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  چكيده
پيش از سانحه چرخه مديريت پيشگيري، تخفيف اثر و آمادگي مهمترين ابعاد تشكيل دهنده فاز  :مقدمه

سانحه مي باشند، هدف از ارائه اين مقاله شناسايي الگوهايي به منظور كاهش ميزان حضور انساني در 
  . شهر تهران، به منظور پيشگيري يا تخفيف اثر پيامدهاي احتمالي مخاطرات محيطي مي باشد 6منطقه 
خصه استفاده شد و بدين منظور با استفاده از در اين پژوهش از تكنيكهاي تصميم گيري چند شا :ها روش

  . پرداخته شد 6فرآيند مقايسه زوجي به بررسي گزينه هاي پيش رو جهت تغيير الگوي حضور انساني در منطقه 
 بهترين گزينه مي باشد و پس از آن گزينه  0.27با امتياز نهايي ) پخش فعاليتها در زمان(  A4گزينه  :ها  يافته

A5  )قرار مي گيرد 0.23، با امتياز نهايي )خطوط حمل و نقل شهري در محدوده مورد مطالعه  تغيير در.  
با توجه به يافته هاي مطالعه پيشنهاد مي گردد ساز و كارهاي منطبق با الگو هاي فوق به ترتيب : گيري نتيجه

از مخاطرات جهت كاهش نيروي انساني در ساعات ويژه به منظور پيشگيري و كاهش اثر سوانح ناشي 
   . محيطي مورد نظر برنامه ريزان قرار گيرد

  مقايسه زوجي -تهران –الگو  - جمعيت - شهر - مديريت سوانح :كليدي كلمات
  
  
  
  
  
  



 

  مقدمه
سوانح در دنيا نقش مهمي در تلفات انساني و 
. خسارات وارده به اقتصاد كشورها ايفا مي نمايد

 6000در كوبه ژاپن بيش از  1995در زلزله سال 
نفر مجروح از  3000نفر كشته شدند و بالغ بر 

اين در حالي است كه . اين زلزله بر جاي ماند
حدود يكسال قبل از وقوع اين زلزله، زلزله 

 33نورتريج در ايالت كاليفرنياي آمريكا حدود 
بيليون خسارت به اقتصاد اين كشور وارد 

آمارها همچنين نشانگر وضعيت  .)1(نمود
يگر انواع سوانح طبيعي به غير خسارات شديد د

اي كه در اياالت  به گونه ).2(از زلزله مي باشد
هرهفته  1999تا  1989متحده آمريكا بين سالهاي 

از سوانح  نفر بيليون 1به طور متوسط معادل 
 ).1( طبيعي خسارت ديده است

ايران در يك منطقه لرزه خيز واقع شده است و 
متفاوتي را  بخشهاي مختلف آن رفتار لرزه اي

فالت ايران در محل تالقي . نشان مي دهند
، عربستان )استراليا - هند(هاي هند  صفحه

واقع ) آسيا - اروپا(و اوراسيا ) آفريقا عربستان (
از لحاظ زمين شناسي، دو صفحه . شده است

آسيا از شمال و عربستان از جنوب به صفحه 
تاريخي  مطالعات. )3( كنند ايران فشار وارد مي

سرزمين ايران در گذشته نيز  يانگر آن است كهب
هاي بزرگ و كوچك بوده  شاهد بروز زمين لرزه

 است و برخي از آنها به قدري شديد بوده كه
 نابود نموده به كليشهرهاي ايران را  برخي از

نشان ميدهد  زلزله هاجغرافيايي  پراكنش. اند
معرض خطر زلزله  تمام سرزمين ايران در باًتقري
  .)4(تاس داشته قرار

زلزله  10سال اخير بيش از  80دست كم طي  
. عمده كشور را به شدت دچار آسيب نموده است

، زلزله 1308زلزله شمال خراسان در سال 
، زلزله بوئين زهرا در سال 1309سلماس در سال 

طبس، زلزله شمال قائن  57، زلزله شهريور 1341

و نيز  رودبار و منجيل 69، زلزله خرداد 1358در 
شهر بم  1382زلزله ويرانگر پنجم دي ماه 

اي از سوانح طبيعي در كشور ما است كه  نمونه
ضرورت توجه به مديريت بحران را بيش از پيش 

  اين مساله در حالي است كه). 5(آشكار مي سازد
نوع سانحه طبيعي ثبت شده در  40از بيش از

