سنگ و اثرپذیری آن در رخنمون سطحی زمین
اغلب به منظور رسیدن به پارامترهای مورد نیازی که بر اساس آن
تغییرات زیادی را به وجود میآورد .میزان نفوذپذیری که هر دسته
تصمیمگیری صورت میگیرد ،ضروریست که تحلیل فضایی یا سایر
از سنگها در برابر سیل نشان میدهند با یکدیگر متفاوت است.
محاسبات با مدلهای خارجی ارتباط یابد[ .]27بدینمنظور در
در جــدول  1سعی شده که مقدار نفوذپذیری سنگها در منطقه
مراتبی (
سلسله
تحلیل
این تحقیق از مدل
دهی
استفادهبرای
ازی)AHP
جغرافیاییدهد،
جدول  1نشان می
طورکه
ن
هما
شوند.
دهی
ن
وز
مطالعه
مورد
شدهوزونبا تلفیق الیههای وزندهیشده در قالب سامانه اطالعات
مدل ف
توسط
استانداردسازی
و اســتــانــداردســازی تــوســط مــدل ف ــازی اســتــفــاده شــده و بــا تلفیق
سطح زیــادی از سازندهای منطقه در دسته نفوذپذیری زیاد قرار
دارند.مشخص شد.
نقشهتا بیشترین
جغرافیاییترین
خیزی از کم
سامانه سیل
قالبمحدوده
نهایی
پهنهیبندی
اطالعات
شده در
نقشهنده
الیههای وز
پهنهبندی نهایی محدوده سیلخیزی از کمترین تا بیشترین
جدول  :1میزان نفوذپذیری آب در سازندهای زمینشناسی شهر
ایالم
مشخص
شد.های تحقیق
یافته

یافتههای تحقیق

زمینشناسی

وزن

ضریب همبستگی

 وضعیت شیب0/15
نفوذپذیری کم
 وضعیت شیب0/28
نفوذپذیری متوسط
به
متعادل
شیب
کثر
حدا
که
ـت
ـ
اس
ـادآوری
ـ
ی
به
الزم
0/01شیب
درصد است ].[99
20
تا
20
شهری
توسعه
منظور
به
متعادل
شیب
حداکثر
که
است
یادآوری
به
الزم
ابتداابتدا
در در
0/57
نفوذپذیری زیاد
منظور توسعه شهری  10تا  15درصد است [ .]28شیب سطح شهرها
1
مجموع

سطح شهرها به ویژه شیبهای بحرانی مشکالتی نظیر دشواری حملونقل درون شهری ،حرکات دامنهای و وقوع

به ویــژه شیبهای بحرانی مشکالتی نظیر دش ــواری حملونقل
ایالم27
بستردارد [
شیبدنبال
سیل را به
دنبالدامنه
حرکات
در].شیبهای تقریباً بین صفر تا  20درصد استقرار یافته است.
وقوعاز نظر
ای] و.[97
دارد
شهری،را به
درون سیل
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شکل  :1نقشه وزندهیشده شیب شهر ایالم
شکل  :2نقشه وزندهیشده شیب شهر ایالم

با توجه به اینکه شهر ایالم بر روی منطقه زا گرس چینخورده
واقع شده ،سنگهای موجود در آن از نظر زمینشناسی شامل آهک،
سنگ آهــک مــارنــی ،شیل ،ذخایر تراسی و مخروطه افکنههای
کوهپایهای است .به دلیل توسعه فیزیکی شهر بر سازندهای آبرفتی
و سست ،انتظار فرونشست در مرکز و مناطق جنوبی و جنوب غربی
شهر دور از انتظار نیست.
 ویژگیهای جانگاریهدف مطالعه ویژگیهای جانگاری در این بخش تعیین میزان
تخیله آبهای سطحی است .مطالعات و عکسها نشان میدهند
که ایالم از همه جهات با ارتفاع محصور شده است .این شهر از نظر

سطوح ارتفاعی در محدوه ارتفاعی  1250متر در جنوب و جنوب
غرب تا  1550متر در شمال و شمال شرق امتداد مییابد.
همانطورکه نقشه جانگاری نشان مـیدهــد ،بیشتر اراضــی
محدوده مــورد مطالعه بین سطوح ارتفاعی  1100-1500متر قرار
دارند .با توجه به نیاز تخلیه آبهای سطحی بهخصوص در مواقع
سیالب تقسیمبندی گروههای ارتفاعی انجام و امتیازدهی شده
است.
 خاکبا معرفی و شناسایی پهنههای خاکی موجود در منطقه مورد
مطالعه میتوان از میزان نفوذپذیری آب در مواقع سیالبی آ گاهی
یافت .پهنههای موجود در منطقه شامل تیپ کــوههــا ،تپهها،

زمیننشناسی
یی
ویژگ
وزنیدهی
نقشه
شکل :2شکل 9
ایالمایالم
شهرشهر
شناسی
های زمی
های
شدهویژ گ
شده
نده
نقشه :وز

با توجه به اینکه شهر ایالم بر روی منطقه زاگرس چینخورده واقع شده ،سنگهای موجود در آن از نظر
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زمینشناسی شامل آهک ،سنگ آهک مارنی ،شیل ،ذخایر تراسی و مخروطه افکنههای کوهپایهای است .به دلیل
توسعه فیزیکی شهر بر سازندهای آبرفتی و سست ،انتظار فرونشست در مرکز و مناطق جنوبی و جنوب غربی شهر

 ویژگیهای جانگاریهدف مطالعه ویژگیهای جانگاری در این بخش تعیین میزان تخیله آبهای سطحی است .مطالعات و عکسها
نشان میدهند که ایالم از همه جهات با ارتفاع محصور شده است .این شهر از نظر سطوح ارتفاعی در محدوه
ارتفاعی  2900متر در جنوب و جنوب غرب تا  2000متر در شمال و شمال شرق امتداد مییابد.
11

شکل  :3نقشه وزندهیشده ویژ گیهای جانگاری شهر ایالم
شکل  :2نقشه وزندهیشده ویژگیهای جانگاری شهر ایالم

همانطورکه نقشه جانگاری نشان میدهد ،بیشتر اراضی محدوده مورد مطالعه بین سطوح ارتفاعی  2200-2000متر
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دور از انتظار نیست.

 آبراههفــاتهــا ،تــراسهــای بــاالیــی ،دشـتهــای سیالبی ،اراضــی پست،
ً
شکل حــوزه آبریز منطقه مــورد مطالعه تقریبا گرد و  2مسیل
واریزههای بادبزنی شکل سنگریزهدار ،آبرفتهای بادبزنی شکل و
اصلی آن از ارتفاعات سرچشمه میگیرد و از درون شهر عبور میکند
سنگریزهدار است.
و در نهایت از سمت جنوبغربی منطقه خارج میشود .در صورت
جدول  :2میزان نفوذپذیری آب در پهنههای خا کشناسی شهر
ایالم
ایالمهای شدید این عوامل منجر به کوتاهی زمان
شهرش
شناسیو بار
خاکرگبار
جدول  :9میزان نفوذپذیری آب در پهنههرهایگونه
همبستگیسطوح نفوذناپذیر شهری موجب شکلگیری
ضریببه همراه
وزنتمرکز شده و
خاکهمبستگی
ضریب
وزن
خا ک
0/29سیالب و آب گرفتگی مسیلهای شهری مـیشــود .ایــن شرایط
نفوذپذیری بسیار کم
 0/38نفوذپذیری بسیار کم
غیرقابل نفوذ بــودن زمینها به دلیل سطوح آسفالتی،
همراه
به
0/29
نفوذپذیری کم
0/09
0/98
نفوذپذیری کم
0/28نابودی پوشش گیاهی و توجه نکردن به شیب مناسب کانالهای
0/19
نفوذپذیری متوسط
متوسط
نفوذپذیری 0/02
0/24انتقالی دفــع آبهــای سطحی به شــدت در احتمال سیلخیزی
نفوذپذیری زیاد
 0/14نفوذپذیری زیاد
2تأثیرگذار خواهد بود .با عنایت به موارد گفتهشده ،هر چه فاصله
1
مجموع
مجموع
از آبراهها بیشتر باشد ،شرایط مساعدتری برای شهر خواهد بود و
متأسفانه در شهر ایالم این شرایط کمتر لحاظ شده است.

این عوامل منجر به کوتاهی زمان تمرکز شده و به همراه سطوح نفوذناپذیر شهری موجب شکلگیری سیالب و آب
گرفتگی مسیلهای شهری میشود .این شرایط به همراه غیرقابل نفوذ بودن زمینها به دلیل سطوح آسفالتی ،نابودی
پوشش گیاهی و توجه نکردن به شیب مناسب کانالهای انتقالی دفع آبهای سطحی به شدت در احتمال سیلخیزی
تأثیرگذار خواهد بود .با عنایت به موارد گفتهشده ،هر چه فاصله از آبراهها بیشتر باشد ،شرایط مساعدتری برای
شهر خواهد بود و متأسفانه در شهر ایالم این شرایط کمتر لحاظ شده است.
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 آبراههشکل حوزه آبریز منطقه مورد مطالعه تقریباً گرد و  9مسیل اصلی آن از ارتفاعات سرچشمه میگیرد و از درون شهر
عبور میکند و در نهایت از سمت جنوب غربی منطقه خارج میشود .در صورت هر گونه رگبار و بارشهای شدید
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شکل  :5نقشه وزندهیشده فاصله از آبراهه برای شهر ایالم
شکل  :0نقشه وزندهیشده فاصله از آبراهه برای شهر ایالم

نــوع شکل آبراههها و جهت آن در شهر ایــام به همراه نبود
سامانه کارآمد در هدایت آبهــای سطحی و مسیل اصلی شهر،
بیتوجهی به مسائل دفع آبهــای سطحی در گذشته و حال به
همراه توجه نداشتن به حریم و مسیر آبراهههای فصلی در مرزهای
آبخیز و مسدود شدن آنها در اثر ساختوسازهای نادرست و ...
سبب شده که آبراههها در مواقع سیل کارایی مؤثری را ایجاد نکند.
 کاربری اراضیمناطق نفوذپذیر و نفوذناپذیر شهر ایالم و نوع کاربری آنها
نقش اســاســی را در تولید سیالب و بــه تبع آن خطر بــروز سیالب
ایفا میکنند .احتمال بــروز سیالب در منطقه شهری به دلیل باال
بودن سطح مناطق نفوذناپذیر در سطح شهر و همچنین به دلیل
نابودی مناطق نفوذپذیر بر اثر توسعه شهری بیشتر شده است.
بدینمنظور برای تعیین مناطق نفوذپذیر و ناپذیر الزم است که
اطالعات کاربری شهر ایالم و نقشه مربوطه آن تهیه شود.
بــر اس ــاس بــررســی ص ــورت گــرفــتــه ،نتایج حــاکــی از آن است
بیشترین درصد تیپ اراضی مختص به تیپ بایر و کشاورزی است.
جدول  :3وزنبندی انواع کاربریهای شهر ایالم
کاربری اراضی

وزن

جنگلی زراعی
زراعی
بایر
جنگل انبوه
جنگل پرا کنده
درختچهای
مسکونی
مجموع

0/06
0/31
0/04
0/28
0/19
0/09
0/03
1

بنابراین حفظ این اراضی در مواقع سیل با اتخاذ تصمیمات درست
بسیار ضروری خواهد بود.
 پهنهبندی نهایی سیل شهر ایالموزن نهایی معیارهای مورد بررسی در جدول زیر آورده شده
است .با توجه به نتایج بهدستآمده همانگونه که در نقشه نهایی
هم پیداست ،محدوده شهری مــورد نظر از نظر آسیبپذیری از
کمترین تا بیشترین مــورد تقسیمبندی واقــع شده اســت .از کل
مساحت منطقه مــورد مطالعه  176هــزار و  659مترمربع (0/6
درصــد از کل مساحت منطقه) در طبقه آسیبپذیری بسیار باال،
یــک میلیون و  851ه ــزار و  380مترمربع ( 6/29درص ــد از کل
مساحت منطقه) در طبقه آسیبپذیری باال 6 ،میلیون و  155هزار
و  6155مترمربع ( 20/92درصد از کل مساحت منطقه) در طبقه
آسیبپذیری متوسط 14 ،میلیون و  776هــزار و  455مترمربع
( 50/23درصد از کل مساحت منطقه) در طبقه آسیبپذیری کم و
 6میلیون و  457هزار و  318مترمربع ( 21/95درصد از کل مساحت
منطقه) در طبقه آسیبپذیری بسیار کم قرار دارند.
جدول :4وزن نهایی معیارهای مورد بررسی شهر ایالم
معیار

وزن

شیب
فاصله از آبراهه
کاربری اراضی
ارتفاع
زمینشناسی
خا ک

0/19
0/28
0/13
0/18
0/04
0/18

مجموع

1

ضریب همبستگی

0/03
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شکل  :6نقشه وزندهیشده کاربری اراضی شهر ایالم
شکل  :6نقشه وزندهیشده کاربری اراضی شهر ایالم

بر اساس بررسی صورت گرفته ،نتایج حاکی از آن است بیشترین درصد تیپ اراضی مختص به تیپ بایر و کشاورزی است .بنابراین

تلقیق الیهها
اساس
ایالم بر
شهر
بندیسی
بندی
نقشه پهن
تلقیق الیهها
اساس
ایالم بر
خیزیشهر
لخیزی
سیل
نقشههپهنه
شکل :7شکل :7
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پدیده
کم در
متوسط و
کافیبا خطر
نواحی
منطقه را
شترین
دهد بیبیش
بررسیـها
نقشه و
همانـهطورکه
میدهــد
نشانم ـی
ـشــان
ـررسـیهــا ن
نقشه و بـ
هــمــانطــورکـ
ریختشناسانه
برابرزمین
شرایط
تقابل با
درست در
زمین
ترین مساحتنبودن
مساحت منطقه را نــواحــی بــا خطر متوسط و کــم در بــرابــر پدیده
خود هم قرار دارد ،الیههای اطالعاتی معیارها تهیه و تجزیهوتحلیل
سیلخیزی تشکیل داده است؛ اما نواحی با خطر بسیار باال و باال هم مساحت قابل توجهی از منطقه را تشکیل دادهاند.
سیلخیزی تشکیل داده است؛ اما نواحی با خطر بسیار باال و باال
آنها با همپوشانی در محیط  GISصورت گرفت .بر اساس جدول
نقشه نهایی پهنههای ظرفیت سیلخیزی میتوان
بندی
اند :0.مساحت و درصد طبقاتوزن
هم مساحت قابل توجهی از منطقه را تشکیل داده
پذیر وشهر ایالم
آسیب
جدول
اشاره داشت که با وجود اینکه بیشترین مساحت منطقه را نواحی
جدول  :5مساحت و درصد طبقات آسیبپذیر شهر ایالم
مساحت
درصد
خطر به متر
مساحت
شرح
طبقه آسیبپذیری
کلخیزی تشکیل داده ،اما
سیل
برابرازپدیده
مربع کم در
متوسط و
با
مساحت به متر درصد از مساحت
0/60
276608
بسیار باال
2
شرح
طبقه آسیبپذیری
نواحی با خطر بسیار باال و باال هم مساحت قابل توجهی از منطقه
کل
مربع
6/98
2902290
باال
9
را تشکیل دادهانــد .یعنی با تعیین مقدار مناطق آسیبپذیر بسیار
0/60
176659
بسیار باال
1
90/89
6200228
متوسط
2
باال ،باال ،متوسط بسیار کم و کم در منطقه مورد مطالعه مشخص
6/29
1851380
باال
2
00/92
24776400
کم
4
مـیشــود کــه شهر ایــام مستعد بــروز سیالب اســت .نتایج تحلیل
20/92
6155139
متوسط
3
92/80
6407229
بسیار کم
0
ناحیهای که حاصل همپوشانی نقشه نهایی با نقشههای مربوط
50/23
14776455
کم
4
200/00
98426802
جمع
به هر یک از عوامل مورد بررسی بر سیالب است ،نشان میدهد که
21/95
6457318
بسیار کم
5
پهنه در عین پراکنده بودن محدودههای در معرض سیل ،نواحی
100/00
29416951
جمع
شمال و شمال غــرب محدوده مــورد بررسی در مقایسه با جهات
دیگر بیشتر در معرض خطر سیلخیزی قرار دارند؛ زیرا این نواحی
بحث و نتیجهگیری
17
سیل یکی از بالیای طبیعی اســت که اغلب مناطق کشور را
مستعد سیلخیزی دارای بیشترین درصــد شیب و سطوح باالی
تحتتأثیر قــرار داده و موجب وارد آمــدن خسارات جانی و مالی
نفوذناپذیری به لحاظ زمینشناسی و نوع کاربری بوده و در شرایط
میشود؛ بنابراین شناسایی مناطق با ظرفیت سیلخیزی از جمله
خاص ارتفاعی و فاصله کم از آبراهها قرار دارند.
اقدامات بسیار مهم در کاهش خسارات است .بدینمنظور در این
نتایج حــاصــل نــشــاندهـنــده قابلیت و کــارایــی ایــن مدلها
مقاله با استفاده از تحلیل سلسلهمراتبی و مدل فازی و بهکارگیری
در پــهـنـهبـنــدی س ـیــاب اسـ ــت .تــا ک ـنــون از روشه ـ ــای بـســیــاری
ســامــانــه اطــاعــات جــغــرافــیــایــی بــه بــررســی و ارزی ــاب ــی پهنههای
بــرای پهنهبندی سیالب استفاده شــده اســت؛ امــا بیشتر آنهــا
سیلخیزی و طبقات آسیبپذیری محدوده مورد بررسی پرداخته
تــاش کــردهانــد که از مدلهایی همچون فــازی ،بولین و تحلیل
شد .جهت تعیین پهنههای سیلخیز و طیف آسیبپذیری منطقه
سلسلهمراتبی برای تعیین نقاط سیالبخیز استفاده کنند .بنابراین
معیارهایی همچون شیب ،آبــراهــه ،ویــژگـیهــای زمینشناسی،
در این تحقیق برای کسب مزایای بیشتر کوشیده شده که تحلیل
خــاک ،کاربری اراضــی و جانگاری بهکارگرفته شــد .با عنایت به
سلسلهمراتبی همراه با منطق فــازی در ارتباط با محیط سامانه
اینکه ایالم در داخل دشتی میانکوهی قرار گرفته که از اطراف با
اطالعات جغرافیایی بهکارگرفته شوند .افزایش قابلیت و کارایی
ارتفاعات محصور شده و با توسعه فضایی به سمت ارتفاعات در اثر
بیشتر ایــن مــدل و تحلیل در شناسایی پهنههای سیلخیزی

مشخص و واض ــح اس ــت .ســادگــی در اج ــرا از دیــگــر مــزیـتهــای
بهکارگیری همزمان این مدل و تحلیل سلسلهمراتبی است.
تعیین مناطق بــا خطر سیلخیزی زیــاد ایــن کمک را بــه ما
میکند تا با انجام اقدامات الزم همچون آبخیزداری در این مناطق
مقدار روانــاب ناشی از بــارش را کاهش داد .ایجاد شیبشکنها
موجب کاهش سرعت آب و افزایش نفوذپذیری شده که نتیجه
آن در کاهش میزان تولید رواناب قابل مشاهده خواهد بود .از تغییر
کاربری و تخریب مراتع در این مناطق باید جلوگیری شود؛ زیرا باعث
افزایش حجم روانــاب خواهد شــد .از اقــدامــات مؤثر دیگر در این
زمینه تقویت پوشش گیاهی است .در نهایت اینکه اجراییشدن
تمامی این راهحلها نیازمند اقدامات مدیریتی مؤثر در این زمینه
خواهد بود؛ در غیر این صورت برنامه کاهش خطر سیلخیزی به
سرانجام نخواهد رسید.
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چکیده
 مقدار اتالف مواد غذایی در جهان و رابطه بین اتالف مواد غذایی و،مدیریت زنجیره تأمین غذایی به دلیل مقیاس باالی آن در صنعت
 عمدهفروشی، زنجیره تأمین مواد غذایی شامل تهیه و تولید غذا و شرکتهای تولیدکننده.سوء تغذیه جهانی از اهمیت باالیی برخوردار است
 بررسی اقالم فسادپذیر در قالب زنجیره تأمین میتواند نیازهای. مکانهای سرویس غذا و رستورانهاست، دالالن،و کارخانههای توزیع
 این مقاله مسئله طراحی شبکه زنجیره تأمین مواد غذایی فاسدشدنی با.بخشی از صنایع که با این اقالم در ارتباط هستند را برطرف کند
 تخصیص جریان بین تسهیالت و تصمیمات مسیریابی است و به ارائه مدل،ریسک اختالل را مطالعه میکند که شامل مکانیابی تسهیالت
 هزینه تعمیر مسیرها در جریان اختالل و هزینه،سههدفه جهت کمینهسازی هزینههای عملیاتی شامل هزینه بازگشایی مراکز خدماترسانی
 درستی مدل پیشنهادی از طریق حل. کمینهسازی زمان پاسخ و بیشینهسازی قابلیت اطمینان مسیرها میپردازد،تقاضاهای برآورده نشده
 برای حل، به شمار میآیدNP-hard از آنجا که این مسئله جز و آن دسته مسائل.با روش محدودیت اپسیلون در نرمافزار گمز بررسی میشود
، جهت نشان دادن کارایی مدل پیشنهادی ارائهشده، در خاتمه.آن در ابعاد بزرگ از الگوریتم ژنتیک مرتبسازی نامغلوب استفاده میشود
.نمونه مطالعات واقعی شامل نواحی دهگانه منطقه یک شهر تهران مورد آزمون قرار میگیرد
. الگوریتم ژنتیک مرتبسازی نامغلوب، ریسک اختالل، فسادپذیر، زنجیره تأمین مواد غذایی:واژگان کلیدی
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Mathematical modeling of a two-echelon
location–routing problem in a perishable
food supply chain with disruption risk
Neda Mashhadi1, Reza Tavakkoli-Moghaddam2*

Abstract
ood supply chain management is very vital due to its high scale in industry, amount of wastage of food in the
world and relationship between wastage of food and under-nourishment. It consists of producing the food and
manufacturing companies, whole sale and distributors, brokers, food service places, restaurants and retail grocery
firms. Studying perishable goods in a supply chain can be helpful for industries that are related to these kinds of
goods. Because of the important role of location and routing in a supply chain, unity of these elements leading to
an efficient supply chain. Recently, multi-layer and multi-facility problems in a supply chain have been studied
in large scale. Connection between facilities (i.e., the best flow allocating between facilities and vehicle routing
for supplying the perishable foods) is one of the key subjects for this problem. This paper studies a perishable food
supply chain network with disruption risk including the location of facilities, allocating flow between facilities
and routing decisions. It also presents a multi-objective model to minimize the operational costs (e.g., opening
cost, route repairing cost during the disruption and unsatisfied demands cost), minimize the response time, and
maximize the reliability of minimum routes. Validity of the model is investigated by the ε-constraint method in
Gams. Since this problem is an NP-hard one, the NSGA-II is used for solving this problem in large sizes. Finally,
to show the efficiency of the proposed model, a real case study including 10 zone of district 1 of Tehran is applied.
Keywords: food supply chain, perishable, disruption risk, NSGA-II algorithm.
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زنجیره تأمین ب ـهعــنــوان یکی از کلیدیترین مباحث در
دستگاههای تولید و تــوزیــع شناخته مـیشــود .بــه دلیل افزایش
رقابت در جهان ،شرکتها بــرای فــراه ـمآوری کاالها با قیمت و
کیفیت مناسب و در زمــان تحویل کمتر بــرای مشتریان خــود به
استفاده از شبکههای زنجیره تأمین و لجستیک روی آوردهانــد.
هدف فعالیتهای زنجیره تأمین شناسایی تقاضای مشتریان،
بهبود قابلیت پاسخدهی به مشتریان ،کنترل تولید یا فرآیندهای
خدمترسانی و همسویی اهــداف شرکای زنجیره تأمین است.
مدیریت زنجیره تأمین غذایی 1به دلیل مقیاس باالیش در صنعت،
مقدار اتالف مواد غذایی در جهان و رابطه بین اتالف مواد غذایی
و سوءتغذیه جهانی از اهمیت باالیی برخوردار است .زنجیره تأمین
مــواد غذایی شامل تهیه و تولید غــذا و شرکتهای تولیدکننده،
عمدهفروشی و کارخانههای توزیع ،دالالن ،مکانهای سرویس غذا
و رستورانهاست .همچنین از آنجاییکه اقالم فسادپذیر 2بهعنوان
کاالیی پرکاربرد در صنعت شناخته میشود ،جایگاه ویــژهای در
پژوهشهای انجامشده دارند .از اینرو بررسی اقالم فسادپذیر در
قالب زنجیره تأمین میتواند نیازهای بخشی از صنایع که با این
اقالم در ارتباط هستند را برطرف کند .زنجیره تأمین محصوالت
فاسدشدنی دارای ویژگیهای خاصی ازقبیل عمر کوتاه ،شرایط
نگهداری خــاص ،تجهیزات وتسهیالت ویــژه جهت نگهداری،
تولید ،توزیع است .بر اساس مدیریت زنجیره تأمین مواد غذایی،
این نوع مواد باید قبل از فاسدشدن به فروش رفته و همینطور
حدا کثر سود حاصل شود .برخالف اهمیت زیاد غذا در صنعت در
زمینه زنجیره تأمین غذایی تحقیقات گستردهای صورت نگرفته و
دلیل آن پیچیدگی شبکه مدیریت تأمین غذایی و وجود محصوالت
خــاص و شاخصههای پ ــردازش گوناگون اســت .همچنین کلیه
زنجیرههای تأمین با چالشهای ریسک اختالل و بحران روبرو
هستند .در واقع اثر بلندمدت اختالل روی زنجیره تأمین اثر گذاشته
و موجب بحران در آن میشود.

پیشینه پژوهش

مدلسازی ریاضی برای مسئله مکانیابی-مسیریابی دو سطحی
در زنجیره تأمین مواد غذایی فسادپذیر با ریسک اختالل

بــا درنــظــرگــرفــتــن طیف وســیــع تصمیمگیری زنــجــیــره تأمین
غــذایــی هیچ مدلی قــادر بــه درنظرگرفتن تمام بعدهای مسئله
ً
نیست .تحقیقات مربوط به محصوالت غذایی ،ا کثرا فسادپذیری
محصوالت را در نظر گــرفــتـهانــد .مدیریت زنجیره تأمین اقــام
فسادپذیر طیف وسیعی از زنجیره عرضه ماهیان پــرورشــی گرم
آبی [ ]1تا خدمات درمانی [ ]2و زنجیره تأمین بشردوستانه []3
میشود.
نهمیاس [ ،]4گویال و گری [ ،]5مطالعات وسیعی را در زمینه
سیستمهای موجودی و محصوالت با درنظرگرفتن فسادپذیری
انجام دادند .این مقاالت بین دو نوع از فسادپذیری تفاوت قائل
شدند :ماندگاری ثابت و ماندگاری تصادفی .هوانگ [ ،]6مسیریابی
وسیله نقلیه برای تعیین الگوی بهینه عرضه محصوالت غذایی و
تخصیص موجودی برای مناطق قحطی زده ارائه داد .زمانبندی
محصوالت و مسیریابی وسایل حملونقل با پنجره زمانی برای

محصوالت غذایی فسادپذیر ،کــار مشترک چن و همکاران []7
بود که در آن یک مدل ریاضی غیرخطی مطرح و با استفاده یک
روش ابتکاری آن را حل کردند .رانــگ و همکاران [ ]8بهوسیله
یک مدل برنامهریزی خطی عدد صحیح مختلط برای مدیریت
زنجیره تأمین محصوالت غذایی تازه از قبیل سبزیجات با تأ کید بر
سیستمهای توزیع بر پایه کیفیت پرداختند .گوییندان و همکاران
[ ]9یک مسئله دو سطحی مکانیابی-مسیریابی با پنجره زمانی
را برای یک زنجیره تأمین پایدار مواد غذایی ارائه کردند .خلیلی و
همکاران [ ]10یک مدل دوهدفه برای محصوالت فاسدپذیر ارائه
کردند و با الگوریتم فرابتکاری به حل آن پرداختند .توکلیمقدم
و اطــرودی [ ]11هم کار چن و همکاران [ ]7را گسترش داده و با
درنظرگرفتن گرههای وزندار در شبکه زنجیره تأمین مواد غذایی
فاسدشدنی به ارائه یک مدل پرداختند .کالنتری و پیشوایی [،]12
یک مدل برنامهریزی امکانی استوار برای زنجیره تأمین دارو ارائه
کردند و با یک مطالعه موردی کیفیت باالی عملکرد برنامهریزی
امکانی استوار را نشان دادند.
کاظمی و همکاران [ ،]13اولین بار مدل مسئله موجودی-
مسیریابی واحدهای خونی را ارائه و با روش شاخه و برش ابداعی
حل کردند .چو و همکاران [ ]14یک مدل مسیریابی-موجودی و
تولید برای اقالم فسادپذیر پیشنهاد دادهاند .هدف مدل ارائهشده
آنها پاسخ به این پرسش اساسی است که چه زمان و به چه مقدار
محصوالت را با توجه به تغییرپذیری زمانهای تولید سفارش داده
و همچنین بفروشند .به این منظور مسئله مسیریابی تولید برای
محصوالت فسادپذیر توسعه داده شد ه و با روش دقیق شاخه و
برش حل و بررسی شدهاست .نتایج این مدل حاکی از کاهش %۱۲
در هزینههاست .طراحی شبکه زنجیره تأمین موضوع مهمی در
برنامهریزی برای محصوالت فسادپذیر است که کایزر و همکاران
[ ]15به آن پرداختهاند .در واقــع طراحی متفاوت شبک ه زنجیره
تأمین سبب تفاوت در زمان و شرایطی در حملونقل ،انبارداری و
فرآیند تهیه و تولید خواهد شد؛ بنابراین اهمیت سفارش به موقع
محصوالت ضمن حفظ کیفیت آنهــا بهویژه بــرای مــواد غذایی
اهمیت پیدا میکند .به همین منظور یک مدل برنامهریزی عدد
صحیح مختلط با هدف بیشینهسازی سود ارائه شده است.
جانسن و همکاران [ ]16یک سیاست سفارشدهی موجودی
بر اساس زمانهای متفاوت در روز (صبح ،ظهر ،بعدازظهر و شب)
با درنظرگرفتن عمر مفید و زمــان سفارش محصوالت بهصورت
قطعی ،تقاضای احتمالی و سیاست سفارشدهی همزمان FIFO
و  ، LIFOبــرای ارائــه یک مــدل موجودی بــرای اقــام فسادپذیر
پیشنهاد دادهانـ ــد .نتایج ایــن مــدل نــشــان مـیدهــد هزینههای
سیستم موجودی تا  ٪۶۶نسبت به زمانی که مدل کنترل موجودی
بر اساس کل ساعات یک روز برنامهریزی میشود ،کاهش مییابد.
جانسن و همکاران []17در ادامــه توسعه مــدل قبل محدودیت
زمــانهــای تعطیل (کــه باعث افزایش عمر محصوالت فسادپذیر
میشود) و تقاضای پویای احتمالی را به مسئله اضافه کردهاند و
نشان دادهاند با اضافه کردن این محدودیت تصمیمات مربوط به
سفارشدهی بهبود مییابد و همچنین اتالف محصوالت کاهش
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شکاف تحقیق و نوآوری

ً
همانطور که مشخص است تحقیقات بهعملآمده عموما
تنها به ارســال کاالها از مبدأ به مقصد پرداختهاند .این در مقاله
به مسئله مکانیابی کارخانهها و مراکز توزیع و مسیریابی وسایل
نقلیه و همچنین امکان تخریب مسیرهای ارتباطی و اختالل در
مرا کز توزیع پرداخته که هر یک از مراکز توزیع با احتمال مشخصی
در سناریوهای مختلف دچار اختالل شده و هر یک از کمانهای
شبکه که مسیرهای ارتباطی را شکل میدهند ،با احتمال مشخصی
در زمان مسدود میشوند .مقاالت بسیار کمی در حیطه ارسال مواد
فسادپذیر پرداختهاند که ریسک اختالل را نیز در مراکز توزیع و
همینطور امکان خرابی مسیرها و تعمیر مسیرها را در نظر گرفته
باشند .این تحقیق مسئله مکانیابی-مسیریابی دوسطحی انتقال

مدلسازی ریاضی برای مسئله مکانیابی-مسیریابی دو سطحی
در زنجیره تأمین مواد غذایی فسادپذیر با ریسک اختالل

یافته که سبب کاهش هزینههای نهایی سیستم موجودی خواهد
شد.
دســتــرســی بــه اطــاعــات تقاضا ب ــرای مــحــصــوالت فسادپذیر
بهویژه مواد غذایی امری دشوار است که چالشهای فراوانی برای
مــدلهــای مــوجــودی ایــن دسته از اقــام ایجاد کــرده اســت .یکی
از راههایی که برای جمعآوری به موقع و درست اطالعات تقاضا
در مدل ژانــگ و همکاران [ ]18پیشنهاد شــده ،سیستم اینترنت
اشیاء اســت .آنهــا از ایــنروش بــرای جــمـعآوری اطــاعــات تقاضا
بهعنوان پارامتر ورودی مدل دوسطحی زنجیره تأمین بیانشده
استفاده میکنند .در اکثر مدلهای بررسیشده در ادبیات موجودی
محصوالت فسادپذیر به سبب راحتی مدلسازی از نرخ ثابت فساد
برای محصوالت استفاده شده است .آلیو و همکاران [ ]19مدلی
برای سفارشدهی اقالم فسادپذیر با درنظرگرفتن نرخ فساد وابسته
به زمان و تقاضای نمایی برای ارائه کردهاند.
مسائل مکانیابی-مسیریابی  3از مسائل مهم در لجستیک
است که شامل مکانیابی 4و مسیریابی خــودرو 5است .مطالعات
اخیر در زمینه مکانیابی-مسیریابی دوسطحی تمرکز کردند که
بهینهسازی آن ازجمله مسائل بسیار سختی است .اولین کار بر روی
مکانیابی-مسیریابی دوسطحی توسط لین و همکاران[ ]20منتشر
شده است .کراینیک و همکاران [ 21و  ]22مکانیابی-مسیریابی
دوسطحی را مطالعه کردهاند و تأثیر محلهای مراکز توزیع را با
رویکرد دقیق تجزیه و تحلیل کردند .شانکار و همکاران []23
ص برای یک شبکه زنجیره
تصمیمگیری برای مکانیابی و تخصی 
تأمین چندسطحی چندهدفه را بــررســی کــردنــد .در مــدلســازی
آنها دو تابع هــدف کمینهسازی هزینههای احــداث تسهیالت و
حملونقل و بیشینهسازی تقاضای برآوردهشده مشتری با روش
فراابتکاری حلشده است .در مقالهای از احمدی جاوید و آزاد []24
به تصمیمگیری همزمان در موجودی کاال و مکانیابی-مسیریابی
پرداخت ه شده است .آنها در یک مدل تازه به بهینهسازی همزمان
مکانیابی ،تخصیص ،ظرفیت و موجودی و همینطور مسیریابی
در یک زنجیره تأمین تصادفی پرداختند که در آن میزان تقاضای
مشتری غیرقطعی و از یک توزیع نرمال پیروی میکرد .نیکو قدیرلی
و همکاران [ ]25مدل دوهدفه مکانیابی-مسیریابی-موجودی
بــرای حداقل کــردن هزینه کل و متوسط زمــان خدمترسانی به
مشتری تحت شرایط چند کاالیی و چند زمانه پرداختند.
یکی از اولین مدلهای ریاضی برای مکانیابی تسهیالت با
استفاده از عرضهکنندههای غیرقابل اعتماد توسط درزنــر []26
ارائه شد .اشنایدر و همکاران [ ]27طیف گستردهای از مدلهای
برنامهریزی را برای مسائل طراحی استراتژیکی شبکه زنجیره تأمین
و مکانیابی تسهیالت تحت امکان تهدید اختالل ارائــه کردند.
احمدی جاوید و همکاران [ ]28مسئله مکانیابی-مسیریابی در
شبکه زنجیره تأمین تکمحصوله را با ریسک اختالل تولیدکننده
و توزیعکننده بــرای مکانیابی و تخصیص مجموعهای از تولید
کننده-توزیع کننده بالقوه و ساخت مسیرهای وسیله نقلیه برای
مالقات زنجیره تأمین مشتری در نظر گرفتهاند و مسئله با مدل
برنامهریزی خطی عدد صحیح مختلط تحت  3سیاست اندازهگیری

ریسک فرمولبندی شد .ژانگ و همکاران [ ]29مسئله مسیریابی-
مکانیابی قابل اعتماد با ظرفیت محدود تحت شرایط اختالل
تصادفی در انبارها را بررسی کردند و یک مدل برنامهریزی عدد
صحیح مختلط سناریومحور را جهت بهینهسازی مکان انبارها،
مسیرهای تحویل خارج از محدوده و برنامههای پشتیبانی ارائه
کردند .هاتفی و همکاران [ ]30یک مدل برنامهریزی احتمالی فازی
بــرای طراحی شبکههای لجستیک مستقیم-معکوس پایدار در
شرایط وجود ریسکهای اختالل احتمالی و تصادفی تسهیالت ارائه
ل اعتماد مؤثر از قبیل معرفی
کردند و به معرفی استراتژیهای قاب 
ل اعتماد ،ظرفیت اختالل کامل و
تسهیالت قابل اعتماد و غیرقاب 
ل اعتماد
جزئی میپردازند .شیشهبری [ ]31شبکه لجستیکی قاب 
چندکاالیی و چندخودرویی ،چندجادهای( 3نوع جاده ارتباطی)
با درنظرگرفتن اختالل در تسهیالت و جادههای ارتباطی وسیله
نقلیه ارائه داد .کالنتر نیستانکی و مظفری [ ]32یک مدل ریاضی
طراحی شبکه زنجیره تأمین سهسطحی شامل تأمینکنندهها،
مرا کز خدمات پزشکی و نقاط تقاضا را ارائه کردند .در سناریوهای
مختلف مرا کز خدمات پزشکی دچار اختالل میشوند .آنها مدل
را بر یک مطالعه موردی پیادهسازی و کارایی آن را در مثالهای
کــاربــردی نشان میدهند .آزاد و همکاران [ ]33مدلی را بــرای
مقابله با اختالل در شبکه زنجیره تأمین ارائــه کردند و با روش
بندرز به حل آن پرداختند .ژالهچیان و همکاران [ ]34یک مدل
مسیریابی ،مکانیابی و موجودی برای زنجیره تأمین حلقه بسته
با درنظرگرفتن عدم قطعیت ارائــه کردند .مسئله در انــدازه بزرگ
با استفاده از الگوریتم ترکیبی ابتکاری حل شده است .در نهایت
یک مطالعه موردی جهت نشان دادن عملکرد صحیح مدل ارائه
شده است .توکلیمقدم و همکاران [ ]35یک مسئله مسیریابی،
مکانیابی و موجودی را در حالت چـنـددورهای و چند محصولی
لونقل ناهمگن در نظر گرفت .عدم قطعیت
به همراه ناوگان حم 
در تقاضای مشتریان در این پژوهش بهصورت فازی در نظر گرفته
شده است .همچنین استفاده از الگوریتمهای فراابتکاری بهویژه
ژنتیک جهت توسعه و مشاهده عملکرد مــدلهــای پیشنهادی
برای مکانیابی تسهیالت در شرایط اختالل نیز در مقاالت ارکات و
همکاران [ ]36و جمالی و همکاران [ ] 37مشاهده میشود.

کاالها از کارخانه به مشتریان بهواسطه انبارهای میانی(مراکز توزیع)
است .شبکه زنجیره تأمین طراحیشده باید قابلیت پاسخدهی به
نیازهای مشتریان را هنگام وقوع ریسکاختالل ،مانند اختالل در
تسهیالت یا اختالل در مسیر را دارا باشد .بنابراین این شبکهها
باید بهگونهای طراحی شوند که به هنگام وقوع اختالل توانایی
فــراه ـمآوری محصوالت وخدمات به مشتریان را در هر لحظه از
زمان داشته باشند .این احتمال با توجه به عواملی مانند شرایط
جغرافیایی و یا نــوع زیــرســازیهــا و مصالح بهکاررفته در ساخت
کمان مشخص میشود .مدل ریاضی ارائهشده ضمن تعیین مکان
استقرار تسهیالت ،تعیین شیوه تخصیص مشتریان بــه آنهــا،
مسیرهای بهینه خدمترسانی را به گونهای تعیین میکند که
نرخ تعداد مشتریان پوشش داده نشده و میانگین زمانهای سفر
در واحد زمان کمینه شود .هدف این تحقیق مکانیابی تسهیالت
و تعیین اندازه هر محموله و مؤثرترین مسیرهای خودرو برای به
حداقل رساندن هزینه کل در  3سطح کارخانهها ،مرا کز توزیع و
مشتریان تحت وجود ریسک اختالل در سیستم است.

شرح مسئله
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مدلسازی ریاضی برای مسئله مکانیابی-مسیریابی دو سطحی
در زنجیره تأمین مواد غذایی فسادپذیر با ریسک اختالل

دنیای رقابتی امــروز شرکتها را بر آن م ـیدارد تا تصمیمات
استراتژیکی و عملی جهت بهینهسازی و مدیریت سودمند پردازش
دستگاههای لجستیک خــود اتــخــاذ کنند .مسئله مکانیابی-
مسیریابی وسیله نقلیه از مسائل مهم در لجستیک اســت و با
توجه به نوع تسهیالت و محصوالت از اهمیت ویــژهای برخوردار
ً
است .این موضوع در مورد محصوالت شدیدا فاسدشدنی اهمیت
دوچندانی پیدامیکند .مسئله مکانیابی-مسیریابی متشکل از دو
مسئله مکانیابی انبار و مسیریابی وسایل نقلیه است که در مدل
ریاضی مکانیابی-مسیریابی ایــن دو مسئله را همزمان در نظر
گرفته و مسئله را حل میکنند .با استفاده از سیستمهای حملونقل
مشتریمحور میتوان بازارهای فعال کنونی را گسترش داد و نیز
بازارهای تازه ایجاد کرد ،محصوالت فاسدشدنی را در حداقل زمان
به مصرفکنندگان برساند و با حداقل رساندن زمان تحویل کاال
رضایت مشتریان افزایش یابدکه همین امر سبب به تسخیر درآوردن
بازار کاال مربوطه میشود.
زنجیرههای تأمین بـ ه ویــژه زنجیرههای تأمین جهانی در
معرض طیف وسیعی از ریسکها قرار دارند که این ریسکها عملکرد
تأمینکنندهها و کل زنجیره تأمین را درمعرض خطر قرار میدهند.
بهطور مثال بالیای طبیعی ،اعتصابات و اقدامات تروریستی ازجمله
این ریسکهاست .در نتیجه شرکتها میبایست استراتژیهای
مدیریتی خود را برای پاسخدهی سریع به حــوادث غیرمنتظره در
زنجیره تأمین حذف و یا کاهش اثرات نامطلوب حوادث غیرمنتظره
بهبود دهند .در بیشتر مدلهای مکانیابی یا مدلهای طراحی
شبکه زنجیره تأمین فــرض بــر ایــن اســت کــه تسهیالت تولیدی
یــا تــوزیــعــی هــمــواره ســالــم و در دســتــرس هستند؛ امــا هنگامیکه
تسهیالت دچار اختالل میشوند ،ساختار مدلی بهکلی تغییر میکند
و مدلهای کنونی دراین شرایط کارا نیستند .بنابراین این مدلها
بــایــد ب ـهگــون ـهای طــراحــی شــونــدکــه در شــرایــط وج ــود ریسکهای

اختالل نیز کارا باشند .ریسک اختالل هنگامی اتفاق میافتد که
ساختار سیستم زنجیره تأمین دچار تغییر اساسی شود و دلیل آن
در دسترس نبودن تسهیالت توزیع ،انبار ،تولید و یا اختالل 6موجود
لونقل ناشی از وقایع غیرمنتظره طبیعی یا بشری است.
درحم 
اختالل یک تأمینکننده یا یک زیرسامانه باعث کمبود عرضه و
یا در بدترین حالت باعث اختالل کل زنجیره میشود .در چنین
محیط عرضهکننده ممکن است پیامدهای نامطلوبی بر موفقیت
همه شرکتهای موجود در زنجیره تأمین داشته باشد .هزینههای
ازدسترفته کاهش سهم بازار و جریمههای قراردادهای بستهشده
همگی ازپیامدهای ممکن اختاللها در زنجیره تأمین است.
در این تحقیق مسئله مکانیابی-مسیریابی دوسطحی انتقال
کاالها از کارخانه به مشتریان بهواسطه انبارهای میانی (مراکز
توزیع) صورت میگیرد .در سطح اول به اتخاذ تصمیمات مربوط
به انتخاب تسهیالت فعال از مجموعه کارخانهها و مراکز توزیع
بالقوه و در سطح دوم تصمیمات مربوط به تعیین مقدار محصوالت
ً
تحویلدادهشده به مشتریان از مراکز توزیع و متعاقبا به مراکز توزیع
از کارخانهها و همچنین مسیریابی وسیله نقلیه میپردازیم .شبکه
زنجیره تأمین طراحیشده باید قابلیت پاسخدهی به نیازهای
مشتریان را هنگام وقوع ریسک اختالل مانند اختالل در تسهیالت
را دارا باشد .بنابراین این شبکهها باید بهگونهای طراحی شوند که
بههنگام وقوع اختالل توانایی فراهمآوری محصوالت و خدمات
بــه مشتریان را در هــر لحظه از زم ــان داشـتــه باشند .هــدف این
تحقیق مکانیابی تسهیالت و تعیین اندازه هر محموله و مؤثرترین
مــســیــرهــای خـ ــودرو ب ــرای حــداقــل ک ــردن هــزیــنــه کــل در  3سطح
ک اختالل در
(کارخانهها ،مراکز توزیع و مشتریان) تحت وجود ریس 
سیستم است.

مدلسازی ریاضی
مفروضات مدل ریاضی:
•مکانهای نامزدشده برای مراکز توزیع بالقوه از پیش تعیین
شده و بهطور معقولی نزدیک به نقاط تقاضا هستند.
•کاالهای توزیعی به نقاط تقاضا تنها مواد غذایی فاسدشدنی
هستند.
•هر نقطه تقاضا دارای تقاضای متفاوت برای کاال در هر دوره
زمانی است.
•مسیرهای متفاوت بین مراکز توزیع بالقوه و نقاط تقاضا در
نظر گرفته شده است.
•در شرایط واقعی وسایل نقلیه متفاوتی به هر نقطه تقاضا
خدمترسانی میکنند .بنابراین فرض شده که هر وسیله
نقلیه تنها به یک نقطه تقاضا در هر دوره زمانی خدمترسانی
یتــوانــد تــوســط وســایــل نقلیه
میکند و هــر نقطه تقاضا مـ 
متفاوتی خدمت دریافت کند.
•مراکز توزیع در سناریوهای مختلف دچار اختالل میشوند.
•هر مسیر ممکن است بعد از وقــوع اختالل بهصورت جزئی
آسیب ببیند و میزانی قابلیت اطمینان بــر اســاس درصــد
خرابیاش دارد .قابلیت اطمینان بهعنوان شاخصی برای
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 : e p ijsتعداد دورههای زمانی موردنیاز برای تعمیر مسیر  pبین
حدا کثرسازی امنیت رانندگان و میزان بار رساندهشده به
 در شرایط واقعی وسایل نقلیه متفاوتی به هر نقطه تقاضا خدمترسانی میکنند .بنابراین فرض شده که هر وسیله نقلیه
مرکز توزیع  iو مشتری  jتحت سناریو s
نقاط تقاضا در نظر گرفته میشود.
تنها به یک نقطه تقاضا در هر دوره زمانی خدمترسانی میکند و هر نقطه تقاضا میتواند توسط وسایل نقلیه متفاوتی
 : τ jksجریمه هر کــاالی ارضانشده  kبــرای مشتری  jتحت
•تعدادی گروه تعمیرات مجهز به بولدوزر ،حفارگر ،کامیون و
خدمت دریافت کند.
سناریو s
دیگر تجهیزات بهمنظور بازیابی هر چه سریعتر مسیرهای
 مراکز توزیع در سناریوهای مختلف دچار اختالل میشوند.
 : Fحدا کثر تعداد مراکز توزیع بالقوه
مهم وجود دارد.
 هر مسیر ممکن است بعد از وقوع اختالل بهصورت جزئی آسیب ببیند و میزانی قابلیت اطمینان بر اساس درصد
بالقوه
توزیع
مرکز
در
نقلیه
وسیله
تعداد
:
Vi
روز
یک
تا
ساعت
چند
از
است
ممکن
زمانی
•طول هر دوره
خرابیاش دارد .قابلیت اطمینان بهعنوان شاخصی برای حداکثرسازی امنیت رانندگان و میزان بار رساندهشده به نقاط
 : b kواحد حجم کاالی
شود.باشد.
متفاوت
مختلف
تحت سناریو
گرفته می
های نظر
تقاضا در
جایی کاالی از مراکز
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ψ
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مسیرهای تحت عملیات بازیابی قابل استفاده برای فرآیند توزیع :G
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تابع هدف ( )1بهمنظور کمینهسازی هزینههای کلی شامل
هزینه مکانیابی مــرا کــز مــوقــت ،هزینه مکانیابی کارخانهها،

مسیریابی خودرو در سطح اول از کارخانه به مراکز توزیع ،مسیریابی
در سطح دوم از مــرا کــز تــوزیــع بــه مشتریان ،هزینه جریمه کلی
تقاضای برآوردهنشده و هزینه تعمیر مسیرها ایجاد شده است.
ً
هزینه تقاضای برآوردهنشده برای هر کاال در هر نقطه تقاضا تلویحا
اولویت کاال را برای نقطه تقاضا از طریق اختصاص هزینه جریمه در
صورت برآورده نشدن تقاضا در نظر میگیرد .تابع هدف ( )2متوسط
زمان پاسخ وزندار را برای کل سناریوهای ممکن حداقل میسازد.
وزنهــا مربوط به نسبت ارضــای تقاضا به وسیله مراکز و کارخانه
است .زمان واکنش عبارت است از زمان الزم برای حملونقل بین
مرکز و نقطه تقاضا .این تابع هدف برای این منظور در نظرگرفته
شــده اســت تــا مــرا کــزی بــرای ســرویـسدهــی انتخاب شوند کــه در
حداقل زمان تقاضای نقاط تقاضا را بــرآورده کند .تابع هدف ()3
حداقل قابلیت اطمینان استفاده از مسیرها را برای کل سناریوها
حداکثر میکند.
محدودیتهای ( )4تا ( )6محدودیتهای قابلیت اطمینان
هستند .قابلیت اطمینان هر مسیر باید براساس درصد خرابی در
انتهای هر دوره زمانی و بعد از تکمیل تعمیر مسیر که فرض بر این
ً
است که مسیر کامال قابل اطمینان است (قابلیت اطمینان برابر
یک خواهد بود) محاسبه شود .بنابراین محدودیت ( )4قابلیت
اطمینان مسیرها را بعد از هر دوره زمانی محاسبه میکند .همچنین
محدودیت ( )5تضمین میکند که مسیرها در طول بــازه بازیابی
نباید مورد استفاده قرار گیرند و محدودیت ( )6تعداد مسیرهای
آسیب دی ــدهای که تعمیر میشوند را به تعداد تیم تعمیرات در
دسترس محدود میکند.
محدودیت ( )7تضمین میکند که تنها مراکز موقت باز شده
قابلیت خدمترسانی به نقاط تقاصا را دارا هستند .محدودیت ()8
تضمین میکند که تنها کارخانههای باز شده قابلیت خدمترسانی
به نقاط مراکز را دارا هستند .محدودیت ( )9نیز نشان میدهد که
تعداد مراکز باز شده نباید از تعداد مجاز پیشی گیرد .محدودیت
( )10محدودیت ظرفیت وسائل نقلیه است و نشان میدهد که بار
وسائل نقلیه نباید بیشتر از ظرفیت مجاز آن باشد .محدودیت ()11
مجموع کاالهای تحویل شده به هر نقطه تقاضا و همچنین مقدار
تقاضای بــرآوردهنـشــده بــرای هر نقطه تقاضا را محدود میکند.
محدودیت ( )12تضمین میکند که حداکثر یک مسیر بین مرکز
موقت و نقطه تقاضا برای توزیع کاال در هر دوره زمانی باید استفاده
شود و محدودیت ( )13نشاندهنده این است که عبورومرور وسائل
نقلیه مابین مرکز موقت و نقطه تقاضا در هر دوره زمانی باید از یک
مسیر صــورت گیرد .محدودیت ( )14نشاندهنده ایــن اســت که
عبورومرور وسائل نقلیه مابین کارخانه و مرکز موقت در هر دوره
زمانی باید از یک مسیر صورت گیرد .محدودیت ( )15نشان میدهد
کــه هــر وسیله نقلیه حداکثر یـکبــار در هــر دوره زمــانــی میتواند
خدمترسانی کند .محدودیت ( )16تضمین میکند که تعداد
وسائل نقلیه بهکارگرفتهشده در هر دوره زمانی از تعداد وسائل نقلیه
در دسترس در مرکز بیشتر نیست .رابطه منطقی بین کاالهای
تحویلدادهشده به هر نقطه تقاضا و متغیرهای دودویی نظیرش
در محدودیت ( )17نشان داده شــده اســت و محدودیت ()18

محدودیت ظرفیت مراکز است؛ بدین معنا که کل کاالی بردهشده
به هر نقطه تقاضا در کل افق زمانی نباید از ظرفیت در دسترس مرکز
برای آن کاال بیشتر باشد .محدودیت ( )19تضمین میکند که زمان
ارض ـ ــای تــقــاضــای مـ ــورد نــیــاز تــوســط مــرکــز در ه ــر نــقــطــه تقاضا
تخصیصدادهشده به هر وسیله نقلیه از ساعات عملیاتی مجاز در
هر دوره زمانی نباید بیشتر باشد .محدودیتهای ( )20تا ( )21بیان
میکند که تنها مرا کز توزیع باز قابل دریافت کاال از کارخانه هستند و
امکان اختالل در آنهاست .محدودیتهای ( )22و ( )23نوع
متغیرها را مشخص میکنند .همچنین تصمیمگیرنده میتواند
میزان مورد نیاز کاالی  kدر مرکز  iبه ازای هر سناریو ( ′
) q iktsرا
میتواند بهصورت زیر محاسبه کند:

خطیسازی
در این مرحله تابع هدف غیرخطی  Max minرا میتوان با
یک روش ساده خطی کرد:
vts

()29

∀i , j , p ,v , t

∑ p ∑∑ α
v∈V t∈T

s

Max

s∈S

r p ijts x p ijvts ≥ αvts

αvts ≥ 0

روش حل دقیق

∑
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مدلسازی ریاضی برای مسئله مکانیابی-مسیریابی دو سطحی
در زنجیره تأمین مواد غذایی فسادپذیر با ریسک اختالل

یتــریــن بــخـشهــای یک
رویــکــرد حــل مسئله یـکــی از اســاس ـ 
=است که این مهم به این بخش اختصاص یافته است.
پژوهش
q 'ikts ∑ ∑ q ijkvts
∀i , k, t , s
()24
j ∈J v ∈V
با توجه به تعریف و مدل ریاضی مسئله این پژوهش ،روش حلی
7
برابری
برای آن در نظر گرفته شده است .بهمنظور حل مسئله دو روش
ً
همانطور که قبال ذکر شد ،در بیشتر موارد در شرایط اضطراری
حل دقیق و حل فراابتکاری پیشنهاد شده است .نرمافزار گمز یک
با مقیاس بزرگ میزان کاالی در دسترس بهمنظور بــرآورده کردن
زبان مدلسازی برای توسعه و حل مدلهای ریاضیاتی است .این
تمامی تقاضاها کافی نیستند .از ای ـنرو برابری و عدالت یکی از
نرمافزار به محققین اجــازه میدهد تا مسائل پیچیده را به آسانی
ً
مفاهیم مهمی است که اخیرا در ادبیات موضوع در نظر گرفته شده
بیان کنند .این نرمافزار برای حل مدلهای ریاضی مورد استفاده
است .در این تحقیق برابری با درنظرگرفتن نرخ پرسازی برای همه
قرار میگیرد و از سرعت باالیی برای حل مدلهای بزرگ برخوردار
d ′jkt D
نقاط تقاضا ارضــا میشود .در اینجا فرض شده که  ktو
است .این نرمافزار مبنای حل دقیق برای مدل پیشنهادی این
t
بهترتیب نشاندهنده مقدار در دسترس کاالی  kدر دوره زمانی و
تحقیق اســت .ایــن رویـکــرد در حقیقت بهمنظور حل مثالهای
مقدار تحویلدادهشده کاالی  kبه نقطه تقاضای  jدر دوره زمانی
واقعی طراحی نشده ،بلکه هدف اعتبارسنجی مدل است .در بخش
 tهستند .بنابراین نرخ پرسازی نقط ه تقاضای  jبرای کاالی  kدر
بعدی مدل با روش دقیق و بااستفاده از این نرمافزار اعتبارسنجی
دوره زمانی  ) Fr jkt ( tبهصورت زیر محاسبه میشود:
خواهد شد .به این منظور با نرمافزار  GAMS 24.1بر روی کامپیوتر
با ویژگیهای  ، Intel Core i7پردازنده  2.6گیگاهرتز و حافظه
d′
(  )25
 6گیگابایت حل شــده اســت .البته از آنجا که در ادبــیــات مدلی
Fr jkt = jkt
D
kt
مانند مدل ارائهشده وجود با مفروضات موجود ارائهنشده ،مقادیر
همچنین میتوان معادالت ( )26و ( )27را براساس تساوی
تعدادی از پارامترهای مدل بهصورت فرضی و تجزیه و تحلیل از
نرخ پرسازی و این واقعیت که مجموع کاالهای تحویلدادهشده
عملکرد مدل ارائهشده است.
باید با کاالی در دسترس در هر دوره برابر باشد ،بهصورت زیر بیان
8
روش محدودیت اپسیلون
کرد:
=
∀j , j ′ ∈ J , k, t
Fr jkt Fr j ′ kt
یکی از روشه ــای دقیق بـهدســت آوردن حـلهــای پارتوی
()26
بهینه استفاده از روش محدودیت اپسیلون اســت که اولین بار
()27
=
d ′jkt D kt
∀k , t
∑
توسط آلجدان ارائه شده است .مزیت اصلی این روش نسبت به
j ∈J
سایر روشها بهینهسازی چندهدفه کاربرد آن برای فضاهای حل
با توجه به مــعــادالت ( )25تا ( )27مقدار تحویلدادهشده
غیرمحدب است .زیرا در روشهایی از قبیل ترکیب وزنی اهداف در
کاالی  kبه نقطه تقاضای  jدر دوره زمانی  ) d ′jst ( tبهصورت زیر
فضای نامحدب کارایی خود را از دست میدهند .زمان محاسباتی
محاسبه میشود:
یک الگوریتم از ویژگیهای مهم هر الگوریتم جهت ارزیــابــی آن
است .از آنجایی که یکی از ضعفهای اساسی الگوریتمهای مبتنی
d jkt
=
∀j , k, t
d ′jst
D kt
دقیق از جمله روش اپسیلون محدودیت باال بودن
بر جستجوی
d jkt
()28
زمــان محاسباتی آنهاست ،بدیهی است که بهکارگیری الگوریتم
j ∈J
فراابتکاری موجب کاهش شدید زمان محاسباتی خواهد شد.
بنابراین برای دستیابی به برابری در همه نقاط تقاضا باید  d ′jstرا به
برای اعتبارسنجی مدل ریاضی ارائهشده مسئلهای در اندازه
ازای هر سناریو محاسبه و به جای  d jktsدر محدودیتهای ( )10و
کوچک تولید و توسط روش حل دقیق در قسمت مطالعه موردی
( )11قرار داد.
حل شده است .از آنجایی که نشان داده شده ،هر دو زیر مسئله
مکانیابی و مسیریابی  NP-hardاست ،لذا ترکیب این دو (مسئله

] [1 1 1 1 1 1 1 1

Offspring2

عملگر جهش
بعد از آنکه عملگر تقاطع روی مراکز توزیع اولیه ( )Parentصورت گرفت ،باید از عملگر جهش بر روی مراکز توزیع تازه تولیدشده
جای
ی تازه
آرایهها
برای
میهشوند
تازه نمونهها
آرایههای
( )Offspringاستفاده کرد .ابتدا بهصورت
های
برای آرایه
سپس
شوند و
سپسمی
هایی وانتخاب
انتخابنمون
ییهای تازه
آرایه
بنابراین با
تصادفیاسـازـت.
مکانیابی-مسیریابی) جز کــاس NP- hard
پاسخدومی
صورتند که
جابجابهمیشو
ها هم
ت با
تصادفی
دو مقدار
شودب.هصورت تصادفی با هم جابجا میشوند که
مقدار
فضایجای
جهش در تازه
موجبمیکند،
نمایی رشد
زمان حل
صورتمحدودی
به تعداد
تغییر
نرمافزار  GAMSدر ابعاد باال قابلیت حل خود را از دست میدهد .به
همین منظور برای حل مدل در ابعاد بزرگ از روش حل فراابتکاری
استفاده خواهد شــد .در ایــن تحقیق بــرای حل مــدل سههدفه از
الگوریتم فراابتکاری شامل الگوریتم ژنتیک مرتبسازی نامغلوب
خواهد
صورت شـزیر
آرایه جهشیافته
شد:ادام ــه جزئیات مــربــوط به
ـت .در
ـده اسـ
()NSGA-IIبهاستفاده
13
الگوریتم آورده شده است.

الگوریتم ژنتیک پیشنهادی
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موجب جهش در فضای پاسخ میشود.

] [1 1 1 1 1 1 1

= Offspring1

آرایه جهشیافته بهصورت زیر خواهد شد:

] [1 1 1 1 1 1 1

= MutatedBase

عملگرانتخاب
عملگر انتخاب
نمایش جواب شدنی
بــرای تولید نسل تــازه از عملگر انتخاب چرخ رولــت استفاده
تاگوچی به
آزمایشات
شود.بخش
صدی هر
نقطهمی
استفاده
توزیعرولت
مرکزچرخ
انتخاب
عملگر
تقاضا
بالقوه و 8
منطقه 8
تازهدرازیک
نسلکنید
برای تولیدفرض
تاگوچی
آزمایشات
طراحیاز طراحی
استفاده باازاستفاده
درصدباهر بخش
شود .در م
نظر بگیرید:
است.زیر را
داریم .آرایه
است:دست آمده است .شبه کد الگوریتم ژنتیک استفادهشده به این
الگوریتم ژنتیک استفادهشده به این صورت به
شبهدرکد
دست آمده
][0 1 0 1 0 1 1 0
صورت است:
اینکن
مشخص
پارامترهای اولیه
آرایه برابر است با تعداد مرا کز توزیع بالقوه
تعداد رااعضای
پارامترهای اولیه را مشخص کن
کن.نــقــاط تقاضا هــم از  9تــا 16
تولیدانــد.
تصادفی شــده
صورتهگــذاری
اولیه 1تـراـا به 8شــمــار
جمعیتـه از
کـ
جمعیت اولیه را بهصورت تصادفی تولید کن.
حساب کن.
جوابها
اند .یک
برایه هر
هدف را
مقدار تابع
تصادفی در هر تکرار
آرایه بهطور
اعداداز این
گذاری شد
شماره
مقدار تابع هدف را برای هر یک از جوابها حساب کن.
گیرند.کنصفر در این آرایــه بدین معناست که
ی
م
یک
و
صفر
مقدار
برای  1=iتا تعداد نسلها تکرار کن
برای  i=1تا تعداد نسلها تکرار
برنامه تورها را انتخاب کن
کن نشده و یک به معنای تأسیس مرکز توزیع
تأسیس
بالقوه
برنامه مرکز
انتخاب
تورها را
تورهای تازه را بر اساس عملگرهای ادغام و جهش تولید کن
تأسیس شدهاند.
2،3،5،7
عملگرهایمرا کز
اساس آرایه فوق
بنابراین در
تولید کن
توزیعجهش
ادغام و
است .را بر
تورهای تازه
مقدار تابع هدف را برای تورهای تازه محاسبه کن
کن مراکز تخصیص داده
محاسبهایــن
نقاطتازهتقاضا به
ترین
ک
نزدی
ـه
ـ
ادام
مقدار در
تابع هدف را برای تورهای
اعضای نسل تازه را از داخل نسل قبل و تورهای تازهایجادشده
میشوند .فرض کنید نقاط تقاضای 9و 10به مرکز توزیع  ،2نقاط
اعضای نسل تازه را از داخل نسل قبل و تورهای تازهایجادشده انتخاب کن.
انتخاب کن.
 11و  12به مرکز  3و نقاط 13و 14به مرکز  5و نقاط  15و  16به مرکز
پایان
پایان
 7تخصیص داده شوند .یک راه حل شدنی برای این مسئله به
شاخصهایارزیابیالگوریتم
شکل زیر است:
شاخصهای ارزیابی الگوریتم
شاخص کیفیت :این شاخص نشاندهنده سهم هر الگوریتم در
2-9-10-2-3-11-12-3-5-13-14-7-15-16-7
مجموعه جوابهای پارتو حاصل از ترکیب جوابهای پارتوی کلیه
عملگرتقاطع
است.پارتوی
بهترهای
جواب
ترکیب
از
حاصل
پارتو
ی
ها
ب
جوا
مجموعه
در
الگوریتم
هر
سهم
دهنده
نشان
شاخص
این
شاخص كیفیت:
روشهاست .این شاخص هر چه بیشتر باشد،
این عملگر برای جست وجوی محلی در فضا پاسخ است .انواع
مانندچه
شاخص هر
مختلفست .این
کلیه روشها
شاخص فاصله از نقطه ایدهآل :فرمول ریاضی این شاخص برابر
است.چند
بهترهای و
باشد،دو نقط
بیشتر ای،
تک نقطه
عملگرهای تقاطع
است با:
نقطهای داریــم .در این مقاله از عملگر دو نقطهای استفاده شده
شاخص فاصله از نقطه ایدهآل :فرمول ریاضی این شاخص برابر است با:


f −f
1
()30
∑ DIM = ∑ 
است.

 f
−f
n


( )31فرض کنید  Parent1و  Parent2نشاندهنده والد اول و والد


f f
1
DIM    

دوم CrossPoint ،نقطه تقاطع Offspring1 ،و  Offspring2فرزند
کــه در آن  nبــرابــر تـعــداد نــقــاط پـ fـارتــوf j ،انــدیــس تـnـابــع هــدف،
max
min
 f 1,total æ f 1,totalبهترتیب برابر کمترین و بیشترین مقادیر تابع هدف
اول و فرزند دوم باشند .فرزند اول از قسمت اول والد اول و قسمت
max
i
هاستf jbest .
f 1,min
دوم وو
هدف
مقادیربرابرتابع
ترتیبشبرابر
هدف،
قسمتتابع
دوم ازاندیس
پارتوj ،
دوم nوالدبرابر
که در آن
ایده jآل
مقدار
بیشترینترتیب
کمترین وو  f jنیز به
قسمت f j1,totalدربهتمام رو
اول والد
نقاطفرزند
تعداداول و
دوم والد
total
توجه به i
دوم والد اول با best
هدفام jام در الگوریتم مــورد بررسی
تابع هدف  jام و مقدار تابع
نقطه تقاطع تشکیل میشود .مثال نحوه
 f jو  f jنیز بهترتیب برابر مقدار ایده آل تابع هدف  jام و مقدار تابع هدف j
در تمام روشهاست.
هستند .این شاخص هر چه پایینتر باشد ،بهتر است.
قرار گرفتن تازه مراکز توزیع بهصورت زیر است:
شاخص گوناگونی :ایــن شاخص وسعت جــوابهــای پارتو
در الگوریتم مورد بررسی هستند .این شاخص هر چه پایینتر باشد ،بهتر است.
parent1
] [0 1 0 1 0 1 1 0
ارائهشده توسط یک الگوریتم را میسنجد.
2
max
min
n
ی [پارتو ارائه

الگوریتم را میسنجد .
Parent2
جواب0ها 0
وسعت1 0
شاخص 1 0
شاخص گوناگونی :این] 1 1
شده توسط یک()31
f j −f j
DM =  ∑ max
min 
 j =1 f

−
f
]Offspring1 [ 0 0 1 0 0 1 1 0
j ,total
j ,total 

2
 n f jmax  f jmin 
]Offspring2 [ 0 1 0 1 1 0 1 1
DM  fmax max f minmin 
()31
که در آن  jاندیس تابع 
f j ,total
 1,totalو
هدف،
عملگرجهش
  j1,totalبهترتیب برابر
1 f j ,total

min
کمترین و بیشترین مقادیر تابع هدف  jدر تمام روشهاستf j .
بعد از آنکه عملگر تقاطع روی مرا کز توزیع اولیه ()Parent
max
max
min
f
و  jنیز بهترتیب برابر بیشترین و کمترین مقادیر تابع هدف j
ص ــورت گــرفــت ،بــایــد از عملگروجهشfبــر روی fمــرا کــز تــوزیــع تــازه
که در آن  jاندیس تابع هدف 1,total 1,total ،بهترتیب برابر کمترین و بیشترین مقادیر تابع هدف  jدر تمام روشهاست.
تولیدشده ( )Offspringاستفاده کرد .ابتدا بهصورت تصادفی از
max
min
2

2

مدلسازی ریاضی برای مسئله مکانیابی-مسیریابی دو سطحی
در زنجیره تأمین مواد غذایی فسادپذیر با ریسک اختالل

و

f

f

best
j
min
j ,total

best
j
min
j ,total

i
j
max
j ,total

i
j
max
j ,total

n

n

n

=i 1 =j 1

n

i 1 j 1


j
 jنیز بهترتیب برابر بیشترین و کمترین مقادیر تابع هدف  jام در الگوریتم مورد بررسی هستند .این شاخص هرچه
بهتر باشد ،بهتر است.

