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یادداشت مدیرمسؤول

کشورایران به لحاظ شرایط طبیعي و جغرافیایي تا کنون تجربیات تلخ و تأسف برانگیزي را در نتیجه وقوع سوانح و حوادث طبیعي داشته است. 
ایران جزء10 کشور بالخیز دنیا محسوب مي شود و از نظر تنوع حادثه نیز در زمره 5 کشور دنیا  قرار دارد. از مجموع 41 سانحه شناخته شده در 
جهان31  تا 33 نوع آن در ایران سابقه وقوع دارند که بیشترین و شایع ترین آنها زلزله و سیل در گروه حوادث طبیعي و آتش سوزي و تصادفات در 
گروه حوادث انسان ساز مي باشد. از سوي دیگر جمعیت ایران در طول صد سال گذشته همواره حدود یک درصد جمعیت دنیا بوده اما تلفات جاني 
ناشي از زلزله در آن حدود 6 درصد از زلزله در کل دنیا بوده است. در این شرایط کلیه مسؤوالن دستگاههای اجرایی و مردم باید به بروز حوادث 
طبیعی با توجه به شرایط و موقعیت جغرافیایی و اقلیمی کشور باور داشته و در انجام کلیه امور خود این مهم را مد نظر داشته باشند. تنها در این 
صورت است که می توان آمادگی الزم را در همه آحاد جامعه ایجاد نمود. بروز سیل های مکرر در کشور و به طور متوسط هر 10 سال یک زلزله با 

بزرگی بیش از 6 ریشتر موید این نکته است.
الزامات توجه به برنامه ریزي مدیریت بحران و تسری آن به تمامي 4 عنصر مدیریت بحران شامل آمادگي، پیشگیري، مقابله و بازسازي و بازتوانی 
جهت گیری از رویکرد اقتضایی به بحران را به اجتماع محوری و ارتقاء تاب آوری در بالیا رهنمون خواهد ساخت. تحلیل روند توجه به اجزاء و عناصر 
مدیریت بحران در قوانین و مقررات نشان مي دهد که در گذشته رویکرد جبران خسارات و مدیریت حین بحران و یا به تعبیری مقابله با حوادث 
همواره مد نظر برنامه ریزان بوده و ضرورت دارد این رویکرد به تفکر مدیریت ریسک و تاب آوری شهری و روستایی تغییر بنیادی یابد و اصول آن 
به صورت فراگیر در تمامی سطوح مدیریتی و برنامه ریزی نضج یابد که خوشبختانه این مهم در برنامه های توسعه کشور به ویژه از برنامه چهارم 

تاکنون پیشرفت چشمگیری داشته است.
با توجه به وجود پهنه هاي بافت های ناکارآمد شهری در کشور بالغ بر141 هزار هکتار و واحد مسکوني نامقاوم در شهرهای کوچک و به خصوص 
روستاها ضرورت توجه به رویکرد مدیریت ریسک در برنامه ریزي مدیریت بحران اهمیتی دوچندان می یابد. براي انجام این مهم دسترسي به 
اطالعات روز آمد و تشکیل پایگاههای داده هاي مختلف زمین شناسي، اقلیمي، جوي و ... از ضروریات تلقي مي شود تا با اولویت بندی نقاط آسیب 
پذیر و مراکز ویژه و حساس در کشور آسیب پذیری کاهش و تاب آوری در برابر حوادث ارتقاء یابد. از آنجایی که موضوعاتی از قبیل تغییرات اقلیمی، 
احتمال افزایش کمی و کیفی سوانح طبیعی را به دنبال خواهد داشت، آینده پژوهی و آینده نگاری در دستور کار قرار گیرد. در رویکرد جبران 
خسارت نیز بیمه به عنوان مهمترین ابزار برای تحقق و تامین جبران خسارات احتمالی تلقی می شود که این مهم در سیاستهای کلی نظام در حوزه 

پیشگیری و کاهش اثرات بالیا مورد تاکید رهبر معظم انقالب »مد ظله العالی«در سال 1384 قرار گرفته است. 
توسعه و ترویج برنامه هاي آموزشي گسترده اعم از آموزش هاي نظري و عملي با اولویت نقاط آسیب پذیر و نوع حوادث احتمالي قابل بروز در هر 
ناحیه  با تاکید بر نقش بی بدیل صدا و سیما و استفاده از ظرفیت شبکه های اجتماعی در فرهنگ سازي و عیني کردن این آموزشها بسیار بارز و 
چشمگیر است .ارائه این آموزشها و تکمیل آن با مانورها و آموزش هاي عملي را مي توان به عنوان هسته شکل گیري شهروند آماده و به دنبال آن 

شهر و روستاي ایمن تلقي نمود.
درس آموخته های زلزله کرمانشاه، آذربایجان شرقی و بم نشان دهنده اهمیت توجه جدی به نظارت بر فرایند ساخت و ساز در کشور بوده و 
می توان با اتکاء به ظرفیت شرکت های دانش بنیان، دانش بومی و فناوریهای نوین، ابتکارات و خالقیت های جدید و کاربست آنها، سرپناه مقاوم و 

زیرساخت های ایمن را در شهرها و روستا ایجاد نمود.
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 شهرها با مراکز تجمع و فعالیت هاي انساني و ساختمان ها تعریف مي شوند. فضاي شهري در درون خود تأسیسات و تجهیزات زیربنایي 
با انواع کاربري ها اعم از مسکوني، اداري، خدماتي، بهداشتي و غیره را جاي داده است. همه ي مقوله هاي فوق، جمعیت وابسته اي را به 
دنبال خود دارند که در صورت وقوع حوادث از آنها تأثیر پذیرفته و باعث گسیختگي نظام زندگي و ایجاد پیامدهاي جاني و مالي فراوان 
در شهرها مي گردد. جنبه هایي از این پیامدهاي مخرب نیز محصول کارکردهاي انسان است. به همین دلیل معموال بین دو واژه عوامل 
»ایجادکننده« و »تشدید کننده« در حوادث تمایز قائل مي شوند. در واقع در خصوص حوادث طبیعي رفتار طبیعت به عنوان عامل ایجاد 
کننده است، اما آنچه باعث مي شود این رفتار تبدیل به یک حادثه مخرب و زیان بار شود عوامل تشدیدکننده اي است که محصول 
فعالیت انسان است  وقوع بالیاي طبیعي، نظیر سیل، زلزله، توفان اغلب تأثیرات مخّربي بر سکونتگاه هاي انساني گذارده ساختمانها و 
زیرساخت ها را ویران و عوارض اجتماعي - اقتصادي پر دامنه اي بر جوامع تحمیل کرده است. این آسیب پذیري در نتیجه تمرکز جمعیت 
و فعالیت هاي اقتصادي در نواحي وسیع و متراکم شهرها، وضعیت نابسامان و بي قاعده ي سکونتگاه هاي غیررسمي و بافت هاي فرسوده 
شهري، فقر شهري و عدم پیش اندیشي هاي الزم در طرح هاي توسعه شهري براي کاهش اثرات حوادث، عدم رعایت نکات ایمني در 
ساخت و سازهاي شهري و توسعه زیرساختها به طور مداوم افزایش یافته است. در فضاي شهر دامنه خسارتي که یک حادثه به وجود 
مي  آورد، تنها وابسته به قدرت ویرانگري آن نیست. این میزان به وضعیت ساز ه ها و زیرساخت هایي که در معرض حادثه قرار مي گیرد نیز 
وابسته است. بطور مثال در زلزله سال 1382 بم، بیش از 30هزار نفر کشته شدند،« درحالي که4روز بعد از زلزله بم، زلزله اي با مقیاس 
مشابه در شهر سن روبلرز ایالت کالیفرنیا اتفاق مي افتدکه تنها 2 کشته بجا مي گذارد«. یا در زلزله 21 آبان 1396 ازگله بسیاری از 
بناهای تازه ساز به سختی آسیب دید. در همین زمین لرزه، بیمارستان شهر اسالم آباد غرب هم هفت ماه پس از افتتاح رسمی، خسارت 

بسیاری دید و در آن شرایط حساس غیرقابل استفاده شد.
طبق قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور و آئین نامه اجرایی آن قانون، دستگاه ها و ارگان های مختلفی در حوزه مدیریت 
بحران ایفای نقش نموده همچنین وظایفی برای دستگاه های موظف در مدیریت بحران پیش بینی شده است. شهرداری ها نیز بعنوان 
یکی از دستگاه های ذی ربط در مدیریت بحران  باید بر اساس شرح وظایف پیش بینی شده در قانون و مطابق وظایف ذاتی خود در زمینه 
کنترل حوادث و سوانح اقدام نمایند. در آسیب شناسي صورت پذیرفته طي سال گذشته پیرامون اقدامات مربوط به مدیریت بحران در 
کالنشهرهاي کشور سیزده بند به تصویب هیات محترم وزیران رسید در این مصوبه عالوه بر زمان بندي اجرایي براي هر حکم دستگاه 

مجري ، دستگاه همکار و ناظرعالي تعریف شده است 
الزم به ذکر مي باشد موضوع؛ »پیش بیني ساختار متناسب براي انجام وظایف قانوني شهرداري ها در حوزه مدیریت بحران در چارچوب 
ضوابط تشکیالتي شهرداري ها« در مصوبه یاد شده نیز پیش بیني شده است.در این راستا ساختار مذکور در سطح کلیه شهرداري هاي 

کالنشهرها، مراکز استان و شهرهاي داراي جمعیت باالي 100 هزار نفر تشکیل شده است.
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درس آموخته های زلزله کرمانشاه

گفت وگو

: یک سال از زمینلرزه ۲1 آبان 1396 ازگله کرمانشاه 
تا کنون در آن منطقه و گوشه و کنار  از آن هنگام  می گذرد, 
علت  هستیم.  بزرگ  و  کوچک  های  زمینلرزه  شاهد  کشور 
چیست؟ این وضعیت طبیعی است یا وضعیت لرزه خیزی کشور 

تغییر کرده است؟
دکتر شکرچی زاده: بیش از یکسال است که فالت ایران از نظر لرزه 
خیزی رخدادهای بیش از متوسط ساالنه را نشان داده است. این موضوع در 
گذشته هم سابقه داشته است و دلیل آن احتماال انتقال تنش بین حوزه  اي 
به طور خاص فوج  پیدا کند.  ادامه  تا مدتي  این تحرکات  است و مي تواند 
جبهه  »خمیدگي  گسلي  سامانه  دلیل  به  ذهاب  پل  سر  منطقه  لرزه هاي 
زاگرس« است که فعال شده است و این سامانه قباًل هم موجب زلزله هاي 
ویرانگر بوده است. البته در بسیاري از نقاط کشور هم احتمال وقوع زلزله هاي 
مهیب وجود دارد. در حال حاضر که در کرمانشاه بازسازي در حال انجام است 

باید این کار با رعایت کامل اصول فني و با سرعت پیش رود.
زلزله های  برای  نسبی  آرامش  ما   ،۹6 آبان   21 از  قبل  تا  زارع:  دکتر 
بیش  بزرگای  با  اصلی  زلزله  و  ریشتر   7 تا   6 بین  بزرگی  با  شدید 
 2 سال  در  داریم  انتظار  ما  عادی  حالت  در  داشتیم.  ایران  در  ریشتر   7 از 
درحالی که  بلرزاند،  را  ایران  ریشتری   7 زلزله  دو  دهه  در  و   6 باالی  زلزله 
فقط  ریشتر   6 باالی  زلزله های  تعداد  کرمانشاه  زلزله  از  قبل  سال   10 در 
داشتیم. را  انتظارش  که  است  میزانی  نصف  تقریباً  این  بوده  مورد   11 

ایران  پوسته کم عمق  در  بزرگی 7  با  زلزله ای  ما  از ۹6،  قبل  در 20 سال 
نداشتیم و آخرین مورد از این زلزله ها مربوط به زلزله 7.1 ریشتری قائن در 

این  در  داشتیم.  اردیبهشت 76  دوم 
کردیم  تجربه  هم  استثنا  یک  میان 
 27 در  که  بود  سرآوان  زلزله  آن  و 
مکانیزم  البته  داد،  رخ   ۹2 فروردین 
این زلزله با اکثر لرزه های کشور فرق 
بود. فرورانشی  زلزله  یک  و   داشت 

به طورکلی در 20 سال اخیر برخالف 
انتظار ما به جای 4 زلزله 7 ریشتری، 
فقط یک زلزله بزرگ رخ داد و بعد 
زلزله هایی که  تعداد  آبان ۹6  از 21 
مشخصًا  کردیم  تجربه  کشور  در 
در  ما  است.  کرده  پیدا  افزایش 
 200 حدود  باید  سال  در  کشورمان 
باید   5 تا   4 بین  بزرگای  با  زلزله 
ماه   6 در  تعداد  این  و  کنیم  تجربه 
شده. حاصل  کرمانشاه  زلزله  از   بعد 
توجه  با  می رسد  نظر  به  واقع  در 
گذشته  سال   20 در  که  کسری  به 
به  ایران  زلزله های  تعداد  داشتیم 
و  می رسد  تعادل  به  دارد  نحوی 
می شود. جبران  گذشته  عمل   در 

پس در پاسخ به سؤال شما، اگر به 

دکتر محمد 
شکرچی زاده

رئیس مرکز تحقیقات راه، 
مسکن و شهرسازی
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تعداد  بله  کنیم  نگاه  اخیر  اتفاق های 
زلزله ها از انتظار ما بیشتر شده و تعداد 
زلزله های کشور بیشتر از میزان متوسط 
غیرطبیعی  را  موضوع  این  اما  است، 
زلزله  تعداد  این  چون  نمی کنیم،  تلقی 
باعث می شود آمار ما در دراز مدت مثال 
به یک دوره 50 ساله یک تعادلی برسد.

شده ایم.  پرزلزله  دهه  یک  وارد 
در  که  اتفاقاتی  اکثر  خوشبختانه 
کم  مناطق  در  داده  رخ  ماه   6 این 
به  باید  ما  آمادگی  ولی  بود.  جمعیت 
اگر  که  کند  پیدا  افزایش  اندازه ای 
آمد  پرجمعیت  مناطق  در  زلزله ای 
باشد. نداشته  توجهی  قابل   آسیب های 
اتفاق  در منطقه ای  زلزله سرپل ذهاب 
جمعیت  نفر  120هزار  حدود  که  افتاد 
زلزله  این  کنید  فرض  حاال  داشت. 
درجایی رخ بدهد که جمعیت میلیونی 

داشته باشد.
درواقع  ناطــقی الـــهی:  دکتر 
زمین لرزه به ذات منطقه برمی گردد، و 
کند.  پیدا  تغییر  گاهي  که  نیست  این 
لرزه خیزی از قدیم  در این منطقه بوده 
و فقط دوره ی بازگشت ها چون طوالنی 
مي شود، انسان ها فراموش می کنند که 
زلزله های بزرگ در این پهنه ها رخ داده 
دارای  به هرحال  هم  است.کرمانشاه 
بود  شناخته شده  که  هست  گسلهایي 
پدید  رو  زلزله ای  انتظار می رفت که  و 
بیاورد، اینکه در کدام دوره  بازگشت رخ 
بدهد، حقیقتاً مسئله ای ست بسیار مهم و 
هنوز هم در جامعه علمی به صورت دقیق 

نمي توان گفت، فقط در یک دوره ی بازگشت مثاًل ششصد ساله، دویست ساله، 
یا ... این رو مي شود تخمین زد. پس نمي توان گفت که لرزه خیزی کشور تغییر 
پیداکرده، لرزه خیزی کشور همانی است که از قبل وجود داشته است، سالهاي 
پیش هم همین بوده، 10 سال دیگر هم همین خواهد بود. با رخداد زلزله ها 
ممکن است شرایط گسل ها فرق کند، آن را هم دقیق نمي دانیم که آیا تا به 
 امروز ، رخداد یک زلزله بزرگ باعث شده است که تخلیه انرژی بشود یا خیر. 
 عده ای هم معتقدند که نه، این فقط یک پیش درآمدی برای یک زلزله بزرگ 
بوده و این که هر گسلی دارای یک زلزله زایی هست که مثاًل ممکن است 
برای زلزله کرمانشاه 7.2-7.6- 7.۹ ، به وقوع بپیوندد. لذا در یک کالم باید 
به سؤال جنابعالی این طور پاسخ داد که در زلزله خیزی کشور تغییر محسوسی 
ایجاد نشده و اینکه ایا تنها شرایط گسل ها می تواند با زلزله ها تغیر پیدا کند، 
دقیقاً هنوز در جامعه علمی مسئله به طور کامل حل نشده ولی اینکه با توجه به 
گسل های بسیار زیادی که در این پهنه هست ایران رو باید فرض کنیم که 
یک منطقه بسیار لرزه خیز هست ، لذا احتمال رخداد زلزله و زلزله های بزرگ 
و ویرانگر، بسیار زیاد است. عده ای معتقدند که اگر پهنه ای مثل اصفهان یا 
لرزه خیزی  دارای  از مناطق جنوب مثل منطقه ی جنوب خوزستان  بعضی 
پاییني است، خطري آن مناطق را تهدید نمی کند درحالی که شواهد این طور 
نشان می دهد که این طور نیست به طور مثال کوبه هم در منطقه ای بود که 
در شرایط لرزه خیزی پایین ژاپن فرض می شد که ناگهان یک زلزله بسیار 
بزرگی حادث شد و خسارات سنگیني را به شهر کوبه و کشور ژاپن وارد آورد 
. لذا ضروري است که مسئولین همیشه نگران زلزله در ایران باشند و به ان  
بیندیشند. مردم کار خیلی خاصي نمي  توانند انجام دهند ، تنها کارهایی که از 
آن ها انتظار مي رود؛ دیدن آموزش هاي مقابله با زلزله ، ساخت ساختمان های 
مقاوم و دقت در استفاده از سامانه های شهری در شرایط بحران است. ولی 
مسئولین کشور هرلحظه باید در نگراني و آماده باش باشند و به این مسئله 
به عنوان امري مهم توجه نمایند. اما    پهنه ی ایران پهنه ی خاصِی است. 
همان طور که 4 فصل رو دارد، تهدیدها و مخاطرات زیادي از جمله  زلزله 
آن را تهدید می کند، در برخی نقاط این کشور پدیده ی خشک سالی، در برخی 
... وجود دارد ولي امادگي الزم در برابر این  مناطق دیگر پدیده ی سیل و 

سوانح، خطرات را مي تواند به حداقل برساند

دکتر مهدی زارع
استاد پژوهشگاه بین المللی 

زلزله شناسي و مهندسی 
زلزله
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: یک سال از زمینلرزه ۲1 آبان1396 ازگله کرمانشاه 
را چگونه  کشور  بحران  مدیریت  مجموعه  عملکرد  گذرد.  می 

ارزیابی می فرمایید؟
مخاطرات  مدیریت  چرخه  میدانید  که  همانطور  لطیفی:  مهندس 
بازسازی  مقابله،  ترتیب  به  های  بخش  در  حاضر  حال  در  طبیعی  وسوانح 

وبازتوانی،پیشگیری  وآمادگی، تقسیم بندی شده است.
هرچند در این چرخه باید موضوع علت یابی را نیز اضافه نمود،باید گفت که، 
علی رغم انتقاد هایی که به نحوه مقابله وبازسازی میشود ولی،تاکید میشود 
بم و رودباز ومنجیل، عملیات جستجو  زلزله های قبل نظیر  با  در مقایسه 
به  از 48 ساعت تمامی مجروحین  ؛ چراکه در کمتر  بود  ونجات کم نظیر 
مراکز درمانی انتقال وکشته شدگان تعیین تکلیف گردیدند.در بحث امداد هم 
اگر چه به دالیل مختلف ناهماهنگی هایی وجود داشت اما، در کمترین زمان 
ممکن تمامی نیازمندی های آسیب دیدگان در اختیارشان قرار گرفت؛تا حدی 

که بعضا با اضافه امکانات روبرو گردیدند.
درخصوص بازسازی نیز باید گفت که، تقریبا تمامی تعهدات بنیاد مسکن 
در  ها(  درروستا  بازسازی  پایان  زمان  اعالم  خصوص  )در  اسالمی  انقالب 
تاخیر در مناطق شهری گردیده،  وآنچه که موجب  انجام شده  موعد مقرر 
بحث افزایش قیمت مصالح ساختمانی به دلیل فشار های سیاسی معاندین 
نظام)تحریم های ظالمانه( میباشد که با تدابیر اندیشیده شده آن مشکالت 

نیز برطرف گردید.
در خصوص بازتوانی نیز باید گفت که خوشبختانه پس از تصویب و ابالغ 
طرح جامع بازتوانی کشور ، این طرح به خوبی در منطقه توسط دستگاههای 
اجرایی ذیربط اجرا بطوریکه تمامی آسیب دیدگان تحت نظارت متولیان امر، 

مورد توجه  ویژه قرار گرفتند.
مورد  استان  این  در  واحد مسکونی  هزار  از 30  بیش  آنجاییکه  از  طبیعتا 
بازسازی و بیش از 50 هزار واحد مسکونی تعمیرات اساسی شدند، میتوان امید 
وار بود که در زلزله های بعدی کمترین آسیب به آنها وارد شود.هرچند دردو 

زلزله نسبتا شدید اخیر در همان منطقه  این موضوع را تایید نمود.
الف- پیش از زلزله. مردم و مسئولین دستگاه های اجرایی، برای رویارویی 
با رخداد زلزله چقدر آماده بودند ؟.از آنجاییکه،قبل از این زلزله، یک پیش 
موجب  داشتیم  منطقه  (در  اصلی  زلزله  از  قبل  ساعت  نیم  حدود  ،)در  لرزه 

شد که خسارات به حد اقل خود برسد.
تا  شد  موجب  لرزه  پیش  این  واقع  در 
مردم ودستگاه ها آمادگی بیشتری برای 
مواجهه با زلزله اصلی داشته باشند .اما به 
صورت کلی  واز انجاییکه هم از طریق 
های  رسانه  طریق  از  وهم  مسئولین 
آموزشهایی  وسیما،  صدا  نظیر  جمعی 
به مردم داده شده بود ، آمادگی ها در 
حد متوسط ارزیابی میشود ؛چه بسا اگر 
این پیش لرزه اتفاق رنیافتاده بود میزان 

خسارات بیش از این می بود. 
آسیب  اصلی  علت   :
و  شهری  مناطق  پذیری 
برابر  در  ما  کشور  روستایی 
آمادگی  برای  چیست؟  زمینلرزه 
همه جانبه و آسیب کمتر اولویت 
محور  چه  در  اقدامات  تمرکز  و 

هایی باشد؟
دکتر شکرچی زاده: در آسیب پذیري 
مهم  دلیل  زیرساخت ها  و  ساختمانها 
آیین نامه ها  و  استانداردها  رعایت  عدم 
هم از حیث کیفیت مصالح، اجراي غیر 
صحیح و بعضاً طراحي نامناسب است. 
و  در حوزه هاي ساخت  موجود  تجارب 
مي دهد  نشان  روستایي  و  شهري  ساز 
با رعایت استانداردها حتي در زلزله هاي 
شدید خسارتها کم است. در زلزله سال 
گذشته در سرپل ذهاب شتاب حداکثر 
مبناي طراحي  برابر شتاب  از دو  بیش 
در آیین نامه 2800 بود ولي بسیاري از 
ساختمانها سالم ماندند و این تاییدي بر 

اثر بخش بودن آیین نامه ها

دکتر فریبرز ناطقی الهی
استاد پژوهشگاه بین المللی زلزله 
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پنجم  زلزله  سالروز  زارع:  دکتر 
دی ماه 1382 بم رسیدیم. در آن شب 
حدود 25 درصد جمعیت شهر بم کشته 
 14 در  ژاپن  کوماموتو  زلزله  شدند. 
آوریل 2016 )26 فروردین ۹5( با یک 
عمق 10  در   6.2 بزرگای  با  پیش لرزه 
رخداد  با  سپس  و  شد  آغاز  کیلومتری 
)در   7.2 بزرگای  با  اصلی  زمین لرزه 
فروردین   27 آوریل،   15 جمعه  روز 
ساعات  اولین  در  محلی  وقت  به  که 
یافت  ادامه  بود(،  ژاپن  وقت  به  شنبه 
از این  که درمجموع، تلفات 4۹ نفری 

رخدادهای سلسله وار گزارش شد.
توجه کنید که این زلزله ها در زیر شهر 
و  نیمه های شب  در  و هردو  کوماموتو 
در عمق حدود 10 تا 11 کیلومتری رخ 
شرایطی  زلزله  این  نظر،  این  از  دادند. 
که  داشت،   1382 بم  زلزله  با  مشابه 
موجب 26 هزارو 271 کشته شد. ضمن 
جمعیت شهر  بم  زلزله  زمان  در  اینکه 
می شود  ارزیابی  نفر  106 هزار  حدود 
نفر  بر750 هزار  بالغ  کوماموتو  شهر  و 

جمعیت دارد.
دارد  آن  از  نشان  کامال  موضوع  این 
ژاپنی ها  ساله   ۹0 حدود  تالش  با  که 
کانتو   1۹23 زلزله  )از  زلزله  مسئله  در 
بعد  سال های  در  به ویژه  و  به بعد( 
سال   70 در  و  دوم  جهانی  جنگ  از 
همگام  و  جهت  در  توسعه ای  اخیر، 
پیشرفته  کشور  این  در  ایمنی  حفظ  با 
شده  موجب  که  است  رخ داده  دنیا 
انسانی در سوانحی مانند  آسیب پذیری 

زلزله بسیار کاهش پیدا کند. ژاپن نماد بسیار خوبی از کشور توسعه یافته با 
توسعه زیرساخت سازگار با شرایط سخت این کشور از دیدگاه زلزله و سوانح 
طبیعی است، به نحوی که هم در زیرساخت ها و شهرسازی، زیرساخت هایی با 
ایمنی بسیار باال ایجاد کرده اند و هم از دید جنبه های اجتماعی و روانی، یکی 
از باالترین سرمایه های اجتماعی را در دنیا در هنگام زلزله ها )از دید رفتار 

مردم در هنگام زلزله( دارند.
در ساعت 3:36 بامداد روز سوم شهریور 13۹5 به وقت محلی، زمین لرزه ای 
با بزرگای 6.2 در »آماتریچه« در فاصله حدود 140 کیلومتری رم، پایتخت 
ایتالیا، در منطقه مرکزی ایتالیا رخ داد. این زلزله 2۹5 کشته داشت که باید 
آن را از مهم ترین سوانح اروپا در دهه اخیر دانست. برآورد می شود در دوهزارو 
500 سال اخیر، حدود 30 هزار زلزله قابل احساس یا بزرگ تر در ایتالیا رخ 
داده باشد که 560 تا از آنها زلزله های شدید با شدت بیش از شش مرکالی و 
با آثار تخریبی بوده اند. در سال 200۹ )16 فروردین 1388( زلزله الکویال با 
بزرگای 6.2 و 30۹ کشته، موجب خسارت گسترده در حدود 40 کیلومتری 
جنوب همین زلزله اخیر آماتریچه شد. اهمیت رخداد زلزله اخیر در آماتریچه، 
ازآن روست که این میزان آسیب پذیری و ریسک باال در کشوری از اعضای 
ایتالیا کشوری  اروپا و گروه هفت کشور صنعتی مشاهده می شود.  اتحادیه 
است که در سال 2015 با رتبه 27 از نظر شاخص توسعه انسانی، حدود 60  
میلیون نفر جمعیت داشت و تولید ناخالص داخلی آن در حد هزارو 800 میلیارد 
دالر بود. زلزله بامداد چهارشنبه سوم شهریور 13۹5 ایتالیا، از نظر گستردگی 
خرابی ها و همچنین بزرگا، در حدود زمین لرزه 21 مرداد 13۹1 ورزقان در 
استان آذربایجان شرقی در ایران بود. جالب است که زمین لرزه 200۹ الکویال 

نیز از همین جهت با زلزله ورزقان ایران شباهت دارد.
ارزیابی نحوه پاسخ، آسیب پذیری و تاب آوری در زلزله های ایتالیا و بررسی 
علمی یافته ها و مقایسه با رویدادهایی مانند زلزله 13۹1 ورزقان به آموختن 
درس برای افزایش تاب آوری و کاهش آسیب پذیری در ایران کمک فراوان 
می کند. زلزله نیوزیلند، از مهم ترین زلزله های دهه گذشته در نیم کره جنوبی 
بود. زلزله چهار سپتامبر 2010 در نزدیکی کرایست چرچ با بزرگای 7.1 و 
عمق حدود 10 کیلومتر تلفاتی نداشت، ولی حدود پنج ماه بعد و در زلزله 22 
فوریه 2011 کرایست چرچ نیوزیلند با بزرگای 6.3 و عمق حدود چهار کیلومتر 
و شتاب حداکثر 1.8 جی )حدود دوبرابر شتاب جاذبه زمین( که کانون زلزله 
دقیقا در منطقه پرجمعیت شهری قرار داشت )شرایطی مشابه زلزله 1382 بم 

مهندس محمدفرید 
لطیفی

معاون سازمان مدیریت 
بحران کشور
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در ایران و شتاب حداکثر زلزله حدود دوبرابر شتاب حداکثر در زلزله 1382 
بم(، 185 نفر درگذشتند و درعین حال با حدود 12 میلیارد دالر خسارت، در رده 
یکی از پرخسارت ترین زلزله های دهه دوم سده بیست ویکم قرار گرفت. جالب 
آن است که زلزله های نیوزیلند در عمق های به نسبت کمتری از زلزله های 
سایر نواحی مشابه در دنیا ممکن است رخ دهند و این موضوع شاید یکی از 
دالیل آسیب شدید در پهنه رومرکزی باشد )معموال در سایر نواحی دنیا، زلزله 

با بزرگای بیش از شش، در عمق هایی بیش از هفت کیلومتر رخ می دهد(.
نیوزیلند کشوری است که در سال 2015 در رتبه ۹ از نظر شاخص توسعه 
انسانی در دنیا قرار گرفته و با حدود 4.5 میلیون نفر جمعیت، تولید ناخالص 
داخلی حدود 173 میلیارد دالر در سال 2015 داشته است. کشور نیوزیلند در 
حاشیه غربی اقیانوس آرام )پاسیفیک( قرار گرفته است. حدود 15 هزار زلزله 
مهم با بزرگای MW-7.3 هر سال در نیوزیلند رخ می دهد. لرزه خیزی این 
کشور را می توان در قالب دو مجموعه زلزله های عمیق )حتی با عمق بیش از 
300 کیلومتر( و کم عمق بررسی کرد. وقوع زمین لرزه های عمیق در شمال و 
شمال غرب نیوزیلند بیش از بخش جنوبی آن است. در هر سال حدود 15 هزار 
زلزله از پهنه نیوزیلند و پیرامون آن گزارش می شود. ازاین میان حدود صد 
زلزله در حد قابل احساس و شدیدتر است. کشوری با این تعداد زمین لرزه 
و با رخداد زمین لرزه های شدیدی مانند آنچه در سال 2010 و 2011 روی 
داد، به تاب آوری قابل قبولی در مقابل خطر زلزله دست یافته است. در پایان 
باید یادآوری کنم که ایران در سال 2015 با حدود 7۹  میلیون نفر جمعیت، 
در رتبه 70 از نظر شاخص توسعه انسانی با حدود 350  میلیارد دالر تولید 

ناخالص داخلی بوده است.
بنده  پاسخ  جنابعالی  دوم  سؤال  با  رابطه  در  دکترناطقی الهی: 
روستاهای  و  شهرها  آسیب پذیری  در  عدیده ای  مسائل  که  است  این 
پر  ایران  کشور  که  است  ضروري  نکته  این  به  توجه  است.  دخیل  ما 
هست.  گسل  یک  فرمائید  بررسي  را  نقطه  هر  یعنی  بوده،   گسل   از 
همین  به  و  آمده  زمین  روئین  سمت  به  آب  مي دهد  رخ  گسلش  وقتي 
این  کنار  در  ایران،  روستاهاي  از  بسیاري  و  ما  بزرگ  شهرهای  هم  دلیل 
موجبات  که  است  زلزله  خطر  اصلي  عامل  خود  که  ایجادشده   آب ها 
مسائلی  وار  فهرست  اما  و  است.  ساخته  فراهم  را  پذیري  اسیب 
داشت؛  ویژه  توجه  شهرها  پذیري  اسیب  در  آنها  به  باید  طبیعتاً   که 
1- شهرها و روستاهای کشور ما عموما در مجاورت یا نزدیکي یک گسل بنا شده اند 

 که این موضوع موجب ایجاد پتانسیل تخریب و آسیب پذیری آن ها می شود. 
قوانین و  ضوابط  رعایت  عدم   -2 

ساخت  وساز ها در پهنه های لرزه خیِز کشور  ؛ تقریباً بیشتر ساختمان های 
 این کشور به خصوص ساختمان هایی که قبل از 10،الي15، سال پیش

 در ایران ساخته شده اندکه تقریباً مي شود گفت باالی نود و خورده ای 
که  هستند  ساختمانهایی  کشور،  کل  در  مي دهد  تشکیل  رو  درصد 
در  که  بالقوه ای هستند  این ها همه خطرات  و  بوده  ایمني الزم  فاقد 
کنند.  ایجاد  رو  می توانند حساسیت های الزم  منطقه  به   آسیب پذیری 
در  روستا  یا  شهر  یک  ساختار  در  که  مي گویند  دنیا  در  هم اکنون 
بشود. اعمال  الزم  دقت های  باید  خطرزا  هاي  پهنه   مجاورت 

دلیل ندارد که در هر نقطه ی شهر یا روستا ساختمان بنا شود .ممکن 
است به دلیل احتمال خسارت، یک منطقه به پارک اختصاص داده شود 
و  منطقه کم خطر براي مدرسه و بیمارستان استفاده شود. موضوع دیگر 
عدم آشنایی متخصصان فن در کشور و عدم دقت مسئوالن و  مهندسان 
نشٌات  ازاینجا  اولش  آسیب پذیری  ببینید  بوده،  بناها  این  ساخت  در 
می گیرد که ما در کنار یک عامل خطر مثل گسل بنائي احداث کنیم، 
دوم برای آن عامل خطرزا آماده نباشیم یا الزامات الزم رو ندیده باشیم. 
خب این دو عامل مهم  باعث آسیب پذیری منطقه می شود. متأسفانه 
ساخت  مهندسی  در  این که  علی رغم  اخیر،  سال های  در  به خصوص 
پیشرفت هاي خوبی داشته ایم، عدم دقت در تقسیم بندی مناطق شهری 
و فضاهاي شهري در شهرها مون ، باعث شده که در هر منطقه ای، 
ساختمان های 20 طبقه، سی طبقه در کنار هم ردیف شوند، درحالی که 
همه این مناطق لزوما الزامات الزم برای مقاومت در برابر زلزله را دارا 
نمي باشند ! استفاده از مصالح بد، عدم ایجاد سامانه های ایمنی، امداد و 
نجات، عدم تعبیه راه گریز و پناه از آتش سوزی و از این قبیل مسائل که 
در زمان زلزله بتوان به این ساختمان ها خدمات رسانی کرد همه و همه 
به اسیب پذیري کمک کرده و شهرهاي ما رو بسیار خطرناک کرده 
است. به خصوص شهرهای بزرگ، ازجمله آسیب پذیر ترین شاید همین 
شهر تهران است که داستانش حقیقتاً از این بحث ها خارِج است فقط 
باید دعا کنیم که در چنین پهنه ای زمین لرزه رخ ندهد. خدمت رساني 
بعد از زلزله حقیقتًا نه کار شهرداری تهران، نه کار اداره بحران کشور، نه 
کار سامانه های کمکی بین المللي خواهد بود بدلیل ابعاد فاجعه. و اتفاقی 
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است بسیار نامیمون، و بسیار دل خراش که در این شهر بزرگ به دلیل فروش 
تراکم و عدم دقت و فقط کسب ثروت میتواند رخ دهد! 

مهندس لطیفی: در زمینلرزه سال گذشته مالرد. استان البرز و تهران 
احساس  نیز  گیالن  و  مرکزی  قزوین.   . قم  های  استان  در  زلزله  لرزید. 
شد.تهران مانند بسیاری از کالنشهر های جهان . مثل توکیو. لس آنجلس. 
آنکارا و استانبول و... منتظر زلزله بزرگ است. با توجه به رفتار شهروندان 
ارزیابی            را چگونه  لرزه  زمین  آن  برای  تهران  آمادگی  آن شب.  در  تهرانی 

می کنید؟ برای آمادگی بیشتر چه باید کرد؟
واقعیت این است که وضعیت تهران نسبت به سایر شهر های کشور تا 
سیاسی  جایگاه  ونیز  رفاه  باالی  سطح  دلیل  است.به  ومتفاوت  زیاد  حدود 
واقتصادی پایتخت به نظر میرسد ، آمادگی فعلی مردم ومسئولین در تهران 
نمی تواند انتظارات واقعی را جامع عمل بپوشاند.از این رو در مقام قیاس باید 

گفت که آمادگی در تهران نسبت به سایر شهر ها ضعیف ارزیابی میشود .
آمادگی زمانی نمایان میشود که مسئولین امر موضوع مخاطرات طبیعی را 
جدی بگیرند، وبر اساس ضرورت خود را مهیای هرگونه تهدید طبیعی بنمایند 

.تا این اتفاق در بین مسئولین نیافتد نمیتوان انتظار دیگری داشت.
است  ومسئولین  مردم  آحاد  همه  به  مربوط  طبیعی  مخاطرات  مدیریت 
ودستگاه خاصی به تنهایی نمیتواند پاسخگوی نیاز های کشور باشد.امید وارم 

روزی برسد که این مهم جزء موضوعات مهم کشور قلمداد شود.
: در زمینلرزه سال گذشته مالرد, استان البرز و تهران 
لرزید, زلزله در استان های قم , قزوین, مرکزی و گیالن نیز 
احساس شد.تهران مانند بسیاری از کالنشهر های جهان , مثل 
توکیو, لس آنجلس, آنکارا و استانبول و... منتظر زلزله بزرگ 
است, با توجه به رفتار شهروندان تهرانی در آن شب, آمادگی 
برای  کنید؟  ارزیابی می  را چگونه  لرزه  برای آن زمین  تهران 

آمادگی بیشتر چه باید کرد؟
دکتر شکرچی زاده: زمینلرزه مالرد را مي توان مانور واقعي براي زلزله 
تهران خصوصاً از حیث رفتار شهروندان دانست. به نظر مي رسد مردم نمره 
قابل قبولي در این زلزله کسب نکردند. راههاي ارتباطي مسدود شد، پمپ 
فرا  را  شهر  اضطراب  و  نبود  پاسخگو  را  مردم  درخواست  ظرفیت  بنزین ها 
گرفت. البته اقدامات مؤثر نیروهاي انتظامي مانع از هرج و مرج و آسیب به 

دارایي هاي مردم شد ولي تاب آوري شهر و بازگشت به شرایط عادي پایین تر 
مدیریت  به  مردم  باید  بیشتر  آمادگي  براي  ارزیابي شد.  قبول  قابل  از حد 
بیشتر  شهري و مدیریت بحران و عناصر و عوامل تاب آور شهر اطمینان 
کنند. باور داشته باشند بخش مهمي از ساختمانهاي جدید که داراي اسکلت 
هستند مقاومت مناسب در برابر زلزله را دارند و اضطراب بي مورد مشکلي را 
حل نمي کند در ساختمانها نقاط امن را شناسایي کنند. فرار و ازدحام خصوصًا 
در مجتمع هاي پر سکونت عامل مهم صدمه و آسیب خصوصاً به کودکان و 
سالمندان است. البته با توجه به احتمال وقوع زلزله هاي مهیب در جنوب البرز 
و منطقه تهران باید براي مقاوم سازي و یا نوسازي سکونت گاهها خصوصًا 

در بافتهاي فرسوده برنامه ریزي جدي کرد.  
مطلب مهم که کمتر مورد توجه قرار گرفته است روز بعد از زلزله مالرد 
آمار متوفیات بهشت زهرا حدود 50 نفر از روزهاي عادي زیادتر بود که دلیل 
اصلی آن ظاهرا باال رفتن درصد آالینده ها در فضاي شهر تهران به دلیل 
حرکت وسائط نقلیه در هواي سرد در شب و در تمام سطح شهر تهران بوده 

است.
دکتر زارع: فرآیند مدیریت بحران عمدتا یک فعالیت پیشگیرانه است. 
بدان معنی که به صورت پیش فعال باید با دنظر گرفتن توان لرزه زایی و 
خطر و  ریسک قابل انتظار سه چهارم فعالیتها و بودجه ها را باید صرف 
پیشگیری )آمادگی، مقاو سازی، آموزش، وضع و اعمال قوانین، اصالح و 
البته هر گاه زمینلرزه رخ دهد »پاسخ  بهسازی زیر ساختهای مهم( نمود. 
علمی« )و نه واکنش احساسی و یا مقابله صرفا اجرایی و عملیانی فیزیکی 
با تبعات بحران( الزم است اجرا شود. پدیده های های گوناگونی از ایجاد 
هراس و نگرانی )مانند آنچه در در هنگام زمینلرزه 16 فروردین 13۹6 در 
فریمان و مشهد رخ داد( ، تا ویرانی کامل زیرساختهای شهر )مانند چیزی 
که در 5 دیماه 82 در بم رخ داد،، و البته فروریخت ساختمان پالسکو نمادی 
اگر زمینلرزه در  لبته  انتظار است.  قابل  بود(  پایتخت  از ویرانی در  موردی 
پایتخت رخ دهد می تواند اساس حکمرانی و اراده امور را متالشی کند )مانند 
چیزی که در 22 دیماه 1388 در پایتخت کشور هائیتی در پی یک زمینلرزه 

با بزرگای 7.1 در نزدیکی پایتخت – پرت او پرنس- رخ داد.
از زمینلرزه 31 خرداد 6۹  به ویژ پس  اخیر  دولت ها در حدود 25 سال 
زمینلرزه ها و در جهت  تبعات  فعالیتهای عمدتا در جهت کنترل  منجیل، 
بازسازی بعد از رویداد انجام داده اند ولی هم این نوع فعالیتها و هم فعالیتهای 
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پیشگیرانه همگی ناقص و البته محدود بوده اند. ایجد سامان مدیریت بحران 
کشور و سازمان پیشگیری و مدیریت بحران در شهر داری ها از جمله این 
از زلزله  از  بعد  برنامه های بهسازی و مقاومسازی عمدتا  تمهیدات است.  
های مهمی مانند زلزله 1382 بم مطرح و پیگیری ده و البته پس از مدتی به 
صورت کم فروغ و کم توان ادامه یافته اند. اخیرا در طی ماه گذشته تصویب 
نقشه پهنه های گسلی پایتخت در شورای عالی شهرسازی ، گامی به پیش 
در جهت رعایت ضوابط ویژه ساخت و ساز در حریم  گسل های فعال بود. 
این نقشه های تهیه شده مانند هر نقشه دیگری می تواند در آینده با مطالعات 
دقیقتر تکمیل و بهتر شود.  ولی در شرایطی که به دلیل )بهانه!( عدم وجود 
نقشه قانونی از  گسلها ، عمال هرنوع ساخت ساختمان با هر نوع ارتفاعی در 
همه جای پهنه شهری تهران و پیرامون ممکن بوده است، و کیفیت ساخت 
و ساز، نوع کاربری و محدودیت بلندمرتبه سازی نیز در هیچ فرآیند قانونی و 
سخت گیرانه ای کنترل نشده و عمال شهرسازی و توسعه شهری در حریم 
پهنه گسلهای فعال شهر تهران به صورت شتابان به ویژه در 50 سال اخیر 
دنبال شده است، این کار تالشی است که با تایید کارگروه تخصصی زلزله و 
زمین لغزش الیه های زمین شورای هماهنگی مدیریت بحران کشور، صورت 
گرفته و قابل ستایش است . می توان گفت که  تالشهای پژوهشگران مراکز 
علمی کشور مانند پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله ، مرکز 
تحقیقات راه مسکن و شهرسازی ، سازمان زمین شناسی کشور و سازمان 
پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران ،  عمال به سرمنزلی اولیه رسیده 
است. اکنون با تصویب نقشه مذبور در شورای عالی معماری و شهرسازی  
با محدودیتی  در شهرتهران  توسعه همچنان شتابان  این  رود که  امید می 
قانونی مواجه شود. از این پس می توان با بازنگری در طرح تفصیلی برای 
توسعه تهران، در مورد اصالح کاربری های اراضی در محدوده شهری تهران 
و پیرامون با انجام بررسی های دقیق کارشناسی و تهیه نقشه های با کیفیت 
باال، و تهیه و تالش در جهت تصویب قانونهای ویژه ضوابط ویژه ساخت و 

ساز در حریم گسلها، گام های مثبت بعدی را سامان داد.
دکتر ناطقی الهی: در رابطه با سؤال سوم ، دقیقا، در  این زلزله دیدیم 
و  مسئولین  مردم،  از  رفتاری  فاجعه ی  چه  باشیم  نداشته  اموزش  اگر  که 
حتی متخصصین رو  مي توانیم شاهد باشیم. بعد از این تکان هم فضایی 
این  گفتند  عده ای  کند.  اعالم  رو  خودش  ادعاهای  هرکس  که  شد  ایجاد 
بلند  ساختمان های  مقاوم اند،  غیر  ساختمان ها  آن  و  مقاوم اند  ساختمان ها 

خوب اند یا ساختمانهاي کوتاه امن اند و ...ازنظر حقیر که همیشه، در سخنراني 
پایینی  بسیار  تاب آوری  ما  شده ام  یادآور  خودم  مقاله های  و  مصاحبه ها  ها، 
داریم. یعنی تقریباً اگر بدون تعارف بگویم، باید اذعان داشت که ما در برابر 
 7 باالی  می کنیم  فرض  ما  که  تهران  بزرگ  نه  حتی  بزرگ،  ها ی  زلزله 
بحران زایی  شرایط  بسیار  و  آسیب پذیر  بسیار  هم،  کوچک  زلزله های  باشد، 
در  که  ریشتري   5.2 تکان  یک  با  دیدید،  رو  نمونه اش  داشت.  خواهیم  رو 
تجربه  را  وحشتي  چه  مردم  که  نمودید  مشاهده  کردید  احساس  تهران 
 . نداشتند  گفتن  برای  چیزی  حقیقت  در  مسئولین  و  متخصصین   کردند. 
 نباید نشست و اقداماتی رو انجام نداد و فرض کرد که حاال ما می توانیم در 
نیست،  این که درست  نه  باشیم،  داشته  بحران  زلزله، سیستم مدیریت  برابر 
ببینید باید یک سري اقداماتی انجام شود متأسفانه نگرش سیستم بحران ما 
این است که یک اتفاقی بیفتد، حاال برویم امدادرسانی کنیم. ، ولی این درست 
نیست. ما تمام اقدامات را از قبل باید انجام بدهیم و بعدازاینکه زلزله رخ داد، 
حاال  براساس اطالعاتی که از قبل داشتیم و سناریوهایی محتمل براساس 
 آنها بیایم برنامه هاي بحران  را ساماندهی کنیم. در این صورت است که 
 مثل بقیه ی کشورهای دنیا می توانیم عملکرد مثبتی را فرض کنیم. متأسفانه 
مدیریت  مسئله  به  هنوز  ما  نگرش  است،  ناصحیحي  نگرش  ما  نگرش 
بین نگرش سازمان مدیریت بحران  تفاوتی  یعنی هیچ  نیست،  بروز  بحران 
نحوه  این  لذا  ندارد.  وجود  می کنم  فکر  من  با هالل احمر  حال حاضر  در  ما 
عملکرد باید تغییر پیدا کند. ما باید نقاط ضعف و نقاط آسیب پذیر را شناسایي 
 کنیم.. من همیشه یادآوري نمودم دو  اولویت برای شهرهای ما وجود دارد.
زلزله  برابر  در  هامون  روستا  و  شهرها  آسیب پذیری های  تعیین    - 1 
کردن  درگیر  راستای  در  الزم  اقدامات  انجام  و  مقاوم سازی  به  شروع   - 2
قبیل.  این  از  مسائلی  و  آموزشی  مسائل  با  مردم  آشنایی   ، مردم   خود 
برابر یک زلزله بدون   در شرایط فعلی، تقریباً می شود گفت شهر تهران در 
نماید.  ایجاد  را  عظیمي  آتش-سوزی  می تواند  که  زلزله ای  است.  ایمنی 
می تواند بسیاری مشکالت در شبکه گاز، آب و برق و مسائل عدیده ای را برای 
شهر تحمیل کند. یعنی عماًل اگر یک زلزله قابل توجهی در این پهنه رخ دهد 
نمی شود گفت دیگر شهری باقی  خواهد ماند. درحالی که اگر هم باقی بماند 
بیشتر آسیب دیده و از بین رفته و بقیه اش هم دیگر قابل سکونت نمی باشد. 
لذا نگرش را باید تغییر دهیم. مسئوالن باید بودجه اختصاص دهند، و در این 
زمینه کار شود و اینکه فقط ما منتظر باشیم یک چیزی، یک اتفاقی در یک 
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پهنه ای رخ بدهد بعد برویم و کانکس ببریم. با این کارها ما به هیچ جایی 
نخواهیم رسید و کشور ایران ، کشوری نیست که بخواهیم با این سیستم 
در برابر زلزله هایش عملکرد خوبی رو داشته باشیم.. دوستان ما در ستادهای 
بحران و مقابله با بحران و هالل احمر و بقیه ی ارگان های بسیار خوب عمل 
می کنند،  ولی این نگرش باید تغییر کند و فقط به زمان بعد از بحران نباید 
بیندیشیم. می بینید در کرمانشاه همه ناراضی اند . حتی بم، بمی که ساخته 
شد بعد از سال های سال بازم مردم ناراحت اند. کار رو جدی بگیریم. بودجه 
تخصیص بدهیم، افراد متخصص درگیر بشوند، ، اآلن نگاه های متفاوت در 
دنیا درباره مدیریت سوانح و مدیریت زلزله فراوان است، تجربه های خوب در 
سراسر دنیا وجود دارد که ما می توانیم از این ها استفاده کنیم، متخصص های 
داخلی که دارای سوابق حقیقتاً ارزندهاي هستند استفاده شوند و به هرحال 
این قضیه ساماندهی بشود. در غیر این صورت داستان کرمانشاه، بم، رودبار- 
منجیل، ادامه خواهد داشت. البته این امیدواری رو من 30 سال است که دارم 
ابراز می کنم ولی حقیقتاً از ته دل اینقدر راضی نیستم از اقداماتی که انجام 

می دهیم

: خیلی متشکرم.  
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مقاالت

 دکتر مهدی زارع
* استاد پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله و عضو وابسته فرهنگستان علوم

60 سال پس از زلزله منطقه فارسینج، چقدر تاب آوریم؟
)1336/9/۲۲(

چکیده
از زمان وقوع زلزله 20 اردیبهشت 1376 در اردکول قائن تا زلزله 21 آبان 13۹6 ازگله سرپل ذهاب، زمین لرزه ای با بزرگای بیش از 7 با ژرفای کم در پوسته 
قاره ای ایران رخ نداده بود. زلزله 27 فروردین 13۹2 گشت سراوان نیز زلزله ای مربوط به پهنه فرورانش مکران بود و ژرفایی 73 کیلومتری داشت )با اکثر 
زلزله های ایران تفاوت داشت(. زلزله 13۹6 ازگله چهارده سال پس از زمین لرزه 5 دی ماه 1382 بم فرصتی برای مرور راه رفته و یادآوری این نکته شد که هنوز 
و همواره کشته شدن انسان ها در ایران حتی برای رخدادی که در ناحیه مرزی و در جائی که کانون زلزله در پهنه ای کم جمعیت قرار دارد، متاسفانه امری عادی 
است. فاجعه آن هنگامی است که ببینیم برپایه برآورد های اولیه، حدود 70 تن از کشته های زلزله ازگله در بناهایی کشته شدند که در دهه اخیر ساخته شده اند. این 
موضوع نشان دهنده عمق فاجعه اخالقی و انسانی برای کشوری است که از 1343 با نوشته شدن اولین پیش نویس آئین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله، 
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زلزله ازگله کرمانشاه)1396/08/۲1(
آبان   21 زمین لرزه  زلزله زده  منطقه  از  شده  انجام  بازدیدهای  براساس 
13۹6 ازگله کرمانشاه با بزرگای گشتاوری 7/3، در محل هایی که شاهد 
بین  یا روستاهای  ازگله، سرپل ذهاب  زیادی هستیم -مانند  خرابی های 
کرده  رعایت  را  مهندسی  حداقل های  که  ساختمان هایی  مناطق-  این 
در  به ویژه  خرابی ها  دیده اند. گسترش  آسیب کمی  یا  مانده  سالم  بودند، 
تازه ساز که  و سایر ساختمان های   ،)1 مسکن مهر سرپل ذهاب )شکل 
ویران شده اند، عالوه بر اینکه در معرض یک زلزله شدید با بزرگای 7/3 و 
در نزدیکی پهنه گسل اصلی قرار گرفته اند، با کیفیت بد ساخت این بناها 
مرتبط است. حدود 100 نفر از 250 نفر کشته شدگان شهر سرپل ذهاب 
)شمارش شده در 6 روز اول بعد از رخداد(، مربوط به ساکنان مسکن مهر 

است و بقیه در سایر بناهای بعضًا نوساز ویران شده اند.
عالوه بر کیفیت بد ساخت، گسترش تخریب به محل ساختمان ها نیز 
بستگی دارد. واحدهایی که در سرپل ذهاب آسیب جدی دیده اند، بر روی 
زمین های کشاورزی ساخته شده اند )شکل 2(. به نظر می رسد، اثر خاک 
نرم و سطح آب زیرزمینی باال باعث شده که شدت امواج در سطح زمین 
بیشتر شده و این بناها خسارت بیشتری را متحمل شوند. عامل تأثیرگذار 
مؤلفه حرکت شدید عمود  ایجاد  و  نزدیک گسل  اثر حوزه  دیگر، مساله 
کانون  از  گسل  گسیختگی  گسترش  راستای  یعنی  است؛  بوده  گسل  بر 
عمود  جابجایی شدید  ایجاد یک  باعث  که  بوده  ذهاب  به سمت سرپل 
بر گسل )با روند تقریبًا شمالی-جنوبی( شده است و این پدیده ای است 
به صورت  می توان  را  می گوئیم. جهت پذیری  “جهت پذیری”  آن  به  که 
ایجاد مولفه جابجایی شدید عمود بر راستای گسل در اثر گسترش جبهه 
گسیختگی در جهت عمود بر گسل و مشاهده بیشترین اثر این نوع تشدید 

در نزدیکی پهنه گسله توضیح داد. طبیعتًا بی کیفیت بودن ساختمان ها هم 
در مسکن مهر و هم دیگر ساختمان های نوساز، در کنار اثر خاک نرم و 
پدیده جهت پذیری نیز اثرگذار بوده اند. اثر توپوگرافی، یعنی تشدید امواج 
لرزه ای زلزله در لبه ی قله ها و پاشنه های تپه ها و دره ها، در روستاهایی 
که در لبه ارتفاعات یا بر روی تپه ها قرار دارند، از دالیل خرابی های نسبتا 
گسترده تر به ویژه در روستاهای امام عباس کوئیک در شمال سرپل ذهاب 
بوده اند. طبیعتًا علت اولیه بروز زلزله 7/3 ریشتری در منطقه، وجود زمین 

توسط استاد مهندس علی اکبر معین فر، سابقه بیش از نیم قرن در مهندسی زلزله و آئین نامه زلزله دارد، و از معدود کشورهای دنیاست که آئین نامه زلزله اش )استاندارد 
2800( مصوبه هیئت وزیران )در سال 1367( را داراست. گرچه آئین نامه 2800 قبل از رخداد زلزله 31 خرداد 136۹ منجیل وجود داشت، ولی بعد از آن زلزله، نیاز به 
جدی گرفتن آن به صورت وسیع در جامعه حس شد. البته باید اشاره کرد که چنین اتفاقی در مورد زلزله 1382 بم در مورد جدی شدن مساله مقاوم سازی و بهسازی 
لرزه ای بافت های فرسوده و زیرساخت های مهم کشور رخ داد، به طوری که برنامه بهسازی و مقام سازی بیمارستان ها و مدارس و شبکه های آب و فاضالب شهرها 

مشخصاً بعد از زلزله 1382 بم با جدیت بیشتری پیگیری شد. 
 کلیدواژگان: زلزله، گسلش، فارسینج، تاب آوری

شکل 1. خرابی های شدید در ساختمان های نوساز مسکن مهر سرپل ذهاب
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ساخت فعال و نزدیک بودن این منطقه به پهنه گسله بوده است؛ اما آیا 
ساختمان ها باید در زلزله ای با بزرگای 7/3 در عمق 23 کیلومتری به این 
شدت آسیب ببینند؟ در پاسخ باید گفت، اگر استانداردهای حداقلی ساخت 
نفر می رسید، و در  از 50  به کمتر  تلفات  رعایت می شد، چه بسا میزان 

نهایت، عماًل کسی نباید در چنین رخدادی کشته شود.
انتظار می رود شاهد پس لرزه های قابل مالحظه ای در منطقه تا چند ماه 
یا حتی سال آینده باشیم. باید توجه داشت که فالت ایران به عنوان یک 
برخورد قاره ای جوان تعریف می شود که پوسته آن در معرض فشارهای 
تکتونیکی از طرف ورقه های مجاور خود قرار دارد و این فشارها هرساله 
این  می شوند.  ایران  فالت  پوسته  شدن  کوتاه تر  و  تغییرشکل  موجب 
تغییرشکل، به طور همگن در ایران توزیع نشده و عمدتًا در کمربندهای 
اصلی مثل زاگرس، البرز، کپه داغ و در طول گسل های راستالغز طوالنی 
که بلوک های وسیع و لرزه خیز مانند ایران مرکزی، آذربایجان و دریای 
مازندران را احاطه کرده، متمرکز شده است )جکسون و همکاران، 1۹۹5؛ 
نتیجه  در  )و  تغییرشکل  این  نرخ  بنابراین،   .)1۹۹۹ ییتس،  و  بربریان 
نرخ  به طوری که  است؛  متفاوت  ما  در جاهای مختلف کشور  لرزه خیزی( 
تغییر شکل در پهنه فرورانش مکران حدود 2±1۹/5 میلی متر در سال، 
در کپه داغ حدود 2±6/5 میلی متر در سال، در البرز و زاگرس )در محدوده 
طول جغرافیایی تهران( به ترتیب است 2±8 و 2±6/5 میلی متر در سال 

و در بلوک ایران مرکزی دگرشکلی داخلی کم تر از 2 میلی متر در سال 
شکل  تغییر  این  از  بخشی  همواره   .)2004 همکاران،  و  )ورنانت  است 
)به طورمتوسط حدود 10%( به صورت زمین لرزه رخ داده و در آینده هم 
این وضعیت برقرار خواهد بود. بنابراین، کوتاه شدن پوسته زمین در فالت 
ایران همیشه رخ می دهد و مسأله جدیدی نیست که به خاطر آن، زلزله 

اخیر در کرمانشاه روی داده باشد.
زلزله بم؛ چه آموختیم؟ )138۲/10/5(

پانزده سال بعد از زلزله 5 دی ماه 1382 بم همچنان این بحث که آیا 
یا نه، در محافل فنی و  ساخت و ساز در نزدیکی گسل خطرناک است 
از  شواهدی  به  استناد  با  پژوهشگران  بعضی  است.  روز  بحث  تخصصی 
ویران نشدن بعضی ساختمان ها در لبه یا بر روی گسل های زمین لرزه ای 
ایزمیت  زلزله  )مثال  گذشته  زلزله های  در  زمین  در  گسیختگی  دلیل  به 
ساختن  که  می کنند  استناد  ایران(  در   1۹۹0 منجیل  یا  ترکیه،   1۹۹۹
ساختمان بر روی گسل های فعال و لرزه زا الزامًا موجب ویرانی ساختمان 
در اثر گسیختگی در پهنه گسله نمی تواند باشد. بعضی دیگر از مهندسان 
و متخصصان نیز استدالل می کنند که با در نظر گرفتن مالحظات تحلیل 
خطر زلزله و بیشینه شتاب و همچنین رعایت آئین نامه زلزله و همچنین 
گسل های  روی  حتی  هرجا  در  ساختمان  ساخت  ساختگاه،  ویژه  مطالعه 
فعال و لرزه زا امکان پذیر است و با این استدالل حتی اگر برج سازی هم 
روی گسل شمال تهران و گسل شمال تبریز اتفاق بیافتد )یا اتفاق افتاده 

باشد( کامال عادی و بالمانع است!
زلزله بم نشان داد که ساخت و ساز و گسترش شهرهای ایران نزدیک 
پهنه گسله می تواند به فاجعه ای در حد زلزله بم یا بیش از آن منجر شود. 
گذاشت  جای  به  جانی  تلفات  نفر   26.271 بم  زلزله  رسمی،  آمار  طبق 
)25% جمعیت ساکن در بم در آن زمان کشته شدند(. از نظر شدت خرابی 
و میزان خسارت، زلزله بم با حدود 1 میلیارد دالر خسارت، جایگاه دوم را 
بعد از زلزله 31 خرداد 136۹ منجیل )با حدود 1/8 میلیارد دالر خسارت( 
دارد. خسارت های زلزله بم در محدوده نزدیک گسل بم )سوی شرقی و 
شمال شرق شهر( بسیار بیش از بخش های غربی آن بود. زلزله بم نماد 
واضع خرابتر شدن نواحی نزدیک گسل به نسبت نواحی دور از آن حتی 
در شهر کوچکی مانند بم بود )شکل 3(. تا قبل از زلزله بم، وقتی در مورد 
داده می شد، شاهدی  تبریز هشدار  و  تهران  در  و ساز  ممنوعیت ساخت 

شکل ۲. ساخت و ساز در زمین های کشاورزی و بر روی خاک نرم مستعد پدیده تشدید
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امروزی در ایران برای آن قابل ارائه نبود. حریم گسل برای گسل بم با 
و  به سوی شرق  به طول گسل و قطعات آن حدود یک کیلومتر  توجه 
در همان سال 1383-1382  می باشد.  به سوی غرب  کیلومتر   2 حدود 
توصیه شد که در بازسازی و توسعه آینده شهر بم چنین محدوده ای صرفًا 

به توسعه فضای سبز )پارک، زمین ورزشی و…( اختصاص یابد.
اینکه با به کارگیری آئین نامه ها یا مطالعات ویژه ساختگاه حتی می توان 
بر روی گسل فعال برج درست کرد، مغلطه و نادیده گرفتن واقعیت است. 
زلزله 1382 بم نشان داد که ساخت و ساز بر فراز و در حریم گسل های 
محل  در  مستقیم  گسیختگی  احتمال  دلیل  به  فقط  -نه  بزرگ  و  اصلی 
عبور گسل، بلکه به دلیل اینکه در نزدیکی گسل های بزرگ امکان بروز 
وجود  تلفات  و  خسارت ها  تشدید  نتیجه  در  و  شدید  بسیار  جنبش های 
اثرات  بروز  به صورت  بم  زلزله  در  که  چیزی  گردد.  محدود  باید  دارد- 
حوزه نزدیک گسل و تکان های بسیار شدید در راستای قائم )در جهت 
باال و پایین( )شکل 4( و در راستای افقی در جهت عمود بر گسل بروز 
کرد. بنابراین، ساخت بنا “بر روی” پهنه گسل فعال در آئین نامه های مهم 
آئین نامه  و  کالیفرنیا  AP در  آئین نامه  )نظیر  لرزه خیز  دنیا در کشورهای 
و  بناهای معمولی  تا  توصیه شده  و ممنوع شده و حداقل  منع  نیوزیلند( 
از تجمع و  ساختمان های یک یا دو طبقه امکان ساخت داشته باشند و 

انبوه سازی باید به هر طریق ممکن اجتناب شود.
مسأله حوزه نزدیک گسل

ویژگی های دامنه و محتوای فرکانسی امواج زلزله برای ساختگاه های 
است.  متفاوت  آن  از  دور  فواصل  و  به گسل ها  نزدیک  فواصل  در  واقع 
به طورمعمول، ساختگاه های در فواصل کم تر از 15-20 کیلومتر از گسل 
قلمداد  گسل  نزدیک  حوزه  محدوده های  به عنوان  زمین لرزه،  مسبب 
و  هوانگ  2007؛  کرنل،  و  لوکو  2005؛  همکاران،  و  )هووارد  می شوند 
زمان  دارای  معمواًل  نزدیک  حوزه  شتاب نگاشت های   .)2008 همکاران، 
شتاب  صورتیکه  در  دارند،  بزرگی  قائم  مؤلفه  و  بوده  کوچکتری  جنبش 
قائم  مولفه  و  بوده  بیش تری  زمان جنبش  دارای  دور  نگاشت های حوزه 

آن ها معمواًل ناچیز است. 
در ساخت ساختمان بلندمرتبه و برج در حوزه نزدیک گسل فعال باید 
امکان  بر  زمین لرزه، عالوه  نواحی در هنگام یک  این  در  توجه کرد که 
بسیار  تکان های  ایجاد  احتمال  زمین،  سطح  در  مستقیم  گسیختگی 
پذیری  جهت  پدیده  اثر  در   - بلند  زمانی  دوره  پالس های  اثر  در  شدید 
“پله  پدیده  و  زمین لرزه،  گسل  نزدیکی  در  زمین لرزه  رخداد  هنگام  در 
تجربیات  دارد.  وجود  گسیختگی  روی صفحه  بر  به ویژه  )فلینج(  پرش” 
قبلی در زمین لرزه هایی که در ایران )زلزله 1382 بم(، ترکیه )زلزله های 
آمریکا  کوبه(،   1373 )زلزله  ژاپن   ،)1378 سال  در  دوزجه  و  ایزمیت  شکل 3. حریم گسل بم در مجاورت نواحی شرقی شهر بم و شاخه فرعی 

آن )حدود 4 کیلومتری غرب گسل اصلی(

شکل 4. تغییرمکان قائم شدید و تخریب طبقه اول یک مجتمع در 
شهر بم
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در  همگی  نورث ریج   1372 و  لندرز   1371 لوماپریتا،   1368 )زلزله های 
چین  چرچ(،  کرایست   138۹ )زمین لرزه های  نیوزیلند  کالیفرنیا(،  ایالت 
بزرگای  با   13۹6-8-21( ذهاب  سرپل  ازگله  و  ونچوان(   1378 )زلزله 
7/3( رخ داده و جنبش در نزدیکی گسل در دستگاه های شتابنگاری ثبت 
شده است، نشان از آن دارد که پالس های تغییرمکان و تکان های شدید 
در هنگام رخداد زمین لرزه با پریودهای طبیعی حدود 0/5 تا 2 ثانیه در 
موارد متعددی ثبت و تجربه شده و اهل فن می دانند که این پریود های 
تا   5 نوسان در ساختمان های حدود  پریود های طبیعی  با  طبیعی مطابق 
20 طبقه است. بنابراین علم موجود به ما حکم می کند که هرنوع احداث 
ساختمان بلند و توسعه شهر- به ویژه انبوه سازی و برج سازی- در چنین 
نواحی بدون شک به توسعه مناطق با ریسک باال می افزاید. وجود تغییرات 
پردیس  آنچه در شهر  نظیر  ویژه  به  بلندی(،  و  )پستی  توپوگرافی  شدید 
دیده میشود، به احتمال تشدید امواج زمین لرزه احتمالی در این مرزهای 
توپوگرافی در پای دامنه ها می انجامد. تشدید امواج در اثر تغییرات پستی 
ازگله  اخیر  زلزله  در  آنچه  )نظیر  و دست  کوه  بین  مرزهای  در  بلندی  و 
سرپل ذهاب دیدیم( بدون شک تشدید کننده خرابی ها خواهد بود. در شهر 
نشده  آموخته  درستی  به   1382 زلزله  درس  که  می رسد  نظر  به  نیز  بم 
است: بررسی پایه مشاهده میدانی و بررسی بیش از هزار تصویر از آسمان 
و  ساخت  از  حاکی   13۹4 و   13۹2 و   1383  ،1382 سال های  طی  بم 
افتگاه گسل بم است.  نزدیکی  ساز جدید در بخش های شرقی شهر در 
در حالی که هر نوع توسعه شهر بم به سمت شرق و ساخت و ساز در 
محدوده حریم گسل بم – در نزدیکی افتگاه گسل بم- اشتباه است و به 
باال بردن ریسک زلزله در شهر بم در اثر هر جنبایی مشابه زلزله 1382 
بم در گسل بم در آینده و برای ساکنان پهنه های پر خطر در محل گسله 

بم منجر خواهد شد.

یک بررسی موردی: شهر جدید پردیس در نزدیکی گسل 
مشا 

آبیک-فیروزکوه  گسل  هم چنین  و  فشم  مشا-  راندگی  که  مشا  گسل 
نیز نامیده شده است، از شهر مشا در 5 کیلومتری شمال شهر دماوند در 
انتهای شرقی گسل مشا در ناحیه فیروزکوه  استان تهران عبور می کند. 
از زمستان 88 تا بهمن 8۹ و سپس به تناوب در سال های بعد )مثال در 
شهریور ۹4( زمین لرزه های کوچک تا متوسط نشان داده است. در خود 

بزرگای  با  زمین لرزه ای   13۹6/0۹/0۹ شنبه  پنج  نیمه شب  در  مشا  شهر 
3/8 در اثر جنبا شدن گسل مشا موجب شد تا در نیمه شب بسیاری از 
ساکنان مشا از خواب برخیزند. گسل مشا در دامنه جنوبی کوه های البرز 
با  گسله  پهنه  به صورت  و  است  به سمت شمال  آن  و شیب  دارد  قرار 
پهنای حدود 10 کیلومتر و با طول تقریبی 180 کیلومتر از حدود آبیک در 
غرب تهران شروع شده و پس از عبور از شمال تهران )در شمال فشم(، 
به فیروزکوه می رسد. از فیروزکوه به سوی شمال شرق روند گسله دیگری 
به نام گسل فیروزکوه به طول حدود 220 کیلومتر به طرف شمال دامغان 
و شاهرود ادامه می یابد. در روستای کالن در حوالی لواسان )شمال شرق 
تهران(، گسل مشا با گسل شمال تهران تالقی پیدا می کند. ایجاد دریاچه 
تاریخی 1665 در  زلزله  با وقوع  زیاد  به  احتمال  تار دماوند  زمین لغزشی 
دوران صفویه )با بزرگای تخمینی  6/5 و شدت VII( مرتبط بوده است. 
میزان لغزش افقی امتدادلغز چپگرد بین 2 تا 4/5 میلی متر در سال و به 
حدود 4 میلی متر در سال به صورت قائم رخ می دهد. بر پایه سرشماری 
سال 13۹5، شهرستان دماوند با حدود 125 هزار جمعیت، پردیس با 170 
هزار جمعیت، شمیرانات با 47 هزار و فیروزکوه با 34 هزار نفر جمعیت 
جمعیتی  )جمعًا  مشا  گسل  کیلومتری   10 از  کمتر  فاصله  با  محدوده  در 
بالغ بر 376 هزار نفر( در محدوده گسله مشا زندگی می کنند. ضمنًا در 
محدوده 30 کیلومتری این گسل  جمعیتی بالغ بر 10/5 میلیون نفر در 
استان تهران و 2 میلیون و پانصد و شصت هزار نفر در استان البرز زندگی 

می کنند )جمعًا جمعیتی بالغ بر سیزده میلیون نفر(.    
توسعه شهر جدید پردیس در شرق استان تهران به تدریج از سال 1372 
این شهر جمعیتی 150 هزار نفری  برای  اولین طرح جامع  آغاز شد. در 
در  تفصیلی  اولین طرح  در  گرفته شد.  نظر  در  آن  برای  در سال 1374 
سال 1383 جمعیت 168 هزار نفر و در آخرین طرح جامع در سال 1384 
جمعیت 200 هزار نفری برای پردیس لحاظ شد. ساخت و ساز در پردیس 
از ابتدای دهه هشتاد رشدی شتابان به خود گرفت. شهر پردیس  دارای 
11 فاز است که حدود ۹ فاز آن مسکونی -  توریستی - تفریحی و 2 
تهران- رودهن( تحقیقاتی  راه  آزاد  )فازهای 6 و 7 در جنوب  فاز دیگر 
– مخابراتی- دانشگاهی است، که پارک فناوری پردیس و دانشگاه آزاد 
شرکت  است.  شده  احداث  محدوده  آن  در  اکنون  هم  پردیس  اسالمی 
عمران شهر جدید پردیس متولی ساخت حدود 82 هزار واحد مسکونی 
حدود  که  است  پردیس  شهر  سطح  در   8۹ سال  ابتدای  از  مهر  مسکن 
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از سال  پروژه که  مابقی  از سال ۹2 تحویل شد و  تا قبل  7 هزار واحد 
13۹1 آغاز شده و به تدریج تا سال ۹5 تحویل شده است. بدیهی است 
می توان برآورد نمود که جمعیتی بالغ بر 330 تا 350 هزار نفر در صورت 
برنامه ریزی شده در واحدهای مسکن مهر زندگی  استقرار همه ساکنان 
قباًل  آنچه که  براساس  آن(.  برابر جمعیت کنونی   3 )حدود  خواهند کرد 
در زمین لرزه های 13۹1 ورزقان با بزرگای 6/4 و 13۹3 مورموری ایالم 
با بزرگای 6/0 و هم چنین زمین لرزه اخیر ۹6/08/21 ازگله سرپل ذهاب 
زیاد  تخریب  و  دیدیم  مهر  مسکن  بد  عملکرد  مورد  در   7/3 بزرگای  با 
سازهاي  و  ساخت  مورد  در  می توان  بودیم،  شاهد  بناهایی  چنین  در  را 
جدید مسکن مهر در شهر جدید پردیس که در معرض تهدید زلزله هاي 
بزرگ هم قرار دارد، درمورد یک خطر جدي براي ساکنان ابراز نگرانی 
کرد. ساکناني که نه در بافت نوساز بلکه در بافت فرسوده جدید ساکن 
مي شوند؛ در ساختمان هایي که بیشتر، اتالف منابع و سرمایه ملي است. 
وزیر راه و شهرسازی در بهمن ۹5 اعالم کرد در جریان توسعه شهرک 

در  یا  احداث شده  15 طبقه  و   10 بلوک ساختمانی  پردیس 31۹  جدید 
دست احداث داریم، که این ساختمان ها از نظر ایمنی همانند ساختمان 

پالسکو هستند.  
موقعیت شهر پردیس در 10 کیلومتری جنوب روستای کالن در محل 
تالقی دو گسل فعال )مشا و شمال تهران( در استان تهران و عمال در 
نواحی  5(. چنین  )شکل  است  جانمایی شده  دو گسل  نزدیک هر  حوزه 
زمین لرزه  هر  در  گسیختگی  کاندید  عنوان  به  باالتری  احتمال  تالقی 
محتمل بعدی هستند. در این گستره، حدود 187 سال است که زمین لرزه 
مهمی رخ نداده است )آخرین رخداد مهم مربوط به زلزله 1830 دماوند 
شمیرانات است(. با توجه به رخداد هر دویست سال یک زمین لرزه اصلی 
بارگذاری جمعیتی  نحوه  به  توجه  محدوده  این  در   )7 بزرگای حدود  )با 
در گستره استان تهران و البرز و همچنین محل هایی که برای بارگذاری 
جمعیتی انتخاب می شود بسیار مهم است. جمعیت بیشتر در معرض خطر 
به معنی در معرض بودن باالتر و در نتیجه ریسک باالتر خواهد بود. شهر 

شکل 5. جانمایی  شهر پردیس در 10 کیلومتری جنوب روستای کالن )محل تالقی دو گسل فعال مشا و شمال تهران( و در حوزه نزدیک هر دو گسل
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دو گسل فعال و مهم در شمال شرق تهران )گسل شمال تهران و گسل 
در  زمین لرزه  وقوع  در صورت  دارد.  قرار  کالن  روستای  محل  در  مشا( 
بومهن،  پردیس،  ساکنان  نفری  میلیون  یک  حدود  جمعیت  پهنه،  این 
رودهن و پیرامون آن در نزدیک ترین فاصله به کانون چنین زمین لرزه ای 

خواهند بود.
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تهران و شهر های پیرامونی آن مانند پردیس و پرند همچنان از جذابترین 
جاهای کشور برای مهاجرت هستند. شرق و جنوب شرق تهران کانونی 
برای مهاجرت مهاجران از روستاها و شهرهای دچار خشکسالی شده از 
استان های خراسان، کرمان، سیستان و بلوچستان و همچنین حدود 500 
هزار نفر مهاجر ثبت نشده ولی برآورد شده افغان است. کانون های مدرن 
جمعیتی که در سایت های دولت های پیشین طراحی و اجرا شدند )مانند 
شهر جدید پردیس در 17 کیلومتری شرق تهران و شهر جدید پرند در 
33 کیلومتری جنوب غرب تهران( عمال با هر دو چالش  »ریسک زلزله« 

و »کمبود آب« مواجه اند.
جمع بندی

کشور ما ایران، به دلیل قرارگیری در ناحیه فعال لرزه زمین ساختی، وقوع 
زلزله هایی با بزرگای زیاد و عمق کم و تمرکز جمعیت در کالن شهرها، 
به عنوان منطقه ای خطرناک به لحاظ خطر و ریسک زمین لرزه محسوب 
روستای  در   7/1 بزرگای  به  زمین لرزه ای   ،1336 آذر   22 در  می شود. 
فارسینج کرمانشاه رخ داد که حدود 1100 کشته داشت، حال بعد از 60 
سال، در رخداد زلزله 21 آبان 13۹6 ازگله سرپل ذهاب در نزدیکی همان 
منطقه، حدود 620 کشته داریم که 400 نفر از آن ها در ساختمان های 10 
و 15 سال ساخت جان خود را از دست داده اند. عالوه بر کیفیت بد ساخت 
از دالیل تلفات جانی زیاد در این ساختمان ها،  مسکن های نوساز، یکی 
ساخت این سازه ها وسط زمین های کشاورزی است که خاک نرم و سطح 
آب زیرزمینی باال موجب تشدید امواج و تخریب شدید ساختمان ها شده 
است. همچنین توپوگرافی زمین، اثرات حوزه نزدیک گسل و تکان های 
خیلی شدید، باعث تخریب بیشتر این ساختمان ها نسبت به دیگر سازه ها 
و در نتیجه تلفات بیشتر شده است. تخریب ساختمان ها در حوزه نزدیک 
که  است  آن  نشان دهنده  که  شد  مشاهده  نیز  بم  زلزله  رخداد  در  گسل 
می تواند  گسله  پهنه  نزدیک  ایران  شهرهای  گسترش  و  ساز  و  ساخت 
باتوجه به چنین  از آن منجر شود.  یا بیش  به فاجعه ای در حد زلزله بم 
وضعیتی، بایستی به توسعه شهرها در نزدیکی گسل های مهم دقت کرد. 
مجاورت  در  اینکه  بر  عالوه  پردیس  جدید  شهر  محل  مثال،  به عنوان 
سکونت  دلیل  )به  اجتماعی  نابسامانی های  انواع  معرض  در  و  بومهن 
جمعیت عمدتا مهاجر و حاشیه نشین و به شدت غیرهمگن از نظر قومی 
و اقتصادی…( است، در فاصله 10 کیلومتری )در حوزه نزدیک( تالقی 
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نخستین سالگرد زمین لرزه 5,۲ مالرد تهران  و نگاهی دوباره بر آن 
)زلزله ۲9 آذرماه 1396(

 دکتر علی بیت اللهی
عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن  و شهرسازی

 مهندس مجتبی بصیری
 مهندس هادی جراحی

1- معرفی زلزله
یکسال پیش در چنین ایامی، در 2۹ آذر ماه 13۹6 زمین لرزه ای با بزرگی 
روز  ساعت 23:27:37  در  تهران  استان  مالرد  غربی  کیلومتری  در 3   5.2
چهارشنبه رخ داد. فضای رخداد این زمین لرزه، ناشی از زمین لرزه مهیب 7.3 
ازگله کرمانشاه) 21 آبان ماه 13۹6( با 621 نفر کشته و ویرانی های گسترده 
آن، بطور ملموسی به اخبار و رویدادهای لرزه ای و حواشی آن حساس شده 

بود. 
زلزله مالرد بنا به گزارش مرکز لرزه نگاری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه 
تهران، در مختصات 35.675 عرض و 50.۹50 طول جغرافیائی و در عمق 

12.8 کیلومتری رخ داد. 
مرکز زلزله در 43 کیلومتری از محدوده مرکزی شهر تهران و غرب آن، 
شکل1- موقعیت رومرکز زلزله نسبت به مراکز جمعیتی اطراف22 کیلومتری شمال غرب نسیم شهر، 18 کیلومتری جنوب کرج، و 13.8 
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کیلومتری جنوب شرق ماهدشت واقع شده است)شکل1(.
در این زمین لرزه طبق گزارش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
117 نفر به مراکز درمانی مراجعه که از این تعداد 48 نفر بستری و 2 نفر 
)بانوی 70 ساله در اثر سکته قلبی و دختری 10 ساله در اثر استرس زیاد( 
فوت کردند. 13 نفر مراجعه کنندگان به مراکز درمانی از استان مرکزی، 51 
نفر از استان تهران، 52 نفر از استان البرز و یک نفر هم از استان قزوین بودند 

)این آمار تا ساعت 10 صبح فردای شب زلزله بطور رسمی اعالم شده بود(.
در این زمین لرزه خسارت سازه ای قابل مالحظه ای رخ نداد. تنها در نمای 
خارجی ساختمان های مسکن مهر مهرشهر کرج مواردی از ترک خوردگیها 
یک  در  چالوس  جاده  در   .)2 شد)شکل  گزارش  نما  ریزش  و  شکاف ها  و 
نقطه، ریزش کوه گزارش گردید و نیز اعالم شد که در چند خانه روستائی 

خسارت های جزئی نیز رخ داده است.

۲- اهمیت زلزله مالرد
مهمترین شاخص اهمیتی زلزله های تأثیرگذار نزدیکی آنها به مراکز جمعیتی 
بزرگ است. زلزله مالرد زلزله با اهمیتی بود، بدین علت که در نزدیکی دو 
کالنشهر اصلی کشور یعنی تهران و کرج واقع گردیده بود. شاید بتوان زلزله 
مالرد را محسوس ترین زمین لرزه ایران در چند سال اخیر نامید که جمعیتی 
نفر آن را حس کردند. تنها در فاصله 60 کیلومتری  در حدود 20 میلیون 
از رو مرکز زلزله، 43 شهر و 550 آبادی واقع شده است که بزرگترین آن 
پایتخت کشور می باشد. جمعیت شهری در این فاصله حدود 14 میلیون نفر 
و جمعیت آبادی ها حدود 630 هزار نفر بر اساس آمار 13۹5 مرکز آمار می 

باشد)شکل3(.

 تمامی ادارات ومراکز دولتی به جز دستگاه های خدمات رسان روزپنج شنبه 
30 آذر 13۹6 با دستور استاندار وقت تهران تعطیل اعالم گردید. این امر در 

استان های البرز و قم نیز به همین صورت بود. 
همچنین سخنگوی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران 
توسط  خیابان ها  به  با هجوم  تهران  مردم  زلزله  وقوع  دلیل  به  کرد  اعالم  شکل۲- ترک خوردگی نمای خارجی ساختمان)از گزارش سازمان زمین 

شناسی، سلیمانی و همکاران 1396(

شکل3- توزیع مراکز جمعیتی شهری و روستایی اطراف) تا فاصله 60 
کیلومتری( رومرکز زلزله مالرد
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خودروهایشان از ساعت 12 شب تا 12 ظهر حدود 15 میلیون لیتر بنزین 
است.  میزان مصرف در 24 ساعت  این  روزهای عادی  در  مصرف کردند. 
ساکنان استان البرز نیز طی 12 ساعت بعد از زلزله مالرد  بیش از سه میلیون 
اسالمشهر سه  و  کریم  رباط  در  بنزین  کردند. مصرف  بنزین مصرف  لیتر 

میلیون لیتر و در شمال شرق تهران شش میلیون لیتر بوده است.
مصرف باالی بنزین و آلودگی بیش از حد معمول روز بعد زلزله، بدلیل 
بیرون آمدن عموم مردم از منازل مسکونی خود بود و دلیل بیرون آمدن مردم 
از منازل مسکونی بطور عمده، نداشتن اعتماد به مقاومت ساختمان ها در برابر 

زلزله احتمالی آتی بود که کامال قابل درک می باشد)شکل4(.
بعد دیگر اهمیت زلزله مالرد از منظر مدیریت بحران، آزمون واقعی شهر ها 
و رفتار در برابر زلزله و نحوه مدیریت آن بود. در واقع زلزله مالرد از آن نظر 
که یک »مانور واقعی زلزله« بود دارای اهمیت فراوانی است و نکات آموزشی 

و درس های فراوانی برای یادگیری دارد. 
3- پیش لرزه های زلزله مالرد

و  نگاری  لرزه  ایستگاه های  متراکم  شبکه  وجود  اهمیت  مالرد  زلزله  در 
ای  لرزه  نشانگر  پیش  با  مالرد   5.2 لرزه  زمین  شد.  مشخص  شتابنگاری 

شاخصی همراه بود. از حدود 1 ماه پیش از وقوع زلزله، در مجاورت جنوبی 
شهر کرج و در راستائی بسوی جنوب آن، حدود 43 پیشلرزه رخ می دهد. 
هر چند در بعضی از حاالت این قبیل فوج لرزه ای منجر به رخداد زمین 
لرزه های بزرگ نمی شود، اما این بی هنجاری لرزه ای توسط مرکز لرزه 
نگاری کشوری موسسه ژئوفیزیک به مسئولین اطالع رسانی شده بود. در 
شکل 5 پراکنش خرد لرزه های جنوب شهر کرج که بعبارتی به آنها پیش 

لرزه های مالرد هم می توان اطالق نمود، نشان داده شده است.

 
4- پس لرزه های زلزله مالرد

تا یکماه پس از زلزله 5.2 مالرد، 58 پسلرزه در اطراف نقطه رومرکزی 
زلزله توسط مرکز لرزه نگاری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران ثبت گردید. 
بزرگترین پس لرزه 4.2 بوده ولی اغلب آنها بزرگی کمتری داشته اند. پراکنش 
پس لرزه ها تصور مناسبی از جهت گسیختگی گسل مسبب زمین لرزه را 
اهمیت  حائز  آنها  توزیع  الگوی  و  لرزه  نظر، پس  این  از  و  دهد  نشان می 
است. سمت وسوی پس لرزه ها بطور غالب شمالی – جنوبی می باشد )شکل 

شکل4-  بیرون آمدن مردم در شب زلزله از منازل مسکونی و ماندن در داخل 
خودروهای روشن در تهران

شکل5- پیش لرزه های زلزله مالرد در جنوب کرج از حدود یکماه پیش از وقوع زلزله 
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6( در شکل 7 نیز پیش لرزه ها و پس لرزه های محدوده کرج تا مالرد و 
جنوب غربی مالرد نشان داده شده است. شکل توزیع خرد لرزه های مرتبط 
با زلزله مالرد )رویداد های یکماهه قبل و بعد زمین لرزه 5.2( بیضوی عمود 
است. طول قطر بزرگ این بیضوی 30 کیلومتر است که تقریبی از سمت 
گسیختگی و طول گسیختگی را نشان می دهد) البته با در نظر گرفتن خطای 

مکانیابی خرد لرزه ها و برآورد شکل توزیع آنها(. 

بر اساس رابطه ولز و کوپراسمیت)شکل 8(، زمین لرزه ای با بزرگی 5.2، 
احتمال گسیختگی سطحی ایجاد شده توسط زمین لرزه با بزرگی 5.2 کم و 
اغلب غیر قابل مشاهده در سطح زمین است. بررسی های میدانی این زلزله 
نیز اثری از گسیختگی های سطحی را نشان نداده است. همان طور که ذکر 
شد، عمق کانونی زلزله بر اساس گزارش مرکز لرزه نگاری موسسه ژئوفیزیک 
دانشکاه تهران 12.8 کیلومتر برآورد شده بود که این امر احتمال گسترش 

گسیختگی در سطح زمین را نیز بمراتب کمتر می کند.
5- گسل مسبب زلزله مالرد

سازوکار اعالم شده برای زمین لرزه مالرد، راستالغز بوده است که امتداد 
گسل مسبب در دوسوی تقریبی شمالی – جنوبی و یا شرقی – غربی را 

متصور می سازد) شکل۹(.

