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أ

  پیشگفتار
هاي بزرگ در طول تاریخ و نیز ثبت  هاي فعال، رخداد زلزله کشور ایران به واسطه موقعیت تکتونیکی، وجود گسل

کلیه مطالعات انجام شده در این راستا نیز مؤید . ها، از پتانسیل لرزه خیزي باالیی برخوردار است پیوسته خردزمین لرزه
از طرفی رشد ناهماهنگ و غیراصولی اغلب شهرها . باشد در نقاط مختلف کشور میهاي ویرانگر  احتمال باالي وقوع زلزله

هاي احتمالی  پذیري کشور در برابر زلزله در طول تاریخ و به خصوص طی یک قرن اخیر، باعث شده است که آسیب
أسیسات حیاتی، اي بناها و ت ها، عدم توجه به مقاومت لرزه ساز در حریم گسل و ساخت. از پیش افزایش یابد بیش

پذیر بافت و ساختار شهر، ضعف آمادگی مردم و نهادهاي ذیربط و بسیاري از موارد دیگر،  گسترش ناهمگون و آسیب
اي بزرگ در نقاط شهري یا روستایی، تلفات و صدمات زیادي به کل  دهند که در صورت وقوع زلزله همگی نشان می

  . زمان و هزینه هنگفتی دارد کشور وارد خواهد شد که جبران آن نیاز به صرف
که صدمات زیادي  1381هاي ویرانگر در کشور و بعد از وقوع چند زلزله بزرگ در سال  به منظور کاهش اثرات زلزله

را در استانهاي کرمانشاه، قزوین، زنجان و همدان برجاي گذاشت، دولت جمهوري اسالمی ایران درخواستی را جهت 
این وام . دیده تسلیم بانک جهانی نمود سازي مناطق آسیب راي طرح بازسازي و توانمنددریافت وامی اضطراري جهت اج

ها و همچنین توانمندسازي دولت جهت  جهت کاهش مصائب اجتماعی و اقتصادي ناشی از این زلزله 1382در سال 
ي این برنامه در بخش هایکی از زیرمجموعه. انجام اقدامات پیشگیري، آمادگی، مقابله و بازسازي به تصویب رسید

باشد که برعهده پژوهشگاه می "ارزیابی مدیریت بحران در سطح محلی و راهکارهاي اجرایی"توانمندسازي، انجام پروژه 
این پروژه  مشتمل بر دو بخش اصلی است که عبارتند از . شناسی و مهندسی زلزله قرار داده شده استالمللی زلزلهبین

و ارائه پیشنهاد اصالح ساختار ) هاي گذشتهبا توجه به اثرات زلزله(ریت بحران کشور شناسایی وضعیت موجود مدی
  . مدیریت بحران با استفاده از تجارب جهانی

باشد، تالش شده است تا نظامهاي پیشرفته و موفق جهان در  در گزارش حاضر که مرتبط با بخش دوم پروژه می
ها براي بهبود نظام فعلی مدیریت ریسک  عه قرار گیرد و بهترین برنامهزمینه کاهش ریسک و مدیریت بحران مورد مطال

در این رابطه با توجه به توسعه طرحهاي جامع مدیریت ریسک و بحران در دهه اخیر در . و بحران براي کشور ارائه شود
در این . یده شده استاغلب کشورهاي پیشرفته و در حال توسعه، این مدل بعنوان الگوي ارائه پیشنهادات اصالحی برگز

لیه ارکان مدیریت بحران شامل پیشگیري، آمادگی، واکنش اضطراري و بازسازي مورد بررسی قرار گرفته و مدل ک
  . هاي موجود در هر بخش براساس تجارب جهانی ارائه شده است راهکارهایی اجرایی به منظور بهبود وضعیت مولفه

هاي مختلف  ن مطالعات بایستی انجام پذیرند در قالب فهرستی از پروژهاقداماتی که براي اجرایی نمودن نتایج ای
دار از دیدگاه اهمیت، ضرورت و فوریت  بایست طرحهاي داراي اولویت ها می در نهایت از بین این پروژه. تهیه شده است

بایست توسط  الزم به ذکر است که اغلب این اقدامات می. هاي زمانی مشخص اجرایی گردند انتخاب و در بازه
هاي مختلف با همکاري دولت و طی دوره مشخصی انجام پذیرند و سازمان  ها و شرکت ها، نهادها، سازمان وزارتخانه

بایست بر انجام امور نظارت نماید و دستگاهها را ملزم به انجام  مدیریت بحران کشور بعنوان متولی این اقدامات می
  . اقدامات الزم گرداند
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  169                  ر اقدامات ترکیه در زمینه ارتقاي آمادگیمرو - 3- 1- 1- 3
  170                                      ایتالیا - 4- 1- 1- 3
  170                              تجارب سایر کشورها - 5- 1- 1- 3
  171                          اقدامات سایر نهادها و سازمانها  - 6- 1- 1- 3

  173              در ایراناقدامات انجام شده براي ارتقاء فرهنگ ایمنی در برابر زلزله  - 2- 1- 3
  177                مقایسه تجارب ایران با دیگر کشورها در حوزه آموزش همگانی - 3- 1- 3
  179                          استراتژیهاي مربوط به آموزش همگانی - 4- 1- 3
  180          هاي اصالح ساختار مدیریت بحران کشور در زمینه آموزش همگانی برنامه - 5- 1- 3

  180                          همگانی تدوین برنامه آموزش  - 1- 5- 1- 3
  181        هاي مرتبط با زلزله رسانی و ارائه آموزش برنامه بهبود فرایند اطالع - 2- 5- 1- 3
  182                سازي امور مرتبط با آموزش همگانی برنامه هماهنگ - 3- 5- 1- 3
  هاي سوانح طبیعی و گسترش مانورهاي آمادگی برنامه توسعه موزه - 4- 5- 1- 3

  186                              انی در برابر سوانحهمگ               
  191                                      فهرست منابع - 6- 1- 3

    192        ها اي برپایه توسعه اقدامات مردم محوردر محلهمدیریت بحران و کاهش خطرپذیري لرزه - 2- 3
    193                          اي در سطوح محلی  نقش تشکالت محله - 1- 2- 3
  198                  المللی اي برمبناي تجارب بین نحوه توسعه تشکالت محله - 2- 2- 3

  198      در سطح مناطق شهري بندي تشکالت محلهروشهاي سازماندهی و ناحیه - 1- 2- 2- 3
  200                      سازي و سازماندهی فعالیتها هماهنگ - 2- 2- 2- 3
  201                       اي ساختار اقتصادي تشکالت محله - 3- 2- 2- 3
  201                                  اطالع رسانی - 4- 2- 2- 3
  202                            مکانیسم تصویب طرحها - 5- 2- 2- 3

  203        بررسی برخی تجربیات جهانی در زمینه توسعه تشکالت محلی مدیریت بحران - 3- 2- 3
  204                    اي در کاتماندو، نپال توسعه تشکالت محله - 1- 3- 2- 3
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و

  صفحه                                                عنوان
  206        ا ایجاد مشارکت جهت کاهش خسارات ناشی از سوانحی "تاثیر"پروژه  - 2- 3- 2- 3
  208  2004بررسی نقش مشارکت مردمی در برنامه بازسازي اندونزي پس از سونامی  - 3- 3- 2- 3
  211              اي براي مقابله با سوانح در استرالیا توسعه تشکالت محله - 4- 3- 2- 3

  212                  اي لهمروري برتجارب ایران در زمینه توسعه تشکالت مح - 4- 2- 3
  214          در ایران با برخی کشورهاي مورد بررسیاي  مقایسه وضعیت تشکالت محله - 5- 2- 3
    215           اي هاي محله تشکلراهبردهاي بهبود سیستم مدیریت بحران با استفاده از  - 6- 2- 3
     215          اي هاي محله تشکلهاي اصالح سیستم مدیریت بحران با استفاده از  برنامه - 7- 2- 3

  215              اي هاي محله بندي جوامع شهري به تشکل تقسیم  برنامه - 1- 7- 2- 3
  217          اي موجود در جوامع شهري ارتقاء آمادگی تشکلهاي محله  برنامه - 2- 7- 2- 3
    219      اي به عنوان ابزاري جهت مدیریت بهتر شهري استفاده از تشکالت محله - 3- 7- 2- 3

  225                                      فهرست منابع - 8- 2- 3
            کشور در زمینه مدیریت ریسک زلزله با توجه به تجارب  صنعت بیمهاصالح نظام  - 3- 3

    226                                    چالشهاي موجودجهانی و         
  226                               اثرات اقتصادي سوانح طبیعی - 1- 3- 3

  229                    تحلیل و ارزیابی خسارات احتمالی سوانح - 1- 1- 3- 3
  229                              پذیريوضعیت آسیب - 2- 1- 3- 3

  230                      جبران خسارات اقتصادي زلزله با استفاده از بیمه - 2- 3- 3
  234              پیچیدگیهاي مدیریت ریسک سوانح از طریق بیمه    - 1- 2- 3- 3
  236                    ساختار کنونی نظام بیمه ساختمان در ایران - 2- 2- 3- 3
  237                    ساختار کنونی نظام بیمه در ایران مشکالت - 3- 2- 3- 3

    238             جبران خسارات اقتصادي زلزله با استفاده از صندوق ملی سوانح طبیعی - 3- 3- 3
    239                    طراحی صندوقهاي ملی سوانح براي کشور - 1- 3- 3- 3
  241                                  سیاستگذاریها - 2- 3- 3- 3
  242                  ارت و انتقال ریسکمنابع مالی پرداخت خس - 3- 3- 3- 3

   244             (TCIP) صندوق بیمه سوانح طبیعی ترکیه - 4- 3- 3
  TCIP                               244 ساختار سازمانی - 1- 4- 3- 3
  245                          وضعیت بیمه سوانح در ترکیه - 2- 4- 3- 3
  TCIP                            245دامنه نفوذ سیستم  - 3- 4- 3- 3
  TCIP                  246هاي در نظر گرفته شده براي هنرخ حق بیم - 4- 4- 3- 3
  TCIP                      247منابع مالی الزم و ظرفیت صندوق  - 5- 4- 3- 3

  248                          پیشنهاد صندوق ملی سوانح طبیعی ایران - 5- 3- 3
  ICIP                                248اهداف اصلی  - 1- 5- 3- 3
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  صفحه                                                عنوان
  ICIP                          249احتمالی در مسیر  موانع - 2- 5- 3- 3
  ICIP                    250عوامل و شرایط محلی براي موفقیت  - 3- 5- 3- 3
  ICIP                  252مقدمات مورد نیاز براي تأسیس و تداوم  - 4- 5- 3- 3
  252                  تامین منابع مالی و مکانیزمهاي انتقال ریسک - 5- 5- 3- 3

  256                                      فهرست منابع - 6- 3- 3

  257                هاي بهبود عملیات واکنش اضطراري برنامه    فصل چهارم 
          ریزي جامع کاهش ریسک و مدیریت بحران و ارتقاي آمادگی کشور  اصالح ساختار برنامه - 1- 4

  258                          المللیبراي مواجهه با زلزله مبتنی بر تجارب بین        
  ریزي جامع کاهش  اصالح ساختار برنامهمینه مروري بر تجارب جهانی در ز - 1- 1- 4

  258                                  ریسک و مدیریت بحران           
  258                      ساختار مدیریت بحران در کشور آمریکا - 1- 1- 1- 4
  264                  سیستم مدیریت سوانح در کشور هندوستان  - 2- 1- 1- 4
  268                      سیستم مدیریت بحران در کشور ژاپن - 3- 1- 1- 4
  270                      سیستم مدیریت بحران در کشور ترکیه - 4- 1- 1- 4
  273                    اندونزي سیستم مدیریت بحران در کشور - 5- 1- 1- 4
  275                      سیستم مدیریت بحران در کشور نپال - 6- 1- 1- 4

  276                                ساختار مدیریت بحران ایران - 2- 1- 4
  278                ران کشورهاي مورد مطالعه با ایرانمقایسه سیستم مدیریت بح - 3- 1- 4
  279                        استراتژي اصالح ساختار مدیریت بحران کشور - 4- 1- 4
  280                      هاي اصالح ساختار مدیریت بحران کشوربرنامه - 5- 1- 4

  280                  تبیین جایگاه سازمان مدیریت بحران کشور  - 1- 5- 1- 4
  هاي طرح جامع امداد و نجات کشور و  تهیه برنامهالزم االجرا نمودن  - 2- 5- 1- 4
  280                        اجرایی براي کارگروههاي مختلف                 
  280                بهبود ساختار فرماندهی و مدیریت عملیات مقابله  - 3- 5- 1- 4
  282                    تدوین برنامه انجام اقدامات اولیه اضطراري  - 4- 5- 1- 4
              283  زمان بحرانین اعتبارات و انجام توافقات الزم با سازمانهاي مورد نیاز در برنامه تام - 5- 5- 1- 4

  289                                      فهرست منابع - 6- 1- 4
  واکنش گیري از سیستمهاي پیشرفته و فناوریهاي نوین براي مدیریت هبهر - 2- 4

  290                                  و برآورد خطرپذیرياضطراري         
 290                              المللی بینموفق مروري بر تجارب  - 1- 2- 4

  290                              اقدامات کشور آمریکا - 1- 1- 2- 4
  295                              اقدامات کشور ژاپن - 2- 1- 2- 4
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  301                            اقدامات کشور هندوستان - 3- 1- 2- 4
 301                              اقدامات کشور ایتالیا - 4- 1- 2- 4
  302                      سیستم هشدار سریع زلزله در مکزیک  - 5- 1- 2- 4
  302                  اي تایوان یا ترایرز ارسال اطالعات لرزهسیستم   - 6- 1- 2- 4
  302                اي استانبول  سیستم هشدار و ارزیابی سریع لرزه - 7- 1- 2- 4

  303                      سیستمهاي هشدار و پاسخ سریع زلزله در ایران - 2- 2- 4
  303                  برآورد اثرات زلزله با استفاده تحلیل تصاویر سنجش از دور - 3- 2- 4

  304                          استفاده از سیستمهاي اپتیکی - 1- 3- 2- 4
  307                            راستفاده از فناوري الیدا - 2- 3- 2- 4
    SAR                         308استفاده از تصاویر راداري  - 3- 3- 2- 4

                  تصاویر ها و  المللی در استفاده از داده تجارب موفق بین برخی - 4- 2- 4
    309                            بحران  اي در مدیریت ریسک و ماهواره           

  پروژه توسعه سیستم فناوري سنجش از دور راداري در آمریکا  - 1- 4- 2- 4
  309                               براي ارزیابی خسارات               

  310           وژه سنجش از دور براي کاهش خسارات سوانح در آمریکا پر - 2- 4- 2- 4
  بندي اتوماتیک در  پروژه مقایسه روشهاي تغییرسنجی و طبقه - 3- 4- 2- 4

  312                              اي ارزیابی خسارت لرزه              
  پروژه آشکارسازي صدمات پس از زلزله توسط تصاویر شدت  - 4- 4- 2- 4

  SAR                                  313ي رادار              
  314        سیستمهاي هشدار و ارزیابی در ایران با برخی کشورهاي مورد بررسیمقایسه  - 5- 2- 4
  315      سیستمها و فناوریهاي نوین راهبردهاي بهبود سیستم مدیریت بحران با استفاده از  - 6- 2- 4
  تمهاي سیسهاي اصالح سیستم مدیریت بحران با استفاده از  برنامه - 7- 2- 4

  315                                هشدار و ارزیابی سریع زلزله             
  315      ریزي براي توسعه نرم افزار تخمین سریع خسارات و تلفات زلزله برنامه - 1- 7- 2- 4
   GISتوسعه روش برآورد آسیبهاي ناشی از زلزله در شهرها با استفاده از  - 2- 7- 2- 4

 317                      اپتیکی و راداري اي و تصاویر ماهواره               
  و استفاده   GPS ،GISتوسعه سیستم عملیاتی مدیریت بحران با کمک  - 3- 7- 2- 4

  318                              سیم از مخابرات بی               
  توسعه سیستمهاي پایش و هشدار سریع زلزله و ایجاد مرکز هشدار  - 4- 7- 2- 4

 319                  مدیریت بحران کشور سریع زلزله در سازمان                
  325                                      فهرست مراجع - 8- 2- 4

  326                المللی براي تدوین طرح مقابله با اثرات زلزلهتجارب بین گیري از هبهر - 3- 4
  326                        مراکز فرماندهی عملیات واکنش اضطراري  - 1- 3- 4
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 326      مروري بر مراکز فرماندهی عملیات واکنش اضطراري در برخی کشورها - 1- 1- 3- 4
 331                            مروري بر تجارب داخلی - 2- 1- 3- 4
  مقایسه وضعیت کنونی کشور در زمینه مراکز مدیریت واکنش اضطراري - 3- 1- 3- 4

 331                                با برخی کشورها                
  332          ه مراکز فرماندهی عملیات واکنش اضطراريراهبردهاي توسع - 4- 1- 3- 4
  332          اضطراريهاي الزم براي توسعه مراکز فرماندهی واکنش  برنامه - 5- 1- 3- 4

  337                          رسانی و ارتباطات اضطراري سامانه اطالع - 2- 3- 4
 337              المللی بخش ارتباطات اضطراري مروري بر تجارب بین - 1- 2- 3- 4
  342                              ررسی تجارب ایرانب - 2- 2- 3- 4
  348  مورد بررسیسیستمهاي ارتباطات اضطراري در ایران با برخی کشورهاي مقایسه  - 3- 2- 3- 4
                 349  اضطراري راهبردهاي بهبود سیستم مدیریت بحران درزمینه مخابرات و ارتباطات - 4- 2- 3- 4
  شبکه مخابرات ان در بخش هاي بهبود سیستم مدیریت بحر برنامه - 5- 2- 3- 4

  349                              و ارتباطات اضطراري               
  357                                جستجو، نجات و امداد سامانه - 3- 3- 4

  358      المللی در رابطه با مسائل مرتبط با نجات و امداد مروري بر تجارب بین - 1- 3- 3- 4
 365        ل مرتبط با نجات و امدادمروري بر تجارب داخلی در رابطه با مسائ - 2- 3- 3- 4
 372      مقایسه وضعیت کنونی کشور در زمینه نجات و امداد با برخی کشورها - 3- 3- 3- 4
  373                      راهبردهاي بهبود خدمات نجات و امداد - 4- 3- 3- 4
  373            هاي الزم براي بهبود عملیات جستجو، نجات و امداد  برنامه - 5- 3- 3- 4

  384                                ی و بهداشتی خدمات درمان - 4- 3- 4
  مروري بر تجارب جهانی در زمینه بهبود وضعیت بهداشت و درمان  - 1- 4- 3- 4

  384                              در شرایط اضطراري                
  مروري بر تجارب داخلی در زمینه وضعیت بهداشت و درمان در  - 2- 4- 3- 4

  395                                شرایط اضطراري                
  مقایسه تجارب جهانی با ایران در حوزه مسائل بهداشت و درمان  - 3- 4- 3- 4

  402                                  مرتبط با زلزله              
  403          استراتژیهاي بهبود خدمات درمان و بهداشت در شرایط اضطرار - 4- 4- 3- 4
  404              درمانی اضطراري –برنامه هاي بهبود خدمات پزشکی  - 5- 4- 3- 4

  420                              تخلیه امن و اسکان اضطراري - 5- 4-3
  422        مرور تجارب موفق جهانی در زمینه تخلیه امن و اسکان اضطراري - 1- 5- 3- 4
  428                              مروري بر تجارب ایران - 2- 5- 3- 4
  432      المللی با ایران در حوزه تخلیه امن و اسکان اضطراري مقایسه تجارب بین - 3- 5- 3- 4
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  433            استراتژیهاي مربوط به کاهش تخلیه امن و اسکان اضطراري - 4- 5- 3- 4
  434      هاي مورد نیاز براي اصالح سیستم تخلیه امن و اسکان اضطراري  برنامه - 5- 5- 3- 4

    444  در واکنش اضطراريز بینی اثرات زلزله و اقدامات مورد نیا تدوین سناریوي زلزله جهت پیش - 6- 3- 4
  444            مروري بر تجارب جهانی در زمینه تدوین سناریوي بحران - 1- 6- 3- 4
  448                            مروري بر تجارب داخلی - 2- 6- 3- 4
  448        مقایسه وضعیت فعلی ایران با سایر کشورها در موضوع سناریوي زلزله - 3- 6- 3- 4
  449            لزله براساس تجارب جهانیاستراتژیهاي مرتبط با سناریوي ز - 4- 6- 3- 4
  449                      ریزي براي تدوین سناریوي زلزله  برنامه - 5- 6- 3- 4

  461                                      فهرست منابع - 7- 3- 4

  اسکان موقتهاي اصالح نظام مدیریت در بخش  برنامه  فصل پنجم 
  465                           و بهسازي، بازتوانی بازسازي                        

    466          و بازتوانیبازسازي ، راهکارهاي اصالح نظام مدیریت بحران در بخشهاي اسکان موقت - 1- 5
  466                  جایگاه اسکان موقت و بازسازي در فرایند مدیریت بحران - 1- 1- 5

    467                    اثرات بازسازي بر کاهش اثرات سوانح آینده - 1- 1- 1- 5
  468                      تقالی بر بازسازياثرات اقدامات دوره ان - 2- 1- 1- 5

  469            و بازتوانیبازسازي ، بررسی تجارب بین المللی در حوزه اسکان موقت  - 2- 1- 5
  469                )ژاپن(اقدامات صورت گرفته در بازسازي شهر کوبه  - 1- 2- 1- 5
    479              )اندونزي(اقدامات صورت گرفته در بازسازي منطقه آچه  - 2- 2- 1- 5
      دیده  قدامات صورت گرفته در بازسازي مناطق آسیبا - 3- 2- 1- 5

  480                          )آمریکا(پریتا  لوما 1989از زلزله               
   دیده  اقدامات صورت گرفته در بازسازي مناطق آسیب - 4- 2- 1- 5

  488                        )هندوستان(گجرات  2001از زلزله               
  490    چی چی 1999دیده از زلزله  در بازسازي مناطق آسیب اقدامات صورت گرفته - 5- 2- 1- 5
  493                   (SPHERE)معیارهاي ارائه شده در پروژه اسفر  - 6- 2- 1- 5
  497    مروري بر تجارب جهانی در حوزه بازتوانی روحی و روانی بازماندگان سوانح - 7- 2- 1- 5

  498            ازي و بازتوانی، بازسمروري بر برخی تجارب ایران در حوزه اسکان موقت - 3- 1- 5
  505            و بازتوانیبازسازي ، اسکان موقتمقایسه تجارب جهانی با ایران در حوزه  - 4- 1- 5
  506                    و بازتوانیبازسازي ، اسکان موقت مرتبط با استراتژیهاي - 5- 1- 5
  507      هاي اصالح ساختار مدیریت بحران کشور در بخش اسکان موقت و بازسازيبرنامه - 6- 1- 5

  507              ي در معرض آسیب زلزلهتدوین برنامه بازسازي شهرها - 1- 6- 1- 5
  510                    برنامه ارتباط میان بازسازي و توسعه پایدار - 2- 6- 1- 5
  511                  تبیین نقش سازمانها و عوامل دیگر در بازسازي - 3- 6- 1- 5
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  512              سکن موقت در مناطق مختلف کشورشناخت الگوي م - 4- 6- 1- 5
    513      تاکنون 1360بررسی روند توسعه شهري در شهرهاي زلزله زده از سال  - 5- 6- 1- 5
  مطالعه الگوي کاربري اراضی و کاهش خسارات ناشی از زمین لرزه  - 6- 6- 1- 5

  514                  به منظور بازسازي نواحی آسیب دیده در ایران               
  ریزي فضایی مناسب جهت پیشگیري از خسارات احتمالی برنامه - 7- 6- 1- 5

  514                                  ناشی از سوانح آینده در ایران               
  اي در زمان پس از رخداد  بررسی روشهاي توسعه تشکالت محله - 8- 6- 1- 5

