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تحلیل پراکنش مکانی واحد های امداد رسان در راستای مدیریت بحران: شهر 

 خرم آباد
 

 لطیف طهماسبی

 شهری آمایش گرایش شهری، ریزی برنامه و جغرافیا ارشد کارشناس

 

 چکیده

یریت پژوهش حاضر با هدف؛ تحلیل توزیع مکانی واحدهای امدادرسان در شهر خرم آباد در راستای کاهش آسیب پذیری و مد

تحلیلی است به این صورت که  -صحیح شهری در هنگام وقوع مدیریت بحران تدوین شده است. روش انجام تحقیق، توصیفی

 GISافزار های مکانی با استفاده از نرمای و اسنادی مفاهیم نظری تحقیق تشریح گردیده همچنین داده ابتدا با روش کتابخانه

 د.استخراج و نقشه های الزم تولید شدن

 

 ، خرم آبادGISمدیریت بحران، توزیع مکانی، واحدهای امدادرسان، های کلیدی:  واژه
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 مقدمه

رسان به انسان، جامعه و زیست گاهش مطرح بوده ترین عوامل آسیببالیا و مخاطرات محیطی و انسانی از دیرباز بعنوان مخرب

گذاردن تأثیرات نامطلوب بسیاری بر عرصۀ زیست   پذیری و برجای    یبشدن به بحران، موجب آس  تواند با تبدیل    اند. مخاطرات می

 .(0531،سعدی نژادو امنیت کشور شود )

 شویم: عی روبرو میدر بررسی مدیریت بحران، با دو دیدگاه کامالً متفاوت در برخورد با بحران و مصائب جم

 

 دیدگاه سنتی-

نگرد و پس از وقوع هر مصیبت  صورت موردی می رسانی، به در این دیدگاه مدیریت بحران تنها به مسئله امداد و نجات و کمک

 خاص بدان توجه دارد.

ن نوع واقعه، نوع شود. مسلماً در این نوع نگرش چو به این معنی که کار اصلی مدیریت بحران بعد از وقوع حادثه آغاز می

موقع اجرانشده، بنابراین تا  بینی و به شدن سریع با حادثه، قبالً پیش دهی و آموزش خاص برای مواجه تجهیزات، نوع سازمان

دیده،  های انسانی و مادی زیادی به جامعه آسیب های ارسالی، صدمات و خسارت های امداد و نجات و کمک لحظه رسیدن گروه

 شود. وارد می

حمایتی  -نشینند و جز تمهیدات اولیه امدادی  های امداد، منفعالنه به انتظار وقوع بالیای همگانی می یدگاه سنتی، سازماندر د

 اندیشند. های داوطلبانه مردم، به چیز دیگری نمی دیدگان و دریافت اعانه و کمک سازی مایحتاج ضروری آسیب و ذخیره

نشینند.  شود و بازهم به انتظار مصیبت بعدی می چیز به فراموشی سپرده می ، همهدر دیدگاه سنتی، بعد از حادث شدن سانحه

های اجتماعی داخلی و سایر جوامع خارجی را به خود جلب  اساساً این خاصیت مصائب جمعی است که ناگهان توجه همه گروه

پردازد و  ی دفاعی به فراموش کردن آن میعنوان مکانیسم بار بودن تجربه، جامعه به کند لیکن به علت منفی بودن و مصیبت می

 شود. های مسئول نیز می گیر سازمان چنین امری حتی گریبان

 

 دیدگاه نوین-

های جدید  ویژه دستاوردهای مدیریت و سبک های فنی به های علمی و پیشرفت گیری از کلیه نظریه نگرش جدید با بهره

یبانی، موضوع غافلگیری و عدم آمادگی در شرایط بحرانی را منتفی کرده و ریزی، هدایت و پشت دهی، برنامه ریزی، سازمان طرح

های  رسانی تنها یکی از بخش رود. در این دیدگاه، موضوع امداد و کمک قبل از وقوع هر بحرانی، با آمادگی به مقابله با آن می

را از هر جهت برای پیشگیری و برخورد جای انتظار کشیدن، خود  دهد و به چرخه مراحل مختلف مدیریت بحران را تشکیل می

 کند. مؤثر با بحران، آماده می

توان گفت از این منظر در دیدگاه نوین، سعی  ، به عبارتی می«پیشگیری مقدم بر درمان است»و « عالج واقعه را قبل از وقوع» 

بینی و  طی، نسبت به پیشهای طبیعی و محی بر این است تا با کمک گرفتن از تجربیات گذشته و شناخت دقیق پدیده

ها را به حداقل ممکن کاهش  های ناشی از آن پیشگیری حوادث غیرمترقبه و جلوگیری از غافلگیری اقدام کرد تا بتوان خسارت

