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  ﴾شهرهامديريت بحران در كالن﴿

  

  

  مقدمه

با بيش از ده ميليـون نفـر        ي  هاشهر(شهرها  در حال حاضر كالن   

و تعداد در سراسر دنيا در حـال متـورم           ، از نظر اندازه   )جمعيت

شـهرها همزمـان بـا فـراهم آوردن كيفيـت           كـالن . شدن هـستند  

ورها، زندگي بهتر براي شهروندان و در نتيجه رشد اقتصادي كش         

واكنش . نمايند هاي عظيم مديريت شهري را نيز ايجاد مي         چالش

ــره     ــا، در زم ــرات آنه ــاهش اث ــا و ك ــوادث و بالي ــر ح در براب

تـسونومي  . هـا قـرار دارد      ترين اين چـالش     ترين و حياتي    سخت

 اكتبـر   ۶(، رانـش زمـين در گوآتمـاال         )۲۰۰۴ دسـامبر    ۲۶(آسيا  

نــشان داد كــه ) ۲۰۰۵ اكتبــر ۸(و زمــين لــرزه پاكــستان ) ۲۰۰۵

كشورهاي در حال توسعه از نظر راهبردهاي مـديريت حـوادث          

همچنـين نـاتواني اخيـر      . و باليا، در وضعيت بدي قـرار دارنـد        

 ۲۹(اياالت متحـده آمريكـا در پاسـخگويي بـه طوفـان كاترينـا             

هشدار داد كه حتي دنياي توسعه يافتـه نيـز بـه         ) ۲۰۰۵آگوست  

 مديريت حوادث و باليا     خود در  ها و امكانات    توانمنديتقويت  

  .دارد هاي شهري پر جمعيت نياز براي محيط

  

، ايـن ضـرورت وجـود دارد كـه          مطالب پيش گفتـه   با توجه به    

هاي گذشته را براي مقابله با هرگونه حوادث و          راهبردها و شيوه  

ي طراحـي   ترهـاي كارآمـد   نموده و روش  باليا در آينده بررسي     

  .نماييم

  

  شهرها نپذيري كالعلل آسيب

 مورد حادثـه طبيعـي      ۷۰۰۰حدود  ،  ۲۰۰۴ و   ۱۹۹۴هاي   بين سال 

 و  ه هـزار نفـر را گرفتـ       ۳۰۰جان بيش از    اين حوادث    .روي داد 

.  ميليـارد دالر خـسارت اقتـصادي در پـي داشـت            ۸۰۰بيش از   

شهرها بـه خـاطر رشـد در انـدازه و تعدادشـان، بـه طـور                 كالن

هـاي    رشـد محـيط   . وندشـ    از حوادث و باليا متأثر مي      اي  فزاينده

شـهرها در كـشورهاي توسـعه يافتـه و در حـال             شهري و كالن  

كه جمعيت شهرهاي كـشورهاي     توسعه متفاوت است به طوري    

هاي آينده به طـور چـشمگيري افـزايش         در حال توسعه در دهه    

همچنين در ايـن كـشورها شـهرهاي بزرگتـر          . خواهـــد يافت 

، ۲۰۱۵تا سـال    . اهند نمود سريعتر از شهرهاي كوچك رشد خو     

 از ايـن  .شهر در سراســر دنيـا وجـود خواهـد داشـت           كالن ۳۳

، كه   كالنشهر در كشورهاي در حال توسعه خواهد بود        ۲۷تعداد  

  .  شهر بيشترين سهم را خواهد داشت۲۲آسيا با 

 

دليل عمده روند رو بـه رشـد شـهرگرايي، عـالوه بـر افـزايش                

. شـهر باشـد   طبيعي جمعيـت ميتوانـد مهـاجرت از روسـتا بـه             

مهاجرت دروني از روستا به شهر توسط عوامل مختلفي توضيح          

شــهرها در كــشورهاي در حــال توســعه، كــالن. شــود داده مــي

دسـتمزدهاي بـاالتر،    : نمايندهاي رقابتي متعددي ارائه مي     مزيت

هـاي فرهنگـي و     جاذبـه هـاي بهداشـتي و    ، مراقبت  بهتر آموزش

 در كيفيـت زنـدگي بهتـر        ، كه برآيند همگي آنها     بيشتر اجتماعي

. ودشـ   رين و مستمندترين طبقات جامعه خالصه مي      ت  براي پايين 

-شـوند، مـي    ناميده مي  ١"كششيعوامل  "اين دسته از عوامل كه      

از طـرف   . توانند وضعيت اقتصادي يك مهاجر را بهبود بخـشند        

 و سـطوح پـايين   )عـدم اسـتقالل  (اري، روابط وابسته  ديگر، بيك 

 ناميـده   ٢"عوامـل رانـشي   "وسـتايي كـه     هـاي ر    درآمد در محـيط   

  .شوند در دور كردن مردم از روستا نقش دارند مي

  