شکل6- پس لرزه های زلزله مالرد در جنوب کرج یکماه پس از وقوع زلزله 

شکل7- پیش لرزه ها و پس لرزه های زلزله مالرد در جنوب کرج یکماه پس 
از وقوع زلزله 

شکل8- نمودار رابطه ولز-کوپراسمیت برای گسیختگی های 
سطحی بازای بزرگی زلزله ها) رابطه در نمودار درج گردیده است، 

)1975
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با  همراه  ای  ماهواره  تصویر  در   5.2 زلزله  رخداد  محدوده   10 شکل  در 
عوارض تکتونیکی شناخته شده، نظیر مسیر گسل های شمال تهران، اشتهارد 
و رباط کریم نشان داده شده است. بنظر می رسد که محدود از آن نظر که 
است،  منطقه  انتهائی گسله های شناخته شده  تجانب سوی  احتماال محل 
همانند گره تکتونیکی فعال بوده و از این منظر شایان توجه و مطالعات و 

پایش تفصیلی تری است.
 بررسی ها و مشاهدات میدانی نشان می دهد که عوارض سطحی بدلیل 
کاربری زراعی زمین، عدم وجود رخنمون ها و مواردی از این قبیل برای یافتن 
سازوکارهای تکتونیکی مسبب زلزله مالرد، دارای پیچیدگی بوده و اظهار نظر 
در خصوص گسل مسبب زلزله مالرد با ابهام همراه می سازد. شکل 11 دو 
عکس از محدوده مجاور رومرکز زلزله در مجاورت بزرگراه شهریار- بوئین 
زهرا و در مختصات اعالم شده برای رومرکز زلزله می باشد که زمین های 
هموار و کشاورزی که در بعضی از مناطق نیز با ساخت و سازهای متراکمی 

همراه شده است، را نشان می دهد.
و  صفائی  گزارش های  مالرد،  لرزه  زمین  مسبب  گسل  خصوص  در 
همکاران13۹6، سلیمانی و همکاران 13۹6، گزارش پژوهشگاه زلزله بررسی 
شد. بایستی ذکر نمود که در پهنه رومرکزی زلزله به علت وجود دشت پهناور 
آبرفتی و توسعه کشاورزی و شهرسازی، رخنمون عوارض زمین شناسی بسیار 
محدود می باشد. بعالوه، سطح زمین در طی هزاران سال سکونت انسان در 

این منطقه، دستخوش تغییرات گسترده ای گردیده است. این مسئله سبب 
شده تا نتوان شواهد گسلش فعال)در صورت وجود( را در این منطقه شناسایی 
نمود. مطالعات متعدی در این منطقه صورت گرفته است که در برخی موارد به 
وجود گسلی به نام ماهدشت-کرج اشاره دارد)سلیمانی، حسینی 1377(. آنها 
عقیده دارند که پهنه گسلی ماهدشت- جنوب کرج دارای درازای دست کم 
30 کیلومتری و راستای شرقی، شمال شرقی، غربی- جنوب غربی و شیب 
تند عمدتاً رو به جنوب- جنوب شرقی بوده و سازوکار گسله ماهدشت- جنوب 
کرج را فشاری همراه با مؤلفه راستالغز عنوان کرده اند که بنظر آنها می توان 
این گسله را ادامه شرقی گسله جنوب اشتهارد از پهنه گسلی ایپک برشمرد. 
صفائی و همکاران، ادامه امتداد گسل شمال تهران را بسوی جنوب کرج و 
مشکین دشت محتمل دانسته و با استفاده از روش های دورسنجی، نشان 

می دهند که این انگاره، دارای شواهد روسطحی نیز می باشد.
در مورد برخی از آثار سطحی که ممکن است بعنوان نماد مورفوتکتونیکی 
تفسیر شود الزم است که بررسی های تفصیلی تری صورت پذیرد، بعنوان 
مثال اختالف ارتفاع)پرتگاه نیم متری( در مرز زمین های کشاورزی منطقه 
ماهدشت که کانون سطحی زمین لرزه مالرد نیز در نزدیکی آن واقع گردیده 

)ISC( شکل9- سازوکار کانونی زلزله 5,۲ مالرد

شکل10- محدوده رومرکزی زلزله مالرد و موقعیت آن نسبت به عوارض 
تکتونیکی شناخته شده ناحیه
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است، در بررسی های صورت گرفته بر روی عکس های هوایی این منطقه 
و مقایسه بازه زمانی 4۹ ساله، مشخص می شود که پدیده مذکور، مربوط به 
فعالیت های کشاورزی بوده و در گذشته وجود خارجی نداشته است)شکل های 

12 و 13(.  

شکل 11- پوشش آبرفتی و خاک کشاورزی و ساخت و سازها در نقطه رومرکز زمین لرزه ۲9 آذر 1396 مالرد

شکل 1۲- موقعیت کانال آب در زمین های کشاورزی منطقه ماهدشت و 
اختالف ارتفاعی در دو سوی شمالی و جنوبی آن )دید به سوی غرب(

شکل 13- موقعیت رومرکز زمین لرزه مالرد. 
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تصویر  و  میالدی   1۹6۹ هوایی  عکس  در  شده  اشاره  پرتگاه  موقعیت 
ماهواره ای کوئیک برد سال 2018 میالدی نشان داده شده است.

 5.2 زلزله  سازوکار  به  توجه  با  نوشتار،  این  نگارندگان  تصور  اساس  بر 
مالرد)شکل۹(، شکل توزیع پسلرزه ها و خرد لرزه ها)شکل7(، چنین بنظر می 
رسد که گسل مسبب زلزله احتماال دارای امتداد شمالی – جنوبی یا نزدیک به 
آن و با سازوکار راستالغز است)شکل 14( و امتداد شرقی – غربی برای گسل 
مسبب زلزله مالرد با توجه به شکل توزیع پسلرزه ها واقع بینانه بنظر نمی 
رسد. این امر البته مستلزم وارسی های دقیقتری است که در روزهای پس از 
زلزله مالرد، اعالم شد که نصب تجهیزات و ایستگاه های متراکم جهت پایش 
فعالیت تکتونیکی این پهنه مهم در دستور کار قرار گرفته است ولی خروجی 

خاصی از نتایج این کار بر اساس اطالع نگارندگان ارائه نشده است. 

 
 

شکل14- پراکندگی خرد لرزه ها در گستره جنوب کرج  و پسلرزه های 
زلزله مالرد و موقعیت گسل احتمالی مسبب زلزله مالرد

6- ساخت و ساز در محدوده اطراف رومرکز زلزله مالرد
موقعیت مراکز جمعیتی در شکل 15 مجددا نشان داده شده است.  

بر اساس آمار سال 13۹5 مرکز آمار، تنها در مورد واحدهای مسکونی در 
شعاع حدود 60 کیلومتری اطراف رومرکز زلزله 5.2 مالرد می توان گفت که 
در مناطق شهری حدود 4،500،000 واحد مسکونی قرار دارد که از آن میان، 
2،400،000 واحد دارای اسکلت فلزی و 1،600،000 واحد اسکلت بتونی و 

مابقی واحدهای بنائی می باشند) حدود 500،000 واحد مسکونی(. اگر سرانه 
نفر در نظر بگیریم، حدود  را بطور متوسط 3  جمعیتی واحدهای مسکونی 
1،500،000 نفر در شعاع 60 کیلومتری مرکز زلزله مالرد، در خانه های فاقد 
اسکلت زندگی می کنند که شایان توجه جدی است، ضمن اینکه ساخت و 

سازهای اسکلت دار نیز بطور کامل مطمئن فرض نمی شوند.
در مناطق روستائی اطراف نیز حدود 184 هزار واحد مسکونی در شعاع 60 
کیلومتری واقعند که 101 هزار واحد دارای اسکلت فلزی و 22 هزار واحد 
اسکلت بتونی اند. حدود 60 هزار واحد روستائی فاقد اسکلت و از نوع بنائی، 
به %30  نزدیک  باشند)  و گل می  و خشت  با مالت سیمان  بلوک  آجر، 
واحدهای مسکونی روستائی(. چنین وضعیتی بیانگر پتانسیل باالی آسیب 

پذیری در این گستره است.
7- درس های زلزله مالرد

زلزله مالرد درنزدیکی تهران و کرج رخ داد و برای مدیریت بحران کشور، 
زلزله  از  پس  رفتارهای  و  رخدادها  بزرگنمایی  با  که  بود  واقعی  مانور  یک 
مالرد، می توانند نقاط ضعف و قوت ها را دریابند. در این نوشتار عمده توجه 
و تمرکز، مردم و افکار عمومی است، و از این منظر، مواردی که به عنوان 
سرفصل های درس زلزله مالرد قابل ارائه باشد، ذکر می گردد که امید است 

منجر به نتیجه شود.

شکل15- توزیع مراکز جمعیتی شهری و روستایی اطراف) تا فاصله 60 
کیلومتری( رومرکز زلزله مالرد
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برای  اقدامات الزم  لزوم  و  به ساختمان ها  اعتماد  1- عدم 
جلب اعتماد عمومی

مهمترین درس زلزله مالرد تهران، که در رفتار عموم مردم نیز جلوه گر 
و نمایان شد، عدم اعتماد عمومی به کیفیت ساختمان ها بود. علت اصلی 
و ساخت ساختمان های  اجرا  کیفیت  به  اعتماد  عدم  العملی،  چنین عکس 
مسکونی و نیز مصالح و بتن و فوالد بکاربرده شده در آنهاست. وقتی که 
سازه ی ساختمان بیمارستان نوسازی در اسالم آباد غرب، که به طور کلی 
باید ضوابط و مقررات محاسبه، ساخت و نظارت بسیار سختگیرانه تری نسبت 
به ساختمان های مسکونی داشته باشد، با شتاب زلزله حدود 0.1 شتاب ثقل 
آباد غرب  زلزله مبنای طراحی در شهر اسالم  )که حدود یک سوم شتاب 
خرابی  در  بتن  کیفیت  که  وقتی  بیند،  می  آسیب  جدی  بطور  است(  بوده 
کنترل  و  داشته  اساسی  نقش  آباد غرب  اسالم  ساختمان های مسکن مهر 
خاصی در این زمینه ها نیز وجود نداشته است، طبعا عموم مردم حق دارند که 
به ساختمان های مسکونی که از تیپ های مختلف بنائی و اسکلت دار، طاق 
ضربی و مصالح خشت و سیمان و بلوک هستند، اعتماد نکرده و بیرون آمدن 
در سرما و داخل خودرو ماندن را به استراحت در منزل خود ترجیح دهند. باید 
قبول کرد که این قبیل از عملکردها، گواه نامیمونی برای نهادهای مدیریتی، 
نظارتی و اجراء ساختمان در کشور است. درسی که الزم است دوباره مسئولین 
امر و بویژه عموم مردم و رسانه ها به آن توجه کنیم و یاد بگیریم ) و بنظر می 
رسد که تاکنون یاد نگرفته ایم( این است که سیستم طراحی، نظارت و اجرای 
ساختمان ها باید چنان کارآمد و مسؤولیت پذیر و پاسخگو باشند که موجبات 
اعتماد عمومی به کیفیت ساختمان ها و مقاومت آنها در برابر زلزله را موجب 
شوند. باید به ساختمان ها ) و حداقل به ساختمان هایی که منبعد ساخته 
می شوند(، گواهینامه های کیفیت و فنی داده شود، وجود سیستم کنترل و 
پایش ساختمان چه در مراحل ساخت و چه در مرحله نگهداری، امر اجتناب 
ناپذیر و نیاز ضروری کشور است. به طور حتم مردم به استناد گواهینامه ها 
و یا شناسنامه های فنی و کیفیت ساختمان، به کیفیت ساختمان ها و منازل 

مسکونی خود اعتماد خواهند کرد.
۲- آموزش های عمومی در خصوص زلزله

• زلزله مالرد درس مهمی دیگری که داد، اهمیت آموزش عمومی، آموزش 
رفتارهای صحیح مردم در حین وقوع زلزله و پس از آن بود. در رفتارها و 
در سوال و جواب های مردم، می شد متوجه شد که مردم تا چه اندازه نیاز 

دارند که آموزش های اولیه و ضروری را در این خصوص ببینند. موضوعی 
از طرف نهادهای مسؤول، بطور جدی دنبال نشده است. در  که متأسفانه 
همین اوایل زلزله مالرد، با توجه به گسترش وسیع فضای مجازی، البته در 
برخی موارد، مطالب و نکات آموزشی خوبی به اطالع مردم رسانده شد که 
می شود گفت یکی از نکات مثبت درس زلزله مالرد تهران، هم همین بود. 
در آموزش های مردمی، مهم است که عموم مردم حالت هوشیاری و آمادگی 
الزم مستمر و همیشگی را مورد توجه قرار دهند. باید به همگان توضیح داده 
شود که سرزمین ما، گستره ای است لرزه خیز که گاه به گاه زلزله های بزرگ 
و مخرب در آن رخ می دهد و الزم است که هم در ساختمان سازی ها و هم 
در آمادگی های عمومی و پیش از وقوع، این وضعیت بطور جد مورد توجه 
قرار گیرد. تجربه نشان می دهد که عموم مردم ایران به اقالم اطالعاتی 
بصری و گفتاری بیش از اطالعات نوشتاری اقبال نشان می دهند و لذا الزم 
است که درس های ساده و آموزش های عمومی از صدا و سیما و بویژه از 
سیما پخش شود. همزمان کلیپ های کم حجم، جهت پخش در شبکه های 
مجازی اجتماعی، در گروه های مختلف، در پیام رسان ها و مواردی مانند آنها 
قرار گیرد تا به اطالع عموم مردم برسد. باید همه ما، اعم از مسئولین و مردم، 
یاد بگیریم که رخداد زلزله های بزرگ در کل پهنه ی ایران زمین، امر دائمی 
بوده و خواهد بود و ضرورت دارد تا آموزش های الزم در این زمینه را ببینیم.

•  بازار شایعات
در زلزله مالرد نیز مشاهده کردیم که بازار شایعات در خصوص علت این 
زمین لرزه و نیز پیش گوئی های زلزله های آتی داغ بود. در حال حاضر که تب 
زلزله فروکش کرده، بسیار مناسب است که عموم مردم و مسئولین بعنوان 
درس دیگر زلزله مالرد، توجه داشته باشند که رخداد زلزله، رخداد طبیعی 
امتداد گسل هاست.  در  و  زیرزمین  در  تکتونیکی  تنش  وجود  آن  و الزمه 
پدیده هارپ که ماهیتی الکترو مغناطیسی دارد، نمی تواند در عمق 10 یا 20 
کیلومتری الیه های زمین، گسیختگی بطول 30 یا 50 کیلومتر ایجاد کند، این 
امر ناشدنی است. توجه نکردن به چنین شایعاتی و گوش کردن به حرف ها 
و سفارش های کارشناسان مرتبط، می تواند از شیوع شایعات جلوگیری کند، 
شایعات رخداد زلزله های آتی نیز در زلزله مالرد، موجب شد که تعدادی از 
مردم نگران باشند، نگرانی های بی مورد و مستمر، به سالمتی افراد جامعه 
و بویژه اقشار حساس به پدیده زلزله و عوارض آن، مسلماً لطمه می زند و 
باید مردم به این نکته کلیدی توجه کنند. توجه به درس های فرآموخته شده 
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از زلزله مالرد باید در همین زمان های آرام و دور از تب زلزله، توسط مردم 
صورت پذیرد. اگر واقعا در زمان زلزله نگران و پر از اضطراب می شویم، آیا 
مناسبت ندارد که از همین االن آموزش های کاربردی رفتار صحیح مردمی 

در حین و پس از وقوع زلزله را فرا بگیریم؟.
• پیشگوهای زلزله

زلزله مالرد با توجه به اینکه تهران را لرزاند و با توجه به اینکه پس از 
زلزله کرمانشاه رخ می داد، زلزله مهم و مؤثری بود، حجم انبوده داده و خبر 
و اطالعاتی که از طریق فضای مجازی منتقل شد، بی سابقه بود. گسترش 
قابلیت  که  اجتماعی  مجازی  متعدد  گروه های  تشکیل  و  مجازی  فضای 
دسترسی بسیار مطلوبی از اطالعات را برای اعضاء گرو ها و در فضای مجازی 
فراهم می سازد، تعداد از افراد اغلب غیر متخصص را به صرافت انداخت که 
امر پیشگوئی زلزله و پیش بینی زلزله را راه بیندازند و با توجه به اقبال عموم 
مردم به شنیدن اخبار احتمال وقوع زلزله آتی، در جنب آن شاید تبلیغاتی کرده 
و درآمد زائی کنند. پیشگوئی ها و پیش بینی های عجیب و غریبی صورت 
پذیرفت که شنیدنش االن، با توجه به فروکش کردن جو زلزله در کشور و 
در تهران و کرج، احتمال دارد بسیار موجب استهزاء قرار گیرد. مردم، االن که 
زلزله های متعدد و اغلب خرد لرزه ها در اطراف تهران بطور طبیعی رخ می 
دهد، حتما متوجه شده اند که بسیاری از موارد پیش بینی و پیشگوئی خالف 
واقع بوده و اساسا افرادی که در زمینه زلزله و ژئوفیزیک متخصص هستند، 
هر گونه امکان پیش بینی زلزله را حداقل در شرایط کنونی، امکان ناپذیر 
می دانند. پس درس دیگری که یاد می گیریم از زلزله مالرد، این است که 
اطمینان داشته باشیم هرگونه ادعای پیش بینی زلزله فاقد وجاهت علمی بوده 

و نباید به آنها توجه شود.
•  پایش و مونیتورینگ دقیق گسل ها و خرد لرزه ها

زلزله مالرد، لزوم پایش و کنترل رفتار گسل ها، تغییرات در جابجائی آنها، 
تحرک و پویایی گسله ها را مورد تاکید قرار داد. عالوه بر گسل ها، زلزله 
مالرد نشان داد که چقدر ضرورت دارد که تعداد ایستگاه های لرزه نگاری 
و شتابنگاری و برداشت های جی پی اس در تهران و در شعاع اطراف آن تا 
حدود 100 کیلومتر، به 4 تا 5 برابر تعداد کنونی برسد. اگر این کار محقق شود 

قانع خواهیم شد که از زلزله مالرد درس های خوبی فراگرفته ایم.
8- اقدامات مثبت انجام یافته پس از زلزله مالرد 

در  عملی  اقدامات  زمینه  در  هم  مثبتی  دستاوردهای  مالرد،  زلزله  تلنگر 

خصوص کاهش ریسک زلزله نیز به همراه داشته است. اگر به مهم ترین 
کارهای انجام یافته بخواهیم اشاره کنیم می توان موارد زیر را بعنوان گامهای 

رو به جلو در این زمینه برشمرد:
• ابالغ حریم گسل های شهر تهران با هدف ممنوعیت ساخت ساختمان های 
بسیار مهم بر روی حرائم گسل ها توسط معاونت شهرسازی شهرداری تهران 

به کلیه شهرداران مناطق تهران
• اتمام تعیین حریم گسل های شهر کرج و تصویب آن در شورای فنی 

استان البرز
• اتمام کار حریم گسل های شهرهای مشهد، تبریز، کرمان و شروع مقدمات 
کار در شهرهای مانند زنجان، ساری، قائمشهر، قم، کرمانشاه، نهاوند، خرم 

آباد، قزوین، بجنورد، بیرجند، بم، اهواز، زاهدان و شیراز
• ابالغ ضابطه در خصوص اجزا غیر سازه ای و دیوارهای حائل و جانبی 

توسط آئین نامه 2800
• تالش برای یافتن مدل های مناسب اسکان موقت در ایران

• تجهیز بخشی از شبکه شتابنگاری با دستگاه های مدرن و نسل جدید
9- اقدامات ضرورت دار

• » پایش گسل های اطراف تهران تا شعاع 100 کیلومتر« را بصورت اقدام 
ضرورت دار گوشزد می کنیم. این پایش باید با تجهیز مراکز لرزه نگاری و 
شتابنگاری کشوری، نصب آرایه، بررسی های دورسنجی و GPS و مطالعات 

میدانی زمین شناختی همراه باشد.
• آموزش های مردمی رفتار صحیح در برابر زلزله، بطور مستمر از طریق 

سیمای جمهوری اسالمی در اوقات پربیننده باید بصورت الزام در بیاید. 
• مسئوالن امر باید تخصیص بودجه برای طرح های کاهش خطرپذیری 
لرزه ای را نوعی سرمایه گذاری و جلوگیری از هدررفت سرمایه های ملی 

تلقی کنند. تجربه زلزله کرمانشاه بوضوح گویای این حقیقت است.
• نظارت بر ساخت و ساز، کیفیت بتن و مصالح و میلگردها و... باید بطور 
جدی در کشور دنبال شود متاسفانه با هر رخداد زلزله ای این امر مورد تاکید 

قرار گرفته و مجددا فراموش می شود.
• ساخت و ساز ساختمان های مهم بر روی حریم گسل ها در کلیه شهرها و 
روستاها باید ممنوع اعالم شود و کار تعیین حریم گسل ها در کلیه شهرهای 

بزرگ کشور بعنوان اولویت اول باید مورد توجه مسئوالن قرار بگیرد.
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چکیده
رخداد زمین لرزه مخرب 21 آبان ازگله- سرپل ذهاب در استان کرمانشاه عالوه بر خسارت های جانی و مالی زیاد باعث رخداد زمین لغزش های متعددی در پهنه تحت تأثیر 
زمین لرزه شد. لغزش ها عمدتاً به صورت سنگ افت بوده و یک زمین لغزش بزرگ با سازوکار چرخشی نیز در نزدیکی روستای مله کبود در اثر زمین لرزه به وقوع پیوست. 
خوشبختانه این زمین لغزش خسارت جانی نداشته و تنها کمی به خانه های روستایی خسارت وارد کرد. در مقاله حاضر عالوه بر مرور زمین لغزش های مرتبط با زمین لرزه های 
دنیا و ایران، به طور ویژه سازوکار زمین لغزش مله کبود و هندسه آن مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به اهمیت توسعه های شهری و روستایی و شریان های حیاتی موارد 

ضروری جهت کاهش ریسک این گونه رخداد ها بررسی شد.
کلیدواژه: زمین لغزش مله کبود، زمین لرزه ازگله- سرپل ذهاب، لغزش چرخشی، لغزش های فالت ایران
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مقدمه
که هرساله شمار  است  پدیده هاي طبیعي  ازمخرب ترین  یکي  زمین لرزه، 
زیادي از مردم نقاط مختلف دنیا را درگیر آثار نامطلوب خود مي کند. عالوه 
بر لرزش زمین ناشی از امواج زمین لرزه که می تواند منجر به خرابی سازه ها 
باعث  این مخاطره طبیعی می تواند  فراونی شود،  مالی  و خسارات جانی و 
ایجاد خطرهای ژئوتکنیکی ثانویه شامل زمین لغزش، سنگ افت، روانگرایی 
زمین لرزه،  ثانویه  اثرات  این  بین  در  شود.  نیز  سست  رسوبات  نشست  و 
زمین لغزش یکی از مخرب ترین پدیده ها است. به عنوان مثال، در زمین لرزه 
31 می سال 1۹70 میالدی در پرو، تقریبا نیمی از 24000 کشته در اثر زمین 
لغزش ناشی از زمین لرزه بوده است )رودریگز1  و همکاران، 1۹۹۹(. ثبت زمین 
لغزش های ناشی از زمین لرزه ها، از سال 178۹ قبل از میالد مسیح در چین 
)هانسن و فرنکز2، 1۹۹1( و سال 372 تا 373 قبل از میالد مسیح در یونان 

صورت گرفته است )سید3، 1۹68(. 
پژوهش های جهانی

مطالعات مختلفی از جمله کیفر4  )1۹84(، کیفر )2002(، رودریگز و همکاران 
)1۹۹۹( و تیواری و اجمرا5 )2017( در رابطه با بررسی خصوصیات، شرایط 
زمین شناسی و خطرات مختلف زمین لغزش های ناشی از زمین لرزه ها در جهان 
صورت گرفته است. کیفر )1۹84(، داده های مربوط به 40 زمین لرزه از سال 
1811 تا 1۹80 و زمین لغزش های ناشی از آن ها را بررسی نمود و با استفاده 
از این داده ها، روابطی بین بزرگای زمین لرزه، فاصله از رومرکز و مساحت 
ناحیه تحت تأثیر زمین لغزش را به دست آورد. رودریگز و همکاران )1۹۹۹( 
نیز داده های مربوط به مطالعات کیفر )1۹84( را تکمیل و 36 زمین لرزه از 
سال 1۹80 تا 1۹۹4 را بررسی کرد. در مطالعات تیواری و اجمرا )2017(، 
داده های 35 زمین لرزه از سال 1۹20 تا 2015 که منجر به زمین لغزش هایی 
شدند، جمع  آوری شده است. در جدول 1 و جدول 2، خصوصیات تعدادی از 
زمین لرزه های با بزرگای باالی 6.5 که منجر به وقوع زمین لغزش شده اند و 

همچنین انواع لغزش های ایجاد شده قابل مشاهده است.     
بررسی موضوع در ایران

همان طور که در جدول 1 و جدول 2 قابل مشاهده است، زمین لرزه های 
زمین لرزه  شده اند.  متعددی  ر انش های  وقوع  باعث  نیز  ایران  در  مختلفی 

در  بزرگای 7.4  با  ژوئن سال 1۹۹0 میالدی(   20( 31 خرداد سال 136۹ 
لرزه اي  امواج  از  ارتعاشات حاصل  که  داد،  رخ  زنجان  و  استان هاي گیالن 
عالوه بر ایجاد خسارات فاجعه آمیز جانی و مالی منجر به وقوع پدیده هایی 
مانند گسلش، زمین لغزش، سنگ افت و روانگرایی شد. مطالعات متعددی در 
رابطه با بررسی زمین لغزش های رخداده در استان گیالن و زنجان در اثر این 
زمین لرزه انجام شده است. از مهمترین این زمین لغزش ها می توان به زمین 
لغزش های رودبار، فتلک، گلدیان، دوگاهه، باکلور و گیاش اشاره کرد. مطابق 
"مرکز  توسط  زمین لرزه،  باالی  در محدوده شدت  انجام شده  تحقیقات  با 
مطالعات مقابله با سوانح طبیعی ایران" که در سال 1375 چاپ شده است، 
در اثر زمین لرزه 76 زمین لغزش در 48 منطقه لغزشی رخ داده است. از این 
بین تعداد 51 لغزش از نوع زمین لغزش )چرخشی و انتقالی(، 17 لغزش از نوع 
سنگ لغزش، لغزشی از نوع جریان خاکی و باقی ترکیبی از این موارد بوده 
است. عمده زمین لغزش ها تقریبا به موازات امتداد گسل مسبب زمین لرزه و 
یا عمود برآن بودند. تعدادی از زمین لغزش ها در ناحیه گسلش رخ داده اند و 
فاصله دیگر لغزش ها از گسل مسبب اصلی از 1/8 تا 23 کیلومتر متغیر بوده 
است. فاصله زمین لغزش ها از کانون زمین لرزه نیز از 2 تا 52 کیلومتر متغیر 

است.
زمین لرزه 22 ژوئن سال 2002 میالدی در ساعت 7:28 به وقت محلی و 
2:58 به وقت گرینویچ با برزگای 6.5 در شمال غرب ایران در آوج رخ داد. 
در اثر این زمین لرزه 1500 زخمی، 233 نفر کشته و 50000 نفر بی خانمان 
به  ناحیه ای  در  لغزش  زمین  حدود 500  وقوع  باعث  زمین لرزه  این  شدند. 
مساحت حدود 3600 کیلومتر مربع شد که عمدتا در ناحیه گسلش سطحی 
به مساحت  ناحیه  در  لغزش ها  زمین  این  از  از۹0%  بیش  متمرکز شده اند. 
1130 کیلومتر مربع و %75 از زمین لغزش ها در ناحیه ای در محدوده ناحیه 
هملرز6 با شدت VII رخ داده است. بیشترین فاصله زمین لغزش ها تا کانون 
زمین لرزه و گسل به ترتیب برابر 54 و 52 کیلومتر ثبت شد. بزرگترین لغزش 
یک سنگ لغزش )150-100 متر( بود که در جنوب شرقی روستای چنگوره 
با  ناحیه  با روند گسلش و  توزیع زمین لغزش ها همخوانی مناسبی  داد.  رخ 
بیشینه شدت زمین لرزه را نشان می دهد. بیش از %68 از زمین لغزش ها در 
جنوب غربی گسل آوج واقع شده اند. قسمت جنوب غربی گسل مربوط به 

بلوک فرادیواره است )مهدوی فر و همکاران، 2006(.

1. Rodrigues
2. Hansen and Franks
3. Seed

4. Keefer
5. Tiwari and Ajmera
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جدول 1.  خصوصیات زمین لرزه های با بزرگای باالی 6.5 )1906-۲015( که باعث وقوع زمین لغزش شده اند

ها، ها را بررسی نمود و با استفاده از این دادههای ناشی از آنلغزشو زمین ۱980تا  ۱8۱۱لرزه از سال زمین 40های مربوط به داده
( ۱999دست آورد. رودریگز و همکاران  )لغزش را بهلرزه، فاصله از رومرکز و مساحت ناحیه تحت تاثیر زمینینروابطی بین بزرگای زم

در مطالعات تیواری  را بررسی کرد. ۱994تا  ۱980لرزه از سال زمین 36( را تکمیل و ۱984های مربوط به مطالعات کیفر )نیز داده
 جدولدر  آوری شده است.هایی شدند، جمعلغزشزمین که منجر به ۲0۱5تا  ۱9۲0لرزه از سال زمین 35 هایداده (،۲0۱7و اجمرا )

انواع همچنین  و اندلغزش شدهکه منجر به وقوع زمین 6.5با بزرگای باالی  هایلرزه، خصوصیات تعدادی از زمین۲ جدولو  ۱
     قابل مشاهده است.  شده های ایجادلغزش

 اند( که باعث وقوع زمین لغزش شده۲0۱5-۱906) 6.5های با بزرگای باالی لرزهزمینخصوصیات  . ۱ جدول

 کشور لرزهزمین ردیف
عمق  بزرگا تاریخ

(km) 

بیشینه 
شدت 

(MMI) 

ناحیه تحت 
تاثیر زمین 

 (2kmلغزش )
 منبع هاتعداد لغزش

 Ms Mw روز ماه سال

۱ San Francisco, 
California ۲0> 7.9 8.۲ ۱8 4 ۱906 آمریکا XI   keefer (1984) 

۲ Kanso 
(Haiyun) ۲5 7.8 8.5 ۱6 ۱۲ ۱9۲0 چین XI-XII  39 

keefer (1984); 
Tiwari & 

Ajmera (2017) 

3 Bihar ۱5 8.۱ 8.3 ۱5 ۱ ۱934 نپال -هند X   keefer (1984) 

4 Imperial 
Valley ۱6  7.۱ ۱9 5 ۱940 آمریکا X   keefer (1984) 

5 Vancouver 
Island 30  7.۲ ۲3 6 ۱946 کانادا VIII   keefer (1984) 

6 Fukui 33-۱4   7.3 ۲8 6 ۱948 ژاپن IX-X   keefer (1984) 

7 Puger Sound, 
Washington 70  7 ۱3 4 ۱949 آمریکا VIII   keefer (1984) 

8 Assam ۱4 8.6 8.6 ۱5 8 ۱950 هند X   keefer (1984) 

9 Chile 70 9.5 8.5 ۲۲ 5 ۱960 شیلی> XI-XII   keefer (1984) 

۱0 Alaska 50-۲0  9.۲ 8.4 ۲8 3 ۱964 آالسکا X-XI   keefer (1984) 

۱۱ Niigata 40  7.3 ۱6 ۱ ۱964 ژاپن VIII   keefer (1984) 

۱۲ Inangahua ۲۱-۱۲   7.۱ ۲3 5 ۱968 نیوزلند X-XI   keefer (1984) 

۱3 Peru 43-35 7.9 7.8 3۱ 5 ۱970 پرو VIII 8300 ۱000 
keefer (1984); 

Tiwari & 
Ajmera (2017) 

۱4 San Fernando ۱3-8   6.5 9 ۲ ۱97۱ آمریکا XI 3400 6000 
keefer (1984); 

Tiwari & 
Ajmera (2017) 

۱5 Guatemala     ۱976 ۲ 4 7.5  5 IX ۱6000 ۱000 
keefer (1984); 

Tiwari & 
Ajmera (2017) 

۱6 Tangshan ۱6-۱۲  7.5 7.7 ۲7 7 ۱976 چین XI   keefer (1984) 

۱7 Khurgu ۲9  6.9 ۲۱ 3 ۱977 ایران +VIII   keefer (1984) 

۱8  Irpinia   6.9 6.9 ۲3 ۱۱ ۱980 ایتالیا   X   ۱3000 ۱00-۱0 Rodriguez et 
al. (1999) 
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 کشور لرزهزمین ردیف
عمق  بزرگا تاریخ

(km) 

بیشینه 
شدت 

(MMI) 

ناحیه تحت 
تاثیر زمین 

 (2kmلغزش )
 منبع هاتعداد لغزش

 Ms Mw روز ماه سال

۱9  Borah Peak   ۱0 6.9 7.3 ۲8 ۱9 ۱983 آمریکا  IX   4۲00 ۱00-۱0 Rodriguez et 
al. (1999) 

۲0  Valparaiso   43 8.۱ 7.8 3 3 ۱985 شیلی  VIII   ۱7000   Rodriguez et 
al. (1999) 

۲۱  Edgecumbe   ۲0 6.5 6.6 ۲ 3 ۱987 نیوزلند  IX   380 ۱00-۱0 Rodriguez et 
al. (1999) 

۲۲  El Napo   5 7.۱ 6 6 3 ۱987 اکوادور  IX   ۲500   Rodriguez et 
al. (1999) 

۲3  Nepal   65 6.8 6.6 ۲۱ 8 ۱988 نپال  VIII   90   Rodriguez et 
al. (1999) 

۲4  Spitak   5 6.7 6.8 7 ۱۲ ۱988 ارمنستان  IX   ۲۲00 ۱0000-۱000 Rodriguez et 
al. (1999) 

۲5  Loma Prieta   8 6.9 7.۱ ۱7 ۱0 ۱989 آمریکا  VIII   ۱4000 ۱0000-۱000 Rodriguez et 
al. (1999) 

۲6  Manjil   ۱9 7.4 7.3 ۲0 6 ۱990 ایران  X   ۱000 ۱000-۱00 Rodriguez et 
al. (1999) 

۲7  Luzon   ۲5 7.7 7.8 ۱6 7 ۱990 فیلیپین  VIII   3000 ۱000-۱00 Rodriguez et 
al. (1999) 

۲8  Valle de la 
Estrella   ۲۱.5 7.5 7.6 ۲۲ 4 ۱99۱ کاستاریکا  IX   ۲000 ۱0000-۱000 Rodriguez et 

al. (1999) 

۲9  Erzincan   ۲7 6.7 6.8 ۱3 3 ۱99۲ ترکیه  IX   ۱50 ۱00-۱0 Rodriguez et 
al. (1999) 

30  Cape 
Mendocino   ۱5 7 7.۱ ۲5 4 ۱99۲ آمریکا  VIII   6۲5   Rodriguez et 

al. (1999) 

3۱  Suusamyr   ۱6.5 7 7.3 ۱9 8 ۱99۲ رقیزستانق  X   ۲500   Rodriguez et 
al. (1999) 

3۲  Murindo   ۱4 6.7 6.7 ۱7 ۱0 ۱99۲ کلمبیا  X   9700   Rodriguez et 
al. (1999) 

33  Hokkaido–
Nansei   ۱7 7.8 7.6 ۱۲ 7 ۱993 ژاپن  X   ۱00 ۱00-۱0 Rodriguez et 

al. (1999) 

34  Fiorland   ۲۲ 6.8 7 ۱0 8 ۱993 نیوزلند  VIII   500 ۱00-۱0 Rodriguez et 
al. (1999) 

35  Northridge   ۱8 6.7 6.8 ۱7 ۱ ۱994 آمریکا  IX   ۱0000 
۱00000-
۱0000 

Rodriguez et 
al. (1999) 

36  Paez   ۱۲ 6.8 6.6 6 6 ۱994 کلمبیا  X   ۲50 ۱0000-۱000 Rodriguez et 
al. (1999) 

37  Arthur’s Pass   ۱4 6.8 7.۱ ۱8 6 ۱994 نیوزلند  VII   85 ۱00-۱0 Rodriguez et 
al. (1999) 

38  Hyogu–ken 
Nanbu   ۲۲ 6.9 6.8 ۱7 ۱ ۱995 ژاپن  X   9۱0 ۱000-۱00 Rodriguez et 

al. (1999) 

39  Tauramena   ۲0 6.5 6.6 ۱9 ۱ ۱995 کلمبیا  VIII   4550   Rodriguez et 
al. (1999) 

40  Chi-Chi   7 7.7  ۲۱ 9 ۱999 تایوان  X   ۲400 ۱0000 Tiwari & 
Ajmera (2017) 

4۱  Avaj   ۱0 6.5  ۲۲ 6 ۲00۲ ایران IX 3600 500 Tiwari & 
Ajmera (2017) 

4۲  Kashmir   ۲6   7.6   8 ۱0 ۲005 پاکستان  VIII    ۲550    ۲۲5۲   Tiwari & 
Ajmera (2017) 
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 کشور لرزهزمین ردیف
عمق  بزرگا تاریخ

(km) 

بیشینه 
شدت 

(MMI) 

ناحیه تحت 
تاثیر زمین 

 (2kmلغزش )
 منبع هاتعداد لغزش

 Ms Mw روز ماه سال

43  Pisco   پرو 
 

۲007   
8 ۱5   8.0    39    VI    ۲7،000    ۱34   Tiwari & 

Ajmera (2017) 

44  Iwate- Miyagi 
Nairku   ژاپن 

 
۲008   

6 ۱4   7.۲    ۱0    IX    600   4۱6۱ Tiwari & 
Ajmera (2017) 

45  Wenchuan   چین 
 

۲008   
5 ۱۲   7.9    ۱9    XI    38،540   60،۱04 Tiwari & 

Ajmera (2017) 

46  Tohoku   ژاپن 
 

۲0۱۱   
3 ۱۱   9.0    ۲9    IX    ۲8،380    3477   Tiwari & 

Ajmera (2017) 

47  Gorkha  نپال 
 

۲0۱5   
4 ۲5   6.5    ۱9    IX    ۲6،000    3۱47   Tiwari & 

Ajmera (2017) 

 

  ۱ جدولهای لیست شده در لرزهزمینهای مشاهده شده ناشی از زمین لغزش مکانیسم .۲ جدول

 SM WM لرزهزمین ردیف
سنگ 

 افت
سنگ 
 لغزش

بهمن 
 سنگی

لغزش 
چرخشی 
 )سنگ(

سنگ 
لغزش 
 بلوکی

ریزش 
 خاک

گسیختگی 
 خاک

بهمن 
 خاکی

لغزش 
چرخشی 

 )خاک(

لغزش 
 انتقالی

لغزش 
جریانی 
 )کند(

گسترش 
جانبی 
 خاک

لغزش 
جریانی 

 )تند(

۱ 
San 

Francisco, 
California 

8.۲ 7.9     

۲ Kanso 
(Haiyun) 8.5 7.8                         

3 Bihar 8.3 8.۱               

4 Imperial 
Valley 7.۱                     

5 Vancouver 
Island 7.۲                     

6 Fukui 7.3                     

7 
Puger 
Sound, 

Washington 
7                       

8 Assam 8.6 8.6                   
9 Chile 8.5 9.5           

۱0 Alaska 8.4 9.۲     

۱۱ Niigata 7.3                     

۱۲ Inangahua 7.۱         
۱3 Peru 7.8 7.9         

۱4 San 
Fernando 6.5         

۱5 Guatemala   7.5                 
۱6 Tangshan 7.7 7.5                     

۱7 Khurgu 6.9                       
۱8  Irpinia   6.9    6.9                   

۱9  Borah 
Peak   7.3    6.9           

۲0  Valparaiso   7.8    8.۱                     

۲۱ Edgecumbe   6.6    6.5                   
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 SM WM لرزهزمین ردیف
سنگ 

 افت
سنگ 
 لغزش

بهمن 
 سنگی

لغزش 
چرخشی 
 )سنگ(

سنگ 
لغزش 
 بلوکی

ریزش 
 خاک

گسیختگی 
 خاک

بهمن 
 خاکی

لغزش 
چرخشی 

 )خاک(

لغزش 
 انتقالی

لغزش 
جریانی 
 )کند(

گسترش 
جانبی 
 خاک

لغزش 
جریانی 

 )تند(

۲۲  El Napo   6.0    7.۱                   

۲3  Nepal   6.6    6.8                     
۲4  Spitak   6.8    6.7                 

۲5  Loma 
Prieta   7.۱    6.9               

۲6  Manjil   7.3    7.4           

۲7  Luzon   7.8    7.7               

۲8  Valle de la 
Estrella   7.6    7.5               

۲9  Erzincan   6.8    6.7                       

30  Cape 
Mendocino   7.۱    7.0                   

3۱  Suusamyr    .3    7.0                     

3۲  Murindo   6.7    6.7                       

33  Hokkaido–
nansei   7.6    7.8                 

34  Fiorland   7.0    6.8                         
35  Northridge   6.8    6.7               

36  Paez   6.6    6.8                   

37  Arthur’s 
Pass   7.۱    6.8                 

38  Hyogu–
ken Nanbu   6.8    6.9             

39  Tauramena   6.6    6.5               

40  Chi-Chi     7.7                 
4۱  Avaj     6.5           
4۲  Kashmir     7.6               
43  Pisco      8.0                 

44 
 Iwate-
Miyagi 
Nairku   

   7.۲               

45  Wenchuan      7.9                 
46  Tohoku      9.0       

47  Gorkha     6.5               

 

 متعددیهای وقوع زمین لغزشباعث ایران نیز  ی درهای مختلفلرزهزمینقابل مشاهده است،  ۲ جدولو  ۱ جدولطور که در همان
، که های گیالن و زنجان رخ داددر استان 7.4میالدی( با بزرگای  ۱990ژوئن سال  ۲0) ۱369خرداد سال  3۱لرزه زمیناند. شده

لغزش، هایی مانند گسلش، زمینآمیز جانی و مالی منجر به وقوع پدیدهای عالوه بر ایجاد خسارات فاجعهارتعاشات حاصل از امواج لرزه
های رخداده در استان گیالن و زنجان در اثر این وانگرایی شد. مطالعات متعددی در رابطه با بررسی زمین لغزشسنگ افت و ر

های رودبار، فتلک، گلدیان، دوگاهه، باکلور و گیاش توان به زمین لغزشمیها انجام شده است. از مهمترین این زمین لغزش لرزهزمین
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نیز باعث رخداد زمین لغزش ها  ازگله- سرپل ذهاب  همچنین زمین لرزه 
متنوعی مانند لغزش چرخشی و سنگ افت در منطقه شد. این زمین لرزه در 
ساعت 21 و 48 دقیقه شب پس از چند پیش لرزه با بزرگای بین 4/5 – 
1/۹ رخداد که خوشبختانه همین پیش لرزه ها خیلی از خانواده ها را در غرب 
و ۹388 مصدوم  این حال شوربختانه 620 کشته  با  کرد.  کرمانشاه هشیار 
برجای گذاشته است. با توجه به فاصله کانون زمین لرزه از مراکز جمعیتی 
مثل سرپل ذهاب، اسالم آباد و قصرشیرین انتظار خرابی و تعداد جانباختگان 
کمتر از وضع موجود بود. این زمین لرزه از ابعاد گوناگونی قابل بررسی است. 

رانش مله کبود
در مقاله حاضر به رانش مله کبود در نزدیکی شهرستان سرپل ذهاب که 
در اثر رخداد زمین لرزه اخیر رخ داده، پرداخته شده است. با نگاه به رخدادها و 
خرابی های تاریخی در سرتاسر فالت ایران می توان نتیجه گرفت که همین 
مناطق می توانند زمین لرزه  های بزرگ بعدی را تجربه کنند. در شکل 1، توزیع 
خرابی های گذشته و زمین لرزه های متوسط تا بزرگ سده بیستم همخوانی 

خوبی از نظر محل رخداد دارند که تأیید کننده این موضوع است.

شکل 1. توزیع خرابی های ناشی از زمین لرزه  های تاریخی همراه با 
زمین لرزه های متوسط و بزرگ فالت ایران

لرزه  نظر سطح  از  مناطق  تفکیک  به  لرزه ای کمک شایانی  خوشه بندی 
خیزی می کند. نکته قابل توجه در چگالی رخداد لرزه ای در فالت ایران این 
است که زمین لرزه های بزرگ در مناطق کوهستانی، همواره با زمین لغزش ها 
)به صورت لغزش های چرخشی، بهمن سنگی و سنگ افت( همراه بوده اند. 
شکل 2، نمایی از چگالی رخداد لرزه ای همراه با توزیع زمین لغزش های کشور 
را نشان می دهد. لغزش ها برگرفته از بانک داده های سازمان جنگل ها، مراتع 
و آبخیزداری کشور است. تعداد این لغزش ها بیش از چهارهزار رخداد است 
که در زون های لرزه زمین ساختی البرز و زاگرس به دلیل وجود عوامل ذاتی 

زمین لغزش و همچنین عوامل محرک آن تجمع یافته اند.
همانطور که در شکل 2 نشان داده شده است منطقه تحت تأثیر زمین لرزه 
نگاهی  را در گذشته تجربه کرده است. همچنین  لغزش های متعددی  نیز 
دقیق تر به محدوده مورد مطالعه )شکل 3( نشان می  دهد که لغزش، رخداده 
در نزدیکی روستاهای مله کبود و قورچی باشی در یک پهنه لغزشی وسیع 

قدیمی قرار گرفته است.
 

شکل ۲. توزیع زمین لغزشهای بانک اطالعات سازمان جنگل ها، مراتع و 
آبخیزداری کشورهمراه با چگالی لرزه خیزی

 
هندسه زمین لغزش مله کبود

زمین لغزش مله کبود در شمال سرپل ذهاب و در نزدیکی دو روستای مله 
کبود و قورچی باشی در وسعتی حدود 4.5 کیلومتر مربع رخ داده است. عرض 
لغزش حدود 3.5 کیلومتر در راستای ناودیس شاه نشین و فاصله پرتگاه اصلی 
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تا پنجه لغزش در بیشترین مقدار )1.5 کیلومتر( برآورد شد. اختالف ارتفاع 
ترین  بزرگ  از  یکی  و  بوده  متر   500 حدود  لغزش  پنجه  تا  اصلی  افتگاه 
زمین لغزش های رخداده در اثر زمین لرزه در سال های اخیر فالت ایران است 
)شکل4الف(. سازوکار لغزش از نوع چرخشی بوده و مهمترین شاخصه زمین 
لغزش های چرخشی، افتگاه های متعدد و متوالی به وفور در بازدید میدانی 
قابل مشاهده است. نکته قابل توجه در این نوع لغزش ها وجود ترک های 
کششی در راستای عمود بر محور لغزش است که در این مورد خاص به 
وفور مشاهده و به نقشه درآمد. ترک های کششی راستای شمال غربی جنوب 
شرقی دارند و حداکثر طول آنها تقریبا۹00 متر اندازه گیری شد )شکل4ب(.
زمین لغزش مله کبود با مکانیسم چرخشی به صورت شماتیک در شکل 5 
مدل شده است. با بازدید میدانی و برداشت های صحرایی تمامی اجزای این 
لغزش شناسایی شدند. لغزش در سازند های شیلی و آهک رسی پابده رخ 
داده است. شکل 6 الی شکل ۹ نماهای مختلفی از لغزش را نشان می دهند. شکل 3. پهنه های لغزشی قدیمی در گستره تحت تأثیر زمین لرزه

شکل 4. الف: محدوده زمین لغزش مله کبود )دید به سمت شمال غرب(

شکل 4. ب: محدوده زمین لغزش مله کبود )دید به سمت شمال(، 
ترک های کششی ایجاد شده در محدوده لغزشی مله کبود

شکل 5. مدل سه بعدی از یک لغزش چرخشی

شکل 6. نمایی از افت گاه اصلی لغزش. دید به سمت شمال شرق
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شکل 8. ترک های کششی که در انتهای لغزش و نزدیک پنجه لغزش 
ایجاد شده اند

شکل 9. ترک های کششی که در بدنه توده لغزشی 

شکل 10. نمایی از تخریب های حاصل از زمین لغزش 
)IIEES( مله کبود

در  باشی(  قورچی  و  کبود  )مله  لغزش  زمین  اطراف  روستاهای  خوشبختانه 
انتهای پنجه لغزش قرار گرفته اند که خسارت اندکی را متحمل شدند. در صورتی 
که اگر روستایی در بدنه لغزش می بود خرابی بسیار افزایش می یافت )شکل 10(. 

در شکل 11 نیز، خانه های در معرض خطر زمین لغزش مشاهده می شود.

شکل 7. نمایی از پنجه لغزش مله کبود
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 نتیجه گیری
مانند شرایط  لغزش  ذاتی  توپوگرافی و وجود عوامل  به وضعیت  با توجه 
توپوگرافی و شیب و همچنین توده های فرسایش یافته و خاکی، فالت ایران 
مستعد رخداد انواع زمین لغزش ها است. بنابراین با رخداد زمین لرزه های بزرگ 
در دامنه های زاگرس و البرز همواره شاهد رخداد های لغزشی بزرگ و کوچک 
به صورت سنگ افت، بهمن سنگی و لغزش های چرخشی هستیم. گسترش 
شهر ها و روستاها در راستای طرح های جامع و هادی نیازمند وجود نقشه 
راهی برای کاهش خسارت های ناشی از زمین لرزه و مخاطرات پس از آن 
هستند. خوشبختانه با وجود مراکز مطالعاتی و تجربیات محققین مختلف در 
این حوزه می توان به سمت یک سکونتگاه ایمن گام برداشت. بررسی رخداد 
لغزشی مله کبود نشان داد که هم زمین لرزه ها در پهنه های خرابی گذشته 
و البته جدید رخ می دهند و هم زمین لغزش ها در مناطقی که تجربه رخداد 
لغزش را داشته اند رخ می دهند. ازاین روی این مناطق همواره پتانسیل لغزش 
دوباره را دارند. بنابراین توجه به نکات زیر جهت کاهش خسارت های ناشی 
از رخداد زمین لغزش به ویژه در انتخاب شهرهای جدید، طرح های گسترش 

روستایی و شریان های حیاتی ضروری است.
باید در مکان هایی که عوامل ذاتی یک لغزش وجود دارد، در  • همواره 

انتخاب ساختگاه، پتانسیل رخداد یک زمین لغزش را بررسی کرد
• نقشه های پتانسیل رخداد زمین لغزش در مقیاس های مختلف تهیه و در 

طرح های جامع گسترش شهری و طرح های هادی روستاها استفاده شود
• در شهرها و روستاها زمین لغزش های فعال شناسایی شود و با روش های 

نوین و ابزار بندی پایش شوند
• تجربیات زمین لغزش های تحریک شده با زمین لرزه ها مستند سازی شده 

و برای باال بردن سطح آگاهی مهندسین منتشر شود
• در جهت باالبردن آگاهی عمومی شهروندان و روستاییان در خصوص 
کاهش مخاطرات زمین شناختی به ویژه زمین لرزه، زمین لغزش و فرونشست 

اقدامات اساسی صورت گیرد
منابع

• بانک داده زمین لغزش از سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور.
طبیعی  سوانح  با  مقابله  مطالعات  )مرکز  اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد   •
با نگرشی بر لغزش های  از زمین لرزه  ایران(، 1375. زمین لغزه های ناشی 

بزرگ ناشی از زمین لرزه 136۹ منجیل.
• چهارگوش 1/250000 نقشه زمین شناسی قصر شیرین، 1388، شرکت 

ملی نفت ایران- مدیریت اکتشاف
کرمانشاه،  استان  ذهاب  سرپل   13۹6 آبان ماه   21 زمین لرزه  گزارش   •

پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله.
• Hansen, A., Franks, C.A.M., (1991). Characterisation and Mapping of 

Earthquake Triggered Landslides for Seismic Zonation. Proceedings of  the 
Fourth International Conference on Seismic Zonation, Stanford, California, 
vol. 1, p. 195–149.

• Keefer, D.K,. (1984). Landslides caused by earthquakes. Geol Soc Am Bull., 
95, p. 421-406

• Keefer, D.K., (2002). Investigating landslides caused by earthquakes- a his-
torical review. Surv. Geophys., 23, p. 510-473

• Mahdavifar, M.R., Solaymani, S., Jafari M.K., (2006). Landslides triggered by 
the Avaj, Iran earthquake of  June 2002 ,22. Eng Geol, 86, p. 182–166.

• Rodríguez, C.E., Bommer, J.J., and Chandler, R.J., (1999). Earthquake-in-
duced Landslides: 1997–1980. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 18, 
p. 346–325.

• Seed, H.B., (1968). Landslides During Earthquakes Due to Soil Liquefac-
tion. American Society of  Civil Engineers, Journal of  the Soil Mechanics and 
Foundations Division 94, p. 1122–1053.

• Tiwari, B., Ajmera, B., (2017). Landslides Triggered by Earthquakes from 1920 
to 2015. Springer International Publishing AG 2017, M. Mikoš et al. (eds.), Advanc-
ing Culture of  Living with Landslides, DOI: 2_5-53498-319-3-978/10.1007.

شکل 11. نمایی از خانه های در معرض خطر زمین لغزش در روستای مله 
کبود 
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 معصومه کمال الدینی
دکتری جامعه شناسی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

تحلیل محتوای مقاالت اجتماعی  به لحاظ جامعه شناسی فاجعه 
مجله های جامعه شناسی سالهای 138۲ تا 1394

با نگاه ویژه به زلزله بم 

چکیده
هدف از پژوهش حاضر، بررسی وضعیت و محتوای مقاالت منتشر شده در 
مجالت علمی – پژوهشی جامعه شناسی در خصوص جامعه شناسی فاجعه 
زلزله بم از سال 1382 تا 13۹4 است، که با روش تحلیل محتوای کیفی 
مضمون محور انجام شده است جامعه آماری این مطالعه شامل 61 مجله 
علمی – پژوهشی جامعه شناسی مصوب وزارت علوم است که نمونه آماری 
آن  از 12 مجله علمی - پژوهشی ، شامل 10 مقاله موجود در شماره های 
از روش نمونه گیری » تمام شماری«  انتخاب شده و  این مجله ها  مختلف 

استفاده گردیده ، که بر اساس آن نمونه های مورد بررسی منطبق با جامعه 
نمونه در نظر گرفته شده است .

روش  شده  استفاده  تحقیق  روش  بیشترین  که  داد  نشان  تحقیق  نتایج 
پیمایشی و بیشترین پوشش موضوعی در خصوص فاجعه زلزله بم را موضوع 
مشارکت اجتماعی تشکیل داده است. در حالیکه در خصوص مسایل اجتماعی 
فاجعه ، بهترین روش پژوهشی کیفی و میدانی است و موضوعات اجتماعی 
گروههای اجتماعی آسیب پذیر ، در بازه زمانی مورد مطالعه مقاالت چاپ شده 

مورد غفلت واقع شده است .
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کلیدواژه ها: تحلیل محتوای کیفی ، مقاله ، مجله علمی – پژوهشی ، فاجعه
مقدمه 

فاجعه  در همه جوامع رخ مي دهد. به خصوص در کشورهایی که از نظر 
بالیای طبیعی امتحان سختی را در ورطه آمار و ارقام و تاریخچه علم زمین 
زلزله در  میان فجایع طبیعی، رخداد  از سوی دیگر در  اند  شناسی گذرانده 
بعضي کشورها از جمله ایران هم به دلیل فراوانی و هم نرخ آسیب های جانی، 

مالی و روحی درالویت باالتری قرار دارد .
متخصصان علم زلزله شناسی مي گویند ، »ساالنه حدود 200 زمین لرزه ی 
کوچک و بزرگ در گوشه کنار کشور اتفاق مي افتد که در میان آن ها پنج 
زمین لرزه به بزرگی 4 تا 5 ریشتر رخ مي دهد و یک زمین لرزه به بزرگی 
حدود6 ریشتر ، میانگین زمین لرزه های صد سال گذشته هم نشان مي دهد که 
هر ده سال زمین لرزه اي به قدرت 7 ریشتر در کشور ایران روی مي دهد مانند 
طبس با 18000 کشته در سال 1357 و رودبار با 30000 کشته در سال 136۹ 

و بم با کشته شدن نیمي از جمعیت شهر در سال 1382«]1[.
شهرستان بم با مساحت تقریبی 1۹ هزار و 480 کیلومتر در جنوب شرقی 
ایران در حاشیه ی کویر و در شرق استان کرمان واقع شده است این شهرستان 
از شمال و غرب با شهرستان های کرمان ، ازسمت شرق با شهرستان زاهدان 
و از جنوب با شهرستانهای ایرانشهر و جیرفت همسایه است ، از نظر زمین 
بم  پیدایش شهر  برای  ایران مرکزی است  شناسی شهرستان بم جز واحد 
عوامل متعددی در منابع تاریخی ذکر شده است از جمله عوامل انسانی شامل 
مسیرهای ارتباطی برای تجارت و نقش نظامی. هسته ی اولیه ی شهر به 
استناد داستان »هفتواد در شاهنامه« شهری به نام کجوران یاکوزران بیان 
شده که اکنون محله اي به همین نام در بم وجود دارد، بم در سال 82 با 
جمعیت 242438 نفر شامل بخش های پنجگانه مرکزی ، نرماشیر ، روداب ، 
فهرج و ریگان بوده است ، از نظر دین و قومیت اکثر شهرستان مسلمان و 
شیعه بودند ولی جمعیتی شامل زردتشیان و بقیه ادیان و مذاهب هم در بم 
زندگی مي کردند ساختارهای معیشتی و سکونت در محدوده شهر بم طیف 
گسترده اي دارد اما تمامی این طیف ها متکی به انطباق های سنتی و محلی 

است [2[.
 طبق گزارش مرکز آمار ایران »۹1 درصد مکان های شهر بم در زلزله 5 
دیماه تخریب شده بودند و در کل منطقه ی بم 25514 نفر کشته شده اند و 
۹447 نفر مصدوم و 525 نفر مفقود و 3374 نفر موقتاً غایب بوده اند و درخود 
شهر بم  کشته شدگان 11۹13  نفر زن و 10478 نفر مرد بوده اند«)3( فاجعه   

ی بم دردی ناگهانی بود که به نظر پرویز اجاللی » روح جمعی خواب آلوده 
ایران را تکان داد و موجی از خودآگاهی و هشیاری نسبت به این نوع سوانح 

درکل جامعه پدید آورد« [1[.
بیان مسأله 

جامعه شناسی فاجعه یا مصائب یا بدآمدهای جمعی  عمری کوتاه دارد و 
حداکثر به پنج دهه ی اخیر مي رسد ، پیران بر این باور است که “جامعه شناسی 
به بررسی الگوهای تکرار شونده ی فعالیت انسانی مي پردازد و مصائب جمعی 

با پایداری ناشی از الگوهای تکرارشونده در تناقض است “[4[
در تعریف مفهوم فاجعه “ disaster  “ جامعه شناسان به توافق مشخصی 
نرسیده اند. در لغت نامه دهخدا “ فاجعه” به معنای بال ، اندوه و سختی و 
مصیبت آمده است ، در زبان فارسی گاهی برای مصیبت های شخصی یا مرگ 

انسان های بزرگ نیز به کار می رود.
مي نگرند   موضوع  به  متفاوت  منظری  از  که  اجتماعی  علوم  متخصصان 
معتقدند که “جوامع از لحاظ حضور دردناک بیماری و پر کردن حجم زندگی 
شان مانند انسان ها هستند . بعضی حوادث بیماری کهنه را فریاد مي زنند و 
اگر روح جمعی جامعه در آن لحظه مستعد خود آگاهی باشد یک باره آگاهی 
نسبت به بیماری از عمق جامعه بر مي جوشد فاجعه ی زلزله بم یک چنین 

درد ناگهانی بود«]1[. 
)astrum(به  التین  کلمه اي  از   )disaster( انگلیسی  در  فاجعه  کلمه 
معنای ستاره گرفته شده است  که dis ابتدای آن به معنای طالع نحس ، بد 
اقبال است ، در منابع فارسی ژاله شادی طلب واژه “فاجعه “، فریبرز رییس دانا 
واژه “مصیبت جمعی” ، سید حسین بحرینی واژه “سانحه” و بیشتر متخصصان 
حوزه مهندسی، بحران را به کار بردند ، دائره المعارف انگلیسی علوم اجتماعی 
مفهوم مورد بحث را برای اشاره به مصائب ناگهانی غیرمنتظره و عظیمی 
به کار مي برد که مي تواند برای فردی معین ، خانواده اي مشخص ، یا سایر 
گروههای کوچک ، جماعت یا مردم یک منطقه و یا یک کشور و باالخره 
مردم تمامی جهان رخ مي دهد فاجعه را پدیده اي فیزیکی ومحیط شناسی 
مي داند که متضمن تغییرات اجتماعی زیادی خواهد بود  یا رخدادی در جامعه 
مي داند که باید در بستر و بافتی اجتماعی در جامعه تعریف شود به گونه اي که 

ابعاد اجتماعی و فرهنگی آن نیز در تعریف لحاظ شود[5[.
»در ادبیات غیر ایرانی درباره موضوع حوادث و فاجعه ها البته ازمنظر جامعه 
آنچه  ندارد  وجود  شناسی  جامعه  حوزه های  سایر  مانند  زیادی  آثار  شناسی 
ابعاد پزشکی ، درمانی  ایران اغلب روان شناختی و معطوف به  هست مانند 
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و مهندسی است و مباحث جامعه شناختی در قالب مقاالت و گزارش هایی 
پراکنده منتشر شده اند« [5[.
پرسش های تحقیق:

 1- گرایش های موضوعی مقاالت منتشر شده جامعه شناسی فاجعه زلزله 
در مجله های علمی – پژوهشی چه بوده است ؟

2- در تألیف مقاالت از چه نوع روش های تحقیق بیشتر استفاده شده است؟
3- چه پارادیم هایی بیشتر در جامعه شناسی پیامدهای اجتماعی زلزله مورد 

استفاده قرار گرفته است ؟
4- نتایج به دست آمده از مقاالت چیست ؟

سابقه پژوهش
برمي گردد،   1۹20 سال   به  فاجعه  شناسی  جامعه  تحقیق  نخستین   
هنگامي که تأثیر انفجار یک کشتي در بندر »هالي فکس« بر ایجاد تغییرات 
اجتماعي در آن منطقه، موضوع مورد بررسی قرار گرفت ، اس اچ پرینس  از 
پیشگامان پژوهش در جامعه شناسی فاجعه است او انفجار کشتی مهمات در 
لنگرگاه هالی فاکس در بندرگاه نووا اسکاتیا را بررسی و درباره حاالت افراد 
پس از وقوع حادثه فرض های جالبی مطرح کرد. پس از او پراساد  درباره 
شایعه به هنگام زلزله 1۹34 هندوستان و کوتاک  درباره آثار اجتماعی سیل 

1۹73 لویی ویل  ایالت کنتاکی مطالعاتی انجام داده اند [5[.
 اما به طور اصولی و جامعه شناسانه، الکساندر پیتریم سوروکین ) 1۹42( 
به بحث و تحلیل آثار اجتماعی و اقتصادی و ذهنی فاجعه بر جوامع انسانی 
پرداخته است. او نخستین جامعه شناسی است که تحقیقي با چارچوب نظري 
در زمینه جامعه شناسي فاجعه انجام داده و  زمینه علمي را براي آغاز رشته 

جامعه شناسي  فاجعه فراهم کرده است .
 سوروکین در کتابش به نام “ انسان و جامعه در مصیبت  “ به بحث اثرات 
جنگ، انقالب ، قحطی و طاعون بر انسان پرداخته است ، او در این کتاب در 
فصل اول  به بحث درباره تأثیر فاجعه بر ذهن و زندگی احساسی و شناخت 
افراد، در فصل دوم بر موضوع تأثیر فاجعه بر رفتار و فرآیندهی حیاتی در 
جامعه مي پردازد او در این فصل انواع رفتارهای اجتماعی بعد از قطحی جنگ ، 
و انقالب را تفکیک مي کند و ضمن آن در خصوص تأثیر این فجایع بر نرخ 
مرگ و میر و ازدواج و انتخاب های اجتماعی هم مي پردازد. در فصل سوم 
به تأثیر فجایع بر تحرک اجتماعی و سازمان اجتماعی مي پردازد و مفاهیمی 
چون مهاجرت ، تحرک اجتماعی ، نهادهای اجتماعی و تأثیر آن بر سیاست و 
زندگی اقتصادی را مطرح کرده و توضیح مي دهد. در فصل چهارم هم به تأثیر 

فاجعه بر زندگی اجتماعی با زیر مجموعه هایی چون تأثیر عمومی فاجعه بر 
زندگی اجتماعی و تأثیر فاجعه بر اخالق و دین در جامعه را مطرح مي کند در 
نهایت در فصل پایانی به بحث های نهایی علل و درمان اثرات فجایع صحبت 
مي کند[6[. بعدها »اریکسون )1۹78(نیز در مطالعات مربوط به حادثه سیل 
آسیب های  با  مرتبط  پنهان  وروانی  اجتماعی  آمریکا مسایل  بوفالو  رودخانه 

حادثه ازجمله مسایل روانی بلند مدت را به جامعه نشان داده است«[5[.
 بررسی جامعه شناسی فاجعه در ایران نیز با کارهای ژاله شادی طلب ، با 
بررسی پیامدهای زلزله رودبار بر کودکان شروع شد و با زلزله بم در سال 
1382 که به نوعی » فرصتی شد برای مقابله با مرگ از طریق باز اندیشی 
ساختارهای  قدرت و تصمیم گیری اجتماعی در حوزه ی ایمنی شهر« [1[. 
شتاب  زند رضوی  سیامک  تحقیقی  کارهای  با  مطالعات  یافت ،این  ادامه 
بیشتری به خود گرفت هر چند که بعد از زلزله بم روان شناسان زیادی چه 
بصورت تیم های شخصی یا سازمانی و انجمن ها راهی بم شدند و اختالالت 

روانی و بیماریهای روحی بعد از این فاجعه را مورد ارزیابی قرار دادند .
بطور کلی مي توان آثار و نوشته ها و تولیدات مربوط به جامعه شناسی فاجعه 

در ایران را به سه بخش تقسیم کرد :
1- آثار مکتوب نوشتاری به صورت کتاب یا مجموعه مقاالت  مانند کتاب 
جامعه شناسی فاجعه “موسی عنبری” )13۹3( ، جامعه شناسی مدیریت بحران 
منابع  از  یکی  دومی  این  که   )138۹( زند  رضوی”  “سیامک  بم ،  تجربه ی 
بسیار مهم در جامعه نگاری فاجعه زلزله بم است ، که شامل ۹ مقاله و بررسی 
میدانی علمی جامعه شناختی فاجعه زلزله بم هست ،هر چند همه مقاالت آن  
در مجله های علوم اجتماعی علمی – پژوهشی چاپ نشده اند ، اما در این مقاله 
محقق با توجه به اهمیت این بررسی ها تعدادی را بطور جداگانه مورد ارزیابی 

و تحلیل محتوایی قرار داده است .
مجالت  در  که  دانشجویان  و  شناسی  جامعه  محققان  پژوهشی  آثار   -2

مصوب علمی به چاپ رسیده است .
3- مطالب روزنامه اي و نشریات .

در خصوص تحلیل محتوای روزنامه ها با محوریت موضوعی فاجعه مي توان 
به دو تحقیق اشاره کرد که یکی در ایران و دیگری که در کالیفرنیا صورت 

گرفته است . 
هادی نژاد شروین )138۹( در تحقیق خود با عنوان »بررسی تطبیقی اخبار 
زلزله بم در روزنامه های همشهری و اطالعات« از روش ارزیابی و تحلیل 
به زلزله  این تحقیق تعداد مقاالت مربوط  او در  استفاده کرده است  محتوا 
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بم )همشهری 486 مطلب و 815 مطلب روزنامه اطالعات( و مدت زمان 
پرداختن به این اخبار ) دو ماه بعد از زلزله ( در مقطع زمانی 3 ماهه بعد از زلزله 
بم را مورد سنجش قرار داده است ]7[.گلتز جی  دی  )1۹84( در تحقیقی 
در بررسی تحلیلی محتوایی چهار روزنامه را بعد از زلزله جنوب کالیفرنیا با 
محوریت تصویر نشان داده شده به عنوان منبع اصلی اطالعات مردم در مورد 

بالیای طبیعی از روش تحلیل محتوا استفاده کرده است]8[.
اهمیت موضوع 

ایجاد بحران  ناشی ار رفتارهای جمعی است )استالینگ ،1۹73( و جامعه 
شناسی به عنوان یک علم پژوهشی و انتقادی ، هنگام مصائب و فجایعی مانند 
زلزله را تحلیل و تغییر فرآیندهای اجتماعی پس از زلزله، کاربرد زیادی دارد. 
بطور مثال مفهوم جامعه شناسی مشارکت اجتماعی حتی طبق یافته های علم 
مدیریت بحران  نیز »عدم توجه به توانایی های شهروندان آسیب دیده از زلزله 

مي تواند به اعتراضات گسترده منجر شود« ]2[.
 از سوی دیگر جامعه شناسی فاجعه در زمینه های مختلفی چون توصیف 
متغیرهای  بین  رابطه ی  تحلیل  دیده ،  حادثه  اجتماع  گوناگون  مختصات 
مي پردازد ،  و...  کندکننده  کننده ،  تسهیل  شونده ،  مانع  تأثیر  و  گوناگون 
اسطوره زدایی از رفتار مردم مصیبت زده و خنثی کردن پندارهای ناروا ، ایجاد 
به  زلزله  مدیریت مردمی و خردمندانه و تحلیل محتوای شایعات در زمان 

مدیریت بحران کمک مي کند.
به  برای جامعه شناسان عالقه مند  آموزنده اي  فاجعه بم حاوی درسهای 
مطالعه در این حوزه داشته است و عالوه بر آن »فاجعه ی بم توسعه نیافتگی 

ایران را هم بر مال ساخت« ]4[.
تحلیل محتوای مقاالت علمی و دسته بندی موضوعی و شناخت نوع مقاالت 
پژوهشی در نشریات تخصصی برای پژوهشگران بعدی که مي خواهند درباره 

این موضوع تخصصی تحقیق نمایند ضروری است .
با  کشورمان  در  طبیعی  بالیای  اجتماعی  پیامدهای  بررسی  که  آنجا  از 
توجه به وضعیت جغرافیایی و اقلیمی آن بسیار اساسی است آشنایی با سیر 
موضوعی و ویژگیهای ساختاری مقاله های نشریات علمی – تخصصی جامعه 
شناسی ضرورت دارد به همین سبب این پژوهش به تحلیل محتوای مقاالت 

منتشر شده در مجالت جامعه شناسی در خصوص فاجعه زلزله مي پردازد .
ازطرفی با استفاده از یافته های این پژوهش ، پراکندگی مقاله های منتشر 
شده در زمینه تحقیقات اجتماعی فاجعه زلزله بررسی شده است که عالوه بر 
مشخص شدن سیر موضوعی ، روش تحقیق و نظریه های کاربردی مي توان 

مقوله های موضوعی کمتر کار شده را تقویت نمود و از تکراری شدن مباحث 
در مقاالت بعدی جلوگیری کرد.

اهداف 
هدف کلی پژوهش حاضر تحلیل محتوایی مقاالت تالیفی مجله های علوم 
و  مي باشد  تا 13۹4  سالهای 1383  در طی  علوم  وزارت  اجتماعی مصوب 

اهداف جرئی این پژوهش :
1- تعیین پراکندگی موضوعی مقاالت چاپ شده در مجالت 

2- تعیین روش تحقیق استفاده شده در مقاالت 
4- تعیین پارادایم های جامعه شناسی مورد استفاده در این مقاالت

5- شناخت نتایج به دست آمده از مقاالت
روش تحقیق 

در این تحقیق از روش تحلیل محتوای کیفی  استفاده شده است ، در این 
روش تحقیق محقق با تکنیک مقوله بندی به تقسیم بندی و تفکیک متن 
و  داده ها  ماهیت  اساس  بر  که  است  پرداخته  وبخش های مجزا  قطعات  به 
هدفهای تحقیق بر طبق اصول ارایه شده از سوی هولستی در یک سه گانه 

فراگیری ، طردمتقابل و استقالل آورده تعیین شده است .
بر اساس نظریه شی یه و شانون مي توان رهیافت های موجود در زمینه 

تحلیل محتوا را به سه دسته  تقسیم کرد که عبارت اند از :
- تحلیل محتوی عرفی و قراردادی  

- تحلیل محتوی جهت دار  
- تحلیل محتوی تلخیصی یا تجمعی 

با این همه در مجموع مي توان گفت که همه رویکردهای تحلیل محتوی 
کیفی از یک فرآیند مشابه پیروی مي کنند که هفت مرحله را در بر مي گیرد: 
تنظیم کردن پرسش های تحقیقی که باید پاسخ داده شوند ، برگزیدن نمونه 
مورد نظر که باید تحلیل شود ، مشخص کردن رویکرد تحلیل محتوایی که 
باید اعمال شود ، طرح ریزی کردن فرایند رمز گذاری ، اجرا کردن فرایند رمز 
گذاری ، تعیین اعتبار و پایایی ، تحلیل کردن نتایج حاصل از فرایند رمز گذاری 

.]3[
ضمن آنکه باز هم طبق دستورالعمل هولستی )1۹6۹ (که واحدهای تجزیه 
)آیتم( مي داند  ومورد  پاراگراف  کاراکتر ،  کلمه ، مضمون،  را شامل  تحلیل  و 
واحد تجزیه وتحلیل در این مقاله بیشتر مضمون در نظر گرفته شده است 
]۹[. دلیل انتخاب مضمون از سوی محقق این هست که مضمون اصواًل از 
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کلمه مفیدتر هست چرا که در تحلیل محتوای مضمون مقاالت با نگرش ها 
تصورات سوگیری ها و ارزش های دیدگاه یک مقاله آشنایی بیشتری اتفاق 
مي افتد و ضمن اینکه چون »مضامین البالی جمله ها  عبارت ها و پارگراف ها 
وحتی تصویرها وجود دارند به کشف و اندازه گیری دقیق تری نیاز هست هر 
چند که میزان پایایی آن را نسبت به سایر واحدهای تجزیه و تحلیل کاهش 

میدهد« ]۹[.
جامعه آماری پژوهش 

جامعه آماری این مطالعه شامل 75 عنوان مجله های علوم اجتماعی مصوب 
وزات علوم از سال 1382 تا زمان انجام این مقاله اسفندماه13۹4 مي باشد، 
که با توجه به هدف علمی این تحقیق نمونه گیری فقط مجله های علمی و 
پژوهشی را شامل مي گردد. برابر لیست مصوب “کمیسیون نشریات علمی 
کشور” در سال 13۹4  تعداد مجالت فوق الذکر 61 فقره مي باشد، که پس 
از مرور اولیه، از این تعداد مجله 48 فقره فاقد مقاالت مرتبط با فاجعه زلزله 
بوده  و 12 مجله در شماره های مختلف در زمینه جامعه شناسی زلزله مقاله 
چاپ منتشر شده داشته اند ، که با توجه با محوریت موضوعی این مقاله در 
خصوص بم 10مقاله چاپ شده است که تمام این مقاالت مورد ارزیابی و 

تحلیل محتوا قرار گرفتند .
روش نمونه گیری 

در این پژوهش از روش نمونه گیری »تمام شماری« استفاده شده است 
که بر اساس آن نمونه های مورد بررسی منطبق با جامعه نمونه در نظر گرفته 

شده است .
واحد پژوهش  

نوع تحلیل  از  انجام یک تحقیق  برای  باید  منظور واحدهایی هستند که 
محتوا مشخص شود. این واحدها اجزایی از محتوا هستند، اما در این تحقیق 
مقاله واحد پژوهش مي باشددر تعریف آیین نامه کمیسیون بررسی نشریات 
علمی کشور ازمقاالت علمی – پژوهشی چنین آمده است: هر تولیدی که به 
دنبال جست وجوی حقایق و برای کشف بخشی ازمعارف ونشر آن در میان 
مردم و به قصدحل مشکلی یا بیان اندیشه اي در موضوعی از موضوع های 
علمی از طریق مطالعه اي نظام مند برای یافتن روابط اجتماعی میان میان 
پدیده های طبیعی به دست آید و از دو خصلت اصالت و ابداع برخوردار باشد و 
نتایج آن به کاربردها ، روش ها ، مفاهیم و مشاهدات جدید در زمینه ی علمی با 
هدف پیشبرد مرزهای علم و فناآوری منجر شود . مخاطبین اصلی اینگونه از 
مجالت پزوهشی اساتید دانشگاه ها ، دانشجویان دوره های دکتری وکارشناسی 

ارشد و پزوهشگران شاغل در مراکز علمی ، تحقیقاتی وتولیدی هستند. مجله 
عبارت است از نشریه با عنوان مشخص که به صورت شماره یا جزوه های 
و  شود  می  منتشر  نامعلوم  ودرمدت  منظم   زمانی  فاصله  با  معموال  پیاپی 
حاوی مقاالتی درباره موضوع های متفاوت از نویسندگان مختلف است مجله 
مي تواند تخصصی باشد یا دارای مقاالت و موضوعاتی در زمینه های متنوع 

باشد.
مراحل تحقیق 

جمع آوری اطالعات ابتدا با بررسی لیست کامل مجالت علوم اجتماعی 
مصوب “کمیسیون نشریات علمی وزرات علوم”  آغاز شد  و و 61 مجله 
علمی–پژوهشی جامعه شناسی بطور کامل و جداگانه مورد بررسی قرار گرفت 
که طبق جدول زیر  فقط 12 مجله مقاالت مرتبط با جامعه شناسی فاجعه 
منتشر نموده اند. آنها به تفکیک مقاالت مرتبط با فاجعه زلزله در جدول زیر 
قرار داده شد  و در نهایت 10 مقاله مرتبط و خاص جامعه شناسی زلزله بم 

برای تحلیل مضمون و محتوا انتخاب گردیده که به دنبال مي آید .
تحلیل مضمون مقاالت 

1- حبیب آقابخشی )1382( در تحقیق اش با عنوان »منشور مددکاری 
اجتماعی پس  فرایندهای  زلزله بم« در پی توصیف  به  با نگاهی  اجتماعی 
از زلزله و شیوه های عملی سازمان امدادگر پرداخته است ، او معتقد است به 
رغم شکل گیری نوعی انسجام ملی موقت به سبب ضعف مدیریت بحران 
و تبعیض آشکار در تأمین نیازهای اولیه بازماندگان، سرمایه اجتماعی در بم 
خسارت دیده است او همچنین مي گوید که مناسب ترین روش مطالعه ی 
بهره گیری  سازمانی  و  فردی  رفتارهای  توصیف  و  فاجعه  نخست  روزهای 
به روش  از مشاهده و مصاحبه های مددکاری است. وی در مقاله اش که 
اسنادی و تاریخی انجام شده است ، به گزارش تیم مددکاری اعزامی به بم 
به سرپرستی مصطفی اقلیما اشاره اي مي کند که وضعیت کودکان  و زنان 
و دختران  زنان  بهداشتی  و  نیازهای  به  و  است  بوده  تر  زلزله وخیم  از  بعد 
نمي اندیشند او معتقد است : عدم بهره گیری از معتمدین و نیروهای محلی 
بازماندگان و عدم مشارکت اجتماعی باعث تضعیف رابطه و پیوند بین نیازهای 
در  را  تبعیض  احساس  نوعی  مسأله  این  و  است  بوده  امدادرسانی  و  واقعی 
بین آسیب دیدگان  ایجاد کرده که  ناشی از ضعف رابطه و ناهماهنگی در 
رفتار سازمان های اجتماعی بوده است و بی اعتمادی هم بین بازماندگان و 
سازمان ها بوده است و هم بین خود سازمان ها با یکدیگر ، از سوی دیگر یکی 
از اشتباهات این سازمان ها را جدایی سالخوردگان و کودکان و جوانان مي داند 
در حالیکه در زمان زلزله بازماندگان برای حمایت های اجتماعی تمایل زیادی 



 467سال دوازدهم شماره 26
 

 

 مراحل تحقیق 
 آغاز شد  و  "علو  کمیسیو  نشریات علمی وزرات"جمع آوری اطالعات ابتدا با بررسی لیست کامل مجالت علو  اجتماعی مصوب 

مجلیه  12پژوهشی جامعه شناسی بطور کامل و جدایانه مورد بررسی قرار یرفت که طبیق جیدول زییر  فقیط –مجله علمی  61و 
زلزله در جدول زیر قرار داده شد  و تفکیک مقاالت مرتبط با فاجعه  بهآنها  .مقاالت مرتبط با جامعه شناسی فاجعه منتشر نموده اند

 .آیدمیکه به دنبال  یردیدهمقاله مرتبط و خا  جامعه شناسی زلزله بم برای تحلیل مضمو  و محتوا انتخاب  10در نهایت 

پژوهشی علو  اجتماعی و تعداد مقاالت –ی علمی هاه:لیست مجل 1جدول شماره   

 مقاله مرتبط با موضوع تحقیق نام مجله رديف

 انتظا  اجتماعی 1
 دل روشن امنیت و نظم رویکرد با بحرا  ریتمدی فرایرد جامع الگوی تدوین

 ،39 شماره - 1387 تابستا  پور،آرین؛ قلی اصغر؛ پورعزت،علی اربطانی،طاهر؛
 84-60ص 

 سازما  صدا و سیما –پزوهش نامه ارتباطی  2

1387  
 ارتباط هایرسانه و خبرنگارا  ایحرفه اخالق بحرا  اصول مدیریت و رسانه
حسن خجسته باقرزاده ص   ،56شماره  ،15دوره  زلزله، بحرا  مدیریت در جمعی
47-68  
1384 

حسن  ،آ  کنترل در رادیو ویژه نقش و طبیعی بالیای بحرا  بحرا  و سانهر
 7   43و  42شماره  ،12سال  ،خجسته

 مجله مطالعات جامعه شناسی انجمن جامعه شناسی ایرا  3
1385  

 و رودبار زده زلزله مناطق در روستاها غا اد اقتصادی - اجتماعی یهادیریونی
 110-83ص   ،2 شماره ،1دوره  ،رحمتی محمدمهدی منجیل

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فصلنامه رفاه اجتماعی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 1382)  - 11 شماره ،3 دوره
ادثه ح  از ناشی بحرا  مدیریت در آ  نقش و جمعی مصائب شناسیجامعه
 48-13.  پیرا  ص پرویز
 ،توسعه حال در کشورهای در طبیعی بالیای برابر در شهری نواحی پذیریآسیب
   99-49.  ص ،عسگری وحید
 حبیببم  زلزله به نگاهی با ،طبیعی بالیای برای اجتماعی مددکاری منشور

  145-133  ص ،آقابخشی 
فارس  و ییال  زلزله دیا دیآسیب به بخشیتوا  خدمات ارائه نحوه بررسی
   161-147ص   حسابی ارجمند منوچهر ،مرادی محمدرضا ،کمالی محمد
-163  ص ،بابائی اله نعمت ،طبیعی بالیای از پا کودکا  به رساند  یاری
173   

 جباریا  بتول  ارمنستا  1988 لرزهزمین هایتجربه طبیعی، بالیای در کودکا 
  193-175.  ص

.  ص جباریا  شادی طبیعی بالیای در میدانی مطالعه تجربه و عیاجتما تغییر
195-206   
بنگالدش  از تجاربی) طبیعی بالیای کاهش در بنگاهها اجتماعی مسئولیت
  214-207.  آقابخشی   حبیب

  242-217.  ص آیین نیک اسعد ،طبیعی بالیای در تحقیق چارچوب
  262-243  صمدی  مح حمیدرضااجتماعی  سرمایه و بحرا  مدیریت

مارین  لرزهزمین پیامدهای و آثار از ناشی پذیری آسیب در جنسیت جایگاه.
 277-263.  کامکار ص مهدیا ،هوردفا 
کامکار  مهدیا (هداشتب جهانی سازما ) طبیعی بالیای در سالمت و جنسیت

جدول شماره 1: فهرست مجله های علمی – پژوهشی علوم اجتماعی و تعداد مقاالت
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 فصلنامه رفاه اجتماعی
 

   288-279.  ص
 
 ( 1383)  - 13، شماره 4دوره 

 112-81.  صدانا  رئیا فریبرز (بم زلزله به اهنگ با) جمعی بدآمدهای اقتصادِ
 اهلل اسالمی،عزت یداهلل ،زادهبیا  اکبر بم سید زلزله بازماندیا  زندیی وضعیت

 132-113.  ص اقلیما مصطفی ،فروزا  ستاره آرا ، سا 
 سهیمی الههبم  معتادا  در زلزله از بعد اول هفته دو در محرومیت عالئم
حسینی  مهدی محمدی محمدرضا یودرزی، رضا موقر، میرحی آفرین ،ایزدیا 

 144-133.  ص
 ( 1385)  - 20 شماره ،5 دوره

 آفرین رادیودرزی، رضا زلزله از پا اول سال طی بم در مواد ۀعرض تغییرات
 180-163ص  ،وزیریا  محسن ،فرهودیا  علی موقر،رحیمی
 ( 1388)  - 33 شماره ،8 دوره
   216-203. ص  براتی سعید ، موسایی یثمزلزله م بیمه رشد موانع
 16 شماره - 1384 بهار

ایرا   در اجتماعی تهدیدهای و هابحرا  مسؤول دولتی یهاسازما  جایگاه
 218 تا 185 ص زینالی،امیر؛ حمزه: نویسنده
  1388 تابستا 

 دوستدار» شهر در ایهمحل اجتماعات برپایی برای اجتماعی سرمایه ظرفیتهای
 103-81ص   رحمانی،مریم؛ ضیائی،کیوا ؛ رضوی،سیامک؛ بم زند در «کودب

 33 شماره -
 پیرا ،پرویز؛اجتماعی  تهدیدهای و هابحرا  از ناشی اشکار یهاواکنش و پیامدها
 104 تا 75ص   16 شماره

 فصلنامه علو  اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی 5

 پاییز  1383
 عاطف ،هاچالش و دستاوردها: یرا ا در روا  بهداشت /کاربردی مباحث

 58 تا 39 ص  ،حید،محمدکاظمو
 پاییز  1389
 موردی بم مطالعه زده زلزله روستاهای در فاجعه مدیریت مشارکتی ارزیابی
 ص  50 شماره رضا؛رحیمی،عباس؛ زرنگار،حمید: باغ نویسنده درب روستای

 129 تا 91 

 لزهراروا  شناختی دانشگاه ا –مطالعات اجتماعی  6
 

 زمستا  1387
بم  رود پشت روستای موردی مطالعه: زنا  توانمندسازی در خرد اعتبارات نقش

 3 شماره ،6 دوره ،سیامک زند رضوی مریم رحمانی علی ربانی مهدی ادیبی

 انجمن جامعه شناسی ایرا  –مطالعات اجتماعی ایرا   7
 تابستا   1385

 و رودبار زده زلزله مناطق در وستاهار ادغا  اقتصادی - اجتماعی یهادیریونی
  2 شماره ،مهدی رحمتی ،منجیل 

8 
 

 نامه علو  اجتماعی سابق –مطالعات جامعه شناختی دانشگاه تهرا  
 

1391 
 نژاد سلطانی, امیر نژاد سلطانی, فریدو  وحیدا ،تحلیل جامعه شناسی زلزله بم

   23- 9 ص ,  2  دوره  ایوب 
1383 
 اهلل؛ سروستانی،رحمت صدیق: ایرا  در امدادی مشارکت و رهنگیف خرده باورهای

 115 - 81 ص  ،24 شماره ،11دوره  ،عنبری،موسی

9 
 نامه انجمن جمعیت شناسی انجمن جمعیت شناسی
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 مدرس علو  انسانی 11
ایهمجله میا  رشت  

  1382 تابستا  
 توسعه دیدیاه از زلزله حادثه از پا اروستاه ادغا  اقتصادی پیامدهای ارزیابی
 الدین رکن ،علیا طار  شهرستا  از آباد جمال و بالکلور روستاهای مورد: پایدار

 60 - 23ص   ،29 شماره -علی بدری،سید افتخاری،عبدالرضا؛

 مجله تحقیقات زنا  12
  1387زمستا  

مت عمومی زنا  اثر بخشی مشاوره یروهی با رویکرد معنا درمانی بر ارتقای سال
  4شماره  ،2 دوره،محمودیودرزی ،زهرا قنبریآسیب دیده از زلزله زرند، 

 
به ارتباط با خانواده و ایجاد شبکه اي از حمایت های اجتماعی دارند در نهایت 
محقق  منشور مددکاری اجتماعی را پیشنهاد مي دهد که از سه  مرحله پیش 
از فاجعه ، زمان فاجعه ، روزهای نخست فاجعه و هفته های اول فاجعه اشاره 
را  پراکنده  فعالیتهای  از  ناشی  کار تخصصی  تقسیم  و  منشور  این  مي کند ، 
کاهش میدهد و وظایف مستقیم هر سازمان را به روشنی تعیین میکند و از 
سوی دیگر بازماندگان فاجعه افرادی ناتوان نیستند و دگر یاری های آنان به 
شدت افزایش یافته است و مددکاران و مسئوالن باید از مشارکت اجتماعی 

آنان بهره مند شوند ]10[.
2- سیداکبربیان زاده و همکاران ) 1383( تحقیق خود »وضعیت زندگی 
بازماندگان زلزله بم« را با روش زمینه یابی و تکنیک مصاحبه مکالمه گونه 
از وضعیت  این یک تحقیق درواقع توصیفی  اند  انجام داده  نامه  و پرسش 
مولفه های اجتماعی مانند سن ، جنس ، تاهل ، تحصیل ، شغل ، تعداد فرزندان 
و سطح درآمد پاسخ شوندگان و بررسی رضایتمندی آنان از میزان دسترسی 
به خدمات مي باشد طبق تحقیق انجام شده میزان بیماری روانی افراد نسبت 

به قبل زلزله در تاریخ اجرای تحقیق به 6 برابر افزایش یافته است زنان و 
مردان درنوع فعالیت انجام شده در طول روز با یکدیگر تفاوت چشمگیری 
داشته اند طبق آمار 5۹/3 درصد زنان هیچگونه فعالیتی بعد از وقوع زلزله 
امور  آنان به فعالیت های خانه داری و رتق و فتق  اند 36/3 درصد  نداشته 
خانواده مي پرداختند در حالیکه 17/۹ درصد گروه مردان هیچگونه فعالیتی 
نداشتند ، در  فعالیت مشخصی  اند  اظهار کرده  آنان  نداشتند و 64/2 درصد 
نهایت این تحقیق با ارائه راه حلهایی از جمله اهمیت نقش مشارکت اجتماعی 
و فعالیت های اجتماعی و شبکه های اجتماعی بعد زلزله بر وضعیت روحی و 

جسمی و اجتماعی بازماندگان به پایان مي رسد ]11[.
3- فریبرز رییس دانا )1383( در مقاله ی خود “ اقتصاد بدآمدهای جمعی“ با 
محوریت زلزله بم، به بررسی رابطه میان ساختارهای اقتصادی و ساختارهای 
مسایل  از  ناشی  اجتماعی  هزینه های  و  زلزله  زمان  در  جوامع  اجتماعی 
اقتصادی مي پردازد و نویسنده دراین مقاله »در جستجوی شناخت رابطه زلزله 
به مثابه یک بالی طبیعی با ساختار اقتصادی سیاسی و اقتصاد اجتماعی  و 
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کارکردهای ویژه آن ها« بر امده است . او به بحث درباره فقر و آثار آن قبل 
و بعد زلزله مي پردازد و اعتقاد دارد که »منشأ طبیعی پدیده اي چون زلزله 
اقتصادی  و  اجتماعی  روابط  زبان  به  باید  است  بشری  اراده  از  خارج  کامال 
باعث  فقر  مي داند  گذار  تأثیر  بسیار  را  عدالتی  بی  و  فقر  او  کنیم«  ترجمه 
مي شود خانه های سست و خارج از استاندارد ساخته شوند از طرفی دولت ها 
را محروم مي سازد و توان پرداخت های انتقالی برای مقاوم سازی مسکن و 
واکنش ،  و محرومیت  فقر  در شرایط  کاهش مي دهد .  را  امدادی  تجهیزات 
آگاهی و اعتقاد الزم هم برای پیشگیری از زلزله یا ضعیف مي شود یا اصال 
شکل نمي گیرد از سوی دیگر فقر و محرومیت باعث مي شود  درهنگام زلزله 
این طبقات اجتماعی حاشیه نشین شهر برای گرفتن کمک های امدادی به 
شهر زلزله زده هجوم بیاورند و کمک رسانی دچار اشکال گردد مثل افزایش  
تعداد بازماندگان زلزله بم نسبت به قبل از زلزله به دلیل مهاجرت روستاییان 
و اقشار فقیر و بیکار اطراف بم ، رئیس دانا به اختصار از پیامدهای اجتماعی – 
اقتصادی زلزله به عنوان پس لرزه نام مي برد مانند واماندگی های اقتصادی ، از 
دست رفتن هر چه بیشتر فرصت ها ، بی سرپرست ماندن مزارع ، گسیختگی ، از 
بین رفتن خودمهارگر پیشین ، آسیب های اجتماعی زنان و کودکان مثل فساد ، 
اعتیاد ، ولگردی ، بی سرپرستی ، ترک تحصیل ، در نهایت او پیشنهاد تدوین 
یک برنامه ریزی راهبردی برای شناخت اساسی ترین و عام ترین نیازهای 

بازماندگان را مي دهد که فراگیر ، سیستمی و دموکراتیک باشد ]12[.
4- پرویز پیران )1384( در مقاله خود »جامعه شناسی مصائب جمعی و 
با  بم« که  زلزله  به  نگاهی  با  از حادثه  ناشی  بحران  در مدیریت  آن  نقش 
روش اسنادی انجام شده است دیدگاه های خود را در خصوص جامعه شناسی 
مصائب جمعی عنوان کرده است، معتقد است که جامعه شناسی از طریق 
تجزیه و تحلیل بالیای طبیعی و مصائب جمعی مي تواند به مدیریت بحران 
در بازگشت اجتماع حادثه دیده به وضعیتی حدوداً طبیعی کمک نماید بازگشت 
به اجتماع حادثه به شرایط طبیعی تابع شرایط خاصی است. پیران معتقد است 
که در صورت شدید بودن مصیبت جمعی گسیختگی خانواده اتفاق مي افتد و 
از نقش مددکاری در بخش های اجتماعی ، روانی و رفتاری در مرحله نجات 
سخن مي گوید او شناخت کامل مصائب جمعی و آثار و پیامدهای آن را اولین 
گام جامعه شناسی مصائب مي داند او معتقد است که غیرعقالنی بودن جامعه 
و بی نظمي  و بی توجهی یکی از عوامل ایجاد مصیبت جمعی است. چرا که 
غیرعقالنی بودن جامعه را بر رفتار مصیبت زدگان و انواع واکنش آنان مؤثر 
مي داند بطور مثال مي نویسد فاجعه بم حاوی درس های آموزنده ی بسیاری 
است که نشان دهنده اهمیت پرداخت به سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی 

و چشم  باورها  اجتماعی ،  متن  به  توجهی  بی  که  است  معتقد  پیران  است ، 
داشت های اجتماعی و عدم درک روابط قومی در مناطق زندگی اقوام ایرانی 
برنامه های  تدوین  به  طبیعی  محیط  و  انسانی  رابطه ی  باب  در  ناآگاهی  و 
نادرست و اجرای آن ها بدون توجه به خواست مردم منجر شده است او بحران 
را پدیده اي چند بعدی مي داند فیزیکی ، اجتماعی ، اقتصادی ، روان شناسی ، 
قدرتی -  بی  احساس  پیران ،  نظر  از  اجتماعی  پیامدهای  آموزشی  تربیتی- 
اضطراب عمومی - نگرانی برای آینده - خانواده های بی سرپرست - کودکان 
یتیم شده - از دست دادن اعضای خانواده - نابودی منابع اقتصادی - از دست 

رفتن درآمد و شغل هجوم مجرمان به مناطق آسیب دیده مي باشد]4[.
5- محسن ابراهیم پور )1387 ( در تحقیق خود “ زلزله بم در روستاهای 
آسیب دیده “ پس از ارزیابی مشارکتی مدیریت بحران به بررسی پیمایشی 
البته  است   پرداخته  دیده  آسیب  روستاهای  در  بحران  مدیریت  فرایندهای 
محقق در مقاله تأکید مي کند که این پژوهش »تنها به پیامدهای اجتماعی – 
اقتصادی زمین لرزه بم در مناطق آسیب دیده روستایی در مرحله بازسازی« 
مي پردازد این پژوهش  به ناهنجارهای اجتماعی که قبل از زلزله هم وجود 
داشته اند مانند فقر ، نابرابری و ناهنجاریهای اجتماعی ناشی از زلزله مانند 
مهاجرت اجباری ، تنزل در سسلسه مراتب نیازها ، افزایش نرخ مرگ و میر و 
باروری مي پردازد او معتقد است که عالوه بر منابع مادی دو عامل دیگر هم 
در مناطق زلزله زده موجب افزایش تلفات مي شود یکی مولفه های اجتماعی و 

سازمانی و دیگری مولفه های انگیزشی و نگرشی است ]13[.
6- زرنگار و رحیمی )138۹( مقاله »ارزیابی مشارکتی مدیریت فاجعه در 
انجام    PRA با روش روستاهای زلزله زده بم )درب باغ خواجه عسکر ( 
داده اند ، محققین اهمیت این روش را در ماهیت کمی و کیفی آن مي دانند که 
بر اساس ارزیابی مشارکتی روستاییان و توانمندسازی سکنه محلی در سازمان 
بخشی و برنامه ریزی و بروز کنش های معطوف به توسعه شکل مي گیرد این 
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تحقیق به جز این هدف ارزیابی روستاییان ساکن بخشی از روستای خواجه 
عسکر به نام درب باغ را از نحوه ی مدیریت جامعه محلی در سوانح طبیعی و 
چگونگی عملکرد مدیریت دولتی و غیر دولتی بحران نیز بیان مي کنند ، محور 
اجتماعی مطالعاتی این مقاله به مساله وقوع تحوالت در ساختار انسانی و 
اقتصادی بعد از وقوع زلزله و ظهور استعداد های انسانی برای مقابله با فاجعه 

و عوارض آن و کمک به مصیبت دیدگان مي پردازد ]14[.
7- امیدشریفی و همکاران )13۹1 ( در تحقیق خود »بررسی عوامل مؤثر بر 
مشارکت روستاییان در روند بازسازی روستاهای زلزله زده شهرستان بم« که 
از نوع تحقیقات کاربردی مي باشد با روش میدانی به بررسی عوامل مؤثر و 
مانع شونده مشارکت روستاییان شهرستان بم در بازسازی روستایشان پرداخته 
اند آنها عواملی چون سن؛ جنسیت ، میزان درآمد ،تحصیالت ، شغل ، انگیزش، 
میزان اعتماد به سازمان های دولتی ، میزان خرابی محل مسکونی  را به عنوان 
متغیر مستقل و مشارکت را به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته اند و در 
نهایت به این نتیجه رسیدند که بین میزان اعتماد روستاییان و میزان خسارت 
به  محل مسکونی، تعداد اعضای از دست رفته خانواده به دلیل نابسامانی های 
روحی و روانی ، میزان اعتماد به مجریان دولتی رابطه منفی و معنی دار وجود 
بدهند  اهمیت  مسأله  این  به  مسئوالن  اگر  که  است  داده  پیشنهاد  و  دارد 
بازسازی مناطق زلزله زده با مشارکت خود روستاییان انجام خواهد شد و از 
طرفی با ایجاد تسهیالت آموزشی ، اقتصادی ، فرهنگی به پیشرفت انگیزش 
آنان برای افزایش مشارکت کمک مي نماید. از سوی دیگر سن افراد و میزان 
تجربه و استفاده از خصوصیات رهبری محله اي آنان ، سابقه فعالیت کشاورزی 
ارزشمند و نمونه و عضو بودن در شورای اسالمی روستا  از  جمله عوامل تأثیر 
گذار بر میزان مشارکت روستاییان در بازسازی روستا عنوان شده است ]15[.

