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چکیده:

تاریخ های مقاله:
با توجه به اينکه مديريت يکي از ارکان مهم تمام فعاليتهاي دنياي کنوني ما است و با توجه به اينکه کشور
1399/11/03
تاریخ دریافت:
ایران از لحاظ رخدادهاي طبيعي يکي ازکشورهاي پرمخاطرۀ جهان است ،موضوع مديريت در بحران اهميت
1399/12/20
تاریخ تصویب:
ويژهاي خواهد يافت .هدف مديريت بحران ،کاهش ريسک بحران بوده و راههاي دستيابي به اين مهم بسيار
متنوع و طی زمان تکامل يافته است .مديريت بحران قبل از شروع تا پايان حادثه و عمليات پس از آن را شامل
کلمات کلیدی:
ميشود .هنگام وقوع هر مخاطره ،کميته يا ستاد بحران و حوادث غيرمترقبه وضعيت را از زواياي مختلف با
فضایی
اطالعات
زیرساخت
استفاده از دستورالعملهاي موجود ،تجزيهوتحليل میکنند و بهترين برنامه يا تصميم را به کار میگیرند و در
بحران
ریسک
کاهش
اختيار ارگانهاي درگير قرار ميدهند .با توجه به اهميت زمان ،قسمت اعظم پروسۀ مديريت بحران ،قبل از وقوع
یکپارچه
مدیریت
حوادث انجام ميگيرد .بنابراین کاهش ريسک بحران با يکپارچهنگري که در دل خود برنامهريزي فضايي را نيز
نهفته دارد ،ضروري خواهد بود .در اين ميان زيرساخت اطالعات فضایی Spatial Data Infrastructure
( ،)SDIبستر الزم براي جمعآوري و نگهداري دادههاي فضايي به منظور تسهيل در اشتراکگذاري و در
نتيجه ،ايجاد مديريت يکپارچه را فراهم ميکند .بنابراين ،هدف از پژوهش حاضر با بهرهگيري از روش
توصيفي-تحليلي ،ارزيابي زيرساخت اطالعات فضايي به عنوان بستري براي تحقق مديريت يکپارچه در کاهش
 DOI: 10.22034/UE.2021.02.01.02ريسک بحرانهاي احتمالي است.
ه

مقدمه
در حالي که توانايي جوامع و دولتها براي مقابله با بحرانهاي
طبيعي در حال افزايش است ،زيرساختهاي در معرض خطر نيز در حال
افزايش است ،که در نتيجۀ آن خطر بحرانهاي طبيعي نيز بيشتر خواهد
شد .درجه در معرض خطر بودن در يک مکان ويژه ،تابعي از پيشامد،
آسيبپذيري و تابآوري است .همانطور که در رابطۀ زير ارائه شده است:
خطر بحران= پيشامد×آسيبپذيري -تابآوري
در اين رابطۀ آسيبپذيري يکي از شرايط بالقوۀ رنج از آسيب و از
دست دادن در نتيجۀ بحران حادث شده است و تابآوري نوعي قدرت
تحمل است که به موجب آن سيستم يا جامعۀ بحرانزده ،ميتواند با
استفاده از منابع ،جامعه يا سيستم را به پيش از بحران باز گرداند و در

نویسنده مسئول:

ایمیلs.manafi89@gmail.com :

اين مدت بتواند شرايط ايجادشده را تحمل کند و فروپاشي کامل در آن
رخ ندهد .به هر حال تعيين کميت تابآوري ،کار سادهاي نيست به همين
دليل روشهاي ديگري نيز استفاده ميشود .اصالح رابطۀ قبلي به شرح
زير است:
الف) خطر بحران= پيشامد×آسيبپذيري×ميزان هزينه
ب) خطر= احتمال×پيامد
ج) خطر= پيشامد×(آسيبپذيري/ظرفيتها)
د) خطر= تابعي از (پيشامد ،آسيبپذيري ،در معرض خطر بودن)
(سوتانتا)2012،1
با افزايش پيچيدگيها و تأثيرات متقابل بين فعاليتهاي انساني
و پديدههاي طبيعي ،اساساً خطرات طبيعي گاهي جزئي از بحرانهاي
غيرطبيعي قلمداد ميشوند .پديدههاي طبيعي ممکن است از طريق
1 Sutanta