نوع آن در ايران مشاهده  31سراسر دنيا تا كنون 
  ).6( گرديده است

شهر تهران به عنوان پايتخت ايران و نيز 
پرجمعيت ترين شهر كشور، در معرض طيف 
گسترده اي از مخاطرات محيطي قرار دارد وجود 
گسلهاي متعدد مانند گسل مشاء، گسل شمال و 
جنوب ري، گسل محموديه و غيره، واقع شدن در 
مجاورت و در حاشيه جنوبي رشته كوه البرز كه 

كان سوانح جوي و اقليمي را دور از انتظار نمي ام
، و نيز تراكم جمعيتي فوق العاده كه )7(سازد 

خود منشا ايجاد سوانح انسان ساخت مي گردد 
به عنوان مهمترين مولفه ها ي آسيب پذيري شهر 
. تهران در برابر سوانح احتمالي به شمار مي آيد
 گرچه نمي توان مناطق مختلف شهر تهران را از

يكديگر جدا دانست و مطالعات را بر روي يك 
منطقه متمركز نمود اما با توجه به رويكرد عمده 
اين تحقيق و تمركز آن بر الگوهاي جمعيتي در 

شهر تهران مورد مطالعه  6اين پژوهش منطقه 
اين منطقه به لحاظ مشخصه هاي . قرار مي گيرد

جمعيتي داراي ويژگي منحصر به فردي مي باشد 
علت استقرار كاربريهاي اداري و آموزشي  كه به

به . و فرهنگي متعدد در آن حاصل شده است
گونه اي كه در يك سوم از مدت شبانه روز و در 

كه اصطالحاً زمان  16بامداد لغايت  8بين ساعات 
اداري ودر اين پژوهش زمان ويژه ناميده 

شود، جمعيت اين منطقه به نحو قابل توجهي  مي
ايان اين ساعات افت جمعيت در اين در پ افزايش و

به گونه اي كه در يك . منطقه مشاهده مي گردد
صبح بخش قابل  8سوم انتهايي شبانه روز تا 



 

اي اين منطقه خالي السكنه ه توجهي از كاربري
  . گردد مي

الگوي خاص جمعيتي در ساعات ويژه در اين 
منطقه مي تواند پتانسيل خطر قابل توجه در برابر 

اد هر يك از انواع مخاطرات محيطي به شمار رخد
اين مساله به همراه تاثير احتمالي رخداد . آيد

سوانح انسان ساخت و تكنولوژيك و نيز حوادث 
عمدي ضرورت بازنگري در الگوي تجمع جمعيت 

  . سازد در اين منطقه را در ساعات ويژه آشكار مي
اين پژوهش به دنبال شناسايي راهكار بهينه جهت 

هش تراكم جمعيت در ساعات ويژه در اين كا
منطقه مي باشد و بدين منظور با استفاده از 
روشهاي تصميم گيري چند شاخصه به انتخاب 

در اين مطالعه با استفاده . گزينه بهينه مي پردازد
از روش مقايسه زوجي  و معرفي شاخصهاي 

گزينه پيشنهادي الگوي بهينه  5سنجش از بين 
آسيب قرار گرفتن انسان  جهت كاهش در معرض

  . مورد سنجش و معرفي قرار مي گيرد 6در منطقه 
 و هدف اصلي از اين پژوهش شناسايي ساز

كارهاي غير فيزيكي، نيمه فيزيكي و فيزيكي در 
كاهش نرخ تراكم انساني در واحد سطح در منطقه 

تاكنون مطالعات مختلفي در . تهران مي باشد 6
نساني مورد توجه زمينه كاهش خسارات تلفات ا

استفاده از مدلي بر مبناي . قرار گرفته است
هاي سطح اشغال ساختمان، نوع  شاخص

ساختمان و تاثير آن بر روي افراد ساكن در 
هاي نجات  و اثر عمده آن بر فعاليتسوانح زمان 

 ).8( و امداد از اين نمونه مطالعات مي باشد
كه مدلي را پيشنهاد داد  1992موراكامي در سال 

. فاكتورهاي بيشتري را مورد نظر قرار مي دهد
نتايج اين مطالعات و ساير مطالعات به اين نكته 
كليدي اشاره دارند كه ارزيابي تلفات انساني 

). 9( وابسته به عواملي مانند زمان وقوع مي باشد
لذا در اين پژوهش با مورد نظر قرار دادن ساعات 

