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  رويكرد جامعه شناختي به مديريت 

  بحران مناطق زلزله زده

  

علي فتحي رشيد
1

 

الهام قلي زاده
2

 

  

  :چكيده

 امكان هر نوع طراحي بـر  ي بحران مبين اين حقيقت است كه تصور منطقه بحران زده به مثابه يك صفحه سفيد كه              ستعريف جامعه شنا  

ويژگي بحران و مديريت بحـران بـا شـرايط     .دياب ميبه سرعت كاركردهاي خود را باز بحران زده   جامعه    زيرا روي آن وجود دارد اشتباه است،     

مرور تجـارب  . شدت و محدوده جغرافيايي بحران تابعي از شدت و بزرگي سانحه است          . يك منطقه سانحه ديده و مديريت سوانح انطباق دارد        

براي كنترل بحران و رفع آن نياز به آمادگي از پيش و الگوي تجربه شـده            هد كه   د  ميموفق در زمينه مديريت بحران مناطق زلزله زده نشان          

وانـد موجـب تعميـق و       ت  مـي نداشـتن ايـن الگـو       . جهت برنامه ريزي، سازماندهي، هماهنگي، تصميم گيري و گردش اطالعات بازسازي دارد           

  . بحران شود و مشكالت پيچيده تري را ايجاد نمايندگسترش 

 ،ايراني وخارجيهاي   با بررسي مهمترين خصوصيات مثبت ومنفي مديريت بحران صورت گرفته در برخي نمونه تادرصدد است مقالهاين 

  . گيردمورد بررسي قرار مديريت بحران هاي اجتماعي  طيف گسترده عوامل مؤثر و متأثر در اليه

  .دهد كه از تجارب جهاني و مطالعات اسنادي بهره برده است ميقيق مقاله حاضر را رويكرد توصيفي تحليلي تشكيل روش تح

اسـتخراجي،  هـاي   توجه و تعميق در آموزهتوانند با   مي  در امر بازسازي     ها وگروههاي دخيل  نهادنتايج پژوهش حاضر نشان از آن دارد كه         

  .زلزله زده ايران اتخاذ نمايندان در مناطق راهكارهايي نوين در امر مديريت بحر
  

  . مديريت بحران، زلزله، اسكان موقت،برنامه ريزي پيش از بحران: لمات كليدي ك
  

  :مقدمه

مـدون و مـصوبي در ايـن        هـاي     اجرايي برنامه هاي     ليكن در دستگاه   ،هر چند كشور ما سوانح بزرگي را در گذشته خود تجربه كرده است            

 مسئولين سياسي و مقامات ذي ربط پس از بحران اقدام بـه اتخـاذ تـصميم                 ،جامع و مدون  هاي     به دليل عدم وجود برنامه     .رابطه وجود ندارد  

                                                 

  كارشناس ارشد معماري گرايش بازسازي. 1

  كارشناس ارشد معماري. 2
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 حـال آنكـه از عواقـب        ،خيريه تقسيم نمايند  هاي    ند تا كار اسكان و حل بحران را بين چند  دستگاه اجرايي و گروه              كن  ميمي نمايند و تالش     

   .شندبا ميمات غلط آگاه نثانويه و ماندگاري اخذ تصمي

ه بايـد  چـ آنهـا    كه در هر يك از ايـن دوره شود مي سر و ساماندهي و بازسازي تقسيم ، به سه دوره امداد فوري     بحرانبرنامه ريزي پس از     

مـشابه در   ي  هـا   شايـن راسـتا اتخـاذ رويكردهـا ورو        در.  انجام شود متفاوت است    ها  نبراي كمك به آسيب ديدگان زلزله و با مشاركت خود آ          

وانـد موجـب اتخـاذ    ت مـي بلكه در نظر داشتن اصولي كه حاصـل مطالعـه و تجربـه اسـت     شد با  ميبرخورد با حوادث وسوانح متفاوت صحيح ن      

  .تصميمات و اقدامات بهتري بر اساس شرايط محلي گردد

 اشـتباهات انـسان، عـدم دورانديـشي و     ،تند نيس " مشيت الهي    "فقط زائيده   زلزله  يي مانند   ها  هامروزه به تجربه ثابت شده است كه پديد       

انديشي و گروهي   دوردر چنين شرايطي    .  دشوار است  ها  نند كه پيش بيني زمان و مكان وقوع آ        شو  مي بحران هايي برنامه ريزي سبب تشديد     

 بـه طـوري كـه    ،شـده اسـت   ها نبحرا موجب كاهش خسارات اين گونه " كشورهاي توسعه يافته " ر د)Team Work (ها نعمل كردن انسا