شاخص فاصله :این شاخص یکنواختی توزیع جوابهای پارتو در فضای حل را نشان میدهد.

و با رسم نمودار  S/Nمقدار بهینه پارامترها به این صورت
ب ـهدســت آم ــد :جمعیت( )Npopو تـ ـک ــرار( )Itدر سطح  1و نرخ
تقاطع( )Pcدر سطح  3و نرخ جهش( )Pmدر سطح  2قرار دارد.

ام در الگوریتم مورد بررسی هستند .این شاخص هرچه بهتر باشد،
بهتر است.
شاخص فاصله :این شاخص یکنواختی توزیع جوابهای
پارتو در فضای حل را نشان میدهد.
n
d −di
∑
()32
i =1
(n − 1)d

حل مسئله نمونه

= SM

در این بخش نتایج محاسباتی الگوریتم  NSGA-IIطراحی
شده و همچنین نتایج حاصل از نرمافزار گمز برای یک مسئله نمونه
ارائه میشود .برای  I=4و  J=4و  .U=4برای حل مسئله با نرمافزار
گمز از روش محدودیت اپسیلون استفاده شده که میتوان با حدف
جوابهای مغلوب جوابهای پارتو را شناسایی کــرد .همچنین
الگوریتم  NSGA-IIبــرای حل مسئله بهکاررفته که خروجی آن
تعدادی از جوابهای پارتو است .جوابهای پارتو حاصل از این
دو روش مطابق جدول ( )3است .الزم به ذکر است که پارامترهای
الگوریتم مطابق آنچه در بخش تنظیم پارامتر بهدست آمد ،فرض
شدهاند که در جدول ( )4آمده است.

که در آن  diبرابر با فاصله اقلیدسی بین دو جواب کناری در
فضای حل و  dبرابر میانگین این فواصل است .این شاخص هر
چه بیشتر باشد ،مطلوبیت الگوریتم بیشتر است.
زمان اجرای الگوریتم :زمان اجرای هر الگوریتم مدت زمانی
است که طول میکشد تا هر الگوریتم به شرط خاتمه برسد.

طراحی آزمایشها برای تنظیم پارامترها
پارامترهای الگوریتم ژنتیک پیشنهادی در ایــن مقاله نرخ
جهش ،نرخ تقاطع ،جمعیت و تعداد تکرارها هستند .جدول ()1
مقادیر پارامترها در  3سطح را نشان میدهد:
با طراحی آزمایشات به تاگوچی به وسیله نرمافزار مینیتب 9
آزمایش طراحی شد .بهطور میانگین و بعد از  4بار اجرا
مقادیر مطابق جدول ( )2به دست آمد.

حل مسئله در ابعاد مختلف
در این بخش بهمنظور بررسی عملکرد  2الگوریتم  5مسئله
در ابعاد مختلف تولید میشود و هر مسئله  5بــار اجــرا میشود.
شاخصهایی که برای ارزیابی دو روش انتخاب شده عبارتند از

جدول  -1پارامترها و سطوح آنها

جدول  -4پارامترهای اصلی مسئله

Npop

It

Pc

Mu

سطح 1
سطح 2

50
100

200
300

0.65
0.75

0.15
0.2

سطح 3

150

500

0.8

0.25

4
10
7
2

5
15
8
8

2
5
5
5

3
10
5
5

1
4
4
4

مسئله
U
J
I

جدول  -2خالصه نتایج نرمالشده برای  4اجرا

شمـاره نوزدهم

2.11

1.8

2.84

2.54

2.21

2.6

2.58

2.61

2.66

Sum1

1.9

1.87

2.64

2.29

2.56

2.77

3.45

2.42

3.27

Sum2

1.92

2.02

2.67

2.23

2.46

2.99

2.61

2.28

3.4

Sum3

2.03

1.98

2.78

2.43

2.07

2.74

2.57

2.69

3.01

Sum4

جدول  -3جوابهای پارتو

گمز

جواب

هزینه

متوسط زمان پاسخ

قابلیت اطمینان

1

7439056

12.9

0.78

2

4055942

18.1

0.56

3

4046836

15.8

0.50

4

4042512

16.1

0.59

5

7431821

11.4

0.76

6

5829546

13.2

0.67

7

4043535

17.5

0.62

بهار و تابستان
1400
دوفصلنامه
پژوهشی

مدلسازی ریاضی برای مسئله مکانیابی-مسیریابی دو سطحی
در زنجیره تأمین مواد غذایی فسادپذیر با ریسک اختالل

9

8

7

6

5

4

3

2

1

آزمایش

                   
ژنتیک    
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جدول  -5نتایج مقایسهای شاخصهای ارزیابی
Gams
مسئله

1

2

3

4

5
1.65
1.12
1.21
1.11
1.39

40

1.71
شمـاره نوزدهم
1.11
بهار و تابستان
1.27 1400
دوفصلنامه 1.41
پژوهشی
1.47

1.37

1.22

1.31

1.11

1.21

1.32

1.4662

1.4242

1.75

میانگین
1.21

اجرا

کیفیت

فاصله

گونا گونی

کیفیت

فاصله

1

0.41

0.12

0.55

0.56

0.54

0.91

2
3
4
5
1
2
3
4
5
1

0.42
0.50
0.38
0.50
0.50
0.40
0.19
0.38
0.36
0.32

0.22
0.44
0.16
0.26
0.80
0.31
0.37
0.45
0.33
0.61

0.85
1.36
1.70
0.66
0.81
1.41
1.04
1.16
0.52
1.07

0.56
0.50
0.60
0.41
0.46
0.58
0.78
0.56
0.61
0.67

0.64
0.96
0.75
0.00
0.36
0.75
0.61
0.52
0.52
0.71

0.90

2
3
4
5
1
2
3
4
5
1

0.36
0.64
0.37
4
0.41
0.49
0.32
0.65
0.12
5
0.21
0.00

0.81
0.37
0.24
3
0.00
4
0.42
5
0.18
1
0.70
2
0.11
3
0.27
4
0.405

0.61
0.33
0.62
1.71
0.58
1.11
0.47
1.27
0.68
1.41
0.31
1.47
0.87
1.22
0.74
1.11
1.00
1.32

0.87
0.36
0.83
1.75
0.15
1.21
0.41
1.65 1.11
0.84
1.12 1.71
0.32
1.21
1.32
1.110.03
1.51
1.39
0.42
1.64
1.370.00
1.41

2
3
4
5

1.31
1.87

1.71

3
4
5
1
2
3
4

1.310.15
1.1111
1.21

1.49
0.00
0.07
0.80
1.28
1.53
0.99
0.98
1.33
1.25
0.52
1.47
1.31
0.21
1.87
1.42
1.711.74
1.28
1.111.11
0.00
1.27
1.59
0.00
1.41
1.57
0.00
1.47
1.67
1.22
0.00
1.71
1.11
0.27

11

1.32
1.13

11

1.75
1.42

11

1.21
1.11

11

1.11
1.15

27

1.71

11

.1.81

1.32

31

1.64

1.51

11

1.11

1.64
1.2552
1.41

0.59
0.32
0.47
0.39
میانگین
1.4242
1.4662
0.00
.0.81
0.57
1.51
0.22
0.37
میانگین
6
1.1111
1.4242
1.4662
 0.64میدهند .هر1.30
0.31
یک از شاخصها هر چه بیشت
 0.67ارزیابی را نشان
0.64های شاخصهای
 1 0.00الی  3مقایس
ی زیر نمودارهای
شکلها
0.00
0.00
0.71
1.40
0.32
0.21
 1.11است.
مطلوبیت روش بیشتر
شکلهای زیر نمودارهای  1الی  3مقایسهای شاخصهای ارزیابی را نشان میدهند.
1.32
0.7200
0.4552
0.6016
1.0000
0.3432
0.3684
1.11
1.13

1.11

مدلسازی ریاضی برای مسئله مکانیابی-مسیریابی دو سطحی
در زنجیره تأمین مواد غذایی فسادپذیر با ریسک اختالل

پارامترهای 1.2552
حساسیت1.6116
1.1111
ضروری
تحلیل

1.6116
1.32

211

مطلوبیت روش بیشتر است.

1.11

1.7211

چندین
مدیریتی
یکـهازچش
جهت ارائـ
بخش
در ایــن
بیشتر باشند،
اندازهایچه
شاخمصها هر
دهند .هر
نشان می
ی  3مقایسهای شاخصهای ارزیابی را
تحلیل حساسیت بر روی پارامترهای اساسی مسئله مزبور صورت

برای شاخص ارزیابی کیفیت

1.22
0.85
1.30
1.65
0.71
1.12
1.14
4
1.21
1.12
1.11
0.75
1.39
1.20
1.37
1.11
1.31
5 0.71
1.21

5

1.11
کیفیت1.11،
هر یک از
1.42ارائه میشود.
1.74که در جدول ()5
فاصله و گوناگون
روش بیشتر 1.11
1.11
1.71هر چه بیشتر1.11
است.
باشند ،مطلوبیت
شاخصها
1.27
1.15
1.59
1.32
نمودارهای  1الی  3مقایسهای شاخصهای ارزیابی را نشان
1.11
1.57
مطلوبیت روش
.1.81باشند،
صها هر چه بیشتر
1.51هر یک از شاخ
میدهند.
1.31
1.64
1.67
1.64
بیشتر است.
1.41

NSGA-II
گونا گونی

نمودار  -1مقایسهای برای شاخص ارزیابی کیفیت

فاصله
شاخص
مقایسهای
ارزیابیفاصله
شاخص ارزیابی
برایبرای
مقایسهای
نمودار -2نمودار -4

نمودار  -4مقایسهای برای شاخص ارزیابی فاصله

ارزیابی کیفیت
شاخص ارزیابی
برایبرای
مقایسهای
نمودار -1نمودار 1
کیفیت
شاخص
مقایس-های

نمودار 4

گونیمقایسهای برای شاخص ارزیابی گوناگونی
نمودار -0
ارزیابی گونا
مقایسهای
مقایسه
نمودار -3
گوناگونی
شاخصارزیابی
برای شاخص
ای برای
نمودار -0

تحلیل حساسیت پارامترهای ضروری
تحلیل حساسیت پارامترهای ضروری

روی پارام
حساسیت بر
پارامترهایتحلیل
مدیریتی چندین
تحلیلچشمانداز
جهت ارائه
بخش
در این بخش جهت ارائه چشماندازهای در این
صورت
مزبور
اساسی مسئله
هایبر روی
حساسیت
چندین
مدیریتی
است .هدف از تحلیل حساسیت،بررسی اثر ایجاد تغییر در پارامترهای ضروری یک مدل
است .هدف از تحلیل حساسیت،بررسی اثر ایجاد تغییر در پارامترهای ضروری یک مدل ریاضی در جواب نهایی است .علت

نمودار  -4تحلیل حساسیت کمبود کاال نسبت به ظرفیت مراکز
توزیع -تحلیل حساسیت کمبود کاال و مراکز خدمتدهینشده نسبت به ظرفیت وسایل نقلیه
نمودار 5

تحلیل حساسیت نسبت به تغییرات ظرفیت وسایل نقلیه برای حمل انواع کاال نیز نشاندهنده تأثیرپذیری از این پارامتر
نقاطارامتر
کاهش این پ
پذیری از
دهنده
تواندنشان
مینیز
انواعکهکاال
اسیت نسبت به تغییرات ظرفیت وسایل نقلیه برای حمل
است،خدمترسانینشده شود (نمودار  .)5رابطه تقاضای کاال با تعداد
تقاضای
تأثیر یا
افزایش
باعث
طوری
مراکزبا تعداد
تقاضای کاال
(نمودار .)5
شود
توزیعنشده
میتواند باعث افزایش یا کاهش نقاط تقاضای خدمترسانی
مراکزبا تعداد نقاط تقاضا در نمودار ( )7نشان داده میشود.
احداثشده
رابطه و تعداد
نمودار ()6
شده در
احداث

ثشده در نمودار ( )6و تعداد مراکز احداثشده با تعداد نقاط تقاضا در نمودار ( )7نشان داده میشود.

نمودار  -4تحلیل حساسیت کمبود کاال نسبت به ظرفیت مراکز توزیع

وسایلکاال
تقاضای
نسبتبهتبه
مراکزتوزیع
مراکز
تعداد
حساسیت
تحلیل
نمودار
نقلیه
ظرفیت
شدهکزنسبت
نشده
کاال و
کمبود
حساسیت
نمودار  --56تحلیل
نشده
دهی
خدم
احداثمرا
دهیو
خدمتکاال
کمبود
حساسیت
تحلیل
نمودار -5
نمودار  -4تحلیل حساسیت کمبود کاال نسبت به ظرفیت مرا کز

نمودار  -5تحلیل حساسیت کمبود کاال و مراکز خدمتدهینشده نسبت به ظرفیت وسایل نقلیه

یت نسبت به تغییرات ظرفیت وسایل نقلیه برایتوزیع
حمل انواع کاال نیز نشاندهنده تأثیرپذیری از این
تواند باعث افزایش یا کاهش نقاط تقاضای خدمترسانینشده شود (نمودار  .)5رابطه تقاضای کاال با تعداد مراکز
شده در نمودار ( )6و تعداد مراکز احداثشده با تعداد نقاط تقاضا در نمودار ( )7نشان داده میشود.

نمودار  -6تحلیل حساسیت تعداد مراکز توزیع احداثشده نسبت به تقاضای کاال

نمودار  -6تحلیل حساسیت تعداد مرا کز توزیع احداثشده نسبت
به تقاضای کاال

ظرفیت وسایل نقلیه
نسبت به
است،
پارامتر

نسبتکاال
تقاضای
نسبتبه
نسبت
احداثکزشده
احداث
توزیع
مراکز
تعداد
حساسیت
تحلیل
نقاط تقاضا
تعداد
شدهبه
شده
مراکز
تعداد
حساسیت
تحلیل
نمودار
به
احداث
تعداد مرا
حساسیت
تحلیل
-7
نمودار--67نمودار

تعداد نقاط تقاضا

نمودار  -5تحلیل حساسیت کمبود کاال و مراکز خدمتدهینشده نسبت به ظرفیت وسایل
در نقلیه مطالعهموردی
گرفته است .هدف از تحلیل حساسیت،بررسی اثر ایجاد تغییر
کارایی مدل پیشنهادی با استفاده از اطالعات واقعی (شامل
پارامترهای ضروری یک مدل ریاضی در جواب نهایی است .علت
نواحی دهگانه منطقه یک شهر تهران) مورد آزمون قرار میگیرد.
اهمیت بحث تحلیل حساسیت در این است که در دنیای واقعی
جــدول ( )6سناریوهای مختلفی که بــرای وقــوع در منطقه یک
پارامترهای مدل تغییر میکنند و این تغییرات مربوط به شرایط
شهر تهران تعریف شدهاند ،همچنین احتمال وقوع آنها را نشان
محیطی است .با توجه به بررسی تأثیر پارامترهای مختلف بر مدل
میدهد .جدول ( )7مجموعه کارخانهها و جدول ( )8مجموعه
و بررسی تحلیل حساسیتهای صورتگرفته برای مقاالت این حوزه
نقاط بالقوه برای احداث مراکز توزیع کاالها را نشان میدهد .این
مهمترین پارامترهای موجود جهت بررسی برای مدلهای ارائهشده
نمودار  -7تحلیل حساسیت تعداد مراکز احداثشده نسبت به تعداد نقاط تقاضا
مراکز میتوانند در  3اندازه کوچک ،متوسط و بزرگ احداث شوند
شامل پارامترهای ظرفیت مرا کز تسهیالت ،ظرفیت وسایل نقلیه و
نمودار  -7تحلیل حساسیت تعداد مراکز احداثشده نسبت به تعداد نقاط تقاضا
که هر یک ظرفیت و هزینههای احداث متفاوت و مشخصی دارند.
مقادیر تقاضا پرداخته میشود .کاهش ظرفیت مراکز توزیع باعث
افزایش در مقادیر کمبود کاال 18
مجموعه نقاط تقاضا مناطق در جدول ( )9آورده شدهاند .جدول
شده و افزایش ظرفیت این مراکز
( )10برآورد پارامترها تحت 18
سناریوهای مختلف را نشان میدهد.
مقادیر کمبود کاال را کاهش میدهد؛ همانطور که در نمودار ()4
نشان داده میشود  .
در جدول ( )11یکی از نتایج مسئله تخصیص مشتری به هر یک از
نمودار  -6تحلیل حساسیت تعداد مراکز توزیع احداثشده نسبت به تقاضای کاال
تحلیل حساسیت نسبت به تغییرات ظرفیت وسایل نقلیه
پایگاهها بیان شده است .میزان کمبود کاال در هر یک از نقاط تقاضا
بــرای حمل انــواع کاال نیز نشاندهنده تأثیرپذیری از این پارامتر
در جدول ( )12آورده شده و جدول شماره ( )13جواب متغیرهای
است ،طوری که میتواند باعث افزایش یا کاهش نقاط تقاضای
باینری مسئله اســت .جــواب مسیریابی خودروها در هر سناریو با
خدمترسانینشده شود (نمودار  .)5رابطه تقاضای کاال با تعداد
احتمال ریسک اختالل در نقاط مورد بررسی در جدول ( )14بیان
مرا کز توزیع احداثشده در نمودار ( )6و تعداد مراکز احداثشده با
شده است.
تعداد نقاط تقاضا در نمودار ( )7نشان داده میشود.

18

1

سناریوی اختالل
شب

زمان وقوع اختالل
احتمال وقوع

2
روز
0.2747

0.1374

نمودار  -7تحلیل حساسیت تعداد مراکز احداثشده نسبت به تعداد نقاط تقاضا

40.5

درصد اختالل

18

شب
0.1172
24.3

3
روز

شب

0.2343

0.0525

روز
0.1051

42.4
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جدول  - 7مجموعه کارخانهها
ردیف
u1

جدول  -9مجموعه نقاط تقاضا

نام منطقه

محل کارخانه

1

ازگل

2

سعادت آباد

3

ولیعصر(پارک ملت)

4

وفادار(پارک پلیس)

u2
u3
u4

ردیف
j1
j2

ردیف
i1

نام ناحیه
1

فرمانیه

2

اوین

3

گالبدره

4

جماران

5

اراج

7

تجریش

8

چیذر

9

ازگل

i2
i3
i4
i5
i6
i7
I8

1

j3
j4
j5

2

j6
j7

جدول  -8مجموعه مکانهای بالقوه برای احداث مراکز توزیع
مرا کز توزیع کاال

نام ناحیه

3

j8
j9
j10
j11
j12

4
5

مجموعه نقاط تقاضا
حصار بوعلی
فرمانیه
اوین
ولنجک
زعفرانیه
دربند
امام زاده قاسم
دزاشیب
جماران
نیاوران
کاشانک
دارآباد

j13
j14
j15
j16
j17

7

باغ فردوس
تجریش
قیطریه

8

چیذر
حکمت

j18
j19

9

اراج
ازگل

پارامترهای مورد استفاده در سناریوهای گوناگون طبق جدول
( )10است.

جدول  -10برآورد پارامترها تحت سناریوهای مختلف
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ناحیه

نقاط تقاضا

1

حصار بوعلی
فرمانیه

2

اوین
ولنجک
زعفرانیه

3

دربند
امام زاده قاسم

4

دزاشیب
جماران

5

کاشانک
دارآباد

7

باغ فردوس
تجریش
قیطریه

8

حکمت
چیذر

9

اراج
ازگل
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سناریوها

d jkts

tijkvs

h p ijs

سناریو1
سناریو2
سناریو3
سناریو1
سناریو2
سناریو3
سناریو1
سناریو2
سناریو3
سناریو1
سناریو2
سناریو3
سناریو1
سناریو2
سناریو3
سناریو1
سناریو2
سناریو3
سناریو1
سناریو2
سناریو3
سناریو1
سناریو2
سناریو3

1010
1546
1500
478
1054
1894
1115
1562
1890
1214
936
1101
1635
643
1500
1599
1845
1056
1758
1290
1800
434
386
1500

507
791
500
198
562
864
407
702
600
589
373
473
864
232
300
775
858
480
687
627
700
454
295
700

%2
%5
%10
%2
%5
%10
%2
%5
%10
%2
%5
%10
%2
%5
%10
%2
%5
%10
%2
%5
%10
%2
%5
%10

τ jks
100
200
300
100
200
300
100
200
300
100
200
300
100
200
300
100
200
300
100
200
300
100
200
300

جدول -11تخصیص مشتری به پایگاه
نام ناحیه

نقاط تقاضا

1

حصار بوعلی
فرمانیه

2

اوین
ولنجک
زعفرانیه

3

دربند
امام زاده قاسم

4

دزاشیب
جماران
نیاوران

5

کاشانک
دارآباد

7

باغ فردوس
تجریش
قیطریه

8

حکمت
چیذر

9

اراج
ازگل

سناریوها

فرمانیه

اوین

گالبدره

سناریو1

1

1

0

0

0

1

1

1

سناریو2

0

1

0

0

0

1

1

سناریو3

0

1

1

1

0

1

1

1

سناریو1

0

1

1

1

0

1

0

1

سناریو2

0

1

0

1

1

1

1

0

سناریو3

1

1

1

0

0

1

0

0

سناریو1

1

1

0

0

0

1

1

0

سناریو2

1

1

0

0

0

1

1

0

سناریو3

0

1

0

0

0

1

1

0

سناریو1

0

0

1

0

0

1

0

0

سناریو2

0

0

0

0

0

1

0

1

سناریو3

1

1

1

0

0

1

1

0

سناریو1

0

0

0

0

0

0

0

سناریو2

0

0

0

0

0

0

1

سناریو3

1

حصار بوعلی
فرمانیه

2

اوین
ولنجک
زعفرانیه

3

دربند
امامزاده قاسم

4

دزاشیب
جماران

5

کاشانک
دارآباد

7

باغ فردوس
تجریش
قیطریه

8

حکمت
چیذر

9

اراج
ازگل

0

1

1

1

1

0

0

0

0

سناریو1

0

1

0

1

1

1

0

0

سناریو2

0

0

1

0

1

1

1

1

سناریو3

0

0

0

0

0

0

0

0

سناریو1

0

0

0

1

0

1

1

1

سناریو2

0

0

0

0

1

0

0

1

سناریو3

0

0

0

1

1

1

1

0

سناریو1

1

1

1

1

0

0

0

0

سناریو2

1

1

1

0

0

0

1

1

سناریو3

0

0

0

0

0

0

0

جدول  -13متغیرهای باینری

سناریوها

کمبود

سناریو1

50

سناریو2

40

سناریو3

40

سناریو1

30

سناریو2

30

سناریو3

30

سناریو1

10

سناریو2

10

سناریو3

10

سناریو1

10

سناریو2

15

سناریو3

20

سناریو1

25

سناریو2

20

سناریو3

20

سناریو1

0

سناریو2

0

سناریو3

10

سناریو1

10

سناریو2

10

سناریو3

10

سناریو1

40

سناریو2

40

سناریو3

40

ناحیه
1

2

3

4

5

6

7

8

سناریوها

M is

ais

سناریو1

1

1

1

سناریو2

0

0

1

سناریو3

1

1

1

سناریو1

1

0

1
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سناریو2

0

1

1

سناریو3

1

1

1

سناریو1

1

1

1
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سناریو2

0

0

0

سناریو3

1

0

1

سناریو1

1

0

0

سناریو2

0

1

0

سناریو3

1

1

1

سناریو1

1

0

1

سناریو2

0

0

0

سناریو3

0

1

1

سناریو1

1

1

1

سناریو2

0

1

1

سناریو3

1

0

1

سناریو1

1

1

1

سناریو2

0

0

1

سناریو3

0

1

1

سناریو1

1

0

0

سناریو2

1

0

0

سناریو3

0

1

1

Maus
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ناحیه

تجریش

1

جدول  -12میزان کمبود کاال در نقطه تقاضا
نقاط تقاضا

جماران

اراج

چیذر

ازگل

جدول  -14مسیریابی خودروها
مسیرها

سناریوها
سناریو1

2-1

4-2

3-4

5-3

6-5

8-6

7-8

9-7

سناریو2

2-1

4-2

3-4

5-3

8-5

6-8

7-6

9-7

سناریو3

2-1

4-2

3-4

5-3

6-5

8-6

7-8

9-7

نتیجهگیری
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ijvts

p

x
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در تحقیق حاضر به مسئله مکانیابی کارخانهها و مرا کز توزیع
و مسیریابی وسایل نقلیه و همچنین امکان تخریب مسیرهای
ارتباطی و اختالل در مراکز توزیع پرداخته شــد .هر یک از مرا کز
توزیع با احتمال مشخصی در سناریوهای مختلف دچــار اختالل
میشوند و هر یک از کمانهای شبکه که مسیرهای ارتباطی را
شکل میدهند ،با احتمال مشخصی در زمــان مسدود میشوند.
این احتمال با توجه به عواملی مانند شرایط جغرافیایی و یا نوع
زیرسازیها و مصالح بهکاررفته در ساخت کمان مشخص میشود.
مدل ریاضی ارائهشده ضمن تعیین مکان استقرار تسهیالت و تعیین
شیوه تخصیص مشتریان به آنها مسیرهای بهینه خدمترسانی را
به گونهای تعیین میکند که نرخ تعداد مشتریان پوششدادهنشده
و میانگین زمانهای سفر در واحد زمان کمینه شوند .شبکه زنجیره
تأمین طراحیشده باید قابلیت پاسخدهی به نیازهای مشتریان را
هنگام وقوع ریسکاختالل مانند اختالل در تسهیالت را دارا باشد.
بنابراین این شبکهها باید بهگونهای طراحی شوند که به هنگام
وقوع اختاللتوانایی فراهمآوری محصوالت و خدمات به مشتریان
را درهر لحظه از زمان داشته باشند .هدف این تحقیق مکانیابی
تسهیالت و تعیین اندازه هر محموله و مؤثرترین مسیرهای خودرو
ب ــرای حــداقــل ک ــردن هزینه کــل در  3سطح (کــارخــانـههــا ،مرا کز
ک اختالل در سیستم است.
توزیع و مشتریان) تحت وجــود ریس 
از آنجا که مدل ارائـهشــده سههدفه اســت ،بــرای حل آن از روش
محدودیت اپسیلون در حکم یکی از پرکاربردترین روشهای حل
مــدلهــای چندهدفه استفاده شــد .بــرای نشان دادن مطلوبیت
الگوریتم ژنتیک نامغلوب  5مسئله در سایزهای مختلف از طریق
این الگوریتم و محدودیت اپسیلون حل شد .جوابهای پارتو از
طریق شاخصهای ارزیابی کیفیت ،فاصله و گوناگونی با یکدیگر
مقایسه میشوند کــه ایــن مقایسات در جــدول  4آمــده اســت .از
نتایج بهدستآمده میتوان این گونه نتیجه گرفت که میانگین
ارزش کیفیت برای تمام مثالها و اجراها برای روش محدودیت
اپسیلون برابر  0.3684و بــرای ژنتیک  0.6016اســت .همچنین
شاخص فاصله گمز بهطور میانگین  0.3432و شاخص فاصله
ژنتیک  0.4552اس ــت .همینطور شــاخــص گوناگونی گمز  1و
ژنتیک  0.72است .بنابراین جوابهای الگوریتم ژنتیک نامغلوب
و گمز از لحاظ ایــن شــاخـصهــای ارزیــابــی تــفــاوت زی ــادی بــا هم
ندارند و از آنجایی که حل مدل از طریق نرمافزار گمز و محدودیت
اپسیلون بسیار زمانبر اســت ،الگوریتم پیشنهادی بــرای استفاده
در سایزهای بــزرگ کــاربــرد بیشتری دارد و به ان ــدازه کافی قابل

اعتماد است .تحلیل حساسیت مدل خود بیانگر عملکرد مناسب
مدل ارائــه شده است .در پایان از آنجا که درستی مدل ارائهشده
نشان داده شــد ،کارایی مــدل نیز با مطالعه مــوردی بررسی شد.
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چکیده

 با توجه به. حوادث و رخدادهای طبیعی و آثار شدید و مخرب جانی و مالی مربوط به آنها است،یکی از مسائل بسیار مهم روز
این که در شرایط بحرانی زمان مورد نیاز برای خدمترسانی و ارسال کاالهای امــدادی بسیار محدود است؛ بنابراین با توجه به
 این. ضرورت نیاز به تعریف شرایطی ویژه برای امدادرسانی با هدف کاهش تلفات به وضوح روشن است،محدودیتهای موجود
 یک سیستم خدمات پزشکی حیاتی سیار مبتنی بر تعریف بیمارستانهای سیاری که،تحقیق در حوزه یک زنجیره تامین خدمت
 دو هدف حداقل کردن.وظیفه خدمترسانی به بیماران دارای اولویتهای پزشکی در مناطق آسیبدیده را دارند تعریف میکند
هزینههای امدادرسانی و زمان خدمترسانی که به ترتیب مبتنی بر معیارهای اقتصادی و اجتماعی هستند برای تعیین مکانهای
 مسیر بهینه ارسال بیمارستانها و همچنین میزان ظرفیت خدمترسانی بیمارستانها در زمان رخداد حادثه در نظر گرفته،توزیع
 با در نظرگرفتن تابع هدف مربوط به زمان خدمترسانی بهε − constraint  مدل مسئله مورد نظر با استفاده از روش.شده است
.عنوان هدف اصلی حل شده است و جبهه پارتو مربوط به حل مدل ارائه شده است
 زنجیره تامین خدمت، بیمارستان سیار، شرایط بحران، برنامه ریزی چندهدفه:کلمات کلیدی
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Humanitarian Logistics Planning of
a Service Supply Chain for Mobile
Hospitals in Crisis Condition with
Prioritizing Areas

برنامه ریزی لجستیک بشردوستانه یک زنجیره تامین خدمت مربوط به
بیمارستانهای سیار در شرایط بحران با اولویتبندی مناطق

Amin Farahbakhsh1, Parvaneh Samouei*2
Abstract

O

ne of the most significant issues nowadays is natural disasters and their severe and devastating vital
and financial effects. As in crisis situations the time required to service and deliver relief goods is
extremely limited, therefore, with regard to existing restrictions, the need to define special conditions for
relief with a view to alleviate casualties is clearly evident. This research in the scope of a service supply
chain, defines a vital mobile medical service system based on the definition of mobile hospitals that serve
patients with medical priorities in the affected areas. The two objectives of minimizing relief cost and service time, which are based on economic and social criteria, respectively, are intended to define the distribution locations, the optimal route of hospital delivery, and also the capacity of hospitals to serve in case of
casualty. The problem model is solved using the Ɛ-constraint method by considering the objective function of the service time as the main objective; and the Pareto frontier of the model solution is presented.
Keywords: Multi-Objective Programming, Crisis Situation, Mobile Hospital, Service Supply Chain
1- PhD candidate, department of industrial engineering, faculty of engineering, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
2- Assistant professor, department of industrial engineering, faculty of engineering, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
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پیامدهای بسیار مخرب مــربــوط بــه ح ــوادث طبیعی مانند
تلفات جانی ،تخریب زیرساختها و تخریب منابع طبیعی و حیاتی
در جوامع نه تنها به هیچ عنوان قابل چشم پوشی نیستند بلکه
نیازمند توجه بسیار باالی مدیران و محققان هستند .از جمله این
بالیا میتوان به مواردی مانند سیل ،زمین لرزه و طوفان؛ که انسان
در رخداد آنها دخل و تصرفی ندارد و وقوع آنها به سختی قابل
پیشبینی است اشــاره کرد .پس از وقوع یک حادثه ،توزیع موثر
و صحیح منابع ،انتقال آسیبدیدگان به مرا کز درمانی و ارسال
نیروهای امدادرسانی به مناطق آسیب دیده از اهم اولویتهای
مربوطه هستند .در این شرایط وجود کمکهای بشردوستانه بسیار
موثر است [.]1
مدیریت بحران یک فرآیند پویا ،پایدار و یکپارچه برای بهبود
اثربخشی و کارآیی فعالیتهای مربوط به پیشگیری ،کاهش،
آمادگی ،هشدار اولیه ،وا کنش اضطراری ،توانبخشی و بازسازی
فــاجــعــه اس ــت .در شــرایــط اض ــط ــراری ،حــمــل و نــقــل کمکهای
بشردوستانه باید به درستی مدیریت شود تا کاالها به موقع و مطابق
با نوع و تعداد مورد نیاز به منطقه برسد [ .]2در صورت وقوع یک
فاجعه طبیعی و انسانی ،تقاضای زیادی برای مواد دارویی بوجود
آمده و تعداد زیادی از افراد مجروح در مناطق آسیب دیده در یک
دوره کوتاه مــدت ظاهر خواهند شــد .توزیع سریع مــواد درمانی و
سرعت انتقال مجروحان به بیمارستان نقش مهمی را در تعیین
کارآیی خدمات اورژانسی 1ایفا میکند .در شرایط بحرانی توزیع موثر
کاالهای امدادی و نحوه کار تامین کنندگان نقش اساسی در بهبود
شرایط بحرانی و خدمت رسانی به مجروحان ایفا میکند.
زنجیره تامین خدمت یک شکل دیگری از زنجیره تامین است
که بر خــاف عموم زنجیرههای تامین که رسالت تامین ،تولید
و تحویل یک یا چند کاال را بر عهده دارند؛ این زنجیره به دنبال
تامین ،ایجاد و انجام یک یا چند خدمت در راستای موضوع مورد
نظر زنجیره است .تنها نگرش مربوط به معیارهای اجتماعی در
زنجیرهتامین کاال ایجاد یک خدمترسانی مطلوب در خالل انجام
ماموریت اصلی زنجیره یعنی تامین ،تولید و توزیع کاال است .اما در
زنجیره تامین خدمت ماموریت اصلی ایجاد و انجام یک خدمت
به مشتری است .از جمله این نوع از زنجیرهها میتوان به انجام
خدمات پزشکی ،پرستاری ،امنیتی ،وکالت و نظافتی اشاره کرد که
در برخی از آنها زنجیره تامین در خالل خدمت مورد نظر نیاز به
ارائه کاال نیز دارد مانند دارو و وسایل پزشکی؛ که میتوان آنها را
رنجیره تامین کاال و خدمت در نظر گرفت.
در شــرایــط بــحــران مقابله بــا ایــن مشکالت پیچیده نــیــاز به
هماهنگی وسیع و دقیق وسایلنقلیه مختلف بــا ظرفیتهای
مختلف برای حمل کاالها ،قربانیان و نیروهای داوطلب از طریق
شبکه جادهای محسوس است .با توجه به مطالب فوق در هنگام
بــروز یک حادثه یک سیستم توزیع کــارامــد کــاال اگــر چه ضــروری
است اما نمیتواند به تنهایی ابعاد مختلف آثار مخرب ناشی از این
حــوادث را پوشش داده و باید یک سیستم خدمترسانی کارا نیز
وجود داشته باشد .این تحقیق با توجه به این مسئله و با تمرکز بر

بیماران با اولویت باال از نظر پزشکی که نه امکان جابجایی بیمار
در شرایط عادی وجود دارد و نه زمان چنین اجازهای را میدهد به
تعریف یک زنجیره تامین خدمت و کاال به عنوان بیمارستان سیار را
مطرح میکند .از موارد دیگری که برنامهریزی را برای این حوادث
مشکل میکند طبیعت اتفاقی و غیر قابل پیشبینی این بالیای
طبیعی مانند زلزله ،سیل و ...است .درجه اهمیت این مسائل،
تنوع عوامل موثر بر آنها و همچنین پیچیدگی باالی این مسائل
باعث توجه بسیار زیاد محققین به این حوزه شده است.

مرور تحقیقات پیشین
زمینههای علمی در صورتی برای جوامع انسانی مفید هستند
که بتوانند برای مشکالت واقعی و عملی راهکارهای موثری ایجاد
کنند .مسیریابی وسایل نقلیه یکی از مسائل وسیع و کاربردی
است که در بسیاری از موارد به صورت توام با مسائلی دیگر مانند
برنامهریزی مکان ،موجودی و حتی تولید مورد بررسی قرار گرفته
است .از جمله کاربردهای عملی که از این مسئله برای بهبود شرایط
استفاده کردهاند میتوان به حمل و نقل سوخت و مواد خطرناک
[ ،]3برنامهریزی مربوط به بازیافت زباله[ ]4و برنامهریزی مربوط
به انتقاالت کاالها و خدمات امدادی در شرایط بحران اشاره کرد.
بررسی تحقیقات در این زمینه نشان میدهد که برخی از محققین
به دنبال بهبود روشهــای حل از نظر کمی و کیفی بوده و برخی
دیگر به دنبال نزدیک کردن شرایط مسئله به شرایط واقعی هستند.
در این بین تحقیقات زیادی وجود دارد که هر دو این موارد را مد
نظر قرار داده است.
با توجه به بررسی تحقیقات در این زمینه میتوان کارهای
انجام شده را از لحاظ زمان رویداد به دو بخش پیش از رخداد حادثه
و بعد از آن تقسیم کرد .شورانی و ویــزوری در سال  2018با تمرکز
بر بحرانهای بوجود آمده در زمان بعد از وقوع حادثه با استفاده
از الگوریتم ژنتیک به حل مدلی برای مسیریابی انتقال بیماران
بدحال از دپوهای مورد نظر به بیمارستانها توسط وسایل حمل
و نقل غیر ثابت در زمانی قبل از زمان نهایی تعیین شده پرداختند
[ .]5یــک مــدل برنامهریزی عــدد صحیح مختلط دو مرحلهای
مربوط به زمان بعد از وقوع حادثه که مسیریابی تیم پزشکی را برای
مناطق آسیب دیده توسط الگوریتم ژنتیک حل میکند نیز توسط
ونگ و همکاران در سال  2018ارائه شده است [.]6
هدف اصلی از ارائــه مسائل و حل آنهــا استفاده از جوابها
در دنیای واقعی است که برای نزدیک شدن به این موضوع باید
شرایط واقعی موجود در مدلهای پایهای مطرح شوند .به همین
منظور بسیاری از محققان سعی بر نزدیک کردن شرایط مدل به
شرایط واقعی دارنــد .تحقیقی که توسط مقفیرو و هانوکا در سال
 2018صورت گرفت سعی در نزدیک کردن شرایط مدل مسیریابی
وسایل نقلیه امــدادی در شرایط رخ داد فاجعه با در نظر گرفتن
مــواردی چون وجود وسایل نقلیه ناهمگن و با ظرفیت محدود،
امکان سفرهای متعدد ،وجود مکانهایی با قابلیت دسترسیهای
مختلف و بررسی تقاضاها بصورت غیرقطعی دارد [ .]7با توجه
به محدودیت منابع در دسترس در زمان وقوع حادثه و توجه به
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اولویت بیماران در دریافت دارو ،محمدی و یعقوبی در سال 2018
برای نزدیک کردن مدل به دنیای واقعی یک سیستم تریاژ و یک
احتمال شکست مربوط به تسهیالت و مسیرها را در شرایط بحرانی
وقوع حادثه در نظر گرفتند [ .]8استفاده از برنامهریزی استوار یکی
از جدیدترین روشهای رویارویی با شرایط عدم قطعیت در مدل
است که وجود پارامترهای دارای عدم قطعیت باعث نزدیکی بسیار
زیــادی به شرایط دنیای واقعی شده و وحدانی و همکاران برای
توسعه این موضوع یک مدل چند دورهای ،چندهدفه و چندکاالیی
عدد صحیح مختلط با پارامترهای غیرقطعی در سال  2018ارائه
دادهاند [ .]9همچنین بن تال و همکاران در سال  2011با استفاده
از بهینهسازی استوار سعی در کاهش ریسک عدم قطعیت در تقاضا
با در نظر گرفتن ترافیک راهها کردهاند [ .]10یک مدل مکانیابی
و مسیریابی در زنجیره تامین بشر دوستانه با توجه به وجود چند
دپو برای خدمت رسانی با در نظر گرفتن درصد شکست شبکه و
همچنین استفاده از وسایل نقلیه با چند کاربری با هدف خدمت
رسانی به مسدومان بعد از زلزله در یک زمان استاندارد بعد از رخداد
توسط احمدی و همکاران در سال  2015ارائه گردیده است [.]11
در سال  2017تحقیقی با هدف بررسی یک حمل و نقل دو گانه
برای مواقع اضطراری شامل ارسال کاالهای پزشکی و تیم پزشکی
به مناطق آسیب دیده و ارسال بیماران به مراکز درمانی مورد نظر
توسط التیب و مورای انجام شده و مدل مورد نظر از دو روش قطعی
برای ابعاد کوچک مسئله و یک روش فراابتکاری برای ابعاد بزرگ
آن حل کردند [.]2
مسیریابی وســایــل نقلیه ظــرفــی ـتدار بــا ظرفیت تجمعی با
زمــانهــای وابــســتــه بــه تــقــاضــا 2یــک مسئله نــویــن در لجستیک
بشردوستانه اســت در شرایطی کــه تقاضا بــه صــورت غیر قطعی
بــوده و هــدف حداقل کــردن مجموع زمــانهــای رسیدن به نقاط
بحرانی در شرایط اضطراری باشد [ .]12بزرگی امیری و خرسی در
سال  2016در تحقیقی با محوریت برنامهریزی تخصیص تامین
کننده ،وسایل نقلیه و مشتری به تسهیالت مربوط به مدیریت
بحران در شرایط اضطراری و همچنین طراحی شبکه مسیرهای
مربوطه و با استفاده از برنامهریزی پویای احتمالی در دو مقطع
زمانی پیش و پس از وقوع رخداد بررسی کردهاند [ .]13هزینههای
مربوط به تدارکات تقریبا  65درصد هزینههای یک سیستم توزیع
را در شرایط بحران تشکیل میدهد که فاالسکا و زبل در سال 2011
برای اولین بار با در نظر گرفتن هزینههای مربوط به تدارکات یک
زنجیره تامین در شرایط بحران به صورت کمی با ارائه یک مدل دو
مرحلهای تصادفی به این مسئله پرداختند [.]14
تحقیقات در این زمینه منحصر به مسیریابی وسایل نقلیه
نبوده و بسیاری از مــوارد به دنبال پیدا کردن مکان بهینه برای
تسهیالت مورد نیاز از جمله مراکز توزیع ،انبارها ،تامین کنندگان
و ...نیز هستند .همچنین طراحی لجستیک بشردوستانه که به در
نظر گرفتن توام مدیریت مکان ،مسیر و موجودی میپردازد نیز از
جمله مسائل موجود در این زمینه است که تحقیقات زیادی را به
خود معطوف ساخته است .وحدانی و همکاران در سال  2018در فاز
اول مکانیابی انبارها و مراکز توزیع با ظرفیت متفاوت و همچنین

میزان کاالهای ذخیرهای معین کــرده و در فاز دوم به مسیریابی
ارســال کــاال به مناطق آسیب دیــده با در نظر گرفتن پنجرههای
زمانی سخت و قابلیت اطمینان راهها پرداختند [ .]9تحقیق ذکر
شده بصورت جداگانه و در دو مرحله به حل مکانیابی و مسیریابی
پرداخته است .بررسی راههای دیگر برای انتقال اقالم دارویی در
شرایط بحران به غیر از حمل و نقل زمینی نیز در نظر گرفته شده
است من جمله در سال  2018مدلی توسط ماسیاس و همکاران در
رابطه با در نظر گرفتن هواپیماهای بدون سرنشین برای انتقاالت
در طول مدت زمان بحران برای خدمت رسانی بهتر ارائه گردید که
رویکرد خوبی را دنبال میکرد و با استفاده از یک الگوریتم تقریبی
به نتایج خوبی برای این مدل رسیدند [.]15
از آنجایی که مسائل مسیریابی در یک زنجیره تامین جزء
مسائل سخت بوده [ ]16و زمان حل زیادی را برای بدست آوردن
جــواب بهینه به صــورت دقیق صــرف میکند و ایــن امــر با شرایط
اضطراری بحران که نیازمند تصمیمگیری سریع است تطابق ندارد
از این رو محققین بسیاری در حوزه تحقیقاتی خود در جستجوی
روشهــای فراابتکاری برای رسیدن به جوابی با کیفیت باال و در
زمانی معقول هستند .در همین رابطه توانا و همکاران در سال
 2017در تحقیقی تواما به مباحث مدیریت مــوجــودی کاالهای
امــدادی و مکانیابی انبارهای مرکزی در فاز قبل از وقوع حادثه و
بررسی مسیریابی وسایل نقلیه در فاز بعد از رخداد حادثه پرداختند
و مدل مورد نظر را با استفاده از دو روش فراابتکاری  NSGA-IIو
 RPBNSGA-IIحل کــرده و به مقایسه نتایج پرداختند [.]17
از این دست میتوان به مولینا و همکاران اشــاره کرد که در سال
 2018یک الگوریتم فراابتکاری  multi-startبا انتخاب همسایگی
هوشمند برای مدل چند هدفه مسیر یابی وسایل نقلیه برای ارسال
اقــام پزشکی به مناطق آسیب دیــده با کمترین هزینه ممکن و
حداکثر زمان تاخیر ارائــه دادنــد [ .]18ارائــه الگوریتم فرا ابتکاری
جستجوی محلهای متغیر ( )VNSدر سال  2018توسط هندیانی
و همکاران اثــر قابل توجهی در جــواب مربوط به بهبود سیستم
تدارکات در زمان بروز فاجعه و واکنش اضطراری برای حداقل کردن
زمان پاسخگویی و زمان حمل و نقل ایجاد کرد [.]19
با توجه به مرور انجام شده در ادبیات موضوع این تحقیق با
در نظر گرفتن یک زنجیره تامین خدمت و کاال در شرایط بحران
سعی در پوشش شکاف تحقیقاتی موجود در ادبیات موضوع دارد.
در تحقیقات موجود در زمینه زنجیره تامین اکثریت تحقیقات به
بحثهای مربوط به تامین و توزیع کاال با در نظر گرفتن معیارهای
خدماتی مربوط به شرایط تحویل به مصرف کنندگان پرداختهاند.
اما این تحقیق سعی دارد خدمات پزشکی را به عنوان محور اصلی
زنجیره در نظر گیرد .یعنی کاالی زنجیره همان خدمت است .این
نوع نگاه به زنجیرههای تامین میتواند شرایط جالب و مفیدی
را بــرای محققین ایجاد کند .همچنین از آنجا که معموال انجام
خدمات از جمله خدمات پزشکی نیاز به کاالهای مورد نیاز مصرفی
و غیر مصرفی دارد لذا زنجیره تامین سعی در تامین و توزیع کاالهای
مربوطه نیز دارد که میتوان آن را به شکل یک زنجیره تامین کاال
و خدمت نگاه کرد .این نگرش با در نظر گرفتن بیمارستانهای
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برنامه ریزی لجستیک بشردوستانه یک زنجیره تامین خدمت مربوط به
بیمارستانهای سیار در شرایط بحران با اولویتبندی مناطق

سیار به عنوان اولین بار در حین رخــداد یک بحران و تخصیص
منابع مــربــوط بــه هــر یــک دستیافتنی اســت .دیگر ن ــوآوری این
پژوهش مربوط به اولویت بندی مناطق آسیبدیده است که در
تحقیقات بررسی شده دیده نشده است .ضمنا لحاظ کردن این
که هر بیمارستان سیار نیاز به مدت زمانی برای معالجه بیماران در
منطقه مورد نظر دارد و بعد از آن امکان رفتن به نقطه بعدی برایش
محیا میگردد ،آن را تبدیل به مسئلهای با وجود پنجرههای زمانی
درمان تبدیل میکند.

بیمارستانهای سیار ،سطح خدمت بهینه مــورد نظر با توجه به
ظرفیت بیمارستانهای سیار موجود برای پوشش تقاضای نقاط
آسیبدیده و مکانهای مربوط به راهانــدازی مراکز توزیع صورت
گیرد .از آنجا که در شرایط بحرانی مبحث زمان خدمترسانی و
امداد اهمیت بسیار باالتری نسبت به هزینههای مربوط به حمل و
نقل و راهاندازی مراکز توزیع و بیمارستانهای سیار دارند لذا هدف
مربوط به حداقل کردن مجموع زمان خدمت رسانی در اولویت قرار
میگیرد.

بیان مسئله

مفروضات مدل

مسئلهای را که این تحقیق مطرح میکند به این صورت است
که مجموعهای از نقاط حادثه دیده وجود دارد که خدمترسانی به
آنها در زمان معقول و کاهش تلفات مربوطه هدف مسئله است.
تعدادی نقطه به عنوان مرا کز توزیع و راهانــدازی بیمارستانهای
سیار در نظر گرفته شده است که با توجه به موقعیت و ظرفیت نقاط
حادثه دیده تصمیمگیری میشود که کدام یک از این نقاط فعال
گــردد .خدمترسانی مــورد نظر مربوط به بیماریهای با اولویت
پزشکی باال از جمله بیماریهای قلبی ،آسیبهای سر و مغزی و
جراحتهای شدید است.
بیمارستانهای سیار در نظر گرفته شده دارای ابزار و وسایل
پزشکی ،داروهای مورد نیاز و متخصصین مربوط به بیماریهای
ذکر شده هستند .وجود این نوع از صدمات قابلیت انتقال بیمار را
به بیمارستانها بسیار سخت کرده و انتقال آنها به بیمارستان در
ً
زمان معقول در شرایط بحران تقریبا نشدنی است .لذا نیاز است
که متخصصین مربوطه و امکانات پزشکی مورد نظر در حد نیاز به
خدمترسانی به این بیماران بپردازند تا تلفات جانی مربوطه کاهش
یابند .بیمارستانهای سیار با توجه به ظرفیت خدمترسانی،
قیمت ثابت استفاده از آنها و همچنین سرعت حرکت آنها به سه
دسته کوچک ،متوسط و بزرگ تقسیم میشوند .بیمارستانهای
کوچک دارای هزینه ثابت کمتر و همچنین سرعتی بیشتر در
خدمترسانی به نقاط آسیبدیده هستند اما ظرفیت آنها نیز کمتر
بوده و لذا تعداد نقاط تحت پوشش آنها کمتر و هزینه متغیر مربوط
به نقل و انتقال آنها بیشتر است .در مقابل بیمارستانهای بزرگ
دارای ظرفیتی بیشتر و در مقابل توانایی پوشش نقاط بیشتر برای
خدمت رسانی و همچنین هزینه متغیر نقل و انتقال کمتری دارند
امــا ایــن در حالی اســت که ایــن بیمارستانها دارای هزینه ثابت
بکارگیری بــاال و همچنین سرعت پایینتری در حرکت هستند
که همین تقابل نیاز به برنامهریزی درست را برای خدمترسانی
افزایش میدهد.

عمده مفروضاتی که در مراحل مدلسازی و تحلیل و ارزیابی
درنظرگرفته خواهند شد عبارتند از:
	 -زمان امدادرسانی مورد نظر در هر منطقه از زمان حمل و نقل
مربوط به مسیرهای مربوطه جدا است.
	 -همه نقاط باید تقاضایشان به صورت کامل و در اسر ع وقت
برطرف شود.
	 -همه بیمارستانهای سیار هر سه نوع متخصص را داراباشند.
	 -همه مراکز توزیع هر سه نوع بیمارستان سیار را داراباشند.
	 -مسئله به صورت یک مرحلهای حل شود.
	 -موقعیت مراکز توزیع و نقاط آسیب دیده ثابت و معین است.
	 -راه اندازی مراکز توزیع و بیمارستانهای سیار باعث تحمیل
هزینه ثابت به سیستم میشود.
	 -تقاضای نقاط آسیبدیده معلوم و ثابت اســت و هر نقطه
بایستی فقط یک بار و توسط یک بیمارستان ویزیت گردد.
	 -هر بیمارستان فقط یک مرتبه میتواند راهاندازی گردد.
	 -مسیرهای ایجاد شده از نوع مسیر بستهباشند.
	 -برای هر نوع از بیمارستانهای سیار یک سرعت متوسط در
نظر گرفته شده است.

مدل مسئله
ایــن تحقیق در راستای خدمترسانی و امدادرسانی مربوط
به رخــداد حــوادث غیر منتظره است .با توجه به محدودیتهای
مربوط به زمــان خدمترسانی مدل مربوطه به صــورت یک مدل
3
ls
دو هدفه عــدد صحیح مختلط خطی
مدل
در
ـت.
بیان ش
ـده(lاسcـV
Xـ).
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) (l
بهینهl ∈G s ≤ m
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م ــورد نظر بــه ص ــورت هــمــزمــان بــایNـ∈ـد kبــرنــامــه مسیر
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مجموعهها و اندیسها
مجموعهها و انــدیـسهــای مــورد استفاده در مــدل بــه شرح
جدول ( )1است.

پارامترهای مدل
پارامترهای موجود در مدل و تعریف آنها در جدول ( )2ارائه
شده است.
متغیرهای مدل
جدول ( )3نشان دهنده متغیرهای مدل و تعریف هر یک از
آنهاست.

مدل ریاضی مسئله
م ــدل نــهــایــی در قــالــب دو تــابــع ه ــدف و  16م ـحــدودیــت و
توضیحات مربوط به آن در ادامه ارائه میشود.
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جدول  :1مجموعهها و اندیسهای مدل
متغیر

N

تعریف

مجموعه کل گرههای

=
N N p∪Ns
شبکه  

Np

مجموعه گرههای مبدا (مرا کز توزیع) که در مکانیابی تصمیم گیری میشوند

Ns

مجموعه گرههای مقصد (مناطق حادثه دیده)

G

مجموعه نوع بیمارستانهای سیار (کوچک ،متوسط ،بزرگ)

j& i

اندیسهای شمارنده هر یک از گرههای شبکه اعم از مبدا و مقصد

K

اندیس شمارنده مرا کز توزیع

L

اندیس شمارنده نوع بیمارستان سیار مربوط به هر مرکز توزیع

S

اندیس شمارنده بیمارستانهای سیار مربوط به هر نوع
جدول  :2پارامترها (مقادیر ورودی) مدل

پارامتر

تعریف

Fc

هزینه ثابت راهاندازی هر مرکز توزیع

) Cv (l

مقدار ظرفیت بیمارستان سیار نوع l

) m (l

تعداد بیمارستان سیار موجود از نوع  lمربوط به هر مرکز توزیع

) V c (l

هزینه ثابت راهاندازی هر بیمارستان سیار از نوع l

)E(j

اولویت خدمت رسانی منطقه j

) V (l

سرعت متوسط هر بیمارستان سیار از نوع l

)w (j

زمان سرویسدهی مورد نیاز به بیماران در منطقه j

d ij

هزینه حمل و نقل از گره  iتا گره j

) r( j

تقاضای خدمات درمانی منطقه j
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جدول  :3متغیرهای مدل

Z1

تابع هدف اول

Z2

تابع هدف دوم

yk

ا گر مکان  kبرای استقرار مرکز توزیع انتخاب شود مقدار یک و در غیر این صورت مقدار صفر

T ls
ijk

زمان رسیدن  sامین بیمارستان سیار از نوع  lمربوط به مرکز  kبه منطقه  jکه از گره  iحرکت کند

X ls
ijk

Qls
ijk

ا گر مسیر از گره  iبه گره  jبه وسیله  sامین بیمارستان سیار از نوع  lمربوط به مرکز  kتخصیص داده شود مقدار یک ،در غیر این صورت
مقدار صفر
میزان ظرفیت تخصیص داده شده  sامین بیمارستان سیار از نوع  lمربوط به مرکز  kدر مسیر از گره  iبه گره j
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متغیر

تعریف

Fc . y k

()2

∑

+

k ∈N p

E j .T ijkls

ls
ijk

∑ ∑ ∑ ∑ ∑ V c (l ).X

) i ∈N p j ∈N k ∈N p l ∈G s ≤ m ( l

∑∑∑ ∑

.X ijkls +

∑ = MIN Z 2

) i ∈N j ∈N s i ≠ j k ∈N p l ∈G s ≤ m ( l

()3

∀k ∈ N p , l ∈G , i ∈ N p

()4

X ijkls= 1

∀ j∈ N s

) ≤ m (l

ls
ijk

∑ ∑X

s ≤ m ( l ) j ∈N

∑∑∑ ∑

) i ∈N i ≠ j k ∈N p l ∈G s ≤ m ( l

ij

(∑ ∑ )15
∑d

) k ∈N p l ∈G s ≤ m ( l

∑ ∑ = MIN Z 1
i ∈N j ∈N i ≠ j
}X ls ∈ {0,1
ijk

()16

}y l ∈ {0,1

()17

Q ls ≥ 0
ijk

()18

Tls ≥ 0
ijk

تابع هدف اول در رابطه ( )1مجموع هزینههای حمل و نقل و
ls
X jik
= 1 ∀ j∈ N s
()5
هزینههای ثابت مربوط به راهاندازی مراکز توزیع و بیمارستانهای
∑
∑
∑
∑
) i ∈N i ≠ j k ∈N p l ∈G s ≤ m ( l
سیار را حداقل میکند .تابع هدف دوم در رابطه ( )2مجموع زمان
ls
= )6( Q
خدمترسانی به مصدومان را با توجه به اولویتبندی مناطق
Q ijkls −
rj ∀ j ∈ N
jik
حداقل میکند .رابطه ( )3تضمین میکند که تعداد بیمارستانی
) i ∈N i ≠ j k ∈N p l ∈G s ≤ m ( l
) i ∈N i ≠ j k ∈N p l ∈G s ≤ m ( l
ls
Q ls −که به هر مرکز توزیع تخصیص داده میشود نباید بیشتر از تعداد
=Q
rj ∀ j ∈ N s
ijk
jik
نوع∈ iباشد .رابطه ( )4نشان میدهد که
موجود∈ازj k
آن≠ N i
بیمارستانN p l ∈G
) s ≤m (l
) i ∈N i ≠ j k ∈N p l ∈G s ≤ m ( l
تعداد مسیر وارد شده به هر منطقه ،حتما باید یکی باشد .رابطه ()5
نشان میدهد که تعداد مسیر خارج شده از هر منطقه ،حتما باید
Q ijkls ≤ CV (l ).X ijkls ∀ i ∈ N , j ∈ N , i ≠)7(j , k ∈ N p , l ∈G , s
یکی باشد .رابطه ( )6تضمین میکند که تمام تقاضای هر منطقه
باید توسط بیمارستانی که به آن منطقه تخصیص داده میشود
پوشش داده شود .همچنین این رابطه از تشکیل حلقه جلوگیری
) ≤ m (l
(∑ X ijkls ≤ 1 ∀ i ∈ N , k ∈ N p , l ∈G , s )8
j ∈N s
میکند .رابطه ( )7نشان میدهد که مجموع تقاضای مورد نیاز هر
ls
منطقه X
) ∀ i ∈ N , k ∈ N p , l ∈ G , s ≤ m (l
ijk ≤ 1
ظرفیت خدمترسانی بیمارستان
∑lsمسیر نباید بیشتر از
در هر
ls
j ∈N s ∀ i ∈ N , j ∈ N , i ≠ j , k ∈ N
Q
≤
CV
(
l
).
X
) , l ∈ G , s ≤ m (l
p
مربوطه باشدijk.رابطه ( )8تضمین مijkیکند که هر بیمارستان حداکثر
ls
∑ ∑ ∑ ∑ X iik = 0
()9
یک بار میتواند تخصیص داده شود .رابطه ( )9مانع از ایجاد مسیر
) i ∈N k ∈N l ∈G s ≤ m ( l
بین یک گره با خودش میشود .رابطه ( )10تضمین میکند که شروع
X ijkls = 0
()10
حرکت بیمارستان از هر گرهای بوده بطوریکه اوال آن گره حتما مرکز
∑
∑
∑
∑
∑
) i ∈N p j ∈N i ≠ j k ∈N p l ∈G s ≤ m ( l
شمـاره نوزدهم
توزیع باشد و ثانیا بیمارستان سیار حتما مربوط به همان گره باشد.
بهار و تابستان
()11
رابطه ( )11زمان رسیدن به هر منطقه را که مجموع زمان حرکت
ls
1400
d
.
X
ij
ijk
ls
ls
بیمارستان بین دو گره و زمان انجام خدمات در نقطه قبل است را
دوفصلنامه
=
+ w ( j ).X ijk
∀ i ∈N ,
T ijk
پژوهشی
) V (l
مشخص میکند .رابطه ( )12نشان میدهد که فقط بیمارستان از
) j ∈ N , i ≠ j , k ∈ N p , l ∈ G , s ≤ m (l
مرکزی میتواند حرکت کند که آن مرکز توزیع راهاندازی شده باشد.
رابطه ( )13مشخص میکند که بیمارستان سیار باید به انــدازه
ls
مجموع تقاضای نقاطی که پوشش میدهد بارگذاری شود .رابطه
X ijk
≤ yk
(∀ i ∈ N ls , j ∈ N , i ≠ j , k ∈ N p )12
X ijk ≤ y k
∀ i ∈N , j ∈N , i ≠ j , k ∈N p
( )14تضمین میکند که lsتعداد بیمارستانهای سیار وارد شونده و
) , l ∈ G , s ≤ m (l
X ijk ≤ y k
) ∀ i ∈ N , j ∈ N , i ≠ j , k ∈ N p , l ∈ G , s ≤ m (l
خارج شونده مربوط به هر گره باید برابر باشند و روابط (،)16( ،)15
نشانl ∈G
(, s ≤ )18
( )17و) m (l
()13
دهنده,نوع متغیرهای مسأله است.
ls
Q
=
0
∀
j
∈
N
∑ ∑ ∑ ∑ ijk
s

∑∑∑ ∑

∑∑∑ ∑

∑∑∑ ∑

∑∑∑ ∑

p
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∀k ∈ N p , l ∈G

) i ∈N i ≠ j k ∈N p l ∈G s ≤ m ( l

ls
ls ,
X jik
=
XGjik
(∑ ∀Xk ijk∈ls N p ∑, l ∈)14
i ∈N , i ≠ j

i ∈N , i ≠ j

)j ∈ N , s ≤ m(l

∑

i ∈N , i ≠ j

=
∑ X ijkls

i ∈N , i ≠ j

)j ∈ N , s ≤ m(l

روش حل

مدل ارائه شده در این تحقیق به صورت دو هدفه بوده و برای
حل آن از روش اپسیلون محدودیت استفاده شده اســت .با حل
مسئله بهینهسازی چندهدفه به کمک این روش یک مجموعه
ً
پاسخ نامغلوب که اصطالحا منجر به تشکیل مــرز یا جبهه پارتو
میشود حاصل میگردد .از مزایای مهم این روش سادگی مراحل
حل و قدرت باالی این روش در دستیابی به جبهه پارتو است .روش

اپسیلون ،با این رویکرد که محدود به حل مسائل چندهدفه است،
تمامی اهداف به جز یکی از آنها را در هر مرحله به محدودیتها
انتقال داده و سپس به حل مسئله به صورت تک هدفه میپردازد.
در این روش سعی میشود که پیچیدگی فضای اهداف کاهش و
پیچیدگی فضای قیود افزایش یابد .پس از تعیین و تعریف کلیه
ورودیها و پارامترهای مدل مطابق با آنچه که بیان شد ،مساله در
نرمافزار گمز نسخه  25.1.2کدنویسی شده است.
برای بررسی نتایج مدل ارائه شده در این تحقیق از مثالهای
استاندارد کتابخانهای  CVRPLIB4استفاده شده اســت .5البته
در نمونه مورد نظر تغییراتی ایجاد شده است تا مطابق با مسئله
مربوط به این تحقیق باشد .یعنی پارامترهای مربوط به موقعیت
نقاط حادثه دیده و مرا کز توزیع و همچنین ظرفیت مربوط به مرا کز
توزیع و بیمارستانهای سیار و تقاضای مربوط به نقاط برگرفته از
نمونههای کتابخانهای است و سایر پارمترها مانند متوسط سرعت
و تعداد بیمارستانها و همچنین مــدت زمــان خدمترسانی به
نمونهها اضافه شده است .جدول ( )4نتایج مربوط به نمونههای
حل شده با در نظر گرفتن هریک از اهــداف را به طور جدا گانه را
نشان میدهد.
از نمونههای فوق نمونه دوم که دارای زمان حل معقولی است
برای حل با روش اپسیلون محدودیت و بدست آوردن جبهه پارتو
مربوطه انتخاب شد .از آنجا که مدل مساله به صــورت دوهدفه
است ،با روش اپسیلون محدودیت مدل ارائه شده به یک مساله
یک هدفه تبدیل شده و حل گردید .در این روش ابتدا هریک از دو
تابع هدف موجود برای مثال مورد نظر به صورت مجزا بهینهشدند

و سپس با اعمال یک محدودیت کراندار بر روی یکی از توابع هدف
(در این تحقیق تابع هدف هزینه) جبهه پارتو حاصلشد .ابتدا به
منظور تعیین مقدار بهینه تابع هدف هزینه؛ مساله به صورت تک
هدفه و با هدف کاهش هزینه کل حل شده و سپس با جایگذاری
مقادیر متغیرها در تابع هدف دوم ،مجموع زمان خدمترسانی در
حالت کمترین هزینه کل بدست آمد .سپس برای مشخص کردن
مقدار بهینه تابع هــدف مجموع زمــان خدمترسانی؛ مساله به
صورت تک هدفه و با هدف کاهش مجموع زمان خدمترسانی
حل گردید و با جایگذاری مقادیر متغیرها در تابع هدف اول ،هزینه
کل در حالت کمترین مجموع زمان خدمترسانی بدست آمد .نتایج
حاصل در جدول ( )5ارائه شده است.
پس از حل مسئله به ازای هر یک از توابع هدف و تعیین مقدار
بهینه هر یک از اهداف در بخش قبل میتوان با استفاده از رویه
اپسیلون محدودیت جبهه پارتو را مشخص کرد .در ادامه یکی از
اهداف باید به عنوان هدف اصلی تعیین شود .با توجه به ماهیت
مسئله که در شرایط بحرانی اتفاق میافتد و اهمیت باالی زمان
امدادرسانی در این شرایط ،لذا در این مدل هدف حداقل کردن
مجموع زمان خدمترسانی به عنوان هدف اصلی انتخاب شده
است .هدف دیگر را که حداقل کردن هزینهها است به عنوان یک
محدودیت کراندار مطابق با رابطه ( )19به مدل میافزاییم.