ض ويژه به بررسي الگوهاي كاهش در معر
ريسك تلفات و جراحات انساني ناشي از 

بديهي است . مخاطرات محيطي پرداخته مي شود
كه مخاطرات محيطي در صورت بالفعل شدن و 
تبديل به سانحه گرديدن اثرات مخربي را بر 

لذا در . انسان و فعاليتهاي وي بر جاي مي گذارند
اين مطالعه به الگوهاي كاهش تاثير انسان از 

 6نه تلفات و جراحات براي منطقه پيامدهاي دوگا
  .تهران پرداخته مي شود

   ها روش
  محدوده مورد مطالعه پژوهشمعرفي  - 1

منطقه شش يكي از مناطق نسبتاً قديمي شهر 
آيد كه در مركز اين شهر واقع  تهران به حساب مي

اين منطقه با مساحتي معادل .گرديده است
درصد از سطح شهر  3/3هكتار حدود  45/2138

منطقه شش به لحاظ موقعيت  .گردد امل ميرا ش
جغرافيايي در حوزه مركزي شهر تهران واقع 

، از شرق به 3گرديده كه از سمت شمال به منطقه 
و از غرب  10،11،12، از جنوب به مناطق 7منطقه 

ترين ويژگي  از عمده .گردد محدود مي 2به منطقه 
توان به موقعيت قرارگيري  كالبدي منطقه شش مي

ر مركز شهر تهران از يك سو و از سوي آن د
هاي اداري ـ  ترين كاربري ديگر استقرار مهم

اي، شهري و  خدماتي با مقياس عملكردي فرامنطقه
اين منطقه از سه  .حتي ملي در آن اشاره نمود

جهت غرب، شرق و شمال با سه بزرگراه اصلي 
تهران يعني چمران، مدرس و همت و از سمت 

ـ غربي شهر  محور شرقيجنوب به بزرگترين 
همچنين يكي .گردد يعني خيابان انقالب محدود مي

ترين محورهاي شمالي ـ  ترين و بزرگ از قديمي
جنوبي تهران يعني خيابان وليعصر از مركز ثقل 

 6نماي منطقه  2در شكل  .كند  اين منطقه عبور مي
  .تهران در بين ساير مناطق نمايانده شده است



 

تهران در نقشه مناطق شهر  6نماي منطقه  - 2شكل
  )9( تهران

ناحيه بوده كه جمعيت و  6ين منطقه متشكل از ا
ارائه  1مساحت هر يك از اين نواحي در جدول 

  . استگرديده 
  
  
  
  
  
  
  

معرفي مساحت و جمعيت هر يك از   - 1جدول
مجموعه گزارشات آماري ( تهران 6نواحي منطقه 

  )6منطقه 

 )ارهكت( مساحت )نفر(جمعيت  ناحيه

1 23931 278 

2 44640 392 

3 28072 218 

4 60287 485 

5 34515 403 

6 39578 368 

 2144 231024 كل

به طور قطع يكي از معدود مناطق  6منطقه 
مركزي شهر تهران مي باشد كه هر روز فعاليت 
خيل عظيمي از شهروندان تهران را در زمينه 

تي، به عبار. كارهاي اداري و تجاري شاهد است
شرايط خاصي نظير مركزيت مكاني منطقه در 
 يپهنه كالنشهر تهران از يكسو، موقعيت گرهگاه

ارتباطي و ترافيكي آن ما بين مناطق شمالي، 
جنوبي، شرقي و غربي از سوي ديگر، موجب 
 -استقرار فعاليت ها و كاربري هاي متعدد اداري

خدماتي با مقياس كالن شهري، منطقه اي، ملي و 
املي و نهايتاً مركزيت كاركردي آن در حتي فر

شهر تهران شده و آنرا از نظر نوع، مقياس و 

شعاع عملكرد كاربري ها و تنوع فضايي به 
و ( مهمترين بخش در هسته مركزي شهر تهران 

  .تبديل كرده است) به تعبيري پايتخت شهر تهران
وزارتخانه ها و موسسات % 33بطوريكه، حدود 

% 19آموزش عالي و  موسسات% 28تابعه، 
بيمارستان هاي تخصصي با مقياس عملكرد ملي، 

% 20سازمان ها و ادارت كل وزارتخانه ها، % 40
بيمارستان هاي عمومي با مقياس عملكرد استاني 

فضاهاي مذهبي مربوط به % 80سينماها، % 18و 
دبيرستان ها و مراكز فني و % 5/6اقليت ها و 