 یابد. سازی و بازسازی ادامه می رو چرخه مدیریت بحران از دوران قبل از وقوع حادثه شروع و تا به مرحله عادی داد. ازاین

 

https://civilica.com/search/paper/n-%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87_%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A8%DB%8C%20%D8%B3%D8%B9%D8%AF%DB%8C%20%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF/
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 رویکردهای سنتی و نوین مدیریت بحران  مقایسه -

 توان شناسایی نمود؛ به عنوان مثال : از نقطه نظر تاریخی، رویکردهای گوناگونی نسبت به هدف و محتوای مدیریت بحران می

 
 

 : رویکردهای متفاوت نسبت به به هدف و محتوای مدیریت بحران1شکل

 

های اجتماعی از بالیا و حوادث طبیعی، سمت و سوی مدیریت بحران از  د نظامپذیری شدی بنابراین در گذشته، با توجه به آسیب

ها و بالیای محیطی بوده است. اما به هر حال باید توجه داشت که، بخش اصلی در  ها، متوجه بحران نقطه نظر اهداف و رسالت

های اصلی و  تواند تفاوت ای است که می دهمدیریت بحران، بحران و موقعیت بحران است. خصوصاً اینکه بحران واقعاً عنصر پیچی

ها و فرآیندها را با توجه به اختالف سطح و ابعاد جامعه، اقتصاد، سیاست و اکولوژی را نشان داده و نیز وضعیت  اساسی مکان

 های اجتماعی و یا نظام های پیچیده اجتماعی را بیان کند.  گروه

 

 جدید، خصایص و ویژگی های زیر را با خود به همراه دارد: با فرض وجود این مسایل مدیریت بحران در نگرش
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 : ویژگی های مدیریت بحران جدید2شکل

 1931فضلی و همکاران،  رحمانی

 

 سطوح مختلف مدیریت بحران -

ا های موجد، نقطه آغاز، رشد، بلوغ و در نهایت نقطه فروکش موقت ی ها دارای ریشه ها دارای مراحل مختلفی هستند. آن بحران

بینی و پیشگیری آن برای هر مدیری ضروری است. مدیریت  دائمی هستند. پس شناخت این فرایند برای کنترل بحران و پیش

 بندی است. بحران ازلحاظ زمانی در سه سطح قبل، حین و بعد از بحران قابل تقسیم

 گیرد. قبل از وقوع بحران پیشگیری و حفظ آمادگی صورت می -

بار آن  اماتی است که پیش از هنگام وقوع بحران باهدف جلوگیری از وقوع مخاطرات یا کاهش آثار زیان: مجموعه اقدپیشگیری

 شود. انجام می

دهد.  : مجموعه اقداماتی است که توانایی جامعه، دولت و مردم را در انجام مراحل مختلف مدیریت بحران افزایش میآمادگی

 ریزی ایجاد ساختارهای مدیریتی، تأمین منابع، تمرین و مانور است. هش برنامهآوری اطالعات، آموزش، پژو آمادگی شامل جمع

 حین وقوع بحران، مقابله، امداد و نجات، عملیات مربوط به هنگام وقوع بحران است. -

ب، مهار : شامل امداد، نجات، بهداشت، درمان، تأمین امنیت، ترابری، ارتباطات تدفین، دفع مواد زائد جامد، دفع فاضالمقابله

 رسانی و هشدار است. آتش، کنترل مواد خطرناک سوخت

 گیرد. پس از وقوع بحران، بازسازی و ساماندهی مجموعه عملیاتی است که پس از وقوع بحران صورت می -

ر و های توسعه پایدا دیده پس از بحران به شرایط عادی با در نظر گرفتن ویژگی بازگرداندن شرایط یک منطقه آسیببازسازی: 

 (.34و  35: 0533کلیه ضوابط ایمنی است )شکیب و مقدسی موسوی، 
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 : ساختار مدیریت بحران در سایر کشورها1جدول

 نام و موقعیت سازمان مسئول مدیریت بحران کشور نام کشور ردیف

 وزیر نخست ژاپن 0

 کره 5
مقابله با بحران )زیر اداره ملی پیشگیری و  –شورای ملی دفاع غیرنظامی )مرکب از تعدادی وزیر( 

 نظر وزیر مسکن(

 ریزی و توسعه و هسته امداد اضطراری هیئت دولت بخش برنامه پاکستان 5

4 
 سریالنکا

 

مرکز ملی مدیریت سوانح طبیعی )زیر نظر  -جمهور( شورای ملی سوانح طبیعی )به ریاست رئیس