  515            زتوانیو با  زلزله به منظور جلب مشارکت مردم در بازسازي               
    516    بررسی روشهاي بهبود فرایند بازیابی زیرساختها در زمان بعد از رخداد سوانح - 9- 6- 1- 5
    516  بررسی روشهاي کاهش اثرات روانی زلزله در بازماندگان با عالئم روحی مختلف - 10- 6- 1- 5
  و روانی  تدوین معیارها و استانداردهاي الزم براي رسیدگی به اوضاع روحی - 11- 6- 1- 5

  518                                بازماندگان سوانح                 
  531                                      فهرست منابع - 7- 1- 5

  532                        بهسازي و بازسازي بافتهاي فرسوده و آسیب پذیر - 5-2
  532      مرور تجارب موفق جهانی در زمینه بهسازي و بازسازي بافتهاي آسیب پذیر شهري - 1- 2- 5

  532                                  تجربه ژاپن - 1- 1- 2- 5
    535      تجربه ترکیه در بهسازي بافتهاي فرسوده محله زیتون بورنو شهر استانبول - 2- 1- 2- 5
  پذیر  اي از اتحادیه اروپا در خصوص بهسازي بافتهاي آسیب تجربه - 3- 1- 2- 5

  537                          جهت تضمین توسعه پایدار               
  تجارب جهانی درخصوص اثرات ریسکهاي صنعتی و تاسیسات  بررسی - 4- 1- 2- 5

  541                      پذیري محیط شهريخطرناك بر آسیب               
  545      پذیر شهريمرور تجارب موفق داخلی در زمینه بهسازي و بازسازي بافتهاي آسیب - 2- 2- 5

  545            معیارهاي ارائه شده توسط شوراي عالی معماري و شهرسازي - 1- 2- 2- 5
  و مرکز پیشگیري ) جایکا(المللی ژاپن هاي بینمطالعات آژانس همکاري - 2- 2- 2- 5

  546                            و مدیریت بحران شهر تهران                
  549                    مطالعات مشاورین مناطق شهرداري تهران  - 3- 2- 2- 5
  550                      ریزي شهر تهران   مطالعات مرکز برنامه - 4- 2- 2- 5

  552        پذیرمقایسه تجارب جهانی با ایران در حوزه بهسازي و بازسازي بافتهاي آسیب - 3- 2- 5
  554                پذیراستراتژیهاي بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده و آسیب - 4- 2- 5
  هاي اصالح ساختار مدیریت بحران کشور در بخش بهسازي  برنامه - 5- 2- 5

  554                                پذیر یبو نوسازي بافتهاي آس           
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ل
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  تدوین روشهاي مناسب براي شناسایی و اولویت بندي بهسازي  - 1- 5- 2- 5

  554                        بافتهاي فرسوده در نواحی شهري               
  556        بررسی و تهیه الگوهاي مناسب بازسازي یا نوسازي بافتهاي فرسوده - 2- 5- 2- 5
  557                خیز تدوین معیارهاي توسعه شهري در نواحی لرزه - 3- 5- 2- 5
  558      خیز مطالعه معیارهاي تعیین فرم و الگوي مناسب توسعه در مناطق لرزه - 4- 5- 2- 5
  559                  در مناطق شهري پیشگیري از خطرات صنعتی - 5- 5- 2- 5
  سک در تجزیه و تحلیل مطالعه و استفاده از متدهاي کالسیک تحلیل ری - 6- 5- 2- 5

 561          ریسکهاي صنعتی حاصل از زلزله در تأسیسات صنعتی خطرناك               
 565      مطالعه تأثیرات صنایع خطرناك در مناطق شهري به هنگام وقوع زلزله - 7- 5- 2- 5

  574                                      فهرست منابع - 6- 2- 5
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 3                  هاي طرح جامع پیشگیري و مدیریت بحران اهداف و برخی برنامه): 1- 1(شکل 
 4                اي از اهمیت جامع نگري در تدوین طرحهاي مدیریت بحران نمونه): 2- 1(شکل 
  9              اي ها براي پیشگیري از بحران در سطوح شهري تا محله حوزه مسئولیت: )3- 1(شکل 
 41                 حریم ممنوعیت ساخت و ساز از گسل طبق آیین نامه آلکوئیست): 1- 2(شکل 
  42                  1987در نیوزیلند در زلزله  (Edgecumbe)پهنه گسل ادج کومب ): 2- 2(شکل 
 43                    دحریم ممنوعیت ساخت و ساز در اطراف گسل در نیوزیلن): 3- 2(شکل 
  43                            به امالك گیري گسل نسبت موقعیت قرار): 4- 2(شکل 
  44                تخریب آپارتمانی در زلزله ازمیت ترکیه به واسطه گسلش سطحی ): 5- 2(شکل 
          به واسط گسلش  13و تخریب پل بزرگراه شماره  (Shihkang)آسیب سد شی کانگ  ):6- 2(شکل 

  45                                     سطحی در زلزله چی چی               
  49            رونشست زمین بر روي  فضاهاي انحاللی  در  آالباما  به واسطه وقوع زلزلهف): 7- 2(شکل 
      51                        هاي قدیمی در فارست سیتی  نقشه تراکم فروچاله): 8- 2(شکل 
  52      هوکوبو در محل معادن لیگنیت - میاگی 1993هایی از فرونشستهاي ناشی از زلزله  نمونه): 9- 2(شکل 
  52              کوبه 1993ونشست زمین در ایستگاه متروي دایکایی ناشی از زلزله فر): 10- 2(شکل 
  54             ها  در زلزله بم در عکسهاي هوایی منطقه  روند برخی از قناتها و فروچاله): 11- 2(شکل 
  هاي فوقانی به داخل کوره قنات در اثر  فرونشست زمین در اثر ریزش الیه: الف): 12- 2(شکل 

  تخریب بخشهایی از یک ساختمان مسکونی : ب ارتعاشات ناشی از زلزله بم                 
 54                                در اثر فرونشست زمین در بروات                 

 55          دان ه هاي ناشی از زلزله بم که در اثر تخریب قنوات ایجاد شد نقشه توزیع فروچاله): 13- 2(شکل 
      55                  خطر فرونشست زمین در پهنه استان لرستان نقشه پهنه بندي ): 14- 2(شکل 
  79            )دبیرستان جفرسون(دیده از زلزله النگ بیچ  اي از مدارس آسیب نمونه): 15-2(شکل 
  90                            تلفات ناشی از وقوع سوانح طبیعی در ژاپن): 16- 2(شکل 
  95        در زلزله کوبه هاي زمانی مختلف بازهدر ساخته شده هاي بتنی  آمار خرابی ساختمان): 17- 2(شکل 
  96                            ساخت ساختمان در ژاپنروند معمولی ): 18- 2(شکل 
  96                            روند نظارت بر ساخت ساختمان در ژاپن): 19- 2(شکل 
 98                              سازي نسبی مدارس در نپال مقاوم): 20-2(شکل 
      99                اي از ساختمانهاي قدیمی و آسیب پذیر در شهر کاتماندو نمونه): 21-2(شکل 
  104                    زلزله در هندبحران شش راهکار اصلی براي مدیریت ): 22-2(شکل 
  112                              پراکندگی تعداد ساختمانهاي ضعیف): 23- 2( شکل
  113        فروریخته در مدل گسل ري دیده و یا پراکندگی تعداد ساختمانهاي به شدت آسیب): 24- 2(شکل 
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  114                    مدل گسل ري  - نسبت آسیب هاي وارده به بیمارستانها ): 25- 2(شکل 
  114              مدل گسل ري  - درجه رویداد آتش سوزي ناشی از تاسیسات خطرناك): 26- 2(شکل 
  115                        مدل گسل ري - برقهاي وارده به کابلهاي آسیب): 27- 2(شکل 
  116              مدل گسل ري  –هاي وارده به خطوط لوله آبرسانی پراکندگی آسیب): 28- 2(شکل 
  117                                      توزیع مخازن آب): 29- 2(شکل 
  140                        و زیرساختها ها اي یا دومینو در شبکهاثرات سلسله): 30- 2(شکل 
  142                        هاي مختلف سیستمهاي شهري و شبکهاندرکنش ): 31- 2(شکل 
 161                          برخی کتب آموزش همگانی در رابطه با زلزله): 1- 3(شکل 
 162                          برخی کتب آموزش همگانی در رابطه با زلزله): 2- 3(شکل 
 163                          برخی کتب آموزش همگانی در رابطه با زلزله): 3- 3(شکل 
  166                          در وب سایت مربوطه DRIنمونه متون آموزشی : )4- 3(شکل 
 167                  برخی اقدامات شهرداري توکیو براي ارتقاي آمادگی شهروندان): 5- 3(شکل 
  مردمی آمادگی در برابر زلزله در توکیو که در اول  تصاویري از مانور): 6- 3(شکل 

    168                                  شود هر سال برگزار میسپتامبر                
  168                  نمایی از موزه آموزشی زلزله در شهرهاي کوبه و جزیره آواجی): 7- 3(شکل 
  169     زلزله مستقر در آنسازي و برخی تجهیزات شبیه (Pendik)پارك زلزله در شهرداري پندیک ): 8- 3(شکل 
 170            زلزله در شهر آنکارمجتمع آموزشی عمومی و نیمه تخصصی آمادگی در برابر ): 9- 3(شکل 
  171                              یکی از نمونه متون آموزشی در ایتالیا): 10- 3(شکل 
  SDC          172در استانبول با مشارکت  (MAG)طرح داوطلبان واکنش اضطراري محله  ): 11- 3(شکل 
  172              اي از پوسترهاي آموزشی تهیه شده در رومانی  با همکاري جایکا نمونه): 12- 3(شکل 
  194                    اي و نقش هریک  گروههاي موثر در ساختار تشکالت محله): 13- 3(شکل 
  196                              تهیه نقشه ایمنی محله توسط ساکنان): 14- 3(شکل 
  197            اي و وظایف آنها در زمانهاي قبل و پس از وقوع زلزلهساختار تشکالت محله): 15- 3(شکل 
  199          اي برمبناي وجود زیرساختهاي شهري در بخشهایی از ژاپن شکلهاي محلهایجاد ت): 16- 3(شکل 
  199                    برخی وسایل و امکانات اضطراري در محله سومیداي ژاپن ): 17- 3(شکل 
 202                  اي ساز و کار و جریان امور تصویب طرحها در تشکلهاي محله): 18- 3(شکل 
  203        کوبه، ژاپن 1995مختلف در نجات جان بازماندگان زلزله درصد مشارکت بخشهاي ): 19- 3(شکل 
  204                آسیب پذیري باالي ساختمانها و بافتهاي مسکونی در کاتماندو، نپال): 20- 3(شکل 
  پذیري ساختمانها در یکی از مناطق نپال نقشه ساده شده آسیب): الف): (21- 3( شکل

    205                  اي آگاه سازي ساکنین از خطرات محتملکارگاه توجیهی بر): ب(                 
 205                            اي در نپال برخی اقدامات تشکالت محله): 22- 3(شکل 
    206          آموزشهاي تخصصی مخصوص داوطلبین مقابله با اثرات زلزله در کاتماندو، نپال): 23- 3(شکل 
  206      در مواقع اضطراري در کاتماندو، نپالسازي اقالم ضروري کانتینرهاي مخصوص ذخیره): 24- 3(شکل 
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  209                      ساختار طرح توسعه جامعه محلی در پروژه نورانی دنیا ): 25- 3(شکل 
  209                                توسعه یکپارچه مشارکت جامعه): 26- 3(شکل 
  210                                  آل عناصر یک مدرسه ایده): 27- 3(شکل 
  213                    اي پیشنهادي براي تهران نمودار سازمانی تشکالت محله): 28- 3(شکل 
  سیر افزایشی خسارات ناشی از سوانح طبیعی در چند دهه اخیر و سهم صنعت ): 29- 3(شکل 

 227                                  بیمه از مجموع این خسارات                 
  ح طبیعی اخیر و مقایسه آنها با تولید ناخالص خسارات ناشی از سوان): 30- 3(شکل 

  228                                و درآمدهاي دولتها )GDP( ملی                 
 231                  عوامل اصلی سهیم در مدیریت و انتقال ریسک سوانح طبیعی): 31- 3(شکل 
  تعدادي از مدلهاي ارائه شده براي پوشش  فراگیر بیمه یا تأسیس ): 32- 3(شکل 

  244                              صندوقهاي ملی بیمه سوانح طبیعی                   
  247      ومکانیزم انتقال آنها به ارگانهاي مسؤل TCIPبندي خسارات احتمالی صندوق سوانح الیه): 33- 3(شکل 
  258                           وضعیت خطر زلزله در ایاالت متحده آمریکا): 1- 4(شکل 
  259              )1386بهادري و همکاران، (ی وزارت امنیت داخلی آمریکا نمودار سازمان): 2- 4(شکل 
  259                  تقسیم بندي مناطق از دیدگاه مدیریت بحران در ایاالت متحده): 3- 4(شکل 
  260                       ساختار سازمانی آژانس فدرال مدیریت بحران آمریکا ): 4- 4(شکل 
 261                        اه خطر در کالیفرنیهاي تهیه شد هایی از نقشه نمونه): 5- 4(شکل 
  263                              (ICS)ساختار سامانه فرماندهی حادثه ): 6- 4(شکل 
  269                            ساختار شوراي مدیریت بحران مرکزي ژاپن): 7- 4(شکل 
  271                                  ساختار مدیریت بحران ترکیه): 8- 4(شکل 
  274                                ندونزيساختار مدیریت سانحه در ا): 9- 4(شکل 
 276                              ساختار مدیریت سانحه در کشور نپال): 10- 4(شکل 
 281                                حادثهسامانه فرماندهی اجزاي ): 11- 4(شکل 
  NDMS                 282 اي از سطوح مختلف بحران براساس تقسیم بندي  نمونه): 12- 4(شکل 
    292              اي در کالیفرنیازلزله Shake Mapي جنبش زمین یا هااي از نقشه نمونه): 13- 4(شکل 
  293                        موبایل توسط نیروهاي آتش نشانی GIS استفاده از): 14- 4(شکل 
  اي و اطالعات  ، نمایشگري تصاویر ماهوارهVIEWS  (.Imagecat Inc)سیستم ): 15- 4(شکل 

 294                یانه همراه بکار گرفته شده در شهر بمروي صفحه مانیتور را GPSمکانی                  
  299            سیستم مخابراتی بی سیم کنترل و نظارت شریانهاي حیاتی در هاماماتسو ): 16- 4(شکل 
  300                        اجزاي مختلف سیستم هشدار سریع زلزله در ژاپن): 17- 4(شکل 
  تصاویررقومی اخذ شده از  همبسته سازي و ، نمایشFlight Viewerسیستم : )18- 4(شکل 

  300          اي مبناتصاویر ماهواره با) شناسائی زمینی و یا هوائی با هلیکوپتر(صحنه حادثه                  
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  اي از تصاویر هوایی و نقشه آسیب تهیه شده توسط سازمان  نمونه): 19- 4(شکل 

  304                                  اري کشور در زلزله بمنقشه برد                 
  305            1382اي از شهر بم قبل و بعد از زلزله بم  اي نقطه مقایسه عکسهاي ماهواره): 20- 4(شکل 
            اي از نقشه میزان تخریب از شهر بم  با استفاده از اطالعات  نمونه): 21- 4(شکل 

  Quickbird                                     307اهواره اپتیکی م                 
  308                از قسمتی از شهر کلن Hanza Luftbilt تصویر الیدار سیستم آلمانی): 22- 4(شکل 
  315              روشهاي مختلف براي پایش و ارزیابی خسارات و تلفات ناشی از زلزله): 23- 4(شکل 
  316                  هاي لرزه نگارياستفاده از شبکه مکانیسم ارزیابی اثرات زلزله با): 24- 4(شکل 
  هاي برداري بر اساس بافت  از شهر بم و تولید الیه Quickbirdاي  تصویر ماهواره): 25- 4(شکل 

  318                      و زاویه سمت منازل بمنظور ایجاد نقشه کالیبراسیون                  
 318            کالیبره شده در شهر بم ) راداريبراساس اطالعات (قشه اندیس تخریب ن): 26- 4(شکل 
 327                        هایی از مراکز مدیریت واکنش اضطراري ژاپن نمونه): 27- 4(شکل 
  327                      نمودار اجزاي مختلف سامانه فونیکس در شهر کوبه ): 28- 4(شکل 
  328                              )آکوم(مرکز مدیریت سوانح استانبول ): 29- 4(شکل 
  330                نحوه تعامل مرکز عملیات اضطراري پنسیلوانیا با نهادهاي ذیربط ): 30- 4(شکل 
  330                            نمایی از یکی از مراکز عملیات اضطراري): 31- 4(شکل 
  331          مان پیشگیري و مدیریت بحران شهر تهرانزمرکز مدیریت عملیات اضطراري سا): 32- 4(شکل 
 338                              اضطراري در توکیو  سامانه ارتباطات): 33- 4(شکل 
 340                          ساختار سازمانی سامانه ارتباطات ملی آمریکا ): 34- 4(شکل 
  342                      ایران درارتباطات شرکتهاي مرتبط با ساختار سازمانی ): 35- 4(شکل 
  343                                      شبکه استاندارد تلفن): 36- 4(شکل 
  344                                     ابل مشترکینشبکه ک): 37- 4(شکل 
  345                                  ثابت بر روي بام GSMآنتن ): 38- 4(شکل 
  345                                  ثابت بر روي برج GSMآنتن ): 39- 4(شکل 
  346                                  پیکربندي رایج شبکه بحران): 40- 4(شکل 
  347                      بحراننحوه ارتباطات اضطراري در شبکه پیشنهادي ): 41- 4(شکل 
  348                            اجزاي شبکه اضطراري ارتباطات بحران ):42- 4(شکل 
  353                اي قابل استفاده در زمان بحران انواع سیستمهاي مخابراتی ماهواره): 43- 4(شکل 

  359            در بعد از ظهر وقوع رویداد) 1995(برآورد اشتباه از تعداد تلفات زلزله کوبه  ):44- 4( کلش
  362                                   سامانه پاسخ به سوانح ترکیه): 45- 4(شکل 
  363              اي از تجهیزات و مراکز آموزشی سازمان دفاع غیر نظامی ترکیهنمونه): 46- 4(شکل 
  364                  اي ستادهاي جستجو و نجات شهري در آمریکا  دفاتر منطقه ):47- 4(شکل 
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  367                  اي از پایگاههاي پشتیبانی مدیریت بحران در شهر تهراننمونه): 48- 4(شکل 
  368                          اي از مانورهاي نجات و امداد هالل احمرنمونه): 49- 4(شکل 
  369          ایستگاههاي آتش نشانی موجود در سطح شهر تهران و میزان همپوشانی آنها): 50- 4(شکل 
  385                                  مرکز درمانی سوانح توکیو): 51- 4(شکل 
 386                      قابلیت افزایش ظرفیت در بیمارستانهاي سوانح ژاپن): 52- 4(شکل 
  386                    هایی از مانورهاي خدمات پزشکی اضطراري در ژاپن نمونه): 53- 4(شکل 
  390      تمرکز مصدومان در آمریکاساختار امداد پزشکی در سوانح مطابق با سیستم مدیریت م): 54- 4(شکل 
  395          توزیع تلفات ناشی از زلزله مدل گسل ري در هنگام شب و بدون امداد رسانی): 55- 4(شکل 
  397                            توزیع بیمارستانها در سطح شهر تهران ): 56- 4(شکل 
  400                    ساختار اصلی امداد پزشکی پیشنهادي براي شهر تهران): 57- 4(شکل 
  407                    مکانیزم هماهنگی و فرماندهی بخش بهداشت در تهران): 58- 4(شکل 
  421                                  سناریوهاي تخلیه اضطراري): 59- 4(شکل 
  423                        هاي تخلیه اضطراري در ژاپن هایی از نقشه نمونه): 60- 4(شکل 
  هاي تخلیه  شهبرخی اطالعات الزم در زمان بحران که در پشت نق): 61- 4(شکل 

  423                              شوند اضطراري در ژاپن منعکس می                  
  اي از عالئم شهري براي معرفی فضاهاي تخلیه و اسکان اضطراري نمونه): 62- 4(شکل 

  424                              که در معابر شهرهاي ژاپن نصب شده                 
  424          نگهداري اقالم مورد نیاز در اسکان اضطراري و تخلیه امناي از انبارهاي  نمونه): 63- 4(شکل 
  که امکانات مورد نیاز درزمان اسکان   نمونه فضاي باز در سطح محله): 64- 4(شکل 

  425                          شود اضطراري و تخلیه امن در آن نگهداري می                 
  425                    کان اضطراري در ژاپن اي از تمرینات تخلیه امن و اس نمونه): 65- 4(شکل 
  اي از عالئم نشانگر فضاهاي تخلیه امن و سیستمهاي هشدار و پایش  نمونه): 66- 4(شکل 

  428                                      خطر سونامی در هند                 
 429                                  پهناي راههاي تخلیه امن ): 67- 4(شکل 
  430                        ايشنهادي تخلیه امن منطقهمکانهاي موجود و پی): 68- 4( شکل
  431          تهران 17منطقه ) ع(نقشه شناسایی مناطق آسیب پذیر در محله امامزاده حسن ): 69- 4( شکل
  431                      تهران 2نقشه تخلیه اضطراري در محله گیشا منطقه ): 70- 4( شکل
  432                ناطق شهر تهرانبرگزاري مانورهاي مردمی تخلیه امن در برخی م): 71- 4( شکل
  435                        ساختار سازمانی مدیریت تخلیه و اسکان اضطراري): 72- 4(شکل 
  444                            هاي اصلی سناریوي زلزله کالیفرنیا مولفه): 73- 4(شکل 
  446                      نقشه خطرپذیري سه بعدي از شهر یوکوهاما، ژاپن ): 74- 4(شکل 
  447                      دومان بستري در سناریوي زلزله استانبولتوزیع مص): 75- 4(شکل 
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  ازمیت ترکیه که به دور  1999سکونتگاههاي جدید ساخته شده پس از زلزله ): 1- 5(شکل 

  509                              از محیط کار بازماندگان بنا شده بودند                
  510                    1995اي باز و سبز در شهر کوبه پس از زلزله گسترش فضاه): 2- 5(شکل 
  پارامترهاي مهم از دیدگاه خطر زلزله براي شناسایی بافتهاي فرسوده ): 3- 5(شکل 

  532                                    شهري براساس تجربه ژاپن               
  تونواحدهایی که در طرح نوسازي و بهسازي بافت آسیب پذیرمحله زی): 4- 5(شکل 

 536                                  بایست تخریب گردند بورنو می                
 536                تغییر کاربري یا الگو در برخی قسمتهاي محله زیتون بورنو استانبول): 5- 5(شکل 
 537              جلوگیري از ساخت واحدهاي آسیب پذیر در محله زیتون بورنواستانبول): 6- 5(شکل 
                ر به منظور جلوگیري از انسداد راهها در طرح بازسازي محله تعریض معاب): 7- 5(شکل 

 537                                      زیتون بورنواستانبول                
  538                            پذیر  مدل مفهومی اصالح ساختار آسیب): 8- 5(شکل 
  539                    پذیر  نمودار اجزاي مدل مفهومی اصالح ساختار آسیب): 9-5(شکل 
  541                        پذیر  مدل اقتصادي طرح اصالح ساختار آسیب: )10-5(شکل 
  تصاویري از برخی حوادث صنعتی که تاثیرات مخربی بر محیطهاي شهري ): 11- 5(شکل 

  542                                        اند  مجاور داشته                 
  543          ازمیت ترکیه 1999زلزله  در  صدمات وارده به بخشهایی از پاالیشگاه توپراس : )12- 5(شکل 
  در اطراف  COMAHنامه  زونهاي هم خطر تعریف شده طبق ضوابط و مقررات آیین): 13- 5(شکل 

  544                                      تاسیسات خطرناك                 
  548                            پذیري کلی در شهر تهراناندیس آسیب): 14- 5(شکل 
  549                                 هاي بهسازيدهبندي محدوپهنه): 15- 5(شکل 
  هاي تهیه شده توسط مشاوران مناطق شهر تهران براي اي از نقشهنمونه): 16- 5(شکل 