شهري شهر تهران حرفه اي با مقياس عملكرد كالن
    .)9(در اين منطقه واقع شده اند

عملكردهاي تنوع كاربري هاي مختلف و با 
 -فرهنگي، اداري - نظير آموزشيمنحصر به فرد 

حكومتي و ورزشي در سطح منطقه و تركيب و 
  .اختالط و نسبت هاي آنها قابل مالحظه است

موقعيت منطقه در مركزيت هندسي شهر تهران از 
تأثير و رابطه مستقيمي با كاربري  نظر دسترسي،

 .برقرار نموده است را هاي مورد نياز رده شهري
درصد سطح منطقه كاربري مسكوني و  35حدود 

اداري، ( درصد به ساير كاربري ها  30بيش از 
 30و حدود )  غيره تجاري، فرهنگي، آموزشي و

شبكه دسترسي و حمل و ( درصد به حمل و نقل 
  . اختصاص دارد) نقل و انبارداري

هكتار معادل  56/2138در حاليكه منطقه شش با 
درصد مساحت شهر تهران را پوشش ميدهد  3/3

- اي حكومتيهدرصد ساختمان 30چيزي بيش از 
دولتي، نهادها و بانك هاي دولتي و خصوصي و 
ارگانهاي اصلي كشوري را در خود جاي داده 

به عبارت ديگر مغز متفكر حكومتي و . است
سيستم تصميم سازي و مديريت دولتي و 

اقتصادي نوين  - همچنين موتور نظام بازرگاني
 .)9(تهران در منطقه شش استقرار يافته است

 231024 اكن در منطقه معادلگرچه جمعيت سا
بر آورد شده است اما اين تنها بخشي از  نفر



 

جمعيت واقعي اين منطقه در طول روز به شمار 
مي آيد و جمعيت حاضر در منطقه در ساعات 

  .ويژه باالتر از اين رقم مي باشد
روش انجام اين پژوهش مبتني بر استفاده 

 (MADM)ازمدلهاي تصميم گيري چند شاخصه 
انتخاب مناسب ترين گزينه به منظور الگوهاي در  

شهر تهران  6كاهش جمعيت غير ساكن در منطقه 
بدين منظور با استفاده از ويژگيهاي . مي باشد

 Amتا   A1عمده اين مدلها در ابتدا گزينه هاي 
پس از آن به معرفي  .معرفي مي گردند

پرداخته مي   Xnتا   X1شاخصهاي سنجش 
به  rijرايه هاي  اين شاخصها مقادير د). 10( شود

كه به منظور . صورت كمي يا كيفي مي باشد
محاسبات كليه مقياسهاي اندازه گيري كيفي با 
استفاده از مقياس دو قطبي به مقادير كمي تبديل 

  . مي گردند
روش مورد استفاده از تكنيكهاي تصميم گيري 
چند شاخصه در اين پژوهش مبتني بر استفاده از 

اين روش كه در . يسه زوجي مي باشدتكنيك مقا
ميالدي توسط توماس ساتي پيشنهاد  1970سال 

گرديد از موثرترين شيوه ها در تصميم گيري ها 
به طور كلي روش ساتي و كاربرد ). 11(مي باشد

  :آن بر مبناي اصول زير استوار است
 برقراري ترجيحات از طريق مقايسه زوجي - 
 گيري ها هبرقراري سازگاري منطقي از انداز - 

به طور كلي اساس اين مدل بر مبناي مقايسه 
زوجي  عوامل به صورت دو به دو با يكديگر مي 

و شيوه انجام آن مشتمل بر سه مرحله . باشد
  :عمده به شرح ذيل مي باشد

برقراري ماتريس تصميم گيري  - مرحله نخست
براي اجرايي نمودن اين مرحله  :چند شاخصه

ريف و شاخصها گزينه ها تع،ضروري است 
استخراج گردند ضمناً ضروري است شاخصهاي 

در اين پژوهش با . )12(سنجش انتخاب گردند

توجه به اينكه مورد نظر بود الگوهاي كاهش 
لغايت  8تراكم جمعيت در منطقه در بين ساعات 

به A5   تا  A1مورد نظر قرار گيرد، الگوهاي  16
 تندمورد معرفي وپيشنهاد قرار گرف 2شرح جدول 

استخراج اين الگوها مبتني بر نظر سنجي از 
كارشناسان مي باشد كه از طريق پرسشنامه با 