 شورای ملی سوانح(

 امی )در وزارت کشور(دپارتمان شرایط حاد و دفاع غیرنظ گرجستان 3

 ها و کاهش اثرات بالیای طبیعی وزارت دفاع غیرنظامی، بحران روسیه 3

 وزیران و شورای امنیت ملی شورایی مرکب از هیئت ترکیه 7

 وزارت بحران و امور حفاظت مردمی اوکراین 3

 وزارت کشور انگلستان 3

 وزارت کشور جمهوری چک 01

 ریزی بحران غیرنظامی )زیر نظر هیئت دولت( سازمان ملی برنامه سوئد 00

 ریزی بحران غیرنظامی+وزارت دفاع غیرنظامی هیئت دولت+کمیته برنامه اسپانیا 0

 وزارت دفاع اسلوونی 05

04 
جمهوری 

 اسلواکی
 وزارت کشور

 وزیران )به سرپرستی وزیر کشور( کمیته مدیریت بحران هیئت لهستان 03

 ریزی بحران )مستقر در وزارت دادگستری( ظامی و برنامهاداره دفاع غیرن نروژ 03

 لوکزامبورگ 07
در شرایط بسیار بحرانی یک نفر از وزرا مدیر بحران  -اداره حفاظت غیرنظامی در وزارت کشور

 شود. می

 دپارتمان امنیت غیرنظامی لیتوانی 03

 ایتالیا 03
های دولتی( زیر نظر هیئت دولت )به  دپارتمان حفاظت غیرنظامی )با عضویت نمایندگان سازمان

 وزیر و جانشینی وزیر کشور( ریاست نخست

 ویژه وزارت دفاع، وزارت کشور و وزارت اقتصاد. ها به ای از وزارتخانه مجموعه مجارستان 51

 سازمان فدرال دفاع غیرنظامی )در وزارت کشور( آلمان 50
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 : ساختار مدیریت بحران در سایر کشورها1جدول

 نام و موقعیت سازمان مسئول مدیریت بحران کشور نام کشور ردیف

 بلژیک 55
مربوط به خود است، در شرایط بحران وزیر کشور  هر وزارتخانه مسئول مدیریت بحران امور

 مسئول است.

 دانمارک 55
های مختلف )با هماهنگی وزارت کشور( بخش عملیات در  طور جداگانه در وزارتخانه ریزی به برنامه

 سازمان مدیریت بحران )در وزارت کشور(

 وزارت دفاع بلغارستان 54

 وزیر نخست رومانی 53

53 
متحده  ایاالت

 ریکاآم
 جمهور(، وزارت امنیت داخلی سازمان مدیریت بحران فدرال )زیر نظر رئیس

 سازمان آمادگی در برابر بحران –ها  دپارتمان سازمان –دفتر شورای سلطنتی  کانادا 57

 سریالنکا 53
زیر نظر مرکز کلی مدیریت سوانح طبیعی )-جمهور( شورای ملی سوانح طبیعی )به ریاست رئیس

 شورای ملی سوانح(

 (0573منبع: )گزارش نهایی پیشنهاد ساختار مدیریت سوانح طبیعی کشور، وزارت کشور، 

 

 الگوی مدیریت جامع بحران

در این الگو مدیریت بحران، به تفکیک فازهای چهارگانه )پیشگیری و کاهش اثرات، آمادگی، مقابله، بازسازی( که هم شامل 

 گردند،  دیریت میریزی و هم م برنامه

 : الگوی تدوین اصول مدیریت بحران بر بنای الگوی مدیریت و برنامه2جدول 

فازهای مدیریت و 

 ریزی بحران برنامه
 اصول

 ای باید اولویت داده شود. های غیر سازه روش پیشگیری و کاهش اثرات

 آمادگی
شده و وظایف  قبل شناسایی های اصلی که باید در هنگام بحران وارد عمل شوند باید از سازمان

 ها کامالً مشخص و تعریف شده باشد. های آن و مسئولیت

 مقابله
هایی که وظایف جدید را  دهند و سازمان هایی که وظایف سنتی را انجام می باید بین سازمان

 دهند نوعی موازنه برقرار شود. انجام می

بازگشت به حالت عادی و 

 بازسازی

شده و بخشی  ریزی ازگشت به حالت عادی و بازسازی باید از قبل برنامههای مربوط به ب فعالیت

 های توسعه اجتماعی باشند. از برنامه

 

 ها متمایز کرده است.خصوصیات مدل جامع مدیریت بحران که آن را از سایر مدل



 سیاستگذاری و پژوهی آینده مطالعات

 53-43، صفحات 0411 زمستان، 4، شماره 7دوره 

40 

 

 
 خصوصیات مدل جامع مدیریت بحران: 9شکل 

 

 روش تحقیق

یابد. به این صورت که ابتدا با روش  تحلیلی انجام می -ای و با روش توصیفی توسعه -دیپژوهش حاضر از نظر هدف از نوع کاربر

 استخراج شده اند.  GISافزار های مکانی با استفاده از نرمای و اسنادی مفاهیم بحران و... تشریح گردیده همچنین داده کتابخانه

 

 یافته های تحقیق

لفات جانی و خسارات مالی شهروندان در برابرمخاطرات و سوانح از پراکنش صحیح بر این اساس افزایش ایمنی، امنیت، کاهش ت

باشد. در ادامه توزیع مکانی و مناسب واحدهای امداد رسان از اهداف و اقدامات بسیار مهم در مدیریت بحران شهری می

 واحدهای امدادرسان در شهر خرم آباد آمده است.