()19

z1 ≤ ε

مقدار اپسیلون در رابطه ( )۱۹مستلزم تعیین طول گام تغییرات

جدول  :4نتایج مربوط به نمونههای حل شده با در نظر گرفتن هریک از اهداف به طور جدا گانه
بهینگی با تابع هدف دوم (زمان خدمترسانی)

بهینگی با تابع هدف اول (هزینه)

تعداد مرا کز توزیع

تعداد نقاط آسیبدبده

12

337/980

320/317

281/143

382/874

2

457/232

486/192

351/051

623/087

3

17

659/611

633/154

465/643

745/040

3

22

1045/478

851/216

615/454

890/216

4

27

1429/18

897/51

649/729

927/922

4

32

**

725/842

1036/23

5

37

772/773

1269/397

5

42

957/936

1603/487

6

47

** باتوجه به نیاز به زمان بسیار زیاد برای حل با این تابع هدف برای نمونههای مربوطه از آوردن نتایج صرفنظر شده است.
جدول :5نتایج حل مدل با یک تابع هدف مربوط به مثال عددی
هزینه کل

مجموع زمان خدمت رسانی

تابع هدف

623/087
*486/192

351/051
457/232

مجموع زمان خدمت رسانی
هزینه

* مقدار بهینه

*

شمـاره نوزدهم
بهار و تابستان
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مفدار تابع هدف دوم

مفدار تابع هدف اول

مفدار تابع هدف دوم

مفدار تابع هدف اول
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محدودیت هزینه که حاصل از تابع هــدف هزینه اســت؛ کاهش
مربوط به مقادیر اپسیلون بوده و میتوان برای تعیین طول گام
میزان تابع هــدف اصلی که مربوط به زمــان خدمترسانی است
مورد نظر از رابطه ( )20استفاده کرد.
یگــردد .ایــن امــر به ایــن علت اســت که در هر مرحله با
حاصل مـ 
*z 1 − z 1
افزایش مقدار حد مربوط به هزینه ،این محدودیت آزادتــر شده و
=l
()20
k
فضای حل بیشتری را در اختیار قرار میدهد که باعث بهبود تابع
مقدار  k + 1تعیین کننده تعداد مقادیر به دست آمده برای اپسیلون
هدف خواهد شد .همانطور که نمودار شکل  1نشان میدهد این
و  lطول گام افزایش مقدار اپسیلون است .در مثال عددی ذکر
افزایش حد و افزایش فضای حل در سه مرحله اول با شیب زیادی
شده با جایگذاری مقادیر به دست آمــده بــرای تابع هدف اول و
باعث بهبود تابع هدف شده ولی در مراحل بعدی با افزایش حد به
همچنین در نظر گرفتن مقدار  ۶برای  kبه صورت دلخواه ،طبق
همان میزان تاثیر کمتری بر روی بهبود تابع هدف خواهدگذاشت.
رابطه ( )20طول گام مقدار  22/816از رابطه ( )21بدست آمده
شــایــد بـتــوان در شــرایــط کلی چنین عـنــوان کــرد کــه بهترین
ً
است .اکنون با مشخص شدن طول گام و متعاقبا مشخص شدن
موقعیت برای انتخاب جواب مربوط به این مسئله محدوده 530
مقادیر اپسیلون در رابطه ( )۱۹بــرای رسم جبهه پارتو مربوط به
تا  570بــرای حد بــاالی محدودیت هزینه اســت که باعث ایجاد
مسئله مورد نظر میتوان جدول ( )6را ایجاد کرد.
جوابی بهینه بــرای تابع هــدف زمــان خدمترسانی در محدوده
 365تا  405میگردد .اما در شرایط کلی مربوط به تصمیمگیری
623.087 − 486.192
()21
=
l
= 22.816
مسئله با توجه به سیاستهای دنبال شونده توسط
در مورد نتایج
6
تصمیمگیرندگان و همچنین تعریف محدودیتها و اولویتهای
با توجه به نتایج حاصل از جدول ( )6مربوط به مقادیر توابع
عملیاتی شاید گزینه دیگری به عنوان جواب نهایی انتخاب شود.
هدف میتوان جبهه پارتو مورد نظر را مطابق شکل ( )1رسم کرد.
البته نمودهای متفاوت از مسئله بطور قطع شرایط متفاوتی را برای
با توجه به نتایج بدست آمده در جدول  6و همچنین جبهه
مسئله رقم خواهند زد.
پــارتــو رســم شــده مشخص اســت کــه بــا افــزایــش مــیــزان مــربــوط به
جدول  :6نتایج روش اپسیلون محدودیت
مقدار تابع هدف مجموع زمان خدمترسانی ()z2

مقدار تابع هدف هزینه ()z1

مقادیر اپسیلون

352/375

620/009

ε1 = 623/087

355/928

593/695

ε 2 = 600/271

362/162

576/917

ε 3 = 577/455

373/097

552/961

ε 4 = 554/639

شمـاره نوزدهم

402/844

524/352

بهار و تابستان
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ε 5 = 531/824

436/283

503/034

ε 6 = 509/009

459/234

487/034

ε 7 = 486/192
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460

487.034; 459.234

440

503.034; 436.283
524.352; 402.844

420

576.917; 362.162

593.695; 355.928

630

380
360

552.961; 373.097

620.009; 352.375
610

400

590

570

550

530

تابع هدف هزینه کل

340
510

490

اهداا مساله
تبادا بی
بیانگرانگر
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با توجه به نتایج بدست آمده در جدوا  6و همچنین جبهه پارتو رسم شده مشخص است که با افکایش میکان مربوط به مندودیت
هکینه که حاصل از تابع هدا هکینه استن کاهش میکان تابع هدا اصلی که مربوط به زمان خدمترسانی است حاصل میگردد .این
امر به این علت است که در هر مرحله با افکایش مقدار حد مربوط به هکینه ،این مندودیت آزادتر شده و فضای حل بیشتری را در
اختیار قرار میدهد که باعث بهبود تابع هدا خواهد شد .همان ور که نمودار شکل  1نشان میدهد این افکایش حد و افکایش فضای

tory routing problem in fuel delivery. Expert Systems
with Applications, 39(18.13390-13398 ,)
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نتیجه گیری و پیشنهادات

با توجه به اهمیت بــاالی مدیریت شرایط بحران مربوط به
بالیای طبیعی و حوادث غیر مترقبه برای کاهش تلفات و صدمات
مالی و جــانــی؛ ایــن تحقیق حــول محور بــرنــامـهریــزی لجستیک
بشردوستانه برای خدمترسانی به نقاط آسیب دیده در این شرایط
 از جمله مــواردی که در ادبیات موضوع مورد.طراحی شده اســت
نظر کمتر دیــده میشود لحاظ کــردن برنامهریزی زنجیره تامین
کاال و خدمات با هدف کاهش زمان خدمترسانی به نقاط آسیب
 این تحقیق برای این موضوع.دیده با توجه به اولویت نقاط است
 هدف اول به دنبال حداقل کردن.یک مدل دو هدفه معرفی کرد
هزینههای مدل از جمله هزینههای متغیر حمل و نقل و هزینههای
ثابت مربوط به راه اندازی مرا کز توزیع و بیمارستانها بوده و هدف
دوم آن به دنبال حداقل کــردن مجموع زمــان خدمت رسانی به
 برای حل مدل.نقاط آسیبدیده با توجه به اولویت نقاط است
مورد نظر با توجه به روشهای موجود در زمینه حل مسائل چند
هدفه از روش اپسیلون محدودیت بــرای مشخص کــردن جبهه
 مثال عددی8  برای بررسی نتایج مدل از.پارتو استفاده شده است
مستخرج از نمونههای کتابخانهای استفاده گردید که در طی آن
 مسیر و ظرفیت بهینه و تعداد،مرا کز توزیع مورد نظر برای راه اندازی
 سپس برای.بهینه بیمارستانها برای خدمت رسانی تعیین شد
یکی از نمونهها جدول تبادل اهداف با تغییر اپسیلون و همچنین
 با توجه به نتایج حاصل.نمودار مربوط به جبهه پارتو رسم شد
.وضعیت جوابهای نامغلوب مشخص شدند
موضوع زنجیره تامین خدمت دارای جزئیات زیاد و همچنین
کاربردهای بسیار متنوع دارد که میتواند در آینده توسط پژوهشگران
 همچنین.با گسترشها و رویکردهای جدیدی به آن پرداخته شود
مواجه با عدم قطعیت در مدت زمان مورد نیاز برای خدمترسانی
.در هر منطقه میتواند در پژوهشهای آتی مورد استفاد قرار گیرد
1. Emergency service (EMS)

پینوشت

2. Cumulative capacitated vehicle routing problem with
time depended on demand (CCVRP-TDD)
3. Mixed Integer Linear Programming (MILP)

4. Capacitated Vehicle Routing Problem Library
5. http://vrp.atd-lab.inf.puc-rio.br/
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ارزیابــی میــزان تــابآوری شــهر نورآبــاد ممســنی در برابــر
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. برگرفته از پایاننامه کارشناسی ارشد نویسنده سوم با همین عنوان است-1

98/2/31 :تاریخ دریافت
99/6/29 :تاریخ پذیرش
چکیده
 اینگونه مخاطرات این ظرفیت را دارند که در.مخاطرههای طبیعی چالشی اساسی در دستیابی به توسعه پایدار جوامع انسانی است
ً
 عموما این تأثیرگذاری به واسطه.نبود سیستمهای کاهش خطر به سوانحی هولناک و ویرانکننده برای اجتماعات بشری تبدیل شوند
ارتباطات بسیار پیچیده موجود میان سیستمهای مختلف جوامع انسانی ابعاد گستردهای داشته و باعث وارد آمدن خسارات بسیاری به
 علیرغم عدم پیشبینی زمان وقوع بسیاری از این مخاطرات میتوان. فرهنگ و هویت میشود، اجتماع،بخشهای گوناگون از جمله کالبد
با چارهاندیشی و شناخت همه جانبه این گونه وقایع در جامعه تحت تأثیر میزان آسیبپذیری را به حداقل ممکن کاهش داد و از این راه به
 افزایش تابآوری شهرها در برابر بالیای طبیعی به ویژه.جامعهای پایدار به واسطه تابآوری در مواجهه با این گونه پدیدهها دست یافت
 در این میان برنامهریزان و مدیران شهری به.زمینلرزهها به میزان زیادی در کاهش این خسارات و همچنین زمان بهبودی جوامع مؤثر است
 هدف از انجام.منزله مهمترین نهادهای درگیر در طراحی کالبد شهرها نقشی اساسی در افزایش تابآوری جوامع شهری در برابر زمینلرزه دارند
 تجزیهوتحلیل دادهها.این تحقیق سنجش و ارزیابی میزان تابآوری شهر نورآباد ممسنی در برابر مخاط رههای طبیعی با تأ کید بر زلزله است
 نتایج این تحقیق نشان داد که نواحی از نظر. و آزمونهای تی تکنمونه و واریانس یکطرفه انجام شده استSPSS با استفاده از نرم افزار
 اجتماعی و، نهادی و اجتماعی با یکدیگر تفاوت معناداری دارند و شهر نورآباد ممسنی از نظر تابآوری کالبدی، کالبدی،شاخص اقتصادی
.نهادی مطلوب و در بعد اقتصادی نامطلوب است
 نورآباد ممسنی، مخاط رههای طبیعی، ابعاد تابآوری، تابآوری:واژگان کلیدی
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Assessing the Resilience of the city of
Noorabad mamassani against Natural
disasters
(Earthquake)
Amer Nikpour*1, Sedigheh lotfi2, Mansoureh Yarahmadi3

Abstract

N

atural disasters are a major challenge in achieving sustainable development in human societies. Such disasters have the potential to become devastating for human communities in the absence of risk reduction
systems. Generally, this impact is so widespread because of the very complex interconnections between the various systems of human societies and causes many damages to various parts including body, community, culture
and identity. Despite the time of many of these disasters is unpredictable, it is possible to reduce the vulnerability
to the least possibility by providing a comprehensive and deep understanding of such events in the affected community and thereby reach to a sustainable society through resilience in the face of such phenomena. Increasing
the resilience of the cities against natural disasters, especially earthquakes, is greatly effective in reducing these
damages as well as in the recovery time of communities. Meanwhile, urban planners and managers as the most
important institutions involved in the design of cities can play an essential role in increasing resilience of urban
communities against the earthquakes. The purpose of this study is to assess the resilience of Noorabad Mamasani
city against natural disasters with emphasis on earthquakes. Data analysis performed using SPSS software and
one sample t-test and one-way ANOVA. The results of this study showed that the areas are significantly different
in terms of economic, physical, institutional and social index and Noorabad Mamasani is desirable in terms of
physical, social and institutional resilience but is undesirable in terms of economic.
Keywords: Resilience, Resilience dimensions, Natural disasters, Noorabad Mamasani
1- Associate Professor, Department of Geography and Urban Planning, University of Mazandarana.nikpour@umz.ac.ir
2- Professor, Department of Geography and Urban Planning, University of Mazandarans.lotfi@umz.ac.ir
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ارزیابی میزان تابآوری شهر نورآباد ممسنی در برابر سوانح
طبیعی (زلزله)1

امروزه تالقی بحرانهای زیستمحیطی ،اقتصادی ،اجتماعی
و رشــد سکونتگاههای خودانگیخته شهری در مقیاس جهانی
توجه را به رهیافت تــابآوری شهری با نگاهی جامعتر نسبت به
رویکردهای پیشین همچون مدیریت بحران در این سکونتگاهها
جلب کرده و در دستور کار جهانی مد نظر قرار گرفته است .در این
راستا یکی از مشکالتی که در طی قرنها زندگی جوامع را مورد
تهدید قرار داده ،وقوع سوانحی است که در صورت ناآ گاهی و عدم
آمادگی صدمات جبرانناپذیری را به ابعاد مختلف زندگی انسانها
اعم از حوزههای کالبدی ،اجتماعی ،اقتصادی ،زیستمحیطی و
روانشناختی وارد میکند .تجربه بوپال هند در سال  1992در پی
پخش گازهای سمی و کشته شدن میلیونها نفر از ساکنان این
شهر جایگاه و نقش این امر را در برنامههای شهری در برابر شرایط
بحرانی به خوبی نشان میدهد[ .]1ام ــروزه رویــکــردهــای جدید
مدیریت بحران گذار از مفاهیم آسیبپذیری به تابآوری را تجویز
کردهاند و تقویت توانایی مردم در مقابله با خطرات ناشی از وقوع
سوانح طبیعی و مصنوع معرفی کردهاند .در حقیقت تابآوری به
عنوان یک چارچوب به مفهومی باز میشود که به راحتی میتواند
با تمامی مراحل و بخشهای سوانح و مدیریت بحران ارتباط پیدا
کند[ ]2و با  4بعد نهادی ،کالبدی ،اجتماعی و اقتصادی تعریف
میشود.
تبیین ت ــابآوری در برابر تهدیدات ،در واقــع شناخت نحوه
تأثیرگذاری ظرفیتهای اجتماعی ،اقتصادی ،نهادی ،سیاسی
و اجرایی و جوامع شهری در افزایش تــابآوری و شناسایی ابعاد
مختلف ت ــابآوری در شهرهاست .در ایــن نــوع نگرش به مقوله
ت ــابآوری و نحوه تحلیل آن از یک طــرف در چگونگی شناخت
ت ــابآوری و نحوهی تحلیل آن و از طرفی در چگونگی شناخت
تابآوری وضع موجود و علل آن نقش کلیدی دارد و از طرف دیگر
سیاستها و اقدامات تقلیل خطر ،خطر و نحوه رویارویی با آن را
تحت تأثیر اساسی قــرار مـیدهــد .از ایـنروســت که تبیین رابطه
تابآوری در برابر تهدیدات و کاهش اثرات آن با توجه به نتایجی
که در بر خواهد داشت و تأ کیدی که این تحلیل بر بعد تابآوری
دارد ،از اهمیت باالیی برخوردار است .در واقع هدف از اینرویکرد
کاهش آسیبپذیری شهرها و تقویت تواناییهای شهروندان برای
مقابله با خطرات ناشی از تهدیدات نظیر وقــوع سوانح طبیعی
است[.]3
با گسترش کالبد و اقتصاد جوامع شهری به تدریج نیاز به
کاهش مخاطرات نه تنها به عاملی اطمینانبخش در کنترل ریسک
مخاطرات بدل شده ،بلکه دیگر اقدامات مهم و مدیریتی در جهت
تهیه برنامه و پیگیری طر حهای بــازدارنــده از بــروز آسیبپذیری
بیشتر اهمیتی روزاف ــزون یافته اس ــت[ .]4یک چهارچوب کاری
ســاده بــرای ارزیابی ریسک زمینلرزه محاسبه خطر لــرزهای برای
مکانهای مــورد نظر و ارتــبــاط دادن آن با آسیبپذیری ابنیه،
زیرساختها ،جوامع در معرض خطر و امکانات است[ .]5بنابراین
بدون مطالعه و تحقیق آنچنانی روشن است که برخی شهرها قادر
به سازگاری بهتر و بازآفرینی بیشتر در مقابل تهدیدات و حوادث

پیشبینینشده نظیر زلزله بودهاند که تحلیلگران مفهوم سازگاری
و بازآفرینی اشارهشده را به عنوان تابآوری یاد میکنند.
ایــران به لحاظ شرایط جغرافیایی و زمینشناختی در زمره
کشورهایی اســت که آسیبپذیری بسیار زیــادی در برابر سوانح
طبیعی دارد؛ به طوری که  31.7درصد از کل مساحت آن در مناطق
در معرض خطر سوانح طبیعی واقع شده و  70درصد از جمعیت کشور
در مناطق در معرض خطر سوانح طبیعی سکونت دارند .به همین
خاطر میتوان عنوان کرد که ایران از حیث وقوع سوانح طبیعی در
بین  10کشور اول سانحهخیز دنیا قرار دارد؛ به طوری که اسکاپ در
گزارش سوانح مرتبط با مخاطرات تکنوتیکی ایران را جزو  10کشور
اول دنیا و از حیث مرگومیر ناشی از این مخاطرات جایگاه ایران
را بین رتبه اول تا سوم جهان بیان میکند .این مقاله با قراردادن
مفهوم تابآوری در کانون توجه خود به بررسی و مطالعه تابآوری
شهر نورآباد ممسنی در ابعاد کالبدی و نهادی در برابر سوانح طبیعی
میپردازد؛ زیرا افزایش توان جمعی و مشارکت و عوامل دیگر این
ابعاد میتواند پایهگذار بهبود شرایط دیگر ت ــابآوری باشد .در
ایــن راستا پرسش اصلی پژوهش ایــن اســت که میزان تــابآوری
اقتصادی ،اجتماعی ،کالبدی و نهادی شهر نورآباد ممسنی در چه
وضعیتی قرار دارد؟

مبانی نظری
تـ ــابآوری بعدی جدید تحلیلی از واژگ ــان فاجعه اســت که
هنوز تعریف مورد قبول همگان برای آن وجود ندارد[ .]6مفهوم
ت ــابآوری هالینگ در  1973در زمینه ا کــولــوژی ارائــه شــد .ورود
مبحث تابآوری به مباحث شهرسازی و مدیریت بحران به مثابه
تولد فرهنگی جدید اســت .عبارتهایی چــون «جوامع تــابآور و
پایدار»« ،معیشت تــابآوری»« ،ایجاد جوامع تــابآور» به صورت
معمول در مقاالت علمی و برنامههای عملیاتی استفاده میشوند.
ایــن در حالی اســت که برخی از آن به عنوان الگوی جدیدی در
تحوالت شهرسازی یاد میکنند[ .]7تابآوری به صورت ابتدایی
به توانایی سیستمی برای اجتناب از آسیبهای غیرقابل جبران
در اثر قرارگیری در معرض خطرات اشاره دارد[ .]8ایده تابآوری
از ای ــن جـهــت دارای جــذابـیــت اس ــت کــه نــشــاندهـنــده ظرفیتی
بــرای مقاومت در بــرابــر اسـتــرس ،تهدیدات و آسیب نـخــوردن از
آن اس ــت[ .]9ت ــابآوری در مرحله اول شامل ظرفیت مقاومت
در برابر ناهنجاریهاست که در مرحله بعد ریسکهای آینده را
کاهش میدهد[ ]10ایده تــابآوری سابقهای طوالنی در اکولوژی
و مهندسی دارد ،اما کاربرد آن در مدیریت مخاطرههای طبیعی
نسبتا جــدیــد اس ـ ــت[ .]11همچنین تـ ــابآوری ب ــرای توصیف 2
جنبه متفاوت در یک اکوسیستم با گذشت زمــان مــورد استفاده
قــرار داد[ ]12از نظر فولک ت ــابآوری همیشه سیستم بازگشت
به گذشته یا تعادل نیست؛ بلکه احتمال انطباق و دگرگونی در
وضعیت موجود و همچنین احتمال بقا و تغییرات را در آینده خواهد
داد[ .]13کارپنتر تابآوری را ظرفیت یک سیستم زیستمحیطی و
اجتماعی برای جذب اختالل ،ساماندهی مجدد و در نتیجه حفظ
توابع ضــروری میداند[ .]14انجمن بینالمللی طر حهای محلی

محیط زیست ،تابآوری را ظرفیت و توانایی جامعه و مقاومت در
برابر استرس ،زنده ماندن ،انطباق ،بازگشت به عقب از یک بحران
یا فاجعه تعریف میکند[ .]15ت ــابآوری ممکن اســت به عنوان
تابعی از توسعه و تعامل فــرد با تغییرات محیطی در طــول زمان
مطرح شود[ .]16بر اساس مفهوم این تعریف درجه تابآوری بین
انسانها بر حسب منابع در دسترس ،فرهنگها و مذاهب خاص،
سازمانها و غیره متفاوت است .در تعریف تابآوری مهم است که
تابآوری را به عنوان یک صفت ،فرآیند و پیامد مشخص کنیم و
اغلب وسوسه انگیز است که به این رویکرد دوگانه که آیا تابآوری
وجود دارد یا ندارد ،توجه کنیم .با این حال در حوزههای مختلف
زندگی درجات مختلفی از تابآوری وجود دارد .انجمن روانشناسی
آمــریــکــا ( )2014تـ ــابآوری را بــه عــنــوان رون ــد تطبیق درس ــت در
مواجهه با سختی ،تهدید و یا حتی منابع قابل توجهی از استرس
تعریف میکند[ .]17اگرچه این تعریف مفیدی است ،اما طبیعت
پیچیده تابآوری را انعکاس نداده است .به طور کلی  2نوع راهبرد
بــرای مواجهه با سوانح طبیعی وجــود دارد که شامل راهبردهای
پیشبینی و راهبردهای تــابآوری است؛ اولی برای روبهرو شدن
با مشکالت و معضالت شناختهشده به کار مـیرود و دومــی برای
مقابله با مشکالت ناشناخته[ .]18در این بین تابآوری به منزله
ارتقای توانایی جامعه ،برنامهریزی و آمادگی برای جذب ،بهبود
و موفقیت بیشتر بــرای مقابله با اثــرات ناخواسته بعد از سوانح،
ترمیم و بهبود جامعه سانحهدیده از لحاظ اجتماعی ،اقتصادی،
نهادی ،زیستمحیطی و کالبدی است[ .]19رویکردهای مفهومی
تابآوری را میتوان به  3دسته اصلی خالصه کرد که جنبه مشترک
در همه آنها توانایی ایستادگی ،مقاومت و وا کنش مثبت به فشار
یا تغییر است .الف :تابآوری به عنوان پایداری ،ب :تابآوری به
عنوان بازیابی و ج :تابآوری به عنوان دگرگونی[.]20

مروری بر مباحث منتشرشده نشان میدهد مفهوم تابآوری
به طــور گستردهای در دهــه  2000در شاخه کاهش خطرپذیری
بالیای طبیعی به کار گرفته شده است[.]23 ، 22 ، 21
همچنین مطالعات گوناگونی پـیــرامــون ابــعــاد ،مؤلفهها و
شاخصهای مطرح در تابآوری شهرها و سیستمهای شهری بیان
شده است که هر کدام از منظر و دیدگاه خاصی تابآوری را مدنظر
قرار داده و به آن پرداختهاند .همچنین نشانگر این موضوع است
که تــابآوری از جهات گوناگون قابل بررسی است و هر مطالعه با
توجه به نگرش و دیدگاهی که از آن زاویه به موضوع میپردازد،
تعاریفی از ابعاد و مؤلفههای تابآوری ارائه کرده است.
شاخصهای تــابآوری در حــوزه سوانح طبیعی در یکی از 4
طبقه زیر قرار میگیرد:
 .1شاخصهایی که ورودیها یا فعالیتهای خاص را اندازهگیری
میکنند؛ مانند سرمایهگذاری در تابآوری سوانح طبیعی.
 .2شاخصهای که فعالیتهای ورودی را اندازهگیری میکنند؛
مثل بخشهایی از جمعیت که در معرض سوانح طبیعی قرار
دارند.
 .3پیامدها مانند زیــانهــای واقـعــی اقـتــصــادی و صــدمــات به
زیرساختهای حیاتی.
 .4تأثیر بر اهداف نهایی–توسعه و رفع فقر[]25
یت ــوان ــد پـیـشــرفـتهــای
ایـ ــن شــاخ ـصهــا بـ ـهط ــور بــال ـقــوه مــ 
بهدستآمده در بهبود تــابآوری در مناطق معین را اندازهگیری
کند یا درجــه ت ــابآوری کشورهای مختلف را با یکدیگر مقایسه
کند؛ همچنین مناطقی که بیشتر نیازمند هستند تا تــابآور شوند
را مشخص میکند .به هرحال ،به دلیل سازوکار پیچیده و عدم
تجانس مناطق و کشورها تعریف واحد از تابآوری بالیای طبیعی
و مشخص کردن شاخصهای تابآوری و اندازهگیری آنها بسیار
مشکل است[]26
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جدول  :1دستهبندی شاخصهای سنجش تابآوری سیستم شهری به تفکیک ابعاد تابآوری][24
تابآوری

اجتماعی

کالبدی
زیستمحیطی

نهادی

ظرفیت سازگاری یا انطباق ،شاخص ارتباط یا اتصال(بخشهای مختلف سیستم
اجتماعی) ،آسیبپذیری ،سالمت خانوار و جمعیت ،خدمات فرهنگ ،کاهش
خشونت و ناامنی و جرم و جنایت شهری ،ظرفیت یادگیری و آ گاهی ،تنوع طبقات
اجتماعی ،خالقیت و نوآوری ،کاردانی و توانایی منابع انسانی ،سرعت پاسخگویی
به موقع ،سرمایه اجتماعی
معیشت و زیستپذیری ،راهبردها و سیاستهای اقتصاد شهری ،شاخص ارتباط یا
اتصال(بخشهای مختلف سیستم اقتصادی) ،ثروت ،اشتغال و تنوع اقتصادی
تنوع ،شاخص ارتباط یا اتصال (خشهای مختلف سیستم زیستمحیطی)،
سالمت آبوهوا و خا ک ،طراحی تطبیقی(شاخص کیفیت محیط شهری
از طریق نقش طراحی و سازماندهی فضا) ،زیرساخت شهری ،خدمات
ا کوسیستمی(،مدوالر) پیمانهای بودن و قابلیت اندازهگیری ،استحکام (مقاومت
عناصر و مؤلفههای فیزیکی شهر مثل راهها و ساختمانها) ،ظرفیت سازگاری یا
انطباق ،افزونگی ،پایداری ،سرمایه طبیعی
مهارتها و ساختارهای نهادی ،سیاستهای تصمیمسازی و تصمیمگیری،
مدیریت یکپارچه ،تنوع سطوح سازمانی و ارتباطات میان سازمانی /شاخص ارتباط
یا اتصال (بخشهای مختلف سیستم سازمانی و نهادها) ،ظرفیت سازگاری یا
انطباق ،سرعت پاسخگویی بهموقع .

(شریفی و یاما گاتا)2016 ،
(فلکوتی و همکاران)2016 ،
(آرادهین و تاسان کوک)2012 ،
(والکر و سالت)2006 ،
(گادزچالک)2012 ،
3
(را کفلر)2014 ،
(ارنتسن و همکاران)2010 ،
(بارتلت و همکاران)2013 ،
4
(سوارز و همکاران)2016 ،

ارزیابی میزان تابآوری شهر نورآباد ممسنی در برابر سوانح
طبیعی (زلزله)1

اقتصادی

شاخصها

ابعاد و نویسندگان

(سوارز و همکاران)2016 ،
(سانتوس کروز و همکاران)2014 ،
(هاستلر و کوهلر)2012 ،
(والکر و سالت)2006 ،
1
(گادزچالک)2003 ،
(آرادهین و تاسان کوک)2012 ،
2
(ارنتسون و همکاران)2010 ،

بهار و تابستان
1400
دوفصلنامه
پژوهشی

همچنین رویکردهای مفهومی تابآوری را میتوان به  3دسته
اصلی تقسیم کرد .جنبه مشترک در همه آنها توانایی ایستادگی،
مــقــاومــت و وا کــنــش مثبت بــه فــشــار یــا تغییر اس ــت .تـ ــابآوری
پیشینه تحقیق
مطالعات
آوری ،از
بهعنوان پایداری رویکرد پایداری نسبت
(آرادهین و تاسان کوک،
راهبردها و سیاستهای اقتصاد
پذیری،
تابزیست
به و
معیشت
)2712مطالعات زی ــادی در سطح
سیستم در زمینه ت ــابآوری
مختلفــور کلی
حالت)بخشهای بــه ط
بازگشت
توانایی
اکولوژیکی که ت ــابآوری را بهعنوان
ارتباطبهیا اتصال
شاخص
شهری،
اقتصادی
مقیاس شهری را
این
در
است.
یافته
گسترش
جهانی و داخلی انجام شده که اغلب آنها هم 4
(ارنتسون و همکاران)2717 ،
قبل تعریف میکند ،نشأت گرفته واقتصادی( ،ثروت ،اشتغال و تنوع اقتصادی
مورد توجه قرار دادهانــد؛ با وجود این میتوان به مــواردی از این
رویکرد تابآوری بهعنوان مقدار اختاللی که یک سیستم میتواند
سیستمآنها اشاره کرد:
مختلفو نتایج
مطالعات
دیگری
حالت
تحمل یا جذب کند ،قبل از اینکه به
(شریفی و یاماگاتا)2716 ،
شود)،بخشهای
منتقلاتصال
ارتباط یا
شاخص
تنوع،
سالمت[]29
بآور باشد
است که تا
(فلکوتی و همکاران)2716 ،
آب.وهوا و خاک ،طراحی
محیطی(،
تعریف میشود[ .]28سیستمی پایدارزیست
روش تحقیق
کیفیتقادر به
سانحهزده
جامعه
برخی محققان آستانهای را فراتر از آنچه
(آرادهین و تاسان کوک،
محیط شهری از طریق نقش
شاخص
تطبیقی)
خدمات
چونزیرساخت شهری،
فضا(،
سازماندهی
طراحیرا و
)2712رویکرد ،توصیفی–تحلیلی و
حاضر با توجه به اهداف و
پژوهش
گیرند،
در نظر می
کالبدیخود نیست
بازگشت به حالت عملکردی
2776
سالت،
(والکر و
اندازهوگیری،
فشاربودن و قابلیت
پیمانهای
اکوسیستمی)،
به) شیوه کتابخانهای
های آن
داده
کاربردی است که
همبستگی
مدوالر(جذب
قادر به
محیطیباالیی است و
زیستآستانه
جامعهای تابآور دارای
بخش)2712
(گادزچالک،
مؤلفههای وفیزیکی
زیادی قبل از اینکه از حد آستانهاشاستحکام
بگذرد)،است[
میدانی هم برای گردآوری
مثل آمده است .در
شهردست
میدانی به
عناصربوآوری
مقاومت .]30تا
5
)2714
(راکفلر،
افزونگی،
انطباق،
ارتباط باظرفیت
ساختمانها(،
ها و
توانایی
آوری در
بهعنوان بازیابی؛ رویکرد بازیابی از راتاهب
استفاده شد .حجم نمونه
خانوار
نیاز از پرسشنامه
های مورد
سازگاری یاداده
طبیعی
سرمایه
برگشت به
فشار و
پایداری،عامل
جامعه برای بازگشت به گذشته از تغییر یا
بر اساس فرمول کوکران  383خانوار این شهر است و در مطالعه
همکاران،
(ارنتسن و
سازی و
تصمیم
عنوانسیاستهای
ساختارهایبهنهادی،
مهارتها و
معیاری است که
حالت اولیه آن است .تابآوری در اینجا
)2717با حجم استفاده
متناسب
خوشهای
نمونهگیری
روش
حاضر از
)
2713
همکاران،
و
بارتلت
(
و
سازمانی
سطوح
تنوع
یکپارچه،
مدیریت
گیری،
تصمیم
زم ــان صــرفشــده جــامــعـهای ب ــرای بــازیــابــی از تغییر انــدازهگــیــری
شد؛ بدین صورت که ابتدا  3ناحیه شهر نورآباد به عنوان  3خوشه
ً
شدند و در (سوارز
تعیین اتصال
ارتباط یا
ارتباطات
نهادی
میاننسبتا ســریـ
برگشت
بآور ق ــادر بــه
مـ ـیش ــود[ .]31جامعه تـ ــا
6)2716میدانهای اصلی
همکاران،نها و
مرحلهوبعد خیابا
سازمانی/ـع بهشاخص اصلی
ظرفیت
سازمانی وهرنهادها(،
سیستم
مختلف
بخهش
وضعیت قبلی است؛ در حالی که )
کمتری
آوری
ایهایکه تــاب
جامع
حکم بلوک برای خوشهها مد نظر قرار گرفتند .پس از
منطقه در
ً
پاسخگویی بهموقع
سازگاری یا
سرعتاصوال
انطباق ،کند یا
بازیابی خود
دارد ،ممکن است زمان بیشتری را صرف
تعیین .حجم نمونه با فرمول کوکران تعداد پرسشنامه به تناسب
قــادر به بازیابی نباشد[ .]32ت ــابآوری بهعنوان دگرگونی :این
جمعیت ساکن در هر یک از مناطق شهرداری توزیع شد تا مطابق
میگیرد:
حجمقرار
ظرفیت 4طبقه زیر
عنوانکی از
ی در ی
آوریسوانح
درـابحوزه
ی درتاب
شاخصها
طبیوعبه
اجتماعی
آوریبا تـ
ارتباط
بیشتر
رویکرد
آماری در آن مناطق تکمیل شود .مهمترین مفهوم
جامعه
یکند
سازگارانه بیان
تغییریوهابهیاشکل
شاخص وا
جامعه برای
ی.بر
شهری
سطح
است
بآوری
پژوهش تا
خانوارطبیع
مقیاسسوانح
تابوآوری
گذارکهیدردر
سرمایه
مانند
اینکنند؛
کهگیری می
اندازه
خاصم را
فعالیتهای
کنشکهبهورود
هایی
.1
به
تغییر
معنای
به
تواند
ی
م
قبل
حالت
به
ساده
بازگشت
جای
است.
شده
عملیاتی
آوری
ب
تا
ابعاد
به
مربوط
های
ص
شاخ
اساس
ب2ه .شاخصهای که فعالیتهای ورودی را اندازهگیری میکنند؛ مثل بخشهایی از جمعیت که در معرض سوانح طبیعی قرار دارند.
حالت جدید که در محیط موجود پایدارتر است ،باشد[ .]33رویکرد
روایــی پرسشنامه به لحاظ شکلی ،محتوایی و بصری و بر
 .3پیامدها مانند زیانهای واقعی اقتصادی و صدمات به زیرساختهای حیاتی.
دگرگونی به تابآوری برای درک چگونگی وا کنشی که یک جامعه
اساس نظر متخصصان بررسی شد؛ به این صورت که با توجه به
مفید][25
دهد ،فقر
نشانو رفع
توسعه
یی–
اهداف
است و میپذیرد
تغییر
نهابه
مثبت
تأثیربهبرشکلی
م.4یتواند
متغیرهای مورد مطالعه و اطالعات مورد نیاز طرح اولیه پرسشنامه
نظرانرجه
کند یا د
گیری
هدایترا اندازه
مناطقبا معین
تابوآوری
یکدست
ها رای به
شرفت
جای پی
میهتواند
اجتناببالقوه
غیرقابلبهطور
شاخصها
ای
تغییر
اینکه
است و ب
کهنتغییر
صاحب
استادان و
در نوبت
چندین
بهبودگرفت
عاملآمده درشکل
کند؛ احیا
آن برای
جامعه
گیردی که
چیزی در نظر
بداند ،آن را
فشار
بدون متغییر
آورنامه
تابش
رواییتا پرس
بیشتر از
اطمینان
همچنین اصالح
شخص
شوند را
هستند
ازمند
برایشتر نی
شد.که بی
مناطقی
مقایبهسه
کدیگر
مختلفمیرا با
کشورهای
تابآوری
دگرگونی
عنوان
ه
ب
آوری
ب
تا
رویکرد
دارد.
نیاز
اش
ی
اصل
حالت
آماری
فنون
به
آشنا
متخصصان
های
ه
دیدگا
آن
اولیه
چارچوب
مبهیکند .به هرحال ،به دلیل سازوکار پیچیده و عدم تجانس مناطق و کشورها تعریف واحد از تابآوری بالیای طبیعی و مشخص
روی آن اعمال شد .سپس چند نفر با وضعیتهای اقتصادی-
کردن شاخصهای تابآوری و اندازهگیری آنها بسیار مشکل است][26
ویژگی پویای جوامع و تعامالت انسان-اکوسیستم را میپذیرد و
مسیرهای ظرفیت چندگانه درون آنها را قبول میکند[.]34
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شکل  :1ویژ گیهاو شاخصهای تابآوری از نظر محققین ماخذ []27
- Eraydin & Tasan-Kok, Ernstson, et al
5
- Sharifi & Yamagata, Feliciotti et al, Eraydin & Tasan-Kok, Walker & Salt, The Rockefeller Foundation,
Godschalk.
6
- Suárez et al, Ernstson et al, Barthel, et al
4

جدول  :2پیشینه پژوهش
نویسنده

بانیکا و
همکاران
()2017

یافتهها

موضوع

آنها شاخصهای کالبدی و اجتماعی را برای مطالعه انتخاب کردند و با روش
تحلیل چندمعیاری آسیبپذیری شهری
 PCA,AHPبه وزندهی الیههای مختلف پرداخته و شاخص آسیبپذیری را برای مناطق
در مقابل زلزله
مختلف بهدست آوردند.
(مطالعه موردی شهر السی رومانی)

سوارز 5و
همکاران،
2016

به سوی شاخص انعطافپذیری شهری

در این پژوهش به ارائه چارچوبی برای اندازهگیری تابآوری شهری ،تعریف شاخصهای
تابآوری شهری و کاربرد آن در مرا کز استانی اسپانیا به عنوان نمونه موردی پرداخته شده
است .نتایج تحقیق نشان میدهد اغلب شهرها از تابآوری شهری فاصله دارند.

ژانگ 6و
همکاران
2013

مدیریت بحران اجتماع محور؛ بررسی
اجمالی فرایند آن در چین

با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به ارائه چارچوبی جهت مدیریت سوانح اجتماعمحور
در کشور چین پرداخته شده است .در این مقاله بر شاخصهای ایجاد نهادهای غیردولتی،
آموزش جامعه در برابر بحرانها ،تولید و انتقال دانش ،ایجاد سازمانها و تعریف عملکرد
سازمانی آنها در برابر بالیا و بحرانها تأ کید شده است.

ماروم2014 ،7

بررسی میزان آسیبپذیری اجتماعی
شهر بانکوک در برابر شهرنشینی ،سیل و
تغییرات آبوهوایی

رضایی و
همکاران
()1395

تبیین و تحلیل مفهوم « تابآوری» و
شاخصها و چهارچوبهای آن در
سوانح طبیعی

نتایج این پژوهش نشان داد که متغیرهای سرمایه اجتماعی میتوانند در درک خطر به
منظور تابآور ساختن طوالنی مدت شهرها در برابر مخاط رههای طبیعی و رشد شهرنشینی
مؤثر باشند.
این مطالعه با عنایت به ابعاد متفاوت تابآوری در حوزه سوانح طبیعی ،تعریف کارپنتر و
همکاران( )2001جامع ،مناسبتر و کاربردیتر میپذیرد .همچنین بیان کرد ترکیب مدل
ارزیابی هائیتی و چارچوب  Resilusبهترین چهارچوب برای اندازهگیری تابآوری چوامع
سوانحزده است.

احمدی و
همکاران
()1397

ارزیابی تابآوری محیط شهری در برابر
مخاطرههای طبیعی با تأ کید بر زلزله با
استفاده از منطق فازی و ( GISمطالعه
موردی شهر ارومیه)

به بررسی میزان تابآوری شهر ارومیه در برابر خطر زمینلرزه با روش فازی و جیآیاس
پرداخته و تتایج نشان داده که  38درصد از مساحت شهر دارای تابآوری پایین تا
متوسط بوده و در منطقه خطر قرار دارند .همچنین منطقه یک شهری با  70درصد مساحت
بیشترین تابآوری را داراست.

اجتماعی متفاوت پرسشنامه را تکمیل کردند تا ایرادهای مفهومی
آن مشخص شــود و ضریب پایایی پرسشنامه با تکنیک آلفای
کرونباخ محاسبه شد .نتایج نشان میدهد میزان ضریب آلفای
کروناخ برای تمامی شاخصها بیشتر از  0.7است .در واقع میتوان
بیان کرد شاخصهای مورد بررسی از پایایی کافی برخوردار هستند.

همچنین به منظور بررسی نرمالیتی سازهها جهت استفاده از آزمون
مناسب از آزمون کلموگروف اسمیرنوف استفاده شده است .نتایج
نشان میدهد تمامی متغیرهای پژوهش در وضعیت نرمالی قرار
دارند؛ بنابراین میتوان از آزمونهای پارامتریک برای آن استفاده
کرد.

جدول  :3ضریب آلفای کرونباخ شاخصهای مورد بررسی
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فضای باز
کیفیت خدمات
دسترسی
تابآوری کالبدی
بستر نهاد
عملکرد نهادها
روابط نهادها
تابآوری نهادی
آ گاهی
دانش
مهارت
نگرش
سرمایه اجتماعی
تابآوری اجتماعی
میزان و شدت خسارت
جبران خسارت
توانایی بازگشت به وضعیت مطلوب
تابآوری اقتصادی

0.821
0.738
0.801
0.903
0.768
0.749
0.788
0.892
0.748
0.841
0.793
0.891
0.941
0.781
0.768
0.703
0.897
0.862

0.11
0.23
0.34
0.22
0.14
0.28
0.42
0.48
0.51
0.81
0.63
0.28
0.12
0.24
0.2
0.32
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متغیرها

ضریب آلفای کرونباخ

کلموگروف اسمیرنوف
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دسترسی

71871

7134

71068

7114

تابآوری کالبدی

71173

عملکرد نهادها

71041

بستر نهاد

7122
7128

7142فضاهای تخلیه منطقهای ارزیابی
فضای باز نواحی و فاصله تا
و
71088
معرفی محدوده مورد مطالعهروابط نهادها
و
ـه
ـ
درج
51
موقعیت
آوری در
ممسنی
7148شده ،بیشترین مقدار تابآوری در
شده که بر اساس تحقیق انجام
71812
نهادی
شهر نــورآبــاد مرکزشهرستان تاب
 32دقیقه طول شرقی و  30درجه و 13
7151با مقدار  4.33و کمترین مقدار آن
این زمینه مربوط به ناحیه یک
دقیقه عرض شمالی قرار 71048
آگاهی
 3.87است .یکی دیگر از شاخصهای
مربوط به ناحیه  2با مقدار 7181
کیلومتر از شهر شیراز و 71841 64
گرفته است .نورآباد ممسنی حدود160دانش
کیلومتراز شهر کازرون فاصله دارد( .حبیبی
 7163مــرا کــز ام ــداد شامل آتشنشانی،
مهم بعد کالبدی دسترسی بــه
مهارت فهلیانی71013 .)52 ،1371 ،
جمعیت
1395
سال
در
طبق سرشماری عمومی نفوس و مسکن
مراکز آموزشی است که از این لحاظ
و
بیمارستان
انتظامی،
نیروی
7128
71811
نگرش
این شهر برابر  63هزار و  936نفر است.
7112بیشترین میزان تابآوری را در این
 71141ناحیه یک با مقدار 3.92
هم
سرمایه اجتماعی
 3.77کمترین مقدار تابآوری را در این
شاخص و ناحیه  3با مقدار
بحث و یافتهها
7124
71081
تابآوری اجتماعی
شاخص داراســت .یکی دیگر از شاخصهای مهم در بعد کالبدی
712
71068
میزان و شدت خسارت
تحلیل بعد کالبدی تابآوری
کیفیت خدمات از جمله کیفیت بنای م ــدارس ،مراکز درمــانــی و
7132
71073
جبران خسارت
یکی از ابعاد تأثیرگذار در سنجش سطح تابآوری بعد کالبدی
جادههاست که طبق محاسبات بیشترین مقدار تابآوری در این
7111
71810
توانایی بازگشت به وضعیت
است که از طریق آن میتوان وضعیت جامعه را از نظر ویژگیهای
زمینه مربوط به ناحیه یک با مقدار  4.25و کمترین مقدار آن برای
مطلوب
فیزیکی و جغرافیایی تأثیرگذار در مواقع بروز سانحه ارزیابی کرد .در
ناحیه  2با  3.93است.
7132
71862
تابآوری اقتصادی
پژوهش حاضر ،این بعد به وسیله شاخص فضاهای باز ،کیفیت
بــه منظور بــررســی تــفــاوت ت ــابآوری کالبدی در بین نواحی
خدمات و دسترسی بررسی شده است .در جدول مقادیر میانگین
از آزمــون تحلیل واریــانــس یکطرفه استفاده شــده اســت .نتایج
موردبهمطالعه
تفکیک ناحیه آمده است.
محدودهکالبدی
معرفیهای بعد
مؤلفه
بهصورت جدول  5است.
درـدی
ممسنیـالــبـ
مرکزشهرستاندر بعد کـ
ـاخـصهــای مهم
شهر از شـ
شمالی0.05
عرض کمتر از
دقیقه 3گروه
13در بین
داری
سطح معن
توجه به
قرار
درجهی و
اینکه 37
شرقی و
وضعیت  32دقیقهباطول
موقعیت51و درجه و
موقعیت
نورآباد
که
است
نواحی
در
خانوارها
سکونت
محل
اطراف
در
باز
فضاهای
آوری
ب
تا
میزان
نظر
از
ناحیه
3
این
بین
در
کرد
بیان
توان
ی
م
است،
است .نورآباد ممسنی حدود 167کیلومتر از شهر شیراز و  64کیلومتراز شهر کازرون فاصله دارد( .حبیبی فهلیانی،1301 ،
گرفته
بر اساس شاخصهای فضای باز ساختمان محل سکونت خانوار
اجتماعی تفاوت معنیدار وجود دارد.

 .)52طبق سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال  1315جمعیت این شهر برابر  63هزار و  136نفر است.
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4133
ناحیه 1
3180
ناحیه 2
ممسنی
جغرافیایی 3شهر نورآباد 4173
شکل  :2موقعیت ناحیه
شکل  :2موقعیت جغرافیایی شهر نورآباد ممسنی
4174
کل خانوارها
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4125
3113
4171
4176
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مؤلفههای بعد کالبدی تابآوری
ابعاد و
جدول :4
آوری
میانگینتاب
کالبدی
تحلیل بعد
ناحیهها

4110
3180
3110
3110

3112
3187
3100
3183
4.5

یکی از ابعاد تأثیرگذار در سنجش سطح تابآوری بعد کالبدی است که از طریق آن میتوان وضعیت جامعه را از نظر ویژگیهای
فضای
سانحهبآوری
تا
پژوهشباز حاضر ،این بعد به وسیله شاخص فضاهای 4باز،
ارزیابی کرد .در
کیفیتمواقع بروز
تأثیرگذار در
ناحیوههاجغرافیایی
فیزیکی
دسترسی
فضای باز
کالبدی
خدمات
کیفیت خدمات
کیفیت خدمات و دسترسی بررسی شده است .در جدول مقادیر میانگین مؤلفههای بعد کالبدی به تفکیک ناحیه آمده است.
دسترسی

 4.17مؤلفههای بعد کالبدی تابآوری ناحیهها
میانگین ابعاد و
4.25جدول 3.92:4

ناحیه 1

4.33

ناحیه 2

ناحیهها
3.93
3.87

ناحیه 3

4.03

4.09

کل خانوارها

4.04

تاب آوری کالبدی

فضای باز
3.80

3.87

3.77

3.97

کیفیت خدمات

دسترسی

3.5

تابآوری کالبدی
3

8

0
1
2
3
4
شکل  :3میانگین ابعاد و مؤلفههای بعد کالبدی تابآوری در نواحی  3گانه

خانوارها در نواحی است ک
سکونت
محل
در اطراف
فضاهای
موقعیت و
در بعد کالبدی
ها ی مهم
 4.06از شاخص
نواحی
آوری در
کالبدی تاب
بازبعد
های
وضعیتو مؤلفه
میانگین ابعاد
شکل :3
3.97
3.83
گانه
3
شاخصها ی فضای باز ساختمان محل سکونت خانوار و فضای باز نواحی و فاصله تا فضاهای تخلیه منطقهای ارزیابی
اساس تحقیق انجامشده ،بیشترین مقدار تابآوری در این زمینه مربوط به ناحیه یک با مقدار  4133و کمترین مقدار
به ناحیه  2با مقدار  3180است .یکی دیگر از شاخصهای مهم بعد کالبدی دسترسی به مراکز امداد شامل آتشنشا
انتظامی ،بیمارستان و مراکز آموزشی است که از این لحاظ هم ناحیه یک با مقدار  3112بیشترین میزان تابآوری
شاخص و ناحیه  3با مقدار  3100کمترین مقدار تابآوری را در این شاخص داراست .یکی دیگر از شاخصهای م

جد.ل  :5آزمون تحلیل واریانس یکطرفه بعد کالبدی تابآوری در نواحی سهگانه
بعد

تابآوری
کالبدی

ناحیهها

تعداد

میانگین

انحراف
معیار

ناحیه 1

97

4.18

0.62

ناحیه 2

115

3.86

0.64

ناحیه 3

173

3.96

0.42

مجموع مربعات
بین گروهی

5.61

F

درونگروهی

130.925

سطح
معنیداری

0.000

8.19

شکل  :4میانگین تابآوری کالبدی به تفکیک نواحی

شکل  :4میانگین تابآوری کالبدی به تفکیک نواحی

آزمون
تفاوت از
بررسی این
جهت جهت
شده است.
استفاده شده
توکیاستفاده
تعقیبیتوکی
تعقیبی
آزمون
تفاوت از
بررسی این
است.

مقایسهآوری
کالبدی تاب
جدول  :6مقایسه اختالف میانگینهای بعد
اختالف میانگینهای بعد کالبدی تابآوری
جدول :6
طبق نتایج فقط مــیــان تـ ــابآوری کــالــبــدی ناحیه  1و  3و
Sig
اختالف میانگین
ناحیهها
ناحیه
Sig
اختالف میانگین
ناحیهها
ناحیه
همچنین  1و  2تفاوت معنیداری وجود دارد.
71733
*7127
3
1
تحلیل بعد اجتماعی تابآوری
0.033
*0.20
3
1
*
71777
7137
2
شاخصهای اجتماعی و ظرفیتهای آن به نوعی داللت بر
*0.30
2
0.000
71733
بازیابی از آن را *-7127
افزایش ،کاهش توانایی واکنش مثبت3به سوانح و 1
*
0.033
-0.20
713481
دارد .آ گاهی از بعد اجتماعی تابآوری و شاخصها و 2ظرفیتهای 7171
3
71777
آن که بر افزایش و کاهش تــابآوری 2داللت میکند1،از مهمترین *-7137
0.348
0.09
2
71348
اصــول پیش از وقــوع زلزله اســت .در پژوهش حاضر3ایــن بعد به -7171
0.000
*-0.30
1
2
وسیله شاخص آ گاهی ،دانش ،نگرش ،سرمایه اجتماعی و مهارت
0.348
-0.09
3

63

شمـاره نوزدهم
بهار و تابستان
1400
دوفصلنامه
پژوهشی

کالبدی ناحیه  1و  3و همچنین  1و  2تفاوت معنیداری وجود دارد.
استآوری
گرفتهتاب
قرارمیان
بررسیفقط
موردنتایج
طبق
(جدول .)7

مهمترین
کند ،از
آوری داللت تامی
سرمایهتاب
افزایش و کاهش
ها و ظرفیتهای
آوری و شاخص
اجتماعی
بآوری
اجتماعی
مهارت آن که بر نگرش
دانش
تابگاهی
اجتماعی آ
بعدهها
آگاهی از ناحی
اصول پیش از وقوع زلزله است .در پژوهش حاضر این بعد به وسیله شاخص آگاهی ،دانش ،نگرش ،سرمایه اجتماعی و مهارت
3.94
4.17
4.35
4.14
3.39
3.64
ناحیه ()1
مورد بررسی قرار گرفته است (جدول .)3
ناحیه ()۲

3.91

ناحیه ()۳

3.55
ناحیهها

کل خانوارها

3.73
ناحیه ()1
ناحیه ()2
ناحیه ()3
کل خانوارها

4.25
4.30
4.17
3.35
جدول  :3میانگین ابعاد و مؤلفههای بعد اجتماعی تابآوری ناحیهها
3.90
 4.10تابآوری
نگرش 3.95سرمایه
مهارت
آگاهی 3.38دانش
3.37
3164
3111
3155
3103

3131
3135
3138
3130

4.08
4114
4110
3117
4178

 4.21اجتماعی
4110
4135
4125
4137
4117
3115
4111
4121

 4.19اجتماعی
3114
4177
3108
3111

4.00

3.78
3.91

ارزیابی میزان تابآوری شهر نورآباد ممسنی در برابر سوانح
طبیعی (زلزله)1

تحلیل بعد اجتماعی تابآوری

واکنشناحیهها
تواناییبآوری
اجتماعی تا
های بعد
ابعاد وبرمؤلفه
میانگین
مثبت به سوانح و بازیابی از آن را دارد.
کاهش
افزایش،
داللت
جدولبه:7نوعی
شاخصهای اجتماعی و ظرفیتهای آن

5.00
4.50
آگاهی

4.00

دانش

3.50

مهارت

3.00

نگرش

2.50
2.00
4

2

3

0

1

شکل  :3میانگین تابآوری اجتماعی به تفکیک نواحی

شکل  :2میانگین ابعاد و مؤلفههای بعد اجتماعی تابآوری در نواحی  3گانه
اجتماعی به تفکیک نواحی
آوری
استفادهتاب
توکیمیانگین
شکل :6
آوری در
اجتماعی تا
است.
شده
تفاوت از آزمون تعقیبی
بررسیباین
شکل  :5میانگین ابعاد و مؤلفههای بعدجهت
نواحی  3گانه
جدول  :5جدول مقایسهای اختالف میانگینهای بعد اجتماعی تابآوری

طبیعی و
مختلف در زمینه سوانح
نسبت به مسائ
آگاهی ا
اجتماعی
ل گاهی
اجتماعی آ
افراددر بعد
کهآوری
ستـاب
مهم تـ
صهای
بعداز شاخ
ی از شاخصهای مهم تابآوری دریکی
Sigمتعلق با
سرمایه اجتماعی
اختالفمیزان
جهت بیشترین
میانگین
اینیهها
وجودهدارد .از ناح
ناحی
موردارزیابی
بررسی و
خانوارها ی نمونه
سوانحهی
میزان آگا
شاخص
اهمیتبهاین
توجه
بله با زلزله دارند .به همین خاطر
طبیعی و
وضعیتزمینه
مختلف در
مسائل
افرادبهنسبت
استبا که
بررسی در ناحیه * 2با مقدار  4.25و کمترین ان هم
خانوارهای
71710
7116
3
1
ناحیه  3با مقدار  3155است .از
مربوط به
به آگاهی
میزان
 3112بود و
میزان
د .بیشترین آگاهی مربوط به منطقه
شاخص
اهمیت این
کمترینتوجه
همین خاطر با
دارند .به
مقابله2بابازلزله
71411میانگین
است-.به طور کلی میزان
متعلق به ناحیه  23با مقدار 7176 4.10
کل در شهر *
آگاهی
یعنی
دست
خانوارهایکه در
توانایی است
دانش و
میزان
گر شاخصهای مهم در بعد اجتماعی
افرادــابـبهـی
زمینهو ارزی
نمونهاینبررسی
گاهی
میزان آ
وضعیت
بیشترین مقدار
نورآباد
اجتماعی
آوری
 3.91است و 71710
-71716
عالوه بر 1
شد.آوردهاند؛تاب3
 3.92بود و
منطقه 2
مربوط به
میزانگاهی
بیشترین آ
 4.00است.
نواحی 32
مربوط به
میزان
بیشترین
کمترینو از این حیث
کسب کنند
میزان زمینه
هم بادر این
اطالعاتی را
توانسته
خود از محیط اطراف دارند ،به چه
ناحیه  2به میزان71777
گانه مربوط *به-7122
دیگر
از
ـت.
ـ
اس
3.55
مقدار
با
3
ناحیه
به
مربوط
گاهی
آ
میزان
71411از آزمون
اجتماعی در بین نواحی
آوری
ب
تا
تفاوت
بررسی
منظور
به
است .از
7176
مقدار 1 3135
بآوری در این شاخص مربوط به ناحیه یک با مقدار  3131و کمترین میزان مربوط به ناحیه  2با 2
*
برایاست
توانایی
دانش و
مهابعد
مهم در
شاخص
صورت جدول
طرفه
ک
ی
واریانس
تحلیل
شده که نتایج به 71777
استفاده7122
3
مقابلهکهبا زلزله کسب کردهاند .در این
خانوارها
میزانکه
اجتماعیمهارتی
رت است؛
هایشده،
بررسی
خصهای دیگر که در بعد اجتماعی
خود
که
گاهی
آ
بر
عالوه
یعنی
اند؛
ه
آورد
دست
ه
ب
افراد
زمینه
این
ینه بیشترین مقدار مربوط به در
است.
6
ناحیه  2به میزان  4110است و کمترین هم مربوط به ناحیه  3با مقدار  3117است .یکی دیگر
وجود دارد.
داری
معنی
تفاوت
3
و
2
همچنین
و
3
و
1
ناحیه
اجتماعی
ری
آور
تاب
میان
فقط
ج
ی
نتا
طبق
از محیط اطــراف دارنــد ،به چه میزان توانسته اطالعاتی را هم در
با توجه به اینکه سطح معنیداری در بین  3گروه کمتر از 0.05
شاخصهای تأثیرگذار بر میزان تابآوری در بعد اجتماعی نوع نگرش ،باور افراد و خانوارها در سطح اجتماعهای محلی نسبت
این زمینه کسب کنند و از این حیث بیشترین میزان تابآوری در
است ،میتوان بیان کرد در بین این  3ناحیه از نظر میزان تابآوری
سوانح طبیعی و کالً ارزشها و باورها و به نوعی اقداماتی که در جامعه در این زمینه انجام میشود ،است .بنابراین وضعیت
اقتصادی
تحلیل
میزان
بعدکمترین
 3.39و
این شاخص مربوط به ناحیه یک با مقدار
تابآوریاجتماعی تفاوت معنیدار وجود دارد.
رش و باور خانوارها مبنی بر وجود خطر زلزله و انجام اقداماتی برای کاهش اثرات زیانبار آن در بین خانوارهای نمونه بررسی
که در
های دیگر
شدهآنها را قادر به کاهش خ
طوری که
مخاطرات،
جوامعاز در
بررسیافراد
سازگاری
عنوان واکنش و
اقتصاد به
ص در
شاخآوری
مربوط به ناحیه  2با مقدار  3.35است .ازتاب
توکیبهاستفاده
برابرتعقیبی
آزمون
این وتفاوت
جهت
کمترین میزان این
3115
میزان
با
3
محله
خانوار
د که از این لحاظ خانوارهای محله یک با مقدار  4135بیشترین میزان و
خانوارها
است.
سازد ،تعریف میشود .در این بعد تابآوری خانوارها را از نظر شدت میزان خسارت
برایمخاطرات
ناشی از
مهارتییکهبالقوه
بعد اجتماعی بررسی شده ،مهارت است؛زیانها
جوامع
طبقآوری
مقدارابی و تعیین سطح تاب
بیشتریننه ارزی
زمینهی در زمی
خص را به خود اختصاص دادهاند .یکی از مهمترین شاخصهای اجتماع
مناسب 1و 3
درآمدی ناحیه
آورریواجتماعی
میان ت ــا
نتایجبرگفقط
بررسیو شد(جدول .)6
شرایطبشغلی
شت به
مربوطآن خسارت و توانایی
توانایی جبران
مقابله با زلزله کسب کردهاند .در این ظرفیت یا
شاخص
ن
انتخاب
کاملی در
گرفته،بهاجماع
استنو زمینه
4.17در ای
هم که
مطالعاتی
بهه در
مایه اجتماعی است؛ بهگونهای ک
ناحیه 3
صورتمربوط
کمترین هم
میزان
ناحیه  2به
تفاوت
همچنین ای 2و
دارد.آوری در نواحی سهگانه
وجودی تاب
داریاقتصاد
معنهایی بعد
مؤلفه
میانگین3ابعاد و
جدول :6
مورد
خانوارهای
یکیمتعلق
اجتماعی
ود دارد .از این جهت بیشترین بامیزان
ناحیهباهامقدار 4125
ناحیه 2
بررسیبردرمیزان
تأثیرگذار
های
دیگر بااز شاخص
سرمایه است.
مقدار 3.90
تابآوری
توانایی باز گشت به
کمترین جبران
میزان وو شدت
هم متعلق بهشمـاره
اقتصادی
مناسب
شرایط
خسارت
خسارت
است و
نورآباد 3111:5
اجتماعی کل
آوری
باور تاب
میانگین
میزان
بعد طور کلی
در .به
است
4117
ناحیه 3
خانوارها در
افراد و
نگرش،
اجتماعی نوع
آوری
نوزدهمبا مقدار تاب
مقایسهای اختالف میانگینهای بعد اجتماعی
جدول
سطح در شهر جدول
ً
تابستان
بهار و
2118
3128
تفاوت)1تابآوری 2180
بررسیو ناحیه (
2106بآوری
تا
منظور باورها
ارزشها و
طبیعی و
گانهعهای
 1400به نواحی 3اجتما
اجتماعی در
کال به
است.
سوانح 4177
به میزان
نسبت به
محلیناحیه 2
مربوط به
شترین مقدار مربوط
3118
3130
3113
3172
به نوعی اقداماتی که در جامعه در این زمینه انجام میشود ،است .ناحیه ()2
دوفصلنامه
تحلیل واریانس یکطرفه استفاده شده که نتایج بهصورت زیر است:
ن نواحی از آزمون
پژوهشی
3171
3117
2118
2115
Sig
اختالف میانگین
ناحیهها
بنابراین وضعیت نگرش و باور خانوارها مبنی بر وجود خطر زلزله ناحیه ( )3ناحیه
3170
3123
2111
2110
کل خانوارها
*0.16
3
0.017
1
خانوارهای
تاب در
زیانبار آن
اقداماتی
جدول و:4انجام
گانه
بین نواحی سه
آوری در
اثراتاجتماعی
کاهش بعد
براییکطرفه
واریانس
آزمون تحلیل
4
0.491
-0.06
2
نمونه بررسی شد که از این لحاظ خانوارهای محله یک با مقدار
سطح
آماره
مجموع مربعات
انحراف
میانگین
تعداد
ناحیهها
بعد
0.017
*-0.016
میزان و شدت خسارت 1
 4.35بیشترین میزان و خانوار محله  3با میزان  3.95کمترین
داری
معیار
 Fمعنی 3
3.5
گروهی
اند .درون
گروهی
بین
مهمترین
یکی از
اختصاص داده
میزان این شاخص را به خود
*-0.22
2
0.000
جبران خسارت
زمینه ارزیابی و تعیین سطح تابآوری
تابآوری ناحیه 1شاخص
اجتماعی در 7144
10های 3113
0.491
0.06
1
3
2
*
که
هم
مطالعاتی
در
که
ای
ه
گون
ه
ب
است؛
اجتماعی
سرمایه
3145
1158
68182
3145
7147
3111
اجتماعی ناحیه 2جوامع115
0.000
0.22
توانایی بازگشت به شرایط 3
مناسب
2.5
7143
زمینه 3100
103
اجماع کاملی در انتخاب این شاخص
صورت گرفته،
ناحیه 3در این
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ارزیابی میزان تابآوری شهر نورآباد ممسنی در برابر سوانح
طبیعی (زلزله)1

تاب آوری اقتصادی

میزان نواحی سهگانه
نظرآوری در
اجتماعیازتاب
آزمون
جدول :4
بعد 3ناحیه
طرفهاین
کبین
واریانس یدر
تحلیلبیان کرد
میتوان
است،
وجه به اینکه سطح معنیداری در بین  3گروه کمتر از 7175

بآوری اجتماعی تفاوت معنیدار وجود دارد.
بعد

تابآوری
اجتماعی

تعداد

میانگین

انحراف معیار

ناحیهها

ناحیه 11 1

97

3.93

0.44

ناحیه 2

115

3.99

0.40

ناحیه 3

173

3.77

0.43

مجموع 4
مربعات

بین گروهی
3.45

3

درونگروهی

آماره
2
F

 1سطح 0

معنیداری

12

68.82

9.58

3.45

2

طبق نتایج فقط میان تابآورری اجتماعی ناحیه  1و  3و همچنین  2و  3تفاوت معنیداری وجود دارد.
تحلیل بعد اقتصادی تابآوری

تابآوری در اقتصاد به عنوان واکنش و سازگاری افراد و جوامع در برابر مخاطرات ،به طوری که آنها را قادر به کاهش خسارات
جدول  :6میانگین ابعاد و مؤلفههای بعد اقتصادی تابآوری در نواحی سهگانه
زیانهای بالقوه ناشی از مخاطرات سازد ،تعریف میشود .در این بعد تابآوری خانوارها را از نظر شدت میزان خسارت وارده،
تابآوری اقتصادی
توانایی باز گشت به
میزان و
ناحیهها
مناسب شد(جدول .)6
شرایطبررسی
مناسب
خسارتشغلی و درآمدی
جبرانشرایط
خسارت برگشت به
شدتتوانایی
خسارت و
توانایی جبران آن
ظرفیت یا
ناحیه ()1
ناحیه ()۲
ناحیه ()۳
کل خانوارها

جدول  :6میانگین ابعاد و مؤلفههای بعد اقتصادی تابآوری در نواحی سهگانه
3.28
2.76
2.87
تابآوری
توانایی باز گشت به
جبران
میزان و شدت
ناحیهها
اقتصادی
مناسب
شرایط
خسارت
خسارت
3.37
3.13
3.02

ناحیه ()1
ناحیه (2.95 )2
ناحیه ()3
2.97
کل خانوارها

2180
3172
2115
2110

3128
3.10 3130
3117
3.23
3123

2106
2.98
3113
2118
2.99
2111

2.98
3.18

2118
3118
3171
3170

3.01
3.07

4
میزان و شدت خسارت

3.5

جبران خسارت

3

توانایی بازگشت به شرایط
مناسب

2.5

تاب آوری اقتصادی

2
3

4

1

2

0

 12اقتصادی تابآوری در نواحی سهگانه
شکل  :4میانگین ابعاد و مؤلفههای بعد
جدول  :7آزمون تحلیل واریانس یکطرفه بعد اقتصادی تابآوری در نواحی سهگانه
بعد

ناحیه

تعداد

میانگین

انحراف معیار

تابآوری اقتصادی

1
2
3

97
115
173

2.97
3.17
3.01

0.59
0.62
0.51

بین گروهی

3.18

درونگروهی

130.54

4.66

0.010

از مؤلفههای یادشده در باال مورد بررسی و محاسبه قرار گرفت.
بیشترین میزان این شاخص مربوط به خانوارهای ناحیه  2با مقدار
 3.13و کمترین مقدار آن هم مربوط به خانوارهای ناحیه یک با
میزان  2.76است .از دیگر شاخصهای تأثیرگذار در تابآوری در
بعد اقتصادی توانایی بازگشت خانوارها و جامعه سانحهزده به
شرایط شغلی و مالی مناسب برای ادامه حیات و زندگی در جامعه
است .از این حیث بیشترین مقدار تابآوری مربوط به خانوارهای
ناحیه  2با مقدار  3.37و کمترین هم مربوط به خانوارهای ناحیه 3
با مقدار  3.1است .به منظور بررسی تفاوت تابآوری اقتصادی در
بین نواحی از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه استفاده شده است.
نتایج بهصورت جدول  7است.
با توجه به اینکه سطح معنیداری در بین  3گروه کمتر از 0.05
است ،میتوان بیان کرد در بین این  3ناحیه از نظر میزان تابآوری
اقتصادی تفاوت معنیدار وجود دارد.
جهت بررسی این تفاوت از آزمون تعقیبی توکی استفاده شده
است.
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ارزیابی میزان تابآوری شهر نورآباد ممسنی در برابر سوانح
طبیعی (زلزله)1

تحلیل بعد اقتصادی تابآوری
تابآوری در اقتصاد به عنوان وا کنش و سازگاری افراد و جوامع
در برابر مخاطرات ،به طوری که آنها را قادر به کاهش خسارات
زیانهای بالقوه ناشی از مخاطرات سازد ،تعریف میشود .در این
بعد تابآوری خانوارها را از نظر شدت میزان خسارت وارده ،ظرفیت
یا توانایی جبران آن خسارت و توانایی برگشت به شرایط شغلی و
درآمدی مناسب بررسی شد(جدول .)6
از شــاخ ـصهــای مــهــم در زمــیــنــه ارزی ــاب ــی ت ـ ــابآوری در بعد
اقتصادی میزان و شدت خساراتی است که به اموال و داراییهای
افراد و خانوارهای ساکن در جامعه وارد میشود .به همین خاطر در
این شاخص میزان خسارت احتمالی و وارده به خانوارها در اثر وقوع
زلزله با مؤلفههای مربوط به این شاخص بررسی میشود که با توجه
به آن میتوان گفت :خانوارهای ناحیه  2با میزان  3.02بیشترین
میزان تــابآوری و خانوارهای ناحیه یک با مقدار  2.87کمترین
میزان تابآوری را دارا هستند .جبران خسارت از دیگر شاخصهای
بسیار مهم در سنجش تــابآوری اقتصادی است که با استفاده

مجموع مربعات
F

سطح معنیداری

مربوط به خانوارهای ناحیه  2با مقدار  3130و کمترین هم مربوط به خانوارهای ناحیه  3با مقدار  311است .به منظور بررسی
تفاوت تابآوری اقتصادی در بین نواحی از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه استفاده شده است .نتایج بهصورت زیر است.
جدول  :0آزمون تحلیل واریانس یکطرفه بعد اقتصادی تابآوری در نواحی سهگانه

ناحیه

بعد

میانگین

تعداد

مجموع مربعات

انحراف معیار

بین گروهی

F

درونگروهی

سطح معنیداری

تحلیل بعد نهادی تابآوری

طبق نتایج فقط میان تابآوری اقتصادی ناحیه  1و  2تفاوت
7151
2110
10
1
تابآوری
تابآوری در بعد نهادی به وسیله ظرفیت جوامع برای کاهش
معنیداری وجود دارد.
71717
4166
137154
3118
اقتصادی
7162
3110
115
2
خطر و ایجاد پیوندهای سازمانی در یک جامعه تحت تأثیر قرار
7151
3171
103
3
میگیرد (نوریس و هـمــکــاران .)2008،متغیرهای این بعد شامل
با توجه به اینکه سطح معنیداری در بین  3گروه کمتر از  7175است ،میتوان بیان کرد در بین این  3ناحیه از نظر میزان
بستر و زیرساخت نهادها ،روابط نهادی و عملکرد نهادهاست.
تابآوری اقتصادی تفاوت معنیدار وجود دارد.