نفر كارشناس مسائل سوانح  9سوالت باز بين 
نظرات دو در جمع آوري توزيع گرديده است 

مرحله طي گرديد در مرحله نخست نظرات 
كارشناسان در باره الگوها استخراج و در قالب 

  هاي چندگانه شكل گرفت سواالت باز الگو
در مرحله دوم ماتريس ارزيابي گزينه ها نسبت 
به شاخصها تشكيل و از متخصصين نظر خواهي 

نهايتادر مرحله سوم نتايج حاصل در   .گرديد
مورد نظر قرار  1DMتعديل قضاوت ذهني  

.گرفت

                                                 
1 Decision maker 



 

به   6در منطقه  16لغايت  8الگوهاي پيشنهادي جهت كاهش تراكم انساني در ساعات بين   - 2جدول
  منظور كاهش صدمات ناشي از سوانح

  مشخصه اصلي  شرح ويژگيهاي الگو گزينه در ماتريس تصميم گيري  رديف

1 A1   تغيير مكان در برخي از كاربريهاي اداري موجود در منطقه به
  منظور كاهش تراكم انساني در ساعات ويژه

  تغيير مكان فيزيكي كاربري

2 A2  ني و تغيير محتوايي در آنها به منظور كاهش حفظ كاربريهاي كنو
  عملكرد و متعادل سازي حضور افراد در ساعات ويژه در منطقه

تغيير مكان نيمه فيزيكي 
  )محتوايي(كاربري

3 A3   پراكنش كاربريهاي موازي در سطوح مختلف شهر و در ابعاد
  كوچكتر يا ايجاد كاربريهاي موازي در بخش ديگر شهر

  فيزيكي تغيير مكان نيمه

4 A4   ساعت  8پخش عملكرد كاربريها در زمان و افزايش ساعات ويژه از
ساعت به منظور كاهش بيشينه حضور انساني در ساعات  12به 

  خاص

  غير فيزيكي - پخش زماني

5 A5   تغيير در خطوط حمل و نقل شهري و حذف معابر اصلي اين منطقه
دايي و انتهايي از ليست پايانه هاي اتوبوسراني و مسيرهاي ابت

خطوط وسايل نقليه عمومي به منظور كاهش تردد افرادي كه فقط از 
  .اين منطقه به عنوان مسير عبوري استفاده مي نمايند

  نيمه فيزيكي

  
  

، شاخصهاي سنجش مورد معرفي قرار گرفته اند، الزم به ذكر است انتخاب شاخصها به گونه اي 3در جدول 
ايسه را فراهم سازد و ثانياً به نوعي مشخصه اصلي هر گزينه را مورد سنجش بوده است كه اوالً امكان مق

  .قرار دهد
  

  شاخصهاي معرفي شده جهت سنجش گزينه هاي ماتريس - 3جدول 
  )جهت شاخص(تاثير افزايش شاخص معرفي شاخص كد شاخص  رديف
1  X1 مثبت مطلوبيت هزينه انجام طرح 
2  X2 بتمث مطلوبيت مدت زمان انجام طرح 
3  X3 مثبت سهولت اجراي طرح 
4  X4  ميزان تاثير در كاهش جراحات

  و تلفات
 مثبت

 



 

  
  ها يافته 

ماتريس  4در جدول  3و 2، با توجه به جداول 
MADM در مرحله بعدي هر . ارائه گرديده است

شاخص به طور مجزا وزن  4گزينه نسبت به  5
  . بندي مي گردند

ي نهايي گزينه به منظور اولويت بند 6در جدول 
  . ها وزنهابه صورت توام منظور گرديده است

شاخص  4گزينه نسبت به  5در مرحله بعدي هر 
  .  به طور مجزا وزن بندي مي گردند

ها  به منظور اولويت بندي نهايي گزينه 6در جدول 
  . وزنهابه صورت توام منظور گرديده است

  

  ها ماتريس ارزيابي گزينه ها نسبت به شاخص - 4جدول 
X4  X3 X2 X1   

  A1  خيلي زياد زياد خيلي زياد  خيلي زياد

  A2  متوسط كم متوسط  زياد

  A3 زياد زياد متوسط  زياد

  A4 كم خيلي كم كم  متوسط

  A5  متوسط متوسط كم  زياد

  
  مقايسه زوجي شاخصها نسبت به يكديگر -5جدول

  X1 X2 X3  X4  شاخص
X1  1 4 2  2  
X2  0.25 1 0.5  0.33  
X3  0.5 2 1  0.25  
X4  0.5 3 4  1  

   مجموع
  

  وزن نهايي و اولويت بندي نهايي الگوها – 6جدول 
  اولويت نهايي گزينه  وزن نهايي  گزينه ها