  550                                     تفکیک بافتهاي فرسوده                 
  551                بندي محالت شهر تهران براساس نسبت ساختمانهاي کم دوام پهنه): 17- 5(شکل 
  551                        متر  6درصد معابر کمتر از  50بلوکهاي با بیش از ): 18- 5(شکل 
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   7              ايبندي لرزههاي مختلف زلزله سناریو براساس مطالعات ریزپهنهمدل): 1- 1(جدول 
  8                        پیشگیري فایده اقدامات –نتایج برآورد اولیه هزینه  :)2- 1(جدول 
  16                       دارهاي اولویتهاي تعیین پروژهپارامترها و شاخص): 3- 1(جدول 
  ریزي شده  مقایسه اثرات زمین لغزش در کشورهاي مختلف و اقدامات برنامه): 1- 2(جدول 

 26                                  براي کنترل و کاهش ریسک                 
  30              انواع اطالعات جهت پهنه بندي روانگرایی در درجات مختلف استفاده از): 2- 2(جدول 
 31          اي براي ارزیابی پتانسیل روانگرایی در ژاپنراهنماها و استانداردهاي طراحی لرزه): 3- 2(جدول 
    37                فهرستی از مطالعات انجام شده در رابطه با خطر روانگرایی در ایران): 4- 2(جدول 
     45    اند قابل توجه بودهکه همراه با گسلش  1980تا  1900هاي مهم ایران در سالهاي  برخی از زلزله :)5- 2(جدول 
  48          مقایسه اقدامات کشورهاي مختلف براي کنترل و کاهش ریسک گسلش سطحی): 6- 2(جدول 
  50      شدت زلزله از تخمین تعداد و اندازه فرونشست ناشی از وجود  فضاهاي انحاللی در تابعی): 7- 2(جدول 
  53               1980هاي تاریخی و سده بیستم روي قناتهاي ایران تا سال  اثر زلزله): 8- 2(جدول 
  مقایسه اقدامات مرتبط با کاهش ریسک فرونشست زمین در برخی از ): 9- 2(جدول 

  56                                  کشورها و مقایسه آن با ایران                 
  61              از مطالعات انجام شده در رابطه با پهنه بندي و اثرات ساختگاهفهرستی ): 10- 2(جدول 
 91            پذیري  هاي اجرا شده در ژاپن براي کاهش آسیببرنامه برخی قوانین و): 11- 2( جدول
  116        مقایسه تجارب برخی کشورها با ایران در حوزه کاهش آسیب پذیري مستحدثات): 12- 2(جدول 
  123                          تدقیق مطالعات آسیب پذیرينتایج گوي ال): 13- 2(جدول 
 123                      حالت مختلف مقایسه خسارات و هزینه ها در سه  ):14- 2(جدول 
  142              تواند بر روي شبکه الکتریسته اثر بگذارند فهرست انواع خطراتی که می): 15- 2(جدول 
  178                 در زمینه آموزش همگانی مقایسه اقدامات ایران با برخی کشورها): 1- 3(جدول 
  195                    اقدامات ساکنین قبل از زلزله و نتایج آن بعد از وقوع بحران): 2- 3(جدول 
          214    کشورها ایران با برخیاي مدیریت بحران مبتنی بر مشارکت مردم در  مقایسه تشکالت محله): 3- 3( جدول
  TCIP                246ر گرفته شده براي پوشش زلزله طرح هاي در نظنرخ حق بیمه): 4- 3(جدول 
 264                            اعضاي کمیته مدیریت بحران ملی هند ): 1- 4(جدول 
  268              برخی قوانین و تحوالت انجام شده در زمینه مدیریت بحران در ژاپن ): 2- 4(جدول 
  270                  ترکیهسیر تحوالت قانونی مرتبط با مدیریت ریسک و بحران در ): 3- 4(جدول
  278            بررسی تطبیقی نظام مدیریت بحران ایران با نظامهاي مشابه برخی کشورها): 4- 4(جدول 
  281                              تشریح اجزاي سامانه مدیریت حادثه): 5- 4(جدول 
  283           ها هاي مورد نیاز براي انعقاد قراردادهاي همکاري با سایر سازمان برخی زمینه): 6- 4(جدول 
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  روشهاي مورد استفاده در کشورهاي مختلف براي تعیین خطرپذیري و مقایسه ): 7- 4( جدول

  314                                  گستره، شدت و اثرات زلزله                 
 332          طراريمقایسه وضعیت ایران با برخی کشورها در زمینه مراکز مدیریت واکنش اض): 8- 4(جدول 
 348              کشورهاي مختلف در زمینه ارتباطات اضطراري و مخابرات بحرانتجارب ): 9- 4( جدول
 369                ن منابع در اختیار جمعیت هالل احمردر سطح کشور و در تهرا): 10- 4(جدول 
  370          ادتعداد تیمهاي تخصصی و تجهیزات الزم به منظور انجام عملیات نجات و امد): 11- 4(جدول 
  372            مقایسه وضعیت ایران با برخی کشورها در زمینه عملیات جستجو و نجات): 12- 4(جدول 
  374              احتمال زنده ماندن افراد در زیر آوار در زمانهاي مختلف بعد از زلزله): 13- 4(جدول 
  391           بحرانهاي پزشکی پیشرفته طی چند روز اول پس از  ها یا پست نقش واحد): 14- 4(جدول 
  391            نقش مسئوالن محلی و کارکنان بهداشت و درمان در نجات و امدادرسانی): 15- 4(جدول 
 396                          نحوه توزیع تلفات ناشی از مدل گسل ري ): 16- 4(جدول 
    397                              هاي آنها محدوده مطالعات و مولفه): 17- 4(جدول 
    398                      هاي مطالعه شده در محدوده مطالعات فهسازمانها ومول): 18- 4(جدول 
  398                1378تعداد و نوع پرسنل در استخدام وزارت بهداشت در سال ): 19- 4( جدول
  398        برحسب نوع مالکیت و ساعات کار 1379درمانی در سال  –تعداد مراکز بهداشتی ): 20- 4(جدول 
  402                  ط مورد نیاز در وضعیت اضطراري تعداد کارکنان بهداشت محی): 21- 4(جدول 
  403            مقایسه تجارب برخی کشورها با ایران در حوزه درمان و بهداشت اضطراري): 22- 4(جدول 
  406          ها شده براي آن ها طی دوره بحران بر اساس سطح بحران اعالم نقش بیمارستان): 23- 4(جدول 
  410                ز در بخش بهداشت و درمان اضطراريهاي مورد نیا روند واکنش): 24- 4(جدول 
  411                                  هاي حوزه بهداشتفعالیت): 25- 4(جدول 
  412                      هاي امدادرسانینقش کارکنان بهداشت در فعالیت): 26- 4(جدول 
 432          مقایسه تجارب برخی کشورها با ایران در حوزه تخلیه امن و اسکان اضطراري): 27- 4(جدول 
  445      سناریوي واکنش اضطراري در بخش جستجو و نجات در مدل تهیه شده در کالیفرنیا): 28- 4(جدول 
  448            بررسی تطبیقی نظام مدیریت بحران ایران با نظامهاي مشابه برخی کشورها): 29- 4(جدول 
  450                            اثرات زلزله سناریو در شهر مورد بررسی): 30- 4(جدول 
  451                            اي از سناریوي واکنش اضطراري نمونه): 31-4(جدول 
 499                    اجزاي طرح جامع مدیریت بحران تهران در بخش بازتوانی ): 1- 5(جدول 
  501                  خالصه اطالعات اماکن اسکان موقت مناطق شهرداري تهران): 2- 5(جدول 
  505              حوزه اسکان موقت و بازسازي مقایسه تجارب برخی کشورها با ایران در): 3- 5(جدول 
    517                  درصد فراوانی شیوع اختالالت روانی قبل و پس از وقوع حوادث): 4- 5(جدول 
 547                                پذیريمتغیرها و تحلیل آسیب): 5- 5(جدول 
  552            منطقه تهران بر حسب مترمربع  22مساحت بلوکهاي با بافت فرسوده در ): 6- 5(جدول 
  553           نوسازي بافتهاي فرسوده مقایسه تجارب برخی کشورها با ایران در حوزه بهسازي و): 7- 5(جدول 
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  مقدمه - 1- 1
صورت در کشور به و کاهش ریسک بحران مدیریت اقدامات زیادي تاکنون جهت تدوین طرحهاي مرتبط با 

البته تجارب . رفته استمورد توجه قرار گموضوع یک بخشهاي خاصی از  انجام رسیده است که در هرمنفرد به 
کاهش دهند که مدیریت بهینه بحران و  هاي گذشته در ایران و نیز تجارب جهانی نشان می حاصل از زلزله

هاي  که در برگیرنده کلیه ارکان حاکم و مرتبط با مولفهاي مدون و جامع  پذیري سوانح بدون داشتن برنامهخطر
در حال حاضر برنامه توان اذعان نمود  ترتیب می بدین. نیستر پذی امکانمختلف مدیریت ریسک و بحران باشد، 

مدیریت بحران باشد هاي مرتبط با کاهش ریسک و  مولفهمدیریت بحران کشور که در برگیرنده تمامی ی براي جامع
اي توسط  در این راستا و به منظور توانمندسازي نظام مدیریت بحران کشور، پروژه. به اجرا گذاشته نشده است

بهبود مدیریت ریسک و  که نیازمندیهاي مختلف برايبه اجرا گذاشته شده است حاضر در قالب طرح ژوهشگاه پ
را کشور مدیریت بحران سازمان کاري  هاياولویتداده شود و بتواند بحران در آن بصورت همه جانبه مورد توجه قرار 

طرح این مباحثی که در . د توجه قرار دهددر طی سالهاي آتی در سطوح ملی تا محلی در قالب طرحی جامع مور
  :به اختصار عبارتند ازده است جامع مورد مطالعه قرار داده ش

در سطوح ( در سطح کشورشناختی مرتبط با آن  و مخاطرات زمینزلزله  برآورد پتانسیل خطر :پیشگیري - الف
. شود زي کاهش ریسک محسوب میری زي براي شناخت وضع موجود در برنامهری مهمترین عامل در برنامه )محلی

هاي حیاتی از جمله  تأسیسات و شریانو  هاي خصوصی و دولتی پذیري ساختمان همچنین شناخت آسیب
از جمله دیگر موضوعاتی که در . باشند از اهمیت زیادي برخوردار میزلزله موضوعاتی است که در تحلیل ریسک 

تدوین معیارهاي توسعه در شهرها و روستاها، ارائه لزوم ان به تو بخش پیشگیري بایستی مورد توجه قرار گیرند می
  اشاره نمود؛مواردي از این قبیل سازي، و  هاي مرتبط با ساخت و ساز، مقاوم مشوقها و جریمه

مرتبط با مدیریت بحران  و دست اندرکاران بخشهاي مختلف  آموزش و افزایش سطح آگاهی مردم :آمادگی - ب
محسوب اي  لرزهارکان مدیریت خطرپذیري مهمترین یکی از  ،بالیاي طبیعی ریسکخصوص روشهاي کاهش در 
هاي عمومی و  آموزش ،ي بومیهاایجاد بیمه متناسب با ساختارتوسعه واحدهاي همسایگی، خودامدادي، . شود می

 باید مورد توجه قرار گیرد؛ از مهمترین مباحثی است که در این بخش می... تخصصی، و 
تدوین ایجاد سیستم فرماندهی حادثه،  و عملیات مقابله با سانحهسازماندهی مدیریت  :طراريواکنش اض - ج

،  ...)شامل جستجو و نجات، امداد، پزشکی اضطراري، مخابرات بحران و اسکان اضطراري و (طرح واکنش اضطراري 
در این بخش مورد توجه قرار از جمله موضوعاتی است که  هاي مدیریت بحران با فناوریهاي جدید توسعه سامانهو 

 شوند؛ داده می
هاي بازتوانی و  و توسعه برنامه ها در فازهاي مختلف بعد از بحران تدوین برنامه بازسازي ساختمان :بازسازي: د

از جمله موضوعاتی است که در طرح اي و بافت فرسوده  منطقه - ساختارهاي شهريبهسازي ریزي  رنامههمچنین ب
  . د توجه قرار گیرندبایست مور میجامع 

هاي مرتبط با آن بصورت  در این بخش از گزارش به اهمیت توسعه طرحهاي جامع مدیریت بحران و مولفه
 .شود می پرداختهاجمالی 
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  اهداف طرح جامع پیشگیري و مدیریت بحران زلزله - 2- 1
جان و مال ، حفاظت از پیشگیري و مدیریت بحران زلزلهجامع هاي هدف اصلی تدوین و اجراي طرح

طرحهاي . باشدهاي قدرتمند می هاي ویرانگر و ایجاد محیط زندگی ایمن در برابر زلزلهشهروندان در برابر زلزله
کلیه بسیج و با ) سال 15تا  10بین (شوند که بتوان با زمانبندي مناسب  جامع معموال به شکلی تدوین و اجرا می

کلی چارچوب . از زلزله را به میزان قابل توجهی کاهش داد رپذیري ناشیطخ ربط،ها و نهادهاي ذيسازمان
 :در نمودار زیر نشان داده شده استپیشگیري و مدیریت بحران جامع طرحهاي 

  
  

  پیشگیري و آمادگی هايطرح                                           
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  طرح واکنش اضطراري                                           
  
  
  

  طرح بازسازي و بهسازي                                          
  
  

  

 هاي طرح جامع پیشگیري و مدیریت بحراناهداف و برخی برنامه ): 1- 1(شکل 

 هابرنامه  اهداف اصلی هدف نهایی

 ارتقاي کیفیت ساخت و ساز

تأسیسات ساختمانها و سازي مقاوم
 هاي حیاتی موجودزیربنایی و شریان
 

 اصالح ساختار شهري موجود

هاي مرتبط رسانی و ارائه آموزشاطالع
 با زلزله

هاي کاهش اثرات سیاست اجراي 
 بحران

تادهاي و ستوانمندسازي و توسعه 
 سیستمهاي مدیریت بحران

 توسعه فناوریهاي نوین در مدیریت بحران

 طرح واکنش اضطراريو اجراي تدوین 

تدوین ضوابط مربوط به بهسازي و 
 بازسازي

حفاظت از جان 
شهروندان پس از 

 حادثه

تأمین ایمنی جانی و مالی 
  زلزله شهروندان در برابر 

زسازي تدوین طرح با
 و بهسازي

زندگی ایمن  حیطایجاد م
 در برابر  زلزله
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  بحرانپیشگیري و مدیریت طرحهاي جامع  کاربردهاي  - 3- 1
بایست در تعامل با یکدیگر  امع بشري تابع پارامترهاي مختلفی است که میاثرات ناشی از زلزله در جو

این پارامترها را . هاي زیانبار سوانح فراهم شود سنجیده شوند تا امکان ارائه راه حل مناسب براي کاهش جنبه
یدمان هاي یک پازل تشبیه نمود که هر یک به خودي خود هویت واحدي دارند، لیکن چ توان بعنوان دانه می

بعنوان مثال در . تواند معناي واقعی و ماهوي فعالیتها را آشکار نماید صحیح آنها در کنار یکدیگر است که می
صورتیکه در یک شهر تصمیم به توسعه یک بیمارستان ویژه سوانح گرفته شود، براي برآورد تعداد تختها 

  .نشان داده شده است) 2- 1(این پارامترها در شکل برخی از . یست مورد توجه قرار گیرنداب پارامترهاي مختلفی می
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 نگري در تدوین طرحهاي مدیریت بحران اهمیت جامعهاي مختلف و  اندرکنش مولفه اي از نمونه): 2- 1(شکل 

  خطر زلزله

  زلزله شتاب 

  پذیري مستحدثاتآسیب

  پذیري جمعیتآسیب

  وضعیت آمادگی

  تعداد مصدومین بستري

  اد تختهاي مورد نیازتعد

  نقشه ریزپهنه بندي ژئوتنیک  ايبندي لرزهنقشه پهنه

  مخاطرات زمین شناختی  لرزه خیزي منطقه
 

بانکهاي اطالعاتی 
  مستحدثات

  ساختمانها

  شریانهاي حیاتی

  تاسیسات

  توابع خسارات
  ساختمانها

  شریانهاي حیاتی

بانکهاي اطالعاتی 
  معیتج

  توزیع جمعیت

درصد افراد ضعیف 
  توابع مرگ و میر و مصدومیت

آمادگی سازمانهاي 
  آمادگی مردم  امداد و نجات

  ظرفیتهاي  مراکز درمانی 
  مقاوم موجود
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تواند  میاد تختهاي بیمارستان مورد نیاز در مراکز درمانی سوانح تعد ،شود همانطور که در این شکل دیده می
که این خود نیز به تعداد تختهاي موجود در بیمارستانهایی شته باشد دابستگی به تعداد مصدومین ناشی از زلزله 

صدومین از طرفی به منظور برآورد تعداد م. دهی الزم را دارند مرتبط خواهد بود که بعد از زلزله توان سرویس
گیري در زلزله آشنا  چنانچه مردم با روشهاي پناه. بایست وضعیت آمادگی در بین مردم و مسئوالن بررسی شود می

عملیات جستجو و نجات همچنین . توانند از جان خود در هنگام وقوع زلزله تا حدودي محافظت نمایند می ،باشند
  . تاثیرگذار باشد تواند در کاهش تعداد مصدومین به موقع و دقیق نیز می

به همین ترتیب تعداد مصدومین تابعی از جمعیت موجود در منطقه است که نیاز به بانکهاي اطالعاتی دقیق 
نظیر اطفال، معلولین، (افراد ضعیف در برابر زلزله  دایست توزیع جمعیت، تعداب این آمار می. روز شده دارده و ب

م است توابعی براي برآورد تعداد تلفات و مصدومان توسعه داده شده همچنین الز. را نشان دهد...) سالمندان و 
. داردو همچنین توابع خسارات باشد که این خود بستگی به وضعیت ساخت و ساز و بانکهاي اطالعاتی مستحدثات 

جود چنین توابعی نیز در صورتی قابل استفاده خواهند بود که اطالعات الزم از شدت احتمالی زلزله در منطقه و
  . داشته باشد و به همین دلیل الزم است نقشه ریزپهنه بندي زلزله در منطقه تهیه شده باشد

اطالعاتی هاي  الیه ،براي بررسی یک جزء کوچک از اقدامات واکنش اضطراري ،گردد همانطور که مالحظه می
هاي اطالعات جغرافیایی  سامانهاستفاده از طرحهاي جامع و بدون بایست در نظر گرفته شوند که اینکار  مختلفی می

مدیریت بحران داراي محاسن مختلف  عالوه بر این طرحهاي جامع پیشگیري و. کاري مشکل و پیچیده است
  :دیگري نیز هستند که برخی از آنها به شرح زیر می باشند

یریت و بهبود مدمنجر به کاهش ریسک توانند  ، اقداماتی را که میتفصیلی و مشخصاین طرحها بصورت  •
  ؛نمایند اي شوند را آشکار می بحران در سطوح محلی تا منطقه

و لذا کاربرد آنها  دنگرد ریزي شهري تدوین می هبرناممتداول در مطابق با سایر طرحهاي چنین طرحهایی  •
 ؛براي دست اندرکاران سطوح محلی ساده و عملی است

روند و کاهش ریسک و مدیریت بحران  هاي مختلف مرتبط با در حوزهپیشرفت کارها نحوه امکان سنجش  •
 ؛در این طرحها قابل ارزیابی کمی استاصالحات هاي  برنامهاجراي 

 نمایند؛ میفراهم را مرتبط علوم توسعه پشتیبانی از مناسبی براي بستر این طرحها  •
هبود بهاي مختلف  در حوزهمسئوالن ذیربط و تعامالت بین ارتباطات شود تا  اجراي این طرحها باعث می •

 ؛یابد و در نتیجه عملکردهاي مورد نیاز در زمانهاي مختلف قبل و بعد از بحران بطور صحیح اجرایی شود
کاهش ریسک و مساله سازمانها و موسسات دولتی و خصوصی با اجراي این طرحها، بصورت اصولی  •

 د؛نکن نهادینه میهاي خود جاري و  در پروژهمدیریت بحران را 
هاي مختلف مرتبط با مدیریت بحران و کاهش ریسک  امکان توانمندسازي حوزه با اجراي این طرحها •

 بصورت موازي میسر خواهد بود؛
تواند تضمین کننده توسعه پایدار در سطوح محلی  اجراي طرحهاي جامع پیشگیري و مدیریت بحران می •

 .اي باشد تا منطقه
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  بحرانی طرحهاي جامع پیشگیري و مدیریت یاجراو مبانی نظري  - 4- 1
الزم است به نکات زیر توجه مدیریت بحران کشور پیشگیري و در تدوین طرح جامع از لحاظ نظري و اجرایی، 

  :نمود
ی است بلکه موضوع ،مدیریت ریسک و بحران زلزله مساله شهر یا گروه خاصی از مردم یا مسئوالن نیست - 

ها باید به نقش و اهمیت  دوین این طرحدر نتیجه در ت .دهد قرار میتاثیر که کلیه اقشار جامعه را تحت 
و نحوه مشارکت و تعامل این  )در سطوح محلی تا ملی(کلیه سطوح از مردم عادي تا مسئوالن بلندمرتبه 

 ؛توجه نموداقشار با یکدیگر 
موضوعات مختلف نه بعنوان الزم است هاي جامع پیشگیري و مدیریت بحران زلزله  در تدوین طرح - 

اندیشی  المقدور نباید به چاره بعبارت دیگر حتی. عامل مورد توجه قرار داده شوند محصول بلکه بعنوان
 بایست از ابتدا اساسا مانع از ایجاد بحران شد؛ درخصوص اثرات یک بحران پرداخته شود و می

یک مساله بایست با آن به صورت  مدیریت بحران یک موضوع یک بعدي نیست و میکاهش ریسک و  - 
 برخورد شود؛مختلف،  عواملتعامل حاصل چند بعدي 

مدیریت بحران اجراي سیستماتیک اقدامات، پایداري اقدامات، تدوین طرحهاي جامع پیشگیري و در  - 
 بایست مورد توجه قرار گیرد؛ استمرار فعالیتها و اثربخشی تجمعی اقدامات می

ند بصورت موثر اقدامات توان محلی نمی سطوح ،گیري و منابع متمرکز در دولت مرکزي است وقتی تصمیم - 
در اجراي تمرکز زدایی لذا . مورد نیاز خود در زمینه کاهش ریسک و مدیریت بحران را به انجام برسانند

 ریزي کاهش ریسک در سطوح محلی است؛ فعالیتها از نکات مهم در برنامه
تمرکز فعالیتها  ،ریزي و هماهنگی لیکن در برنامه ،زدایی حائز اهمیت استچند در اجرا بحث تمرکزهر  - 

سازمان مدیریت بحران تواند با محوریت  این فعالیتها میتمرکز ایران در . گردد یک اصل محسوب می
 : پوشش دهدبایست اقدامات زیر را  میانجام شود که  کشور
  ؛هماهنگی تمام سازمانها ونهادهاي متولی و مرتبط با موضوعات کاهش ریسک و مدیریت بحران •
 ؛بصورت استاندارد و یکپارچه اي و ملی سطوح محلی با منطقهاي ه برنامههماهنگی  •
  .ارزیابی اثربخشی اقدامات •

  
  بینی شرایط براي تدوین طرح جامع پیش -5- 1
  زلزله سناریو - 1- 5- 1

لرزه در ایران به وقوع پیوسته است که  زمین 82هجري شمسی، بالغ بر  1382تا  1278هاي  در فاصله سال
. بوده است 7لرزه با بزرگاي باالي   زمین 11و  6لرزه با بزرگاي باالي  زمین 23، 5گاي باالي لرزه با بزر زمین 45

هایی با تلفات انسانی و خسارات اقتصادي بسیار زیاد در پهنه ایران زمین، لزوم توجه به  لرزه تجربه چنین زمین
  .سازدان میها را بیش از پیش نمای اي و اثرات ناشی از زلزلهکاهش خطرپذیري لرزه
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براي تدوین طرح جامع پیشگیري و مدیریت بحران الزم است در ابتدا برآوردي از خطر زلزله در منطقه وجود 
منظور الزم است سناریوهاي مختلف زلزله ناشی از جنبش گسلهاي مختلف موجود در منطقه  بدین. داشته باشد