هاي مـديريت شـهري بـسيار بزرگـي           شهرها ميزبان چالش  كالن

هستند و كشورهاي در حال توسعه از اين لحاظ بـسيار آسـيب             

تراكم و تجمع، سراسر فضاهاي محـدود شـهري را در           . اند  ديده

ها، حمل و    تقاضا براي مسكن، زيرساخت   بر گرفته و در نتيجه،      

اي آبرساني و دفع فاضالب و ساير خدمات اصلي         ه  نقل، سيستم 

براي بـرآوردن   . كرده است  آوري رشد    شهري به سرعت سرسام   

هاي شهري اغلب با بحران بودجـه روبـه رو           اين تقاضاها دولت  

هستند و به سهولت امكان فراهم آوردن سرمايه الزم براي ارائـه   

اقشار كم درآمد شـهر بـه خـاطر كمبـود           . ن خدماتي ندارند  چني

                                                 
1 Pull factors 
2 Push factors 

  
)۳۶( 

  آشنايي با مديريت شهري

)تجارب جهاني (  
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مسكن مناسب اغلب مجبور هستند در شرايط سخت و محالت          

  .شلوغ و كثيف پايين شهر زندگي نمايند

   

تـوان  بندي كلـي مـي    با توجه به آنچه كه گفته شد در يك دسته         

لت در معرض حوادث و باليـا       شهرها به چهار ع   كالنگفت كه   

  :هستند

شهرها، فـراهم    و پيچيدگي جغرافيايي كالن     بزرگ مقياس .۱

هاي حمل ونقـل را كـه بـراي كـاهش           آوردن زيرساخت 

 .سازد خطر ضروري است، مشكل مي

تواند به عنـوان يـك عامـل        شهرها، مي  عظيم كالن  محيط .۲

بـه  . موثر غير مستقيم براي ايجاد يك حادثه عمل نمايـد         

ب، انـرژي   شهرها به غذا، آ   عبارت ديگر، نياز شديد كالن    

تواند تشديد كننـده ايجـاد      و دفع حجم زياد فاضالب مي     

 .حوادث باشند

هاي جغرافيايي   شهرهاي بسياري در موقعيت   معموال كالن  .۳

 و يا مناطق هاي ساحلي   خيز نظير محيط  خطرناك و حادثه  

كه آنها را مستعد سيل،   ) از نظر زمين لرزه   (فعال ارتعاشي   

لـرزه،    زمـين ،  يمعظـ  هـاي سـوزي  طوفان و گردباد، آتـش    

 .اند نمايد، واقع شده ان ميشتسونومي و آتشف

شهرها داراي تنوع اجتماعِي غير قابل باوري هستند،        كالن .۴

اختالف زيـاد در ثـروت و حجـم گـسترده مهـاجران و              

ــكونت ــاه س ــادي را    گ ــت زي ــانوني، جمعي ــر ق ــاي غي ه

شـهروندان مـستمند     احتمـال دارد     .نمايـد   پذير مي   آسيب

سير يك خطر طبيعي و يا تكنولوژيكي       خطر زندگي در م   

به اين دليل كه تنها گزينه پيِش روي آنها اسـت           صرفاً  را  

 .بپذيرند
  

شهرها را در برابر حـوادث      پذيري كالن   تمركز صنعت نيز آسيب   

اي آسـيب     اگر يك حادثه يا فاجعـه بـه منطقـه         . نمايد  تشديد مي 

دن برساند، اثرات اقتـصادي آن در آينـده بـه سـبب از دسـت دا      

  . مشاغل در مراكز صنعتي ويران شده، احساس خواهد گرديد

  

اين تصور كه حوادث و باليا به خودي خـود در حـال افـزايش      

 نقاط تمركـز جمعيتـي بـا        در واقع . هستند، تنها يك توهم است    

هاي سيالبي، اصول نامناسب و تقويت نشده        تراكم باال در دشت   

ــازي، ســاخت ســاختمان ــاز س ــينوس ــاي   روي زم شــيب راسه

هــاي هــشداردهنده نامناســب اســت كــه   و سيــستمآتشفــشاني

  . دهد خسارات ناشي از حوادث طبيعي را افزايش مي

  

 راهبردهـاي    ارائـه  شناسـي و     آسيب  نكات فوق،  تجزيه و تحليل  

موفق مقابله با حوادث و باليا در كشورهاي در حـال توسـعه و              

ر برابـر   توسعه يافته در سرتاسر دنيـا، آمـادگي و پاسـخگويي د           

مقابله و مقايسه مديريت    . حوادث آينده را بهبود خواهد بخشيد     

حوادث در دو كشور در حال توسعه و توسعه يافته اين نكته را             

نمايد كه چه اقـداماتي در شـرايط مـشابه و متفـاوت               آشكار مي 

  .شهرها، موفق و چه اقداماتي ناموفق خواهد بودكالن

  