 48 ريـشتر در الجزايـر بـيش از          6,8باشدت  اي    ه كشته بر جا گذاشته است و زلزل       62 ريشتر در كشور آمريكا      7,1با  اي    هخسارات انساني زلزل  

  .هزار نفر كشته بر جاي گذاشت

  

  :روش تحقيق

 و يهـا  نمطالعات كتابخـا : داوري اطالعاتدهد كه در بستر ابزار گر مي تحليلي تشكيل _روش تحقيق پژوهش حاضر را رويكرد توصيفي   

از آنجـا كـه بـدون شـناخت         . اسنادي تالش دارد تا در طي يك بررسي تطبيقي و تحليلي به ارائـه راهكارهـاي مـرتبط بـا موضـوع بپـردازد                       

وان به مداخالت مستمر    ت ميايد ن  مييي كه از دل تهديدهاي موجود در ساختار پديد          ها  تي فرا راه تجربيات موجود و فراخواني فرص       ها  شچال

  . داشته استتأكيدو مفيد اقدام كرد اين پژوهش به تجارب موجود در مديريت بحران مناطق زلزله زده 

  

  :ادبيات تحقيق

مديريت بحران
1

  

بديهي است كه مديريت بحران در برگيرنده يك سري عمليات و اقدامات پيوسته و پويا است كه به طور كلي براسـاس اصـول كالسـيك     

مديريت بحران مجموعه مفاهيم نظري و تـدابير عملـي در ابعـاد    ". يريت شامل برنامه ريزي، سازماندهي، تشكيالت رهبري و كنترل است   مد

  2".سانحه و عواقبشان نيز مي پردازدي ها تاين اصطالح به نحوه مديري. برنامه ريزي جهت مقابله با سوانح هنگام، قبل و بعداز سانحه است

ند كه بايد با هماهنگي كامل نـسبت بـه   شو مييريت بحران مهموال چندين سازمان و ارگان مختلف، در گير انجام وظايفي          در واقع در مد   

  .پيشگيري از بحران، كاهش اثرات آن و آمادگي الزم جهت رويارويي با آن، اقدام نمايند

  :تند از اهداف اصلي مديريت بحران و سوانح عبارها نبحرابا توجه به ماهيت سوانح و 

 ها ننجات جان انسا .1

 كاهش تعداد آسيب ديدگان .2

 و محيط زيستها  كاهش خسارت به اموال، دارايي .3

 شناسـايي و    هـا   ني پيشگيري از آ   ها  شدر راستاي تحقق اين اهداف الزم است در چارچوب يك برنامه و طرح مدون خطرات ممكن و رو                 

عالوه بر اين الزم است طرحهايي به منظور آمادگي شهروندان براي         .  آتي تهييه گردد   نهايبحرااجرايي براي كاهش اثرات سوانح و       هاي    برنامه

  . تلفات و خسارات احتمالي كاهش يابدها ن ي احتمالي تهييه شود تا در صورت بروز آها نبحرامقابله با سوانح و 

                                                 

1 . Disaster Management 

  – 1382 – انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي – ترجمه دكتر عليرضا فالحي – معماري و برنامه ريزي بازسازي – يان - ديويس ياسمين و-آيسان. 2

 .66 صفحه–تهران 
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قبل از بحـران، در  (حل آن بايد در زمان خاص خود     برنامه جامع و يكپارچه مديريت بحران داراي اجزا و مراحلي است، كه هر يك از مرا               

در تقـسيم بنـدي و تبيـين مراحـل و اجـزا      . انجام شود، تا موفقيت برنامه در مقابله با بحران را تضمين نمايد          ) حين بحران و يا بعد از بحران      

چشم مي خورد، به گونه كه يك تقسيم بندي  اختالفاتي در بين صاحبنظران به – بازه زماني مابين وقوع دو بحران - 1چرخه مديريت بحران

قسيم بنديهاي به ظاهر متفـاوت داراي محتـواي يكـسان           ت  مياما نكته قابل توجه در اين امر اين است كه تما          . كلي در اين زمينه وجود ندارد     

  .  آورده شده استيي از چرخه مديريت بحرانها هدر زير نمون.  در صورت ظاهري و تقسيم بنديها استتنهاشند و تفاوت با مي

 

  

  
  يي از چرخه مديريت بحرانها ه نمون.1تصوير شماره 

                                                 

1 . Disaster Management Cycle 
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   كامل از چرخه مديريت بحراننسبتاًاي  ه نمون.2تصوير شماره 

  

هرچند تصوير شماره دو نموداري تقريبا كامل را از چرخـه مـديريت بحـران ترسـيم نمـوده اسـت، لـيكن بـسياري از مراحـل آن داراي                         

مراحل مدريرت بحران كـه بـه لحـاظ محتـوايي مـورد قبـول بـسياري از        هاي  يكي از معروفترين تقسيم بندي. شندبا مين كاركردهاي يكسا 