بندي خطر زلزله  ن کار مستلزم انجام مطالعات ریزپهنهای. بررسی شود واثرات ناشی از آنها مورد توجه قرار گیرد
. هاي مختلف در یک منطقه محاسبه شوند بایست خسارات و تلفات ناشی از زلزله باشد که براساس نتایج آن می می

  :شوند نمایش داده می) 1- 1(نتایج چنین مطالعاتی معموال در قالب جداولی مشابه جدول 
  

  ايبندي لرزهزلزله سناریو براساس مطالعات ریزپهنه هاي مختلفمدل ): 1- 1(جدول 
  Cمدل گسل   Bمدل گسل   Aمدل گسل   

  LA  LB  LC  )کیلومتر(طول 
  Mw(  MA  MB  MC(بزرگا 

  PGAA  PGAB  PGAC  )گال(بیشینه شتاب زمین 
  MMI(  MMIA MMIB  MMIC(شدت 
  DA  DB  DC  دیده هاي آسیبتعداد ساختمان

  CA CB  CC  تعداد کشته شدگان
  IA  IB  IC  تعداد مصدومین

 
  هاي مختلف طرح جامع ارزیابی سود منفعت اجراي مولفه - 2- 5- 1

در تدوین طرحهاي جامع پیشگیري و مدیریت بحران معموال از بدترین سناریو که بیشترین خسارات و تلفات 
واند جامعه را براي چنین ریزي براي کاهش ریسک و مدیریت بحران بت شود تا برنامه کند، استفاده می را ایجاد می

البته میزان آمادگی بستگی به مسائل اجتماعی و اقتصادي مختلف دارد و الزم است ابتدا . رویدادي آماده نماید
گذاري در بهبود  فایده، بهترین نرخ سرمایه –هاي بهبود وضعیت موجود را برآورد نمود و با محاسبه هزینه  هزینه

  .وضعیت موجود را بدست آورد
خسارات هاي مرتبط با هزینه: بندي نمود توان در سه گروه تقسیمرات اقتصادي رویداد یک زلزله را میاث

خسارات هاي انسانی و ها و مجروحیتانسانی شامل تلفات، مصدومیتخسارات هاي مرتبط با اقتصادي، هزینه
ختی قابل تعیین هستند، لیکن هاي مرتبط با خسارات گروه دوم و سوم به س هزینه .زیست محیطی واکوسیستمی

  :   هاي زیر تقسیم نمودتوان به بخشرا می) گروه اول(اقتصادي ناشی از زلزله خسارات 
اي استفاده بندي لرزههاي مستقیم، از نتایج مطالعات ریزپهنهبه منظور برآورد زیان: هاي مستقیمزیان - 

هاي ی براي هر نوع ساختمان براساس هزینههاي جایگزینهاي ساختمانی، هزینهر مورد آسیبد. شود می
که به  هایی سازههاي مالی مربوط به جمع کل خسارتو سرانجام  شودسازي محاسبه میرایج ساختمان

  شود؛ میبرآورد ، اندشدت تخریب شده
وضاع هاي رسیدگی به ا شامل هزینهها این زیان: هاي زلزلههاي غیرمستقیم و اثرات ثانویه آسیبزیان - 

نسبتا دیده است که برآورد آن کاري  دیدگان وتوقف تولید و گردش سرمایه در سطح منطقه آسیب سیبآ
 . دشوار است
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، رات غیر مستقیم، خساخسارات مستقیمبرابر خواهد بود با حاصل جمع  هاي ناشی از زلزلهجمع کل خسارت
پذیري و اثرات آن در  ز براي کاهش آسیبگذاري مورد نیا یزان سرمایهبراساس این محاسبات م. خسارات ثانویهو 

گذاري  منابع مالی و اعتباري موجود، نسبت به میزان سرمایهبا توجه به و سپس  گردد به میمحاسکاهش ریسک 
از این محاسبات که براي شهر تهران  اي نمونه .شود مورد نیاز براي کاهش ریسک در حد قابل قبول سنجیده می

  .(JICA and TDMMO, 2004) نشان داده شده است) 2- 1(در جدول است  انجام شده
  

  

  فایده اقدامات پیشگیري –نتایج برآورد اولیه هزینه   ):2- 1(جدول 
بدون انجام : حالت اول  

  اقدامات پیشگیرانه
درصد  30: حالت دوم

  پذیريکاهش آسیب
درصد  90: حالت سوم

  پذیريکاهش آسیب

هاي  آسیب
  زلزله

  51.000  330.000  483.000  هاي ساختمانیآسیب
  57.000  265.000  383.000  تلفات انسانی

  465.000  2.167.000  3.126.000  خانمانافراد بی
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  ساختمانی خسارات

235.000  
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165.000  
  میلیارد ریال

35.000  
  میلیارد ریال

  هزینه
  اهاسازي بنمقاوم

____  145.000  
  میلیارد ریال

630.000  
  میلیارد ریال

  هزینه
  واکنش اضطراري

29.000  
  میلیارد ریال

21.000  
  میلیارد ریال

4.000  
  میلیارد ریال

  1950.000  هزینه بازسازي
  میلیارد ریال

1310.000  
  میلیارد ریال

195.000  
  میلیارد ریال

  2210.000  جمع کل
  میلیارد ریال

1640.000  
  ارد ریالمیلی

864.000  
  میلیارد ریال

 
  اجزاي طرح جامع مدیریت بحران در بخش پیشگیري و آمادگی - 6- 1
 بخش پیشگیري - 1- 6- 1

با انجام اقدامات پیشگیري عالوه . شود پیشگیري مهمترین مولفه مدیریت خطرپذیري و بحران محسوب می
ش اضطراري و بازسازي نیز به میزان قابل گذاري در بخشهاي واکن بر کاهش خسارات و تلفات سوانح، سرمایه

  :باشند شرح ذیل میه هاي طرح جامع در بخش پیشگیري ب مهمترین برنامه. یابد اي کاهش می مالحظه
  
  خت پتانسیل وقوع سوانحاشن - 1- 1- 6- 1

.  مهمترین موضوع در بخش پیشگیري شناخت پتانسیل وقوع سوانح طبیعی در بخشهاي مختلف کشور است
راستا مطالعات مختلفی تاکنون در سطح کشور انجام شده است که اغلب بصورت مجزا و مستقل بوده و فاقد در این 

بینی مطالعات تکمیلی در بخشهاي مختلف و  تهیه یک پالن کلی از وضع موجود و پیش. باشند یک پالن اصلی می
ر مهمترین گام براي انجام در راستاي یک طرح کلی جهت تعیین خطرات طبیعی مختلف در نقاط مختلف کشو
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در این راستا الزم است توان مراکز علمی و سازمانهاي مختلف نظیر سازمان . باشد طرحهاي آمادگی و مقابله می
المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله و  پژوهشگاه بینمرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، زمین شناسی کشور، 

در سطح کشور با مقیاس مناسب تهیه  زلزلهشده تا پالن کلی خطرات بسیج سایر مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی 
  . ممکن خواهد بودسازمان مدیریت بحران کشور این کار تنها با توجه به جایگاه ریزي  برنامه. شود

  
  تحلیل خطر پذیري - 2- 1- 6- 1

رآورد شده و اي ب پذیري عوامل مختلف شهري و منطقه براي تحلیل خطرپذیري یا ریسک الزم است که آسیب
بایست مطالعات ریزپهنه بندي  در این راستا می. با تلفیق آن با سطح خطرات محتمل، ریسک سوانح مشخص شود

در سطح کشور به انجام رسیده و نتایج آن با اطالعات زیربنایی پذیري ساختمانها و تاسیسات  و شناخت آسیب
با توجه به سازمان مدیریت بحران کشور. سک میسر باشدناشی از مخاطرات طبیعی تلفیق گردد تا امکان برآورد ری

تسریع نموده و با تعیین یک بازه زمانی مشخص تکمیل هماهنگ و تواند انجام این مطالعات را  جایگاه ویژه خود می
در . خواهد بودعملیاتی کاهش ریسک و مدیریت بحران فاقد پشتوانه بدون انجام این مطالعات ارائه طرحهاي . نماید

  :ین برنامه بایستی مطالعات زیر صورت پذیردا
در . پذیري ساختمانها میسر نیست تحلیل ریسک سوانح بدون شناخت آسیب :آسیب پذیري ساختمانها - 

، ساختمانی نظیر مشخصات کلی اطالعاتاي  این راستا بایستی در قالب مطالعات ریزپهنه بندي لرزه
اقدام اساسی ساخت برداشت شود و  و کیفیتتمانی کیفیت مصالح ساخ، ساختمان ، سنهاي سازه نقشه

  تناسب با نوع وضعیت انتخاب شود؛آنها مسازي  براي مقاوم
براي برآورد آسیب پذیري ساختارهاي شهري عالوه بر آسیب پذیري  :آسیب پذیري بافتهاي شهري - 

ات ثانویه نیز توجه ساختمانها بایستی به عواملی نظیر تراکم جمعیت، فضاها و راههاي تخلیه امن؛ و خطر
توان ساختارهاي شهري را اولویت بندي نموده و نسبت به بازسازي یا  با انجام این مطالعات می. نمود

نیازمند تالش سطوح مختلف جامعه از مردم تا دولت البته این موضوع . سازي آنها اقدام نمود مقاوم
  . اده شده استنشان د )3- 1(شکل که نقش هر یک به صورت اجمالی در  باشد می

  
  انفرادي/در سطح محله                     ناحیه/در سطح منطقه               درسطح شهر

  
  
  
 
 
  
  

  

  اي در سطوح شهري تا محله ها براي پیشگیري از بحران مسئولیتحوزه : )3- 1(شکل 

 مسئولیت شهرداري

 مسئولیت دولت

  ترویج ساخت و ساز مقاوم    -     ایمن سازی فضای تخلیھ     -     بھینھ سازی فضای  - 
  در برابر زلزلھ            امن محلی          تخلیھ امن منطقھ ای        

  بھینھ سازی مسیرھای منتھی    -     سازی مسیرھای تخلیھ بھینھ    -   ھای اضطراری سازی راه بھینھ  - 
  ھای تخلیھ امن محلی بھ محل                                  ارتقاء کیفیت ساخت و ساز  - 
 پذیر ھای آسیب بازسازی محدوده  - 
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نامیده  "تیهاي حیا شریان"هاي مهم تأسیسات زیربنایی که  سیستم :آسیب پذیري شریانهاي حیاتی - 
تعیین آسیب پذیري این . اهمیت زیادي در زمان بحران دارندو مخابرات  ، راهشوند مانند آب، گاز، برق می

سیستمها براي تحلیل مقدار ریسک از اهمیت ویژه اي برخوردار است و بایستی در مطالعات ریزپهنه بندي 
 . مورد توجه قرار گیرد

  
  تحلیل اقتصادي  - 3- 1- 6- 1

: بندي نمود توان در سه دسته طبقه را میسوانح طبیعی خسارات اقتصادي ناشی از ه ذکر شد همانطور ک
با تعیین حجم خسارات احتمالی در سوانح مختلف و . خسارات مستقیم، خسارات غیرمستقیم و خسارات ثانویه

جهت انجام اقدامات زیان  –توان بهترین میزان نرخ سود  گذاري مورد نیاز براي کاهش آنها می میزان سرمایه
پذیري  ریزیهاي مدیریت بحران کالن کشور نرخ آسیب توان در برنامه براساس این تحلیل می. بهسازي را تعیین نمود

  . را بصورت تدریجی و با شاخصهاي مناسب کاهش داد
 
  منطقه اي  –تدوین معیارهاي توسعه شهري  - 4- 1- 6- 1

بدین منظور . تناسب با سطح مخاطرات و نوع آن صورت پذیردتوسعه پایدار در نواحی مختلف کشور بایستی م
الزم است دستورالعملها و ضوابطی تهیه گردد که ساخت و ساز و توسعه را در مناطق داراي پتانسیل باالي خطرات 

گسل، (ز حریم عوارض توپوگرافی عدم افزایش تراکم در شهرهاي داراي خطرات باال، فاصله ا. سازد طبیعی قانونمند 
حائز اهمیت هستند،  زلزلهو بسیاري عوامل دیگر که از دیدگاه شهرسازي در مناطق داراي پتانسیل ...) شیب، و

 –این دستورالعملها در قالب طرحهاي مشترك با مراکز علمی . تواند اثرات سوانح را تا میزان زیادي کاهش دهد می
  . گردند ح مناسب به هیات دولت تقدیم میتحقیقاتی کشور به انجام خواهند رسید و در قالب لوای

  
  سازي ارتقاي کیفیت ساخت و ساز و ترویج مقاوم  - 5- 1- 6- 1

سازي  مقاومساخت و ساز ایمن در برابر زلزله و نیز سوانح بخصوص زلزله ترین مسئله در کاهش اثرات  همم
و خسارات مهمی در کاهش تلفات نقش  هاافزایش مقاومت ساختمان. باشد  میپذیر  آسیبو تاسیسات  ها ساختمان

جویی  هاي واکنش اضطراري در زمان بحران به نحو چشمگیري صرفه ها و هزینه داشته و همچنین در تالش
هاي عمومی است، زیرا این امر بستگی  تا حدي دشوارتر از ساختمان شخصیهاي  سازي ساختمان مقاوم .نماید می

ها در  به صاحبان ساختمان وام بالعوض و یا وام کم بهرهطریق اعطاء  کمک دولتی از. به تمایل صاحبان آنها دارد
 بایست میاین سیاستها  .خواهد داشت شخصیهاي  سازي ساختمان سازي نقش مهمی در ترویج مقاوم قبال مقاوم

 .مربوطه  تدوین و تصویب شوندهاي تخصصی  کشور و با استفاده از کمیتهسازمان مدیریت بحران در 
  
 هاي بخش آمادگی رنامهب - 2- 6- 1

درصد از مصدومین پس از رخداد سوانح طبیعی توسط مردم و  80آمارها نشان می دهد که تا بیش از 
کند و لزوم  این آمار اهمیت آموزش مردم و افزایش آمادگی را روشن می. شوند همسایگان نجات داده می
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ن برنامه هاي بخش آمادگی را می توان به شرح زیر مهمتری. دهد گذاري در این راستا را به وضوح نشان می سرمایه
  .فهرست نمود

  
  ترویج بیمه سوانح - 1- 2- 6- 1

سیستم بیمه کنونی هیچ نوع بیمه مستقل مرتبط با بحران یا حادثه را به ویژه براي اموال خصوصی و عمومی 
که طبیعتاً در کشور  نماید عرضه نمی) نظیر بناهاي تاریخی(و اموال منقول ) هاساختماننظیر (غیرمنقول 

هایی براي رفع این  دولت در حال حاضر در صدد اتخاذ سیاست. رسد منطقی به نظر نمیخیزي مانند ایران  سانحه
هاي بیمه خصوصی شده است، اولین  سازي صنعت بیمه که منجر به افزایش تعداد شرکت خصوصی .باشد معضل می

بازنگري بیشتر این  ،گیري از توان بالقوه بازار بیمه ایران به منظور بهرهبا این حال، . باشد گام مثبت در این زمینه می
 . ها در جهت اصالح اشکاالت قانونی ضروري است سیاست

 
  رسانی و آموزشهاي مرتبط با سوانحافزایش اطالع  - 2- 2- 6- 1

سوانح طبیعی را دارا هاي آمادگی و مقابله با  در حال حاضر تعداد کمی از مردم اطالعات الزم در رابطه با روش
دهد که میزان  ها نشان می بررسی. اند الزم در این رابطه را گذرانده هاي تخصصی دورهباشند و تعداد معدودي نیز  می

هاي آموزشی مرتبط با سوانح طبیعی تابعی از عوامل اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی  مشارکت مردم در فعالیت
به تشکیل واحدهاي همسایگی و خودامدادي بسیار زیاد است و در برخی  در برخی قسمتها تمایل مردم. باشد می

ارائه ها  هدف از این برنامه. هاي موفق آموزشی مورد نیاز است ریزي خاصی براي انجام فعالیت قسمتها برنامه
  :  باشد هاي زیر می در قالب گروه زلزلههاي مورد نظر براي آمادگی در برابر  آموزش
  ولت؛آموزش کارکنان د - 
 ؛آموزش نیروهاي سازمانهاي مرتبط با زلزله - 
 ؛آموزش در سطح مدارس - 
 ؛آموزش همگانی - 
 ؛هاي اجتماعی آموزش - 
 .آموزشهاي تخصصی و نیمه تخصصی - 

نشریات و کتب آموزشی در اختیار اقشار مختلف با انتشار توانند از طریق صدا و سیما و نیز  ها می این آموزش
ها و نیز سمینارها در سطوح عمومی تا  کارگاهها،  دورهدر قالب بایست  میعملی نیز هاي  برنامه. جامعه قرار گیرند

  .تخصصی ارائه گردد
  
  د امدادي در سطح واحدهاي همسایگیترویج فرهنگ خو - 3- 2- 6- 1

ترویج فرهنگ خودامدادي با تکیه بر واحدهاي همسایگی براي آمادگی در برابر سوانح طبیعی و نیز نجات 
آحاد افراد جامعه با مفهوم که ضروري است ر، منظودین ب. ز سانحه از اهمیت زیادي برخوردار استمصدومین پس ا

تواند با  این آگاهی می. کسب نمایندهاي آمادگی و مقابله با سوانح را  روشآشنا شده و آگاهی کافی از  خودامدادي
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سطح خانواده، محله، محل کار و بعد به حاصل شود ... شرکت در مانورهاي مردمی و در دوره هاي آموزشی، شرکت 
هیات مدیره  :توانند نقش این پل ارتباطی را ایفا کنند عبارتند از هایی که می جایگاه .گسترش یابدو مانند آن 

مراکز ، مراکز فرهنگی، مساجد، بازار ،ادارات، کارخانجات، مدارس، هاي شورایاري انجمن، هاي مسکونی مجتمع
هاي  کز تشکلامر، جمعیت هالل احمر، هاي محلی و انجمن، هیئتها سازمانهاي غیردولتی، یمراکز ورزش، بهداشتی

  .مردمی و مانند آن
  
  تخصصی - تمرینی و مانورهاي عمومی هاي  اجراي برنامه - 4- 2- 6- 1

انجام اقدامات مورد نیاز در زمان بحران نیازمند آمادگی قبلی با اجراي تمرینهاي منظم و مرتبط در زمان 
باشند و از سطح عموم مردم تا سطوح تخصصی قابل اجرا  این تمرینها در سطوح مختلفی قابل اجرا می. دي استعا

از اهم بصورت مستمر و با شرکت مردم و نهادهاي ذیربط ریزي براي اجراي چنین مانورهایی  برنامه. هستند
  . شوند هاي بخش آمادگی محسوب می برنامه

  
 نش اضطراريهاي بخش واک برنامه -3- 6- 1

ساعت بعد از سانحه اهمیت زیادي در تعداد تلفات و مصدومین ناشی  72واکنش اضطراري بخصوص در طول 
لذا نیازمند توجه ویژه  ،باشد میمرتبط با توجه به اینکه این عامل مستقیما با جان انسانها . از سانحه خواهد داشت

زم اثربخشی اقدامات واکنش اضطراري به میزان قابل قبول هاي ال در این راستا الزم است با تدوین برنامه. است
  . باشند بدین منظور برنامه هاي ذیل مورد نظر می. افزایش یابد

 
  بهبود ساختار مدیریت بحران کشور - 3-1- 6- 1

ها و شوراهاي مختلف در  این ستاد بایستی توسط کمیته. شود مدیریت بحران یک امر ستادي محسوب می
ایجاد تشکیالت . گیري در زمان بحران اتخاذ شود مایت و پشتیبانی شود تا بهترین تصمیمبخشهاي مرتبط ح

در زمان بحران عمل نماید نیازمند ایجاد زیرساختهاي الزم بوده که  فرمانده عملیاتمناسب در این راستا که بعنوان 
ت در اسرع وقت اتاق فرماندهی در این راستا الزم اس. شده استبا تدوین طرح جامع مدیریت بحران کشور میسر 

د و نمایندگان کلیه نهادها و سازمانهاي ذیربط  براي عضویت وساخته شاي  در سطوح ملی تا منطقهمدیریت بحران 
  .در این ستاد معرفی و توجیه گردند

 
  هاي تخلیه امن و راههاي اضطراريشناسایی و تجهیز فضا - 3-2- 6- 1

هاي امن از طریق مسیرهاي ایمن داراي اهمیت  هروندان به محل، تخلیه شسوانح طبیعیدر هنگام وقوع 
هاي توسعه شهرهاي  یکی از اولویت )محل و مسیرهاي تخلیه امنشامل (سیستم تخلیه امن  زیادي بوده و لذا ایجاد

یک زمین  یای باز مانند یک پارك بزرگ یفضاتواند  فضاهاي تخلیه امن می. باشد در معرض خطر سوانح طبیعی می
همچنین وجود راههاي . شودتامین افراد به خوبی منیت مذهبی و مانند آن باشد که در آن ا مکانورزشی، مدرسه، 

اضطراري که قابلیت سرویس دهی بعد از بحران را دارا باشند نیز از عواملی است که بایستی در طرح جامع مدیریت 
  . بحران مورد توجه قرار گیرد
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  ضطراريتدوین طرح واکنش ا - 3-3- 6- 1
فقدان اطالعات موجب ناکارآمدي عملیات جستجو و نجات : سیستم اطالع رسانی و ارتباطات - 

گردد و شایعات و اطالعات نادرست نیز در بین مردم رواج یافته و موجب ایجاد ترس و وحشت مضاعف  می
خانواده و  کسب اطالعات مختلف از قبیل  سالمتی افرادنیاز مبرمی به سوانح بازماندگان . گردد می

به منظور جلوگیري از ایجاد ترس و وحشت در . دارند... خطرات ثانویه و  ،سوزي تش، آها لرزه پسبستگان، 
از طریق شبکه بایستی بین مردم و کاهش خطرات ثانویه، اطالعات فوق و دستورات تخلیه اضطراري 

طرح واکنش  اي از اولویتهاي ن شبکهایجاد چنی. رسانده شودبحران مکرراً به اطالع مردم ارتباطی کارآمد 
 شود؛ اضطراري محسوب می

در ر در معرض خطي مصدوم و یا ها نجات انسان؛ هدف کلی عملیات جستجو و نجات: جستجو و نجات - 
  : اصلی در این راستا عبارتند ازبرخی راهکارهاي . باشد باال و ملی می شرایط بحرانی سطح

ري قوي به منظور بکارگیري منابع موجود در کننده با یک رهب ایجاد سیستم هماهنگ •
 ؛سانحهپس از اول ساعت  72در  دار هاي مختلف در مناطق اولویت سازمان

 ؛هاي نجات راي پشتیبانی فعالیتحداکثر استفاده از منابع محلی ب •
در سطوح مختلف براي تاسیسات و ساختمانهاي  هاي جستجو و نجات گروهجاد و تجهیز ای •

 ؛مختلف
هاي واکنش  فعالیتمنظور انجام به مصدومین انبوه سازمان یافته براي ستم مدیریت ایجاد سی •

به منظور کنترل اعزام ) تریاژ(هاي درمانی  پستایجاد ، اضطراري در سطح واحدهاي همسایگی
هاي  ، مراقبتمصدومین به بیمارستانها جهت جلوگیري از ازدحام مصدومین عادي در بیمارستانها

  ؛...و  قلپزشکی و حمل ون
درمان  - با کمک ساکنین و کارکنان مراکزبهداشت هاي نجات و درمان در سطح محله فعالیت •

  ؛محلی
کاهش مرگ و میر و  "رسانی بهداشتی و درمانی خدمات"دف از عملیات ه: خدمات بهداشتی و درمانی - 

ر این راستا انجام د. باشد می باال و ملی در شرایط بحرانی سطح هاي واگیرجلوگیري از گسترش بیماری
  :اقدامات زیر پیشنهاد شده است

 ؛ها در عملیات مراقبت پزشکی در اولویت قراردادن نجات جان انسان •
 ؛گیري از آنها بدون توجه به محل، مالکیت و منبع آنها بسیج کامل منابع و امکانات و بهره •
ابتدا (انی سه سطحی سیستم درم اقدامات واکنش اضطراري سازمان یافته از طریق ایجادانجام  •