 

 تعیین موقعیت واحد های امداد رسان

 

 : موقعیت واحدهای امداد رسان درسطح شهر خرم آباد4شکل 
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 : موقعیت واحدهای امداد رسان5شکل

 

 امنیتی –تعیین موقعیت واحدهای مهم سیاسی -

 

 امنیتی مهم شهر خرم آباد _:موقعیت واحدهای سیاسی6شکل
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 : موقعیت واحدهای مهم برای مدیریت بحران )مخزن سوخت، هالل احمر(7شکل 

 

 

 : موقعیت واحدهای مهم برای مدیریت بحران )شهرداری، فرمانداری(8شکل 
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 نتیجه گیری

آباد آباد شامل محدوده بافت ناکارآمد شهر خرمپذیر شهر خرمطبق مطالعات میدانی و نتایج تحقیق نشان داد، مناطق آسیب

لح کم دوام می باشد عمده مسیر آسیب پذیر های شهر های ریزدانه با مصاباشد که عمدتاٌ دارای معابر کم عرض و ساختمانمی

در این مناطق متمرکزند و مسیرهای تخلیه و تردد در این اماکن نیازمند به مقاوم سازی می باشند. برای کاهش آسیب پذیری 

 در فضاهای شهری، پیشنهاداتی به شرح ذیل ارائه می گردد:

ها و ایجاد تسهیالت مربوطه باقیمت مناسب برای  سازی ساختمان و ایمن سازی ی مقاوم . وضع مقررات، توسط دولت درزمینه0

 مردم.

ای  طور که شاهد بودیم تعداد زیادی از افراد در شهر بم حضور داشتند اما به دلیل نبود برنامه ریزی تخصصی )همان . برنامه5

 درست، بیکار بودند(؛

اند نیازهای اولیه خود از  هایی که قبالً دیده توانند با آموزش ده میدی . آموزش مردمی )این مردم هستند که در منطقه آسیب5

 طور موقت تأمین کرده و حتی زنده یابی را انجام دهند(؛ قبیل ایمنی و ... را به

 های عمومی؛ . افزایش سطح آگاهی4

ویی صریح و پذیرش اشتباه را گترین آن شجاعت پاسخ. آموزش به مسئوالن به طریقی که از باالترین مقام مسئول تا پایین3

 داشته باشند و در جهت جبران اشتباه خود اقدام نمایند.

ها )گزارش نهایی پیشنهاد  NGOکننده و نظارتی دولت جهت همکاری نیروهای دولتی، مردم و  . تأکید بر نقش هماهنگ3

 ساختار مدیریت سوانح طبیعی کشور،

 آواربرداری؛ 

 های داخل  های مستقرشده در خانه های موقت خارج شهر و یا اسکان درکانکس اردوگاه اسکان موقت و دائم؛ شامل ایجاد

 شهر.

  دولت باید نقش حمایت و هدایت و نظارت کار را در اختیار داشته باشد و اجرا را جز در بخش ادارات دولتی و اجرای

 های متمرکز به خود مردم واگذارد. پروژه

 با ساختار و سازمان مناسب قدرتمند و اختیارات الزم قانونی برای مدیریت و  بینی و تعیین متولی مشخص لزوم پیش

 فرماندهی متمرکز امداد، نجات و بازسازی.

 گذاران متخصص در بخش بالیا و سوانح طبیعی کشور. ثبات بخشیدن به مسئوالن و مجریان اجرایی و سیاست 

 ها. ی از رکود آندیده و جلوگیر بینی ایفای نقش فعال برای مردم حادثه پیش 

 های مرتبط با حادثه. گذاری گیری صرفاً باهدف سیاسی در سیاست های قدرت و تصمیم جلوگیری از نفوذ کانون 

 رسانی متمرکز و هماهنگ؛ بینی نظام اطالع پیش 

 ها. بار زلزله بم و شناخت نقاط قوت و ضعف آن بررسی علمی تجربه غم 

 پذیری بالیا و  گیری، مقابله و کاهش تهدیدات و آسیب به تمهیداتی برای پیش ی فرآیند دستیابی مطالعه علمی درزمینه

 سوانح طبیعی کشور.

 عنوان اصلی ثابت در کتب درسی در همه سطوح نظری آموزش خود امدادی به
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