سمیه منافی و محمدحسین سرایی

فعاليتهاي انساني تغيير پيدا کنند و تبديل به بحران انساني شوند ،البته
با اثرات بزرگتر و بيشتر .کاربري زمين و تغييرات کاربري زمين ميتواند
مسير طبيعي خطرات را تغيير دهد و خطرات انسانساخت را ايجاد کند.
بنابراين ،مديريت کاربري زمين و تغييرات کاربري زمين براي کاهش
تأثير و تغيير بحرانهاي طبيعي بسيار مهم است .اين امر مستلزم بررسي
بحرانهاي طبيعي در داخل برنامهريزي توسعه است.
حال با توجه به اينکه  80درصد اطالعات الزم براي مديريت يک
شهر جنبۀ مکاني دارند ،مانند قطعات ملکي زمين ،شبکۀ راهها ،زيرساخت
خدمات شهري (مانند آب ،برق ،گاز ،تلفن ،فاضالب و ،)...سرويسهاي
اورژانسي ،جمعآوري زبالهها ،مناطق تفريحي و ...بیشتر خصوصياتي مانند
مقياس بزرگ ،قدرت تفکيک زیاد ،مشکل دسترسي ،سرعت تغيير زیاد
و ...را دارند .تجربيات کشورهاي پيشرفته نشان ميدهد در جايي که
جنبههاي مکاني اطالعات براي مديريت ،تصميمگيري و برنامهريزي
مهم هستند ،تکنولوژي سيستمهاي اطالعات مکاني و زيرساخت
دادههاي فضايي شهري ،کمک شاياني به ارتقای اثر فعاليتهاي مديريت
شهري بهويژه در حوزۀ مديريت بحران کردهاند .در نتيجه ،استفاده از
اين تکنولوژيهاي پيشرفتۀ فضايي براي طراحي و اجراي پروژههاي
مختلف يک پيشنياز کليدي به منظور توسعۀ پايدار شهري خواهد
بود (باندری .)2010،2بنابراين ،زيرساخت اطالعات فضايي با فراهم
آوردن زمينۀ بهاشتراکگذاري اطالعات و اطالعرساني در مورد دادههاي
فضايي و ارائۀ مناسبترين روشها برای دسترسي به دادهها ،محيطي
براي دارندگان دادههاي مکاني ايجاد ميکند که در آن بتوانند عالوه بر
هماهنگي با يکديگر و استفاده از فناوريهاي مختلف ،به اهداف سازماني
خويش نائل شوند .ايجاد چنين محيطي مستلزم طراحي ،پيادهسازي و
نگهداري از مکانيزمهايي است که سبب ايجاد سهولت در اشتراکگذاري،
دسترسي و استفاده از دادههاي مکاني ميشوند .بديهي است که اگر
چنين مکانيزمي در شهرها ارائه و اجرا شود ،سازمانهاي متولي توليد
داده هماهنگ با يکديگر عمل میکنند و هزينه ،زمان و تالشهاي زيادي
به منظور توسعه و نگهداري دادهها حفظ خواهد شد .در دسترس بودن و
قابليت استفاده از دادههاي فضايي که توسط سازمانهاي مختلف براساس
مأموريت مديريتي آنها ايجاد شده ،لزوم ايجاد زيرساخت اطالعات فضايي
را به عنوان پايگاه و محل نگهداري اطالعات فضايي براي دسترسي آسانتر
ضروري ميسازد .در اصل ،براي ايجاد مديريت يکپارچۀ بحران ،ايجاد
زيرساخت اطالعات فضايي به عنوان بستر اين شکل از مديريت ،امری
ضروري است (سوتانتا.)2012 ،
پیشینۀ تحقیق
سيستم ملي مديريت سوانح (  )NIMSآمريکا
از جمله برنامههاي آژانس مديريت اضطراري فدرال ( )FEMA4در
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اياالت متحدۀ آمريکا ،ميتوان به سيستم ملي مديريت سوانح ()NIMS
اشاره کرد NIMS .يک سيستم نظاممند به منظور يکپارچهسازي همکاري
سازمانها و ادارات دولتي در تمام سطوح و سازمانهاي غيردولتي و
بخشهاي خصوصي با هدف مديريت بحران و تهديدها ،صرفنظر از علت،
اندازه ،مکان ،يا پيچيدگي بحران به منظور کاهش تلفات جاني و مالي و
همچنين کاهش آسيب به محيط زيست است NIMS .زيربناي اصلي
سيستم آمادگي ملي ( )NPS5بوده و يک الگو براي مديريت بحران و
عمليات الزم در زمان بحران را فراهم ميسازد .هدف  NIMSارائۀ يک
رويکرد مشترک براي مديريت بحران است .به اين منظور NIMS ،از يک
مجموعۀ انعطافپذير و استاندارد از شيوههاي مديريت بحران با تأکيد بر
اصول مشترک ،با رويکرد سازگار با ساختار عملياتي و مديريت يکپارچۀ
منابع بهره ميبرد (فما.)2016،6

سيستم يکپارچۀ اطالعاتي مديريت بحران در ژاپن
براساس درسها و تجارب بزرگ از زلزلۀ هانشين آووجي ،نظام
مديريت بحران ژاپن در حال ارتقا به يک سيستم يکپارچۀ مديريت بحران
است که اين سيستم به درک درست اوليه از عمق فاجعه و تبادل صحيح
اطالعات بين سازمانهاي مربوطه کمک ميکند ،تا امکان تصميمگيري
سريع و مناسب براي عمليات پاسخگويي فراهم شود و ميزان خطا به
حداقل برسد .مهمترين فاکتورهاي سيستم يکپارچۀ اطالعاتي مديريت
بحران شامل موارد ذيل ميشود:
 ارزيابي اوليۀ آسيب ناشي از زلزله :اين سيستم اطالعات ،شدت زلزلهرا دريافت میکند و به طور خودکار نسبت به زمينلرزههاي بیش از
 4ريشتر فعال ميشود .اين فاکتور ميزان شدت و مقياس آسيبهاي
واردشده ازجمله آسيب به بناهاي ساختماني و آسيبهاي انساني را
طی  10دقيقه تخمين ميزند.
 ارزيابي اوليۀ آسيبها به وسيلۀ ماهواره :سيستم اوليۀ ارزيابيخسارت با استفاده از ماهوارههاي مصنوعي هنگام وقوع حوادث در
مقياس بزرگ ،با قابليت مشاهدۀ گستردۀ منطقه ،ارزيابيهاي اوليه از
ميزان آسيب را ارائه ميدهد.
 سيستم بهاشتراکگذاري اطالعات :اين سيستم اطالعات ارائهشدهتوسط آژانسهاي مديريت فاجعه را با استفاده از يک نقشۀ GIS
منتشر ميکند که اين نقشه ميتواند آزادانه در دسترس همگان قرار
گيرد (حسینی جناب و همکاران.)1392 ،
زیرساخت اطالعات DFNK
زيرساخت اطالعات  DFNKداراي سه مؤلفه شامل :يک پايگاه
داده ،يک مرکز تبادل داده 7و يک پورتال است .توسعۀ پايگاه داده شامل
برآورد و بررسي دادههاي موجود و دادههاي مورد نياز است .مرکز تبادل

2 Bhandari

5 National Preparedness System

3 National Incident Management System

6 : www.fema.gov

4 Federal Emergency Management Agency

7 Clearinghouse
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روش کار پژوهش
پژوهش حاضر از بعد هدف بنيادي و کاربردي است .بنيادي از
آن نظر که به طور خاص منجر به توسعه و گسترش علم از بعد نظري
خواهد شد و کاربردي از آن رو که پژوهش در تالش براي پاسخ به
يک مشکل عملي است که در دنياي واقعي وجود دارد .درخور یادآوری
است پژوهشهاي بنيادي زيربنايي براي پژوهشهاي کاربردي هستند .به
اين دليل که هر پژوهش کاربردي در چارچوب يک نظريۀ علمي صورت
ميپذيرد و در واقع بر ارکان مفاهيم ،اصول و قوانين علمي استوار است
(حافظنیا .)1399 ،از نظر ارزش ،پژوهش حاضر ،توصيفي و تحليلي است
و به تحليل وضعيت موجود ميپردازد .همينطور ،ميتواند به عنوان يک
پژوهش علي-تطبيقي نيز در نظر گرفته شود؛ از آن نظر که بحرانهاي
حادثشده در کالنشهر تهران ،نشاندهندۀ نبود مديريت يکپارچۀ کاهش
ريسک بحران بوده و در نتيجه ،تحميل خسارتها بسيار به جامعه شده
است و لزوم بررسي و شناسايي چالشها و مشکالت موجود بر سر راه
مديريت يکپارچۀ کاهش ريسک بحران به عنوان مدل بهينه و مطلوب
مديريت بحران ،ميتواند لزوم پژوهش علّي را روشن سازد و البته از
تجارب جهاني نيز به منظور تطبيق مديريت يکپارچۀ کاهش ريسک
بحران در ايران و کشورهاي توسعهيافته ،به عنوان شکل مطلوب مديريت
بحران در دنيا نيز استفاده خواهد شد.