هاي عمومی از طریق تریاژ و سپس انتقال به  در سطح محله، سپس انتقال به بیمارستان
 ؛)هاي تخصصی و ملی بیمارستان
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هاي حاد  مراقبت بیماري( بازماندگانمتغیر ارائه خدمات درمانی و بهداشتی براي رفع نیازهاي  •
ها  هداشت محیط و پیشگیري از شیوع بیماريهمچنین اقدامات ب. ...)و هاي مزمن بیماري، داخلی

  .نیز باید بالفاصله پس از طی دوره بحرانی آغاز شود
سیستمهاي تامین آب و آذوقه در بینی  پیشبازسازي سریع شریانهاي حیاتی، : سیستمهاي پشتیبانی - 

ز اهمیت زیادي اسکان موقت و سایر اقداماتی از این دست اریزي  برنامه، براي بازماندگان شرایط اضطراري
در زمان وقوع سوانح طبیعی برخوردارند و بایستی در طرح جامع مدیریت بحران کشور مورد توجه قرار 

 .گیرند
  
 و بهسازيبازتوانی ، بازسازي - 4- 6- 1

عادي و تامین امکانات زندگی مناسب براي به شرایط منطقه سانحه دیده بازگرداندن بازسازي، هدف اصلی 
در اثر سانحه  قربانیانی که روح، جسم و اموال آنها بازسازي روحی و معنوي این وجود، نباید از با . شهروندان است

با واقعیت بحران و شرایط زندگی جدید همخوانی ستی بایبازسازي شیوه در واقع . نیز غافل شدآسیب دیده است 
نج مرحله از لحظه وقوع زلزله تقسیم توان از نظر زمانی به پ فرایند نوسازي و بازسازي شهري را می .داشته باشد

  .نمود
این دوره زمانی : )سانحهطی یک هفته پس از وقوع ( ایجاد چارچوب اولیه براي بازسازي شهري:  1مرحله  - 

ازمان مدیریت بحران سباشد و در طی این دوره  ین و تائید چارچوب اولیه بازسازي شهر مییبراي تب
را تعیین  )شامل تشکیل ستادهاي بازسازي پس از بحران(ضربتی سازوکار اصلی جهت اقدام به بازسازي 

 ؛خواهد نمود
در : )سانحهاز یک هفته تا یک ماه پس از وقوع ( هاي کلی براي بازسازي شهري تدوین سیاست: 2مرحله  - 

طی این دوره سیاست کلی بازسازي شهر در ستادهاي بازسازي و به منظور روشن ساختن راهکارهاي 
وندان از تبیین خواهد گردید و پس از آن شهرسازمان مدیریت بحران کشور زیر نظر زسازي اصلی امور با

 ؛مفاد آن مطلع خواهند شد
در طی این دوره : )سانحهاز یک تا شش ماه پس از وقوع ( تدوین طرح اولیه بازسازي شهري:  3مرحله  - 

یا  اي بازسازي کل شهر وطرح اولیه بازسازي شهر تهیه خواهد شد که از این طریق طرح پایه بر
 ؛هاي تحقق آن مشخص خواهد شد شیوه دیده و همچنین هاي آسیب محدوده

در این مرحله کسب رضایت از ساکنان : )از شش ماه تا یک سال( تایید برنامه کار بازسازي شهر: 4مرحله  - 
در دستور وین شده و تهیه برنامه کاري بازسازي بر مبناي طرح اصلی تددیده از زلزله  مناطق آسیبمحلی 

 کار قرار می گیرد؛
در این مرحله، بازسازي شهر مبتنی بر : )سال اول به بعد( هاي بازسازي شهري اجراي پروژه:  5مرحله  - 

یع روند انجام کارپیش بینی اقدامات و ارائه ردر راستاي تس. پیش خواهد رفت 4کاري مرحله  اصول برنامه
  .مالی ضروري می باشدتأمین منابع براي راهکارهاي اجرایی 
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  تدوین برنامه هاي اجرایی - 7- 1
هاي مختلفی بایستی تعریف و به اجرا  مدیریت بحران، پروژهپیشگیري و به منظور اجرایی نمودن طرح جامع 

بندي مختلف ذیل قابل  هاي زمان در دورهبندي شده و  درجهطرحها بایستی برحسب اولویت  این.  گذاشته شود
  . اجرا باشند

باشد بلکه تهیه  پذیري شهرها در اولویت نمی در این طرحها کاهش آسیب :حهاي کوتاه مدتطر - 
بندي و همچنین تقویت ساختار واکنش اضطراري و ارتقاي آمادگی  پهنهطالعات پایه و انجام مطالعات ریزا

دوره  همچنین در انتهاي این. باشد و ایجاد همکاري و هماهنگی بین نهادهاي متولی مورد توجه می
اند و ظرفیت کشور براي مواجهه با اثرات یک  محلی اجرا شدهح ودار در سط هاي اولویت پروژهتعدادي از 

ره این دوهاي  برنامه. بحران متوسط تا بزرگ از نظر اقدامات مرتبط با واکنش اضطراري بهبود یافته است
الزم است فعالیتهاي موازي در  در نتیجه ،سال به اجرا گذاشته شوند 3بایست ظرف حداکثر  زمانی می

 سطوح محلی توسط سازمانهاي ذیربط به اجرا گذاشته شود؛
هاي کاهش  در دوره میان مدت با استناد به نتایج مطالعات ریزپهنه بندي برنامه :طرحهاي میان مدت - 

ه با بحران بایست براي مقابل بخش دولتی در پایان این دوره می. پذیري به مرحله اجرا در خواهد آمد آسیب
هاي  هاي دولت براي تشویق بخش خصوصی یا اجراي طرح برنامه. ناشی از سوانح بطور کامل آماده باشد

 7تا  5مدت زمان این دوره . یابد نوسازي بافتهاي فرسوده در این دوره آغاز شده و در بلند مدت ادامه می
 گردد؛ سال ارزیابی می

باشد و بخش  هدف بهسازي بخش خصوصی می) سال 7تا  5(در دوره بلند مدت  :طرحهاي بلند مدت - 
پذیري در انتهاي این دوره  میزان کاهش آسیب. دولتی باید تمهیدات الزم براي این امر را فراهم نماید

ریزي مسئولین و اقدامات عملی کلیه شهروندان و سازمانهاي  متناسب با میزان تسهیالت دولتی، برنامه
گذاري کالن در این  بدیهی است با سرمایه. باشد گذاري بخش دولتی می سرمایهباشد و تابعی از  ذیربط می
کاهش داد و مانع از هدر رفتن سرمایه و نیروي  یپذیري را تا مقدار قابل قبول توان میزان آسیب راستا می

  . انسانی گردید
بحران کشور اقدامات مدیریت سازمان هاي فوق بایستی کلیه نهادهاي ذیربط تحت نظارت  در هریک از دوره

  .ها به انجام رسانده و اعتبار الزم را تامین نمایند این دورهبینی شده در  پیش هاي الزم را در چارچوب برنامه
  
  هاي اجرایی برنامهاولویت بندي  - 8- 1

طرحهاي جامع پیشگیري و شاخصهایی در معموال هاي پیشنهادي،  به منظور شناسایی اولویت اجراي برنامه
توان نسبت به اثربخشی اقدامات مورد نیاز براي کاهش  که براساس آن می شوند مینظر گرفته ت بحران در مدیری

نشان داده ) 3- 1(این شاخصها در جدول . ریزي نمود هاي زمانی مختلف برنامه ریسک و مدیریت بحران در بازه
  .اند شده
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  دارتهاي اولویهاي تعیین پروژهپارامترها و شاخص ): 3- 1( جدول
 اثربخشی )1(

 ها میزان تأثیرگذاري بر کاهش تلفات و آسیب )1- 1(
 ها پس از وقوع بحران میزان تأثیرگذاري در نجات جان انسان )1- 2(
 هاي بازسازي و بهسازي میزان تأثیرگذاري بر تهیه طرح )1- 3(

 عملکرد )2(
 بهبود عملکرد فعلی  )2- 1(
 ایجاد آگاهی  )2- 2(
 اد افراد ذینفع تعد )2- 3(
 نیازهاي اولیه شهروندان  )2- 4(

 اجرا )3(
 فوریت )3- 1(
 هزینه تقریبی پروژه  )3- 2(
 توان مالی  )3- 3(
 دوره اجرا  )3- 4(
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هاي مرتبط با شناخت  برنامه
  خطرپذیري و کاهش اثرات زلزله 
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  همراه با زلزله و اثرات ساختگاه شناختی زمینبندي مخاطرات  شناسایی و پهنه -1- 2
هاي اخیر کشور همراه با مخاطرات لرزههمانطور که در گزارش فعالیت چهارم این پروژه اشاره شد، زمین

همچنین تجارب . اندریزش، روانگرایی و فرونشست زمین بودهلغزش، سنگختی مختلفی از قبیل زمینشنازمین
ها نشان داد که در برخی مناطق، به واسطه شرایط ساختگاه، جنبش زمین تضعیف و یا تشدید  حاصل از این زلزله

در این بخش ضمن . داشته است شده است که این مساله در میزان خسارات و تلفات ناشی از زلزله تاثیر مهمی
ي برخورد و راهکارها ، راهبردهاها پدیدهریزي براي کاهش اثرات این بررسی تجارب جهانی در خصوص نحوه برنامه

  .شودبصورت اجمالی مورد بحث قرار داده می مخاطراتبا این 
  

  ریزش لغزش و سنگ خطر زمین - 1- 1- 2
لرزه گردند که به دلیل وقوع زمینشناختی محسوب مینریزش از جمله مخاطرات زمیلغزش و سنگزمین
و  1369منجیل،  –نظیر زلزله رودبار (هاي رخ داده در مناطق کوهستانی ایران در اغلب زلزله. گردندتشدید می

ریزش باعث آسیب منازل و زیرساختها، انسداد راهها و در ، وقوع زمین لغزش یا سنگ)1383کجور، - زلزله فیروزآباد
اي تا محلی براي کاهش به منظور ارتقاي آمادگی در سطوح ملی، منطقه. یجه تاخیر در امداد و نجات شده استنت

لغزش در ایران، در این پروژه تجارب موفق برخی کشورها مورد مطالعه قرار داده شده است که نتایج ریسک زمین
  .آن در بخشهاي زیر ارائه خواهد شد

  
جهانی در سطوح ملی تا محلی  مرور تجارب موفق - 1-1- 2-1  
  چین - 1- 1- 1- 1- 2

چین وجود دارد که قدمت برخی از آنها تقریباً به حدود  اسناد تاریخی مختلفی در مورد اثرات زمین لغزشها در
کشته  760بوده است که با  (Wudu)ترین زمین لغزش مخرب، لغزش ودو احتماالً قدیمی .رسدسال نیز می 4000

ها و لرزهعلل اصلی زمین لغزشها در کشور چین، زمین. ز میالد در چین مرکزي رخ داده استقبل ا 186در سال 
رشد جمعیت . لغزشها موثر بوده استسال اخیر عوامل دیگري نیز در بروز زمین 40اما در . باشدبارشهاي شدید می

داث راه، مخازن ذخیره آب  همچنین اح. و توسعه کشاورزي موجب نابودي جنگلها در مناطق پرشیب گردیده است
خسارات ناشی از  .(Litiach, 1990)لغزشها را افزایش داده است  و استخراج منابع معدنی خسارات ناشی از زمین

 غـکشته در سال بال 150ارد دالر آمریکا و از نظر جانی به ـمیلی 5/1ن از نظر اقتصادي به ـزشها در چیـلغ زمین
هاي مختلفی توسط سازمانهاي متولی لغزشها در چین، برنامههش اثرات زمینبه منظور کنترل و کا. گرددمی

  :باشندکاهش ریسک و مدیریت بحران این کشور به انجام رسیده است که مهمترین آنها به شرح زیر می
  
  لغزشهامطالعه زمین - الف

تهیه اطالعات پایه و در ریزي، اقدامات پیشگیري و کنترل، لغزشها براي هرگونه برنامهجهت مطالعه زمین
لغزش هاي مختلفی در کشور چین در رابطه با خطر زمینمنظور نقشه بدین. نتیجه تهیه نقشه آنها ضروري است
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بندي خطر لغزشها، پهنهلغزشها، نقشه توزیع زمیناند که مهمترین آنها عبارتند از نقشه فعالیت زمینتهیه شده
  : ها عبارتند از مهمترین اهداف تهیه این نقشه. شلغزلغزش و نقشه استعداد زمینزمین
  تعیین مناطقی که در آنها احتمال زمین لغزش بسیار زیاد است؛ •
  نمایش مناطق مستعد لغزش بر نقشه؛ •
گیران براي درك ریزان، مدیران، طراحان و تصمیمانتشار و ارائه اطالعات مربوط به زمین لغزش به برنامه •

  .رزیابی دقیق خطر در نواحی مربوطهلغزش و ابهتر معضل زمین
  

  لغزشهاروشهاي کنترل و پیشگیري از زمین - ب
گردد، به ترتیب اهمیت عبارتند از حفظ جان انسانها، لغزش دنبال میاهدافی که در اقدامات کنترل زمین

گسیختگی سدهاي ها و بروز حوادث سیالبی ناشی از هاي عمومی، جلوگیري از انسداد راه ها و ساختمان حفظ سازه
  : در چین براي نیل به اهداف فوق چند روش اتخاذ گردیده است. لغزشی
  لغزشهاي قدیمی به علت احتمال فعالیت مجدد آنها دراثر فعالیتهاي بشري؛گزینی از محدوده زمین دوري •
هاي هاي تقویت کننده، خاکبرداري و خاکریزي، روشانجام اقدامات کنترلی مانند زهکشی، احداث سازه •

  بیولوژیکی و مواردي از این قبیل در صورتی که دوري گزینی امکان نداشته باشد؛
بندي خطر، کنترل و پیشگیري که در  بهبود مهارتها جهت تهیه نقشه فهرست زمین لغزشها، نقشه پهنه •

  .شوداین خصوص آموزش ضمن خدمت براي کارشناسان ترتیب داده می
   

  یت و آموزش رفتارسنجی،  هشدار دهی، مدیر - ج
لغزش، برآورد احتمال وقوع آن و کاهش در چین موسسات و متولیان مختلفی براي تهیه نقشه زمین

  :شوندبندي میلغزش وجود دارند که به چهار دسته به شرح زیر دستههاي خسارات ناشی از زمین هزینه
نیرو، صنایع و معادن، آبخیزداري، جنگل موسساتی مانند وزارت مسکن، راه آهن، راه و ترابري، : موسسات دولتی - 1

لغزشهاي مربوط به حوزه تخصصی شناسی که هر یک مسئولیت مطالعه و تهیه نقشه زمینو منابع معدنی و زمین
  خود را دارند؛

  : کننداین موسسات به همراه دانشگاهها اهداف زیر را دنبال  می: موسسات تحقیقاتی - 2
  زمین لغزش؛ انجام تحقیقات در مورد مکانیزم •
  لغزشها؛بینی دقیق زمینهدایت تحقیقات در جهت پیش •
  لغزش؛توسعه روشهاي تهیه نقشه زمین •
  توسعه روشهاي ارزیابی احتمال خطر زمین لغزشها؛ •
 لغزشها و به حداقل رساندن خسارات آنها؛ توسعه و بهبود فنون طراحی و ساخت جهت کنترل اثرات زمین •
  به موسسات دولتی و مسئولین محلی؛هاي کارشناسی ارائه توصیه •
  ارائه کمکهاي آموزشی و فنی؛ •
  گیران، مسئولین دولتی و مردم؛انتشار نتایج تحقیقات براي استفاده طراحان، تصمیم •
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  .توسعه اطالعات پایه زمین لغزش •
  : این مسئولین وظائف زیر را بر عهده دارند: مسئولین استانی و محلی - 3

  بخشی؛ ارشناسی جهت امدادرسانی و عملیات عالجتجهیز منابع و اقدامات ک •
  لغزشهاي بوقوع پیوسته در مناطق تحت نفوذشان؛تکمیل فهرست زمین •
لغزشها و  سازي جهت به حداقل رساندن احتمال وقوع زمیناعالم و اجراي قوانین تسطیح و ساختمان •

  خسارات ناشی از آنها؛
یابی تسهیالت عمومی در تعد لغزش و مکانجلوگیري از ساخت تفرجگاههاي عمومی در مناطق مس •

  لغزش؛ مناطق امن از نظر وقوع زمین
لغزش و همکاري با بخش خصوصی به تهیه اطالعات الزم جهت هشدار عمومی در مورد خطرات زمین •

  هنگام وقوع حوادث غیرمترقبه؛
  یقاتی؛ایجاد سیستم رفتارسنجی و هشداردهی به طور مستقل یا با همکاري سایر موسسات تحق •
لغزشی یا داراي احتمال باالي خطر به عنوان مناطقی که از جانب زمین لغزش تعیین مناطق فعال زمین •

  .شوندتهدید می
هاي غیردولتی تاسیس لغزش، انجمنها و کمیتهدر بسیاري از استانهاي مستعد زمین: سازمانهاي غیردولتی - 4

این جوامع با برگزاري سمینارها و . کنندعالیت میلغزشها فگردیده است که در ارتباط با بررسی زمین
  .نمایندسمپوزیومهاي محلی یا استانی، اطالعات مربوط به زمین لغزشها را با هم تبادل می

  
  نپال   - 2- 1- 1- 1- 2

هزار کیلومتر مربع وسعت در جنوب قاره آسیا قرار گرفته است و تقریباً نزدیک به یک سوم از  8/140نپال با 
خیزي باال، توپوگرافی خشن، سازندهاي حساس، بارشهاي شدید لرزه. هیمالیا در این کشور قرار دارد ارتفاعات

هر سال حدود هزار . لغزش بسیار حساس ساخته استاي این کشور را از نظر زمینموسمی، جریانهاي تند رودخانه
لغزشها نیز در این کشور ناشی از زمین خسارات. دهندلغزه در این کشور جان خود را از دست مینفر در اثر زمین

به منظور . درصد تولید ناخالص ملی این کشور است 20گردد که معادل میلیارد روپیه بالغ می 10سالیانه به 
  :لغزش در این کشور نیز اقداماتی به شرح زیر صورت پذیرفته استکاهش اثرات زمین

  
  مطالعه زمین لغزشها  - الف

لغزشها که شامل تهیه نقشه خطر و ارزیابی احتمال خطر در مقیاس ستماتیک از زمیناي سیدر نپال مطالعه
اکثر مطالعات انجام شده نیز بصورت موردي بوده و یا در بخشهاي مستعد خطر . وسیع باشد، انجام نگردیده است

  .اند، انجام گردیده استهاي خطی بر روي آنها مستقر بودهکه سازه
   
  لغزش زمین روشهاي کاهش خطر - ب

  :روشهایی که جهت کاهش خطرات زمین لغزش در نپال مورد استفاده قرار گرفته است عبارتند از
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البته نقشه خطر . لغزشهاي استعداد پایداري و نقشه ریسک زمینشامل نقشه: تهیه نقشه خطر - 
  هاي مهم تهیه شده است؛ براي کل کشور تهیه نشده است و براي مناطق خاص مانند جاده

مواردي مانند دیوارهاي حائل، اصالح هندسی شیب و زهکشی از جمله : عملیات پایدارسازي - 
دربرخی موارد رفتار سنجی . شودمواردي است که براي پایدارسازي شیبهاي مهم بکار گرفته می

 شود؛شیبها نیز انجام می
کز فنی پیشگیري از اخیراً مر. اي در این زمینه انجام نشده استکار عمده: رسانی عمومیاطالع - 

سیل سمینارهایی را در بخشها و مراکز روستاها جهت آشنایی مردم و مسئولین با سیل و 
 .است لغزش ترتیب داده زمین

 
  موسسات مسئول بررسی - ج

توان به دو باشند را میلغزه میموسساتی که مسئول بررسی رفتارسنجی، هشداردهی، مدیریت و آموزش زمین
  :المللی تقسیم نمودتی و موسسات بینگروه موسسات دول

شناسی، دپارتمان راه، دپارتمان آبیاري، اداره برق و سایر موسسات مانند دپارتمان معدن و زمین: موسسات دولتی - 
  .لغزش در چارچوب حوزه خود هستندهاي زمینمرتبط که هر یک مسئول مطالعات تخصصی و تفصیلی پروژه

این مرکز که با نام . المللی توسعه جامع کوهستان استین این مراکز مرکز بینمهمتر: المللیموسسات بین - 
فعالیتهاي این مرکز در . فعالیت خود را آغاز نموده است 1983شود، در سال شناخته می ICIMMODاختصاري 

مرکز چند  این. باشدزمینه تعیین مناطقی با پتانسیل وقوع زمین لغزش، کاهش خطر و آمادگی در برابر خطر می
ها، ارزیابی خطر و کاربرد سیستم اطالعات جغرافیایی در بررسی احتمال برنامه آموزشی در مورد پایداري دامنه

لغزش منتشر نموده و همچنین مقاالتی در مورد فرسایش و زمین. خطر زمین لغزش در کوهستان ترتیب داده است
    .  ها و سمینارهایی را نیز برگزار کرده استکارگاه

  
  ژاپن - 3- 1- 1- 1- 2

ژاپن مخصوصاً بعد از جنگ جهانی دوم . دهدتوجهی از کشور ژاپن را مناطق کوهستانی تشکیل میبخش قابل
هاي بسیاري لغزشهاي عمرانی با وقوع زمینبه دنبال گسترش در مناطق کوهستانی و اجراي غیراصولی پروژه

لغزش خطرناك در ژاپن بوقوع پیوسته و ساالنه هزار زمین 11براساس بررسیهاي به عمل آمده حدود . روبرو گردید
بعنوان نمونه و براساس آمار موجود بین سالهاي . دهدلغزش در این کشور رخ میزمین 500تا  400در حدود 

این تعداد . اندنفر جان خود را از دست داده 519لغزش تخریب و خانه بر اثر زمین 7328مجموعاً  1973تا  1969
  .(Taniguchi, 1985)هاي ژاپن در اثر کلیه بالیاي طبیعی در این بازه زمانی است درصد تعداد کشته 44یبا ًتقر

  
  مطالعات زمین لغزشها : الف

لغزش در ژاپن، دو رویکرد اصلی زیر دنبال بندي خطر زمینلغزشها و پهنههاي فهرست زمینبراي تهیه نقشه
  :شده است
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گردد که به دو گروه لغزش انجام میهدف کاهش رویداد زمین این اقدامات با: کاهش خطر - 
اقدامات کنترلی شامل اصالح وتغییر . شونداقدامات کنترلی و اقدامات پیشگیري تقسیم می

شناسی، آب زیرزمینی و سایر شرایط  مانند وضعیت توپوگرافی، زمین(لغزش شرایط طبیعی زمین
روشهاي پیشگیري . باشندمی) تحت کنترل دارند است که به طور غیر مستقیم حرکت لغزش را

 .گرددهاي نگهبان مینیز عمدتا شامل ساخت سازه
لغزشها نیز غالباً توسط دولت مرکزي یا استانی در ژاپن فعالیتهاي مقابله زمین: تدوین قوانین - 

سال  قوانین مزبور از. جهت مقابله با بالیاي طبیعی چندین قانون وجود دارد. گیردانجام می
ازجمله این قوانین . اندهاي طبیعی وضع گردیدهبا هدف پیشگیري از اثرات مخرب پدیده 1897
جهت کنترل فرسایش و سیل تصویب شده  1957توان به قانون سابو اشاره نمود که در سال می
در این قانون از فعالیتهاي خاص انسانی در مناطق حساس به لغزش ممانعت به عمل آمده . است
همچنین یکسري کارهاي کنترلی مانند ساخت سدها، کانالها و دیوارهاي حائل براي . است

توان از دیگر قوانین می. بینی شده استلغزش در این قانون پیشجلوگیري از فرسایش و زمین
در این قانون . به تصویب رسید 1958لغزش اشاره نمود که در سال  به قانون پیشگیري از زمین

بینی   در این مناطق عالوه بر پیش. وان مناطق لغزشی تعیین گردیده استمناطقی تحت عن
عالوه بر قوانین . اقدامات کنترلی، از انجام برخی از فعالیتهاي انسانی جلوگیري به عمل آمده است

فوق، قوانین دیگري مانند قانون حفاظت از جنگلها و قوانین عمومی پیشگیري از خطر نیز 
 .اندلغزشها تدوین شدهمستقیم در جهت کنترل زمینبصورت مستقیم و غیر