در اين تقسيم بنـدي     . شدبا  ميي نمودار فوق    ها  تشد در تصوير شماره سه مطرح گرديده است، اين نمودار شامل كليه فعالي            با  ميكارشناسان  

  :هار مرحله كلي تقسيم گرديده است كه عبارتند از  به چ1چرخه مديريت يكپارچه بحران

  

2پيشگيري و كاهش اثرات .1
 

3آمادگي  .2
 

4پاسخ و واكنش در برابر بحران .3
 

5 بازگشت به وضعيت قبل از سانحه .4
 

                                                 

1 . Integrated Disaster Management  

2 . Mitigation 

3 . Preparedness 

4 . Response  

5 . Recovery  
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   چرخه مديريت بحران.3تصوير شماره 

  

  1برنامه پيشگيري و كاهش اثرات 

ي صورت پذيرفته ها تفعالي. لند مدت و يا ميان مدت قبل از وقوع بحران است       بهاي    مرحله پيشگيري و كاهش اثرات بحران شامل برنامه       

  :در اين مرحله از چرخه مديريت بحران عبارتند از

و اموال و محيط ها  ي الزم به منظور تحليل و بررسي احتمال وقوع يك حادثه، نتايج احتمالي و اثرات آن بر زندگي، دارايي               ها  تفعالي .1

 .  پهنه بندي خطر و ارزيابي مخاطراتهاي  شهزيست، مانند تهييه نق

رند، مانند قانونگذاري صـحيح و سـختگيرانه سـاختمان          ب  ميهند و يا از بين      د  مييي كه احتمال وقوع يك بحران را كاهش         ها  تفعالي .2

 .ها هسازي در مناطق زلزله خيز و يا تعيين و حراست از حريم رودخان

 ها نمدت در راستاي كاهش اثرات اجتناب ناپذير بحران، مانند اجراي كدهاي ايمني ساختما            ي طراحي و برنامه ريزي بلند       ها  تفعالي .3

 .و يا مديريت كاربري زمين

امداد و نجـات و     هاي    و همچنين كاهش  هزينه    ها    در حقيقت اهداف مورد نظر در اين مرحله از مديريت بحران حفاظت از مردم و دارايي               

 آن توجه داشت اين است كه پيشگيري و كاهش اثرات يك سانحه فعاليتي مستمر و دائمـي اسـت، صـرف      كه بايد به  اي    هنكت. بازسازي است 

يا نپيوندد، نكته ديگر در اين ميان اين است كه پيشگيري و كاهش اثرات سوانح بايد با هر كـدام از       به وقوع بپيوندد و   اي    هنظر از اينكه سانح   

 . شودمراحل ديگر مديريت بحران تركيب و يكپارچه

  

  بررسي تجارب ايران 

در اين بخش به مرور و بازشناسي ساختار و نحوه برنامه ريزي مديريت بحران پيش و پس از سانحه در سه مـورد از بزرگتـرين ومخـرب                            

 چهل هزار   با بيش از  1382وزلزله اخير بم در سال      ) 1383( حتكن در لرستان     ،)1368( زنجان   _منطقه گيالن   : ايران شامل   هاي    ترين زلزله 

در نظر گرفته شده براي مديريت وهدايت صحيح بحـران زلزلـه در ايـن منـاطق نـشان از      هاي  تدقيق اقدامات وبرنامه.شود ميكشته پرداخته  

هـا    مالي و فيزيكي در اين حوزه      ،فقدان الگو وبرنامه از پيش انديشيده شده منسجم در پيش و پس از سانحه داشته كه بر ميزان تلفات جاني                   

  .فزوده استا

                                                 

1 . Mitigation Plan 
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  زنجان ـ گيالنزلزله 

  :شامل سه قسمت بود اسكان در زلزله گيالن و زنجان برنامه 

  بازسازيي ها ت سياس.1

   سازمان و گردش عمليات بازسازي.2

   بودجه عمليات بازسازي.3

  :شندبا مياز مديريت بحران صورت گرفته در اين زلزله به قرار زير ها  برخي از مهمترين آموزه

نقـش دولـت    . بـود تداركاتي، طراحي و اجرايي بـر عهـده صـاحبخانه           هاي     ساخت واحدهاي مسكوني آسيب ديده در زمينه       مديريت .1

 و همچنـين هـدايت و نظـارت در        نبـوده يي قـادر بـه انجـام آن         تنهـا عبارت از مشاركت با صاحبخانه در اموري كه وي به           ) مجري بازسازي (

اجتمـاعي بـه انجـام    ي هـا  شسازي در كمترين زمان، مناسب ترين كيفيت و با حداقل مشكالت و تن            كه كار باز  اي    هاجرايي به گون  هاي    برنامه