داده ،يک کاتالوگ سرويس متمرکز با فراداده است که به کاربران اجازۀ
بازيابي دادهها بر اساس موضوع ،زمان يا مکان خاصي را ميدهد و پورتال،
اطالعات عمومي را به بازديدکنندگان و اسناد اينترنتي ،دادهها و نرمافزارها
را براي اعضاي پروژه ارائه ميدهد.
براي زيرساخت تکنولوژي ،طراحان چند پيشنهاد شامل :طراحي
يک نرمافزار برای انعطافپذيري در يکپارچهسازي با بهرهگيري از  Javaو
9
 XML8براي استقالل از پلتفرم و يک مدل مرجع فراگير و مؤلفههاي
همتراز با استانداردهاي بينالمللي را ارائه دادهاند (کوهلر و واچر.)2006،10

سيستم يکپارچه اطالعات مديريت بحرانهاي طبيعي
ISNDMيک سيستم عملياتي و مخابراتي است که به مدت  3سال
در مرکز کاهش فاجعۀ آکادمي علوم چين در بستر  GISتوسعه داده شده
که يک سيستم ساده اما جامع به منظور مديريت بحرانهاي طبيعي است.
اين سامانه از  5ماژول اصلي شامل اطالعات پيشزمينۀ بحران ،اطالعات
اجتماعي و اقتصادي ،ارزيابي بحران ،پايگاه دادۀ فاکتورهاي ناشي از بحران
و پايگاه دادۀ سناريوهاي بحران بهره ميبرد ISNDM .داراي چند عملگر
به منظور جمعآوري اطالعات ،پردازش اطالعات ،ذخيرهسازي اطالعات و
توزيع اطالعات است.
در زمينۀ جمعآوري دادهها ISNDM ،ميتواند اطالعات
همزمان بحران را از منابع مختلف مانند وزارتخانهها ,سازمانها،
استانها ،شهرستانها و ...از طريق پورتهاي ورودي به آن دريافت
کند .در مورد پردازش اطالعات ،مقدار زيادي از اطالعات از منابع
مختلفي مانند سيستمهاي پايش منظم زمين ،تصاوير ماهوارهاي و
 ...ميتواند به سرعت پردازش شود و سپس ،با اطالعات اجتماعي و
اقتصادي تلفيق شوند و در يک پلتفرم  GISبه منظور ارزيابي پویاي
بحران نمايش داده شوند .به منظور ذخيرهسازي اطالعاتISNDM ،
12
دادههاي همزمان را براي روز اول در يک پايگاه داده بیدرنگ
13
ذخيره ميکند .سپس از روز دوم ،داده به يک پايگاه دادۀ تاريخي ،
به منظور استفاده از آنها در آينده ،انتقال داده ميشوند .معموالً
بهروزرساني پايگاه داده بیدرنگ روزانه صورت ميپذيرد و همچنين،
حجم زيادي از اطالعات مهم مانند اطالعات جغرافيايي ،اطالعات
اجتماعي– اقتصادي ،اطالعات بحرانهاي گذشته و  ...در پايگاه دادۀ
تاريخي ذخيره ميشوند .همچنين ،دادههاي بحران از طريق شبکۀ
مخصوص ،به منظور استفادۀ کاربران و همچنين ،اطالع عموم در
شبکۀ اينترنت توزيع ميشود (وو و ژانگ .)2009 ،14
11

مدیریت یکپارچۀ کاهش ریسک بحران
کاهش ريسک بحران زلزله ،براي حفظ عملکرد يک شهر در پيش و
پس از چنين بحراني ،به عملکرد شريانهاي حياتي وابسته است و با توجه
به برهمکنش و وابستگي شديد اين شريانها به يکديگر ،بررسي رفتار اين
شريانها و برهمکنش آنها در زمان وقوع بحران ضروري به نظر ميرسد.
مسئلۀ اصلي اين است که وابستگي شريانها فقط از نوع وابستگي فيزيکي
دو شريان حياتي به هم نبوده است و آنها از نظر اطالعاتي و همينطور
وابستگيهاي خارجي همچون اثرات زيستمحيطي و سياسي و اجتماعي نيز
به يکديگر وابستهاند .بررسي هر يک از اينها ،نياز به بررسي سيستمها و
تجهيزات زيرمجموعهاي آن زيرساخت دارد .برای مثال ،در شبکۀ برق ،مواردي
همچون نيروگاهها ،خطوط انتقال و توزيع ،پستهاي برق ،فيدرها و مراکز
کنترل و ديسپاچينگ بررسي ميشوند .در بخش شبکۀ آب بايد ايستگاههاي
پمپاژ ،تصفيهخانهها ،چاهها ،مخازن ،خطوط لولۀ انتقال و توزيع بررسي شود.
بنابراين ،سازمانهاي مختلف شهري با هر نقشي ،در نهايت به هم وابسته
بوده و نياز به تعامل براي عملکرد بهتر در شرايط عادي و بهويژه در شرايط
بحراني ،براي جلوگيري از تداخل در عملکرد سازمانها دارند .به اينترتيب،
سازمانهاي مختلف شهري نياز به يکپارچگي در مديريت بهويژه در شرايط
بحراني برای آگاهي از اقدامات و بهاشتراکگذاري اطالعات و ...دارند.
درخور یادآوری است ،وابستگي انواع متفاوتي دارد و محققان
16
مختلفي اقدام به دستهبندي آنها کردهاند .برای مثال ،رينالدي 15و کلي