  

  سازمانهاي مسئول - ب
لغزش دو انجمن مهم در راستاي لغزش و انجمن فنون کنترل زمینانجمن زمین: انجمنها - 

 لغزش در ژاپن هستند؛ مطالعات و کنترل زمین
ان بصورت لغزش معموال در دانشگاهها و از طریق محققمطالعات آکادمیک زمین: ادانشگاهه - 

 شود؛انفرادي یا گروهی هدایت می
ملی براي علوم زمین و توان به موسسه تحقیقات از جمله این سازمانها می: سازمانهاي دولتی - 

هاي  شرکت بزرگراه و ملی آهنراه ،(DRI) سوانح موسسه کاهش اثرات ،(NIED)سوانح پیشگیري از
 .باشندهاي مربوط به خود می در حوزهلغزش  ژاپن اشاره نمود که هر یک مسئول کنترل زمین

  
  روسیه - 4- 1- 1- 1- 2

لغزشها در روسیه به علت توسعه شهرنشینی و ساخت و ساز در مکانهایی با احتمال باالي خطر از وقوع زمین
به عنوان مثال در این . اي یافته استیک طرف و شرایط حساس اقلیمی و زمین شناسی از سوي دیگر، روند فزاینده

اجتماعی ساالنه - بر اساس برآورد کارشناسی، خسارات اقتصادي. لغزش قرار دارندشهر در معرض زمین 725کشور 
  .باشندکشته می 130تا  60میلیون دالر آمریکا و  27تا  22لغزش در این کشور حدود ناشی از زمین



رهاي اجرایی براي اصالح و بهبود نظام مدیریت بحران کشورارائه راهکا     
 

23                                                                                                  ی و مهندسی زلزلهشناس المللی زلزله پژوهشگاه بین   

ین شده است که طی آن اي تحت عنوان برنامه فنی و علمی ایجاد ایمنی در روسیه تدودر این کشور برنامه
عالوه بر این طرح دو نوع . آماده گردیده است 1:5،000،000هاي خطرات طبیعی در این کشور در مقیاس نقشه

هاي مختلف لغزشها، که بیشتر در راستاي انجام مطالعات خاص و ویژه در پروژهاي و محلی زمینمطالعه منطقه
  .بوده است نیز در این کشور انجام شده است

  
  هنگ کنگ - 5- 1- 1- 1- 2

اداره مهندسی ژئوتکنیک در این کشور تشکیل شد و  1977لغزشهاي متعدد در سال به دنبال وقوع زمین
اداره مذکور  1980در سال . کنترلهاي ژئوتکنیکی براي ساخت و ساز ضروري شد 1982متعاقب آن در سال 

منطقه ژئوتکنیکی تفکیک گردیده و  12که طی آن بندي اراضی را با استفاده از عکسهاي هوایی آغاز نمود  طبقه
هاي هاي لغزشی بیش از گسیختگیها واریزهدر این نقشه. تهیه شد 1:20،000هاي براي آنها گزارشات و نقشه

  . ها مورد توجه قرار گرفته استباالي دامنه
اي کشور را با استفاده لغزشهاي دیگر نقشه فهرست زمیناداره مهندسی ژئوتکنیک در مطالعه 1995در سال 

 600اي حساس به وسعت پس از این مرحله براي منطقه. تکمیل نمود 1:40،000و  1:20،000از عکسهاي هوایی 
هکتار مطالعات جامع ارزیابی پایداري در مناطق شهري انجام شده است که طی آن نقشه پتانسیل ناپایداري در 

  . تهیه شده است 1 : 1000مقیاس 
  

  ایتالیا - 6- 1- 1- 1- 2
لغزش تنها در طی یک زمین. باشدلغزش میاین کشور یکی از کشورهاي بسیار حساس در زمینه زمین

در این کشور . میلیون دالر خسارت به این کشور  وارد گردید 6نفر کشته و  1917، ) 1967لغزش وایونت در سال (
توان به گروه از جمله این گروهها می .گرددلغزش توسط گروههاي مختلفی بررسی میمسائل مربوط به زمین

این گروه . باشدلغزشها اشاره نمود که یکی از چهار گروه بخش ملی خطرات هیدروژئولوژي میبررسی زمین
لغزشها، مطالعات ناپایداري در مناطق مسکونی، روشهاي مطالعات زیادي در زمینه چگونگی مطالعات زمین

  . لغزشها و غیره انجام داده استاي ناشی از زلزله، بانک اطالعاتی زمینلغزشهپایدارسازي، تهیه فهرست زمین
  

  ایاالت متحده آمریکا - 7- 1- 1- 1- 2
 25خسارات اقتصادي ناشی از زمین لغزشها در ایاالت متحده یک تا دو میلیارد دالر و تلفات جانی آن حدود 

 1983واقع در ایالت یوتا در بهار  (Thistle)تیستل ترین زمین لغزش آمریکا در پرهزینه. باشدنفر در سال می 50تا 
  . میلیارد دالر خسارت وارد نمود 50رخ داده است که در حدود 

  :بندي نمودتوان در سه بخش به شرح زیر دستهلغزش را میاقدامات دولت آمریکا براي مقابله با اثرات زمین
  جلوگیري از هرگونه فعالیت در مناطق مستعد زمین لغزش؛ •
  عمال اقدامات عالج بخشی و پاسخ اضطراري؛ا •
  .اقدامات پیشگیري یا کنترل قبل از وقوع آسیبهاي جدي •
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گرفت اما در حال حاضر در نتیجه الذکر بیشتر مورد توجه قرار می دو گزینه اول فوق 1950تا قبل از سال 
ریق روشهایی نظیر اصالح پیشرفتهاي فنی و اجتماعی حاصل شده مفهوم پیشگیري از خسارات زمین لغزش از ط

اي تحت عنوان همچنین در آمریکا برنامه. گیردهاي مناسب بیشتر مورد توجه قرار میکاربري اراضی با ایجاد سازه
در این برنامه سه سیاست زیر اتخاذ . شروع گردید 1970از نیمه سال  "برنامه ملی کاهش خطر زمین لغزش"

  : گردیده است
لغزش به در این روش مناطق مستعد زمین: اطق مستعد لغزشیجلوگیري از توسعه در من - 

توان به اتخاذ روشهاي  منظور می بدین. شودفضاهاي باز و کاربریهاي کم تراکم تخصیص داده می
رسانی صحیح به مردم، نصب عالئم هشدار دهنده، عدم ارائه تسهیالت عمومی به مناطق  اطالع

هاي بیمه و تهیه و تصویب  مالی مناسب، افزایش هزینههاي مالیاتی و سیاستهاي  حساس، جریمه
  ها محدود کننده در مسیر توسعه مناطق لغزشی اشاره نمود؛ نامه آیین

این قوانین عموماً با هدف : تهیه قوانین و دستورالعملهاي مرتبط با گودبرداري و ساخت و ساز - 
با توسعه این . اندشده کسب اطمینان از عدم تحریک لغزشها در نتیجه ساخت و ساز، طراحی

مهمترین این قوانین . لغزشها در آمریکا به شدت کاهش یافته استقوانین خسارات ناشی از زمین
 : عبارتند از

 تنظیم و کنترل طرح و به حداقل رساندن یا ممانعت از خاکبرداري و خاکریزي؛ •
 گیاهی؛  کنترل در زمینه ایجاد اختالل و به هم ریختگی در سیستم زهکشی و پوشش •
سازي به همراه نظارت و نگهداري سیستمهاي زهکشی سطحی تهیه طرح مناسب ساختمان •

      . و زیرزمینی
علیرغم تمامی موارد فوق : ها و مناطق مسکونی از طریق روشهاي کنترل فیزیکیحفظ سازه - 

براي حفظ امالك و مستغالت . توسعه در مناطق مستعد لغزش در آمریکا متوقف نشده است
  : ود و مردم ساکن در این مناطق روشهایی مطابق با دو معیار زیر اتخاذ گردیده استموج

 ؛...معیارهاي فیزیکی مانند زهکشی، اصالح دامنه، بهسازي زمین، شمع کوبی و  •
  .نصب سیستمهاي رفتارسنجی و هشدار دهی •

شناسی زمان زمینلغزش در سارسانی زمیندر این کشور، همچنین مرکزي تحت عنوان مرکز ملی اطالع
لغزش سر و کار دارند، تشکیل رسانی به متخصصین و عموم مردم که به نوعی با زمینایاالت متحده با هدف اطالع

این مرکز عالوه بر نگهداري اطالعات پایه، اقدام به هدایت واکنشهاي اضطراري در زمان بروز بحران . گردیده است
  . نماید ی مانند انتشار کتب و جزوات مربوطه میدراثر زمین لغزش و همچنین ارائه خدمات

  
  مرور تجارب ایران در سطوح ملی تا محلی - 1-2- 2-1

ریزش تاکنون در ایران  لغزشها و مخاطرات مرتبط با سنگاقدامات مختلفی در رابطه با کاهش اثرات زمین
  :باشد انجام شده است، که مهمترین آنها به شرح زیر می
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  و مقرراتتدوین قوانین : الف
هاي بسیاري در ایران وجود دارند که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در آنها به ممنوعیت نامهقوانین و آیین

مهمترین این قوانین در گزارش فعالیت سوم این . شوند، اشاره شده استلغزش می فعالیتهایی که موجب زمین
نامه ایجاد شهرهاي جدید، یان قوانین مورد بررسی آییناز م. پروژه بصورت تفصیلی مورد بحث قرار داده شده است

نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و قانون تشکیل کمیته ملی کاهش بالیاي طبیعی آیین
نظیر سایر مخاطرات (لغزش در آنها  باشند که البته خطر زمین مهمترین قوانین مرتبط با این موضوع می

همچنین در حال حاضر قانونی که مستقیماً اقدامات . صورت جنبی مورد توجه بوده استتنها ب) شناختی زمین
  . لغزش را ممنوع نماید وجود ندارد محرك زمین

  

  دستگاههاي متولی: ب
از میان دستگاههایی که در گزارش فعالیت سوم این پروژه بدانها اشاره شد، مهمترین دستگاههایی که در 

  :باشندلغزش فعال هستند به قرار زیر میاز زمینارتباط با مخاطرات ناشی 
این کارگروه از بدو : هاي زمینکارگروه تخصصی مقابله با خطرات ناشی از زلزله و لغزش الیه - 

مورد آنها در رابطه با  21تشکیل تاکنون متولی انجام تعداد بسیاري طرح بوده که از این میان 
لغزشهاي کشور، بررسی  تهیه بانک اطالعاتی زمین: از اهم این مطالعات عبارتند. لغزش استزمین
لغزش، تهیه  هاي آموزشی، بررسی علل زمین بندي خطر زمین لغزشهاي کشور، تهیه برنامهو پهنه

نقشه پراکنش، مطالعات مورد نیاز براي کاهش خسارات زمین لغزش، تثبیت و پایداري و بسیاري 
 . موارد دیگر

لغزش به طور مستقیم فعال کز در این وزارتخانه در ارتباط با زمیندو مر: وزارت جهاد کشاورزي - 
. هستند که عبارتند از گروه بررسی زمین لغزشها و مرکز تحقیقات حفاظت خاك و آبخیزداري

شاید فعالترین بخش اجرایی در زمینه زمین لغزش در کشور گروه بررسی زمین لغزشها باشد، اما 
و سازمانی این گروه سبب گردیده است تا طرحهاي در دست عدم وجود جایگاه مشخص قانونی 

مطالعه و اجرایی آن به علت عدم حمایتهاي مالی و وجود موانع اداري از روند کندي برخوردار 
 باشند و برخی از آنها در مراحلی متوقف گردند؛

شها آسیب لغز خطوط ارتباطی کشور در اکثر محورها ساالنه از وقوع زمین: وزارت راه و ترابري - 
هاي حفاظتی  هاي سنگینی جهت ترمیم و بازسازي یا ایجاد سازه دیده و وزارت راه وترابري هزینه
هاي اخیر در نواحی کوهستانی نیز بسیاري از  در اثر زلزله. گردد و یا تغییر مسیر متحمل می

خی ریزش مسدود و یا تخریب شدند که در بر لغزش یا سنگ راههاي کوهستانی بواسطه زمین
البته اقدامات . کجور، بازگشایی جاده چالوس ماهها به طول انجامید - موارد نظیر زلزله فیروز آباد

 وزارت راه بعنوان متولی حفظ و نگهداري راهها، بیشتر جنبه عالج بخشی داشته تا رفع مشکل؛
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لغزش،  نعلت عبورخطوط لوله نفت وگاز ازمسیرهاي باپتانسیل زمی وزارت نفت نیز به: وزارت نفت - 
مطالعات این وزارتخانه نیز به صورت جامع نبوده و اکثراً به شکل . باشد با این پدیده درگیر می

 باشد؛ پایدارسازي به هنگام بروز مشکل می
شناسی ومهندسی زلزله، سازمان زمین شناسی کشور، المللی زلزلهپژوهشگاه بین: مراکز تحقیقاتی - 

ات ساختمان و مسکن بعنوان مراکز پژوهشی مهم کشور، پژوهشکده سوانح طبیعی و مرکز تحقیق
 اند؛ چندین طرح تحقیقاتی در مورد مطالعه و تثبیت زمین لغزشها اجرا نموده

ها و موسسات آموزشی کشور نیز در زمینه بررسی  نقش دانشگاه: دانشگاهها و مراکز آموزش عالی - 
در . ها بوده است ویی یا برگزاري همایشهاي دانشج نامه لغزشها غالباً به صورت هدایت پایان زمین

لغزش انجام شده است و  نامه کارشناسی ارشد و دکتري در زمینه زمین این رابطه صدها پایان
مقاالت متعددي نیز در این ارتباط وجود دارد که اغلب بصورت پراکنده و بدون توجه به نیازهاي 

 اند؛ دهکشور در ابعاد مدیریت جامع خطرپذیري و بحران تهیه ش
اي را در فعالیتهاي گسترده 1375این شرکتها از سال : اي شرکتهاي خدمات مهندسی و مشاوره - 

لغزشها  البته فعالیت این شرکتها بیشتر در ارتباط با تثبیت زمین. اند لغزش آغاز کرده زمینه زمین
  . بوده است

  
  مقایسه  تجارب ایران با سایر کشورها - 1-3- 2-1

لغزش در ایران و سایر کشورهاي توان بصورت خالصه موضوعات مرتبط با زمینق میبراساس توضیحات فو
  :بندي نمودمورد بررسی را به شرح زیر دسته

  
  مقایسه اثرات زمین لغزش در کشورهاي مختلف و اقدامات برنامه ریزي شده براي کنترل و کاهش ریسک): 1- 2(جدول 

  

  طرحهاي انجام شده  ول مطالعات زمین لغزشموسسات مسئ  هاي کاهش خطربرنامه  نام کشور
ایجاد کارگروه تخصصی، تدوین   ایران

قوانین و آیین نامه، مطالعه 
  موردي، 

هاي  کارگروه تخصصی زلزله و لغزش الیه
زمین، وزارتخانه ها و شرکتهاي مرتبط دولتی 

  و خصوصی، دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی، 

رسی و تهیه بانک اطالعاتی زمین لغزشها، بر
ردي، خطر زمین لغزش، تهیه پهنه بندي مو

هاي آموزشی، تهیه نقشه پراکنش، برنامه
  طرحهاي تثبیت و پایدارسازي زمین لغزشها

مطالعه، کنترل و پیشگیري   چین
لغزشها، تعیین وظائف  زمین

بخشهاي مختلف، آموزش و 
  افزایش مهارتهاي علمی

هاي دولتی برحسب وظائف، وزارتخانه
حقیقاتی، مسئولین محلی، موسسات ت

  هاي علمیسازمانهاي غیردولتی و انجمن

لغزشها در چند تهیه نقشه فهرست زمین - 
استان و مسیر راه آهن به مقیاس 

1:750،000  
لغزشهاي بندي خطر زمینتهیه نقشه پهنه - 

  1:6،000،000کل کشور در مقیاس 
لغزشها در مقیاس تهیه نقشه پتانسیل زمین - 

  اي برخی از استانهابر 1:50،000
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  ....ادامه ): 1- 2(جدول 
  

  طرحهاي انجام شده  موسسات مسئول مطالعات زمین لغزش  هاي کاهش خطربرنامه  نام کشور
لغزشها، مطالعه زمین  نپال

لغزشها، تعیین   خطرزمین کاهش
وظائف بخشهاي مختلف، آموزش 

  رسانی و اطالع

هاي مختلف برحسب وظائف ذاتی، وزارتخانه
  وسسات تحقیقاتیم

لغزشهاي قدیمی در برخی مطالعه زمین - 
  نقاط کشور

  لغزشها تهیه نقشه فهرست زمین - 
لغزش تهیه نقشه پهنه بندي خطر زمین - 

  براي برخی از مناطق
تدوین برنامه جامع، افزایش توان   روسیه

هاي  علمی، بهبود شیوه
بینی، تهیه  رفتارسنجی و پیش

  هاي خطر نقشه

ها و مراکز دولتی برحسب حوزه وزارتخانه
  تخصصی

  لغزشها تهیه بانک اطالعاتی زمین - 
بندي خطر زمین لغزشها تهیه نقشه پهنه - 

  1:5،000،000در مقیاس 
  انجام طرحهاي رفتارسنجی - 
  تهیه عناوین مطالعاتی در سطوح مختلف - 

تدوین برنامه ملی کاهش خطر،   آمریکا
منع ساخت و ساز در مناطق 

زش، تهیه قوانین و مستعد لغ
دستورالعملها، 
رسانی  پایدارسازي،اطالع

هاي مالیاتی و افزایش  جریمه
بیمه، تعیین وظائف، انجام 

تحقیقات، 
  وهشداردهی رفتارسنجی

مسئولین ایاالت و فرمانداران، مرکز ملی 
شناسی، رسانی، سازمان زمیناطالع

  هاي علمی و دانشگاهها انجمن

  ی از ایالتهاهاي خطر برختهیه نقشه - 
بندي خطر در کل کشور آمریکا در پهنه- 

  1:7،500،000مقیاس 
  پهنه بندي خطر برخی از ایالتها - 
تهیه دستورالعملهاي آمادگی در برابر - 

  لغزش  زمین
  

لغزشها، تهیه فهرست جامع زمین  ایتالیا
لغزشها در کل مطالعه زمین

کشور، تعیین مناطق با ریسک 
ه در باال، رفتارسنجی بویژ

  بزرگراهها، تنظیم قوانین 

محلی،  لغزشها، مسئولین زمین بررسی گروه
  دانشگاهها، مشاورین و مراکز تحقیقاتی

  

  لغزشهاي ناشی از زلزله  تهیه فهرست زمین - 
  تهیه بانک اطالعاتی در منطقه آلپ - 
تهیه فهرست زمین لغزشهاي مناطق  - 

  دیده از سیل  آسیب
  شهري بررسی ناپایداري در مناطق - 
  

لغزشها، تهیه نقشه فهرست زمین  ژاپن
در مقیاسهاي محلی،   بررسی

اجراي اقدامات کاهش خطر، 
تعیین شرح وظائف بخشهاي 
  مختلف، انتشار اطالعات

هاي دولتی برحسب وظائف،  وزارتخانه
دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی، مسئولین 
محلی، سازمانهاي غیردولتی و انجمنهاي 

قیقات ملی براي علوم علمی، موسسه تح
  (NIED)زمین و پیشگیري از سوانح 

  تهیه فهرست زمین لغزشها - 
  هاي پایدارسازي اجراي پروژه - 
  

تنظیم قوانین در مورد محدودیت   کنگ هنگ
ساخت وساز، مطالعات 
هاي  ژئوتکنیکی و تهیه نقشه

  1:20،000مرتبط در مقیاس 

بندي اراضی با  استفاده از عکسهاي  طبقه -   اداره ژئوتکنیک و مراکز اجرایی و تحقیقاتی
  هوایی

  لغزشها تهیه نقشه فهرست زمین - 
  ها در مناطق شهري  ارزیابی ناپایداري دامنه - 
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لغزش در مقایسه با سایر  توان مسائل مرتبط با نظام مدیریت ریسک کشور را در حوزه زمین ترتیب می بدین
  :کشورها به شرح زیر دسته بندي نمود

قوانین متعددي در خصوص پیشگیري و کاهش اثرات ناشی از سوانح : ه قوانین و مقراتدر حوز - 
. باشند لغزش نیز می طبیعی در کشور وجود دارد که بصورت غیرمستقیم در برگیرنده مساله زمین

آنگونه که در (اما این قوانین منجر به توسعه راهبردها و راهکارهاي اجرایی و ضمانت اجراي آنها 
ترتیب کمبود  بدین. ، نشده است)شود ي پیشرفته جهان نظیر آمریکا و ژاپن دیده میکشورها

ضوابط و دستورالعملهاي اجرایی بعنوان مهمترین نقاط ضعف نظام مدیریت بحران کشور در 
لغزش  همچنین نبود طرح جامع مطالعات خطر زمین. گردد لغزش محسوب می زمینه خطر زمین

  .باشد ز از دیگر چالشهاي مدیریت بحران کشور در این بخش میبه منظور کاهش ریسک آن نی
همانطور که در قسمتهاي فوق ذکر شد سازمانها و نهادهاي مختلفی : در حوزه نقشها و مسئولیتها - 

در کشور در زمینه مطالعات مرتبط با زمین لغزش فعال هستند که بصورت مجزا و بعضا موازي 
هاي زمین انتظار  زیرکارگروه کاهش خطرات زلزله و لغزش الیه البته با ایجاد. نمایندفعالیت می

رفت که با توجه به ترکیب تخصصی کمیته مذکور، شرح وظایف نهادهاي مختلف و تدوین  می
البته در عمل در این کارگروه نیز روند . تر گردد طرحهاي اجرایی، مطالعاتی و تحقیقاتی منسجم

اولویتهاي تحقیقاتی، تعریف طرحهاي مطالعاتی و قانونمندي براي تخصیص بودجه، تعیین 
هایی براي بهبود  اجرایی و نظارت بر اجراي آنها تا سالها وجود نداشت، هرچند که اخیرا برنامه

که کشور ما همچنین در حال حاضر در . باشد وضعیت موجود در این راستا در دست انجام می
براي هدایت مطالعات و اقدامات رکزي هنوز م ،یکی از کشورهاي حساس به زمین لغزش است

مرتبط با زمین لغزش نظیر آنچه که در کشورهایی مثل ایتالیا، هنگ کنگ و آمریکا دیده 
شناسی متولی بسیاري از مطالعات  البته در بسیاري از کشورها سازمان زمین. وجود ندارد. شود می
سازمان در کشور ما به دلیل  اما این. اي و ملی است لغزشها مخصوصا در مقیاس منطقه زمین

 .اي در این گونه مطالعات نداشته است کننده محدودیتهاي پرسنلی و اعتباري فعالیت تعیین
لغزش و همچنین  هاي خطر زمین شود نقشه همانطور که دیده می: در حوزه اطالعات و نقشه - 

چنین . دلغزش در اغلب کشورهاي مورد بررسی وجود دارن بندي زمین هاي ریزپهنه نقشه
لغزش دارند که در کشور ما بصورت  هایی کاربرد زیادي در مطالعات مربوط به خطر زمین نقشه

 .موردي تهیه شده است
تالشهاي انجام شده در این خصوص در ایران بیشتر جنبه : در حوزه بهسازي و پایدارسازي - 

زمین لغزش و  براي کاهش پایدار خطرات یموردي و عالج بخشی داشته و برنامه سیستماتیک
) نظیر ژاپن(در برخی از کشورهاي مورد بررسی . وجود نداشته استی ریزش در هیچ ارگان سنگ

لغزش باال بوده و خطراتی را بر مستحدثات مترتب  دیده شده است که در مواردي که خطر زمین
 .نماید، پایدارسازي عمومی پیش از رخداد زمین لغزش صورت گرفته است می
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  وانگراییخطر ر - 2- 1- 2
تواند در هنگام زلزله در مناطق مستعد وقوع این هاي مخربی است که میپدیده روانگرایی از جمله پدیده