 .، خالصه مي شدبرسد

 دسـتگاه مجـري بازسـازي و        اي  قـه  منط نهـاد مجري بازسازي در اسرع وقت در منطقه با تكيه بر تقويت            هاي    استقرار ستاد و كارگاه    .2

 .ربط همچنين عدم احانه كار به دستگاههاي غير ذي

 دولت در بازسازيي ها ت بر اساس سياسها نمعين توسط مجري بازسازي و به كارگيري آهاي  سازماندهي گروه .3

يي هـا   تتوليدي و ساير قسم   ي  ها  شدر بخ ها    به حداقل رساندن سرمايه گذاري دولتي در بخش مسكن و معطوف كردن اين سرمايه              .4

 .كه امكان بازگشت سرمايه وجود دارد

 .بانكي ارزان قيمتي ها تو مشاركها  الحسنه الي آسيب ديدگان با ارائه قرضتقويت بنيه م .5

 .سرمايه گذاري دولتي در بخش تأسيسات زيربنايي و خدمات عمومي .6

ارائه خدمات بالعوض در آن دسته از خدمات فني مربوط به آسيب ديدگان كه توان انجام ان را ندارند، مانند تسطيح و آماده سازي                         .7

 .. و تدارك مصالح ساختماني و حمل و نقل به كارگاههاي بازسازي، نظارت فني بر ساخت و ساز، طراحي وزمين، توليد

 .مردمهاي  ارتقاي كيفي واحدهاي مسكوني و محيط زيست نسبت به شرايط پيش از سانحه در قالب امكانات مادي دولت و آگاهي .8

ا اصل خودكفايي در سـطح منطقـه و در درجـه دوم در سـطح ملـي                  يي از تكنيك ساخت كه در درجه اول هماهنگ ب         ها  هاتخاذ شيو  .9

 .شدبا مي

طراحي و اجرايي و همچنين از طريق الگوسازي و كنترل و هـدايت آسـيب ديـدگان،                 هاي     بازسازي با تهيه ضوابط و توصيه      انمجري .10

معمـاري  هـاي   كن در هـر صـورت نقـشه    لـي كرده؛زمينه را براي محكم سازي و ارتقاي كيفي ساخت مسكن در طي عمليات بازسازي فراهم         

 .شدتوسط آسيب ديدگان تهيه يا انتخاب مي 

 و در صورت نياز از مناطق همجوار به محـل   تأمين ها  نالزم به آ  ي  ها  شنيروي انساني مورد نياز در وهله اول از منطقه و با ارائه آموز             .11

 .اعزام شد

 .ديده شدسيب ديدگان و كنترل قيمت بازار تدارك  بازسازي به منظور حمايت از آانمصالح ساختماني توسط مجري .12

اصالح معابر در هاي  كالبدي در سطوح قابل اقدام همانند تهيه طرحهاي   و محلي در حد امكان و تهيه طرحاي قهانجام مطالعات منط .13

ر صورت امكان تهيه طـرح      هادي شهري در صورت عدم وجود و د       هاي    هادي روستايي براي روستاهاي بزرگ، طرح     هاي    برخي روستاها، طرح  

 . در محدوده منطقه سانحه ديده و حوزه نفوذ آناي قهمنط

 .مسكوني مگر به داليل فنيهاي  خودداري از جابجايي روستاها و مجتمع .14

مشاركت مردم با تشكيل ستادهاي بازسازي در سطح منطقه ي ها ش و محلي و رواي قهتصميم گيري منطي ها مفعال ساختن سيست  .15

  سـفيدان و معتمـدين     عمـران و بازسـازي روسـتاها بـا حـضور ريـش            هـاي     ضور مقامـات و مـسئولين محلـي و تـشكيل كميتـه            و محل با ح   

 .مردم روستايي
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  )لرستان ( حتكن 

 تـأمين  بنا بر همياري بـا آمـوزش پـرورش در            1366به نام شهيد چمران وجود دارد كه توسط وزارت دفاع در سال             اي    هحتكن مدرس  در

اين مدرسه به علت عدم استفاده از مصالح مرغوب خصوصا عدم بهره بردن از سيمان كافي در                 . استطق سيل زده ساخته شده    مدارس در منا  

 با وجود اين، در زمان زلزلـه از حيـاط آن            نبوده؛شناژها و ديوارهاي اجرا شده توسط پيمانكار،به شدت آسيب ديده و ديگر قابل بهره برداري                

 بـه شـرح     ،همچنين مهمترين نواقص ونقاط قوت موردنظردر مديريت بحران اين منطقـه          .هالل احمر استفاده گرديد   به عنوان ستاد عملياتي     

   :ذيل قابل تبيين است

  