8 Extensible Markup Language
9 Component
10 Kohler & Wachter
11 ISNDM
12 Real-Time Database
13 Historic Database

15 Rinaldi

14 Wu & Zhang

16 Kelly
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 SDIجهاني مطرح شود .قبل از تکنولوژي  ،SDIموضوع مديريت اطالعات
مکاني در سطح جهان ،زياد عملي به نظر نميرسيد و از سقف  GISملي
فراتر نميرفت .طبيعي است که بدون شکلگيري استانداردهاي جهاني،
نبايد به اقدامي در سطح جهان اميد داشت.
براي تحقق مديريت يکپارچۀ کاهش ریسک بحران ،همانطور که
در شکل  1نشان داده شده است؛  4بعد سياست ،سازمان ،اطالعات و
ت مورد نياز است .بعد سياست ،مسيري را به صورت تدوين قوانين
زيرساخ 
و سياستهاي الزم در چگونگي ايجاد يکپارچگي فراهم ميکند ،قوانين
در راستاي عملکرد سازمانهاي درگير در مديريت بحران و مشخصات و
استانداردهاي اطالعات در اين زمينه از بعد سياسي تأمين خواهد شد.
بعد سياست در شکلهای قوانين و مقررات دولتي نشان داده ميشود.
بهوضوح ،قوانين و مقررات مربوط به سازمانهاي درگير در مديريت
شهري و چگونگي اجراي عمليات پيادهسازي يکپارچگي را نشان ميدهد.
درخور یادآوری است که اين مقررات در سطح محلي نيز بايد اجرا و
پيادهسازي شود.
براساس جنبۀ سازماني ،به نظر ميرسد سازمانهاي مختلف
درگير در مديريت شهري و بهويژه در شرايط بحراني ،هر يک به صورت
انفرادي عمل ميکنند .سازمانهاي مديريت و برنامهريزي محلي ،مسئول
برنامهريزي فضايي و کاهش بحرانهاي محلي هستند ،بهطوري که
اهداف ،برنامهها و سياستهاي سازمان خود را که هيچگونه همپوشاني
و هماهنگي با سازمانهاي مديريت شهري ديگر ندارد ،دنبال ميکنند.
اين وضعيت را ميتوان به عدم وضوح در قوانين و مقررات و راهنمايي
سازمانهاي سطح ملي نسبت داد .به نظر ميرسد که ارتباط مطلوبي بين
سازمانهاي مديريت شهري و بهخصوص مديريت بحران محلي و ملي و
همتايان آنها در برنامهريزي فضايي وجود ندارد .اين در حالي است که
برای پيادهسازي مديريت يکپارچه ،وجود تعامالت سازماني از ضروريات
محسوب ميشود.
در بعد اطالعات دو مسئلۀ اساسي وجود دارد؛ اول اينکه اطالعات
مربوط به شهر ،مديريت شهر و مديريت بحران شهر ،بايد توسط سازمانها
در قالب سازماني فراهم و سپس ،در يک پايگاه داده به اشتراک گذاشته
شود ،که بعدها با اشتراکگذاري اطالعات توسط تمام سازمانها به
زيرساخت اطالعات فضايي تبديل خواهد شد .اين اطالعات شامل
دادههاي فضايي است که هر سازمان بنا بر وظايف و مسئوليتهاي خود
از شهر فراهم ميکند .دوم ،در ارتباط با قالب اطالعات جمعآوريشده
در پايگاه داده است که بايد همۀ اطالعات از استاندارد و قالب مشخصي
برخوردار باشند ،به طوري که استاندارد مشخصي براي اطالعات تهيه
شود که براساس آن اطالعات آماده و در پايگاه داده به اشتراک گذاشته
شوند .شباهت يا ارتباط اطالعات يک نياز اساسي است؛ اين امر در نهايت
منجر به اين خواهد شد که سازمانها در کمترين زمان ممکن به اطالعات
دسترسي داشته و از آنها استفاده کنند.
همچنين ،زيرساختي براي ادغام دادههاي خطر بحران با برنامۀ
فضايي و تسهيل همکاري سازمانها و مشارکت عمومي مورد نياز است.

وابستگيها را به  3دسته تقسيم کردهاند:
 )1وابستگي فيزيکي :زماني رخ ميدهد که سطوح زيرساختها
يک ارتباط محسوس يا مادي (ابزاري) با يکديگر داشته باشند .اين نوع
ي کردن عدم قطعيتها مناسب است.
وابستگي سطوح ،براي کم 
 )2وابستگي اطالعاتي :وقتي است که شريانها به اطالعات و
انتقال آن وابستگي دارند .با گسترش سريع فناوريهاي اطالعاتي بر پايۀ
اتوماسيون و کامپيوتر در دهههاي اخير ،اين وابستگي بسيار مهمتر شده
است .زماني که يک بخش از زيرساخت به اطالعات پراکندهشده در ميان
ديگر بخشها وابسته باشد ،اين نوع وابستگي به علت نياز هميشگي به
تبادل دادهها و کنترل کامپيوتري در عملکرد زيرساختها نيز پديدار
ميشود.
 )3وابستگي جغرافيايي :وقتي است که يک سانحه و رويداد
طبيعي ،چندين شريان مختلف را که در همجواري هم هستند ،تحت
تأثير قرار ميدهد .هنگامي که محيط اطراف يک زيرساخت سبب ايجاد
تغيير در آن شود و به بیان ديگر ،آن زيرساخت متأثر از محيط اطراف خود
باشد ،وابستگي جغرافيايي خواهد بود (رینالدی و کلی )2001 ،17در اصل
وقوف به اين وابستگيها ،لزوم يکپارچگي مديريتي در شرايط بحراني را
روشنتر ميسازد.

زیرساخت اطالعات فضایی
از دهۀ  ،1990عبارت زيرساخت اطالعات فضايي به مجموعهاي
از سرورهاي اطالعات مکاني گفته شد که براساس رعايت استانداردهاي
مکاني ،با يکديگر در تعامل قرار میگیرند و ضمن استقرار زيرساخت
اطالعات فضایی ،امکانات پاسخگويي به هريک از نيازهاي کاربران در
حوزۀ مکاني مانند مشاهده ،ويرايش ،تبادل و تحليل مکاني اطالعات
را فراهم ميآورند .استانداردهايي که براي اين منظور انتخاب شدهاند،
سرويسهاي مکاني تحت وب ،ارائهشده از سوي «کنسرسيوم جيآياس
آزاد »18هستند .اين کنسرسيوم در سال  ،1994با تعداد  8عضو برای
استقرار زيرساختهاي تعامل اطالعات مکاني در جهان ،شروع به کار
کرد .با گسترش شبکههاي اينترنتي و گرايش به سمت خدماترسانيهاي
مکاني در اينترنت ،اين کنسرسيوم بيش از  400عضو پيدا کرد و خيلي
زود اين استانداردها جنبۀ جهاني به خود گرفتند .امروزه بيش از ميليونها
اليه اطالعات مکاني در اينترنت ،در چارچوب اين سرويسها ،در اختيار
همگان قرار دارند .با استفاده از اين سرويسها ،اين امکان به وجود ميآيد
که متوليان اطالعات مکاني ،با برخورداري از تسهيالت متنباز و راهاندازي
سرويسهاي مکاني مختلف ،بدون الزام بهاشتراکگذاري اطالعات خود با
سايرين ،خدمات مورد نياز کاربران را فراهم کنند .به همين دلیل نيازي به
برگزاري جلسات طوالني و کمفایده گذشته ،براي توافق با ساير متوليان
اطالعات مکاني در شیوۀ اشتراکگذاري اليههاي اطالعاتي نخواهد بود.
همين ويژگي سبب شد که به موازات معرفي اين سرويسهاي مکاني ،ايدۀ
17 Rinaldi & kelly
18 OGC: Open GIS Consortium
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سمیه منافی و محمدحسین سرایی