شکل  :5میانگین تابآوری افتصادی به تفکیک نواحی

شکل  :5میانگین تابآوری افتصادی به تفکیک نواحی

جهت بررسی این تفاوت از آزمون تعقیبی توکی استفاده شده است.

اقتصادی
میانگیننهای
ای اختالف
جدول
جدول :8
آوریآوری
تاب تاب
اقتصادی
هایبعدبعد
اختالف میانگی
مقایسهای
مقایسه
جدول
جدول :8

ناحیه

1

طبق نتایج فقط
3

ناحیه
ناحیهها
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ناحیهها

-71736
3
-0.036
31
*
7127
2
*-0.20
2
71736
1
3
اقتصادی ناحیه  1و  2تفاوت معنی0.036
1
داری وجود
میان تابآوری

تحلیل بعد نهادی تابآوری

شمـاره نوزدهم

میانگین
اختالف
میانگین
اختالف

Sig

2

2

2

-71716

1

71727
*

*

-0.016

Sig

71811
71711
71811
دارد.
71753

0.891
0.019
0.891
0.053

71711

0.019
1
جامعه تحت تأثیر قرار
71753سازمانی در یک
0.020ایجاد پیوندهای
 71716و
جوامع برای کاهش خطر
ظرفیت
تابآوری در 2بعد نهادی به وسیله
3
0.053
0.016
3
میگیرد (نوریس و همکاران .)2778،متغیرهای این بعد شامل بستر و زیرساخت نهادها ،روابط نهادی و عملکرد نهادهاست.
گانه
نواحی
نهادی در
بعدنهادی
هاییبعد
مؤلفه
ابعاد و
میانگین
جدول
ی سسههگانه
در نواح
مؤلفهها
ابعاد و
میانگین
:0 :7
جدول

ناحیهها

ناحیه()1
ناحیه ()۲
ناحیه ()۳
کل خانوارها

ناحیهها بستر نهاد بستر نهاد

3.81
ناحیه(3.91 )1
ناحیه (3.74 )2
ناحیه ()3
3.84
کل خانوارها

3181
3111
3104
3184

13
عملکرد
عملکرد نهاد
4.01نهاد

روابط نهاد
روابط نهاد

تابآوری نهادی تابآوری نهادی

3.96
3.72 3116
3.63 3102
3163
3.75
3105

4171
3.85
3185
3.58
3158
3.81
3181

3113
3183
3165
3187

3.93
3.83
3.65
3.80

ارزیابی میزان تابآوری شهر نورآباد ممسنی در برابر سوانح
طبیعی (زلزله)1

4.5
بستر نهاد

4

عملکرد نهاد
روابط نهاد

3.5

تاب آوری نهادی
3
4

3

2

1

0

ی سسههگانه
در نواح
تابآور
مؤلفهها
ابعاد و
میانگین
شکل :5
گانه
نواحی
ی در
آوری
نهادیتاب
بعدنهادی
هاییبعد
مؤلفه
ابعاد و
میانگین
شکل :5

یکی از شاخصهای تأثیرگذار در بعد نهادی بستر و زیرساخت آنهاست که به اصل و اساس نهادها در یک جامعه مبنی بر وجود
و یا نبود آنها میپردازد .به همین خاطر و در ارتباط با این مسئله وضعیت آگاهی از وجود نهادهایی که در ارتباط با مدیریت
بحران ،همچنین وجود گروههای داوطلب و امدادگری که در محالت مختلف وجود دارند و میزان پایبندی به دستورالعملهای
قانونی در جهت پیشگیری از حوادث ناشی از زلزله ،میزان مشارکت در تصمیمگیری برای محله ،وجود مشوقهای (مالی یا فنی)

کی از شاخصهای تأثیرگذار در بعد نهادی بستر و زیرساخت
آنهاست که به اصل و اساس نهادها در یک جامعه مبنی بر وجود
و یا نبود آنها میپردازد .به همین خاطر و در ارتباط با این مسئله
وضعیت آ گاهی از وجود نهادهایی که در ارتباط با مدیریت بحران،
همچنین وجــود گــروههــای داوطــلــب و امــدادگــری که در محالت
مختلف وجود دارند و میزان پایبندی به دستورالعملهای قانونی
در جهت پیشگیری از حــوادث ناشی از زلزله ،میزان مشارکت در
تصمیمگیری برای محله ،وجود مشوقهای (مالی یا فنی) برای
آمادگی از طریق مشارکت با شهرداری در مورد مقاومسازی و نوسازی
مسکن ،مسئولیتپذیری نهادها در محالت نمونه ارزیابی شد که
در این زمینه بیشترین مقدار مربوط به ناحیه  2با مقدار  3.91و
کمترین مقدار مربوط به ناحیه  3با مقدار  3.74اســت .شاخص
دیگر برای تعیین تابآوری در بعد نهادی،میزان رضایت از عملکرد
نهادها مبنی بر میزان عملکرد نهادهای مختلف در کاهش خطر
زلزله و همچنین میزان رضایت مردم از آنهاست .به همین خاطر
با مطالعه صورتگرفته مشخص شد ،بیشترین مقدار تــابآوری
مربوط به ناحیه یک با  4.1و کمترین مقدار تــابآوری مربوط به

ناحیه  3با مقدار  3.58اســت .از دیگر شاخصهای بعد نهادی
وضعیت روابط نهادها با توجه به میزان ارتباط با نهادهای محلی
مثل شورا و شهرداری ،همکاری نهادها در تسهیل قوانین ،دادن
اعتبارات ،وام و  ...برای ساختوساز مسکن مقاوم ،آموزشهای
الزم برای وا کنش مناسب و سریع از طرف نهادها و میزان جوابگوی
نهادهای خدماتی در صورت وقوع زلزله است که از این لحاظ با
توجه به مناطق مختلف می تــوان گفت که ناحیه یک با مقدار
 3.96مــربــوط بــه ناحیه یــک و کمترین مـقــدار ت ــابآوری در این
شاخص مربوط به ناحیه  3با مقدار  3.63است.
با توجه به اینکه سطح معنیداری در بین  3گروه کمتر از 0.05
است ،میتوان بیان کرد در بین این  3ناحیه از نظر میزان تابآوری
نهادی تفاوت معنیدار وجود دارد.
جهت بررسی این تفاوت از آزمون تعقیبی توکی استفاده شده
است.
نتایج نشان داد میان تــابآوری نهادی ناحیه  1و  3تفاوت
معنیداری وجود دارد.

جدول  :8آزمون تحلیل واریانس یکطرفه بعد نهادی تابآوری در نواحی سهگانه
بعد

ناحیهها

تعداد

میانگین

انحراف معیار

تابآوری
نهادی

1
2
3

97
115
173

3.92
3.82
3.65

0.76
0.78
0.73

مجموع مربعات
بین گروهی

4.25

درونگروهی

223.298

سطح معنیداری
()sig

F

3.63

0.027

جدول  :9جدول مقایسهای اختالف میانگینهای بعد نهادی تابآوری
ناحیه

ناحیهها

اختالف میانگین

3
2
1
2
1
در بین
3

1
3

Sig

با توجه به 2
اینکه سطح معنیداری
تابآوری نهادی تفاوت معنیدار وجود دارد.

 3گروه کمتر از

*0.27
0.09
*-0.27
-0.17
-0.09
 7175است ،میتوان
0.17

بیان کرد در بین

0.025
0.571
0.025
0.131
0.571
این  3ناحیه
0.131
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نواحی
تفکیک
آورینهادی به
آوری
شکل:6میانگین
شکل:6
نواحی
تفکیک
نهادی به
تابب
میانگین تا

جهت بررسی این تفاوت از آزمون تعقیبی توکی استفاده شده است.

جدول  :1جدول مقایسهای اختالف میانگینهای بعد نهادی تابآوری

ناحیه

ناحیهها

اختالف میانگین

Sig

1

3

*7120

71725

جدول  :10مقایسه میزان تابآوری نهادی نورآباد ممسنی با یک وضعیت مطلوب
Test _value=3.5

آمار توصیفی

متغیرها

میانگین

عملکرد نهاد

انحراف معیار

بستر نهاد

3.84

روابط نهاد
تابآوری نهادی

3.80

فضای باز
کیفیت خدمات
دسترسی
تابآوری کالبدی

معنیداری

جدول  :11مقایسه میزان تابآوری اقتصادی نورآباد ممسنی با یک وضعیت مطلوب

4

Test _value=3.5

3

آمار توصیفی
انحراف
میانگین
معیار
1.08
4.04
1.01
4.06
0.66
3.83
0.596
3.97

متغیرها

کران پایین

کران باال

0.43آوری در هر یک از ابعاد عملکر
مقدار میانگین تاب
مستقل نشان میدهد
نتایج حاصل از آزمون
0.000بین حد مبنا و0.19
 t 0.31تکنمونه 5.02
1.22
 .)7175<p(0.25با0.42
نهادی کل تفاوت 0.000
همچنین تابآوری 7.81
روابط نهاد و 0.34
و0.85
توجه به اینکه اختالف میانگین ت
معناداری وجود دارد
0.35
0.15
0.000
4.98
0.25
در1.00هر یک از ابعاد عملکرد نهاد ،بستر نهاد ،روابط نهاد و همچنین تابآوری نهادی کل با حد مبنا مثبت است ،میتوان
0.38
0.41
نورآباد ممسنی در0.30
0.76
0.000قرار دارد.
7.67این تابآوریها
وضعیت مطلوبی از

3.81
3.75

اختالف میانگین

مقدار آماره t

آمار تحلیلی

2

آمار تحلیلی
اختالف
میانگین
0.54
0.56
0.33
0.47

مقدار آماره t

کران پایین

معنیداری

1

کران باال

0

بستر نهاد
 0.000نهاد
روابط
9.78تاب آوری
 0.43عملکرد نهاد0.65
نهادی
0.66
0.46
0.000
10.81
آوری
تاب
مطلوب
0.40
0.26
وضعیت0.000
9.72
ممسنی با یک وضعیت0.31
آوری نهادی نورآباد 0.41
 :015.61مقایسه تاب 0.000
مطلوب
شکل

مقایسه میزان تابآوری با مقدار مطلوب
همچنین نتایج برای مقایسه تابآوری کالبدی و هر یک از ابعاد و مؤلفههای آن با یک وضعیت مطلوب بهصورت زیر اس
t
آزمون
از
حاصل
نتایج
بین
دهد
ی
م
نشان
مستقل
نمونه
ک
ت
جدول  :11مقایسه میزان تابآوری اقتصادی نورآباد ممسنی با یک وضعیت مطلوب
به منظور ارزیابی میزان تابآوری در نورآباد ممسنی و همچنین
 Testیک از ابعاد فضای باز،
_value=315در هر
حد مبنا و مقدار میانگین تــابآوری
مقایسه آن با وضعیت مطلوب از آزمون  tتکنمونه مستقل استفاده
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حد مبنا و مقدار میانگین تابآوری در هر یک از ابعاد عملکرد ،بستر
قرار دارد.
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تابآوری
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کالبدی
شمـاره نوزدهم
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نورآباد ممسنی در وضعیت مطلوبی از این تابآوریها قرار دارد.
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4
3
2
1
روابط نهاد

تاب آوری
نهادی

وضعیت مطلوب

بستر نهاد

عملکرد نهاد

0
تاب آوری
کالبدی

تاب آوری

دسترسی

کیفیت خدمات

وضعیت مطلوب

فضای باز

3.8
3.3
2.8
2.3
1.8
1.3
0.8
0.3
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تاب آوری

شکل  :0مقایسه تابآوری نهادی نورآباد ممسنی با یک وضعیت مطلوب

شکل  :0مقایسه تابآوری کالبدی نورآباد ممسنی با وضعیتی مطلوب
شکل  :7مقایسه تابآوری نهادی نورآباد ممسنی با یک وضعیت
مقایسه تابآوری کالبدی نورآباد ممسنی با وضعیتی
شکل :7
زیر است:
مؤلفههای آن با یک وضعیت مطلوب بهصورت
همچنین نتایج برای مقایسه تابآوری کالبدی و هر یک از ابعاد و
مطلوب
مطلوب
جدول  :11مقایسه میزان تابآوری اقتصادی نورآباد ممسنی با یک وضعیت مطلوب
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تاب آوری
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و نتایح برای مقایسه تابآوری اقتصادی و هر یک از ابعاد و مؤلفههای آن با یک وضعیت مطلوب بهصورت زیر است:
جدول  :10مقایسه میزان تابآوری اقتصادی نورآباد ممسنی با یک وضعیت مطلوب
جد.ل  :17مقایسه میزان تابآوری اقتصادی نورآباد ممسنی با یک وضعیت مطلوب
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حد مبنا و مقدار میانگین تابآوری در هر یک از ابعاد میزان و شدت
میان مفهوم تابآوری راهنمایی است تا مسئولین و دستاندرکاران
خسارت ،جبران خسارت ،توانایی بازگشت به شرایط مناسب و

بهار و تابستان
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دوفصلنامه
پژوهشی
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شمـاره نوزدهم

نتایج حاصل از آزمون  tتکنمونه مستقل نشان میدهد بین حد مبنا و مقدار میانگین تابآوری در هر یک از ابعاد میزان و شدت
خسارت ،جبران خسارت ،توانایی بازگشت به شرایط مناسب و همچنین تابآوری اقتصادی کل تفاوت معناداری وجود دارد
( .)7175<pبا توجه به اینکه اختالف میانگین تابآوری در هر یک از ابعاد میزان و شدت خسارت ،جبران خسارت ،توانایی
بازگشت به شرایط مناسب و همچنین تابآوری اقتصادی کل با حد مبنا منفی است ،میتوان بیان کرد نورآباد ممسنی در
وضعیت نامطلوبی از نظر این بعد از تابآوری قرار دارد.

توانایی بازگشت به شرایط
مناسب

جبران خسارت

وضعیت مطلوب

نتیجهگیری
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بهار و تابستان
1400
دوفصلنامه
پژوهشی

میزان و شدت خسارت

3.6
3.5
3.4
3.3
3.2
3.1
3
2.9
2.8
2.7
2.6

تاب آوری

شکل  :0مقایسه تابآوری اقتصادی نورآباد ممسنی با یک وضعیت مطلوب

شکل  :7مقایسه تابآوری اقتصادی نورآباد ممسنی با یک وضعیت مطلوب
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شتر نگاه مقابلهای و کاهش مخاطرات بوده است .در این
نگاهی که تاکنون در مدیریت سوانح و مدیریت شهری وجود داشته ،بی
منابع
از تصمیمات انعطافپذیر و خط مشیهای جدید برای مدیریت
میان مفهوم تابآوری راهنمایی است تا مسئولین و دستاندرکاران از تصمیمات انعطافپذیر و خط مشیهای جدید برای مدیریت
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of resilience
مخاطرات A case
study of Rotنسبت به مخاطرات محیطی به یکی از حوزههای مهم و گسترده
حرکتterdam,
The Netherlands.
200–212.
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متقابل
تبدیل شده است .بهطوری که در حال حاضر از حرکت همزمان
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[3] Mitchell, T., & Harris, K. (2012). Resilience: A risk
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چکیده
:پژوهش حاضر با هدف تأثیر سرمایه اجتماعی بر تابآوری با نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی در برابر بالیای طبیعی (مورد مطالعه
 نفر از کارکنان سازمان هاللاحمر شهر کرمانشاه108  جامعه آماری پژوهششامل.کارکنان جمعیت سازمان هاللاحمر شهر کرمانشاه) شکل گرفت
است که به روش نمونهگیری از طریق سرشماری تمام افراد شاغل را به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند و به منظور جمعآوری دادههای مورد
) پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی مدل ناهابیت و1993( نیاز از پرسشنامه استاندارد رفتارشهروندی سازمانی توسط پودساکف و مکنزی
 با استفاده از آلفای کرونباخ پایایی پرسشنامهها به ترتیب.) استفاده شده است2003( ) و پرسشنامه تابآوری کونور و دیویدسن1998( گوشال
 روایی.0.89  و آلفای کرونباخ تابآوری برابر0.84  آلفای سرمایه اجتماعی برابر،0.77  آلفای کرونباخ رفتار شهروندی سازمانی برابر:عبارت است از
 برای.پرسشنامهها هم با استفاده از روش محتوا و همچنین استاندارد بودن پرسشنامهها از روش تحلیل عامل تاییدی و اکتشافی تایید شد
 و به منظور بررسی رابطه بین مؤلفههای از آزمون پیرسون و برای تایید یا رد فرضیات پژوهش از روشSpss21تحلیل دادهها از روش آمار استنباطی
 نتایج پژوهش ارتباط معناداری بین سرمایه اجتماعی و تابآوری و رفتارشهروندی.رگرسیون چندمتغیره و آزمون تحلیل مسیر استفاده شده است
 اما رفتار شهروندی سازمانی به عنوان نقش میانجی مورد تایید، بدین معنی که فرضیههای تحقیق مورد تایید واقع شدهاند.سازمانی نشان داد
.واقع نشد
 بالیای طبیعی، جمعیت هاللاحمر کرمانشاه، رفتار شهروندی سازمانی، تابآوری، سرمایه اجتماعی:واژگان کلیدی
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The effect of social capital on resilience with
emphasis on the mediating role of organizational
citizenship behavior in crises
Case study: Red Crescent staff of Kermanshah province
Hamed Fazeli Kebria1, Aboutaleb Shafqat2, Akbar Bahmani3 , Minoo Karimi4

Abstract

T

he aim of this study was to investigate the effect of social capital on resilience with the mediating role of organizational citizenship behavior against natural disasters (Case study: Red Crescent Society staff in Kermanshah). The
statistical population of the study included 108 employees of the Red Crescent Organization of Kermanshah, who were
selected as the statistical sample by statistical sampling method. In order to collect the required data, the standard questionnaire of organizational behavior behavior was used by Podsakoff and Mackenzie (1993), the standard questionnaire
of social capital model of Nahabit and Goshal (1998) and the resilience questionnaire of Connor and Davidson (2003).
Using Cronbach’s alpha, the reliability of the questionnaires is as follows; Cronbach’s alpha is 0.77 for organizational citizenship behavior, 0.84 for social capital alpha, and Cronbach’s alpha for regression is 0.89. The validity of the questionnaires was confirmed using the content method and also the standardization of the questionnaires was confirmed by the
confirmatory and exploratory factor analysis method. Spss21 inferential statistical method was used to analyze the data
and Pearson test was used to investigate the relationship between the components and multivariate regression and path
analysis test were used to confirm or reject the research hypotheses. The results of the study showed a significant relationship between social capital and resilience and organizational citizenship behavior. This means that Moore’s research
hypotheses have been confirmed, but organizational citizenship behavior has not been confirmed as a mediating role.
Keywords: Social Capital, Resilience, Organizational Citizenship Behavior, Kermanshah Red Crescent Society, Natural
Disasters
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تأثیر سرمایه اجتماعی بر تابآوری با تأ کید بر نقش میانجی
رفتار شهروندی سازمانی در بحرانها

در سالهای اخیر مفهوم تــازهای با نام تــابآوری در ادبیات
مدیریت وارد شده است .در این میان تبیین رابطهی تابآوری در
برابر بالیای طبیعی به نحوی با تأثیرگذاری ظرفیتهای اجتماعی،
اقتصادی ،نهادی ،سیاسی و اجرایی جوامع در افزایش و شناخت
ابعاد تــابآوری در اجتماع مرتبط است[ .]1به باور ماستن()2001
هنگامی که فاجعه از سربگذرد و نیازهای اولیه انسانی تأمین شود،
آنگاه تابآوری به ظهور میرسد .در نتایج فرآیند تابآوری اثرات
ناگوار اصــاح یا تعدیل و یا حتی ناپدید میشوند و سالمت روان
حفظ میشود[.]2
تابآوری نقش مهمی در بازگشت یا رسیدن به تعادلاولیه یا
رسیدن به تعادل سطح باالتر دارد و از اینرو سازگاری مثبت و موفق
را در زندگی فراهم میکند[ .]3تــابآوری صرف مقاومت منفعل
در برابر آسیبها یا شرایط تهدیدکننده نیست؛ بلکه فرد تابآور،
مشارکتکننده ،فعال و سازنده محیط پیرامونی خــود اســت .در
حقیقت ،تابآوری قابلیت فرد در برقراری تعادل زیستی ،روانی-
روحی در مقابل شرایط مخاطرهآمیز است .به طور کلی ،دو راهبرد
بــرای مواجهه با بالیای طبیعی وجــود دارد که شامل راهبردهای
پیشبینی و راهبردهای تابآوری است؛ ابتدا برای روبهرو شدن با
مشکالت و معضالت شناختهشده بهکار میرود و سپس برای مقابله
با مشکالت ناشناخته است[.]1
از سوی دیگر ،سرمایهی اجتماعی یکی از مواردیست که در
بهبود تــابآوری سازمانها و مؤسسات تأثیرگذار اســت« .سرمایه
اجتماعی» از مفاهیمی است که امــروزه در بررسیهای اقتصادی
و اجتماعی جوامع مــدرن مطرح شده و سبب ایجاد نظریههایی
شــده که پایهای بــرای سایر مطالعات مدیریت اســت و نقشی به
مراتب مهمتر از سرمایه فیزیکی و انسانی در سازمانها و جوامع
ایفا میکند[ .]4سرمایه اجتماعی برخالف سرمایه فیزیکی وجود
عینی ندارد؛ بلکه حاصل تعامالت و هنجارهای گروهی و اجتماعی
است و از طرف دیگر افزایش آن میتواند موجب پایین آمدن جدی
هزینههای اداره جامعه و هم هزینههای عملیاتی سازمان شود
[ .]5در واقع سرمایه اجتماعی با تقویت سیستمهای اجتماعی از
طریق همکاری و ارتباطات در بین سازمانهای مختلف ،نخبگان
و گروههای اجتماعی میتواند نقش مهمی در کاهش آسیبپذیری
ناشی از سوانح طبیعی و بهبود کارایی مدیریت سانحه در جوامع در
معرض خطر ایفا کند[ .]6از دیدگاه مدیریت سانحه ،ساختار جامعه
محلی با تصمیم گیری غیرمتمرکز از طریق شبکههای اجتماعی با
استفاده از رفتار هنجاری توأم با اعتماد و همکاری متقابل منجر به
پاسخی منطقی به سانحه و کاهش اثرات آن میشود[.]7
سازمان هاللاحمر جمهوری اسالمی ایــران دارای اهــداف و
وظایف انسانی و بشر دوستانهایست که خدمت بیمنت ،مهروزی،
تکریم مردم ،دفاع از ارزشهای واالی انسان ،تسکین آالم بشری
و حمایت از زندگی و سالمتی انسانها در راستای تعالیم انسانساز
دین مبین اسالم سرلوحه کارکنان جمعیت هاللاحمر قرار گرفته
اســت .بدیهی اســت انــجــام ایــن رســالــت مهم و مسئولیت خطیر

مستلزم نیروی انسانی تــابآور در برابربحرانها و بالیای طبیعی
است .در این راستا پژوهش حاضر با هدف تأثیر سرمای ه اجتماعی
بر تــابآوری کارکنان جمعیتهاللاحمر استان کرمانشاه با نقش
میانجی رفتار شهروندی سازمانی در بالیای طبیعی است .

مبانی نظری پژوهش
سرمایهاجتماعی
سرمایه اجتماعی اصطالحی است که به طور عادی و روزمره
مــورد استفاده قــرار میگیرد و از ســال  1916در مقالهای از سوی
هانیفان از دانشگاه ویرجینیای غربی مطرح شد .نخستین بار در
اثر کالسیک جین جاکوب «مرگ و زندگی شهرهای بزرگ آمریکایی»
به کار رفته اســت .از نظر او سرمایه اجتماعی عامل بقای روابط
اجتماعی اســت؛ زیــرا شبکهها پیوسته در حــال تکاملاند و این
گسترش نیازمند تقویت حس اعتماد وهمکاری در افراد است .او
در اثر خود توضیح داده که شبکههای اجتماعی در محدودههای
حــومــه قدیمی و مختلط شـهــری صــورتــی از سرمایه اجتماعی را
تشکیل میدهند[ .]8سرمایه اجتماعی مفهومی است قدیمی است
ً
و تنها اصطالحی است که اخیرا ابداع شد[ .]9طبق گفته پوتنام
(« )1993سرمایه اجتماعی قادر به فرموله کردن راهبردهای تازه
برای توسعه است که این امر همکاری و هماهنگی مردم در رسیدن
به هدف مطلوب و منافع مشترک را تسهیل میکند .]10[».تاکنون
تعاریف بسیاری در مــورد سرمایه اجتماعی ارائــه شــده که شامل
نهادها ،روابط ،گرایشها ،ارزشها و هنجارهایی است که بر رفتار
و تعامالت بین افراد حاکم است.
سرمایه اجتماعی آن دسته از شبکهها و هنجارهایی است
که مردم را قادر به عمل جمعی میکند[ .]11لومن و فرگ ،سرمایه
اجتماعی را به عنوان یک سرمایهگذاری در روابطی که مبادله
منابع را تسهیل میکند ،بیان داشتهاند و به عنوان یک عامل
محافظت کننده سالمتی انسانها در زمینه عوامل ریسکزا مانند
فقر میشناسد[ .]12سرمایه اجتماعی شامل موقعیتها و روابطی
است که درون گروهها و شبکههای اجتماعی امکان دسترسی به
فرصتهای شغلی ،نظریهها ،قدرت و نفوذ ،اطالعات ،راهنماییها،
اعتماد و همکاری ،سرمایه مالی ،حمایت احساسی و خیرخواهی را
افزایش میدهد[ .]13محققان سرمایه اجتماعی را مفهوم زیربنایی
در درک خالقیت ،نوآوری و پویاییهای سازمانی میدانند ،چرا که
از سویی ،نوآوری مستلزم همگرایی دانشهای متنوعی است که
به اعضای سازمان تعلق دارد و سرمایه اجتماعی این همگرایی را
فراهم میکند و از سویی دیگر ،سرمایه اجتماعی از طریق هماهنگی
بین افراد و ترغیب همکاری بین واحدهای مختلف در سازمانها،
خالقیت و نوآوری را تسهیل میکند[.]14
تابآوری
ت ــابآوری بــه ظرفیت سیستمهای اکولوژیکی بــرای جذب
اخــتــاالت و هم بــرای حفظ بــازخــوردهــا ،فرآیندها و ساختارهای
الزم و ذاتی سیستم اطالق میشود[ .]15یا به تعریفی دیگر ،شدت
اختاللی اســت که یک سیستم میتواند جــذب کند ،قبل اینکه
ساختار آن از طریق تغییرات بنیادین به ساختار دیگری تبدیل

پیشینه پژوهش
ایزدی ( )1396در پژوهش خود به بررسی مؤلفههایی مسئله
در کاهش ت ــابآوری سازمانها در شرایط بحرانی با استفاده از
مدل تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه مــوردی سازمان آتشنشانی
شهرستان آمــل) پرداخته اســت .از نتایج ایــن پــژوهــش ،نقشها
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شود[ .]16امــروزه تــابآوری راهی برای تقویت جوامع با استفاده
از ظرفیت آنهاست[ .]17تابآوری میتواند مفهومی هنجاری و
توصیفی باشد؛ درحالی که پایداری مفهومی هنجاری است که در
واقع از ایدهی اساسی عدالت دروننسلی و بروننسلی نشأت گرفته
است[ .]18تابآوری در شهرسازی در  2دهه پس از مطرح شدن
آن ظاهر شد .البته تابآوری شهری هنوز فاقد تعریف روشن است و
در مواجهه با تغییرات اقتصادی ،جهانی شدن ،فناورانه ،فرهنگی و
به طور کلی همه بحرانهایی مطرح میشود که شهر با آن مواجهه
میشود[ .]19بــرای ت ــابآوری تعاریف متعددی ارائــه میشود از
جمله :ادگ ـ ــر( )2000معتقد اســت کــه تـ ــابآوری قــدرت گــروههــا و
جوامع برای انطباق با فشارهای خارجی و تخریبهایی است که
در نتیجه تغییرات اجتماعی ،سیاسی و  ...به وجود میآید .پلینگ
و ویسنر ( )2012میگویند :تــابآوری ،توانایی و عاملی اجتماعی
برای مقابله یا انطباق با تنشهای مخاطرهآمیز است[ .]20پنداال1و
همکاران ( )2010بر این باورند که فرد ،جامعه ،ا کوسیستم یا شهری
که در مقابل خطر و فشار ت ــابآوری دارد ،به سرعت به شرایط
متعادل باز میشود یا اینکه به آسانی شرایط خود را به گونهی تازه
تغییر میدهد[.]21
رفتار شهروندیسازمانی
رفتار شهروندی سازمانی مجموعه رفتارهایی است که خارج
از محدوده رفتارهای الزامی افراد در محیط محسوب میشود ،ولی
در ایجاد فضاهای روانی و اجتماعی مطلوب در محیط کار نقش
اساسی و محوری بازی میکنند .این رفتارها در تعاریف اولیه به
عنوان رفتارهایی معرفی شده که به طور کامل اختیاری هستند و
در نظام حقوق و پاداش در سازمانها و صنایع جایگاهی برای آنها
در نظر گرفته نشده است[ .]22منظور از اختیاری بودن این است
که این قبیل رفتارها جزو الزامات اساسی نقش و شرح شغل کارکنان
نیستند[ .]23رفتار شهروندی سازمانی به عنوان منبعی اجتماعی
که از طریق تبادل رفتار پاداشهای اجتماعی را دریافت میکند،
مالحظه میشود؛ بنابراین وقتی کارکنان احساس کنند که چیزی
بیشتر از سازمان دریافت میکنند ،رفتار شهروندی آنها بهتر خواهد
شد[.]24
از طرفی نگرش کارکنان سازمانی نسبت به موضوعات مختلف
در بروز یا عدم بروز رفتارهای شهروندی مسئله است .بخشی از این
نگرشها به هنگام ورود فردی به سازمان با او همراه هستند؛ اما
در عین حال سازمان میتواند در تغییر و شکلدهی بسیاری از این
نگرشها نقش داشته باشد و از این طریق بــروز یافتن یا نیافتن
رفتارهای شهروندی سازمان را کنترل کند[ .]25بنابراین با توجه
به نقش و تأثیر بهسزای رفتار شهروندی در اثربخشی سازمانی،
شناخت عوامل و مفاهیم تأثیرگذار بر این مقوله حائز اهمیت است.

و مسئولیتها ،درک خـطــرات مــأمــوریـتهــا ،پــایــداری س ــازهای،
ساختارهای مدیریتی ،کیفیت آموزش کارکنان و شناخت تجهیزات
و ادوات مــوجــود از عــوامــل مسئله در کاهش ت ــابآوری سازمان
آتشنشانی شاخته شده است[ .]26عوضپور( )1395به بررسی
نقش ســرمــایــه اجتماعی در ارتــقــای تـ ــابآوری ب ـهــر هبــرداران در
مواجهه با گرایش منفی وضعیت مرتع (منطقه مورد مطالعه منزقه
کالپوش ،شهرستان میامی ،استان سمنان) پرداخته اســت .وی
معتقد است افزایش میزان سرمایه اجتماعی بهرهبرداران موجب
استقرار مدیریت مشارکتی و از سوی دیگر ،موجب ارتقای تابآوری
ایــن اف ــراد در مواجهه بــا بـحــرانهــای پیش روی میشود[.]27
ساالری و همکاران ( )1395به تحلیل شبکه ذینفعان محلی در
راستای تقویت تابآوری و مدیریت پایدار اکوسیستمهای طبیعی
پرداختهاند .مطابق نتایج بهدستآمده میزان اعتماد ،مشارکت
و به دنبال آن اتحاد و همبستگی اجتماعی بین کنشگران است.
همچنین تقویت اعتماد و مشارکت در بین افراد و پایبندی آنها
به عرفها و سنتها محلی میتواند منجر به افــزایــش سرمایه
اجتماعی و در نتیجه تابآوری جامعه در برابر تنشهای محیطی
در راســتــای مدیریت پــایــدار اکوسیستمهای طبیعی ش ــود[.]28
اسمی و همکاران ( )2017پژوهشی تحت عنوان «تأثیر میانجی
سرمایه اجتماعی بر رابطه میان رهبری تحولگرا و رفتار شهروندی
سازمانی» انجام دادند .ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه است که
با استفاده از نرمافزار  SPSSو  Lisrelبررسی شدند .نتایج پژوهش
نشان میدهد که رهبری تحولگرا تأثیر مثبتی بر رفتار شهروندی
سازمانی دارد .همچنین بین مؤلفههای رهبری تحولگرا و رفتار
شهروندی سازمانی رابطه معناداری وجود دارد .همچنین سرمایه
اجتماعی رابطه میان رهبری تحولگرا و رفتار شهروندی سازمانی را
تسهیل میکند[ .]29کیو و همکاران ( )2020پژوهشی تحت عنوان
«بررسی نقش انگیزههای رفتار شهروندی بر پیشرفت کار با نقش
میانجی خستگی شهروندی» انجام دادند .زمانی که کارمندان رفتار
شهروندی سازمانی را با تحریک انگیزههای شهروندی سازمانی به
همراه لذت و داوطلبانه انجام میدهند ،دجار خستگی نخواهند
شد .بنابراین ،این بررسی اینگونه بحث میکند که انگیزههای
رفتار شهروندی سازمانی باعث کاهش خستگی شهروندی میشوند
که علت آن انگیزههای استقالل ،داوطلبی و خوشایندی است .از
ایــنرو ،ایــن بررسی اینگونه فــرض میکند که انگیزههای رفتار
شهروندی سازمانی دارای رابطهای منفی با خستگی شهروندی
هستند[ .]30پائول و همکاران ( )2016در پژوهش خود به بررسی
تأثیر تابآوری کارکنان بر رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجی
ی
تعهد سازمانی پرداختهاند که در آن رابطه مثبت بین تــابآور 
و رفتار شهروندی سازمانی را نشان داده و به این نتیجه رسیده
که تــابآوری بر عملکرد سازمان تأثیر میگذارد[ .]31امینتجار و
همکاران( )2015در پژوهش خود به بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی
برروی رفتار شهروندی سازمانی (مطالعه موردی کارکنان شهرداری
مشهد) پرداختهاند .نتایج ایــن پژوهش نشان میدهد که بین
سرمایه اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه مستقیم وجود
دارد]32[.
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پژوهش حاضر از آنجایی که هدفش تعیین روابط تجربی در
زمینه روابط میان سرمایه اجتماعی ،تــابآوری ،رفتار شهروندی
سازمانی اســت ،از نظر هــدف کــاربــردی و از نظر نحوه گــردآوری
اطالعات با استفاده از مطالعهی میدانی (پرسشنامه ،مصاحبه
و مشاهده) و از نظر روشی توصیفی و تحلیلی است .جامعه آماری
این پژوهش شامل کلیه کارکنان جمعیت هاللاحمر شهرستان
کرمانشاه است .تعداد جمعیت هاللاحمر شهر کرمانشاه متشکل
از  108نفر اســت؛ از همینرو با توجه به کم بــودن جامعه آمــاری
نمونه را بر حسب سرشماری کارکنان یعنی همان 108نفرانتخاب
کردهایم .این پژوهش برای گردآوری دادهها و اندازگیری متغیرها از
پرسشنامههای استاندارد بهره برده است .برای سنجش سرمایه
اجتماعی ،پرسشنامه ناهاپیت و گ ــوش ــال( ،)1988ت ــابآوری
کانر-دیویدسون( 2003)CD-RISCو رفتارشهروندی سازمانی،
پرسشنامه پودساکوف و هــمــکــاران( )1993بهکاررفته اســت .در
پرسشنامه از طیف  5گزینهای لیکرت استفاده شده که شامل 1
خیلیکم-۲ ،کــم-۳ ،متوسط-۴ ،زیــاد و -5خیلیزیاد .به منظور
سنجش روای ــی هــم روشه ــای گوناگون وجــود دارد کــه در این
پژوهش از پرسشنامه استاندارد استفاده شده و با توجه به اینکه
متغیرهای پژوهش از چند ُبعد (مؤلفه) تشکیل شدهاند ،از آزمون
تحلیل عاملی بهره گرفته شده است .در این پژوهش از پرسشنامه
استاندارد استفاده شده که شامل  3پرسشنامه است؛ پرسشنامه
رفتار شهروندی سازمانی که توسط پودساکف و مکنزی()1993
طراحی شد و توسط شکرکن و تعالی( )1383ترجمه شده و از 7
مؤلفه تشکیل شده ،پرسشنامه سرمایه اجتماعی توسط هاپیت و
گوشال( )1998ساخته شده و توسط حسنی و کفچه( )1390ترجمه
شده و پرسشنامه تابآوری کونور و دیویدسون( )2003که توسط
محمدی( )1384ترجمه شده است .آلفای کرونباخ پرسشنامه
رفــتــار شــهــرونــدی ســازمــانــی در ایــن پــژوهــش 77درصـ ــد بهدست
آمده است .آلفای کرونباخ پرسشنامه سرمایه اجتماعی در این
پژوهش 84درصد بهدست آمده است .آلفای کرونباخ پرسشنامه
تابآوری در این پژوهش 89درصد بهدست آمده است .به منظور
تجزیهوتحلیل دادهها در این پژوهش از شاخصهای آمار توصیفی
و استنباطی اســتــفــاده شــد .در بخش شــاخـصهــای توصیفی از
فراوانی ،درصد فراوانی ،میانگین و انحراف معیار استفاده شد .در
بخش آمار استنباطی از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون تحلیل
مسیر استفاده شد .برای تحلیل دادهها از نرمافزار  Spss21استفاده
شده است.

بعد
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رابطهای
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4/30
108

یافتههای پژوهش

بــا توجه بــه ج ــداول خــروجــی میانگین ت ــابآوری  66/69و
انــحــراف معیار برابر با  12/89اســت .میانگین و انـحــراف معیار
سرمایه اجتماعی به ترتیب  62/79و  8/52اســت .میانگین و
انحراف معیار رفتار شهروندی به ترتیب  47/93و  8/52است.
میانگین و انحراف معیار تصور از شایستگی به ترتیب  21/34و
 4/74است .میانگین و انحراف معیار کنترل به ترتیب  7/99و
 2/12است .میانگین و انحراف معیار تأثیرات معنوی به ترتیب
 10/19و  2/31اســت .میانگین و انـحــراف معیار پذیرش مثبت
تغییر به ترتیب  7/48و  2/31اســت .میانگین و انحراف معیار
بعد ساختاری به ترتیب  15/59و  2/84است .میانگین و انحراف
معیار بعد شناختی به ترتیب  17/24و  3/25اســت .میانگین و
انحراف معیار بعد رابطهای به ترتیب  29/59و  4/30است.
در این جدول مشاهده میشود که ضریب همبستگی سرمایه
اجتماعی با ت ــابآوری  0/53ضریب همبستگی رفتارشهروندی
بــا ت ــابآوری  0/53که در سطح  01/0<pمعنادار اســت .ضریب
همبستگی سایر زیرمقیاسها در جدول  2قابل مشاهده است.

آزمون فرضیه
سرمایه اجتماعی بر تــابآوری کارکنان جمعیت هاللاحمراســتــان کرمانشاه بــا نقش میانجی رفــتــار شهروندی سازمانی در
بالیای طبیعی تأثیر دارد.
الف) سرمایه اجتماعی تابآوری را پیش بینی میکند.
ب) رفتار شهروندی سازمانی رابطه بین سرمایه اجتماعی بر
تابآوری را میانجیگری میکند؟
یشــود که
بــر اســاس ضــرایــب مسیرها(ضرایب )βمشاهده مـ 
مسیر سرمایه اجتماعی به ت ــابآوری  0/64و سطح معنیداری
01/0<Pب ــوده که در نتیجه مسیر سرمایه اجتماعی به تــابآوری
مــعــنـیدار اس ــت .ضــرایــب مسیر سرمایه اجتماعی در بــرابــر رفتار
ش ــه ــرون ــدی س ــازم ــان ــی آورده شـ ــده اس ـ ــت .ب ــر اس ـ ــاس ضــرایــب
مسیرها(ضرایب )βمشاهده میشود که مسیر سرمایه اجتماعی
به رفتار شهروندی سازمانی  0/58و سطح معنیداری 01/0<P
بوده؛ در نتیجه مسیر سرمایه اجتماعی به رفتار شهروندی سازمانی
معنیدار است .ضرایب مسیر سرمایه اجتماعی و رفتار شهروندی در
برابر تابآوری آورده شده است .بر اساس ضرایب مسیرها(ضرایب
 )βمشاهده میشود که مسیر سرمایه اجتماعی به تابآوری  0/51و
سطح معنیداری  01/0<Pبوده؛ در نتیجه مسیر سرمایه اجتماعی
به تــابآوری معنیدار است .بر اساس ضرایب مسیرها(ضرایب)β

جدول .2ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهش
سرمایه
اجتماعی

رفتار
شهروندی

تصور از
شایستگی

متغیرها

تابآوری

تابآوری

1

سرمایه
اجتماعی
رفتار
شهروندی

**0/53

1

**0/53

**0/58

1

**0/92

**0/59

**0/44

1

کنترل

1
**0/41

*0/29

*0/23

**0/30

*/23

1

**0/78

**0/48

**0/42

**0/65

**0/52

*0/19

1

**0/80

**0/44

**0/39

**0/67

**0/58

0/15

**0/65

1

**0/51

**0/72

**0/43

**0/49

**0/49

0/13

**0/38

**0/34

1

**0/54

**0/82

**0/42

**0/49

**0/46

*0/22

**0/43

**0/38

**0/42

1

**0/53

**0/88

**0/54

**0/48

**0/35

**0/32

**0/36

**0/35

**0/44

**0/42

1

جدول .3آزمون فرضیه
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تابآوری
P</0/1

R=/0//

R²=/0/1

مرحله:2

رفتار شهروندی سازمانی
P</0/1

R=/0/0

R²=/000

مرحله:0

P</0/1

**0/85

سرمایه اجتماعی

تابآوری

رفتار شهروندی سازمانی

R²=/0//

R=/0/0

مرحله:/
متغیر

مرحله1

مرحله0

سرمایه اجتماعی

/0//

/0/0

تأثیر سرمایه اجتماعی بر تابآوری با تأ کید بر نقش میانجی
رفتار شهروندی سازمانی در بحرانها

**0/85

سرمایه اجتماعی

*0/32

تصور از
شایستگی
فردی
کنترل
تأثیرات
معنوی
اعتمادبه
غرایز فردی
پذیرش
مثبت تغییر
بعد
ساختاری
بعد
شناختی
بعد
رابطهای

تأثیرات
معنوی

اعتماد
به غرایز
فردی

پذیرش
تغییر
مثبت

بعد
ساختاری

بعد
بعد
شناختی رابطهای

ضرایب رگرسیونی متغیر پیشبین نشان میدهد که سرمایه
اجتماعی  t=8/7 , β=0/64می تواند تابآوری را پیشبینی کند
که نتایج در جدول شماره  6آمده است.
بــرای پیشبینی رفــتــار شهروندی سازمانی بــر اســاس متغیر
سرمایه اجتماعی از تحلیل رگرسیون استفاده شد که نتایج نشان
داد که  Fمشاهدهشده معنادار است ( )F=54/2و متغیر پیش
بین  0/33واریــانــس رفتار شهروندی سازمانی را تبیین میکند.
همبستگی چندگانه بین متغیرها هم  )R=0/58(0/58به دست
آمد .نتایج تحلیل رگرسیون در جدول  6آمده است.
ضرایب رگرسیونی متغیر پیش بین نشان میدهد که سرمایه
اجتماعی  β=0/58و  t=7/3میتواند رفتار شهروندی اجتماعی را
پیشبینی کند.

مشاهده میشود که مسیر رفتار شهروندی سازمانی به تابآوری
 0/23و سطح معنیداری  ρ</05بــوده؛ در نتیجه مسیر رفتار
شهروندی سازمانی به تابآوری معنیدار است .ضرایب βسرمایه
اجتماعی در مرحله یک  0/64بوده که در مرحله سوم  0/67بوده؛
یعنی ضریب بتا از مرحله یک به  3افزایش یافته که این مسئله
نشان میدهد که رفتار شهروندی سازمانی نقش میانجی را در
رابطه ندارد.
برای پیشبینی تابآوری بر اساس متغیر سرمایه اجتماعی از
تحلیل رگرسیون استفاده شد و نتایج نشان داد که  Fمشاهدهشده
مــعــنــادار اســت ( )F=77/2و متغیر پیش بین  0/42واریــانــس
تــابآوری را تبیین میکند .همبستگی چندگانه بین متغیرها هم
 )R=0/42(0/42ب ه دست آمد .نتایج تحلیل رگرسیون در جدول
 4آمده است.

جدول-4شاخصهای تحلیل واریانس یکراهه جهت بررسی معناداری کل مدل رگرسیون
مدل
رگرسیون
باقیمانده
کل

SS

df

Ms

F

R

R²

sig

75050
10297/5
17803/2

1
106
107

7505/7
97/14

77/2

0/64

0/42

0/001

متغیر وابسته :تابآوری متغیر مستقل :سرمایه اجتماعی
جدول .5شاخصهای تحلیل رگرسیون با روش ورود همزمان
متغیر
سرمایه اجتماعی

B

Β

t

Sig

0/98

0/64

8/7

0/001

متغیر وابسته :تابآوری متغیر مستقل :سرمایه اجتماعی
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جدول .۶شاخصهای تحلیل واریانس یکراهه جهت بررسی معناداری کل مدل رگرسیون
مدل
رگرسیون
باقیمانده
کل

SS

df

Ms

F

R

R²

sig

2636/6
5154/7
7791/4

1
106
107

2636/6
48/62

54/2

0/58

0/33

0/001

متغیروابسته :رفتار شهروندی سازمانی

متغیر مستقل :سرمایه اجتماعی

جدول .7شاخصهای تحلیل رگرسیون با روش ورود همزمان
تأثیر سرمایه اجتماعی بر تابآوری با تأ کید بر نقش میانجی
رفتار شهروندی سازمانی در بحرانها

B

متغیر
سرمایه اجتماعی

0/58

Β

T

Sig

0/58

7/3

0/001

متغیر وابسته :رفتار شهروندی سازمانی متغیر مستقل :سرمایه اجتماعی
جدول .8شاخصهای تحلیل واریانس یکراهه جهت بررسی معناداری کل مدل رگرسیون
مدل
رگرسیون
باقیمانده
کل

SS

df

Ms

F

R

R²

Sig

8139/7
6963/5
17803/2

2
105
107

4069/8
92/03

44/2

0/67

0/45

0/001

متغیروابسته :تابآوری

متغیر مستقل :سرمایه اجتماعی ،رفتار شهروندی سازمانی

برای پیشبینی تابآوری بر اساس متغیر سرمایه اجتماعی و
رفتار شهروندی از تحلیل رگرسیون استفاده شد :نتایج نشان داد
که  Fمشاهدهشده معنادار است ( )F=44/2و متغیر پیشبین
 0/45واریانس تابآوری را تبیین میکند .همبستگی چندگانه بین
متغیرها هم  )R=0/67(0/67به دست آمد.
ضــرایــب رگرسیونی متغیرهای پیشبین نشان مـیدهــد که
سرمایه اجتماعی  t=5/8 ،β=0/51و رفتار شهروندی  β=0/23و
 t=2/6میتوانند تابآوری را پیشبینی کنند.
نتایج حاصل از رگرسیون گام به گام در جدول  11مبین آن است
که در گام اول سرمایه اجتماعی وارد معادله شد و مدل رگرسیون با
 F=77/2در سطح  <0P/01معنادار است .می توان گفت که 0/42
واریانس تابآوری توسط سرمایه اجتماعی تبیین میشود .در گام
دوم رفتار شهروندی وارد معادله شد و مدل رگرسیون با F=44/2
در سطح  <0P/05معنادار است .میتوان گفت که  0/45واریانس
تابآوری توسط رفتار شهروندی تبیین میشود.

بحث و نتیجهگیری
با توجه به نتایج آزمونهای آماری کلیهی فرضیات پژوهش
حاضر غیر از نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی مورد تایید است
و یافتهها نشان میدهد که مطابق فرضیه اول هر اندازه که سرمایه
اجتماعی افزایش یابد ،تابآوری کارکنان در برابر بالیای طبیعی از
جمله زلزله هم بیشتر میشود .در جمعیت هاللاحمر و بخش های
مرتبط با مدیریت بحران تــابآوری از الزامات موفقیت محسوب

میشود و توجه به سرمایه اجتماعی به عنوان نوع خاصی از سرمایه
که با متغیرهایی مانند اعتماد ،مشارکت و همبستگی با دیگران
مربوط اســت ،دارای اهمیت بسزایی اســت .سرمایه اجتماعی در
حقیقت به آرمانهای مشترک ،وفاق و انسجام اجتماعی ،انگیزهی
قوی برای پیشرفت ،صداقت و احترام متقابل و اعتماد میان افراد
منجر میشود .هر انــدازه که سرمایه اجتماعی میان افــراد بیشتر
شــود ،موجب همفکری ،همکاری ،استفاده از شایستهساالری،
افــزایــش تـ ــابآوری ،حفظ آرام ــش و اعتماد بــه نفس در شرایط
بحرانی در برابر بالیای طبیعی میشود .نتایج بهدستآمده همسو
و همراستا با مطالعات عینالی و هـمــکــاران( )1392و دستیاری و
همکاران( )1395و عوضپور و همکاران( )1395اســت .سرمایه
اجتماعی به عنوان کنشهای اجتماعی در عرصههای مختلف
در سطح خــرد و کــان مطرح اســت که میتواند با ایجاد روحیه
همیاری و همبستگی بین کارکنان و در نتیجه سازمان و جامعه
نقش بهسزایی را در افزایش تابآوری فراهم کند .بر مبنای فرضیه
دوم هر انــدازه رفتار شهروندی سازمانی افرایش یابد ،موجب باال
بردن تابآوری هر چه بیشتر میشود .نتایج این فرضیه با مطالعه
پــائــول و همکاران ( )2016مطابقت دارد .یعنی هــر چــه وظیفه
شناسی و جوانمردی ،نــوع دوستی و فضیلت مدنی در کارکنان
افزایش یابد ،باعث تابآوری هر چه بیشتر میشود .طبق فرضیه
سوم ،نتایج این فرضیه با مطالعات حمیدزاده و همکاران(،)1395
امینتجار و همکاران ( ،)2015یزدانپناه و همکاران ( )2014و
مرادلو و همکاران( )1395همخوانی و مطابقت دارد .بر این مبنا

جدول .9شاخصهای تحلیل رگرسیون با روش ورود همزمان
متغیر
سرمایه اجتماعی
رفتار شهروندی

B

Β

T

Sig

0/77
0/35

0/51
0/23

5/8
2/6

0/001
0/01
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جدول  .10شاخصهای تحلیل واریانس یکراهه جهت بررسی معناداری کل مدل رگرسیون
گام
1

7505/7
10297/5
17803/2
8139/7
9663/5
17803/2

1
106
107
2
105
107

7505/7
97/1

77/2

0/64

0/42

0/001

4069/8
92/03

0/67

44/2

0/01

0/45

متغیر وابسته :تابآوری متغیر مستقل :سرمایه اجتماعی(ساختاری ،شناختی و رابطهای) ،رفتار شهروندی
جدول .11شاخصهای تحلیل رگرسیون با روش گام به گام
متغیر
تابآوری

B

Β

T

Sig

0/98

0/64

8/7

0/001

سرمایه اجتماعی

0/77

0/51

5/8

0/001

رفتار شهروندی

0/35

0/23

2/6

0/01

متغیر وابسته :تابآوری متغیر مستقل :سرمایه اجتماعی(بعد ساختاری،شناختی،رابطهای) ،رفتار شهروندی سازمانی

تأثیر سرمایه اجتماعی بر تابآوری با تأ کید بر نقش میانجی
رفتار شهروندی سازمانی در بحرانها

2

مدل
رگرسیون
باقیمانده
کل
رگرسیون
باقیمانده
کل

SS

df

Ms

F

R

R²

sig

بهار و تابستان
1400
دوفصلنامه
پژوهشی
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تأثیر سرمایه اجتماعی بر تابآوری با تأ کید بر نقش میانجی
رفتار شهروندی سازمانی در بحرانها

مـیتــوان از طریق تقویت فرهنگ وفـ ــاداری ،اطــاعــت ،مشارکت
وظیفهای ،مشارکت اجتماعی ،دوستی و اعتماد بین افراد جامعه
را پرورش داد که این خود منجر به فدا کاری هر چه بیشتر کارکنان
شده و منافع سازمانی را در اولویت نسبت به منافع شخصی قرار
دهند و حمایت و همبستگی خود را از افــراد که دچار بحرانهای
طبیعی شدهاند ،نشان دهند .تابآوری کارکنان سازمانی منجر به
تابآوری آن سازمان میشود .سازمانهایی که کارکنان بیشتر با
کارشان عجین میشوند ،نسبت به کارکنانی که از درجه کمتری
برخوردارند ،منفعت بیشتری را کسب میکنند و کارکنان به سطوح
باالی عملکرد شغلی دست مییابند .انگیزههای رفتارشهروندی
میتوانند باعث افزایش پیشرفت کارمندان در آنها شوند؛ حال
آنکه انگیزههای مدیریت بر پیشرفت کار و رفتار شهروندی تأثیری
دارن ــد .بــا توجه بــه نظریه خود-تعیینگری رفــع نیازهای اولیه
بستگی به مقدار حمایت عوامل زمینهای از رفع نیازهای اولیه فرد
دارد .تأثیرات انگیزههای رفتار شهروندی سازمانی را میتوان به
وسیله عملکرد وظیفهای تعدیل کرد .عملکرد وظیفهای به ارزیابی
ناظر و بررسی عملکرد وظیفهای زیردستان آنها اطالق میشود .از
طرفی وقتی کارمندان رتبهبندی باالی عملکرد وظیفه را از جانب
ناظران خود دریافت کنند ،در چنین شرایطی تأثیر منفی انگیزههای
رفتار شهروندی سازمانی و تأثیر مثبت انگیزههای مدیریت بر
تــابآوری تقویت میشود .شواهد حاکی از این است که ارزیابی
عملکرد میتواند نیاز به شایستگی کارمندان را رفع کند و به نوبه
خود انگیزه ذاتی را ارتقا ببخشد .با توجه به این موضوع کارمندان
دارای انگیزههای رفتار شهروندی مثبت احتماال زمانی احساس
خوشایندی از مشارکت در رفتار شهروندی سازمانی میکنند که
بتوانند انگیزههای ذاتــی بیشتری را از رتبهبندیهای عملکرد
وظیفه از سوی ناظران به دست آورند ،احساس خوشایندی آنان
را میتوان از طریق مشارکت در رفتار شهروندی سازمانی با سهولت
بیشتری ارتقا بخشید که هر دو مورد میتوانند باعث تقویت سرمایه
اجتماعی بشوند .بنابراین این بررسی اینگونه بحث میکند که
وقتی عملکرد وظیفه باال باشد ،مشارکت کارمندان در انگیزههای
رفتار شهروندی-سازمانی به احتمال زیاد باعث کاهش خستگی
شهروندی و در نهایت پیشرفت و ارتقای شغلی کارمندان میشود.
در نتیجه تابآوری به معنای بازگشت به عقب یا پاسخ مثبت در
مقابل آشفتگیها ،بالیای طبیعی و بحران تعریف میشود که در 3
مورد زیر بیشتر مورد تایید است؛ -جمعیت مقاومت؛ یعنی افراد در
سازمان باید کمترین شوک و اختالل را در جامعه بپذیرند و تحمل
و بردباری خود را در برابر سختیها و مصائب افزایش دهند.جهت
بازیابی؛ یعنی تغییرات مثبت را پذیرا باشند و تمرکز خود را بر سرعت
و بازیابی ناشی از عوامل استرسزا افزایش دهند و به حالت عادی
برگردند و در جهت رفع نیازهای افراد آسیبدیده در بحران برآیند.
 جهت خالقیت به غرایز شخصی و شایستگی فردی خود اعتمادکنند و در جهت حفظ روند امور خود برآیند ،به نحوی که نهتنها به
حالت آشفتگی و نابهسامان بحرانی پاسخگو باشند ،بلکه در انجام
این کار به سطح باالتری از عملکرد برسند .از مطالب باال استنباط
میشود که هر قدر کارکنان هاللاحمر و سایر سازمانهای وابسته

بــه مدیریت بـحــران از تــاب و تحمل بــاال تــر و ت ــابآوری بیشتری
برخوردار باشند ،میتوانند در مهار و حل بحران و مواجهه با بالیای
طبیعی چون سیل ،زلزله و ...سطح عملکرد باالتری نشان دهند.
به طــوری که هر نیروی امــدادی از روحیه کار گروهی ،تخصص
محوری ،نوع دوستی ،غلبه بر ترس ،استرس ،حس جوانمردی و
ایثارگری برخوردار باشند و سرعت عمل خود را در کمک به افرادی
که دچار سوانح و بالیای شدند ،افزایش دهند و در انجام وظایف
خود به نحو احسن تقبل زحمت کنند.
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چکیده
 زلزله، در این میان.شهرها بهعنوان گستردهترین ساخته دست بشر همواره در معرض بالیا و سوانح طبیعی و انسانی بسیاری بودهاند
اغلب تلفات جبرانناپذیری را بر این سکونتگاهها و ساکنان آن تحمیل کرده که الزم است تا با مقاومسازی شهرها بتوان صدمات ناشی از آن را
- روش تحقیق به لحاظ هدف؛ شناختی و از نظر ماهیت توصیفی. پژوهش حاضر در حوزه تحقیقات کاربردی–ا کتشافی قرار دارد.کاهش داد
 فرآیند بررسیها به این. چارچوب نظری تحقیق با استفاده از مطالعات کتابخانهای و میدانی صورت گرفته است.مقایسهای است-تحلیلی
صورت است که ابتدا با مروری بر مطالعات صورتگرفته اقدام به شناسایی معیارهای تابآوری در برابر زلزله شده و سپس با توزیع پرسشنامه
 وارد شده و مورد تحلیل فضایی قرار گرفتهاند؛ سپسIDW  و محیطGIS  پس از کمیسازی دادهها به نرمافزار،اطالعات الزم گردآوری شده
 پس از اعمال ضرایب الیهها و بر اساس مدل تاپسیس.الیههای ایجادشده بااستفاده ازتوابع فازی و تحلیل تاپسیس فازی وزندهی شدهاند
 نتایج حاصل از بررسیها که به صورت نقشه پهنهبندی ارائه. میزان تابآوری محدوده مورد بررسی محاسبه شده است،و همپوشانی آنها
ی که محالت بهارستان و فردوسی از نظر تابآوری کالبدی
  نشان میدهد که میزان تابآوری در تمامی محالت یکسان نیست؛ بهطور،شده
 کوثر و آبشار در وضعیت مطلوب؛ و سایر محالت مورد بررسی هم از وضعیت متوسطی،در وضعیت نامطلوب و بسیار نامطلوب و محالت قیام
.نسبت به تابآوری کالبدی قرار دارند
. تهران12  منطقه، منطق فازی، زلزله، تابآوری کالبدی:واژگان کلیدی
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Measurement and zoning of physical
resilience of urban neighborhoods against
earthquake
Case Study: Tehran’s Region 12
Masood Zhaleh1, Farzin Charehjoo*2
Abstract

سنجش و پهنهبندی میزان تابآوری کالبدی محالت شهری در
برابر زلزله

C

ities, as the most complex and widespread man-made structure, have always been exposed to many natural
and human disasters. In the meantime, natural disasters, especially earthquakes, which are among the most
devastating unpredictable hazards, have often caused massive damage and irreparable casualties on these settlements and its residents; which it is necessary to reduce its damages by urban retrofitting. The present research is
in the field of applied-exploratory researches. The research method is objective and cognitive; and is of a descriptive-analytical-comparative nature. Study process is designed to first identify the earthquake resiliency criteria
by reviewing multiple studies and then collecting the necessary data through questionnaire. After data quantization, the necessary information is entered into the GIS software and IDW analyzing method, then the layers are
weighted using Fuzzy logic; In the final section of the analysis, after applying the coefficients of the layers and
based on the topsis model and their overlap, the level of resilience of the neighborhoods of the study area has
been calculated. The results of these studies, which are presented in the form of a zoning map from the regional
resonance spatial analysis, show that the resilience level is not the same in all neighborhoods. Baharestan and
Ferdowsi neighborhoods are in a unfavorable situation, neighborhoods of the Ghiam, Kowsar and Abshar have
a favorable situation; and other neighborhoods are also in a moderate position compared to physical resiliency,
which need to be prioritized, in order to irreparable damage in their respective policies and decisions.
Keywords: Physical resiliency, Earthquake, Fuzzy logic, Tehran’s Region 12.
1-Master of Urban Planning, Department of Urban Planning and Design, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran, zhmasood@yahoo.com
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سنجش و پهنهبندی میزان تابآوری کالبدی محالت شهری در
برابر زلزله

تغییرات اقلیمی در جهان ،وقــوع بالیا و سوانح طبیعی را با
روند رو به رشدی مواجه ساختهاند []1؛ بهطوری که در سالهای
اخیر ،این سوانح و بهویژه زلزله ،خسارتهای جانی و مالی فراوانی
را بر جوامع انسانی وارد آورده اســت .بر اســاس آخرین مطالعات
انجامشده توسط مرکز تحقیقات حــوادث طبیعی 1جهان در سال
گذشته  301حادثه را پشت سر گذاشته که از میان آنها  183مورد
ً
جزو حوادث و فجایع طبیعی بوده که عمدتا ناشی از طوفانهای
شدید ،بارشهای سیلآسا و مهمتر از همه اینها زلزله بــوده که
بهطور کلی جان بیش از  11هزار نفر را گرفته است[]2و[.]3
در ایــن بین ،شهرها عــاوه بر اینکه همواره در معرض بالیا،
سوانح طبیعی و انسانی بسیاری بودهاند؛ همچنین به علت تمرکز
بیشتر جمعیت و تراکم ساختمانها و تأسیسات بیشترین اثرپذیری
را از آنها داشتهاند .این در حالیست که جمعیت شهرها همواره در
حال رشد بوده[]4و[ ]5و بر اساس پیشبینیهای سازمان ملل در
سال  2025میالدی حدود  75درصد از جمعیت دنیا در شهرها ساکن
خواهند بود[]6و[ .]7از همینرو نظر به رشد جهانی شتابزده در
جمعیت شهرنشینان آسیبپذیر و تمرکز امکانات و زیرساختها
در شهرها ،درصــورت وقوع زلزله آسیبپذیری شهر بسیار گسترده
بوده و جان و مال افراد زیادی را تهدید خواهد کرد .بنابراین ارائه
راهحلهای روشن و منطقی جهت برنامهریزی درســت ،شناخت
فضاهای شهری و طراحی مناسب آنها میتواند بهعنوان راهی
کارآمد جهت ب ــرآورده ساختن نیازهای مختلف شهروندان در 3
سطح پیشگیری ،مقابله و اقدامات پس از بحران تلقی شود ،تا از
این طریق ،شرایط مطلوبی را برای ارائه راهحلهای کارآمد و مؤثرتر
جهت پیشبینی و مقابله با خطرات در سطوح مختلف مدیریت
سوانح ایجاد کرد[]8و[ .]9بنابراین در مقابله با بحرانها و حوادث
در برنامهریزی و طراحی شهری ،توجه به اصل تابآوری بهعنوان
یکی از عوامل خلق فضاهای شهری واجد کیفیت و تابآور به فضا
این امکان را میدهد تا گزینههای مختلفی را در هر زمان در جهت
مقابله و کاهش خطرپذیری و اثرات بحران را در اختیار ساکنان خود
قرار دهد[.]10
در کشور ایران هم مطابق شرایط جهانی ،جوامع شهرنشین هر
ی که بر اساس آخرین
روزه با افزایش جمعیت روبهرو هستند؛ بهطور 
سرشماری عمومی نفوس و مسکن حدود  75درصد جمعیت ایران
در نقاط شهری زندگی میکنند (مرکز آمار ایران) .این در حالیست
کــه کــشــور ای ــران بــه واســطــه موقعیت جغرافیایی و ویــژگـیهــای
منحصربهفرد انسانی و محیطی کــه دارد ،جــزو کشورهایی به
شمار م ـیرود که در معرض خطرات ناشی از مخاطرات طبیعی
هستند[ .]11با توجه به اطالعات و آمار موجود کشور ایران جزو 10
کشور نخست آسیبپذیر جهان و در زمره لرزهخیزترین کشورها به
شمار رفته که در زمره آسیبدیدهترین(و آسیبپذیرترین) کشورها
قرار دارد و از  43نوع مخاطره شناختهشده در جهان امکان وقوع
 31حادثه در این کشور وجود دارد .عالوه بر این از حیث مرگ و میر
ناشی از مخاطرات هم ،این کشور در میان  3کشور برتر دنیا قرار
دارد [ .]12از همینرو کاهش آسیبپذیری و مدیریت بحران و در

نهایت تابآور کردن شهرها در برابر مخاطراتی همچون زلزله ،باید
بهعنوان جز الینفک برنامهریزی و طراحی شهرها مورد مالحظه
قرار بگیرد ،تا از این طریق بتوان آسیبپذیری شهرها را کاهش
داده و در جهت مدیریت بحران گام برداشت.
از میان بالیای طبیعی یادشده زلزله بهعنوان تهدیدی جدی
برای ساختارهای اجتماعی و اقتصادی جوامع قلمداد شده است
که میتواند به راحتی میراث و سرمایههای یک کشور را به ویرانی
بکشاند[ ]13و بهعنوان یکی از موضوعات مهم در بحث تابآوری
که هر سال خسارتهای مالی و جانی عظیمی را در سراسر جهان به
بار مـیرود ،مطرح است[ ]14و همین مسئله موجب عطف توجه
جوامع جهانی و انجام مطالعات گستردهای بر روی تــابآوری و
بهینهسازی مقاومت شهرها در برابر زمینلرزه شده است[.]14
بحرانها و شــرایــط اض ـطــراری ،بــازتــاب اصلی زنــدگــی عــادی
هستند ،که منتج به راههایی میشوند که به لحاظ اجتماعی و
اقتصادی ،جوامع را وادار به بازسازی کرده است ،این شرایط بر
جوامع تأثیر گذاشته و جوامع هم از آنها تأثیر میپذیرد .مخاطرات
طبیعی قابلیت این را دارند که در اثر فقدان سیستمهای کاهش
خطر ،سوانح و مخاطرات هولناک و جبرانناپذیری را رقم بزنند.
این در حالیست که جوامع مورد هدف بحران ،اگر از پیش آمادگی
ذهنی و عملیاتی الزم را بــرای مقابله با آن داشته باشند ،بخش
بزرگی از اغتشاشات و آسیبهای ناشی از بحران کاهش خواهد
یافت[ .]15در واقــع شهرتابآور شهری است که ظرفیت تحمل
شوکهای وارده از یک خطر را دارد ،به گونهای که با برنامهریزی و
مدیریت درست ،میتواند قابلیت بازگشتی از این شوکهای وارده
به بحران و سانحه را داشته و با برقراری سازگاری درست ،بتواند به
حالت عادی بازگردد[]16و[.]5
در پژوهش حاضر ،تالش براین است که با ارزیابی متغیرهای
کالبدی تــابآوری ،میزان تابآوری منطقه  12تهران را در هنگام
وق ــوع بـحــران زلــزلــه بــررســی کـنــد .شهر تـهــران بــه دلــیــل موقعیت
سیاسی و اقتصادی شاخصی که دارد ،به لحاظ مدیریت بحران و
تأثیرپذیری از زلزله و دیگر بالیا و سوانح و ساختار تشکیالتی و سیاسی
که دارد ،از شرایط ویــژه ایــن به لحاظ مدیریت بحران برخوردار
است .در همین راستا ،منطقه  12از این شهر که دربرگیرنده هسته
تاریخی و قدیمی شهر و مجموعهای گسترده از فضاهای بافتهای
ً
مختلف شهری است که تقریبا در موقعیت جغرافیایی میانی دو
گسل شمال و جنوب تهران قرار دارد .عالوه براین ،خصلت قدیمی
و تاریخی بودن بافت این منطقه هم خود یکی از عوامل تشدیدگر
در مسئله آسیبپذیری به شمار میرود .بنابر آنچه که مطرح شد،
ً
در هنگام وقوع حوادث ،صرفا خرابی ساختمانها و خانهها موضوع
مورد اهمیت نیست ،بلکه آنچه اهمیت دارد ،تــابآوری ساختار
ی که بتواند تداوم
کالبدی-فضایی و اجتماعات شهر است؛ بهطور 
حیات شهری را مداومت بخشیده و در صــورت بــروز زلزله ،مردم
قادر باشند که در کمترین زمان ممکن ،اقدام به بازیابی فعالیتها
کرده و شهر پویایی خود را بازیابد ،در غیر این صورت شاهد ویرانی
فزاینده شهر خواهیم بود.