8- سیامک زندرضوی و همکاران )1388( در تحقیق شان “ ظرفیت های 
سرمایه اجتماعی برای برپایی اجتماعات محله اي در شهر دوستدار کودک 
در بم “ به شناخت و سنجش ظرفیت های سرمایه اجتماعی به عنوان پایه 
مشارکت شهروندان پرداخته شده است . روش این پژوهش پیمایش است و 
ابزار جمع آوری داده ها ، مصاحبه ساختار یافته مي باشد که طی آن 288 نفر 
زن و مرد بمی باالی 15 سال برای این تحقیق انتخاب شده اند و مولفه های 
سرمایه اجتماعی اعم از مشارکت ، هنجار ، اعتماد، احساس امنیت و انسجام 
مورد مطالعه قرار کرفته است ، در نتیجه این تحقیق مشخص گردید که در 
بم ظرفیت های الزم برای ایجاد اجتماعات محله اي وجود دارد، اما ضعف در 
ایجاد مي کند  یافته در آن خلل  نهادهای مدنی و سازمان  به  افراد  گرایش 
یابی مشارکتی ، نشستهای  با روش هایی چون کارگاه های مساله  از طرفی 

مشارکت  افزایش  به  مي توان  محلی  مجله  و  محلی  محلی ،آموزش های 
رسید]2[.

۹- سیامک زندرضوی و همکاران )138۹( در تحقیق شان “ اثر اعتبارات 
خرد بر مدیریت بحران” به مطالعه موردی صندوق اعتبارات خرد زنان روستای 
پشت رود بم بعد زلزله پرداخته اند  این پژوهش با روش پیمایش و تکنیک 
اجتماعی  اثرات  که  معتقدند  محققان  است.  گرفته  عمیق صورت  مصاحبه 
پس از زلزله بم در روستای پشت رود شامل از هم گسیختگی شبکه روابط 
خویشاوندی و همسایگی ، کاهش انسجام بین گروهی ، افزایش نرخ فرزندان 
بی سرپرست یا بد سرپرست ، کاهش اعتماد اجتماعی به غریبه ها ، افزایش 
زنان سرپرست خانوار ، نبود بیمه های اجتماعی سالخوردگان و از کارافتادگان 
بوده است، یافته های این پژوهش  نشان مي دهند که با واگذاری اعتبارات 
خرد به زنان، مخاطرات مالی خانوارها کاسته شده است و از طرفی به دلیل 
زنان  بین  میزان همدلی  نظرات،  تبادل  و  زنان  ایجاد تجمع  و  زنان  حضور 
افزایش یافته است که در بازسازی شبکه های اجتماعی  و همسایگی تخریب 
شده، مشارکت پذیری ، اعتماد اجتماعی ، احساس رضایتمندی ، احساس بی 
قدرتی و ارتقای شخصیت زنان ،و باالبردن احساس امیدواری آنان مؤثر بوده 

است ]16[.
10- وحیدا و همکاران )13۹1( در تحقیق خود “تحلیل جامعه شناختی زلزله 
شهر بم“ دو سوال را بررسی کرده اند . جامعه آماری این تحقیق دانش آموزان 
مقطع  متوسطه بم بوده اند سوال اول تحقیق این بوده که زلزله چه تأثیراتی 
بر واکنشهای جمعی افراد حادثه دیده گذاشته است؟ با تکنیک پرسشنامه و 
مصاحبه به رابطه میان افزایش میزان همبستگی اجتماعی ، مشارکت اجتماعی 
و روحیه تقدیرگرایی پرداخته است و سوال دوم، که با مطالعات اسنادی و 
مشاهده و مصاحبه انجام شده است. به دنبال این بوده که زلزله چه تغییرات 
کل  کارکرد  تخریب  ازجمله  است؟  نموده  ایجاد  اجتماعی  دگرگونی های  و 
برای اجزا ، فروپاشی تقسیم کار اجتماعی ،عدم سازش متقابل میان ساخت ها ، 
تخریب شبکه های مردمی ، تخریب نهاد خانواده و تغییر در ساختار آن و آسیب 
پذیری زنان نسبت به مردان. یافته های برآمده از تحقیق نشان داد که بعد از 
زلزله همبستگی اجتماعی و مشارکت اجتماعی کاهش نمي یابد و سیر صعودی 
دارد و از طرفی افزایش روحیه تقدیرگرایی نیز میان بازماندگان افزایش یافته و 
زلزله را یک نوع عذاب الهی مي دانند و این که جنسیت نقش مهمي  در آسیب 
پذیری پس از زلزله دارد لذا زنان نسبت به مردان در این شرایط آسیب پذیر 
ترند .این تحقیق در نهایت به پیامدهای اجتماعی ناشی از زلزله در دراز مدت 
اشاره مي کند مانند افت تحصیلی ، ترک تحصیل ، خودکشی ،مصرف ناهنجاری 
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پارادایم تعریف 
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ی خویشاوندیهاهشبک  
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رفاه اجتماعی 
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13شماره  
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پارادیم واقعیت 
 اجتماعی

 و رفتار اجتماعی

 اقتصاد بدآمد جمعی
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13شماره   
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پارادیم واقعیت 
 اجتماعی

 و رفتار اجتماعی

 مصائب
 مدیریت بحرا 
 اجتماعات انسانی
 یسیختگی خانواده
 مددکاری اجتماعی
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ایهکتابخان –اسنادی   

 و روش تاریخی

یذری بر پیدایش جامعه شناسی 
مصائب جمعی و رابطه بین جامعه 
شناسی مصائب جمعی و مدیریت 

 بحرا 

 پرویز پیرا 
جامعه شناسی مصائب جمعی و نقش 

اشی از حادثه آ  در مدیریت بحرا  ن
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فصلنامه رفاه 
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جدول شماره ۲ : اطالعات موضوعی – روش تحقیق – پاردایم های جامعه شناسی مقاالت تحلیل شده

مواد مخدر ، رفتارهای بزه کارانه ، انزوای اجتماعی، محققان برای پیشگیری از 
آسیب های اجتماعی در خانواده ها ترویج ازدواج مجدد زنان و مردان و توجیه 
فرهنگی فرزندانی که والدین شان ازدواج مجدد کرده اند و آموزش مردم به 
حذف ارزشها و هنجارهای غیرکارکردی یا کژکارکردی مانند اعتقاد به جبری 
تأثیر  انسان ، اعتقاد به مطلق بودن قضا و قدرالهی و عدم  بودن سرنوشت 

انسان ها بر سرنوشت را پیشنهاد مي دهند ]17[.

یافته ها
فراوانی مفاهیم به کار گرفته شده و انواع روش تحقیق و پارادایم به کار 
گرفته شده در مطالعات انجام شده در خصوص جامعه شناسی فاجعه بم به 

شرح ذیل مي باشد: 
طبق جدول شماره 3 بیشترین موضوع کار شده در این مقاالت مشارکت 
اجتماعی در پارادایم های واقعیت اجتماعی و تعریف اجتماعی بصورت برابر 
بوده است و بیشترین مفهوم به کار گرفته شده نیز مشارکت اجتماعی مي باشد 
از سوی دیگر بیشترین روش به کار گرفته شده نیز روش پیمایشی مي باشد .
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نتیجه گیری 

این مقاله آثار پژوهشی محققان ایرانی را درباره جامعه شناسی فاجعه مورد 
بررسی قرار داده است بررسی های انجام شده در حوزه مطالعات جامعه شناسی 
فاجعه در قالب مقاله های علمی – پژوهشی اهداف مشخصی را مورد توجه 
قرار داده اند و بیشتر این ها مفاهیم مشارکت اجتماعی و سرمایه اجتماعی 

را به تکرار مورد تحلیل و تحقیق قرار داده اند و به جنبه های دیگر تأثیرات 
اجتماعی زلزله بر بازماندگان انسانی و جامعه شهر بم نپرداخته اند .

 سیامک زندرضوی در یک تقسیم بندی ، نظریه های جامعه شناسی را که 
در خصوص تحقیق در جامعه پس از زلزله مي تواند مفید باشد را به چند دسته 

تقسیم کرده است :
است  معتقد  دیدگاه  این  کنشگران ،  بر  ساختار  تأثیر  بر  متکی  نظریات   -
نمونه  تعیین مي شود بطور  به وسیله ی جامعه  نوعی  به  افراد  که کنشهای 
از کنش  و  داد  تقلیل  به کنش  نمي توان  را  معتقد است ساختار  یان کرایب 

نمي توان به ساختار وارد شد. 
- نظریات متکی بر تأثیر کنشگران)عاملیت( بر ساختارها ، در این دسته از 
افراد استت و ساختار فقط در کنش و  نظریات جامعه محصول کنش های 
بواسطه ی آن وجود دارد دیدگاه کنش متقابل نمادی ، دیدگاه ساختاربندی ، 

دیدگاه کارکردگرایی ساختاری در این دسته قرار میگیرند .
- نظریات رابطه متقابل ساختار و کنش بر یکدیگر که معتقد است بشر 
مي تواند محیط خود را تغییر دهد و با دگرگون کردن محیط خود را نیز تغییر 

مي دهند. 
او همچنین نظر داردکه »اگر نسل اول روش ها را پیمایش و کار با داده های 
نظر  در  محتوا  تحلیل  و  موردی  مطالعات  انواع  را  دوم  نسل  بدانیم  موجود 
بگیریم نسل سوم روش ها و پژوهش های عملی مشارکت است که در آن مرز 
میان پژوهشگر و پژوهش شونده برداشته مي شود این روش شناسی با پیش 
فرض های جامعه شناسی هم خوانی دارد و پژوهشگر خود به عنوان تسهیل 

گر در هدایت و ایجاد ساز و کارها درگیر مي شود«]2[.
اما در این مقاالت روشهای ترکیبی را کمتر یا اصال نمي بینیم و بیشتر از 

17 
 

 هاهيافت

 فراوانی مفاهیم به کار یرفته شده و انواع روش تحقیق و پارادایم بیه کیار یرفتیه شیده در مطالعیات انجیا  شیده در خصیو  
 باشد: میجامعه شناسی فاجعه بم به شرح ذیل 

 
 «ی جامعه شناسیهاروش تحقیق وپارادایم،: توزیع فراوانی مفاهیم 3جدول شماره »

 
 

ی واقعییت اجتمیاعی و تعرییف هیادر پارادایم  مشارکت اجتماعیطبق جدول باال بیشترین موضوع کار شده در این مقیاالت 
باشد از سوی دیگر بیشترین می مشارکت اجتماعیاجتماعی بصورت برابر بوده است و بیشترین مفهو  به کار یرفته شده نیز 

 .باشدمی روش پیمايشیکار یرفته شده نیز  روش به

 

 درصد فراوانی پارادايم درصد فراوانی روش تحقیق  درصد فراوانی  اعیمفهوم اجتم
 50 5 واقعیت اجتماعی 40 4 روش پیمایشی 53,84 7 مشارکت اجتماعی

 50 5 تعریف اجتماعی 40 4 روش اسنادی 38,46 5 ی خویشاوندیهاهشبک
 30 3 رفتار اجتماعی 10 1 روش میدانی 30,76 4 سرمایه اجتماعی

  10 1 ترکیبی 23,07 3 جنسیت
 10 1 زمینه یابی 23,7 3 انسجا  اجتماعی
  PRA 1 10 23,7 3 دیریونی اجتماعی
   15,38 2 مددکاری اجتماعی
  15,38 2 تقسیم کار اجتماعی
       15,38 2 آسیب اجتماعی
       15,38 2 عدالت وبرابری

       7,69 1 همبستگی اجتماعی
       7,69 1 تقدیر یرایی
       7,69 1 نظم اجتماعی

جدول شماره 3 : توزیع فراوانی مفاهیم ، روش تحقیق وپارادایم های جامعه شناسی



54سال دوازدهم شماره 26

روش پیمایشی که بر اساس داده ها نتیجه گیری مي کند تحقیق را پیش بردند 
در حالیکه به نظر مي رسد روشهای کیفی و چارچوب خاص تحقیقی برای 
بالیای طبیعی باید در نظر گرفته شود. از طرفی پارادایم های جامعه شناسی 
تلفیقی به نظر بهتر مي توانند در تأثیرات زلزله بر انسان ها بحث کنند گرچه 
این اسناد وگزارش های پژوهشی در اختیار مسئوالن بازسازی بم چه در زمان 

زلزله وچه در سالهای بعد قرار نگرفته است .
ارتباط مستقیم وتعامل  انجام پژوهش هایی در جامعه فاجعه زده مستلزم 
پیوسته با محیط و قلمرو تحقیق دارد در تعدادی از این پژوهش ها ومطالعات 
با  کافی  وارتباط  تعامل  محققین  اسنادی  مطالعات  در  شده خصوصاً  انجام 
محیط وقلمرو تحقیق نداشته اند و از طرفی تحقیقات در خصوص مسایل 
و مشکالت زنان در جوامع فاجعه زده در زمره تحقیقات قرار نگرفته است 
به نظر مي رسد تحقیقات اجتماعی فاجعه نیاز به ورود مسایل جدیدتر مانند 
اجتماعی،  تحوالت   : مانند  دیگر  اجتماعی  پیامدهای  اجتماعی ،  آسیب های 

کیفیت زندگی اجتماعی و محیطی ، سبک زندگی ، گرایش ها و نگرش ها ، تغییر 
در ساختار خانواده و ... که کمتر در متون موجود به آنها پرداخته شده است .

پیشنهادات 
جامعه  تحقیقات  اجرای  در  بومی  پژوهشگران  و  محققین  بکارگیری   -

شناختی فاجعه 
- فعال سازی بخش جامعه شناسی موسسه زلزله شناسی ایران

- ترجمه مقاالت و کتب مفید در زمینه جامعه شناسی زلزله برای به دست 
آوردن تجربیات کشورهای دیگر در این خصوص 

- برگزاری کنگره یا همایش ساالنه علمی در سالگرد زلزله های بزرگ در 
ایران مانند طبس ، رودبار و بم

و  ارشد  گرایش های  در  فاجعه  شناسی  جامعه  درس  آموزش  تصویب   -
دکتری جامعه شناسی مسایل اجتماعی و گروههای اجتماعی
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کاربرد برنامه ریزی کاربری اراضی 
در بهبود تاب آوری شهری

چکیده
شهرها، محل تراکم باالی جمعیت و پدیده های انسان ساخت هستند. در 
صورت وقوع بالیا در شهرها با تراکم جمعیتی باال و  نبود آمادگی برای مقابله 
باال  مالی  و  جانی  بروز خسارات  احتمال  انسان ساخت،  و  طبیعی  بالیای  با 
می رود. از طرف دیگر اینکه مردم چگونه برای مقابله،  واکنش نشان دادن و 
یا فائق آمدن بر اینگونه بالیا آماده شوند، مرتبط با این موضوع است که پس 
از وقوع یک بالی بزرگ، آن جامعه به چه میزان قادر است خود را به حالت 
اول بازگرداند. به منظور جلوگیری ازاین امر، پرداختن به تاب آوری ساختاری 
برخوردار  چندانی  دو  و ضرورت  اهمیت  از  شهری  اراضی  کاربری  کالبدی 

می گردد.
تاب آوری جامعه، توانایی برای پیش بینی خطر وقوع بالیا، تأثیرات محدود، و 
بازگشت به موقعیت قبل از بحران با در امان ماندن، سازگاری، و تحول و رشد 
در موقع رویارویی با تغییرات است. لذا تاب آور ساختن شهرها در ابعاد مختلف،  
راهی مناسب و کارا در جهت تقویت ساختار شهر برای مقابله با بحران ها و 

مخاطرات طبیعی و غیر طبیعی است. شناخت تاب آوری می تواند به تعیین 
صفات و ویژگی هایی که ظرفیت مقابله جوامع با سوانح را افزایش می دهند 
آسیب پذیری  کاهش  فرآیند  به  کمک  برای  را  ابزارهایی  و  نموده  کمک 
زمینه  در  اقدامات  از  یکی  نیز  زمین  کاربری  برنامه ریزی  نماید.  پیشنهاد 
برنامه ریزی شهری است که می تواند سهم مؤثری در کاهش ریسک بالیا 
ایفا نماید زیرا وارد نمودن تفکر و عمل کاهش ریسک سوانح در برنامه ریزی 
کاربری زمین کمک می کند که بدون تولید ریسک جدید،  به رشد و توسعه 
شهری دست یافت. در حقیقت اگر چه برنامه ریزی کاربری اراضی صحیح و 
عادالنه آسیب پذیری ما را در برابر بالیا به طور کامل برطرف نمی کند، ولی 

کاهش می دهد.

کلمات کلیدی
بالیای  طبیعی،  بالیای  شهری،  تاب آوری  اراضی،  کاربری  برنامه ریزی 
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مقدمه
در دنیای کنونی مناطق شهری با طیفی از تغییرات مواجه اند. این تغییرات 
اثرات  تا  اکوسیستم ها  تغییرات در شرایط  از  دارند که  ویژگی های متعددی 
اجتماعی- اقتصادی متفاوتند. این موارد مشکالت جدی برای مدیریت نواحی 
شهری ایجاد می کنند و به شدت چشم انداز آینده نواحی شهری را نیز تحت 
تأثیر قرار خواهند داد. تاب آوری شهری به ظرفیت منطقه شهری برای سازش 
با تغییرات شرایط خارجی به گونه ای که استاندارد قابل قبولی برای زندگی 
حفظ شود ضمن اینکه با آسیب های اجتماعی، اقتصادی و اکولوژیکی ذاتی 
خود مواجه شود اشاره دارد. تاب آوری شهری نشان می دهد که چگونه مناطق 
شهری به وسیله شوک های خارجی تحت تأثیر قرار می گیرند و چگونه پویایی 

سیستم ها را تحت تأثیر قرار می دهند. 
به عبارتی دیگر در شهرها سیستم های پیچیده ای از خدمات وجود دارند که 
دارای ارتباط تنگاتنگ با همدیگر هستند و هرکدام از آن ها در مقابل تهدیدات 
طبیعی و انسان ساخت متعددی قرار دارند و اخالل در هرکدام از آن ها موجب 
به گونه ای  شهرها  باید  بنابراین  می گردد  سیستم ها  سایر  برای  مشکالتی 
باشند که بتوانند در مقابل این تهدیدات ایستادگی داشته یا به عبارتی دیگر 
تاب آور باشند به طورکلی اصطالح تاب آوری شهری به توانایی جذب،  انطباق 
 Tompkins &( اشاره دارد  تغییرات در یک سیستم شهری  به  پاسخ  و 
Hurlston. 2012(. بررسی تاب آوری شهری یکی از موارد حیاتی برای 
آمادگی شهر در برابر بالیای طبیعی و انسان ساخت است. با افزایش میزان 
تاب آوری شهرها می توان خسارات ناشی از مخاطرات را به حداقل ممکن 
رساند. اهمیت این موضوع تا جایی است که، برخی از آن به عنوان الگوی 
 .)2002.47.McEntire et al(جدیدی در تحوالت شهرسازی یاد می کنند
از طرفی دیگر شناخت تاب آوری می تواند به تعیین صفات و ویژگی هایی که 
ظرفیت مقابله جوامع با سوانح را افزایش می دهند کمک نموده و ابزارهایی را 
 .2008 .Joakim(برای کمک به فرآیند کاهش آسیب پذیری پیشنهاد نماید
36(. لو و استید در سال 2013 معتقدند برنامه ریزی کاربری زمین با اثراتی 
مانند اجتناب از شکل گیری محالت بد از طریق جداسازی کاربری های معین 
از یکدیگر و هدایت توسعه به سمت نواحی دور از خطر ابزاری کارآمد در دست 
 .Lu & Stead(برنامه ریزان شهری برای حداقل سازی احتمال خطر است
2013(. برنامه ریزی کاربری زمین، فرصت ها و گزینه های متعددی را برای 
کاهش تلفات انسانی و خسارات اقتصادی و کالبدی سوانح عرضه می کند. 

ازجمله  اینکه برنامه ریزی کاربری زمین :
- می تواند علل ریشه ای ریسک سوانح را که در شیوه های متداول توسعه 

زمین و سکونتگاه ها وجود دارند شناسایی کرده و آن ها را کاهش دهد. 
- می تواند شرایط آسیب پذیر مردم و مکان ها را در طول سال ها بر روی هم 

انباشته شده اند اصالح کرده و کاهش دهد.
- می تواند به جای تمیز کردن آثار آسیب های سوانح در دوره پس از بروز 

سانحه، قبل از وقوع سانحه این آسیب ها را کاهش دهد.
- حتی می تواند در صورت امکان ازجمله در مورد مخاطراتی همچون سیل، 

مخاطره را اصالح نماید.
- می تواند از طریق کاهش آسیب پذیری و خسارات بالقوه،  تاب آوری مردم 
و مکان ها را نسبت به سوانح افزایش داده، توانایی ارتقاء آن ها را برای بازیابی 

ارتقاء دهد و فرآیند بازسازی و بازتوانی را تسریع نماید.
- وارد نمودن تفکر و عمل کاهش ریسک سوانح در برنامه ریزی کاربری 
زمین کمک می کند که بدون تولید ریسک جدید،  به رشد و توسعه شهری 

.)2007 .Reyes( .دست یافت
یکی از مهم ترین اهرم های مؤثر برای تکامل برنامه ریزی شهری و غنای 
برنامه ریزی توسعه پایدار شهری،  توجه به برنامه ریزی کاربری اراضی شهری 
است. به بیان دیگر برنامه ریزی کاربری اراضی شهری، باید مسائل و مشکالت 
شهرها را حل نموده و نوع مصرف زمین در شهر را در راستای ساماندهی 
و  توسعه شهرها  با  و همراه  نموده  مهیا  و ساخت شهر  کالبدی   – فضائی 
پایداری توسعه شهری،  سالمت روحی و روانی را در شهر برای شهروندان 
فراهم نماید)مشیری و نظام آباد، 13۹0: 74(. لذا ازآنجایی که توسعه پایدار شعار 
غالب، در تهیه  برنامه های توسعه شهری ازجمله برنامه ریزی کاربری زمین 
است. بنابراین اگر شناسایی مخاطرات و ارزیابی آسیب پذیری بخشی از فرایند 
برنامه ریزی قرار بگیرد، آنگاه شهرها آماده برخورد با مخاطرات می باشند که 
این آمادگی می توانند از کشته و مجروح شدن شهروندان و خسارت به اموال 
و دارایی ها آن ها جلوگیری کند و یا حتی آن ها را از این مخاطرات آگاه نماید 

و به عبارتی شهرها را تاب آور سازند. 
پیشینه تحقیق 

معرب در سال 13۹5 در پایان نامه خود با عنوان ارزیابی تاب آوری کاربری 
اراضی شهری با رویکرد توسعه پایدار به بررسی تاب آوری کاربری اراضی با 
را  اراضی شهری  او تاب آوری کاربری  پرداخته است.  پایدار  رویکرد توسعه 
اجتماعی  و  اقتصادی  بعد ساختاری- کالبدی،  ساختاری- طبیعی،  در چهار 
و فرهنگی مورد بررسی قرار داد. در نهایت برای بعد ساختاری – کالبدی؛ 
معیارهای وضعیت ابنیه، فضاهای باز و سبز، راه های دسترسی، کاربری های 
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امدادی خدماتی،کاربری های پرخطر و مسکونی برای بعد ساختاری- طبیعی؛ 
معیارهای مخاطرات طبیعی، پوشش گیاهی، فیزیوگرافی و ترکیب و توزیع 
احتماعی  بعد  برای  سرزمین،  سیمای  ساختاری  عناصر  زمانی  فضایی- 
آموزشی،  مذهبی،  ورزشی،  کاربری های  جمعیت،  معیارهای  فرهنگی؛  و 
اقتصادی؛  بعد  برای  و  گردشگری  و  انتظامی  ادارای-  درمانی،  بهداشتی- 
جمعیت  و  اشتغال  بیکاری،  بیمه،  مالکیت،  تجاری،  کاربری های  معیارهای 

فعال اقتصادی را مطرح کرد)معرب، 13۹5(.
معرب و  همکاران در سال 13۹5، به ارزیابی تاب آوری اقتصادی کاربری 
و  ارزیابی  برای  آن ها  می پردازند.  تهران  شهر   1 منطقه  در  شهری  اراضی 
 GIS(،( سیستم اطالعات جغرافیایی ،FAHP بررسی نهایی از روش های
Idrisi و Topsis استفاده کردند. در نهایت نتایج ارزیابی ها و بررسی ها 
نشان داد که میانگین تاب آوری  اقتصادی نواحی منطقه  1 شهرداری تهران 

معادل 0/48 است.
روستا و همکاران در سال 13۹6 به تحلیل تاب آوری کالبدی در برابر زلزله 
در بافت فرسوده شهر زاهدان می پردازند. آن ها در مقاله خود به چگونگی و 
میزان تاب آوری محدوده ی بافت فرسوده ی شهر مرزی زاهدان در برابر زلزله 
با هشت معیار شامل؛ مصالح ساختمانی، قدمت ساختمان، تعداد طبقات، تراکم 
و مساحت  ابنیه  کیفیت  باز،  به فضای  تراکم جمعیت، دسترسی  ساختمان، 
قطعات می پردازند. نتایج حاصل از تحلیل یافته ها، بیانگرآن است که میزان 
تاب آوری بافت فرسوده در برابر زلزله نامناسب است. در نهایت به این نتیجه 
می رسند که عدم توانایی مالی ساکنان برای بهسازی و نوسازی ابنیه، روند 
تخریبی بناهای موجود در بافت فرسوده را در سال های اخیر تشدید کرده، که 
با توجه به زلزله خیز بودن منطقه، می بایست به ارتقای شرایط کیفی سکونت 

در این محدوده اقدام کرد)روستا و همکاران، 13۹6(.
معرب و همکاران در سال 13۹6 نیز به ارزیابی تاب آوری ساختاری- طبیعی 
کاربری اراضی شهرها در منطقه 1 شهر تهران پرداختند. آن ها در  پژوهش 

خود مهم ترین معیارهای تأثیر گذار بر میزان تاب آوری ساختاری – طبیعی 
کاربری اراضی شهری را شناسایی کرده، ثانیا با استفاده از روش تحلیل سلسله 
مراتبی فازی و منطق فازی، محدوده ی مورد مطالعه را مورد سنجش و ارزیابی 
قرار داده و براساس آن رهبردها و اقدامات مناسب در چارچوب برنامه ریزی 
کاربری زمین به منظور افزایش میزان تاب آوری در برابر بالیا را ارائه نماید. 
پیش فرض های  مطالعه خود،  رویکرودهای  و  اهداف  به  توجه  با  نهایت  در 
1- به نظر می رسد برنامه ریزی کاربری زمین می تواند ابزاری جهت ارتقای 
تاب آوری کاربری های شهری باشد. 2- به نظر می رسد معیارهای متعددی بر 
میزان تاب آوری ساختاری -  طبیعی کاربری اراضی شهری تأثیر دارند/د3- به 
نظر می رسد معیارهای مختلف میزان تأثیرگذاری مختلفی بر میزان تاب آوری 
ساختاری -  طبیعی کاربری اراضی شهری دارند، که از مرور بر متون نظری و 

پژوهش های مرتبط استخراج شده اند، مورد بررسی قرار دادند. 
در مطالعه ای moler et al در سال 2016 به ارزیابی تاب آوری مجموعه 
داده های اکولوژیکی دراز مدت پرداختند. در این مطالعه مفهوم تاب آوری بر 
اساس 13 مورد مطالعه انجام شده در آلمان توسط برنامه تحقیقات اکولوژیکی 
دراز مدت مورد بحث قرار گرفته است. در ابتدا تاب آوری به عنوان یک فرصت 
برای پویایی سیستم ها معرفی شد. ارتباط مفهومی با سازگای و یکپارچگی 
اکولوژیکی بحث و فرموله سازی شد. بخش اصلی تحقیق شامل 13 مطالعه 
موردی بود که نشان دهنده ی فاز انتقالی و پویایی تاب آوری اکوسیستم های 
برخی  مطالعه  این  در  بودند.  مختلف  زمانی  مقیاس های  در  و خشکی  آبی 
مشکالت ناشی از مداخله سری های زمانی تاکید و بحث شد. موضوع بحث 
چالش های مفهومی رویکرد تاب آوری، مسایل روش شناختی، نقش انتخاب 
 .moler et al(شاخص، روابط پیچیده بین اختالالت مختلف و غیره بود

.)2016
توسعه   2016 سال  در    Sara Meerow et al دیگر  درمطالعه ای 
اقتصادي،  و  اجتماعی  محیطی،  ریسک  و  قطعیت  عدم  برابر  در  تاب آوری 
و سیاسی مورد توجه دانشگاهیان و تصمیم گیرندگان در رشته ها، بخش ها 
و مقیاس ها قرار گرفته است. تاب آوری به یک هدف مهم براي شهرها، به 
ویژه در برابر تغییرات آب و هوایی تبدیل شده است. مناطق شهري با دارا 
و  منابع  باالی  عملکردي مصرف   بعالوه  و  اکثریت جمعیت جهان،  بودن 
در  هم  تاب آوری،  براي  آزمایشگاهی  نوآوري،  براي  سایت هایی  عنوان  به 
تئوري و هم در عمل تبدیل شده اند. این مقاله متون پژوهشی در تاب آوري 
شهري را بررسی می کند. تعاریف موجود متناقض و توسعه نیافته هستند از 
نظر پیوستگی مفاهیم بسیار سخت که در هر دو تئوري تاب آوری و نظریه 
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شهري وجود دارد. بر اساس بررسی متون در این مقاله و با کمک تجزیه و 
تحلیل کتابی، این مقاله شش مرحله مفهومی اساسی براي تاب آوری شهري 
را شناسایی می کند: )1( تعریف شهر، )2( شناخت تعادل سیستم، )3( تعریف 
مثبت )یا منفی( از تاب آوری )4( مکانیزمی براي تغییر سیستم؛ )5( سازگاري؛ 
و )6( مقیاس زمانی اقدام است. براي پیشبرد این رشته در حال رشد، مفاهیم با 
وضوح بیشتري مورد نیاز است. بنابراین در این مقاله، یک تعریف از تاب آوری 
شهري معنای "چکش خوار،” مطرح می شود. همچنین در این پژوهش با 
بحث در مورد چگونگی تعریف ممکن به عنوان یک هدف به کار می رود با 
این شناخت که استفاده از کاربرد تاب آوری در زمینه هاي مختلف پاسخگویی 
براي چه چیزي؟ چه  و  براي چه کسی  تاب آوری  اینکه  و  است  نیاز  مورد 

 .)2016 .Sara Meerow et al(زمانی؟ کجا ؟ و چرا؟ را بیان می کند
Philip R.crowe et al   در سال 2016 نیز در پژوهشی برایند مباحث 
در تاب آوری اجتماعی و محیط زیستی را به عنوان یک پاسخ براي سرعت 
این  در  گرفتند.  نظر  در  شدید  چالشهاي  و  تغییر  با  شهري  مناطق  مواجه 
اجتماعی و  تاب آوری  تفکر  به کاربرد  بینش نسبت  افزایش  پژوهش هدف 
محیط زیستی در خط مشی و اجراي برنامه ریزي شهري از طریق ارائه دیدگاه 
منحصر به فرد، که بین دانشگاه ها، دولت هاي محلی و شرکاي به صورت 
کالیبره شده توسعه داده شده است. چارچوبی براي مدیریت و طراحی تطبیقی 
معرفی شده است، به عنوان پایه اي براي کاربرد تاب آوري شهري، تاکید بر 
نیاز به حل فعاالنه مشکالت مشترک توسط به کار انداختن تخیل و خالقیت، 
و ارائه یک منبع جدید و بالقوه مناسبی براي نوآوري است. یافته هاي اولیه 
مطرح شده در رابطه با چالش های داده هاي مکانی یا زمانی منابع جمعیتی 
مورد بحث قرار می گیرند و تعهد منابع که براي شیوه هاي در حال ظهور مورد 
نیاز است. که به مسائل اساسی در اجرا و خط مشی برنامه ریزي شهري را 
بررسی می کند، و فعالیت هاي موجود و مشابه را در بر می گیرد. این مقاله 
نتیجه می گیرد که که تاب آوری شهري به چه مقدار در اجرا قابل تعریف است 
و اینکه هر تجربه پتانسیلی دارد که سهم ملموسی براي تاب آوری و پایداري 

.)2016 .Philip R.crowe et al(شهري را فراهم می کند
مبانی نظری

توصیف  برای  و  دارد  ریاضی  و  فیزیک  علم  در  ریشه  تاب آوری  مفهوم 
توانایی یک ماده یا سیستم برای بازگشت به حالت تعادل پس از جابه جایی 
یا حرکت به کار می رود)León and March. 2014: 251(. در جدول 1 

انواع تعاریف تاب آوری از دیدگاه های صاحبنظران مختلف آورده شده است.

گادسچالک تاب آوری شهری را اصطالحی می داند که جهت اندازه گیری 
توانایی یک شهر برای بهبود از یک بال بکار می رود؛ در حقیقت شهرهای 
تاب آور از پیش برای پیش بینی، پشت سرگذاشتن و بهبود از تأثیرات خطرات 
طبیعی یا فنی طراحی شده اند و سیستم های فیزیکی و اجتماعی در چنین 
شهری قادر به بقا و عملکرد تحت شرایط فشار و شرایط بحرانی هستند. از 
آن جا که الگوهای کاربری اراضی بستری برای اجزای فیزیکی و اجتماعی 
هستند، لذا تناسب این الگوها با مخاطرات و توجه به مخاطرات طبیعی در 
طراحی آن ها نقش مهمی در حفظ تاب آوری این اجزا و در نتیجه تاب آوری 

کل شهر خواهد داشت)سلمانی مقدم و دیگران، 13۹3: 22(
و  ابعاد  پیرامون  متعددی  متخصصان  و  شهری  برنامه ریزان  شهرسازان،  
انجام داده اند  شاخص های مطرح در تاب آوری شهرها،  مطالعات گوناگونی 
که هرکدام از منظر و دیدگاه خاصی تاب آوری را مدنظر قرار داده و به آن 
پرداخته اند که در قالب جدول شماره 2 در این مقاله آن ها جمع بندی شده اند. 
لذا باید گفت دیدگاه های مختلف نسبت به تاب آوری نشان  از آن دارد که این 

موضوع می تواند از جهات گوناگون قابل بررسی باشد.
از  پیش  خطر  پذیرش  و  تحمل  ظرفیت  که  است  شهری  تاب آور  شهر 
فروپاشی سیستم را دارد. سیستم این شهر پویا و تغییرپذیر است. در زمان 
وقوع خطر، تغییرات را جذب می کند و باز هم به حالت تعادل باز می گردد. 
این شهر توانایی برگشت به عقب و پذیرش تهدید را دارد. این ویژگی های 
منجر به این می شوند که شهر تاب آور پایدار و پویا باشد)نیکمرد،  13۹3: 23(. 
بودن مدیریتی  دارا  نیازمند  بهینه کاربری های شهری  از طرفی گسترش 
قوی بر پراکنش و بعضا جایگزینی کاربری هاست. مطالعات کلی و مقدماتی 
در زمینه های جغرافیایی، جمعیت و جامعه شناسی، اقتصاد و غیره چشم انداز 
فضایی   – کالبدی  تجلی  آن  به  و  نموده  روشن  را  اراضی شهری  عمومی 
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Aguirre (2006) ختن و البداعه ساماهیتاً جاذب و مسئول برگرداندن صدمه است و عامل فی العمل اجتماعی،یک عکس
 گذاری در پاسخ واکنش به آشوب است.بدعت

Maguire and Hagan 
(2007) 

ظرفیت برد اجتماعی عبارت است از ظرفیت)گنجایش( نهاد اجتماعی)مثالً یک گروه یا جامعه( برای 
 ها و نیازهابازگشت به قبل یا پاسخ مثبت به سختی

Kang et al. (2007) است. توانایی بازگشت پس از رخ دادن خطر 
UNEP ( 2008) در تغییر یا و آن برابر در مقاومت و انطباق جهت در بالقوه خطر معرض در جامعه یا سیستم ظرفیت 

 .است ساختار و عملکرد از قبولی قابل سطح حفظ و رسیدن جهت
Derissen et al(2009) دهد.آوری مفهومی است توصیفی که به مابینشی در مورد خواص پویایی سیستم میتاب 

Pooley & 
Cohen(2010) 

 آوری فرآیندی پویا و تعاملی و همیشه در حال تغییر بین فرد و محیط است.تاب

Community & 
Regional resilience 

Institute )2013( 

محدود، و بازگشت به موقعیت قبل از  تأثیراتبینی خطر وقوع بالیا، آوری جامعه توانایی برای پیشتاب
 .رویی با تغییر استمان ماندن، سازگاری، و تحول و رشد در موقع روبهبحران با در ا

 (گان)نگارند بندی:گردآوری و جمع

رود؛ در گیری توانایی یک شهر برای بهبود از یک بال بکار میداند که جهت اندازهآوری شهری را اصطالحی میگادسچالک تاب
اند و سرگذاشتن و بهبود از تاثیرات خطرات طبیعی یا فنی طراحی شدهپشتبینی، آور از پیش برای پیشحقیقت شهرهای تاب

جدول 1- مجموعه مقایسه ای تعاریف تاب آوری؛ گردآوری و جمع بندی: )نگارندگان(
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جدول۲ -  ابعاد و شاخص های مطرح در تاب آوری؛ گردآوری و جمع بندی: )نگارندگان(

جا که های فیزیکی و اجتماعی در چنین شهری قادر به بقا و عملکرد تحت شرایط فشار و شرایط بحرانی هستند. از آنسیستم
وها با مخاطرات و توجه به مخاطرات الگوهای کاربری اراضی بستری برای اجزای فیزیکی و اجتماعی هستند، لذا تناسب این الگ

مقدم و  سلمانیآوری کل شهر خواهد داشت)آوری این اجزا و در نتیجه تابها نقش مهمی در حفظ تابطبیعی در طراحی آن
 (22: 1393دیگران، 

العات مط آوری شهرها،های مطرح در تابپیرامون ابعاد و شاخصریزان شهری و متخصصان متعددی برنامه شهرسازان،
 جدولقالب که در  اندقرار داده و به آن پرداخته مدنظروری را آاند که هرکدام از منظر و دیدگاه خاصی تابگوناگونی انجام داده

از آن دارد که این  آوری نشانهای مختلف نسبت به تابباید گفت دیدگاه اند. لذابندی شدهها جمعدر این مطالعه آن 2 شماره
 بررسی باشد.د از جهات گوناگون قابلتوانموضوع می

 آوریهای مطرح در تابابعاد و شاخص  - 2جدول

 آوریهای مطرح تابابعاد و شاخص مطالعه
Puente (1999) فضایی شهر، عوامل طبیعی ای، ساختارهای منطقهعوامل اقتصادی اجتماعی، زیرساخت 

Mayunga (2007) 
 

اندازها، ها(، اقتصادی)درآمد، پسآور: اجتماعی)اعتماد، هنجارها، شبکهوتحلیل جامعه تاب سرمایه تجزیه
زمین و آب، اکوسیستم( و  ها(، فیزیکی)صنعت، تأسیسات عمومی، مشاغل، صنعت(، طبیعی)منابع،گذاریسرمایه

 انسانی)تحصیالت، سالمت، مهارت، دانش(

Cutter (2008) 

اجتماعی، جنسیت، استخدام، تحصیالت، ساختار  -یت اقتصادیسن، وضع پذیری اجتماعی)نژاد و قومیت،آسیب
ریزی و کاهش مخاطرات)برنامه جامع، خانواده، دسترسی به خدمات، اشتغال، مسکن، نیازهای مسکن(، برنامه

محیط مصنوع و  های مقابله( ،های کاهش مخاطرات، برنامهبرنامه استمرار خدمات، ارتباطات متقابل،  برنامه
ها)کدها و های طبیعی و مواجهههای حیاتی، یادبودها(، سیستمها) مسکونی، تجاری و صنعتی، شریانزیرساخت

 استانداردهای ساختمانی، برنامه بازسازی(

Cutter (2010) 

ونقل، ارتباطات، زبان( اقتصادی) عدالت آموزشی، حمل نیازهای خاص، پوشش بهداشت، اجتماعی)سن،
خدمات  بیمه سیل، مسکن( نهادی)کاهش خطر، وکار، دسترسی بهداشت،اندازه کسب درآمد و عدالت،بیکاری،

ظرفیت پناهگاه،  تکه شدن سیاسی، تجربه فاجعه قبلی( زیرساختی)قدمت مسکن، نوع مسکن،شهری، تکه
ظرفیت درمانی، پتانسیل تخلیه( سرمایه جامعه)مشارکت سیاسی، حس تعلق، دین و مذهب، مشارکت مدنی، 

 وری(نوآ

Normandin et al 
(2011) 

های مشارکت اجتماعی، تنش آموزش، وضعیت بهداشت، مالکیت، جنس، های اجتماعی)سن، جمعیت،محرک
وضعیت مسکن، منطقه در  زیستی،اجتماعی، نیروی کار، وضعیت مسکن)هزینه(( محیط مصنوع)شرایط محیط

-ریزی شهری( امور حکومتی)ارزیابی ریسک، برنامهرنامهونقل، استانداردها و کدهای ایمنی، بمعرض خطر، حمل
های هماهنگی، برنامه کاهش خطرات، آموزش شرایط اضطراری( جریان ریزی اضطراری، خدمات ضروری،

 فاضالب، سالمت، بیمه، آب، گذاری،انرژی، سرمایه متابولیکی)کشاورزی، کمک بیرونی، تجارت، توسعه اقتصادی،
 مخابرات(

Joerin and Shaw 
(2011) 

مسکن و زمین( اجتماعی)جمعیت،  ها،دسترسی به جاده فیزیکی)برق، آب، بهداشت و دفع زباله،
درآمد،  اشتغال، انداز،ها( اقتصادی)بودجه و کمک مالی، پسNGOآموزش، آگاهی، سرمایه اجتماعی، سالمتی،

انتشار  ها،مطلوب، همکاری با دیگر سازمان دار های خانوار( نهادی)اثربخشی مدیریت بحران، حکومتدارایی
زیستی، مدیریت کاربری اراضی، خدمات اکوسیستم، فراوانی های محیطدانش و مدیریت( طبیعی)سیاست

 مخاطرات طبیعی، شدت مخاطرات طبیعی(

Burton (2012) 

مراقبت از کودکان، خدمات  امکانات حمایت روحی، خدمات بهداشتی، اجتماعی)جمعیت،
تراکم جمعیت(  های کمک اجتماعی،برنامه های آموزشی مهارتی،برنامه اجتماعی)پارک،کتابخانه(،

 )مشارکت،های تجاری، مؤسسات تجاری( نهادیتراکم زیرساخت درآمد، بیکاری، اشتغال زنان، اقتصادی)مالکیت،
 آهن،فاصله از راه فاصله از شریان اصلی،ها، تراکم ساختمان،خانوارهابیمه سیل( زیرساختی)تراکم  پوشش بیمه،
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فراوانی رویدادهای آب و  های زراعی،ی)زمینزیستمحیط ...(، مدارس(،نشانیآتش،اورژانسخدمات شهری)
خدمات  های مذهبی،فاصله از رودخانه( سرمایه جامعه)سازمانفضاهای باز، باد، گردباد و طوفان((،هوایی)تگرگ،

 (های حمایتیسازمان هنری، های فرهنگی،سازمان های تاریخی،مکان   نی،ای، علمی و فحرفه

Gall (2013) 

آموزش، سالمت( اجتماعی)اعتماد،  دانش، های ارتباطی( انسانی)مهارت،سیستم های حیاتی،فیزیکی) زیرساخت
های کاهش بالیا( نهادی یا سازمانی)پاسخگویی اولیه، مشارکت، هنجار، ارتباطات اجتماعی( سیاسی)برنامه

وری( تغذیه های اضطراری( اقتصادی)درآمد، بهرهبرنامه های هشداردهنده،سیستم پاسخگویی( فنی)سیستم
 کشت، آب شیرین( اکولوژیکی)چرخه کربن،های قابلزیستی)زمین)امنیت غذایی( فقر)اختالف طبقاتی( محیط

 افشانی(گرده

UNDP (2013) 

ها و تجهیزات جدید( انسانی)امنیت غذایی خانوارها، فیزیکی)مالکیت زمین، زیرساخت، دسترسی به فناوری
 ها،تعداد دام و ارزش آن ها،تولید محصول و ارزش آن آموزش و سطح مهارت، سالمتی( مالی)سطح درآمد،

زدایی، ( طبیعی)میزان پوشش درخت، نرخ جنگلدسترسی به تسهیالت و اعتبارات، بیمه  داشتن بازارهای فعال،
( اجتماعی)مشارکت، نقش زنان، دسترسی عادالنه به دار احیای جنگلکیفیت مدیریت مراتع، خانوارهای عهده

 منابع (

Usamah (2013) 
ت( ارتباطات و اطالعا ها،احترام به فرهنگ و ارزشمشارکت، همبستگی، اجتماعی)اعتماد، انسجام اجتماعی،

های کاهش طرح اشتغال ( نهادی)آگاهی عمومی و مشارکت اجتماعی، انداز، تنوع معیشت،پس اقتصادی)درآمد،
 ونقل، مسکن(شبکه حمل های مدیریت بحران ( فیزیکی)سالمت و بهداشت، امکانات تأسیسات،خطر، سیاست

Sharifi 
and 

Yamagata(2014) 

های مختلف، بازسازی جریان آب ...(( نرخ فرسایش، نزدیکی به زیستگاهزیستی)اکولوژیکی )تنوع زیستی، محیط
های سبز، دفاعی، پناهگاه، زیرساخت ونقل، ساختارزیرساختی)آب، انرژی، پیکربندی فضایی و مکانی، حمل

لی، پذیری و ثبات مامدیریت زباله،  تکنولوژی و اطالعات(، امنیت، اقتصاد)اشتغال، جذب توریست، بیمه، انعطاف
شناسی)فرهنگ همکاری، توزیع متعادل جمعیت، تنوع فرهنگی، انسجام امنیت اقتصادی( اجتماعی و جمعیت

 ریزی(اجتماعی، تحصیالت، نرخ آگاهی، نرخ فقر، سطح درآمد، سالمتی، حس تعلق( نهادی)حکومت، برنامه

صالحی و همکاران 
(1390) 

دسترسی به خدمات، ثبات اقتصادی، اشتغال، تنوع اقتصادی، سالمت اقتصادی،اقتصادی) وضعیت استخدامی،
رشد اقتصادی، سطح درآمد، اسکان(، اجتماعی و فرهنگی) خصوصیات فردی، باورها و اعتقادات، فرایندهای 

های ساختار خانوادگی، گرایشجامعه، ثبات اجتماعی، خصوصیات اجتماعی، میزان مشارکت مردم،
برنامه  برنامه بازسازی، های مقابله، برنامه استمرار خدمات،برنامه ربری اراضی،کاهش مخاطرات) کااجتماعی(،

شبکه  پذیری، بیمه مخاطرات،استانداردها و کدها، کاهش مخاطرات و ارزیابی آسیب ها،حفاظت از زیرساخت
افیایی (، محیطی، خصوصیات جغرها، تنوع زیستی، پایداری زیستزیستی)مخاطرات، آلودگیبرق(، محیط

ای)واحدهای تجاری و صنعتی، واحدهای سازه بناهای عمومی(، های حیاتی، مراکز حیاتی،زیرساختی)شریان
 تأسیسات خطرزا( مسکونی، آثار باستانی،

یا و ن یفشر
 (1391زبردست)

-له از کاربریبنزین(، فاصهای صنعتی، پمپهای پرخطر)کاربریهای با یکدیگر)فاصله از کاربریسازگاری کاربری
ها((، دسترسی به شبکه معابر مناسب)دسترسی به شبکه معابر ها و درمانگاهنشانی، بیمارستانهای امدادی)آتش
بندی(، های کالبدی بافت) تعداد طبقات ابنیه، نوع دانهخطر(، ویژگیدسترسی به معابر کم ازنظر نقش شبکه،

 ال(دسترسی به فضای باز)دسترسی به پارک، سطح اشتغ

بهتاش و 
 (1392همکاران)

پذیری و ریسک، مستندسازی، ارزیابی آسیب کاهش مخاطرات)آموزش و مانورها، نقش دولت و مدیریت شهری،
برنامه جامع مدیریت شرایط اضطراری، پتانسیل خطرپذیری، بیمه مخاطرات(،  ها و استانداردها،نامهرعایت آئین

تأسیسات خطرناک(،  های حیاتی،تأسیسات شهری، تأسیسات عمومی،های حیاتی، شریانزیرساختی)زیرساخت
های تاریخی(، ها، بافت  و کالبدشهر، فرم شهر، ابنیه و سایتساختاری کالبدی)انسجام محالت، کاربری

امنیت پایداری و ثبات اقتصادی، نرخ رشد پویایی و تنوع  اقتصادی)مالکیت، وضعیت اشتغال و میزان درآمد،
زیستی(، محیطی و منابع طبیعی، خصوصیات جغرافیایی، پایداری محیطزیستی)تنوع زیستمحیط اقتصادی(،

حس  نژاد و زبان، بینی، قومیتایدئولوژی و جهانورسوم، ساختار خانواده، اجتماعی و فرهنگی)عقاید، سنن،آداب
ت، توزیع و نرخ رشد جمعیت، جنسی تعلق، سرمایه فرهنگی، هویت و سرمایه اجتماعی، مشارکت عمومی،

 پذیری از تجارب، مهاجرت ( جمعیت، امنیت اجتماعی و فرهنگی،درس
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می بخشد. اما مسائل و مشکالت مختلفی که در این راه به وجود می آید، لزوم 
به کارگیری مدیریتی قوی بر چگونگی استفاده از اراضی شهری را در فرآیند 

پویایی شهر ایجاب می نماید)ارجمند عباسی، پریسا، 13۹0(. 
در این میان وارد نمودن تفکر تاب آوری در برنامه ریزی کاربری زمین به 
عنوان یک ابزار برنامه ریزی شهری در دست برنامه ریزان و مدیران شهری 
کمک می کند، که بدون تولید ریسک جدید،  به رشد و توسعه شهری دست 
یافت. در واقع برنامه ریزی کاربری زمین به عنوان ابزاری قدرتمند در دست 
مسئولین شهری نقش مهمی در افزایش تاب آوری جوامع شهری دارد. در 
حقیقت اگر چه برنامه ریزی کاربری اراضی صحیح و عادالنه آسیب پذیری ما 
را در برابر بالیا به طور کامل برطرف نمی کند، ولی میزان آسیب پذیری ما را 

.)2006:10 .Berke and smith(در برابر بالیاکاهش می دهد
خصوصیات یک شهر تاب آور

مطالعات  تاب آور  شهرهای  خصوصیات  و  ویژگی ها  درک  برای  امروزه 
 .2011 .Cai et al(زیادی صورت گرفته است؛ برای نمونه: کای و همکاران
360-36۹( مطالعه ای با عنوان» شناسایی مطلوب ترین استراتژی های بهبود 

را  اکولوژیکی«   آسیب پذیر  مناطق  در  سیل  برابر  در  اکولوژیکی  تاب آوری 
انجام داد؛ هر چند او در مطالعه تنها به بررسی عوامل سیالب در یک شهر 
کوچک پرداخت اما در مطالعه خود به این نتیجه رسید که مسائل مدیریت در 

تاب آوری بسیار مهم است: 
- توانایی تحمل شوک ها و ضربه های وارده از یک خطر به گونه ای است 
را کاهش  احتمال شکست  به سانحه نشوند)بنابراین  تبدیل  که آن خطرها 

دهد(؛
- توانایی برگشت به عقب پس از سانحه )بنابراین بتواند پیامدهای شکست 

را کاهش دهد(؛ 
- امکان و فرصت برای تغییر و پذیرش پس از سانحه) بنابراین زمان مورد 

نیاز برای بهبودی و همچنین مقدار آسیب پذیری را کاهش دهد(.
اشکال  محلی،  مدیران  نقش  بر  تاکید  با  تاب آور  شهر های  ایجاد  برای 
مختلف سرمایه نقش دارند که سرمایه اجتماعی با تاکید بر مولفه های اعتماد، 
شبکه ها و هنجارها یکی از انواع سرمایه تأثیرگذار می باشد. سرمایه اجتماعی 
تاریخچه ای بس طوالنی و نامحسوسی درمیان علوم اجتماعی دارا می باشد. 

داداش پور و 
 (1394عادلی)

آری اجتماعی)ساختار سنی جمعیت، ساختار جنسی جمعیت، سطح تحصیالت در منطقه، میزان تاب
منطقه، مقیاس آوری اقتصادی)استغال، نوع کسب و کار ی اجتماعی، پوشش سالمتی(، تابسرمایه

ی حمل و نقل، آوری زیرساختی)سطح شبکهکسب و کار منطقه، میزان درآمد و برابری در جامعه(، تاب
آوری نهادی)بستر ی مسکن و عمران، مراکز درمانی و امدادرسان، تراکم ساخته شده( و تابذخیره

 های تاثیرگذار( و روابط نهادی(نهادی، عملکردنهادی)تعداد سازمان

ی و محمد
 (1396پاشازاده)

بعد اجتماعی)آگاهی، دانش، مهارت، نگرش، سرمایه اجتماعی( بعد اقتصادی)شدت خسارت، توانایی 
جبران خسارت، توانایی برگشت به شرایط مناسب شغلی( بعد نهادی)بستر نهادها، روابط نهادها، 

 ها و کیفیت و تراکم ابنیه(ها، حریمعملکرد نهادها( بعد کالبدی)دسترسی

معرب و 
 (1397امیری)

گیاهی، فیزیوگرافی)درصد ها(، پوششطبیعی)مخاطرات طبیعی)گسل و مسیل، رود دره -ساختاری
زمانی عناصر ساختاری سیمای سرزمین)متوسط اندازه  -شیب، ارتفاع و جهت(، ترکیب و توزیع فضایی

دی)وضعیت کالب -ها(( ساختاریلکه، تعاد لکه، شاخص میانگین شکل، نسبت مساحت لکه
بندی، تعداد طبقات، بافت، درجه محصوریت معابر و عرض معابر(، بنا، سطح اشغال، دانهابنیه)قدمت

 -های امدادیهای بایر، فضاهای ورزشی، باغات(، کابریها، زمینها، میدانفضاهای باز و سبز)پارک
بنزین، پست پرخطر)پمپهای نشانی، مراکز انتظامی، درمانی و اسکان موقت(، کاربریخدماتی)آتش

های دسترسی)دسترسی به شبکه معابر، درصد مساحت شبکه گاز و مراکز صنعتی(، راهبرق، پمپ
دسترسی، سرانه شبکه دسترسی و سرانه مراکز مسکونی( و کیفیت مراکز مسکونی)تراکم خانوار در 

ی، آموزشی، فرهنگی، فرهنگی)جمعیت، ورزشی، مذهب –واحد مسکونی، تراکم نفر در اتاق(( اجتماعی 
های تجاری، مالکیت، بیمه، انتظامی و گردشگری( اقتصادی)کاربری -درمانی، اداری –بهداشتی 

 بیکاری، اشتغال و جمعیت فعال اقتصادی(.
 (گان)نگارند :بندیگردآوری و جمع

این شهر پویا و تغییرپذیر  آور شهری است که ظرفیت تحمل و پذیرش خطر پیش از فروپاشی سیستم را دارد. سیستمشهر تاب
گردد. این شهر توانایی برگشت به عقب و کند و باز هم به حالت تعادل باز میاست. در زمان وقوع خطر، تغییرات را جذب می

  (.23: 1393 آور پایدار و پویا باشد)نیکمرد،شوند که شهر تابهای منجر به این میپذیرش تهدید را دارد. این ویژگی

هاست. های شهری نیازمند دارا بودن مدیریتی قوی بر پراکنش و بعضا جایگزینی کاربریگسترش بهینه کاربریاز طرفی 
انداز عمومی اراضی شهری را شناسی، اقتصاد و غیره چشمهای جغرافیایی، جمعیت و جامعهمطالعات کلی و مقدماتی در زمینه

آید، لزوم به اما مسائل و مشکالت مختلفی که در این ره به وجود میبخشد. فضایی می –روشن نموده و به آن تجلی کالبدی 
نماید)ارجمند کارگیری مدیریتی قوی بر چگونگی استفاده از اراضی شهری را در فرآیند پویایی شهر ایجاب می

 (. 1390پریسا،عباسی،
-ریزی شهری در دست برنامهیک ابزار برنامهریزی کاربری زمین به عنوان آوری در برنامهدر این میان وارد نمودن تفکر تاب

ریزی در واقع برنامه .به رشد و توسعه شهری دست یافت کند، که بدون تولید ریسک جدید،ریزان و مدیران شهری کمک می
آوری جوامع شهری دارد. در کاربری زمین به عنوان ابزاری قدرتمند در دست مسئولین شهری نقش مهمی در افزایش تاب

کند، ولی پذیری ما را در برابر بالیا به طور کامل برطرف نمیریزی کاربری اراضی صحیح و عادالنه آسیبت اگر چه برنامهحقیق
 (.Berke and smith, 2006:10دهد)پذیری ما را در برابر بالیاکاهش میمیزان آسیب

 آورخصوصیات یک شهر تاب

آور مطالعات زیادی صورت گرفته است؛ برای نمونه: کای و ها و خصوصیات شهرهای تابامروزه برای درک ویژگی
آوری های بهبود تابترین استراتژیشناسایی مطلوب» ای با عنوان( مطالعهCai et al, 2011, 360-369همکاران)
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بود.   )Hani Fan(فان هانی  برد،  کار  به  را  این اصطالح  که  ا.لین کسی 
در  را  اجتماعی  شرکت  نقش   )James Coleman(کلمن جیمز  بعدها 
شکل گیری فرهنگ و تعلیم و تربیت شرح داد)قالیباف و همکاران، 1388: 
13(. سرمایه اجتماعی مفهومی بود که مدتی از مباحث دور ماند، بعد از آن 
جین جاکوب در اواخر دهه 60 میالدی دوباره آن را مطرح ساخت؛ سپس 
لوری و کلمن در دهه 80 میالدی آن را به تفصیل شرح دادند؛ همچنین پیر 
 :2001 .Woolcock(داد انجام  تحقیقاتی  فرانسوی  جامعه شناس  بوردیور 
1۹4(سرمایه اجتماعی یکی از ابعاد برجسته تحقیقاتی علوم اجتماعی است، 
 .Bourdieu(می شود افراد  و  گروه ها  تقویت  باعث  اجتماعی  اصول  این 

1۹80.45(. سرمایه اجتماعی با عضویت در گروه ها و انجمن ها، اهداف گروهی 
را مثل دموکراسی، مشارکت و توسعه اجتماعی را تقویت می کند. پونتام مدعی 
است که شرکت در اجتماع مانند شبکه های رسمی و شبکه های غیر رسمی 
جامعه، مرکز اصلی مفهوم سرمایه اجتماعی است)لسبوئی، 13۹5(. سرمایه 
اقتصادی که درآمد پولی و سایر منابع مالی و دارایی ها و نیز تجلی نهادی 
آن یعنی حقوق مالی را در برمی گیرد. سرمایه اقتصادی سیال تر است و به 
آسانی به سرمایه اجتماعی و فرهنگی تبدیل می شود، در مقابل، قابلیت تبدیل 
سرمایه اجتماعی به سرمایه فرهنگی پرهزینه تر است)نوربخش، 13۹0: 111- 
112(. سرمایه انسانی بیشتر آموزش، مهارت و دانش مدیران محلی در برابر 
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بالیی طبیعی را شامل می شود. آموزش و ظرفیت سازی کاهش خطرپذیری 
بالیا در سطح سکونتگاه های روستایی به عنوان یکی از اصولی است که در 
.)2013 .UNSDR(فرآیند بالیای طبیعی پیوسته باید مورد توجه قرار گیرد
آسان سازی  که  است  و...  عمومی  امکانات  مسکن،  شامل  فیزیکی  سرمایه 
در  و  می رود  شمار  به  آن  زیرمجموعه های  از  نقل  و  و حمل  ارتباطات  در 
نهایت، سرمایه طبیعی هم شامل منابع طبیعی، آب و اکوسیستم می باشد که 
در این بخش باید گونه های خاص گیاهی و جانوری در برابر بالی طبیعی 

.)6 :2007 .Mayunga(محافظت شوند
مفهوم کاربری زمین

اصطالح و مفهوم کاربری زمین ابتدا در غرب به منظور نظارت دولت ها بر 
نحوه استفاده از زمین و حفظ حقوق مالکیت مطرح شد. ولی همواره با روند 
روبه گسترش سریع شهرنشینی و رشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای، ابعاد 
و محتوای آن روز به روزتر وسیع تر و غنی تر گردید. به طوری که امروزه 
در نظام های پیشرفته برنامه ریزی جهان، برنامه ریزی برای استفاده بهینه از 
زمین، به صورت آمایش سرزمین و برنامه ریزی فضایی به بستر هر نوع توسعه 
و عمران، در مقیاس کشوری، منطقه ای و شهری تبدیل شده است. در این 
راستا در عرصه برنامه ریزی شهری نیز موضوع برنامه ریزی کابری زمین- 
پیدا  شهری  طراحی  و  برنامه ریزی  در  گسترده تر  و  مهم تر  جایگاهی  فضا، 
کرده است)مهدیزاده، 1378: 354(. برنامه ریزی کاربری زمین شهری در واقع 
ساماندهی مکانی و فضایی فعالیت ها و عملکرد شهری براساس خواست ها و 
نیازهای جامعه شهری است که هسته اصلی برنامه ریزی شهری را تشکیل 
کارکردهای  و  عملکردها  به  دستیابی  برای   .)1382 می دهد)پورمحمدی، 
زمین شهری با کاربرد های مختلف سکونتی، تجاری، فضای باز و تفریحی 
سرانه ها،  استانداردسازی  به  بایستی  شهری  نیاز  مورد  کارکردهای  دیگر  و 
 Aribigbola and(کنترل توسعه فیزیکی و تضمین رشد موزون اقدام کرد
Ebhikhalu. 2006: 180(. جهانی که ما در آن زندگی می کنیم، جهانی 
شهری است که نتیجه ان دوری از محیط طبیعی و پذیرش عدم تعادل هایی 
انسان ها و فضای شهری نشات می گیرد)فرید،  ناموزون  از روابط  است که 
عوامل  مجموعه  از  انعکاسی  شهر،  فعالیت  که  آنجا  از  مسلما   .)43  :1375
قلمرو  یک  در  پیوسته  هم  به  جامعه  یک  کالبدی  و  اقتصادی  اجتماعی، 
در  آن  رشد  و  شهری  بافت های  ظاهری  تغییرات  لزوما  است،  جغرافیایی 
سیاست  تصمیم گیری،  مکانیزم های  بخصوص  عوامل،  مجموعه  از  تبعیت 
شهری، رفاه اجتماعی و بهبود زندگی انسان شکل خواهد گرفت. در این میان 

چگونگی کاربری زمین، در پیوستگی با روند تاریخ تحول شهر و تغییرات 
فضای ساخته شده با کالبد شهر، از عواملی هستند که شهر، منظر و سیمای 
خود را در طی زمان در ارتباط با آن ها به دست می آورد)شالین، 1372: 87(. در 
عین حال از مهم ترین مسائل زندگی شهری امروزی، نحوه استفاده از زمین 
شهری است. ارزیابی چگونگی تقسیم کار و کاربری زمین، شاید منعکس کننده 
تصویر گویا از منظر و سیمای شهری و هم چنین چگونگی تخصیص فضای 
شهری به کاربری های مختلف شهری در طی زمان و در جهت رسیدن به 

اهداف توسعه شهری باشد)سیف الدینی، 1381: 132(.
تغییرات کاربری زمین شهری

همگام با تحوالت اقتصادی و اجتماعی اواخر دهه 1۹70 و 1۹80 و رشد، 
ویژه در شهرهای  به  انبوه جمعیت  تمرکز  و  دنیا  سریع جمعیت شهرنشین 
بزرگ و مطرح شدن نیازها و مسائل جدید)به ویژه نقش آن در تامین عدالت 
بین گروه های مختلف ساکن در شهر و نیز اهمیت آن در ایجاد شهرهای 
سالم و پایدار( مفهوم کاربری زمین و استفاده های پایدارتر و کارآمدتر از آن 
گسترده تر و پراهمیت تر شده و تعاریف جدیدتر و برداشت های گسترده تری 
از این مفهوم به وجود آمده است)Mahdizade. 1۹۹۹. 63۹(. به دنبال 
چنین تحولی، برنامه ریزی کاربری زمین، به مثابه محور نظری و عملیاتی 
برنامه ریزی شهری، در نیم قرن گذشته به کانون مسائل شهری تبدیل شده 
است. به موازات تأکید بسیاری از نظریه پردازان، از جمله کیبل، بر اهمیت 
نقش کاربری زمین در فرآیند برنامه سازی، چگونگی تعریف و کاربست آن 
اعمال  این میان نحوه  بوده است)Keeble. 1۹6۹(. در  مورد توجه  عمیقاً 
در  زمین  کاربری  نقشه های  زمان مند  و  دوره ای  رسمی،  اسناد  در  تغییرات 
فراوانی  چالشی  مباحث  طرح  موجبات  ایران  جمله  از  کشورها،  از  بسیاری 
در  تجدیدنظر  به ضرورت  نیز  اکثریت شهرسازان  است.  داشته  دنبال  به  را 
کاربری ها، باالخص با تاکید بر جنبه های تحقق پذیری آن ها در تنوعی از 
 .) 1۹۹2 .Gallion & Eisner. Eisner(مقاطع زمانی تاکید نموده-اند
اما چگونگی انجام و توجیه تغییرات در کشورهایی نظیر ایران چالش برانگیز 
و بحرانی شده است. در ایران شدت تحوالت اجتماعی و اقتصادی در حدی 
است که مستمرا بین زمان بندی اجرائی برنامه های-کاربری زمین پیشنهادی 
الزام تغییرات عدم موازنه ایجاد می شود. از سوی دیگر به نظر می رسد،  و 
عدم تغییر کاربری نمی تواند راهکار درستی برای این مسأله باشد، بلکه زمینه 
را برای جاری شدن رفتارهای مخالف مقررات و ضوابط فراهم می نماید. از 
طرف دیگر، تغییرات رسمی و قانونی بر ضد منافع و مصالح عمومی شهر، 
اساساً اعتبار برنامه ریزی را مخدوش می سازد. لذا، آنچه که مهم است یافتن 
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پایدار  زمانی  مقاطع  بین  ویژه  به  زمین،  کاربری  تغییر  درستی  برای  راهی 
بودن و اعتبارمند بودن برنامه های شهرسازی، برنامه های جامع و تفصیلی 

است)تقی زاده، 13۹2(.
 برنامه ریزی کاربری زمین

و  گرفته شده  نظر  در  منبع  یک  به عنوان  زمین  گسترده،  مقیاس های  در 
شهری،  مقیاس  در  لیکن  می باشد.  منابع  کاربری  معنی  به  زمین  کاربری 
یا معادن زیرزمینی آن  تولیدی خاک و  توان  از دید  را  اینکه زمین  به جای 
ارزیابی کنند، تأکید بیش تر بر روی توان استفاده از رویه زمین جهت استقرار 
فعالیت های گوناگون است.)بحرینی، 1385، 180( برنامه ریزی کاربری زمین 
شهری نیز در چارچوب مفهومی آن عبارت است از اختصاص منابع محدود و 
مشخص برای دستیابی به پاره ای اهداف تعیین شده در قالب زمانی مشخص. 
استفاده عمومی از عنوان برنامه ریزی در شهر به فرآیند تصمیم گیری درباره 
محیط فیزیکی و ارزیابی چگونگی تأثیراتی که این تصمیمات به دنبال خود در 
زندگی مردم و محیط شهری در رابطه با اهداف تعیین شده می گذارد اطالق 
می شود)پورمحمدی، 1385، 124(. همچنین برنامه ریزی برای کاربری زمین 
شهری یعنی ساماندهی مکانی و فضایی فعالیت ها و عملکردهای  شهری بر 
اساس خواست ها و نیازهای جامعه شهری. این برنامه ریزی در عمل هسته 
اصلی برنامه ریزی شهری است و انواع استفاده از سرزمین را طبقه بندی و 
مکان یابی می کند) سعیدنیا، 1382، 13(. به عبارت دیگر برنامه ریزی کاربری 
اراضی شهری علم تقسیم زمین و مکان برای کاربردها و مصارف مختلف 
زندگی است که به منظور استفاده مؤثر از زمین و انتظام فضایی مناسب و کارا 

صورت می گیرد)پورمحمدی، 1385، 3(.
برنامه ریزی کاربری اراضی شهری و توسعه پایدار

فضایی  و  مکانی  ساماندهی  یعنی  شهری  اراضی  کاربری  برنامه ریزی 
جامعه  نیازهای  و  خواسته ها  براساس  شهری  عملکردهای  و  فعالیت ها 
برنامه،  بدون  شهرنشینی  اثر  در  امروزه   .)13  :1378 شهری)سعیدنیا، 
نابسامانی هایی در ویژگی های کاربری زمین در شهرها به وجود آمده است، 
جهت ارتقاء کیفیت شهرنشینی، ساماندهی کاربری اراضی شهرها از اهمیت 

باالیی برخوردار می باشد)فرهودی و همکاران، 1385: 107(.
فعالیت های  تمام  شامل  پایدار  توسعه  دیدگاه  از  زمین  کاربری  اصطالح 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که انسان بر روی زمین انجام می دهد. 
در واقع توسعه و عمران زمین موقتی می تواند پایدار باشد که بتواند هم به 
نیازهای مادی و هم نیازهای اجتماعی و فرهنگی و روانی مردم در حال و 

آینده پاسخ گوید)رضویان،1381: 52(. با پیدایش و گسترش شهرسازی مدرن، 
موضوع کاربری زمین و برنامه ریزی برای آن تا حدود زیادی تحت توسعه  
تکنولوژی  راه ها،  شبکه  اتومبیل،  صنایع  گسترش  داری،  سرمایه  اقتصادی 
ساختمان و مانند این قرار گرفت. اما در دهه اخیر و در واکنش به ناکامی 
الگوی طرح های جامع سنتی و مطرح شدن دیدگاه ها و اهداف جدید در زمینه 
محیط زیست، عدالت اجتماعی، کیفیت زندگی شهری و نظایر این ها مبانی و 
اهداف برنامه ریزی کاربری زمین، ارتقاء کیفی پیدا کرده و در راستای توسعه 
پایدار قرار گرفته است)حسن زاده دلیر و همکاران، 138۹(.دیدگاه های متفاوتی 
در خصوص نحوه نگرش به برنامه ریزی کاربری اراضی شهری وجود دارد 
ولی یکی از مهم ترین این نگرش ها که در راستای تعالی انسان و عدالت بین 
نسلی مطرح شده است دیدگاه توسعه پایدار می باشد)پورمحمدی، 1382: 4(. 
در دهه های اخیر و در واکنش به ناکامی الگوی طرح های جامع سنتی و 
مطرح شدن دیدگاه ها و اهداف جدید در زمینه محیط زیست، عدالت اجتماعی، 
کیفیت زندگی شهری و نظایر این ها مبانی و اهداف برنامه ریزی کاربری زمین، 
 .Chapian(ارتقا کیفی پیدا کرده و در راستای توسعه پایدار قرار گرفته است
پایدار  توسعه  راستای  در  که  اهدافی  جمله  از  میان  این  در     .)75  :1۹65
می توان بر کاربری زمین های شهری قائل شد، اهداف زیست محیطی است 
که تغییرات کاربری های شهری، میزان دستیابی به این اهداف را تحت تأثیر 
قرار می دهند. از این منظر پیشگیری از تخریب زمین، حفظ پیوند شهر با 
طبیعت، حفظ منابع تاریخی و فرهنگی، گسترش فضای سبز، مکانیابی صنایع 
و خدمات مزاحم و ایمنی از سوانح، از مهم ترین اهداف مربوط به کاربری های 
کاربری  اتخاذ سیاست  با  بنابراین  شهری می باشد)پورمحمدی، 1382: 2(. 
 :1۹۹2 .Herbert(صحیح و محافظت از زمین، توسعه پایدار حاصل می شود
177(.  اقدامات منجر به تغییر کاربری چیزی نیست که مورد معامله قرارگیرد. 
چرا که قانونگذار  طراح شهر، کاربری ها را مشخص نموده است، پس نگاه 
درآمدی به تغییر کاربری رفتار غیر عادالنه است)سرائی و شورکی، 1388: 
73(. تغییر کاربری اراضی، یعنی در نوع استفاده از زمین، که لزوما تغییر در 
سطح زمین نبوده، بلکه شامل تغییر در تراکم  و مدیریت زمین نیز می باشد. 
این تغییرات نتیجه فعل و انفعاالت پیچیده عوامل متعددی نظیر سیاست، 
مدیریت، اقتصاد، فرهنگ، رفتار انسانی و محیط می باشد. در حقیقت توان 
امکان رشد شهر و شهرنشینی را به عنوان مهم ترین شاخص توصیف کننده 
تغییر کاربری اراضی می توان محسوب کرد)Hoshino. 2001: 1(. تحوالت 
کاربری اراضی شهری غالباً در اثر فعالیت های انسانی روی می دهد، به دلیل 
نبود برنامه اصولی، بی توجهی به توسعه پایدار، نداشتن مدیریت پایدار و بدون 
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در نظر گرفتن محدودیت های زیست محیطی، به یکی از مهم ترین معضالت 
شهرها در فضای نوین تبدیل شده است)خاکپور و همکاران، 1386: 45(.

 برنامه ریزی کاربری زمین در مواجهه با بالیا
بوده  انسان ساخت روبه رو  با بالیا  و بحران های طبیعی و  انسان همواره 
است. هرچند اجتناب از بحران ممکن نیست اما با طراحی مناسب می توان 
از صدمات این بحران ها کاست. بال واقعه ای است که در فضا و زمان رخ 
اثر آن می تواند به شکل  از جامعه تأثیر می گذارد که  می دهد و بر بخشی 

فیزیکی – مادی و یا اجتماعی سازمانی ظاهر شود)بای و همکاران،13۹2(.
به عنوان هر نوع پدیده، ماده  بین المللی مخاطره)حادثه،  رویداد(  در متون 
به  خسارت  نمودن  وارد  یا  کردن  نابود  بالقوه ی  توانایی  که  موقعیتی  یا 
افراد و اموال و محیطشان را دارا باشد تعریف شده  زیرساخت ها و خدمات، 
نابودی و ویرانی شدید  این اساس فاجعه) بال، سانحه( را می توان  بر  است. 
در عملکردهای جامعه تعریف نمود که موجب خسارات همه جانبه ی بشری، 
مادی و محیطی خارج از توانایی رویارویی جامعه ی تأثیر پذیرفته )با استفاده 
از منابع خود(  می شود. درواقع فجایع هنگامی روی می دهند که اثرات منفی 

رویدادها به خوبی مدیریت نشده باشند)بمانیان و همکاران، 13۹2(. 
رشد جمعیت، تمرکز و انباشت سرمایه ها،  گسترش شهرنشینی و در معرض 
بالیای طبیعی قرار گرفتن جوامع آسیب پذیر در ترکیب و تأثیر مشترک با 
کاربری زمین ناکارآمد و ناپایدار و ضمانت اجرایی ناکافی برنامه های توسعه،  
و  بالیا  خوردن  رقم  برای  را  شرایط  ساخت وساز،  استانداردهای  و  طراحی 
اگر شرایط  درنتیجه  می آورند.  وجود  به  انسان ساخت  و  بحران های طبیعی 
گیرند،  قرار  توجه  و  مالحظه  مورد  شهری  خطرپذیری  از  جلوگیری  اصلی 
 Wisner(خطرپذیری منجر به بالیا و فجایع می تواند مورد اجتناب قرار گیرد
and Walker. 2005(. در این میان توجه و اهمیت دادن به برنامه ریزی 
شهری  و در نظر گرفتن مالحظات خطرپذیری و مخاطره نگری در فرآیند آن 
از تأکیدات عمده و اصلی این رویکردها است. برنامه  ریزی و مدیریت چگونگی 
کاربرد بهینه ی زمین به عنوان یکی از مهم ترین ابزارها و درعین حال اهداف 
برنامه ریزی شهری جایگاهی حیاتی در تحقق مخاطره نگری در فرآیند توسعه 
شهری داشته و مطالعه و تجربه برای بهبود روش ها و فرآیندهای تحقق آن،  
برنامه ریزی  زیرا  است؛  جوامع شهری  برای  اولویت مندی  و  مهم  مسئله ی 
کاربری زمین که با مخاطره نگری، آینده نگری، نظام یافته و تصمیم- مبنا 
تغییر آسیب پذیری های شهرها  بر  انجام گیرد  پیشگیرانه  اقدام  بر اساس  و 
متمرکزشده و از این راه به کاهش تأثیر و پیشگیری از فجایع مدد می رساند. 