شکل  .1اجزای زیرساخت اطالعات فضایی
ﺷﮑﻞ  .1اﺟﺰاي زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻓﻀﺎﯾﯽ

يک سيستم پشتيبان برنامهريزي ،به عنوان ابزاري براي تسهيل توسعۀ
برنامۀ فضايي با دادههاي خطر پيشنهاد شده است .براي تبادل اطالعات
و بهاشتراکگذاري آنها بين سازمانهاي دولتي درگير ،يک زيرساختي
مورد نياز است .اين زيرساخت شامل  3جزء مهم دسترسی به شبکه،
سیاست و استاندارد است.
موضوع زيرساخت دادههاي فضايي ،اغلب اشاره به مجموعه پايگاه
فناوري ،سياسي و مقدمات سازماني در دسترس دارد که منجر به دسترسي
به اطالعات و دادههاي فضايي ميشود .زيرساخت اطالعات فضايي ،مبنايي
براي کشف ،ارزيابي و نياز کاربران به دادههاي فضايي است ،که از طريق
تمام سطوح دولتي ،بخش تجاري ،بخش غيرانتفاعي دانشگاهها و از
طريق شهروندان به طور کلي فراهم ميشود .کلمۀ زيرساخت براي ترفيع
مفهوم قابليتاطمينان ،پشتيباني از محيط ،شبيه به يک جاده يا شبکۀ
ارتباطات راه دور است که در اين مورد سهولت دسترسي به اطالعات
مکاني و جغرافيايي است .زيرساخت اطالعات فضايي ،بيش از مجموعه
دادههاي مجزا يا يک پايگاه داده است ،اينگونه زيرساخت در اصل ميزبان
اطالعات جغرافيايي است و اسناد کافي ،وسيلهاي براي کشف ،تجسم
و ارزيابي دادهها و برخي روشهاي دسترسي به دادههاي جغرافيايي را
فراهم ميکند .براي ايجاد يک زيرساخت اطالعات فضايي عملکردي ،بايد
موافقتنامههاي سازماني مورد نياز براي هماهنگ کردن و ادارۀ آن در
مقياس محلي ،ناحيهاي ،ملي و يا فراملي در دسترس باشد (سوتانتا،19
.)2012
یافتههای تحقیق
طي چند سال گذشته ،ادارۀ کل سامانهها و زيرساخت اطالعات
مکاني سازمان نقشهبرداري کشور ،با توجه به اين مهم و بنا بر رسالت
ملي خود ،کارشناسان را مقيد به تمرکز حداکثري و مستمر در زمينۀ
تکنولوژيهاي متنباز و راهاندازي سرويسهاي مکاني و فراداده استاندارد
با نگرش استقرار SDIکشوري کرده است و اکنون بيش از هزاران
سرويس مکاني و دهها هزار سرويس فراداده مکاني استاندارد ايجاد و
آمادۀ بهرهبرداري در محيط وب قرار دارند .برای مثال ،اگر يک مجموعۀ
کاري متشکل از سازمانهاي مختلف در نظر بگيريم که از نظر نوع کار با
هم مرتبط هستند ،قبل از استفاده از ابزارهاي نقشهاي ،هيچ نوع اطالعات
19 Sutanta

مکاني رقومي موجود نبود و کليۀ اطالعات به صورت کاغذي بودند .کمکم
به وسيلۀ نرمافزارها و امکانات مختلف ،هر سازمان و نهاد يک نوع پايگاه
اطالعات مکاني ويژه و مختص به خود را به وجود آورد .اما اين پايگاههاي
داده از نظر ساختار و محيط کاري با يکديگر متفاوت بودند ،بعضي در
محيط  ،CADبرخي در محيط  ،Microstationتعدادي در محيط Arc
 Mapو سايرين نيز در ساير محيطهاي مختلف ،فعاليتهاي خود را
راهاندازي ميکردند .در حالت یادشده ،شیوۀ ارتباط اطالعات مکاني بين
ادارات مختلف همانطور که در شکل  2مالحظه ميشود ،بهاصطالح به
صورت مدل اسپاگتي بوده و از قاعده و نظم خاصي تبعيت نميکرد.
انتخاب روش و پروتکل ،برای ارتباط با پايگاههاي داده مکاني با صالحديد
بهرهبرداران و با توجه به نوع دادههاي مورد نظر صورت ميگرفت و وحدت
رويهاي وجود نداشت .برای مثال ،در صورتي که شهرداري نياز به برقراري
ارتباط با شبک ۀ بهداشت و درمان را داشته باشد ،با برگزاري جلسات و
توافقهای داخلي ميان خودشان ،دربارۀ چگونگي تبادل اطالعات و داده با
يکديگر به تفاهم خواهند رسيد.
امتياز اصلي اين روش اين است که ارگانها به جاي بهکارگيري
روشهاي دستي و سنتي ،سعي در بهرهبرداري حداکثري از امکانات
رقومي و ذخيره و بازيابي اطالعات ميکنند .از معايب اين روش ميتوان
به اشکالهای افزونگي دادهها و سختي تعامل با ساير ارگانها اشاره کرد.
در حقيقت ،به نوعي نميتوان اين روش را مدل ناميد ،چون نظام خاصي
جز رقومي شدن سامانهها در آن وجود ندارد.
با گذشت زمان و نياز به ارتباطات گستردهتر در سطوح شهري،
استاني و کشوري ،بحث پايگاه دادههاي استاني مطرح شد .در اين پايگاه،
اطالعات مکاني ارگانهاي مختلف به وسيل ۀ توافقهای صورتگرفته ،با
شکل و سبک واحد آماده میشود و برای استفاده در سطح استاني در
اختيار کاربران قرار ميگيرد .شکل  3نمايي از اين نوع پايگاه را نشان
ميدهد .برای رسيدن به پايگاه داده مکاني استاني ،به جلسات مختلف
بحث و گفتوگو برای رسيدن به توافقهای مورد نظر ،احتياج است .در
اين جلسات مشخص ميشود که هر اداره متولي چه داده و اليههايي
است ،احتياج به چه دادههايي دارد ،حق استفاده و دسترسي به کدام
اليهها و اطالعات را دارد ،دادههاي استفادهشده با چه فرمت و استانداردي
بايد تهيه شوند ،به چه فيلدهايي احتياج است ،و ...تمامي اينها مواردي
هستند که برگزاري اين نوع جلسات را طوالني و مشکل ميسازند.
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ارزیابی مدیریت یکپارچۀ بحران با رویکرد زیرساخت اطالعات فضایی