جدول ،1مقایسه تطبیقی مخاطرات طبیعی ،تعداد صدمات و همچنین ضررهای اقتصادی ناشی از مخاطرات طبیعی سال  2017را با نرخ همین
مخاطرات در طی  10سال گذشته (از  2007تا  )2016نشان میدهد[.]2
تعداد مخاطرات اتفاق
افتاده
زیانهای اقتصادی وارده
(بیلیون دالر)
تعداد صدمات و مرگ و
میرها

2017
2017-2006
2017
2017-2006
2017
2017-2006

آتش سوزی

طوفان

ریزش کوه

سیل

زلزله

خشکسالی

15
9
16.9
2.6
165
78

127
98
284.7
45.2
2510
17114

25
17
2312
830

126
162
20.3
36.7
3331
5553

22
26
9.6
45.8
1012
35174

7
17
2.4
7.8
0
2004

جدول  ،2برخی از تعاریف ارائهشده برای مفهوم تابآوری را نشان میدهد.
تعریف

محقق

پیشبینی ،جلوگیری و مدیریت بحران ،به ویژه در رابطه با مشکالت زیستمحیطی ،اجتماعی و جمعیت شناختی و بهبود عملکرد
ساختارها و عملکردها و ارائه وا کنشهای درست و منطقی در مواقع بروز بحران.

[]3

اصطالح تابآوری به مفهوم توسعه پس از رخداد حادثه است؛ بهطوری که هر شهری پس از گذر از بحران الزم است که دوباره رشد
کرده و راه توسعه و پیشرفت را پی بگیرد.

[]24

تابآوری به ظرفیتهای یک سیستم برای مقابله موفقیت آمیز با چالشها و بحرانهایی که جان و مال افراد را تهدید میکند ،تعریف
شده است.

[]25

سازمان ملل هم تابآوری را توانایی سکونت گاههای انسانی جهت مقاومت در برابر خطرات و بهبود و خروج سریع از بحران تعریف کرده
است.

[]26

تفکر تابآور لنز جدیدی برای نگاه کردن به جهانی است که در آن زندگی میکنیم؛ برای مقابله با مشکالت و بحرانهای پیچیده ،در حال
تغییر و غیر قابل پیشبینی.

[]27

ظرفیت و توانایی سیستمها جهت ادامه عملکرد در برابر مشکالت و شرایط ناسازگار

[]28

بــا نگاهی بــه آمــارهــای ارائ ـهشــده در جــدول فــوق هــم روشــن
است که این مشکل طبیعی ساالنه جان چندین هزار نفر را گرفته
و صدمات جبرانناپذیری را هم بر سالمت کشورها و هم بر اقتصاد
آنها وارد م ـیآورد .که همین مسئله باعث اهتمام جوامع فراملی
برای ساخت شهرهای تابآور ،بهعنوان بخشی از دستورالعملهای
جدید همسو با اهداف توسعه پایدار در کشورها و جوامع مختلف
شــده اســت؛ ب ـهطــوری کــه اعــمــال ایــن دستورالعملها در تمامی
ســطــوح از محلی گرفته تــا فــرامــلــی و همچنین در تمامی علوم
محیطی ،زیستمحیطی ،کشاورزی و آبوهوایی ،و همچنین در
رفع بحرانهای اقتصادی و حتی نفتی گسترش یافته است[]17
و[.]18

واژه تابآوری که برگرفته از واژه التین " "Resilioاست[.]19
رد طی سالهای گذشته ،سازمانها و آژانسهای فاعل در زمینه
ً
کاهش مخاطرات طبیعی ،عمدتا فعالیتهای خــود را بر خلق و
هدایت جوامع به ســوی ت ــابآوری ســوق دادهان ــد که نقطه آغاز
ایــن حرکت را مـیتــوان به  22ژانــویــه ســال  2005میالدی نسبت
داد؛ زمانی که هیوگو چارچوب اجرایی ت ــابآوری 2را بــرای سال
 2005تــا  2015بــه تصویب اســتــراتــژیهــای فراملی ســازمــان ملل
متحد رسانید[ .]20مفهوم که برخواسته از سیتمهای اکولوژیکی و
زیستمحیطی است[ ،]21برای نخستین بار در دوران مدرن توسط
هولینگ ،در مقالهای تحت عنوان تابآوری و مقاوت سیستمهای
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سنجش و پهنهبندی میزان تابآوری کالبدی محالت شهری در
برابر زلزله

مبانی نظری و پیشینه پژوهش

ا کولوژیکی در سال  1973ارائه شد .مفهوم تابآوری در این مقاله
بهعنوان معیاری از قابلیتهای اکوسیستم بــرای رفــع بحران
ناشی از تغییرات بوجود آمده ،به صورت بازگشتی به شرایط پیش
از بحران تعریف شده که امــروز این تعریف در علوم و حوزههای
مختلفی بررسی شده است .در جدول زیر برخی از تعاریف محققان
مختلف ارائه شده است .همانطور که پیش از این هم به آن اشاره
شد ،افزایش روزافزین جمعیت شهرنشین شهرها را با دامنه وسیعی
از مشکالت و چالشها روبهرو ساخته است و افزایش تابآوری شهر
بهعنوان مؤثرترین راهحــل بــرای تطابق و کنار امــدن با معضالت
پیش رو قلمداد شده است[]22و[.]23
بهطور کلی و بر اساس آنچه که در جدول  2مطرح شد ،میتوان
تابآوری را اینگونه تعریف کرد:
ت ـ ــابآوری تــوانــایــی افـ ــراد ،خــانــوادههــا ،جــوامــع ،کـشــورهــا و
سیستمها برای کاهش ،تطابق و بهبودی شوکها و استرسهای
ناشی از بحران است ،به گونهای که آسیبپذیری را کاهش داد و
رشد فراگیر را تسهیل کرد[]29و[]30و[.]31
در همین رابـطــه پژوهشگران در موقعیتهای جغرافیایی
مختلفی اقدام به سنجش تابآوری شهری کردهاند که هر یک با
توجه به وضعیت و شرایط موجود نتایج متفاوتی را نشان دادهاند.
برخی از این پژوهشها در ادامه آورده شده است.
شیخی و همکاران ( )2018در پژوهش خود که بر روی شهر
کامیاران انجام شده ،نشان دادهانــد که عوامل زیستمحیطی و
اجتماعی-فرهنگی از مجموعه مؤلفههای تــابآوری از وضعیت
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مطلوبتری قــرار داشته و دیگر مؤلفههای آن نظیر کالبدی ،زیر
ســاخـتهــا ،اقــتــصــادی ،مدیریتی و آمــوزشــی چــنــدان در وضعیت
مطلوبی قرار ندارند [.]1
بسطامینیا و همکاران ( )2016در مطالعهای که بر روی عوامل
تأثیرگذار بر مقاومت و تــابآوری دهدشت در مقابل زلزله انجام
شده ،نشان دادهاند که تابآوری اجتماعی ،تابآوری اقتصادی،
تابآوری سازمانی و تابآوری فنی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر
این مهم بوده است .البته آمار کلی نشان داده که میزان تابآوری
این شهر از نسبت باالیی برخوردار نبوده و رقم نهایی بهدستآمده
کمتر از  5بوده است[.]14
داداشپور و عادلی ( )1394در یکی از مطالعات خود که اقدام
به سنجش وضعیت تابآوری شهر قزوین کردهاند ،نشان دادهاند
ً
که لزوما یک شهر از حد مطلوبی از کیفیت در تمامی ابعاد تابآوری
قرار ندارد و این سطح مطلوبیت متغیر است ،در همین رابطه بررسی
آنها همچنین نشان داده که از میان تمام ابعاد تــابآوری ،شهر
قزوین ابعاد نهادی و کالبدی در وضعیت مطلوبی قرار ندارد[.]32
لسبویی و بــدری ( )1393هم در پژوهش خــود که با هدف
بررسی وضعیت تــابآوری حوزههای گردشگری چشمه کیله واق
در تنکابن و سردآبرود واقع در کالردشت نشان دادهاند که در این
حوزههای مــورد بررسی ،عوامل نهادی و عوامل فــردی بهعنوان
دو مــورد از اثرگذارترین عوامل بر میزان تــابآوری کالبدی عمل
کردهاند[.]33
سلمانینیا و همکارن ( )1393هم در پژوهش خود که با هدف
بررسی میزان تابآوری زلزله شهر سبزوار انجام شده ،نشان دادهاند
که از میان  13ناحیه شهر سبزوار ،ناحیه  3با دارا بودن 32/23
درصد بناهای ساختهشده از خشت و چوب 56/57 ،درصد معابر
با عرض کمتر از  6متر و  35/51درصد بناهای با قدمت باالی 40
سال ،به نسبت سایر مناطق از تابآوری پایینتری برخوردار بوده
است[.]34
بهتاش و همکاران ( )1392هم در پژوهش خود که بر روی
کالنشهر تبریز انجام شده ،نشان دادهاند که با توجه به میانگین

تابآوری در این شهر ،که  2.23بهدست آمده است -پایینتر از -3
این شهر بهطور کلی در وضعیت مطلوبی به لحاظ تــابآوری قرار
ندارد[.]35
مـفـهــوم ت ـ ــابآوری ب ـهطــور گ ـس ـتــردهای در تــمــامــی مباحث
علمی و سیاسی ،بهعنوان یک سیاست کــارآمــد جهت مکاهش
آسیبپذیری جوامع در برابر تهدیدات ناشی از مخاطرات طبیعی
وارد شده است[ .]36در متون و ادبیات موجود در رابطه با سوانح
و مدیریت بحران ،مفهوم تابآوری در ابعاد کوناگونی مطرح شده
است .آنچه که جوامع علمی بر آن اتفاق نظر دارند این است که،
تابآوری مفهومی چندجانبه و متشکل از ابعاد گوناگون اجتماعی،
کالبدی ،اقتصادی و نهادی است که هدف مشترک در همه این
ابعاد «توانایی مقابله و پایداری و ارائه بهترین واکنش نسبت به
بحران وارده است»[.]37
تبیین تــابآوری در ابعاد مختلف در حقیقت شناخت نحوه
تأثیرگذاری این ابعاد برابر مخاطرات طبیعی و انسانی است[]38
و[ .]1در ادامه به توضیح این ابعاد پرداخته خواهد شد.
که با توجه به ابعاد چهارگانه یادشده ،در پژوهش حاضر از بعد
کالبدی آن در مقیاس منطقه شهری در کالنشهر تهران استفاده
شده است.
تــغــیـیــرات محیطی نــاشــی از رون ــد رو بــه رش ــد شهرنشینی و
شهرگرایی در سده اخیر بسیار چشمگیر بوده و پیشبینیها نشان
میدهند که در دهههای آتی هم این روند رو به رشد ،ادامه خواهند
داشت[ .]41دگرگونیهای شرایط طبیعی وابسته به شهرنشینی بر
اکوسیستمهای محلی و جهانی و همچنین توانایی آنها در پایدار
نگهداشتن جمعیت شهری و کنترل زیرساختها در مقیاس جهانی
ً
تأثیر گذاشتهاند .تقریبا تمامی شهرهای امروزه در معرض شوک و
استرسهای آتی وابسته به تغییرات آبوهوا ،کاهش انرژی و رشد
جهانی جمعیت قرار دارند[ .]42اقتصاد ،مواد غذایی ،حملونقل
و تولید مواد اولیه ،همگی وابسته به سوختهای فسیلی و صرف
انرژی فراوان است و بافتهای شهری و ساختمانی موجود در آنها
برای مقاومت در برابر استرس و شوکهای محیطی آتی ناشی از

جدول  3ابعاد تابآوری را نشان میدهد[،]39[،]12[.]40
ابعاد

اجتماعی
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اقتصادی

نهادی

کالبدی

تعریف

شاخص

همبستگی اجتماعی ،آ گاهی جمعی ،مهارت ،نگرش ،سرمایههای
توانایی اعضای جوامع در مقابله مؤثر و اتخاذ اقدامات مشترک و
اجتماعی ،شبکههای اجتماعی ،درک محلی ،احساس تعلق
اجتماعی درست ،و کارآمد جهت رفع و بهبود اثرات ناشی از یک
و دلبستگی به مکان ،تمایل به حفظ ارزشهای فرهنگی و
یک مشکل ،نظیر بازآفرینی محیط و مداخله درست.
مسئولیتپذیری.
شدت و میزان خسارات وارده ،ظرفیت و توانایی جبران خسارات و
سازگاری و وا کنش درست افراد به گونهای که قادر باشند که
ً
قابلیت بازگشت به شرایط اقتصادی و درامدی قبل ،منابع درآمدی،
خسارتهای ناشی از سانحه را تعدیل کنند .این معیار عمدتا به
سرمایه ،بیمه ،احیای فعالیتهای اقتصادی ،اشتغال ،وابستگی
قابلیت حیات اقتصادی جوامع اشاره دارد.
اشتغال به بخشهای خاص.
پس اندازها و سرمایههای خانوارها ،بسترها و زیرساخت ،عملکرد
به ویژگیهایی اشاره دارد که با درس گرفتن از تجارب ناشی از
نهادها ،دسترسی به اطالعات و نیروهای ماهر و آموزشدیده،
سوانح قبلی ،میتواند موجب ارائه برنامهریزی درست و تعدیل و
مسئولیتپذیری ،رهبری ،آموزش و تجربه.
کاهش مخاطرات شود.
خطوط لوله ،جادهها و زیرساختهای حیاتی ،شبکههای
ارزیابی و سنجش وا کنش جوامع و ظرفیت بازیابی پس از
حملونقل ،ظرفیت پناه گاه ،نوع مسکن ،نوع ساختوساز،
سانحه در قالب اقداماتی نظیر پناهگاهها ،واحدهای مسکونی و
ارتفاع ساختمانها ،ترا کم محیطی ،فضاهای سبز ،دسترسیها و
خدماتی ،تسهیالت سالمت محور و زیرساختهای شهری نظیر
ویژگیهای جغرافیایی.
خطوط لوله ،گازرسانی ،جاده و دیگر زیرساختها است.

زلزله طراحی نشدهاند .آنچه که الزم است که شهرها در سازگاری
با حوادث و خطرات انجام دهند اکنون در بحث شهرهای تابآور
مطرح میشود[]43و[.]44
بحرانها و شــرایــط اضــطــراری ،بــازتــاب اصلی زنــدگــی عــادی
هستند ،که منتج به راههایی میشوند که به لحاظ اجتماعی و
اقتصادی ،جوامع را وادار به بازسازی کرده است ،این شرایط بر
جوامع تأثیر گذاشته و جوامع هم از آنها تأثیر میپذیرد .مخاطرات
طبیعی قابلیت این را دارند که در اثر فقدان سیستمهای کاهش
خطر ،سوانح و مخاطرات هولناک و جبرانناپذیری را رقم بزنند؛
این در حالیست که جوامع مورد هدف بحران ،ا گر از پیش آمادگی
ذهنی و عملیاتی الزم را بــرای مقابله با آن داشته باشند ،بخش
بزرگی از اغتشاشات و آسیبهای ناشی از بحران کاهش خواهد
یافت[ .]15در واقــع شهرتابآور شهری است که ظرفیت تحمل
شوکهای وارده از یک خطر را دارد ،به گونهای که با برنامهریزی و
مدیریت درست ،میتواند قابلیت بازگشتی از این شوکهای وارده
به بحران و سانحه را داشته و با برقراری سازگاری درست ،بتواند به
حالت عادی بازگردد[]16و[.]5
شهر تابآور در برابر زلزله شهری است که عواقب ناشی از زلزله
در آن به حداقل رسیده باشد .در شهر تابآور اقدامات الزم جهت
پیشگیری و کاهش عواقب ناشی از بالیای طبیعی اعمال شده و
از فناوریهای هشدار زود هنگام جهت حفاظت از زیرساختها،
افراد و اموال آنها ،میراث فرهنگی ،محیط زیست و سرمایههای
اقتصادی برخوردار اســت .در چنین شهری پس از وقــوع حادثه،
قادر به اعمال استراتژیهای سریع جهت بهبودی و رفع مشکالت

بــوده و خدمات اساسی را جهت از سرگیری فعالیتها و خدمات
اجتماعی ،نهادی و اقتصادی ارائه میکند[.]45
علیرغم اهمیت موضوع تابآوری در موضوعات مورد بحث،
اغلب مدیران شهری و دولتهای محلی درک روشنی از مخاطرات
شهری ،شرایط و روند اعمال تابآوری در شهرها را ندارند و همین
منجر به کاهش توانایی آنها در درک و مدیریت خطرات و عملکرد
نامطلوب آنها در مدیریت بحرانها شده است[ .]46در واقع شهر
تــابآور در برابر زلزله اشاره به توانایی یک سیستم شهری و تمام
ساختارهای اجتماعی ،کالبدی ،محیطی و فنی در مقیاسهای
مختلف مکانی و زمانی در دستیابی سریع به اقدامات الزم جهت
مدیریت بحران ،سازگاری با تغییرات و تغییر سیستمهای محدود
کننده را دارد[.]47
بنابراین الزم است تا به منظور کاهش خطرات و تأثیرات ناشی
از زلزله و دیگر بالیای طبیعی و افزایش ایمنی و رفاه شهروندان،
توسعه و مدیریت شهرها را به سمت تابآوری سوق داده تا بتوانند
برای روبهرو شدن با بحران آمادگی الزم را داشته باشند که این مهم
نیازمند رویکردهای جامع و کلینگر است تا بتواند تمامی جوانب امر
را لحاظ کند[.]48
بنابرآنچه که مطرح شد ،کاهش پیامدهای این مشکالت در
ابتدا مستلزم آ گاهی مدیران شهری و سپس و آ گاهیهای عمومی
اســت ،که ایــن مهم در درجــه اول نیازمند شناخت شاخصهها و
عملکردهای تابآوری و شهر تابآور است تا در مواقع نیاز همگان
همسو با هم اقــدام به حل مشکالت کنند[ .]49بنابراین ابتدا
الزم است که شاخصههای شهر تــابآور در برابر زلزله شناسایی و
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شکل1؛ چارچوب شهرهای تابآور را نشان میدهد [.]0

سپس بر اساس آنها راهحلهای کارآمد ارائه کرد .در این مرحله از
پژوهش ،و در پاسخ به سؤال نخست ،با انجام مروری بر مطالعات
صورتگرفته و مطالعات اسنادی ،مهمترین شاخصهای کالبدی
شهر تابآور در برابر زلزه گردآوری و در قالب کردار زیر ارائه شده که
در ادامه پژوهش بر اساس همین مؤلفهها ،اقدام به انجام بررسیها
و تجزیه و تحلیلهای الزم شده است.
بهطور کلی با توجه به این واقعیت که مخاطرات طبیعی از
اج ــزای الینفک جــوامــع انسانی هستند ،مدیریت ملی ،محلی و
شهروندان میتواند با به کاربستن اصــول تــابآوری جوامعی امن
و تــابآور خلق کنند تا در مواقع بحرانها محیط انسانی آمادگی
مقابله با بحران ،پاسخدهی و وا کنش سریع و قدرت بازسازی پس
از بحران را بیابد .بنابراین الزم است تا به منظور کاهش خطرات و
تأثیرات ناشی از زلزله و دیگر بالیای طبیعی و افزایش ایمنی و رفاه
شهروندان ،توسعه و مدیریت شهرها را به سمت تــابآوری سوق
داده تا بتوانند برای روبـهرو شدن با بحران آمادگی الزم را داشته
باشند که این مهم نیازمند رویکردهای جامع و کلینگر است[.]48

روش انجام پژوهش
پژوهش حاضر از جمله تحقیقات کاربردی–ا کتشافی است که
به لحاظ هدف شناختی بوده و از نظر ماهیت ،توصیفی-تحلیلی-
مــقــایــسـهای اس ــت .روش گـ ــردآوری اطــاعــات بــه ص ــورت تلفیق
مطالعات اسنادی-کتابخانهای و میدانی است .در طی فرآیند این
پژوهش ،نقشه تــابآوری در طی  3گام تولید شده است .به این
صورت است که ابتدا با مروری بر مطالعات صورتگرفته اقدام به
شناسایی معیارهای تابآوری در برابر زلزله شده و سپس با انجام
بررسیهای میدانی و توزیع پرسشنامه اطالعات و دادههای الزم

گ ــردآوری شــدهانــد ،پس از کمیسازی دادهه ــا ،اطــاعــات الزم به
نرمافزار  GISو محیط  IDWوارد شده و مورد تحلیل فضایی قرار
گرفتهاند ،سپس الیههای ایجادشده با استفاده ازتوابع فازی و با
بهرهگیری از تحلیل تاپسیس فازی وزندهــی شدهاند .در بخش
پایانی تحلیل پس از اعمال ضرایب الیهها و بر اساس مدل تاپسیس
و همپوشانی آنها ،میزان تابآوری محلههای منطقه مورد بررسی
محاسبه شده است .در ادامه جهت روشنتر شدن بحث به توضیح
مختصری در رابطه با تکنیک فازی پرداخته خواهد شد.
روایی پرسشنامه و پایایی پرسشنامه
جهت سنجش روایی پرسشنامه از نظر اساتید مجرب استفاد ه
شده و با توجه به رفع ایرادات وارده به پرسشنامه ،روایی محتوای
پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت و جهت شناخت مخاطراتی که
منطقه  12تهران را تهدید میکند ،از نظر هفت نفر از کارشناسان
متخصص در این زمینه استفاده شده است.
برای تعیین پایایی پرسش نامه هم از آلفای کرونباخ استفاده
شده که از  30درصد جامعه تهیه انجام شده است؛ در صورتی که
بــاالی  0.7باشد پرسشنامه موردنظر دارای اعتبار اســت .آلفای
کرونباخ در پژوهش حاضر  83درصد بهدست آمده است ،بنابراین
پرسشنامه موردنظر دارای اعتبار است.

تحلیل شاخصهای پژوهش
بــا تهیه پــرسـشنــامــه و ج ـم ـعآوری آن از بین اهــالــی میزان
تــابآوری از نظر اهالی موردسنجش قرارگرفته است و در تحلیل
شاخصهای پرسشنامه جمعآوریشده از ابــزار  IDWدر GIS
استفاده شده و با استفاده از ابزار درون یابی و تراکم ،تمام محدوده
مــورد مطالعه تحلیل فضایی شــده اســت .به ایــن شــرح که ابتدا
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نشان می
برابرزلزله را
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آور در
شهر تا
کالبدی
یهای
شاخهاص
مؤلفهها
شکل 2؛شکل
دهد.دهد.
نشان می
زلزله را
تاببآور
شهر
کالبدی
شاخوص
مؤلفه2؛ها و

بهطور کلی با توجه به این واقعیت که مخاطرات طبیعی از اجزای الینفک جوامع انسانی هستند ،مدیریت ملی ،محلی
و شهروندان میتواند با به کاربستن اصول تابآوری جوامعی امن و تابآور خلق کنند تا در مواقع بحرانها محیط
انسانی آمادگی مقابله با بحران ،پاسخدهی و واکنش سریع و قدرت بازسازی پس از بحران را بیابد .بنابراین الزم

دادههــا در محیط  GISوارد شــده .سپس الیههای تولیدشده هر
شاخص را در وزن بهدستآمده آن ضرب و روی هم گذاری میشود
و نقشه نهایی تحلیل فضایی ترسیم میشود.
تکنیکتاپسیسفازی
روش تاپسیس در سال  1981به وسیله هوانگ و یون ارائه
شد .در این روش  mعامل یا گزینه به وسیله فرد یا گروهی از افراد
تصمیمگیرنده مورد ارزیابی قرار میگیرند .این تکنیک بر این اصل
استوار است که هر عامل انتخابی باید کمترین فاصله را با عامل
ایدهآل (مهمترین) و بیشترین فاصله را با عامل ایدهآل منفی (کم
اهمیتترین) داشته باشد ،به عبارت دیگر در ایــن روش میزان
فاصله یک عامل با عامل ایدهآل و ایدهآل منفی سنجیده میشود
و همین خود معیار درجهبندی و اولویتبندی عوامل اســت .به
عبارت دیگر ،تاپسیس فازی روشی است که در آن عناصر ماتریس
یا وزنهای متعلق به هر شاخص به صورت فازی بیان میشوند.
برای انجام عملیات به شیوه تاپسیس فازی میتوان از روشهای
متفاوتی بهره گرفت که از متداولترین آنها روش وضعشده به
وسیله چن و هوانگ است که در ادامه روش انجام آن آورده شده
است:
مرحله اول -تشکیل ماتریس دادههــا بر اساس  nگزینه و K
شاخص.
مرحله دوم -استانداردسازی دادهها :برای انجام این مرحله
ابتدا الزم است که حدا کثر میزان هر ستون +Xjو حداقل آن Xj
مشخص شده و سپس با استفاده از روابط زیر به استانداردسازی
ماتریس تصمیم اقدام شود:
اگ ــر اعـ ــداد فـ ــازی بــه صـ ــورت مثلثی بــاشــنــد ،بــهط ــوری که
−
−
−
−
+
+
+
+
)  X j = (a j , b j , c jبیشترین و )  X j = (a j , b j , c jکمترین
امتیازات را به خود اختصاص داده باشند ،میتوان با بهرهبرداری از
رابطه شماره  1اقدام به استانداردسازی ماتریس تصمیم کرد.
رابطه شماره 1
j ∈B

j ∈C

c j = max c ij
a j − = min aij


ij c ij
=  a ij , b
;i 1,2,3,...m , j ∈B
,
  c j + b j + a j + 
r = a − b − c − 
j
j
j
;i 1,2,3,...m , j ∈C
,
=  c ij , b
ij a ij 



مرحله چهارم -محاسبه ایدهآل مثبت و منفی است .که جواب
ایدهآل مثبت ( )+Aو ایدهآل منفی( )-Aرا برای اعداد فازی مثلثی
از طریق رابطه شماره  3میتوان محاسبه کرد.
+
+
+
+
رابطه شماره 3
�A + = V� ,V� ,V� ...,V

)

n

3

)

−
n

2

−
3

1

−
2

−
1

(

(

�A − = V� ,V� ,V� ...,V

1
( )](L1 ) − 1) 2 + (m1 − 1) 2 + (u1 − 1) 2 [ +
3

D+
=

1
( )](l 2 ) − 1) 2 + (m 2 − 1) 2 + (u 2 − 1) 2 [ + ...
3

رابطه شماره 5
1
( )](L1 ) − 0) 2 + (m1 − 0) 2 + (u 1 − 0) 2 [ +
3

D+
=

1
( )](L 2 ) − 0) 2 + (m 2 − 0) 2 + (u 2 − 0) 2 [ + ...
3

مرحله ششم -در مرحله پایانی میتوان نزدیکی نسبی هر گزینه
به ایدهآلها را که از طریق رابطه  6محاسبه کرد.
رابطه شماره 6
) (D i−
+

) (D i+ + D i−

= Ci

منبع:[،]50[،]51[.]52

متغیرهای پژوهش
از آنجا که پژوهش حاضر با هدف سنجش تابآوری کالبدی
صــورت گرفته ،به ایــن خاطر متغیرهای آن تنها به بعد کالبدی
منطقه مورد مطالعه خالصه شدهاند که در شکل زیر به آنها اشاره
شده است .گفتنی است که برخی از این متغیرها به صورت میدانی،
پرسشنامه و برخی به صورت سازمانی و بر اساس اسناد موجود
بررسی خواهند شد.

جامعه آماری و حجم نمونه
پژوهش حاضر در ســال  ،1397منطقه  12کالنشهر تهران
انجام گرفته است .با توجه به اینکه افراد جزء مهم جامعه تابآور
هستند؛ بنابراین با استفاده از پرسشنامه اقدام به جمعآوری آرا
و نظریات شهروندان شده است .جامعه آماری این پژوهش 350
نفر از اهالی تمامی محالت منطقه  12هستند که بهطور تصادفی
پرسشنامه بین آنها توزیع شده است.
گردآوری دادهها
دادههای الزم در رابطه با شناخت ویژگیهای کلی منطقه به
روشهــای مختلفی نظیر رجــوع به اسناد توسعه محالت -که در
طی مجموعهای از مطالعات گسترده جمعآوری شدهاند .استفاده
از بلوکهای آمــاری آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن
(- )1395جهت تحلیل ویژگیهای اقتصادی ،اجتماعی محالت
منطقه برای استفاده از دادههای مربوط به کاربری اراضی موجود
در نقشههای طرح تفصیلی -جهت استخراج ویژگیهای کالبدی
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مرحله سوم -محاسبه ماتریس بیمقیاس وزین است .پس از
تشکیل ماتریس استاندارد ،ماتریس استاندارد وزین رامیتوان از
طریق رابطه شماره  2محاسبه کرد .که در این مطالعه وزن ()Wj
معیارها از روش سلسه مراتبی فازی محاسبه خواهد شد.
V ij = rijw j
رابطه شماره 2

مرحله پنجم -محاسبه فاصله هــر گزینه از ای ــدهآل مثبت
( )D+ijو منفی( )D-ijاســت که به صــورت روابــط شماره  4و 5
محاسبه میشودم
رابطه شماره 4

از آنجا که پژوهش حاضر با هدف سنجش تابآوری کالبدی صورت گرفته ،به این خاطر متغیرهای آن تنها به بعد
کالبدی منطقه مورد مطالعه خالصه شدهاند که در شکل زیر به آنها اشاره شده است .گفتنی است که برخی از این
متغیرها به صورت میدانی ،پرسشنامه و برخی به صورت سازمانی و بر اساس اسناد موجود بررسی خواهند شد.

دهد.
شکل 3؛ متغیرهای پژوهش را نشان می
شکل 3؛ متغیرهای پژوهش را نشان میدهد.
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وجامعه
نمونهو توزیع پرسشنامه بین اهالی
حجم منطقه
آماریـیومحالت
کاربری اراضـ
منطقه  12تهران،هسته مرکزی تهران قدیم و نقطه تولد آن
محلههای مختلف منطقه بوده است.
جامعه
اینکه
که درتوجه
منطقه .با
گرفته است
پژوهش  ،1358منطقه  12کالنشهر تهران انجام
اهدافدر سال
سؤاالت وحاضر
پژوهش
مهمیادشده،
جزءاز آن
افرادهفتم
ششم و
منابعبهقرون
است .این
مــرکــز شکلگیری شهر ت ـهــران بــه شــمــار م ـ ـیرود .همچنین از آن
پژوهش حاضر با هدف رسیدن به پاسخ دو پرسش اصلی زیر
تابآور هستند؛ بنابراین با استفاده از پرسشنامه اقدام به جمعآوری آرا و نظریات شهروندان شده است .جامعه آماری
میتوان به کانون کالبد تاریخی تهران که دربرگیرندهی محدوده
انجام شده است:
شده
توزیع
آنها
بین
نامه
پرسش
تصادفی
طور
به
که
ند
هست
12
منطقه
محالت
تمامی
اهالی
از
نفر
398
پژوهش
دیوار طهماسبی و پسازآن محدوده تهران ناصری است که فقط
شاخصهای کالبدی تابآوری در برابر زلزله کدامند؟
این 1.1
اندکی خارج از این منطقه قرار دارد ،تعبیر کرد.
است2.2.وضعیت منطقه  12به لحاظ میزان تــابآوری در برابر
بــه دلیل استقرار بخشهای زی ــادی از خــدمــات و نهادهای
زلزله چگونه است؟
سیاسی (با مقیاس شهری و فراشهری) و هم اختصاص سطوح
3.3ظرفیتها و تهدیدهای منطقه  12به لحاظ تــابآوری
گردآوری دادهها
وسیعی از اراضی این منطقه به کاربری فرامنطقهای و سطوح باالتر
کدامند؟
(بهعنوان مثال  95درصــد کاربری تجاری منطقه دارای کارکرد
که هدف اصلی انجام آن:
گرفته-
محالت
اسناد
رجوع به
این نظیر
مختلفی
منطقه به روشها
ویژگبــایتـها
شناخت
دادهها4ی4.الزم
توسعه نام
شهر تهران
تجاری
منطقه قلب
فرامنطقهیاســت)
کلیادبــیــات
ـوجـیـه بــه
کالبدی
رابطهتـ ــابابآوری
بسطدرادبــیــات
که میتوان آن را بهعنوان مرکز ثقل شهر تهران قلمداد کرد .با این
پژوهش؛
ً
ل گرفته
وجود از آنجا که بافت شهری آن عمدتا قبل از دهه  40شک 
5.5تعیین شاخصهای کالبدی تابآوری در برابر زلزله؛
19
و بخش مهمی از ساختههای بعد از این دهه که از کیفیت ساخت
6.6شناخت ظرفیتها و تهدیدهای منطقه  12به لحاظ
مطلوبی بــرخــوردار نیستند ،ایــن منطقه را به نمونهای از بافت
تابآوری و
فرسوده بخش مرکزی تهران تبدیل کرده است.
7.7تحلیل میزان تابآوری کالبدی منطقه  12تهران در برابر
با این اوصاف و اگرچه بسیاری از عناصر و فضاهای شاخص
زلزله است.
و باکیفیت قدیمی در منطقه  12تهران از بین رفته است و بیش

محدوده پژوهش

در حملونقل شهری و میدان باغ ملی ،مجموعه کاخ گلستان،
از ی ـکســوم از ســطــح منطقه ف ــرس ــوده مــحــســوب مــیش ــود ،امــا
است یکدیگر ضمن شکل
رفته کنار
ـازار در
ـ
ب
تاریخی
مجموعه
و
میدان
ه
سبز
تاریخی
بندی
استخوا
کمابیش با
استخوانبندی
شهرشاخص و باکیفیت قدیمی در منطقه  12تهران از بین
فضاهای
عناصر و
ن از
بسیاری
اگرچه
آناوصاف و
موجوداین
با
بندیتهران به دلیل ارتباط
استخوانشهر
هسته کلی
آن  12و
منطقه
دادن به
هایی
منطقهقطب
است و
کمابیش با
مرکزیتموجود
استخوانبندی
چونمیشود ،اما
محسوب
فرسوده
منطقهسطح
ثقلسوم از
مرکزاز یک
بازاربیش
انطباق دارد؛ هنوز و
میدان دادهانــد که در دیگر
شرایطیملیرا وشکل
یکدیگر
سیستمی
معنادار
کانون
تاریخیملی
ارگ ،میدان توپخانه ،باغ
توپخانه ،باغ
ارگ،بامیدان
هایی چون
اصلیاست و قطب
های منطقه
مرکز ثقل
بهارستانبازار
میداندارد؛ هنوز
شهرو انطباق
یشود.
یافت نم
تهران
مناطق
همچنین باوجود
تاریخی و
پیشینه
توجه به
آن به شمار میآیند .با
جاذبههای متعدد ازجمله
وجود
همچنین
تاریخی و
توجه به پیشینه
شمار میآیند.
اصلی آن به
کانونهای
بهارستان
پرقدمت
ابنیه
و
بناها
تاریخی،
ارگ
بازار،
ازجمله
جاذبههای متعدد
توجه سطوح مختلف محلی،
هایمنطقه مورد
تهران این
پژوهش
بازار ،ارگ تاریخی ،بناها و ابنیه پرقدمت بهعنوان ویترین تاریخییافته
توجه
غیر مـازـورد
منطقه
المللیایــن
تهران
سطوحاهمیت فعلی این بخش به علت ساختار کالبدی و توزیع فضایی
های تاریخی
ویژگی
قرار دارد.
تاریخی بین
بهعنوان ویترین ملی و
گلستان،های انــجــامشــده به
کاختحلیل
ـل از
ملی ،حــاصـ
بخشباغنتایج
توپخانه) در حملونقلدر ایـ
(میدانیهای
منطقهاز ویژگ
مرکزیغیر
هستهدارد.
است.قــرار
المللی
بافتبین
مختلف محلی ،ملی و
مجموعه
ـن و میدان
شهری
شهری
است.
هستهارائه
بررسی
کالبدی و
ساختار
علت
شده تهران
کلی شهر
مورد 12و
معیارهایمنطقه
تفکیکبه مرکزیت
توزیعضمن شکل دادن
یکدیگر
بازار در کنار
تاریخی
بهوعه
بخشمجم
اینمیدان و
تاریخی اهمیت فعلیسبزه
توپخانه)
(میدان
منطقه
مرکزی
هسته
است.
فضایی بافت شهری به دلیل ارتباط معنادار سیستمی با یکدیگر شرایطی را شکل دادهاند که در دیگر مناطق تهران یافت نمیشود.

شکل9؛ موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه را نشان میدهد.

شکل4؛ موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه را نشان میدهد.
 -3یافتههای پژوهش
در این بخش نتایج حاصل از تحلیلهای انجامشده به تفکیک معیارهای مورد بررسی ارائه شده است.
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نقشه وضعیت ترا کم بافت فرسوده
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نقشه وضعیت خطوط انتقال گاز برای زمان بحران

نقشه وضعیت دسترسی به اینترنت در زمان بحران

شواهد حاصل از تحلیل ترا کم بافت فرسوده منطقه  21نشان میدهد که محالت فردوسی ،ارگ،
بخشی از بهارستان و اطراف بازار به دلیل ماهیت تجاری آنها دارای ترا کم باالی بافت فرسوده
هستند .محله دروازه شمیران در میان محالت منطقه  21به لحاظ ترا کم بافت فرسوده وضعیت
مطلوبتری را دارد و سایر محالت در وضعیت بینابینی متوسط و مطلوب قرار دارند.
بر اساس نقشه تحلیل فضایی عمق فضای منطقه  21محالت بهارستان و فردوسی دارای عمق

نقشه وضعیت شبکه برق برای زمان بحران

نقشه تحلیل ریزدانگی قطعات تفکیکی

نقشه تحلیل ریزدانگی قطعات تفکیکی

محالت فردوسی ،ارگ،

کم باالی بافت فرسوده
بافت فرسوده وضعیت

ب قرار دارند.
و فردوسی دارای عمق

به مرکز محالت نزدیک

شار ،قیام ،ارگ ،سنگلج

ر دارند.
نقشه ترا کم فعالیتهای کارگاهی و صنعتی
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شواهد حاصل از تحلیل تراکم بافت فرسوده منطقه  12نشان
میدهد که محالت فردوسی ،ارگ ،بخشی از بهارستان و اطراف
بازار به دلیل ماهیت تجاری آنها دارای ترا کم باالی بافت فرسوده
هستند .محله دروازه شمیران در میان محالت منطقه  12به لحاظ
ترا کم بافت فرسوده وضعیت مطلوبتری را دارد و سایر محالت در
وضعیت بینابینی متوسط و مطلوب قرار دارند.
بر اساس نقشه تحلیل فضایی شبکه معابر منطقه  12به دلیل
غلبه کاربری تجاری در این منطقه و قدیمی بودن آن به لحاظ
دسترسیها و شبکه معابر این منطقه با مشکالت فراوانی روبهرو
است که باعث میشود تا دسترسیها در این محدوده به کندی
صورت پذیرد و شبکه موجود جوابگوی نیازهای روزمره نیست .در
این بین شبکه معابر نزدیک به بازار بزرگ تهران به دلیل ماهیت
تجاری (قلب تجاری تهران) وضعیت بسیار نامطلوبی دارند.
بر اساس نقشه تحلیل فضایی شبکه معابر منطقه  12به دلیل
غلبه کاربری تجاری در این منطقه و قدیمی بودن آن به لحاظ
دسترسیها و شبکه معابر این منطقه با مشکالت فراوانی روبهرو
است که باعث میشود تا دسترسیها در این محدوده به کندی
صورت پذیرد و شبکه موجود جوابگوی نیازهای روزمره نیست .در
این بین شبکه معابر نزدیک به بازار بزرگ تهران به دلیل ماهیت
تجاری (قلب تجاری تهران) وضعیت بسیار نامطلوبی دارند.
بر اســاس نقشه تحلیل تراکم در منطقه  12روشــن اســت که
محالت قیام ،کوثر ،آبشار و ایــران نسبتا در وضعیت مطلوب و
متوسط قــرار دارن ــد .محالت بخش شمالی هــم حاکمیت نسبی
با وضعیت نامطلوب است و سایر محالت دارای وضعیت بسیار
نامطلوب به لحاظ این شاخص هستند.
بر اساس نقشه تحلیل فضاهای باز شهری در منطقه  12روشن
است که غیر از بخشهای شمالی منطقه که کم و بیش دارای
فضاهای بــاز بــزرگ هستند سایر محالت منطقه  12از نظر این
شاخص در وضعیت بسیار نامطلوبی قرار دارد .ارزش باالی زمین
و سود باالی کاربریهای تجاری در این منطقه که قلب تجاری
تهران و ایران است باعث شده تا تغییرات کاربری بصورت مجاز و
غیر مجاز به سمت کاربریهای تجاری شکل بگیرد.
بر اســاس نقشه تحلیل فاصله از خط گسل در منطقه  12هر
چند محدوده استان تهران دارای گسلهای بسیار فراوانی است
اما مهمترین گسلهای تهدید کننده آن گسل جنوب و شمال ری

و گسل کهریزک و گسل شمال تهران است .از نظر خطر زلزله تمامی
محدوده منطقه  12را خطر یکسانی تهدید میکنند به همین دلیل
نقشه فضایی خطرپذیری آن توجیه فنی ندارد و تمامی منطقه به
شکل یکسانی در معرض خطر زلزله هستند.
بر اساس نقشه تراکم فعالیتهای کارگاهی و صنعتی منطقه
 12روشــن اســت که حاکمیت غالب در سطح منطقه با وضعیت
مطلوب و بسیار مطلوب است .بیشتر محالت بخش شرقی منطقه
شامل آبشار ،کوثر ،قیام ،ایران و دروازه شمیران از نظر این شاخص
در وضعیت نامطلوب و بسیار نامطلوب قرار دارند و سایر محالت
کمتر در معرض فعالیتهای کارگاهی و صنعتی هستند.
بررسی تحلیل چیدمان وسایل منزل منطقه  12نشان داده که
در این بخش از پاسخگویان خواسته شده تا میزان این ثابتسازی
و چیدمان را در منازل خود بیان کنند .ساکنان در این شاخص
پاسخهای خود را در قالب دانش چیدمان وسایل دادهاند .تحلیل
فضایی این شاخص نشان میدهد که پاسخها بصورت پراکنده
بوده و پاسخها از وضعیت مطلوب تا نامطلوب بصورت گره گاههای
کوچک نشان داده شده است .در این میان بهترین وضعیت مربوط
به محالت ارگ و سنگلج بوده است.
بــررســی تحلیل دسترسی بــه حملونقل عمومی منطقه 12
نشان داده که حملونقل عمومی برای ساکنان بهویژه ساکنان کم
درآمد که غالب خانوارها را شامل میشود اهمیت فراوانی دارد .در
واقع حملونقل عمومی مکمل نقش شریانهای شهری هستند.
با توجه به اینکه منطقه  12در مرکز کالنشهر تهران قــرار دارد و
همچنین گسترش حوزه نفوذ مترو تهران در این منطقه حملونقل
عمومی نقش بسیار زیادی در کیفیت زندگی و تــابآوری کالبدی
منطقه دارد .با این وجــود حجم تــردد روزانــه به داخــل منطقه با
نقش تجاری و حکومتی باعث شده است تا بسیاری از پاسخگویان
وضعیت این شاخص را نامطلوب اعالم کنند.
 -وضعیت خطوط ارتباطی تلفن ،شبکه آبرسانی ،خطوطانتقال گاز و شبکه برق در زمان بحران
زیــرســاخـتهــا از جمله امــکــانــات مهم ب ــرای زنــدگــی هستند
کــه نقش وی ــژهای در هنگام بـحــران دارن ــد .استحکام و کیفیت
زیرساختها میتواند در مواقع بحران باعث کاهش خسارات جانی
و مالی شود .یکی از این زیرساختها ،زیرساخت شبکه مخابراتی
و تلفن است که برای ارتباطگیری در زمان وقوع بحران از اهمیت
ویژهای برخوردار است.
با توجه به گسترش روزافــزون شبکههای ارتباطی مخابرات
پایه در ایــران ،منطقه  12هم از این مقوله استثناء نیست و این
زیــرســاخــت در ایــن منطقه گسترش خــوبــی را داش ـتــه اس ــت .اما
زمان بحران ،زمان ویــژهای است که با حالت عادی تفاوت دارد
و ساکنان کم و بیش این بحرانها و پاسخگویی زیرساختها را
دیدهاند .در این شاخص از پاسخگویان خواسته شده تا با توجه
به تجربه گذشته آنها وضعیت زیرساخت تلفن را ارزیابی کنند.
با توجه به تجربه زلزله سال  1396در تهران که زلزله خفیفی بود و
خسارات مالی و جانی زیادی نداشت اما ارتباط تلفنی دچار اختالل
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بسیار گستردهای شد که بر اساس همان تجربه ا کثریت ساکنان
وضعیت این شاخص را نامطلوب اعالم کردهاند.
در بررسی شبکه آبرسانی منطقه  ،12علیرغم اینکه یکی از
زیرساختهای شهری ،شبکه آبرسانی است ،اما تنها محالت ارگ،
سنگلج ،تختی و ایران از نظر این شاخص در وضعیت مطلوبی قرار
داشته و محالت آبشار ،قیام و کوثر از نظر این شاخص در وضعیت
بسیار نامطلوب قــرار دارن ــد .سایر محالت در وضعیت بینابینی
نامطلوب تا متوسط قرار دارند.
خطوط انتقال گاز در هر شهری از تأسیسات اساسی شهری
است .این خطوط معموال بصورت زیرزمینی انتقال پیدا میکنند و
بیشترین خطرات در زمان بحران را به دلیل انفجار و آتش سوزی
دارند .هر چند فشار شبکه در زمان بحران هم از عوامل مهم است
و مدیریت این فشار و تأسیسات آن هم مهم هستند .افت فشار
گاز و یا قطع شدن آن در زمان بحران خود میتواند عامل تشدید
بحران شود بهویژه اینکه بحران در فصل سرد سال رخ دهد .در
این شاخص از پاسخگویان خواسته شده تا کیفیت فشار گاز شهری
را در زمــان بحران با توجه به شرایط حــال و گذشته بیان کنند.
محالت فردوسی ،بهارستان و دروازه شمیران از نظر این شاخص در
وضعیت مطلوبی قرار دارند .سایر محالت نسبت به این شاخص در
وضعیت نامطلوب و بسیار نامطلوب قرار دارند.
شبکه برق هم از جمله تأسیسات زیربنایی شهری است که
استحکام و کارایی آن در بحث تابآوری بسیار مهم است .شبکه
برق شهرها دارای وظایفی هستند که مهمترین آنهــا عبارتند از
تامین برق مردم شهر ،تامین برق مورد نیاز دستگاههای تأسیسات،
تامین برق مــورد نیاز کارخانههای کوچک و بــزرگ و کارگاههای
گوناگون و تامین برق مورد نیاز تأسیسات سازمانها .یک شبکه
بــرق شهری باید قــادر باشد وظــایــف و نیازهای برقی نامبرده و
نظایر آنها را برابر استانداردهای موجود بخوبی انجام دهد .در
این شاخص از پاسخگویان خواسته شده تا کیفیت برق شهری
را در زمــان بحران با توجه به شرایط حــال و گذشته بیان کنند.
محالت فردوسی ،بهارستان ،آبشار ،قیام و دروازه شمیران از نظر
این شاخص در وضعیت مطلوبی قرار دارند .محالت شهید هرندی،
سنگلج ،بــازار ،تختی و کوثر نسبت به ایــن شاخص در وضعیت
نامطلوب و بسیار نامطلوب قرار دارنــد .سایر محالت در وضعیت
بینابینی مطلوب و متوسط و نامطلوب قرار دارند.
 وضعیت دسترسی به اینترنت در زمان بحران و تحلیل ریزدانگیقطعاتتفکیکی
سازمان ملل متحد حق دسترسی به اینترنت بهعنوان حق
دســتــرســی بــه ارتــبــاطــات حــداقــلــی و ســروی ـسهــای اط ــاع رســانــی
ب ـهعــنــوان یکی از حــقــوق اســاســی بشر عــنــوان ک ــرده اس ــت .این
پیشنهاد همچنین در سال  ۲۰۰۳در اجــاس جهانی سران درباره
جامعه اطــاعــاتــی مــجــددا مــطــرح ش ـ ـد[ .]53در کــشــور ای ــران هم
اگرچه دسترسی به اینترنت در قالبهای متفاوت اینترنت همراه
و اینترنت خانگی در چند سال اخیر بسیار گسترده شده است؛ اما
ا کثریت جامعه آماری پاسخگویان وضعیت دسترسی به اینترنت را
نامطلوب بیان کردهاند که بیشترین مشکل اینترنت در منطقه از

دیدگاه این افراد ،سرعت پایین آن بوده است .باید این نکته را یاد
آور شد که سرعت اینترنت بهویژه اینترنت همراه برای زمان بحران
بسیار حائز اهمیت است.
ریزدانگی و درشــت دانگی بافت در تلفیق با الگوی خیابان
و انــدازه بلوکها ،نفوذپذیری را تعریف میکند .دسترسیپذیری
معیار مرتبط با نفوذپذیری است که در عمل بدست میآید .هر چه
محیطی ریزدانهتر باشد انتخابهای کمتری را ممکن میکند،
بنابراین هم نفوذپذیری بصری و هم نفوذپذیری کالبدی را کاهش
میدهد  .همان گونه که تغییر شکل در شبکه به صورت غیر منظم
بدلیل کاهش نفوذپذیری ،بصری پتانسیلهای حرکتی را کاهش
میدهد .از نظر این شاخص حاکمیت نسبی با وضعیت نامطلوب
و بسیار نامطلوب است ،بغیر از محالت قیام و کوثر سایر محالت
دارای ریــزدانـگــی قطعات شــدیــدی هستند کــه از نظر ت ــابآوری
وضعیت مناسبی نیست.
 اولویتبندی و وزنده ــی به شاخصهای تحقیق بر اساستکنیکتاپسیسفازی
جدول 4؛ جدول وزندهی و اولویتبندی شاخصهای تحقیق بر
اساس تکنیک تاپسیس فازی را نشان میدهد.
شاخصها

CF

اولویت

وضعیت بافت فرسوده

0.088983

3

عمق فضا

0.078933

4

دسترسیها و شبکه راهها

0.075184

5

ترا کم ساختمانی

0.046141

11

وضعیت کاربریهای امدادی و دسترسی
به آنها

0.042523

12

فضاهای باز شهری

0.069383

6

فاصله از خط گسل

0.096461

1

ترا کم فعالیتهای کارگاهی و صنعتی

0.062826

7

چیدمان وسایل منزل

0.028977

16

دسترسی به حملونقل عمومی

0.069383

6

وضعیت خطوط ارتباطی تلفن برای زمان
بحران

0.060031

8

وضعیت شبکه آبرسانی برای زمان بحران

0.042523

13

وضعیت خطوط انتقال گاز برای زمان بحران

0.049801

10

وضعیت شبکه برق برای زمان بحران

0.051003

9

وضعیت دسترسی به اینترنت در زمان
بحران

0.037593

14

ریزدانگی قطعات تفکیکی

0.092584

2

نتیجهگیری

بر

گام اول و مهم برنامهریزی در مواقع پیش از بحران ،شناخت
موقعیتهای شهری آسیبپذیر اســت .که در ایــن زمینه ،تهیه
نقشههای تــابآوری میتواند یکی از مهمترین اقدامات کارآمد
قلمداد شود .در پژوهش حاضر سعی بر آن شد که بر پایه مجموعهای
از تحلیلهای فضایی ،تــابآوری منطقه  12کالنشهر تهران در
مقابل زلزله بررسی شود .نگاه فازی به مسئله آسیبپذیری پاسخ
روشنی به عدم قطعیتها و ابعامات موجود در مساول و مشکالت
حــوزه آسیبپذیری اســت که به صاحبنظران کمک میکند تا
نظریه و واقعیت را به یکدیگر نزدیک سازد؛ چرا که میتوان با تهیه
نقشههای آسیبپذیری و یا تــابآوری در برابر بحران به کاهش
تلفات و خسارات پس از بحران پرداخت[.]54
در مرحله پایانی پژوهش و جهت پاسخگویی به سؤال دوم
پژوهش مبنی بر وضعیت کلی منطقه  12به لحاظ میزان تابآوری
در برابر زلزله ،الیههای تولیدشده هر شاخص را در وزن بهدستآمده
آن ضــرب و رویه ـمگــذاری شــده و نقشه نهایی تحلیل فضایی
ترسیم شده است.
بــا تــوجــه بــه نــتــایــج ب ـهدس ـتآمــده از نقشه تحلیل فضایی
ت ــابآوری کالبدی منطقه  12میتوان استنباط کــرد که محالت
منطبق بر بخشهای شمالی و شرقی-محالت بهارستان و فردوسی
بــه دلیل شــرایــط کالبدی نامناسب و همچنین ضعف در شبکه
معابر و دسترسی و نامطلوب بودن دیگر شاخصهای الزم شرایط
تــابآوری در آنها ضعیف ارزیابی شده و بیشترین آسیبپذیری را
در برابر مخاطرات دارا هستند .این درحالیست که محالت واقع در
ضلع غربی منطقه -قیام ،کوثر و آبشار در وضعیت مطلوبی نسبت
به تابآوری کالبدی قرار دارند و سایر محالت مورد بررسی هم با
باعث
تجاری
همین
باشد که
عملکرد
هستند.
عملکردبرخوردار
وضعیت متوسط
بینابینی ،از
تجاریشرایط
قرارگیری در
بهطور کلی میتوان ادعا کرد که تــابآوری کالبدی منطقه  12به

شدت از عملکرد تجاری منطقه تأثیر پذیرفته اســت .وجــود بازار
بــزرگ بهعنوان قطب تجاری و قلب تپنده شهر ،منطقه و حتی
ایران موجب شده تا غلبه سیاستهای بخش عمومی و دولتی در
آن بیشتر با تأ کید بر عملکرد تجاری باشد که همین عملکرد تجاری
باعث شده تا اثرات کالبدی منحصر به فردی در منطقه ظهور یابند
که پیامد آن تــابآوری کالبدی متوسط و نامطلوب اکثر محالت
منطقه است.
در پایان و با نتیجهگیری از فرآیند پژوهش بنابر تحلیلهای
انــجــامشــده ،پاسخ به ســؤال ســوم پژوهش مبنی بر ظرفیتها و
تهدیدهای منطقه  12به لحاظ تــابآوری مهمترین پتانسیلها و
محدودیتهای منطقه  12به لحاظ تــابآوری کالبدی در قالب
جدول  SWOTارائه شده است.
گفتنی است که شهرها در سراسر دنیا با توجه به موقعیتهای
جغرافیایی و شرایط اقلیمی که دارند ،از نظر عملکرد ،مخاطراتی
که با آن روب ـهرو هستند و مخاطراتی که پشت سر نهاندهاند ،با
ً
یکدیگر کامال متفاوت هستند و راهحلهای ارائهشده باید با توجه
به چارچوبهای موجود طرح و ارائــه شــود .در این پژوهش هم
با توجه به نتایج حاصل از بررسیهای ناشی از کاستیها و موانع
موجود در منطقه  12کالنشهر تهران پیشنهادات زیر جهت افزایش
کیفیت تابآوری ارائه میشود.
•لکهگیری آسفالت معابر بهویژه در شریانهای اصلی
•موظف کردن صاحبان امالک به ایمنسازی گودبرداریها با
بتن مصلح از ابتدای امر
•مــوظــف ک ــردن مــالــکــان بــافـتهــای فــرســوده بــه بـهــســازی و
مقاومسازی ساختمانها
•رفع موانع ساختوساز ساختمانها از معابر شهری
منطقه
فردی
بلند به
منحصر
کالبدی
اثرات
ـارج ازدرظرفیت
مرتبه خـ
ساختمانهای
ـوارض از
شده •تااخذ عـ
معابر جهت بهسازی و نوسازی معابر

یابند که پیامد آن تابآوری کالبدی متوسط و نامطلوب اکثر محالت منطقه است.

ظهور
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شکل 5؛ نقشه نهایی پهنهبندی تابآوری کالبدی منطقه  12تهران را نشان میدهد.

شکل 5؛ نقشه نهایی پهنهبندی تابآوری کالبدی منطقه  ٢١تهران را نشان میدهد.

در پایان و با نتیجهگیری از فرآیند پژوهش بنابر تحلیلهای انجامشده ،پاسخ به سؤال سوم پژوهش مبنی بر ظرفیتها

جدول 5؛ تحلیل  SWOTاز کیفیتهای منطقه مورد بررسی را نشان میدهد.
نقاط قوت ()s

•اعتقادات مذهبی قوی
•همبستگی زیاد خانوادگی
و همسایگی
•ترا کم پایین جمعیت
•تمایل اهالی در شرکت
در برنامههای مدیریت
بحران
•تمایل اهالی به تابآور
کردن منطقه
•تعداد زیاد بانک در
منطقه
•طرح اسکان اضطراری در
پارک شهر

نقاط ضعف ()w
•ضعف مدیریت شهری در آ گاهی
اهالی از بحران
•سهم باالی جمعیت ناتوان و
کمتوان
•تعداد زیاد افراد بزهکار
•وجود فضاهای بیدفاع در منطقه
•عدم ارتباط مردم با مسئوالن
مدیریت شهری
•عدم هماهنگی سازمانهای
مرتبط با مدیریت بحران
•ضعف در اجرای قانون
•وجود کاربری کارگاهی و انبار در
محدوده مسکونی
•مشکالت ناشی از نفوذناپذیری
بافت
•وجود تعداد زیادی چاههای
جذبی
•فرسودگی بافت
•مشکالت ناشی از آلودگی
•وجود گرههای ترافیکی

تهدید ()t
•نبود سیاست مالی درزمینه
تابآوری
•عدم استقبال شهرداری از
پروژههای مدیریت بحران و
نداشتن همکاری با مؤسسههای
آموزش در این زمینه
• قرارگیری در پاییندست مخروط
افکنه و دشت تهران
•قرارگیری گسل پارک ونک در
 5.4کیلومتری محله و زلزله خیز
بودن تهران
• فرسوده و قدیمی بودن بافت
منطقه
•کمبود نبروی متخصص امداد و
نجات در سازمانها
• سهلانگاری در انجام وظایف
سازمانهای مرتبط با مدیریت
بحران

فرصت ()o

•ظرفیت باالی
اشتغالزایی منطقه به
دلیل موقعیت
•اهمیت استراتژیک
منطقه 12
•تاریخ و فرهنگ قوی
منطقه
•منطقه  12بهعنوان قلب
اقتصادی تهران

(Case Study: Kamyaran), 9(32), 67-82.
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•اســتــفــاده از بخشی از ع ــوارض ســاخ ـتوســاز ب ــرای ساخت
پارکینگهای طبقاتی
•احــداث پارکینگهای کوچک طبقاتی در داخل بافتهای
مسکونی بهویژه در محالت دارای عمق زیاد
•جلوگیری از ساختوساز در حریم دکلهای برق فشار قوی
•تدوین ضوابط و پهنهبندی تراکمی شهر تهران(منطقه )12
در راستای تابآوری
•جلوگیری از سد معبر و ایجاد مانع در بر ساختمانهای در
حال ساخت
•رفع مانع فیزیکی معبر خیابانها
•رفع مانع پایههای داربست ساختمان از روی معبر و انتقال
آن به فضای پیادهرو
•تدوین برنامه مشخص جهت مکانیابی مرا کز امداد رسانی در
سطح منطقه 12
•تثبیت و مقاومسازی درختان خیابان جمهوری
•مناسبسازی فضای محله بــرای افــراد ناتوان و کمتوان و
بهطور کلی اقشار آسیبپذیر
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چکیده

ً
 این مخاطرات که عمدتا پس از بروز سانحه به شکل خسارات.مدارس به عنوان مرا کز بااهمیت باال همواره با مخاطرات جدی مواجه هستند
 قادر به ایجاد آسیبهایی در بدنه سخت و فضای نرم این نوع از محیطهای آموزشی هستند و پیامدهای،محسوس و نامحسوس ظاهر میشوند
 سامانه فرماندهی حادثه این ظرفیت را داراست که تمامی منابع در دسترس را به جهت مدیریت پاسخ در زمان پس.ناگواری را به همراه دارند
 سامانه دچار پدیدهای تحت، اما با توجه به ضعفهای سیستمی ناشی از یکپارچه نبودن در ساختار مدیریت تصمیم.از سانحه بهکارگیری کند
 یکپارچهسازی ظرفیت مفهومی مدیریت ایمنی با این سامانه منجر به ایجاد.عنوان پیچیدگی ساختار تصمیمگیری در برخورد با حوادث میشود
ً
 عمال فعالیتهای مرتبط با، چنانچه این مدل در مدیریت بحران مدارس وجود نداشته باشد.مدلی با ساختار توسعه پایدار برای مدارس میشود
 یکی از ابهامات جدی در این میان مخاطرات اجرایی برای مقابله.تصمیمگیری و بهکارگیری منابع در مواقع بحرانی با دشواری روبهرو میشود
 مطالعات حاکی از اهمیت بهکارگیری ساختار توسعه پایدار و مدیریت.با حادثه است که در عمل به شکل ریسکهای تصمیمگیری بروز میکند
 مطالعات کتابخانهای، این مقاله با بررسی میدانی.ایمنی در سامانه فرماندهی حوادث مدارس دارد که منجر به بهبود عملکرد سامانه میشود
و تجزیهوتحلیل گزارش برآمده از منطقه مورد مطالعه به بیان نقاط ضعف این سامانه میپردازد و مدلی مفهومی را برای درک بهتر از جایگاه این
 انعطافپذیری در جمعآوری منابع و، این مدل با عنایت به درس فراگرفتهشده از مشکالت مورد بررسی در درخت خطا.سامانه پیشنهاد میکند
.هدایت درست واحدهای واکنش اضطراری را دو مفهوم اصلی برای بهکارگیری مؤثرتر سامانه فرماندهی حوادث در مدارس میداند
 مدیریت حوادث مدارس، تجزیهوتحلیل درخت خطا، توسعه پایدار، سامانه فرماندهی حادثه:واژههای کلیدی
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A Novel Design Model for Sustainable
Development and Safety Management in the
School Incident Command System (Case
Study: Shahriar Schools)
Mojtaba Rezaee1 , Nasser Shamskia*2

Abstract

مدل تازه طراحی ساختار توسعه پایدار و مدیریت ایمنی در
سامانه فرماندهی حوادث مدارس

A

bstract: The occurrence of abnormal incidents, such as accidents, fires, landslides, falling structures, etc., has
caused a lot of life and financial losses due to different reasons and lack of planning in a timely manner. In the
meantime, schools are considered as educational places and environments for the development of the country’s future
talent, and due to high population density, they are considered to be places of high importance. Safety and disaster
management is one of the key issues in risk management and human resource and material resources, according to
which the managers of the organization should try to keep the environment of their forces out of any danger. The occurrence of bad disasters in the country’s schools shows that safety and related issues are not being actively pursued
and a review of the existing safety management approach for schools is an essential requirement. There is some weakness in the incident command system (ICS) for schools which must to be surveyed. The aim of this research is analysis
the weakness and complexity system of making decision in schools incident command system. A quantitative content
analysis is use to extract the influence factors for failures in incident command system. Then, try to determine the
specific causes of the failures in such introduced systems by a fault tree analysis method. It is concluded that a native
conceptual model might be considered as sustainable development model in such system.
Keywords: incident management in schools, sustainable development, incident command system, fault tree analysis,
safety management
1- M.Sc. in Civil Engineering, Construction Management, Alborz University, Qazvin, Iran, mr.rezaie10@gmail.com
2- Department of Civil Engineering, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran, shams@qiau.ac.ir
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مشخص است که همواره سامانه فرماندهی حادثه در مــدارس،
مقدمه
میتواند با چالشهایی جدی مواجه شود .یکی از این چالشها
وقوع حوادث طبیعی گسترده به ویژه در شهرهای بزرگ همواره
نحوه تصمیمگیری و برخورد با حادثه در شرایط اضطراری است.
با پیامدهای منفی ،بی نظمی و آشفتگی همراه بوده است .برای
وجــود ریسکهای ناشی از پیچیدگی ساختار تصمیمگیری در
نیازازاست تا
یک ساختار
حوادث ،به
پاسخگویی
که ناشی
ناگوار شود
تواند منجر به
اضطراری می
طریق روشیشرایط
جبران
پوشش و
اتفاقاتبرای
راهکارهایی را
شوند و
علمی بررسی
واحدباید
سازمانیکه
مشکالتی است
ضعف و
مدارسبهدارای
حادثه
ً
مسئولیت و جایگاه هر فرد و سازمانی کامال مشخص باشد و برای
از خطاهای موجود در این سامانه است .بنابراین در این تحقیق
این ضعفها ارائه شود.
هر سطح از حادثه وظایفی متناسب با آن در نظرگرفته شود[ .]1با
نسبت به بیان هر کدام از این مسائل و ارائه راهکارهای متناسب
مسئلهههای اخیر تهران و حوادثی همچون ساختمان پالسکو
توجه به زلزل
پرداخته شده است.
طرح
و آتشسوزی سازههای تجاری و بااهمیت باال که در سطح کشور
ساختار سامانه فرماندهی حادثه
مدرسه از
نیروی700
ناایمن بودن
همچنین
دیدهبا شده است،
مدرسهمتعدد ،تمرکز بر اهداف ،نیاز به مدیریت منابع در دسترس و فرمان
2500تهای
مسئولی
انسانی،
تعداد زیاد
درنظرگرفتن
1
سامانه فرماندهی حادثه ،نظام یا یک سیستم برای
دولتی پایتخت که تقریبا ( 28درصد) را شامل میشود  ،میتوان
مدیریتد
مدارس ،میتوان
مشخص است که همواره سامانه فرماندهی حادثه در
واحد جهت برخورد با حوادث در شرایط اضطراری مدارس
و سامان دادن به حــوادث اضطراری اســت .یکی از کلیدیترین
نتیجه گرفت که مدارس و سازههای با اهمیت باال دارای تهدیدات
وجود
اضطراریعــبـاست.
برخورد با
گیری
مخاطرهاه نحوه
قابلیتچالش
یکیبااز این
جدی
شهایی
با چال
ـارت دیگر
شرایطاس ــت .بــه
در ب ـحــران
حادثهیــت
جهت مــدیــر
ـردهـوـای آن
پذیری تصمیمکــاربـ
شود.هایی
مواجهمکانی
همچنین
هستند و
جدی
خطاهای
که ناشی
اتفاقات ناگوار
منجر به
ـن میتوان
اضطراری
خطریشرایط
گیری در
ساختار
پیچیدگی
ابعادی ناشی
ریسدرکها
عملیاتازمقابله در
شودمؤثر
هماهنگی
ـاری بــرای
سیستمد ســازوکـ
ایـ
است
تصمیمزنگ
این مسئله
بنابراین
گوناگونازهستند.
دارای ساختار
همچنین
ارائهاســت.
مسائلطـوـراری
غیرمعمول و اض ـ
ـرایــط
موجود نسبت
است.زمینه
تحقیق در
مطالعه
پرداخته
متناسب
راهکارهای
کدام از این
مسائلبه بیان شـهر
تحقیق بهنسبت
دانشدر این
بنابراین
این وسامانه
برای در
موجود
مدیریتی تأییدشده مبتنی بر تمرینهای موفق کــاری اســت که
ایمنی و نحوه رسیدگی به بحران در یک چنین مکانهایی که
شده است.
با انعطافپذیری قابل مالحظه درون سیستمی ترکیب شده و در
منجر به ارتقای سطح ایمنی و قرار گرفتن در بهترین شرایط برای
نهایت کاربران را برای سازگاری با ساختارهای سازمانی یکپارچه
باید به مسئله مدیریت ایمنی و
است.
های موجود
ساختار بحران
کنترل
حادثه
فرماندهی
سامانه
قادر میسازد .از طرف دیگر ،این سامانه نتیجه سالیان متمادی
پیشگیری بیش از پیش توجه کــرد .مــدارس به عنوان محیطی
اضطراری
مدیریت
سازماندهی
اندوخته در
سامانههای
توجهمدیدرریت و از تجرب
جمعیتییکاهمیتی
ترا کم بـ
سامانهمکانی با
آموزشی و
ترین
حوادثکلیدی
یکی از
ی واست.
حوادث اضطرار
دادن به
قابلبرای
سیستم
ـاالینظام یا
حادثه،
فرماندهی
یا به عبارتی دیگر سامانهای برای مدیریت و سازماندهی حوادث
زمینه پیشگیری و مهار بحران دارنــد .یکی از ضعفهای جدی
کاربردهای آن جهت مدیریت بحران است .به عبارت دیگر این سیستم سازوکاری برای هماهنگی مؤثر عملیات مقابله در شرایط
اضــطــراری اســت که بر پایه تجارب کــاری موفق و با بهکارگیری
موجود مــدارس عــدم توجه و یا غفلت از بهکارگیری یک الگوی
گرفتهبا
شکل که
سالاست
کاری
موفق
ی
ها
ن
ی
تمر
بر
ی
مبتن
شده
تأیید
ی
ت
ی
ر
است؛ مدی
ساختار
دارای
همچنین
اضطرار
رمعمول و
تجربههای مستمر در طی مدت زمان بیش از 30
زیرا
حادثه
فرماندهی
است.سامانه
دریموضوع
قابل اجرا
غی درست و
است که هر
دارایباتعاریف
سیستم
در نهایتاست.
ایمنی
پیشگیری و
ـای
درون روسیشهـ
فعال بودن
دهد و
خبرینمی
کپارچه
متعددی ی
جامعیوسازمان
ساختارها
سازگاری
نوعبراازی
این را
کاربران
شده و
ی ترکیب
ستم
مالحظه
قابل
حادثهپذیر
انعطاف
حوادث به
تشریح میکند.
آن را
سازماندهبه
های منصوب
زوایا و ویژگی
حوادث
فرماندهی
عنوانی
اضطرار
مدیریت
یو
اندوخته در
کدامهای
باشد.ی از تجربه
مدارسمتماد
جه درسالیان
سامانه نتی
سامانهاین
اجرای دیگر،
تضمینی ازبر طرف
بایدمیسازد.
قادر
مثال برخی آن را به عنوان سازوکاری برای هماهنگی مؤثر عملیات
متاسفانه سامانه فرماندهی حادثه مدارس دارای ضعف و مشکالتی
کارگیری
حوادث اضطراری است که بر پایه تجارب کاری موفق و با به
یا به عبارتی دیگر سامانهای برای مدیریت و سازماندهی
مقابله در شرایط غیرمعمول میدانند و یا یک ساختار فرماندهی
است که باید از طریق روشی علمی بررسی شوند و راهکارهایی را
است
متعدد
جامع و
تسهیالت،تعاریف
سیستم دارای
اینلنوع
ارائه بیش
مدتهازمان
مستمر در
برایهای
تجربه
فرآیندها
کارکنان،
امکانات،
شدهازاز ارکان
است.تشکی
شود .از  07سال شکل گرفته واحد
طی ضعف
جبران این
پوشش و
برایشده جهت
منابعیتعیین
مدیریت
مسئولیت آن
مثالاست که
ارتباطات
هماهنگی
سازوکار
عنوان
برخی آن را به
زوایا و ویژگیهای منصوب به آن را تشریح میکند .به وعنوان
طرحکدام
که هر
مسئله
تأثیر بر اهداف مربوط به یک حادثه است [ .]2ساختار تکاملیافته
مؤثر عملیات مقابله در شرایط غیرمعمول میدانند و یا یک ساختار فرماندهی واحد تشکیلشده از ارکان تسهیالت ،امکانات،
بــا درنظرگرفتن تــعــداد زیــاد نــیــروی انسانی ،مسئولیتهای
سامانه فرماندهی حادثه در شکل شماره  1قابل مشاهده است.
مدیریت منابع تعیینشده جهت تأثیر بر اهداف مربوط به یک حادثه است
مسئولیتدرآن
است که
ارتباطات
کارکنان،
دســتــرس و
مدیریت منابع
نیاز بــه
فرآیندهااهو ــداف،
متعدد ،تمرکز بــر
مدارس
شرایط
حوادث در
برخورد با
واحد جهت
فرمان
شماره زیر قابل مشاهده است.
اضطراریشکل
حادثه در
فرماندهی
سامانه
تکاملیافته
ساختار
].[2
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تصویر شماره  ،1ساختار تکاملیافته سامانه فرماندهی حادثه ،نمایی از یک ساختار کاربردی سامانه فرماندهی حادثه (سامانة
تصویر شماره  ،1ساختار تکاملیافته سامانه فرماندهی حادثه ،نمایی از یک ساختار کاربردی سامانه فرماندهی حادثه (سامانه فرماندهی
فرماندهی حادثه [)]2
حادثه [)]2