اختصاص يافتن بهترين محوطه قابل اسكان براي مردم به ستادي است كه مسئوليت ارائه خدمات به مردم را داشته اسـت و بعـد از      .1

 كه روستائيان در ميان سطوح ناهموار و درميان خاك و گل به نحو نامناسبي اسكان                 وطه در حالي تخليه گرديد    دو ماه و رفتن از منطقه مح      

 .نديافت

 براي نيروهاي عمـل  وكند در زمان زلزله و با توجه به باراني بودن منطقه، هالل احمر اقدام به توزيع چادرهاي برزنتي بين مردم مي       .2

اين چادرها با توجه بـه مزايـاي خـاص خـود قابليـت بهـره                . بردي كه داراي كف ضد آب ميباشند بهره مي        كننده از چادرهاي دو پوش ضدآب     

 تـأمين توانسته در خصوص    برداري در شرايط ويژه را داشته و با توجه به بارش مداوم باران و نيز وزش باد در آن منطقه كوهستاني لزوما مي                      

 به نيروهاي امدادگر در حالي صورت تنها ها ناما عدم توزيع اين چادرها و اختصاص يافتن آ    . اشديك سرپناه قابل اعتماد بسيار حائز اهميت ب       

اين در حالي اسـت كـه لـزوم         . گرفته است كه در سطح شهر زرند نيز به صورت پراكنده اين چادرها در اختيار گروه خاصي قرار گرفته است                   

 . كوهستاني و كساني داشته است كه در بدترين شرايط روحي و آب و هوايي قرار داشتنداستفاده از آن در زمان زلزله الزاما تعلق به مناطق

در مكان يابي جهت نصب چادر نكات اجرايي همچون دسترسي آسان و يكنواخت بـه سرويـسهاي بهداشـتي و شـيرهاي آب و نيـز                        .3

 .و مايحتاج در بين مردم رعايت نگرديده استايجاد راههاي دسترسي و مواصالتي در محل نصب چادرها براي توزيع يكنواخت خدمات 

گروهي از چادرها در كنار ديوارمحوطه مركز آموزش صنايع روستايي وابسته به وزارت كشاورزي در حالي نصب شـده اسـت كـه در                         .4

چـادر بـه   صورت آتش سوزي در دهانه ورودي چادر به علت چسبيدن درب ديگر چادر به ديوار پشت سر خـود امكـان فـرار بـراي سـاكنان                          

  .سختي وجود دارد

 با گذشت چهارده ماه از زلزله، تعداد اندكي از چادرها در سطح منطقه باقي ماند كه اغلب نيز كـاربري خـود را از اسـكان بـه انبـار                               .5

 .تغيير داد

بـسيار متفـاوت از     ها و حتي در اسكلت فلزي خود          پوش و ديواره     ، چه در كف   ها  نها، اتصاالت و دوخت آ       چادرها چه در بحث ديواره     .6

 . اند عمل نموده) چادرهاي برزنتي ( نسل قبل از خود 

اغلب اين چادرها در زمان زلزله به علّت حجم عظيم كار نيروهاي امدادي و تداخالتي كه مابين نيروهاي عمل كننده به وجود آمده                        .7

 .بود، اكثراً توسط اهالي بومي منطقه نصب شد

برداري چادرها در گذشـته بـه علـت           حجم قابل بهره  . بت آن در زندگي در زير چادر بوده است         مث تأثيرحجم مناسب داخلي چادر و       .8

برداري مناسـب را بـه خانوارهـاي سـاكن در چادرهـا               ارتفاع كم ديواره جانبي چادرها بسيار كمتر بود و به همين خاطر متأسفانه امكان بهره              

  1. ها مرتفع شده است ع در كنارهاما در اين چادرها اين مشكل با افزايش ارتفا. داد نمي

                                                 

وجود اين ارتفاع .  سانتيمتر ميباشد170هاي حدوداً   سانتيمتر و ارتفاع در كناره190برداري تاج   در اين چادرها به طور ميانگين ارتفاع مفيد قابل بهره.1

 و كيفيت زندگي در چادرها در بلند مدت بسيار برداري كنند دهد كه بتوانند به مراتب بهتر از فضاي داخلي چادر بهره به ساكنين چادرها اين امكان را مي

براي آنكه بهتر با مشكل فضاي داخلي در چادرهاي قديمي آشنا شويد؛ توجه به اين نكته در خصوص . (بهتر از چادرهاي سنتي هالل احمر باشد

ابعاد كف چادر جديد نيز نسبت به چادر . باشد تر مي سانتيم80ها   سانتيمتر و ارتفاع كناره190چادرهاي سنتي الزامي است كه در چادرها ارتفاع تاج 