شکل  .2برقراري تعامل اطالعات رقومي بين سازمانها با روش اسپاگتي

ﺷﮑﻞ  .2ﺑﺮﻗﺮاري ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎت رﻗﻮﻣﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﺎ روش اﺳﭙﺎﮔﺘﯽ

شکل  .3پایگاه دادۀ مکاني استاني متمرکزCentralized Database -
ﺷﮑﻞ  .3ﭘﺎﯾﮕﺎه دادة ﻣﮑﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰCentralized Database -

راهاندازي چنين پايگاه دادهاي با مشکالتي همراه بود:
 -1همانطور که مشاهده ميشود ،براي شکلگيري چنين
مجموعهاي ،به جلسات متعددي نياز است و هر چه وسعت مکاني حوزۀ
کاري بيشتر شود ،هماهنگي جلسات و ارگانها سختتر و طوالنيتر
خواهد بود .به همين دليل ،بحث پيادهسازي  GISو پايگاههاي دادۀ مکاني
در سطح ملي تا کنون عملی نشده است.
 -2مشکل بعدي ،مسئلۀ بهاشتراکگذاري دادهها است .در اين
نوع تعامل ،اطالعات بايد در جايي خارج از ارگانها متمرکز شوند و در
اختيار ديگران قرار بگيرند .به طور کلي ،موضوع بهاشتراکگذاري داده
نه تنها در ايران ،بلکه در کل دنيا با حساسيتها و مقاومت متوليان
داده و موانع زيادي روبهروست .اين مشکل دربارۀ اطالعات مکاني که
از حساسيت بيشتري برخوردارند ،پررنگتر است .براي ملزم کردن
ارگانها به منظور به اشتراک گذاشتن داده ،نياز به استفاده از نفوذ و
ابزارهاي حاکميتي مقامات باالتر (برای مثال ،استاندار در سطح استاني)

است .وجود چنين مشکالتي ،مانع از توسعۀ مجموعههاي جيآياس در
محدودههاي گسترده شده است .پس از پايگاه داده متمرکز ،از پايگاه داده
توزيعيافته 20استفاده شد .در اين حالت ،به کمک امکانات و تکنولوژيهاي
جديد نرمافزاري و سختافزاري ،ديگر نياز نبود که همۀ دادهها به صورت
متمرکز در يک پايگاه داده و در يک محل جغرافيايي خاص مستقر شوند.
همانگونه که در شکل  4ارائه شده است ،با استفاده از اين امکانات ،هر
دستگاه و متولي داده ميتوانست پايگاه داد ه مربوط به خود را در ارگان
خود نگهداري کند و از همان محل ،عمليات بهاشتراکگذاري داده را
پشتيباني کند .در صورت نياز ،ارگانهايي که دستگاه  Serverنداشتند،
ميتوانستند از يک  Serverمشترک و همگاني استفاده کنند .در اين نوع
پايگاه داده ،هر ارگان در صورت صالحديد ميتواند  Serverخود را که از
نظر فيزيکي در محل خود سازمان قرار دارد از مسير اشتراک خارج کند و
براي اين کار نيازي به درخواست از سايرين نخواهد داشت.
20 Distributed Database
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شکل  .4پايگاه داده غير متمرکز يا توزيعيافته
ﺷﮑﻞ  .4ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﯾﺎ ﺗﻮزﯾﻊﯾﺎﻓﺘﻪ

در محل ستاد مركزي مديريت بحران كشور مستقر است و سرورهاي
فرعي در هر يك از وزارتخانهها نصب و راهاندازي ميشود ،به گونهاي
كه هر سازمان امكان ورود اطالعات مربوط به حوزۀ عملياتي خود را
دارد و سامانه قادر است گزارشهای كاربردي مرتبط با وظايف ذاتي هر
دستگاه را توليد کند .بديهي است گزارشهای حاصل از پردازش تمامي
اطالعات واردشده استخراج ميشود و از يكپارچگي و هماهنگي در تمامي
جنبهها برخوردار است .اطالعات در قالبهاي مختلف شامل متن ،اعداد
و دادههاي رقومي ،تصاوير و اطالعات مكاني و غيره ،از طريق تجهيزات
متنوع ،قابل دريافت و پردازش خواهد بود (يوسفي.)1391 ،
اين سامانه در سه سطح مختلف شامل عالي (فرماندهي) ،مياني
(استان) و شهرستان (عملياتي) طراحي میشود و مورد استفاده قرار
ميگيرد .در سطح عالي ورود اطالعات انجام نميشود ،اما بیشترين امكان
گزارشگيري و پردازش اطالعات را دارد و دسترسي به تمامي فيلدهاي
اطالعاتي مجاز است .اين سطح در ستاد فرماندهي مديريت بحران در
ستاد وزارتخانه يا سازمان مركزي قرار خواهد گرفت .در سطح مياني ،در
تمامي استانها اين سامانه در استانداري مستقر میشود و سازمانهاي
استاني از طريق درگاه ارتباطي خود ،اطالعات مربوطه را در بازههاي
زماني مشخص به سامانه وارد ميکنند كه اين اطالعات عالوه بر تغذيۀ
جدولهای اطالعاتي جامع ،در صفحات خاص هر دستگاه ثبت و ضبط
میشود و از طريق ستاد مركزي هر دستگاه يا وزارتخانه قابل مشاهده
و كنترل خواهد بود .اين سطح بيشترين تعامل با سامانه را دارد و الزم
است كارشناسان مربوطه در ساختار سازماني ستادهاي بحران ،براي ورود
اطالعات و انجام ديگر امور سامانه پيشبيني شوند .در سطح شهرستان،
در هر يك از ادارات و دفاتر مستقر در شهرستان ،ارتباط كاربر با صفحات
ورود اطالعات به سامانه برقرار است و الزم است به طور مستمر اطالعات