اي و روانگرایی در خاکهاي ریزدانه ماسه. پدیده روي دهد و باعث افزایش قابل مالحظه خسارات مرتبط با زلزله شود
و طی آن خاك مقاومت برشی خود را از دست داده و مانند  دهدزلزله رخ می سیلتی اشباع، در واکنش به نیروي

تواند فرو بنشیند یا حتی از هم گسیخته گردد، پدیده در اثر این پدیده سطح زمین می. کندیک سیال عمل می
رخ دهد و یا جابجایهاي دیگر مانند حرکتهاي از نوع گسترش ) فشان ماسه(اي جوشش ماسه یا ولکانهاي ماسه

توانند اتفاق بیافتند هایی که در اثر وقوع روانگرایی در یک منطقه مستعد میمهمترین پدیده. د شودجانبی ایجا
  : عبارتند از

 در شیبها؛ )Flow failure( هاي جریانیگسیختگی - 
ها وکانالهاي که در مناطق با شیب اندك در مجاورت رودخانه هایی روانگرایی(گسترش جانبی  - 

گسیخته شدن سطح زمین به بلوکهاي مختلف و حرکت آنها به  دهند، باعثزهکشی روي می
 ؛)گردندسمت کانال می

 ؛)Ground oscillation( نوسانات در جهت قائم سطح زمین - 
شدگی و تخریب ساختمانها یا یا از بین رفتن ظرفیت باربري زمین که باعث کج دکاهش شدی - 

 شود؛هاي زیرزمینی میمخازن و لوله
  .هامتقارن سازهنامتقارن یا نشست  - 
توانند نقش قابل توجهی در افزایش خسارات مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از وقوع هاي فوق هرکدام میپدیده

 يبرجا میلیارد دالر 5.9حدود  لوماپریتا خسارات مالی 1989لرزه  به عنوان مثال زمین. یک زلزله داشته باشند
سان فرانسیسکو  1906یا در زلزله  )Holzer 1998( انگرایی بودمیلیون دالر آن ناشی از رو 100حدود گذاشت که 

به این ترتیب . بلوك ساختمانی گردید 500سوزي در دیدن خطوط لوله در اثر روانگرایی مانع از مهار آتش  صدمه
  ).Yood & Hoose, 1978( درصد خسارات در این زلزله محسوب کرد 85شاید بتوان روانگرایی را عامل غیرمستقیم 

، درب آستانه )1369(هاي اخیر از جمله منجیل و رودبار در ایران وقوع روانگرایی در چند زلزله در دهه
در استان قزوین گزارش شده است که از ) 1381(آوج  - و چنگوره)  استان لرستان(در دشت سیالخور ) 1385(

توجه به ساختمانها در شهر ساحلی  منجیل، روانگرایی سبب ایجاد خساراتی قابل 1369لرزه  این میان در زمین
موارد ها،  زلزلهدر دو مورد دیگر با توجه به بزرگاي کوچکتر . اي دور از رومرکز زلزله گردیدآستانه اشرفیه در فاصله

در رابطه با . اندهاي روستایی همراه بودهها و پلمحلی و با خسارات جزیی به جادهاغلب روانگرایی رویداده 
ها، اطالع چندانی در دست نیست اما با توجه به تاریخی با توجه به عدم ثبت سیستماتیک داده هاي لرزه زمین

گستردگی مناطق ساحلی ایران در شمال و جنوب و نیز دشتهاي وسیع در بخشهاي میانی اهمیت خطر روانگرایی 
اي تا محلی براي کاهش منظور ارتقاي آمادگی در سطوح ملی، منطقه به. رسددر کشور قابل توجه به نظر می

ریسک روانگرایی در ایران، در این پروژه تجارب موفق برخی کشورها مورد مطالعه قرار داده شده است که نتایج آن 
  .در بخشهاي زیر ارائه خواهد شد
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  مرور برخی تجارب جهانی در سطوح ملی تا محلی  - 2-1- 2-1
عات در ارتباط با روانگرایی در ایاالت متحده مرور ادبیات فنی حاکی از آن است که بیشترین حجم مطال

اي شامل مطالعات مرتبط با دیگر پارامترهاي خطر لرزه(تر آمریکا و ژاپن و در بسیاري اوقات در قالب مطالعات کلی
ها و نامهبسیاري از این مطالعات منجر به تدوین آیین. ، انجام شده است)لغزشمانند اثرات ساختگاهی و زمین

  .اندهایی در زمینه مطالعه روانگرایی و چگونگی مقابله با آن و زیستن در کنار این پدیده گردیدهلعملدستورا
 المللی نیز وجود دارد که معروفترینعالوه بر تجربیات کشورهاي مختلف مواردي از راهنماهاي مطالعات بین 

این . است TC4اي طرات ژئوتکنیک لرزهبندي خراهنماي پهنهآنها که در ایران نیز بخوبی شناخته شده است 
) ISSMFE(المللی مکانیک خاك و مهندسی پی اي انجمن بینمهندسی ژئوتکنیک لرزه - راهنما توسط کمیته فنی

لغزش و روانگرایی ارائه شده اي شامل جنبش زمین، زمینبندي مخاطرات ژئوتکنیک لرزه براي پهنه 1993در  سال 
بندي  این راهنما روشهاي پهنه. گیرد ري از مطالعات مرتبط مورد استفاده قرار میو به عنوان مرجعی در بسیا

مخاطرات ژئوتکنیکی از جمله روانگرایی را بر اساس مقیاس مطالعه و پارامترهاي مورد استفاده در سه رده کلی 
بندي، سه رده پهنه ویژگیهاي این) 2- 2(جدول . کندبندي میتقسیم 3و درجه  2، درجه 1بندي درجه  شامل پهنه

  . دهدبندي روانگرایی نشان می یعنی مقیاس و پارامترهاي مورد استفاده را در مورد پهنه
  

  استفاده از انواع اطالعات جهت پهنه بندي روانگرایی در درجات مختلف): 2- 2(جدول 
  درجه سه  درجه دو  درجه یک  

 هاي تاریخی و اطالعات موجود لرزه زمین -   اطالعات
  شناسی و ژئومورفولوژي هاي زمین هنقش - 

 اي هوایی وتصاویر ماهواره عکسهاي - 
 مطالعات صحرایی - 
  کسب اطالعات از ساکنان محلی - 

 اطالعات ژئوتکنیکی - 
  تحلیل پتانسیل روانگرایی - 

مقیاس 
  1:5000تا  1:25000  1:10000تا  1:100000  1:50000تا  1:100000  ها نقشه

  
  ژاپن  - 1- 1- 2- 1- 2

و  )MW=7.5(نیگاتا  1964توان به دو مقطع زمانی مختلف یعنی قبل از زلزله در ژاپن را می مطالعات روانگرایی
دودي مطالعات اولیه و بیشتر بصورت از این زلزله تعداد مع قبل .)(Iwasaki, 1986بعد از آن تقسیم کرد 

این زلزله به عنوان سرآغازي بر  لذا. اي در ژاپن انجام شده بودآزمایشگاهی پیرامون قابلیت روانگرایی خاکهاي ماسه
علت آن گستردگی خسارات ناشی از . شود مطالعات گسترده روانگرایی در ژاپن و دیگر نقاط دنیا شناخته می

  .  باشدها، بزرگراهها، بنادر و فرودگاهها در این زلزله میهاي مختلف از جمله ساختمانها، پلروانگرایی به سازه
هاي داراي بینی محلاي در زمینه روشهاي مطالعه پدیده روانگرایی و پیشگسترده پس از این زلزله مطالعات

دسته شاخص زیر  4این روشها را به ) 1986(ایوازاکی . پتانسیل وقوع این پدیده در ژاپن به اجرا درآمده است
  :تقسیم کرد

  یشات نفوذ استاندارد؛هاي برجا مانند مقادیر بدست آمده از آزماروشهاي مبتنی بر استفاده از داده - 
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تنش برشی یا ماسه ) یا مقاومت روانگرایی(روشهاي مبتنی بر مقایسه مقاومت برشی دینامیکی  - 
 ایجاد شده ناشی از زلزله در ماسه؛

 افزایش فشار آب منفذي در ماسه؛ وروشهاي مبتنی بر  - 
  .هاي بوقوع پیوسته در گذشتهروشهاي مبتنی بر مطالعه تاریخی روانگرایی - 

هاي متعددي ج مطالعات و بررسیها انجام شده در ژاپن منجر به این شد که استانداردها و دستورالعملنتای
در . اي، آزمایشات برجا و آزمایشات آزمایشگاهی تدوین گرددبراي مطالعه روانگرایی بر اساس مطالعات تاریخچه

هاي بزرگراهی و تفاسیر آن اي پلاحی لرزهنامه طرنیمه اول دهه هفتاد روشهاي ارزیابی خطر روانگرایی در آیین
، استانداردهاي )انجمن بندر و لنگرگاه ژاپن(ها و تفاسیر آن ، استانداردهاي تکنیکی بنادر و لنگرگاه)انجمن راه ژاپن(

اي هاستاندارد طراحی پیو ، )آهن ملی ژاپنراه(هاي نگهدارنده ها و سازهآهن ملی، پیهاي راهطراحی سازه
هاي مختلف دیگر که نامههمچنین آیین. ملحوظ گردید) موسسه معماري ژاپن( 1974ها، بازبینی شده انساختم

. اندگردیدند بتدریج مسئله روانگرایی را مد نظر قرار دادههاي عمرانی و ساخت و ساز مربوط میبه نوعی به پروژه
هاي تحصیل شده بخشی زمینروانگرایی و عالج لیستی از استانداردهاي موجود را به نقل از هندبوك) 3- 2(جدول 
. دهدنشان می )1997منتشر شده توسط موسسه تحقیقات بندر و لنگرگاه وزارت حمل ونقل ژاپن در سال ( از دریا

توسعه تکنولوژیک را در  اند تا بتوانند نتایج تحقیقات جدیدتر واین استانداردها و کدها بارها مورد بازبینی قرارگرفته
  .یرندبرگ
     

 اي براي ارزیابی پتانسیل روانگرایی در ژاپنراهنماها و استانداردهاي طراحی لرزه): 3- 2(  جدول

  سال انتشار  موسسه ارائه دهنده  نام راهنما یا استاندارد  ردیف

1  
a(  
b(  
c(  

  ضمیمه استانداردهاي طراحی براي بنادر و لنگرگاهها
  و لنگرگاهها  استانداردهاي تکنیکی براي تجهیزات بنادر

  استانداردهاي تکنیکی براي تجهیزات بنادر و لنگرگاهها 

انجمن بنادر و 
  لنگرگاههاي ژاپن

1971  
1979  
1989  

2  
a(  
b(  
c(  

  اي براي پلهاي بزرگراهیخصوصیات طراحی لرزه
  )، طراحی مقاوم در برابر زلزلهvجلد (ویژگیهایی براي پلهاي بزرگراهی 

  )، طراحی مقاوم در برابر زلزلهvجلد (راهی ویژگیهایی براي پلهاي بزرگ
  انجمن راه ژاپن

1972  
1980  
1990  

3  a(  
b(  

  هاي ساختمانیاستانداردهاي طراحی براي پی
  1974  انستیتو معماري ژاپن  هاي ساختمانیهایی براي طراحی پیتوصیه

1988  

4  a(  
b(  

  )هاساختمانهاي محافظ و پی(آهن استانداردهاي طراحی براي راه
  1974  آهن ملی ژاپنراه  )هاساختمانهاي محافظ و پی(آهن ملی استانداردهاي طراحی براي راه

1986  

5  a(  
b(  

  خصوصیات اصالح خاکهاي نرم - ساخت راه
  1977  انجمن راه ژاپن  خصوصیات اصالح خاکهاي نرم - ساخت راه

1986  

سازمان دفاع در برابر   استانداردهاي مواجهه با مواد خطرناك    6
  1978  شآت
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 .... ادامه ): 3- 2(جدول 

  سال انتشار  موسسه ارائه دهنده  نام راهنما یا استاندارد  ردیف
  1979  انجمن گاز ژاپن LNGعملیات توصیه شده براي مخازن زیرزمینی     7

انجمن صنایع معدنی   ماندهاي پسشرایط اجراي توده    8
  1980  ژاپن

انجمن مهندسان عمران   )تجربی(مستغرق اي بر روي تونلهاي شرایط طراحی لرزه    9
  1975  ژاپن

انجمن مهندسان عمران   )تجربی(شرایط تکنیکی براي تجهیزات مخازن نفتی زیرزمینی     10
  1980  ژاپن

  1987  انجمن الکتریسیته ژاپن  اياي سایتهاي انرژي هستهشرایط تکنیکی براي طراحی لرزه    11
  1979  انجمن آب ژاپن  تجهیزات آبی ايشرایط تکنیکی براي طراحی لرزه    12
  1981  انجمن فاضالب ژاپن  اي تجهیزات فاضالبشرایط تکنیکی براي طراحی لرزه    13
  1986  انجمن راه ژاپن  شرایط طراحی براي خطوط انتقال آب    14
  
  ایاالت متحده آمریکا  - 2- 1- 2- 1- 2

 1964یاالت متحده آمریکا بویژه پس از زلزله مشابه با ژاپن مطالعات متعددي در زمینه روانگرایی خاکها در ا
سازمانهاي انجام دهنده این مطالعات آژانسهاي دولتی . آالسکا صورت گرفته است 1964نیگاتاي ژاپن و زلزله 

هاي بسیاري از این مطالعات در قالب پروژه. شوند محلی، ایالتی و فدرال تا ارگانهاي خصوصی مختلف را شامل می
ها و صورت پذیرفته و دستورالعمل) Seismic Microzonation( ايبندي لرزهبندي و ریزپهنهتر پهنه مطالعاتی کالن

تعدادي از مهمترین راهنماهاي تهیه شده در این رابطه . هاي بسیاري در این رابطه تدوین گردیده استنامهآیین
  :اندبطور خالصه در قسمت زیر تشریح شده

 - MCEER/ATC-49-1 : کاربردي تکنولوژي کمیته مشترك 2003درسال )ATC(  و مرکز
دانشگاه بوفالو سلسله گزارشهایی با نام  )MCEER( چندمنظوره براي تحقیقات مهندسی زلزله

اي پلهاي براي طراحی لرزه )LRFD( راهنماهاي پیشنهادي طراحی بر اساس بار و مقاومت
مبحث مربوط به . استمعروف  MCEER/ATC-49بزرگراهی منتشر کردند که به گزارش 

منتشر  MCEER/ATC-49-1 روانگرایی در این سلسله گزارشها با نام گزارش مطالعات روانگرایی
  شده است؛

 - HAZUS-MH MR3 : یا آمریکا ، آژانس فدرال مدیریت بحران 1990در ابتداي دهه FEMA 
)Federal Emergency Management Agency (با همکاري موسسه ملی علوم ساختمان 
)National Institute of Building Science; NIBC(  که یک موسسه غیر دولتی است، طرحی را

آنها اولین  1997در . براي ایجاد یک روش جامع و استاندارد برآورد خسارات زلزله آغاز کردند
هدف از این مدل تهیه ابزاري براي . براي زلزله را منتشر کردند HAZUS (Hazard U.S.)مدل 
اي و ایالتی و نیز بخش خصوصی و افراد عادي بود تا بتوانند براساس آن براي ات محلی، ناحیهادار
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ریزي کاهش خسارات احتمالی ناشی از زلزله و امداد و نجات در زمان وقوع زلزله احتمالی برنامه
) Mulri Hazard Loss Estimation( به یک ابزار بررسی خطرات چندگانه HAZUSامروزه . کنند

آخرین در . گسترش یافته است تا بتواند خطرات ناشی از سیل و طوفان را نیز شامل گردد
در بخش مربوط به خطرات علوم نیز خطر روانگرایی  HAZUS-MHویرایش این نرم افزار یا 

شامل جنبش زمین و اثرات ساختگاه، ) Potential Erath Science Hazard; PESH( زمین بالقوه
  .   گرددلغزش و گسلش سطحی برآورد میروانگرایی، زمین

نظر ): 117گزارش ویژه (بخش روانگرایی  - اي در کالیفرنیاراهنماي ارزیابی و کاهش خطرات لرزه - 
نهاد  1990در سال  ،در کالیفرنیاي جنوبی و شمالیبار خسارت هاي لرزه به وقوع زمین

قانون توسط دولت امضا . تصویب کرد اي راتهیه نقشه خطر لرزه )Act(گزاري ایالتی قانون  قانون
هدف این قانون حفظ ایمنی در مقابل لرزش زمین، . عملیاتی گردید 1991شد و از آوریل 
ه لرزه بود هاي زمین و خطرات دیگر ناشی از زمینلغزش یا دیگر گسیختگیروانگرایی، زمین

  .استدر این قانون وظایف زیر براي بخشهاي مختلف در نظر گرفته شده . است
باید صدور تمامی مجوزها در ساخت و ساز، دیگر مراکز صدور مجوز  این نهادها یا: شهرداریها و بخشداریها •

روشهاي اجراي و مربوطه شناسی و شرایط خاك در پهنه زمینبررسی  هاي تعیین شده را تا زمان پهنه
  ، معلق سازند؛بهسازي متناسب

ها و قواعد تکمیلی  سازمانها وظیفه دارند که معیارها، سیاست این: شناسی و اکتشافات معدنیادارات زمین •
این ادارات همچنین وظیفه . مورد نیاز براي توسعه شهرها و بخشها جهت اجراي قانون را فراهم سازند

 ارزیابی این خطرات و راههاي مقابله با آنها را تهیه کنند؛ اي ودارند راهنماهایی براي شناخت خطرات لرزه
هاي مشخص شده را دارند باید قرار مالك در پهنهاافرادي که قصد فروش : گان و آژانسهاي امالكفروشند •

  .گرفتن آن ملک در پهنه خطر را براي خریداران بیان کنند
اي جویی خطرات لرزهبا عنوان راهنماي ارزیابی و چاره 117در راستاي بندهاي فوق گزارش ویژه شماره 

نیز نسخه بازبینی  2008در سال . شناسی کالیفرنیا منتشر گردیدتوسط سازمان زمین 1997درکالیفرنیا در سال 
  . شده این راهنما عرضه گردیده است

هاي مرتبط با روانگرایی خاك ناشی از زلزله در تعداد دیگري از راهنماها و دستورالعمل عالوه بر موارد فوق
راهنماي تهیه نقشه کاربري اراضی با : وار عبارتند ازفهرست ایالتهاي مختلف آمریکا تهیه گردیده است که بصورت

؛ راهنماي ارزیابی خطر روانگرایی در نوادا؛ راهنماي خطر روانگرایی )بخش سالت لیک ایالت یوتا(توجه به روانگرایی 
؛ )لیتهیه شده توسط انجمن دولتهاي مناطق ساح(هاي آینده احتمالی در نواحی ساحلی سانفراسیسکو در زلزله

تهیه (جویی خطر روانگرایی ، راهنماي تحلیل و چاره117هاي گزارش ویژه روشهاي پیشنهادي براي انجام خواسته
  .و مواردي از این قبیل) شده بوسیله مرکز زلزله کالیفرنیاي جنوبی

تهیه عملی  ها و راهنماهاي ارزیابی خطر روانگرایی پژوهشهاي بسیاري نیز در زمینهدر کنار تهیه دستورالعمل
هاي خطر روانگرایی و بانکهاي اطالعاتی مربوطه به منظور در اختیار قرار دادن اطالعات پایه مورد نیاز براي نقشه
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هاي مختلف این پژوهشها در مقیاس. کاربران در راستاي کاهش خطرات ناشی از این پدیده صورت گرفته است
بر اي از ایالتهاي داراي پتانسیل خطر را در  هاي عمدهانجام شده و از مناطق محدود به شهري خاص تا بخش

هاي سانتاترزا در بخش اي چهارگوش تپههاي خطر لرزهبرخی از این گزارشات عبارتند از گزارش پهنه. گیرند می
ها ، گزارش بررسی خطر روانگرایی براي پل)شناسی کالیفرنیاتهیه شده توسط سازمان زمین(سانتاکالراي کالیفرنیا 

هاي ، نقشه نهشته)تهیه شده به سفارش دپارتمان حمل و نقل ایالت اورگان(جویی آن در ایالت اورگان و چاره
تهیه شده بوسیله سازمان (فرانسیسکو گانه مناطق ساحلی سان 9کواترنر و پتانسیل روانگرایی بخشهاي 

  . (Levson et al, 2003)و بسیاري موارد دیگر ) شناسی آمریکا زمین
  
  کانادا  - 3- 1- 2- 1- 2

خیز بریتیش کلمبیا متمرکز  اي در کانادا بیشتر بر ناحیه لرزهپژوهشهاي مرتبط با کاهش خطرات لرزه
 در سازمان )Seismic Microzonation Task Group( ايرزهـبندي لهـگروه کاري ریزپهن 1992در سال . اند شده
هاي ذیربط دیگر نیز در آن مشارکت داده نی از سازمانشناسی بریتیش کلمبیا تشکیل گردید و نمایندگازمین
گروه در گام اول تهیه استانداردها و روشهاي پیشنهادي براي تهیه نقشه خطر زلزله در بریتیش  هدف این. شدند

 ) Klohn-Crippen, 1994( ریزي کاربري زمینهاي خطر در اهداف برنامهکلمبیا، و در ادامه ارزیابی مفید بودن نقشه

در ناحیه ) Earthquake Hazard Mapping Program(اي برنامه تهیه نقشه مخاطرات لرزه. و مدیریت بحران بود
به برگزاري کنفرانسی پیرامون این موضوع  1994آغاز  و در سال  1993بریتیش کلمبیا توسط این گروه در سال 

ت، نتایج آن در قالب مجموع مقاالتی منتشر به مناسبت دهمین سالگرد شروع این مطالعا 2003در سال . انجامید
اي مقدماتی ناحیه بریتیش بندي لرزهاز جمله پژوهشهاي انجام شده در قالب این برنامه بررسی ریزپهنه. گردید

باشد که بطور مفصل می 1994در سال  Klohn-Crippen کلمبیا تهیه شده توسط شرکت مهندسین مشاور
  .لغزش را  مورد بحث قرار داده استنگرایی و زمینهاي خطر رواروشهاي تهیه نقشه

  
  مرور تجارب ایران در سطوح ملی تا محلی - 2-2- 2-1

لرزه  در این سال زمین. گرددبرمی 1369سال بعد از مطالعات مرتبط با خطر روانگرایی در ایران به  عمده
ه در این دو شهر و روستاهاي رودبار بوقوع پیوست و ضمن ایجاد تخریبهاي گسترد- مخربی در منطقه منجیل

لغزشهاي متعدد و گسترده و مواردي از روانگرایی خاك در اطراف و برجاي گذاشتن تعداد زیادي کشته، وقوع زمین
بدنبال وقوع این زلزله با کمک برنامه عمران سازمان ملل . اشرفیه و لوشان را بدنبال داشت شهرهاي آستانه

)UNDP( ملل و مرکز اسکان بشر سازمان )UNCHS(  اجراي یکسري طرحها تحت عنوان طرح بسیج توان فنی
کشور در بازسازي مناطق زلزله زده از طریق بنیاد مسکن انقالب اسالمی به مرکز مطالعات مقابله با سوانح طبیعی 

 31زله گزارش بررسی روانگرایی ناشی از زلتوان به  میاز جمله گزارشهاي خروجی این طرح . ایران واگذار گردید
بندي مقدماتی این شهر در برابر روانگرایی  منجیل، بررسی استعداد روانگرایی در شهر رشت و پهنه 1369خرداد ماه 

که طی  اشاره نمودبندي مقدماتی این شهر در برابر روانگرایی  و بررسی استعداد روانگرایی در آستانه اشرفیه و پهنه



رهاي اجرایی براي اصالح و بهبود نظام مدیریت بحران کشورارائه راهکا     
 

35                                                                                                  ی و مهندسی زلزلهشناس المللی زلزله پژوهشگاه بین   

ود و در نظر گرفتن شتاب زلزله محاسبه شده براي این مناطق به بررسی آوري اطالعات ژئوتکنیکی موج آنها با جمع
  . خطر روانگرایی پرداخته شده است

. گردداي برمیسري دوم از مطالعات حایز اهمیت در این رابطه به اجراي طرحهاي کالبدي ملی و منطقه
براي . آغاز شد 1374ي، از سال اي، به عنوان دومین سطح از سطوح طرحهاي کالبدمطالعات طرح کالبدي منطقه