    توصيهچند 

شوند بلكـه     و فرستاده نيز نمي   نداده  روي  خودي خود   فجايع به   

 تمركز زياد مردم    .شوند  اقدامات بشري آغاز مي   به طور عمده از     

 انـواع   برايو صنعت، شهرها را نسبت به گذشته از نظر فيزيكي 

شـهرها در جهـان در حـال        كالن. نموده است  ترمستعدحوادث  

 و  توسعه و كشورهاي توسعه يافته، از فقدان هماهنگي سازماني        

هاي ارتباطي كه در كاهش خسارات و صدمات ناشي از            واكنش

مطالعات نشان داده است كـه      . دنرب  حوادث نقش دارند، رنج مي    

اقدامات انسان بر ميزان صدمات وارده از بالياي طبيعـي، تـاثير            

ريـزان    اي براي برنامه    پيشنهادات ذيل راهبردهاي ويژه   . گذارد  مي

تا آمادگي براي مديريت شرايط     آورد    و مديران شهري فراهم مي    

شهرها هاي واكنش سريع را در كالن       سيستمطراحي  اضطراري و   

  .بهبود بخشند
  

هــاي مقــاوم در برابــر  بهبــود عمليــات ســاخت ســاختمان •

آوري روز بـراي مطالعـه چگـونگي      استفاده ار فن ،حوادث

گيـري از    تاثير حـوادث طبيعـي بـر محـيط شـهري؛ بهـره            

مواد و تجهيـزات     استفاده از    سازي، استانداردهاي ساختمان 

بـراي  مناسب  ريزي   اوليه الزم براي ساخت و ساز و برنامه       

ي هـا   خطر بالقوه باليـا و حـوادث در محـيط         جلوگيري از   

تواننـد از حجـم عظـيم خـسارت وارده           ساخته شـده، مـي    

هرچنــد در حــال حاضــر بــسياري از . جلــوگيري نماينــد

 دسترسـي  كـشورهاي در حـال توسـعه بـه چنـين منـابعي      

سازي ساختمان   ايمن"اعتماد كامل به استانداردهاي     . ندارند

بــدون توجــه بــه ارتبــاط و چگــونگي " در برابــر حــوادث

ــي ــخگويي م ــد   پاس ــرين باش ــه آف ــد فاجع ــابراين . توان بن

يزي و ابزار جديد براي مطالعه باليـاي        ر  هاي برنامه  تكنيك

 هاي حساس در برابـر حـوادث و باليـا           ساختمانو  طبيعي  

خدمات رسـاني قـوي در شـرايط اضـطراري،          توسط  ايد  ب
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هاي رسمي هشدار و تخليه و در نهايت مشاركت           آوري  فن