هرچند که ساختار پايگاه داده توزيعيافته نسبت به پايگاه دادۀ
متمرکز مزایایی دارد ،ولي هنوز هم مشکل اصلي «بهاشتراکگذاري
دادهها» باقي ميماند (سند توسعۀ .)1394 ،SDI
مجموعهای از پیشنیازها و زیرساختها براي ايجاد ،حفظ و
نگهداري اطالعات مكاني نیاز است تا به این وسیله پیادهسازی فرایندهای
اجرایی برای یکپارچهسازی اطالعات مکانمبنا در شهر تهران محقق
شود و هدف نهایی از ایجاد ( )TSDIرسیدن به جایگاهی قدرتمند برای
استفادۀ آسان و مؤثر از دادههای مکانی و ایجاد ارتباط در این زمینه
بین تمام سطوح بخشهای دولتی و خصوصی شهر تهران استTSDI .
خصوصيات ذيل را براي مديريت دادههاي مكانمبنا ارائه ميدهد:
 هماهنگيهاي اداري و قانوني براي توليد و توسعۀ اطالعات مکاني شناسایی نيازمنديها براي توليد ،حفظ و نگهداري اطالعات مکانيشهر تهران
 مکانيزمهاي الزم براي بهاشتراکگذاري و در دسترس قرار دادناطالعات مکاني شهرداري تهران و راهبردهاي توسعة تکنولوژي و
کاربردهاي آنها

طرح پيشنهادي پايگاه جامع اطالعاتي مديريت بحران
با ايجاد يك سامانه و پايگاه اطالعاتي جامع ،ضمن صرفهجويي در
هزينههاي ناشي از كارهاي موازي و تداخل اقدامات دستگاههاي درگير
در بحران ،ميتوان فرايند مقابله با بحران را به صورت هماهنگ و مؤثر به
انجام رساند و خسارتها و تبعات بحران را به حداقل رسانيد .اين پايگاه
اطالعاتي تحت وب است و استانهايي كه به شبكۀ اينترانت دولت متصل
هستند ،از طريق اين شبكۀ اختصاصي به سامانه متصل میشوند و در
ساير نقاط كشور از طريق اينترنت قابل دسترسي است .سرور مركزي
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مورد نياز به سامانه وارد شود .اين اطالعات به يك پايگاه اطالعاتي واسط
كه در سازمان مافوق هر اداره ،در استان مستقر بوده وارد ميشود تا
مورد تأييد ادارۀ كل استان قرار گيرد و پس از تأييد به پايگاه اطالعاتي
اصلي سامانه وارد خواهد شد .در شهرستان امكان گزارشگيري و مشاهدۀ
اطالعات سامانه وجود ندارد .بر اساس چرخۀ مديريت بحران ميتوان به
تناسب هر مرحله ،مشخصات و قابليتهاي مورد انتظار از اين سامانه را
مشخص کرد.
 قبل از بحران :جمعآوري و سازماندهي اطالعات – پردازش وتحليل دادهها براي برنامهريزي و مدلسازي بر اساس اطالعات
جمعآوريشده – محافظت از زيرساختها  -تشخيص و اعالم خطر
– امكان ارائۀ پيشآگاهي  -مانيتور کردن دائم نقاط حادثهخيز-
گزارشگيري هدفمند – تعامل با سيستمهاي كاربردي ديگر-
برنامهريزي و آمادهسازي برای مقابله؛
 هنگام بحران :شناسايي و تعيين مشخصات بحران  -امكان فراخوانسريع و هوشمند – برنامهريزي براي توزيع مناسب نيرو و امكانات
 ارسال پيام و هشدار به سازمانهاي مرتبط -هماهنگي تيمهايعملياتي  -مديريت امداد – مكانيابي و ارائۀ مسير بهينه براي
لجستيك  -مديريت و بهينهسازي حمل ونقل – اطالعرساني در
سطوح مختلف  -هدايت برای كاهش پيامدهاي ثانويۀ بحران –
مانيتورينگ و كنترل عمليات مقابله و امداد؛
 پس از بحران :جمعآوري اطالعات مربوط به مقابله – مديريت تخليهو اسكان – هماهنگي برای پشتيباني از منطقۀ حادثهديده  -تعيين
مسيرهاي تخليه؛
براي توسعه و تقويت اين سامانه باید هماهنگي و ارتباط مناسب
ميان تمامي وزارتخانهها و سازمانهاي مرتبط با بحران فراهم شود .به
گونهای كه اين سامانه تنها بستر ارتباط دستگاهها با يكديگر در حوزۀ
مديريت بحران محسوب شود .از سوي ديگر ،باید بخشي از خروجي اين
سامانه به صورت يك پورتال ملي در اختيار تمامي مردم قرار گيرد و به
همانگونه كه براي ارتباط با پليس تلفن  110شناخته میشود و به كار
ميرود ،بايد اين پايگاه در حوزۀ بحران شاخص و تنها كانال ارتباطي موثق
محسوب شود .اين اقدامات ،پايگاه ملي را در تعامل مستمر با جامعه قرار
میدهد و ضمن توسعۀ آن ميتوان از مجموع نظرات جامعه در خصوص
بهبود و رفع مشكالت احتمالي سامانه بهره جست .تجربۀ پايگاههاي
اجتماعي در حوزۀ مديريت بحران در جهان مؤيد اهميت اين مسئله است.
برای نمونه ،ميتوان از سايتهاي اينترنتي  Ushahidi.comدر افريقا و
 mixi.comدر ژاپن نام برد كه پايگاه اطالعاتي اخير بيش از  20ميليون
عضو فعال دارد.
بحث و نتیجهگیری
مديريت بحران امري پيچيده و بينبخشي است و در فرايند
مديريت بحران پس از انسان ،ميتوان اطالعات را به عنوان مهمترين
جزء نام برد .فرايند مديريت بحران به دليل دخالت بخشهاي مختلف