 است كه نسبت به ابعاد 355 تا 350 و طول 315 تا 310برزنتي تغييراتي را داشته است در چادر جديد هالل احمر عرض چادر به طور ميانگين 

 .استتر و كاربري بيشتري   بود داراي ابعاد متناسب390 در طول 240چادرهاي سنتي كه داراي عرض 
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 بم 

عمده ويژگيها وخصوصيات مديريت بحران اين زلزله به قرار زيـر           .وسيع شهر بم را به لرزه درآورد      اي    ه زمين لرز  ،1382 دي ماه سال     5در  

  .شدبا مي

احمـر بـراي اسـكان     زنتـي هـالل   از چادرهـاي بر زلزلـه بلي جهت تأمين سرپناه اضطراري براي بازماندگان قهاي   زلزله ميهمچون تما  .1

 .اضطراري استفاده شد

بخش عمده مردم شهر بم كه داراي منازل مسكوني در سطح شهر بودند چادرهاي دريافتي خود را با توجه به وسـعت خانـه باغهـاي                            .2

ز مايملك باقيمانده از حادثـه       شد بلكه امكان حراست ا     ها  ن موجب آرامش رواني ا    تنها اين كار نه     ،خود نصب نمودند  هاي      خود در حياط خانه   

گروهي ديگر به علت مستاجر بودن و يا عدم امكان چادر زدن در كنار منزل تخريب شده خود مجبور شدند كه بـه                       . را براي آنان بوجود آورد    

يي كه ها هيان بودند خانواد در اين م.جاد شده بودنداي هيي نقل مكان كنند كه با استفاده از چادرهاي هالل احمر در ماه نخست حادثها هاردوگا

ازي شـده بـود را      انـد   ه كار كه در سطح شـهر را        اين  هردي براي گرفتن و نصب چادر از ستادهاي ويژ        ف ديدن اعضاء خانواده خود،      آسيببعلت  

د كـه بخواهنـد در كنـار        اعضاء خانواده سالمتي خود را بازيافتند كه مايملكي ديگر در زير آوار برايشان باقي نمانـده بـو                  مينداشتند و يا هنگا   

دور و نزديـك بـه اميـد        هـاي        حاشيه نشيناني كه از شهر     نهايت و در    از منزل و اثاثيه خود نگهداري كنند      آوارهاي خانه خود با نصب چادري       

  .پناه آوردندها  يافتن سرپناه به اردوگاه

 در ايـن زمينـه سرويـسهاي        .مـور مـديريتي بـود     در طي روند طراحي شده جهت اسكان اضطراري تامين نيازهاي بهداشتي در راس ا               .3

 .،استفاده شداز كانتينرها و كانكسهاي بهداشتي كه جهت حمام و توالت ساخته و به منطقه منتقل شده بودندو بهداشتي پيش ساخته نصب   

گرفتند با طـوالني   ميرا بر عهده  كوتاه مدت انتقال از اسكان اضطراري به دائم اي ه جوابگوي دورتنهابايست  مياين سرويسهاي بهداشتي كه   

  . عمال به خودي خود از سرويس دهي خارج شدندها نشدن اين مدت و پر شدن چاههاي جذبي طراحي شده براي ا

 ارسال مقادير زيادي آب بسته بندي شده .رو بوده پس از زلزله با قطع شبكه آب در چند روز نخست تامين آب با مشكالت زيادي روب             .4

 در پي آن در بحث تـامين آب آشـاميدني، سـاخت مخـازني بـا                 .وانست در چند روز نخست نياز به آب آشاميدني را تامين نمايد           به شهر بم ت   

هـاي    ي بود كه برداشته شد كه بـا ارسـال منبـع   مؤثراستفاده از ورقهاي گالوانيزه در سطح شهر كه وظيفه تامين آب را بر عهده داشتند گام         

  . در سطح شهر اين مرحله نيز به خوبي طي گرديدها نمختلف و نصب اهاي  ليتر به باال از شهرهزار  كوچك گالوانيزه يك

 ديدگان پس از زلزله از جمله وظايف گروه مديريت بحران بود كه درروزهاي نخست بعد از حادثه با اسـتفاده از                    آسيبتأمين مايحتاج     .5

 بصورت رايگان در اي هخانوار كه بصورت دورهاي     طح شهر،آغاز و سپس با تامين جيره      هاي سيار در س     اندازي نانوايي   و راه ) كنسرو(غذاي سرد   

شهر در بر نداشت اما حركتي       ميرا بخاطر عدم توزيع يكنواخت در تما       مي هرچند اين توزيع رضايت عمو     .شد ادامه يافت   ميسطح شهر توزيع    

  . براي سپري نمودن اين دوره انتقال بودمؤثربسيار 

 سوزي به علت نسوز نبودن عايق حرارتي بكار رفته در بدنـه يـا سـاير اجـزاي كـانكس و همچنـين سيـستم غيـر ايمنـي                               خطر آتش  .6