)بمانیان و همکاران، 13۹2(.
نتیجه گیری

شهرها،  به عنوان پیچیده ترین ساخته دست بشر، با ریسک های گسترده ای 
» هم به دلیل دامنه  وسیعی از مخاطرات و هم به علت آسیب پذیری های 
چندگانه شان« مواجه هستند. از سوی دیگر بالیا واقعیاتی هستند که همواره 
در زندگی انسان وجود دارند ولی بشر با تمام توانایی که دارد قادر به جلوگیری 
از آن نیست. آمارها نیز نشان می دهند نیمی از کل جمعیت موجود در جهان 
در شهرها زندگی می کنند، این مهم نشان می دهد که امنیت شهرها بایستی 
بیشتر مورد توجه قرار گیرد. بالیای اتفاق افتاده در سالیان اخیر، نیز بیانگر 
این موضوع است که جوامع و افراد به صورت فزاینده ای آسیب پذیرتر شده 
و ریسک ها نیز افزایش  یافته اند. با این حال، کاهش ریسک و آسیب پذیری 

اغلب تا بعد از وقوع سوانح نادیده انگاشته می شوند.
در شرایطی که ریسک و عدم قطعیت ها در حال رشد می باشند،  تاب آوری 
به عنوان مفهوم مواجهه با اختالالت، غافلگیری ها و تغییرات معرفی می شود 
در این میان یکی از مهم ترین اهرم های مؤثر برای تکامل برنامه ریزی شهری 
و ارتقاء امنیت شهرها و مواجهه با اختالالت، غافلگیری و تغییرات در برابر 
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بالیا،  توجه به برنامه ریزی کاربری اراضی شهری است. چگونگی استفاده از 
زمین های شهری نقش اساسی در تامین نیازهای شهروندان، کیفیت محیط 
زیست،  سالمت و آسایش شهرنشینان،  زیبایی محیط شهری، کاهش بالیا 
و در نهایت توسعه پایدار شهری دارد. از طرفی دیگر تاب آوری راهی جهت 
تقویت جوامع با استفاده از ظرفیتهایشان در برابر بالیا است. به بیان دیگر 
کاربری های مختلف در سطح شهر دارای ویژگی های مختلفی در برابر بالیا 
الگوهای  و  چارچوب  ابعاد،  دارای  زمین  کاربری  بعد  از  تاب آوری  هستند. 
الگوها بر روی  ابعاد و  این  اینکه  از نظر  مختلفی است که سنجیدن آن ها 
تأثیر  زندگی  کیفیت  و  محیط  کیفیت  روی  بر  آن  تبع  به  و  زمین  کیفیت 
گذار است بسیار حائز اهمیت است. لذا در شهرها این مقوله باید مورد توجه 

قرارگیرد. 
با توجه به مباحث صورت گرفته کاربری زمین براساس معیارهای مطرح 
شده در آن، یک موضوع بسیار پیچیده است که باید برای سنجیدن تاب آوری 
آن ها نگرش سیستمی مطرح شود و کنش و واکنش های معیارهای مختلف 
مد نظر قرار گیرد تا بتوان به میزان تاب آوری کاربری های مختلف در برابر 

بالیا دست یافت.
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چکیده:
مراکز امدادی و سایر مراکز ارایه دهنده خدمات سالمت، سرمایه های با ارزشی 
برای هر کشور هستند که تخریب و آسیب دیدن آنها بار اقتصادی باالیی به 
همراه دارد.در این پژوهش بر آن هستیم تا با استفاده از روش ارزیابی مهندسی 
ریسک حریقFRAME(1( که مهمترین فاکتورهای تأثیرگذار در ایمنی حریق 
را در نظر می گیرد، ریسک حریق را در مراکز امدادی نظیر ایستگاههای آتش 
نشانی، مراکز اورژانس و یک بیمارستان مورد مطالعه قرار داده و سطح ریسک 
حریق را در مراکز امدادی مذکور مشخص نماییم.این مطالعه توصیفی تحلیلی، 

انجام  از  قبل  انجام شد.  پایلوت در سال 13۹7  به صورت  امدادی  در مراکز 
اندازه گیری  از طریق  نیاز  مورد  اطالعات  افزار،  نرم  توسط  محاسبات عملی 
)طول، عرض، ارتفاع( مشاهده و مصاحبه جمع آوری میشود. به علت پیچیده 
بودن و حجم باالی محاسبات و افزایش سرعت و دقت همه محاسبات با نرم 
افزار Excel انجام شد.با محاسبه ریسک بالقوه)P(، سطح پذیرش)A( و سطح 
 )R(برای مراکز مختلف و با توجه به فرمول مربوطه ریسک حریق )D(حفاظت
برای هر مرکز به دست میاید. بیشترین مقدار سطح ریسک حریق)R( برای 
 )14/1(ICU ،)۹/31(ساختمان، ساکنین و فعالیت به ترتیب در طبقه اول دیالیز

بررسی و ارزیابی ریسک حریق در مراکز امدادی از دیدگاه 
)FRAME(بوسیله  روش مهندسی ریسک حریق   HSE

آتش نشانی
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و رادیولوژی و اتاق عمل )13/25( می باشد و کمترین مقدار سطح ریسک 
حریق برای ساختمان، ساکنین و فعالیت به ترتیب در ایستگاه 5 آتش نشانی 
به مقادیر 0/06، 0/36 و 0/18 می باشد.نتایج بدست آمده حاکی از آن است 
که ریسک حریق فعالیتها و افراد از ریسک حریق ساختمانهای مورد بررسی 
باالتر است. همچنین سطح ایمنی ساختمان، افراد و فعالیتها در بیمارستان 
مورد پژوهش از حداقل ممکن برخوردار می باشد و از طرفی باالترین ریسک 

و پتانسیل حریق متوجه افراد می باشد. 
واژگان کلیدی: مراکز امدادی، ارزیابی ریسک، FRAME، حریق

مقدمه
   مراکز امدادی و درمانی از جمله سایت هایی می باشند که هر ساله تعداد 
زیادی از حوادث حریق مربوط به این دسته از ساختمان ها می باشد. امروزه 
کاربران  و  بزرگترین چالش های پیش روی طراحان  از  ایمنی حریق یکی 
بخش های درمانی می باشد  نقصان آگاهی، کم تحرکی و وابستگی زیاد به 

تجهیزات ثابت، اهمیت ایمنی بیماران در حریق را آشکار می کند.
با وجود اینکه در تقسیم بندی ساختمان ها از دیدگاه ایمنی حریق، مراکز 
استفاده  ولی  می شوند،  طبقه بندی  کم خطر  اماکن  جزو  امدادی  و   درمانی 
روزافزون از انواع مواد قابل اشتعال و انرژی های نو در این محیط ها از یک 
سو و خصوصیات شاغلین و مراجعه کنندگان به اینگونه اماکن و همچنین 
بیماران بستری که اغلب از محدودیت های جسمانی و حرکتی برخوردارند، 
لزوم توجه جدی به این نوع محیط ها را بیش از پیش مطرح و ضرورت ارزیابی 

ایمنی مراکز امدادی را صدچندان می کند]1[.
اثبات شده است قوانین ساختمانی امروزی، ایمنی کافی را برای بیماران 
در مراکز امدادی تامین نمی کند. بر طبق اطالعات اتحادیه ملی حفاظت 
حریق   8000 از  بیش  ساالنه  متوسط  طور  به   )NFPA(1 آمریکا  حریق 
بیمارستانی رخ می دهد که در صورت عدم عملکرد درست در این زمینه 
نتایج می تواند فاجعه بار باشد. نتایج تحقیقات انجام شده در زمینه حریق در 
کشورهای توسعه یافته نشان می دهد که نزدیک به 80 درصد آتش سوزی ها 
قابل پیش بینی و پیشگیری هستند. لذا چنانچه اقدامات پیشگیرنده و حفاظتی 
مناسبی اتخاذ شود، به میزان تقریبی 3/4 از خسارات سالیانه ناشی از حریق ها 
کاسته می شود. بدیهی است که با پیش بینی اقدامات مناسب می توان توان 
کرد]2[.  مدیریت  مناسبی  نحو  به  نیز  را  احتمالی  خسارات  باقیمانده   1/4
بررسی های انجام شده، حاکی از این امر است که بخش اعظم آتش سوزی ها 

در اماکن و تاسیساتی رخ می دهد که قبال حریقی در آن محل ها رخ نداده  
است. این امر نشان می دهد که عدم بروز حریق در یک دوره طوالنی مدت، 

نمی تواند دلیلی بر ایمن بودن محل در برابر آتش سوزی باشد.
عوامل  شناسایی  امدادی،  مراکز  در  حریق  ایمنی  در  گام  مهمترین 
در  موردی  مطالعه  در یک  می باشد.  اماکن  اینگونه  در  بوجودآورنده حریق 
آمریکا در خصوص بررسی علل عمده بروز آتش سوزی در مراکز امدادی و 
درمانی نشان داد، نقص در سیستم الکتریکی و استعمال دخانیات بیشترین 
علل در بروزحریق بوده و آتش سوزی خود به خود، کمترین علل را شامل 

میشود. ]3[ 
از نقطه نظر شروع آتش سوزی ها، اتاق های بیماران از خطرناکترین نقاط 
در مراکز امدادی محسوب می شوند. در یک مطالعه موردی سهم محل های 
اتاق های  که  میدهد  نشان  آتش سوزی ها  در شروع  امدادی  مراکز  مختلف 
بیماران 12/7 درصد و تجهیزات تولید برق و سیستم گرمایشی به میزان 11 

درصد در شروع حریق در مراکز امدادی نقش دادند.   
اصلی  نهاد  به عنوان  نجات که  و خدمات  آتش نشانی  بین المللی  انجمن 
با حوزه آتش نشانی و خدمات نجات  فعالیت ها ی مرتبط  تمامی  در زمینه 
در شناخته می شود، در آخرین گزارش رسمی خود کشورها را از نظر تعدد 
کشته شدگان بر اثر حریق طبقه بندی نموده است. ایران مربوط به آن دسته 
از کشورهایی می شود که در دوره زمانی سال های 2010 تا 2014 میانگین 
ساالنه تعداد کسانی که در حوادث آتش سوزی جان خود را از دست داده اند 

بین 200 تا هزار نفر گزارش شده است]4[.
در این پژوهش بر آن هستیم تا با استفاده از روش ارزیابی مهندسی ریسک 
حریقFRAME(1( که مهمترین فاکتورهای تأثیرگذار در ایمنی حریق را 
در نظر می گیرد، ریسک حریق را در مراکز امدادی نظیر ایستگاههای آتش 
نشانی، مراکز اورژانس و یک بیمارستان مورد مطالعه قرار داده و سطح ریسک 

حریق را در مراکز امدادی مذکور مشخص نماییم]5[.
از جمله مزایای این روش می توان  به ارزیابی کمی ریسک، هزینه کم، 
قابلیت اجرا در زمان کوتاه، چک کردن وضعیت موجود برای ارزیابی سطح 
خطر قبل از هرگونه تالش برای بهبود و تخمین میزان خسارات اشاره نمود.

 فریم توسعه یافته، روش سوییسی مکس گریتنر است که در 1۹70 منتشر 
شد و توسط اریک د سمت، توسعه و توسط آقای مهدی نیا و همکاران در 

ایران مورد سنجش و اعتبار سنجی قرار گرفت]11[.
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مهندسی  ارزیابی  روش  از  حریق،  ریسک  ارزیابی  برای  مطالعه  این  در   
ریسک حریق FRAME که یک روش کمی جهت ارزیابی ریسک حریق 
می باشد، استفاده شده است. FRAME جامع ترین، شفاف ترین و عملی 
است.  ساختمان ها  در  حریق  ریسک  ارزیابی  برای  محاسباتی  روش  ترین 
مزیت اصلی روش FRAME در این است که ریسک حریق را برای سه 
حالت مختلف یعنی برای ساختمان و محتویات آنها، افراد و همچنین برای 
فعالیت های داخل ساختمان به طور جداگانه محاسبه می کند. یکی از دالیل 
این  در  حریق  ریسک  ارزیابی  محل های  عنوان  به  امدادی  مراکز  انتخاب 
تحقیق این است که مراکز امدادی و سایر مراکز ارایه دهنده خدمات سالمت، 
سرمایه های با ارزشی برای هر کشور هستند که تخریب و آسیب دیدن آنها 

بار اقتصادی باالیی به همراه دارد.
روش تحقیق

آتش  ایستگاههای  نظیر  امدادی  این مطالعه توصیفی تحلیلی، در مراکز 
نشانی، مراکز اورژانس و یک بیمارستان  به صورت پایلوت در سال 13۹7 
انجام شد. مراحل اولیه برای ارزیابی ریسک به روش FRAME مطابق 

شکل شماره 1 و 2 می باشد.
1. تقسیم بندی ساختمان به واحدهای مطالعاتی
2. تهیه چک لیست جهت جمع آوری اطالعات

3. جمع آوری اطالعات
Excel 4. تهیه بسته محاسباتی در نرم افزار

و سطح  پذیرش  بالقوه، سطح  ریسک  قبل،  مراحل  مطابق  اینکه  از  بعد 
حفاظت برای واحدهای مختلف محاسبه شد در این مرحله با استفاده از رابطه 
1 سطح ریسک برای ساختمان  و محتویات، افراد و فعالیت ها به طور جداگانه 

برآورد می شود.
P: سطح ریسک بالقوه، A: سطح پذیرش ریسک، D: سطح حفاظت
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1-National Fire Protection Agency 

 
های تأثیرگذار که مهمترین فاکتور (FRAME)1در این پژوهش بر آن هستیم تا با استفاده از روش ارزیابی مهندسی ریسک حریق

نس و یک اورژا مراکز، در ایمنی حریق را در نظر می گیرد ، ریسک حریق را در مراکز امدادی نظیر ایستگاههای آتش نشانی
 .  [5]مطالعه قرار داده و سطح ریسک حریق را در مراکز امدادی مذکور مشخص نماییمبیمارستان مورد 
ی موجود برا ردن وضعیتارزیابی کمی ریسک، هزینه کم، قابلیت اجرا در زمان کوتاه، چک کبه  می توان  این روشاز جمله مزایای 

 اشاره نمود. خساراتارزیابی سطح خطر قبل از هرگونه تالش برای بهبود و تخمین میزان 
سط آقای مهدی منتشر شد و توسط اریک د سمت، توسعه و تو 1970فریم توسعه یافته، روش سوییسی مکس گریتنر است که در  

 .[11]نیا و همکاران در ایران مورد سنجش و اعتبار سنجی قرار گرفت
 
ارزیابی  که یک روش کمی جهت FRAMEحریق در این مطالعه برای ارزیابی ریسک حریق ، از روش ارزیابی مهندسی ریسک  

ارزیابی  جامع ترین ، شفاف ترین و عملی ترین روش محاسباتی برای FRAMEریسک حریق می باشد ، استفاده شده است . 
یعنی  در این است که ریسک حریق را برای سه حالت مختلف FRAMEریسک حریق در ساختمان ها است . مزیت اصلی روش 

ز یکی ا ند .ه می کمحتویات آنها ، افراد و همچنین برای فعالیت های داخل ساختمان به طور جداگانه محاسب برای ساختمان و
 یهمراکز ارایر ساو دی مراکز امدا این است که انتخاب مراکز امدادی به عنوان محل های ارزیابی ریسک حریق در این تحقیقدالیل 

ه به همرا ییباال یآنها بار اقتصاد یدند یبو آس یبتخر که هر کشور هستند یبرا یبا ارزش یها یهدهنده خدمات سالمت، سرما
 دارد.

 روش تحقیق

ت در ورت پایلوصان  به اورژانس و یک بیمارست مراکز ،نشانیاین مطالعه توصیفی تحلیلی، در مراکز امدادی نظیر ایستگاههای آتش 
 می باشد. 2و  1 شمارهشکل  مطابق FRAMEمراحل اولیه برای ارزیابی ریسک به روش  انجام شد. 1397سال 

 تقسیم بندی ساختمان به واحدهای مطالعاتی .1
 تهیه چک لیست جهت جمع آوری اطالعات .2
 جمع آوری اطالعات .3
 Excelتهیه بسته محاسباتی در نرم افزار  .4

رحله با مر این بعد از اینکه مطابق مراحل قبل، ریسک بالقوه، سطح پذیرش و سطح حفاظت برای واحدهای مختلف محاسبه شد د
 شود. سطح ریسک برای ساختمان  و محتویات، افراد و فعالیت ها به طور جداگانه برآورد می 1استفاده از رابطه 

P       :                   سطح ریسک بالقوهA:                            سطح پذیرش ریسکDت: سطح حفاظ 

𝑅𝑅   : . محاسبه سطح ریسک1رابطه  = 𝑃𝑃
A×D 

بعد از برآورد سطح ریسک، تصمیم گیری درخصوص اقدامات کنترلی مورد 
نیاز به شرح جدول شماره 1 صورت می پذیرد. قبل از انجام محاسبات عملی 
اندازه گیری )طول، عرض،  از طریق  نیاز  افزار، اطالعات مورد  نرم  توسط 
ارتفاع( مشاهده و مصاحبه جمع آوری شد. با توجه به پیچیده بودن و حجم 
 Excel باالی محاسبات و افزایش سرعت و دقت همه محاسبات با نرم افزار

انجام شد]6[.
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قبل از  .ذیردپصورت می  1بعد از برآورد سطح ریسک، تصمیم گیری درخصوص اقدامات کنترلی مورد نیاز به شرح جدول شماره 
آوری  صاحبه جمعمهده و انجام محاسبات عملی توسط نرم افزار، اطالعات مورد نیاز از طریق اندازه گیری )طول، عرض، ارتفاع( مشا
 .[6]انجام شد Excelشد. با توجه به پیچیده بودن و حجم باالی محاسبات و افزایش سرعت و دقت همه محاسبات با نرم افزار 

 

 جهت انتخاب روش کنترلی بر اساس سطح ریسک حریق محاسبه شده   FRAME. راهنمای روش  1جدول 

 FRAMEروش پیشنهادی بر اساس دستورالعمل روش  سطح ریسک ردیف
و ...  باکساستفاده از سیستم های خاموش کنند دستی و ایستگاه آتش نشانی با تجهیزاتی مثل فایر 1کمتر ازعدد  1

 . استکافی است .گاهی اقدامات اضافی برای حفاظت از ساکنین یا فعالیتها الزم 
 وآتش نشانی سیستم های حفاظتی اتوماتیک تشخیص حریق برای هشدار و پاسخ سریع ماموران  6/1کمتر از   1بیشتر از  2

ز ای حفاظت فی براب کافی و اتخاذ تدابیر اضاآتامین منابع  تامین آب به اندازه کافی، الزم می باشد.
 ساکنین یا فعالیتها ضروری است. 

ه ، الزم است کباشد 7/2استفاده از سیستم اطفا حریق خودکار ضروری است .اگر ریسک اولیه بیشتر از  5/4و کمتر از  6/1بیشتر از  3
ت ه اقدامازی بقابلیت اعتماد سیستم تامین آب افزایش یابد. در بیشتر موارد برای حفاظت افراد نیا

 اضافی نمی باشد اما ممکن است برای حفاظت فعالیت ها به اقدامات بیشتر نیاز باشد.
ا بیسک راست مقدار بعید به نظر می رسد که ایمنی کافی توسط سیستم آب پاش فراهم شود و الزم  5/4بیشتر از  4

 .ک از راه کارها به تنهایی موثر نیستی راقدامات پیشگیرانه کاهش یابد.استفاده از ه
 

 
 

 EXCELدر نرم افزار   FRAMEمراحل اجرای محاسبات روش : 1شکل 

 
 
 
 

جدول 1. راهنمای روش  FRAME   جهت انتخاب روش کنترلی بر اساس سطح ریسک حریق محاسبه شده

شکل 1 :مراحل اجرای محاسبات روش FRAME  در نرم افزار 
EXCEL
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یافته ها
در این مطالعه تعداد 17 بخش از مراکز امدادی شامل بیمارستان، ایستگاه 
آتش نشانی و خدمات ایمنی و مرکز اورژانس مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج 
مربوط به ارزیابی تعیین فاکتور ریسک بالقوه )P(، فاکتور سطح پذیرش)A( و 
فاکتور سطح حفاظت )D( برای ساختمان، فعالیتها و افراد و همچنین  نتایج 
سطح ریسک حریق )R( در جدول شماره 2 با عنوان نتایج ریسک حریق 
مراکز امدادی آورده شده است.  در نمودارهای 1 و 2 و 3 و 4 به ترتیب  
نتایج ارزیابی ریسک مراکز امدادی جهت ساختمان، افراد و فعالیتها و ارزیابی 

ریسک کلی آورده شده است.
  بحث و  نتیجه گیری

نتایج ریسک حریق مراکز  با عنوان  ارائه شده در جدول شماره 2  نتایج 
امدادی  نشان داد که بیشترین مقدار سطح ریسک بالقوه )p( برای ساختمان، 
افراد و فعالیت به ترتیب رادیولوژی و اتاق عمل با مقادیر 1/۹، 1/۹2 و 1/82 
می باشد و کمترین مقدار سطح ریسک بالقوه برای ساختمان، افراد و فعالیت 
به ترتیب در ایستگاه 5 )0/33(، ستا فرماندهی)0/15( و ایستگاه 12)0/28( 
می باشد. با افزایش مقدار سطح ریسک بالقوه باید سطح پذیرش ریسک و 
سطح حفاظت واحدها افزایش یابد تا سطح ریسک حریق قابل قبول شود. 
بنابر این می توان با اقداماتی همچون رعایت اصول ایمنی در ساخت بنا، 
استفاده مناسب از اجزاء غیرقابل احتراق در ساخت بنا، حذف و کاهش اشیاء 
و مواد قابل احتراق از بخش های مراکز امدادی و نگهداری در مکان های 
بینی راه های خروج اضطراری، جانمایی مناسب بخش های  مناسب، پیش 
مراکز امدادی و افزایش تهویه بخش ها میزان سطح ریسک بالقوه را کاهش 

داد. 
بیشترین مقدار سطح پذیرش ریسک )A( برای ساختمان، افراد و فعالیت به 
ترتیب در مراکز ستاد فرماندهی)1/17(، اورژانس)1/2۹( وایستگاه 5)0/3( می 
باشد و کمترین مقدار سطح پذیرش ریسک برای ساختمان، افراد و فعالیت 
به ترتیب در بخش های دیالیز طبقه اول)0/1(، آی سی یو)0/07(  و طبقات 
اداری )0( می باشد که هرچه این مقدار بزرگتر باشد سطح ریسک حریق 
فرعی،  فعالیت های  انجام  اقداماتی همچون عدم  با  و  کوچکتر خواهد شد 
وجود سیستم گرمایشی استاندارد، وجود تاسیسات الکتریکی مطابق قوانین 
و استانداردها و بررسی منظم تاسیسات الکتریکی می توان سطح پذیرش 

ریسک را افزایش داد. 
بیشترین مقدار سطح حفاظت )D( برای ساختمان، ساکنین و فعالیت به 
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مشخص کردن واحد مورد 
مطالعه

محاسبه

فاکتور تامین آب

فاکتور حفاظت نرمال

فاکتور حفاظت ویژه

فاکتور رهایی افراد از 
خطر

فاکتور مقاومت 
ساختمان در برابر 

حریق

فاکتور رهایی اموال از 
خطر

محاسبه سطح حفاظت

محاسبه

فاکتور زمان تخلیه

فاکتور فعالیت

فاکتور ارزش

فاکتور فراگیری

فاکتور بستگی

محاسبه سطح پذیرش
ریسک

محاسبه

فاکتور دسترسی

فاکتور ارتفاع

فاکتور سطح

قفاکتور گسترش حری

فاکتور بار حریق

فاکتور تهویه

محاسبه سطح ریسک
بالقوه

جمع آوری اطالعات 
مورد نیاز

 
 
 

1-Fire Risk Assessment Method for Engineering 

 

 

محاسبه سطح ریسک 
 حریق

شکل ۲ : فلوچارت مراحل انجام ارزیابی ریسک حریق به روش 
FRAME
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 FRAMEفلوچارت مراحل انجام ارزیابی ریسک حریق به روش  : 2شکل 

       
 

 یافته ها     
د کز اورژانس مورخدمات ایمنی و مرتش نشانی و آرستان ،ایستگاه ابیم لبخش از مراکز امدادی شام 17در این مطالعه تعداد 

( Dفاکتور سطح حفاظت ) ( وA، فاکتور سطح پذیرش) (Pنتایج مربوط به ارزیابی تعیین فاکتور ریسک بالقوه ) ارزیابی قرار گرفتند.
ریسک حریق مراکز  نتایج با عنوان 2 ( در جدول شمارهRبرای ساختمان ، فعالیتها و افراد و همچنین  نتایج سطح ریسک حریق )

افراد و  ،اختمانسجهت  یمراکز امداد یسکر یابیارز یجنتا به ترتیب  4و  3و  2و  1نمودارهای در   ورده شده است.آ امدادی
 ورده شده است.آ و ارزیابی ریسک کلی فعالیتها

 نتایج ریسک حریق مراکز امدادی : 2جدول شماره 

محل ارزیابی  بخش ریسک حریق ساختمان ریسک حریق افراد ریسک حریق فعالیتها
 ریسک

 ردیف
R2 D2 A2 P2 R1 D1 A1 P1 R D A P 
 اداری طبقه اول 0.92 0.77 0.84 1.42 1.85 0.27 0.88 7.72 0.74 00 0.68 6.05

 بیمارستان

1 
 2 اداری طبقه دوم 0.92 0.76 0.84 1.42 1.85 0.26 0.88 7.77 0.74 0.00 0.68 6.08
7.05 0.68 0.00 0.74 7.82 0.88 0.3 1.85 1.42 0.84 .0.4  3 اداری طبقه سوم 0.92 
 4 دیالیز طبقه اول 0.84 0.10 0.84 9.31 1.29 0.20 0.88 6.98 0.80 0.10 0.68 11.74
 5 دیالیز طبقه دوم 0.84 0.27 0.84 3.60 1.48 0.02 0.88 7.7 0.73 0.10 0.68 10.77
 6 طبقه اول بستری 1.06 0.80 0.84 1.55 1.56 1.00 0.88 1.74 1.01 0.20 0.68 7.37
 7 طبقه دوم بستری 1.18 0.84 0.84 1.66 1.74 1.04 0.88 1.88 1.13 0.20 0.68 8.24
 8 طبقه سوم بستری 1.27 0.88 0.84 1.70 1.87 1.08 0.88 1.94 1.21 0.20 0.68 8.84
 9 رادیولوژی و اتاق عمل 1.90 0.31 0.84 7.26 1.92 0.51 0.88 3.35 1.82 0.20 0.68 13.25
 10 اولطبقه  0.86 0.99 0.82 1.06 1.66 0.79 1.18 1.77 0.82 0.25 0.64 5.11
 11 همکف 0.77 0.99 0.82 0.94 1.48 0.79 1.18 1.58 0.73 0.25 0.64 4.57
 12 ای سی یو 0.84 0.37 0.84 2.70 1.48 0.07 0.88 14.1 0.73 0.10 0.68 10.77
 13 مرکز اورژانس اورژانس 1.01 1.09 0.93 0.98 1.49 1.29 0.98 1.16 0.96 0.20 0.76 6.34
 ستاد فرماندهی 0.57 1.17 4.76 0.11 0.15 0.97 1.62 0.81 0.48 0.40 4.97 0.32

 آتش نشانی

14 
 15 5ایستگاه  0.33 1.07 4.76 0.06 0.66 1.12 1.62 0.36 0.28 0.30 4.97 0.18
 16 12ایستگاه  0.42 0.67 4.72 0.13 0.93 0.72 1.47 0.86 0.35 0.10 4.51 0.78
 17 23ایستگاه  0.68 0.78 2.27 0.38 1.91 0.28 2.17 3.11 0.54 0.00 1.80 3.81

جدول شماره ۲ : نتایج ریسک حریق مراکز امدادی

نمودار1: نتایج ارزیابی ریسک مراکز امدادی جهت ساختمان
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ترتیب در مراکز ایستگاه 5 و ستاد فرماندهی)4/76(، ایستگاه 23)2/17( و 
ایستگاه 5 و فرماندهی)4/۹7( می باشد. کمترین مقدار سطح حفاظت برای 
ساختمان، ساکنین و فعالیت به ترتیب در طیقات دیالیز و بستری )0/84(، 
بستری  و  دیالیز  و طبقات  اتاق عمل  و  رادیولوژی  و  اداری)0/88(  طبقات 
)0/68(می باشد که هرچه این مقدار بزرگتر باشد سطح ریسک حریق کوچکتر 

خواهد شد و با اقداماتی همچون طراحی سیستم های اطفاء حریق، وجود تعداد 
مناسب تجهیزات خاموش کننده دستی، برگزاری دوره های آموزشی برای 
کارکنان، طراحی سیستم های اعالم حریق، وجود تشکیالت آتش نشانی و 
افزایش میزان مقاومت دیوارهای خارجی، داخلی و سقف ساختمان در زمان 

ساخت بنا می توان سطح حفاظت را افزایش داد. 

نمودار۲: نتایج ارزیابی ریسک مراکز امدادی جهت افراد

نمودار3: نتایج ارزیابی ریسک مراکز امدادی جهت فعالیتها
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بیشترین مقدار سطح ریسک حریق)R( برای ساختمان، ساکنین و فعالیت 
به ترتیب در طبقه اول دیالیز)۹/31(، آی سی یو)14/1( و رادیولوژی و اتاق 
عمل )13/25( می باشد و کمترین مقدار سطح ریسک حریق برای ساختمان، 
ساکنین و فعالیت به ترتیب در ایستگاه 5 آتش نشانی به مقادیر 0/06، 0/36 
و 0/18 می باشد که هرچه این مقدار از یک کوچکتر باشد واحد مورد نظر از 
لحاظ ایمنی حریق در سطح رضایت بخشی قرار دارد و هرچه به صفر نزدیک 
تر باشد شرایط بهتر و مطلوب تر خواهد بود. همچنین در صورتی که این عدد 

بزرگتر از یک باشد مقدار ریسک بالقوه از 
حاصل ضرب سطح حفاظت و سطح پذیش 
باالتر خواهد بود و اقدامات انجام شده در 
زمینه ایمنی حریق در حد کافی نمی باشد و 
هر چه این عدد بزرگتر باشد شرایط از نظر 
ایمنی حریق در وضعیت بدتری قرار دارد. 

نتایج بدست آمده حاکی از ان است که 
سطح ایمنی ساختمان، افراد و فعالیتها در 
بیمارستان مورد پژوهش از حداقل ممکن 
باالترین  طرفی  از  و  باشد  می  برخوردار 
افراد  متوجه  حریق  پتانسیل  و  ریسک 
می باشد که پیشنهاد میگردد جهت افزایش 
به  توجه  با  بیمارستان،  در  حریق  ایمنی 
تخریب  بیمارستان  یک  بازسازی  اینکه 
اولیه آن هزینه دارد  برابر ساخت  شده دو 

تشکیل کمیته های ایمنی، مورد توجه مسئولین بیمارستان قرار گیرد. از آنجا 
که ساکنین بیمارستانها عموما افراد ناتوانی هستند که امکان نجات خـود را 
ندارند بنابراین آتش سوزی در این مراکز بیشتر از هر مکان عمومی دیگری 
و  دستگاهها  وجود  بـدلیل  بعـالوه  شـود،  جـانی  خسارات  باعث  می تواند 
تجهیزات گرانقیمت و متعدد در آن،آتش سوزی میتواند باعث خسارات مالی 
بزرگی نیز شود و البتـه شدیداً به وجهه عمومی این مراکز آسیب برساند  لذا 

باید مورد توجه مدیریت و مورد بحث کارشناسی قرار گیرد.  
براساس تحقیقات لو و همکارانش، حریق در بیمارستان ها به علت آسیب 
پذیری نسبتاً باال و توانایی پایین ساکنان آن، معمواًل با مرگ و میر باالیی 

همراه است]10[.
راه های خروج  به  توجهی  بی  علت  به  افراد  برای  ریسک حریق   سطح 
اضطراری، نبود امکانات تشخیصی و اعالم حریق، نبود تجهیزات خودکار 
اطفای حریق، باالی یک به دست آمد که به معنی وضعیت نامطلوب برای 
ساکنان می باشد، مشابه مطالعه مهدی نیا و همکاران، و مطالعه سرسنگی 

و همکاران]11[. 
یکی از یافته های مهم  این پژوهش این موضوع می باشد که ریسک حریق 
فعالیتها و افراد از ریسک حریق ساختمانهای مورد بررسی باالتر است. از جمله 
علل باال بودن میزان ریسک حریق برای افراد و فعالیتها به نسبت ریسک 
حریق ساختمان، فقدان برنامه منسجم برای تخلیه کارکنان، نبود دسترسی 

نمودار4: نتایج کلی ارزیابی ریسک هر یک از مراکز امدادی
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و  تشخیص  خودکار  سیستم های  نبود  اضطراری،  خروجی های  به  مناسب 
اعالم خطر و نیز سیستم های خودکار آب پاش و نبود تیم مدیریت بحران 

کارآمد ارزیابی شد. 
پیشنهادات 

خود امدادی در اطفای حریق بسیار مهم است زیرا در زمان طالیی که زمان 
آغاز حریق تا گسترش حریق می باشد اگر حریق مهار نشود خسارت سنگین 
امدادی،  ایمنی حریق در مراکز  ارتقای سطح  به منظور  لذا  وارد می گردد 
تشکیل کمیته های ایمنی در این مکان ها پیشنهاد می شود. اعضای این کمیته 
عبارتند از  رییس مرکز امدادی یا نماینده تام االختیار او، کارشناس HSE و 
سایر اعضای مرتبط، که به طور دوره ای و منظم جلساتی تشکیل می دهند]۹[. 

کمیته در زمینه ایمنی حریق، وظایف زیر را دارد:
1- تشکیل تیم اعالم حریق، اطفا و نجات متشکل از کارکنان بخش های 

مختلف مراکز امدادی
2-    شناسایی نقاط خطر و بحرانی

3-    ارزیابی ریسک حریق در نقاط مختلف مرکز امدادی
4-     تدوین دستورالعمل های ایمنی و آیین نامه های کار

5-    پایش مداوم سیستم ایمنی حریق از طریق بازرسی های دوره ای منظم
6-    برنامه ریزی در جهت آموزش مداوم کارکنان و انجام تمرین های الزم

7-   ایجاد کانال های ارتباطی با سازمان های ایمنی و خدمات شهری

8-   تجزیه و تحلیل حریق های به وقوع پیوسته در مرکز
۹-    ایجاد سیستم ثبت و ضبط حوادث و مبادله گزارشات حریق با سایر 

مراکز امدادی
از  برابرحریق  در  امدادی  مراکر  ایمن سازی  هدف  به  رسیدن  بـرای   
روشـهای متعدد ایمنـی حریـق اسـتفاده میـشود،که بطـور خالصـه شـامل 

مـوارد زیر اسـت : 
1-  پیـشگیری از ایجادحریق: پیداست که اولین مرحله پیشگری است 
وفقط زمانی که این روش اثرش را از دست داد روشهای دیگر مـورد توجـه 
قرار میگیرد. طراحی مناسب اسکلت وبنای ساختمان ونگهداری صحیح آن، 
نگهداری مناسب دسـتگاهها و تجهیزات وسرویـسها، توجه جدی به مناطق 
نحوه صحیح  جهت  در  کارکنان  آموزش  باال،  سوزی  آتش  احتمال  دارای 
کار با دستگاهها وتجهیزات، تهیه دستورالعمل های مناسب برای موارد فوق 
وبازرسی مداوم از راههای پیشگیری از ایجادحریق وکنتـرل منـابع حریـق 

اسـت.
2-  ارتباطات ) سیستم های کشف وا عالم حریق ( : باید مطمئن شد در 
صورت بروز حریق ساکنان و بخـصوص مـسئولین مربوطـه بـا خبر شده 
وتمامی سیستم های حساس به حریق یکی پس از دیگری به کار خواهنـد 
افتـاد. اگـر ارتباطـات موفـق باشـد آنگـاه عملیات فرار ونجات واطفا حریق 
می تواند اجراشود واگر ارتباطات موفقیت آمیز نبا شد تنها محدود کردن حریق 

به عنـوان تنهـا روش در دسترس باقی می ماند. 
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3-  عملیات نجات و فرار : درهنگام حریق باید مطمئن شد که ساکنین 
ساختمان شامل بیماران،پرسنل وعیادت کنندگان قبل از آنکه بوسیله گرما یا 
دود صدمه ببیننـد، بـه منطـق امـن برونـد. تعریـف اصـولی فراریـا خروج 
اضطراری آن است که افراد به خارج از ساختمان و یا به محل امـن برونـد 
دواستراتژی  باشد.  ممکـن  سـاختمان  قـسمتهای  درهمـه  کاربایـد  وایـن 
عمده برای فراروجوددارد : الف - خروج نهایی یافرار کامل : که شامل خروج 
انجام  قادربه  که  افرادیست  توسط  بـازامن  فضای  به  ورسیدن  ازساختمان 
این کارهستند. خروج نهایی و رسیدن به فضای بازنجات مطلق را بوجود 
می آورد  ب - ورود بـه پناهگاه یامنطقه امن : این روش بخصوص برای 
بیماران بستری کاربرد دارد. این عمل نجات نسبی رافراهم میکند. پناهگاه 
یامنطقه امن، محلی درهمان طبقه است که ازحفاظت وایمنی باال دربرابرآتش 
ومحصوال ت آن برخورداراست. منطقه حفاظت شده یا امن و مسیرهای فرار 
باید دارای معیارهای خاصی به منظور ایمن بودن دربرابر گسترش حریق ویا 

ورود محـصوالت حریـق باشـند]7[. 
4- محدود کردن حریق ومحصوالت آن : حصول اطمینان از آنکه حریق 
در حداقل است و بنـابراین میـزان وسـایل و افـرادی کـه در معرض تهدید 

هستند محدود  است. 
در  مهم  فاکتورهای  از  یکی  سوزی  آتش  دربرابر  امدادی  مراکز  ایمنـی 
نگهداری این مراکز به حساب می آید و باید مورد توجه خاص مدیریت قرار 
گیرد. طراحی برنامه ایمنی حریق مراکز امدادی  یکی از وظایف مدیر مراکز 
امدادی است،که از طریق روشهای فوق قابل دستیابی است. روشهای فوق 
چارچوب کلی آنچه را که در طی برنامه مدیریت حریق در مراکز امدادی باید 
انجام شود نشان مـی دهد، ضمنا چهار روش فوق در یک نظم منطقی باید 
مد نظرباشد. توجه کافی به آنهـا میتوانـد دسترسـی بـه سـطح قابـل قبولی از 
ایمنی حریق را ممکن سازد. هرکدام از روشهای فوق از فرایند طراحی مراکز 
امدادی تا کوچکترین مراحل خدمات رسـانی پزشکی در مراکز امدادی را 
شامل میشود،بطوریکه ساختمان، افراد و لوازم بطور تاکتیکی درجهت کاهش 

خطر حریق مورد استفاده قرار می گیرند]8[.
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1- Fire Risk Assessment Method for Engineer
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اصول محافظت بناهاي تاریخي در برابر آتش سوزي

مقدمه:
و...  تجهیزات  تاسیسات،   عرصه،   مکان،   بنا،  هر  در  سوزي  آتش  وقوع 

خطرناک و زیانبار است.
زیان هاي آتش سوزي به دو گروه بزرگ تقسیم مي شود:

زیان هاي جاني؛ اعم از مرگ،  معلولیت و مجروحیت انسان ها، که به 
نوبه خود فاجعه بار و غیرقابل جبران است.

نتیجه  در  که  مي شود  شامل  را  هایي  خسارت  این  مالي؛  زیان هاي 
سوختن و از بین رفتن کاالها، مواد، تولیدات، بناها و... به ذي نفعان وارد مي 
شود. مبلغ آن به صورت عددي قابل محاسبه است. تمام و یا دستکم بخش 
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و دبیر اجرایي فصلنامه فرهنگ ایمني
Farshid.1319@yahoo.com

آتش سوزی هتل - کاخ کامرون هاس- اسکاتلند، ژانویه 2018
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بزرگي از یان زیان ها با خرید بیمه آتش سوزي قابل جبران است.
بیمه آتش سوزي،  بعد از بیمه باربري قدیمي ترین نوع بیمه به شمار مي 
رود. نخستین شرکت بیمه به مفهوم امروزي در 3 دسامبر 15۹1 در شهر 
آنچه  داشت،   توجه  باید  اما،    .)1380 شد)قاسملو  تاسیس  آلمان  هامبورگ 
نابود مي شود،  درواقع سرمایه کشور است.  و  این آتش سوزیها سوخته  در 
بنابراین،  علي رغم پرداخت مبلغ آن توسط شرکت بیمه، مبلغ مزبور از سرمایه 
کشور کسر گردیده است. بویژه در کشورهاي کمتر توسعه یافته و یا در حال 
توسعه، کسر این مبالغ مي تواند مانعي براي برنامه هاي توسعه اي به شمار آید.

آنچه در باال راجع به زیان مالي آتش سوزیها ذکر شد،  خسارت مستقیم نام 
دارد. در آتش سوزي ها، دسته دیگري از زیان مالي نیز وجود دارد. که به آن 

خسارت غیرمستقیم مي گویند.
براي نمونه،  مواد اولیه،  ماشین آالت صنعتي و... در اثر آتش سوزي نابود 

شده اند. آنها به قیمت روز،  حتي بیش از قیمت روز بیمه بوده اند، و بیمه تمام 
مبلغ مزبور را پرداخت کرده است. اما،  اکنون بهاي آن اقالم سوخته شده چند 
برابر شده است. و براي جایگزیني آنها باید چند برابر هزینه شود. این،  گوشه 
اي از خسارت غیرمستقیم است. در کشور آمریکا،  خسارت غیرمستقیم آتش 

سوزیها،  سه برابر خسارت مستقیم محاسبه مي گردد)شیمي1354(.
آنچنانکه بیان شده است،  در مورد کشورهاي در حال توسعه این خسارت 

گاه تا 13 برابر محاسبه مي شود. 
اثر  در  آنها  مرگ  شوند.  مي  محسوب  جوامع  اجتماعي  سرمایه  انسانها 
بعالوه  ناپذیر  جبران  این ضایعه  است.  جبران  غیرقابل  زیان  آتش سوزي،  
خسارت هاي مالي مستقیم و غیرمستقیم بویژه در جوامع با منابع محدود مي 

تواند چالشي اساسي در برنامه هاي توسعه اي امروز و آینده پدید آورد.
اما،  یک آتش سوزي دیگر نیز وجود دارد که عالوه بر خسارت هاي باال، 

موزه حمل و نقل نورنبرگ آلمان قبل از آتش سوزی
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بیان اطالعات و آمار:
نتیجه خسارت غیرقابل جبران  آتش سوزي ساختمان هاي تاریخي و در 
به میراث فرهنگي،  تجربه تلخي است. بیشتر کشورهاي جهان آن را تجربه 

کرده اند.
براي نمونه در امریکا) ایاالت متحده(، در دوره 1۹80-1۹۹3 نزدیک به 
30000 میراث فرهنگي طعمه حریق شده اند. خسارت مالي این حوادث 40 

.)Scientific  DEP(میلیون دالر برآورد شده است
در  حریق   316 به  نزدیک  سال،  در  سوزي  آتش  مورد   30 میانگین  با   
موزه، گالري هنري و کتابخانه رخ داده است)Ibid(. بسیاري از آن ها، مانند 

کلیساي سنت جرج5 ساختمان تاریخي بوده اند.
به تخمین، 17 میلیون دالر خسارت مالي نیز ببار آمده است. 

در کشور آلمان، میان سال هاي 2000تا 2012 تعداد 70 ساختمان تاریخي 
در اثر آتش سوزي ویران شد. از جمله آن ها مي توان به آتش سوزي 17 اکتبر 

2005 )25 مهر 1384( موزه حمل و نقل نورمبرگ6 اشاره کرد.
در این حادثه، 24 قطعه تاریخي آسیب دید. خسارت مالي، 20 تا 40 میلیون 
یورو محاسبه شد. خسارت به میراث فرهنگي غیرقابل محاسبه اعالم گردید.

در آتش سوزي کتابخانه آناآمالیا7 در شهر وایمار8 آلمان، که در ادامه به 
کوتاهي به آن پرداخته مي شود، عالوه بر آسیب شدید بناي تاریخي، بخش 
بزرگي از مجموعه هاي کتاب خطي، چاپ سنگي و قدیمي بر اثر آتش سوزي 
و همچنین آبي  که براي فرونشاندن آتش بکار رفت، نابود شد. خسارت مالي 

این حادثه، 80 میلیون یورو برآورد گردید.
 7 دستکم  ماهه  هر   2006 ژوئیه  تا   2002 ژانویه  از  انگلیس  کشور  در 

ساختمان تاریخي دچار آتش سوزي شد.
یکي از نمونه هاي بارز خسارت ناشي از آتش سوزي بناهاي تاریخ انگلیس 

را مي توان در آتش سوي قلعه وینزور۹ مشاهده کرد.
این قلعه در سال 1۹۹2 دچار آتش سوزي شد. در نتیجه:

• بیش از 100 اتاق آسیب دید
• به دیوار ها و سازهاي داخلي آسب وارد آمد

• بخشي از یک مجموعه ي هنري از بین رفت)پیشین(
در سال  تاریخي  بناهاي  آتش سوزي هاي  آخرین  و  بدترین  از  یکي  اما، 

2018 در کشور برزیل رخ داد.

گذشته جوامع را نیز نابود مي سازد. این، وقوع آتش سوزي در موزه،  کتابخانه، 
بناهاي تاریخي و فرهنگي است.

تلفات  احتمال  بر  بناها،  عالوه  و  اماکن  اینگونه  در  آتش سوزي  وقوع  با 
جاني و خسارت هاي مالي، میراث فرهنگي نیز دچار آسیب مي شود. در این 
مقاله، در مورد محافظت بناهاي تاریخي در برابر آتش سوزي، مطالبي ارائه 

مي گردد.
کلید واژه ها: آتش سوزي،  محافظت، ایمني، میراث فرهنگي،  ساختمان 

تاریخي
مخاطرات منجر به آسیب بناهاي تاریخي: متاسفانه، دامنه وسیعي از علت 
و علل مي تواند باعث آسیب بناهاي تاریخي شود. به عنوان مثال مي توان 
از شرایط اقلیمي و آب و هوایي نام برد. سرد و گرم شدن هوا، تابش آفتاب، 
با گرد و  باران،  وزش بادهاي به نسبت شدید، بویژه همراه  ریزش برف و 
ریزگرد، مي تواند باعث فرسودگي بنا گردد. در نتیجه بناي مزبور با آسیب هاي 
گوناگون، حتي تخریب کامل روبرو شود. بویژه،  چنانچه برنامه هاي مرمت و 

احیاء مناسب و به موقع،  اجرا نشده باشد.
اما،  مخاطرات زیانبارتر، از ناحیه بالیا و سوانح1 اعم از بالیاي طبیعي2 و یا 

بالیاي انسان ساخت3 است.
زمینلرزه، آبلرزه)سونامي4(، سیل، توفان، توفند، آتش سوزي جنگل) و سرایت 
آتش به بناهاي تاریخي، روستاها و شهرهاي پیراموني( و از جمله مهمترین 

سوانح طبیعي است که مي تواند باعث آسیب شدید بناهاي تاریخي شود.
در مورد بالیاي انسان ساخت مي توان جنگ، حمالت تروریستي و 

شورش هاي خیاباني را نام برد)قاسملو۹1(.
پرداختن به تمامي موارد باال از حوصله یک مقاله خارج بوده، شاید کتابي به 
نسبت قطور نیاز باشد. بنابراین، در مقاله حاضر فقط به موضوع آتش سوزي 

در ساختمان هاي تاریخي پرداخته مي شود.
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عاملبرآورد خسارات)یورو(کشورساختمانتاریخ

شولس ابلس باخ۲009/9
Schloss Ebelsbachحریق عمدی3,5 میلیونآلمان

کتابخانه داکوتای جنوبی۲009/8
South Dakota Libraryجرقه ناشی از اره بتن بر11 میلیونآمریکا

کستلو دی مونکالیری۲008/4
Castello di Moncalieriبی احتیاطی هنگام نوسازی بنا10 میلیونایتالیا

موزه نظامی کبک۲008/4
Québec Armoryبی احتیاطی هنگام نوسازی)سامانه 100 میلیونکانادا

روشنایی(

دروازه نامداومون۲008/۲
Namdaemun Gateحریق عمدی۲0 میلیونکره جنوبی

۲007/10
موزه آرماندو، آمرسفورت
 Armando Museum,

Amersfoort
بی احتیاطی هنگام نوسازی بام5 میلیونهلند

۲007/4

کتابخانه جورج تاون واشنگتن 
دی سی

 Georgetown Library,
Washington DC

بی احتیاطی هنگام نوسازی بام۲0 میلیونآمریکا

۲006/8
گنبد کلیسای جامع سن پترزبورگ

 St.Petersburg Cathedral
Dome

بی احتیاطی هنگام نوسازی بام3 میلیونروسیه

۲005/10
موزه حمل و نقل نورنبرگ

 Nuremberg Transport
Museum

نامشخص30 میلیونآلمان

۲004/9
کتابخانه دوشس آنا آمالیا

 Duchess Anna Amalia
Library

نقص شبکه برق80 میلیونآلمان

۲003/9
موزه موتورسیکلت بیرمنگام
 Motorcycle Museum,

Birmingham
استعمال دخانیات۲0 میلیونانگلیس

شاتو لونویل۲003/1
Lunéville Chateauنقص برق100 میلیونفرانسه

پل چپل، لوسرن1993/8
Chapel bridge, Lucerne۲ میلیون)تنها پل، به استثنای اثر سوئیس

آتش سوزی قایق در لنگرگاههنری(

ریدوتنسال، هافبورگ پَلیس199۲/11
Redoutensal, Hofburg Palaceنامشخص60 میلیوناتریش

کاخ وینزور199۲/11
Windsor Castleتماس نورافکن با پرده50 میلیونانگلیس

کاخ کلیسای کریستین بورگ199۲/6
Christianborg Palace Churchآتش بازی7 میلیوندانمارک

آپارک هاوس1989/8
Uppark Houseفعالیت تعمیراتی۲0 میلیونانگلیس

)مشعل جوشکاری(

Siemens :جدول1-خسارات آتش سوزی در بنهاهای تاریخی و فرهنگی؛ ماخذ
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آتش سوزی کتابخانه دوشس 
آناآمالیا

تورینگن  ایالت  در  شهری  وایمار، 
چهره های  از  بسیاری  است.  آلمان 
فرهنگ، ادب و هنر آلمان در این شهر 

زندگی میکرده اند. 
و  تاریخی  فرهنگی،  ویژگی های 
معماری باعث شد تا این شهر در سال 
فرهنگی  پایتخت  عنوان  به   1۹۹۹
سال  از  وایمار  شود.  برگزید  اروپا 
خواهرخوانده  شیراز  با   )200۹(1378
نگارخانه،  دانشگاه،  شهر  این  است. 
آرشیو اسناد و چندین موزه و کتابخانه 
این  از  یکی  2004م.  سال  در  دارد. 
مهیبی  آتش سوزی  دچار  کتابخانه ها 

شد.
سال  از  آناآمالیا،  دوشس  کتابخانه 
مرکز  بزگترین  عنوان  به  1800م. 
تحقیقاتی فرهنگ و تاریخ ادبیات اروپا 
بنای  کتابخانه  این  میشود.  محسوب 

باشکوهی مشهور به قصر سبز را شامل میشود که در گذر سده ها، کتابها، 
اسناد ادبی و آثار بی شماری را در خود جای داده بود. به این دلیل از سال 
1۹۹8 به عنوان میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید. از نشانه های اهمیت 
کتابخانه مزبور همین بس که گوته برای 35 سال تا هنگام مرگ کتابدار آن 

بود.
در ماه مه سال 2002 طرحی با هدف توسعه و تکمیل این کتابخانه به 
تصویب رسید. این طرح 23 میلیون یورو هزینه داشت و در فوریه 2005 پایان 
می یافت. افسوس که آتش سوزی نقشه ها را بر آب کرد.)همشهری آنالین، 
کابل های  اتصال  اثر  بر  سپتامبر سال 2004 شب هنگام،  دوم  در   .)1387
برق، سقف شیروانی کتابخانه دچار آتش سوزی شد. آتش به سرعت آنچنان 
گسترده شد که بزرگترین آتش سوزی کتابخانه های آلمان، پس از جنگ 

.)kulturstadtwemar(جهانی دوم را رقم زد
آتش در نهایت پس از دو ساعت تالش سرسختانه 200 مامور آتش نشانی 

آن  زیر  اتاق  تمام سقف شیروانی،  که  حالی  در  مهار شد)جام جم 1383(. 
با  برای مبارزه  بکار رفته  اثر شعله های آتش و آب  و سالن طبقه سوم در 
آن، بطور کامل ویران شده بود)ibid(. بر اساس آمار ارائه شده، بیش از دو 
پنجم آثار چاپی سال های 1800م. شامل 50 هزار جلد کتاب، دستنوشته های 
ارزشمند کهن و 37 تابلوی نقاشی نفیس از بین رفت. همچنین 62 هزار 
کتاب نیز بر اثر آبی که برای عملیات آتش نشانی به کار رفته بود، آسیب 

دید)همشهری آنالین، پیشین(.
کوشیرو ماتاسورا، دبیرکل وقت یونسکو در پیامی از وقوع این آتش سوزی 
اظهار تاسف کرد. در قسمتی از پیام وی آمده بود: »...این حقیقت که به رغم 
تمام تمهیدات موجود برای حفاظت از چنین گنجینه ای، این کتابخانه چنین 
ناگهانی طعمه حادثه می شود، نشانگر آسیب پذیری بسیاری گنجینه های 
معماری و اسناد و کتب با ارزشی است که یونسکو سعی در حفاظت از آنها 

دارد.«)همشهری آنالین، پیشین(
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آتش سوزی موزه ملي برزیل: 
Natio- است  برزیل  ترین موسسه علمي  قدیمي  برزیل  ملی  )موزه ي 
خانواده  اقامت  تا 1821 محل  در سال هاي 1808  موزه  …al( ساختمان 
سلطنتي پرتقال بود. بعد از سال هاي 1822 تا 188۹ خاندان امپراتور برزیل 
در آن ساکن شدند. میان سالهاي 188۹ تا 18۹1 میزبان مجلس مؤسسان 
جمهوري خواهان بوده است. در سال 18۹2 به موزه اختصاص یافت و در 
سال 1۹38 بعنوان میراث برزیل به ثبت رسید)ibid(. در 1۹46 به دانشگاه 

فدرال ریودو ژانیرو پیوست.
اهدا،  بوسیله حفاري، خرید،  از 200 سال،  بیش  زماني  بازه  در  این موزه 
مبادالت فرهنگي و... مجموعه اي با گستره بیش از 20 میلیون شيء باستاني 
را گرد آورد. بدین ترتیب، یکي از بزرگترین مجموعه هاي تاریخ طبیعي10 و 

مصنوعات انسان شناسي در جهان را داشت. 
این  در  کتاب  از 470000 جلد  بیش  با  برزیل  کتابخانه علمي  بزرگترین 

موزه بود.
2400جلد از این کتاب ها را آثار نایاب تشکیل مي داد.

این مجموعه به هفت هسته اصلي تقسیم شده بود، شامل؛
زمین شناسي، دیرینه شناسي، گیاه شناسي، زیست شناسي، انسان شناسي11، 

باستان شناسي و قوم شناسي.
یک نشریه علمي12 از سال 1876 در آن تهیه و منتشر مي شود.

بسیاري از پژوهشگران از سراسر جهان در آن به کار پژوهش و آموزش 
بوده اند.دستاوردهاي این پژوهشگران، نتیجه تالش چند روزه و چند ماهه تا 

چند ساله آنان، در رایانه هاي موزه ذخیره بود. تا آنکه در یکشنبه 2 سپتامبر 
به  و سختي  آسیب سنگین  آتش سوزي،  رخداد  2018)11 شهریور13۹7( 
موزه وارد آورد. در نتیجه، دستآورد 200 سال پژوهش در برابر دیده گان گریان 

شهروندان نابود شد.
آتش سوزي نزدیک ساعت 1۹ و 30 دقیقه به وقت محلي، 22و 30دقیقه 

به وقت گرینویچ، رخداد )آتش سوزي موزه برزیل(.
نخستین واحدهاي آتش نشاني، دو ایستگاه آتش نشاني نزدیک موزه، در 
روبرو شدند. هیچ شیر  آب  با کمبود  اما  پرداختند،  مقابله  به  محل حاضرو 
آتش نشاني13 در نزدیکي موزه نبود. از این نظر آتش نشانان مجبور شدند 
براي خاموش کردن آتش از آب دریاچه نزدیک ساختمان استفاده کنند)موزه 

ملي برزیل...(.
آنچنانکه بیان شده، فرسودگي ساختمان، از جمله پوسیدگي سیم هاي برق 

عامل اصلي وقوع و توسعه آتش سوزي بوده است. 
موزه ملي برزیل در سال 2015 براي بهسازي بطور موقت تعطیل شده بود. 
بودجه تعمیرات بوسیله دولت تامین شده بود. اما در سال 2018 تا ۹0درصد 

کاهش یافت.
به هر ترتیب عالوه برآسیب شدید ساختمان موزه، بخش بزرگي، به تقریب 
۹0 درصد، از 20 میلیون قطعه باستاني موجود در موزه از بین رفت. تنها بخش 
کوچکي از آثار که در ساختمان دیگري نگهداري مي شد، آسیب ندیدند. از 
تا  باستان  روم  و  تمدن هاي مصر  آثار  به  توان  رفته مي  بین  از  آثار  جمله 

فسیل هاي دایناسورها اشاره کرد.
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به دالیل  ما  باستاني  تاریخي کشور: کشور  بناهاي  آتش سوزي 
گوناگون از میراث فرهنگي بسیار گران بها و ارزشمند برخوردار است. به دلیل 
شرایط جغرافیایي، تنوع آب و هوایي، ویژگي هاي محلي و... درگذر زمان در 
گوشه و کنار کشور ایران بناهاي شگفت انگیزي احداث شده است، که بخش 
مهمي از میراث فرهنگي کشور را تشکیل مي دهد. همچنانکه در ابتداي این 
مقاله ذکر شد، آتش سوزي بناهاي تاریخي و فرهنگي یک چالش جهاني 
است و بسیاري از کشورها این حادثه ناگوار را تجربه کرده اند. کشور ما از این 
حادثه در امان نبوده و تا کنون تعدادي از بناهاي تاریخي کشور دچار آتش 
سوزي شده اند. از جمله این آتش سوزي ها مي توان به آتش سوزي خانه 
دریا بیگي لنگرود، کاخ سرهنگ آباد زواره و مسجد جامع ساري اشاره کرد، 

که همگي در سال 13۹7 دچار آتش سوزي شدند.
محافظت بناهاي تاریخي در برابر آتش سوزي: چارجویي براي پیشگیري 
از اینگونه آتش سوزي هاي جبران ناپذیر و آمادگي براي رویارویي با رخداد 
آنها را مي توان در دو بخش اقدامات ساده و کم هزینه و اقدامات اساسي 

تقسیم بندي نمود.
اقدامات ساده و کم هزینه: مشکالتي مانند کمبود بودجه نباید باعث 
شود تا بناي تاریخي از نظر آتش سوزي در وضعیت خطرناکي قرار گیرد. حتي 
در بدترین شرایط مالي مي توان از اقدامات ساده و کم هزینه استفاده کرد،  

باید به یاد داشت،  کمترین حافظت،  بهتر از هیچ است.
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اهم اینگونه اقدامات عبارتند از:
ساماندهي کاخداري14: داخل و خارج بناي تاریخي بایستي بخوبي نظافت 
شود. پسماندها جمع آوري و در نوبت هاي زود بزود تخلیه گردد. در این مورد 
بویژه پسماندهاي قابل اشتعال،  اعم از کاغذ باطله و...، بایستي بطور روزانه 

جمع آوري و بطور مطمئني از ساختمان دور شود.
پیرامون بناي تاریخ از علف هاي خشک، درختان خشک شده و... که ممکن 
است با اشتعال خود باعث سرایت آتش به بناي تاریخي شوند،  پاکسازي شود. 
 تاسیسات و تجهیزات برقي: فرسودگي سیم هاي برق، استفاده از وسایل پر 
مصرف برقي و اعمال بار اضافي به سیستم برق ساختمان، کلید و پریزهاي 
شکسته و معیوب و... از جمله مخاطرات منجر به آتش سوزي هاي برقي 
به شمار مي آیند. با اندکي هزینه، این نابساماني هاي خطرناک را مي توان 

برطرف نمود. 
گرمایشي،  تجهیزات  خطرترین  کم  و  مناسبترین  گرمایشي:  تجهیزات 
تاسیسات حرارت مرکزي است. اما بعید است ساختماني که صدهاسال پیش 
بنا شده است، به این تاسیسات مجهز باشد. به هر ترتیب، تجهیزات گرمایشي 
ساختمان از هر نوع که باشد بایستي مراقبت هاي ایمني مربوطه بخوبي اعمال 
گردد. بخاریهاي فرسوده، لوله بخاریهاي شکسته و... نسخه اي براي فاجعه 
محسوب مي شود. بایستي در اسرع وقت نسبت به رفع عیوب آنها اقدام شود.

تعمیرات ساختماني: تعویض شیشه هاي شکسته، تعمیر شیرواني و... عالوه 
بر آراستگي بنا، ایمني در برابر آتش سوزي را نیز افزایش مي دهد. اما باید 
به یاد داشت هرگونه عملیات جوشکاري، سنگ زني، عایق کاري بام و...

بطور کلي اقداماتي که به کارگرم معروف است، بایستي 24 ساعت پس از 
ایمن سازي کامل محل کار انجام گیرد. در تمام مدت کار، عملیات تحت 
نظارت فرد ذي صالح صورت گیرد. در این مورد بهتر است از قبل با آتش 
با  آنها  پرسنل  از  نفر  چند  یا  یک  تا  گیرد.  هماهنگي صورت  محل  نشان 
 تجهیزات کامل در حین اینگونه عملیات در محل کار حضور داشته باشند.

)Managing...(
جمله  از  صالح،  ذي  مقامات  با  مشورت  از  پس  آتش نشاني:  تجهیزات 
آتش نشاني محل، تعدادي تجهیزات و وسایل مبارزه با آتش سوزي تهیه 
گردد. از جمله این وسایل کپسول هاي دستي و چرخدار آتش نشاني، جعبه 
آتش نشاني، هوزریل و... را مي توان نام برد.اگر نمي توان، به دلیل مشکالت 
مالي و...، بنا را به سامانه مرکزي ردیاب و اعالم قوا آتش سوزي15 مجهز نمود، 
دستکم محل هاي حساس به ردیاب موضعي16 مجهز شوند. همچنین اگر نمي 

توان از سامانه هاي خودکار پاشنده آتش نشاني17 استفاده نمود، درمحل هاي 
حساس به کپسول هاي خودکار آتش نشاني18 نصب شودو...

پرسنل شاغل در بناي تاریخي بایستي طرز بکار بردن اینگونه وسایل و 
تجهیزات را بخوبي فرا گرفته و تمرین کرده باشند. همچنین بایستي اصول 
رویارویي با شرایط اضطراري ناشي از وقوع آتش سوزي را بخوبي بدانند. از 
جمله تخلیه فوري محل، استمداد از آتش نشاني، مبارزه با آتش سوزي، بدون 

بخطر افتادن خود و...، را آموخته و سالي دو بار تمرین کنند.
اقدامات اساسي: آنچه در باال آمد، اقدامات ساده و اولیه است. که نباید به 
آنها بسنده کرد، بلکه بایستي همسو این اقدامات ساده، براي اقدامات اساسي 
چارچوب  در  اساسي  اقدامات  این  شود.  گیري  تصمیم  و  ریزي  برنامه  نیز 

مهندسي محافظت در برابر آتش سوزي طراحي و اجرا مي گردد.
مهندسي محافظت در برابر آتش سوزي )مهندسي آتشپادي(:
از میانه هاي قرن نوزدهم میالدي در اثر وقوع آتش سوزیهاي پي در پي، 
شدید و گسترده صنعتي، که شهرها را بکام خود مي کشید، نیاز به رشته 
جدیدي بنام محافظت در برابر آتش سوزي1۹   احساس شد. این موضوع رفته 
رفته با عنوان مهندسي محافظت در برابر آتش سوزي)مهندسي آتشپادي(20، 
در تمام جنبه هاي، علم، فن، صنعت و زندگي وارد گردید. مهندسي آتشپادي 

دو هدف اصلي دارد:
1- پیشگیري از وقوع آتش سوزي

2- محدود ساختن خسارت ناشي از حریق هاي احتمالي
این رشته براي دستیابي به دو هدف باال، به تقریب تمام علوم، فنون و 
فناوري را به خدمت گرفته است. بدین ترتیب براي ایمني از آتش سوزي 
انواع مکان ها، تاسیسات، تجهیزات و ساختمان ها راه حل هاي گوناگوني دارد. 

اساس این راه حل ها بر سه محور اصلي قرار گرفته است:
1- محافظت ساختماني در برابر آتش سوزي21

2- پیشگیري از وقوع آتش سوزي22 
3- مدیریت آتش سوزي)اداره کردن حریق(23
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چالش هاي طراحي و برنامه ریزي:
موقعیت آرماني) ایده آل( این است که مهندس آتشپادي، قبل از احداث 
ساختمان در گروه طراحي- معماري بنا حضور داشته باشد. بدین ترتیب عالوه 
بر تدوین یک چارچوب اصولي و اساسي براي ساخت بنا، هزینه ها کاهش 
مي یابد. همچنین از اتالف وقت و دوباره کاري نیز جلوگیري مي شود. ولي، 
این موضوع در مورد ساختمان هاي تاریخي، رویایي دست نیافتني است. زیرا 
ساختمان هاي تاریخي در گذشته هاي دور، حتي چند صد سال گذشته بنا 
ایمني  آتش24، طراحي  بندي  مفاهیمي چون فضا  زمان هایي که  شده اند. 
آتش25، حوزه بندي آتش26، در و پنجره مقاوم در برابر دود و آتش،  راه فرار 

اضطراري و... در میان نبوده است. 
البته اکنون با پیشرفت فناوري این امکان فراهم است تا بتوان بیشتر موارد 
مربوط به مهندسي آتشپادي را در ساختمان هاي قدیمي اعمال کرد. اما،  باید 
توجه داشت،  در اینجا صحبت از ساختمان هایي است که تک تک اجزاي آن،  
شامل نما، سقف، بام پوش، دیوارها، درها و پنجره ها، قرنیزها، گچ بري ها و... 
در کنار یکدیگر اثري هنري و یک میراث با ارزش فرهنگي را بوجود آورده 
اند. بابراین، حذف و جایگزیني این اجرا با اقالم فناورانه امروزي به سادگي 

امکان پذیر نیست.
بایستي توجه داشت حفاظت و ایمني در برابر آتش سوزي مسئله پیچیده اي 
است که تنها با انتخاب یکي دو راهکار محقق نمي شود. عواملي که در این 

مورد نقش اساسي دارند، عبارتند از:
-طراحي کلي ساختمان

-اثر بخشي تجهیزات اعالم حریق و سامانه خودکار آتش نشاني
-محل ساختمان

-توانایي )پتانسیل( عوامل دروني و بیروني تشدید کننده آتش سوزي
-تعمیر و نگهداري صحیح سامانه هاي محافظت در برابر آتش سوزي 

 رفتارشناسي انساني) حساسیت افراد به نکات پیشگیري کننده از آتش و 
آشنایي با واکنش صحیح هنگام رخداد آتش سوزي( و شاید مهمتر از همه، 
حفاظت در برابر آتش سوزي،  به شدت به اجراي مؤثر مقررات ایمني وابسته 

است.
به هر ترتیب همچنانکه در قبل ذکر گردید، مهندسي آتشپادي از سه محور 

اصلي تشکیل شده است.
1- محافظت ساختماني در برابر آتش سوزي: به بیان ساده این محافظت 

یعني ساخت و تجهیز بنا بصورتي انجام شود که آتش ناپذیر )نسوز( یا مقاوم 
در برابر آتش باشد. بنابراین بسادگي آتش نگیرد. در صورت وقوع آتش سوزي 
نیز،  دود، حرارت و شعله هاي آتش به آساني گسترش نیابد. افرد ساکن و 
حاضر در بنا بسادگي،  فوري و بدون بخطر افتادن جان،  از بنا خارج شوند. آتش 
مزبور،  خودبخود یا به آساني اطفا گردد. بدین ترتیب تلفات و خسارت هاي 
محافظت  یابد)قاسملو-13۹5(.  کاهش  ممکن  میزان  کمترین  به  احتمالي 

ساختماني، خود به دو بخش اساسي تقسیم مي گردد.
محافظت غیرعامل )غیر فعال(27

محافظت عامل )فعال(28
بنا  و ساختاري  ثابت  )غیرفعال( عناصر  تدابیر بخش محافظت غیرعامل 
محسوب مي شوند. بطور معمول هنگام احداث بنا اعمال مي گردد. براي 
نمونه، استفاده از مصالح مقاوم در برابر آتش را مي توان نام برد. البته دور از 
ذهن است که در بسیاري از بناهاي تاریخي بکار رفته باشد. یا حتي بتوان 

اکنون به راحتي در تمام قسمت هاي بناهاي تاریخي، اعمال شود.
مهندسي آتشپادي بایستي در نخستین اقدام خود یک دیاگرام کاربردي و یا 
یک سایت پالن از ساختمان ترسیم کند. این، در تمام مراحل آتشپادي بویژه 
در مورد فضابندي آتش کاربرد دارد. سرعت گسترش شعله،  دود و گازهاي 
به بخش هاي  تقسیم ساختمان  با  توان  را مي  آتش سوي  از  ناشي  سمي 

کوچک،  محدود کرد.

دیاگرام عمارت عالی قاپو- اصفهان
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 این عمل فضابندي آتش نام دارد. بدین منظور و بطور معمول بایستي 
کف، سقف و دیوارها در برابر حریق مقاوم باشند. استفاده از دیوار آتش2۹،  
سدکننده ي آتش30،  دِر آتش بند31 و دِر دود بند32، دِر آتش و دود بند33،  از جمله 
ابزارهایي براي فضابندي آتش به شمار مي آیند. البته،  همچنانکه در قبل آمد، 
استفاده از این ابزارها بایستي با هنرمندي تمام صورت گیرد. تا ضمن کسب 

ایمني، زیبایي، ارزش و اعتبار ساختمان تاریخي نیز حفظ شود.
درزبندي مقاوم در برابر آتش34  پوشاندن شیارها،  شکاف ها و درزهاي موجود 
در داخل ساختمان است. درزها، شیارها، شکاف هاي موجود در ساختمان، از 
و... محل  فاضالب، دودکش ها  آب،  لوله هاي  پیرامون  خالي  جمله فضاي 
است.  آتش  و حتي شعله  دود، حرارت،  گازهاي سمي  عبور  براي  مناسبي 
براي درزبندي مقاوم در برابر آتش انواع پوشش ها، ماستیک ها و مواد ویژه 
در دسترس است. در همین مرحله ضمن انجام اقدامات باال بایستي احتمال 
گسترش آتش در خارج ساختمان نیز مورد بررسي و حفاظت قرار گیرد. در این 

مورد بطور معمول،  آتش از دو طریق ساختمان را مورد تهدید قرار مي دهد:
1- تابش پرتوهاي حرارتي ناشي از وقوع آتش سوزي ساختمان ها،  جنگل 

و.... واقع در نزدیکي ساختمان تاریخي و به آتش کشیده شدن ساختمان.
2- وقوع آتش سوزي در ساختمان تاریخي و گسترش داخلي و بیروني 
باال،  طبقه هاي  به  سرایت  و  ساختمان  نماي  و  پنجره ها  طریق  از  حریق، 
براي حفاظت غیرعامل در برابر مخاطرات باال، راه حل هایي مثل استفاده 
از رنگ هاي ضد حریق )یا سایر پوشش هاي ضد حریق( در بناي ساختمان، 
تعویض پنجره ها با پنجره ضد آتش )چنانچه عملي باشد(، تعویض شیشه ها 
با شیشه هاي مقاوم در برابر حریق، تقویت چارچوب پنجره ها با رنگ هاي 
تاریخي  نوع ساختمان  با  بایستي متناسب  بکار مي رود که  و...  ضد حریق 

اعمال شود.
امکانات خروج اضطراري: نخستین و مهمترین هدف مهندسي آتشپادي، 
حفظ جان انسان ها است. بنابراین، مسئله تخلیه اضطراري در شرایط آتش 

سوزي ساختمان ها در سرلوحه اقدامات آن قرار دارد.
بعضي بناهاي تاریخي به موزه، کتابخانه و دیگر بناهاي فرهنگي تبدیل 
اي  آنها جاذبه گردشگري هستند و همواره عده  بیشتر  یا مي شوند.  شده 
بازدید کننده را به سوي خود جذب مي کنند. این باعث مي شود تا عده اي 
کارمند و... در ساختمان مشغول به کار باشند. محافظت از ساختمان تاریخي 
باید ایمني این انسانها )پرسنل شاغل در ساختمان و همچنین بازدید کنندگان 
و مراجعین( را تضمین کند. سرلوحه این ایمني »راه خروج اضطراري« است. 

بنابر تعریف مبحث سوم مقررات ملي ساختمان، این راه خروج عبارت است 
از: مسیر ممتد و بدون مانعي که براي رسیدن از هر نقظه ساختمان به یک 
معبر عمومي در نظر گرفته شود. راه خروج از سه بخش مجزا و مشخص 
»دسترسي خروج«، »خروج« و »تخلیه خروج« تشکیل مي شود )مبحث 

سوم(.
 راه خروج بایستي از سرایت شعله، دود )گازهاي سمي و...( و حرارت بطور 
باشد.  در دسترس  و هراس  بدون هول  فوریت،  به  باشد.  امان  در  مطمئن 
در نتیجه، قرار گرفتن در آن، در واقع منطقه امن محسوب گردد و باید در 

کمترین زمان ممکنه به یک معبر عمومي خاتمه یابد.
ظرفیت راه خروج بایستي متناسب با تعداد پرسنل حاضر در بنا و بیشترین 
مراجعه کنندگان در نظر گرفته شود. در ساختمان هاي تاریخي ممکن است 
در نگاه اول،  راه فراري که الزامات و استانداردهاي امروزي ایمني را تامین 
کند، به نظر نرسد. این هنر مهندسي آتشپادي است که با ارزیابي ظرفیت هاي 

موجود، بهترین و مناسبترین گزینه »راه فرار« را طراحي و اجرا نماید.
راه خروج )مسیرها، درها و...( بایستي بخوبي عالمت گذاري شود تا براي 
افرادي که براي نخستین بار به ساختنمان وارد شده اند بطور کامل مشخص 

باشد.
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تجهیز راه خروج به روشنایي اضطراري الزامي است.
محافظت عامل )فعال(، دومین محور اصلي محافظت ساختماني در برابر 
آتش سوزي است. در راهبردهاي مربوط به محافظت ساختماني در برابر آتش 

سوزي، بخش محافظت عامل )محافظت فعال(، مکمل محسوب مي شود.
اجزا و سامانه هاي مربوط به این بخش، با وقوع آتش سوزي در بنا، برحسب 
مورد بصورت دستي یا خودکار فعال مي گردند. تا بدین ترتیب در کمترین 
زمان ممکن جان افراد حاضر در ساختمان نجات یابد. همچنین آتش در نطفه 

خفه شده یا تحت کنترل قرار گیرد.
مهمترین اجزاي آن عبارتند از:

سامانه ي خودکار ردیابي و هشدار آتش سوزي: این سامانه از 
سه بخش، ردیاب )کشف کننده، آشکارساز(35، تابلو کنترل36 و تجیهزات اعالم 

خطر37 تشکیل شده است.
این سه بخش با استفاده از سیم کشي یا به صورت سامانه بي  سیم با 
یکدیگر مرتبط شده و بصورت سیستمي عمل مي کنند. قسمت هاي مختلف 
یک بناي تاریخي، اعم از دیوارها، سقف ها و... ممکن است به انواع هنرها 
مثل کاشیکاري، گچبري، نقاشي و... آراسته شده باشد. از این نظر چه بسا 
امکان سیم کشي منتقي باشد. در چنین حالتي به طور حتم باید از سامانه ي 

بي سیم38 استفاده کرد.
در بسیاري از بناهاي تاریخ یک یا چند تاالر یا سالن وسیع یا پنجره هاي 
بزرگ و سقف بلند وجود دارد. در چنین اماکني استفاده از ردیاب پرتوي3۹ و 
همچنین ردیاب دود نمونه بردار هوا40 توصیه مي شود. در ساختمان وسیع 
در سقف  قوی  هواي  جریان  ایجاد  باعث  بناها،  اینگونه  بلند  با سقف هاي 
مي گردد. این پدیده مي تواند حساسیت دیگر انواع ردیاب آتش را به شدت 

کاهش دهد.
به هر ترتیب، قسمت هاي مختلف بناهاي تاریخي بایستي به انواع مناسب 
ردیاب مجهز شود. در بناهاي تاریخي وسیع و بزرگ با کاربري اماکن فرهنگي،  
اعم از کتابخانه،  موزه و... تمام قسمت هاي مربوطه، از جمله پارکینگ، قسمت 
اداري، تاسیسات، آشپزخانه، تریا، سلف سرویس، مرکز نگهداري اسناد و اشیاء 

قدیمي و... بایستي برحسب مورد به ردیاب هاي مناسب مجهز شود.
در هر یک از این قسمت ها بایستي بر اساس بزرگي و کوچکي، نوع احتمالي 
حریق و... به یک یا چند منطقه41 تقسیم شده، براساس منطقه بندي حریق42 

صحیح به تجهیزات ویژه سامانه ردیاب آتش مجهز شوند.
سامانه خودکار آتشنشاني43: در سال 1874 م شخصي بنام هنري 

پارملي  نخستین سامانه خودکار آبفشان را ساخت. در سال 1882 نخستین 
سامانه ي پارملي در کشور انگلیس در یک کارخانه پنبه پاک کني به نام 
بولتون45 نصب شد. تا دهه ها بعد این نوع سامانه هاي آتش نشاني بوسیله ي 
افراد بسیاري تکمیل گردید. تا آنکه در سال 1883 شخصي بنام فردریک 
گرینل46 سامانه بسیار کاربردي را ساخت. سامانه وي به نوعي نازل افشاننده 
)سرآبپاش( ویژه مجهز بود. این افشاننده ها در محل هایي که احتمال وقوع 
آتش سوزي وجود داشت،  بطور مثال داخل کارگاه،  انبار و... نصب مي شد. 
هنگام وقوع آتش سوزي در نمونه هایي اولیه حرارت ناشي از آتش سوزي 
لحیم وصل کننده سرپوش به سر آبپاش را ذوب مي کرد،  در نتیجه سرپوش، 
جدا شده و آب از روزنه هاي سرآبپاش به اطراف پاشیده و آتش را خاموش 
مي کرد. گرینل بعدها،  حباب شیشه اي را جایگزین این سرپوش کرد. به هر 
ترتیب با اختراع و تکمیل سامانه هاي خودکار آتش نشاني،  سالح قدرتمند 
براي مبارزه فوري با آتش سوزیها در اختیار قرار گرفت. البته باید توجه داشت، 
در بعضي ساختمان هاي تاریخي، هم به لحاظ سازه و هم به لحاظ محتویات، 
آب به اندازه آتش خطرناک است. به عنوان مثال، آب به کتاب هاي خطي، 
تابلوهاي نقاشي، گچ بري و نقاشي روي سقف یا دیوارها و... آسیب مي رساند. 
در چنین حالتي باید از سامانه هاي خودکار آتش نشاني غیر آبي استفاده نمود.

بطور کلي سامانه هاي خودکار آتش نشاني،  از نظر نوع مواد اطفاعي به انواع 
زیر تقسیم مي شوند: 

پاشنده آب47
پاشنده کف آتش نشاني48

پاشنده گاز کربنیک4۹
پاشنده پودر خاموش کننده50

پاشنده مواد تمیز  )جانشین هیدروکربونهاي هالوژنه یا هالون ها(51
پاشنده مواد شیمیایي مرطوب52

پاشنده مه آب53
با توجه به نوع آتش سوزیها، مواد و اجناس موجود بایستي مناسبترین سامانه 
آتشنشاني در قسمت هاي مختلف ساختمان نصب گردد. در مورد  خودکار 
نوع آتش سوزها، در ادامه در بخش تجهیزات پستي آتش نشاني توضیحات 

بیشتري ارائه مي شود. 
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سامانه کنترل دود و تهویه آتش:
دود خطري است جاني و مانعي است براي آتش نشاني )شیمي54(. دود 
مخلوط بسیار درهمي است، تولیدات فرار احتراق را شامل مي شود. این ها، 
ترکیب هاي آلي، مرکب از ذرات بسیار ریز جامد یا مایع هستند که درون 
گازهاي برخاسته از آتش سوزي معلقند. مقدار و ترکیب دود از یک آتش 
سوزي تا آتش سوزي دیگر متفاوت است. این به درجه تکامل احتراق و نوع 
مواد مشتعل بستگي دارد به بیان ساده، یک عامل مهم، کیفیت و کمیت دود، 
مقدار هواي در دسترس آتش است. عامل مهم دیگر، جنس موادي است که 

مي سوزند.
در یک محیط به نسبت بسته با مقدار هواي محدود، مدتي پس از شروع 
آتش سوزي، مواد قابل احتراق، در اثر حرارت تجزیه مي شوند. اما به علت 
کمبود اکسیژن نمي سوزند )با اکسیژن ترکیب نمي شوند(. در نتیجه دود 
زیادي تولید مي گردد. بعضي انواع چوب و دیگرمواد سلولوزي به نسب نفت 

)مواد نفتي( و مواد پلیمري دود کمتري تولید خواهند کرد.
دود ناشي از مواد پلیمري به شدت سمي است. تاریکی و کاهش میدان 
در  است.  حریق  اصلي  کانون  دیدن  براي  مانعي  دود،  تراکم  از  دید، ناشي 
نتیجه، مزاحم آتش نشانان در سرکوب فوري آتش مي گردد. از سوي دیگر،  
این کاهش میدان دید، باعث سردرگمي افراد حاضر در بنا شده، چه بسا در 
خروج فوري و تخلیه اضطراري ساختمان اختالل ایجاد کند. همچنین باعث 

هول و هراس مي گردد و...
انتقال حرارت،  دود و گازهاي سمي، از کانون آتش سوزي به دیگر نقاط 
به  و...(،  همچنین،  تهویه مطبوع)کانال کولر  راه دستگاه هاي  از  ساختمان،  
وسیله جریان همرفت54 به نوبه خود یک عامل به خطر افتادن جان افراد 
حاضر در بنا و گسترش آتش سوزي است. سامانه کنترل دود و تهویه آتش55،  
براي رفع یا کنترل این خطرات مورد استفاده قرار مي گیرد. بوسیله: انواع 

هواکش56، دمپر57، داکت58 و...
تجهیزات آتش نشاني دستي )غیر خودکار(: این تجهیزات دامنه به نسبت 
و  قرقره  تا  گرفته  پتوي ضدحریق  ماسه،  آب، سطل  از سطل  گسترده اي 
شلنگ آتش نشاني )هوزریل(5۹، جعبه آتش نشاني60 و هیدرانت ها61 )لوله آماده 

خشک62 و لوله آماده تر63( را شامل مي شود.
همچنانکه در قبل آمد،  در ساختمان هاي تاریخي، هم از نظر نوع ساختمان 
و هم از نظر محتویات،  آب مي تواند به اندازه آتش خطرناک باشد. بنابراین 
هر قسمت از ساختماان با توجه به نوع آتش سوزي و نوع مواد و... بایستي به 

تجهیزات آتش نشاني مناسب مجهز باشد.
و  عامل  محافظت  بعضي  به  نگاهي  و  بروکسل  شهر  تاالر   

غیرعامل آن: 
شهر بروکسل64 یکي از قدیمي ترین شهرهاي کشور بلژیک است و تاالر 
شهر بروکسل یکي از قدیمي ترین بناهاي آن کشور محسوب مي گردد. از 
فراز برج ۹6 متري این تاالر، بهترین نما از شهر پیداست. در پایین برج یک 
ساختمان تأثیرگذار به سبک گوتیک، بنا را از تمام بناهاي تاریخي پیرامون 
آن ارزشمند تر ساخته است. در داخل تاالر، آثار هنري که بوسیله شهرداري 

جمع آوري شده است ماجراهاي تاریخي ملتي را بیان مي کند.
گردید.  تکمیل   1420 در  و  شد  آغاز  م   1402 سال  در  بنا  این  ساخت 

همچنانکه در قبل اشاره شد ۹6 متر) 315 فوت( ارتفاع داد.
در سال 16۹5 م بوسیله ارتش فرانسه بمباران شد. در نتیجه آتش سوزي 
ناشي از این حمله نظامي، ساختمان بطور کامل ویران، آرشیو و مجسمه هاي 
و  برج  بجز  که  بود  دیده  آسیب  بطوري  ساختمان  گردید.  نابود  آن  هنري 
دیوارها، به تقریب چیز دیگري از بنا سرپا باقي نمانده بود. اما، بزودي بازسازي 
آن آغاز شد. در این بازسازي بناهاي دیگري )سه ساختار( به پیکر قبلي اضافه 
گردید. بازسازي در سال 1712 م به انجام رسید. در طول قرن 1۹ م نوسازي 
بازسازیهایي در آن صورت گرفت. در سال 1868م تجدید نظرهایي در  و 
ساختار آن اعمال گردید. بیشتر مجسمه هاي تاالر در این سال ساخته شد. 
سالن هاي داخلي نیز به نرده ها، نقاشي هاو مجسمه هایي آراسته شد که بطور 
 Brussels(.نماینگر موضوعات مورد توجه تاریخ محلي و منطقه اي بودند

)Town hall.Wikipedia
در ابتداي جنگ جهاني اول، به عنوان بیمارستان موقت در خدمت مردم بود. 

در ۹ مارس 1۹36 به عنوان یک بناي تاریخي ثبت گردید.
امروزه بعنوان تاالر شهر، در خدمت شهروندان است. عالوه بر این بعنوان 
یک جاذبه گردشگري همواره گردشگران زیادي را به خود جذب مي کند. از 
این نظر رعایت کامل اصول محافظت در برابر آتش سوزي، در این بنا، که 
خاطره بدي از یک آتش سوزي شدید دارد، امري الزامي است. عکس هاي 
برابر  در  محافظت  به  مربوط  تأسیسات  و  تجهیزات  بعضي  بعد  صفحه 

آتش سوزي این بنا را نشان مي دهد.
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تاالر شهر بروکسل

نصب هوشمندانه خاموش کننده دستی بدون لطمه به 
چیدمان قدیمی تاالر

نصب هوشمندانه ردیاب آتش

عالمت گذاری محل تجهیزات آتش نشانی

نصب هوشمندانه ردیاب آتش
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۲-پیشگیري از وقوع آتش سوزي:
دومین محور مهندسي محافظت در برابر آتش سوزي، پیشگیري است. در 
پیشگیري  اقدامات،  ترین  ارزانترین و ساده  آتشپادي،   برنامه هاي مهندسي 

است.
امروزه با توجه به سال ها تجربه، تحقیق، تهیه آمار از حریق هاي گذشته و 
تجزیه و تحلیل آنها و بطور کلي پس از سالها پژوهش و کوشش، پیشرفت هاي 
مهمي در زمینه پیشگیري از بروز آتش سوزي حاصل شده است. اکنون با 
رعایت دستورالعمل هاي ساده، ولي در عین حال مهم، نزدیک به 75 تا 80 

درصد حریق هاي مهیب قابل پیشگیري مي باشد)قاسملو80(.
بطور کلي سه علت اصلي براي وقوع آتش سوي وجود دارد. 

علل طبیعي: مانند برخورد آذرخش)صاعقه( و آتش سوزي ناشي از آن. آتش 
سوزي جنگل و سرایت آن به مکان ها و بناهاي پیراموني،  وقوع زمینلرزه و 

آتش سوزي پس از آن و...
علل عمدي: براي مثال آتش افروزي به قصد سرقت، براي انتقام جویي،  

فریب شرکت بیمه، جنون آتش افروزي65، تروریسم.
علل اتفاقي: این خود به دو گروه اساسي تقسیم مي شود:

علل اتفاقي با عامل انساني: مثل بي احتیاطي در استعمال دخانیات، عدم 
رعایت اصول ایمني مانند رعایت نکردن دستور العمل هاي کار گرم هنگام 

جوشکاري یا برش فلزات و...
علل اتفاقي با عامل فناورانه )نقص فني(: مثل نقص فني وسایل برقي یا 
فرسودگي سیم هاي برق، نقص فني وسایل گازسوز، فرسودگي لوله کشي 

گاز و...
مثلث آتش کلید پیشگیري از حریق: براي ایجاد آتش سوزي، سه عامل 
اصلي مورد نیاز است. 1- ماده قابل اشتعال )سوخت(، 2- حجم معیني از 
اکسیژن، 3- حرارت کافي. در علم آتش نشاني این سه عامل را به صورت 
سه ضلع یک مثلت نشان مي دهند. این مثلث به مثلث آتش معروف است 

)پیشین(.
راه هاي  بلکه  دهد،  مي  نشان  را  آتش  ایجاد  عوامل  نتنها  آتش  مثلث 
فرونشاندن آن را نیز مشخص مي کند. به بیان روشنتر، چنانچه هر یک از 
اضالع مثلث آتش شکسته شود )یک عامل حذف گردد(، حریق از بین خواهد 
رفت )پیشین(. به همین ترتیب، چنانچه اجازه داده نشود که این سه عامل در 

کنار یکدیگر باشند، از وقوع آتش سوزي پیشگیري خواهد شد.

براي  بنابراین  دارد،   وجود  اکسیژن  تاریخي  ساختمان  و  بنا  هر  در  البته 
پیشگیري از آتش باید ضایع حرارت و ضایع  سوخت تحت کنترل باشد. 