در آن و همچنين ،منابع مختلف اطالعاتي به منظور بهينهسازي فرايند،
نيازمند يکپارچهسازي است .به دليل گستردگي سازمانهاي درگير در امر
مديريت بحران و به تبع آن ،منابع اطالعاتي فراوان و گوناگون ،يکپارچگي
در سطح اطالعات يکي از نيازمنديهاي اساسي در اين فرايند است .در
بررسي منابع مرتبط داخلي مشاهده شد برخي برنامههايي که در ايران
در راستاي نظام يکپارچه اطالعات مديريت بحران اجرايي شده است،
شامل سيستمهايي هستند که ميتوانند نقشي در اين فرايند ايفا کنند.
از جمله مهمترين آنها ،ميتوان به طرح  INDMPکه يکي از اهداف آن
سازماندهي سيستمهاي اطالعاتي و ارتباطاتي هنگام بحران است و يا
پورتال ملي مديريت خطرپذيري باليا که به منظور فراهم آوردن بستري
عمومي براي ارتباط آسانتر سازمانها و نشر دانش طراحي شدهاند ،اشاره
کرد.
به طور کلي ،با بررسي تجارب و سامانههاي موجود و با وجود تنوع
زیاد در سيستمها و ابزارها ميتوان ويژگيهاي شاخص آنها را به شرح
زير برشمرد:
 بیشتر سيستمهاي مطالعهشده با هدف مديريت يکپارچۀ بحرانطراحي و مورد استفاده قرار گرفتهاند؛
 بیشتر آنها تحت وب طراحي شدهاند و در حال حاضر ،طراحي آنهابه سمت موبايل هم پيش ميرود؛
 بیشتر آنها تحت يک معماري سرويسگرا با استانداردهاي موجودطراحي شدهاند؛
 بسياري از آنها در تمامي مراحل فرايند مديريت بحران کاربردداشتهاند؛
 سازماندهي اطالعات در قالب يک پايگاه داده در بیشتر آنها نقشبرجستهاي داشتند و در بیشتر سيستمها جزء اجزاي اصلي آن
سيستم محسوب ميشدند؛
 بهاشتراکگذاري اطالعات بين سازمانها و مراکز درگير مديريتبحران در آنها اهميت ويژهاي دارد؛
 در برخي از از آنها به زيرساخت اطالعات نيز توجه ويژهاي شدهاست؛
اما با وجود مزاياي یادشده ،با يک بررسي اجمالي ميتوان گفت که
در عمل بیشتر برنامهها و سيستمهاي طراحيشده چه در داخل و چه در
خارج از کشور ،بر جمعآوري دادهها و اطالعات و در نهايت ،يکپارچگي در
سطح نرمافزارهاي ارائهدهندۀ آنها تأکيد بيشتري داشتهاند.
در عين حال ،بايد به اين نکته توجه کرد که به منظور مديريت
صحيح و کارآمد بحران ،عالوه بر شناخت صحيح از اطالعات و دادههاي
موثر در اين امر ،شناسايي نقش و کارکرد هر يک از اطالعات ،ارتباط
بين آنها ،شناخت سازمانها و مراکز درگير و فرايندهاي حاکم در ميان
آنها نيز اهميت زیادی دارد که بر اساس اين فاکتورها ،زيرساختهاي
الزم براي يک نظام يکپارچۀ اطالعات طراحي و در نهايت ،پيادهسازي
ميشود .اما بررسيهاي صورتگرفته در خصوص سيستمهاي طراحيشده
نشان داد موضوع نظام يکپارچۀ اطالعات چندان در کانون توجه طراحان
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مدیریت بحران و تجربیات ژاپن ،مؤسسۀ آموزش عالی علمی-کاربردی
هالل احمر ایران ،تهران.
یوسفی ،امیر ،)1391( ،پیشنهاد ایجاد سامانۀ جامع اطالعاتی مدیریت بحران،
با مروری بر تجارب برخی کشورهای بحرانخیز ،دومین کنفرانس ملی

آنها نبوده است .در صورتي که توجه به اين موضوع به مديران و متوليان
امر مديريت بحران کمک ميکند تا بتوانند به بهترين شکل ممکن از
منابع انساني و اطالعاتي براي شبيهسازي و تصميمگيري قبل از بحران به
منظور آمادگي و همچنين ،تصميمگيري و هماهنگي در زمان وقوع بحران
استفاده کنند .با اين وجود ،تعدادي از اين سيستمها و پروژهها همانند
سيستم ملي مديريت سوانح ( )NIMSآژانس فدرال آمريکا (،)FIMA
پروژۀ  CRISMAو يا سيستمهاي اطالعاتي و مديريت داده در DFNAK
بيشتر با يک نظام يکپارچه مديريت بحران هماهنگ بودهاند و معماري
مناسبتري براي يک نظام يکپارچه اطالعات ارائه دادهاند؛ همانند معماري
زيرساخت اطالعاتي جامع و فراگير در  DFNAKکه به نوعي بر مبناي
مدل آژانس مديريت اضطرار فدرال ( )FEMAبوده و در طراحي آن
به چهار بخش عمده شامل فرايندهاي کاري ،سيستمهاي اطالعاتي و
نرمافزارها ،پايگاه دادۀ يکپارچه و زيرساخت تکنولوژي توجه شده است
که ميتواند الگوي مناسبي براي طراحي نظام يکپارچۀ اطالعات مديريت
بحران باشد .همچنين ،بررسي تجارب موجود نشان ميدهد سيستمها
و زيرساختهايي توانستهاند نقش مؤثري در مديريت بحران داشته
باشند که از طرف دولتها و يا مراکزي همچون سازمان ملل ،آژانس
فدرال آمريکا ،اتحاديۀ اروپا مورد حمايت بودهاند ،بنابراین براي ارائۀ يک
زيرساخت کارآمد به منظور مديريت بحران حمايت همهجانبۀ دولت و
دستگاههاي مربوطه ،امري ضروري به نظر ميرسد.
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A B ST R AC T
As management is one of the most important elements for all activities of the
current world and as Iran is one of the most hazardous countries in terms of
natural disasters, the issue of management gains special importance in crisis. The
main purpose of crisis management is reducing crisis risk and the ways to achieve
this goal are various and have been evolved over the time. Crisis management
includes a disaster before the beginning to the end and the operations after
the disaster. While occurrence of each accident, the Committee of Crisis
and Disasters analyzes the situation from different dimensions using existing
instructions and makes the best decision and provides it for the involved organs.
Due to importance of time, the main part of the process of crisis management
is taken before the disaster. Reducing the risk of crisis with the integration in its
heart with spatial planning is required. In this regard, spatial data infrastructure
(SDI) provides required conditions for collecting and maintaining spatial data to
facilitate sharing the data and creating an integrated management. Therefore,
the objective of this study is to evaluate spatial data infrastructure as a context
for realization of integrated management to reduce risk of probable crises using
descriptive-analytical method.
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