  .فراواني را پديد آورده استهاي   سوزي كشي برق داخل آن، كه موجبات آتش سيم

 همچنـين   ،هـا   خصوص در مورد اردوگاه    به   ها  نهاي آب و سطح شهر و معابر و خيابا          در جوي ها     در بسياري موارد جاري شدن فاضالب       .7

هاي جامد نيـز      مسئله زباله  .ردك  محيط را به شدت آلوده ساخته و سالمت ساكنان را تهديد مي           چادرها  راه يافتن فاضالبهاي انساني به سطح       

 .موجبات آلودگي محيط را فراهم آوردبود كه يكي ديگر از مواردي 

نتقال آن به اسكان دائم، همچنين مراحل پيچيـده اداري و اجرايـي اعطـاي تـسهيالت     طوالني شدن مدت زمان اسكان موقت و عدم ا       .8

 . ديدگان حادثه زلزله را فراهم ساخت آسيباسكان دائم، موجبات نارضايتي و اختالل در احساس امنيت رواني بسياري از 

مـشاوري كـه بـا ارتبـاط نزديـك بـا مـردم بتواننـد         اي  ه    گروه. داشتاي    هويژمشاور در زمينه مديريت بحران جايگاه       هاي      نياز به گروه    .9

 . مشكالت را تحليل نموده و پلي براي عبور از مشكالت شوند

 اما نبودن مالكين منـازل و مغازهـاي تخريـب          ؛آوار برداري از سطح شهر از همان روزهاي نخست در دستور كار مديران بحران بود               .10

الزم است تا قوانيني در اين خصوص تصويب گـردد        .  را به تعويق انداخت    ها  نآوار برداري ا   ؛ مخروبه نهايشده و گاه عدم حضور وراث ساختما      
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 . باشدكه تسهيل گر اين امر در جهت به پايان رسيدن هر چه سريعتر بحث آوار برداري 

  

 بررسي تجارب جهاني

  اماناگو

بـا توجـه بـه زمـان وقـوع انـواع سـرپناه              . را به لرزه درآورد   وا پايتخت نيكاراگوئه    گ ريشتر مانا  6/5، زمين لرزه با قدرت      1972در دسامبر   

  :وان به موارد زير اشاره كردت مياز نكات آموزنده تجربه ماناگوا .اضطراري به كار گرفته شد

 اگر به خانوادها اجازه داده مي شـد كـه         .  گرديد 1979 سياست تخليه شهر سبب بالاستفاده ماندن اراضي مركزي شهر تا انقالب سال              .1

  .انجام مي گرفتبيشتري در شهر ويران شده بمانند، بازسازي با سرعت 

  . آسيب ديدگان با پالستيك و خرده ريزهاي باقيمانده از زلزله براي خود سرپناه فراهم آوردند.2

وستايي از هـم    اين پديده شايد به دليل گسترش سريع شهري و ر         ( نظام خانواده گسترده سبب جذب بسياري از افراد بي خانمان شد             .3

  ). گسسته نشده بود

پلي اورتان ساخته شده توسط شركت باير ديرتر از آن به محل سانحه رسيدند كه بتوانند نياز افراد را به سـرپناه اضـطراري                        هاي     كلبه .4

  .برطرف كنند

 بـه  هـا  نده بودند و هـم در برپـايي آ  ي مفيد واقع نشدند زيرا هم دور از منطقه برپا ش       رارچوبي آمريكايي نيز در مرحله اضط     هاي     كلبه .5

  .تأسيسات زيربنايي توجهي نشده بود

  

  گواتماال

به طور كلي تجربه گواتماال يك نمونه ناموفق در برنامه ريزي پس از              .د ريشتر گواتماال را به لرزه درآور      5/7 زلزله با قدرت     1976در سال   

، كميـسيون بازسـازي  . سياست مشخـصي جهـت تـدارك سـرپناه انجـام نـشد      پس از زمين لرزه    هاي    فاجعه است، چرا كه در نخستين هفته      

 دولـت بـراي ايجـاد صـد هـزار مـسكن موقـت بـا كمـك ارتـش                      مثال شهرها و روستاها را به مراكز  متعدد امداد واگذار كرد          به  رساني   كمك

  .ريزي كرد برنامه

شد و اين امر بازسـازي كامـل        اي    همين دچار مشكالت پيچيد   بازسازي شهر گواتماال به سبب وجود مسائل مربوط به مالكيت ز           نهايت  در  

  :را هم به شرح زير داشتاي  هاما از سوي ديگر تجربه گواتماال نكات آموزند. شهر را به تعويق انداخت