براي سال هاي متمادي آتش نشانان براي توضیح عمل احتراق و نحوه  
خاموش کردن آتش از مثلث آتش استفاده مي کردند.اما، نظریه" مثلث آتش" 
نقایصي نیز دارد. به عنوان مثال نحوه کارکرد بعضي از مواد آتش نشاني، مثل 
"مواد شیمیایي خشک" و مایعات تبخیر شونده یا مالون ها" را به خوبي 
توضیح نمي دهد. با توجه به این نقایص، دانشمندان علم محافظت در برابر 

آتش سوزي پس از سال ها پژوهش، نظریه هاي تکمیلي را ارائه کردند. 
یکي از این دانشمندان به نام "هسلر"66 نظریه جدیدي به نام "هرم آتش"67 
را ارایه کرد. در این نظریه مثلث آتش به یک چهاروجهي به شکل هرم تغییر 
یافته است. سه وجه ایستاده هرم را حرارت، سوخت و اکسیژن تشکیل مي 
دهند و قاعده هرم را " واکنش زنجیره اي شیمیایي " مي سازد.)قاسملو87(. 
که البته در بحث مورد نظر ما، یعني کنترل حرارت و سوخت براي پیشگیري 
و ایمني در برابر آتش سوزي، خللي ایجاد نمي کند. به هر ترتیب همانطور 
که در قبل اشاره شد، پیشگیري از اتش سوزي در ساختمان هاي تاریخي، 
بسیار مهم است. زیرا، با کمترین مداخله در ساختار بنا قابل انجام است. بیشتر 
روش هاي ایمن سازي و پیشگیري کننده به سادگي و به نسبت ارزان بوده، 

))Bar kerبالفاصله و یا پس از یک بازه زماني کوتاه، نتیجه بخش است
شناخت منابع آتش زا: 

در واقع بایستي منابع احتراق) سرچشمه هاي افروزش(68 شناسایي شوند. 
این ها دامنه گسترده اي از فندک و سیگار یکي از بازدیدکنندگان یا افراد 
شاغل در ساختمان تاریخي، تا سماور یا قهوه ساز داخل آبدارخانه را تشکیل 
مي دهد. بایستي یک به یک شناسایي شوند تا در مورد رفع یا کنترل تصمیم 

گیري شود. 
شایعترین منابع احتراق و به دنبال آن و قوع آتش سوزي در بناهاي تاریخي 

عبارتند از:
آتش افروزي عمدي)بطور معمول بقصد سرقت(

فرسودگي و نقص سیستم برق ساختمان ) اعم از سیم کشي، جعبه فیوز، 
وسایل و تجهیزات برقي(

آتش هاي بارز)براي مثال روشن کردن آتش در فضاي باز توسط نگهبان 
براي گرمایش(.

استعمال دخانیات
روشن کردن شمع
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تجهیزات گرمایشي، وسایل پخت و پز یا گرم کردن غذا
و...  بام  عایق  بازسازي  فلزات،  مثل جوشکاري،برش  گرم  کارهاي  انجام 
(CRPAEUROP(. در مورد بعضي از مخاطرات باال در بخش اقدامات 
ساده توضیحاتي ارائه شده است. بدیهي است شرح کامل هر یک از آنها از 
مجال یک مقاله خارج است. جدول شماره ی 1 تعدادي از آتش سوزي هاي 

بناهاي تاریخي و فرهنگي و علت آن ها را نشان مي دهد. 
بار آتش: یکي از نگراني هاي اصلي در بناهاي تاریخي میزان سوخت بالقوه 
از مصالح  استفاده  موارد، شیوه  بیشتر  در  دارد.  درآن ها وجود  است که  اي 
آتشگیر در اینگونه بناها، با نیازهاي ایمني آتش سوزي امروزي، به هیچ وجه 

 )Fire risk(سازگار نیست
تیرهاي چوبي نمایان که به عنوان ستون، تیرسقف، قاب در و پنجره ها و... 
بکار رفته اند آتشگیرند، بویژه اگر با انواع رنگ و پوشش هاي آتشگیر ) الک 
الکل و...( نیز رنگ آمیزي شوند. توفال هاي چوبي سقف، عناصر تزئیني مانند 
پرده ها، پانل هاي چوبي، کف پوش هاي چوبي، راه پله های چوبی، نرده های 
این معنا است که گسترش شعله هاي آتش  به  و... همگي  مبلمان  چوبی، 

احتمالي در داخل ساختمان بسیار سریع خواهد بود.
بار اشتعال6۹ مقدار کالري است که در هر متر مربع در صورت آتشگیري 
قسمت هاي قابل اشتعال بنا یا محتویات بنا تولید مي شود. این مقدار تابع 
مقدار ارزش حرارتي یک کیلو مواد سوختني ضربدر تعداد کیلو در هر متر مربع 

مي باشد)شیمي(.
بار اشتعال)بار حریق( بناي تاریخي بایستي به دقت محاسبه شود. 

توجه  پنهان  فضاهاي  به  بایستي  بنا،  اشتعال  قابل  مواد  شناسایي  براي 
بیشتري شود. در بسیاري از بناهاي تاریخي داراي بام شیرواني، یکي از این 

فضاهاي پنهان خطرناک اتاق زیر شیرواني است. 
بطور معمول از این فضا بعنوان انبار) یا انبارک( مملو از مبلمان هاي فرسوده، 
اقالم اداري)مثل کاغذ و پاکت نامه نگاري(، کاغذ پرینتر، اقالم تبلیغاتي مثل 
آگهي ها و بروشورهاي راهنماي بازدید از بناهاي تاریخي و... ذخیره مي شود 
که بایستی نسبت ب ایمنی آن مطمئن بود. همچنانکه در قبل ذکر گردید، با 
کنترل هر یک از عناصر مثلث آتش، مي توان از بروز آتش سوزي پیشگیري 
کرد. بطور معمول در ساختمان هاي مختلف، هوا، با مقدار کافي اکسیژن وجود 

دارد. بویژه در ساختمان هاي تاریخي با تاالرها، اتاق هاو... وسیع و بلند.
بنابراین، بایستي حرارت)منشأ احتراق( و سوخت) مواد قابل اشتعال( تحت 

کنترل دائمي باشند. 

3- مدیریت آتش سوزي ) اداره کردن حریق(
این بخش از مهندسي آتشپادي، در واقع آخرین سنگر دفاع در برابر آتش 
سوزي است. همچنانکه در قبل، در بخش پیشگیري از آتش سوزي توضیح 
داده شد، حداقل 25 درصد آتش سوزي ها غیر قابل پیش گیري اند مدیت 
آتش سوزي مجموعه اقداماتي است که باید براي مقابله فوري و مؤثر با این 
گروه از آتش سوزي ها انجام گیرد. اقدامات مربوط به رویارویي با شرایط 
اضطراري ناشي از رخداد آتش سوزي را مي توان به صورت زیر دسته بندي 

کرد :
• کشف و اعالم خطر آتش سوزي 

• نجات جان ) تخلیه اضطراري افراد ( و نجات اقالم باارزش و تاریخي 
• آتش نشاني )فرو نشاندن آتش( 

• آسیب شناسي، بازسازي و مستند سازي 
3-1  کشف و اعالم خطر آتش سوزي: 

مدیریتي،کارمندان،  کادر  از  اعم  تاریخي  بناي  در  شاغل  پرسنل  تمامي 
آتش  آژیر،اعالم  با  خطر  زنگ  چنانچه  بدانند  بایستي  و....  خدمات  پرسنل 
سوزي به صدا درآمد عکس العمل صحیح آنها چیست. همچنین اگر شاهد 
وقوع آتش سوزي بودند، وظیفه اصلي آنها کدام است؛  بنا بر این، بایستي در 
این خصوص آموزش هایي را طي نمایند عالوه بر این افراد عالقمند، کارا و 
متعهد در گروه امداد ساختمان ساماندهي شوند. بدیهي است با توجه به بزرگي 
و وسعت ساختمان تاریخي بایستي چند یا چندین گروه امداد، سازماندهي 
شوند. هر گروه بایستي  یک سرپرست به نام ناظر آتش نشاني70 داشته باشند 
همگي این افراد بایستي آموزش هاي الزم را طي کنند عالوه بر این بایستي 
یکي از مدیریان پس از گذراندن آموزشهاي الزم، سرپرستي کل گروه هاي 
امداد و امور ایمني، اضطراري و آتش نشاني ساختمان را به عهده بگیرد، به 

طور معمول این شخص ناظم آتش نشاني71  نامیده مي شوند.
3-۲ نجات جان ) تخلیه اضطراري افراد ( و نجالت اقالم با ارزش 

محافظت بناهاي تاریخي در برابر آتش سوزي، بایستي حفاظت جان انسانها 
را نیز شامل شود بنا بر این، اولین اقدام پس از رخداد آتش سوزي، تخلیه 
اضطراري افراد حاضر در بنا است از این نظر بایستي بر صدار در آمدن زنگ 
خطر یا آژیر هشدار آتش سوزي کلیه پرسنل، بازدید کنندگان یا مراجعان 
حاضر در بنا از طریق خروجي هاي اضطراري، از ساختمان خارج شوند. نظارت 
و هدایت عملیات خروج اضطراري به عهده ناظر آتش نشانی ساختمان است.
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اما بعضي  افراد در خطرند   هنگامي که آتش سوزي رخ مي دهد، همه 
بیشتر، اینها افراد کم توان، شامل کودکان، سالخوردگان، بیماران  و افراد 
توان یاب)معلول( هستند که به طور مثال براي بازدید در بناي تاریخي در 

ساختمان حضور دارند.
نجات اقالم باارزش تاریخي: اگر کمترین شکي نسبت به توسعه آتش سوزي 
از پیش  بایستي بر اساس طرح  باارزش تاریخي وجود دارد  انهدام اقالم  و 

طراحي شده این اقالم به محل امني منتقل شوند. 
به طور معمول نجات اقالم با ارزش تاریخي به طرح ویژه اي شامل شیوه 
کار، مسیرهاي ویژه، ابزار و تجهیزات مخصوص،محل نگهداري امن و ایمن 

و... نیاز دارد.
3-3 آتش نشاني ) فرونشاندن آتش(:

گسترده  و  شدید  چندان  شروع  اولیه  لحظات  در  سوزي ها  آتش  بیشتر 
نمي باشند. بنا بر این در صورت برخورداري از وسایل آتش نشاني مناسب، 
همچنین آموزش کافي مي توان آتش را در همان بدو شروع در نطفه خفه 
کرد. از این رو با به صدا در آمدن زنگ خطر یا آژیر اعالم آتش سوزي، افراد 
گروه امداد ساختمان، به کمک وسایل آتش نشاني موجود مبارزه با آتش را 
شروع خواهند کرد. البته در همین بود شروع آتش سوزی، بایستي مراتب به 
سازمان آتش نشاني محل اطالع داده شده و از آنها استمداد شود، تا چنانچه 
اقدامات گروه امداد ساختمان به نتیجه مطلوب نرسید در نتیجه حریق اطفاء 

نشد، هیچ زماني براي استمداد از آتش نشاني تلف نشده باشد. 
همکاري و هماهنگي با سازمان آتش نشاني:

مداخله سازمان آتش نشاني محلي در امر اطفاء حریق آتش سوزي، بناهاي 
تاریخي هنگامي بسیار مؤثر خواهد بود که از قبل با چند و چون بنا به خوبي 
آشنا شده باشند. از این نظر ضروري است مدیریت بناي تاریخي با مکاتبه 
رسمي و مراجعه حضوري به سازمان آتش نشاني محلي باب گفتگو و اجراي 
که  است  آن  همکاري ها  این  هدف  نماید.  باز  را  الزم  طرح هاي  مشترک 
اطمینان حاصل شود، آتش نشاني محل، تچهیزات و دانش الزم براي مبارزه 
با آتش سوزي هاي احتمالي در بناي تاریخي را در اختیار دارد.آسیب هاي غیر 

ضروري آب آتش نشاني به ساختمان و اقالم باارزش داخل منتفي است.
3-4 آسیب شناسي، بازرسي و مستند سازي: 

پس از فرونشاندن آتش سوزي در بناهاي تاریخي بایستي به کمک افراد 
واجد شرایط ) بطور مثال شرکت بیمه طرف قرارداد ( ، میزان آسیب وارده به 
ساختمان و محتویات با ارزش آن برآورد گردد. همچنین به کمک تیم مجرب 

وقوع  اصلي  علل  و  علت  محل،  نشلني  آتش  سازمان  حریق  علل  بررسي 
آتش سوزي مشخص گردد همچنین علت ناکامي تیم امداد ساختمان در 
سرکوب فوري آتش پیدا و مستند سازي شود تا چنانچه به ابزار و تجهیزات یا 
آموزش هاي تخصصي بیشتري مورد نیاز است اجرا گردد بازسازي قسمت هاي 
آسیب دیده بنا، فرصت با ارزشي است تا موارد حفاظت ساختماني د رمورد 

آن ها بخوبي انجام گردد.
الزم به تذکر است سه محور اصلي مهندسي محافظت در برابر آتش سوزي 
)مهندسي آتشپادي(، یعني  "محافظت ساختماني در برابر آتش"، "پیشگیري 
از وقوع آتش سوزي" و " مدیریت آتش سوزي ) اداره کردن حریق(" در 
تعامل تام و تمام با یکدیگرند. بنابراین باید همسو و هماهنگ با یکدیگر 
طراحي و اجرا شوند به عبارت دیگر اگر به یکي دو محور توجه شود و دیگري 
مورد کم توجهي یا بي توجهي قرار گیرند با برخورداري از یک برنامه ناقص 
ایمني – حفاظتي، ضمن تلف کردن وقت، سرمایه و.... آسیب پذیري مفرط 
در برابر آتش سوزي پدید خواهد آمد. نکته بعدي، پس از استقرار صحیح 
مهندسي محافظت در برابر آتش سوزي، نباید منتظر وقوع آتش سوزي بود تا 
نقایص طرح آشکار شود. بلکه در این مورد نیز علم ایمني در برابر آتش سوزي 
راهکار دارد و آن ارزیابي خطر پذیري آتش سوزي ) ارزیابي ریسک خطر ( 

 است.
ارزیابي خطرپذیري آتش سوزي )ارزیابي ریسک حریق(:

ارزیابي ریسک آتش سوزي یک روش منطقي براي شناسایي مخاطات 
منجر به آتش سوزي است. همچنین پي آمدهاي ناشي از وقوع حریق )افراد 
و اموال در معرض خطر( و روش هاي پیشگیري و مقابله با آن را مشخص 

مي کند.  
این مهم طي پنج گام صورت مي گیرد:

گام اول- شناسایي مخاطرات منجر به آتش سوزي: در این مرحله سه نکته 
مهم مورد جستجو قرار مي گیرد که 1- آتش چگونه مي تواند شروع شود؟

دسترسی نامناسب برای عبور کامیون های آتش نشانی
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2- چه چیزي مي تواند آتش بگیرد؟ و 3-آتش چگونه گسترش مي یابد؟
گام دوم- خطرپذیري افراد

حاضر  افراد  همه  سوزي  آتش  هنگام  در  خطرند؟  معرض  در  افراد  کدام 
در محل حادثه، در معرض خطرند. اما برخي بیشتر. مانند بازدیدکنندگان یا 
مشتریان که با راه هاي فرار و... آشنا نیستند. افراد کم توان، مثل کودکان، 

سالخوردگان، توان یابان )معلوالن(.
گام سوم- تجزیه و تحلیل و عمل

گیرد.  قرار  تحلیل  و  تجزیه  مورد  بایستي  باال  دوم  و  اول  گام  یافته هاي 
براساس نتایج این تجزیه و تحلیل اقدامات مقتضي صورت گیرد.

براي مثال و بعنوان نمونه، آخر در گام اول مشخص شده، بنا در معرض 
خطر برخورد آذرخش )صاعقه( است. اقدام مناسب نصب برق گیر است.

گام چهارم- ثبت، برنامه ریزي و آموزش 
یک بایگاني از مخاطرات منجر به آتش سوزي و راهکارهاي پیشگیري از 

آنها تهیه شود
بایستي طرح و برنامه ایمني، بطور واضح و روشن براي چگونگي پیشگیري 
از آتش سوزي تهیه و اجرا گردد. آموزش ایمني از آتش یک ارزیابي بي خطر 
بایستي بطور منظم انجام شود. داده ها باید بطور مداوم بررسي شوند. چنانچه 
در ریسک هاي احتمالي تغییرات قابل توجهي مشاهده شد،  متناسب با آن ها 

بایستي »طرح« ایمني، بطور قابل مالحظه تغییر یابد.
گام پنجم- مرور و بازنگری

ارزیابی خطر بایستی بر حسب نوع بنا، نوع کاربری آن و ... به طور مستمر 
و منظم مورد بررسی قرار گیرد. با گذشت زمان ممکن است در مخاطرات 
تغییراتی پدید آید. اگر تغییرات قابل توجهی مشاهده گردید، بایستی طرح 
ایمنی، مورد تجدید نظر کلی قرار گیرد. همچنین پرسنل بر اساس طرح جدید 

آموزش های الزم را طی کنند.
نتیجه: 

وقوع آتش سوزي در هر مکان خطرناک و زیان بار است آتش سوزي بطور 
معمول خسارت مالي، آسیب و حتي مرگ افراد را بدنیال دارد اما یک آتش 
سوزي وجود دارد که مي تواند عالوه بر این خسارت هاي جاني و مالي گذشته 
انسانها را نیز نابود کند. این رخداد آتش سوزي در بناهاي تاریخي است این 
بناها به طور معمول فاخر و ارزشمند اند. عالوه بر این ممکن است به موزه، 
کتابخانه و سایر بناهاي فرهنگي تبدیل شده باشند از این نظر با رخداد آتش 

سوزي در آنها، عالوه بر بناي تاریخي با ارزش، محتویات فرهنگي گران بهاي 
آنها نیز در معرض خطر قرار خواهد گرفت. 

از میانه هاي قرن نوزدهم میالدي در اثر وقوع آتش سوزي هاي پي در پي 
و شدید در صنایع، نیاز به رشته جدیدي به نام محافظت در برابر آتش سوزي 
احساس شد. این موضوع رفته رفته بعنوان مهندسي محافظت در برابر آتش 
سوزي، یا مهندسي آتشپادي، در تمام جنبه هاي علم، فن، صنعت و زندگي وارد 
شد براي ایمني از آتش سوزي انواع مکانها، تاسیسات، تجهیزات، ساختمانها، 
خودروها و... راه حلهاي گوناگوني ارائه کرده است. در مورد محافظت بناهاي 
تاریخي از آتش سوزي نیز راه حلهایي دارد شاید در نگاه اول، ایمني سازي  
یک بنا که طور مثال در 300 سال پیش یا بیشتر ساخته شده و تمام ستونهاي 
چوبي، دیوارها، درو پنچره ها، بامپوش و... آن به شدت آتش گیر است، غیر 
ممکن به نظر برسد. البته مشکل است، ولي غیر ممکن نیست. مشکل از 
این جهت که در اینجا صحبت از ساختمانهایي است که تک تک اجزاي آن، 
شامل نما، سقف، بامپوش، دیوارها، درها  و پنچره ها،  قرنیزها، گچ بري هاو... 
در کنار یکدیگر اثري هنري و یک میراث با ارزش فرهنگي را بوجود آوره اند. 
بنا بر این حذف و جایگزیني آنها با اقالم فناورانه امروزي به سادگي امکان 
پذیر نیست  هنر و ابتکار عمل مهندسي محافظت در برابر آتش سوزي را مي 
طلبد، که چگونه براي مثال، ردیابهاي آتش، افشاننده هاي سقفي، تابلوهاي 
سبزرنگ، هدایت به سمت راه خروج اضطراي و... را بر سقف، در و دیوار هاي 
یک بناي تاریخي نصب کنند، به گونه اي که به زیبایي بنا چندان خللي وارد 
نشود. عالوه بر این حفاظت بنا در برابر آتش سوزي آنچنان باشد که بتواند 
الزامات ایمني امروزي را براي تبدیل شدن به یک بناي با تصرف تجمعي 
را جوابگو باشد. بر این اساس در گوشه و کنار جهان بناهاي باشکوه تاریخي 
بسیاري را مي توان یافت که نتنها به موزه، کتابخانه، یا دیگر بناهاي فرهنگي، 

بلکه به رستوران یا سخت تر از آن به هتل تبدیل شده اند. 
در این مورد کشور آلمان را مي توان مثال زد در آلمان با توجه به پیشینه 
تاریخي آن بیش از بیست هزار قلعه و قصر تاریخي قرار دارد. شهروندان 
معمولي مالک آنها هستند. برخي از آنها به دلیل سهل انگاري مالک ویرانه 
شده اند اما بعضي دیگر به دلیل ابتکار و هشیاري مالک به موزه، کتابخانه، 
رستوران و یا هتل تبدیل شده اند. از جمله آنها مي توان به قلعه کوهنبرگ73  
در دربایران اشاره کرد که به حکمرانان سه هزار سال پیش باواریا تعلق داشت، 
اما اکنون به عنوان یک هتل زیبا در اختیار همگان است. و یا هتل پنج ستاره 

هوگن پوت74  در شهر دوسلدورف، که یک قلعه زیبا قرن هفدهمي است.
در کشور عزیز ما ایران، با توجه به پشتوانه تاریخي آن، بناهاي با شکوه 
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تاریخي بسیاري وجود دارد که از گذشتگان ما به یادگار مانده است و بایستي 
با بکار گیري مهندسي آتشپادي آنها را در برابر رخداد آتش سوزي محافظت 

نمود.
فهرست منابع و ماخذ

سازمان  انتشارات  جهان.  در  آتش نشاني  پیدایش  فرشید.  قاسملو،   -1
شهرداریهاي کشور. تهران. چاپ اول 1380.

ایران.  ملي  دانشگاه  انتشارات  حریق.  تکنولوژي  اصغر.  علي  شیمي،   -2
تهران 1354

3- قاسملو، فرشید. مدیریت بحران زلزله در بناهاي تاریخي )با مروري بر 
پیشینه زلزله هاي بزرگ کشور در 50 سال اخیر(. فصلنامه فرهنگ ایمني 

شماره 20-پاییز 13۹1) ص ۹8 تا ۹3(
 14 شنبه  آنالین  همشهري  ساله.   300 بناي  براي  دوباره  حیاتي   -4

اردیبهشت1387.
5- SCIENTIFIC DEPARTMENT. Cost Action 

c17:List of  internation Fireincidents in Historic 
Building. April27,2010
6- National Museum (Rio de Janeiro).en.wikipedia.

org
7-Managing fire safety in Historical Buildings.CFPA 

EUROPE
8- قاسملو، فرشید. محمد طوالبي. حدیثه گرشاسبي. ساختمان هاي بلند 
مرتبه و اهمیت محافظت در برابر آتش. فصلنامه فرهنگ ایمني شماره 24. 

پاییز 13۹5) ص51تا 5۹(.
۹- دفتر تدوین مقررات ملي ساختمان. مبحث سوم حفاظت ساختمان ها 

در مقابل حریق.
چاپ  تهران.  سوم.  ویرایش  شهرسازي.  و  مسکن  و  راه  تحقیقات  مرکز 

اول13۹5.
10-Fire protection in historical buildings.Seimens.

com
11-Historic Buildings And Fire Safety. Exova.com
12-Fire Risk Assessments And Historic Buildings.

disigningbuildings.co.uk

پي نوشت:
1-Disaster
2-Natural Disaster
3-Man Made Disaster
4-Tsunami
5- St. George

6-Nuremberg Transport Museum
7-Anna Amalia Library
8-Weimer
9-Windsor castle
10-Natural History
11-Anthropological
12-Archivos do Museu Nacion
13-Fire Hydrant
14-House keeping
15-Main Fire Detection And Alarm System
16-Single Fire Detector
17-Automatic Fire Sprinkler System
18-Automatic Fire Extinguisher
19-Fire protection
20-Fire Protection Engineering
21-Building Fire protection (Building Fire Safety)
22-Fire Prevention
23-Fire Managing
24-Fire compatmention
25-Fire Safety Design
26- Fire Zoneing
27-Passive Fire Protection
28-Active Fire Protection
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29-Fire Wall
30-Fire Barrier
31-Fire Door
32-Smoke Door
33-Fire And Smoker Door
34-Fire Stopping System
35-Fire Detector
36-Control Panel
37-Warning Device
38-Wireless System
39-Beam detector
40-Aspirating Smoke Detector
41-Zone
42-Fire Zoneing
43-Automatic Fire Extinguishing System
44-Henry Parmelee
45-Bolton
46-Fredrick Grinnell
47-Water Sprinklers
48-Foam Installation
49-Carbon Dioxide (co2)Instalation
50-Powder Instalation
51-Clean Agent Instalation
52- Wet Chemical Instalation 
53-Water Mist Installation
54-Convection
55-Smoke Control And Fire Venting System
56-Fane
57-Damper

58-Duct
59-Hose reel
60-Fire Box(Fire Hydrant Box)
61-Hydrants
62-Dry Riser
63-Wet Riser
64-Brussels Town Hall
65-Pyromania
66-W.H.Hassler
67-Fire Tetrahedron
68-Source of  Ignition
69-Fire Load
70-Fire Warden
71-Fire Marshal
72-Fire Risk Assessment
73-Colmberg
74-Hugenpot
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چکیده
پیدایش کالنشهرها و تجمع  و  اخیر، ظهور  گسترده شدن شهرها در قرن 
جمعیت انسانی زیاد در شهرها، مدیریت بحران ناشی از بالیای طبیعی را به یک 
ضرورت در مدیریت شهری نوین تبدیل ساخته است. بحران های شهری ناشی 
از بالیای طبیعی، بخش جدایی ناپذیر مدیریت شهری است. کشورهای درگیر 
بحران های طبیعی مراکز مطالعاتی متعددی را جهت تحقیق پیرامون مدیریت 
بحران و نیز ساختارهای متناسب با شهرهای خود را تشکیل داده اند. در کشور 
ما نیز به دلیل قرار گرفتن در پهنه های خطر در سطح گسترده، و لزوم آمادگی 
مداوم در برابر خطرات بالقوه طبیعی، مراکز مدیریت بحران کشور، سازماندهی 

و تشکیل گردیده است. 

لذا با امعان نظر به این موضوعات، در این مقاله برآنیم تا با بررسی ساختارهای 
مدیریت بحران کشور، به آسیب شناسی اقدامات این مراکز در شهرهای ایران 
پرداخته و با استفاده از رویکردتحلیل استراتژیک PESTEL، نقاط قوت و ضعف 

مدیریت بحران کشور را، مورد دقاقی علمی قرار دهیم.
رویکرد  ما،  کشور  در  متأسفانه  که  است  آن  از  حاکی  تحقیق  این  نتایج 
پیشگیری )برنامه ریزی و اقدامات مؤثر قبل از وقوع بحران(، هنوز در مباحث 
عملیاتی مدیریت بحران جایگاهی نداشته و باید پیش بینی های الزم، قبل از 

بحران نیز؛ مطالعه، برنامه ریزی، امکان سنجی و عملیاتی گردد. 
کلمات کلیدي

 PESTEL مدیریت بحران، مدیریت شهری، تحلیل 

بررسی نقاط قوت و ضعف مدیریت بحران درشهرهای ایران
 عباس گنجی

کارشناس ارشد دانشگاه عالمه طباطبائی
Ab.ganji@atu.ac.ir

 زهرا حیدری
کارشناس ارشد دانشگاه عالمه طباطبائی 

مدیریت بحران
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1- مقدمه
 کشور ایران تاکنون با بحران های متعددی روبرو بوده است. بر همین اساس 
نهادها، ادارات و سازمانهای مختلفی برای پاسخگویی به شرایط بحران تأسیس 
شده اند. طی سوانح رخ داده در دهه های گذشته، تالشهای قابل توجهی از سوی 
این نهادها و سازمانها صورت گرفته است.ولی با این حال، با نگاهی به مدیریت 
بحران های اخیر، درمی یابیم که مدیریت بحران های طبیعی در کشور ما برای 
مراحل سه گانه پیش، حین و پس از بحران برنامه های جامع و علی الخصوص 
اثربخشی نداشته است. مدیریت بحران در ایران با نواقص و کاستی هایی روبرو 
اینکه مدیریت بحران در شهرها یک موضوع بین بخشی و  با توجه به  است. 
چند مؤلفه ای در سیستم مدیریت شهری نوین می باشد، نمی توان یک نفر یا 
یک دستگاه را مسئول نارسایی های موجود دانست. همچنان که در نمودار شکل 
زیر مشاهده می شود تغییرات روستانشینی و شهرنشینی از سال 1335 تا 13۹0 
نمایانگر تغییر نسبت روستانشینی به شهرنشینی از سال 1360 به بعد می باشد. 
بالیای طبیعی،  از  مناطق روستایی  بیشتر  پذیری  آسیب  دلیل  به  تغییرات  این 
نیازمند تغییر بنیادی در سطح مدیریت شهری و مدیریت بحران کشور می باشد. 
مثبتی  اقدامات  تاکنون  در کشور  بحران  مدیریت  ارتقاء سطوح  به جهت  لذا 
صورت گرفته و تحقیقاتی هم در این زمینه به منظور آسیب شناسی و تحلیل 
نقاط قوت و ضعف در مجموعه اقدامات این موضوعات، صورت پذیرفته که به 

صورت خالصه در سطرهای بعدی به آنها اشاره شده است. 
تاریخچه مدیریت بحران در ایران از سال 1337 تاکنون:

• تصویب قانون تشکیل سازمان دفاع غیرنظامی – 1337
• تشکیل سازمان بسیج ملی – 135۹

• تشکیل واحد بسیج مستضعفین – 1361
• تشکیل کمیته ملی کاهش اثرات بالیای طبیعی – 1370
• تأسیس ستاد سوانح غیرمترقبه در وزارت کشور –1373

• تصویب سیاست های ملی کاهش آثار بالیای طبیعی – 1382
و  طبیعی  سوانح  در  بحران  مدیریت  و  پیشگیری  ستاد  آیین نامه  تصویب   •

سوانح غیر مترقبه کشور – 1383
• تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور – 1387 

اقدمات و تحقیقات وابسته به مدیریت بحران:
• تأسیس مرکز لرزه نگاری موسسه ژئوفیزیک – 1382
• تأسیس انجمن علمی مدیریت بحران ایران – 138۹

• تاسیس دانشگاه علمی کاربردی مدیریت بحران – 13۹2
مدیریت  و ضعف  قوت  نقاط  زمینه  در  گرفته  تحقیقات صورت  در خصوص 

بحران کشور، می توان به طرح پژوهشی صفحه بعد اشاره نمود:
و  قوت  نقاط  تحلیل  برای  شود  می  مالحظه  فوق  تحقیق  در  که  همانطور 
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ضعف مدیریت بحران کشور، لیستی از مسائل و موضوعات را اشاره نموده، ولی 
تقسیم بندی موضوعی و نیز تحلیل استراتژیک و کالنی صورت نگرفته است. 
لذا در مقاله ای که تنظیم شده، سعی گردیده است تا با کمک تحلیل جامع و 
استراتژیک PESTEL، نگاهی واقع گرایانه تر به نقاط قوت و ضعف مدیریت 
بحران در کشور ایران داشته و نیز  ارتباط آنها را با مدیریت شهری بیان نمود. 
در ادامه این مقاله، در بخش 2-1به مفاهیم مربوط به مدیریت بحران، مدیریت 
شهری و تحلیل مربوطه، در بخش 2-2 طرح مسئله مقاله و در بخش 2-3 راه 

حلهای پیشنهادی و در بخش 3 نتیجه گیری تحقیق ارائه گردیده است
۲- مفاهیم / تحلیل مسئله 

۲-1- مفاهیم 
۲-1-1- مدیریت بحران 

در خصوص مدیریت بحران تعاریفی ارائه شده است که به برخی از آنها اشاره 
می شود؛ در فصل اول قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور )1387(، 
مدیریت جامع بحران، اینگونه تعریف شده است: فرایند برنامه ریزی، عملکرد و 
اقدام های اجرایی است که به وسیله دستگاههای دولتی، غیر دولتی و عمومی 
پیرامون شناخت و کاهش سطح مخاطرات ومدیریت عملیات مقابله و بازسازی 

و بازتوانی منطقه آسیب دیده صورت می پذیرد. 
دانشگاه  – رئیس مرکز مطالعات رسانه در  براندیج )2006(  تعریف  براساس 
کانزاس آمریکا – مدیریت بحران برنامه ای برای کاهش ظرفیت خرابی یک 

یا  و  پتانسیل خرابی  تواند عامل حذف  نیز می  برخی موارد  بحران است و در 
حذف خود بحران باشد. 

ایفی، مدیریت بحران را برنامه ریزی، سازماندهی اثربخش، رهبری گروه ها، 
معرض  در  دسترس  در  منابع  از  گیری  بهره  و  نیروها  بسیج  اقدامات،  هدایت 
عوامل خطر آفرین طبیعی تعریف می کند )ایفی، 1۹۹5 به نقل از جهانگیری، 
5:1387(. بر اساس تعریف برنامه عمرانی سازمان ملل متحد  مدیریت بحران 
اقدامات  انجام  و  از سیاست گذاری، تصمیم گیری های مدیریتی  عبارت است 
اجرایی به منظور آمادگی، کاهش اثرات مخرب، پاسخگویی، بازسازی و ترمیم 

اثرات ناشی از بالیای طبیعی یا انسان ساخت.
مدیریت بحران را می توان راهنمایی، هماهنگی و کاربرد تمامی منابع سازمانها 
و  طبیعی  سوانح  از  ناشی  جانی  و  مالی  خسارات  کاهش  راستای  در  ارگانها  و 
ساده،  همکاران، 47:1386(.دربیانی  و  برحقی  )ستایش  کرد  تعریف  غیرطبیعی 
مدیریت بحران اینگونه تعریف می شود: مدیریت بحران، فرایندی است برای 
پیشگیری از بحران و به حداقل رساندن اثرات آن به هنگام وقوع، و استفاده از 
فرصت های ناشی از پیامد بحران؛ برای انجام این فرایند باید بدترین وضعیت ها 

را برنامه ریزی و سپس روش هایی را برای اداره و حل آن جست و جو کرد.
نظریه های مربوط به بحران:

که  است  گردیده  ارائه  صاحبنظران  سوی  از  مختلفی  تعاریف  و  نظریه های 
جدولی به شرح ذیل به برخی از آنها اشاره شده است.

 فلسفه و دیدگاههای نظری مدیریت بحران:
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اصل پایه و مورد پذیرش بسیاری از نظریات موجود در مدیریت بحران عبارت 
است از “ همکاری دولت و مردم در هماهنگی با یکدیگر از طریق سیستم جامع 
و مورد قبول مدیریت سوانح به گونه ای که در پرتو این همکاری بتوان آمادگی 
فعالیتهای  انجام  زمینه  داد،  ارتقاء  را  سوانح  با  مقابله  در  جامعه  افراد  و  دولت 
پیشگیرانه و کاهش دهنده خطرات را ایجاد و تقویت نمود و برنامه مدونی را 

برای مقابله و جبران خسارات احتمالی سوانح پیش اندیشی و بنیان نهاد “. 

آمادگی و 
توانمندسازی
اجتماعات، 
مقاوم سازی

کالبدی

آمادگی و 
توانمندسازی
اجتماعات، 
مقاوم سازی

کالبدی

پیشگیری، 
کاهش اثرات، 
مقاوم سازی 
بناها و فضاها

پیشگیری، 
کاهش اثرات، 
مقاوم سازی 
بناها و فضاها

مقابله، امداد و 
نجات و پاسخ

مقابله، امداد و 
نجات و پاسخ

مدیریت

مدیریت

دیدگاه تاب آوری
مدل اجتماع محور

دیدگاه خطرمحور
مدل پیش فعال

دیدگاه بحران محور
مدل واکنشی

دیدگاه تساوی گرا
مل خنثی

مطلوبیت و فعالیت های انجام شده

عدم مطلوبیت و فعالیت های انجام نشده

دیدگاههای مختلف نظری و فلسفی در برنامه ریزی و سازماندهی مدیریت 
بحران وجود دارد که در نمودار ذیل به آنها اشاره شده است. 
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دیدگاههای فوق، بیشتر به موارد حین بحران و بعد از بحران اشاره داشته که 
این موضوع امروزه توسط بسیاری از صاحبنظران عرصه مدیریت بحران، تجدید 
نظر گردیده و شکل ذیل،  یکی از مدلهای امروزی درخصوص توجه بیشتر به 

مدیریت بحران با رویکرد پیشگیری می باشد. 
تنظیم: دکتر مجید عبدالهی – 13۹6

چرخه مدیریت سانحه: 

از آنجا که سوانح به عنوان زیرمجموعه ای از انواع بحران در مدیریت شهری 
نمود بیشتری  دارند، برای مدیریت سوانح پرخه های مفصل تری ارائه شده است. 
برای مثال می توان به چرخه ای اشاره کرد که به بوسیله UNDP  ارائه شده 
است. در این چرخه همانطور که در شکل ذیل مشاهده می شود، سه عملکرد 
جلوگیری، کاهش اثر و آمادگی  در فاز قبل از وقوع سانحه قراردارند و در قالب 
مدیریت ریسک برای سانحه محتمل برنامه ریزی و اجرا می شوند. همچنین سه 
عملکرد پاسخ، بازتوانی  و بازسازی  در فاز بعد از وقوع سانحه دسته بندی شده 

UNDP :است که در قالب مدیریت بحران تحقق می باید. منبع
سیستمهای مدیریت بحران:

1( سیستم فرماندهی سانحه )ICS(: سامانه فرماندهی سانحه، یک چهارچوب 
در  سانحه  مدیران  کردن  توانمند  آن  هدف  که  است  مدیریتی  شده  استاندارد 

تشخیص مسائل و مشکالت کلیدی یک سانحه است.
سامانه فرماندهی سانحه برای سازماندهی عملیات در صحنه سانحه به کار 
برده می شود.سطح مقابله میدانی، جایی است که کارکنان مدیریت بحران، زیر 
یا  با یک سانحه  را برای مقابله  نظر فرماندهی، فعالیت ها و تصمیم های فنی 
انجام می دهند. منابع در سطوح گوناگون دولتی، زمانی که به صورت  تهدید 
مناسب آرایش داده شوند، قسمتی از سامانه فرماندهی سانحه رخ داده می شوند 

)علمداری،180:138۹( 
مسئولیت های  بر  مبتی  سیستم  یک   :)IMS( سانحه   مدیریت  سیستم   )۲
واگذار شده به موقعیت های استاندارد شده خاص است. این بدین معناست که 
برای انجام همه وظایف مشترک در چنین موقعیتی، ارگان ها باید مشخص و 
کارکنان آنها آموزش دیده شوند. ممکن است هرکدام از این پاسخ دهندگان، 
نقش ICS را برعهده می گیرند، ولی در عمل، ICS  معموال نخستین ارگان 
وارد شده به صحنه یا فرمانده نیروهای ارتش است. اصل مهم IMS این است 
از هر سانحه وجود داشته باشد  باید تنها یک ICS در هر مرحله  که همیشه 

)لیندل و همکاران، 273:2007(.

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 نقاط قوت مدیریت بحران کشور نقاط ضعف مدیریت بحران کشور
بص ا کککو   -1 مربوط  مشککک مت 

 مدیریت 
 تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور-1

و    -2 ن بص قوا مشککک مت مربوط 
 دستورالعمل ها 

اختصااااخ بها یایز از وا ون بر ام  -2
 چهارم توسع  ب  بحران

تات    -3 یت اعم مدیر مشکک مت 
 ارتباعات 

 مشهص کردن شهریای معین-3

 برگزاری یمایا یای ملز و بین المللز -4 مش مت مربوط بص بودجص -4
واگذاری بهشاااز از اوداماد مدیریت  -5 مش مت مربوط بص حمایت ر انی -5

 بحران ب  بها خصوصز
باالبودن حس  وع دوستز مردم ایران و  -6 مش مت مشارکت مردمی -6

 فرینگ ووی 
  مش مت فرهنگی  -7
  مش مت بهداشتی   در درمانی -8

به  استاندارد  رویکرد  نخستین   :)NIMS( سوانح  مدیریت  ملی  سیستم   )3



سال دوازدهم شماره 26 105

از  متحدالشکل  ای  مجموعه   NIMS است.  سوانح  به  گویی  پاسخ  مدیریت، 
همه  در  بحران  دهندگان  پاسخ  که  کند  می  ایجاد  را  فرآیندهایی  و  روش ها 
سطوح دولتی برای هدایت عملیات پاسخ، استفاده خواهند کرد. NIMS، پاسخ 
دهندگان را در همه سطوح قادر می سازد تا مؤثرتر و کارآمدتر باهم کار کنند 
)گاالنت، 2۹:2008(. این سیستم برای ایجاد تعامل میان مدیران محلی، شهری، 
استانی، منطقه ای و کشوری، مجموعه ای از اصول کلی را بیان می کند. در 
واقع سیستم فرماندهی سوانح )ICS(، جزئی از این سیستم محسوب می شود. 

 عدم برخورداری سامانه ملی مدیریت بحران  از ویژگی های:
- سامانه ملی مدیریت بحران، هرگز یک برنامه مدیریت صحنه بحران نیست، 
ولی اصول و ساختاری را بنا می کند که برنامه مدیریت صحنه بحران ودیگر 

برنامه های عملیاتی بر اساس آن شکل می گیرند؛
- این سامانه تنها خاص سوانح بزرگ و ملی نیست؛

- این سامانه یک برنامه ارتباطات و مخابرات برای شرایط بحران نیست؛
- این سامانه تنها برای امدادگران سازمانهای دخیل در مدیریت بحران کاربرد 

ندارند؛
نمودار  یک  یا  سانحه  فرماندهی  ساماندهی  به  محدود  تنها  سامانه  -این 

سازمانی نمی شود؛
- این سامانه، یک سامانه ایستا نیست 

)علمداری، 133:138۹(  
فرایندها، روش ها  به  این سیستم   :)PIS( 4( سیستم اطالع رسانی عمومی 
اضطراری،  موقعیت  یا  بحران  یک  وقوع  هنگام  که  دارد  اشاره  سیستمهایی  و 

اطالعات درست و به موقع را به مردم ارائه می دهند. 
۲-1-۲- مدیریت شهری 

و  کنیم  تعبیر  زمین  از  بشر  استفاده  نقاط  بیشترین  را  شهرها  که  درصورتی 
بپذیریم که در این نقاط بیشترین تمرکز جمعیت، فعالیت و سرمایه وجود دارد، در 

این صورت نقش مدیریت شهری  در مدیریت بحران اهمیت بسیار پیدا می کند. 
بر این اساس مدیریت شهری می بایست با شناخت و درک شرایط مختلفی که 
در اثر سوانح، رخدادها و عملکردهای طبیعی و انسانی )که به طور ناگهانی یا 
غیر قابل کنترل( به وجود می آیند و موجب ایجاد مشقت و سختی در جامعه 
شهری می گردند، در جهت برطرف کردن آن نیاز و انجام اقدامات اضطراری، 

فوری و فوق العاده آمادگی الزم را بدست آورد. 
در خصوص مدیریت شهری تعاریفی ارائه شده است که به برخی از آنها  در 

قالب جدول باال اشاره شده است.
رویکردهای مدیریت شهری:

پایه  میتوان  را  به حکومت و سازمانهای محلی  نظریه های مربوط  مباحث و 
و  نظریه ها  دانست؛  آن  عام  مفهوم  به  شهری  مدیریت  رویکردهای  منشأ  و 
مفاهیمی که تببین کننده جایگاه و روابط سطح محلی حکومت و اداره با سطوح 
منطقه ای و ملی است. در همین چهارچوب و در حوزه نظام عهده دار مسئولیت 
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اداره شهرهاست که سه رویکرد بنیادین اداره شهر، مدیریت شهری و حکمروایی 
شهری به ترتیب تقدم زمانی مطرح و ارائه شده است. 

در خصوص شاخص های حکروایی شهری، سازمان ملل در سال 2005 طی 
جدولی، شاخص های حکمروایی شهری خوب را ارائه نموده که به شرح ذیل 

می باشد.

مدل مفهومی سیستم مدیریت شهری:
مدل مفهومی مدیریت شهری بر اساس نمودار ذیل، متشکل از دو مفهوم “ 
شهر “ و “ مدیریت “ است. شهر، محیط عمل و موضوع مدیریت شهری است. 
پدیده ای که مظهر تکثر و در عین حال وحدت و یکپارچگی است. بر مبنای 
این مدل، مدیریت شهری عبارت است از یک نظام مدیریتی ویژه که در قلمرو 
جغرافیایی معین به نام شهر مسئولیت بهبود و توسعه عملکردهای شهری را به 

عهده دارد. 
ابعاد و مؤلفه های مدیریت شهری:

در نمودار ذیل ابعاد و مولفه های اصلی سیستم مدیریت شهری در قالب مدل 
سه وجهی ارائه شده است. 

بررسی های انجام شده در سیستم مدیریت شهری وجود دارند که قابل تقسیم 
بندی در سه گروه قلمرویی، عملکردی و وظایف مدیریتی به شرح ذیل می باشند: 
1( مدیریت و وظایف اصلی آن، مشتمل بر: برنامه ریزی شهری، سازماندهی 
شهری، هدایت و رهبری شهری، نظارت و کنترل شهری و تأمین و تخصیص 

منابع شهری؛
بر: قطعه زمین، محله،  2( شهرو قلمروهای جغرافیایی متشکله آن، مشتمل 
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ناحیه، منطقه، شهر و حریم شهر؛
اقتصاد شهری،  بر سیاست شهری،  3( شهر و عملکردهای شهری، مشتمل 
اجتماع شهری، فناوری شهری، حقوق و قوانین شهری و محیط زیست شهری.

بدیهی است که خود یکپارچگی مدیریت شهری، نه هدف بلکه ابزاری برای 
نظام مدیریت شهری به منظور تحقق “ شهر خوب “ است. شهر خوب، شهری 

است که رقابتی تر، منصفانه تر و پایدارتر باشد )کاظمیان، 13۹0( 
ارتباط بین مدیریت بحران و مدیریت شهری:

اهداف  به  رسیدن  جهت  در  گروهها  و  افراد  با  همکاری  معنای  به  مدیریت 
سازمان می باشد. برای رسیدن به اهداف یک شهر )بعنوان موجودیتی سازمان 
سازماندهی  شهر،  برای  ریزی  برنامه  منظور  به  شهری  مدیریت  وجود  یافته(، 
همچنین  و  انسانی  نیروهای  میان  در  انگیزش  ایجاد حس  فعالیتهای شهری، 
رهبری و کنترل و بررسی نحوه انجام فعالیتها ضروری است.مدیریت شهری در 
مراحل مدیریت بحران که پیشگیری، آمادگی در مقابل بحران، حین بحران و 
بازتوانی پس از بحران است، باید با برنامه ریزی صحیح، سازماندهی، مدیریت 
منابع انسانی، رهبری و کنترل و ایجاد انگیزش در جهت ارتقا کیفیت اقدامات 
مربوط به بحران بپردازد. زمانی مدیریت شهری کارایی مناسب و کارآمدی خواهد 
برنامه ریزی  شهری،  مختلف  زمینه های  در  شهر،  وضعیت  توجه  با  که  داشت 
دقیق و صحیحی داشته باشد. از جمله مواردی که باید مدیریت شهری به آن 
توجه ویژه و خاص داشته باشد مسئله مدیریت بحران در شهر است. شکل فوق 

ارتباط این مقوالت را باهم به تصویر کشیده است. 
 PESTEL ۲-1-3- تحلیل

با توجه به روشهای مختلف ارزیابی نقاط قوت و ضعف سیستمها، در این مقاله 
بحران  مدیریت  و ضعف  قوت  نقاط  ارائه  برای  را   PESTEL تحلیل  روش 
و  نموده  تشریح  را  فوق  روش  ابتدا  در  است.  گردیده  بررسی  و  انتخاب  کشور 
در مراحل بعدی، نقاط قوت و ضعف مدیریت بحران در شهرهای ایرانی، بیان 

گردیده است.  
:PESTEL مفاهیم و ابعاد تحلیل

 این روش به صورت استراتژیک به ابعاد کلیدی و حیاتی موضوعات و مسائل 
سازمانی و کالن پرداخته وبه کمک ابزار S.W.O.T   به بررسی و تحلیل نقاط 

قوت و ضعف مسائل مورد بحث می پردازد. 
همانطور که در شکل ذیل ارائه گردیده است، روش تحلیلی فوق، به ابعاد؛ 1( 
سیاسی 2( اقتصادی 3( اجتماعی 4( فناوری 5( قانونی و حقوقی 6( محیطی، 

تقسیم بندی گردیده است. 

• بعد سیاسی: شامل نوع حکومت وسیاست حاکم بر کشورها، منابع سرمایه 
گذاری و کمک های مالی و ابتکارات 

• بعد اقتصادی: شامل تورم و نرخ های بهره، هزینه های نیروی انسانی و 
انرژی 

• بعد اجتماعی: شامل جمعیت، آموزش، رسانه های جمعی، سبک و مدل 
و فرهنگ کشورها 

• بعد فناوری: شامل فناوری ها و سایت های نوظهور، اطالعات و ارتباطات 
• بعد حقوقی و قانونی: شامل آیین نامه و مقررات و استانداردها، حقوق 

استخدامی، موضوعات اخالقی 
•  بعد محیطی: شامل اقلیم و آب وهوا، موضوعات اخالقی زیستی، آلودگی، 

ضایعات، بازیافت، 
پس از تشریح مختصر ابعاد تحلیل PESTEL، می بایست به کمک ابزار 
S.W.O.T  که نقاط قوت و ضعف، فرصت و تهدید مسائل را مطرح می کند، 
مدلی جهت  ارائه  و  بررسی  که  مقاله،  این  اصلی  به هدف  دستیابی  منظور  به 

تحلیل نقاط قوت و ضعف مدیریت بحران شهرهای کشور بوده، پرداخت. 
3- نتیجه گیری 

مدیریت  حوزه  در  نظریات  و  تعاریف  و  مفاهیم  تببین  از  پس  مقاله،  این  در 
بحران و نیز مدیریت شهری و ارتباط این دو مقوله با یکدیگر، و نیز تفهیم مدل 
تحلیلی PESTEL، و با توجه به سوانح و بحران های طبیعی اخیر در کشور، 
بحران  مدیریت  نظام  و ضعف  قوت  نقاط  زلزله،  با  مرتبط  سوانح  به خصوص 
کشور را در قالب مدل تحلیلی، ارائه گردیده است. همانطور که در مدل مالحظه 
می گردد؛ از لحاظ سرمایه اجتماعی ومشارکتهای مردمی در زمان بحران، کشور 
ما در جایگاه مناسبی قراردارد. از منظر برنامه ریزی های قبل از بحران، متأسفانه، 
مسئولین امر، نگاه اقتضایی داشته و به مباحث پیشگیری و اقدامات متناسب با 

هر سانحه طبیعی، به باور عمیق هنوز دست نیافته اند. 
در پایان این مقاله، مطالب یکی از دست اندرکاران و مسئولین محترم در حوزه 
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مدیریت بحران کشور در خصوص آسیب شناسی مدیریت بحران در کشور ایران، 
جمع بندی و بیان گردیده است. 

آسیب شناسی مدیریت بحران در ایران
• مقدمه اجمالی در تبیین وضعیت آسیب پذیري کشور

کشورایران به لحاظ شرایط طبیعي و جغرافیایي تاکنون تجربیات تلخ و تأسف 
برانگیزي را در نتیجه وقوع سوانح و سوانح طبیعي داشته است. ایران جزء10 
کشور بالخیز دنیا محسوب مي شود و از نظر تنوع سانحه نیز در زمره 5 کشور 
دنیا  قرار دارد. از مجموع 41 سانحه شناخته شده در جهان31  تا 33 نوع آن 
در ایران سابقه وقوع دارند که بیشترین و شایع ترین آنها زلزله و سیل در گروه 
سوانح طبیعي و آتش سوزي و تصادفات در گروه سوانح انسان ساز مي باشد. 
المللی جمعیت های صلیب سرخ   اثرات سوانح درجهان فدراسیون بین  گزارش 
نشان می دهد که ایران از نظر سانحه خیزی در آسیا پس از چین،هندوستان و 

بنگالدش در رتبه چهارم قرار دارد.
از سوي دیگر جمعیت ایران در طول صدسال گذشته همواره حدود یک درصد 
حدود  آن  در  زلزله  از  ناشي  جاني  تلفات  متأسفانه  اما  است  بوده  دنیا  جمعیت 
لذا ضروری است  بوده است.  زلزله در کل دنیا  از  ناشي  تلفات جاني  6 درصد 
با بالیاي طبیعي به سمت وسویي جهت گیري شود که  برنامه ریزي هاي مقابله 
بتوان با بهره وري باال آثار ناشي از بروز اینگونه بالیا را در کشورمان به حداقل 

برسانیم. 
• تحوالت قانونی و ساختاری مدیریت بحران در ایران:

تأمین  براي  که  تالش  دهد  نشان می  بحران  مدیریت  تحول سیستم  سیر 
ایمني و استقرار سیستم مدیریت بحران در کشور از دغدغه هاي همیشگي بوده 
است و دستگاه قانون گذاري بارها در این حوزه به وضع قانون پرداخته است.در 
قبل از انقالب اولین قانون در این زمینه، قانون راجع به تشکیل سازمان دفاع 
سازمانی  برسیستم  مبتنی  باشدکه  مي   1337/۹/18 مصوب  کشور  غیرنظامي 
دفاع  سازمان  انقالب،  از  رسید.پس  تصویب  به  بحران  درمدیریت  متمرکز 
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 نتیجه گیری  -3
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 PESTEL ایران با استفاده از تحليل 
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غیرنظامي کشور به موجب »الیحه قانوني راجع به ادغام سازمانهاي امادگي ملي 
و بسیج غیرنظامي و دفاع غیرنظامي در سازمان بسیج ملي« مصوب 135۹/4/4، 
عماًل منحل و تمام بودجه و دارایي و تعهدات آن و سازمانهاي یاد شده دیگر به 

»سازمان بسیج ملي« منتقل شد. 
پیگیری امور سوانح در کشور با تشکیل ستاد سوانح غیر مترقبه در معاونت 

هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور انجام و واحدهای تابعه آن نیز در استانداریها 
ایجاد شد.

در ماده 44 قانون برنامه سوم توسعه کشور نیز مقرر گردید »طرح جامع امداد 
نجات« توسط هالل احمر با همکاري وزارت کشور و بسیج تا پایان سال اول 
برنامه تهیه شود که طرح مذکور پس از دو سال تاخیر در مورخ 82/1/17 در 
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سیستم مدیریت شهری

سوء استفاده های افراد سودجو از 
کمک های مردمی پس از بحران

شایعه پراکنی های پس از بحران

نبود زیرساخت ارتباطی مناسب 
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افزایش مناطق شهری در نقشه 
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دولت تصویب شد و مي توان گفت طرح تصویب شده تشریح وظایف دستگاهها 
و تقویت ستادها در سطوح ملي و منطقه اي است در حالیکه اداره امورمدیریت 
بحران نیازمند تشکیالتي بسیار منسجم و متمرکز با تعریف وظایف و اعطاي 
امتیازات الزم و وسیع مي باشدو این طرح آخرین سند رسمی در زمینه نحوه 
متمرکز  غیر  مدل  چارچوب  در  طرح  این  باشد.  می  سوانح  و  سوانح  مدیریت 
مدیریت بحران طراحی شده است و با تشکیل ستاد سوانح غیر مترقبه در سطح 
ملی، استانی یا  منطقه ای و محلی و عضویت دستگاههای ذیربط  نسبت به 
تشکیل سیستم مدیریت بحران اقدام نموده است. مطابق طرح  در سطح ملی 
مسولیت  فرماندار  شهرستان  سطح  در  و  استان،استاندار  سطح  در  کشور،  وزیر 
هدایت سیستم مدیریت بحران را به عهده دارند. در قانون برنامه چهارم توسعه 
کشور نیز به موضوع مدیریت سانحه و خطر در قالب مواد 28،30،31،34،6۹، 
85، 121، و135 پرداخته شده است. این قانون در ماده 135 مقابله و کاهش 

اثرات بالیاي طبیعي را از امور حاکمیتي تلقي مي نماید.
در  کشور  بحران  مدیریت  سازمان  تشکیل  قانون  تصویب  با  نهایت  در   
سال1387 صورت آزمایشی برای مدت 5 سال و تمدید آن در دو سال بعد عمال 

در حال حاضر قانون خاص و مصوب برای مدیریت بحران کشور وجود ندارد. 
• مسائل و آسیب های سیستم مدیریت بحران ایران 

1- عدم تصویب الیحه تشکیل سازمان مدیریت سوانح غیرمترقبه کشور 
انجام شده در زمینه قانونگذاري پیرامون موضوع  اقدامات  از مهمترین  یکي 
مدیریت بحران وساماندهي به نظام سازماني و تشکیالتي آن پیشنهاد تشکیل 
زمینه   در  نظام  کلي  سیاست هاي  استناد  به  که  بود  بحران  مدیریت  سازمان 
پیشگیري و کاهش خطرات ناشي از سوانح طبیعي و سوانح پیش بیني نشده 
تنفیذي  از سوي مقام معظم رهبري انجام شد و  نمایندگان با اجرای آزمایشی 
سال  در  سال   5 مدت  برای  کشور  وزارت  در  مذکور  سازمان  تشکیل  و  آن 
1387موافقت کردند و قانون آن برای اجرا به وزارت کشور ابالغ گردید. با اتمام 
مهلت آزمایشی آن، این قانون برای دو سال متوالی تمدید شد و عمال در حال 
حاضر این قانون شمولیت و موضوعیت را ندارد به خاطر اینکه تاکنون برای آن 
جایگزینی ارائه نشده و یا اینکه مجدد تمدید نشده است.البته این الیحه پس از 
رسیدگی در کمیسیون شوراها و امور داخلی  در نوبت رسیدگی در صحن علنی 

است که الزم است خارج از نوبت رسیدگی شود.
2- ضعف هماهنگی بین دستگاههای اجرایی و مسئول در مدیریت بحران:

به دلیل ساختار بخشی حاکم بر نظام اداره کشور و انجام فعالیت های تخصصی 
در هریک از دستگاههای مسئول و مؤثر در مدیریت بحران هماهنگ نمودن این 

دستگاهها در هنگام بروز سوانح طبیعی گسترده به ویژه زلزله به نحو مطلوب 
کمتر اتفاق می افتد.

3- باور و اعتقاد به بروز سوانح طبیعی در کشور 
کلیه مسئوالن دستگاههای اجرایی و مردم باید به بروز سوانح طبیعی با توجه 
به شرایط و موقعیت جغرافیایی و اقلیمی کشور باور داشته و در انجام کلیه امور 
خود این مهم را مد نظر داشته باشند. تنها در این صورت است که می توان 
آمادگی الزم را در همه آحاد جامعه ایجاد نمود. بروز سیل های مکرر در کشور 
و به طور متوسط هر 10 سال یک زلزله با بزرگی بیش از 6 ریشتر موید این 

نکته است.
بر  تمرکز  و  پیشگیرانه  اقدامات  انجام  و  ریسک  مدیریت  به  توجه  عدم   -4

اقدامات مقابله ای 
باید  بحران  مدیریت  برنامه ریزي  به  توجه  الزامــات  از  دیگــر  بخشي  در 
این مفهوم تمامي 4 عنصر  به مدیریت بحران شامل  مالک عمل قرار گیرد 
آمادگي،پیشگیري،مقابله و بازسازي را در برمي گیرد.تحلیل روند توجه به اجزاء 
گذشته  در  که  دهد  مي  نشان  مقررات  و  قوانین  در  بحران  مدیریت  عناصر  و 
رویکرد جبران خسارات و مدیریت حین بحران و یا به تعبیری مقابله با سوانح 
همواره مد نظر برنامه ریزان و دولتمردان بوده است و تفکر غالب مدیت بحران 
به معناي صرف آن میباشد به این مفهوم که هموار انتظار بروز سانحه را کشیده 
و به محض وقوع آن تالش و برنامه ریزي براي مرتفع نمودن نیازهاي جامعه 
آسیب دیده مورد امعان نظر قرار مي گرفت. اماالزم است رویکرد برنامه ریزان 

کشور به سمت تفکر مدیریت ریسک تغییر یافت.
5- وجود بافت های ناکارآمد شهری )بافت فرسوده و حاشیه نشین(در شهرها  

و واحدهای مسکونی نامقاوم در روستاها
 با توجه به وجود پهنه هاي وسیع بافت فرسوده و حاشیه نشین در کشور بالغ 
بر141 هزار هکتار و واحد مسکوني نامقاوم در شهرهای کوچک و به خصوص 
روستاها)بیش از 2 میلیون واحد در روستاها نامقاوم هستند( ضرورت توجه به 
نشان  را  کشور  در  بحران  مدیریت  ریزي  برنامه  در  ریسک  مدیریت  رویکرد 
زیادی  حد  تا  توان  می  مسکن  سازی  مقاوم  سیاست های  اعمال  با  مي دهد. 

پیشگیری را مقدم بر مقابله و درمان در سوانح طبیعی نمود.
اولویت نقاط آسیب پذیر و مراکز  با  برنامه مدیریت بحران  لذا ضرورت دارد 
ویژه و حساس در کشور تهیه شود.براي انجام این مهم دسترسي به اطالعات 
روز آمد و تشکیل پایگاهها داده هاي مختلف زمین شناسي، اقلیمي و جوي و... 

از ضروریات تلقي مي شود.
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6- فقدان نظام ایجاد آمادگی در شهروندان 
دارد  ضرورت  مختلف  بالیاي  از  کشور  پذیري  آسیب  وضعیت  به  توجه  با 
برنامه هاي آموزشي گسترده اي اعم از آموزش هاي نظري و عملي با اولویت 
شود. ارائه  ناحیه   هر  در  بروز  قابل  احتمالي  سوانح  نوع  و  پذیر  آسیب  نقاط 

نقش صدا و سیما در فرهنگ سازي و عیني کردن این آموزش ها بسیار بارز 
آموزش هاي  و  مانورها  با  آن  تکمیل  و  آموزشها  این  ارائه  است.  چشمگیر  و 
آماده و به دنبال آن  عملي را مي توان به عنوان هسته شکل گیري شهروند 
شهر و روستاي ایمن تلقي نمود. امروزه در بسیاري از کشورهاي جهان بخش 
عمده فعالیت هاي مدیریت بحران از آموزش و ایجاد آمادگي تا کمک در فرایند 

بازسازي توسط نیروهاي داوطلب صورت مي گیرد. 
7- فقدان ماشین آالت و تجهیزات تخصصی و بانک ماشین آالت برای اعزام 

و استفاده در سوانح 
یکي دیگر از الزامات مدیریت بحران تأمین تجهیزات و امکانات مورد نیاز براي 
پیش بیني، پیشگیري و مقابله با سوانح احتمالي است. دسترسي به امکانات و 
تجهیزات در مدت زمان طالیي رسیدگي به آسیب دیدگان )حداکثر 72 ساعت 
اول بروز سانحه( و همچنین استفاده از دستاوردها و فناوریهاي نوین نیز مي تواند 
دستیابي به هدف مدیریت بحران را که همانا حفظ جان و مال شهروندان در 

برابر تهدید سوانح مي باشد تا حد زیادي تضمین نماید. 
8- عدم استفاده نظام مند از توان مشارکتي مردم در فرایند مدیریت بحران و 

تشکیل گروههاي داوطلب مردمي
در بسیاری از کشورها بار اصلی مدیریت بحران به خصوص در ابتدای بروز 
سوانح گسترده بر عهده مردم است. برای انجام این مهم نیز مردم آموزشهای 

الزم را می بینند وگروههای داوطلب ایمنی و مدیریت بحران شکل می گیرد.
۹- عدم استفاده از ظرفیت صنعت بیمه در جبران خسارات احتمالی و نظارت 

بر امور 
ابزار برای تحقق و تأمین خسارات احتمالی  بیمه امروزه به عنوان مهمترین 
تلقی می شود و دولت ها از این طریق ریسک ناشی از بروز بالیا را به حوزه 
بیمه منتقل می کنند و در قالب تشکیل صندوق های خاص این مهم را به انجام 
می رسانند. بیمه  ها نیز برای پرداخت کمتر حق بیمه اقدام به تشکیل تیم های 
مجلس  به   13۹2 سال  در  ساختمانها  اجباری  بیمه  نمایند.الیحه  می  نظارتی 
شورای اسالمی ارائه شد و در سال 13۹5 تصویب و با ایرادات وارده به آن از 
حال  در  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  در  حاضر  حال  در  نگهبان  سوی شورای 

رسیدگی است.

10- فقدان ابزار مالی و اعتباری الزم برای سازمان مدیریت بحران کشور 
با تصویب بند “م” ماده 28 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت وزارت 
کشور باید اعتبارات موضوع ماده 10 و 12قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران 
کشور را صرفا پیشنهاد دهد تا پس از تایید سازمان برنامه و بودجه به تصویب 
هیأت وزیران برسد که این فرایند طوالنی است. لذا الزم است این رویه اصالح 

شود و بخشی از آن باید به عنوان تنخواه در اختیار سازمان مذکور باشد.
11- ضرورت نظارت بر فرایند ساخت و ساز در کشور به ویژه در ساختمانهای 

حیاتی و حساس 
با بروز سوانحی مانند زلزله در کشور معموال ساختمانهایی از جمله بیمارستانها، 
خدمات  خود  باید  که  نشانی  آتش  ایستگاههای  دولتی،  ساختمانهای  مدارس، 
الزم را در هنگام سوانح ارائه دهند متاسفانه دچار تخریب کلی شده و از حیز 
انتفاع خارج می شوند. ساختمانهای مسکونی که عمر احداث آنها گاها به کمتر 
از 5 سال می رسد نیز تخریب میشود که نشان دهنده نظارت ضعیف بر فرایند 
ساخت و ساز در کشور است.خسارات زلزله کرمانشاه و آذربایجان شرقی و بم 

مؤید این نکته است.
 12- عدم پیش بیني و ایجاد اتاق بحران  و مرکز فرماندهي با ساختار مقاوم 
و مطمئن در شهرها  مراکز مهم کشور  با اولویت بندی مناطق دارای پتانسیل 
خطر باال در سوانح طبیعی به ویژه زلزله ]دکتر مجید عبدالهی - مدیرکل دفتر 
برنامه ریزی و مدیریت توسعه شهری سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور- 

]13۹6

4- منابع و مراجع 
• دکتر مجید عبدالهی، )13۹1(. مدیریت بحران در نواحی شهری، انتشارات 

سازمان شهرداریهای کشور 
• دکترعلی ربیعی، سمیرا سادات حسینی. )13۹2(. مدیریت بحران، مفاهیم، 

الگوها و شیوه های برنامه ریزی در بحران های طبیعی. تهران: تیسا.
• معروفی.س. )13۹6(.ارزیابی جایگاه مدیریت بحران در نظام مدیریت شهری، 
 1st International Conference On Earthquake. Disaster
 25-24  .Management. Rehabilitation & Reconstruction

.Buein Zahra. Qazvin. Iran .2017 .May
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مدیریت بحران اجتماع محور رهیافتی در مخاطرات شهری کالنشهر تهران

چکیده
بر  جبران ناپذیری  خسارات  انسان ساخت  و  طبیعی  بحران های  امروزه 
بخش های اقتصادی، اجتماعی و محیطی شهرها وارد کرده، به همین دلیل 
مدیریت بحران و کاهش آسیب پذیری از اهمیت بیش از پیش برخوردار شده 
است، مطالعه و برنامه ریزی برای مقابله اصولی با سوانح طبیعی و حوادث 
و  بخشی  متعدد  تعامل های  و  تداخل ها  همپوشانی،  از  شهرها،  در  انسانی 
فرا بخشی برخوردار است. امروزه درخصوص تمرکز زدایی مدیریت و لزوم 
مشارکت جامعه برای تخمین موفقیت برنامه های مدیریت مخاطرات شهری، 
رهیافتی جدید، به نام مدیریت بحران اجتماع محور )CBDM( مطرح شده 
است. این رهیافت پایین به باال که مورد تأکید برنامه ششم توسعه کشور بوده، 
در جهت کاهش آسیب پذیری در برنامه ریزی های توسعه، مبتنی بر اصول 
توسعه خودکفا وخودیار دراجتماعات محلی و مشارکت برای ترویج کاهش 
مخاطرات شهری و مدیریت آن است. در تحلیل نتایج خطر پذیری باالی 
کالنشهر تهران به ویژه بلند مرتبه های فرسوده در برابر مخاطرات شهری به 

خصوص آتش سوزی،کمبود نقش و مشارکت مردم به خوبی مشهود است. 
بنابراین با عنایت به طرح 1404 کالنشهر تهران مشارکت اجتماعات محلی 
برابر مخاطرات شهری به عنوان یک رهیافت سیستمی می تواند گام بلندی 
برای مدیریت بحران حوادث و مخاطرات شهری تهران باشد. در این مقاله 
با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی و با بررسی اسنادی فرآیند مدیریت بحران 
این  یافته های  گیرد.  می  قرار  توجه  مورد  مخاطرات شهری  محور  اجتماع 
مقاله نشان می دهد تغییر رویکرد مدیریت بحران دولت محور به رویکرد 
اجتماع محور باعث توانمندتر شدن اجتماعات محلی در برابرکاهش باالیای 
است.  آن  خسارات  کاهش  و  حوادث  این  برابر  در  مردم  آمادگی  و  شهری 
هدف این مقاله شناخت یک مدل مفهومی در ارتباط با مدیریت مخاطرات 
شهری بر مبنای اجتماع محور و در قالب یک رویکرد سیستمی در افق 1404 

کالنشهر تهران است.
واژه های کلیدی : مدیریت بحرانـ  اجتماع محورـ  رهیافتـ  مخاطرات 

شهری ـ کالنشهر تهران 

 دکتر محمد علی رجایی ریزی
 استادیار دانشگاه هنر اصفهان 

 دکتر زاهد شفیعی 
استادیر دانشگاه هنر اصفهان
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 دکتر زاهد شفیعی 
استادیر دانشگاه هنر اصفهان

مقدمه 
در قرن گذشته و حاضر، بحران های طبیعی و انسانی، به عنوان یکی از 
اشکال کاماًل شناخته شده و مهم در جهان مطرح بوده، بطوریکه باعث 
وارد آمدن خسارات جبران ناپذیری بر بخش های اجتماعی، اقتصادی و 
عصر  به  ورود  انسانی،  جوامع  تحول  و  پیشرفت  با  است.  شده  محیطی 
صنعت، شهرنشینی و تکنولوژی دامنه مخاطرات را متنوع تر و بر شدت 
افزون تر کرده است. لذا  آنها، را  از  و بزرگی بحران ها و عواقب حاصل 
مدیریت بحران و کاهش آسیب پذیری از اهمیت بیش از بیش برخوردار 
شده است. مطالعه و برنامه ریزی برای مقابله اصولی با سوانح طبیعی و 
تعامل های  و  تداخل ها  پوشانی،  از هم  در شهرها  انسان ساخت  حوادث 
توسعه  کشورهای  در  امروزه  است.  برخوردار  فرابخشی  و  بخشی  متعدد 
تمرکززدایی  درخصوص  توسعه،  حال  در  کشورهای  از  بعضی  و  یافته 
مدیریت و لزوم مشارکت جامعه برای تضمین موفقیت برنامه های مدیریت 
مخاطرات. از جمله مخاطرات شهری وجود دارد. که در اصطالح مدیریت 
از آن است که  این تجربیات حاکی  ـ محور خوانده میشود.  بحران مردم 
اقدامات دولتی و سازمان ها به تنهایی کافی نبوده و در بسیاری موارد با 
نادیده گرفتن نیازها و ارزش های محلی همراهند و نهایتاً باعث افزایش 
هزینه های پاسخ نسبت به اقدامات کاهش خطر مخاطرات شهری زمانی 
در  مردم  مستقیم  مشارکت  با  که  بود  خواهند  دارا  را  بخشی  اثر  حداکثر 
به  زنان  باشد و همه مسؤوالن محلی، مردان،  معرض مخاطرات همراه 

حفظ جامعه خود احساس مسؤولیت کنند. 
امروزه دخیل کردن مردم در سطح محلی، رهبران و اجتماع محلی به 
منظور فراهم آوردن خدمات ضروری و منطقی برای قربانیان وقوع فاجعه 
و پس ازآن در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه یافته تشویق شده 
تحت  شهری  مخاطرات  مدیریت  از  جدید  رویکرد  مقاله،  این  در  است. 
همه  مشارکت  بر  که  گردید  معرفی  گرا  محلی  اجتماع  رویکرد  عنوان 
مردم در مواجهه با هر نوع خطرو فاجعه و حصول اطمینان از ارائه همه 
خدمات ممکن به اجتماع محلی تأکید دارد. اهمیت اجتماع محور به عنوان 
بحران  مدیریت  اجتماعی  بخشی  اثر  و  پایداری  افزایش  در  ساز و کاری 

مخاطرات شهری مورد تأکید است. 
بحران و تقسیم بندی آنها 

رخ  ناگهانی  طور  به  که  است  ساز  انسان  یا  طبیعی  ای  حادثه  بحران 
باید  که  است  شدید  حدی  به  شهرها  و  جامعه  در  آن  اثرات  و  می دهد 
تدابیری خاص برای مهار آنها در نظر گرفت. این بحران ها شامل موارد 

زیر است: 
1ـ بحران های طبیعی: به بحرانهایی مانند زمین لرزه، سیل، رانش زمین، 
گردباد، طوفان، خشکسالی، آتش سوزی و شیوع بیماریها را شامل می شود 

)دادور، 1348، ص 11(. 
2ـ بحران های انسان ساز: بحران هایی مانند نشست مواد رادیو اکتیو، 
بحران  تروریستی،  عملیات  تکنولوژی،  از  ناشی  بحران های  هسته ای، 
آلودگی هوا و صدا، افزایش جمعیت و مهاجرت، بحران جنگ، بحران های 
اجتماعی، بحران غذا، بحران تخریب محیط زیست و بحران های طبیعی 

ناشی از دخالت عوامل انسانی را شامل می شود. 
مدیریت بحران و عناصر آن

حادثه ای که به طور طبیعی یا به وسیلۀ بشر به شکلی ناگهانی و فزاینده 
به وجود آید و سختی و مشقتی را به جامعه انسانی تحمیل کند که برای 
برطرف کردن آن نیاز به اقدامات اساسی و فوق العاده باشد، بحران نامیده 
به تعریف  با توجه  این ترتیب و  به  )برآبادی، 1383، ص 50(  می شود. 
مذکور، مدیریت بحران در برگیرندۀ عملیات و اقدامات پیوسته و پویایی 
سازماندهی،  ریزی،  برنامه  یعنی  مدیریت  کالسیک  اصول  بر  که  است 
به  بحران  عبارتی مدیریت  به  است.  استوار  و کنترل  تشکیالت، رهبری 
مجموعه اقدام هایی گفته می شود که قبل از وقوع، در هنگام وقوع و 
بعد از وقوع سانحه، به منظور کاهش هرچه بیشتر آثار و عوارض آن انجام 
می گیرد. این اقدام ها با توجه به انواع بالیای طبیعی، انسانی و محیطی 

که این گونه باالیا درآن رخ می دهد، متفاوت است. 
به رغم پیش بینی هایی که در مورد زمان وقوع حوادث و بالیای صورت 
می گیرد، برخی از این رویدادهاـ  از جمله زلزلهـ  به طور قطع و یقین پیش 
بینی شدنی نیست. این بی اطالعی از دامنه و زمان حادثه است که بسیاری 
از رخدادهای طبیعی و انسانی را به پدیده ای واقعاً بحرانی تبدیل می کند. 
هرچه توانایی برای پیش بینی ماهیت، دامنه و زمان فاجعه بیشتر باشد، 

احتمال کاهش ابعاد خسارات بار بحران نیز بیشتر خواهد بود. 
مدیریت بحران دارای سه مرحله است. 

آسیب پذیری نواحی شهری ـ یک واقعیت 
یک دهه قبل، تجزیه و تحلیل 100 کشور پر جمعیت جهان نشان داد 
که هفتاد و هشت درصد آنها در معرض یکی از چهار بالی طبیعی اصلیـ  
زمین لرزه، توفان های تسونامی، آتش فشان و بادهای توفان زا  قرار داشتند 
و چهل و پنج درصد آنها با بیش از یک مورد این بالیا مواجه بودند. گفتنی 
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است فقط در میان کشورهای در حال توسعه، هشتاد و شش درصد با بیش 
.)1۹۹2:203 .Degg( از یک مورد بال مواجه بودند

جمعیت،  زیاد  گنجایش  و  تمرکز  خاطر  به  شهرها  نیز  انسانی  نظر  از 
همچنین داشتن مراکز تجاری و صنعتی، این خصوصیت را دارند که از 
به ویژه آن  آنند متأثر شوند.  اثرات فجایع و بالیایی که مستعد پذیرش 
وجود  است:  فرما  حکم  نیز  شرط  این  توسعه  حال  در  کشورهای  در  که 
بسیاری از ساختمان های زیر استاندارد و محلّه های بزرگ محقر و کثیف، 
بهداشتی  خدمات  و  ناکافی  آب  و ضعیف،  ناقص  مراقبت های  همچنین 
کم، شبکه های حمـل و نـقل نـاقص، آلودگی، بیکـاری رو بـه افـزایش 
و میـزان باالی جرم و جنایت. این مناطق سخت و مشکل آفرین زمانی 
که در معرض رویدادهای طبیعی قرار می گیرند به قرار دادن کشورهای 
در حال توسعه در معرض معایب و عقب افتادگی، بیشتر تداوم می بخشند. 
براساس دیدگاه فنی ـ بیوفیزیک، عامل خطر و در معرض بودن فیزیکی 
نسبت به آن علت اساسی آسیب پذیری می باشد و در ارائه راه حل بر 

پیشرفت های تکنولوژیکی تأکید دارد )شکلهای 2 و 3(.
از دهۀ 1۹70 به بعد آسیب پذیری با سرچشمه گرفتن از ادبیات علوم 
اجتماعی در مورد ریسک و خطرات، تغییرات مهمی را از تمرکز بر روی 
جبرگرایی محیطی، به سمت فرایندهای ریشه ای اجتماعی ـ اقتصادی و 
سیاسی نشان داده است. با شکل گیری دیدگاه ساخت اجتماعی، آن بر 
عوامل ساختاری و ریشه ای شکل گیری شرایط، وضعیت و موقعیت های 

ناامن و آسیب پذیر می پردازد. )شکل 3(

در واقع دیدگاه های آسیب پذیری در یک حد، اقتصاد سیاسی علیت را بر 
حسب ساختار اجتماعی توضیح می دهد. در حد دیگر، از منظر علوم طبیعی، 
 )risk of exposure( آسیب پذیری بر حسب ریسک در معرض بودن

توضیح داده می شود. 
  بنابراین تأکید صرف بر اختالف و مخاطرات به تنهایی برای فهم آسیب 
پذیری افراد، اکو سیستم ها، و مکان های در معرض، کافی نیست. توانایی 

4 
 

به رغم پیش بینی هایی که در مورد زمان وقوع حوادث و بالیای صورت می گیرد، برخی از این رویدادها           

زلزله ـ به طور قطع و یقین پیش بینی شدنی نیست . این بی اطالعی از دامنه و زمان حادثه است که ـ از جمله 

بسیاری از رخدادهای طبیعی و انسانی را به پدیده ای واقعاً بحرانی تبدیل می کند . هرچه توانایی برای پیش 

 ات بار بحران نیز بیشتر خواهد بود . بینی ماهیت ، دامنه و زمان فاجعه بیشتر باشد، احتمال کاهش ابعاد خسار

 مدیریت بحران دارای سه مرحله است . 

 (1383: چرخه ی مدیریت بحران ) ابراهیمی مجرد، 1شکل شماره 
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فرهنگ تقدیری ـ واکنشی نسبت به 
 بحران

 فرهنگ زندگی با ریسک ـ آمادگی

 

 

 مقابله
 

 پیش گیری
 

 آمادگی
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شکل شماره 1: چرخه ی مدیریت بحران )ابراهیمی مجرد، 1383(
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فرهنگ پیشگیری و فرهنگ واکنش )امداد و نجات(
آمادگی

بحران مساله ای غیر طبیعی و فاجعه 
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بحران بخشی از زندگی 
روزمره

فرهنگ تقدیری ـ واکنشی نسبت به 
بحران

فرهنگ زندگی با ریسک 
ـ آمادگی

جدول شماره 1ـ تغییر نگرش های مدیریت بحران
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 آسیب پذیری نواحی شهری ـ یک واقعیت 

کشور پر جمعیت جهان نشان داد که هفتاد و هشت درصد آنها در  100یک دهه قبل، تجزیه و تحلیل           

معرض یکی از چهار بالی طبیعی اصلی ـ زمین لرزه ، توفان های تسونامی، آتش فشان و بادهای توفان زا  قرار 

ه بودند . گفتنی است فقط در میان داشتند و چهل و پنج درصد آنها با بیش از یک مورد این بالیا مواج

 ( .Degg ,203:1992کشورهای در حال توسعه، هشتاد و شش درصد با بیش از یک مورد بال مواجه بودند )

از نظر انسانی نیز شهرها به خاطر تمرکز و گنجایش زیاد جمعیت، همچنین داشتن مراکز تجاری و            

ات فجایع و بالیایی که مستعد پذیرش آنند متأثر شوند . به ویژه آن که صنعتی، این خصوصیت را دارند که از اثر

در کشورهای در حال توسعه این شرط نیز حکم فرما است : وجود بسیاری از ساختمان های زیر استاندارد و 

محلّه های بزرگ محقر و کثیف، همچنین مراقبت های ناقص و ضعیف، آب ناکافی و خدمات بهداشتی کم ، 

ای حمـل و نـقل نـاقص، آلودگی ، بیکـاری رو بـه افـزایش و میـزان باالی جرم و جنایت . این مناطق شبکه ه

سخت و مشکل آفرین زمانی که در معرض رویدادهای طبیعی قرار می گیرند به قرار دادن کشورهای در حال 

ه فنی ـ بیوفیزیک، عامل توسعه در معرض معایب و عقب افتادگی ، بیشتر تداوم می بخشند . براساس دیدگا

خطر و در معرض بودن فیزیکی نسبت به آن علت اساسی آسیب پذیری می باشد و در ارائه راه حل بر پیشرفت 

 ( .3و  2های تکنولوژیکی تأکید دارد ) شکلهای 

 ـ چارچوب ریسک ـ خطر2شکل 

 

 

 

 

 

به بعد آسیب پذیری با سرچشمه گرفتن از ادبیات علوم اجتماعی در مورد ریسک و خطرات،  1970از دهۀ 

تغییرات مهمی را از تمرکز بر روی جبرگرایی محیطی ، به سمت فرایندهای ریشه ای اجتماعی ـ اقتصادی و 

 آسیب پذیری
 

 پیامد
 

 واقعه/اختالل
 

 بودندرمعرض خطر 
 

 پذیریتغییر 
response-Dose 

 

)۲001,schiller( :شکل ۲ـ چارچوب ریسک ـ خطر شکل 3ـ چارچوب فشار ـ و ـ رهایی؛ مأخذ
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ساخت اجتماعی، آن بر عوامل ساختاری و ریشه ای شکل گیری سیاسی نشان داده است . با شکل گیری دیدگاه 

 (3شرایط ، وضعیت و موقعیت های ناامن و آسیب پذیر می پردازد . ) شکل 

 ـ چارچوب فشار ـ و ـ رهایی3شکل  

 

 

 

 

 

 ,2001schiller(مأخذ : )

در واقع دیدگاه های آسیب پذیری در یک حد، اقتصاد سیاسی علیت را بر حسب ساختار اجتماعی            

 riskتوضیح می دهد . در حد دیگر ، از منظر علوم طبیعی ، آسیب پذیری بر حسب ریسک در معرض بودن )

of exposure . توضیح داده می شود ) 

 ـ تغییر در دیدگاهها ، تعاریف و علل آسیب پذیری  2جدول شماره 

 تعریف کانون تأکید و توجه دیدگاه

بیوفی
 زیک

 ـ در نظر گرفتن بحرانها به عنوان حوادث شدید

ـ تمرکز بر ماهیت عامل خطر بر حسب بزرگی، فرکانس، 

 توزیع فضایی ومدت، تغییرات آن وداللت آن برای واحد در

 معرض

زیان منتج از یک حادثۀ  درجه و

 خطرناک

ساخ
ت 
اجتما
عی 
آسی
ب 
پذیر

 کـ سیستم و توانایی آن در مقابله و واکنش در برابر محر

ـ درجه آسیب پذیری مردم وابسته به شرایط اجتماعی 

 هست .

 ـ آسیب پذیری از نظر اجتماعی افتراق یافته است .

ـ معیارهایی از وضعیت اجتماعی ـ 

 اقتصادی و دسترسی به منابع

ـ توانایی متفاوت گروهها و افراد برای 

 پیش بینی ، رویارویی و بهبود

 علل ریشه ای
 

 فشارهای پویا
 

 شرایط ناامن
 

 توالی آسیب پذیری
 

 زمینه آسیب پذیری
 

 مصیبت
 

 خطر
 

تعریفکانون تأکید و توجهدیدگاه

ک
بیوفیزی

ـ در نظر گرفتن بحران ها به عنوان حوادث شدید
بزرگی،  بر حسب  عامل خطر  ماهیت  بر  تمرکز  ـ 
فرکانس، توزیع فضایی ومدت، تغییرات آن وداللت 

آن برای واحد در معرض

حادثۀ  یک  از  منتج  زیان  و  درجه 
خطرناک

ساخت اجتماعی آسیب پذیری

ـ سیستم و توانایی آن در مقابله و واکنش در برابر 
محرک

شرایط  به  وابسته  مردم  پذیری  آسیب  درجه  ـ 
اجتماعی هست.

ـ آسیب پذیری از نظر اجتماعی افتراق یافته است.
معرض  در  بیشتر  حاشیه  در  گروه های  و  فقرا  ـ 

ریسک و خطر قرار دارند.
نواحی  در  زندگی  به  مجبور  محرومین  و  فقرا  ـ 
شکنندگی  و  پذیری  آسیب  از  و  بوده  ریسک تر  پر 
باالتر، و ظرفیت و امکانات پایین تری برای مقابله 

برخوردارند.
و  شرایط  و  مقابله  متفاوت  ظرفیت  و  توانایی  ـ 
و  قدرت  از  تابعی  خود  زندگی،  متفاوت  کیفیت 

موقعیت اجتماعی آنها درجامعه است.

ـ  اجتماعی  وضعیت  از  معیارهایی  ـ 
اقتصادی و دسترسی به منابع

ـ توانایی متفاوت گروه ها و افراد برای 
پیش بینی، رویارویی و بهبود

و ترکیبی خطر  ویژگیهای  از  ترکیبی  پذیری  آسیب  ـ 
توانایی و ظرفیت واحد در معرض است.

حساسیت  بودن،  معرض  در  از  ترکیبی 
توانایی مقابله واحد در  پذیری، و  تأثیر  و 

معرض

جدول شماره ۲ ـ تغییر در دیدگاه ها، تعاریف و علل آسیب پذیری؛   مأخذ: )قدیری، 1385(
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یک سیستم در تقلیل ضربه های وارده یا مقابله و هضم نتایج حاصله از 
طریق استراتژی ها یا مکانیسم های مختلف، تعیین کنندۀ مهمی از واکنش  
سیستم می باشد. اینکه چگونه سیستم یا واحد در معرض )افراد، گروهها 
و جوامع( خودش ممکن است فشارها را تقویت، تقلیل، یا حتی بوجود آورد 

لذا    )2001.Kasperson and et al(برخورداراست زیادی  ازاهمیت 
توجه به ابعاد وعلل مختلف آسیب پذیری )جدول 3 و شکل 4( درسطوح، 
بخش ها و حوزه های مختلف اعم از محلی، منطقه ای و ملی از اهمیت 

زیادی برخوردار است 

عامل فیزیکـی ـ عـملکردی 
)آسیب پذیری فیزیکی(

ـ مادی و منشعب از مکاتب برنامه ریزی کاربری زمین، مهندسی و معماری 
ـ گسترده و عمدتًا مرتبط با عامل موقعیت، محیط ساخته شده و ابعاد کالبدی ـ زیر ساختی

زمان  و  مکان  در  گرفته  قرار  گرفته«؛  قرار  ای مضر  »به شیوه  بودن«؛  معرض  عناوینی چون: »در  با  توصیف  ـ 
نامناسب«

ـ با جنبه هایی نظیر سطوح تراکمی جمعیت، دوری سکونتگاه، مقر، طراحی و مصالح بکار رفته در زیر ساخت های 
حیاتی و مسکن تعیین می شود؛ تأکید و توجه باالیی بر فاکتورهای مقاومت عملکردی دارد.

عوامل اجتماعی )جمعیتی، 
فرهنگی، سیاســی، سازمـانی( 

)آسیب پذیری اجتماعی(

ـ مرتبط با سطح رفاه افراد، اجتماعات و جوامع 
ـ مرتبط با جنبه هایی نظیر سطح سواد و آموزش، وجود صلح و امنیت، دسترسی به حقوقی پایه انسانی، حکمروایی 
خوب، برابری اجتماعی، ارزش های سنتی مثبت، رسوم و باورهای ایدئولوژیکی و سیستم های سازمانی جمعی فراگیر

ـ افراد دارای امتیازات کمتر در ساختارهای طبقاتی یا کاستی، جنسیت، اقلیت های نژادی، بسیار جوان و بسیار پیر، و 
دیگر بخش های محروم و منزوی مردم، بیشتر متحمل است که در معرض ریسک بیشتری قرار بگیرند.

ـ جنسیت؛ سالمت عمومی؛ سیستم های دانش بومی
ـ ادراک ریسک: جنبه های فرهنگی نظیر باورهای بومی، سنت ها و شیوه های مقابله

ـ روابط قدرت اجتماعی؛ سازمان های نهادی و ساختارهای حکومتی و همبستگی اجتماعی و قانون و مقررات

عوامل اقتصادی 
)آسیب پذیری اقتصادی(

ـ وضعیت اقتصادی افراد، جوامع و ملت ها؛ فقر و ثروت؛ دسترسی به منابع و امکانات
ـ میزان اندوخته های اقتصادی افراد، گروهها و ملل؛ میزان بدهی و میزان دسترسی به اعتبارات، وام ها و بیمه

ارتباطات،  شبکه های  نظیر  اقتصادی  ـ  اجتماعی  اساسی  ساختارهای  به  ناکافی  دسترسی  اقتصادی؛  تنوع  عدم  ـ 
تسهیالت و تجهیزات، حمل و نقل، آب، فاضالب و تسهیالت بهداشتی ـ درمانی باعث قرارگیری بیشتر در معرض 

ریسک می گردد.