سامانه فرماندهی حادثه 2ابــزاری بوروکراتیک منطقی مانند
آنچه اغلب در مطالعات سازمانی به عنوان نظریه مدیریت کالسیک
در نظر گرفته شده است[ .]3عنصر مهم دیگر سامانه فرماندهی
حادثه تمرکز بر عملیات ،برنامهریزی و تدارکات است[ .]4از نظر
تــاریــخ در اوای ــل ایــن سامانه بــرای آت ـشســوزی جنگلها ساخته
شده بود که اغلب منابع آن از مکانهای متمایز آمده بود و نیاز
به هماهنگی درآن بسیار مهم بود .در حــوادث گسترده به جهت
کسب بیشترین موفقیت در ارائه خدمات امدادی و کنترل و هدایت
منابع (نیروی انسانی ،تجهیزات و مــواد مصرفی) مــورد استفاده
قــرار میگرفت .اما با گذشت زمــان و توسعه و تحقیق ،مدلهای
گوناگونی برای سازمانهای متفاوت و حساس طراحی شد .البته
باید توجه داشت که این سامانه به شکلی طراحی شده که برای
انواع حوادث قادر به پاسخگویی است.
الــف) حــوادثــی که بــرای مقابله به اختیارات قانونی ویــژه و
سازمان ویژه نیاز دارند.
ب) حــوادثــی کــه ب ــرای مقابله بــه اخــتــیــارات قانونی وی ــژه و
سازمانهای متعدد نیاز دارند.
سامانه فرماندهی حادثه در مدارس
2
و
متعدد
قانونی
اختیارات
به
مقابله
فرماندهیبــرای
سامانهـوادثــی که
پ) حـ
حادثه ابزاری بوروکراتیک منطقی مانند آنچه اغلب در مطالعات سازمانی به عنوان نظریه مدیریت کالسیک
فرمانده
فرماندهی حادثه
عملیات ،سامانه
مدارسبرهم دارای
متعدد نیاز
نظرنهای
درسازما
نظر
هستند .[4].از
تدارکات است
برنامهریزی و
دارند ..عنصر مهم دیگر سامانه فرماندهی حادثه تمرکز
است][0
گرفته شده
و مسئولین هر یک از بخشهای سامانه فرماندهی حادثه مدرسه
نمونه چارت سازمانی سامانه فرماندهی حادثه در شکل شماره
همخوانیبه
بیشترینبود و نیاز
متمایز آمده
ی
ها
ن
مکا
از
آن
منابع
اغلب
که
بود
شده
سامانه برای آتشسوزی جنگلها ساخته
تاریخ در اوایل این
به گونهای انتخاب شدهاند که سابقه آنها
 2قابل مشاهده است[.]5
جالبیت
نکته هدای
کنترل و
خدمات راامدادی
وظایفن موفقی
نشانی کسب ببایشتری
شجهت
گستردهآتبه
اصلبود.
بسیار7مهم
هماهنگی درآن
حوادث از «منابع
استدرکه برگرفته
سامانه دارای
این
داشته وباشد.
ارائازه بخشها
سازمانیتهردریک
3
بالقوه »
موادهای
زاتو وبحران
حوادث
است[.]6
مشاهده
سامانهباقابل
در این
عمومیی
اطالعات مدلها
مسئولیتتحقیق،
است،توسعه و
زمان و
گذشت
گرفت .اما
استفاده قرارکهمی
مورد
مصرفی)
مقابلهی،باتجهی
برای انسان
کالیفرنیاروی
منابع (نی
بر ایــن اســاس ایــن مفاهیم هفتگانه به ترتیب شامل مــوارد زیر
است که این مهم بر عهده معلم ادبیات فارسی است؛ زیرا معلم
گوناگونی برای سازمانهای متفاوت و حساس طراحی شد .البته باید توجه داشت که این سامانه به شکلی طراحی شده که برای
میشوند )1 :استانداردسازی  )2ویژگی عملکردی  )3اداره کردن
مربوطه نحوه مناسب ادای کلمات در زمانها و مکانهای مقتضی
کنترل به)4پاسخگو
حوادث قادر
انواع
است )5.فرمان واحد  )6مدیریت
ییواحد
یکپارچگی
دامنه قابل
را به نحو مطلوبی میداند .به طور مثال اگر حادثهای رخ داده
اهداف  )7مدیریت منابع جامع[.]7
باشد ،این معلم هیچگاه از این حادثه به عنوان بحران نام نخواهد
الف) حوادثی که برای مقابله به اختیارات قانونی ویژه و سازمان ویژه نیاز دارند.
ایــن اصــول اساسی ساختار فرماندهی حادثه در دهــه 1970
برد .این سامانه مانند سایر نمونهها برای قسمت فرماندهی و هر
دارند.
از
ی
ن
متعدد
ی
ها
ن
سازما
هایویژه و
قانونی
اختی
مقابله
کهوبرای
حوادثی
ب)
گوناگون
اراتروش
اما به
پیدابهکرد؛
گسترش
گرفت
میالدی شکل
یک از بخشها قبل ،در هنگام و پس از بحران شرح وظایفی را در
ی] و []9
قانون[10
بوناچینی
مقابلهمدبهتها
بعدبراازیگذشت
پ)میشد[
انجام
مختصر مجال آن نیست؛ اما به جهت کسب
دارد که
نظر
این دارند.
متعدددر نیاز
های
متعدد وبا سازمان
اختیارات
حوادث8ی].که
4
تجدیدنظر در ساختار محدوده آتش و تأثیرات آن بر فرماندهی
اطالعات بیشتر به کتاب مقدمهای بر سامانه فرماندهی حادثه در
است
مشاهده
چنین شماره زیر
یکشکل
حادثه در
فرماندهی
سامانه
سازمانی
نمونه
حادثه برای
مدیریت
ساختار
چارتکارگیری
نسبت به
حادثه
].[0شکل زیر نمونهای از ساختار کالسیک
شود.
مراجعه
قابلبحران
مدیریت
سیستمهایی اقــدام کــرد .بنابراین تمامی نقاط عملکردی یک
سامانه فرماندهی حوادثه به وضوح درک میشود که این سامانه
دارای یک روند ارتقاپذیر بر اساس تحقیقات علمی و عملکردی
در حوزههای مرتبط بوده و به مرور زمان نسخههایی بهبودیافته
از خــود را جهت تثبیت شرایط بحرانی در موقعیتی قابل قبول
ارائــه داده اســت .طبق نتیجه بهدستآمده از تحقیق جنسن و
تامپسون[ ]11سامانه فرماندهی حادثه عالوه بر داشتن جذابیت
قــادر به انجام تمام واکنشهای خود نبوده و باید مجموعهای
از شرایط پیچیده و گوناگون قبل از حادثه انجام گیرد تا سیستم
طراحیشده قابلیت عملگرایی خود را حفظ کند .همچنین این
محقق تأ کید دارد بــر پوشش ضعفها در ایــن سامانه تــا بهبود
عملکرد در آن به شکلی شیوا صــورت پذیرد[ .]11این سامانه به
منظور فرماندهی ،کنترل و هماهنگی نهادهای جداگانه همزمان
با فعالیت آنهــا در جهت هدفی مشترک بــرای مدیریت یکپارچه
حوادث طراحی شده و بر اساس  5محور عملکردی پایه ریزی شده
که شامل فرماندهی ،پشتیبانی عملکردها ،امور مالی ،امور اجرایی و
برنامهریزی میشود[.]12
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فرماندهی
حادثه همراه
فرماندهی حادثه
چارت
نمونه
نمایی از
شماره ،2
تصویر تصویر
حادثه) حادثه)
فرماندهی
سامانهسامانه
منابعمنابع
(مرکز(مرکز
همراهبا بااجزااجزا
سامانهفرماندهی
سازمانیسامانه
سازمانی
چارت
نمونه
نمایی از
شماره ،2

این سامانه دارای  0اصل است که برگرفته از «منابع آتشنشانی کالیفرنیا برای مقابله با حوادث و بحرانهای بالقوه »0است].[6
بر این اساس این مفاهیم هفتگانه به ترتیب شامل موارد زیر میشوند )1 :استانداردسازی  )2ویژگی عملکردی  )0اداره کردن

دامنه قابل کنترل  )4یکپارچگی واحد  )0فرمان واحد  )6مدیریت اهداف  )0مدیریت منابع جامع].[0
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سامانه فرماندهی حادثه یک مدرسه است که تمامی ارکان آن قابل
نسلی ،آب ،هوا و منابع زمین را حفظ کند و آنگونه است که فرآیند
مشاهده است[.]2
توسعه که در آن مصرف منابع طبیعی و زیست محیطی نسل کنونی
در ایران مصوبه مورخه  17فروردین  1382توسط هیئت وزیران
سبب کاهش امــکــان مصرف ایــن منابع توسط نسلهای آینده
با عنوان «طرح جامع امداد و نجات کشور» ضرورت تدوین برنامه
نشود[.]15
6
از طرفی ،رابرت سولو اقتصاددان آمریکایی برنده جایزه نوبل،
مدیریت بحران را مشخص ساخت .طبق مــاده  54این مصوبه
توسعه پایدار و فلسفه آن را بر مبنای حفظ کردن حق انتخاب و
صاحبان یا مسئوالن کلیه مجتمعها یا اماکنی که حداقل یکی از
ظرفیت دسترسی بــه رفــاهــی حــداقــل م ـیدانــد؛ مانند مراقبت از
شرایط زیر را دارنــد ،باید طبق استانداردهای تعیینشده توسط
رفاه نسل کنونی برای نسل آینده .از دیدگاه زا کس توسعه پایدار
ستاد ،گــروه مدیریت بحران را به منظور پیشگیری کلیه مسائل
مستلزم فرآیند تغییر در استفاده از منابع ،هدایت سرمایهگذاریها،
مربوط به مراحل مدیریت بحران آن محل تشکیل دهند[.]13
الف) دست کم  25نفر ساکن یا کارمند داشته باشد.
سمتگیری توسعه فناوری و تغییرات نهادی است که با نیازهای
ب) دست کم در ساعاتی از روز بیش از  25نفر بازدیدکننده
حال و آینده سازگار باشد؛ یعنی صرفهجویی در منابع کمیاب و تدبیر
داشته باشند.
بسیار در استفاده از منابع فراوان و تجدیدپذیر[.]16
در توسعه شهری پایدار یا به عبارتی دیگر توسعه پایدار شهری
پ) دست کم  6طبقه داشته باشند.
در نظام برنامهریزی شهری ایران در چند ساله اخیر به ویژه در طرح
ت) در صورتی که آسیب به ســازه یا عملکرد آن محل برای
کالبدی ملی مورد توجه قرار گرفته است .این توسعه رهیافتی بیشتر
ساکنان مناطق مجاور ایجاد خطر کند.
بــوم شناختی اســت و به طــور مشخص در قالب ابعاد اقتصادی،
بــا تــوجــه بــه اســتــانــدارد ملی یــادشــده تشکیل گ ــروه مدیریت
اجتماعی ،مکانی ،فرهنگی و محیط زیستی متجلی میشود .در
بحران به منظور پیگیری برای مــدارس ضــروری است .این مهم
امکانات
از
تر
ه
بهین
و
تر
ب
مناس
استفاده
نوعی
هدف
فرآیند
این
تمام
داراست،
گوناگون
ملگراییهای
اجراعبه شکل
شدهقابلیت
اجرایی
ساختار
در
همچنین این محقق تأکید دارد بر پوشش ضعفها در این سامانه تا
حفظرا کند.
خود را
قابلیت
طراحی
سیستم
ادهایدر جامعه
هاست.
کنترلتوها و فرص
فرماندهی،محدودی
منظوردرنظرگرفتن
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به سامانه
بحران،
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ایمنی ،پذیرد
مدیریتصورت
شکلی شیوا
مدیریتدر آن
سامانهعملکرد
بهبود
شهری ما بــدون توجه به ایــن رویکرد مهم به ویــژه در شهرهای
حادثه و یا غیره که هر کدام دارای مزایایی هستند؛ اما تأ کید سامانه
پایه
مدیریت یکپارچه حوادث طراحی شده و بر اساس  0محور عملکردی
همزمان با فعالیت آنها در جهت هدفی مشترک برای
بزرگ ،شاهد هدررفتن شدید منابع اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
فرماندهی حادثه به طور معمول برای تسهیل در  5حوزه عملکردی
بسترسازیریزی
اجرایی و برنامه
عملکردها،هامور
فرماندهی،
شامل
مهم شده که
ریزی
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ـور مالی و اج
پشتیبانی ،امـ
فرماندهی،
راهگشای زمینههای مثبت برنامهریزیها از جمله برنامهریزی
تجهیزات است[.]14
مدارس
در
حادثه
سامانه فرماندهی
شهری باشد[.]17
5
توسعه پایدار
مدرسه
فرماندهی
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اقتصادی و مدیریت توسعه جای خود را باز کرده است ،اما برداشت
است و با ایجاد تغییراتی به دنبال رشد و شکوفایی فرصتهاست؛
در این سامانه قابل مشاهده است ،مسئولیت اطالعات عمومی است که این مهم بر عهده معلم ادبیات فارسی است؛ زیرا معلم
خبرگان از مفهوم دیدگاههای کنونی بهکلی متفاوت است .برخی
به نحوی که آیندگان هم قادر به بهرهمندی از این تغییرات باشند.
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ا
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مفهوم فلسفی توسعه پــایــدار در اواس ــط دهــه  70توسط سازمان
فرهنگی و اقتصادی بیش از پیش حائز اهمیت اســت .تالشها
یک از بخشها قبل ،در هنگام و پس از بحران شرح وظایفی را در نظر دارد که در این مختصر مجال آن نیست؛ اما به جهت کسب
یونسکو ارائه شد که توسعه پایدار ،توسعهایست که نیازهای امروز
به جهت اصالح و بهبود ساختار سامانه فرماندهی حوادث یکی از
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ه
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شکل
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تمامی ارکان آن قابل مشاهده است].[2
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در ایران مصوبه مورخه  10فروردین  1022توسط هیئت وزیران با عنوان «طرح جامع امداد و نجات کشور» ضرورت تدوین
برنامه مدیریت بحران را مشخص ساخت .طبق ماده  04این مصوبه صاحبان یا مسئوالن کلیه مجتمعها یا اماکنی که حداقل
یکی از شرایط زیر را دارند ،باید طبق استانداردهای تعیینشده توسط ستاد ،گروه مدیریت بحران را به منظور پیشگیری کلیه

و فرهنگی جلوگیری به عمل میآید و مدلی تثبیتشده از توسعه
پایدار به شکل مدون و اساسی شکل میگیرد.

مدیریت ایمنی

روش تحقیق
این پژوهش از نوع تحلیل محتواست که روش شناسی آن
کیفی اســت .بدین منظور ابتدا از طریق مطالعات کتابخانهای
مفاهیم اســاســی بــرای توسعه پــایــدار ،مدیریت ایمنی و سامانه
فرماندهی حوادث تدوین شده و سپس اطالعات مرتبط با موضوع از
بررسی اسناد و مدارک ،منابع مکتوب و غیرمکتوب مانند نشریات،
مقاالت ،روزنامههای منتشرشده در زمان سانحه ،مشاهدات عینی،
برداشتهای میدانی و تجزیهوتحلیل شرایط مدارس استخراج شده
است .برای تجزیهوتحلیل داده و اطالعات گردآوریشده از روش
درخت خطا جهت برآورد نقص اصلی این سامانه استفاده شده و در
نهایت با تطبیق اطالعات حاصل از تجزیهوتحلیل درخت خطا با
موارد حاصلشده از برداشتهای نظریه به تلفیقی از تجزیهوتحلیل
اطالعات میدانی و اسنادی دستیافته شد.
تجزیهوتحلیل درخت خطا در سامانه فرماندهی حادثه مدارس
یش ــده از
در ایــن مطالعه ،بــا اس ـتــفــاده از اطــاعــات گ ــردآور 
مقاالت و دیگر تحقیقات منتشرشده در نشریات و همچنین برسی
ارزیابیهای میدانی توسط محققین و بازدید از مدارس شهرستان
شهریار اختاللهای موجود در ساختار سامانه کشف شد .پس از
کشف با بهکارگیری روش درخــت خطا واقعه اصلی تحت عنوان
خطرات تهدیدکننده برای سامانه فرماندهی حوادث تعیین شد.
بدین منظور که اگر هر کدام از نقصهای کیفی درنظرگرفتهشده در
زیرسیستمهای درخت خطا برای این سامانه بروز کند ،سامانه قادر
به عملکرد مطلوب نیست و در این حالت خطای سیستم منجر به
توقف حرکت اصلی سامانه میشود.
وقایع اولیه وقایع نهایی هستند؛ به عبارت دیگر ،مطالعات
بیشتری روی آنهــا انجام نمیگیرد .بــرای مثال ،دایــره یا واقعه
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مدل تازه طراحی ساختار توسعه پایدار و مدیریت ایمنی در
سامانه فرماندهی حوادث مدارس

مدیریت ایمنی بــه کنترل سامانه محور عملکرد کارکنان،
مــاشــیـنآالت و محیط فیزیکی گفته مـیشــود .منظور از کنترل،
پیشگیری و انــجــام اصــاحــات بــر روی شــرایــط ناایمن اســت .در
واقــع به نحوه عملکرد بــرای ایمن ساختن مدیریت ایمنی گفته
میشود[ .]18ایمنی در فرهنگ لغت وبستر به معنای شرایط عاری
از خطر معنا شده و دربرگیرنده مجموعه تمهیداتی است که بهجهت
جلوگیری از بروز آثار و عوارض نامساعد جانی و مالی حوادث صورت
میگیرد [ .]19ایمنی در یک سیستم به عنوان یک بخش کیفی
از آن سیستم تعریف میشود که به سیستم اجــازه میدهد تحت
شرایط از پیش تعیین شده و با حداقل خسارت ناشی از حادثه عمل
کند.
هــدف از ایــن تحقیق ،بــررســی ضعف و چــالـشهــای سامانه
فرماندهی حادثه اســت که از طریق روش کیفی تجزیهوتحلیل
درخــت خطا بهدست مـیآیــد .پس از ایــن بررسی با آشکار شدن
مشکالت مــطــرح ،تــاش بــر پــوشــش آنه ــا بــه وسیله بهکارگیری
راهکارهایی از مفاهیم مدیریت ایمنی به جهت یکپارچهسازی و
ایجاد مدلی توسعه پایدار برای ارائه یک سامانه فرماندهی حادثه
با قابلیت اطمینان باالتری برای مدارس است .در این تحقیق به
بررسی و ارائه راه حل درباره بحرانهای پیش رو در ساختار سامانه
فرماندهی حوادث مدارس پرداخته شده و به دنبال ایجاد الگویی با
ساختاری نو به منظور فراهم آوردن شرایط توسعه پایدار در سامانه
فرماندهی حــوادث اســت .بنابراین در ایــن سامانه پــرت اصلی از
دست دادن زمان و منابع در دسترس است که اغلب تالشها برای
تسلط پیدا کردن بر طراحی سازمانی است و شامل مواردی از قبیل
عناوین ،موقعیتها ،مسئولیتها و آموزش الزم برای پاسخهای
اضطراری و عملکرد سازمانی میشود[ .]22 ،21 ،20نکته قابل
بحث درباره طراحی ساختار با قابلیت تازه در این است که به منظور
رسیدن به یک نمونه با ارزش و دقیق باید الگویی طراحی شود که از
نظر زمانی دارای کمترین پرت باشد .ساختار توسعه پایدار به دنبال
تمرکز به ایجاد نگرشی تازه و نظام مند در سامانه فرماندهی حادثه
مدارس است تا اشتباهات و خطاهای پیشین در این سیستم تکرار
نشود و توسعهای همه جانبه و متوازن رقم بخورد .طراحی ساختار
توسعه پایدار برای سامانه فرماندهی حادثه مدارس باعث ایجاد
سازوکار افزایش کیفیت زندگی انسانهای حال و آینده با ارتقای
ایمنی را موجب میشود و پایداری در فعالیتهای ایمنی را تثبیت
میکند .روش تحقیق بدین شکل است که خطاهای موجود در
سامانه فرماندهی حوادث برای مدارس را با فرآیند تجزیهوتحلیل
درخت خطا نمایش میدهد که از طریق بررسی میدانی در مدارس
شهرستان شهریار و بررسی ضعفهای ساختاری از طریق مطالعات
کتابخانهای بهدستآمده است .نتیجه آن ارائه مدلی ساختاری
بر اساس توسعه پایدار برای سامانه فرماندهی حوادث در مدارس
است که قابلیت اطمینان به سامانه را افزایش میدهد و منجر به

تثبیت پایداری در فعالیتهای ایمنی میشود .بدین معنی که برای
مهار بحران در مدارس ،مدیریت و فرماندهی به شکلی درست اجرا
خواهد شد .یکی از مشکالت اساسی مطرح در این سامانه نحوه
تصمیمگیری در زمان برخورد با حادثه است که پیچیدگی در ساختار
تصمیمگیری دچار ایجاد تردید در نوع انتخاب در زمان پاسخ به
بحران میشود .این اساسیترین مشکل در فرماندهی یک حادثه
است؛ زیرا تصمیمگیری و انتخاب جزء اصلی ترین شاخصهای
فرماندهی بهویژه در فرماندهی حادثه هستند .سپس با استفاده از
روش تجزیهوتحلیل درخت خطا به معرفی دیگر خطاهای کیفی
این سامانه به شکل درختی پرداخته شد که بروز هر کدام منجر
به پیچیدهتر شدن فرآیند تصمیمگیری در این سامانه میشود .بر
این اساس طبق نتیجه حاصل از این تحقیق میتوان یک ساختار
مفهومی نو را طراحی و ارائه کرد که مفهوم توسعه پایدار را با ساختار
سامانه یکپارچه میکند .در واقع با ارائه ساختار مدل مفهومی بومی
توسعه پایدار در سامانه فرماندهی حادثه مدارس نسبت به افزایش
ایمنی و قابلیت اطمینان این سامانه اقدام شده است .همچنین
کوشیده شده که نقاط ضعف در ساختار تصمیمگیری و انتخاب به
شکل چشمگیری کاهش پیدا کند.

اصلی خطایی را تشریح میکند که ب ه خودی خود یک واقعه آغازگر
است و هیچگونه ورودی درخت خطا ندارد.
تمام عالئم و مفاهیم اشکال درخت خطا موجود در جداول باال
نشان داده شده است .این تکنیک مدلی نمادین به شکل درختی
است که از باال به پایین تولید شده و رویدادهای خطرناک را نشان
میدهد[ .]23در این روش محاسبات منطقی و استانداردها به
محققین کمک میکند تا احتمال وقوع واقعه اصلی تعیین شود.
ایــن مــدل تحلیلی خطاهای سیستم کــه منجر بــه واقــعــه اصلی
میشود را ذکر میکند .اما برای تمام نقصهای احتمالی سیستم
یا عوامل احتمالی نیست ،بلکه فقط خطاهای قابل قبول ارزیابی
میشوند.
7
روش آنالیز درخت خطا ( )FTAیکی از قویترین ابزارهای
تجزیهوتحلیل فرآیند ایمنی سیستم در هنگام ارزیابی سیستمهای
دقیق و پیچیده است .بهدلیل استفاده از روش قیاسی (رسیدن
از کل به جزء) بهکارگیری روش آنالیز درخت خطا میتواند منجر
به بروز رویدادهای مطلوب یا نامطلوب در سطح سیستم شود .با

ساخت درخــت خطا که نشاندهنده کلیه رویــدادهــای الزم برای
وقوع رویداد اصلی خواهد بود ،تجزی هوتحلیلگر میتواند از آن برای
تشکیل پایههای یک برنامه پیشگیری از بروز حوادث نامطلوب
هم استفاده کند .همچنین میتوان در طول فاز عملیاتی هم برای
تعیین ماهیت رویــدادهــای مطلوب یا نامطلوب ناشی از فعالیت
سیستم استفاده کرد .در این تحقیق از این روش به منظور بررسی و
بهدست آوردن خطاهای کیفی موجود در سامانه فرماندهی حادثه
در مدارس استفاده شده که در شکل زیر قابل مشاهده است.
آنالیز درخت خطا روشی گرافیکی رایج است که برای مهندسی
قابل اطمینان و مهندسی ایمنی سیستم ،هر دو به کار میرود .این
روشی قیاسی بسیار قدرتمند و ابزار آنالیز کیفی محسوب میشود
که میتواند به صورت کمی هم تبدیل شود .البته در این تحقیق
به صورت آنالیز کیفی مورد استفاده قرار گرفته که تمامی عوامل
شناساییشده از منابع مطالعاتی و تحقیقات علمی کسب شده
اســت .روش گــردآوری اطالعات مطالعات کتابخانهای بــوده و با
ایجاد تمرکز و جمعآوری عوامل کیفی خطا برای سامانه فرماندهی
جدول  ،1عالئم واقعه اولیه

واقعه اولیه – خطای آغازگر اصلی که نیازی به توسعه بیشتر ندارد.
واقعه شرطی – محدودیتها و یا شرایط ویژهای که برای هر عالمت منطقی به کار میرود.
واقعه خارجی – یک واقعه که به طور طبیعی انتظار وقوع آن میرود.
جدول  ،2عالئم واقعه واسطه
واقعه واسطه – یک واقعه خطا که به دلیل یک یا چند عامل قبلی و زمینهساز که در طی عالئم منطقی اثر میکنند ،رخ میدهد.
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عالئمبا ساخت درخت خطا که نشاندهنده کلیه
مفهومشود.
،3ستم
جدولسی
میتواند منجر به بروز رویدادهای مطلوب یا نامطلوب در سطح
رویدادهای الزم برای وقوع رویداد اصلی خواهد بود ،تجزیهوتحلیلگر میتواند از آن برای تشکیل پایههای یک برنامه پیشگیری
دهند.
فازمی
هنگامی رخ
خروجی
کند –.یک
از بروز حوادث نامطلوب هم استفاده AND
رویدادهای مطلوب یا
ورودیماهرخیت
خطاهاییین
تمام برای تع
که هم
دهداتی
عملی
توان کهدر طول
خطایمی
همچنین

نامطلوب ناشی از فعالیت سیستم استفاده کرد .در این تحقیق از این روش به منظور بررسی و به دست آوردن خطاهای کیفی
 – ORیک خطای خروجی که در صورتی که حداقل یکی از خطاهای ورودی رخ دهند ،ایجاد میشود.

موجود در سامانه فرماندهی حادثه در مدارس استفاده شده که در شکل زیر قابل مشاهده است.

مدل تازه طراحی ساختار توسعه پایدار و مدیریت ایمنی در
سامانه فرماندهی حوادث مدارس

تصویر شماره  ،4نمایی از درخت خطا برای سامانه فرماندهی حادثه

تصویر شماره  ،4نمایی از درخت خطا برای سامانه فرماندهی حادثه
آنالیز درخت خطا روشی گرافیکی رایج است که برای مهندسی قابل اطمینان و مهندسی ایمنی سیستم ،هر دو به کار
میرود .این روشی قیاسی بسیار قدرتمند و ابزار آنالیز کیفی محسوب میشود که میتواند به صورت کمی هم تبدیل شود .البته
در این تحقیق به صورت آنالیز کیفی مورد استفاده قرار گرفته که تمامی عوامل شناساییشده از منابع مطالعاتی و تحقیقات
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جدول  ،4عناوین درخت خطا برای سامانهC2
فرماندهی حادثه
1-0-0
C0
عنوان
شماره
مطلوب1-)0
مخاطرات موجودC4در سامانه فرماندهی حادثه ( نقص عملکرد -4
1

کد

X
A
A1
B
B1
B2
B3
B4
C
C1
C2
C3
C4
D
D1
E
E1
E2

1-1
1-1-1
1-2
1-2-1
1-2-2
1-2-3
1-2-4
1-3
1-3-1
1-3-2
1-3-3
1-3-4
1-4
1-4-1
1-5
1-5-1
1-5-2

زمانی
تلف کردن وقت
D
1-4
ارتباطی
عدم دس
1-4-1
D1
نا هماهنگی برنامهها
E
1-0
نقص ارتباطات در هنگام مأموریت
1-0-1
E1
ناسازگاری و بیثباتی
ض
1-0-2
E2
عدم کفایت
مدیریتی
نظریه و محاسبات یکپارچه نبودن در تخصیص منابع
ارزیابی نادرست از شرایط اضطراری
حوادث)) اجتماع دو یا چند واقعه را نشان میدهد؛ عالمت
عالمتبه((OR
خألن
در معادالت و قوانی
جبریقابل اتکا
اطالعات
حادثه
برخورد با
تشخیص روش
سامانه عملکرد مطلوب را نداشته باشد و دچار
اینکه
درستبرای
شماره 4
عدمدر شکل
یا چند واقعه است.
مالی
حالتهای  A, B, C, D, Eرخ دهند .در قانون جبری میتوان آن را به صورت زیر نمایش داد.
عدم دسترسی به منابع مالی
اجرایی
X=A+B+C+D+E
قابلیت اطمینان
استکاراز A :برابر با  Bاجتماع  Cاست.
عبارتانجام
بیانی مشابه برای این نظریهضمانت

)(X=A∪B∪C∪D∪E

جدول  ،5احتمال وقوع خطاهای درخت خطا
E
0،17

D
0،085

یکپارچه ن
ارزیابی ناد
خأل اطال
عدم تشخیص

C
0.33

B
0.33

A
0.085

خطا
احتمال وقوع

در بخش زیر سیستم ارتباطی درخت خطا ممکن است که دو مؤلفه  B1و  B2با هم دیگر رخ دهند

شود.
نوشته می
جبری به صورتدر زیر
حــوادث مــدارس اقــدام شده اســت .در این روش ابتدا یک واقعه
ارتباطی درخت خطا ممکن است که دو
سیستم
بخش زیر
اصلی در نظر گرفته میشود ،آنگاه از ایــن واقعه شاخههایی به
مؤلفهB1و  B2با هم دیگر رخ دهند تا  Bحاصل شود که در قانون
B=B1×B2
جبری به صورت زیر نوشته میشود.
طرف پایین منشعب میشوند که خطاهای موجود در سیستم را
B=B1×B2
روش نظریه مجموعه  Bبرابر با  B1اشتراک  B2است.
فهرست میکنند و به واقعه اصلی هم مربوط هستند .با این و در
شمـاره نوزدهم
و در نظریه مجموعه  Bبرابر با  B1اشتراک  B2است.
کارشناس به صورت روشمند تمام وقایع موازی ،به دنبال هم و یا
بهار و تابستان
(B=B
B
)
ترکیبی از هردو را که باعث وقوع حادثه اصلی میشوند ،فهرست
)(B=B11∩B22
1400
چندین راه حل برای حل درخت خطا وجود دارند ،اما در اینجا
میکند[ .]18عناوین مورد بررسی در درخت خطا هم در جدول زیر
دوفصلنامه
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روش تعویض باال–پایین و نوشتن
اینجا از
دارند ،اما
درخت
روشبرای
چندین راهازحل
حلباال–
تعویض
به طور واضح قابل مشاهده است.
اصلی به
جبری ازدرواقعه
وجودروابط
خطانوشتن
پایین و
نوشت:نوشت:
توانمیتوان
پایین
طرفمی
به طرف پایین
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نظریه و محاسبات

X = A +A =BA+1 C + D + E

B = B1 + B2 + B3 + B4

A = A1

C = C1 + C2 + C3 + C4

B = B1D+=BD21 + B0 + B4
E = E1 + E2

سناریوC = C1
صورت +زیر+ C2
C0 + C
دوباره با استفاده از روابط جبری ،میتوان4به

+0 +4BB0 +4 B4
=1 B+2B0+B1+B+2 B+0B4+B2 B
B = BB1=+BBB=1 2+BB+B
A =AA=1 AA=1 AA=1 A1

+CDE+++CDE++DE + E
+++B
X = XA=+XAB=++XABC=+++ABCD

چندین
برای راه
چندین راه
چندین راه
چندین راه
حلحل
حل
حل
حل
برای
برای
برای
حل
حل
حل
درخت
درخت
درخت
درخت
خطا
خطا
خطا
خطا
وجودوجود
وجود
وجود
دارند
دارند
دارند
،
،
دراما
دارند،دراما
دراما
اما
در
اینجا از
اینجا از
اینجا از
اینجا ،از
روش
روش
تعویض
تعویض
باال
روش–باال
روش باال
باالو–
تعویضو–
تعویض–
پایین
پایین
پایین
پایین
نوشتنو
نوشتنو
نوشتن
نوشتن
روابط
روابط
جبری
جبری
جبری
اصلیاز
جبری از
روابطاز
روابطاز
واقع
واقعه
واقعه
واقعه ا
اصلی
پایینبه
طرف به
به به
طرف
پایین
پایین
می
پایین می
طرفمی
طرفمی
توان
توان
توان
توان
نوشت:
نوشت:
نوشت:
نوشت:

نهایی خطا را نوشت که منجر به واقعه اصلی میشود.

D = D1

)X = (A1) + (B1+ B2+ B3 + B4) + (C1 + C2+ C3+ C4) + (D1

E+=(EE1 1++EE2)2

با استفاده از سناریو نهایی میتوان گفت که میزان احتمال
یشــده بــه صــورت
وقــوع هــر خطا بــا توجه بــه رابـطــه جبری بــررسـ 
جدول 5است.
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در معادالت و قوانین جبری عالمت (( ))ORاجتماع دو یا چند
واقعه را نشان میدهد؛ عالمت (( ))ANDبیانگر اشتراک دو یا چند
واقعه است .در شکل شماره  4برای اینکه سامانه عملکرد مطلوب
را نداشته باشد و دچار نقص شود ،نیاز است یکی از حالتهای A,
 B, C, D, Eرخ دهند .در قانون جبری میتوان آن را به صورت
زیر نمایش داد.
X=A+B+C+D+E
بیانی مشابه بــرای ایــن نظریه عبارت اســت از A :برابر با B
اجتماع  Cاست.
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یک مجموعه برشی جمع وقایع پــایـهای اســت که منجر به
واقعه اصلی میشود و این مجموعه حداقل کوچکترین جزئی است
که ا گر همگی آنها رخ دهند ،باعث وقوع حادثه اصلی خواهند شد.
یک مجموعه برشی حداقل تکجزئی بدین معنی است که اگر آن
جزء دچار نقص شود ،واقعه اصلی رخ خواهد داد .در تحلیل باال
پرانتزهایی در دور مجموعههای برشی قرار داده شده است .ا گر
اجزای نشاندادهشده در درون پرانتزها دچار نقص شوند ،سیستم
دچــار نقص خواهد شد و در ایــن سیستم تــعــدادی از نقصهای
تکنقطهای وجود دارد.
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سامانه فرماندهی حوادث مدارس

این سامانه دارای دو ویژگی شاخص است که شامل کاربرد
گسترده و ساختار انعطافپذیر میشود .این دو ویژگی به محققان
اجــازه میدهد که بــرای این نوع از سامانه به دنبال مدلی برای
توسعه ابــعــاد عملکردی آن باشند .ایــن تحقیق بــا بـ ــرآوردی از
احتماالت نقصی در ساختار عملکردی این سامانه در هنگام بحران
چالشهایی را پیدا کــرده که از نظر مدیریت و فرماندهی حادثه
دارای اهمیت ویژهایست .این چالشها به شرح زیر هستند:
 .1ارائــه گــزارش به یک ناظر یا سرپرست توسط افــراد بیشمار و
متعدد.
 .2طرح ساختارهای متفاوت سازمانی مقابله در شرایط بحرانی.
 .3خأل اطالعات قابل اتکا از حوادث.
 .4ارتباطات ناسازگار و ناکافی.
 .5خأل ساختاری برای برنامهریزی هماهنگ و جامع بین مؤسسات
و ادارات متنوع برای مقابله با شرایط بحرانی.
 .6ضمانت اجرایی نامشخص و نامطمئن.
طبق تحقیقات پلیس فدرال و سازمان آتشنشانی کالیفرنیای
جنوبی در جلسهای که به منظور ارزیابی عملکرد وا کنش اضطراری
تشکیل شــده بــود ،دلیل تعلل و عــدم وا کنش به موقع نیروهای
عملکننده مورد ارزیابی قرار گرفت و تصمیم اعضا بر این بود که
سامانهای دارای سادگی و قابل استفاده در ادارات طراحی شود .این
ً
سامانه با عملکردهای کامال متفاوت در سطوح مختلف استفاده شد
.طی گذر زمان و با کسب تجربیات ذیقیمت در حوادث متنوع به
تدریج ساختار سامانه فرماندهی حادثه تکامل یافت و قسمتهای
جدیدی که در ساختار در نظر گرفته نشده بود ،به عنوان بخش
مکمل در سامانه شکل گرفت .البته بخش مدیریت عملیات ثابت
کرده که این بخشها مورد نیاز این نوع از سامانه است و به تدریج
در سامانه اضافه شد .این تکامل از شکل  4قسمتی خود به شکل 8
قسمتی درآمد و به  3قطب .1 :فرماندهی  .2کارکنان فرماندهی.3 ،
کارکنان ارشد و واحدی مجزا تحت عنوان واحد امنیت که در برخی
ساختارها با واحد ایمنی ترکیب شد  ،تقسیم شد .الزم به توضیح
است که بخشهای اصلی سامانه فرماندهی حادثه به فراخور نیاز
خود و استانداردهای مربوطه دارای واحدهایی است .هر بخش
دارای  2جانشین است (جانشین  1و جانشین )2که در صورت تأخیر
در انجام اقدامات توسط مسئول باالدست یا فقدان مسئول باالتر
جانشینها انجام فعالیتها را پیگیری خواهند کرد .بهکارگیری

سامانه در سایر فعالیتها به غیر از مقابله در حال بررسی و گذراندن
مراحل تکمیلی خود است]2[ .

پیچیدگی سیستم ساختاری در تصمیمگیری
یــک ســامــانــه 8و یــا یــک سیستم دارای یــک شکل پیچیده
یکنواخت است که از بخشهای مختلف از یک موضوع تشکیل
شــده و به یک برنامه مشترک و یک هــدف مشترک متصل شده
است .یک ساختار 9نحوه قرارگیری بخشها یا اجزای اصلی در یک
مفهوم و یا یک بدنه میتواند باشد[ .]24ساختار یک سیستم،10
قسمتهایی است که آن را تشکیل میدهد و روابــط بین اجزای
آنها را بیان میکند .مهندسین باید ساختار سیستم را به شکل زیر
توصیف کنند:
1.1فهرستی از تمام مؤلفههایی که آن را تشکیل میدهند را
جمعآوری کنند.
2.2نحوه اتصال بین اجزا را مشخص کنند.
3.3هر بخشی از رفتار کلی سیستم توسط یکی از اجزا انجام
میشود [.]25
یکی از مهمترین اهمیتهای مهندسی سیستمهای پیچیده
در تغییر کــردن تکنیک و اقتصاد اسـ ــت[ ]25کــه باعث داشتن
فناوری باال ،افزایش بهرهوری باال و کیفیت باالیی میشود[.]26
اهمیت مهندسی سیستمهای پیچیده خود منجر به نشان دادن
مــیــزان اهمیت اسـتــفــاده از مهندسی سیستمهاست .اطــاعــات
مهندسی سیستمها باید به مدلهای گوناگون ملی و با دیدگاههای
مهندسی تغییر داده شوند که با بست دادن نسبت به تجربههای
قبلی قابل اصالح است .یکی از بیشترین سرمایهگذاریهای بحرانی
برای هر ملتی مهارتها و فرهنگ صنعتی آن مردم است[ .]27با
استفاده از مهندسی سیستمها و گسترش تکنیکهای مدلسازی
در تعریف سیستمها میتوان به پر کــردن شکافهای موجود در
هر نوع از سیستم پرداخت .اما هدف از مدلسازی ،کاهش زمان
و تالشهای اضافی توسط روشهــای مهندسی شده که در یک
چرخه زمان طراحی شده است .از مدلسازی برای بررسی اطالعات
به منظور انطباق و تکمیل استفاده میشود که میزان خطا را کاهش
میدهد[ . ]25آنچه در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته ،بر
اســاس مهندسی سیستمها و مــدلســازی ساختاری شکل گرفته
است .برای تنظیم اصالحات در سامانه فرماندهی حادثه مدارس
از مهندسی سیستمها استفاده شده که خروجی آن مجموعهای از
مشخصات است .با یک بررسی از مفهوم مطالب یادشده میتوان
نتیجه گرفت که میزان پیچیدگی در سامانه منجر به پیدایش
مشکالت سیستمی در زمــان بحران و پاسخ اضـطــراری میشود.
ارزیابی نادرست از شرایط اضطراری ،ضعف در هماهنگی برنامه،
ناهماهنگی در تخصیص منابع ،ارتباطات نامناسب در هنگام
مأموریت اجرایی (بارها و بارها نشان داده که بالهای بزرگ نیاز به
هماهنگی بسیاری از سازمانها دارند]7[ ).و عدم استانداردسازی
در طراحی سازمانها برای پاسخ اضطراری از جمله مواردی برای
تأیید پیچیدگی در عملکرد ساختار سیستم است که تصمیمگیری
و رسیدگی بــه اولــویـتهــا بــه عـنــوان چالشی در پیامدهای منفی

یک سیستم با عنوان سامانه فرماندهی حادثه مطرح میشود.
تعریف بومی دولت فدرال از این سامانه بر اساس ضوابط مطرح در
طر حهای عملیات اضطراری است[  .]29 ،28اما در این تحقیق با
بررسی مدلهای اصلی که در طول سالها فعالیت بر مبنای توسعه،
تجربه و تحقیق [ ]26انجام شده ،نسبت به معرفی ضعفهای
تصمیم موجود در ساختار سیستمی آن پرداخته شــده اســت .در
ساختار ارائــه شده در شکل زیر به راحتی میتوان دریافت که به
دلیل پیچیدگی ساختار تصمیمگیری در سامانه هرگونه عملکرد چه
به صورت فردی و یا به صورت ساختار سازمانی افراد را به سمت
تصمیمگیریهای سازمانی پیش خواهد برد .شکل زیر نمایی از
یک حلقه بسته از ریسک جاری در موقعیت تصمیمگیری را نشان
میدهد که در برخورد با حادثه چالشهای جدی را بهوجود خواهد
آورد.
دلیل آن پیدایش ریسکهای تصمیمگیری در زمــان بــروز
حوادث است که مسئولیتها را با خطرهایی مواجه میکند .این
نوع تصمیمگیری دارای انعطاف الزم در برخورد با حوادث نیست
و نیاز به ارتباطگیری با سطوح و ردههای مختلف سازمانی است
که این خود منجر به ایجاد خطاهایی از جمله زمانی ،مدیریتی،
ارتباطی و اجرایی میشود .در این صورت نتیجه بدین شرح خواهد
شد که قابلیت اطمینان به سامانه در برخورد با حوادث کاهش پیدا
خواهد کرد و دلیل اصلی آن وجود خطاهای کیفی در سیستم است
که قبلتر در این مقاله بیان شده است.

توسعه پایدار در ساختار فرماندهی حادثه
شاخصههای توسعه پــایــدار را م ـیتــوان در  4گ ــروه از قبیل
اجتماعی ،اقتصادی ،بنیادی و زیستمحیطی مطرح و بررسی
کرد[ .]31توسعه پایدار فرآیندی است در استفاده از منابع ،هدایت
سرمایهگذاریها ،جهتگیری توسعه فناوری و تغییرات نهادی که
با نیازهای حال و آینده سازگار باشد .در این تحقیق منظور از توسعه
پایدار طراحی ساختاری بومی است که قابلیت برآورد نیازهای حال

و آینده را در فرآیند مدیریت بحران و ایمنی داشته باشد .در این
ساختار تازه با رساندن خطاهای موجود در سامانه به محدوده قابل
قبول عملکرد کیفی سازمانی سامانه اصالح شده و در زمان بحران
به شکل مطلوبی به آن پاسخ داده خواهد شد .این ساختار نو که
در بخش بعد معرفی میشود ،با قابلیتهای مفهومی توسعه پایدار
یکپارچه شده که در این باره در بخش نتایج توضیحات بیشتری
داده شده است.

مدلسازی ساختاری برای سامانه فرماندهی حادثه
مدارس
با توجه به خطاهای بررسیشده در سامانه به منظور عملکرد
یکپارچه تصمیم در مواقع بحرانی ،ساختار تازه طراحی شده تحت
عنوان مدل مفهومی بومی توسعه پایدار در سامانه فرماندهی حادثه
مــدارس به عنوان یک سامانه که دارای احتماالت نقص کمتر و
دارای قابلیت اطمینان بیشتری است ،در نظر گرفته شده است.
در این سامانه خطاهای مدیریت و ارتباط دارای درصد احتمال
وقوع باالتری نسبت به دیگر خطاها هستند؛ زیرا این نوع از خطاها
ریسکهای تصمیم در برخورد با حادثه را جاری میکنند و در بحران
و زمان پاسخگویی به آن پیچیدگی در ساختار تصمیم منجر به بروز
ریسکها میشود که در نهایت خطاها در سیستم نمایان میشوند
و نقص سیستم اتفاق میافتد .بنابراین در ساختار تازه مبنا ایمنی
ارتباط و توسعه پایدار است؛ بدین معنا که نه تنها ارتباط در تمامی
سطوح طــراحـیشــده ،به صــورت مــوازی بهکار گرفته شــده ،بلکه
حلقه انقطاع بین دو مجموعه داخلی (سازمان) و خارجی (مردم)
به حلقه وصل مبدل شده است .در جلد اول کتاب سیستمهای
اطالعاتی در نظریه و عمل نوشته جان ج .برچ و گری گراد نیتزکی
درباره نیروهای یکپارچهکننده و فواید یکپارچگی نوشته که برای
آنکه یکپارچگی سازمانی تحقق یابد ،باید میان ادارات و عملیات
مختلف و ادارات کــل گــونــا گــون و میان هــر آن چیز دیـگــری که
میتوان تصور کرد ،ارتباط برقرار شود.

دلیل آن پیدایش ریسکهای تصمیمگیری در زمان بروز حوادث است که مسئولیتها را با خطرهایی مواجه میکند .این نوع
تصمیمگیری دارای انعطاف الزم در برخورد با حوادث نیست و نیاز به ارتباطگیری با سطوح و ردههای مختلف سازمانی است که
این خود منجر به ایجاد خطاهایی از جمله زمانی ،مدیریتی ،ارتباطی و اجرایی میشود .در این صورت نتیجه بدین شرح خواهد
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اساس برای مدل ارائهشده در شکل زیر ،مهندسی سیستمها و مدلسازی ساختاری است؛ زیرا موفقیت آن بستگی به نوع
طراحی آن دارد و تالش در طراحی مدلی پویا بوده است .ساختاری همگام با توسعه پایدار و ایمنی که نقاط ضعف و نقصها در
آن پوشش داده شده است.
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اساس برای مدل ارائهشده در شکل فوق ،مهندسی سیستمها
خطاهای کیفی و اهمیت وقوع آنها هشداری جدی در حوزه
و مــدلســازی ساختاری اســت؛ زیــرا موفقیت آن بستگی بــه نوع
 .1افزایش قابلیت اطمینان به سیستم و ایمنی
عملکرد برای سامانه فرماندهی حادثه مدارس بود که در صورت
طراحی آن دارد و تالش در طراحی مدلی پویا بوده است .ساختاری
مسئولیت
سیستم از
آنترین جزء
بزرگ
صتا
جزء
کوچک
یکپارچگی
ساختار این سیستم میتوانست تا حد
نظرو اصالح
هشدار
توجه به این
ها در
ترینو نق
ضعف
بین نقاط
ایمنی که
قابلیتپایدار و
 .2توسعه
همگام با
است.منابع و بهینهسازی زمان
هماهنگی
پوشش .0
قابل قبولی قابلیت اطمینان از سیستم را باال برد .بیشتر رویکردهای
داده شده
اتخاذشده به طراحی مدل توسعه پایدار و مدیریت ایمنی در حل
از جمله ویژگیهای آن نسبت به الگوی پیشین میتوان به
شد.تدوین
مدارس
در
حادثه
فرماندهی
و
مدیریت
منظور
به
که
شده
باال
کرد:عوامل یادشده منجر به طراحی ساختار
تمامی
چالش تصمیمگیری در این نوع از سامانه اختصاص داده
مجموعاشاره
درموارد زیر
نــتــایــج پــژوهــش نــشــان م ـیدهــد کــه عـلــی رغ ــم ت ــاش بــرای
است.ایمنی
سیستم و
اطمینان به
منظور
قابلیتبرای آن
افزایشکاربرد
شده و.1دارای
ارائــه و ایجاد طــر حهــای توسعهمحور به جهت عملکرد مطلوب
 .2قابلیت یکپارچگی بین کوچکترین جزء تا بزرگترین جزء
ـادی وکه
گرفتهـمـشده
اضطراریشـدر
واکنش
نظراین
واقع
در
نظرـیــان مـتـ
ـت ســالـ
در طــول گــذ
واحدهایحــادثــه
هدایتـرمــانــدهــی
ساختاری انعطافپذیر به منظور جمعآوری منابع سوــامــانــه فـ
مسئولیت
سیستم از
سامانه هنوز
خطوطـن نــوع از
تمامیساختار ایـ
مکرر6در) تغییر
(تصویرهای
برنامهریزی
سازی زمان
هماهنگی منابع و
قابل .3
نمایانگر
استفادهشده
شماره
خطرات است .در ساختار ارائهشده
بهینهانواع
برخورد با
انطباق برای
نیاز به تالش برای تکمیل و تکامل ساختار آن الزم است .بر اساس
در مجموع تمامی عوامل یادشده منجر به طراحی ساختار باال
ارتباطات هستند و نشاندهنده میزان سرعت پاسخگویی در زمان بحران با تمام سطوح و الیههای مختلف سیستم هستند که
یافتهها در بررسی میدانی بهعملآمده از منطقه شهرستان شهریار
شده که به منظور مدیریت و فرماندهی حادثه در مدارس تدوین
باشد،بابه
باالتر
سطوح
با
ارتباطی
ضرورت
اگر
نیاز
زمان
در
بنابراین
است.نشان داده شده است.
منظورگوشه
آن گرد
ها ی
مستطیل
الیوهها با
دریافت شد که روند پیادهسازی این طرح برای مدارس منطقه
برای
دارای کاربرد
اینشده
استانی
فرمانداری و
سطحهنماینده
باالترین
مدرسه را
مثل نماینده
ترین
پذیراز بهپایین
کرده
ساختاریکسب
اینگزارش
توان
راحتیدرمی
حوادث و
کارگیری آن در برابر
منجر به ب
مواجهبهاست و
مشکالتی
سطوحمنابع
جمعآوری
منظور
انعطاف
واقع
هایراپیش رو
قابل مالی وبحران
مدکه
اجرایی،شده
نظر گرفته
اضطراری در
واحدهای
و
نشد.سیستم را برای تهیه و ارسال
منطقهد و
تسهیلدر میکن
ارتباطی
یریتی،
زمانی،
کنشرفتهای
ساختاروا هدر
هدایتاین
ارائه داد.
از دالیــل تحقق نیافتن ایــن سامانه و یا سیستم در مــدارس
انطباق برای برخورد با انــواع خطرات است .در ساختار ارائهشده
گزارشهای درست ارزیابی و فراهمآوری ممیزات به موقع آماده میکند.
میتوان به نقصهای کیفی عملکردی از جمله-۱ :تلف کردن
(تصویر شماره  ) 6تمامی خطوط استفادهشده نمایانگر ارتباطات
زمان در زمان پاسخ به بحران -۲ ،ضعف در هماهنگی برنامههای
هستند و نشاندهنده میزان سرعت پاسخگویی در زمان بحران با
نتیجهگیری
ارزیابی سانحه و یا پیادهسازی طر حهای پاسخ اضـطــراری-۳ ،
تمام سطوح و الیههای مختلف سیستم هستند که این الیهها با
ارتباطات نامناسب در هنگام مأموریت -۴ ،ناسازگاری و عدم کفایت
مستطیلهای گرد گوشه نشان داده شده است .بنابراین در زمان
ارتباط -۵ ،ناهماهنگی در تخصیص منابع و ارزیابی نادرست از
نیاز اگر ضرورت ارتباطی با سطوح باالتر باشد ،به راحتی میتوان
شرایط اضطراری -۶ ،فقدان اطالعات قابل اتکا بــرای حــوادث،
گزارش کسبکرده از پایینترین سطوح مثل نماینده مدرسه را به
 -۷تشخیص ندادن روش درست برخورد با حادثه -۸ ،دسترسی
باالترین سطح نماینده فرمانداری و استانی ارائه داد .این ساختار
نداشتن به منابع مالی و -۹قابلیت اطمینان و ضمانت اجرایی
هدررفتهای زمانی ،اجرایی ،مدیریتی ،مالی و ارتباطی را تسهیل
نامناسب اشاره کرد .از سوی دیگر ،هماهنگی منابع و بهینهسازی
میکند و سیستم را برای تهیه و ارسال گزارشهای درست ارزیابی و
زمان ،یکپارچگی اجزای سیستم و افزایش قابلیت اطمینان از جمله
فراهمآوری ممیزات به موقع آماده میکند.
شاخصهای کلیدی در اصالح ساختار سامانه است.

بــه نظر مـیرســد کــه عملکرد یــک سامانه جهت فرماندهی
حادثه مدارس باید قادر به انتخاب ،ابتکار و شتاب الزم در دایره
مدیریتی ممتاز با اختیارات دقیق و الزم باشد .بنابراین تدبیر کلی
و خط مشی در این راستا به صورت پایدار و بومی در نظر گرفته و
طراحی شده اســت .به عــاوه در بررسیهای این نوع از سامانه،
نقصهای کیفی مرتبط با عملکرد تصمیم و تغییر اولویتها کمتر
مورد توجه قرار گرفته است .طرح این مدل بر اساس توسعه پایدار
و مدیریت ایمنی ،اقدامی مؤثر در تشخیص اولویتها و فوریتها
در شرایط اضــطــراری و بحرانی اســت .از ســوی دیگر ،استفاده از
مدل حاصلشده به عنوان رویکردی حیاتی در مواقع بحران برای
مــدارس میتواند گامی مؤثر بــرای حفظ سرمایههای اجتماعی و
توسعه پایدار شهر محسوب شود.
با توجه به روند توسعه این سیستم و بهرهبرداری از تجربیات
حاصلشده از بهکارگیری آن ،ارزیابی عملکرد سامانه طراحی شده
در م ــدارس ،طراحی مــدلهــای بهینه مبتنی بر مدیریت ریسک
برای این نوع از سامانه میتواند زمینه تحقیقات آتی قرار بگیرد.
مــدل مفهومی بومی توسعه پــایــدار در سامانه فرماندهی حادثه
مــدارس که در ایــن مقاله ارائــه شــده ،میتواند به عنوان سندی
برای مدیریت سانحه و بحران در مواجهه با مخاطرات طبیعی و
غیرطبیعی احتمالی در مدارس این منطقه ،دیگر شهرها و هم برای
سازمانهای متولی امر پیشگیری و مدیریت بحران استفاده شود.
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چکیده
توانایی بالقوه رسانهها در مدیریت بحران اجتماعی با ابزار ارتباط جمعی در سایه مدیریت درست در آنها و بر آنهاست که میتواند به صورت بالفعل
 بحران در صورت فقدان مدیریت درست میتواند آسیبهای غیرقابل جبرانی پدید آورد؛ از اینرو محقق در این پژوهش که با هدف اصلی در این.درآید
 مؤلفههای مورد نیاز در مدیریت رسانه را در ارتباط با مدیریت،پژوهش ارائه الگوهای مدیریتی رسانه در تلویزیون در مواجهه با بحرانهای اجتماعی است
ا که با روش هدفمند.ا. این پژوهش بر مبنای روش داده بنیاد و با فن مصاحبه از مدیران ارشد سازمان صدا و سیمای ج.بحران اجتماعی مطرح میکند
، نقشهای مدیریتی رسانه، مبنای نظری این پژوهش بر آرای اندیشمندان مختلف در قالب نظریه مسئولیت اجتماعی. اجرا شد،انتخاب شده است
 مرحله3  تجزیهوتحلیل دادهها هم با تمرکز بر روش داده بنیاد اشتراوس با. جریان دومرحلهای و برجستهسازی ارائه شده است،نظریه تعادل هایدر
 یافتههای پژوهش بیانگر آن است که مدیریت رسانههای جمعی در بحرانهای اجتماعی در. محوری و انتخابی دستهبندی شده است،کدگذاری باز
 بحران و مخاطبان طبقهبندی میشود؛ به طوری که مقولههای مرتبط با هر یک از طبقات شامل مدیریت راهبردی و، جلب اعتماد، طبقه مدیریت4
، عالوه بر این. نوع بحران و شدت بحران در الگوی ارائهشده تنظیم شده است، رقابت فضای مجازی و اطالعرسانی معتبر، مخاطبان عام و خاص،روانی
 توجه، بهکارگیری روشهای نوین شناسایی و کاهش آسیبهای بحران،نتایج نشاندهنده آن است که عواملی مانند سرعت و صداقت در اطالعرسانی
 درک مخاطبان و آمادگی مدیران در شرایط بحران به عنوان مؤلفههای اثرگذار بر مدیریت رسانههای، ترویج روحیه مشارکت،به اقشار گوناگون جامعه
 در مجموع با توجه به ارتباط بین مقولهها در الگوی بهدستآمده در پژوهش حاضر میتوان ادعا کرد که.جمعی در بحرانهای اجتماعی به شمار میآیند
 قادر خواهند بود عملکرد مدیران رسانه در زمینه برنامهریزی به منظور مقابله،این مجموعه عوامل در صورتی که در یک بستر سازمانی مناسب قرار گیرند
.با بحرانهای اجتماعی را بهبود بخشند
ا.ا. صداوسیمای ج، تلویزیون، رسانه جمعی، بحران اجتماعی، بحران، مدیریت رسانه، الگو:کلید واژه
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Presenting Mass Media Management Model
in Managing Social Crisis
Case Study:TV

Ali fattahi1, Ali akbar Amin Bidokhti*2, Abolfazl Danai3

Abstract

I

t is the potential of the media in managing social crisis with the tools of mass communication in the shadow of the right
management in them and on them that can become real. Crisis in the absence of proper management can cause irreparable damage, so the researcher in this study with the main purpose of this study is to provide media management models
on television in the face of social crises that are components required in media management. Discuss social crisis management. This research was conducted based on the data method of the foundation and with the interview technique of the
senior managers of the Islamic Republic of Iran Broadcasting Organization, which was selected by the targeted method.
The theoretical basis of this research is based on the opinions of different thinkers in the form of social responsibility theory, media management roles, Heather’s equilibrium theory, two-stage flow and highlighting. Data analysis is also categorized by the Strauss Foundation’s data method with three stages of open, central, and selective coding. The research
findings indicate that mass media management in social crises is classified into four categories: management, gaining
trust, crisis and audience, so that categories related to each class, including strategic and psychological management,
general and specific audiences, Competitive cyberspace competition and credible information, crisis type and crisis severity are set in the presented model. In addition, the results show that factors such as speed and honesty in information,
the use of new methods to identify and reduce crisis damage, attention to various segments of society, promoting the spirit
of participation, understanding the audience and the readiness of managers in crisis situations as components. They are
effective in managing social media in social crises. In general, considering the relationship between the categories in the
model obtained in the present study, it can be claimed that this set of factors, if placed in a proper organizational context,
will be able to perform media managers in planning to deal with crises. Improve social.
Keywords: Pattern, Media Management, Crisis, Social Crisis, Mass Media, Television, IRIB1.
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زمانی که در جامعه اختالالتی پدید آیــد که تعادل عمومی،
عملکرد بهنجار و معمول حیات اجتماعی را به مخاطره افکند،
سخن از بحران اجتماعی پیش میآید .زمانی که بحران اجتماعی
فقط جزئی از جامعه را فرا میگیرد و یا با مسائل اجتماعی خاص
مانند نابسامانیهای ناشی از نارسایی دستمزدها در ارتباط است،
جزئی خوانده میشود .زمانی بحران اجتماعی عمومی خواهد بود
که بر مجموع ساختها و نهادهای جامع به لحاظ تأخیر و عدم
تطابق آنها با انتظارات موجود در باب پیشروی یک جامعه جدید
و مترقی اثر بگذارد .در این صورت شاهد نابسامانی عمومی و بی
تعادلی فرا گیر در جامعه خواهیم بود که گسست نظم و پیدایی
دگرگونیهای اجتماعی بنیادی را قابل پیشبینی میکند[.]2
بحران با هر ماهیت و موضوعی مرتبط با حیات انسان است
و نشانه آن هم توجه جدی افکار عمومی به آن از راه رسانه است.
بنابراین بحران آن چیزی است که رسانهها در جایگاه مشکل جدی
به آن میپردازند و پیامدهای اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی آن
میتواند تا سالیان دراز معضلی برای جامعه باشد .فرا گرد مدیریت
بحران هم به سبب ماهیت گوناگون و پیچیده خود بسیار دشوار
است و موجب شده تا صاحب نظران الگوهای مختلفی را طرح و
بسط دهند[ .]4هر بحران با توجه به نوع ،ابعاد ،شدت ،سابقه،
محیط ،جغرافیا و پیامدهای آن ،ویژگیهای خاص خود را دارد .در
واقع بحرانها مانند هم نیستند و نسخه واحدی را نمیتوان برای
خروج از آنها تجویز کرد؛ با وجود این اختالف و با تجزیهوتحلیل
و مطالعه دادهای بحرانهای گوناگون درمییابیم که بحرانها
در برخی ویژگیها مشترکند .محدود بودن به دوره زمانی خاص،
ناکارآمدی قوانین و هنجارهای معمول بــرای مدیریت بحران،
افزایش توجه مردم به آن ،افزایش نیاز مردم به اطالعات و اخبار،
ضرورت تصمیمگیری فوری ،کاهش نسبی کنترل ،زمان محدود
وا کــنــش ،افــزایــش اصــطــکــاک ،ممکن نــبــودن پیشبینی دقیق
پیامدها و مانند آن از جمله ویژگیهای هر بحرانی است [.]3
مدیریت بحران هنری اســت که از رهگذر آن ،دولتمردان،
نخبگان و بــازیــگــران در صحنه ،نقش تعیینکننده خــود را به
نمایش م ـیگــذارنــد؛ امــا گــونــاگــونــی تــعــاریــف و مــحــدودیــت سطح
آ گاهی و شناخت در عرصه بحران سبب شــده سیاستسازی و
تدبیر بحرانها به عنوان هنری نارسا ،ناقص و پیچیده شناخته
شود .تدبیر بحران ،نیاز مبرم به نظارت و ارزیابی مداوم و توسعه
معیارهای تصمیمگیری و مدیریت برای اقدام در زمان بروز و ظهور
آن دارد .از اینرو ضریب تدبیر مؤثر یک بحران ،رابطهای مستقیم
و تنگاتنگ با تجربه بحرانهای گوناگون دارد []4؛ چرا که به گفته
پارسونز ،مدیریت بحران ،هنر تصمیمگیری برای کاهش دادن آثار
یک حادثه است که برای رسیدن به این هدف ،به برنامهریزی
پیش از آغاز بحران نیاز است [.]5
در عصر ارتباطات که با سرعت گرفتن و شبکهای شدن روابط
همراه است و در دورهای که پیچیدگی محیط پیرامون ،دسترسی
بیواسطه به جهان واقع را دشوار کرده است ،رسانهها بـه عنوان
یکی از بزرگترین تولیدکنندگان دانایی و ابزاری توانمند در تهییج

افکار ،احـساسات و حتی تغییر رفتارهای فردی و جمعی اهمیت
دوچــنــدان یافتـهاند .چنـانکه نیـل پـستمن معتقد اســت وسایل
ارتباط جمعـی از یـک سـو ،نقـش روز افزونی در آنچـه بـه آن وقـوف
مییابیم ،با آن آشنا میشویم ،رویاروی آن قرار میگیریم ،تجربه
میکنیم یا به عنـوان تجربـه و دانــش میآموزیم و به آن شکل
میدهیم ،ایفا میکنند و از سوی دیگر به ما تحمیل میکننـد که به
چه بیندیشیم و چگونه بیندیشیم [.]6
تجربههای مدیران توانمند نشان میدهد که استفاده از نتایج
هر بحران در بحرانهای مشابه به منظور جذب و جلب مخاطبان
و همراهسازی آنــان یکی از اصلیترین فرآیندهای عملیات حل
بحران است .در چنین شرایطی استفاده از رسانهها و وسایل ارتباط
جمعی تنها جنبه ابزاری ندارد؛ بلکه میتواند راهبردی اصلی برای
اعمال قــدرت عملیاتی از ســوی مــدیــران ،به منظور دستیابی به
اهداف باشد .بر اثر نقش و کارکرد بیمانند وسایل ارتباط جمعی
در شرایط بحران ،دیدگاه ابزاری درباره رسانه به نگاهی راهبردی
تغییر یافته و رویکردهای گوناگون رسانهای برای پوشش رویدادها
و جریانهای بحرانی در عرصه جهانی شکل گرفته است .این نقش
به میزانی جدی و بنیادی است؛ که در دهه گذشته سایتهای ویژه
خبری زیادی در شبکه اینترنت درباره رسانهها و بحران فعال شده
و شیوه تازهای به نام روزنامهنگاری در بحران در زمینه رسانههای
مکتوب و وسایل ارتباط جمعی دیداری-شنیداری شکل گرفته
اســت .روشــن و قطعی اســت کــه کــارکــردهــای حــرفـهای رســانــه در
بحران ،بسیار متفاوتتر از فعالیتهای رسانهای در شرایط عادی
است تا جایی که در شرایط بحران ،ساختارهای جدید سازمانی
برای پوشش رویدادها در رسانهها شکل میگیرد .این ساختارها از
لحاظ نیروی انسانی ،بودجه ،سلسلهمراتب سازمانی و راهبردهای
حرکت حرفهای ،صورتهای بسیار سیال و منعطفتری نسبت به
شرایط معمول دارد .از طرفی ،در شرایط بحران ،افکار عمومی هم
دستخوش دگرگونی فــراوان میشود و در صــورت مدیریت نشدن
درست آن ،شرایط بحران ممکن است بسیار پیچیده و کنترلناپذیر
شود[.]2
بحرانهای سیاسی ،اجتماعی و یا بحرانهای ناشی از بالیای
طبیعی از جمله لحظاتی است که رسانههای جمعی نقشهای
خود از جمله نقشهای اطالعرسانی و آموزشی را جهت بیان خبر،
نه تنها به خوبی ایف ــا میکنند ،بلکه حتی باید بتواند ایفای این
نقش را در لحظاتی از عمر این رسانه ،تاریخی و به یادماندنی کنند
آن هم با ابزار ملی و قابل توجه تأثیرگذاری جمعی ،مانند تلویزیون
که در هر گونه از بحرانها،توجه مخاطب را بیش از هر رسانهای
دیگر به خــود جلب میکند چــون که مدیریت رسانه در بحران
نیازمند هدایت افکار عمومی ،ایجاد همبستگی میان مخاطبان،
اطالعرسانی و تعامل با مخاطبان هم اس [.]7
با وجــود آنکه بــرای مدیریت رسانههای جمعی در مدیریت
بحرانهای اجتماعی الگوهای متفاوت و گوناگونی وجود دارد با
اینحال استفاده از هر یک از الگوهای مدیریت بحران متناسب با
فعالیتهای پوشش رسانهای در تلویزیون نیازمند مدیریتی کارآمد
و دقیق اســت همچنین نــوع رسانه و مدیریت آن هم در سطوح

مرور تحقیقات پیشین
•پژوهشی (رساله دکتری) با عنوان مدل مفهومی ساختاری
چابکسازی منابع انسانی جهت مدیریت بحران سازمانهای
رسانهای در سال  1396در رشته مدیریت رسانه به نگارش
شاهین احمدزاده اراجی ،راهنمایی ابوالفضل دانایی ،دانشگاه
آزاد اسالمیواحد سمنان انجام شده است .هدف این پژوهش
ساخت مــدل مفهومی مــعــادالت ساختاری بــرای پیشبینی
چابکسازی سازمانی منابع انسانی جهت مدیریت بحران
سازمانهای رسانهای با میانجی گری مدیریت اخالق بود.
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تلویزیون دولتی ،تجاری و یا عمومی و ملی هم در برنامهریزیهای
مدیران قابل توجه است .بنابراین مسئله مدیریت رسانهای جمعی
مانند تلویزیون همراه با انواع مدیریت بحرانهای گوناگون و انواع
مدیریت سازمانی تلویزیون نیازمند ارائه الگویی مناسب در راستای
دستیابی به اهداف و برنامههای کوتاه و بلند مدت است .در ظهور
بحرانها عالوه بر عوامل مختلف نوع ابزارهای انتقال پیام هم
از اهمیت بسیار برخوردار است .بحران در کنار رسانهای همچون
تلویزیون و مخاطبان ملی و بین المللی آن ،به خــودی خــود از
اهمیت بسیاری بــرخــوردار اســت چــرا که با ابعاد مختلف بصری
مخاطبان بسیاری را در شرایط مختلف از جمله بحران به خود
مجذوب میکند و شدت رابطه مخاطب با رسانه در زمان بحران
میتواند بیش از قبل باشد و به دلیل ایــن توجه و وابستگی به
تلویزیون از سوی مخاطبان در شرایط بحرانی میتوان آثار زیان بار
بحران را با مدیریتهای درست و کاربرد الگوهای ایده آل مدیریتی
کاهش داد و آرامــش در بین افکار عمومی را در سطح گستردهای
شکل دهد[.]1
در ایران هم به دلیل داشتن جامعهای جوان و پویا همواره با
یحرانهای گوناگون اجتماعی مواجه هستیم .چندین پژوهش
در داخل کشور به بحران اجتماعی و یا مدیریت بحران همزمان با
مدیریت رسانه اشاره شده ،ولی استفاده تلویزیون در مدیریتهای
بحران اجتماعی در آنها کمتر دیده میشود .اهمیت برنامهریزی
بــرای بحران آنجا مشخص میشود که میبینیم در جاهایی که
برنامه راهبردی برای مقابله با بحران دارند ،در زمان وقوع بحران
کار سادهتری پیش رو دارنــد .ضرورت این کار این است که به ما
کمک میکند تا زمان بحران را کاهش داده و از تبلیغات و خسارات
مادی و معنوی ناشی از آن بکاهیم .در پژوهش حاضر محقق با
توجه به اهمیت شرایط بحرانی و شناخت مدیریت رسانهای در
عملکرد اطالعرسانی تلویزیون به شناسایی نقاط ضعف مدیریت
رسانهای ناشی از فقدان برنامهریزیهای کاربردی بحران در رسانه
جمعی ( تلویزیون) خواهد پرداخت و پس از آن با ارائــه الگوی
مدیریتی و دستیابی به نقاط قوت در زمینه بحران هم به ارتقای
عملکرد رسانه ملی و اطالعرسانی مؤثر به مخاطبان در این شرایط
کمک خواهد کرد .همچنین استفاده از نتایج این پژوهش هم در
حــوزه مدیریت بحران اجتماعی میتواند سازمان صدا و سیمای
ج.ا .ا را از مواجه به دیگر بحرانهای اجتماعی آ گاه کرده و برای
پیشگیری از بسیاری بحرانها در زمینه اجتماعی هم راهگشا باشد.