و تعداد بسيار سرپناههاي ساخته شده توسط آسيب ديدگان مويد اين نكته است كه بازماندگان خود منبع ارزشمندي براي امداد              )1

 .بازسازي هستند

هـاي    بر دادن آموزش و واگذر كردن مسئوليت به مـردم جهـت ايجـاد خانـه          تأكيدبرنامه آموزش خانه سازي در دو مركز امداد با           )2

 .خانه سازي پس از فاجعه بودهاي  ر برنامهد ميارزان قيمت و مقاوم در برابر زمين لرزه نوآوري مه

بود كـه   ها    ماال بود، زيرا كثرت كشته شدگان همان قدر كه ناشي ازسستي بنياد خانه             مسئله زمين يك مسئله عمده در شهر گوات        )3

 .همان قدر هم از محلهاي نامناسب خانه سازي ناشي مي شد

  

   :اتنهادجمع بندي و پيش

رات انـساني    موجب كاهش خسا   ، در كشورهاي توسعه يافته    ،آينده نگري و برنامه ريزي در جهت تحول از وضعيت موجود به شرايط بهتر             

سبب از  ، عدم وجود اين دو ويژگي در كشورهاي كم توسعه يافته          .طبيعي شده است  هاي    اجتماعي جامعه در صورت وقوع فاجعه     هاي    و هزينه 

 بيـشترين  ،هـا  نبحـرا با توجه به اهميت پيشگيري قبل از وقـوع         .دست رفتن جان هزاران انسان در مقابل بحران هايي نظير زلزله شده است            

 سال تجربه مكـرر و      50 امدادرساني ايران با بيش از       نهاي سازما .و هزينه را بايد در امر برنامه ريزي و آمادگي قبل از فاجعه صرف كرد              تالش  

، كـه   اي  قـه  يك شـبكه مـنظم منط      ،اند  هتاكنون موفق نشد   مشابه در برخورد با مسئله زلزله و سيل و برخورداري از تجربه وسيع بين المللي،              
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 هزار نفر باشد به وجود آورند تا هنگام بروز حادثه با متانت و خونسردي كـه بايـد مشخـصه                     200 تا   100ازهاي آني در مقياس     پاسخگوي ني 

  . دست به كار شوند، باشدها ناصلي كار اين سازما

و ) گروهـي هـاي    از رسـانه اسـتفاده (بنابراين، اگر زلزله و خطرهاي ناشي از آن را جدي بگيريم و برنامه مناسبي را به صورت كوتاه مدت           

وانيم به رويارويي موفق بـا ايـن        ت  ميبراي آن تدوين كنيم،     ) لتي و تربيت آموزشياران زلزله    وآموزش در تمام مراكز دولتي و غير د       (دراز مدت   

ملي بـراي توسـعه بـي       هاي     جدا از برنامه ريزي    ،ها  نبحرا به طور يقين برنامه ريزي        البته ).پديده طبيعي در مناطق زلزله خيز اميدوار باشيم       

 .بايد در قالب برنامه ريزي توسعه ملي طراحي شود ها نبحرافايده است و برنامه ريزي 

  

   :منابع و مĤخذ

  ، گــزارش مقــدماتي شناســايي منــاطق زلزلــه زده، ســايت اينترنتــي پژوهــشگاه بــين المللــي زلزلــه شناســي و  1382زارع، مهــدي، . 1

  .مهندسي زلزله

كاربرد مديريت بحران در كاهش ضايعات ناشـي از زلزلـه، نـشرمركز مقابلـه بـا سـوانح                   ،1372-73يروس و همكاران،    علي دوستي، س  . 2

  . تهران،طبيعي ايران

  .پيشگيري و امداد، تهران: ، سوانح 1368مركز تحقيقات ساختمان و مسكن، . 3

  . تهران،با سوانح طبيعي ايران، تعاريف زلزله و پيامدهاي آن، مركز مطالعات مقابله 1372حبيب، فرخ، . 4

، خطرات زلزله را كاهش دهـيم، موسـسه بـين المللـي زلزلـه               1371رضايي پناه، ناديا و ناظر، محمد حسين و احمدي، محمدمهدي،           . 5

  . دفتر مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران،شناسي و مهندسي زلزله

، زمستان  19-18مجيد روستا سكه رواني، فصل نامه هفت شهر، شماره          : اقتباسبازسازي پس از زلزله، ترجمه و       هاي    و برنامه ها    آموزه. 6

  .1384 وبهار1383

-18 اولين قدم برنامه گذاري بازسازي بم، استراتژي استقرارو سامانه اسكان موقت،  فصل نامه هفت شـهر، شـماره                     ، مصطفي ،بهزادفر. 7

  .1384 وبهار1383 زمستان ،19

  .4-3  شماره ،تماعيمقاالت فصل نامه علوم اج. 8
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