عوامل محیطی 
)آسیب پذیری محیطی(

ـ دامنه تخلیه منابع محیطی و وضعیت تنزل منابع؛ مدیریت مواد زائد
ـ فشارهای محیطی و تراکم توسعه، شکنندگی سیستم اکولوژیکی، فرسایش خاک، کمبود آب و...

)Bir kmann ,۲006( :جدول شماره3ـ ابعاد و عوامل مؤثر بر آسیب پذیری و افتراق اجتماعی ـ فضایی آن؛ مأخذ



سال دوازدهم شماره 26 117

در همین رابطه، چارچوب مفهومی BBC )شکل 5( آسیب پذیری را 
پیوندی در زنجیـرۀ خطـر ـ آسیـب پـذیری ـ ریسک می بیند و استدالل 
و  گیـرد  قرار  نظر  مد  فرایند  یک  بعنوان  باید  پذیری  آسیب  می کندکه 
اقـدامات پیش کنشی قبل از اینکه ریسک به واقعیت بپیوندد دفاع می کند 
مختلف  ابعاد  چارچوب  این   )2006  .De Leon:2005.Birkmann(

آسیب پذیری نسبـت بـه بحران را به خوبی نشان می دهد.
محوری  ـ  مردم  و  زدایی  تمرکز  بر  بین المللی  تجربیات 

مدیریت مخاطرات شهری  
 شواهد متعددی ازکشورهای توسعه یافته و در حال توسعه درخصوص 
موفقیت  تضمین  برای  جامعه  مشارکت  لزوم  و  مدیریت  تمرکززدایی 
برنامه های مدیریت مخاطرات شهری وجود دارد که در اصطالح مدیریت 
خطر مردمـ  محور خوانده می شود. این تجربیات حاکی از آنند که اقدامات 
دولتی و سازمانها به تنهایی کافی نبوده و در بسیاری موارد با نادیده گرفتن 
نیازها و ارزشهای محلی همراهند و نهایتاً باعث افزایش هزینه های پاسخ 
مخاطرات  کاهش  اقدامات  لذا،  شوند.  می  پیشگیرانه  اقدامات  به  نسبت 
زمانی حداکثر اثر بخشی را دارا خواهند بود که با مشارکت مستقیم مردم 
در معرض مخاطرات همراه باشند و رهبران محلی، اعم از مردان و زنان 
از بخش های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نسبت به حفظ جامعه 
خود احساس مسئولیت کنند. هرچند توجه به این نکته ضروری است که 
موفقیت برنامه های محلی وابسته به محیط آماده سیاسی برای درک و 
حمایت مشارکت مردمی است. لذا، باید تاکید نمود که تمامی سیستم های 
برنامه ریزی محلی باید در سیستمهای اجرایی کالن تر مانند استانی و 

ملی ادغام شوند. 
دبیر کل اسبق سازمان ملل متحد در اهمیت نقش جوامع در پیشگیری 
از مخاطرات و اثرات سوء آنان بیان کرده است که " درسهایی فراوانی 
از اقدامات پیشگیرانه خالق جوامع فقیر کشورهای در حال توسعه برای 
مقابله با مخاطرات وجود دارد. سیاستهای پیشگیری مهمتر از آنند که تنها 
موفقیت  به  نیل  برای  شوند.  سپرده  المللی  بین  سازمانهای  یا  دولتها  به 
)عسگری،  شوند".  درگیر  نیز  رسانه ها  و  بخش خصوصی  شهر،  بایست 

1388، ص 40(
جامعه  سطح  در  آسیب پذیری  درخصوص"کاهش  المللی  بین  تجربه 
بعنوان رویکرد جدید توسعه پایدار" در کنفرانس ها و قطعنامه های مهم 

نیز نمود داشته است: 
بعنوان  توانمند سازی محلی  بر  مبنی  مادرید، سال 1۹۹5  قطعنامه   ●

)1۹۹۹.UNFPA( روشی با هزینه ـ اثر بخشی مطلوب
● بیانه اوزاکا، سال 1۹۹6 مبنی بر کاهش آسیب پذیری و ارتقاء آمادگی 
بعنوان اجزاء ادغام یافته توسعه پایدار و عدم تمرکز اجرا در سطح جامعه 

)2001.Nateghi( 9 
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● استراتژی یوکوهاما برای جهان ایمن در قرن 21 مبنی بر کاهش. 
خطرات از طریق توسعه پایدار 

● و نهایتاً سند سندایی)2030-2015(، بعنوان استراتژی پذیرفته شده 
کاهش  بودن  اولویت  از  اطمینان  بر  مبنی  آینده  سال   10 برای  جهانی 
مخاطرات در سطوح ملی و محلی، استفاده از دانش، خالقیت و آموزش به 
منظور ایجاد فرهنگ ایمن در تمام سطوح جامعه، تقویت آمادگی و پاسخ 

به بالیا در تمام سطوح جامعه. 
● برخی از اولویتهای بیان شده ISDR سازمان ملل متحد در خصوص 

مدیریت خطر بالیا در جهان آینده عبارتند از: 
طریق  از  مخاطرات  مدیریت  تمرکز  عدم  منظور  به  مستمر  تالش   ●
مشارکت جامعه وتصمیم سازی محلی که تعهد عمومی را نیز بدنبال خواهد 
داشت )تاکید بر این جمله الزم بنظر می رسد:" فعالیتها در هر جا که امکان 

پذیر باشد باید غیر متمرکز شود ".( 
● افزایش آموزش و ارتقاء آگاهی عمومی درباره خطر و روشهای کاهش 

آنها؛
● توسعه مشارکت و ایجاد شبکه در تمام سطوح جامعه از جمله جوامع 
محلی بعنوان نقطه تمرکز برنامه های ملی، با هدف تجمع و بهره گیری از 

تمام ظرفیت های جامعه؛
● تشویق ارائه و بکارگیری دانش و راهکارهای محلی وسنتی براساس 

تجربیات موفق در بالیای قبلی؛
●تقویت سیستم های هشدار اولیه مردم ـ محور به منظور افزایش اثر 

بخشی این سیستم ها از طریق آموزش و مشارکت و جامعه؛
توسعه  و ظرفیت سازی  مفهومی  و مدل  رویکرد سیستم ها 

محله 
است.  سیستم ها  رویکرد  ظرفیتی  توسعه  به  ما  نگرش  مقاله،  دراین   
دست  به  محلی  جوامع  شناخت  برای  مناسبی  بنیاد  سیستمی  نگرش 
به  سیستم ها  تیپ های  مثابه  به  حوادث  و  اشیا  نگرش،  دراین  می دهد. 
صورت دامنه ای از نفر تا خانواده و جامعه تا کیهان در سطح پیچیده ای 
می تواند دسته بندی شود. )میلر، 1۹78(. بدین ترتیب جامعه محلی به 
عنوان یک »سیستم سیستم ها« که با دامنه ای از خانواده تا جامعه ملی و 

اقتصادهای بین المللی آراسته گردیده تلقی می شود )مو،1۹60(.
 در این راستا، رویکرد سیستم ها به توسعه ظرفیتی جامع و انعطاف پذیر 

است، و به ارتباطات و وابستگی متقابل بین عناصر تأکید دارد و به لحاظ 
روش شناختی، با اهداف این تحقیق در تحلیل توسعه پایدار شهر به عنوان 
یک سیستم محلی متناسب است. در عین حال همان طور که اشاره شد 
به توسعه و  به لحاظ نظری تکمیل نگرش های موسوم  توسعه ظرفیتی 
اینجا  ـ در  راستای یک رویکرد غالب  آنها در  نقاط قوت  از  بهره گیری 
رویکرد سیستمی ـ است. لذا، همان طور که در شکل شماره 6 نشان داده 
شده است، برای تحقق اهداف ظرفیت سازی، اواًل روابط اساسی سطوح 
در  ثانیاً  و  ایم  داده  قرار  نظر  مد  پایدار شهر  توسعه  در  را  مختلف دخیل 
ظرفیت سازی این سطوح از نگرش های مرسوم استفاده کرده ایم؛ یعنی 
نگـرش تـوسعـه سـازمانی را برای ارتقای ظرفیت سازمان شهرداری به 
کار گرفته و سود برده ایم. نگرش از توسعه نهادی برای ارتقای نهادهای 
محله ای )CBOs( که درگیر ابتکارات محله ای هستند و برای توانمند 
نگرش  به  ظرفیتی  توسعه  اصلی  ای  سوژه  عنوان  به  شهروندان  سازی 
البته این نگرش ها معطوف به رویکرد  توسعه مشارکتی تکیه کرده ایم. 
کلی؛ یعنی، رویکرد سیستمی بوده و در آن چهارچوب به عنوان نگرش 

غالب تنظیم می شوند. 

ظرفیت سازی توسعه مرحله ای کالنشهر تهران
آمده  دست  به  تجربیات  و  تحقیقات  و  نظری  بررسی های  براساس 
درخصوص ظرفیت سازی، یک مدل مفهومی برای تجسم نقش ظرفیت 
این  است.  ارایه شده  پایدار کالنشهر  توسعه  در  ای  محله  توسعه  سازی 
دیاگرام چهار سطحی که الزم است کارآیی ظرفیت کلی و پایداری شهر را 
تأمین کند، نشان می دهد که این سطوح به ترتیـب عـبارتـند از: سیـستـم 
شـهر، سازمان شهرداری، ابتکارات محله ای )CBOs( و شهروند. این 
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به ارتباطات و وابستگی  در این راستا، رویکرد سیستم ها به توسعه ظرفیتی جامع و انعطاف پذیر است، و          
متقابل بین عناصر تأکید دارد و به لحاظ روش شناختی ، با اهداف این تحقیق در تحلیل توسعه پایدار شهر به 
عنوان یک سیستم محلی متناسب است . در عین حال همان طور که اشاره شد توسعه ظرفیتی به لحاظ نظری 

ز نقاط قوت آنها در راستای یک رویکرد غالب ـ در این جا تکمیل نگرش های موسوم به توسعه و بهره گیری ا
نشان داده شده است، برای تحقق اهداف ظرفیت  6رویکرد سیستمی ـ است . لذا، همان طور که در شکل شماره 

سازی ، اوالً روابط اساسی سطوح مختلف دخیل را در توسعه پایدار شهر مد نظر قرار داده ایم و ثانیاً در ظرفیت 
این سطوح از نگرش های مرسوم استفاده کرده ایم؛ یعنی نگـرش تـوسعـه سـازمانی را برای ارتقای سازی 

ظرفیت سازمان شهرداری به کار گرفته و سود برده ایم. نگرش از توسعه نهادی برای ارتقای نهادهای محله ای ) 
CBOsه عنوان سوژه ای اصلی توسعه ( که درگیر ابتکارات محله ای هستند و برای توانمند سازی شهروندان ب

ظرفیتی به نگرش توسعه مشارکتی تکیه کرده ایم . البته این نگرش ها معطوف به رویکرد کلی؛ یعنی، رویکرد 
 سیستمی بوده و در آن چهارچوب به عنوان نگرش غالب تنظیم می شوند. 

 
 هرـ نگرش سیستمی در ظرفیت سازی سطوح مختلف توسعه ی پایدار ش 6شکل شماره 
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( و شهروند . CBOsسطوح به ترتیـب عـبارتـند از : سیـستـم شـهر ، سازمان شهرداری ، ابتکارات محله ای ) 
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دیاگرام یک شمای کلی از روابط بین چهار سطح ظرفیت و اتصال آن ها 
برای نگهداری یا بهبود کارآیی هریک از جنبه ها یا همه ابعاد کیفی زندگی 
این مدل، توسعه  را در کالنششهر تهران نشان می دهد. در  شهروندان 
پایدار شهر تحت تأثیر ظرفیت اجزای داخلی اش می باشد و در عین حال 
از محیط بیرونی )عوامل زمینه ای( نیز تأثیر می پذیرد. در اینجا عملکرد 
اصلی شهر را در تأمین بهداشت، امنیت، فرصت های اقتصادی، اجتماعی، 
سیاسی و به تعبیر کلی تر؛ ارتقای کیفیت زندگی شهروندان تعریف شده 
است. بدیهی است که برای تحقق این اهداف، همه سطوح مورد نظر باید 
ظرفیت الزم را برای ایفای نقش خود دارا باشند. جعبه باریکی که در امتداد 
پایین دیاگرام قرار دارد تأثیر عوامل محیطی ـ زمینه ای، شامل متغیرهای 
که  را  زیست محیطی  و  اقتصادی، سیاسی، حقوقی  اجتماعی،  فرهنگی، 

ظرفیت و کارآیی همه سطوح چهارگانه را تحت تأثیر قرار می دهند، نشان 
می دهد. 

 )CDD( رویکرد تئوریک توسعۀ اجتماع ـ محور
در  اجتماعی  کنش های  از  استفاده  به  توجه  در  اجتماعی  رویکرد   
و  نیست  جدیدی  موضوع  دولتی  برنامه های  ویژه  به  و  جوامع  توسعه 
)1۹20ـ1864(،  وبر  ماکس  چون  اندیشمندانی  منتقدانه  نظریات  در 
ماکس  فروید)1۹3۹ـ1856(،  زیگموند  مارکس)1883ـ1818(،  کارل 
هورکهایمر )1۹73ـ1۹85(، تئودور آدورنو )1۹6۹ـ1۹03(، هربرت مارکوزه 
و  شناسان  جامعه  از  بسیاری  و  آنها  از  پیش  حتی  و  )1۹73ـ18۹8(، 
اندیشمندان معروفی چون آنتونی گیدنز، میشل فوکو و یورگن هابرماس و 
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نبه ها یا همه ابعاد کیفی زندگی شهروندان را در کالنش شهر تهران نشان می دهد . در این مدل، هریک از ج

توسعه پایدار شهر تحت تأثیر ظرفیت اجزای داخلی اش می باشد و در عین حال از محیط بیرونی ) عوامل زمینه 

، امنیت ، فرصت های اقتصادی، ای ( نیز تأثیر می پذیرد . در اینجا عملکرد اصلی شهر را در تأمین بهداشت 

اجتماعی، سیاسی و به تعبیر کلی تر ؛ ارتقای کیفیت زندگی شهروندان تعریف شده است. بدیهی است که برای 

تحقق این اهداف، همه سطوح مورد نظر باید ظرفیت الزم را برای ایفای نقش خود دارا باشند . جعبه باریکی که 

د تأثیر عوامل محیطی ـ زمینه ای، شامل متغیرهای فرهنگی، اجتماعی، در امتداد پایین دیاگرام قرار دار

اقتصادی ، سیاسی ، حقوقی و زیست محیطی را که ظرفیت و کارآیی همه سطوح چهارگانه را تحت تأثیر قرار 

 می دهند، نشان می دهد . 

 رانـ مدل مفهومی ظرفیت سازی توسعه محله برای توسعه پایدار کالن شهر ته7شکل شماره 
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جغرافی دانان منتقدی همچون دیوید هاروی، آلیزه رکله و پیترکروپوتکین 
لوییز  نظرات  باید  درستی  به  مقاله  این  موضوع  با  ارتباط  در  دارد.  ریشه 

مامفورد را در نگاه انسان محور به توسعۀ مورد تأّمل قرارداد. 
» شهر در مفهوم کامل خود، شکبۀ جغرافیایی، سازمان اقتصادی، فرآیند 
اجتماعی، فی  واقعّیت های  اجتماعی است.  برای عمل  تئاتری  و  نهادی، 
نفسه امور اصلی و اساسی هستند و سازمان کالبدی شهر، صنایع و بازارها، 
خطوط ارتباطی و آمد و شد در آن؛ می بایست در خدمت نیازهای اجتماعی 
قرارگیرند. این در حالی است که در توسعۀ شهرها طی قرن گذشته )تا قرن 
نوزدهم(، ما کالبد شهر را به شکل متزایدی گسترش دادیم و هسته های 
اجتماعی، نهادهای اداره کننده، آموزشی و خدمات اجتماعی را به عهدۀ 
تعویق نهادیم. امروزه باید هسته های اجتماعی را عناصر اصلی در طراحی 
نماییم«  تلّقی  ارزش  وبا  دانسته  معتبر  شهرها،  )توسعۀ(  ریزی  برنامه  و 

)مامفورد، 1385، 622(. 
 به عقیدۀ جان فرید من، دارایی های ملموس شهرها به هفت بخش قابل 
تقسیم است که عبارتند از: دارای های انسانی، اجتماعی، فرهنگی، فکری، 
طبیعی، زیست محیطی و شهری؛ که سرمایه گذاری و ارج نهادن به این 
دارایی ها می باید اساسی ترین وظیفه مدیریت و برنامه ریزی شهری باشد. 
در صدر این فهرست، دارایی های انسانی شهر قراردارد که مفهوم آن مردم 

شهر و کیفّیت زندگی و معیشت آنان است. )محمدی، 1387،ص85(
  در دهه های اخیر این نگرش که در واقع این ساکنان شهرها هستند 
که باید در برنامه ها و طرح های توسعۀ شهری مورد توجه واقع شوند و 
نه صرفاً بناها و ساختمانها )مکان( از طرف معماران و طّراحان شهری نیز 
از  یافته به بسیاری  ناموّفق طرحهای تحمیلی تعمیم  از عملکرد  در گذر 
اعتراف  به  است.  پذیرفته شده  و طراّحی شهرها؛  ریزی  برنامه  الگوهای 
آشکاراست   « بشر«؛  وحش  باغ   « نامه  به  خود  اثر  در  موریس  دزموند 
است«  بشر  )زیستگاه(  وحش  باغ  بلکه  نیست  بتن  از  جنگلی  شهر  که 
)تیبالدز،1385،ص3۹(. این سخن الزام توسعۀ شهری را به عمل اجتماعی 
و دخالت اجتماعات محلّی در شکل بخشیدن و هدایت روندهای توسعه 
ای مؤثر در شرایط زندگی آنها مورد تأکید قرار می دهد. الزمۀ دستیابی 
به توسعه، تحّولی اجتماعی و تحّرکی مردمی است و تحولی اقتصادی و 
تحرکی دولتی هرگز کافی نیست؛ توسعۀ راستین در روند مشارکت فراگیر 
اجتماعی و نه درتولید کاالیی اقتصادی حاصل می شود. اقدامات متداول 
اجتماعات  منافع  با  مستیماً  که  محلی  در سطوح  ویژه  )به  توسعه  جهت 
محلی در تماس است( به شیوۀ طرحی فنی و اجرای سرپرست مآبانه آن 

که به رهیافت اُزالیدی )Blue print Approach( مشهور است؛ اگر 
چه اغلب به آبادی )و خوشبختی( مکان و محِل طرح ختم شده، لیکن به 
رفاه و برخورداری مردم محل منتهی نمی شود )صرافی، 1377، ص 13(.

آجر   " بر سیاست های  تمرکز  از  توسعه،  وارۀ  الگو  اخیر  دهه های  طی 
و مالط" محوری و توجه به داشته های کالبدی؛ بر سیاست های انسان 
محور و سرمایۀ اجتماعی به مثابه فاکتور اصلی در توسعۀ پایدار شهرها 
توسعه  گذاری های  سیاست  رویکرد،  این  برمنبای  است.  برگردانده  روی 
آن  در  که  هایی  برنامه  و  بر طرح ها  بانک جهانی  مثل  در سازمان های 
نقش اجتماعات محلی پر رنگتر است متمرکز شده است. رویکرد توسعۀ 
اجتماع محور در اواخر دهۀ 1۹70 مطرح و طی دهۀ 1۹۹0 به طور جدی 
با پیشگامی و سرمایه گذاری بانک جهانی در تحّقق بخشیدن به اهداِف 
به  بیشتر  و  شد  گرفته  کار  به  شهری  فقر  کاهش  و  شهری  برنامه های 
پشتیبان،  نهادی  از ظرفیت  برخوردار  و  منجسم  آماده،  محلّی  اجتماعات 
محدود می شد. در این رویکرد بر مشارکت اجتماع محلّی در فرآیند تصمیم 

سازی تأکید می شد.
امروزه نهادها و سازمان های بزرگ جهانی همچون بانک جهانی، سازمان 
سازمان  توسعه  برنامۀ   )WHO(جهانی بهداشت  سازمان  کار،  جهانی 
آسیا  غرب  برای  ملل  سازمان  اقتصادی  ـ  اجتماعی  و   )UNDP( ملل 
)ESCWA( و بانک آسیایی توسعه )ADB( پیشروان اجرای برنامه ها 
توسعۀ  و  فقر  کاهش  راهبردهای  در  محور  اجتماع  توسعۀ  پروژه های  و 
شهری می باشند. این رویکرد به دلیل نمود فضایی آن در محدوده ای 
جغرافیایی و عملکرد، تحت چارچوب اقدامات نظام برنامه ریزی و مدیریت 
محلّی قرارمی گیرد. در این رویکرد برنامه ریزی شهری به عنوان نظامی 
مشارکت جو، هدایت کننده و تسهیلگر توسعۀ محلّی در پی نظم دهی به 

برنامه ها و طرح های توسعه شد.)محمدی، 1387، ص 61(
به عنوان  )نه فقط کم درآمدها(  اجتماعات محلّی فقیر  اغلب موارد  در 
هدف دربرنامه های کاهش فقر و توسعۀ شهری تلقی شده اند. در مقابل 
رویکرد توسعۀ اجتماع ـ محور ساز و کاری برای توسعه از طریق همیاری 
و مشارکت مؤثر اجتماع محلی است که این طرز تلقی را مورد انتقاد قرار 
می دهد و آنها را به عنوان شرکاو صاحبان اصلی فرآیند توسعه به میدان 
می آورد. این رویکرد با کاربرد بیشتر در جوامع در حال توسعه، یکی از 
سازو کارهای موجود در کمک به توسعه در آنهاست. توسعۀ اجتماع محور 
به مثابه یک فرآیند و به عنوان ابزاری در ارتقای مشارکت و حکمروایی 
گرفته  کار  به  اجتماعی  ـ  اقتصادی  زمینه های مختلف  در  مردم ساالرانه 



سال دوازدهم شماره 26 121

می شود. در کل، توسعۀ اجتماع محور را می توان به مقابه فرآیندی محسوب 
کرد که به موجب آن گروه های اجتماع محلّی قادر به کنترل تصمیمات 
 )Green( و تخصیص منابع از باال جهت توسعۀ محلّی می شوند. گرین
و هاینس )Haines( توسعۀ اجتماع محور را چنین تعریف می کنند که 
عبارتست از تالش آگاهانه برای تولید دارایی هایی کـه منجر به افزایش 
ظرفیت در اجتماعات محلی برای ارتقای کیفیت زندگیشان می شود. در 
واقع توسـعه اجتمـاع محـورتـالشی جهت رفع نیازهای اقشار کم درآمد 
 )2005:24.wienecke( برند.  می  سر  به  فقر  در  که  است  محرومی  و 
مهمترین عواملی که رویکرد توسعۀ اجتماع محور را به مثابه یک پارادایم 

معّرفی می کند، به شرح موارد زیر است: 
1ـ کاهش فقر: توسعۀ اجتماع محور می تواند منجر به کاهش فقر از 
طریق تحّرک بخشی به اجتماعات محلّی، تقویت ظرفیت انسانی، و بهبود 

دارایی های کالبدی در سطح محلی شود. 
2ـ اولویت بندی نیازها: توسعۀ اجتماع محور می تواند منجر به بهبود 
ارائه، توجه و توزیع خدمات از طریق انطباق نیازها با امکان مهّیا ساختن 

آنها شود.
می  محور  اجتماع  توسعۀ  تدبیر محلی:  نظام  یا  3ـ حکمروایی 
تواند منجر به ارتقای پاسخگویی به صدای فقرا، برقراری پیوند و رابطه 
بین آنها با نهادهای ادارۀ محلی و افزایش دسترسی فقرا به فرآیندهای 
ادارۀ محلی، شود )world Bank.2006:12(. در واقع تداوم و استمرار 
رویکرد توسعه اجتماع محور به یک چارچوب نهادی که منجر به تقویت و 
 Nitti and Bharat( بازساخت عملکردی نهاد مدیریت محلی می شود

.)2004:4.Dahiya
4ـ هدف گیری: توسعۀ اجتماع محورمنجر به افزایش تنظیم خدمات 
وسرمایه گذاری ها با اولویت های اجتماع محلی و هدف گیری بهتر فقرا و 
 world(سایرگروه های آسیب پذیر و نیازمند در معرض مخاطرات می شود

 .)Bank.ibid
محلی  اجتماعات  و  مردم  تهران  کالنشهر  ویژه  به  ایران  در  بنابراین، 
از جمله،  و طرح ها  برنامه ها  در همه  کلیدی  عامل  عنوان  به  می توانند 
)از  مراحل  تمامی  در  جوامع  درگیری  یعنی  باشند.  مطرح  بالیا  کاهش 
برنامه های  توسعه  و  ظرفیت،  تخمین  و  آسیب پذیری  حوادث،  شناسایی 
کاهش مخاطرات و تضمین اجرای برنامه ها با تخصیص سرمایه( از عمده 
باشند.  توسعه ی  فرایند  و  مخاطرات  کاهش  در  مفید  فاکتورهای  ترین 

بدینسان می توان گفت کاهش مخاطرات تنها با کوشش های مشارکتی 
است.  دستیابی  قابل  محلی  تـا  جهانی  سطوح  از  سطوح،  تمام  در  قوی 
برابر  در  اجتماعات  مشارکت  پشتیبانی  نظام های   .)2003.22.Bildan  (
مخاطرات به عنوان یک رهیافت سیستمی، یکی از ابزارهای ضروری برای 
کاربران  به  رهیافت  این   .)1۹۹6.Medury( باشد  می  ریسک  مدیریت 
با داشتن تجارب  یا  با یادگیری درباره ریسک حوادث  تا  کمک می کند 
مشابه از ترکیب معیارهای ویژه برای کاهش ریسک مخاطرات شهری، 
از  مشابه  تجارب  داشتن  با  یا  حوادث  ریسک  مدیریت  از  عمیـقی  درک 
از  عمیـقی  درک  بالیا،  ریسک  کاهش  برای  ویژه  معیارهای  ترکیب 
آورند  بدست  حوادث  کنترل  استراتژی های  و  حوادث  ریسک  مـدیـریت 
)T.Fukuzono et al..2006.200(. در ایـن رهیـافـت فعـالیـت های 
مدیریت پهنه های خطر )تخفیف و کاهش بالیا، آماده سازی و مدیریت 
ساکنین  مستقیم  مشارکت  و  طراحی  بدون  است  ممکن  اضطراری( 
کاربردی  و  اجرا  قـابل  آنـها  حضــور  بـدون  امـا  شـود  حاصل  محلی 
برای مدیریت  نهادها و گروهای مسئول  و  اجتماعات محلی  باشد.  نمی 
 Simonovic and(.پهنه های خطـر بـاید هماهنگ با هم عمل نمایند

  )2006.183.Akter
 آنچه در فرایند مدیریت مشارکتی مخاطرات کانونی به نظر می رسد، 
راه حل  های غلبه  تبادالت مکانیزم  اتخاذ سیاست مدیریت اطالعات و 
بخش  و  سطوح  چندین  در  را  آن  توان  می  که  است  مخاطرات  آثار  بر 
سازماندهی نمود. سطوح ساخت این سیاست ها را می توان به صورت زیر 

طبقه بندی نمود.
● ارزیابی مخاطرات و بازنگری نواحی مستعد وقوع بحران 

● آگاهی و آمادگی محلی برای کنترل مخاطرات 
● ظرفیت ها و استراتژی های مدیریت مخاطرات 

با این توصیف فرایند مدیریت مشارکتی مخاطرات بایستی از نوع مدیریت 
یکپارچه و مبتنی بر رویکرد اجتماع محور باشد. 

مدیریت یکپارچه حوادث با رویکرد اجتماع محور در کالنشهر تهران
 مطالعات نشان می دهد اگر چه در قرن گذشته در ایران افزایش فراوانی 
و شدت مخاطرات بوده است، با این حال گام های بلندی در جهت مدیریت 
مخاطرات در مناطق برداشته شده است. از جمله این مالحظات، تالش 
برای تغییر فرهنگ جهت آمادگی برای کاهش و شناسایی مخاطرات شده 
و همچنین تالش برای کاهش آسیب پذیری در برنامه ریزی توسعه، مبتنی 
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بر اصول توسعه خود اتکا و خودیار در اجتماعات محلی و مشارکت برای 
ترویج کاهش مخاطرات و مدیریت آن است. این نوع مشارکت که رویکرد 
مدیریت بالیای اجتماع محور )CBDM( نامیده می شود دارای رهیافت 
از پایین به باال بوده که در انتقاد به رهیافت از باال به پایین بنیان نهاده شده 
است. در این راستا، برای مؤثر و کارا بودن رهیافت های مدیریت مخاطرات 
ضرورت دارد اجتماع های محلی در جهت تجزیه و تحلیل شرایط خطرناک، 
ظرفیت ها و آسیب پذیری های را از نظر خودشان، مورد حمایت قرار دهند. 
از این رو از طریق CBDM  تالش می شود ظرفیت افراد برای واکنش 
و  منابع  به  آنها  بیشتر  دسترسی  تسهیل  )از طریق  مترقبه  غیر  وقایع  به 
خدمات اجتماعی( افزایش یابد. بر این مبنا امروز اکثر متخصصین توسعه 
گرا با رویکرد مشارکتی بر این باور هستند که با استفاده از رویکرد اجتماع 
محور برای مدیریت یکپارچه بالیا، امید است که اجتماع ها توانمندتر گشته 

و قادر شوند برنامه های توسعه شامل برنامه های کاهش بالیا و آمادگی در 
برابر بالیا را به انجام برسانند. 

محور  اجتماع  مدیریت  رویکرد  ترویج  منظور  به  که  است  نگاه  این  با 
حوادث در کالنشهرها پیروی از این نکات می تواند در توسعه این رهیافت 
مؤثر باشد. حمایت و پشتیبانی از تصمیم گیری مشارکتی، تعریف و تعیین 
وظایف مسئولین، اجتماعات محلی و ساکنین اجتماعات؛ تقویت و افزایش 
ظرفیت های محلی و عمومی در پیشگیری از مخاطرات شهری؛ یکپارچه 
سازی معیارهای فیزیکی و نهادی مدیریت حوادث؛ افزایش اثر بخشی های 
اجتماعی و اقتصادی، حفاظت از محیط واکوسیست های طبیعی و انسانی 
بلند مدت؛ کاربرد عادالنه و شفاف سازی  بودن در هزینه های  و سهیم 
حوادث  ریسک  برای  اطالعات  به  دستیابی  در  سهولت  ایجاد  فرایند؛ 
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و  هزینه ها  و  خسارات  از  پذیر  امکان  کیفیت های  و  کمیت ها  )تخمین 
ترویج  برای  انسانی  منابع  توسعه  ها(؛  آسیب  و  خسارات  کاهش  مزایای 
مدیریت جدیدی از ریسک حوادث ترویج شیوه های پشتیبانی از اجتماعات 
در معرض ریسک حوادثی؛ اتخاذ معیارهای فراگیر حفاظتی در برابر حوادث 

برای ایجاد امنیت و تحکیم اجتماعات محلی؛ 
ایمن سازی در برابر مخاطرات شهری کالنشهر تهران در 

افق 1404
●جمعیت شهر تهران در افق 1404 با رشد طبیعی جمعیت آن و تجزیه 
معادل  و مسکن کشور)13۹5(  نفوس  آخرین سرشماری  نتایج  تحلیل  و 
و  مشکالت  به  توجه  با  بنابراین  گردد.  می  بینی  پیش  نفر  میلیون   8/7
مخاطرات شهری ناشی از افزایش جمعیت و مخاطرات ناشی از طبیعت، 
و  شوراها  حمایت  و  زندگی  کیفیت  ارتقاء  برای  عمومی  مشارکت  جلب 
نهادهای مردمی، با رویکرد اجتماع محور و محله محور، برای اداره امور 
مناطق  و  نواحی  محالت،  در سطح  مشارکتی  و  محلی  به صورت  شهر 

شهری تهران ضرورت دارد.
و  بار  حمل  پایانه های  و  آالینده  مراکز  انتقال  و  فعالیت ها  ●پاالیش 

تجارت  به خارج از محدوه شهر.
●جلوگیری یا کاهش آلودگی هوا و صدا با ارائه راهکارهای ممکن از 
نقلیه  وسایل  مشخصات  در  تغییر  و  نقل شخصی  و  حمل  تحدید  جمله 
سنگین از نظر تولید صدا، گسترش حمل و نقل عمومی به ویژه توسعه 
شبکه ریلی و ارتقاء تکنولوژی تولید و مصرف سوخت مناسب با حداقل 

آالیندگی.
خطرناک،  پسماندهای  ویژه  به  پسماندها  مدیریت  ●بهینه سازی 
و جدید  مناسب  اعمال روش های  و  نخاله های ساختمانی  و  بیمارستانی 

برای دفع زباله با کمترین آسیب رسانی به محیط زیست.
رفتاری  کارهای  و  ساز  و  مکانی  مشخصات  شناسایی  در  ●تسریع 
ساختمان  ملی  مقررات  اجرای  و  تهران  شهر  فرعی  و  اصلی  گسل های 
به منظور ایمن سازی و اعمال ضوابط طراحی و اجرای مربوط به حریم 
گسل های اصلی و فرعی در کلیه ساخت و ساز در عرصه هایی با شرایط 
ناپایداری و ژئوتکنیکی، مستعد لغزش و شب های بسیار تند به ویژه در 
ارتفاعات شمالی تهران و اعمال ضوابط و مقررات ساخت و ساز اصولی و 

مقاوم در هر گونه ساخت و ساز شهری درکل پهنه های شهری.
●تعیین محدوده های دارای قابلیت سیل خیزی در سیالب روهای اصلی 

شهر و تدوین ضوابط و مقررات ساخت و ساز در انواع کاربری ها با در نظر 
گرفتن خطر سیل خیزی.

●اصالح و تکمیل سیستم زهکشی، جمع آوری و انتقال آب های سطحی 
به منظور افزایش توان عبور آب کانال ها.

●پهنه بندی و اجرای طرح مطالعاتی و حفاظتی و هشدار سیل در حوزه 
آبریز رودخانه های مشرف به شهر تهران.

●تسریع در تعیین حریم و بستر و آزاد سازی بستر و حریم رودخانه ها و 
مسیل های شهر تهران به منظور تأمین گذر جریان های حاصل از بارش ها 

و سیل.
●حفاظت از حوضه های آبخیز باالدست و تهیه طرح های اجرایی آبخیز 

داری و کنترل سیالب در ارتفاعات مشرف به تهران.
در  باران  آب  نفوذ  افزایش  درجهت  الزم  اقدامات  انجام  و  ●مطالعات 

اراضی شهری در نقاط مستعد و مناسب.
●تأمین امنیت برای شهر تهران به عنوان مرکز حکومتی کشور و ایجاد 
مراکز امن برای اداره حکومت در شرایط بحران، ضمن کاهش میزان و 
وابستگی حکومت مرکزی به تهران با تعدیل اهمیت و حساسیت تهران 

در ابعاد مختلف.
غیر  پدافند  اصول  بر  مبتنی  تهران  شهر  کالبد  ـ  فضایی  ●ساماندهی 
در  خصوصی  و  همگانی  دارایی  و  شهروندان  از  حفاظت  برای  عامل 
کلیه  و  دشمن  نظامی  )عملیات  غیرطبیعی  و  طبیعی  بحران های  برابر 
با اتخاذ روش های نوین و کارآمد، از جمله مکانیابی  رویدادهای زیانبار( 
محدوده و ایجاد تأسیسات مناسب و ایمن )پناهگاه های عمومی و...( تغییر 
نظامی ضمن  کاربری های غیر ضروری  به ویژه  کاربری های غیر ضرور 
با هماهنگی دستگاه های ذیربط و  و  امنیتی  ـ  رعایت مالحظات دفاعی 
تدوین و رعایت معیارها و اصول فنی پدافند غیر عامل در طراحی، نظارت 

و اجرا در چارچوب مقررات ملی ساختمان در کلیه ساخت و سازها.
●تأمین و افزایش ایمنی اماکن حیاتی، حساس و مهم، و شریان های 
حیاتی شهر و ارتقاء قابلیت های تهران در شرایط بحران و مقاوم کردن 
و  زیرساخت  گسترش  با  طبیعی  غیر  و  طبیعی  تهدیدات  برابر  در  شهر 

سازه های امن و مقاوم و با تعدد و تفرق مناسب در تهران.
سطوح  شهری)درکلیه  مراکز  از  منظوره  چند  بهره گیری  و  ●تجهیز 
و  ایستگاه  شهری،  درون  پایانه های  و  دروازه ها  فراشهری(  تا  محلی  از 
شرایط  برای  شهر  عمومی  تأسیسات  و  پارکینگ ها  مترو،  تونل های 
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نیازهای  بینی های الزم برای اسکان اضطراری و تأمین  با پیش  بحران 
ضروری)آب، دارو، آذوقه و...(

●ایمن سازی شهر در مقابل آتش سوزی و سایر حوادث غیر مترقبه با 
توسعه و توزیع مناسب و سلسله مراتب مناسب و سلسله مراتبی مراکز آتش 

نشانی و پایگاه های امداد در محدوده شهر.
بکارگیری  و  شهری  محالت  در  شهروندان  مشارکت  ●ساماندهی 
نیروهای مردمی با رویکرد محله محوری در مدیریت بحران، ضمن ارتقاء 
توان دفاعی و آستانه مقاومت مردم در برابر انواع مخاطرات انسانی مانند 

جرایم شهر.
●ایجاد امکان انتقال و اسکان جمعیت با کارکرد چند منظوره با جابجایی 

جمعیت به اطراف تهران با رعایت ضوابط و مقررات.
●استفاده از اراضی مناسب تحت اختیار نهادها و سازمان های عمومی 
و دولتی، نظامی و همچنین فضاهای باز )ساخته نشده(، برای بکارگیری 
در شرایط بحران، مطابق توافقات و طراح های مصوب ستاد بحران شهر 

تهران.
راه کارها درمورد مدیریت مخاطرات شهری اجتماع محور 

1ـ تفهیم اهمیت مشارکت ها و همکاری های محلی میان شهروندان و 
ساکنان، مخصوصاً فعالیت های مربوط به بحران؛ البته به صورت سازمان 
یافته و مسلماً با تشریح وتبیین وظایف محوله. بدیهی است که سازماندهی 
برنامه ی مدون در کوتاه  براساس  ارتباطات میان کلیه ی ساکنان محل 

مدت کاری دشوار است؛ لیکن غیر ممکن نیست. 
2ـ راه کارهای تشویقی جهت تشکیل و تأسیس و ثبت تشکل های غیر 

.)NGO.CBO( دولتی و مردمی مربوط به مدیریت بحران
3ـ ارایه ی ساز و کارهای مناسب جهت برقراری ارتباط نزدیک تر میان 
شهرداری و ساکنان محلی به عنوان پل ارتباطی را مراجع تصمیم گیر و 

تصمیم سازی و سطوح باالی مدیریت. 
پیشنهادات در مورد مدیریت مخاطرات شهری اجتماع محور  

1ـ ارایه ی اطالعات و مهارت های الزم به شهروندان و گروه های هدف 
متفاوت:

● اطالع رسانی توسط انتشار جزوات مربوط به مخاطرات شهری؛ 
● تدوین برنامه های آموزشی مربوط؛

خدمات  عرضه ی  راستای  در  احمر  هالل  توانایی  و  ظرفیت  ●ارتقای 

آموزشی با توجه به تقاضای روز افزون جامعه؛
از  پرهیز  و  آموزشی موجود  ابزارها و روش های  ارزیابی  و  بازنگری   ●

موازی کاری.
2ـ ارتقای مشارکت و همکاری های مردمی در سطح محله:

● برگزاری مانورهای مختلف و جلب مشارکت های گروه های مردمی 
در این مانورها و درگیر نمودن شهروندان تهرانی؛ زیرا مهارت و دانش افراد 
بدون انجام مانور و تمرینات، نمی تواند نقش مؤثری در شرایط بحرانی 

واقعی ایفا نماید.
جلب  و  ارتقا  برای  تهران  شهرداری  در  کاری  کمیته ی  تشکیل   ●
اقدامات  انجام  برای  واحد  دستورالعمل  تهیه ی  و  مردمی  مشارکت های 

الزم متناسب با ویژگی هر منطقه 
● تشکیل نهاد یا سازمان متولی امر فعالیت های مردمی مربوط به بحران 
در سطح محله )واحد همسایگی(. بدیهی است که فعالیت های پراکنده و 
مستقل، تأثیر اندکی خواهد داشت، از این رو، به منظور تداوم فعالیت های 
اجتناب  مالی و فنی  الزام پشتیبانی  با بحران در سطح محالت،  آمادگی 
و دستورالعمل های الزم  بدون وجود خط مشی  از طرفی  و  است  ناپذیر 
در سطوح تصمیم سازی نمی توان انتظار هم آهنگی و همکاری مستمر 

داشت.
3ـ تشکیل سازمان آمادگی مقابله با بحران در سطح محله:

● تأمین و ارایه ی لوازم و تجهیزات اولیه برای واکنش اضطراری به 
انجمن های محلی و سازمان های غیر دولتی منتخب 

● بررسی و تهیه ی فهرستی از انجمن های محلی وسازمان های غیر 
دولتی در سطح منطقه و محله 

4ـ ایجاد شبکه ی همکاری و همیاری بین محالت و شهرداری منطقه 
●  تشریح اهمیت ایجاد شبکه و همیاری بین افراد محلی و شهرداری 
منطقه و انجمن های محلی برای مدیریت بحران)ناکازاوا، 1383، ص 12( 
5ـ ایجاد محالت )واحد همسایگی نمونه( برای مدیریت بحران مخاطرات 

شهری:
اداره ی  و  بوده و کنترل  بافت های متفاوتی  دارای  ●  محالت تهران 
آنها تحت یک برنامه ی واحد دشوار است. از اینرو، تشکیل این محالت و 
ایجاد فعالیت های مشارکتی )مدیریت بحران( بایستی براساس ویژگی های 
امدادی،  خود  مدیریت  تشکیل  شامل:  فعالیت ها  این  باشد.  آنها  محلی 
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می باشد. 
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مدیریت بحران های احتمالی سکونتگاه های غیر رسمی
شناسایی، تحلیل، ارائه راهکار

چکیده
گوتمن کالنشهر را پیچیده ترین و در عین حال با عظمت ترین مصنوع 
بشر تا به امروز مي داند.مدیریت شهري با هدف تقویت فرایند توسعه پایدار 
شهري و بهبود کیفیت زندگي شهروندان. نقش بسزایي در هدایت مسائل آتي 
کالنشهرها بر عهده دارد.رشد روز افزون شهرنشیني در سال هاي اخیر زمینه 
ساز ایجاد آسیب هاي جدیدي در شهرها و کالن شهرها شده است که نقش 
آفریني هاي بیشتري را از مدیریت شهري طلب مي نماید.اسکان غیررسمي از 
با قدمت ترین آسیب هایي است که در سکونتگاه هاي انساني.پا به پاي رشد 
شهرها خودنمایي نموده است.)شفیعا، 138۹ :1(  اسکان غیر رسمی از جمله 
پدیده هایی است که به دنبال تحوالت ساختاری و بروز مسائل و مشکالت 
اقتصادی - اجتماعی مانند جریان سریع شهر نشینی و مهاجرت های روستایی 

ویژه کشور های جهان سوم  به  جهان  بیشتر کشور های  در  گسیخته  لجام 
پدیدار گشته است. ) خاکپور، 13۹0 :156(  امروزه گسترش بی رویه حاشیه 
نشینی یکی از مشکالت عمده و اساسی در امر مدیریت شهری است که 
نمی توان نسبت به آن بی تفاوت بود. از آنجا که حاشیه بر متن تأثیر مستقیم 
اتفاقات سال های اخیر نشان داده، افرادی که در حاشیه کالنشهر ها  دارد، 
ساکن شده اند و در بیش تر موارد از شهرهای کوچک و حتی کشور های 
اطراف مهاجرت نموده اند، با ورودشان به کالنشهرها معضالتی مانند بیکاری، 
حاشیه  دیگر  از سوی  دارند.  دنبال  به  را  و...  فرهنگی  اجتماعی،  مشکالت 
زیرا  گردد  اهتمام  آن  فوری  و  به حل جدی  باید  که  است  معضلی  نشینی 
مشکالت این گونه، متن شهر را نیز تحت تأثیر قرار داده و میزان رشد و 

پیشرفت آن را تا حد قابل توجهی کاهش می دهد. )کارگر، 1387 : 8(.

 مریم حسین زاده 
کارشناس ارشد مدیریت شهری دانشگاه عالمه طباطبایی
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ارائه  شهری،  مدیریت  رسمی،   غیر  اسکان  مدیریت  کلیدی:  واژگان 
راهکار، مدیریت بحران  

مقدمه 
با تداوم رشد شتابان شهرنشینی و در بستری از ساختارهای چندگانه سیاسی، 
اقتصادی و مدیریتی، شکل گیری الگوهای متفاوت سکونت اجتناب ناپذیر و در 
کنار آن شکل گیری سکونتگاه های غیررسمی واقعیتی گریزناپذیر بوده است. 
این شیوه از سکونت را می توان نمود فضایی نابرابری اجتماعی – اقتصادی 
و عدم عدالت و ضعف در مدیریت و برنامه ریزی فضایی، جهت تخصیص 
عادالنه دستاوردهای توسعه در جوامع توسعه نیافته تلقی کرد. )صرافی، 1384: 
5۹(. به رقم تالش های مختلف انجام شده  از طرف دولت ها و نهاد های اداره 
کننده شهری در اقدام برای بهسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی، 
طبق اسناد جهانی ارائه شده، این مساله در حال گسترش است. چرا که هنوز 
این پندارها پا برجاست که گروه های کم درآمد قادر به پرداخت بهای خدمات 
پایه ی ارائه شده و ارتقای سکونتگاه خود نیستند و سکونتگاه آنها فاقد ارزش 
فضای شهری است که باید از طریق اقدام از باال سازماندهی شود. در شرایط 
موجود ایران، با وجود کاهش نگرش های تخریبی به این نواحی، لیکن قدرت، 
ظرفیت و توان محلی الزم برای سازماندهی این سکونتگاه ها اندک است و 

محدودیت ها و موانع زیادی وجود دارد)محمدی، 1388:2(.
قابلیت  این نوع سکونتگاه ها،  ابعاد کالبدی و اجتماعی در  آثار و  بررسی 
شناخت زمینه های بروز بحران های شهری را فراهم می سازد. بحران هایی 
که در صورت عدم مدیریت زمینه ساز مشکالت فراتر از سطح محلی و منطقه 
ای خواهد بود.در این نوشتار ضمن معرفی اجمالی حاشیه نشینی و مدیریت 
بحران، به بررسی این نوع سکونتگاه ها می پردازیم و با استناد به اطالعات 
و  نوع سکونتگاه ها  این  در  بحران  بروز  به  نسبت  شده  آوری  جمع  آمار  و 
اثرپذیری مناطق حاشیه نشین از بحران ها به نقش مدیریت بحران با تمرکز 
بر چرخه پیشگیری، آمادگی، مقابله و بازسازی به ارائه راهکارهای مدیریتی 

می پردازیم.
اثرپذیری سکونتگاه های غیر رسمی از بحران ها 

زندگي  در شهرها  مردم جهان  از  نیمي  از  بیش  می دهدکه  نشان  آمارها 
مي کنند و در حاشیه تمامي شهرهاي بزرگ دنیا سکونتگاه هاي غیررسمي و 
حاشیه نشینان وجود دارند.بنابر برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد، بیش 
از 50 درصد ساکنان شهرهای کشور های کم درآمد و 20 درصد کشورهای با 
درآمد متوسط، در سکونتگاه های غیر رسمی زندگی می کنند که سنجه های 

سواد، تندرستی، درآمد و پیشرفت اجتماعی، از میانگین شهری در آن کشور ها 
پایین تر است و شایسته ی  شأن و کرامت انسانی نیست و وجود بیش از یک 
هفتم جمعیت شهرهای تهران، مشهد، تبریز، اهواز، بندر عباس، کرمانشاه، 
زاهدان و سنندج در سکونتگاه های غیر رسمی و رشد سریع آن، هشداری  

برای اهتمام  جدی به این مساله است  )پوراحمد، 138۹: 30 (.
حدود یک میلیون از مردمی که در نواحی زاغه نشین کشورهای در حال 
توسعه زندگی می کنند، نسبت به بروز بالیای طبیعی  از قبیل سیل، زلزله،... 
آسیب پذیرند. این امر به دلیل زیرساخت های نامناسب و غیر استاندارد مناطق 
حاشیه نشین است که آسیب پذیری آنها را بسیار بیش تر می کند. این رقم تا 
سال 2020 به 1/4 میلیون  و تا سال 2030 به 5 میلیون خواهد رسید. هرساله 
بیش از 50 هزار نفر در جهان به دلیل زلزله می میرند و  زندگی 100 میلیون 
نفر بر اثر سیل تحت تأثیر قرار می گیرد. شایان ذکر است که بیش از نیمی 
از این افراد در زاغه ها و آلونک هایی سکونت دارند که فاقد کمترین امنیت 
 UN( و ایمنی است و آثار بروز بحران را تا چندین برابر افزایش می دهد
پورتو  در   2010 ژانویه   12 زلزله  مثال  طور  به   .)2012  ،-HABITAT
پرنس پایتخت هائیتی که دارای خانه هایی با دوام بسیار کم و زاغه نشینان 
فراوانی است باعث مرگ بیش از 220 هزار نفر و بی خانمان شدن بیش از 
350 هزار نفر شد، اگرچه خسارات ناشی از زلزله بسیار زیاد بود، اما خانه ها 
و بافت های فرسوده منجر به تشدید بحران در آن منطقه شدند، به طوری 
که آن را بزرگ ترین فاجعه شهری در دهه های اخیر نامیده اند. برآورد شده 
است که حدود یک دهه برای بازسازی خانه های این شهر زمان نیاز است. 
در 12 آوریل سال 2007 جزایر سلیمان واقع در اقیانوسیه و در شرق گینه 
نو که از مناطق کمتر توسعه یافته و فقیر محسوب می شود، در معرض یک 
زلزله بزرگ که به دنبال یک سونامی بزرگ تر بود قرار گرفتند، در زاغه های 
اطراف شهر حداقل 52 نفر جان خود را از دست دادند، ۹0 خانه ویران شدند 

و هزاران نفر آواره گشتند. 
در 12 نوامبر 2007، 30 نفر از جوانان منطقه زاغه نشین کیبرا بزرگ ترین 
زاغه نایروبی،پایتخت کنیا، بر اساس وقوع سیل غرق شدند. هم چنین وقوع 
 60 از  بیش  در  خانه   4600 از  بیش  تخریب  باعث   2011 ژانویه  در  سیل 

روستای فقیر نشین سری النکا شد. 
وقوع سیل در منطقه حاشیه نشین تاتا واقع در پاکستان باعث تخریب کامل 
این ناحیه و بی خانمان شدن بیش از 113 خانواده در این منطقه شد. در 
طوفان 8 نوامبر 2013در فیلیپین حدود 800 هزار نفر خسارت دیدند که بیش 
تر آنها از افراد حاشیه نشین شهری و فقیر نشینان بودند، به طوری که حدود 
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با توجه به مطالبی که ذکر شد به نظر می رسد که زاغه ها و مناطق حاشیه 
نشین از آسیب پذیرترین نواحی شهری به شمار می آیند که در صورت بروز 
هر یک از بالیای طبیعی بسیار بیش تر از سایر نواحی شهری دچار خسارت 
این  آورند.   فراهم می  را  فراوانی  بحران های  بروز  زمینه های  و  می شوند 
جاست که مدیریت بحران به عنوان یک نهاد کلیدی عمل می کند تا در گام 
اول با اقدامات پیشگیرانه پیش از بحران، در گام دوم با اقدامات امدادی  حین 
بحران و در گام سوم با اقداماتی چون بازسازی و بازتوانی پس از بحران آثار 

و خسارت بروز بحران را به حداقل برساند. 
اسکان غیر رسمی و مدیریت بحران 

 در برداشت مفهومي از اسکان غیررسمي اولین نکته  استفاده از واژه هاي 
مختلف براي معرفي آن است. در فارسي اصطالحات متعددي در ارتباط با 
حاشیه نشینی مورد استفاده قرار مي گیرد که عبارتند از: زاغه نشیني، آلونک 
نشیني، حلبي آباد، شلنگ آباد، حصیرآباد، خرابه، تپه، کپر،گتو،  سکونتگاه هاي 
خودرو، نابسامان، نامتعارف، خود انگیخته و اسکان غیر رسمي )خاکپور، 13۹0: 
168 ( با توجه به وجود پیش قضاوت های منفی نگر در واژه های ذکر شده، 
محققان به این نتیجه رسیده اند که واژه اسکان غیر رسمی نوع خوبی برای 
بیان این نوع سکونتگاه ها می باشد )شفیعا،138۹:2 (. بر اساس تعریف کلی 
بانک جهانی سکونتگاه های غیر رسمی چنین تعریف شده اند: بخش هایی از 
شهر که مورد غفلت واقع شده اند و شرایط زندگی و کیفیت مسکن در آنها به 
شدت پایین است. زاغه ها طیفی از آپارتمانهای پرتراکم و بد منظره در مرکز 
شهر تا سکونتگاه های پراکنده غیر رسمی و بدون قانون در حاشیه شهرها 

را شامل می شود. برخی بیش از 50 سال قدمت دارند و برخی هنوز در حال 
تصرف شدن هستند. با این وجود تعریف اصطالح سکونتگاه های غیر رسمی 
از کشوری به کشور دیگر متفاوت بوده و تابع پارامترهای معرف آن می باشد. 
که  عنوان یک محدوده مسکونی  به  تواند  غیر رسمی می  یک سکونتگاه 
بدون حق مالکیت زمین و یا بدون اجازه قانونی ساخت و ساز و توسعه یافته 
است قلمداد شود. نتیجه این توسعه غیر قانونی، خدمات و تاسیسات ناکافی 
و ناکارآمد است. بر اساس تعاریف بانک جهانی سکونتگاه های غیر رسمی در 

مسائل و مشکالت زیر با هم اشتراک دارند: 
1- فقدان تأسیسات شهری مناسب 

2- فقدان خدمات شهری مناسب و کافی 
این  ساکنان  بین  اجتماعی  عمیق  شکاف  علت  به  تنش ها  افزایش   -3

سکونتگاه ها و مناطق رسمی شهری 
و  ناموزون  توسعه  علت  به  خدمات  تامین  دشواری  و  پیچیدگی   -4

برنامه ریزی نشده 
ویژگی های سکونتگاه های غیر رسمی را می توان در سه دسته کلی کالبدی، 
اجتماعی و قانونی طبقه بندی کرد. این ویژگی ها به طور خالصه عبارتند از: 
ویژگی های کالبدی: در این سکونتگاه ها با توجه به اساس غیر قانونی آنها، 
سطح خدمات عمومی و تأسیسات شهری کمتر از مقدار کافی و حتی کمتر از 
حداقل های الزم می باشد. این تأسیسات و خدمات شامل مواردی چون شبکه 
آب، فاضالب، برق، جاده ها، زهکشی معابر، خدمات آموزشی، مراکز بهداشتی، 

مراکز خرید و غیره می باشد)عبدالهی، 13۹1: 83-82(.
ویژگی های اجتماعی – اقتصادی: 

میزان خدمات اجتماعی فوق العاده پایین بوده،انشعابات آب و برق قاچاق 
جوانان  دارد.اکثر  وجود  خدمات  ارائه دهندگان  به  نسبت  اعتمادی  است،بی 
معتقدند که درس فایده ای ندارد و باید زودتر کاری پیدا کرد،رفاه اجتماعی 
بسیار پایین بوده و بحث اوقات فراغت و گذران آن بیشتر به یک لطیفه تلخ 

می ماند )کارگر،1387: ۹(.
غیر  سکونتگاه های  که  ویژگی  ترین  مهم  واقع  در  قانونی:  ویژگی های 
رسمی را از دیگر سکونتگاه ها متمایز می سازد، این است که ساکنان این 
سکونتگاه ها عمدتا فاقد مالکیت رسمی زمینی هستند که خانه خود را در آن 
ساخته اند. این زمین ممکن است جز زمین های دولتی و عمومی خالی از 
سکنه باشد و یا جز اراضی حاشیه شهرها که نامطلوب و در معرض مخاطره 
هستند مانند زمین های باتالقی، سیل گیر و... قرار داشته باشند. بنابراین زمانی 
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که زمین مولد نیست تا مورد استفاده صاحبان آنها در شهرها قرار گیرند، مورد 
توجه و استفاده حاشیه نشینان و سکونتگاه های غیر رسمی قرار می گیرد. 

)عبدالهی،13۹1: 83(.
در ایران نیز بروز و ظهور سکونتگاه های غیر رسمی منجر به تهیه سند 
توانمند سازی اسکان غیررسمی گردید.اهداف این سند به شرح زیر می باشد: 
ارتقا  شرایط محیطی به نحوی پایدار و فراگیر در  الف( بستر سازی برای 
جهت رشد سالمتی، امنیت، امید، ایمان و کرامت انسانی در سکونت گاه های 
غیر رسمی موجود؛ ب( پیش نگری به گسترش اسکان غیر رسمی در آینده 
و زمینه سازی برای احداث مسکن مناسب خدمات پایه و زیر بناها در حد 
استطاعت و دسترسی گروه های کم درآمد در فضای رسمی شهری؛ ج( زمینه 
سازی برای بهره مندی از امتیازات شهری و تحقق  فرهنگ شهری برای 
اسکان این  سکونت گاه ها به همراه مشارکت همه جانبه آن ها در تصمیم 
گیری ها و اقدامات محلی. با تصویب این سند و ابالغ آن، ستادهای استانی 
تشکیل و دولت با کمک بانک جهانی اقدام به تهیه طرح های توانمند سازی 

نمود)کارگر،1387: 10(.
با توجه به بحران های متعددی که عمدتا از بافت آسیب پذیر این مناطق 
ناشی می شود، ضرورت مداخله به صورت برنامه های مدیریت بحران امری 
و  ریزی ها  برنامه  فرایند  از  است  عبارت  بحران  مدیریت  است.  ضروری 
و  تجزیه  و  مشاهده  با  که  و عمومی،  اجرایی  دستگاه های  دولتی،  اقدامات 
تحلیل بحران ها به صورت یکپارچه، جامع و هماهنگ و با استفاده از ابزارهای 
موجود در جهت پیشگیری، آماده سازی، مقابله و بازسازی، تمهیداتی را برای 

مقابله با بحران های احتمالی آتی پیش بینی نماید. 
مجموعه اقداماتی که جهت نابودی خطرات احتمالی و حوادث طبیعی است 
پیشگیری نام دارد.اقداماتی که به شکلی به زمینه های حقوقی و قانونی و 
بسترسازی های اجتماعی مربوط است در حیطه اقدامات پیش گیرانه لحاظ 
می گردد. آمادگی عبارت است از مجموعه اقدامات برای افزایش توان عملیاتی 
و ایجاد تسهیالت برای واکنش مؤثر در برابر حوادث محتمل.مواردی که به 
شکلی نقش تقویت کننده برای جلوگیری از بروز بحران را بر عهده دارد در 
این دسته قرار می گیرد. مقابله شامل اقدامات پیش از وقوع، حین یا پس 
از بروز بحران برای نجات جان مردم و به حداقل رساندن خسارات وارده به 
اموال یا افراد و افزایش اثربخشی بازسازی می باشد. در انتهایی ترین بخش 
بازگرداندن  برای  الزم  اقدامات  مجموعه  بازسازی،  یعنی،  بحران  مدیریت 
حداقل امکانات و استانداردهای زیستی برای مردم ناحیه فاجعه دیده و نیز 
استانداردهای  و  امکانات  حداقل  بازگرداندن  برای  الزم  مدت  بلند  اقدامات 

برای  مدت الزم  بلند  اقدامات  نیز  و  دیده  فاجعه  ناحیه  مردم  برای  زیستی 
بازگرداندن جامعه به وضعیتی بهتر از وضع قبلی مورد توجه قرار می گیرد. 
در این بخش اقدامات نگه دارنده، فرایندهای مثبت فرهنگ سازی و توانمند 
سازی و قابلیت های مقتدر سازی برای عدم بروز مجدد بحران در ادوار دیگر 
احتمالی  موفقیت  به  را  بحران  مدیریت  که  مواردی  از  است.  عنایت  مورد 
نزدیک ترمی نماید می توان به مشارکت داوطلبانه مردم، استفاده از ابزارهای 
ابتکاری، ایجاد ساختارهای سازمانی ساده و تعدادی محدود کارمند ستادی، 

محترم شمردن فرهنگ افراد محلی و بومی اشاره نمود )شفیعا،138۹: 3(.
حقوق شهروندی حاشیه نشینان: 

جدا از اقداماتی که برای حذف حاشیه نشینی و به متن آوردن این حاشیه ها 
از سوی دستگاه های ذی ربط انجام شود، وجدان و وظیفه شرعی و قانونی نیز 
حکم می کند که رعایت حقوق شهروندی و کرامت انسانی در مورد حاشیه 
نشینان به عمل آید، چون به لحاظ شرعی و قانونی همه انسان ها از هر نژاد 
و قومی باید از امکانات مساوی و تقسیم عادالنه ثروت برخوردار باشند. این 
امر نه تنها در قانون اساسی کشورمان مورد تاکید قرار گرفته، بلکه طبق ماده 
2 اعالمیه جهانی حقوق بشر، » هرکس می تواند بدون هیچ گونه تمایزی 
زبان، مذهب، عقیده سیاسی، ملیت،  نژاد، رنگ، جنس،  از حیث  مخصوصا 
وضع اجتماعی، ثروت، والدت یا هر موقعیت دیگر، از تمام حقوق و تمامی 

آزادی هایی که در اعالمیه حاضر ذکر شده است، بهره مند شوند.«
طیق ماده 27 همین اعالمیه » هرکس حق دارد آزادانه در زندگی فرهنگی 
اجتماع شرکت کند، از فنون و هنرها متمتع شود و در پیشرفت علمی و فواید 

آن سهیم باشد.«
عالوه بر این در دین اسالم نیز اعمال تبعیض در ارائه امکانات به شهروندان 
یک جامعه، به صرف تقسیم بندی الیه های اجتماعی، امری حرام محسوب 
شده است. همه ملت ها و همه آحاد بشر حق حیات دارند. نمی توان به صرف 
حاشیه نشینی، افراد را از دستیابی به حداقل حقوق خود که داشتن یک زندگی 
بدون دغدغه و با احساس امنیت و آرامش است، محروم نمود )کارگر،1387: 

.)۹
بررسی قوانین مرتبط با حاشیه نشینی و عملکرد در باره آن

از  تواند  می  »شهرداري  است   داشته  مقرر  شهرداري  قانون   100 ماده 
عملیات ساختمانی ساختمان هاي بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله 
مامورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع شده 

باشد جلوگیري نماید«
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حال اگر شهرداري ها در اعمال مقررات این ماده تعلل یا مسامحه نمایند 
و در  خشت اول جلوي ساخت و ساز غیر مجاز را نگیرد به طبع در مناطقی 
روییدن  شاهد  صبح  هر  است  حاشیه نشینی  شکل گیري  براي  مستعد  که 
ساختمان هاي غیر رسمی در آن مناطق خواهیم بود که به مرور زمان تبدیل 

به یک منطقه حاشیه نشینی می شوند.
طبق ماده 8 قانون منع واگذاري اراضی فاقد کاربري مسکونی براي امر 
تامین  شرکتهاي  و  مؤسسات  سازمان ها،  کلیه   1381 مصوب   … مسکن 
انشعاب  و  خطوط  آنها  نظایر  و  تلفن  و  گاز  و  برق  و  آب  خدمات  کننده 
ساختمان ها را بر حسب مراحل مختلف عملیات ساختمانی فقط در قبال ارائه 
پروانه ساختمانی، گواهی عدم خالف یا گواهی پاپان کار معتبر واگذار نمایند و 
واگذاري امتیاز یاد شده به واحدهاي مسکونی و صنفی و هرگونه بنایی که غیر 
مجاز احداث می شود، ممنوع است. کمسیون هاي ماده 100 قانون شهرداري 
نیز در رواج حاشیه نشینی مؤثر می باشد با عنایت به اینکه جریمه هاي مورد 
حکم در کمسیون هاي ماده 100 یکی از منابع تامین در آمد شهرداري می 
باشد در بیشتر مواقع شهرداري ها تمایلی به صدور احکام تخریب و قلع و قمع 
نداشته و از صدور حکم جریمه در این کمسیون ها استقبال می نمایند و در 
عمل نیز هر چند نماینده شهرداري که در کمیسیون حضور دارد بدون حق 
راي می باشد ولی ابتکار عمل دست ایشان بوده و بنا به جهت و توجیهات 
موجه و غیر موجه نظر اعضاي کمیسیون را به سوي صدور احکام جریمه به 

جاي قلع و قمع سوق می دهد)کارگر، 1387: 10 (.

چالش حاشیه نشینی و مدیریت شهري
معموال شهرنشینی و صنعتی شدن را مترادف متمدن شدن و توسعه می 
دانند چرا که در مقایسه با جامعه ماقبل صنعتی -سرمایه داري، انسان روستایی 
و یا قبیله اي پیوسته با فقر و بیماري، بی سوادي، غارت، کشتار و ظلم دست 
به گریبان بوده است. وضعیت جامعه فعلی بشري از منظر دستاوردهاي عظیم 

آن قابل قیاس با گذشته ماقبل شهري و صنعتی شدن نیست.
اما اداره و ساماندهی جامعه نوین و توسعه فزاینده آن چنان پیچیدگی هایی 
ایجاد کرده که در اغلب موارد به درماندگی هایی ختم شده اند که امروزه 
یا  ادیان  با واژه بحران شناخته می شوند:  بحران تروریسم، بحران جنگ 
تمدنها، بحران محیط زیست، بحران ایدز، بحران فقر و باالخره بحران حاشیه 
نشینی شهري که این آخري مستقیما در حوزه مدیریت شهري و توسعه قرار 

می گیرد.

حاشیه نشینی در حالی طی سالهاي اخیر افزایش چشمگیري داشته که بنا 
بر گفته کارشناسان و آگاهان نه تنها تاکنون هیچ برنامه خاصی از سوي دولت 
در این باره ارائه نشده است بلکه مسوالن و مدیران دولتی همواره باقرار دادن 
اراضی حاشیه اي شهرها در میان اراضی تحت پوشش شهرداري ها سعی در 

پاک کردن صورت مساله نیز داشته اند.
امکانات  حاشیه نشینی در شهرهاي بزرگ کشور  برابر کردن  عادالنه و 
دالیل زیادي از جمله تمرکز امکانات در شهرهاي بزرگ و توزیع ناعادالنه 
موقعیت هاي شغلی و ثروت دارد. این معضل از سالهاي پیش از انقالب و از 
زمان اجراي اصالحات ارضی در حکومت پهلوي آغازشد و پس از انقالب 
)دهقان،  داشت  اي  توجه  قابل  رشد  اخیر  در سال هاي  و  نیزادامه  اسالمی 
پیامدهای  و  چالش ها  دارای  نشینی  حاشیه  دیگر  سویی  1388:31-32(.از 
متعددی برای مدیریت شهری می باشد که در زیر به اختصار به آنها پرداخته 

می شود: 
درجه باالي ریسک و بی ثباتی محیط کسب و کار براي مدیران، تحمیل 
در  ناخواسته  تغییرات  تحمیل  سنگین،  و  نشده  بینی  پیش  هزینه هاي 
برنامه ریزي هاي کالن، توسعه آثار منفی زیست محیطی و عقب ماندن از 
توسعه پایدار، بالاستفاده ماندن بخشی از سرمایه گذاري هاي ناشی از ساخت 
و ساز به دلیل عدم وجود امکانات و تاسیسات زیربنایی، افزایش روند جذب 
در حاشیه هاي شهري علیرغم وجود معضالت انباشته قبلی، ضرورت ترجیح 
نظام توزیع متعادل بر رونق اقتصادي، انجام رشد اقتصادي به موازات توزیع 

غیر متمرکز آن( دهقان،1388: 25-1۹(.
بنابراین مشخص است که این معضل اجتماعی از بسیاری جهات مشکالت 
عدیده ای برای شهر و شهروندان به وجود می آورد که برخورد مناسب با 
آن می تواند راهگشای بسیاری از مسائل باشد. شاید تغییر دیدگاه و نگرش 
مدیران به این سمت که حاشیه نشینی همانند یکی از مشکالت اجتماعی در 
شهرهاست و در صورت برخورد مناسب با آن می توان آن را مدیریت نمود، 
بهترین راه حل ممکن باشد. از سوی دیگر راهکارهای دیگری نیز وجود دارد 
که مدیریت شهری می تواند با توسل به آنها و انجام بهینه آنها این جریان رو 

به رشد حاشیه نشینی را به حداقل ممکن برساند که عبارتند از: 
که  روستاها  در  اشتغال  فرصت های  ایجاد  و  روستاییان  درآمد  افزایش   -
منجر به جلوگیری از حرکت روستاییان به شهرها شده ) این امر را می توان 
با افزایش جاذبه در روستاها و فراهم کردن امکانات و عوامل رفاه در آنها 

فراهم کرد(.
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- مدیریت و برنامه ریزی راهبردی در هدایت توسعه شهری و منطقه ای 
- نگرش فضایی و سیستمی به برنامه ریزی شهری و منطقه ای 

- اجرای کارآمد سیستم های تنظیم بهینه رشد و پراکنش جمعیت 
- توجه و سرمایه گذاری با تاکید بر فعالیت های کشاورزی و دامداری جهت 

تمرکز زدایی و جلوگیری از قطبی شدن شهرها 
- تغییر نگرش در سیاست های کالن و استانداردگرا در طرح های توسعه 

و عمران شهری
- ایجاد راهکارهای کالبدی در هدایت توسعه شهری و روستایی با در نظر 
گرفتن توان و امکانات اجرایی و اقتصادی مدیریت محلی و ساکنان محالت 

شهر و روستا 
- تعریف سیاست های روشن در بخش مسکن شهری و روستایی 

- مدیریت یک پارچه در روند توسعه شهری و تعامل و مسئولیت پذیری 
کامل دستگاه های ذی ربط با یکدیگر

- توجه و الزام مدیران به برنامه های بلند مدت شهری و روستایی تدوین 
شده، توسط سازمان برنامه و بودجه و یا نهادهای باال دستی بدون اعمال نظر 

سلیقه ای مدیران در مقاطع مختلف 
- از بین بردن حباب کاذب قیمت زمین و مسکن در شهرها با توجه به 
وجود زمین مکفی جهت سکونت شهروندان ) در کشوری مانند ژاپن نبود 
زمین کافی منجر به باال رفتن قیمت مسکن شده که این امر در مورد ایران 

با توجه به وجود زمین کافی صدق نمی کند.(
- توجه و ترغیب بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری در بخش کشاورزی 
و دامداری در روستاها که موجب ایجاد اشتغال و به تبع آن باال رفتن انگیزه 

جهت سکونت در روستاییان می شود. 
الگوهای  سازی  بومی  و  اسالمی   – ایرانی  الگوهای  بر  تاکید  و  توجه   -
شهرسازی غربی مبتنی بر سبک و سیاق زندگی ایرانی و هویت بخشی و هم 

چنین هویت سازی بر مبنای موارد مذکور جهت زندگی شهروندی 
- کاهش شکاف طبقاتی و نزدیک کردن دهک های باال و پایین اقتصادی 

به یکدیگر 
- جلوگیری و مقابله با فروش و تصرف غیر قانونی زمین های متعلق به 
نهاد های دولتی و شبه دولتی همچون شهرداری، کمیته امداد امام خمینی، 
دیگر  و  طبیعی  منابع  و  زیست  محیط  از  حفاظت  سازمان  اوقاف،  سازمان 
نهاد های مشابه جهت جلوگیری از پایمال شدن حقوق و زمین های متعلق 

به مردم کشور 
سخن پایانی اینکه بهتر است با عزم و اراده ملی تمام نهادها و هماهنگی 
آنها با یکدیگر، یک برنامه ریزی میان مدت و حتی بلند مدت برای ریشه کن 
کردن معضل زاغه نشینی صورت گیرد. هم چنین با فرهنگ سازی و استفاده 
از الگوهای کشورهای مدرن با بومی کردن روشهای آنها برای زاغه زدایی و 
حرفه ای شدن آموزش مدیران  شهری و توانایی آنها برای تبدیل تهدیدها به 
فرصت در کشور، شرایط هرچه بهتر جهت تسریع برخورد با این مهم اتخاذ 

شود )منبع: نگارنده(. 
سکونتگاه هاي  با  مناسب  برخورد  جهت  شهري  مدیریت  استاندارد  مدل 

غیررسمي
نتایج استفاده از روش هاي مختلف در سراسر جهان منجر به ایجاد یک مدل 
جامع در راستاي ارائه یک برنامه کاربردي جهت ساماندهي اقدامات مدیریت 
شهري در برخورد با سکونتگاه هاي غیر رسمي و زاغه نشیني می باشد. در این 
روش مدیریت شهري باید با استفاده از مشارکت هاي مردمي، سازمان هاي 

دولتي، نهادهاي عمومي و مشارکت
ساکنان سکونتگاه هاي غیررسمي سه جریان اصلي “ اطالعات، اعتبارات و 

مصالح و امکانات مورد نیاز “را در بخش هاي زیر تامین نماید: 
توسعه اقتصادي - حکمراني خوب- بودجه شهري- محیط زیست شهري- 
ایجاد اشتغال و فقرزدایي.نکته قابل توجه این است که مدیران شهري نباید 
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هرگز از یاد ببرند که حاشیه نشیني داراي قدمتي تاریخي همزمان با پیدایش 
شهرهاست؛ پس جهت وضعیت آن و اجتناب از مضرات این معضل همواره 
باید با یک نگاه سیستمي برگرفته از مدیریت مطلوب شهري به برنامه ریزي 
مداوم بر پایه اطالعات روزآمد به بررسي و اقدام مناسب جهت پیشگیري از 

گسترش آنها در اطراف شهرها پرداخت )لطفی، 138۹:144 (.
راهکارهای مدیریت بحران در سکونتگاه های غیر رسمی 

شهری  نواحی  ترین  پست  جز  نشین  حاشیه  مناطق  که  این  به  توجه  با 
می باشند، امکانات و تسهیالت زیرساختی، فنی، عمرانی و بهداشتی در آنها 
بسیار پایین است. خانه های این مناطق عمدتا از مصالح ساختمانی کم دوام 
برابر بروز حوادثی چون سیل، زلزله و  اند که در  و بی ارزشی ساخته شده 
آتش سوزی، طوفان و... مقاومت بسیار اندکی دارند. در بعضی نواحی حاشیه 
نشین شاهد خانه هایی به شکل چادر یا آلونک هستیم که عمدتا از جنس 
پارچه، نایلون و برزنت هستند که جز مستعدترین مواد برای آتش گرفتن و 
بروز بحرانی چون آتش سوزی در این مناطق هستیم. این خانه ها در برابر 
بروز زلزله و سیل هیچ گونه مقاومتی نمی کنند، به همین جهت است که 
بیشترین میزان خسارت و مرگ و میر در جهان در در مقابل حوادث طبیعی در 
سکونتگاه های غیر رسمی رخ می دهد. به دلیل فقر مالی در این مناطق، توجه 
به مسائل بهداشتی بسیار اندک است. این امر زمینه بروز بسیاری از بیماری ها 
را در آنها فراهم می آورد. به عنوان مثال 17 درصد افراد منطقه زاغه نشین 
کیبرا واقع در نایروبی پایتخت کنیا دچار دیابت یا کم خونی اند. در این منطقه 
HIV دو برابر متوسط ملی است و اسهال اولین عامل مرگ کودکان زیر 5 
سال است. بسیاری از مناطق حاشیه نشین فاقد آب سالم و بهداشتی اند و 
سیستم های دفع زباله و فاضالب در آنها وجود ندارد که خود می تواند منشا 

.)2012 ،UN –HABITAT( بسیاری از بیماری ها شود
امداد رسانی و ارائه کمک به ساکنین این نواحی در زمان بروز بحران بسیار 
مشکل است؛ چرا که معموال بحران های صورت گرفته در این مناطق بسیار 
رسانی  امداد  مناطق  این  زیاد  معموال  و جمعیت  باشند  فراگیر می  و  وسیع 
به آنها را بسیار دشوار تر می کند.  این مناطق فاقد جاده ها، زیرساخت ها 
این  دیگر  هستند.  امدادی  نقلیه  وسایل  عبور  برای  مناسب  خیابان های  و 
استقرار  قبیل  از  مناطق  این  ایمن سازی  در جهت  اقداماتی  گونه  که هیچ 
ایستگاه های آتش نشانی و امدادی در آنها صورت نگرفته است. افراد این 
مناطق فاقد آگاهی و دانش الزم در خصوص بحران ها و شیوه های پیش 
گیری از آن هستند. این امر نیازمند توجه بیشتر سازمان های مسئول از جمله 
سازمان هالل احمر، سازمان صدا و سیما، وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی 

چنین  و هم  افراد  به  آموزش همگانی  پرورش جهت  و  آموزش  سازمان  و 
شهرداری ها جهت آموزش های حرفه ای از قبیل آتش نشانی، کمک های 
اولیه یا گروه دوام )داوطلب واکنش اضطراری محله ( توسط ستاد مدیریت 
بحران شهرداری منطقه و یا  سازمان هالل احمر برای تربیت افراد آموزش 

دیده جهت امداد و نجات در مواقع بروز بحران می باشد. 
 بر طبق آمار کشورهایی با بیش ترین ریسک تغییرات جوی مرتبط با فجایع 
جهانی از قبیل سیل در گزارشی در نوامبر 2012 شناسایی شدند که عبارتند 
 UN-(پاکستان، ال سالوادور و فیلیپین ،)به خصوص کامبودیا ( تایلند  از: 
HABITAT، 2013(.   شناسایی نقاط حادثه خیز در جلوگیری از بروز 
بحران بسیار مؤثر است. این امر نباید تنها در کشورهای مستعد بروز بحران 
مورد توجه قرار گیرد بلکه کلیه کشورها به خصوص کشورهای در حال توسعه 
که درگیر مسائل حاشیه نشینی و بحران های ناشی از آن هستند، باید نسبت 
به این امر توجه کافی مبذول دارند، چرا که جلوگیری و پیشگیری از بروز 
بحران راه کاری بسیار مطمئن تر و عقالنی تر نسبت به مقابله و درگیری با 
آن است. به طور کلی مدیریت بحران با استفاده از 4 ابزار پیشگیری، آماده 
سازی، مقابله و بازسازی به مقابله با بحران ها و حوادث طبیعی می پردازد. 
در زیر به ارائه این راه کارها و روش های انجام آن توسط مدیریت بحران 

می پردازیم.
راه کارهاي مدیریت بحران در سطح کالن

پیشگیری  
اسکان  براي  مناسب  موضعي  و  موضوعي  مقررات  و  قوانین  تصویب   .1

غیررسمي در ابعاد شناخت، مدیریت، مالیه، مالکیتي و مداخله
2.  ایجاد روشهاي مناسب براي توزیع عادالنه منابع و زیرساخت در مناطق 

کشور بر اساس پتانسیل هاي محلي
3.  سیاستهاي تمرکز زدایي در برنامه هاي کالن کشور

4.  شناسایي زمین هاي مستعد براي جذب جمعیت و اسکان غیررسمي و 
قاعده مند کردن آنها

براي  ریزي  برنامه  و  هدف  اقتصادي  احتمالي  گروه هاي  شناسایي   .5
توانمندسازي و مقتدرسازي

6. تقویت شهرهاي میاني و زمینه سازي براي جذب انساني
7.  ظرفیت سازي مدیریت شهري براي ایجاد توسعه پایدار و عدالت در 

توزیع منابع
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آماده سازی  
1.  ایجاد نهادهاي مشخص براي پیگیري و شناسایي مناطق مستعد براي 

پدیده اسکان غیررسمي
مقابله  

1. سیاستهاي انتظامي مناسب براي مقابله با ناامني در مناطق بحراني و 
جلوگیري از تشدید کاربري هاي خطرناک

2. انجام فرآیند هاي قضایي مناسب براي جلوگیري از توسعه ابعاد اجتماعي 
و کالبدي و اقتصادي این مناطق

3. تشکیل کمیته هاي بین سازماني براي تسریع در فرآیند مقابله
4. برخورد قاطع با ساخت و ساز هاي پیش رونده

بستر سازي هاي مناسب براي اتخاذ تصمیمات اقتضایي بر اساس  بازسازی  
موقعیت و مکان مفروض در جهت تخلیه و جایگزیني

مناطق )رویکرد مقابله شدید( یا توانمندسازي و مقتدرسازي )رویکرد پذیرش 
اسکان غیررسمي و رسمیت دادن( ساکنین موجود در جهت رشد و توسعه و 

بهبود مناطق آسیب دیده
راه کارهاي مدیریت بحران در سطح میاني

پیشگیری
1.  برنامه ریزي براي اصالح الگوهاي مصرف در سطح خانوار

2.  اتصال و ارتباط دوجانبه و سالم میان شهر و روستا
آماده سازی  

1. شناسایي دهک هاي ساکن در شهر که امکان پرتاب به سمت چنین 
مکان هایي را دارند و ارائه برنامه هاي مدیریتي

مقابله  
1.جذب مشارکت مردمي و ایجاد سرمایه اجتماعي براي مقابله با زمینه هاي 

جذب جمعیت پرتاب شده از شهر
بازسازی  

1. مداخله در بافت هاي اجتماعي منطقه براي بازگرداني تعادل اجتماعي 
)رویکرد پذیرش اسکان غیررسمي(

2.  اتخاذ روش هاي سختگیرانه در جهت کوچاندن ساکنین منطقه )رویکرد 
عدم پذیرش اسکان غیررسمي(

راه کارهاي مدیریت بحران در سطح خرد
پیشگیری 

1. تقویت و غني سازي فرهنگي در ابعاد شهرنشیني و اسکان
2. مداخله هوشمندانه در بافت هاي موجود براي عدم ورود به بحران کالبدي

3. عرضه مستمر زمین مناسب
4. ظرفیت سازي و توسعه افراد هدف

آماده سازی  
1. ارزیابي ابعاد سرمایه اجتماعي در منطقه و آماده سازي براي مداخله هاي 

احتمالي براي جلوگیري از بحران هاي اجتماعي و شورش هاي احتمالي
2. سرمایه گذاري هاي زیرساختي در ابعاد اجتماعي و کالبدي

مقابله 
1. ایجاد بسترهاي فرهنگي مناسب براي مقابله خودکار با تمرکز عوامل 

نامناسب در بافتهاي محلي) اقتصاد غیررسمي – جرم وجنایت(
بازسازی  

1. بازآفریني مکان هاي مذکور با محوریت قوانین شهرسازي و استفاده از 
ابعاد سرمایه اجتماعي و فرهنگ سازي مقدم بر ابعاد دیگر)رویکرد پذیرش 

اسکان غیررسمي( )شفیعا، 138۹: 6-4(.
جمع بندی و نتیجه گیری:

با توجه به مباحث مطر ح شده به نظر مي رسد مدیریت شهري در راستاي 
اجراي طرح هاي زیر مي تواند موجب کاهش حاشیه نشیني و کاهش تاثیرات 

منفي آن بر شهرها گردد: 
1- زمینه سازي قانوني و حقوقي: 

ویژه  و  متناسب  مدون،  جامع  قانون  فاقد  کشور  قوانین شهري  مجموعه 
برقراري  زمینه ساز  بتواند  که  است  شهري  بافت هاي  نوسازي  و  بهسازي 
اختیارات،تسهیالت و ساز و کارهاي ضروري و فراگیر براي این امر باشد.هر 
چند ضوابط و مقررات کالسیک همچون طرح هاي شهري وشهرسازي،اغلب 
ایجاد  ساز  زمینه  خود  ندارد...و  کانون ها  توسعه  و  رشد  روند  بر  تاثیري 
حرکت هاي سوداگرانه مي گردند.  اما وجود قوانین سطح باالي مملکتي با 

وجود ضمانت هاي اجرایي مناسب مي تواند بسترسازي خوبي را انجام دهد.
۲- تشکیل نهاد هاي بین سازماني: 

همکاري هاي بین سازمان ها و بخش هاي مختلفي که به نحوي متولي 



سال دوازدهم شماره 26 135

بخشي از نیازهاي این مناطق هستند مسیر عمومي رفع مشکالت این مناطق 
انتظامي،قضایي،شهرداري،امدادي  نمود.بخشهاي  خواهد  هموارسازي  را 
بخشهایي هستند که هماهنگي بیشتري را براي مدد رساني به مسائل این 

مناطق نیاز دارند. 
3- سرمایه گذاري بر پتانسیل هاي مردمي منطقه: 

حساب کردن افراد ساکن این مناطق به عنوان افرادي داراي حق و حقوق و 
استفاده از قابلیت هاي آنها،زمینه توسعه سرمایه اجتماعي و استفاده از اطمینان 

حاصله براي تسریع امور مي باشد.
4- تغییر نگرش مدیران شهري: 

مدیریت شهري به عنوان تمامي سازمان ها و نهاد ها و افرادي که در اداره 
در  که  ساکنیني  تمامي  به  نسبت  است  موظف  دارند  مؤثري  نقش  شهرها 
شهرها حاضر مي باشند مسئول بوده و براي بهبود کیفیت زندگي شهروندان 
تالش نماید.تغییر نگرش مدیران از رویکرد هاي عدم پذیرش و نادیده انگاري 
از  استفاده  براي  کارهایي  راه  ارائه  و  این سکونتگاه ها  ساکنین  پذیرش  به 
توانایي هاي محلي این سکونتگاه ها وسیله تجربه شده اي براي بهبود شرایط 

سکونتگاه هاي غیررسمي است.
5- داشتن نگاه کالن: 

ویژه  توجه  نیازمند  شرایط.  بهبود  براي  سیاستمداران  و  ریزان  برنامه 
کارشناسان.  نظر  بنابر  هستند.  اي  منطقه  و  ملي  برنامه هاي سطح  به  اي 
پاسخگویي  عدم  و  غلط  سیاست هاي  غیررسمي. محصول  سکونتگاه هاي 
به نیاز مسکن اقشار کم درآمد است. توجه به طرح هاي آمایش سرزمین و 
برنامه ریزي منطقه اي و منوط شدن برنامه هاي سطح پایین به برنامه هاي 
کالن، بستر مساعدي براي حل کلیدي مسئله اسکان غیررسمي خواهد بود.

مدیران شهري به عنوان نهادي محلي.در حد بهتر کردن شرایط اسکان و 
کیفیت زندگي ساکنین شهري مسئول است و حل مسئله اسکان غیررسمي 

نیازمند کمک هاي فرامحلي است )شفیعا،138۹:7(.
منابع: 

1- شفیعا، محمد علی؛ شفیعا، سعید و شفیعا، سپیده  »مدیریت بحران های 
احتمالی سکونتگاه های غیر رسمی کالنشهر تهران،  شناسایی، تحلیل، ارائه 
اردیبهشت  و مدیریت شهری،  مقاوم سازی  ملی  راهکار« سومین همایش 

.8-1 ،138۹
ابراهیم  و سرخ  زاده، مریم؛ رستم گورانی،  بیرانوند  براتعلی؛  2- خاکپور، 
راهکارهای  و  شهری  ناهنجاری های  رسمی،  غیر  »اسکان  کبری  کمال، 

 – علمی  فصلنامه  عباس«،  بندر  توحید  موردی: شهرک  نمونه  آن.  تعدیل 
یازدهم،  اهر، سال  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  پژوهشی فضای جغرافیایی، 

شماره 34، تابستان 13۹0، صفحات 156- 181
انتشارات سازمان جغرافیایی  3- کارگر، بهمن »حاشیه نشینی و امنیت« 

نیروهای مسلح، دوره شانزدهم، شماره 64،1387، 10-8 
4- صرافی، مظفر و محمدی، علی رضا »شکل گیری و گسترش اسکان 
غیر رسمی؛ علل، چالش ها و راهبردها، مطالعه موردی: محله ترانس در شهر 

زنجان« نشریه علوم زمین، شماره 11، 1384، 62-5۹.
ساماندهی  پشتوانه  محور:  اجتماع  سازی  علیرضا »ظرفیت  5- محمدی، 
سکونتگاه های غیررسمی« همایش ملی سکونتگاه های غیر رسمی: چالش ها 
– راهبردها ) با محوریت منطقه کالنشهری تهران، اسفند ماه 1388، دانشگاه 

آزاد اسالمی واحد شهر ری.
6- پور احمد، احمد؛ رهنمایی، محمد تقی؛ قرخلو، مهدی و اسکندری نوده، 
محمد »آسیب شناسی سیاست های دولت در ساماندهی اسکان غیر رسمی، 
نمونه موردی: محالت نای بند، شیر سوم و خواجه عطا، شهر بندر عباس«  
مجله مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای، سال دوم، شماره پنجم، 

تابستان 138۹، 41-2۹.
)زلزله و سیل(«  نواحی شهری  7- عبدالهی، مجید »مدیریت بحران در 
 ،13۹1 پنجم،  چاپ  کشور،  دهیاری های  و  شهرداری ها  سازمان  انتشارات 

.84-82
8- دهقان، مهدی »بررسی علل حاشیه نشینی و راه حل رفع تعارض با 
اصول شهرسازي« مجموعه مقاالت همایش حاشیه نشینی و اسکان غیر 

رسمی، 1388
بو  شب  وزیرپور،  و  فرداد  عدالتخواه،  مینو؛  میرزایی،  حیدر؛  لطفی،   -۹
»بحران حاشیه نشینی و سکونتگاه های غیر رسمی در مدیریت کالنشهرها و 
رهیافت های جهانی« فصلنامه علمی – پژوهشی جغرافیای انسانی، سال دوم، 

شماره دوم،بهار 145-138۹،135.
10-UN-HABITAT.(2012).The Challenge Of  Slumes. 6 Negative Im-
pacts Of  Slums. www.unhabitat.org.