 .رساني غيررسمي پشتيباني گردند هاي اطالع فعال شبكه

هــاي ســازماني دولــت،  گــذاري روي زيرســاخت  ســرمايه •

هـاي تخليـه قبـل از وقـوع           آوري  خدمات اضطراري و فن   

اي اطمينان يافتن از اينكه كليـه       بحران و تمرين و تكرار بر     

، از جملـه    برنـد   هـا در آمـادگي كامـل بـه سـر مـي              سيستم

 بهتـرين   .اقدامات الزم براي مـديريت بهتـر بحـران اسـت          

بيني از آنچه مردم در موقعيت بحران انجـام خواهنـد            پيش

داد، همان چيزي است كه مردم قبل از دوران بحران انجام           

 و روزمـره نـه تنهـا بـراي          بنـابراين امـور عـادي     . دهند مي

پاسخگويي در شرايط اضطراري مفيد هستند بلكه در زمره         

هـا    در شرايط جديـد نظيـر بحـران         ها حل ترين راه  كاربردي

 از ارتباطات بـراي واكـنش       سلهسل يك   بهمعموالً   .هستند

در برابر حوادث و باليا نياز است و اگر اين ارتباطـات در             

د، قطعاً در زمان وقوع يك      شرايط عادي وجود نداشته باشن    

 برقـرار نخواهـد     بحران و در شرايط اضطراري به طور آني       

تواننـد بـه ايـن امـر        هاي پيشرفته نمـي     آوري  حتي فن  .شد

كمكــي نماينــد مگــر اينكــه مــردم بــراي اســتفاده از آنهــا 

 .هاي الزم را ديده باشند آموزش

هاي همـاهنگي در      تدوين خطوط روشن مسئوليت، سيستم     •

هاي ارتبـاطي و مخاطبـان هـدف          ضطراري، شبكه واكنش ا 

ها بتوانند در يك حادثه به سـرعت  براي اينكه تمام سازمان  

 .، راهبرد مؤثر ديگر اسـت     و با قاطعيت واكنش نشان دهند     

 نـد دگر  ها از جمله عـواملي هـستند كـه سـبب مـي             بحران

هاي بـسيار بـزرگ بـراي واكـنش سـريع در برابـر               سازمان

چيده اين شرايط به طور هماهنـگ بـا         نيازهاي تركيبي و پي   

تقويت عامالن محلي در تمامي سـطوح   . هم فعاليت نمايند  

بحران به اين معني است كه شهرهاي كمتري دچار شرايط          

در نهايـت    شرايط اضطراري كمتري به حادثه و        ،اضطراري

 .ث كمتري به فاجعه تبديل خواهند شدوادح

ريـزي و     ، برنامه آمادگيايجاد   مشاركت فعال اجتماع براي      •

هـاي   واكنش در برابر حـوادث از طريـق اعـالن در رسـانه            

ــش     ــري بخ ــاع، درگي ــعه اجتم ــوزش، توس ــي، آم گروه

 هـاي غيـر رسـمي مقابلـه بـا حـوادث             خصوصي و شـبكه   

شهرها از دو   كالن. است مقاله   آخرين راهبرد پيشنهادي اين   

. ها و جامعـه مـدني     سازمان: اند  گروه عمده تشكيل گرديده   

ها از امكانات تكنولوژيك مديريت خطر برخوردار        نسازما

هستند، امـا دانـشي دربـاره افـراد و نيازهـاي اختـصاصي              

 هـا و    NGO(بـه عكـس، جامعـه مـدني         . جوامع ندارنـد  

دانش و درك كاملي از جوامع خـود دارنـد          ) جوامع محلي 

 به  ،هاي منفصل   اگر اين گروه  . ولي ظرفيت سازماني ندارند   

ريـزي بـراي مقابلـه بـا حـوادث و        مههم متصل شوند، برنا   

 اگـر . آل خواهـد گرديـد       ايـده  ،باليا، واكـنش و بازسـازي     

بـه شـكل     توانـد  مـي  هر يك از ساكنين شـهر،     بپذيريم كه   

، در صـورت اتحـاد      باشدقرباني ناگزير يك حادثه     انفرادي  

هاي مـديريت اضـطراري      توانند به تشكيل سيستم   با هم مي  

ديوارهـاي بـدگماني ميـان      بايـد   .  كمك نماينـد   ترقدرتمند

پـذيري در     ها و جامعه مدني بـراي كـاهش آسـيب         سازمان

اي كار ه ها و مشوق    برابر حوادث و باليا فرو ريزد و انگيزه       

  .گروهي توسعه يابد

  

 گيري نتيجه

شـهرهاي كـشورهاي در حـال    وقتي حـوادث و باليـا در كـالن     

هـم   تلفات وخسارات اقتصادي بيشتري را در پي دارد، م        ،توسعه

 صدمات ناشي از بالياي     ،سازياست به اين فكر كنيم كه جهاني      

به خاطر ارتباطـات  . دهدطبيعي را براي يكايك افراد افزايش مي     

 پتانـسيل   ،حوادث آينـده  كليه  اجتماعي پيچيده در دنياي مدرن،      

ـ تبديل شدن بـه      ك فاجعـه را دارنـد، حتـي اگـر خـسارات و         ي

وان مثـال در نتيجـه زلزلـه         به عنـ   .تاثيرات فيزيكي نداشته باشند   

هاي بافنـدگي در ايـن كـشور تخريـب             تركيه كه كارخانه   ۱۹۹۹

شدند، توليد كتان در صحراي آفريقا به دليل كـاهش بـازار نـخ              

ارتباطـات  . كتان تحت تاثير قرار گرفت و بيكاري افزايش يافت        

شهرها آمادگي واكنش در برابر حـوادث       داخلي پيچيده در كالن   

د كه در سراسـر دنيـا داراي اهميـت بـسزايي            گرد  را موجب مي  

همانطور كه مدنيت و شهرنـشيني بـه سـرعت گـسترش            . است

يابد، آمادگي، مديريت و واكنش در برابر حوادث نيز بايد در            مي

 بهتـرين   اسـتفاده از نتـايجِ    . راس مطالعات مديريت شهري باشد    

م زندگي مـرد باعث بهبود   تواند   اقدامات انجام گرفته تا كنون مي     

  .گردد در سراسر دنيا

  

  هاي شوراي اسالمي شهر مشهدمركز پژوهش

)۲۳/۱۰/۱۳۸۵(

 