جامعه تحقیق شامل کلیه مدیران سازمانهای رسانهای شهر
تهران بود که  462نفر از آنها به روش نمونهگیری دسترس
به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و به پرسشنامههای چابکی
سازمانی ،بحران ستیزی سازمانها و مدیریت اخالق هانت
و همکاران ( )1989پاسخ دادن ــد .دادهه ــا با مــدل معادالت
ساختاری تحلیل شد[.]8
•سیده مریم چاوشی در سال  1394در پژوهشی با عنوان نقش
رسانه ملی در مدیریت بحرانهای سیاسی پرداخته که رسانه
ملی با توجه به گستردگی مخاطبان و پرشماری شبکههای
ملی ،استانی و برون مرزی ،اصلیترین مرجع اطالعرسانی کشور
شمرده میشود .از اینرو در مدیریت بحران هم نقش مؤثرتری
از دیگر رســانـههــا دارد .ایــن نقش در مدیریت بحرانهای
سیاسی ،با توجه به حضور تهدیدهای نو در عرصه سیاسی،
بسیار چشمگیر است[.]9
•مقالهای بــا عـنــوان نگاه ســازه گرایانه بــه نقش رسانهها در
پیشگیری از بحران در مصاحبه با مدیران بحران ایــران به
نگارش محمد حسینی در سال  1394انجام شده است .در این
مقاله با بررسیها و جمعبندیهای مختلف تمامی مدیران
مورد بررسی به نقش انکارناپذیر رسانهها بهویژه رسانههای
جمعی در پیشگیری از بحران اشاره کرده و استفاده کارشناسانه
از رسانه و نقش مدیران رسانه را در راستای دستیابی به این
هدف بیاثر ندانسته و اهمیت فعالیت مدیران بحران در کنار
مدیران رسانه همراه با رسانههای مختلف جمعی را مطرح
کردهاند[.]10
•پژوهشی با عنوان بررسی دیــدگــاه مــدیــران بحران کشور در
خصوص نحوه تعامل رسانهها در مدیریت بحران در سال
 1393در رشته علوم اجتماعی به نگارش سیمین معماری،
راهنمایی سیدوحید عقیلی در دانشگاه آزاد اســامــی واحــد
تهران مرکزی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی انجام شده
است .یافتههای پژوهش بیانگر آن است که از دیدگاه مدیران
بحران«حساسسازی جامعه برای آشنایی با موضوعات مرتبط
با مدیریت بحران» مهمترین نقش رسانهها در حوزه مدیریت
بحران است .مدیران بحران همچنین «نا آشنایی اصحاب
رسانه با اصــول مدیریت بـحــران»را مهمترین چالش موجود
دانستند و «برنامهریزی در آموزش و اطالعرسانی موضوعات
مدیریت بحران» را به عنوان مهمترین ویژگی رسانهها در این
عرصه معرفی کردند[.]11
•پژوهشی با عنوان روزنامهنگاری بـحــران؛ به ســوی تدوین
مدلی بومی (بررسی دیدگاههای صاحبنظران ایرانی دربــاره
روزنامهنگاری بحران) در سال  1391به نگارش سیده صبا
نــوری به راهنمایی محمدمهدی فرقانی در دانشگاه عالمه
طباطبائی ،دانشکده علوم اجتماعی انجام شده است .در این
پژوهش تالش شده از طریق بررسی دیدگاههای کارشناسان،
یک مدل بومی برای روزنامهنگاری در شرایط بحران تدوین
شــود .از دو گــروه  15نفره روزنامهنگاران با سابقه و استادان
ارتباطات و روزنامهنگاری نظرخواهی شد و به کمک روش
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تحقیق کــمــی(روش کیو) یافتهها مــورد بررسی قــرار گرفت.
بــه منظوردستیابی بــه مؤلفههایی بــرای عملکرد مطلوب
مطبوعات در هنگام وقوع یک بحران ،از ادبیات موجود درباره
بحران ،مدیریت بحران ،رسانهها و بحران و روزنامهنگاری
بحران استفاده شــده اســت .پس از مطالعه و بررسی منابع
موجود  70گویه تنظیم شد و به صورت پرسشنامه در اختیار
افــراد انتخاب شده قــرار گرفت .یافتههای پژوهش منجر به
طراحی دو مــدل بــرای روزنامهنگاری بحران شــد .مــدل اول
حاصل گویههای مــورد توافق همه پاسخگویان و مدل دوم
نتیجه گــویـههــای م ــورد تــوافــق دو گ ــروه از پاسخگویان که
ا کثریت افراد نمونه را تشکیل میدهند ،است[.]12
•پژوهشی به نگارش بررسی عملکرد رسانه ملی در بحرانهای
اجتماعی  -سیاسی یک دهــه گذشته با هــدف ارائــه الگوی
مطلوب مــدیــریــت بــحــران (بــر اس ــاس دیــدگــاه مــدیــران ارشــد
ســازمــان)در ســال  1388در رشته مدیریت رسانه به نگارش
حجت طلوع اصــل به راهنمایی طاهر روشندل اربطانی در
دانشگاه صــدا و سیمای جمهوری اسالمیآیران انجام شده
است[.]13
•رضــا نقیب الــســادات در ســال  1387در پژوهشی بــا عنوان
تهدیدهای رسانهای و مدیریت بحران به شرح زیر پرداخته
است .هر گونه چالشی که در برههای خاص متوجه جامعهای
شــود ،در اصــطــاح در قالب بــحــران جــای میگیرد .مدیریت
موقعیت بحران ،دســت کم در پنجاه ســال اخیر ،به عنوان
راهبردی کاربردی و کالسیک برای خاموش کردن انتقاد در
رسانهها کــاربــرد داشته اســت و انتظار م ـیرود رسانه هم آن
را بپذیرد و با آن همگام شود .البته نمیتوان ادعا کرد تمام
بــحــرانهــا رســان ـهای هستند ،امــا بسیاری از آنهــا از طریق
رسانهها ایجاد میشوند[.]14
•مرتضوی محمود رضا در پژوهشی با عنوان مدیریت کارکرد
خبری رسانه در مواجهه با بحران در زمستان  1384انجام داده
است که در نتیجه این پژوهش عالوه بر وظیفه آ گاهی رسانه
از رویــدادهــای مختلف اجتماعی به بــرقــراری روابــط سیاسی
دولتها و اهمیت یافتن افکار عمومی در اقتدار و حاکمیت
سیاسی هم توجه دارد .در این پژوهش چنین نتیجه گرفته
است که سازمان رسانه بر اساس اهداف اقتصادی و سیاسی
و گرایشهای ایدئولوژیک ،چگونگی تولید و توزیع اخبار را
سامان میدهد[.]15
•پژوهشی با عنوان رسانههای اجتماعی در مدیریت بحران در
سال  2016به نگارش یان جین وبــوروک فیشیر  1انجام شده
اســت .یافتههای این پژوهش این عبارت است از مــردم به
طور فزایندهای از رسانههای اجتماعی در طی بحران استفاده
میکنند و در نتیجه ،متخصصان ارتباطات بحران باید بدانند
که چگونه این ابزارها به طور استراتژیک بهینهسازی شوند.
علیرغم ایــن نــیــاز ،تحقیقات مبتنی بــر نظر سنجی کمیاب
برای فهم عوامل کلیدی که بر نحوه مصرف عمومی اطالعات

بحرانی از طریق رسانههای اجتماعی در مقایسه با منابع دیگر
تأثیر میگذارد وجود دارد[.]16
2
•تومن سیمون ،آویشی گلدبرگ در ســال  2015در پژوهشی
با عنوان مشارکت در مــوارد اضطراری-بازبینی استفاده از
رسانههای اجتماعی در شرایط اضطراری به تحقیق پرداختهاند
که در این چکیده چنین آمده :ابزار رسانههای اجتماعی در اکثر
بخشهای زندگی روزمره ما به عنوان شهروندان ،محققان و یا
پاسخدهندههای اضطراری پیوستهاند[.]17
•پژوهشی با عنوان رسانههای جمعی و کاهش خطرات مدیریت
بحران در سال  2014به نگارش دیوید الکساندر انجام شده
که یافتههای آن نشان میدهد :این پژوهش بررسی استفاده
واقعی و بالقوه رسانههای جمعی در شرایط اضطراری ،فاجعه
و بحران است .این زمینهای است که عالقه شدید ایجاد کرده
است .آن را با ادبیات پر سر و صدا اما کوچک و بسیار جدید
مشخص شده است .در حوزه اورژانسی ،رسانههای اجتماعی
(وبــا گهــا ،پیامها ،سایتهایی مانند فیسبوک ،ویکی و
غیره) از  7روش مختلف استفاده میشوند که شامل گوش
دادن به بحثهای عمومی ،نظارت بر موقعیتها ،گسترش
وا کنشهای اضطراری و مدیریت ،جمع آوری منابع و توسعه
همکاری ،ایجاد همبستگی اجتماعی ،افزایش علل (از جمله
اهــدای خیریه) و افزایش تحقیقات .قدردانی از طرف مثبت
رسانههای اجتماعی با پتانسیل آنهــا بــرای پیشرفتهای
منفی مانند انتشار شایعات ،تضعیف اقتدار و ترویج اقدامات
تروریستی متعادل است[.]18
•کریستین کورن 3در سال  2013در دانشگاهی در آلمان پژوهشی
بــا ع ـنــوان پــوشــش رســان ـهای در م ــورد ســازمــانهــا در شرایط
بحرانی :تجزیهوتحلیل تأثیر در کارکنان به اجرای این پژوهش
با هدف بررسی چگونگی پوشش رسانهای رسانهای سازمان
بر کارکنان آن تأثیر میگذارد ،به اجــرای این فرآیند پرداخته
است .نویسندگان انتظار دارند که اثرات شبیه به این باشد که
پوشش رسانهای در مورد یک فرد بر این فرد تأثیر میگذارد ،به
نام «اثرات متقابل»[.]19
•پژوهشی با عنوان بازنمایی و مدیریت رســانـهای بحران در
بحرین :تحلیل گفتمان نشریات عربی زبان کشورهای حاشیه
خلیج فــارس (از  7مــارس تا  8ژوئــن  )2011به نگارش بشیر
حسن ،تفرجی شیرازی محمدتقی در دانشگاه امام صادق (ع)
انجام شده است .زمانی که جریان بیداری اسالمی در ابتدای
سال  2011به اوج خود رسید ،مردم بحرین هم هم سو با این
جریان به اعتراضاتی گسترده مبادرت کردند که دخالت نظامی
حکومت حاکم بــه کمک نیروهای ش ــورای همکاری خلیج
فارس باعث گسترش و تعمیق این اعتراضات و تبدیل آن به
بحران شد [.]20
•پــژوه ـشــی ب ــا عــن ــوان مــطــالـعــه درب ـ ــاره رس ــان ــه اج ـتــمــاعــی در
برنامهریزیهای بحران در روابط عمومیها در سال  2011به
نگارش شلی ویگلی 4انجام شده که در چکیده آن چنین مطرح
شده که رسانههای جمعی در شرایط فعلی توانستهاند بسیاری

اهداف پژوهش
هدف اصلی در این پژوهش ارائه الگوهای مدیریتی رسانه در
تلویزیون در مواجه با بحرانهای اجتماعی است که مؤلفههای
مورد نیاز در مدیریت رسانه را در ارتباط با مدیریت بحران اجتماعی
مطرح کند.

نظریهنقشهایمدیریتی
جدیدترین نظریه مدیریت نظریه نقشهای مدیری است
اساس این نظریه این است که آنچه را مدیر انجام میدهد باید
مالحظه کــرد و بر پایه چنین مالحظاتی فعالیتها یا نقشهای
مدیری را معین کرد .آدیزس 5با مطالعه مدیریت برای اداره مؤثر
هر سازمان  4نقش «مدیر تولید ،اجرای ابداعی و ترکیبی» را الزم
میداند هر یک از این نقشهای مدیری با یکی از خردهنظام و یک
سیستم اجتماعی ارتباط دارد [.]24
زیــرا هر نــوع سازمانی خــواه بــازرگــانــی ،صنعتی یا اداری یک
سیستم اجتماعی است و بیشتر خردهنظامهای اجتماعی مرکب
از خــردهنــظــامهــای بــه هــم پیوسته زیـ ــادی هستند .کــه شامل
خردهنظامهای انسانی ،اجتماعی ،اداری ،ساختاری ،اطالعاتی،
تصمیمگیری و تکنولوژی اقتصادی اســت .آدریــزس ایــن چنین
استدالل میکند که به طور کامل هر  4نقش را ایفا کنند و هیچ
گونه سبک مدیری اشتباه نداشته باشند ،اندک هستند؛ زیرا چنین
مدیری باید فنبلدی عالی ،رئیس ،مبتکر و هم ترکیبکننده باشد.
هر مدیری با توجه به نوع کار ،سطح سازمان و شرایط محیطی به
درجاتی از مهارتهای مدیریتی نیاز دارد.
نظریهمسئولیتاجتماعی
در این نظریه اصل بر ایجاد پیوند میان «استقالل و آزادی
رسانهها» و «وظایف و مسئولیتهای اجتماعی» آنهاست که تأ کید
میکند رسانهها باید در عین پاسخگویی به نیازهای مخاطبان،
در برابر فعالیتهای خود مسئولیت هم داشته باشند و وظایف
اجتماعی خــود را محدود به گیرندگان پیام یا مالکان رسانهها
ندانند .مضمون اصلی این نظریه این است که آزادی و مسئولیت،
دو روی یک سکه هستند و همان گونه که رسانهها حق دارند از
دولت و سایر نهادها انتقاد کنند ،مسئولیتی هم در ِقبال مصالح و
منافع ملی و پاسخ به نیازهای جامعه دارند.
«مدافعان نظریه مسئولیت اجتماعی معتقدند که تحقق این
ناسازگار آزادی فردی
اصل به ظاهر
ِ
نظریه باعث میشود که بین سه ِ
آزادی رسانهها از یک سو و تعهد رسانهها در برابر جامعه از سوی
و
ِ
دیگر ،سازگاری ایجاد شود و برای مقابله با تعارضهای نظریهی
مطبوعات آزاد در عرصه تجربی ،راه حل مناسب پیدا شود» [.]25
نظریهوابستگیمخاطبان
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نظریهی وابستگی به عنوان یک نظرهی بــوم شناختی بر
روابط بین نظامهای بزرگ ،متوسط و کوچک و اجزای آنها تمرکز
ِ
میکند .یک نظریهی بوم شناختی ،جامعه را به عنوان یک ساختار
ُ
ارتباط بین بخشهای خرد و
فهم
ِ
ارگانیک تلقی میکند و در صدد ِ
کالن نظامهای اجتماعی و تبیین رفتار هر یک از بخشها برحسب
اجتماعی
این روابط است .نظام رسانه یک بخش مهم از تار و پود
ِ
جامعهی مدرن و دارای رابطه با افراد ،گروهها ،سازمانها و دیگر
نهادهای اجتماعی است» [.]26
نظریه تعادل در مدیریت رسانه
هایدر 7در سال  1958کتاب روانشناسی روابط میانفردی را
منتشر کرد و نخستین گام را در پاسخ به این سؤال که مردم برای
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از زمینههای برنامهریزی روابــط عمومی را تغییر دهند.این
نظر سنجی پژوهشی در بین  251نفر انجام شده که معتقدند
رسانههای جمعی با جلب اعتماد بیشتر توانستهاند مخاطبان
بسیاری را به خود اختصاص دهند[.]21
•پژوهشی با عنوان رسانههای اجتماعی و حوادث و بحرانها
در واحد تحقیقات کنگره امریکا ،به نگارش بر وس آر لینرسی
انجام شده است .مــوارد استفاده کنونی ،گزینههای آینده و
مالحظات سیاسی توسعه فن آوریهای جدید که از اواسط دهه
نود میالدی بر پایه اینترنتی با توجه به استفاده از برنامههای
کــاربــردی شناخته شــده ظهور پیدا کــرده اســت را بــه عنوان
رسانههای اجتماعی میشناسیم که مردم را قادر به تعامل و به
اشترا کگذاری اطالعات میکند .نمونه این پژوهش وبال گها
و اتاقهای گفتگو و انجمنهای بحث و تبادل ویکیپدیا،
فیسبوک و یوتیوب اســت .یافتههای ایــن پژوهش نشان
میدهد :استفاده از واسطه شبکههای اجتماعی برای هدایت
ارتــبــاطــات اضــطــراری و صــدور هــشــدارهــای الزم ،اســتــفــاده از
رسانههای اجتماعی توسط افراد تحت تأثیر بحران درخواست
دریافت کمک ،نظارت بر فعالیتهای کــاربــران رسانههای
اجتماعی بــرای ایجاد آ گاهی و آمادگی موفقیتهای تحت
تهدید بحران است .اما نگرانی دیگر این است که برخی از افراد
ً
یا سازمانها به عمد یا تصادفا ممکن است اطالعات نادرست
را وارد این شبکهها کرده و باعث تبعات سیاسی و اجتماعی،
تــرس و وحشت عمومی یا شــورش شوند و اطالعرسانیهای
مختلف میتواند به گمراه کردن و یا سوء استفاده از اطالعات
میکنند الزم به نظر میرسد.]22[.
•پژوهشی با عنوان اقناع سیاسی در مواقع بــحــران :تأثیرات
آم ــوزش و رســانـههــای خبری بــر اطــاعــات واقــعــی شهروندان
درباره عراق در سال  2008به نگارش مورگن جیسون در زمینه
شهروندان عراقی انجام شده که چکیده این پژوهش عبارت
است از آموزش و پرورش یک منبع شناختی قدرتمند است که
باعث متقاعدسازی تبلیغات سیاسی میشود .با این حال،
در مــورد شرایطی که این منبع را تضعیف میکند ،اطالعات
کمی شناخته شده است .این مطالعه به بررسی این موضوع
مـیپــردازد که آیــا پوشش رســانـهای ناپایدار قبل و در مراحل
اولیه جنگ عــراق ،یک فضای اطالعاتی کافی برای غلبه بر
تأثیرات مثبت آموزش را فراهم کرده است ،و میداند که برای
بینندگان  CBSنامناسب و جزئی و روباه ،افراد تحصیل کرده
به احتمال زیاد وجود داشتند .اطالعات اشتباه دربــاره عراق
به عنوان بی سواد .یافتهها در چارچوب نظریه اقناع و نقش
نظارت رسانههای خبری مورد بحث قرار میگیرند [.]23

چارچوب نظری تحقیق

درک علل رفتار خــود و دیگران چه تبیینهایی به کــار میبرند،
برداشت .از نظر هایدر همه مردم در زندگی روزمره مانند دانشمندان
عمل میکنند و بــرای درک افــراد پیرامون خود یا به عبارت دیگر
محیط اجتماعی خویش از همان اصــول علی و منطقی استفاده
میکنند که دانشمندان برای فهم دنیای فیزیکی به کار میگیرند.
افراد رفتارهای دیگران را مشاهده ،تحلیل و تبیین میکنند که این
تبیینها اسناد نامیده میشوند [.]27
نظریه اعتماد اجتماعی نیکالس لومان
لومان در باب کارکرد اعتماد نظر داده و معتقد است که نبود
اعتماد در جامعه مشکلآفرین است .وی بدینخاطر تأ کید کرده
که افراد باید به طور ارادی و به مقتضای زمان و ضرورت به دیگران
اعتماد کنند .بنابراین از منظر لومان اعتماد یک ساز و کار اجتماعی
است که در آن انتظارات ،اعمال و رفتار انسانها هدایت و تنظیم
میشود و نهایت امر اینکه به اعتقاد لومان در صورت اجرای درست
قوانین در جامعه و اعمال قدرت مشروع از سوی متصدیان مربوطه،
همکاری و مشارکت اعضای جامعه را در کلیه سطوح شاهد خواهیم
بود که این امر از تبعات اعتماد به یکدیگر است و خود تقویتکننده
اعتماد به دیگران است [.]28

روششناسی
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در این پژوهش از روش داده بنیاد بر مبنای مصاحبه از مدیران
ارشــد سازمان صــدا و سیمای ج.ا.ا که با روش هدفمند انتخاب
شدند ،استفاده شده و برای جمع آوری دادههای مفهومی و ادبیات
نظری و پیشینه از روش مطالعهای و کتابخانهای استفاده شده
است .تحقیق داده بنیاد با هدف فهم چگونگی تعامالت افراد و
گروهها و هم درک فرآیندهای نهفته در پس این تعامالت انجام
میشود .]29[ .مراحل انجام کدگذاری برای دستیابی به مفاهیم و
الگو در این روش عبارت است از کدگذاری باز  8عبارت است از روند
خرد کردن ،مقایسه کردن ،مفهوم پردازی و مقولهبندی دادهها.
ُ
روش کـدگــذاری بــاز ،نه تنها به کشف مقولهها میانجامد بلکه
9
خصوصیات و ابعاد آنها را هم روشن میسازد .کدگذاری محوری
ُ
عبارت است از سلسله رویههایی که پس از کـدگــذاری باز انجام
میشوند تا با برقراری پیوند بین مقولهها ،اطالعات را به شیوههای
ُ
تازهای با یکدیگر مرتبط سازند .کدگذاری انتخابی 10عبارت است
از روند انتخاب مقولهی هسته به طور منظم و ارتباط دادن آن با
سایر مقولهها ،اعتبار بخشیدن به روابط و پر کردن جاهای خالی با
مقولههایی که نیاز به اصالح و گسترش دارند.
جامعه آمــاری پژوهش حاضر مدیران سازمان صدا و سیمای
ج.ا.ا هستند که با روش هدفمند تعداد  20نفر مورد مصاحبه قرار
گرفتهاند .مشخصات کلی اف ــرادی که در ایــن تحقیق مشارکت
کردهاند ،در جدول شماره  1مطرح شده است:

در پژوهش حاضر ،ابزار گرد اوری اطالعات در روش مصاحبه،
پرسشنامه محقق ساخته بر اساس متغیرها و مقولههای مورد نظر
اســت و همچنین در روش مطالعات اســنــادی هم از روش فیش
بــرداری برای گــردآوری اطالعات استفاده شده است .با توجه به
روش کیفی ( مصاحبه) تعداد  24سؤال به شکل باز در اختیار مدیر
ارشد در بخشهای مختلف صدا و سیمای تهران و سایر استانها
با روش هدفمند قــرار گرفته اســت .به منظور اعتبار سنجی ابــزار
گــردآوری اطالعات هم از روش اعتبار صوری استفاده شده است،
بدین معنا کــه از نظر متخصصان و خبرههای حــوزه فرهنگ و
رسانه هم در زمینه ارتباط و اعتبار متغیرهای مورد استفاده ،نظر
خواهی شده و با اعمال نظرات آنــان پرسشنامه نهایی تدوین و
در اختیار مصاحبهشوندگان قرار گرفت .در این تحقیق ،هریک از
مصاحبهها پس از پیادهسازی متن آنها به صورت جمله به جمله
مورد بررسی دقیق قرار گرفت و روابــط علی در این زمینه از پاسخ
مصاحبهشوندگان بـهدسـتآمــده و سپس پیام اصلی یــا مفهوم
کلیدی ای که در هریک از عبارتها مستتر بود استخراج شده است.
در برخی جملهها ،مصاحبهشوندگان از اصطالحاتی استفاده کردند
ً
که مستقیما قابل استفاده به عنوان یک کد بود و در برخی موارد
مفهومی در ورای جمالت پنهان بود که محقق با توجه به نیت
گوینده یک مفهوم را به آن نسبت داده است و به صورت یک کد
اولیه در نظر گرفته است .کدهای اولیه به مفاهیم و مفاهیم هم
هریک بر اساس فرآیند تجانس مفهومی در قالب مفاهیم گستردهتر
به عنوان مقوله سازماندهی شدند و همین طور مقوالت به وجود
آمده هم بر اساس منطق مقایسه مستمر بر حسب قرابت مفهومی
در سطحی انتزاعیتر در قالب طبقات با یکدیگر تلفیق شدهاند .در
نهایت پژوهشگر با عنایت به اینکه مقولههای مختلف شکلگرفته
چه مضامینی مشترکی را القا میکنند که آنها را به طبقات خاص
تخصیص داده و در حقیقت یک فرآیند استقرایی که از دادههای
خام به سمت مفاهیم ،مقوالت و طبقات انتزاعی حرکت میکند و به
طور طبیعی از بستر دادهها ظهور یافته در این طبقهبندی مشاهده
میشود .نمودار شماره  1بیانگر مدل شماتیک یافتههای حاصل از
مصاحبهها با استفاده از نرم افزار  10maxqdaاست.

یافتههای تحقیق
در مطالعه پیش رو ،برای کشف نحوه ارتباط مقوله با یکدیگر،
از پارادایم به عنوان ابزار تحلیلی استفاده شده است .اجزای اصلی
پــارادایــم عبارتند از شــرایــط ،عکس العملها و پیامدها .در طی
فرآیند کــدگــذاری محوری ،محقق از ابــزارهــای تحلیلی پرسیدن
سئوال و مقایسه دائمی و نظری بین مقولهها ،مقولههای فرعی و
مشخصههایها آن که در کدگذاری باز ظاهر شدهاند استفاده کرده
تا روابط بین مقولهها و مقولههای فرعی را توسعه داده و مقولهها

جدول شماره  :1مشخصات کلی مصاحبهشوندگان

جنسیت
مذکر مؤنث
3
17

کمتر از  10سال
6

سابقه کار
بیش از  20سال
از  10تا  20سال
8
6
میانگین سنوات خدمت15.3 :

کارشناسی
1

تحصیالت
کارشناسی ارشد
15

دکتری
4

مقایسه مستمر بر حسب قرابت مفهومی در سطحی انتزاعیتر در قالب طبقات با یکدیگر تلفیق شدهاند .در نهایت پژوهشگر با
عنایت به اینکه مقولههای مختلف شکلگرفته چه مضامینی مشترکی را القا میکنند که آنها را به طبقات خاص تخصیص داده
و در حقیقت یک فرآیند استقرایی که از داده های خام به سمت مفاهیم ،مقوالت و طبقات انتزاعی حرکت میکند و به طور
طبیعی از بستر دادهها ظهور یافته در این طبقهبندی مشاهده میشود .نمودار شماره  1بیانگر مدل شماتیک یافتههای حاصل
از مصاحبهها با استفاده از نرم افزار  maxqda 11است.

نمودار  1مدل شماتیک یافتههای پژوهش با استفاده از نرم افزار مکس کیود

را متناسب با مدل پارادایمی شکل دهد .این کدگذاری در جدول
شــمــاره  1مشاهده مـیشــود .همانطور کــه جــدول شــمــاره  1نشان
میدهد دادهه ــای حاصل از مصاحبهها پس از تحلیل تفصیلی

10

و مقایسههای مستمر بــر اســاس تشابههای معنایی بــه سطوح
انتزاعیتر ارتقا یافتند و در نهایت در  4طبقه مدیریت سازمانی،
مخاطبان ،بحران و ظرفیت رسانه گرفتند.

جدول  1فهرست طبقات ،مقولهها و مفاهیم اصلی کدگذاری محوری
طبقه

مقوله

مدیریت روانی

مدیریت راهبردی

آمادگی ذهنی مدیران رسانهای در شرایط بحران
استفاده از نظر کارشناسان روانشناسی
در نظر گرفتن شرایط خاص کشور
روانسازی جریانهای بحران
اهمیت سالمت روانی بحران زدهها
اطالعرسانی متناسب با نیاز روانی
حفظ تعادل روانی مخاطب
استفاده از تیم متخصص بحران
قدرت اقناع مخاطبان بحران زده
نظارت عالی بر اطالعرسانی
انتقادپذیری مدیران
استفاده از محققان علوم اجتماعی
استفاده از تجارب قبلی
توجه به نظریههای عملی
توجه به نیازهای کالن
تنظیم برنامهریزی
دانش و آ گاهی الزم برای مدیران رسانه
توجه به سایر دستگاههای اجرایی
ارائه راهکار جدید در بحرانها
شناخت محدودیتها
ایجاد جریانهای روانی
سالمت سازمانی
برنامه محوری
روابط عمومی باال
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مدیریت سازمانی

مفاهیم
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ادامه جدول  1فهرست طبقات ،مقولهها و مفاهیم اصلی کدگذاری محوری
طبقه

مقوله

مخاطب عام
مخاطبان

مخاطب خاص

120

توجه به همه اقشار اجتماع
کنترل افکار عمومی
گرفتن بازخورد از مخاطبان در بحران
درک مخاطب
اعتماد مردم
کاهش سردرگمی مخاطب
جهت دهی به افکار عمومی
نگرش منفی مخاطب به رسانه
میزان نفوذ رسانه در افکار عمومی
جلوگیری از شایعات
پیگیری مخاطب
ترویج روحیه مشارکتی
جامعه آرام
توجه به سالمندان
توجه به کودکان
توجه به آسیبدیدگان اجتماعی
توجه به بحرانهای اجتماعی

نوع و شدت بحران

شناسایی دقیق بحرانها
نیاز سنجی پیش از بحران
فرا گیری بحرانها
پیچیدگی بحرانها
عدم ارتباط مستقیم طول مدت عبور از بحرانها
پیوند مسائل مالی ،سیاسی با بحران
جلوگیری از گسترش بحران
بررسی ابعاد مختلف بحران

بحران و پس از آن

کارکرد رسانه پس از بحران
شناسایی بحران آتی
کاهش آسیبهای حاصل از بحران
توجه به روابط بین الملل در بحرانها
خود کنترلی در شرایط بحران
شرایط محیطی
توجه به ابعاد سالمت و بهداشت در بحرانها

ویژگی رسانه

کیفیت برنامههای رسانه
کیفیت برنامه تلویزیون
فرا گیر بودن رسانهها
ارزیابی رسانه پس از بحران
شناخت رسانه و اهداف آن
رسانه فعال
فرهنگسازی
آموزش
اعتبار تلویزیون
تلویزیون یک ابزار است
رسانه از نظر کمی و کیفی مورد بررسی قرار گیرد.
سرعت بیشتر در اطالعرسانیها

بحران
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ظرفیت رسانه

استقالل رسانه

شناخت رسانه
وسعت فضای رسانه
برخورداریازامکاناتوابزارهایالزمدرجهتاطالعرسانیدوسویه
شفافسازی
شدت عملکرد رسانه

جدول  1فهرست طبقات ،مقولهها و مفاهیم اصلی کدگذاری محوری
طبقه

مقوله

معتبر بودن اخبار و اطالعرسانی
اعتبار رسانه

رقابت با رسانههای دیگر

تحلیل نتایج

صداقت در اطالعرسانی
اعتماد مردم
اعتمادسازی افکار عمومی
صداقت بیشتر اعتماد بیشتر
اطالعرسانی دوسویه
اعتماد بیشتر اثرگذاری بیشتر
متقاعدسازی در جامعه
تعویق در اطالعرسانیها
اعتبار رسانه در بین مردم
توجه به رسان ه بر مبنای دموکراسی
اعتبار تلویزیون
تلویزیون تحت فشار فضای مجازی
تفاوت سرعت اطالعرسانی در رسانههای دیگر
رقابت با فضای مجازی
در مقابل فضای مجازی تلویزیون منفعل است
عقب ماندن رسانه از فضای مجازی
رادیو هم در کنار تلویزیون در بحرانها

خصیصههای مدیر رسانه در شرایط بحرانی به شمار میرود که با
اهداف مختلف با ابعاد گوناگون برنامهریزی شده ،از مدیریتهای
راهــبــردی در ســازمــانهــا محسوب مـیشــود .برآیند چند مطالعه
صورت گرفته در زمینه ویژگیهای مدیریتی از جمله مطالعات پارک
و پیترسون ویزگیهای شخصی هوب را برای مدیران هم چنین
بیان کرده :خالقیت ،حس کنجکاوی ،شجاعت ،فکر باز ،صداقت،
هوش اجتماعی ،کار سیستمی ،خود کنترلی ارائه کرده است..
طبقه دوم به مخاطبان اختصاص دارد که در مقوله مخاطب
عام با مفاهیمی همچون توجه به همه اقشار جامعه ،کنترل افکار
عمومی ،گرفتن بازخورد از مخاطبان در بحران و  ...دستهبندی
شــده اســت .از دیدگاه مصاحبهشوندگان مخاطبان را در انــواع و
یتــوان تعریف کــرد که شامل هواخواهان
مقولههای مختلفی مـ 
رس ــانـ ـهای ،گ ــروهه ــای اجـتــمــاعــی و ســیــاســی ،گ ــروهه ــای قــومــی،
اجتماعات محلی ،مصرفکنندگان اطــاعــات ،گــروههــای دارای
عالیق خاص ،خرده فرهنگها ،شیوههای زندگی ،فرهنگهای
سلیقه ،اجــزای بــازار و امثال آنکه در شرایط بحرانی مخاطبان
میتوانند افراد بحران زده به شمار روند هم میشود که عالوه بر
کمکهای مختلف و امداد مورد نیاز ،آ گاهی و اطالعات کافی هم
نیازمندند یکی از مصاجبه شوندگان معتقد است :رسانه و مدیریت
رسانه به عنوان ابزاری برای طرح نیاز جامعه در سطح کالن است.
پس توجه به تمامی مخاطبان از اهمیت ویــژهای بــرای مدیران
رسانه بــرخــوردار خواهد بــود .عــاوه بر ایــن ،توجه به سالمندان،
توجه به آسیبدیدگان اجتماعی و توجه به بحرانهای اجتماعی
را میتوان در قالب مقوله مخاطب خاص طبقهبندی کرد .به نظر
میرسد که تمام فعالیتهای رسانهای ما چه به صورت بین فردی،
گفتگوهای دو طرفه و یا چندطرفه و یا حتی سخنرانی در جمعی
دانشگاهی و حوزوی تعاملی دوسویه با مخاطب است .به عقیده
مصاحبهشوندگان ،مخاطبان عام که عموم مردم را شامل میشود،
در بخشی از برنامهریزیهای رسانهای مورد توجه هستند؛ در حالی
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با توجه به جدول شماره  ،1اولین طبقه از طبقات مورد بررسی
مدیریت سازمانی اســت که در مقوله مدیریت روانــی با مفاهیم
آمادگی ذهنی مدیران ،استفاده از نظر کارشناسان ،در نظر گرفتن
شرایط خاص کشور ،روانسازی جریانهای بحران ،حفظ تعادل
روانــی مخاطب ،اطالعرسانی متناسب با نیاز روان ــی ،استفاده از
تیم تخصصی بــحــران ،ق ــدرت اقــنــاع مــدیــران دستهبندی شده
است .شرایط بحرانی ،علیرغم ماهیت تراژدیک و عواقب سوء آن
روی سالمت روان افــراد ،همچنین به مثابه فرصتی بــرای ایجاد
نظامهای بهتر سالمت روان بــرای مردمی است که به آنهــا نیاز
دارند.ت الش برای بهبود سالمت روان در سطح جهانی در صورتی
سرعت بیشتری خواهد یافت که در هر بحرانی تالش برای کسب
منافع کوتاه مدت به سوی منافع بلند مدت معطوف شود .بنابراین
استفاده از کارشناسان روان در برنامهریزیهای روانــی آنهــا از
اهمیت بسیاری برخوردار است که این کارشناسان با تیم تحقیقاتی
روانی با برنامهریزیهای بلند مدت و کوتاه مدت خود میتوانند
منجر به شکلگیری تعادل روانی شوند گرچه آنچه تعادل روانی
را بــرای افــراد بحران زده به همراه دارد ،قــدرت اقناع مخاطبان
است .به گفته یکی دیگر از مصاحبهشوندگان :در عبور از بحران،
هدایت روانــی و فکری مخاطب است که از هر نگاهی برجستهتر
است بنابراین آمادگی ذهنی مدیران در شرایط بحران با استفاده
از تیم کارشناسان روانــی میتواند الگوی مناسب مدیریت روانی
در بحرانها و پس از آن را فراهم کند .عالوه بر ایــن ،تصمیمات
و فعالیتهای یکپارچه در جهت توسعه مدیریتهای مؤثر ،اجرا و
کنترل نتایج آنهاست .بنابراین مدیریت استراتژیک فعالیتهای
مربوط به بررسی ،ارزشیابی و انتخاب راهبردها ،اتخاذ هر گونه
تدابیر درون و بیرون سازمانی برای اجرای این راهبردها و در نهایت
کنترل فعالیتهای انجام شده را در برمیگیرد که در قالب مدیریت
راهبردی مطرح است .به عقیده مصاحبهشوندگان انتقادپذیری
و روابـ ــط عــمــومــی ب ــاال در کــنــار نــظــارت عــالــی م ــدی ــران ،از جمله

مفاهیم
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که در بین مخاطبان ،متناسب با نیازهای خاص برخی از گروههای
افراد جامعه برنامهریزی میشود که این گروههای موجود در جامعه
هم میتوانند به شکلی متفاوت دچــار بحران شوند و یا نیاز به
پیشگیری از بحرانهای احتمالی در بین این اقشار است که بخش
مهمی از آنها سالمندان که نیازمندان به کمکهای مختلف در
شرایط بحرانی و یا پس از بحران هستند و بخشهای بعدی از این
اقشار آسیبدیدگان اجتماعی و بحرانهای اجتماعی مربوط به
گروههای مختلف از جمله معتادان ،معلولین و  ...است.
سومین طبقه از طبقات مــورد بــررســی بــه بــحــران اختصاص
دارد که در مقوله نوع و شدت بحران با مفاهیم شناسایی دقیق
بــحــرانهــا ،نیازسنجی پیش از بــحــران ،فــرا گــیــری بــحــران و ...
دستهبندی شده اســت .از دیدگاه کارشناسان در زمــان بحران با
توجه به نوع و شدت آن ،رسانههای همگانی به علت نوع تخصص
خود ،میباید فرآیند و روند شکلگیری بحران را پیشتر از دیگران
تشخیص دهند .در ایــن خصوص رسانهها میتوانند با گوشزد
کردن وضعیت منتج به بحران ،تا حدود زیادی جلوی بروز بحران
را گرفته و اجازه ندهند شرایط غیر عادی و غیر نرمال بوجود آید.
یکی از افراد مشارکتکننده در مصاحبه هم در زمینه شدت بحران
چنین گفت :هرچه بحران حادتر و جدیتر باشد ،عملکرد رسانه
باید قویتر باشد تا بتواند کمک شایانی در حل بحران و عبور از آن
باشد .عالوه بر این ،کارکرد رسانه پس از بحران ،شناسایی بحران
آتــی ،کاهش آسیبهای حاصل از بحران و  ،...در قالب بحران
و پــس از آن مطرح اســت .بــه عقیده مصاحبهشوندگان ،عــاوه
بر کنشگری رسانه و کارکرد و عملکرد آن ،آنچه در رفتار سازمانی
مدیران هم از اهمیت بسیار برخوردار است ،شناسایی بحران آتی
کاهش آسیبهای حاصل از بحران ،توجه به ورابط بین الملل در
بحرانها ،خود کنترلی در شرایط بحران شرایط محیطی ،توجه به
ابعاد سالمت و بهداشت در بحرانها است که مدیریت راهبردی
در کنار مدیریت روانی متناسب با نیاز مخاطبان را در نظر میگیرد،
یکی از مصاحبهشوندگان میگوید :شناسایی دقیق علل بحرانهای
اجتماعی و غیره مقدم است بر قدرت تلویزیون .بنابراین با توجه
به ایــن رویکرد مدیر ،شناسایی علل بحران هم نیازمند داشتن
تیم تحقیقاتی و در نظر گرفتن بحرانهای آتی است که میتواند
مدیران رسانه را در تمامی شرایط با بحرانها روبرو سازد.
طبقه چهارم به ظرفیت رسانه اختصاص دارد که در مقوله
ویژگی رسانه با مفاهیمی همچون کیفیت برنامههای رسانه ،کیفیت
برنامههای تلویزیون ،فراگیربودن رسانهها و  ...دستهبندی شده
است .از دیدگاه مصاحبهشوندگان ،تیمهای رسانهای در تولید و
انتشار اخبار بحران بیشتر متمرکز بر زمان وقوع بحران و دوره بحران
متمرکز هستند و زمانی که بحران تمام میشود و نشانههای ظاهری
آن از بین میرود ،پوشش خبری هم تمام میشود و از مراحل پس
از بحران غفلت میشود .در نتیجه مخاطب برای دریافت اخبار
ناگزیر از مراجعه به رسانهها و منابع خبری دیگر است؛ در حالی که
وظیفه رسانه در زمان پس از بحران پیگیری وعدههای مسئوالن
و مطالبات مــردم در زمــان پس از بحران اســت .زیــرا نقش رسانه
آموزش ،راهنمایی ،رهبری ،نظارت و اطالعرسانی است و ما حق

نداریم تنها بر روی یک دوره از بحران متمرکز شویم بلکه باید به
این موضوع نگاه فرآیندی داشت .در این راستا باید به رسانههای
محلی بها داد و آنهــا را تقویت کرد تا در حیطه وظایف خود در
زمان وقوع بحران بهخوبی ایفای نقش کنند .مردم و مسئولین
متخصص بزرگنمایی هستند و هر حادثه یا رخــدادی را تعبیر به
بحران میکنند؛ در حالی که چنین نیست و باید بار معنایی کلمات
و اغراق را در نظر داشت که این توجه در فرهنگسازی مقابله با
بحران ،شناخت رسانه و فراگیر بودن آن در ارتباط است .یکی از
مدیران مصاحبهشونده معتقد است :تأثیرگذاری رسانه در عبور از
بحرانهای مختلف از جمله بحران اجتماعی منوط به اعتبار رسانه
در میان مخاطبان است .هرچه کیفیت برنامهها متناسب با نیاز
و سالیق مخاطبان حتی افراد بحران زده باشد میتواند منجر به
شکلگیری ابــزاری مناسب در اطالعرسانی همراه با سرعت بیشتر
و اعتماد بیشتر باشد .عالوه بر این شناخت رسانه ،وسعت فضای
رسانه ،برخورداری از امکانات و ابزارهای الزم در جهت اطالعرسانی
دوسویه و شفافسازی و شدت عملکرد رسانه را میتوان در قالب
مقوله استقالل رســانــه طبقهبندی کــرد .بــه نظر مـیرســد کــه اگر
رسانهها آزاد نباشند شفافسازی به انحراف میرود و از تأثیر آن
کاسته میشود و حتی ممکن است ،موجب گمراهی شود .آزادی
رسانهها و مشارکت مردم به شکل فردی یا سازمانیافته هزینههای
کمرشکن قوه قضائیه را کاهش میدهد .یکی از مشارکتکنندگان
در مصاحبه چنین گفت :در بـحــران اولـیــن خطر مــوجــود ،کسب
اطالعات اشتباه از طریق رسانه است پس باید با مدیریت درست
میتوان نشت اطالعات نادرست جلوگیری و مخاطب را به سمت
اطــاعــات درســت ســوق داد .هر قــدر آزادی رسانه در یک جامعه
پررنگتر بــاشــد ،بــه همان نسبت شفافیت بیشتر اســت و در هر
جایی هم که آزادی و استقالل رسانه کمتر باشد ،به همان نسبت
شفافیت کمتر است .بنابراین وقتی از شفافیت صحبت میکنیم،
در واقع بحث ما این است که کنشهایی که حکومت در سطوح
مختلف در شرایط بحران انجام میدهد ،حتیاالمکان در معرض
ً
دید عموم قرار گیرد و طبعا شهروندان با نظاره کردن و آ گاهی از
رفــتــارهــای حکومت تصمیم گیرند و کنشگری فعال در جامعه
داشته باشند و در این صورت است که مشارکت اجتماعی هم باال
خواهد رفت و این تعامل دوسویه در جهت اطالعرسانی در پی این
مشارکت افــزایــش خواهد داشــت و وسعت اطالعرسانی در رسانه
را افزایش خواهد داد ،نکته قابل تأمل اینکه شناخت نوع رسانه
و کارکرد آن هم همگام با مدیریت رسانه جمعی و تجارب مدیران
در جهت اطالعرسانی دقیق فعالیتی مثبت خواهند داشت .در این
زمینه یکی از مصاحبهشوندگان گفت :اگر رسانه در شرایط سکوت
و خاموشی باشد ،به تشدید بحران کمک خواهد کرد .با توجه به
دیدگاه این مدیر شناخت رسانه در کنار تعامل دوسویه در جهت
اطالعرسانی همراه با در نظر گرفتن وسعت فضای نشر اطالعات
به عنوان ابزاری کمک رسان به افراد بحران زده میتواند الگویی
برای راهبردهای مدیران رسانه ایجاد کند .همچنین مقوله معتبر
بودن اخبار و اطالعرسانی از زیرمجموعههای دیگر اعتبار رسانه
است که در چارچوب مفاهیمی همچون صداقت در اطالعرسانی،

اعتماد مردم ،اعتمادسازی افکار عمومی و  ...سنجیده میشود.
بر اساس نظرات مصاحبهشوندگان اعتبار رسانهای به هر دلیل از
دست برود ،بازگشت به پیک اعتبار رسانهای کاری بسیار سخت
و دشــوار و در عین حال شدنی است ولی به شدت زمانبر است.
از ایــن رو رسانههای معتبر و حــرفـهای باید به اعتبار بلند مدت
بیندیشند .از منافع آنی و زودگذر صرف نظر کرده تا بتوانند همچنان
در گردونه رقابتهای رسانهای به پیش روند .در صورت تحقق
چنین مهمی میتوانند الگو و سرمشقی برای دیگر رسانهها باشند.
ً
رسانه در دنیای امروز نمیتواند صرفا به فرا گیر بودن خود ببالد؛
بلکه رسانههای امروز به دنبال ارتباطهای گروهی هستند تا تأثیر
پیام آنان تخصصیتر و بالطبع بیشتر نزدیک به مطلوب نظر آنان
مخاطب خود را در گروههای سنی،
باشد در نتیجه طبیعی است که
ِ
جمعیتی و فرهنگی خــاص جست وجــو میکنند و تــاش میکنند
تا برنامههای خود را متناسب با دیدگاهها ،عقاید و فرهنگ آن
مخاطبان ،به نمایش بگذارند .در واقع یکی از اصولی که رسانههای
جمعی به ویژه تلویزیون به دنبال آن است ،مخاطبسازیست .بر
طبق دیدگاه کارشناسان ،وقتی مخاطب یک رسانه ،آن را بهعنوان
منبع خبر مــورد اعتماد میپذیرد ،میداند اخباری که آن رسانه
منتشر میکند مبتنی بر صداقت ،صراحت و شفافیت اســت .هر
چقدر اعتماد مخاطب به رسانه بیشتر باشد ،سرعت اطالعرسانی
یک رسانه باالتر میرود .از سوی دیگر ،رقابت با رسانههای دیگر
به عنوان مقوله دیگری از زیرمجموعههای اعتبار رسانه است که

در قالب مفاهیمی همچون تلویزیون تحت فشار فضای مجازی،
تفاوت سرعت اطالعرسانی در رسانههای دیگر ،رقابت با فضای
مجازی و  ...مطرح شده است .مصاحبهشوندگان اعتقاد داشتند
که به طور کلی الگوی مصرف رسانهای و کاهش میزان استفاده از
رسانههای سنتی مانند رادیو و تلویزیون در برابر رسانههای نوین
به ویژه در بین مخاطبان از جمله مهمترین تهدیدات این فضا به
ً
شمار میروند واصوال هر رسانه تازهای از رسانههای قدیمیتر خود
جلوتر است .بنابراین مدیران رسانه جمعی بویزه تلویزیون امروزه
در برنامههای مورد نیاز و اهداف تعین شده در زمینه بحرانها به
مسئله فضای مجازی هم باید بپردازند .چرا که مصاحبهشوندگان
معتقدند« :اگر تلویزیون نتواند برابر با فضای مجازی و متناسب با
سرعت آن به اطالعرسانی بپردازند ،قافیه را باختهاند» .بر مبنای
حضور چنین رسانهای توجه به فضای مجازی از اهمیت بسیاری
برخوردار است.

ارائه الگو
با توجه به مجموعه طبقات ،مقوالت و زیرمقوالت ،الگوی
حاصل از پژوهش حاضر در قالب نمودار شماره  2ترسیم شده است.
با توجه به ارتباط بین مقولهها در الگوی زیر میتوان ادعا کرد که
این مجموعه عوامل در صورتیکه در یک بستر سازمانی مناسب قرار
گیرند ،قادر خواهند بود به عملکرد در برنامهریزی مدیران رسانه در
بحران اجتماعی منجر شوند.
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بحرانهای اجتماعی (اعتصاب ،تظاهرات اعتراضآمیز و
 )...یکی از مظاهر و کردهای بحرانهاست و مدیران بحران برای
حفظ نظم و تأمین امنیت عمومی از ابزارها و رویکردهای مؤثری
بهره میبرند ،یکی از این ابزارها تلویزیون است که میتواند در
اطالعرسانی نقش بسزایی داشته باشد .یکی از مهمترین وجوه
تمایز سازمانهای موفق از ناموفق در مدیریت اثر بخش و پویایی
آنهاست .هرسی ،بالنچارد و جانسون معتقدند که یک نکته ساده
و روشن در کل منابع رهبری جریان دارد ،این است که سازمانهای
موفق یک ویژگی عمده دارند که آنها را از سازمان غیر موفق متمایز
میکند و آن ویژگی عبارت است از رهبری پویا و اثربخش[.]30
مــدیــران رسانه اساسیترین و نایابترین منابع در سازمان
هست که شکست هر سازمان مدیریت بحران تا حدودی مربوط به
مدیریت بحران آن سازمان است .بنابراین میزان توجه به انتخاب
نوع الگوهای مدیرینی در بحران از سوی آنها میتواند موفقیت یا
شکست آنها را در کنترل بحران پیشبینی کند.هرچه پیام رسانه
به مخاطبان بیشتری برسد اثر بخشی رسانه در مدیریت بحران
بیشتر خواهد شــد .از ایــن رو رسانه ملی میتواند با گسترش برد
رسانهای خود هم از جهت سخت افــزاری و هم فنی و از نرم افزار
و با اتخاذ رویکرد مخاطب محور و توجه به نیازها هم مخاطبان
به گسترش مخاطبان خــود کمک میکند .همچنین الزم است
با توجه به تنوع بسیار زیاد مخاطبان رسانه به کمک روشهای
علمی مخاطبشناسی نیازهای هر مخاطب را مورد توجه قرار دهد،
ضمن آنکه جلب اعتماد عمومی را شعار اصلی خود قرار میدهد و با
رعایت اخالق حرفهای این شعار را عملی میکند [.]31
ً
آنــچــه مسلم اس ــت ،مــدیــریــت رســانــه جمعی صــرفــا از طریق
کسب دانش و معلومات حرفهای حاصل نمیشود؛ بلکه این امر
مستلزم توسعه همهجانبه در ابعاد تجارب مختلف ،استفاده از
کارشناسان و محققان در حوزههای گوناگون رفتاری و بحران
ً
اســت .یافتههای ایــن پژوهش که کامال برخواسته از دادههــای
واقــعــی و در نتیجه گفتگو بــا مــدیــران رســانــه و ســاعــات طوالنی
پاالیش و تحلیل داده است که این خروجی حاصل از به کارگیری
و عملکرد فعالیت مدیران رسانه در شرایط بحران است .براساس
یافتههای این پژوهش میتوان گفت :این ویژگیها ،ترسیمکننده
الگوی مدیریت رسانه جمعی در شرایط بحران اجتماعی است
که البته یک مدیر به تنهایی نخواهد توانست از محموعه این
خصوصیات در یک زمان و یکی برخوردار باشد .بلکه مدیران که
قصد دارند به الگوهای مطلوبی در عرصه مدیریت سازمان صدا و
سیمای ج.ا.ا تبدیل شوند و همچنین سازمانها و نهادهایی که
قصد دارنــد ،نسلی از مدیران توانمند را برای آینده تربیت کنند،
شایسته اســت کــه ایــن مشخصات را مــد نظر قــرار دهند و بــرای
نزدیک شدن به الگو برنامهریزی کنند .ارتباط میان مقولههای
مورد نظر از دادهها در الگوی بهدستآمده هم اثبات نقش هریک
از مقولهها در مدیریت رسانه جمعی در بحران اجتماعی است .یعنی
مدیریت روانــی و راهبردی هریک از بخشهای سیما با توجه به
نقش مخاطبان عام و خاص و میزان اعتماد جلبکننده بین آنها

در حالی که رسانههایی مانند فضای مجازی هم در بین همگان
وجود دارد ،تعادل و صداقت در مدیریتها بر مبنای رقابت بین
رسانهها همگام با بحران و نوع بحران میتواند الگوی درستی از
مدیریت رسانه در تلویزیون را حمایت کند .با نگاهی به ادبیات
موضوع و تحلیل یافتههای این پژوهش به نظر میرسد که نظریه
شکلگرفته در این مطالعه از سوی نظریههای متعددی از جمله
نظریه نقش مدیریتی ،مسئولیت اجتماعی ،وابستگی مخاطبان،
اعتماد اجتماعی نیکالس لومان و نظریه تعادل در مدیریت بحران
حمایت میشود.
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کسـ ـبوکارهای پ ــس از بح ــران

مطالع ه موردی کسبوکارهای کوچک مناطق زلزلهزدهی استان کرمانشاه
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چکیده
 با این حال. بازآفرینی کسبوکارهای کوچک آسیبدیده و تداوم روند فعالیت آنهاست،پس از سوانح طبیعی یکی از مهمترین وجوه بازسازی
ً
هنگام وقوع سوانح طبیعی معموال توجه برنامهریزان و متولیان امر بازسازی بهمنظر کالبدی متمرکز بوده و مقوله بازآفرینی کسبوکارهای کوچک مورد
 در نتیجه چگونگی بازآفرینی کسبوکارهای کوچک چالشی بزرگ در مناطق سانحهدیده است و انتخاب رویکرد درست و مناسب.غفلت قرار میگیرد
 پژوهش کیفی حاضر با هدف واکاوی و تحلیل، بر این اساس. اجتماعی و فرهنگی جامعه متأثر بسیار حائز اهمیت است،مبتنی بر شرایط اقتصادی
. کرمانشاه بااستفاده از روش پدیدارشناسی و رهیافت کالیزی انجام شده است1396 عوامل مؤثر بر بازآفرینی کسبوکارهای کوچک پساز زلزله سال
 نفر از مالکان کسبوکارهای مختلف آسیبدیده شهری و روستایی36  به کمک روشهای نمونهگیری هدفمند و مالکی تجارب زیسته،به این منظور
 تأییدپذیری و قابلیت، بهمنظور رعایت ویژگیهای کیفی پژوهش از سه مالک قابلقبول بودن.بااستفاده از مصاحبه عمیق نیمهساختارمند بررسی شد
 نتایج تحلیل محتوای استقرایی دادههــای بهدستآمده از مصاحبهها به شناسایی و اولویتبندی عوامل مؤثر بر بازآفرینی.اطمینان استفاده شد
 نظارتی و، دسته از عوامل مؤثر بر بازآفرینی کسبوکارهای کوچک شامل عوامل مدیریتی و اقتصادی8  مفهوم و157 کسبوکارهای کوچک شامل
 اطالعرسان و آ گاهیبخش و عوامل خارجی و غیربومی منتج، حقوقی و قانونی، زیرساختی و فرآیندی، فرهنگی و اجتماعی، فردی و سازمانی،اجرایی
 یافتههای پژوهش نشان میدهد که توجه به عوامل مؤثر بر بازآفرینی کسبوکارهای کوچک آسیبدیده روند بازآفرینی آنها را تسهیل و تسریع.شدند
.کرده و زمینه را برای استمرار معاش و کسب درآمد برای بازماندگان از سانحه فراهم میکند
. مدیریت استمرار کسبوکار، بازآفرینی کسبوکار کوچک، پدیدارشناسی، مدیریتبحران:واژههای کلیدی
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Phenomenological Analysis of Factors
Influencing Post-Crisis Businesses Recovery

Case Study of earthquake affected small businesses of Kermanshah
Province

Ayoub Pazhouhan1,Bijan Rezaee*2, Nader Naderi3, Ali Asgary4
Abstract:

A

fter natural disasters, one of the most important aspects of recovery is to rebuild the affected small businesses and
that is the continuation of their activity. However, when natural disasters occur, the focus of the planners and executives on recovery is usually physically focused and the neglect of small business recovery is neglected. As a result,
recovery of small businesses is a major challenge in disastered areas, and choosing the right approach based on the
economic, social and cultural conditions of the affected community is crucial. Accordingly, the purpose of this study
was to analyze the factors affecting the recovery of small businesses after the Kermanshah earthquake in 2017, using
the phenomenological approach and the Colaizzi approach. To this end, the lived experiences of 36 affected urban and
rural business owners were analyzed using in-depth semi-structured interviews using purposeful and criterion sampling methods. In order to comply with the qualitative characteristics of the research, three criteria of acceptability,
validity and Dependability were used. The results of the inductive content analysis of the data obtained from the interviews identified and prioritize the factors affecting small business recovery, including 157 concepts and 8 categories
of factors affecting small business recovery including managerial and economic factors, Supervisory and executive,
individual and organizational, cultural and social, infrastructure and process, legal and legitimate, informants, and
external and non-native factors resulted. Research findings show that attention to factors affecting the recovery of affected small businesses facilitates and accelerates their recovery process and provides the basis for survivors to survive
and earn money from trauma survivors.
Keywords: Crisis Management, Phenomenology, Small Business Recovery, Business Continuity Management.
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یکی از مشکالتی کــه بیشتر مناطق جــهــان بــا آن دســت به
گریبان هستند ،بالیایطبیعی است[ .]1هر اتفاق غیرمترقبهای که
موجب تضعیف و از بین رفتن توانمندیهای اجتماعی ،اقتصادی
و فیزیکی مانند خسارتهای جانی و مالی ،تخریب تأسیسات
زیربنایی و کــاهــش زمینههای اشتغال در جامعه ش ــود ،تحت
عنوان بالیای طبیعی شناخته میشود[ .]2فراوانی و فاجعهآمیز
بودن بالیای طبیعی اخیر ،فوریت و اهمیت پژوهشهای مرتبط
با حــوادث را برای کاهش خطر و تسریع در بازآفرینی را الزم کرده
است .در حالی که مطالعات زیادی در مورد تأثیر بالیای طبیعی در
داراییها و اموال زندگی ،جوامع و محیط زیست وجود دارد ،اما در
مورد چالشهای کارآفرینانه این تأثیر ناشناخته است[ .]3از اینرو
کسبوکارها بهعنوان یکی از عناصر اصلی جامعه در برابر بالیای
ً
طبیعی آسیبپذیر هستند و معموال در چنین حوادثی خسارتهای
بزرگی را متحمل میشوند[ .]4بنابراین پس از یک بحران طبیعی
تصمیمات مربوط به بازآفرینی و بقای کسبوکارها برای بازیابی
جامعه آسیبدیده حائز اهمیت است[ .]5،6افــزون بر این ،پس
از بحران بقای کسبوکارها نقش اساسی در بازیابی بلندمدت
جامعه آسیبدیده دارد و کسبوکارهای فعال بر تصمیم اهالی
به ماندگاری در منطقه بحرانزده تأثیر میگذارد .همچنین تداوم
فعالیت برخی کسبوکارها بر احتمال بازآفرینی سایر کسبوکارها
تأثیر میگذارد[ .]6هنگامی که کسبوکارها در اثــر یک بحران
طبیعی دچار شکست میشوند ،بازیابی سایر مؤلفههای اجتماعی
هــمــچــون خ ــان ــوار ،اقــتــصــاد و زیــرســاخـتهــا هــم تــحــت تــأثــیــر قــرار
میگیرند[ .]6،7این امر به این دلیل است که احیای خانوارها و
زیرساختها به کاالها و خدمات ارائهشده توسط کسبوکارها[]8
و رشد دوبــاره اقتصادی به میزان تولید و مالیاتهای حاصل از
فعالیتهای کسبوکارها بستگی دارد[ .]9بر این اســاس ،تداوم
فعالیت کسبوکارها بــرای توسعه پایدار اقتصاد پس از فاجعه از
اهمیت زیادی برخوردار است[ .]10،11عالوه بر این ،زمان بازآفرینی
کسبوکارها هم بسیار مهم است؛ زیرا وقفه در فعالیت کسبوکارها
عامل مهمی در بقای کسبوکارها و جوامع پس از فاجعه است و
میتواند خسارتهای بزرگی را در چنین حوادثی ایجاد کند[.]12
نظ ر بــه اهمیت مــوضــوع ،تــأثــیــرات بــایــای طبیعی بــر روی
واحــدهــای کــسـبوکــار طــی دو دهــه اخیر مــورد بحث قــرار گرفته
ً
است[ .]13مطالعات انجامشده پیشین عمدتا بر اهمیت و اجرای
برنامهریزی استمرار کسبوکار قبل از فاجعه و شناسایی عوامل
مــؤثــر بــر بــازآفــریــنــی کــسـبوکــارهــای پــس از بــایــای طبیعی تأ کید
کـ ــردهانـ ــد[ .]14،15،16بهعنوان مثال در پــژوهـشهــای پیشین
مشخص شد که آمادگی پیش از فاجعه ،اقدامات برنامهریزی و
آمــادهســازی دربــرابــر سوانح طبیعی و اقــدامــات پیشگیرانه قبل از
فاجعه نقش مهمی در کاهش آسیب به کسبوکارها و تداوم فعالیت
آنهــا دارن ـ ــد[ .]8،17مطالع ه دیگری دریــافــت که وضعیت مالی
کسبوکار و فضای کسبوکار مهمترین عوامل مرتبط با بازآفرینی
بلندمدت کسبوکارها پس از فاجعه هستند[ .]18همچنین مطالعه

دیگر گزارش داد بازآفرینی کسبوکارهای آسیبدیده پس از طوفان
کاترینا تحت تأثیر عواملی همچون ویژگیهای صاحبان کسبوکار
و ویژگیهای کسبوکار بــوده اس ــت[ .]19بنابراین مطالعات در
مــورد عملکرد کسبوکارهای پس از فاجعه ممکن است به درک
بهتر فرایند بازآفرینی کسبوکارها کمک کند[ .]14با این وجود
بهرغم اهمیت موضوع و توجه و عالقه محققان علوم اجتماعی
بهموضوع اثرات بلندمدت بالیایطبیعی و عوامل مؤثر بر توانایی
بازیابی فاجعه از یکسو[ ]20و گسترش روزافــزون ادبیات مربوط
به بازآفرینی کسبوکارهای پس از بالیای طبیعی از سوی دیگر،
عالقهبه راهبردهای بازآفرینی کسبوکارها زیاد موردتوجه قرار نگ
رف ـ ـ ـتـ ـ ــه[ ]6،18،21،22،23،24،25،26،27،28و پژوهشهای
نظاممند اندکی در مــورد چگونگی بازآفرینی کسبوکارها پس از
بالیای طبیعی بهویژه در کشورهای درحــال توسعه انجام شده
است.
با این تفاسیر ،بر اساس آمارهای رسمی اغلب مناطق استان
کرمانشاه از نظر زلزلهخیزی فعال بــوده و هـر چند ســال یکبار
زلزلههای مخرب بخشهای وسیعی از این استان را تخریب کرده
و خسارتهای جانی و مالی فــراوانــی به بــار آورده اســت .آخرین
گــواه بر این ادعــا زلزل ه ساعت  21و  48دقیقه روز یکشنبه مورخ
 21آبــانمــاه  1396با قــدرت  7/3ریشتر در بخش ِازگله واقــع در
غرب استان کرمانشاه و زلزل ه تاریخ  4شهریورماه  1397با قدرت
 6/4ریشتر در شهر تازهآباد است که موجب خسارتهای مالی و
تلفات جانی قابل توجهی در نواحی روستایی ،شهری و بهویژه
در شهرستان سرپلذهاب شد .زلزل ه ِازگله به  7شهرستان و بیش
از  2هزار روستای استان کرمانشاه خسارت وارد کرد[ .]29یکی از
خسارتهایی که بعد از وقوع زلزلههای اخیر رخ داد ،آسیبها و
خسارتهایی بود که به کسبوکارهای شهری و روستایی اهالی
مناطق زلزلهزده وارد کرد و موجب وقفه و اختالل در روند فعالیت
کسبوکارها شد و به افراد زلزلهزده بهمراتب بیش از پیش به دلیل
نبود کسبوکارها فشار وارد شد .با این حــال ،با وجــود اهمیت و
نقش بهسزای بازآفرینی کسبوکارها در تداوم معیشت بازماندگان
از زلزله و تقویت روحی ه امید در آنها بر اساس مشاهدات میدانی از
مناطق زلزلهزده و بنا بر نظر مشارکتکنندگان در پژوهش بازآفرینی
کسبوکارهای آسیبدیده بازآفرینی کسبوکارها همواره نسبت به
تأمین مسکن و سرپناه از اهمیت کمتری برخوردار است .متأسفانه
بعد از گذشت  2/5سال از وقوع زلزله به دالیل متعدد بسیاری از
کسبوکارها فعالیت نمیکنند و یا با حداقل ظرفیت خود مشغول
تولید و ارائــ ه خدمت هستند .بنابراین بازآفرینی نـکــردن سریع
کسبوکارها و ترجیح سایر ابعاد بازسازی بر بازآفرینی کسبوکارها
از دالیــل انجام ایــن پژوهش اســت .شایان ذکــر اســت ،نهتنها در
محدوده مورد مطالعه ،بلکه حتی در کل کشور هم بهرغم وقوع
بالیای طبیعی فــراوان به نظر میرسد تاکنون مطالعهای جامع و
نظاممند پیرامون چگونگی بازآفرینی کسبوکارهای پس ازبحران
و عوامل مؤثر بر بازآفرینی آنها انجام نشده است .از همینرو این
پژوهش کوشش دارد این شکاف و خأل را تا حدودی ُپر کند .بدین

ترتیب پرسش اصلی پژوهش این است که عوامل مؤثر بر بازآفرینی
کسبوکارهای کوچک ،پس از بحران چه عواملی هستند؟

مروری بر ادبیات و پیشین ه پژوهش
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بالیای طبیعی میتوانند تأثیرات قابل توجهی بر انواع کسبوکار
داشته باشند .تأثیرات مستقیم شامل تلفات انسانی و آسیب به
محل ،تجهیزات وسایل نقلیه و موجودیهاست[ ]30،31،32و
تأثیرات غیرمستقیم شامل وقفه در فعالیت کسبوکارها کاهش
ارزش امــوال و اثــرات بــازار سهام و همچنین تأثیرات اجتماعی و
محیطی است[ .]32عالوه بر این ،پس از بالیای طبیعی تأسیسات
زیربنایی مانند آب و فاضالب ،برق ،حملونقل ،سوخت و خطوط
مخابراتی دچار اختالل میشوند[ .]33توانایی کسبوکارها برای
بازیابی پس از بالیای طبیعی بستگی به عوامل داخلی و خارجی
دارد .عوامل داخلی عبارتند از عواملی مانند نوع ،انــدازه ،کاهش
ریــســک و بــرنــامـهریــزی ت ــداوم کــسـبوکــار ،ظرفیت مــالــی ،میزان
آسیبهای مستقیم و غیرمستقیم و ارتــبــاط بــا صنعت .عوامل
خارجی مربوط به آن دسته از عواملی هستند که خارج از کنترل
کسبوکارها هستند .عوامل خارجی همچون اختالل در جامعه و
میزان دسترسی به حمایتهای اجتماعی و نهادی .در این راستا
کسبوکارهای کوچک اغلب آنهایی هستند که بیشتر تحت تأثیر
قرار میگیرند و ظرفیت کمی برای بازآفرینی پس از بالیای طبیعی
دارنــد و به احتمال زیــاد کمتر از برنامهریزی استمرار کسبوکار
بهمنظور کــاهــش آســیـبهــای نــاشــی از بــایــای طبیعی استفاده
ً
میکنند[ .]23کسبوکارهای کوچک معموال توانایی جذب خطرات
و تأثیرات فاجعه را ندارند؛ زیرا اغلب در یک محل با چند کارمند
فعالیت میکنند و قادر به انتقال ریسک نیستند[ .]33،34،35این
کسبوکارها بهویژه در کشورهای درحالتوسعه احتمال بیشتری
دارد که با امکانات ناایمن کسبوکار ،فقدان منابعانسانی و مالی
الزم ،فقدان دانش الزم در مور د آسیبپذیری و اجرای برنامههای
استمرار کسبوکار در مناطق در معرض بالیای طبیعی خطرناک
قرار گیرند[ ]30،31،36و به احتمال فراوان قادر به پرداخت هزینه
بیمه حتی ا گر به آن دسترسی داشته باشند ،نیستند[.]23،37
از سوی دیگر ،هنگامیکه یک جامعه در معرض بالیای طبیعی
قرار دارد ،توانایی کسبوکارهای محلی برای بقا عامل مهمی در
روند بازآفرینی است؛ چرا که کسبوکارها با تأمین مشاغل ،کاالها،
خدمات و درآمــد مالیاتی نقش حیاتی اجتماعی و اقتصادی در
جامعه ایفا میکنند[ .]38در این راستا نتایج برخی از مهمترین
پژوهشهای داخلی و خارجی مرتبط در جدول  1ارائه شده است.
بنابراین بــا وج ــود پــژوه ـشهــای خــارجــی بــه نسبت ف ــراوان
بهروشنی میتوان دریافت که پژوهشهای تجربی اندکی در داخل
کشور در مورد بازآفرینی کسبوکارهای پس از بحران انجام شده
است .از همینرو خأل پژوهش در این مورد از یکسو بیانگر ضرورت
و اهمیت پرداختن به موضوع یادشده و از سوی دیگر حاکی از تازه
بودن پژوهش حاضر است.