11-UN-HABITAT.(2013). The Challenge Of  Slumes. Typhoon 
leaves Elderly More Vulnerable.www.unhabitat.org.



136سال دوازدهم شماره 26

بررسي نقش راهبردي مدیریت بحران زلزله در توسعه پایدار سکونتگاه هاي روستایي

چکیده
را  انسانی  های  دیگر سکونتگاه  زمان  هر  از  بیش  رویه  بی  و  رشد سریع 
در  جمعیت  حد  از  بیش  تراکم  است.  ساخته  روبه رو  طبیعی  سوانح  خطر  با 
بنایی و خدماتی  برخی نواحی شهری و روستایی، دارایی ها، تأسیسات زیر 
باعث آسیب پذیر شدن تعداد بسیاری از مردم گردیده است. معیارهای ضعیف 
ساختمانی و استفاده از مصالح نامرغوب و نبود تأسیسات زیربنایی در کلیه 

مناطق سکونتگاهی باعث تشدید آسیب پذیری می شود. همچنین عدم توجه 
به امر پیشگیری عامل و مانعی دیگر در راه توسعه پایدار کشورها می باشد.

به  پرداختن  و  زلزله  بحران  مدیریت  شناخت  بر   عالوه  پژوهش  این  در 
و  سوانح  از  پیشگری  برنامه  برای  جدید  رهیافتی  پایدار،  توسعه  چهارچوب 
و  پیشگیری  کاربردی جهت  پیشنهاداتی  نهایت  در  و  پایدار  توسعه  ایجاد  و 

برنامه ریزی ارائه می گردد.

 معصومه قرباني
دانشجوي دکتري جغرافیا و برنامه ریزي روستایي

ghorbani70@ut.ac.ir

 لیال توکلي 
کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزي شهري
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1. مقدمه 
به  انواع آسیبها و بالیا دست  با  تا کنون، همواره  آفرینش  آغاز  از  انسان 
وارد  به آن ها  فراواني  مالي  و  بابت آسیبهاي جاني  این  از  و  بوده  گریبان 
شده است. هیچ جایي از این کره خاکي را نمي توان نام برد که از بحرانها و 
حوادث گوناگون در امان بوده باشد. به همین دلیل جوامع مختلف پیوسته به 
دنبال کشف و ابداع راهحلهاي بوده و هستند، تا بتوانند آسیبهاي ناشي از 
حوادث غیر مترقبه را به گونهاي کنترل نموده یا به حداقل رسانند و در واقع 
حوادث و بحرانها را مدیریت نمایند )حسین عباسي، 2۹ : 1388 (. کشور ما 
ایران به علت وسعت موقعیت طبیعي و تنوع اقلیمي،  یکي از کشورهاي بالخیز 
دنیاست که از انواع بالیای طبیعی 31 نوع آن در ایران اتفاق می افتد و تنها 
در دهههاي گذشته بالیاي طبیعي خسارتي بالغ بر2157 میلیارد ریال به کشور 
وارد کرده است )دادور، 10:1388(. در این میان وضع روستاهاي کشور وخیمتر 
است. در سرزمیني به وسعت ایران، نزدیک به 68 هزار آبادي داراي سکنه 
پراکنده اند که به دلیل روابط تنگاتنگ با محیط طبیعي و توانهاي محدود در 
اختیار آن آسیبپذیري بیشتري نسبت به نقاط شهري دارند. امري که تنها با 

برنامهریزيهاي میات مدت و کوتاه مدت اتفاق می افتد.  
اگرچه در طي دهه هاي اخیر توجه به پدیده زلزله و شناخت و ارائه راه کارهاي 
اساسي براي مقابله با آن به عنوان چالشي جهاني در مقیاس کالن و خرد 
پذیرفته شده است، اما به خاطر طبیعت پیچیده این پدیده، تصمیم گیرندگان 
و  مشکالت  با  مذکور  مقوله  با  رویارویي  در  و  مختلف  سطوح  در  جوامع 
چالش هاي ساختاري مواجه اند. از این روي دست یافتن به نتایج مناسب براي 
تصمیم گیري بدون آگاهي یافتن و درگیر شدن با پیچیدگي هاي هنوان شده و 
به خدمت گیري علوم، فناوري ها، روش ها و مدل هاي جدید )مدیریت ریسک 

زلزله( عملي نخواهد بود )دالوریان و کمالیان، 1383،4(.
 انسان ها نسبت به حفظ و ادامه حیات خود حساس هستند لذا هرچه که 
حیات آنها را تهدید نماید خطر پنداشته و سعی در مقابله و اجتناب از عوارض 
آن دارند. از آنجا که انسان به علت دسترسی آسان به آب، دامنه کوهها، کنار 
رودخانه ها و اطراف گسل ها را برای زندگی برگزیده است خود را در معرض 
خطری طبیعی همچون زلزله قرار داده؛ به طوری که زمین شناسان شرایط 
این مناطق را از لحاظ زلزله خیزی نسبت به سایر نقاط بیشتر می دانند.در 
واقع بیشتر شهرهای بزرگ و قدیمی که مناطق پرجمعیت کشور را تشکیل 
می دهند شاهد وجود گسل ها در اطراف شهر خود هستند و این در حالی است 
که انسان ها نسبت به حفظ و ادامه حیات خود حساس هستند؛ لذا هرچه که 
حیات آنها را تهدید نماید خطر پنداشته و سعی در مقابله و اجتناب از عوارض 

آن دارند؛ این در حالی است که نزدیک به 20 درصد زلزله های دنیا به ایران 
مربوط می شود و ما هنوز شاهد گسترش شهرها بر روی گسل ها هستیم و 
این مساله ای است که عظیم بودن خسارت های زلزله را در کشورمان ایجاد 
می کند.آنچه اهمیت به این پدیده را در قرن گذشته بیشتر کرده عواملی چون 
افزایش تعداد شهرها در مناطق فعال لرزه گسترش شهر ها بر روی گسل ها 
افزایش تراکم جمعیت شهرها و افزایش کیفي و کمی تاسیسات و امکانات 
مختلف شهری است که همه باعث افزایش خسارت مالی و جانی می شوند. از 
طرفی دانش لرزه شناسی و مهندسی زلزله بشر را قادر ساخته اطالعات زلزله 
های گذشته را ثبت و به تجزیه و تحلیل دقیق تر آنها بپردازند.به هر صورت 
مادامی که عدم آسیب پذیری انسان جامعه و زیستگاهش در مقابل زلزله وجود 
دارد باید منتظر عواقب خسارت زا و بحران ساز بود. زلزله به خاطر تفاوتهایی 
که با سایر بالیای طبیعی دارد اهمیت بیشتری برای انسان پیدا می کند از 

جمله این که: 
- قدرت تخریب آن بسیار زیاد است و گاهی معادل ده ها بمب اتمی عمل 

می کند. 
- زمان وقوع آن کوتاه و در اکثر موارد کمتر از یک دقیقه است لذا امکان 

مقابله همزمان بسیار مشکل است. 
- حوزه تخریب زلزله زیاد است و تا ده ها و گاهی صدهاکیلومتر را متاثر 

می کند. 
از یک سال  به بیش  لرزه های آن گاهی  از خطر پس  ناشی  - تهدیدات 

می انجامد.
- پیش بینی وقوع آن با تقریب علمی بسیار مشکل و گاهی غیر قابل پیش 

بینی است.
آنچه که توجه به مدیریت بحران به ویژه نواحي روستایي را ضروري ميکند 
اثر  در  کشور  روستایي  نواحي  ساکنان  از  زیادي  تعداد  سالیانه  که  است  این 
از  تلفات جاني و مالي ميشوند. بسیاري  مخاطرات طبیعي دچار خسارات و 
این خسارات و تلفات با برنامهریزي و صرف هزینههاي اندک قابل پیشگیري 
ميباشند متأسفانه تالشهاي برنامهریزي شده کمتري در این خصوص در 
جغرافیایي  پراکنش  بطورکلي  است.  گرفته  صورت  کشور  روستایي  مناطق 
جمعیت روستایي در عرصههاي حادثهخیز، ایران را به کشوري شدیداً آسیبپذیر 
تبدیل نموده است.ساخت و سازهاي بيرویه شهري، مهاجرت روستاییان به 
فقدان  روستایي،  نقاط  مراتع  در  دام  بيرویه  چراي  خاک،  فرسایش  شهرها، 
امکانات، زیرساختها، تجهیزات و ابزارهاي الزم براي مقابله با انواع حوادث و 
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سوانح مترقبه و غیرمترقبه، ضرورت توجه به کنترل و مدیریت بحران در نقاط 
روستایي را دو چندان کرده است )وزارت کشور: 8:1385(. 

نظر به اینکه مدیریت بحران به طور اعم و مدیریت زلزله به طور اخص نقش 
بسیار مهمي در توسعه پایدار ایفا مي کند، لذا در این پژوهش سعي بر این است 
به بررسي این مسئله پرداخته شود که ضمن تشریح بحران و مدیریت بحران، 
مخاطرات زلزله، آسیب پذیري و پیامدهاي زلزله  را شناسایي و در نهایت راه 

کارهاي الزم ارائه گردد.

۲. مباني نظري
۲,1. بحران

   مفهوم مدیریت بحران که سالهاي اخیر بر سر زبانها افتاده است در 
ابداع شد.   مدیریت بحران در واقع به  مقابل مدیریت کالسیک سازمانها 
مجموعهاي از مهارتها یا فرایند تحقیقي گفته ميشود که در هنگام وقوع 
 .Longman مخاطرات غیر متعارف یا وضعیت مشکل به کار گرفته ميشود

.)2003:322

شکل )1(. وضعیت پراکنش گسل ها در کشور
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که  ميکند  اطالق  شیوهاي  یا  هنر  یا  عمل  به  را  بحران  مدیریت  تیهتار، 
یک سازمان را در حالت اضطراري و بحراني به حالت آرامش هدایت ميکند 

.) )2005:5 .Thietart
گیگلیوتي و رونالد (1۹۹1(،  مدیریت بحران را این چنین تعریف نموده اند: 
توانایي یک سازمان مقابله سریع، کارآمد و اثر بخش با یک موقعیت اضطراري 
با هدف کاهش تهدید سالمت و روان افراد، از دست دادن دارایيهاي شرکت 

و کاهش تأثیر منفي بر عملیات عادي سازمان ميباشد 
3. مدیریت بحران زلزله

به طور کلي، بحران عبارت است از عدم انطباق نیازها و منابع. اگر به عنوان 
مثال پوشاک یا مواد غذایي را در نظر بگیریم، در شرایط عادي سامانه هاي 
عرضه چنین نیازهایي، توانایي نیازهاي منطقه را دارند، ولي با وقوع زلزله و 
یا تخریب مسیرهاي ارتباطي، انبارها و پایانه هاي عرضه، مانند فروشگاه ها، 
توزیع چنین محصوالتي در عمل متوقف میگردد. در نتیجه تعادل بین عرضه 
و تقاضا بهم مي خورد. نکته قابل توجه در بحران هاي پس از زلزله، محلي 
و منطقه اي بودن این بحران ها مي باشد. برخي از بحران هایي که در ایران 
شاهد آن هستیم، تعریفي متفاوت با سایر کشورها دارد. براي مثال در کشوري 
مانند ایاالت متحده، به هنگام بروز زلزله، تمام افراد اقدام به خروج از محل 
آسیب دیده مي نمایند و این باعث مي شود تا جریان عمده ترافیک از محل 
ایران به  حادثه دیده به سمت خارج باشد. این در حالي است که در کشور 
دلیل برخي عوامل، همچون عدم وجود ایمني الزم و احساس نوع دوستي، 
نه تنها ساکنان آسیب دیده محل را ترک نمي کنند، بلکه شاهد ورود سیل 
بحران  تعریف  ترتیب،  بدین  منطقه مي شوند.  وارد  که  خودروهایي هستیم 
مسیرهاي ارتباطي عاملي است که باید با مطالعه شرایط حاکم بر کشور انجام 
پذیرد و نمي توان چنین تعاریفي را از کشورهاي دیگر وارد نمود. به عبارتی 
مدیریت بحران به سازوکارهاي اندیشیده اي گفته مي شود که پیش از بحران 
یا هنگام به وجود آمدن آن از سوي مقامات اجرایي اتخاذ و به مرحله اجرا 
درمي آید تا بدین طریق از مرحله بحراني با موفقیت رد شویم. تلقي عام از 
چنین مفهومي متوجه نقش دستگاه هاي اجرایي براي انجام چنین تدابیري 
است. نگاه مدیریت بحران تنها به مرحله مقابله و جبران خسارات یعني مرحله 
پس از وقوع حوادث و سوانح است اما نگاه مدیریت جامع بحران، فراگیرتر و 
عمیق تر است و بیشترین توجه و برنامه ریزي در این نگاه، معطوف به مراحل 
پیشگیري و آمادگي است. شاید عدم تعریف مناسب مدیریت بحران خود یکي 
این  براي  تعریف چارچوب عملکردي  راه  بر سر  مانعي  از عواملي است که 
مقوله است. به طور کلي مدیریت بحران با برنامه ریزي، سازماندهي، کنترل 

و انگیزش سر و کار دارد. مدیریت بحران به فعالیت هایي گفته مي شود که 
جهت حفظ جامعه، محیط و دارایي به چهار شیوه صورت میگیرد:

1. شیوه فراگیر و جامع
2. شیوه برخورد با تمامي خطرات

3. شیوه دروني بخشي و چند بخشي
حل  برای  سازنده،  مدیریت  که  اینجاست  واقع  در  آماده  جامعه  شیوه   .4
بحران ها وارد عمل می شود و با شناسایی و بررسی عوامل آسیب پذیر در 
کاهش ابعاد خسارات گام بر می دارد. مدیریت بحران زلزله قبل از وقوع آن 
آغاز می شود و اگر می شنویم و می بینیم که مشابه زلزله بم در ژاپن اتفاق 
می افتد اما تلفات آن از انگشتان دست فراتر نمی رود وخسارات به مراتب 
کمتری به بار می آورد دقیقابه دلیل مدیریت پیش از بحران است. مدیریت 

بحران ناشی از زلزله را به مراحل زیر تقسیم می کنند:
- پیش از بحران

- آغاز بحران
- حین بحران.

در طول قرن گذشته بیش از یک هزار زلزله مخرب در هفتاد کشور جهان به 
وقوع پیوسته و جان 1/3 میلیون نفر را گرفته است که خسارات مادي فراواني 
نیز به بار آورده اند. واقعیت هاي مذکور بیانگر این است که دنیاي کنوني و 
آینده دنیایي متفاوت از نظر تعداد و اندازه بحران ها خواهد بود. الزم به ذکر 
است که اکثریت این خسارات ها و تلفات در کشورهاي در حال توسعه رخ داده 
اند. از هر 153 زلزله مخربي که در دنیا اتفاق افتاده، 17/6 درصد آن مربوط 
سوانحي  چنین  اسالمي، 1375(.  انقالب  مسکن  )بنیاد  است  بوده  ایران  به 
در اغلب موارد تأثیرات مخربي بر سکونت گاه هاي انساني، اعم از شهري و 
روستایي باقي گذاشته اند و پیامدهاي آن ها در ابعاد مختلف )محیطي- کالبدي، 
اجتماعي-فرهنگي، اقتصادي، روان شناسي و بعضاً سیاسي ( براي چندین سال 
در عرصهاي مکاني-فضایي محسوس  غیر زنده  و  زنده  بر محیط  متمادي  
خواهد بود. به عنوان مثال زلزله 4/6 ریشتري که در ژانویه سال 2002 در 
استان قزوین در شمال غربي ایران اتفاق افتاد منجر به کشته شدن 1300 نفر 
گردید. حدود 120 روستا در قزوین کاماًل تخریب شدند و بیش از 25 هزار 

.)1 .2005 .Ghafory & Ashtyani( نفر خانه هایشان را از دست دادند
از  بدین ترتیب مي توان اذعان کرد که در فرآیندي تعاملي مجموعه اي 
عوامل اقتصادي اجتماعي و نهادي موجب افزایش آسیب پذیري جوامع انساني 
تاریخي نشان  پیشینه  زلزله مي شوند.  به ویژه سانحه  برابر سوانح طبیعي  در 
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مي دهد که تالش براي رفع چالش هاي یاد شده و کاهش آسیب هاي مختلف 
زلزله به عنوان چالش جهاني در میان حوادث طبیعي همواره حساسیت وی ژه اي 
داشته است. به گونه اي که طي دو دهه اخیر مدیریت مخاطرات در اولویت 
فعالیت هاي جوامع جهاني قرار گرفته است. سازمان ملل متحدد نیز دهه پایاني 
قرن بیستم را دهه بین المللي کاهش خطرهاي سوانح طبیعي نام گذاري کرد. 
محور اصلي کوشش هاي مجامع جهاني و نیز دستگاه هاي سیاست گذار ملي، 
ارائه چهارچوب هایي براي توجه به الزامات راهبردي کاهش تأثیرات بالیاي 
طبیعي در طرح هاي توسعه ملي و منطقه اي است. شایان ذکر است سند انتشار 
از سوي سازمان ملل متحد در کنفرانس هیوگو )2005( شکاف ها و  یافته 
چالش هاي موجود در زمینه کاهش تأثیرات بالیا را در پنج زمینه اساسي زیر 

معرفي کرده است: 
1. ساختاري، قانون گداري و سیاست گذاري.

2. شناسي خطرها، ارزیابي، پایش و اعالم خطر و هشدار زود هنگام.
3. مدیریت دانش و آموزش.

4. کاهش خطر اصلي.
5. آمادگي براي واکنش مؤثر و بازسازیي.

در ایران نیز تدوین برنامه ملي، چند جانبه و میان رشته اي کاهش ریسک 
زلزله چهار هدف اساسي زیر را پیگیري مي کند: 

1. افزایش دانش علمي مورد نیاز براي کاهش ریسک زلزله.
2. کاهش آسیب پذیري ساختارها و بهبود استانداردهاي ساخت.

3. افزایش آگاهي هاي عمومي از سانحه زلزله و ارتقاء بهبود فرهنگ کاهش 
خطر و 

با  متناسب  و  در خور  تکنولوژیک  رویکردهاي  به کارگیري  براي  تالش   .4
آسیب. کاهش  و  بازسازي سریع  برنامه هاي  و  توسعه طرح ها  نیز  و  محیط 

)5 .2000 .Ghafory-Ashtyani(

در مجموع مي توان گفت که در طي دهه هاي اخیر پدیده زلزله و شناخت و 
ارائه راهکارهاي اساسي براي مقابله با آن، به عنوان چالشي جهاني در مقیاس 
در  داخلي  به عنوان چالشي  نیز  و  اي و محلي(  )ملي-منطقه  کالن و خرد 
در  به ویژه  ریسک  مدیریت  همچون  مدیریتي،  جدید  روش هاي  چهارچوب 
مناطق روستایي مورد توجه قرار گرفته است. رویکرد مدیریت ریسک زلزله به 
خاطر داشتن مزایایي همچون نگاه میان رشته اي، کاربرد نظام مهندسي مبتني 
آسیب پذیري  کاهش  اساسي  مؤلفه هاي  به  توجه  و  معماري  راه حل هاي  بر 
آموزش  مکاني-فضاي،  آگاهي هاي  ارتقاي  چون  زلزله  سانحه  از  حاصل 
عمومي )رسمي-غیر رسمي(، دانش، مهارت، مشارکت، توانمندي نهادي و نیز 
ظرفیت تحمل یا تخفیف پذیري، رویکرد مناسبي براي کاهش آسیب پذیري در 

برابر ریسک زلزله قلمداد مي شود. 
ضرورت مدیریت بحران 

جامعه  یک  در  است.  حرکت  در  جهاني  دهکده  تشکیل  سوي  به  جهان 
جهاني به سر ميبریم کـه  اجزاي آن به وسیله یک سیستم بسیار پیچیده به 
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 کاهش ریسک زلزله.افزایش دانش علمی مورد نیاز برای  .1
 کاهش آسیب پذیری ساختارها و بهبود استانداردهای ساخت. .2
 افزایش آگاهی های عمومی از سانحه زلزله و ارتقاء بهبود فرهنگ کاهش خطر و  .3
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فیروزنژاد، 1395(
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هم مرتبط شدهاند. هنگامي که نفتکش غولپیکر در آالسکا دچار سانحه 
ميشود، یا زماني که در کارخانهاي در هند، گاز سمي نشت مـي کنـد،  و یـا    
سقوط ميکنـد  در همـان  لحظـه  مـردم  دنیـا  از ایـن » النگ ایلند « آنگاه 
که یک فروند هواپیما در خبرهاي ناگوار آگاه ميشوند و خبرها با سرعت نور به 
همه جا ميرسند. پس از چند دقیقه مردم در سراسر دنیا از این رویدادها آگاه 
مي شوند. رسانهها و مردم بيصبرانه در انتظار شنیدن واقعیتهـا  و خبرهاي 
دقیق و توضیحات الزم هستند. مسئولیت این اقدام، بر عهده کساني است 
که عملیات اثـر بخش مدیریت بحران را برنامهریزي و اجرا ميکنند. براي 
جلوگیري از شدت بحرانها، از بین نرفتن روابط و مصون ماندن سازمانها 
در مقابل تهدیدات و وقایع ناگوار، وجود مـدیریت بحـران   ضـروري  است.
طي  که  جهاني  آمارهاي  اساس  بر   .)1۹۹1  .Drabek & Hoetmer(
هفت تا هشت سـال  اخیـر منتشر شده است، کشور ما همواره بین پنجمین 
تا دهمین کشور حادثهخیز دنیا قرار داشته اسـت. بر اساس گزارشهاي منتشر 
شده در دو دهه گذشته نزدیک بـه 10 درصد از کل جمعیت ایران به نحوي در 
اثر حوادث و بالیاي طبیعي کشته شده اند، خسارت دیده اند یا آسیبدیدهاند 
و ایـن  عـدد، عدد قابل توجهي است. از بین 40 نوع حادثه شناخته شده در 
سطح جهان، متأسفانه 31  نوع آن در ایران احتمال وقوع دارد و مشخصاً سه 
سانحه، سیل، زلزله و خشکسالي بیشتر از سـایر  بالیـا  بـراي    کشور ما 

خسارت بار بوده است. بر اساس اظهارنظر پژوهشکده مهندسي زلزله، نزدیک 
به 83درصد  از جمعیت کشور ایران در مناطق با خطر نسبي زمین لرزه زیاد و 
خیليزیـاد قـرار دارنـد. طـي سال ۹0 سال گذشته، تقریباً بیش از  ۹0 زلزله 
مهم در ایران رخ داده است که قدرت 18مورد آن بین هفت  تا هشت ریشتر 
بوده است. در 30 سال گذشته، به طور میانگین هـر  سـه  سـال،  یـک  زلزلـه  

بـزرگ  داشتهایم. 
ویژگيهاي مدیریت بحران

 ميتوان ویژگيهاي مدیریت بحران را به شرح ذیل برشمرد
1. مشارکت داوطلبانه مردم را در امور آمادگي، مقابله با بحران و امدادرساني، 
و  تشویق  عاديسازي،   و  بازسازي  بحران،  و  طبیعي  بالیاي  اثرات  کاهش 

ترغیب ميکند
2. به توسعه عملیات مقابله بـا  بحـران  و آمـادگي  اهمیـت  مـي دهـد. 

3. فلسفهاي را که بیشتر بر پایه ارزش های رهبرانشان استوار است به کار 
می بندد 

و  )معمارزاده  شمارد  می  محترم  را  محلی  و  اجتماعی  سنن  و  آداب    .4
سرفرازی، 21:138۹(.
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 .Wilson( 5. به تناسب و اقتضا، کارها را به گونهاي نامتمرکز انجام می دهد
.)73 :1۹۹2

راهکارهایي در جهت رفع نارسایي مدیریت بحران در نواحي روستایي 
- عوامل موثر در داخل روستاها 

یکي از ارکان اصلي مدیریت بحران ناشي از سوانح است که از اهـداف  آن 
مـي تـوان  بـه  ارتقـاء  فرهنگ عمومي گروههاي کثیري از جوامع انساني 
بيبهره ميباشند،  با سوانح  مقابله  امکانات  از حداقل  که  )روستاییان(  کشور 
اشاره کرد، زیرا در مقایسه با ابعاد هنگفت خسارات جاني و مالي ناشـي  از 
بسیار  پرداخت  روستاییان  آموزشي  هزینه  عنوان  به  که  مبلغي  سوانح  بروز 
نـاچیز  اسـت.نحـوه  ارائـه  برنامههاي آموزشي مقابله با سوانح ميتواند به 

صورتهاي زیر باشد:      
1. حضوري: شرکت در کالسها، دورههاي آموزشي، بازدید صحرایي و...

2. غیرحضوري :از طریق صدا و سیما )فیلم هاي آموزشي، مستند، داستاني، 
تیزرهاي آموزشي و..(، کتب، حزوات )محسن زاده، 40۹:1381(.

- بیمه 
ایجاد پوشش بیمهاي در جنبههاي مختلف از جمله پوشش خدمات- درماني 
بیمه تضمین درآمد روستاییان و در  بیمه محصوالت کشاورزي،  روستاییان، 
بستر کالبدي روستاها نیز بیمههاي گوناگوني ازجمله بیمه آتشسوزي، زلزله، 

سرقت منازل و دیگر ابعاد پوشش بیمهاي تعریف ميشود.
- استفاده از دانش بومي براي کاهش آسیبهاي محیطي 

دانش بومي محصولي مرکب از مردم، زمان، و مکان است که از تجربیات 
تغییر  و  فناورانه  اجتماعي،  تغییرات  با  و  آمده  دسـت   بـه   مردم  محلي 
کاهش  در  ميتواند  بومي  دانش  ميشود.  متکاملتر  محیطي  زیست  شرایط 
باشـد،  مـثاًل   برابـر  بالیـاي  طبیعـي  مـوثر   آسیبپـذیري  مـردم  در 
روسـتاییان  و کشاورزان ایراني همواره به دنبال پیدا کردن راههاي متنوعي 
براي کاهش این بالیا و مقابله با آن ها بودهاند و به مرور زندگي خود را با 
آسیبهاي ناشي از این بالیا تطبیق دادهاند. برخي از اقداماتي که کشاورزان 
به منظور حفظ محصوالت خود در مقابل خشکسالي انجام ميدادهاند عبارتنـد  
از: احـداث  استخرهاي کوچک، اندود کردن جويها و نهرها که تا امروز هم 
بـه   روستایي کشـور   این سازوکارها  منـاطق،  در  عملیاتي  کاماًل  به شکلي 
نباتات شاهدي  کـار  گرفتـه  مـي شـوند، خاک رس، و کاشت عمیق بذر 
بر این مدعا هستند که دانش انباشته شده تاریخي در درون روستاهاي کشور 
هنوز هم قابل استفاده است و منبع تجربي مطمئني براي متخصصان مسائل 

روسـتایي  بـه شـمار   مـي رود )وزین،31:1386(.
- مشارکت روستاییان 

بحران  مدیریت  فازهاي  اجراي  براي  ارزشمندي  منابع  مردمي  گروههاي 
زمینه  و  دولت  گرانه  تسهیل  نقش   .)51:1383 هـواتمر،  و  )درایک  هستند 
آگاهانه  مشارکت  کنـار  در  آن  سـازانه   فرهنـگ   و   ترغیبـي  سازيهاي 
مردمي ميتواند به مناسبترین شکل ممکن به مقابله با عوارض و خطرات 

سـوانح    منتهي گردد )سعیدي،  6:1382(. 
- ایجاد مراکز ایمني در روستاها 

بـا   روستایي  مراکز  در  نجات  و  امداد  و  آتشنشاني  و  ایمني  مراکز  ایجاد 
به  مناسب  خدمات  ارایه  براي  کافي  امکانات  تـدارک   و  الزم  تجهیـزات  
هنگام بروز بالیاي طبیعي، از نیازهاي اساسي به شـمار  می رود)عبدالهی، 

.)44:1383
- ایجاد صندوقهاي همیاري سوانح    

اعتبـاري   ایجاد و تقویت توان مـالي  و  از این صندوقها به نوعي  هدف 
روسـتاییان  در بازسـازي  و مشارکت در اقدامات عمراني از سوي آن هاست. 
به  روستاییان  وابسـتگي   کـاهش   یکـي   هـا   صـندوق  این  مزایاي  از 
دستگاهها و برنامههاي دولتي به هنگام بازسازيهاي پـس  از سـوانح  اسـت  

)سـعیدي، 8:1382(.
- نقش دهیاريها در رابطه با مدیریت بحران در نواحي روستایي 

دهیاران بر اساس بندهاي 41 و31  شرح وظایف خود، به گونهاي در رفع 
خطـر  از روسـتاها  مسـئول  شناخته شده اند )معصوم،  15 :1382(. به طور 
کلي از  46 وظیفه دهیـاري هـا  در امـور  مختلـف  سـه وظیفه »همکاري 
با واحدهاي امدادرساني در هنگام وقـوع  حـوادث  و سـوانح  غیرمترقبـه  و 
بالیـاي طبیعي «، »تدابیر الزم براي حفظ روستا از خطر سیل و حریق« و  
»همکاري در جلوگیري از شـیوع بیماريهاي انساني و دامي واگیر مشترک 
در  روستاییان  توانمندسـازي  برنامـه    بـا  بیشتري  ارتباط  دام«   و  انسان 
مدیریت و مقابله با بحران طبیعي و انساني دارند )دفتـر  عمـران  و توسـعه 

روسـتایي   سازمان شهرداريها و دهیاريهاي کشور،   85:1386(.
- ضرورت توجه به مدیریت بحران در برنامههاي عمراني 

دولت در سطح ملي و محلي)جامعه شهري و روستایي( باید سیاست خود را 
در رابطه با سوانح مشخص کند. در غیر این صورت اقدامات مقابله با سوانح 
ناکافي و نامناسب خواهد بود )عبدالهي،31:1383(.   با توجه به این موضوع 
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سازماندهي  مقوله  در  دولت  براي  وظایفي  برنامه چهارم  ماده 26 الیحه  در 
مدیریت بحران قائل شده است که از آن جمله ميتوان به زمینهسازي تحقق 
برنامه ایمنسازي و مقاومسازي شهرها و روستاهاي کشور در مقابله با سوانح 

غیرمترقبه اشاره کرد.
- برنامه ریزی در راستای توسعه پایدار

در راستای برنامه ریزی توسعه باید تمامی مشکالت در بحران را در نظر 
گرفت، از سوانح گذشته درس هایی آموخت و نتایج مفید را به مردم ارائه داد.

ذیل  موارد  شامل  توسعه  ریزی  برنامه  و  پیشگیری  روش  راستا  این  در 
می گردد:

1. جمع آوری، تفسیر و ارزیابی اطالعات اصلی از محیط و خطرهای موجود: 
در این قسمت به توصیف فیزیکی طبیعی سکونگاه های شهری و روستایی 
از جمله جنبه های زمین شناسی، ژئوتکنیکی، آب و هوا و غیره پرداخت می 
محیط  ناپایداری  و  محدودیت ها  منابع،  تحلیل  به  فاز  این  همچنین  شود. 
طبیعی و تحلیل دور نمای طبیعی اشاره می کند. ارزیابی ظرفیت محیطی و 
محدودیت ها و موانع آن ها در راه توسعه و استفاده از زمین و شهرسازی بازده 

حاصله از تفسیر این فاز می باشد.
2. تحلیل عناصر در معرض خطر و آسیب پذیری:  تعیین نقاط مختلف در 
ارزیابی عوامل در معرض خطر. تحلیل  فاز شامل  این  سیستم های شهری 
آسیب پذیری یک شهر در برابر زلزله با توجه به مسائل زیر انجام می پذیرد: 
محیطی.  زیست  عوامل   -2 روستایی.  و  شهری  پذیری  آسیب  عوامل   -1
3- عوامل اجتماعی-فرهنگی.  4-  عوامل اقتصادی. 5- عوامل سازمانی/

مدیریتی  و 6- عوامل زیر ساختی..
بررسی  به  باید  سکونتگاهی  های  عرصه  پذیری  آسیب  پدیده  تحلیل  در 
وضعیت موجود این عرصه ها و کلیه عوامل آن در صورت وقوع یک سانحه 
اجتماعی توجه نمود و مسائلی از قبیل بررسی های محیط، سابقه لرزه خیزی 
منطقه، طبقه بندی زیر ساخت ها، بررسی های اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی 
در نظر گرفته شود. هدف این مرحله تعیین نقاط ضعف سیستم های شهری و 
روستایی در مواجه با سوانح، از بین رفتن عملکرد اصلی شهر و نابودی احتمالی 

دستگاه های تصمیم گیرنده می باشد.
3. ارزیابی خطر با توجه با سوانح آتی و برآورد هزینه های ناشی از سوانح: 
انسانی،  جنبه های  برآورد  شامل  سوانح  وقوع  از  ناشی  های  هزینه  برآورد 
اقتصادی، اجتماعی، محیطی و کالبدی سانحه می گردد. بدیهی است آگاهی 
از نقاط ضعف سیستم های شهری و روستایی و ارزیابی هزینه ها، شرط اساسی 

در راستای ایجاد روشی مناسب برای پیشگیری محسوب می گردد.
های  عرصه  در  زیست  محیط  براساس  مناسب  ساختارهای  تشکیل   .4
سکونتگاهی شهری و روستایی: ارائه راهکارها و پیشنهادات برای فعال سازی 
از  ناشی  و ضایعات  تأثیرات  راستای کاهش  در  و گسترش طرح ها  تحقیق 

سوانح احتماعی از سوی متخصصات از اهداف این مرحله می باشد.
5. بوجود آوردن سیستم ارتباطات همه جانبه میان مسئولین و مردم برای 
افزایش و  اتقاء سطح آگاهی های عموم: ساماندهی مذاکرات و توافق های 
الزم در خصوص برنامه ریزی شهری و روستایی، نشست و جلسات مداوم با 
برنامه ریزان شهری و وروستایی و مسئولین دولتی، سیاست گذاری و قانون 

13 
 

 
 (.1397همکاران،مأخذ: )ناطقي الهي و 

 نتيجه  گيري: .4
 و البرز ساختی زمین زون از هایبخش که شمالی یکرهنیم در خود قرارگیری موقعیت از تبعیت به ایران کشور

 یکی آن در حاکم اقلیمی شرایط و زمین بلندی و پستی وضعیت به توجه با و گیردمی بر در را ولکانیکی فالت و زاگرس
 فراوانی خسارات آمدن بار موجب اغلب متعدد هایلرزه زمین وقوع و شودمی محسوب کشورها خیزترین حادثه از

 و مدت کوتاه هایبرنامه در تواندمی واکنش، نوع به بسته زلزله تخریب قدرت و انرژی برابر در انسان العملعکس. شودمی
 گرفته نظر در زلزله وقوع از بعد و حین قبل، هایزمان برای باید نیز هابرنامه این از هرکدام. شود بندیتقسیم مدت بلند
 در زلزله با صحیح یمقابله آموزش به بیشتر مدت، کوتاه هایبرنامه در. گیرد انجام عملی اقدامات هاآن با متناسب و شده

 واگذار مردم آحاد تک تک به هامسئولیت بخش، این در. شودمی پرداخته هاانسان جان حفظ جهت ممکن زمان کمترین
 و آسیب از اندکی حمایت با که است افرادی سالمتی مسئول خود، سالمتی حفظ بر عالوه فرد هر ترتیب بدین و شودمی

 و ابنیه تخریب جانی، تلفات کاهش و پیشگیری جهت صحیح مدیریت مدت، بلند هایبرنامه در. یابندمی نجات مرگ
 از گیریبهره با باید مدت، کوتاه هایبرنامه هدایت و نظارت بر عالوه بخش این. دارند اساسی نقش مالی هایخسارت
 مضاعفی تالش متعارف، زمان در الزم همکاری یارائه و خیززلزله مناطق شناسایی به نسبت تخصصی هایگروه همکاری

 و ریزانبرنامه برای آنچه .است همگانی هایآموزش ها،فعالیت این ترینمحوری و فراگیرترین اولین، که. باشد داشته
 تأکید بلکه نیست؛ صرف "توسعه" یکلمه تنها گیرد، قرار اهمیت مورد باید راهبردی سیاستگذاران و هااستراتژیست

 بالیای مقابل در پذیریآسیب کاهش پایدار، یتوسعه کلیدی عنصر و است "پایدار یتوسعه" وصفی ترکیب بر مضاعف
 محیطی، و اجتماعی یتوسعه و رفاه زندگی، کیفیت ارتقاء پایدار، یتوسعه به نیل هایآرمان به توجه با. است طبیعی

 مختلف ابعاد در ریزیبرنامه و توسعه مباحث کانون در آن به نسبت پذیریآسیب و طبیعی مخاطرات که است الزم
 مخاطرات از حاصل سنگین خسارات به منجر عوامل و علل یابیریشه که چرا. گیرد قرار ایمنطقه و فرابخشی و بخشی

 در اولویتی و طبیعی هایبحران با مقابله و گیریپیش مناسب هایبرنامه تدوین و سیاستگذاری یپایه طبیعی،
 در آنها جامعه آمادگی میزان کشورها، توسعه مهم هایشاخص از یکی لذا. باشدمی راهبردی ریزیبرنامه و گیریتصمیم

 .است خیززلزله مناطق در لرزهزمین ویژه به طبیعی بالیای مختلف انواع برابر

تصميم گيري در 
خصوص برنامه هاي 
متوسط يا دراز مدت

ايجاد سيستم 
ارتباطات گروهي

تحليل خطر و ارزيابي 
هزينه ها

تحليل عناصر در 
معرض خطر آسيب 

پذيري

جمع آوري و تفسير 
اطالعات از خطرات 

طبيعي و محيطي

نمودار )3(. مراحل اصلي پیشگیري و برنامه ریزي مدیریت بحران زلزله در راستاي توسعه پایدار؛ مأخذ: )ناطقي الهي و همکاران،1397(.
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گذاری ملی و شهری، ایجاد ارتباط و آگاه سازی ساکنین این نواحی و تصمیم 
گیرندگان از اهداف اصلی این مرحله است.

6. انتخاب برنامه نهایی در رابطه با اقدامات و فعالیت های پیشگیری در 
قالب برنامه های متوسط یا دراز مدت توسط مسئولین شهری و روستایی: 
ایجاد چهارچوبی برای توافق در خصوص برنامه های پیشگیری میان مقامات 
منتخب، محققان، کارکنان فنی و نمایندگان ارگان ها و سازمان های اجتماعی 
باشد.  این مرحله می  اهداف  از جمله  به توسعه شهری و روستایی  متمایل 
تصمیم گیرندگان باید همگام با متخصصان و دست اندرکاران این حوزه به 
تبادل نظر در خصوص سیستم اجرایی برنامه ها پرداخته و نظریاتی همگرا 
تدوین نمایند. این امر در قالب یک فلوچارت عملیاتی بصورت کامل در نمودار 
)3( آورده شده است. روابط حاکم بین شش فاز تعریف شده در این نمودار 

مبسوط و نحوه دسترسی به آن ها در روند برنامه ریزی مشخص شده است.
4. نتیجه  گیری:

ایران به تبعیت از موقعیت قرارگیري خود در نیم کره ي شمالي که  کشور 
البرز و زاگرس و فالت ولکانیکي را در بر  از زون زمین ساختي  بخش هاي 
مي گیرد و با توجه به وضعیت پستي و بلندي زمین و شرایط اقلیمي حاکم در 
آن یکي از حادثه خیزترین کشورها محسوب مي شود و وقوع زمین لرزه هاي 
متعدد اغلب موجب بار آمدن خسارات فراواني مي شود. عکس العمل انسان در 
برابر انرژي و قدرت تخریب زلزله بسته به نوع واکنش، مي تواند در برنامه هاي 
کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم بندي  شود. هرکدام از این برنامه ها نیز باید براي 
زمان هاي قبل، حین و بعد از وقوع زلزله در نظر گرفته شده و متناسب با آن ها 
اقدامات عملي انجام گیرد. در برنامه هاي کوتاه مدت، بیشتر به آموزش مقابله ي 
صحیح با زلزله در کمترین زمان ممکن جهت حفظ جان انسان ها پرداخته 
واگذار مي شود  آحاد مردم  به تک تک  این بخش، مسئولیت ها  مي شود. در 
و بدین ترتیب هر فرد عالوه بر حفظ سالمتي خود، مسئول سالمتي افرادي 
است که با حمایت اندکي از آسیب و مرگ نجات مي یابند. در برنامه هاي بلند 
مدت، مدیریت صحیح جهت پیشگیري و کاهش تلفات جاني، تخریب ابنیه 
و خسارت هاي مالي نقش اساسي دارند. این بخش عالوه بر نظارت و هدایت 
تخصصي  گروه هاي  همکاري  از  بهره گیري  با  باید  مدت،  کوتاه  برنامه هاي 
نسبت به شناسایي مناطق زلزله خیز و ارائه ي همکاري الزم در زمان متعارف، 
این  محوري ترین  و  فراگیرترین  اولین،  که  باشد.  داشته  مضاعفي  تالش 
فعالیت ها، آموزش هاي همگاني است. آنچه براي برنامه ریزان و استراتژیست ها 
و سیاستگذاران راهبردي باید مورد اهمیت قرار گیرد، تنها کلمه ي »توسعه«  
صرف نیست؛ بلکه تأکید مضاعف بر ترکیب وصفي »توسعه ي پایدار« است 

و عنصر کلیدي توسعه ي پایدار، کاهش آسیب پذیري در مقابل بالیاي طبیعي 
است. با توجه به آرمان هاي نیل به توسعه ي پایدار، ارتقاء کیفیت زندگي، رفاه و 
توسعه ي اجتماعي و محیطي، الزم است که مخاطرات طبیعي و آسیب پذیري 
نسبت به آن در کانون مباحث توسعه و برنامه ریزي در ابعاد مختلف بخشي 
و فرابخشي و منطقه اي قرار گیرد. چرا که ریشه یابي علل و عوامل منجر به 
خسارات سنگین حاصل از مخاطرات طبیعي، پایه ي سیاستگذاري و تدوین 
در  اولویتي  و  بحران هاي طبیعي  با  مقابله  و  پیش گیري  مناسب  برنامه هاي 
تصمیم گیري و برنامه ریزي راهبردي مي باشد. لذا یکي از شاخص هاي مهم 
توسعه کشورها، میزان آمادگي جامعه آنها در برابر انواع مختلف بالیاي طبیعي 

بویژه زمین لرزه در مناطق زلزله خیز است.
توسعه  برنامه ي  در  دنیا  توسعه ي  حال  در  کشورهاي  اکثر  در  متأسفانه    
توجه کمتري به شرایط اضطراري و بحران ها مي شود. در کشور ما نیز غالبًا 
مرسوم است که برنامه ریزان توسعه و بحران جدا از هم کار کنند و همین 
امر باعث ناهماهنگي در امر برنامه ریزي توسعه و بحران شده است. در سند 
قوانین  حتي  و  توسعه  ساله ي  پنج  برنامه هاي  قوانین  ساله،   20 چشم انداز 
بودجه ي سنواتي، امر مدیریت بحران و کاهش اثرات بالیاي طبیعي مغفول 
مانده و آنگونه که شایسته ي آن است و درخور نقشي که در توسعه ي پایدار 
دارد، توجه نشده است. حتي در سند ملي توسعه ي آذربایجان شرقي در قسمت 
اقلیم سرد و  به پدیده ي  عمده ترین تنگناها و محدودیت هاي توسعه، صرفاً 
طوالني بودن دوره ي یخبندان اشاره شده و به 20 بلّیه ي طبیعي و بویژه زلزله 
که استان آذربایجان شرقي بدان مبتالست اهمیتي داده نشده است. در اسناد 
قدیمي توسعه نیز تنها در بخش موقعیت طبیعي استان، صرفاً نگاهي گذرا 
و غیراجرایي به گسل ها و خطرات ناشي از آن ها شده است. و این معضل، 

متأسفانه در نظریه ي پایه ي توسعه ي استان نیز مشاهده مي گردد.
تنها تعداد کمي از کشورهایي که داراي برنامه جامع مدیریت مخاطرات و 
بالیاي طبیعي هستند، در برنامه ي توسعه ي خود به فاز آمادگي توجه نموده اند و 
بیشتر توجهات به فاز مقابله در بحران ها معطوف شده است. اینک در عرصه ي 
بین المللي افزایش وقوع بالیاي مختلف طبیعي در دهه هاي اخیر و گسترش 
خسارات مالي و جاني ناشي از آنها باعث شده است که با نگاه آینده نگري 
بیشتري بویژه درکشورهاي اسالمي مورد توجه قرار گیرد. به همین دلیل است 

که برنامه ریزي مدیریت مخاطرات طبیعي تا این اندازه اهمیت یافته است.
آن نگاه اندکي نیز که در برنامه هاي توسعه ي کشوري و استاني به مسئله ي 
مدیریت بحران و کاهش آسیب پذیري در برابر مخاطره ي اصلي کشور یعني 
با  بطوریکه  فیزیکي« مي باشد،  نگرش »فني-  بر  مبتني  زلزله شده، عمدتا 
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تمرکز بر راه حل هاي فني- فیزیکي و مدیریتي، و محور قرار دادن »مقاومت 
ابعاد  از  خودامدادي«،  و  »آموزش  و  کنترل«  و  محافظت«،«فرماندهي  و 
اجتماعي- اقتصادي و سطوح مختلف آسیب پذیري افراد و گروههاي مختلف 
کاهش  برنامه هاي  و  کرده  غفلت  آسیب پذیر  و  پایین  قشر  بویژه  اجتماعي 
آسیب پذیري را با برنامه ها و راه حل هاي اجتماعي و اقتصادي نظیر کاهش 
فقر، ارتقاي سطح رفاه و دسترسي به منابع )شامل زمین و مسکن(، اشتغال و 
توزیع عادالنۀ درآمد و ثروت، و... یکپارچه  و همگام نکرده و به نگرش هاي 
»اجتماعي- اقتصادي«، و »ترکیبي« پرداخته نشده است. امروزه آسیب پذیري 
و کاهش بحران دچار تغییر نگرش هاي اساسي شده اند بطوریکه از تاکید بر 
واکنش اضطراري، ابعاد صرفاً فیزیکي - کالبدي و نگرش هاي فني و خطر 

محور فاصله گرفته و دیدي کل نگر، یکپارچه و توسعه اي یافته اند.
زلزله اصواًل ماهیتي پیچیده دارد و در شرایط کنوني خارج از کنترل انسان 
به نظر مي رسد. اما میزان آسیب پذیري نتیجه عملکرد عوامل انساني است، 
اثرات  آگاهي هاي عمومي خود عامل مهمي در کاهش  ارتقاي دانش و  لذا 
بالیاي طبیعي از جمله زلزله محسوب مي گردد. متأسفانه رفتارهاي گذشته 
و شاید بخشي از رفتارهاي کنوني که معطوف به امداد و کمک رساني پس 
از وقوع حادثه مي باشد، در سال هاي گذشته توفیق چنداني نیافته است. لذا 
به امر پیشگیري قبل از وقوع بالیا تغییر جهت و در استراتژي مدیریت جامع 
بحران، تاکتیک ها یا راهکارها به سوي آگاه سازي عمومي و تأکید بر اطالع 
رساني به مردم در راستاي اقدامات پیشگیرانه قبل از وقوع حوادث نابهنجار 
تغییر یافته است و این تغییر روش، خود از اهداف اساسي مدیریت خطرپذیري 

در دو دهه ي اخیر بوده است.
حفظ محیط، پیشگیری از صدمات ناشی از سوانح طبیعی و توسعه پایدار سه 
پاسخ اصلی در راستای حفظ ایمنی جوامع قرن 21 می باشد. رشد روزافزون 
جمعیت در برخی از نواحی سکونتگاهی باعث ایجاد شهرها و روستاهایی با 
این راستا، در نظر گرفتن مسائل  تراکم  بسیار زیاد جمعیت شده است. در 
به  باید  زلزله  همچون  طبیعی  سوانح  از  ناشی  احتمالی  خطرات  و  محیطی 
صورت جدی تر در دستور کار مسئولین قرار گیرد. روش پیشنهادی مدیریت 
سوانح طبیعی در قالب برنامه ریزی شهری  و روستایی می باشد. از طریق 
این برنامه ساختاری منسجم ارائه شده است که به ایجاد و هماهنگی میان 
متخصصان پیشگیری، سرویس های نجات و سایر بخش های محیط زیست 

توجه می نماید.
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ارزیابی فاکتورهاي افزایش دهنده ایمنی شهري
 در مقیاس خرد

 وحید بهرامی 
دکتری مهندسی معماری 
کارشناس معاونت پیشگیری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران

تندرستی، ایمنی و محیط زیست
HSE

چکیده 
ایمنی مفهومی است که میتواند در سطوح و بخشهاي گوناگون مورد مطالعه 
قرار گیرد و حیطه هاي متنوعی را در بر گیرد، مفهوم ایمنی در طیفی گسترده 
شامل همه محیط هاي مصنوع انسان ساز و یا غیر مصنوع با کاربري انسانی 
می شود. محیط هاي عمومی و فضاهاي شهري نیز جز فضاهایی میشوند که 
بررسی مفهوم ایمنی در آنان به خاطر ماهیت عمده مصرف کنندگان این گونه 
محیط ها که خانواده ها و کودکان میباشند بسیار مهم و ضروري میباشد. در 
برگیرنده خانواده ها  از مهمترین فضاهایی که در  محیط هاي شهري، یکی 
این  و  است  مقیاسی  و  حد  هر  در  بلوکهاي شهري  جداره  است  کودکان  و 

محیط هاي شهري در واقع محیط کار و فعالیت شهروندان شهر می شوند.

بحث فضاي ایمن شهري، از دغدغه هاي اصلی در حیطه HSE و مهندسی 
ایمنی است که بسیاري از اندیشمندان این رشته را به سوي خود جذب نموده 
و توجه آنان را به خود معطوف داشته است. در طول تاریخ، همواره تصور بشر 
و به تبع آن تعریف وي از فضا، ایمنی و فضاي ایمن شهري دچار تغییرات 
شگرفی گشته است. امروزه اساساً فضاي سبز شهري داراي ابعاد و نقش هاي 
اجتماعی، کارکردي، احساسی و عملکردي در سطح شهر است؛ هرچند هنوز 
هم عمده شناخت، تحلیل و طراحی فضاي ایمن سبز در شهرهاي کشور بیشتر 
با تأکید بر جنبه هاي صرفاً استاندارد شده و با تکیه بر مراجع استاندارد سازي 
غربی صورت می پذیرد و به محتواي بومی، اقلیمی و فرهنگی خود شهرها 
توان  می  امر  کارشناسان  نظرات  به  استناد  با  امروزه  شود.  می  توجه  کمتر 
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معیارهاي مختلفی را در زمینه چگونگی طراحی فضاهاي عمومی شهري به 
منظور افزایش ضریب ایمنی اینگونه فضاها مشخص کرد و آن هایی را که 
از جنبه هاي گوناگون اهمیت و ارجحیت بیشتري دارند متمایز و به طراحان و 

سازندگان اینگونه بناها تذکر داد. 
هدف از این نوشتار، تحقیق در مورد مفهوم ایمنی در جداره هاي شهري 
در مقیاس محلی و ارزیابی عوامل مؤثر در ایمنی فضاهاي باز شهري است.

پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردي-توسعه اي و روش تحقیق براي تبیین 
وضع موجود و یافتن پاسخی براي سوال تحقیق روشی توصیفی-تحلیلی است 
که به شناخت ساختارهاي اصلی ایمنی فضاهاي باز شهري منجر خواهد شد. 
پایلوت اماری شهر تهران است. در مرحله اول اطالعات پژوهش از طریق اسناد 
و گزارشات کتابخانه اي و هم چنین مشاهده، بررسی میدانی، فیش و تکمیل 
پرسشنامه گرد آوري گردیده است پس از جمع آوري و استخراج؛اطالعات 
پرسشنامه ها، به کمک نرم افزار spss در دو بخش توصیفی و استنباطی مورد 
پردازش قرار می گیرد. در این تحقیق چون متغییر ها گسسته هستند به صورت 
رتبه اي و طبقه بندي شده،تنظیم شده اند.همچنین از آزمون مجذور خی در 
قسمت استنباط آماري و ماهیت داده هاي جمع آوري شده استفاده شده است. 
در این مقاله نخست مفاهیم ایمنی در جداره هاي شهري از نقطه نظر ریشه 
شناسی واژه و تعاریف عملکردي مورد بحث قرار می گیرد و تعریف جامعی 
از آنها میشود. آنگاه مروري کلی بر ادبیات مرتبط با موضوع طراحی شهري و 
محلی ایمن و کیفیت هاي وابسته به آن ارائه خواهد شد و پرسش نامه و نتایج 
آماري استخراج شده در آن آمده اند سپس استنتاجات آماري کیفی نیز بنا بر 
روش علمی از آنها استخراج می شود، در انتها نیز به نتیجه گیري از موضوع 

بحث و ارائه پیشنهادات مرتبط با آن می پردازیم. 
هدف این مقاله شناخت متغییرهاي مؤثر در ایمنی جداره هاي درون شهري 
ظرفیت  و  توانایی  آنها،  تحقق  با  که  نحوي  به  است  محالت  مقیاس  در 
محیط هاي اجتماعی، در مقابله با بحران ها افزایش می یابد و سطح اعتماد 
شهروندان به مسئولین و امکانات شهري نیز افزایش پیدا میکند و شمار اخبار 
غم انگیزي که از حوادث غیر مترقبه اي که در سطح شهر گاه و بیگاه اتفاق 

می افتد کم می شود.
واژگان کلیدي: ایمنی، فضاهاي باز شهري، محالت شهري، خیابان ها، 

جداره هاي کارگاه هاي ساختمانی 

مقدمه 
بی گمان تعیین تمهیدات ایمنی براي جداره هاي شهري به ویژه خیابان هایی 
که توسط شهروندان پیاده در سطح شهر مورد استفاده قرار می گیرد بسیار مهم 
و امري اجتناب ناپذیر است. این امر مهم اجرایی نخواهد شد بجز در سایه 
مدیریت یکپارچه این فضاها و پیاده سازي الگوهاي MS-HSE بدست آماده 
از تحقیقات صورت گرفته بر روي جنبه هاي گوناگون طراحی چنین فضاهایی. 
فضاهاي ناایمن شهري معمواًل از دید عموم افراد پنهان میمانند و تنها در 
صورت بروز سانحه اي دردناک و یا استفاده غیر مجاز است که به چشم عموم 

شهروندان می آیند.
فرورفته  زمین هاي  هوایی،  پل هاي  زیرگذرها،  داخل  زیرپله هاي شهري، 
شده  رها  جداره هاي  ترمینال ها،  حاشیه  متروکه،  ساختمان هاي  گودها،  و 
بلوک هاي شهري، آب راهها، نور پردازي ها،جداره کارگاه هاي ساختمانی و 
معابر تازه ساز شهري و کارگاه هاي برچیده نشده شهرک هاي نوساز؛ مواردي 
از فضاهایی است که لزوم درج نکات و الگو هاي ایمن سازي در آنها اولویت 
دارد.فضاهاي رها شده در واقع بخش آسیپ پذیر ایمنی فضاهاي شهري ما 
را تشکیل میدهند که پرداختن به آنها و تدوین الگوهایی براي اصالح آنان از 
اهم وظایف مهندسان ایمنی، طراحان شهري و معماران است. از سویی دیگر 
با توجه به توسعه هر روزه شهر هاي کشور در تمامی جوانب ممکن و افزایش 
جمعیت و محدودیت منابع، شهر هاي ما روز به روز در مقابل سوانح و حوادث 

مستعد آسیب هاي شدیدتري می شوند. 
آسودگی  و  آرامش  موجب  کاربردي  بحث  در  شهري  فضاهاي  ایمنی 
خاطرشهروندان و وجود امنیت روانی در میان جامعه است و و بدیهی است که 
باید متذکر شد مسئوالن هر جامعه اي موظف هستند ایمنی رادر زمینه هاي 
شخصی، اقتصادي، سیاسی و قضایی براي جامعه و شهروندان خود فراهم کند. 
رویکرد اجتماعی و توجه به نظر شهروندان در ایمنی فضاهاي شهري، خود 
مستلزم بهره برداري از دانش بروز شده مهندسی ایمنی و مهندسی طراحی 
شهري است. عواملی که ایمنی شهري را از بین می برند و موجب تهدید و یا 
کاهش امنیت شهرهاي بزرگ میشوند، بسیارند و در طیفی از مقیاس کالن تا 
جزء ترین جزئیات تشکیل دهنده فضاهاي شهری قابل بررسی، آنالیز و اعمال 

نظر هستند1. 
می توان  را  محلی  مقیاس  در  شهري  فضاهاي  طراحی  در  ایمنی  مبحث 
قابل مالحظه دانست. اهمیتی  از نظر نظري واجد  از نظر عملی و هم  هم 

ایران در قالب  تجربه هاي اجراي ایمن سازي بافت هاي موجود شهري در 
برنامه و طرح هاي جامع صورت گرفته است و شایان ذکر است که برنامه هاي 
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مزبور در خلق محیط هاي شهري ایمن و مطلوب به علت انکه تنها نگاهی 
کلی و با رویکرد عمرانی به مسئله داشته اند و وارد جزئیات تشکیل دهنده 

فضاي باز محالت شهري نشده اند با توفیق چندانی روبه رو نبوده اند2.
از چالش هاي عمده  یکی  کنونی  در شرایط  ایمنی  بحران  دیگر  زبانی  به 
فضاهاي شهري ما است و بالطبع یکی از دغدغه هاي اساسی تصمیم سازان، 
تصمیم گیران، مجریان و استفاده کنندگان از محیط هاي شهریست. اما براي 
شناسایی عوامل مؤثر بر تعمین ایمنی فضاهاي شهري عالوه بر تعریف واژه 
فضاي شهري نیاز داریم تا مورد پژوهشی خود را به صورت کامل و با ذکر 
موارد تعریف کنیم انچه که پیرامون موضوع مقاله از شناخت فضاهاي شهري 
ایجاد شده توسط  در مقیاس محالت است معرفی محدودیت هاي مصنوع 
شهرسازان و معماران است که در طراحی کالبد فضا اعمال می شود. از جمله 
این محدودیتها شبکه راههاي شهري و معابر عبوري مخصوص سواره و پیاده 
است. در این پژوهش میادین و کلیه فضاهاي اجتماعات مردم در فضاهاي 
باز محلی نیز جزء تعریف ما از فضاهاي باز شهري در مقیاس محلی محسوب 

می شوند. 
دانست  راهکارهایی  و  اقدامات  از  میتوان سلسله اي  را  ایمنی  بیان مسئله 
که ساختارهاي مختلف فیزیکی، غیر فیزیکی و فردي را در مقابل حوادث 
میدهد. افزایش  مختلف  حوادث  برابر  در  را  آن ها  مقاومت  و  نموده  توانمند 
بنابرتعریف فوق ایمنی داراي دو جنبه است.الف.فیزیکی: ایمنی سازه ها،بناها، 
و ساختارها. ب:ایمنی غیر فیزیکی: آمادگی روانی و ذهنی فردي و اجتماعی 
را در بر میگیرد1 ]بر اساس نظر ترنر و همکاران]-ایمنی شهري، قرآیندي 
است که در آن سازمان اجتماعی شهر ظرفیت هاي الزم را با کسب مجموعه 
اي از باورها،هنجارها،انگیزه ها و نقش هاي اجتماعی و فنی جهت مقابله با 
مینماید2.  کسب  شهروندي  زندگی  تعامالت  طریق  از  طبیعی،  بحران هاي 
نیز حالتی است که در آن ارضاي احتیاجات و خواسته هاي  ایمنی  احساس 
فردي و اجتماعی افراد انجام و شخص در آن احساس ارزش، اطمینان خاطر 
و اعتماد به نفس نماید. کالبد شهر در بر گیرنده ظرفی است که مظروف آن 
فضاي درون شهري نامیده میشود و در این راستا حوزه یا قلمرو هاي عمومی 
شهر را میسازد.از دیدگاه معماري و شهرسازي فضاهاي عمومی را به عنوان 
مکان هایی باز و قابل دسترس عموم شهروندان،تعریف میکند و در حقیقت در 
تقابل با فضاهاي خصوصی که دسترسی به آن ها محدود و کنترل شده است 
قرار میگیرند 2به تعریفی دیگر، فضاي شهري به مفهوم صحنه اي است که 
فعالیت هاي عمومی زندگی شهري در آنها به وقوع می پیوندند3. خیابان ها، 
میادین و پارکهاي یک شهر نمونه اي از فضاهاي درون شهري مورد بحث 

ما هستند که فعالیت هاي انسانی را شکل می دهند.[ بحرینی1377و313  - 
])دکتر جهانشاه پاکزاد سه شاخصه را معرفی کننده فضاهاي شهري میداند 
که عبارتند از 1 -باز بودن فضا 2 -عمومی بودن فضا 3 -برقراري تعامالت 

اجتماعی در فضا(
در فضاهاي شهري در مقیاس محالت تشکیل دهنده آن احساس امنیت 
شهري در مقیاس محلی به این معناست که شهروندان بتوانند آزادانه جابه 
جا شوند، با فراغ خاطر با کودکان خود قدم بزنند و با همشهریان خود ارتباط 
یا  و  شهر  در  موجود  ادوات  و  لوازم  موانع،  سوي  از  آنکه  کنند.بدون  برقرار 
فعالیت هاي زیر ساختی و رو بنایی در حال انجام مورد تهدید قرار بگیرند. 
بنابراین احساس ایمنی و امنیت در یک جامعه به احساس روانی شهروندان 
از میزان در خطر بودن آنها در هنگام استفاده از فضاهاي عمومی باز شهري 
بر می گردد.نبود فرهنگ ایمنی در شهرها و بین مردم، مسئولین، مجریان و 
دستگاههاي اجرایی دولتی از مشکالت اساسی برنامه ریزي مهندسی ایمنی 
بوده و به عنوان یک مانع اجتماعی در برابر اجراي ضوابط و مقررات فرهنگ 

ایمنی محسوب می شود4.
سواالت پژوهش

 سوال اصلی پژوهش به صورت عام این گونه بیان خواهد شد:
میزان تأثیروجود خطرات بالقوه در المان هاي کاربردي )همچون پل هاي 
ایمنی در محالت  بر حس  تزئینی  یا  و  نورپردازي  المان هاي  و  پیاده(  عابر 
شهري کدام است؟ - در ادامه دو سوال فرعی زیر را میتوان مشتقی از سوال 

اصلی پژوهش در نظر گرفت.
و  پایی  بر  به  مربوط  ضوابط  مناسب  اجراي  و  اعمال  تأثیرعدم  میزان   .1
مدیریت ایمن کارگاه هاي ساختمانی به خصوص کارگاههاي پر خطر مرتبط 

با ساختمان هاي بلند مرتبه بر حس ایمنی در محالت شهري کدام است؟ 
2. میزان تأثیر خطرات گودبرداري هاي نامناسب درون بافت هاي پیوسته 
شهري و یا در مجاور معابر عبوري بر حس ایمنی موجود در محالت شهري 

کدام است؟ 
3. با توجه به اینکه متغییر هاي مورد نظر پژوهش کیفی بوده و داده هاي 
جمع آوري شده از مقیاس رتبه اي بر خوردار بوده اند.از آزمون ناپارامتري کاي 
اسکوئر براي پاسخ به سواالت استفاده شده است. پس از محاسبه این آزمون از 
طریق نرم افزار Spss چنانچه سطح معنی داري کوچکتر از.05 باشد می توان 
قضاوت کرد که به احتمال ۹5 %.در صد بین دو متغییر رابطه وجود دارد. در 
این صورت فرض صفر که بر عدم رابطه تاکید می کند رد می شود. اگر سطح 
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معنی داري محاسبه شده کوچکتر از 01 %. باشد در این صورت به احتمال 
۹۹%. بین دو متغییر رابطه وجود دارد.

روش شناسی پژوهش:
این پژوهش به منظور تعیین عوامل مؤثر بر ایمن سازي فضاهاي شهري 
انجام گردیده است.پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردي-توسعه اي و روش 
تحقیق براي تبیین وضع موجود و یافتن پاسخی براي سوال تحقیق روشی 
توصیفی-تحلیلی است که به شناخت ساختارهاي اصلی ایمنی فضاهاي باز 
شهري منجر خواهد شد. در وحله اول اطالعات پژوهش از طریق اسناد و 
گزارشات کتابخانه اي و هم چنین مشاهده، بررسی میدانی، فیش و تکمیل 
پرسشنامه گرد آوري گردیده است.جامعه آماري این تحقیق منتخبی از ساکنین 

شهر تهران با رعایت پراکندگی مناسب برای پژوهش میباشند.
با توجه به آن که جامعه آماري تحقیق شامل تعداد 1414 نفر هستند، و با 
توجه به فرمول زیر تعداد 124 به عنوان حجم نمونه محاسبه گردید )حدود 

یک درصد جامعه آماري( و پرسشنامه بین پاسخگویان توزیع گردید3. 

n= (t2 pqN) / [(N-1) d2+t2pq]
رابطه 1.تعداد حجم نمونه بوسیله فرمول نمونه گیري

 T - آماره استاندارد توزیع نرمال می باشد که در سطح اطمینان ۹5% برابر 
با 1.۹6 است.

N- حجم جامعه آماری است که نشان از تمام افراد جامعه آماری است.
P - احتمال موفقیت در انجام نمونه گیری و q احتمال شکست است.

 D- احتمال خطای اندازه گیری است که معموال بین 0.08 و 0.05 متغیر 
می باشد و محقق بسته به اینکه تمایل به انتخاب اندازه نمونه کم یا زیاد داشته 

باشد، مقدار d را تغییر می دهد.
ابتدا سواالتی بسته  به نحوي طراحی گردیده که در   سواالت پرسشنامه 
آمده است. سپس  عمل  به  پرسشنامه  پرکننده  افراد  عمومی  ویژگی هاي  از 
نظر  مورد  در محدوده  را  باز شهري  فضاهاي  ایمنی  نا  عوامل  نامه  پرسش 
را مورد پرسش قرار داده است و از افراد خواسته است تا نظرشان را در این 
زمینه مشخص کنند. پس از جمع آوري و استخراج؛اطالعات پرسش نامه ها، 
به کمک نرم افزار spss در دو بخش توصیفی و استنباطی مورد پردازش قرار 
می گیرد.در این تحقیق چون متغییر ها گسسته هستند به صورت رتبه اي و 

طبقه بندي شده،تنظیم شده اند. همچنین از آزمون مجذور خی در قسمت 
استنباط آماري و ماهیت داده هاي جمع آوري شده استفاده شده است. از نظر 
ویژگی هاي فردي داراي مشخصات زیر هستند. از نظر سنی اکثریت افراد در 
گروه سنی 20 تا 40 سال بوده اند که 66% درصد آمار را تشکیل میدهند بعد 
از آن مشارکت افراد 40 تا 60 سال بیشترین میزان را با 22/6% درصد داشته 
است.از نظر میزان حضور خانواده ها و افراد در فضاهاي شهري تعریف شده در 
پرسش نامه در طول هفته 66% در صد هر روز را اعالم کرده اند و 34% نیز 
هر دو روز یکبار را به عنوان حداقل حضور در فضاهاي شهري اعالم کرده اند. 

نتیجه
این است  نتایج جدول شماره یک حاصل می شود  از بررسی    آنچه که 
که وجود کارگاه هاي بی حفاظ درون شهري در اولویت اول تأثیر گذاري بر 
ایمنی شهري این منطقه قرار می گیرد و نبود راه هاي اضطراري و خطوط 
ویژه امدادي در سطح شهر تهران اولویت دوم تأثیر گذاري بر کاهش احساس 
ایمنی قرار دارد. میزان تأثیرعدم اعمال و اجراي مناسب ضوابط مربوط به بر 
پایی و مدیریت ایمن کارگاه هاي ساختمانی به خصوص کارگاههاي پر خطر 
مرتبط با ساختمان هاي بلند مرتبه و عدم اعمال و اجراي مناسب ضوابط مربوط 
به بر پایی و مدیریت ایمن کارگاه هاي ساختمانی به خصوص کارگاههاي پر 
خطر مرتبط با باز سازي بافت هاي فرسوده بر حس ایمنی آنچه که از بررسی 
جدول شماره دو حاصل می شود مؤثر ترین عوامل احساس نا ایمنی  شهری 
است. سایر موارد همچون نصب انواع وسایل متفرقه در بیرون پنجره ها از 
جمله کولرهاي سنگین آبی بدون تعریف استانداردي مناسب از بست و...براي 
اتصال ایمن آنها است و در اولویت دوم استفاده از مواد و وسایل بستی و کلیه 
اجناسی که غیر قابل استفاده ایمن در نماي ساختمان ها قرار دارد، همچنین در 
اولویت سوم ارتفاع گیري ساختمانهاي بلند مرتبه عمال بسیاري از واحدها را از 

دسترس خدمات مستقیم سازمان آتش نشانی قرار دارد.
بافت هاي  درون  نامناسب  تأثیر خطرات جداره هاي شهري  میزان  نظر  از 
پیوسته شهري و یا در مجاور معابر عبوري بر حس ایمنی در فضاي باز در 
اولویت اول مصاحبه شوندگان عدم وجود قوانین ایمنی منفک شده ایمنی بر 
اساس تمایزات بافت هاي شهري قرار دارد و در اولویت دوم عدم تدوین اصول 
ساختمانها جهت  نماهاي  به  الحاقی  عناصر  بست هاي  براي  ایمنی  ضوابط 
جلوگیري از سقوط مصالح الحاقی به نما همچون سنگ هاي سخت نما،میدهد 
و در اولویت سوم وجود لوازم ناایمن در پارک ها و فضاهاي گردشی از جمله 

کفپوشها، و وسایل پالستیکی سریع االشتعال قرار دارد. 
ناشی  با چاه کنی سنتی و سلسله خطرات  اول مصاحبه شوندگان  اولویت 



150سال دوازدهم شماره 26

جدول شماره یک: میزان تأثیرعدم اعمال و اجراي مناسب ضوابط مربوط به برپایی و مدیریت ایمن کارگاه هاي ساختمانی به خصوص کارگاه هاي پر خطر 
مرتبط با ساختمان هاي بلند مرتبه بر حس ایمنی

جدول شماره دو: میزان تأثیر خطرات گودبرداري هاي نامناسب درون بافت هاي پیوسته شهري و یا در مجاور معابر عبوري بر حس ایمنی
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از ریزش دیوارهاي چاه و گاز گرفتگی و در اولویت دوم عدم اطالع مناسب 
خطرات  امکان  و  گاز  و  آب  لوله هاي  زیرزمینی،  نقشه هاي  از  پیمانکاران 
بالقوه در صورت خاکبرداري ناآگاهانه و در اولویت سوم عدم رعایت ضوابط 

گودبرداري ایمن در سطح شهر تهران شناخته شد. 
پیشنهادات:

در قبال مسئله ایمنی وسایل نقلیه و مسائل شهرسازي و ترافیک
• در خصوص نبود راه هاي اضطراري و خطوط ویژه امدادي در بسیاري 
جامع  تحقیقاتی  رویکردهاي  نشدن  اجرایی  و  تهران  شهر  بخش هاي  از 
و  پژوهش هاي عمیق  به  نیاز  غیرعامل شهري  پدافند  در خصوص ضوابط 
دانشگاهی در رشته هاي مدیریت شهري و شهرسازي وجود دارد و این دو 

مسئله از چالش هاي اصلی کل شهر تهران محسوب می شود. 
• در خصوص معضل عدم فرهنگ سازي و آشنایی افراد با طریقه اطفا حریق 
در موارد جزیی قبل از رسیدن کارکنان آتش نشانی در صورت بروز تصادفات 
منجر به حریق می توان با فرهنگ سازي از سوي سازمان آتش نشانی و تعلیم 

آتش نشانان داوطلب معضل فوق را حل کرد
پایی و  بر  به  اعمال و اجراي مناسب ضوابط مربوط  در قبال مسئله عدم 
مدیریت ایمن کارگاه هاي ساختمانی به خصوص کارگاههاي پر خطر مرتبط 

با ساختمان هاي بلند مرتبه 

• در خصوص استفاده از مواد و وسایل بستی و کلیه اجناسی که غیر قابل 
استفاده ایمن در نماي ساختمان هاي بلند مرتبه است و عدم وجود استاندارد و 
ضوابط ایمنی و سازمان پیگیری کننده مشخص و نصب انواع وسایل متفرقه 
در بیرون پنجره ها از جمله کولرهاي سنگین آبی بدون تعریف استانداردي 
مناسب از بست و... تدوین ضوابط مورد نظر و طراحی جزئیات ایمن از یک سو 

و ملزم کردن ساختمان ها به اجراي ضوابط از مهمترین ضوابط است. 
• در خصوص نبود حریم ایمن کارگاه هاي ساختمانی بلند مرتبه که سبب 
نبود فضاي چرخش جرثقیل هاي بلند مرتبه در محوطه کارگاهی میشود که 
امکان بروز حادثه را در سطح خیابانها و ساختمانهاي کناري فراهم می کند و 
نبود قوانین مناسب براي تعیین نحوه استقرار جرثقیل هاي ایمنی بلند مرتبه و 
امکان باید اذعان کرد به واسطه حوادث متعدد پیش آمده در سطح شهر تهران 
نیاز است که بدانیم لزوم تدوین ضوابط اختصاصی و نظارت ویژه بر این بخش 

بسیار احساس می شود 
• خطرات گود برداري هاي نامناسب درون بافت هاي پیوسته شهري و یا 

در مجاور معابر عبوري
در قبال مسئله المان هاي موجود در سطحی و زیر سطحی شهر و فضاهاي 

سبز شهري 
• تدوین اصول ضوابط ایمنی براي بست هاي عناصر الحاقی به نماهاي 

جدول شماره سه: میزان تأثیروجود خطرات بالقوه در المان هاي کاربردي )همچون پل هاي عابر پیاده( و المان هاي نور پردازي و یا تزیینی بر حس ایمنی
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ساختمان ها جهت جلوگیري از سقوط مصالح الحاقی به نما همچون سنگ هاي 
سخت نما نیاز به الزام کارگاه هاي ساختمانی بر استفاده از دیتیل هاي الحاقی 

استاندارد معرفی شده به آنان است. 
• وجود لوازم ناایمن در پارک ها و فضاهاي گردشی از جمله کفپوشها، و 
در  حفاظ  بی  آبی  کانال هاي  و همچنین  سریع االشتعال  پالستیکی  وسایل 
سطح شهر تهران همچون کانال بلوار کشاورز که در صورت پر بودن از آب 
میتوانند خطرارت بلقوه اي را براي خردساالن فراهم کند و عدم وجود قوانین 
درون  خطرات  وجود  و  شهري  نماهاي  آب  نگهداري  براي  مناسب  اجرایی 
قابل  غیر  نرده حفاظ هاي  آمده وجود  پیش  ناگوار  به علت حوادث  شهري؛ 

صعود براي کودکان به شدت احساس می شود. 
• در خصوص چاه کنی سنتی و سلسله خطرات ناشی از ریزش دیوارهاي چاه 
و گاز گرفتگی و عدم رعایت ضوابط گودبرداري ایمن در شهر تهران مهمترین 
مسئله نظارت ضعیف بر کارگاههاي ساختمانی است که آنها را تشویق به عدم 

رعایت ضوابط می کند 

• در خصوص وجود دریچه هاي ناایمن شهري درون و یا عدم وجود دریچه 
بر روي چاهک ها و چاههاي فرعی در سطح شهر بازدید منظم و متناسب به 

صورت هفتگی و یا روزانه میتواند بر بهبود این عامل تأثیر گذار باشد.
 نتایج حاصل از بحث

 در پژوهش ارائه شده در این مقاله با هدف آنالیز مؤلفه هاي ارتقاء دهنده 
حس ایمنی در فضاهاي باز محلی، پس از انجام مطالعات و تحقیقات داخلی، 

این عوامل به چهار دسته کلی:
• ایمنی مربوط به ایمنی وسایل نقلیه و مسائل شهرسازي و ترافیک 

• عدم اعمال و اجراي مناسب ضوابط مربوط به بر پایی و مدیریت ایمن 
کارگاه هاي ساختمانی به خصوص کارگاه هاي پر خطر مرتبط با ساختمان هاي 

بلند مرتبه 
• خطرات گودبرداري هاي نامناسب درون بافت هاي پیوسته شهري و یا در 

مجاور معابر عبوري 
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• وجود خطرات بالقوه در المان هاي کاربردي )همچون پل هاي عابر پیاده( 
دریافت  بر  آنان  تأثیر  و  تقسیم شدند  تزیینی  یا  و  پردازي  نور  المان هاي  و 
احساس ایمنی شهروندان از فضاي باز محالتشان بررسی شد. سپس پرسش 
نامه شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقاء حس ایمنی در قضاهاي باز شهري میان 
شهروندان محالت تهران به عنوان نمونه توزیع شد و از آنان در خواست شد 
در صورت تمایل، پرسش نامه را تکمیل نمایند. بعد از آن پرسش نامه ها جمع 

آوري شد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 
از میان موارد در نظر گرفته شده براي پرسش از عامل اول )عدم اعمال و 
اجراي مناسب ضوابط مربوط به بر پایی و مدیریت ایمن کارگاه هاي ساختمانی 
به خصوص کارگاه هاي پر خطر مرتبط با ساختمان هاي بلند مرتبه( نصب 
انواع وسایل متفرقه در بیرون پنجره ها از جمله کولرهاي سنگین آبی بدون 
تعریف استانداردي مناسب از بست و... بیشترین تأثیر را بر ایجاد حس ناایمنی 
در میان شهروندان مناطق شهری تهران دارد و در رتبه دوم استفاده از مواد و 
وسایل بستی و کلیه اجناسی که غیر قابل استفاده ایمن در نماي ساختمان هاي 
بلند مرتبه است و عدم وجود استاندارد و ضوابط ایمنی و سازمان پیگیر کننده 
مشخص با میانگین 6.3 قرار دارد و در رتبه سوم نبود قوانین مناسب براي 
تعیین نحوه استقرار جرثقیل هاي ایمنی بلند مرتبه و امکان با میانگین رتبه 
5.3 قرار دارد و با توجه به ساخت و ساز هاي بلند مرتبه در لبه جنوبی منطقه 

)خیابان فاطمی( و لبه شمالی منطقه )لبه خیابان همت( قابل توجیح است. 
)خطرات  دوم  عامل  از  پرسش  براي  شده  گرفته  نظر  در  موارد  میان  از 
مجاور  در  یا  و  شهري  پیوسته  بافت هاي  درون  نامناسب  گودبرداري هاي 
معابر عبوري( عدم وجود قوانین ایمنی منفک شده ایمنی بر اساس تمایزات 
بافت هاي شهري با میانگین 6.3 در رتبه اول جاي دارد و عدم تدوین اصول 
ساختمانها جهت  نماهاي  به  الحاقی  عناصر  بست هاي  براي  ایمنی  ضوابط 
نما  سخت  سنگ هاي  همچون  نما  به  الحاقی  مصالح  سقوط  از  جلوگیري 
ناایمن  لوازم  وجود  سوم  رتبه  در  و  دارد  جاي  دوم  رتبه  در   2.3 میانگین  با 
پالستیکی  وسایل  و  کفپوشها،  جمله  از  گردشی  فضاهاي  و  پارک ها  در 

سریع االشتعال قرار دارد که میانگین رتبه 1.2 را کسب می کند.
)میزان  سوم  عامل  از  پرسش  براي  شده  گرفته  نظر  در  موارد  میان  از 
تأثیروجود خطرات بالقوه در المان هاي کاربردي )همچون پل هاي عابر پیاده( 
و المان هاي نور پردازي و یا تزیینی بر حس ایمنی( چاه کنی سنتی و سلسله 
خطرات ناشی از ریزش دیوارهاي چاه و گاز گرفتگی در رتبه اول با میانگین 
نقشه هاي  از  پیمانکاران  مناسب  اطالع  عدم  دوم  رتبه  در  و  دارد  قرار   3.4

زیرزمینی لوله هاي آب و گاز و امکان خطرات بالقوه در صورت خاکبرداري 
ناآگاهانه میانگین 16.4 کسب می کند. رتبه سوم نیز به عدم رعایت ضوابط 

گودبرداري ایمن در شهر تهران اختصاص می یابد. 
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نجات و امداد

کاربرد بالگرد 
 علي بهرامي*در امداد سوانح طبیعي

کارشناس ارشد آتش نشاني
مدرس و مربي سابق نجات  و امداد 

مقدمه:
به طورجدی عملکرد  که  است  و مصیبت بار  ناگهاني  رویداد  سانحه 1 یک 
جامعه و نظام اجتماعي را مختل می کند)1(. تلفات انساني، مادي و اقتصادي 
نظام  و  جامعه  به طورمعمول  می شود.  نیز  محیط زیست  آسیب  باعث  دارد، 
اجتماعي نمی توانند براي مقابله با سانحه از توانایي خود استفاده کنند. اگرچه 
اغلب به علت طبیعي ایجاد می شود، اما، سوانح می تواند ریشه انساني داشته 

باشد. از این نظر به دو گروه بزرگ سوانح طبیعي و سوانح انسان ساخت تقسیم 
می شود. سوانح طبیعي )بالیاي طبیعي(2،  رخدادهاي ناخوشایندي هستند که 
فرایندهاي طبیعي زمین باعث آن ها است. ازجمله این رخدادها، زمین لرزه، 
آبلرزه )سونامي(، سیل، توفان، توفند، خشک سالی، آتش سوزی جنگل و... را 

می توان نام برد.

  فرشید قاسملو
 کارشناس مرکز مطالعات برنامه ریزی شهري و روستایي سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي کشور 
و دبیر اجرایي فصلنامه فرهنگ ایمني
Farshid.1319@yahoo.com
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رخداد  از  پس  هستند.  مخرب  بدي  شکل  به  طبیعي  سوانح  از  بسیاري 
دام  دادن  دست  از  اموال،  به  آسیب  خسارت،  تلفات،  به  میزان  باالترین 
و... را باعث می شوند. یکي از بدترین سوانح طبیعي در 26 دسامبر 2004 
زمین لرزه ای  وقوع  آن هنگام  در  رخداد.  اقیانوس هند  در  )26 دي 1383( 
با بزرگي گشتاوري ۹/3 تا ۹/1 در بستر دریا در غرب سوماتراي اندونزي، 
 30 تا  آن  بلندي  که  آب،  امواج  شد.  باعث  را  قدرتمندي  )سونامي(  آبلرزه 
متر گزارش شده اند، ساحل 14 کشور منطقه را درنوردید، درنتیجه عالوه بر 

خسارت مالي بسیار باال، درمجموع مرگ 2278۹8 نفر را باعث شد)2(.
سوانح انسان ساخت3، در این نوع سوانح، انسان با فعالیت و اقدامات و یا 
برعکس با رفتار انفعالي به طور مستقیم باعث رخداد فجایع می شود. ازجمله 
سوانح استان ساخت می توان به جنگ، عملیات تروریستي، فجایع صنعتي، 

حوادث مربوط به  حمل ونقل مواد خطرناک و... اشاره کرد.
دریکی   1365 اردیبهشت   6 با  برابر   ،1۹86 آوریل   26 شنبه  روز  در 
سانحه  چرنوبیل  منطقه  در  واقع  سابق،  شوروي  اتمي  برق  نیروگاه های  از 
مصیبت باري رخداد. از یک روز قبل از وقوع سانحه، کارکنان نیروگاه با نادیده 
گرفتن مقررات ایمني، آزمایش خطرناکي را شروع کرده، به دنبال آن، طي 

شش خطاي مصیبت بار باعث یکي از بدترین حوادث نیروگاه اتمی شدند)3(.
بالگرد یا هلیکوپتر4، هواگردي است که بجاي بال ثابت، یک یا دو چرخانه 
)روتور(5 یا ملخ افقي بزرگ دارد. طراحي هوشمندانه این وسیله پرنده باعث 
شده تا بتواند بصورت عمودي پرواز و فرود نماید و یا در آسمان در یک نقطه 

ثابت بماند و...
بالگرد در دنیاي امروز از مهمترین و پراستفاده ترین وسایل حمل ونقل به 

شمار مي رود)4(. 
راه های  چنانچه  به ویژه  سانحه  مدیریت  عملیات  براي  سوانح  رخداد  با 
زمیني اعم از جاده یا راه آهن، به هر دلیل غیرقابل استفاده باشد، بالگرد نقش 

منحصربه فردی دارد.
از کتاب ها، مقاله ها، شبکه  با استفاده  در این مقاله، که به روش مروري 
پایگاه ها، تهیه شده است، نقش بالگرد در امداد سوانح طبیعي مورد بررسي 

قرارگرفته است.
کلیدواژه: سوانح طبیعي، زمین لرزه، بالگرد، امداد هوایي، آمبوالنس هوایي، 

نجات وامداد 
سوانح طبیعي، شناخت و آسیب شناسی:  دکتر عبدالهي در کتاب ارزشمند 
"مدیریت بحران در نواحي شهري" بالیاي طبیعي را چنین تعریف کرده 

است: 
"منشأ و علل ایجادکننده آن در طبیعت و رفتارهاي ناشي از واکنش و به 
فعلیت رسیدن برخي خطرات بالقوه طبیعي است. زلزله، سیل، آتش فشان، 
گردبادها، و 41 مورد حادثه شناخته شده دیگر در این دسته جاي می گیرند. 
اثر عمل طبیعت رخ می دهند و محصول فعالیت های  درواقع این بالیا در 

طبیعت است")5(.
وي اثرات عمومي بالیا را در دو گروه اثرات جاني و مالي دسته بندی نموده 
است، کشته شدگان، مجروحین و مفقودین در دسته اثرات جاني جاي گرفته اند.

وارده  آسیب  به طورکلی  و  تأسیسات، ساختمان ها  زیرساخت ها،  به  آسیب 
یا  اثرات مالي و  را  اقتصادي شهروندان  دارایی های همگاني و  اموال و  به 
)پیشین(.  بالیا می داند  بروز  از  ناشي  اقتصادي  و  مالي  تعبیري خسارت  به 
اما، بخش مهم دیگري از اثرات بالیا که به طورمعمول به آن کمتر پرداخته 
می شود را نیز از قلم نینداخته است. این، اثرات رواني – اجتماعي ناشي از 

رویارویي با بالیا است.
بر  شخص،  بر  مستقیم  براثر  عالوه  معلولیت ها  و  مصدومیت  "فوت، 
نزدیکان نیز اثر تبعي دارد و آن ها را دچار تألمات روحي و رواني می نماید. لذا 
مراقبت های مربوط به بهداشت رواني در بالیا نیز واجد اهمیت می گردد و این 
مهم در دانش فعلي مدیریت بحران از جایگاه ویژه ای بین متخصصان علوم 

اجتماعي و روان شناسی و بهداشت حرفه ای برخوردار است. )همان(
اختالل استرس پس از حادثه، که به کوتاهي در زبان التین پي.تي.اس.دي6 
خوانده می شود، یک اختالل جدي روان پزشکی است. درگذشته گمان بر این 
بود که تنها کهنه سربازان جنگ به این اختالل مبتال می شوند، اما، اکنون 
مشخص شد، که تجربه یک رویداد آسیب زا یا شاهد آن بودن، براي نمونه 

درگیر رخداد زمین لرزه بودن، می تواند به این اختالل منجر شود.
"نحوه رویارویي همه ی ما با این رویداد آسیب زا متفاوت است. بعضی ها 
از تجربه  بعد  اما بعضي دیگر  آثار زیان بار آن رنج نمی برند،  از  از هیچ یک 
کردن یا مشاهده یک رویداد آسیب زا، آن را با بازگشت به گذشته یا از طریق 
کابوس های تکراري شبانه، بارها و بارها و گاهي ماه ها و سال ها مجدداً تجربه 
می کنند" )6(. با مراجعه به پزشک و دریافت درمان های مناسب می توان این 

اختالل را مدیریت کرد.
دکتر زارع در کتاب گرانسنگ "مدیریت کاهش ریسک سوانح طبیعي" در 

تعریف سوانح طبیعي چنین آورده است: 
سوانح طبیعي )Natural Disasters( به رویدادهای ناگهاني مهم که 
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و  گفته می شود  زمین  فرآیندهاي  اثر  یا تحت  فرآیندهاي طبیعي  از  ناشي 
زمین لغزش،  آتش فشاني،  فوران های  خشک سالی،  زلزله،  سیل،  به  معمواًل 
طبیعي  سانحه  یک  می شود.  اطالق  )هاریکن(  توفند  بهمن،  سونامي، 
می تواند اثر مخرب اقتصادي مهمي برجاي گذارد و شدت این تخریب به 
برگشت پذیری )Resilience( یا قابلیت بازسازي مردم جامعه آسیب دیده 

بستگي دارد )7(

وي نیز براین باور است که بیش از چهل نوع سانحه طبیعي در سطح جهان 
ارزیابی های  اساس  بر  می شود،  متذکر  همچنین  است.  داده شده  تشخیص 
به عمل آمده، دستکم وقوع سی ودو نوع این سوانح طبیعي در کشور ما سابقه 

دارد )پیشین(.
جدول شماره یک سوانح طبیعي که در ایران سابقه رخداد دارند را نشان 

می دهد.