A1  0.20 3 

A2  0.17 4 

A3  0.13 5 

A4  0.27 1 

A5  0.23 2 

    



 

   بحث 
اولويت نخست در الگوي  6با توجه به جدول 

تغيير جمعيت به منظور كاهش پذيري كمتر 
يروي انساني در منطقه گزينه پخش زماني يا ن

مي باشد بديهي است  با اجراي اين  A4گزينه 
گزينه مي توان انتظار داشت كه با افزايش گستره 
ساعات ويژه تراكم جمعيتي در زمانهاي مشخص 
. كاهش و پيك جمعيتي نيز دچار تغيير گردد

افزايش زماني ساعات % 50انتظار مي رود با 
اكم جمعيت مورد پخش زماني بهينه ويژه اين تر

با توجه به ويژگي اداري بودن . تري قرار گيرد
اكثر كاربريهاي واقع در اين منطقه، اين مساله به 

اين كار . صورت منطقه اي امكان پذير مي باشد
مي تواند به شيوه هاي گوناگون مانند تغيير 
زماني ساعات كاركرد دانشگاههاي واقع در اين 

الگوي رتبه .  اير حالتها صورت گيردمنطقه يا س
دوم نيز به ارائه راهكاري مناسب جهت كاهش 

در اين الگو . ترافيك انساني منطقه مي پردازد
كاهش حضور افرادي كه اين منطقه را به عنوان 
مقصد سفر انتخاب نكرده اند مورد تاكيد قرار مي 
گيرد تا از اين طريق نرخ افراد در معرض آسيب 

اين الگو به طور عمده به تغيير . ش يابدسوانح كاه
مسيرهاي سفر وسايط نقليه عمومي مي پردازد و 
از اين طريق معابر و ميادين اصلي واقع در اين 
منطقه از ليست معابر و ميادين تغيير وسيله نقليه 

انتظار مي رود با انجام . عمومي خارج مي گردند
قه اين الگو تراكم جمعيتي در ساعات پيك در منط

  . )14- 12(كاهش يابد
در اين پژوهش با در نظر داشتن به طور كلي، 

مدلهاي كاهش تلفات انساني در سوانح به بررسي 
الگوي كاهش جمعيت در معرض ريسك سوانح  5

الگوي  5براي اين منظور با معرفي . پرداخته شد
شهر تهران كه  6متناسب با ويژگيهاي منطقه 

به شمار مي آيد مركز عمده اداري اين شهر نيز 

الگوهاي . به بررسي اين گزينه ها پرداخته شد
معرفي شده به منظور مديريت سوانح شهري 
ناشي از مخاطرات محيطي مورد تعريف قرار 

در . گرفتند و تاكيد آنها بر عامل جمعيت بود
شاخص با استفاده  4الگو معرفي و با  5مجموع 

. تنداز تكنيك مقايسه زوجي مورد تحليل قرار گرف
پس از نمره گذاري و مقايسه زوجي شاخصها با 

با  A4يكديگر و تشكيل جداول مربوطه الگوي 
حائز رتبه اول در بين ساير  0.27وزن نهايي 

. الگوهاي كاهش جمعيت در معرض ريسك گرديد
اين الگو به معرفي راهكاري جهت پخش در عامل 
زمان مي پردازد و مبتني بر افزايش ساعات ويژه 

ساعت  12ساعت به  8تهران از  6نطقه در م
ميباشد، تا با توجه به آن بيشينه حضور انساني 
در ساعات خاص در منطقه كاهش و جمعيت در 

  . معرض آسيب از سوانح كمتر گردد
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Abstract  

 

Background: Prevention, mitigation and preparedness are the most important dimensions of pre-

disaster management cycle. More than 75% of natural disasters have occurred in Iran; therefore, it 

is necessary to study about pre-disaster operation and mechanism in disaster management cycle. 

This paper aims to identify some patterns to decrease human presence in district 6 of Tehran and 

also to mitigate and prevent the probable environmental hazards effects.  

 

Methods: It was studied the district 6 of Tehran by using the dual comparison of human presence 

based on multiple attribute decision-making techniques. 

 

Findings: The findings show that A4 with 0.27 is the best alternative and the second alternative is 

A5 with 0.23 score.  

 

Conclusion: According to the results, it is important for planners to pay attention to the 

mentioned mechanisms of decreasing human presence in disasters especially in environmental 

hazards mitigation and prevention. 

 

Keywords: disaster management, city, population, pattern, Tehran, dual comparison  
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