ش پژوهش
رو 

پــژوهــش حــاضــر از ن ــوع کـیـفــی ،بـ هلــحــاظ ه ــدف ک ــارب ــردی و
توسعهای و بهلحاظ روش اکتشافی و از نوع پدیدارشناسی است.
از دالیل انتخاب رویکرد کیفی سیطره رویکردهای ّکمی پژوهش
در مطالعات حــوزه علوم اجتماعی[ ]47و عمق کــم یافتههای
بهدستآمده از مطالعات ّکمی[ ]48از یکسو و وجود متغیرهای
انــدک در پیشبرد پژوهش حاضر و همچنین ضــرورت شناسایی
پــدیــده مــورد مطالعه (بــازآفــریـنــی کـسـبوکــارهــای کوچک پــس از
بحران) از سوی دیگر است .در این پژوهش کوشش شد تا بر اساس
پارادایم تفسیرگرایی اجتماعی و با بهرهگیری از روش پدیدارشناسی
(از نوع توصیفی) ضمن تحلیل تجارب زیسته مشارکتکنندگان
در پژوهش و ادراک دیدگاههای آنها به شناختی عمیق از عوامل
مؤثر بر بازآفرینی کسبوکارهای کوچک در مناطق زلزلهزده استان
کرمانشاه دست یابیم .در این پژوهش مصاحبه با افرادی انجام شد
که تجربه الزم و درک مفهوم مورد پژوهش (بازآفرینی کسبوکارهای
کوچک پس از بحران) را داشتند .بنابراین انتخاب شرکتکنندگان
در پژوهش بر اســاس یک نمونهگیری مالکی بر مبنای دو معیار
بود )1 :مالکان کسبوکارهایی که عالقهمند به شرکت در فرآیند
پژوهش و توصیف فهم خود از بازآفرینی بودند؛  )2پدیده بازآفرینی
کسبوکارهای آسیبدیده را تجربه و درک کرده بودند.
بــر ای ــن اسـ ــاس ،ت ـعــداد  36نـفــر از مــالــکــان ک ـس ـبوکــارهــای
آسیبدیده شهری و روستایی در حــوزههــای مختلف کسبوکار
(کــشــاورزی ،دام ـپــروری ،صنعتی ،معدنی و تولیدی) در مناطق
زلزلهزده استان کرمانشاه (شهرستانهای اسالمآباد غرب ،داالهو،
گیالنغرب ،سرپلذهاب ،قص ر شیرین و ثالث باباجانی) در یک
مصاحب ه عمیق نیمهساختارمند حـضــوری 30تا  50دقیقهای به
پرسشهای مرتبط پاسخ دادنــد .حجم نمونه وابسته به اشباع
نــظــری دادهه ــا ب ــود .بنابراین بــر اس ــاس شــاخــص کفایت نظری
دادههــا از مصاحب ه بیستوچهارم دادههــا جنبه تکراری پیدا کرد
و شاخص اشباع نظری حاصل شد .با این وجــود بــرای اطمینان
خاطر از اینکه دادههای جدیدی به دادههای قبلی افزوده نشود و
برای اطمینان از حصول اشباع نظری در هر شهرستان دو مصاحبه
دیگر انجام شد .با توجه به اینکه هیچ مفهوم و طبقه جدیدی از
دادهه ــای مصاحبهها بهدست نیامد ،اشباع نظری حاصل شد.
فرآیند مصاحبهها پــس از انــجــام تفسیر شــد و تمام مصاحبهها
تبــرداری و تحلیل شدند و به
بهصورت همزمان ضبط ،یــادداشـ 
تأیید مشارکتکنندگان در پژوهش رسیدند .برای تحلیل دادههای
گــردآوریشــده از رهیافت  7مرحلهای کــایــزی استفاده شــد .به
جهت رعایت ویژگیهای کیفی پژوهش از سه مالک قابل قبول
بودن ،تأییدپذیری و قابلیت اطمینان استفاده شد .در مورد قابل
قبول بــودن و تأیید صحت یافتهها رونــوشــت گ ــزارش پژوهش
برای شرکتکنندگان در پژوهش ارسال و موافقت آنها با مطالب
گفتهشده و یافتههای پــژوهــش حاصل شــد .بهمنظور تضمین
قابلیت اطمینان یافتهها هم کوشش شد تا فرآیندها و تصمیمهای
مربوط به پژوهش بهطور مستند و واضح در متن پژوهش تشریح
شود .در پایان ،جهت تضمین تأییدپذیری یافتههای پژوهش،

جدول  :1خالصه نتایج پژوهشهای انجامشده داخلی و خارجی مرتبط
پژوهشگر/سال

عنوان پژوهش

خالصه نتیجه پژوهش

ارژنگی
()1390

بررسی روند بازسازی
کسبوکارهای کوچک پس از
زلزله بم

ممزوج شدن برنامه تداوم کسبوکار با برنامه بازسازی قادر است تمرکز بازسازی
واحدهای تجاری را از رویکرد کالبدی صرف به احیای معیشت همراه با بازسازی کالبدی
سوق دهد و معیشت مختلشده سریعتر بازتوانی شود[.]39

فالحی و ارژنگی
()1393

تداوم کسبوکارهاى کوچک در
طراحى شهرى مقاوم پس از زلزل ه
سال  1382بم

بازتوانى کسبوکارها زمانى منجر به نتیجه مطلوب میشود که برنامه تداوم کسبوکار
بهمنزلهی ابعاد رویهاى بازسازى مدنظر باشد .بنابراین ملحوظ داشتن برنام ه تداوم
کسبوکار در سیاستگذارىهاى بازسازى ،سبب تسریع بازتوانى و کاهش آسیبپذیرى
کسبوکارها مىشود[.]40

عسگری و همکاران
()2012

بازیابی فاجعه و تداوم کسبوکار
پساز سیل  2010در پا کستان:

ارائه حداقل حمایتهای دولتی و غیردولتی میتواند سرعت ،کیفیت و پایداری بازیابی
فاجعه کسبوکارهای کوچک را افزایش دهد[.]24

کمپ
()2017

بقای کسبوکارهای کوچک در
شمال شرق فلوریدا پساز یک
فاجعه طبیعی

بسیاری از صاحبان کسبوکارهای کوچک فاقد راهبرد الزم برای ممانعت از تعطیلی
دائمی کسبوکار خود در شرایط بحران هستند .راهبردهای صاحبان کسبوکار مربوط
به موانع سیل ،حفظ پوشش بیمه کافی ،عواقب بعد تخریب و تجربه فاجعه بود[.]41

احسان اوزدمیر 2و
همکاران
()2017

عوامل مؤثر بر بازیابی فاجعه در
کسبوکارهای کوچک:
مورد مطالعه سیل  2013کلگری
کانادا

بسیاری از عوامل تأثیرگذار غیرمستقیم (بهجز خطمشی) رابط ه معناداری با بازیابی
عملکرد اقتصادی دارند و تنها فرضیه اثباتشده آسیب کسبوکار (درمیان اثرات
مستقیم) ارتباط معناداری با بازیابی عملکرد اقتصادی دارد .در میان ویژگیهای
کسبوکار تنها آمادگی و سن کسبوکار ارتباط معناداری با بازیابی اقتصادی کسبوکار
دارد[.]42

هوانگ 3و همکاران
()2018

بازیابی کسبوکارهای پسافاجعه
و توسعه پایدار

بخشهای کسبوکار برای موفقیت اجتماعی الزم است .بنابراین مهم است که
بازآفرینی کسبوکارهای پس از بالیای طبیعی را بررسی کنیم[.]43

لی 4و همکاران
()2019

عوامل مرتبط با تداوم فعالیت
کسبوکارهای پس از زلزله:
مطالعه موردی شهر لوشان چین

تداوم فعالیت کسبوکارهای آسیبدیده در برابر بالیای طبیعی با سن صاحب
کسبوکار ،تجربه قبلی در برابر بالیای طبیعی ،شرایط مالی پیش از فاجعه ،مدت زمان
بسته شدن و وام گرفتن از خانواده یا دوستان رابطه مثبت داشت؛ این در حالی است
که با اندازه کسبوکار رابطه منفی داشت[.]44

لی
()2019

بازگشایی کسبوکارهای پس از
طوفان هاروی

مالکان کسبوکارهایی که از سرمایههای اجتماعی قوی برخوردارند ،سریعتر از همتایان
خود که از سرمایههای اجتماعی ضعیفی برخوردارند ،کسبوکار خود را بازگشایی
میکنند[.]45

کرمن 6و همکاران
()2020

مدلسازی زمان بازآفرینی
کسبوکارهای پس از زلزله

یافتههای این پژوهش اهمیت محاسبه چندین عامل در هنگام مدلسازی بازآفرینی
کسبوکارها به دلیل وقایع لرزهای را نشان میدهد[.]46
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تحلیل پدیدارشناسانه عوامل مؤثر بر بازآفرینی کسبوکارهای
پس از بحران

یافتهها با پیشینه پژوهش مقایسه و بااستناد به بحثهای نظری
در تبیین آنها اقدام شد.

یافتههای پژوهش
یــافــت ـههــای حــاصــل از تحلیل دادههـ ـ ــای بــهدســتآم ــده از
مــصــاحــبـههــا بــه شــنــاســایــی  8عــامــل عــمــده مــؤثــر بــر بــازآفــریــنــی
کسبوکارهای آسیبدیده مناطق زلزلهزد ه کرمانشاه منجر شد.
در جــدول  2اولویتبندی عــوامــل هشتگانه یــادشــده بــر اســاس
میزان فراوانی پاسخها به همراه برخی مصادیق استخراجشده از
روایتهای مشارکتکنندگان در پژوهش ارائه شده است.
همانگونه که در جدول  2مالحظه میشود ،بر اساس میزان
فــراوانــی مصادیق برگرفته از مصاحبههای مشارکتکنندگان در

پژوهش از میان هشت عامل مؤثر بر بازآفرینی کسبوکارهای پس
از بحران «عوامل مدیریتی و اقتصادی» با بیشترین نمره ()363
اولویت اول را به خود اختصاص داده است .این بدین معناست
که عوامل یادشده بیشترین نقش را در بازآفرینی کسبوکارهای
آسیبدیده پس از بحران ایفا میکنند .پس از عوامل مدیریتی و
اقتصادی رتبه دوم متعلق به «عوامل نظارتی و اجرایی» با نمره
 209بود .به همین ترتیب «عوامل فردی و سازمانی» با نمره (،)206
«عوامل فرهنگی و اجتماعی» با نمره (« ،)90عوامل زیرساختی و
فرآیندی» با نمره (« ،)83عوامل حقوقی و قانونی» با نمره (،)73
«عــوامــل اطــاعرســان و آ گاهیبخش» بــا نمره ( )51و در نهایت
«عوامل خارجی و غیربومی» با نمره ( )37اولویتهای سوم تا هشتم
را به خود اختصاص دادنــد .ارتباط بین عوامل مؤثر بر بازآفرینی

جدول  :2اولویتبندی عوامل مؤثر بر بازآفرینی کسبوکارها و مصادیق برگرفته از روایتهای مشارکتکنندگان در پژوهش

مقوله اصلی

عوامل
مدیریتی و
اقتصادی

ضعف مدیریت بحران بهعلت نبود تجربه و نگذارندن دورههای آموزشی تخصصی؛ فقدان شایستهساالری
و تخصصمحوری در ساختار مدیریت بحران؛ تشریفاتی بودن پست مدیریت بحران؛ شعارزدگی در نظام
مدیریت بحران؛ عدم برگزاری دورههای آموزشی مدیریتبحران برای مالکان کسبوکار؛ فقدان یک
دستورالعمل واحد برای روبرو با بالیای طبیعی در نظام مدیریت بحران کشور؛ فقدان برنامه و قانون جامع
ف سیاسی مدیران ارشد و در راستای
مدیریت بحران؛ مصرف اعتبارات مدیریت بحران در راستای اهدا 
اهداف نبودن اعتبارات؛ بهدنبال مقصر وقوع بحران گشتن در زمان وقوع بحران؛ فقدان متولی مشخص
برای مدیریت سوانح طبیعی در کشور؛ مرجع تصمیمگیری نبودن مسئوالن محلی برای اتخاذ تصمیمات پس
از بحران؛ تصمیمگیریهای مقطعی و محلی توسط مسئوالن محلی؛ اتخاذ تصمیمات متفاوت و متناقض
بعد از بحران؛ بیبرنامگی روزهای پس از زلزله توسط مسئوالن؛ عد م رسیدگی مسئوالن به دلیل حجم باالی
خسارتدیدگان؛ حضور نیافتن بهموقع کارشناسان برآورد خسارت؛ زمانبر بودن بازدیدهای کارشناسی برای
برآورد خسارت؛ ضعف و چندگانگی در نظام اطالعرسانی؛ رهایی جامعه آسیبدیده از وابستگی برای اینکه
روی پای خودشان بایستند؛ نبودمشارکت مردم در بازآفرینی؛ اعمال تبعیضهای قومی و مذهبی در بازآفرینی
کسبوکارها؛ فقدان برنامهریزی مشارکتی در بازآفرینی کسبوکارها؛ بیاعتمادی به مسئوالن در زمان بحران؛
خدشهدارشدن اعتماد مردم به نهادهای رسمی امدادرسان؛ طرح وعدههای توخالی از جانب مسئوالن؛
اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسی و احساسی در روزهای اول بحران و عمل نکردن به آنها؛ فقدان برنامه
تداوم کسبوکار برای بازآفرینی کسبوکارهای کوچک؛ ناشناختهبودن ابعاد گسترده بازآفرینی کسبوکارها؛
برنامهریزی نکردن برای مشاغل بعد از بحران؛ متولی نداشتن واحدهای کسبوکار برای جبران خسارت
نسبت به واحدهای مسکونی؛ متولی نداشتن بازآفرینی واحد مسکونی و کسبوکارها؛ حمایتهای تغذیهای،
اسکانموقت و مغفولماندن کسبوکارهای آسیبدیده؛ فقدان برنامه جامع جهت توانمندسازی و اشتغال
پس از بحران؛ اولویت داشتن بازسازی کالبدی نسبت به بازآفرینی کسبوکارها؛ توجه نداشتن به واحدهای
کسبوکار خارج از شهر و روستا؛ آ گاهی نداشتن متولیان از چگونگی تداوم و بازآفرینی کسبوکارهای پس
از بحران؛ از دست رفتن نیروهای متخصص کسبوکار بهعلت تولید نکردن کسبوکارها؛ فوت نیروهای
ت دادن نیروی انسانی بهعلت درگی ر شدن با ساختوساز واحدهای
متخصص کسبوکارها؛ از دس 
ی انسانی به خاطر رونقگرفتن بازار برخی مشاغل؛ گسیل نیرویکار غیربومی
مسکونی؛ دشواری در تأمین نیرو 
جهت بازآفرینی؛ تعدیل نیروی انسانی بهعلت آسیب به کسبوکار؛ افزایش آمار بیکاری بهعلت توقف در
روند تولید کسبوکارهای آسیبدیده؛ بیثباتی قیمت مصالح جهت بازآفرینی کسبوکارها؛ سایه انداختن
تحریمها بر روی بازآفرینی کسبوکارها؛ نوسانات نرخ دالر؛ نداشتن بازار ثابت وسایل بازآفرینی؛ تأخیر در ارائه
تسهیالت و کاهش ارزش پول ملی؛ التهابهای بعد از وقوع زلزله؛ بیثباتی در بازار؛ کندی روند بازآفرینی
بهعلت تورم حا کم بر بازآفرینی کسبوکارها؛ اختصاص بودجه کم در مرحله اول و اجبار به افزایش تسهیالت
در مرحله دوم بهعلت تورم؛ اضافه شدن بحران سیل و بهدست فراموشی سپرده شدن مناطق زلزلهزده.
اعمال تبعیض ،رانت و فساد اداری در مسیر بازآفرینی کسبوکارها؛ اخذ مالیات از کسبوکارهای
خسارتدیده بدون تدوام فعالیت؛ در نظر نگرفتن معافیت در پرداخت هزینه حاملهای انرژی برای
کسبوکارها نسبت به واحدهای مسکونی؛ توج ه به کسبوکارهایی کمتر خسارتدیده و غفلت از
کسبوکارهای با حجم خسارت باال؛ نادید ه گرفتن وجه تمایز اصناف؛ بوروکراسی اداری حا کم بر بازآفرینی؛
نبود وحدت رویه بین ادارات برای صدور مجوزها؛ نبود همکاری بین سازمانهای متولی بازآفرینی؛ فقدان
ت فرماندهی در مدیریت حوادثطبیعی؛وصول نکردن بهموقع تسهیالت بانکی؛ فقدانوحدترویه
وحد 
و سلیقهای عملکردن بانکهای عامل در پرداخت تسهیالت؛ بوروکراسی و قوانین دستوپا گیر بانکها
در ارائه تسهیالت؛ کارمزد باالی تسهیالت بانکی؛ نبود نیروی انسانی کافی در بانکها بهعلت حجم
باالی مراجعان برای دریافت تسهیالت؛ ارزش ضمانتی نداشتن واحدهای کسبوکار آسیبدیده از نظر
بانکها؛ نپذیرفتن ضمانت زنجیرهای واحدهای کسبوکار توسط بانکها بهعلت آسیبدیدگی واحدها؛
نبود ضمانت برای دریافت تسهیالت واحدهای کسبوکار؛ موافقت نکردن صندوق ضمانت ملی به
ارائه تسهیالت باال به کسبوکارهایی که نیاز به تسهیالت باال دارند؛ ارسال پیامکهای متناقض و تغییر
نا گهانی در نحوه بازپرداخت تسهیالت به کسبوکارها؛ دوبارهکاری در تشکیل پرونده و آوردن ضامن و
ازدحام در بانکها بهعلت اضافه کردن مبلغ وامها؛ بدقولی و جبران نشدن خسارت توسط شرکتهای
بیمه؛ نا کارآمدی قوانین بیمهای و نبود پوشش بیمهای مناسب برای بالیای طبیعی؛ حمایت نکردن
شرکتهای بیمه از کسبوکارهای فاقد مجوز فعالیت؛ بهانه آوردن شرکتهای بیمه از پرداخت خسارت به
کسبوکارها؛ حضور و دخالت دالالن در فعالیتهای کسبوکارها؛ گران بودن نهادههای تولیدی ،دامی و
آبزیان بهعلت حضور دالالن.
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مصادیق برگرفته از روایتهای مشارکتکنندگان در پژوهش
ضعف بنیه مالی مالکان کسبوکارها برای بازآفرینی شخصی؛ هزینهکرد منابع مالی و پسانداز مردم برای
بازسازی واحدهای مسکونی؛ سر از زندان درآوردن و ورشکست ه شدن مالکان کسبوکار بهعلت بدهی؛ فرار
برخی مالکان کسبوکارهای خسارتدیده بهخارج از کشور بهعلت بدهی باال؛ چک برگشتی و جریمه دیرکرد
داشتن بعضی از کسبوکارها؛ مشمول قرار نگرفتن جرایم دیرکرد کسبوکارها جزو آییننامه امهال تسهیالت؛
از دست رفتن مشتریان کسبوکارهای خسارتدیده بهواسطه تأخیر در بازآفرینی کسبوکارها؛ ازدسترفتن
بازار کسبوکارها بعد از زلزله؛ به اتمام رسیدن تاریخ مصرف محصوالت؛ آسیب جدی بازارها هم از نظر فیزیکی
و هم از نظر کارکرد نهادی؛ گرفتاری در تهیه مواد اولیه بازآفرینی کسبوکارها؛تمایل نداشتن مشتری سوگوار به
خرید از کسبوکارها؛ در نظر گرفتن خسارتهای فیزیکی و بیتوجهی به خسارتهای روحی و روانی؛ خارج
نشینبودن برخی مالکان کسبوکارها و عدم تمایل آنها به بازآفرینی؛ عدم بازآفرینی کسبوکارها بهعلت
مشکالت روحی و روانی؛ انگیزه نداشتن و دلخوش نبودن بهزندگی توسط نیروی انسانی کسبوکارها؛ سایه
انداختن و تأثیر بحران روحی ،روانی و اجتماعی زلزله بر روی بازآفرینی کسبوکارها؛ درگیری مصائب زلزله و
همراه خانواده بودن و اولویت نداشتن بازآفرینی کسبوکار؛ نبود انگیزه برای بازآفرینی؛ فقداناطمینان خاطر
برای بازآفرینی کسبوکار بهعلت نگرانی از وقوع زلزله و پسلرزهها؛ احساس بیامنیتی و استرس ناشی از
پسلرزههای حا کم بر بازآفرینی کسبوکارها؛ تزریق نشدن بهموقع اعتبار برای بازآفرینی کسبوکارها؛ ناچیز
بودن تسهیالت دریافتی برای بازآفرینی کسبوکارها؛ نیمهکاره ماندن کسبوکارها بهعلت پاسخگونبودن
تسهیالت اختصاصی؛ تخصیص نیافتن تسهیالت مناسب برای بازآفرینی کسبوکارها؛ پاسخگو نبودن
تسهیالت اختصاصی به خسارات وارده به کسبوکارها؛اختصاص نیافتن تسهیالت به واحدهای مسکونی
تخریبی و کسبوکارهای خارج از شهر و روستا؛ در راستای بازآفرینی نبودن تسهیالت؛ به بیراههرفتن تسهیالت
بازآفرینی؛ ایجاد مشکل توسط واحدهای صنعتی غیرفعال برای پرداخت تسهیالت به آنها؛ خسارات وارده
هنگفت به بخشهای مسکونی ،باغی ،کسبوکارها و ناچیز بودن کمکهای دولت؛ پرداخت نکردن بخشی
از خساراتهای وارده توسط دولت بعد از دو سال؛ تناسب نداشتن وامهای پرداختی با خسارات وارده.

اراده نداشتن مالکان برای بازآفرینی کسبوکارها؛ انتظار مالکان از دیگران برای بازآفرینی کسبوکارهایشان؛
دیدگاه اشتباه مردم جهت جبران کل خسارات توسط دولت؛ ضعف فرهنگی و اطالعاتی مردم در
عوامل
خصوص اولویت اشتغالزایی در مناطق زلزلهزده؛ نبود پشتکار درمیان مردم بهعلت نداشتن سرمایه؛
فرهنگی و نبود توانمندی مالی برای راهاندازی کسبوکار؛ کاهش عزت نفس مردم توسط دولت؛ اظهار ضعف
اجتماعی مالی توسط مردم برای اخذ کمکهای بیشتر؛ شفاف نبودن میزان خسارت به کسبوکارها از سوی
برخی مالکان؛ وابستگی مردم به حکومت؛ ایجاد وابستگی تعمدی مردم توسط دستگاههای امدادرسان؛
استقبال نکردن مردم از بیمه کردن کسبوکارها؛ جانیافتادن فرهنگ بیمه قبلاز وقوع بحران در بین مردم.
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قطع برق سیستم گرمایشی و سرمایشی واحدهای کسبوکار تا چند روز بعد از زلزله و آسیب دیدن
محصوالت؛ صعبالعبور بودن راههای ارتباطی کسبوکارها برای انتقال مصالح؛ تخریب زیرساختهای
جادهای ،ارتباطی و آب شرب کسبوکارها؛استاندارد نبودن ساختمانها و سازههای فیزیکی کسبوکارها؛
عوامل
بافت قدیمی ،فرسوده و استحکام نداشتن ساختار کالبدی کسبوکارها؛ نبود نظارت مهندسی روی
زیرساختی و
ساخت واحدهای کسبوکار؛ فقدان مطالعات توپوگرافی و زمینشناسی جهت احداث واحدهای
فرآیندی
کسبوکار؛ بیتوجهی به اصول پیشگیری از آسیب بالیای طبیعی به کسبوکارها؛ از ابتدا هزینه نکردن برای
راهاندازی طرحهای کسبوکار و به بعد موکول کردن؛ اختصاص نیافتن کانکس به واحدهای کسبوکار
برای اسکان اضطراری مالکان کسبوکار؛ اختصاص نیافتن کانتینرها جهت ذخیره مواد اولیه برخی کاالها.
ن توجه به مالکیت افراد؛ ابهام درحدود مالکیت کسبوکارها؛ شکلگیری اختالفات
آواربرداری بدو 
حقوقی بهعلت خدشهدارشدن مالکیتها؛ فوت و ناتوانی مشتریان در پرداخت حسابهای
دفتری و باقی ماندن طلبها؛ مقدور نبودن بازآفرینی کسبوکارهای بهعلت نداشتن مجوز فعالیت؛
عوامل
بیتوجهی به کسبوکارهایی که مجوز فعالیت ندارند ،جهت جبران خسارت؛ از دست رفتن بخشی از
حقوقی و
سرمایههای کسبوکار بهعلت فوت مشتریان بدهکار و نداشتن تمکن مالی؛ فوت مالکان کسبوکار
قانونی
و پدیدار شدن مشکالت حقوقی و وراثتی برای کسبوکارها؛ بهنام مالک نبودن سند کسبوکار.
ارائه تسهیالت به واحدهای کسبوکار بر مبنای معیارهای غیرکارشناسانه و کلی؛ بر اساس نوع
عوامل
فعالیت و میزان خسارت نبودن تصمیمات در مورد تسهیالت؛ بر اساس اولویت نبودن تسهیالت برای
اطالعرسان بازآفرینی کسبوکارهایی که نیاز به بازآفرینی فوری دارند؛ مشخص نکردن مبنای پرداخت خسارت
و آ گاهی به کسبوکارها بر اساس سطح فعالیت ،میزان تولید و متراژ؛ نبود صراحت قانونی در مورد چگونگی
بخش
پرداخت خسارت به کسبوکارها؛ فقدان نیروی انسانی کافی و متخصص برای گزارشگیری و پایش
شفاف اطالعات کسبوکارها؛ نبود پایش درست و مناسب اطالعات کسبوکارهای آسیبدیده.
نبود نسخههای کارشناسیشده مختص منطقه برای بازآفرینی؛ نسخ ه واحد تجویز کردن برای تمام بحرانها
عوامل
خارجی و در مناطق مختلف کشور؛ تشابه بازسازی کالبدی با بازآفرینی کسبوکارها؛ رکود تولیدی بهعلت سرازی ر
غیربومی شدن اصناف مختلف از شهرهای دیگر؛ تعطیلی خطوط تولید کسبوکارها بهعلت حضور اصناف غیربومی.
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کسبوکارهای آسیبدیده در قالب شکل  1ارائــه شــده اســت .در
ن که انتظار میرود ،نمیتواند نقش
مدیریتبحران کشور آنچنا 
 -1عوامل مدیریتی و اقتصادی
ادامه و بهاختصار هریک از عوامل مورد اشاره و زیرمقولههای آنها
سازنده خود را در فرآیند بازآفرینی کسبوکارها ایفا کند.
به همراه برخی از شواهد گفتاری مشارکتکنندگان در پژوهش ارائه
اولویت نداشتن مقوله اشتغالزایی پس از بحران :بر اساس
 ضعف ساختاری و کارا نبودن نظام مدیریت بحران کشور :از دید مشارکتکنندگان در پژوهش نظام مدیریت بحران کشور
و تبیین میشود.
مشاهدات میدانی حمایت از کسبوکارهای آسیبدیده بهویژه
از ضعف ساختاری و عملکردی رنج میبرد .تجارب وقوع بالیای طبیعی در ایران مبین این ً
حوادث
مدیریت
حوزه
که
ت
اس
 -1عوامل مدیریتی و اقتصادی
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میبرد »...؛ «...ما برنامه جامع مدیریت بحران در کشور نداریم .بعد از زلزله بحران سیل را داریم .باید یک قانون تصویب
برای مدیریت و یکپارچه کردن سیستمهای امدادرسانی است .بنا
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مدیریت
و نگذارندن دورههای آموزشی تخصصی و اعزام نشدن مسئوالن
بازسازی به بازآفرینی کسبوکارهای آسیبدیدگان اســت .بنا بر
مدیریت بحران به خارج از کشور برای آموزش از ضعف کارکردی
اظهار مشارکتکنندگان در پژوهش؛ «...بسیاری از زلزلهزدگان به
9
رنــج م ـیبــرد »...؛ «...م ــا برنامه جامع مدیریت بحران در کشور
دلیل مشغول بــودن به بازسازی خانههای مسکونی خود حدود
نداریم .بعد از زلزله بحران سیل را داریم .باید یک قانون تصویب
یکسال و اندی بعد از وقوع زمینلرزه شغل خود را از سر گرفتند و
شود و تصمیم بگیریم که چکار کنیم ...یک قانون مدون بحران
تنها بعضی از افراد که شغلشان کارگری بود ،موفق شدند بالفاصله
نداریم و سلیقهایست .زلزله بم اتفاق افتاد ،یکجور عمل شد و
بعد از وقوع زلزله به کسبوکار خود ادامه دهند»...؛ «...تأخیر در
سرپلذهاب هم جوری دیگر ...باید یکبار برای همیشه مشکل
راهاندازی دوباره کسبوکار و نداشتن منبع درآمد بعد از زلزله ما را
بحران برطرف شود و اگر بحران بهوقوع پیوست قانون مدیریت
در ساخت خانههایمان با مشکل روبـهرو کرده؛ به نحوی که بعد
بحران را جلوی دستمان بگذاریم و بر اساس آن عمل کنیم؛ نه
از اتمام ساخت خانهها بسیاری از ماها از نظر مالی بدهکار و در
سلیقهای و هر کی هرجور دلش میخواد و منتظر بشینیم تا بحران
مضیغه هستیم و دردســر بازپرداخت وام دریافتی از سوی دولت
بـهوقــوع بپیوندد و تــازه جلسه بگذاریم کــه چکار کنیم .درد ما
هم به مشکالت ما دامن زده است .»...نکت ه قابل تأمل ایناست
نبود یک برنامه جامع مدیریت بحران و عمل به آن اســت.»...
که پس از وقوع زلزله هرچه زمان ازسرگیری کسبوکار به تعویق
با این تفاسیر و بنا بر اظهارات مشارکتکنندگان در پژوهش نظام
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تحلیل پدیدارشناسانه عوامل مؤثر بر بازآفرینی کسبوکارهای
پس از بحران

بیفتد ،وضع مالی آسیبدیدگان هم نسبت به پیش از وقوع زلزله
بدتر خواهد شد.
فرسایش سرمایه اجتماعی در هنگام وقوع بالیای طبیعی :بر
اســاس یافتههای پژوهش ،سرمایه اجتماعی پس از وقــوع زلزله
کرمانشاه بهشدت کاهش پیدا کرد .یکی از مؤلفههایی که میتواند
روند بازآفرینی کسبوکارهای پس از زلزله را تسریع ببخشد ،سازه
سرمایه اجتماعی است .در همین راستا یکی از مشارکتکنندگان
در پژوهش عنوان کــرد؛ «...یــکــی از مسائل بسیار مهم سرمایه
اجتماعی است ...سرمایه اجتماعی باعث همکاری داوطلبانه مردم
و مسئوالن میشود ....ا گر این همکاری بر اساس اعتماد ،صداقت،
مشارکت همدالنه و عملبه قولها و وعدهها باشد ،کسبوکارهای
ما زودتــر شروع به فعالیت میکنند»...؛ « ...نکتهی دیگر اتخاذ
تصمیمات احساسی مسئوالن در روزهای اول بحران و وعدهوعید
دادنهــای غیرعملی مسئوالن ،مقامات کشوری و لشکری است
که در روزهای اول میآیند و وعدههای توخالی و پوچ میدهند...
بعضی از این وعدهها ا گر عملی نشوند ،دردسر ایجاد میکنند و این
خودش از نظر روحی و هم از نظر مالی بحران ایجاد میکند و من
اسم این را میگذارم بحران در بحران .بهعنوان مثال مقامات ما
در زلزله از رئیس جمهور و وزرا گرفته تا مقامات کشوری و لشکری
که آمدند از منطقه بازدید کردند ،قول دادند و گفتند :تمامی وامها
و تسهیالتی که گرفتید ،به مدت دو سال امهال میشود .بعد به
مرور فهمیدند که بار مالی فراوانی دارد و در تصمیمشان تجدیدنظر
کردند.»...
 -2عوامل نظارتی و اجرایی
ضعف عملکردی و عــدم ایفای نقش سازنده صنعت بیمه:
حــوادث ویرانگر طبیعی یــادآور این نکته است که نقاط زیــادی از
کشور در معرض خطر زمینلرزه است .همچنین این حوادث مؤید
این است که صنعت بیمه میتواند نقش مؤثر و کلیدی در تأمین
مالی خسارات پس از حادثه ایفا کند .به عالوه این صنعت میتواند
با ارائه پوشش بیمهای از بحرانهای حاد مالی جلوگیری کند .با
این وجــود بر اســاس مطالعات میدانی در مناطق زلزلهزده استان
کرمانشاه متأسفانه ما شاهد این بودیم که صنعت بیمه دچار ضعف
عملکردی بوده و آنچنان که انتظار میرود نقش سازند ه خود را در
بازآفرینی کسبوکارها ایفا نکرده است .یکی از پرورشدهندگان
ماهی در شهر ریجاب از توابع شهرستان سرپلذهاب اظهار کرد:
«...علیرغم اینکه کسبوکار من بیمه داشته ،ولی شرکت بیمه
فرافکنی میکند و میگوید سهلانگاری از خــودت بــوده و جبران
خــســارت نــم ـیکــنــد»...؛ «...بــیــمــه ج ــواب نــمـیدهــد و ف ــردی که
خسارت بهش واردشده ،بیمه داشته؛ ولی بیمه زیرش زده و جبران
خسارت نمی کند ...بیمهها پول پارو میکنند و حاال که میخوان
پول بدهند ،هزار بهانه میآورند که به کسبوکارهای خسارتدیده
پــول نــدهــنــد ...بــه هــر راه ــی کــه م ـیرویــم ،بیمه ی ـکراهــی پیدا
میکند که جبران خسارت نکند .یکسال و انــدی اســت پیگیر
هستیم؛ ولــی هیچ کــاری از طــرف بیمه بــرای جبران خسارتها
انجام نشده اســت ...قوانین بیمهای بــرای زلزله و سیل مناسب
نیستند و پوششهای الزم را نمیدهند»...؛ «...عمدهترین مشکل

کسبوکارها بیمه بوده .بیمه هنوز تو مملکت ما جا نیفتاده .بیمهها
در بحث زلزله به رسالت خودشان عمل نکردند و دنبال منافع
خودشان هستند تا جبران خسارت.»...
بیعدالتی و تبعیض در مسیر بازآفرینی :همچنین بر اساس
مطالعات میدانی مشخص شد که در رونــد تخصیص اعتبارات
بازآفرینی به مالکان کسبوکارهای آسیبدیده بیعدالتی وجود
داشته اســت ،به نحوی که مشارکتکنندگان در پژوهش عنوان
کردند...« :مقامات ارشد برای ما وام در نظر میگیرند ،ولی خود
مسئوالن استانی و محلی وامها را ناعادالنه تقسیم کردند و تسهیالت
اختصاصی بر اساس اولویت و میزان خسارات نبود...« .»...برخی
ً
از مردم در میزان خسارت وارده عمدا خوداظهاری شفاف نمیکنند و
این امر باعث بیعدالتی و تبعیض در اختصاص وامها میشد»...؛
فو
«...در بحث امهال وامها سوءاستفاده میشود ...خیلی اجحا 
ً
ظلم شده ....مثال من پانصد میلیون تومن وام گرفتهام و دو سال
امهال به من دادند و دیگری که خسارت دیده هنوز وام نگرفته...
عدالت در پرداخت تسهیالت وجود ندارد.»...
 -3عوامل فردی و سازمانی

بدهی قبلی کسبوکارها و مشکالت مالی حاکم بر بازآفرینی
کــس ـبوکــارهــا :بــر اس ــاس مــطــالــعــات مـیــدانــی مشکل بـســیــاری از
کسبوکارها این بود که بدهی و جریمه دیرکرد قبل از زلزله داشتند
و از آنجا که جریمههای وام جزو امهال وام نیست ،بنابراین این
امر در روند بازآفرینی کسبوکار آنها مشکل ایجاد کرده بود...».
من قبلاز زلزله بدهکار بودم و چک برگشتی داشتم و در زلزله هم
خسارت و آسیب شدیدی دیــدم ...اگر سودهای بانکی و جرایم
قبلی ما را ببخشند ،به هر بدبختی که شده ،حداقل یک خط تولید
را راهاندازی میکنم»...؛ « ...بعد از زلزله ،تمرکز مردم روی بازسازی
منازل مسکونی است و واحدهای کسبوکار مغفول باقی میمانند
و اولویت ندارند»...؛ «...مشکل دیگر بحث ضمانتهاست .اکثر
واحدهای کسبوکار مشکل تضمین دارنــد .مشکل تأمیناعتبار
دولتی نداریم .بانکها طرح آسیبدیده را بهعنوان ضمانت قبول
نمیکنند و میگویند :طر حهای آسیبدیده ارزش ضمانتی ندارند.
ا کثر صاحبان کسبوکار گره کارشان این است.»...
سیطر ه مسائل روحــی و روانــی روی بازآفرینی کسبوکارها:
ً
سرگردانی و تألمات روحــی و روانــی در زمــان وقــوع بحران و صرفا
در نظر گرفتن خسارتهای فیزیکی و بیتوجهی به خسارتهای
روحی و روانی بر روند بازآفرینی کسبوکارها تأثیر سوء میگذارد...« .
زندگی صاحبان کسبوکار به لحاظ روحی و روانی و از دسترفتن
عزیزانشان متوقف شــده ...مشتری در سوگ نشسته دیگر خرید
نمیکند و فروش کسبوکار ما به یکپنجم رسیده ...در نتیجه
ً
ما نباید صرفا خسارات مستقیم (فیزیکی) را در نظر بگیریم؛ بلکه
خسارتهای غیرمستقیم ،روحی و روانی هم حائز اهمیتند.»...
 -4عوامل فرهنگی و اجتماعی

پایین بودن ضریب نفوذ بیمه کسبوکارهای ایران :یک راه
برای کاهش بحرانهای مالی پس از زلزله استفاده از روشهای
تأمین مالی پیش از حادثه مانند بیمه اســت .بر اســاس تجارب
گذشته وقوع زلزله و سایر بحرانهای طبیعی در ایران ،پایینبودن

ضریبنفوذ بیمه ،درک پایین اجتماع و مردم از ریسک را تصدیق
میکند .بنا بر اظهار مشارکتکنندگان در پژوهش؛ «...دیدگاه عموم
مردم این است که اگر زمینلرزه اتفاق بیافتد ،دولت به آنها در
بازسازی کمک میکند ...بنابراین مردم انگیزهای برای بیم ه کردن
کسبوکار خود ندارند»...؛ « ...اصناف ما مشکل بیمهای دارند.
وقتی حــادثـهای رخ میدهد ،هم ه خسارتدیدگان منتظرند که
دولت جبران خسارت کند و این دیدگاه غلطی است .شاید دولت
بتواند  10درصد جبران خسارت کند .این مشکل باید قبل از وقوع
حوادث حل شود و فرهنگ بیمه کردن کسبوکار در کشور جا بیفتد
تا مردم جان و مالشان را بیمه کنند»...؛ «...مالکان کسبوکارها
باید بیم ه اموال و کسبوکار خود را جدی بگیرند .برای اینکه این
ت میتواند با اجباری کــردن خرید بیمه
هــدف محقق شــود ،دولـ 
کسبوکارها ازطریق قانون ،نرخ نفوذ بیمه زمینلرزه را بهویژه در
مناطق پرخطر باال برده و بیمه را در میان مردم توزیع کنند.»...
بنابراین بیم ه زمینلرزه میتواند از لحاظ فرآیند بازسازی و دوره
زمانی موردنیاز این فرآیند را تأمین کند .بیمه بهعنوان یک راه
حل میتواند ظرفیت مالی کشور را از طریق تقسیم ریسک درمیان
بیمهگذاران و بیمهگران افزایش دهد .بهعالوه به دلیل تعیین حق
بیمه بر مبنای ریسک اقدامات پیش از حادثه و تعدیل ریسک
تقویت میشود.
 -5عوامل زیرساختی و فرآیندی

 -6عوامل حقوقی و قانونی

ش شدن حدود مالکیت کسبوکارهای کوچک و پدیدار
مخدو 
شدن مسائل حقوقی و قانونی :در اغلب موارد پس از رخداد سوانح
بزرگ بهویژه زلزله در کنار سایر موارد مالکیت زمین و حدود داراییها
هم متأثر میشود .برای مثال ممکن است زلزله منجر به تخریب
کامل بناها شــود و در صــورت نبود بانک اطالعاتی و دادهه ــای
کافی جامعه را بــا مسائل و چالشهایی روبـ ـهرو کند .بنابراین
فوت صاحبان ملک ،تخریب کامل و آوارب ــرداری بــدون توج ه به
مالکیتها ،مشکالت و مسائل فراوانی از جمله نزاعهای اجتماعی را
فراروی جامعه آسیبدیده قرار میدهد که میتواند منجر به نتایج
نامطلوب شود .در این میان با نامشخص بودن حدود امالک فرآیند
بازآفرینی ممکن است با شرایط مبهم و پرسشبرانگیزی روبهرو
شود؛ زیرا معیار و اطالعات درستی جهت بازسازی امالک و رعایت
حقوق صاحبان کسبوکار وجود ندارد .در همین راستا و بنا بر اظهار
مشارکتکنندگان در پژوهش؛ « ...ما بهعنوان وارث امالک تجاری
در هنگام بازسازی واحدهای کسبوکار ،اختالفات و درگیریهای
ف ــراوان ــی بــر ســر تغییر م ـتــراژ و یــا کــاهــش ع ــرض واح ــد تــجــاری و
تفکیک ملک با همسایههایمان داشتیم و حتی کار ما به دادگاه
هم کشیده شد»...؛ « ...بعد از وقوع زلزله مهیب و تخریب کامل
بنای کسبوکارمان ما قادر به تشخیص مساحت واحد کسبوکار
خودمان ازروی سفتکاری نبودیم و بهصورت ذهنی با ابعاد واحد
ف نظر
کسبوکار خودمان آشنایی داشتیم و این منجر به اختال 
بر سر مساحت کسبوکار بین ما و همسایههایمان شده بود.»...
برهمین اســاس ،زمین و مالکیت از حساسیت وافــری در فرآیند
بازآفرینی برخوردار است و میتواند منجر به درگیریهای اجتماعی
پس از سانحه شود .در نتیجه تنشهای بهوقوع پیوسته دراثر عدم
تدقیق حقوق افراد نیازمند مدیریتی درست و کارآمد است.
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 -7عوامل اطالعرسان و آ گاهیبخش

فــقــدان شــاخــص و مــاک مشخص در پــرداخــت تسهیالت و
فقدان بانک اطالعاتی مناسب کسبوکارها :بر اســاس مطالعات
میدانی مشاهده شد که روند ارائه تسهیالت به واحدهای کسبوکار
خسارتدیده بر مبنای معیارهای غیرکارشناسانه ،عمومی و کلی
بوده و بر اساس اولویت ،نوع فعالیت و میزان خسارت تسهیالت
توزیع نشده است .این امر ضرورت تعیین مبنای پرداخت خسارت
به کسبوکارها بر اساس سطح فعالیت ،میزان تولید ،متراژ و سایر
شاخصهای قانونی را میطلبد .متأسفانه در روند توزیع تسهیالت
و چگونگی پــرداخــت خسارت به واحــدهــای کسبوکار شفافیت
نداشتن قــانــون مشاهده شــد .همچنین فـقــدان نـیــروی انسانی
کافی و متخصص بهمنظور گزارشگیری و پایش شفاف ،درست
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عدماختصاص مکان موقت :هنگامیکه یک سانحه طبیعی
رخ میدهد ،مالکان کسبوکارهای محلی دسترسی کمتری به
ساختمان و مکانهای موقت برای استمرار فعالیتهایشان دارند.
«...یــه تعداد کسبوکار ما داریــم که باید بالفاصله بعد از بحران
فعالیت داشــتــه باشند .نــه کسبوکارهایی کــه اولــویــت نــدارنــد.
متأسفانه به ایــن توجه نمیشود و تسهیالت بــرای کسبوکارها
ی که باید کسبوکارها بر اساس
بر اســاس اولویت نیست؛ در حال 
میزان اهمیت آنها در زمان بحران مورد بازسازی قرار گیرند»...؛
«...یــکس ــری کــسـبوکــارهــا داری ــم کــه مایحتاج روزان ــه م ــردم را
تأمین میکنند (سوپر مارکتها ،میوهفروشها و نانواییها)؛ اینها
کسبوکارهایی هستند که باید بالفاصله بازآفرینی شوند .باید
ً
مدیریت بحران سریعا یک منطقه را پاکسازی کنند و با اختصاص
مکان موقت ،دادن کانکس و سایر موارد بالفاصله بازار را احیا کند
و تسهیالت سریع به واحدهای صنفی تعلق گیرد تا بالفاصله و در
کوتاهمدت بازآفرینی شوند.»...
استاندارد نبودن ساختار کالبدی کسبوکارها :باعنایت به اینکه
ا کثر مناطق ایران روی گسل زلزله و یا نزدیکی آن قرار دارد ،این امر
ضرورت رعایت اصول احداث واحدهای کسبوکار و استانداردسازی
آنهــا را دوچندان میکند...« .یکی از مشکالت این است که ما
برای طر حهایمان مطالعهای نداریم .برعکس کشورهای پیشرفته
و صنعتی عمل میکنیم و وقتی دندانمان درد میگیرد ،پیش دکتر
دکتر رفته و قبلش به فکر نیستیم ...ما از اول بــرای طر حهای
کسبوکارمان هزینه نمیکنیم و میگوییم اول پــول دربیاریم و
بعد ببریم هزینه کنیم ...مطالعات توپوگرافی ،زمینشناسی و
خا کشناسی درجهت احــداث واحدهای کسبوکارمان نداریم و

بهعبارتی عالج واقعه را قبل از وقوع نمیکنیم ...نباید واحدهای
کسبوکار روی خا کهای دستی ،گسلها و نزدیکی آنها احداث
شود ...« .»...اآلن من یک کارخانه آسفالت اینجا احداث کردم و
کسی از من نمیپرسد تأییدیه سازمانهای ذیربط برای مقاومت
زمین ،مکانیک خاک ،فنداسیون و غیره را داری یا نه؟ ...و یا در
بحث سیالب احداث نکردن واحدهای کسبوکار در مسیر و بستر
رودخانهها.»...
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و مناسب اطالعات کسبوکارهای آسیبدیده خــود بر مشکالت
مالکان کسبوکارها جهت بازآفرینی کسبوکار افزوده بود .در این
راستا مشارکتکنندگان در پژوهش اذعان داشتند که...« :عدهای
هستند که از منابع تسهیالت استفاده میکنند و در جاهای دیگر
سرمایهگذاری میکنند و کارآفرینی نمیکنند .بهعبارتی افرادی که
پس از وقوع زلزله و بحران میخواهند کسبوکار راهانــدازی کند،
اهلیت نــدارنــد»...؛ «...بعضی از کسبوکارها صنعتی هستند و
نوعشان متفاوت اســت ...بنابراین باید بر اســاس نوع فعالیت و
میزان خسارت تصمیم گرفته شود و نه بهصورت کلی و عمومی...
در زمــان بحران برحی افــراد سودجو هستند که میخواهند از آب
ً
گلآلود ماهی بگیرند .مثال این افراد سودجو افرادی بودند که کارگاه
تولیدی غیرفعال داشتند ،سالها تعطیل بودند و با کارگاه تولیدی
همسایه که فعال است ،به هر دو یک نوع تسهیالت دادند که این
ً
انتقاد دیگری است ...تقریبا تسهیالت به بیراهه رفت.»...
 -8عوامل خارجی و غیربومی
ی کــار غیربومی :از جمله چالشهای
حضور اصناف و نیرو 
دیگری که کسبوکارها با آن روب ـهرو بودند ،فقدان نسخههای
کارشناسیشده مختص منطقه برای بازآفرینی کسبوکارها و نسخه
واحــد تجویز کــردن بــرای انــواع کسبوکارهای آسیبدیده توسط
متولیان امر بازسازی بود .رکود واحدهای تولیدی منطقه و بیکاری
نیروهای کار بومی بهعلت سرازیرشدن اصناف مختلف و نیروهای
کار غیربومی از شهرهای دیگر بر مشکالت کسبوکارها افزوده بود.
این در حالی است که بر اساس تجارب وقوع بحرانهای مختلف
در ایــران ،استفاده از دانشبومی و نیروهایبومی برای بازآفرینی
ضرورتی انکارناپذیر است...« .ستادهای معینی که از استانهای
دیگر برای بازسازی و احیا به مناطق زلزلهزده آمدند ،ا گر اصنافی
را با خودشان نمیآوردند که خودشان یک صنف جدا بشوند ،این
ً
امر به رونق اصناف بومی کمک میکرد .مثال واحدهای صنفی که
ی که خود مناطق زلزلهزده
آهن ،گچ و  ...عرضه میکنند؛ در حال 
این واحدهای صنفی را داشــت .بهعنوان مثال نانواییها .اول
نانواییهای خسارتدیده بومی را احیا کنند .ایــن باعث توزیع
نــان داغ و رونــق کسبوکار مـیشــود و هــم نیروهای بومی بیکار
نمیشوند .در نتیجه نباید ستادهای معین اصنافی از حوزههای
مختلف با خودشان به مناطق زلزلهزده بیاورند .دولت اول اقدام
به بازآفرینی اصناف بومی کند و سپس مصالح ارزانقــیــمــت در
اختیارشان قرار دهد .این باعث میشود ،هم نیروهای ستاد معین
درگیر اصناف غیربومی نشوند و هم اصناف بومی رونق بگیرند...
در سرپلذهاب هیچکس از صنفش راضی نیست ...طرف دارد در
زمین کشاورزی مصالح ساختمانی میفروشد ...هیچ نظارتی روی
اصناف نیست.»...

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هــدف شناسایی عوامل مؤثر بر بازآفرینی
س از زلــزلــه س ــال  1396کــرمــانــشــاه،
کــس ـبوکــارهــای کــوچــک پ ـ 
بااستفاده از روش پدیدارشناسی انجام پذیرفت .تحلیل استقرایی
دادههــا و یافتههای پژوهش حکایت از ایــن داشــت که «عوامل

مدیریتی و اقتصادی»« ،عوامل فرهنگی و اجتماعی»« ،عوامل
نظارتی و اجرایی»« ،عوامل حقوقی و قانونی»« ،عوامل فردی و
سازمانی»« ،عوامل زیرساختی و فرآیندی»« ،عوامل اطالعرسان
و آ گاهیبخش» و «عوامل خارجی و غیربومی» بهعنوان عواملی
که در روند بازآفرینی کسبوکارهای کوچک اختالل و وقفه ایجاد
کرده بودند ،شناسایی شدند .از جمله عواملی که در مقوله «عوامل
مدیریتی و اقتصادی» قرار دارد و به نظر میرسد در پژوهشهای
پیشین بدان توجه نشده ،میتوانبه ضعف ساختاری و کارا نبودن
نظام مدیریت بحران کشور در هنگام وقوع سوانح طبیعی اشاره
کرد .همچنین اولویت نداشتن مقول ه اشتغالزایی پس از بحران
عامل دیگریست که در پژوهش حاضر شناسایی شد و با نتایج
مطالعات پیشین همراستاست [ .]39،40،49،50افزون بر این،
فرسایش سرمایههای اجتماعی درهنگام وقوع سوانح طبیعی عامل
دیگری است که در روند بازآفرینی کسبوکارهای مناطق زلزلهزده
کرمانشاه وقفه ایجاد کرده بود .در مطالعهای ساز ه سرمایههای
اجتماعی بهعنوان قویترین و قابل پیشبینیکنندهترین عامل
بهبود جوامع پس از فاجعه معرفی ش ــد[ .]51افــزون بر ایــن ،لی
( )2019بر نقش حیاتی سرمایه اجتماعی در تابآوری در برابر بحران
و بازگشایی کسبوکارهای پس از طوفان هاروی تأ کید داشت و بر
این نظر بود که مالکان کسبوکارهایی که از سرمایههای اجتماعی
قــوی بــرخــوردار بودند ،زودتــر از همتایان خــود که از سرمایههای
اجتماعی ضعیفی بــرخــوردار بــودنــد ،کسبوکار خــود را بازگشایی
کردند .همچنین یکی از عواملی که انعطافپذیری کسبوکارها را
در دوران بهبود تحت تأثیر قرار میدهد و کسبوکارها از آن بهره
میبرند ،سرمایه اجتماعی است [.]52
از جمله عوامل مهمی که در مقوله «عوامل فرهنگی و اجتماعی»
قرار دارد ،پایین بودن ضریب نفوذ بیمه کسبوکارها در ایران است.
کمپ ( )2017در پژوهش خود حفظ پوشش بیمه کسبوکارها را
بهعنوان یکی از راهبردهایی که مانع از تعطیلی دائمی کسبوکارها
در شرایط بحران شدید طبیعی میشود را به صاحبان کسبوکارهای
کوچک پیشنهاد داد .از سوی دیگر ،ضعف عملکردی وایفا نکردن
نقش سازنده صنعت بیمه در هنگام وقوع سوانح طبیعی و همچنین
بوکارهای آسیبدیده از
بیعدالتی و تبعیض در مسیر بازآفرینی کس 
جمله «عوامل نظارتی و اجرایی» هستند که در زلزله کرمانشاه مسیر
بازآفرینی کسبوکارها را با مشکل روبهرو کرده و به نظر میرسد در
پژوهشهای پیشین به این مقوله توجه نشده است .همچنین
از جمله عواملی که در مقوله «عوامل حقوقی و قانونی» قرار دارد،
ن به مخدوش شدن حدود مالکیت کسبوکارهای کوچک و
میتوا 
پدیدار شدن مسائل حقوقی و قانونی اشاره کرد .نتایج این بخش از
پژوهش با نتایج پژوهشهای فالحی و ارژنگی ( )1393و سیدنور 1و
همکاران ( )2017همراستاست .بدهی قبل از زلزله ،مشکالت مالی
کسبوکارهای آسیبدیده و سیطر ه مسائل روحی و روانی بر روی
بازآفرینی کسبوکارها از جمله عواملی بود که در مقوله «عوامل
فــردی و سازمانی» قــرار داشــت و به نظر میرسد در پژوهشهای
پیشین بدان توجه نشده است .از دیگر سو ،از جمله عواملی که در
مقوله «عوامل زیرساختی و فرآیندی» قرار داشت و در روند فعالیت
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دوبــاره کسبوکارهای مانع ایجاد کــرده بــود ،اختصاص نیافتن
ن موقت جهت تداوم فعالیت کسبوکارهای اولویتدار بود.
مکا 
این یافته پژوهش با نتایج پژوهشهای ارژنگی ( )1390و سیدنور و
همکاران ( )2017همراستاست .همچنین استاندارد نبودن ساختار
کالبدی کسبوکارها عامل دیگری بود که در این مقوله قرار داشت
و در پژوهشهای پیشین بدان توجه نشده است .عامل دیگری
که در این پژوهش شناسایی شد ،فقدان شاخص و مالک مشخص
در پرداخت تسهیالت و فقدان بانک اطالعاتی مناسب کسبوکارها
بود که در مقوله «عوامل اطالعرسان و آ گاهیبخش» قرار داشت و در
پژوهشهای پیشین بدان پرداخته نشده است .همچنین حضور
اصناف و نیروی کار غیربومی و تجویز نسخ ه غیربومی بازآفرینی
برای کسبوکارهای آسیبدیده عامل بازدارنده دیگری بود که در
مقوله «عوامل خارجی و غیربومی» قرار داشت و بیتوجهی به عامل
یادشده در مطالعات قبلی مشهود است.
بر اساس یافتههای پژوهش ،جهت رفع موانع و تسهیل روند
بازآفرینی کسبوکارها راهبردهای زیر ارائه میشود :باتوجه به اینکه
نظام مدیریت بحران کشور در زلزل ه کرمانشاه کارآیی و اثربخشی
الزم را نداشت ،بنابراین پیشنهاد میشود نظام مدیریت بحران
اصالح و به موجودیتی مستقل دارای واکنش سریع ،مقتدر ،متمرکز
و از پیش تعریفشده و از پیش تمرینشده ویــژه شرایط بحران
ن مستقر شده ،امور را بهدست
تبدیل شود و بالفاصله پس از بحرا 
گرفته و از هر نوع موازیکاری و بخشینگری پرهیز کند .موضوع
بیمه کسبوکارها یکی دیگر از موضوعات مهمی است که در زلزله
کرمانشاه ضعف آن بسیار مشهود بود و بسیاری از کسبوکارهای
آسیبدیده بیمه نداشتند .بنابراین به مالکان کسبوکارها پیشنهاد
میشود ،با توجه به سانحهخیز بودن ایران کسبوکار خود را بیمه
کنند .در این راستا به شرکتهای بیمه هم پیشنهاد میشود عدالت
و انصاف پیشه کنند و خسارتها را متناسب با خسارتهای وارده
و بر اساس شاخصهای منطقی و قانونی پرداخت کنند .یکی از
بخشهایی که پس از زلزله کرمانشاه از نگاه متولیان امر بازسازی
مغفول ماند ،بازآفرینی کسبوکارها بود .از همینرو به متولیان امر
بازسازی پیشنهاد میشود پس از وقوع بحران همزمان با اقدامات
اولیه و باسازی کالبدی ،بازآفرینی کسبوکارها و ایجاد اشتغال
برای بازماندگان از سانحه را جزو برنامههای خود قرار دهند؛ چرا
که با بازآفرینی کسبوکارها پیامدهای مثبتی برای بازماندگان از
سانحه به ارمغان خواهد آورد .افزون بر این ،سرمایه اجتماعی و
اعتماد عمومی در زلزله کرمانشاه به شدت کاهش پیدا کــرد .در
راستای بهبود و ارتقای سرمایه اجتماعی و تقویت اعتماد عمومی
سانحهدیدگان پیشنهاد میشود متولیان امــر بــازســازی از طرح
وعــدههــای خ ــارج از ظرفیت و ت ــوان خــود حــذر ک ــرده و درجهت
جلب و تقویت اعتماد سانحهدیدگان گام بردارند .از جمله موارد
دیگری که سبب کمک به بازآفرینی اقتصاد محلی پس از وقوع
ی کــار محلی
سانحه مـیشــود ،توج ه بــه استفاده از منابع ،نــیــرو 
و بومی بهمنظور بازآفرینی اقتصادی مناطق آسیبدیده است.
بنابراین به متولیان امر بازسازی پیشنهاد میشود رویکرد مدیریت
بحران اجتماعمحور را در رأس برنامههای خود قرار داده و از منابع

ی کار و اصنافبومی در روند بازآفرینی استفاده کنند
داخلی ،نیرو 
تا هم اقتصاد محلی رونق گیرد و هم از گسیل نیروهای غیربومی
که با رویکردهای محلی بازآفرینی بیگانه هستند ،ممانعت شود.
عالوه بر این ،یکی از مشکالتی که اغلب مالکان کسبوکارها در
روزهای اولیه بحران با آن روبهرو بودند ،اینبود که مکان فیزیکی
کسبوکار آنهــا پاسخگوی تــداوم فعالیت ،عرض ه محصوالت و
خدمات الزم به مشتریان نبود .بنابراین پیشنهاد به متولیان امر
بازسازی پیشنهاد میشود بــازار موقتی بــرای اصناف الزم و مهم
که در ارائ ه خدمت و تداوم چرخه تأمین کاالی مردم نقشآفرین
هستند ،ایجاد کنند .همچنین بهعلت مشکالت اقتصادی حاکم
ل از وقوع بحران بدهی
بر کشور ا کثر کسبوکارها آسیبدیده قب 
داشتند و به همین خاطر تقسیط بدهی قبلی ،تخصیص کمکهای
مالی و تسهیالت بالعوض یا کمبهره و با تنفس بلندمدت برای
بازآفرینی کسبوکارها توسط دولت میتواند راهگشا باشد.
از دیگرسو ،سرگردانی و تألمات روحی و روانی قدرت کار را از
بسیاری از مالکان کسبوکارها سلب کــرده بــود .بنابراین اتخاذ
نشــنــاســان ،مددکاران
رویکرد نظام امــداد پسابحران و اعــزام روا 
اجتماعی ،تسهیلگران و مشاوران کسبوکار به مناطق بحرانزد ه
به جهت آموزش و ارائه مشاورههای الزم برای آمادهسازی مالکان
کسبوکارها و سرمایههای انسانی آنها جهت بازگشت به زندگی
میتواند سازنده باشد .با عنایت به اینکه اغلب مناطق ایران روی
گسل زلزله قرار دارد ،به مالکان کسبوکارها پیشنهاد میشود از
احداث واحدهای کسبوکار روی گسلها و یا نزدیکی آنها پرهیز
کنند و رعایت استانداردهای ایمنی را در احــداث فضای کالبدی
کسبوکارها مدنظر قــرار دهـنــد .همچنین بــر اســاس یافتههای
پژوهش مشخص شد که در رونــد تخصیص اعتبارات بازآفرینی
به مالکان کسبوکارها بیعدالتی و تبیعض وجود داشته است.
در راســتــای رفــع ایــن مشکل پیشنهاد مـیشــود نظام ارتــبــاطــی و
اطالعاتی پشتیبان بــرای پوشش ،انتقال ،ذخـیــره ،احــراز هویت
مالکان کسبوکار و راستیآزمایی اطالعات کسبوکارها استقرار
یابد .برای انجام پژوهشهای آتی ،استفاده از روشهای مکمل
همچون روشهای پژوهش ّکمی جهت بررسی یافتههای پژوهش
پیشنهاد میشود .همچنین بهمنظور انجام مطالعه تطبیقی اجرای
این پژوهش بعد از وقوع بحرانهای طبیعی در سایر مناطق کشور
پیشنهاد میشود .شایان ذکر است ،مشابه اغلب پژوهشهای کیفی
یافتههای این پژوهش بر اساس تجارب زیسته مشارکتکنندگان
در پژوهش و شرایط محیطی پژوهش حاصل شده است؛ بنابراین
محددیت در تعمیمدهی باید مدنظر قرار گیرد.
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