طوفان17سیل1

آلودگي آب و هوا و محیط زیست18 زلزله2

افات و بیماري هاي نباتي1۹سونامي3

خشکسالي20 نوسانات زمین4

 خودسوزي جنگل ها 21روانه هاي گلي 5

صاعقه ها 22زمین لغزش ها 6

خطرات ژئوترمال23ریزش هاي سطحي 7

ریزش هاي حوضه هاي آهکي24 فرسایش خاک8

 نشست هاي زمین در نواحي استخراج مواد معدني25سنگ ریزش ها۹

ریزش هاي زیردریایي26 نفوذ و پیشروي آب دریا10

لغزش هاي زیردریایي27 رسوب زدایي11

باتالق زایي28 دگرشکلي سواحل12

 آتشفشان2۹مرداب زایي13

خودسوزي میدان هاي زغالي 30 کویرزایي14

ریزگردها 31 انجماد و سرمازدگي15

طوفندها و پیچندها32 بهمن16

جدول 1: سوانح طبیعي که در ایران سابقه رخداد دارند )ماخذ شماره 7(
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سوانح طبیعي یک چالش جهاني است. بر اساس آمار موجود، در سال 2017 
تعداد 318 مورد سانحه طبیعي رخداِد است. ۹0 میلیون نفر در 122 کشور 

جهان تحت تأثیر این سوانح قرارگرفته اند )8(. 
سوانح مزبور ۹503 نفر کشته و 314 میلیارد دالر خسارت اقتصادي بجا 
از بالیاي طبیعي در سال  تأثیر بشر  این در حالي است که  گذاشته است. 
2017 بسیار کمتر از میانگین ده سال  گذشته بوده است. براي مثال فقط در 

زمین لرزه سال 2010 هایئتي 225570 نفر جان باختند. 
در سال 2015 زمین لرزه نپال 8831 نفر کشته داد. پي آمد توفان7 هایان 
در سال 2013 در کشور فیلیپین عالوه بر خسارت سنگین مالي، 7354 نفر 

کشته بود.
در میان انواع سوانح طبیعي، زمین لرزه یکي از مرگبارترین ها است. رخداد 
زمین لرزه غیرقابل پیش بینی است. در هر زمان و مکان امکان وقوع دارد و در 
عرض چند ثانیه می تواند تأثیرات ویرانگري داشته باشد. بسته به زمان وقوع، 
بزرگي، نوع ساخت وسازهای موجود در محیط حادثه و... بر جمعیت حاضر در 
محیط رخداد، تأثیرات گوناگوني می گذارد. از این نظر در مناطق زلزله خیز 
جهان، دولتمردان، مسئوالن مدیریت بحران و به طورکلی تمام افراد مجری 
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بدون مرگ بدون تلفات انسانی فقدان های مالی

نمودار شماره ۲- رخداد سوانح طبیعی در سال ۲017 بر اساس نوع سانحه
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در امور ایمني، مدیریت بحران و شرایط اضطراري نگران رخداد زمین لرزه 
هستند. در ادامه راجع به یکی از سوانح سهمگین مطالبی ارائه می شود.

که  شده  باعث  طبیعي  ویژگی های  ژاپن:  شرق  بزرگ  زمین لرزه 
مجمع الجزایر ژاپن در معرض انواع سوانح قرار گیرد. این کشور روي کمربند 
زلزله خیز اقیانوس آرام قرار دارد. به همین دلیل به طور متوسط، هر ده سال 
یک بار، زلزله ای به بزرگی 8 ریشتر و هرساله زلزله ای به بزرگی 7 ریشتر )10 
درصد کل زلزله های جهان( در این کشور اتفاق افتد. 77 آتش فشان که 10 
درصد آتش فشان هاي جهان است در ژاپن قرار دارد و به طور متوسط هرساله 
5 عدد از این آتش فشان ها فعال می شود. در فصل زمستان، اکثر نواحي ژاپن 
با بارش سنگین برف و سقوط بهمن های متعدد مواجه می شود. ژاپن در مسیر 
تندبادهاي موسمي آسیایي قرار دارد و به همین دلیل در معرض رگبار و توفان 
سهمگین است. تسونامي ]سونامي، آبلرزه[ درواقع یک واژه ژاپني است. این 
نکته می رساند که تسونامي ]آبلرزه[ بیش از هر جاي دیگر در ژاپن اتفاق افتاده 

و سواحل آن را در معرض خطر قرار می دهد. )3(
 46 و   14 ساعت   ،)138۹ اسفند   20(  2011 مارس   11 جمعه  روز  در 
دقیقه به وقت محلي)5 و 46 دقیقه به وقت جهاني( یک زلزله مگاتراست8 
زیردریایي۹ به بزرگی گشتاوري ۹ تا 1و۹ در عمق 2۹ کیلومتري )18 مایلي( 
با  به تقریب 70 کیلومتر )43 مایل(  آرام رخداد)۹( و مرکز10  اقیانوس  بستر 
شرق شبه جزیره اوشیک11 منطقه توهوکو12 فاصله داشت. از این نظر مناطق 
وسیعي از کرانه های شمال شرق کشور ژاپن تحت تأثیر این زلزله پرقدرت 

قرار گرفت. 
زلزله خرابی هایی را باعث شده بود، همچنین چند مورد  آتش سوزی در 
نقاط مختلف گزارش شده اما، سوانح دیگري درراه بود. نخستین خطر، آبلرزه 
)سونامي( بود. همان طور که در باال ذکر شد زلزله در بستر اقیانوس رخداد، در 
پي آن آبلرزه وحشتناکي شکل گرفت و در حال حرکت به مناطق پیراموني 

بود.
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ازآنجایی که ژاپن کشور لرزه خیزی است و از پیشگامان مدیریت سانحه در 
دنیاست، داراي طرح جامع و کاملي در پیشگیري سانحه است )7(. درس 
آموختن از سوانح و حوادث گذشته کلید موفقیت ژاپن در این آمادگي همه جانبه 
است. یکي از این سوانح در سال 1۹23 رخداد. در روز اول سپتامبر 1۹23، 
نزدیک ساعت 12 ظهر هنگامی که هزاران شهروند توکیو براي صرف ناهار 
آماده می شدند، زلزله وحشتناکي به بزرگي ۹و7 ریشتر توکیو و نواحي پیراموني 
آن را به لرزه درآورد. درنتیجه، در این شهر و نواحي پیراموني 128000 خانه 
بطورکامل ویران شد به 126000 ساختمان در مناطق شیزوکا، کاناگاوا، و چیبا 

868 خانه را بکلي ویران کرد.
اما متأسفانه این خسارت ها فقط یک روي سکه بوده درواقع فاجعه اصلي 
آتش سوزی شدیدي بود که بعد از زلزله رخداد )3( همچنان که اشاره شد، 
زلزله در نزدیکي ظهر اتفاق افتاد، درنتیجه با واژگون شدن اجاق های سنتي 
طبخ غذا حریق های متعددي ایجاد شد درنهایت در حدود 447000 ساختمان 
طعمه حریق شد و از مجموع نزدیک به 150000 کشته این زلزله نزدیک 
سانحه  این  )پیشین(.  باختند  جان  آتش سوزی  اثر  در  آن  نفر  به 140000 

وحشتناک به زلزله بزرگ کانتو13 مشهور است. 
پیش ازاین نیز ژاپن دچار زمین لرزه های مرگبار شده بود، اما، زلزله بزرگ 
در  زیست  براي  ساخت،  روشن  به خوبی  آن،  وخیم  آمدهاي  پي  و  کانتو 
سرزمین سانحه خیزي چون ژاپن، باید همزیستي با سوانح را آموخت. به بیان 

روشن تر، از سوانح قابل پیش بینی، پیشگیري کرد و براي رویارویي با سوانح 
غیرقابل پیش بینی، درنتیجه غیرقابل پیشگیري، باید در آمادگي کامل بود.

درنتیجه، اقدامات عملي گوناگوني صورت گرفت، براي نمونه در سال 1۹25 
و   )10( گردید  تأسیس  توکیو  دانشگاه  در  زمین لرزه  پژوهشی های  موسسه 
یا هرساله در اول ماه سپتامبر سالروز زلزله ویرانگر کانتو، رزمایش )مانور( 
سراسري رویارویي با زلزله در ژاپن صورت گرفت )این رزمایش تاکنون ادامه 
دارد(. قوانین و مقررات مختلف، ساختماني و 000 تدوین گردید. با رخداد هر 
زلزله، جنبه های مختلف آن به دقت بررسي شود. تا چنانچه به قوانین جدید و 
یا اصالح قوانین و مقررات قبلي موردنیاز است در اسرع وقت انجام گردد و...

یکي از این زمین لرزه های درس آموز، در 17 ژانویه 1۹۹5 در شهر کوبه ژاپن 
به وقوع پیوست. که البته، شرح آن از حوصله این مقاله خارج است. به هرحال 
88 سال پس از زلزله بزرگ کانتو، اکنون در سال 2011، هنگام رخداد زلزله 
بزرگ شرق ژاپن، این کشور پیشرفته ترین سامانه هشدار پیش هنگام درزمینه 
زمین لرزه و سونامي }آبلرزه{ را دارد و بالغ بر 1000 لرزه نگار در سراسر این 
نقاط  ازجمله  نقاط  به همه  را  است که می تواند هشدار  پراکنده شده  کشور 
آسیب پذیر نظیر راه آهن و مراکز تأسیسات همگاني برسانند و باعث کم کردن 
سرعت قطارهاي سریع السیر و قطع کردن خطوط گاز شدند. همچنین هشدار 

عمومي را از طریق تلویزیون، اینترنت و پیغام متني ارسال می کنند )7(

عکس1

عکس۲- فرودگاه سنداي )Sendi( و خسارت آبگرفتگي پس از 
برخورد آبلرزه
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به هر ترتیب در زمین لرزه اخیر مردم حاضر در مناطق در معرض خطر بر 
اساس آموزش های قبلي با عکس العمل صحیح و سریع ، در مناطق ساحلي 
گروه گروه به سرعت ولي بانظم کامل در حال حرکت به مناطق مرتفع تر بودند.
"تنها چند دقیقه پس از زلزله.. سونامي قدرتمند.. ساحل شمال شرق ژاپن 
را درنوردید. دیوار عظیمي از آب، به بلندي چندطبقه و با طول چندین کیلومتر 
به خشکي رسید و در مسیرش همه چیز و تقریباً همه کس را در خود غرق 

کرد" )پیشین(.
بر اساس آخرین گزارش آژانس های پلیس ژاپن این رخداد تعداد 158۹6 

نفر کشته، 6157 نفر زخمي و 2537 نفر مفقود داشت )۹(.
بسیاري را گمان بر این است که کاهش تعداد تلفات در سانحه ای چنین 
وخیم، برخورداري ژاپن از دو سامانه پیشرفته هشدار زلزله و هشدار آبلرزه 

بوده است.
به هر ترتیب شهرهاي بسیاري در مناطق ساحلي ژاپن دچار سیل شده و به 
زیرآب فرورفتند. پل ها شکسته و جاده ها غرق آب و مسدود شدند. از این نظر 

براي امدادرساني، 300 بالگرد به منطقه اعزام گشت.
اما، رخداد این آبلرزه وحشتناک نیز پایان ماجرا نبود، بلکه، سانحه سومي 
نیروگاه  اتمي  حادثه  از  ناشي  پرتوي،  بحران  این  بود.  وقوع  شرف  در  نیز 

فوکوشیمایک است.
حادثه اتمي فوکوشیمایک به مجموعه حوادثي گفته می شود که از تاریخ 11 
مارس 2011 در پي زلزله ۹ ریشتري و آبلرزه رخداد )۹( ژاپن کشوري است 
که 55 رآکتور هسته ای دارد )11( نیروگاه اتمي فوکوشیمایک، از 6 آکتور آب 
سبک و آب جوش BWR تشکیل شده است که با ظرفیت 4/7 گیگاوات 
توسط شرکت جنرال الکتریک در سال 1۹67 طراحي و تپ کو آن را اجرا 
کرد. راهبري این نیروگاه نیز از سال 1۹71 با شرکت تپکو بوده است )12( 
در زمان زمین لرزه رآکتورهاي 1،2،3 در حال فعالیت بودند و آکتور 4 خالي 
از سوخت بود و آکتورهاي 5 و 6 براي انجام تعمیرات دوره ای خاموش و 
سرد بودند با وقوع زلزله بقیه ی رآکتورها به طور خودکار خاموش شدند و 13 
ژنراتور دیزلي )دو ژنراتور براي هر یک از واحدهاي ا تا 5، سه ژنراتور براي 
واحد 6( شروع بکار کردند تا پمپ های آب را براي خنک کردن آکتورها به 

کار بیندازند )پیشین(.
الزم به ذکر است، در هنگام وقوع زلزله عالوه بر نیروگاه فوکوشیمایک، 11 

نیروگاه دیگر ژاپن نیز به طور خودکار خاموش و ایمن شدند.
محوطه نیروگاه اتمي فوکوشیما با یک سد دریایي محافظت می شد که 

می توانست با آبلرزه ای به ارتفاع هفت و نیم متر مقابله کند )۹( اما در حادثه 
اخیر هنگامی که آبلرزه به محوطه نیروگاه رسید، 14-15 متر ارتفاع داشت. 
بنابراین، سد در برابر آن حفاظتي نداشت. درنتیجه محوطه نیروگاه به طور 
به  برق همگي  تابلوهاي  و  اضطراري  ژنراتورهاي  در آب غرق شد.  کامل 
زیرآب رفتند. کار خنک کردن رآکتورها متوقف شد، سپس، دماي رآکتورها 

از حد مجاز باالتر رفت. 
و  اولین ساعات  در  رخداد  رآکتور شماره یک  در  انفجاري  مارس  در 12 
کامل  به طور  1و2و3  رآکتورهاي  که  شد  مشخص  حادثه  از  پس  روزهاي 
ذوب شده اند. روکش فلزي باالي ساختمان رآکتورهاي1و3و4 در اثر انفجار 
هیدروژني نابود شدند )12( اما مدیریت صحیح و علمي به همراه عزم ملي و 
فداکاري ملت ژاپن، این حادثه طبیعي را که می توانست یکي از بزرگ ترین 

سوانح هسته ای کل تاریخ را رقم بزند، مهار کرد )پیشین(
زمین لرزه 11 مارس 2011 توهوکو، قوی ترین زمین لرزه در ژاپن و چهارمین 

در جهان، از زمان آغاز ثبت شدن زلزله ها از 1۹00 م عنوان شده است )۹(.
نقشه شماره 1:  مناطق زلزله خیز جهان را که طي سال هاي 1۹00 تا 2017 

دچار زلزله شده اند را نشان می دهد. 
بالگرد وسیله ای است که در تمام مراحل پیشگیري و آمادگي، پاسخگویي 

وامدادرسانی و بهبود و بازسازي مدیریت بحران سوانح طبیعي کاربرد دارد.
بالگرد، پیشینه و نقش آن در امدادرسانی: 

بالگرد یا هلیکوپتر، هواگردي، موتوردار است که نیروي باالبر، و جلوبرنده 
آن به وسیله بال )ملخ( چرخنده ای که در باالي بدنه قرار دارد، تأمین می شود. 
بالگرد می تواند به شکل عمودي پرواز کرده و فرود آید. همچنین می تواند 
در همه جهت ها پرواز کرده و یا در هوا ثابت بماند. بال چرخنده بالگرد دو 
یا چند پره با سطح مقطعي شبیه بال هواپیما است )سطح مقطع ایروفویل(. 
نیروي باالبر و جلوبرنده با زاویه دادن به تیغه ها در هنگام چرخش آن ها تولید 
می شود )13( مخترع بالگرد، شکل اولیه آن را از هواچرخ )اتوژیرو(10  الهام 

گرفت.
بالگرد تک ملخ باید ملخ کوچکي هم روی دم خود داشته باشد تا با نیروي 
پیچش یا تمایل بدنه به چرخیدن در جهت مخالف ملخ اصلي مقابله کند. 
اما، در بالگردهاي دو ملِخ، از آنجائی که این دو ملخ در جهت مخالف هم 

می چرخند به این ملخ کوچک دم نیازي نیست.
لئوناردو داوینچي11 در قرن 16م امکان آن را توصیف کرده )13( در 1۹3۹ 
مفهوم  به  بالگرد  یک  ایگورسیکوسکي12  نام  به  تبار  روس  آمریکایي  یک 
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امروزي آن، به نام VS-300 تولید کرد)14( همان طور که در قبل اشاره 
شد، بالگرد کارهایي انجام می دهد، که هواپیما قادر به انجام آن نیست. به طور 
عمودي پرواز کرده یا فرود می آید. براي پرواز و فرود به باند نیاز ندارد. از پهنه 
کوچکي از زمین می تواند برخیزد و بر آن بنشیند. بالگرد می تواند به سمت 
عقب یا چپ و راست پرواز کند. همچنین می تواند دریک نقطه از آسمان، 
ثابت بماند. این توانایی ها باعث شد تا از همان بدو اختراع، بیشتر در دو زمینه 

بکار گرفته شود.
امور نظامي مانند؛ نقل وانتقال نیروهاي نظامي، اداوت و سالح های جنگي

امور عام المنفعه مانند؛ انتقال اشیاء بزرگ از محلي به محل دیگر، انتقال 
افراد به محل های دور از دسترس )مثل سکوهاي نفتي(، استفاده به عنوان 

آمبوالنس هوایي و شرکت در عملیات نجات وامداد.

هوایي  نقل وانتقال  براي  جامع  اصطالح  یک  هوایي13  پزشکي  خدمات 
مراکز  به  سوانح  و  حوادث  صحنه  از  مصدومین،  و  مجروحین  بیماران، 
انواع  از  استفاده  با  عملیات  این  هنگامی که  است.  بیمارستان ها  و  درماني 
خدمات  کارکنان  می گیرد،  صورت  بالگردها(،  و  هواگردها)هواپیماها 
نجات،  عملیات  یا حین  پزشکي، هم زمان  فوریت های  و  بیمارستاني  پیش 
مراقبت های حیاتي الزم را به مجروحین، مصدومین و بیماران اتفاقي اعمال 
می نماید)15(. به ویژه در حوادث و سوانحي که قربانیان حادثه با موارد شدیدتر 

تروما14 روبرو شده اند.
نوامبر 1۹18(،  ژوئیه 1۹14تا  اول)از  در جنگ جهاني  بار  نخستین  براي 
درماني  مراکز  به  مجروح  و  مصدوم  سربازان  جابجایي  براي  هواپیما 
مورداستفاده قرار گرفت. اّما، نقش ارزنده بالگرد در این گونه عملیات تخلیه 

نقشه شماره 1- مناطق زلزله خیز جهان که طی سال های 1900 تا ۲017 دچار زلزله شده اند

بزرگی
۹.0- 
8.0-8.۹
7.0-7.۹
6.0-6.۹
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مجروحین و مصدومین در جنگ کره )از 25 ژوئن 1۹50 تا 27 ژوئیه 1۹54( 
و جنگ ویتنام )از 1۹55 تا 30 آوریل1۹75( به اثبات رسید. رفته رفته توجه 
مسئوالن خدمات فوریت های پزشکي15 به استفاده از بالگرد )و هواپیما( براي 
امدادرسانی به قربانیان حوادث و سوانح، همچنین بیماران اتفاقي جلب گردید.

بدین ترتیب، خدمات فوریت های پزشکي غیرنظامی نیز به بالگرد )و هواپیما( 
ویژه مجهز شد. خدمات پزشکي هوایي آن چنان مؤثر است، که در بعضي 
مي رود.  بکار  نیز  اضطراري  غیر  پزشکي  مراقبت های  ارائه  براي  کشورها 
بدین شکل که ویزیت پزشکان عمومي، براي مناطق دورافتاده و سخت گذر 
به وسیله بالگرد خدمات پزشکي هوایي انجام می شود. نمونه ای از این خدمات 

در کشور استرالیا برقرار است.
آمبوالنس هوایي16؛ بالگردي است که مشابه آمبوالنس زمیني)خودرو 
آمبوالنس(، با وسایل، تجهیزات و داروهاي فوریت های پزشکي تجهیز شده 
است. در شرایطي که به علت دوري، سخت گذري یا مسدود بودن جاده ها، 
انتقال مصدومین به وسیله آمبوالنس زمیني مقدور نباشد، آمبوالنس هوایي 
بکار گرفته می شود. البته، براي مسیرهاي بسیار دور هواپیماي آمبوالنس بکار 
گرفته می شود. عکس شماره 4 نماي داخلي یک آمبوالنس هوایي و ابزار و 

تجهیزات پزشکي مربوطه را نشان می دهد.
بالگرد آتش نشان: در مورد بالگرد آتش نشان، می توان بالگرد کامان 
اچ-43 اي17 را به عنوان نخستین نام برد. این بالگرد در سال 1۹50 م به طور 
اختصاصي براي شرکت در عملیات اطفاي حریق و نجات )بخصوص هنگام 

سوانح هوایي( ساخته شد)16(.
نخستین پرواز آزمایشی این بالگرد در سال 1۹47 انجام گردید و از 1۹50 
به طور عملي بکار گرفته شد. تا آنکه در سال 1۹70، با نمونه های جدیدتر 
پیرامون  نجات  و  آتش نشان  بالگرد  به عنوان  ابتدا،  همان  از  شد.  جایگزین 
بالگرد سبک  به صورت  ویتنام  استفاده می شد. در جنگ  پایگاه های هوایي 

جستجو و نجات بکار رفت)16(.
بالگرد مزبور، چهار نفر خدمه داشت. شامل خلبان، کمک خلبان و دو نفر 
امدادگر. وسایل و تجهیزات آتش نشانی به صورت آویخته از بالگرد تا محل 
حادثه انتقال می یافت. در محل حادثه، بعد از قرار گرفتن تجهیزات آتش نشانی 
به روي زمین، به وسیله امدادگران براي سرکوب آتش بکار می رفت. اطفاي 
آتش سوزی  با  مبارزه  براي  آتش نشانی،  عملیات  از  گونه ای  هوایي  حریق 
جنگل است)15(. آتش سوزی جنگل از مواردي است که مقابله با آن بسیار 
مشکل است. زیرا، دربیشتر موارد به علت عدم وجود راه مناسب در منطقه 
حریق زده، استفاده از خودروها و تجهیزات سنگین آتش نشانی بسیار مشکل 
و حتي غیرممکن می گردد)18(. بنابراین براي مبارزه با آتش سوزی جنگل، 
از گونه های مختلف هواپیما و بالگرد به عنوان پشتیبان نیروهاي آتش نشانی 

عکس 5- بالگرد آتش نشان با مخزن نصبیعکس4- داخل آمبوالنس هوایی
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زمیني، استفاده می گردد. بالگردهاي اطفاي حریق جنگل خود به دو گروه 
عمده حمل کننده سطل، آویخته از بالگرد و یا مخزن دار تقسیم می شوند. 
بزرگ ترین بالگرد جهان میل مي-26 18 براي اطفاي حریق، از سطل آویخته 
به آن استفاده می کند)1۹(. وقوع آتش سوزی در جنگل ها، مراتع و بوته زارها از 
زیان بارترین آتش سوزی ها است. صدمه جبران ناپذیر به محیط زیست، اتالف 
حیوانات، صدمه به صنایع وابسته به جنگل، مانند صنایع چوب و کاغذسازی 
پیراموني، صدمه  به روستاها و شهرهاي  با گسترش آتش سوزی جنگل  و 
سنگین اقتصادي در اثر آسیب منازل، بناهاي مختلف، تأسیسات و تجهیزات 
شهري بدتر از همه، تلفات انساني ازجمله زیان های آتش سوزی جنگل است. 
به همین علت، آتش سوزی جنگل در ردیف یکي از سوانح و بالیاي طبیعي 
طبقه بندی شده است. ازجمله این فجایع می توان به آتش سوزی جنگل که طي 
تابستان 1386)2007 م( در کشور یونان رخداد و پس از به جا گذاشتن دستکم 
64 کشته و 5 میلیارد یورو خسارت مالي خاتمه یافت. اشاره نمود)20(.این 
کشور، در سال جاري خورشیدی )2018م( نیز با آتش سوزی فاجعه بار دیگري 
روبرو شد. منطقه ساحلي آتیکا در جوالي 2018 دچار آتش سوزی جنگل شد. 
این آتش سوزی نیز پس از به جا گذاشتن دستکم 77 کشته، 187 مجروح 
)ازجمله 23 کودک مجروح( و خسارت اقتصادي بسیار خاموش گردید)21(. 
در کشور ما نیز آتش سوزی جنگل بارها خسارت های زیادي ببار آورده است. 
رخداد یکي ازاین گونه سوانح در سال 1308 در استان گلستان، شهر بندر گز 
را در معرض خطر قرارداد و قصبه های مجاور را به آتش کشید. در ساعت 

4 بعدازظهر 24 اسفند 1308 جنگل هاي اطراف بندر گز دچار آتش سوزی 
می شود. در اثر وزش باد شدید شهر بندر گز در معرض خطر قرار می گیرد. در 
ساعت 7 بعدازظهر جهت وزش باد تغییریافته، درنتیجه خطر برطرف می گردد. 
اما، آتش،  در مناطق پیراموني عالوه بر آسیب جنگل،خانه ها، اموال و احشام 

ساکنین را نابود می کند، تلفات انساني زیاد گزارش شده است)22(.
از این نظر، آمادگي همه جانبه براي مقابله با آتش سوزی جنگل، ازجمله در 
اختیار داشتن ادوات مربوط به آتش نشانی هوایي بسیار بااهمیت است. نکته 
بعدي مناسب سازی این گونه ادوات براي مقابله سریع و قاطع با آتش سوزی 
شهري و صنعتي است. امري که به آن پرداخته شده ولي هنوز به نتیجه قطعي 
خاموش  ویژه  بالگرد  ژاپن  در  سال 1۹۹6م  در  نمونه،  براي  است.  نرسیده 
کردن آتش اماکن و محل هایي که دسترسي به آن ها به کمک تجهیزات 
تجهیزات  تولیدکنندگان  از  شد)3(.یکي  آزمایش  نیست،  امکان پذیر  زمیني 
نصبي آتش نشانی براي بالگرد، تجهیزاتي را به منظور مبارزه با آتش سوزی 
ساختمان هاي بلندمرتبه عرضه کرده است.)شکل شماره 7( اما، کارایی مفید 
این تجهیزات در مورد آتش سوزی های شهري هنوز در میدان عمل به اثبات 

نرسیده است. 
بالگرد جستجو و نجات: جستجو و نجات ارائه کمک به افرادي است 
که در شرایط اضطراري یا خطر حتمي قرار دارند)20( همچنان که در قبل 
در مورد بالگرد توضیح داده شد، "بالگرد می تواند در هر نقطه ای از هوا و 
به هر مدت که الزم باشد بایستد، به جلو، طرفین و یا به عقب پرواز نماید. 
همچنین بدون نیاز به باند پرواز از هر نقطه ای به پرواز درآید )به تقریب( در 
هر مکاني حتي بر روي ارتفاعات کوهستاني نیز به زمین بنشیند...چنانچه به 
کفشک های مخصوص نشستن روي برف مجهز شود، به خوبی بر روي برف 
به زمین می نشیند و حتي با نصب بالشتک های هوایي می تواند روي آب نیز 
عمل نشستن انجام دهد...")23( این توانایی هاي منحصربه فرد، بالگرد را به 
یک وسیله آرماني براي عملیات امداد نجات به افرادي که در شرایط وخیم 

اضطراري قرار دارند، بدل کرده است.
در تاریخ 8 آذر 1324 )2۹ نوامبر1۹45( یک فروند بالگرد سیکورسکي آر-5 1۹ نخستین 
انجام داد. درآن عملیات،  تاریخ را  عملیات جستجو و نجات غیرنظامي در 
خلبان بالگرد درحالی که در اتاقک خلبان قرار داشت، توانست با استفاده از 
یک باالبر پیشرفته20، 5 نفر خدمه سرگردان یک دوبه نفت کش را قبل از 
غرق شدن نفت کش نجات دهد)Ibid (. عکس شماره 8 تصویر این عملیات 
و عکس شماره ۹، یک فروند بالگرد سیکورسکي آر-5،  و عکس شماره  10  

باالبر جستجو و نجات امروزي را نشان می دهد. 

عکس 6- بالگرد آتش نشان با مخزن آویخته
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جستجو و نجات محیط های آبي)جستجو و نجات دریایي(، جستجو و نجات 
برف و یخ، جستجو و نجات بین المللی، امداد و نجات میدان ها جنگي)21(، در 

تمام گروه های باال، بالگرد یکي از ادوات اصلي محسوب می شود.
بالگرد و چالش های امداد سوانح طبیعي: 

با رخداد سوانح طبیعي، قطع ارتباط زمیني، اعم از انسداد جاده ها، راه ها یا 
آسیب راه آهن، یک چالش اساسي است. رانش23، سیل، توفان، توفند24، سقوط 
بهمن، بارش برف و توفان سرما و... در بیشتر موارد با قطع ارتباطات زمیني 

همراه است.
سال  در  گیالن  و  زنجان  استان های  دلخراش  زمین لرزه  در  نمونه  براي 

عکس 7- بالگرد آتش نشای ویژه آتش سوزی ساختمان های 
بلندمرتبه)کارایی آن هنوز در میدان عمل ثابت نشده است.(

عکس 8- نخستین عملیات جستجو و نجات غیرنظامي
۲9 نوامبر1945، بالگرد سیکورسکي آر-5

عکس 10- باالبر

عکس 9- بالگرد سیکورسکي آر-5

امداد و نجات21 و یا جستجو و نجات22 بر اساس گستره ای که عملیات در آن 
انجام می شود، به گونه ای هاي زیر تقسیم می گردد.

جستجو و نجات شهري، جستجو و نجات کوهستان، جستجو و نجات جاده ای، 
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6۹ کلیه راه های ارتباطي زمیني به مدت 24 ساعت به علت ریزش کوه و 
وجود شکاف های عمیق در سطح جاده ها بسته بود و تنها وسیله ارتباطي که 

مورداستفاده قرار گرفت، بالگرد بود )22(.
براي  نپال،  کشور   )13۹4 اردیبهشت   5(  2015 آوریل   25 زمین لرزه  در 
دسترسي به بیشتر مناطق آسیب دیده فقط دو گزینه وجود داشت، استفاده از 

بالگرد و یا پاي پیاده )23(
توفان کاترینا25 در سال 2005 قسمت های وسیعي از امریکا را درنوردید امواج 
حاصل از توفان موجب ویرانی های زیادي در سواحل لوییزیانا، مي سي سي پي 
و آالباما شد.... و موجب زیرآب رفتن پیش از %80 نیواورلیان گردید )24( 
خسارت مالي کاترینا 75 میلیارد دالر تخمین زده می شود که پرهزینه ترین 
توفان تاریخ آمریکا است. همچنین کاترینا موجب مرگ 1420 نفر گردید. با 
توجه به عملکرد بد آژانس مدیریت بحران فدرال، افراد نگون بخت باقی مانده 
در شهر، ازجمله 60/000 نفري که به ورزشگاه لوئیزیانا پناه برده بودند، با 
شرایط بسیار بد مانند کمبود آب و غذا و... مواجه شدند. درنتیجه مواردي از 
چپاولگر مشاهده شد. اکثر چپاول ها به خاطر به دست آوردن غذا و آب بود 

)پیشین(.
در چنین شرایط وحشتناک، تا روزهاي متمادي تنها روزنه امید مردم درمانده 
و امدادرسان، استفاده از بالگرد بود. که به ناچار به بدترین شکل ممکن، یعني 

پرتاب آب و غذا از هوا انجام گرفت.
از سوي دیگر باید به خاطر داشت، با رخداد سوانح طبیعي، آسیب دیدگان، 
گروهي مصدوم، مجروح بی سرپناه، گرسنه، تشنه و خسته در انتظار کمک 
فوری اند. در بسیاري از موارد، این فوریت، اهمیتي چون فاصله بین مرگ 
وقوع  از  ناشي  زیرآوارماندگان،  مورد ساعت طالیي  این  در  دارد.  زندگي  و 

این ساعت طالیي را نشان  زمین لرزه را می توان مثال زد. جدول شماره2 
می دهد. در چنین شرایط سرنوشت ساز، نقش ارزنده، بالگرد، نمایان تر می شود.

بایستي  سوانح  رخداد  با  که  است  اقداماتي  نخستین  از  سانحه26  ارزیابي 
ارزیابي سانحه است که می توان  انجام گیرد. بر اساس داده های  به فوریت 
براي مرحله پاسخگویي وامدادرسانی و به دنبال آن مرحله بهبود و بازسازي 

فرآیندهاي مفید و مؤثري برنامه ریزی و اجرا نمود.
"فدراسیون جهاني صلیب سرخ و هالل احمر براین واقعیت اذعان دارد که 
عملیات پاسخگویي به بحران، بدون ارزیابي )یا انجام ناقص آن( همیشه و 
همیشه یک عملکرد و نتیجه ضعیف را به دنبال خواهد داشت" )25(. ارزیابي 
سانحه از بخش های مختلف تشکیل شد، که شرح آن ها از حوصله این مقاله 
خارج است. براي مرحله ارزیابي خسارت 27 ابزارهاي گوناگوني اعم از تصاویر 
ماهواره ای، استفاده از پهپاد و... در دسترس است. ولي، هنوز در این مورد نیز 

بالگرد توانایی هاي خود را دارد. 
سوانح  رخداد  از  پس  فوري  امدادرساني  براي  بالگرد  از  استفاده  امروزه 

فاجعه بار یک راهکار کلیدي محسوب می شود.
فنشناسي عملیات بالگرد براي امداد سوانح: 

رخداد سوانح به طورمعمول با تلفات انساني و خسارت های مالي روبرو است. 
در سوانح بزرگ مقیاس28 این تلفات و خسارت ها ابعاد فاجعه بارتری می یابد. از 

این نظر عملیات نجات وامداد بزرگ مقیاس 2۹ موردنیاز است. 

عکس 11- توفان کاترینای آمریکا، استمداد شهروندان به دام افتاده

احتمال زنده ماندنزمان زیرآوار ماندن

%30۹۹3 دقیقه اول

%81یک روز پس از حادثه

%53/7دو روز پس از حادثه

%36/7سه روز پس از حادثه

%1۹چهار روز پس از حادثه

%7/4پنج روز پس از حادثه

جدول شماره۲ ساعت طالیي

احتمال زنده ماندن، نسبت به زمان زیرآوار بودن
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عملیات نجات در مقیاس بزرگ، عملیاتي است که براي کمک رسانی فوري 
به تعداد زیادي از افراد در اضطرار انجام می شود، به طوری که امکانات موجود 
امر  این  گوي  جواب  به تنهایی  نجات  و  مرکز جستجو  دو،سه(  )یا  یک  در 
نباشد... در آمادگي ضعیف براي اجراي این عملیات می تواند، باعث از دست 

رفتن جان تعداد زیادي از افراد گردد )26(.
کشور ژاپن در مورد رخداد این گونه سوانح و عملیات نجات وامداد مربوطه 
تجربیات سخت و درس آموزي دارد. مطالبي که در ادامه آورده می شود، بر 

اساس این تجربیات و درس های آن ها تنظیم شده است. 
هنگامی که یک سانحه بزرگ، مانند زمین لرزه شدید در یک منطقه وسیع 
رخ می دهد، بالگردها )و دیگر هواگردها( از سراسر ژاپن به منطقه آسیب دیده 

از سانحه اعزام می شوند.
مأموریت آنها شامل نظارت بر منطقه و جمع آوری اطالعات، جستجو و 
نجات، تخلیه بیماران و مصدومین، نقل وانتقال کارکنان و تجهیزات، عملیات 
این  میان  اطالعات  تبادل  حاضر  حال  در  است.  و...  هوایي  آتش نشانی 
هواگردها، ستاد مدیریت بحران و منطقه آسیب دیده به وسیله ارتباط رادیویي 
)بی سیم(، صورت می گیرد. سپس، در ستاد مرکزي مدیریت بحران با استفاده 
از ابزاردستی، مثل وایت برد، دسته بندی می گردد. زیرا ستاد مدیریت عملیات 
و اعزام نیرو انسان محور است )بر پایه مهارت های افراد شکل گرفته است(. 
تراکم هواگردها در یک مکان و در یک زمان، بهره وری را کاهش داده، کیفیت 
و کمیت مدیریت عملیات تنزل می یابد. عالوه بر این، ممکن است مشکالت 

دیگري نیز در منطقه وجود داشته باشد، به طور مثال: 
کاهش کارایی عملیات، ناشي از تأخیر اعزام به مأموریت به علت در صنف 

سوخت گیری بودن و یا در نوبت ارجاع مأموریت قرار داشتن.
در یک منطقه  وسیع آسیب دیده از سانحه، شرایط جغرافیایي و توپوگرافي 
)پستی وبلندی کوه هاو...( می تواند باعث اختالل در ارتباطات بی سیم شود. 
این مشکل ممکن است در اثر ارتباطات هم زمان بالگردهاي مختلف نیز رخ 

دهد.
در طول عملیات امدادرساني پس از سانحه زمین لرزه، آبلرزه و بحران پرتوي 
2011 منطقه توهوگو، بیش از 300 بالگرد به منطقه آسیب دیده اعزام شدند. 

هر دو مشکل ذکرشده در باال در آنجا دیده شد )27(.
از این گذشته، فرودگاه سنداي که پایگاه از پیش طراحی شده عملیات امداد 
ورودش  درنتیجه  بود،  آسیب دیده  سانحه  از  خود  تاریخ  آن  بود،  در  سانحه 
به صحنه عملیات غیرممکن شد. در چنین شرایطي نیاز به تصمیم سازي 

انعطاف پذیر در شرایط اضطراري بشدت احساس شد.
آشنایي با آژانس اکتشافات هوافضایي ژاپن )جاکسا(:

آژانس اکتشافات هوافضایي ژاپن )جاکسا(32، از به هم پیوستن سه موسسه 
به نام های موسسه علوم فضایي و ستاره شناسی )آي.سي.اي.اس(، آزمایشگاه 
)ان. ژاپن  فضاي  توسعه  ملي  موسسه  و  )ان.اي.ال(  ژاپن  هوافضای  ملي 
اي.اس.دي.اي( شکل گرفت. این دفتر به عنوان یک آژانس عملکردي براي 
استفاده و حمایت دولت ژاپن از هوافضا ایجاد شد. بنابراین جاکسا می تواند 

عملیات یکپارچه، از تحقیقات اولیه، توسعه تا بهره برداری را انجام دهد.

عملیات لجستیک از منطقه امن 
مرکز نجات فاجعهبه منطقه فاجعه

بیمارستان مرکزی فاجعه

منطقه امن

مرکز عملیات
)ستون اصلی امکانات پیشگیری از فاجعه(

تقسیم وظایف بر اساس کارایی 
و امکانات

مشاهده
)جمع آوری اطالعات(

آتش نشانی هوایی منطقه رویداد فاجعهحمل و نقل کارکنان و وسایل
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شهرداری های محل، سازمان های آتش نشانی و... عملیات خود را بر اساس 
دي – نت هماهنگ کردند. این امر موجب افزایش کارایی عملیات جستجو، 

نجات و کمک های امدادي شد.
سوانح  هوایي  امداد  اطالعات  اشتراک  بر  کوتاه   مروري 

)دي-نت(:  
با استانداردسازي داده های مبادله ای میان بالگرد، ستاد امدادرساني سوانح و 
دیگر سازمان های مربوطه به مدیریت سوانح، دي- نت می تواند بر اساس این 
اطالعت گوناگون، مانند نوع کاربرد، تجهیزات موجود و وضعیت هر بالگرد، 

مأموریت های امدادي را تقسیم و مدیریت نماید.
مدیریت بهینه عملیات: 

با رخداد یک سانحه بالگردها )و دیگر هواگردهاي( مختلف با تجهیزات و 
کاربرد متفاوت در سراسر کشور فعال می شوند. موقعیت و وضعیت هریک 
نت  ترتیب دي -  بدین  گردد.  ثبت  بهنگام  و  پیوسته  به طور  باید  آن ها  از 
می تواند مناسبت ترین مأموریت و بهترین مسیر پرواز را تعیین کند. درنتیجه، 
زمان صرف شده براي نوبت سوخت گیری کاهش می یابد. ایمني، افزایش 

در آوریل سال 2015 جاکسا به یک دفتر تحقیق و توسعه ملي تبدیل شد. با 
توجه به هدف های دولت ژاپن، براي رسیدن به بهترین دستاوردهاي تحقیق 

و توسعه، قدم های جدیدي برداشت.
دي– نت چیست؟ 

عملیات  مؤثر  کاربرد  براي  شده  تجاري   )IP( پروتکل  یک  نت  دي– 
امداد سوانح است. جاکسا )آژانس اکتشافات هوا – فضایي ژاپن( مبتکر و 
مدیریت  مسئوالن  براي  اول  درجه  در  سامانه  این  است.  آن  تکمیل کننده 
هوابرد  امدادرساني  مأموریت های  تا  است  )محلي(  میاني  در سطح  بحران 
انجام برسانند. به طورمعمول در یک مرکز عملیات  ایمن تر و مؤثرتر به  را 
مدیریت بحران سوانح،نقشه ها و وایت بردهایي بکار گرفته می شود تا وضعیت 
و مأموریت های سازمان های متعدد درگیر در عملیات نجات وامداد ابالغ، رسد 
و مدیریت شود. پروتکل دي – نت )IPD-NET(، یک برنامه دیجیتالي 
است که ارتباط مؤثر بین مدیران را تسهیل کرده و باعث هم افزایی اطالعات 

می گردد. دي – نت می تواند تمرین های قبل از سانحه را مرور کند.
در یک سانحه سیل و رانش زمین در شمال ژاپن، بیست و دو گروه، شامل 

حمل مؤثر وسایل نجات

جمع آوری اطالعات مؤثرتر

هماهنگی با 
اتوموبیل های روی 

زمین
هماهنگی با هواپیماهای 

بدون سرنشین
ستون اصلی امکانات 

پیشگیری از فاجعه

پیشگیری از 
برخورد با مشکالت 

هوایی

انتقال بیماران و 
زخمی ها

نمایش همزمان

مرکز امکانات نجات در ظرفیت بیمارستان
هنگام فاجعه

همرسانی اطالعات میان 
سیستم های اطالعات فجایه

اتاق مدیریت فاجعه؛ آماده باش 
همیشگی

دی-نت

محل فاجعه

مرکز اطالعات دی- نت
)مایحتاج و امکانات زمینی(

ستاد مرکزی مدیریت فاجعه
مدیریت 
کاربری 
بهینه 
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می یابد، زیرا بهترین مسیر پیشنهاد می شود. همچنین خطر تصادف هواگردها 
با یکدیگر کاهش می یابد.

عملیات لجستیک در منطقه سانحه دیده: 
مختلفي  انواع  به  را  آن  دارد.  وجود  زیادي  تعریف های  لجستیک37  برای 
تقسیم نموده اند، که البته حتي اشاره کوتاه به آن ها از حوصله این مقاله خارج 
است. شاید بتوان آن را بر مبناي اهداف این مقاله، "علم و هنر جمع آوری، 

ارائه و توزیع مواد و خدمات در مکان، زمان و مقدار مناسب" تعریف کرد.
مناطق  از  بالگرد  مناسب ترین  ارسال  مانند  عملیاتي  می تواند  نت  دي– 
مختلف به منطقه آسیب دیده را به طور مؤثر مدیریت کند. همچنین می تواند با 
ارائه خدمات لجستیک مربوط به بالگردها، از قبیل سوخت گیری، ارائه تعمیر و 
سرویس اضطراري و... فرصتي ایجاد کند تا بالگردها هرچه سریع تر به منطقه 

آسیب دیده از سانحه بپیوندند.
ایجاد داده های استاندارد دي– نت: 

ازجمله  مختلف،  بالگردهاي  بزرگ مقیاس،  سانحه  یک  وقوع  صورت  در 
آمبوالنس هوایي، بالگردهاي نجات وامداد، بالگردهاي آتش نشانی و.. برحسب 
اشتراک گذاری  به  براي  وارد عملیات می شوند.  مورد در منطقه آسیب دیده 
داده ها میان آن ها، به یک فرمت داده مشترک نیاز است. سازمان ذی ربط در 

ژاپن )جاکسا( کوشش می کند چنین استانداردهایي ایجاد شود.
نتیجه: 

کنار جهان  و  گوشه  در  همواره  است.  چالش جهاني  طبیعي یک  سوانح 
آبلرزه )سونامي(، توفان، توفند، آتش سوزی جنگل،  رخداد سیل، زمین لرزه، 
انواع سوانح طبیعي، جان و مال جمع زیادي از مردم  خشک سالی و دیگر 

جهان را با خطر جدید روبرو می سازد.
توانایی هاي منحصربه فرد بالگرد، آن را به یک ابزار ضروري براي کمک به 
قربانیان سوانح تبدیل کرده است. از این نظر بالگردهاي ویژه امداد و نجات 
بسیار کارا و کاربردي طراحي و ساخته شده اند. بالگردهایي که به تقریب در 

هرگونه شرایط جوي و هر ساعت شبانه روز براي خدمات امدادي آماده اند.
شرایط طبیعي، آب وهوایي و زمین ساختی باعث شده است تا کشور عزیز ما 
ایران، ازجمله کشورهاي سانحه خیز جهان باشد. بطوریکه از بیش از چهل 
سانحه طبیعي شناخته شده در جهان، دستکم سی ودو نوع آن ها در کشور ما 

سابقه وقوع دارد. از میان آن ها وقوع سیل و زمین لرزه شایع تر است.
در کشور ما نیروهاي نظامي، انتظامي، هالل احمر، فوریت های پزشکي و... 

سوانح  رخداد  هنگام  داشته  اختیار  در  را  بالگرد  اقسام  و  انواع  زیادي  تعداد 
بی درنگ به امدادرساني می پردازند.

درسال13۹2، در نمایشگاه هوایي کیش، یک فروند هواپیماي ابلوشین ایل 
7600 متعلق به سپاه پاسداران انقالب اسالمي عملیات اطفاي هوایي را به 

اجرا درآورد )28(
همت  به  که  هوایي  حریق  اطفاي  سامانه  از   ،13۹7 مهرماه  هفتم  در 
متخصصان سازمان صنایع هوایي وزارت دفاع طراحي و ساخته شده رونمایي 

شد )2۹(
این ها همگي توانایي کشور در عرصه امداد هوایي را نشان می دهد. ضروري 
سازمان  آن ها  رأس  در  و  وامداد  ایمني  امر  در  درگیر  سازمان های  است، 
پیشگیري و مدیریت کشور، با اتخاذ تدابیر الزم از این توانایي به نحو احسن 

و اکمل در امر آمادگي وامدادرساني سوانح بهره گیرد. 
پی نوشت: 

باسابقه سازمان آتش نشانی و خدمات  آگاه و  از پرسنل  * علی بهرامی، 
ایمنی تهران و از جمله مدرسین و مربیان »نجات و امداد« می باشد که 
سابقه همکاری با »ستاد هماهنگی امور ایمنی و آتش نشانی کشور« را نیز 
دارد. وی در آذرماه 1374 هنگامی که به عنوان »افسر آماده غرب تهران« 
مشغول فرماندهی و هدایت عملیات اطفای حریف مهیب پاساژ جنرال ُمد 
بود، در لحظات پایانی عملیات و پس از آنکه با تدابیر خود عالوه بر مهار 
آتش جان بیش از 30 نفر از کارگران و افراد حاضر در پاساژ را نجات داده 
بود، در اثر انفجار و ریزش آوار به شدت از ناحیه ستون مهره ها دچار آسیب 
شد. وی علی رغم این آسیب جدی و بیماری های متعدد ناشی از آن، هنوز 
عالقه مندی خود به حرفه شریف آتش نشانی را از دست نداده است. تألیف 
مقاله حاضر نمونه کوچکی از این عالقه مندی می باشد. »فرهنگ ایمنی« 
ضمن آرزوی موفقیت و بهروزی ایشان، شفای عاجل وی را از درگاه خداوند 

متعال خواستار است. 
 1.Disaster

2.Natural Disaster

3.Man – Made Disaster

4. Helicopter

5. Rotor

6. Posttraumatic Stress Discorde (PTSD)

7. Cyclone
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دانشجویي، مرکز مشاوره دانشجویي 13۹2

7. زارع، مهدي، مدیریت کاهش ریسک سوانح طبیعي، کیمیا خرد پارس، تهران چاپ اول 13۹5

8. Natural disastersin in 2011: lower mortalitv, higher cost, www. 
Cred. Be

9. 2011 Tohoku Eart hguade and Tsunami. eng. Wikipedia

10. japan Earth quake History. Eng. Wikipedia

خبر  کد   ،13۹5 بهمن   4 ایسنا،  بشر،  تاریخ  طبیعي  سانحه  خسارت بارترین  فوکوشیما،   .11
۹5110402588

12. حائري پور، دکتر سام، 13 فاجعه انسان ساخت در محیط زیست، نشر شهر تهران 13۹1

13. مصاحب، غالمحسین، دایره المعارف فارسي، تهران، امیرکبیر. کتاب های جیبي

14. Pocket Visual dictionary. DK. 2005

15. Air Mekical Services. Wikipedia. Com

16. قاسملو، فرشید. آتش نشانی از راه آسمان. فصلنامه فرهنگ ایمني شماره 10 و 11 تابستان و 
پاییز 1386 )ص 4۹ تا 53(.

17. Kaman HH43. Wikipedia 

18. Kumar. Arun. Hand book of  fire control And protection. Sbs 
publisher and Distributors, New Delhi, 2010

19. Aerial fire fighting. Wikipedia

20. قاسملو، فرشید. حادثه ای که به فاجعه ملي تبدیل شد. فصلنامه فرهنگ ایمني شماره 11 و 12 
سال سوم. تابستان و پاییز 1386 )ص 101 تا 103(

21. 2018 Attica. Wildfires. Wildfires. Wikipedia

22. قاسملو، فرشید. تاریخچه آتش نشانی در ایران. انتشارات سازمان شهرداری های کشور. تهران 
1381

23. Search and Rescue. Wiki pedia

24. www. Relief  web. Int/repout/Nepal/Nepal-eartng. Uake – hu-
mani tarian- response – april- September- 2005

25. بهادري، هادي. کامبیز خورشید. محمد ابراهیم نیا. نگاهي به مدیریت بحران در ایاالت متحده 
آمریکا. نشر پویا، تهران 1386

26. شریفي سده، سراب. ارزیابي سانحه. فصلنامه علمي پژوهشي امداد و نجات. دوره 1 شماره 3. 
پاییز 1388

27. سیاره، جعفري، عباس هراتي مختاري، مجید فراست. بررسي و رتبه بندي عوامل تأثیرگذار 
بر اجراي مناسب عملیات نجات دریایي در مقیاس بزرگ. فصلنامه مدیریت در آموزش علوم دریایي، 

شماره 2 )ص 77 تا 8۹(

28. Aircraft operation Technology Pordisaster relief. www. Aero. Jaxa

2۹. آتش نشانی هوایی. ویکی پدیا. دانشنامه آزاد 

30. سامانه اطفاء حریق هوایي رونمایي شد. ایسنا، 7 مهر 13۹7، کد خبری ۹4040403680

8-Megathrust earthgudke

9.Sobmarine, undersea or ander water earchguade

)Autogyro( 10. هواچرخ

11. داوینچي، لئوناردو )1452 م-151۹(، نقاش، مجسمه ساز، معمار، مهندس و دانشمند ایتالیایي

12. Igousidorsky

13.Air Medical Services

به بدن، در علم  )Trauma( هرنوع ضربه، جراحت، شوک، آسیب و حادثه واردشده  14. تروما 
پزشکي تروما محسوب می شود. به شرط آنکه از خارج بر بدن واردشده و عامل دروني علت ایجاد 

آن نباشد.

15. Emergency Medical Services

16. Air Ambulance

17. Kaman H-43E

18. MilMi-26

19. Sikorsky R-5

20. Hoist

21. Relief  and Rescue

22. Search and Reseue

23. Landslide

24. Huricane

25. Huricane Katuina

26. Disaster Assessment

27. Damage Assesssment

28. Mass Disaster-Major Disaster

29. Mass Relif  and Rescue Operation

30. Sspan Aerospace Exploration Agency (AXA)

فهرست منابع و مأخذ: 
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2. 2004 Indian Ocean Carsguade and Tsunami, pn, wikipedid. Org

3. قاسملو، فرشید. پیدایش و توسعه آتش نشانی در جهان، تهران، انتشارات سازمان شهرداری های 
کشور، چاپ دوم 1382

4. بالگرد، ویکی پدیا دانشنامه آزاد 

5. عبداللهي، مجید، مدیریت بحران در نواحي شهري. انتشارات سازمان شهرداری ها و دهیاری های 
کشور، تهران، چاپ پنجم 13۹4

6. گلي زاده، مریم )مترجم(، اختالل استرس پس از سانحه )PTSD( دانشگاه تهران، معاونت 
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سرپناه اضطراري،  سرپناه موقت 

چادر، شناخته شده ترین نوع سرپناه اضطراري است و در مقایسه با سایر 
قابل  نداشته اند، همچنان مؤثرترین و  شکلهاي سرپناه که چندان موفقیتي 
انطباق ترین وسیله امداد به شمار مي آید. از این رو،  چادر همواره یکي از لوازم 

اصلي امداد باقي خواهد ماند ) 1 ص 54(.
این وسیله مشهور امدادي از نکات مثبت و منفي گوناگوني برخوردار است. 

به شرح زیر:
نکات مثبت:

• سبک و کم حجم است.
•  حمل و نقل آن آسان است )حتي در تعداد به نسبت زیاد(.

• به سرعت و به آساني برپا مي شود.
• بطور معمول در انبارهاي سازمان هاي امدادي،  ارتش و... ذخیره مي شود. 

بنابراین، در شرایط اضطراري به سرعت قابل دسترسي است.
• به نسبت کم هزینه است.

• به مسکن دائمي تبدیل نمي شود.
نکات منفي:

• در برابر شرایط آب و هوایي )گرما و سرماي هوا( و تغییرات جوي )وزش باد 
و توفان، باران و برف( به شدت آسیب پذیر است.

• براي اعضا خانواده جاي کافي ندارد.
• محل مشخص و منظمي براي قرار دادن لوازم و اثاثیه منزل ندارد )لوازم 

و اثاثه خانواده در آن پراکنده اند(.
• از نظر حفاظت اموال،  لوازم منزل، ذخیره غذایي و... چندان مناسب نیست. 

• در برابر آتش سوزي به شدت آسیب پذیر است.
• امکان استفاده از وسایل گرمایشي در آن بشدت محدود و خطرناک است.

• استقرار در آن راحتي و احساس در خانه بودن را تأمین نمي کند.

و علیرغم صرف هزینه، بازه زماني استفاده از آن بسیار محدود است. بطور 
معمول و در بهترین شرایط آب و هوایي و... تنها،  نیازهاي سرپناه اضطراري 
را تأمین مي کند. به بیان روشنتر،  در سوانح شدید و پر دامنه،  از جمله وقوع 
سیل ها و زمینلرزه هاي ویرانگر و مهیب فقط در مرحله امداد فوري،  )از لحظه 
وقوع سانحه تا روز پنجم(،  و همچنین مرحله بهبود )سر و سامان دادن(، از روز 
پنجم تا سه ماه کاربرد دارد. بنابراین براي مرحله بازسازي )از ماه سوم به بعد( 
به سر پناه موقت نیاز است که هزینه ها و مسائل خود را دارد. با توجه به مسائل 
و مشکالت باال، طراحي و ساخت سرپناه اضطراري با کیفیت و مناسبتر، نسبت 
به چادر، در دستور کار است. سالها است که نهادهاي درگیر مدیریت بحران و 
امداد سوانح در جستجوي راه حل هاي عملي اند. خوشبختانه، به موفقیت هایي 

نیز نایل آمده اند. از جمله:
در سال 200۹م. کمیساریاي عالي سازمان ملل متحد در امور پناهندگان با 
یک گروه فعال در زمینه  طراحي و فروش لوازم خانگي مستقر در سوئد در این 

مورد طرحي را شروع نمود.
در سال 2013م. تعداد 40 واحد از این پروژه بطور آزمایشي مورد بهره برداري 
قرار گرفت. نتایج بسیار مثبت بود. بطوریکه در سال 2016م. 65 میلیون نفر 
اینگونه سرپناه ها استفاده  از  آواره و بي خانمان بجاي استقرار در چادر  افراد 

کردند.
در ادامه مشخصات این سرپناه اضطراري – موقت ارائه مي گردد. شرایط 
اضطراري مي تواند در هر منطقه، با آب و هواي گرم، سرد، بارش برف و باران، 
مردمي با فرهنگ هاي گوناگون و... رخ دهد. این سرپناه اضطراري – موقت، 
بسته بندي شده در کارتن مقوایي، سازگار با محیط،  داراي قسمت هاي قابل 
الحاق به یکدیگر )مدوالر( است. سر هم کردن و برپایي آن به ابزار ویژه اي 
نیاز ندارد. اجزاي آن شبیه به بازي لگو، در یکدیگر چفت مي شوند )شکل 1(.

ساختار اصلي آن بطور عمده از پانل هاي پلیمري تشکیل شده است که با 
چارچوب سیمي به یکدیگر وصل مي شوند )شکل 2(.

سقف با ورق هاي آلومینیومي به شکلي طراحي شده تا انرژي خورشید را به 
الکتریسیته تبدیل کند. در نتیجه برق مورد نیاز روشنایي، اقالمي مثل رایانه 

و... تآمین مي گردد )شکل 3(. 
استقرار خانواده  براي  راه حل کوتاه مدت  سرپناه اضطراري بطور معمول 
در شرایط بحران ناشي از سوانح گوناگون است. به شکلي طراحي و ساخته 
مي شود که نمي تواند، بطور میانگین بیش از شش ماه در برابر باد، باران، تابش 
خورشید و... مقاومت نمي کند. اّما این سرپناه، شاید تا بیست برابر این مدت 

فناوری های نوین
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قابل استفاده باشد )شکل 4(. از آنجایي که توسعه پذیر است، مي تواند با استفاده 
دو یا چند عدد از آنها، براي کاربریهاي مثل مدرسه اضطراري، درمانگاه و... 

نیز مورد استفاده قرار گیرد.

منابع و مآخذ:
مرکز  انتشارات  امداد.  زمینه  در  رهنمودهایي  سانحه،  از  پس  سرپناه   -1

تحقیقات ساختمان و مسکن، چاپ اول، نشریه شماره 77،  مهر 1366.
2- Weburbanist.com
3- www.dezeen.com

قاب فلزی
به وسیله اتصاالت و سیم 

به هم چفت میشوند.

کف از جنس 
ورقه پالستیک

سقف و دیوارها در قاب های 
فلزی چفت و توسط بست های 

پالستیکی محکم میشوند.

پنل خورشیدی
به المپ داخلی و درگاه های 
یواس بی برق رسانی می کند.

نصب
پناهگاه ظرف 

چهارساعت بدون 
استفاده از ابزار سرهم 

میشود.

سایز: 
188 فیت مربع

وزن:
 100 کیلوگرم

پناهگاه برای:
پنج نفر
قیمت:

638 پوند برای هر واحد در تولید انبوه

اندازه ها

سقف و دیواها
با پالستیک نیمه سخت و سبک 
ساخته شده و برای حداقل سه سال 

باید باقی بماند.

روکش تیره
پارچه براق که گرما را در طول 
روز جذب میکند و در شب آنرا 

در خود نگه میدارد.

1 ۲
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هنگام رخداد سوانح شدید و پردامنه، از جمله سیل ها و زمینلرزه هاي ویرانگر و 
سهمگین، بطور معمول اولویت نخست امداد رساني به مجروحین و مصدومین 
حاضر در صحنه است. در عین حال بایستي با طراحي و اجراي عملیات نجات، 
به زنده یابي بازماندگان حادثه پرداخت. براي نمونه، جان بدربردگان از سیل 
را که بر باالي بامي، فراز درختي، سقف خودرویي پناه گرفته اند، نجات داد. و 
یا در زیر آوار ماندگان زلزله را رهانید. در این هنگام ثانیه ها مي تواند از ارزشي 
برابر فاصله ي بین مرگ و زندگي برخوردار باشد. در چنین شرایطي یکي از 
چالش هاي اساسي مدیریت بحران محلي رسیدگي به حال جمع کثیري از 
مردم به ظاهر سالم اما، بالدیده، خانه و کاشانه از دست داده است. شهرونداني 

بازند. شرایط هنگامي پیچیده تر  با لباس تن در فضاي  که به مفهوم کلمه 
خواهد بود که سانحه در یک شب سرد زمستان یا یک روز گرم تابستان رخ 
داده باشد. ازسوي دیگر، به دالیل گوناگون، مثل پایین بودن فرهنگ ایمني، 
عدم آمادگي قبلي و... این شهروندان از چگونگي خود امدادي و بقا در شرایط 
اضطراري آگاه نباشند. در این شرایط، مدیریت بحران محلي درگیر در عملیات 
امداد و نجات، بایستي از آب آشامیدني تا غذا، لباس، سرپناه اضطراري و... 
براي این گروه فراهم نماید. آن هم در موقعیت آسیب دیدگي شریان هاي 

حیاتي شهر و...
یک سازمان خیریه جهاني فعال در امور امداد سوانح با اقالم مورد نیاز خانواده 
در شرایط اضطراري را در جعبه اي از پالستیک مقاوم عرضه کرده است. در 
شرایط اضطراري کافي است یکي از این جعبه ها در اختیار سرپرست خانواده 

قرار گیرد در نتیجه چادر،پتو، وسایل پخت و پز و... در دسترش خواهد بود

اقالم امدادي – اضطراري در یک جعبه

جعبه پالستیکی محکم و بادوام

اجاق 

وسایل پخت وپز

ابزار

کاله و دستکش گرم

جعبه بازی و سرگرمی کودکان

پشه بند

منبع و تصفیه آب

چادر خانوادگی

پتوی پشمی
کیسه ي ابزار

شکل1
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وي در مورد طرز کار سامانه چنین مي گوید:»هنگامیکه لرزش زلزله را روي 
تلفن همراه تشخیص دادیم، داده را به مرکز سرور مجازي انتقال مي دهیم. آن 
سرور داده هایي را از دیگر تلفن هاي همراه جمع آوري مي کند، سپس الگوریتم ما 
ضمن تحلیل این داده ها یا ذخیره تمام این فرایند در طي چند ثانیه انجام مي شود.

پي نوشت: 
1-Quake Share

ماخذ:
This smdrtphone app can be a potential life saver dur-

ing edrth quake.hackred.com

در تصویر شماره یک اقالم داخل یکي از این جعبه ها نشان داده شده است.
جعبه ي پالستیکي محکم و بادوام

در تصویر شماره دو ویژگي هاي چادر خانوادگي آمده است.
بیشتر اقالم باال در کشور تولید مي شود)یا قابل تولید است( بنابراین، عرضه 

چنین جعبه هایي در کشور به سادگي امکان پذیر است.
1- وزش باد: این چادر براي وزش بادهایي با سرعت 100 کیلومتر بر ساعت 

آزمایش شده است که حتي بدون طناب همچنان استوار برپا مي ماند
2- بارش باران: الیه بیروني ضدآب، الیه داخلي را خشک نگه مي دارد، حتي 

در بارش هاي شدید.
3- تنش: ستون هاي قابل انعطاف آسیب ناشي از ضربه)باد و توفان( را کهش 

مي دهد. در نتیجه مقاومت چادر در برابر سقوط یا پرواز را افزایش مي دهد.
4- گرما: بازتابنده هاي پوشش چادر اشعه فرا بنفش خورشید را بر مي گرداند 

همچنین پنجره ها، اجازه مي دهد تا تهویه برقرار باشد.
5- سرما: الیه قابل جدا شدن بیروني، گرما را در داخل چادر نگه مي دارد

زمینلرزه از جمله خطرناکترین سوانح طبیعي است. هنگام وقوع زلزله براي 
نجات جان افراد دقیقه ها و حتي ثانیه ها بسیار ارزشمند اند. به تازگي نرم افزاري 
تولید شده تا هنگام وقوع زمینلرزه با هشدار سریع به مردم، از هدر رفتن ثانیه هاي 
ارزشمند جلوگیري شود. این نرم افزار که کوئیک شر  نام دارد، از سامانه کوچک 
و داخلي جهت یاب و فناوري سامانه موقعیت یاب جغرافیایي )جي پي اس( در 

تلفن هاي همراه هوشمند بهره گرفته است.
محلي،  مقامات  هشداري،  ارسال  با  افزار  نرم  زمینلرزه، این  وقوع  لحظه  در 
نیروهاي امداد و نجات، سازمان ها و تشکل هاي انساندوستانه را که عضو این 
سرویس هستند با خبر مي کند. هنگامیکه وقوع زلزله تایید شد، یک هشدار 

عمومي فرستاده مي شود.
بنیانگذار شرکت تویلد این نرم افزار مي گوید» بر روي صفحه ي تلفن همراه 
هوشمند ساعتي نشان مي دهد که بطور مثال زلزله اي دو ثانیه قبل رخ داده است 
و به این ترتیب مردم پي مي برند که باید پناه بگیرند. همچنین این نرم افزار 
کاربران را مکان یابي مي کند، اگر برحسب تصادف برق قطع شود و شبکه تلفن 

همراه کار نکند مي دانیم که مردم هنگام وقوع زمینلرزه در کجا بوده اند.«

نرم افزار هشدار زلزله  

اطالعات آنالیز و ذخیر اطالعات
در سرور سامانه اطالعات

شدارها
ه

شکل۲

1

2

3

4
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معرفی کتاب

نام کتاب : مدیریت کاهش ریسک سوانح طبیعي
با جستارهایي از: نویسنده: دکتر مهدي زارع

ناشر: نویسنده
نوبت و تاریخ چاپ: 13۹5- چاپ اول

شمارگان: 1000 نسخه
بها: 16000 تومان

کاهش  مدیریت  طبیعي،   سوانح  رخداد  از  ناشي  بحران  مدیریت  برنامه هاي  در 
خطرپذیري از مهمترین اقدامات است. دکتر مهدي زارع در کتاب مدیریت کاهش 
ریسک سوانح طبیعي، در 484 صفحه بدرستي، بدقت و بطور کامل به این مهم 

پرداخته است. کتاب 10 فصل دارد. به شرح زیر: 
فصل اول:  مخاطرات طبیعي در جهان: 

شامل: 1- مقدمه، 2- سوانح طبیعي، 3- تعریف رویداد،  حادثه،  سانحه، مخاطره،  
ریسک و بحران، 4- کنترل ریسک،  5- فرایند مدیریت ریسک،  6- آنالیز کیفي 
ریسک، 7- معیار پذیرش ریسک،  8- ماتریس ریسک، ۹- بحران، 10- مدیریت 
شرایط اضطرار، 11- شاخص هاي شرایط بحراني، 12- مدیریت ریسک سانحه،  13- 
آسیب پذیري،  14- طبقه بندي بحران، 15- بحران هاي انسان ساخت،  16- تعریف 
در  جغرافیایي  اطالعات  سامانه  و  دور  راه  از  کاربرد سنجش  بحران، 17-  مدیریت 
جغرافیایي  اطالعات  سامانه  بحران، 1۹-  در  دورکاري  و  دورسنجي  بحران،  18- 
)GIS( و بحران،20- نقش سامانه اطالعات جغرافیایي )ساج( در مدیریت بحران 

و مهندسي امداد.
فصل دوم: لرزه خیزي ایران:

لحاظ  از  ایران  موقعیت   -2 ایران،  در  زمین لرزه  خطر  و  زلزله خیزي   -1 شامل: 
زمین ساخت جنبا، 3- گسل هاي فعال اصلي در ایران، 4- شتاب نگاري در ایران،   
ایران،  بر واحدهاي زمین ساختي  ایران،  6- مرور  5- زلزله هاي مخرب در فالت 
7- پارامترهاي لرزه خیزي 8- اهمیت پارامترها در تحلیل خطر لرزه اي ۹- کاهندگي 
جنبش شدید زمین در ایران،  10- تحلیل خطر زمین لرزه با رهیافت تعیني، 11- تحلیل 
خطر زمین لرزه با رهیافت احتمالي، 12- شناسایي سرچشمه ها 13- لرزه خیزي،  14- 
انتخاب رابطه کاهندگي مناسب، 15- محاسبه پارامترهاي جنبش شدید زمین براي 
طراحي،  16- پهنه بندي خطر زلزله در ایران،  17- تهران، نمادي از پهنه با خطرهاي 
طبیعي،  18- خطر هاي چندگانه در شمال تهران، 1۹- خطر گسلش، 20- سابقه 
لرزه خیزي سامانه گسلي در راستاي گسل شمال تهران،  21- خطر زمین لغزش،  22- 
جمع بندي در مورد خطر زلزله در پهنه تهران،  23- پهنه بندي خطر زلزله در ایران،  
24- مطالعه نقشه هاي تهیه شده و منتشر شده نقشه هاي خطر زلزله، 25- گسل هاي 

بنیادي و چشمه هاي لرزه زا

فصل سوم: مخاطره سیل در ایران:
شامل: 1- سیل 2 بررسي منابع و تحقیقات انجام شده در مورد سیل در جهان،  
3- سیل در ایران، 4- تأثیرات توسعه شهري در هیدورلوژي حوضه آبریز، 5- آب،  
نحوه تشکیل اراضي و کنترل ژئولوژیکي، 6- پیدایش رودخانه ها، انواع و طبقه بندي 
آنها، 7- جنبه هاي مختلف مقابله با سیالب، 8- مطالعات هواشناسي و هیدرولوژي،  
۹- داده هاي هواشناسي عمومي، 10- شرایط عمومي آب و هوایي، 11- داده هاي 
هواشناسي براي مطالعات سیالب هاي شهري،  12- روش هاي مدیریتي مقابله با 
مطالعه سیل  اهمیت  سیل، 15-  بیمه  مدیریتي،  14-  اقدامات  انواع  سیالب، 13- 
آبي  منابع  هوا، 18-  و  آب  انواع  هوا، 17-  توده هاي  گلستان، 16-  استان  خیزي 
استان گلستان، 1۹- بررسي وضعیت پراکنش بارندگي در استان، 20- نحوه انتخاب 
ایستگاه هاي هیدورمتري و باران سنجي به منظور تجزیه و تحلیل آمار آنها، 21- 
بررسي وضعیت جغرافیایي و آب و هوایي ایستگاه هاي منتخب جهت انجام تحقیق، 
25- شرایط اقلیمي، 26- فیزیوگرافي حوضه آبخیز گرگانرود، 27- تقسیمات سیاسي،  
)مرداد 1380(،  2۹-  گلستان  استان  در  خراسان شمالي  منطقه  28- سیل خیزي 
موقعیت حوضه هاي آبریز،  30- سیالب هاي منطقه دشت جاجرم و جنگل گلستان 

)در سال 1380(، 31- سیالب اترک در سال 1380
و  ریسک  کاهش  در  جهان  اخیر  زلزله هاي  تجربه  چهارم:  فصل 

مدیریت سانحه: 
شامل: 1- تعریف مدیریت سانحه، 2- پیشگیري و آمادگي، 3- سامانه هاي هشدار 
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خواندن  هشدار-  سرویس   -5 لرزه،   زمین  هشدار  سامانه   -4 زلزله،  هنگام  پیش 
سیگنال ها،  6- سامانه هشدار سونامي، 7- سامانه هشدار سونامي چگونه کار مي کند؟ 
8- محدودیت هاي سامانه هشدار پیش هنگام، ۹- اعالم هشدار اشتباه،  10- تخمین 
بزرگا، 11- سامانه هشدار زمین لرزه در سراسر جهان، 12- بررسي نحوه عملکرد 
سامانه هشدار پیش هنگام در زمین لرزه و سونامي ژاپن 2011،  13- وضعیت سامانه 

هشدار پیش هنگام در سونامي 2004 اقیانوس هند.
فصل پنجم: سونامي و سامانه هشدار سونامي: 

به  سونامي  برخورد   -4 سونامي،  دینامیک   -3 سونامي،  ایجاد   -2 1-سونامي، 
ساحل، 5- عالئم وقوع سونامي، 6- بررسي علل سونامي در ژاپن، 7- بررسي زلزله و 
سونامي 11 مارچ 2011 در ژاپن، 8- بررسي جزئیات سونایم 2011/3/11 در ژاپن، 
۹- برسي نواحي متأثر از سونامي در ژاپن، 10- سامانه هاي هشدار زلزله و سونامي 
ژاپن چگونه کار مي کنند؟ 11- سامانه کمي پیش بیني سونامي، 12- ارسال پیام 

هشدار سونامي، 13- مرکز هشدار سونامي 
نمونه وار  بررسي  مخاطرات:  و  هسته اي  نیروگاه هاي  فصل ششم: 

سانحه هسته اي فوکوشیما ژاپن:
شامل: 1- نیروگاه هاي هسته اي، 2- آلودگي محیط زیست 3- بحران اقتصادي و 
اثرهاي آن بر اقتصاد جهان، 4- اثرهاي رواني و اجتماعي، 5- اثرات زلزله بر سایر 
کشورهاي، 6- ژاپن یکسال پس از زلزله و سونامي 11 مارس 2011، 7- مشخصات 
زمین لرزه 11مارس 2011،  8- تلفات و خسارت ها،  ۹- تاریخچه لرزه خیزي ژاپن، 
10- مدیریت سانحه،  11- رآکتورهاي هسته اي و فاجعه فوکوشیما، 12- پیامدهاي 
داخلي و جهاني انفجار در نیروگاه هسته اي فوکوشیما، 13- درسي براي ایران، 14- 

یکسال بعد از زلزله مارس 2011؛ چه چیزي تغییر کرده است؟ 15- جمع بندي
در  سوانح  مدیریت  مرور  و  رواني  اجتماعي،  مسائل  هفتم:  فصل 

تجربیات ایران و ترکیه: 
مدیریت  زلزله، 4-  ریسک  شناسایي  سانحه، 3-  تبیین   -2 مقدمه،   -1 شامل: 
و  منجیل  بم،  ایران،  در  اخیر  زلزله هاي سه دهه  بر  مروري  ایران، 5-  در  ریسک 
نوامبر   23(۹0 ترکیه؛1آبان  وان  زمین لرزه  در  سانحه  مدیریت  بررسي   -6 طبس، 

)2.MWX ،2011
ریسک  کاهش  براي  متحد  ملل  سازمان  برنامه هاي  هشتم:  فصل 

سانحه: 
شامل:1- مقدمه، 2- تاب آوري، 3- چهارچوب هیوگو براي عمل )2015-2005(، 
4- کاهش سانحه یا کاهش ریسک سانحه، 5- لزوم تدوین نقشه ریسک در ایران، 
6- فعالیت هاي انجام شده در ده ساله 2005-2015 در راستاي چهارچوب هیوگو در 
ایران، 7- چالش هاي مدیریت بحران در ایران، 8- عکس هاي منتخب از کنفرانس 
جهاني سنداي – مارس 2015،  ۹- چهارچوب سنداي براي کاهش ریسک سانحه، 

10- ارزیابي زلزله و سونامي 11 مارس 2011 ژاپن

فصل نهم: تغییرات اقلیم: چالش امروز بشر:
شامل: 1- مقدمه، 2- بارش و خشکسالي، 3- ایران و تغییرات اقلیم، 4- تغییرات 
اقلیمي و سیل، 5- اثر تغییرات اقلیمي بر مخاطرات طبیعي دیگر، 6- چالش رسانه اي 
تغییرات اقلیمي، 7- مهاجرت و تغییر اقلیم، 8- اجالس جهاني سازمان ملل براي 

تغییر اقلیم Cop21 و آینده منطقه ما.
فصل دهم: زمینلرزه هاي مهم سال 1394 در کشورهاي آسیب پذیر 
 1394 آبان   4 و  نپال   1394 اردیبهشت   5 زمین لرزه  آسیا:  جنوب 

بدخشان افغانستان:
شامل: 1- مقدمه، 2- زمینلرزه 5 اردیبهشت 13۹4 گورکا، نپال، 3- جمع بندي اولیه 
در مورد زمین لرزه 5 اردیبهشت نپال، 4- زمین لرزه 4 آبان 13۹4 بدخشان افغانستان، 

5- چالش هاي توسعه زیرساخت هاي فناوري براي پایش و کاهش ریسک.
در صفحه 12 و 13 کتاب ذیل عنوان انواع سوانح طبیعي چنین آمده است: 

... هر اتفاق پیش بیني نشده و در مواردي ناگهاني که موجبات تضعیف و نابودي 
مانند خسارات جاني و مالي،  تخریب  اقتصادي، اجتماعي و فیزیکي  توانمندي هاي 
مي آورد  فراهم  را  جامعه  اشتغال  زمینه هاي  و  اقتصادي  منابع  زیربنایي،  تأسیسات 
به عنوان سوانح طبیعي تعریف مي شود. از مصادیق بارز آن مي توان سیل،  زلزله،  
خشکسالي،  پیشروي آب دریا،  آتشفشان، لغزش زمین، طوفان و آفت هاي طبیعي را 
نام برد. با بررسي هاي به عمل آمده بیش از چهل نوع سوانح طبیعي در سطح جهان 
تشخیص داده شده که هر گروه خود به چند زیرمجموعه تقسیم مي شود. با توجه به 

ارزیابي هاي به عمل آمده در ایران حداقل وقوع سي و دو نوع سوانح سابقه دارد....
... هر چند حوادث و رویدادهاي متعدد طبیعي در طول حیات بشر در جوامع مختلف 
منجر به بروز خسارات جاني، مالي فراواني شده و کماکان بسته به سطح توسعه 
نیافتگي کشورها و جوامع بشري،  خساراتي وارد مي شود، اما در جوامع پیشرفته با 
استفاده از فناوري،  توان علمي و فني و سازماندهي توانسته اند به مقابله با این سوانح 
برخواسته و میزان خسارات ناشي از وقوع حوادث را به حداقل کاهش دهند. کشور ما 
در عین گستردگي داراي تنوع اقلیمي و شرایط آب و هوایي است و زمینه وقوع بسیاري 
از سوانح شناخته شده در آن فراهم است. لذا با توجه به وجود شرایط طبیعي مساعد 
جهت بروز انواع سوانح در کشور، وظیفه شناخت، پیشگیري و راه هاي مقابله با سوانح 

اهمیت و اولویت خاصي پیدا مي کند.... 
از استاد دکتر مهدي زارع تاکنون کتابهاي متعددي در زمینه هاي گوناگون علمي 
منتشر شده است. ضمن آرزوي سالمت و توفیق روزافزون براي این استاد گرامي 
و امید به اینکه روند تالش ایشان براي نشر کتابهاي تخصصي و فوق تخصصي در 
یابد،  مطالعه کتاب حاضر  ادامه  بحران همچنان  و مدیریت  زمینه مدیریت سوانح 
به استادان و دانشجویان رشته مرتبط، دست اندرکاران مدیریت بحران و همچنین 

معاونت هاي پیشگیري سازمان هاي آتش نشاني و خدمات ایمني توصیه مي شود.
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معرفی پایگاه شبکه

معرفی مؤسسه ژئوفیزیک
علم  اقیانوس  هاست .  و  جو  زمین ،  فیزیک   شامل   عام   مفهوم   به   ژئوفیزیک  
ژئوفیزیک، بررسی پارامترهای مختلف فیزیکی کرۀ زمین است. پیدایش  این  علم  
به  کشف  ژیلبرت  در نیمه  دوم  سده شانزدهم  میالدی  مبنی بر این که  زمین  همانند 
یک  مغناطیس  بزرگ  عمل  می کند و نیز به  نظریه  گرانش  نیوتن  در نیمه دوم  سده  
هفدهم  میالدی  برمی گردد. امروزه  این  علم  با بهره گیری  از دیگر علوم  پایه ، دانشی  
است  با کاربردهای  فراوان  و به شاخه  های  متعددی  تقسیم  می شود. وظیفه اصلی  علم  
ژئوفیزیک ، مطالعه فرایندهای  فیزیکی  است  که  در سیاره زمین  و منظومه شمسی  
رخ  می دهد. شناخت  پدیده های  مرتبط  با تحول  زمین  جامد، جو و اقیانوسها برای  
تامین  نیازهای اساسی  زندگی  انسان  ضروری  است؛ به  طور مثال  می توان  به  نیاز 
روزافزون  به  کشف  منابع  جدید انرژی ، اکتشاف  کانیها و ذخایر آبهای  زیر زمینی ، 

پیش بینی  رویدادهای  طبیعی  مانند زلزله ، آتشفشان ، سیل  و خشکسالی  و همچنین  
یافتن  راههای  چگونگی  کاهش  اثر ویرانگر این  پدیده ها اشاره  کرد. بر اساس  این  
نیاز و ضرورت  توسعه  علم  ژئوفیزیک ، اتحادیه  بین المللی  شورای  تحقیقات )IUS( و 
اتحادیه  بین المللی  علوم )IUS( از ژوئیه  1۹57 تا دسامبر 1۹58 را سال  ژئوفیزیک  
نامید و از تمامی  ملل  مختلف  درخواست  همکاری  جهانی  برای  توسعه  و پیشبرد این  
علم  نمود. در راستای  تحقق  این  هدف ، مؤسسه  ژئوفیزیک  دانشگاه  تهران  در سال  
1۹57 میالدی  مطابق  با 1336 هجری  شمسی ، به  همت  واالی  مرحوم  استاد دکتر 

حسین  کشی افشار پایه گذاری  شد.
ژئومغناطیس   زلزله شناسی ،  بخش   سه   با  تاسیس   بدو  در  ژئوفیزیک   مؤسسه 
به  تدریج  در زمینه های  آموزشی ، پژوهشی   به  فعالیت  نمود و  آغاز  و گرانی سنجی  
وکاربردی  علم  ژئوفیزیک  گسترش  یافت . در مهر ماه  134۹ کمیسیون  منتخب  هیات  

موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
geophysics.ut.ac.ir
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امنای  دانشگاه  تهران ، دو گروه  آموزشی  فیزیک  زمین  و فیزیک  فضا را تصویب  و 
ابالغ  نمود.

تحصیلی   مقاطع   در  دانشجویان   آموزش   زمین   فیزیک   گروه   حاضر،  حال   در 
کارشناسی  ارشد در 5 گرایش  زلزله شناسی ، لرزه شناسی ، مغناطیس سنجی ، ژئوالکتریک  
و گرانی سنجی  و دکتری  در 4 گرایش  زلزله شناسی ، لرزه شناسی ، الکترومغناطیس  و 
گرانی سنجی  را بر عهده  دارد. دانشجویان  این  گرایش ها با ویژگی ها و ساختار کره  
زمین  آشنا شده  و از آنها در اکتشاف  ذخایر زیرزمینی ، زلزله خیزی  مناطق  مختلف  کشور 
و بررسی های  مربوط  به  طرحهای  مهندسی  ژئوفیزیک  استفاده  می کنند. چهار بخش 
تحقیقاتی اکتشافات، زلزله شناسی، گرانی سنجی و مغناطیس سنجی و آزمایشگاههای 

مختلف با این گروه همکاری نزدیک دارند.
گروه  فیزیک  فضا، از سال 1354رشته  تحصیلی  هواشناسی را  در مقطع  کارشناسی  
در مقطع  دکتری  هواشناسی   نیز  از سال  تحصیلی  1383  و  است   دائر کرده  ارشد 
دانشجو می پذیرد . دانشجویان  این  رشته  با زمینه های  مختلف  هواشناسی  از قبیل  
سامانه های  جوی  در مقیاس های  گوناگون  )بزرگ ، میان  و خرد مقیاس( پیش بینی  
عددی  وضع  هوا، آبشناسی ، اقلیم شناسی ، تشکیل  ابر و بارش ، توفانهای  شدید همراه  
با بارش های  رگباری  و الیه  مرزی  آشنا شده  و می توانند از آنها در امور محیط  زیست ، 
کشاورزی ، عمرانی ، صنعتی ، آب ، حمل  و نقل  و دیگر زمینه های  مرتبط  استفاده  کنند. 
چهار بخش تحقیقاتی ازن و آلودگی هوا، فیزیک  خورشیدی و نجوم، هواشناسی و 

یونسفر با این گروه همکاری نزدیک دارند.
طبق  مصوبه  هیات  وزیران  در تیر 137۹ مسئولیت  استخراج  و تنظیم  تقویم  رسمی  
کشور به  عهده  مؤسسه ژئوفیزیک  واگذار شد که  مؤسسه ژئوفیزیک  این  امر را توسط  

شورایی  در مرکز تقویم  مؤسسه ژئوفیزیک  انجام  می دهد.
همچنین  طبق  مصوبه  هیات  وزیران  در آذر 1382 مسئولیت   اطالع رسانی  سریع  و 
شبانه روزی  زلزله های  کشور به  مؤسسه  ژئوفیزیک  واگذار شد که  این  امر توسط  مرکز 

لرزه نگاری  کشوری  مؤسسه  ژئوفیزیک  در حال  انجام  است .
بر اساس  مصوبه وزرای عضو ستاد پیشگیری و مدیریت بحران در حوادث طبیعی 
و غیر مترقبه کشور در تیر ماه 1384 مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، مسئول 
مدیریت اطالعات لرزه ای کشور گردید. به همین منظور و بر اساس بندهای ج، د، 
ه ماده 1 این مصوبه مرکز مطالعات پیش نشانگرهای زلزله در مؤسسه ژئوفیزیک 

تأسیس شد.
irsc.ut.ac.ir سایت رسمی مرکز لرزه نگاری

بیش از چهار دهه فعالیت های ثبت و تعیین پارامترها و اطالع رسانی زمین لرزه های 
کشور توسط بخش زلزله شناسی مؤسسه ژئوفیزیک، با توجه به توسعه شبکه های 
لرزه نگاری محلی، این مؤسسه در سال 1382 اقدام به راه اندازی مرکز لرزه نگاری 
کشوری نمود. مطابق مصوبات هیات محترم وزیران )مصوبه شماره 28851/21۹14 
 ،)1384/4/18 مورخ  ک،  23157/ت33302  شماره  مصوبه  و   1382/۹/12 مورخ 

مرکز لرزه نگاری کشوری به عنوان مسئول مدیریت داده های لرزه ای کشور وظیفه 
خطیر اطالع رسانی رویداد زمین لرزه ها و توسعه شبکه ها و ایستگاه های لرزه نگاری در 
سطح کشور را بر عهده دارد. از شهریور ماه 1384 با دریافت اطالعات ایستگاه های 
امکان اطالع رسانی رویداد زمین لرزه های  این مرکز،  لرزه نگاری سراسر کشور در 

کشور با دقت و سرعت عمل بیشتر فراهم گردید.
این مرکز در حال حاضر با بهره گیری از 105ایستگاه لرزه نگاری در قالب 20 شبکه 
لرزه نگاری، 6 پایگاه لرزه نگاری تک ایستگاهی و یک ایستگاه درون چاهی فعالیت 
دارد. پایگاه های تک ایستگاهی عبارتند از بروجن، مینودشت، قمصر، مهاباد، جهرم و 

قلعه قاضی و شبکه های لرزه  نگاری فعال نیز  عبارتند از:
1- شبکه لرزه نگاری مشهد
2- شبکه لرزه نگاری قوچان
3 شبکه لرزه نگاری سمنان 
4- شبکه لرزه نگاری تهران

5- شبکه لرزه نگاری ساری             
6- شبکه لرزه نگاری قزوین

7- شبکه لرزه نگاری تبریز       
8- شبکه لرزه نگاری همدان            

۹- شبکه لرزه نگاری کرمانشاه 
10- شبکه لرزه نگاری بروجرد    

11- شبکه لرزه نگاری خرم آباد      
12- شبکه لرزه نگاری بیرجند

13- شبکه لرزه نگاری طبس      
14- شبکه لرزه نگاری یزد            

15- شبکه لرزه نگاری اصفهان
16- شبکه لرزه نگاری شهرکرد  

17- شبکه لرزه نگاری کرمان         
18- شبکه لرزه نگاری شیراز

1۹- شبکه لرزه نگاری  میناب       
20- شبکه لرزه نگاری اهواز

21- شبکه لرزه نگاری جاسک )هرمزگان(
22- شبکه لرزه نگاری  تربت حیدریه )خراسان رضوی(

23- شبکه لرزه نگاری آستارا )گیالن(
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