 هر کالن منطقه شامل یک یا چند(انجام این مطالعات سراسر کشور در طرح کالبدي ملی ، به ده کالن منطقه 
  :به شرح زیر تقسیم شده است) استان

  ؛)آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل(آذربایجان  –1
  ؛)و ایالم همدان، کرمانشاه، کردستان، لرستان(زاگرس  – 2
  ؛)خوزستان، کهگیلویه وبویراحمد(ن خوزستا - 3
  ؛)فارس(فارس  – 4
  ؛)اصفهان، یزد، چهارمحال و بختیاري(مرکزي  - 5
  ؛)تهران، مرکزي، سمنان، زنجان، قزوین و قم(البرز جنوبی  – 6
  ؛)گیالن، مازندران، گلستان(ساحلی شمالی  – 7
  ؛)هرمزگان، بوشهر(ساحلی جنوبی  – 8
  ؛)خراسان(سان خرا – 9

 .)کرمان، سیستان و بلوچستان(قی جنوب شر – 10
انجام شده و به تصویب نهایی رسیده است و سایر مناطق در دست زاگرس و طرح کالبدي منطقه آذربایجان 

قسمت مختلف به شرح زیر هستند که مخاطرات مرتبط با  19ها مشتمل بر هر کدام از این طرح. باشداجرا می
  :گیردمورد بررسی قرار می اي ژئوتکنیک ، آبهاي زیرزمینی و ژئوتکنیک لرزهر بند روانگرایی د

 ؛جمعیت و تحول آن •
 ؛شبکه شهرها و خدمات •
 ؛شبکه روستاها •
 ؛کاربري و پوشش زمینها •
 ؛اقلیم، سکونت و آسایش •
 ؛محیط زیست •
 ؛شبکه تولید و توزیع انرژي •
 ؛صنعت و معدن •
 ؛نابرابري و محرومیت زدائی •
 ؛اطاتشبکه ارتب •
 ؛پهنه بندي خطر نسبی سیل •
 ؛شبکه راهها •
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 ؛هاي جهانگردي و ایرانگرديجاذبه •
 ؛)سطحی و زیرزمینی(منابع آب  •
 ؛خاك و کشاورزي •
 ؛اي ژئوتکنیک، آبهاي زیرزمینی و ژئوتکنیک لرزه •
 ؛توپوگرافی و شیب •
 ؛حفاظت آثار باستانی و پردازش •
  .)تلفیق مطالعات(طرح کالبدي منطقه  •

به شرح زیر  1:250000با مقیاس یب مطالعات موضوعی، هدفهاي طرح در قالب چهار نقشه با تلفیق و ترک
  : شوند مینمایش داده 

  ؛ـ تناسب زمینها 1
  ؛ـ کاربري مطلوب زمینها 2
  ؛ـ پهنه بندي سوانح طبیعی 3
  .يـ شبکه شهري پیشنهاد 4

به سري مطالعات توان ی در ایران میاز دیگر کارهاي مفصل و بزرگ مقیاس انجام شده در رابطه با روانگرای  
در این . وب برنامه ملی تحقیقات توسط افراد مختلف بر روي بخشهاي مختلف تهران اشاره کردانجام شده در چارچ

اي سري مطالعات، خطر روانگرایی در تهران بویژه مناطق ریزدانه جنوب شهر با استفاده از اطالعات گمانه
  . برآورد گردیده است) TC4از راهنماي  3درجه (اي جدید به روش تحلیلی هآوري شده و حفر گمانه جمع

پردازد به مطالعات در دست انجام از پژوهشهاي قابل توجه دیگر در این رابطه که بطور خاص به روانگرایی می
و  این پژوهش به سفارش پژوهشکده حمل. توان اشاره نمودبررسی خطر روانگرایی در سواحل جنوبی کشور می

شناسی و مهندسی زلزله در حال المللی زلزلهشناس و همکاران در پژوهشگاه بیننقل وزارت راه و ترابري توسط حق
اي در ایران، استفاده از از ویژگیهاي این مطالعه نسبت به سایر مطالعات انجام شده در مقیاس ناحیه. انجام است
باشد در حالیکه مطالعات قبلی صرفاً بر پایه اطالعات می هاي خاکیهاي سنجش از دور براي تفکیک واحدتکنیک
  . اندشناسی موجود که در اغلب موارد بسیار ناقص هستند، صورت گرفتهزمین

بطور خالصه مهمترین اقداماتی که در رابطه با شناخت خطر روانگرایی در ایران تاکنون ) 4- 2(در جدول 
  .اندخالصه گردیدهانجام شده است، 
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  فهرستی از مطالعات انجام شده در رابطه با خطر روانگرایی در ایران):  4- 2(دول ج
  

بندي بر  پهنه  سال  مرکز تحقیقاتی  محققین  پروژه  ردیف
 TC4اساس 

1  
اي استان  پهنه بندي مخاطرات ژئوتکنیک لرزه

  لرستان
  )1:250000مقیاس (

پژوهشگاه بین المللی زلزله   جعفري و همکاران
  2  1378  ی زلزلهشناسی ومهندس

2  
اي جزیره  پهنه بندي مخاطرات ژئوتکنیک لرزه

  قشم 
  )1:100000مقیاس (

پژوهشگاه بین المللی زلزله   حق شناس و همکاران
  2  1386  شناسی ومهندسی زلزله

اي شهرهاي قشم و ریزپهنه بندي ژئوتکنیک لرزه  3
لی زلزله پژوهشگاه بین المل  حق شناس و همکاران  )1:25000مقیاس ( درگهان

  شناسی ومهندسی زلزله
در حال 
  3  انجام

  1  1371  سازمان زمین شناسی کشور  بربریان و همکاران  پهنه بندي خطر روانگرایی تهران  4

میر محمد حسینی و   ریزپهنه بندي روانگرایی تهران  5
  قاسمی

پژوهشگاه بین المللی زلزله 
  3  1378  شناسی ومهندسی زلزله

گانه  22اي مناطق  لرزه بندي مطالعات ریزپهنه  6
  شهر تهران

جایکا و مرکز مدیریت 
 بحران تهران

جایکا و مرکز مدیریت بحران 
 تهران

1379  3  

7  
  ریزپهنه بندي روانگرایی 

  غربی تهران جنوب
  3  1380  دانشگاه تربیت مدرس  کمک پناه و همکاران

8  
  ریزپهنه بندي روانگرایی 
  جنوب شرقی تهران

میر محمد حسینی و 
  رانهمکا

پژوهشگاه بین المللی زلزله 
  3  1381  شناسی ومهندسی زلزله

9  
  ریزپهنه بندي روانگرایی 
  جنوب غربی تهران

  3  1385  دانشگاه صنعتی شریف  حائري و همکاران

  3  1385  دانشگاه علم و صنعت  بازیار و همکاران  ریزپهنه بندي روانگرایی جنوب شرقی تهران  10

مهندسین مشاور جهاد   وفایی و همکاران  ساحلی کشور مخاطرات زمین شناسی مناطق  11
  1  1386  تحقیقات آب و انرژي

پژوهشگاه بین المللی زلزله   داوودي و همکاران  ریزپهنه بندي روانگرایی بوشهر  12
  شناسی و مهندسی زلزله

در حال 
  3  انجام

زلزله  پژوهشگاه بین المللی  کمالیان و همکاران  ریزپهنه بندي روانگرایی شهر قم  13
  3  1385  شناسی و مهندسی زلزله

پهنه بندي کوچک مقیاس خطر روانگرایی در   13
پژوهشگاه بین المللی زلزله   کمک پناه و همکاران  )1:1000000مقیاس (ایران 

  1  1375  شناسی و مهندسی زلزله
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  ....ادامه ):  4- 2(جدول 

بندي بر  پهنه  سال  مرکز تحقیقاتی  محققین  پروژه  ردیف
 TC4اساس 

  3  1998  دانشگاه امیرکبیر  میرمحمد حسینی  بندي روانگرایی بوشهرریزپهنه  14

پژوهشگاه بین المللی زلزله   جعفري و همکاران  تحلیل خطر زلزله در حوزه نفتی اهواز  15
  2  2004  شناسی و مهندسی زلزله

ه بین المللی زلزله پژوهشگا  حق شناس و همکاران  بندي خطر روانگرایی در سواحل جنوبی ایرانپهنه  16
  شناسی ومهندسی زلزله

در حال 
  2  انجام

17  
 ايمنطقه مطالعات طرحهاي کالبدي ملی و 

 استانهاي آذربایجان شرقی، غربی، اردبیل،
  کردستان، ایالم، همدان و لرستان

مرکز مطالعات و تحقیقات   گتمیري و همکاران
  2و  1  1379  شهرسازي و معماري ایران

د روانگرایی در شهر رشت و پهنه بررسی استعدا  18
مرکز مطالعات مقابله با   حائري و همکاران  بندي مقدماتی این شهر در برابر روانگرایی

  3و  2  1373  سوانح طبیعی ایران

پهنه بندي خطرات زلزله در استانهاي قزوین،   19
  گتمیري و همکاران  زنجانکرمانشاه، همدان و 

پی  - خاك دریا شرکت 
اعتبار شده از پروژه تامین (

  )طریق وام بانک جهانی

در حال 
  ؟  انجام

  
  مقایسه تجارب ایران با برخی کشورها در حوزه مطالعات روانگرایی  - 2-3- 2-1

نکات زیر را  در رابطه با خطر روانگراییدر مقایسه با سایر کشورها مروري بر مطالعات انجام شده در ایران 
  :سازدمشخص می

اي و کوچک مقیاس استانی تا مطالعات هاي ناحیهاز بررسیدر ایران این رابطه  پژوهشهاي انجام شده در - 
باشند و هیچگونه برنامه مشخصی براي انجام این مطالعات ر میمفصل و تحلیلی در بعضی شهرها متغی

 بصورت اختصاصی در کل کشور تدوین نشده است؛ 
اند و متولی خاصی ي از مطالعات درگیر بودهگردد سازمانهاي مختلفی در این سرهمانطور که مالحظه می - 

این در حالیست که در اغلب . خوردبراي استانداردسازي مطالعات و هماهنگی بین آنها به چشم نمی
 اي مسئولیت انجام هماهنگی این مطالعات را برعهده دارند؛ کشورهاي پیشرفته، سازمانهاي ویژه

ي تحقیقاتی به سازمانهاي هاپژوهشگر در قالب پروژه بسیاري از این مطالعات بسته به عالقه افراد - 
بدون اینکه در ابتدا نیازسنجی واقعی  ؛اندپیشنهاد شده کننده اعتبار یا در قالب برنامه ملی تحقیقات تامین

باشد یا سفارش کار از طرف سازمانهاي سیاستگذار و کاربر  در زمینه ضرورت انجام آنها انجام شده
 ؛شده باشداطالعات ارائه 

آمده و نیز انجام مطالعات تکمیلی براي مناطقی است که مشکل دیگر پیگیري استفاده از اطالعات بدست - 
همچنین اغلب مطالعات انجام شده بال  .انددر مطالعات اولیه داراي پتانسیل روانگرایی تشخیص داده شده
  .گیرد حل اجرایی یا بهسازي صورت نمیاستفاده بوده و اقدام خاصی براي استفاده از نتایج آن براي مرا
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  خطر گسلش سطحی - 3- 1- 2
اراي تقاطعاتی با گسلها هستند که این مساله باعث خیز ددر مناطق لرزه زیرساختهاها و سازهبسیاري از 

ریزي توسعه برنامهبه همین جهت الزم است که در . شودپذیري آنها در اثر حرکت گسل حین وقوع زلزله میآسیب
جهت بررسی گسلها عالوه بر تعیین محل دقیق آنها . توجه خاصی به وجود گسلها داشتو ساز ساخت و  شهري

 والزم است تا نوع گسل و نحوه حرکت آن، تاریخچه حرکتهاي گسل در گذشته با استفاده از شواهد زمین شناسی، 
گسل امکان حرکت آن در جهات بررسی نوع . دقیقا بررسی شودپیش بینی شده اهمیت جابجایی گسل در کاربري 

. دهدجابجایی آن میزان حرکت گسل را در جهات مختلف نشان می. کندافقی یا قائم و یا هر دو را مشخص می
نوع حرکت و میزان جابجایی گسل در آینده مورد دوره بازگشت، بینی  توانند جهت پیشمینیز رویدادهاي تاریخی 
بعنوان مثال . بسیار مهم استپیش بینی شده ابجایی در کاربري همچنین اهمیت ج. استفاده قرار گیرند

راه آهن حساسیت زیادي در برابر جابجایی دارند و در اثر جابجایی ناشی از ثل خطوط لوله یا ریل زیرساختهایی م
 ناپذیر سبب ایجاد صدمات جبرانبعضا تواند  وجود دارد که میها سیستماین گسل امکان قطع شدن یا مختل شدن 

حتی اگر گسلش با جابجایی زیادي همراه باشد خطرات گسلش سطحی در زمینهاي باز یا پارکها در مقابل . گردد
  . توانند به فعالیت خود بعد از جابجایی نیز ادامه دهندها می داشت و این مجموعهنخواهد چندانی 

اي از یک منطقه  داراي پهنه شوند، ولی اغلب ها معموال به وسیله خطوط بدون پهنا معرفی می اگرچه گسل
اي  ترتیب، تعیین پهنه بدین. تواند در محدوده آن پهنه رخ دهد باشند که گسلش بعدي می شکسته و خردشده می

هاي آتی وجود دارد از دیدگاه کاهش ریسک و مدیریت بحران  لرزه از گسل که احتمال گسیختگی آن طی زمین
  .بسیار مهم است

 
هانی در سطوح ملی تا محلی در جهانمرور تجارب ج - 1- 3- 2-1  
آمریکا- 1- 1- 3- 1- 2  

یکی از کشورهایی که در زمینه مطالعه اثرات گسلش سطحی و کاهش ریسک ناشی از آن اقدامات قابل 
هاي قابل  هاي بزرگ این کشور جابجاییدر اغلب زلزله. باشد توجهی را به انجام رسانده است، کشور آمریکا می

ها  البته میزان جابجایی و گسلش سطحی ناشی از این زلزله. مسبب زلزله رخ داده است توجهی در راستاي گسل
به عنوان نمونه در . بسیار متغیر بوده است و از چند ده سانتی متر تا چندین متر نیز جابجایی مشاهده گردیده است

ها، حصارها،  از راه گسل سان آندریاس موجب تخریب بسیاريجابجایی  1906در سال زلزله سان فرانسیسکو 
پهناي زون شکستگی در این مورد از چند ده سانتی متر تا  .گردیددر امتداد گسل ي واقع خطوط لوله، پل و تونلها

مقدار . متر متغیر بود و ترکهاي زیادي نیز در دو طرف گسل اصلی تا شعاع چند ده متري ایجاد شد 15بیش از 
متر متغیر بوده است که در  5/4متر تا  5/2از  شدو یا راهها اندازه گیري جابجایی افقی که توسط جابجایی حصارها 

 سگسلباشد که در اثر  میفرناندو  سان 1971زلزله مثال دیگر در مورد . رسیده است متر هم می 5/6بعضی نقاط به 
ت لغزشی کیلومتر ایجاد شد و با حرکا 15اي به وسعت  گسلش در ناحیه. ایجاد گردیدشیب لغز معکوس نوع 

متر و  9/1در ناحیه سان فرناندو حداکثر جابجایی بصورت چپ گرد . معکوس و امتداد لغز چپ گرد همراه بود
   .متر بوده است 39/1اختالف سطح عمودي حاصله برابر با . متر بوده است 5/1بصورت شیب لغز معکوس 
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زا  اي مشکل براي هر گونه سازهگردد این میزان جابجایی ناشی از گسلش سطحی  همانطور که مالحظه می
المقدور از ساخت و ساز در حریم گسلها اجتناب نمود و یا با ارائه تمهیداتی اثرات بوده و در نتیجه الزم است حتی

اي براي ساخت و ساز در حریم گسلها  بدین منظور در آمریکا ضوابط ویژه. جابجایی ناشی از گسلش را کاهش داد
شناسی و  است که توسط بخش زمین (Alquist Priolo)نامه آلکوئیست  آیینین آن تنظیم شده است که مهمتر

نامه  هدف از تهیه این آیین. (Alquist, 1997)معدن دپارتمان حفظ منابع طبیعی ایالت کالیفرنیا تهیه شده است 
ر نواحی مجاور د) بخصوص ساختمانهاي مهم نظیر بیمارستانها یا مدارس(قانونمند کردن توسعه و ساخت و ساز 

توان  نامه می با استفاده از این آیین. باشد گسلهاي فعال به منظور پیشگیري از خطرات ناشی از گسلش سطحی می
هاي مختلف را در کالیفرنیا تعیین نموده و نسبت به انجام مطالعات ویژه و یا راهکارهاي  حریم ساخت و ساز سازه

  . مناسب اقدام نمود
توان  تدا گسل فعال از نظر خطر گسلش سطحی تعریف شده است که از این تعریف میدر این آیین نامه اب

گسل طبق این تعریف . اي از گسل که احتمال جابجایی آن در اثر زلزله وجود دارد استفاده نمودبراي شناخت پهنه
زدیکی سطح جایی در سطح زمین و یا نجابه) سال 11000حدود (در شرایطی فعال است که در دوره هولوسن 

بوقوع پیوسته باشد گسل ) میلیون سال سن 8/1با حدود (اگر این جابجائی در دوره کواترنر . زمین ایجاد کرده باشد
توان گسل را غیرفعال تلقی البته حتی اگر این شواهد در کواترنر نیز مشاهده نشود نمی. گرددبالقوه فعال فرض می

  . اي استغیرفعال بودن گسل کار دشوار و پیچیدهزیرا تعیین معیارهایی براي اثبات  ،کرد
گردد که معیار فعال بودن گسل از نظر گسلش سطحی در  با اندکی توجه در این معیارها مشخص می

نامه آلکوئیست تا حدودي با معیارهاي موجود براي تعیین فعال بودن گسل از نظر لرزه خیزي متفاوت است  آیین
هاي تاریخی یا  لرزه اهمیت فعالیت گسل در هولوسن، معیارهایی از قبیل ثبت زمینزیرا در مورد اخیر عالوه بر 

ها بصورت مستمر در یک صد سال اخیر در محدوده آن نیز از  لرزه زمین باستانی برروي گسل و یا ثبت خرد
  . گردد معیارهاي فعال بودن گسل محسوب می

سازي زونهاي  گردد که برنامه شناسایی و پیاده برمی 1973سابقه انجام چنین مطالعاتی در کالیفرنیا به سال 
و سان ژاکینتو  (Hayward)هایوارد  ،(Calaveras)هاي فعال از گسلهاي سان آندریاس، کاالوراس  گسلی و شاخه
(San Jacinto) در این راستا . اي در سطح ایالت به مورد اجرا گذاشته شد منطقه  – هاي توسعه شهري روي نقشه

نمود، تهیه گردید و براساس آن مقرر شد که  نقشه که زونهاي گسلی را در سطح منطقه مشخص می 175ابتدا 
ها  به مرور زمان این نقشه. ها انجام شود هاي توسعه و ساخت و ساز در سطح ایالت، منطبق براین نقشه کلیه برنامه

سرانجام در سال . مرتبط تهیه گردید ها و قوانین توسعه یافت و در زمانهاي مختلف ویرایشهاي جدیدي از نقشه
اي  منطقه –هاي توسعه شهري  نقشه رسمی از زونهاي گسله تهیه و منتشر شد که در برنامه 543تعداد  1997

  . مورد استفاده قرار داده می شوند
به موازات این تحوالت، قوانین و مقررات ساخت و ساز و یا توسعه شهري در حریم این گسلها نیز توسط 

شود  نامه آلکوئیست در کالیفرنیا اجرا می آنچه که امروز بعنوان آیین. گردید ادهاي ذیربط تهیه و به روزآوري مینه
  .  شود آخرین ویرایش این مجموعه بررسی هاست که بصورت مرتب کنترل، نظارت و به روزآوري می
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قعیت و مکانیسم گسلش نامه ضمن تعریف شرح وظایف نهادهاي مختلف براي شناسایی مو در این آیین
احتمالی، دستورالعملهایی نیز براي توسعه و یا ساخت و ساز در نواحی خطرناك از دیدگاه گسلش سطحی ارائه 

نامه  بعنوان نمونه طبق این آیین. شده است که رعایت آن براي انجام هرگونه برنامه توسعه در منطقه ضروریست
 200ممنوع است و در زون حدود ) متر 15(فوتی از آن  50اع هرگونه ساخت و ساز در محدوده گسل و به شع

  ).1- 2 شکل. (اي به انجام رسدمتري گسل نیاز براي ساخت و ساز الزم است که مطالعات ویژه
  

  
  حریم ممنوعیت ساخت و ساز از گسل طبق آیین نامه آلکوئیست): 1- 2(شکل 

  

رسانی  شناسی آمریکا، اطالع ا مشارکت سازمان زمینهمچنین دولت آمریکا در برخی ایاالت نظیر کالیفرنیا ب
نماید و لذا افرادي که تمایل به خرید ملک دارند،  الزم را در خصوص امالك واقع در محدود گسلها ارائه می

ترتیب آگاهی عمومی در خصوص خطرات مرتبط با  بدین. توانند از سطح ریسک در ملک خود مطلع شوند می
  .ه ترویج یافته استگسلش سطحی در سطح جامع

با توجه . درخصوص روشهاي کاهش اثرات گسلش سطحی نیز در آمریکا تحقیقات مختلفی انجام شده است
به اینکه اثرات گسلش سطحی متناسب با نوع ساختگاه متفاوت است، لذا روشهاي مختلفی براي کاهش ریسک 

  . پیشنهاد شده استگسلش در ساختگاههاي سنگی و خاکی توسط مراکز تحقیقاتی آمریکا 
  

ژاپن - 2- 1- 3- 1- 2  
در زلزله بعنوان مثال . اندهاي کشور ژاپن نیز همراه با گسلش سطحی به میزان قابل توجهی بوده اغلب زلزله

 .متر جابجا شده است 8/1متر و در جهت افقی  3/1گسل نوجیما در جهت قائم  2/7با بزرگاي ) 1995(کوبه ژاپن 
نامه دهد که در این کشور همانند آمریکا آیینده در ادبیات فنی کشور ژاپن نشان میالبته بررسی هاي انجام ش

اي براي ساخت و ساز در حریم گسلها تهیه نشده است و تنها براي سایتهاي مهم پرهیز از ساخت و ساز در ویژه
گسلها در کشور ژاپن و  البته شاید علت این امر گستردگی و تعدد. گیردمجاورت گسلهاي فعال مورد توجه قرا می
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چه در آمریکا ننظیر آ(محدودیت زمین در این کشور باشد که امکان فاصله گرفتن از گسل براي ساخت و ساز را 
  .سازد بسیار محدود می) دیده می شود

 
نیوزیلند - 3- 1- 3- 1- 2  

د خسارات و هاي ناشی از گسلش سطحی هنگام وقوع زلزله، منجر به ایجا در کشور نیوزیلند نیز جابجایی
  .نشان داده شده است) 2- 2(اي از آن در شکل  صدمات زیادي به تاسیسات و ساختمانها شده است که نمونه

  
  ؛(Kerr et al, 2003)1987در نیوزیلند در زلزله  (Edgecumbe)پهنه گسل ادج کومب ): 2-2(شکل 

  

ه در مناطق خطرناك از دیدگاه ترین مطالعاتی که در زمینه تدوین ضوابط و مقررات توسع یکی از جدید
در این مطالعات که توسط  .(Kerr et al, 2003)باشد  گسلش سطحی صورت گرفته نیز مربوط به کشور نیوزیلند می

منتشر شده است ضمن تعریف حریم  2003وزارت محیط زیست نیوزیلند به انجام رسیده و نتایج آن در سال 
این . هاي گسلی ارائه شده است ریزي کاربري زمین در پهنه براي برنامه گسلها در این کشور، راهکارها و مقرراتی

و نیز اهمیت ) ساده یا ترکیبی بودن(مقررات براساس عواملی نظیر دوره بازگشت جابجایی گسل، مکانیسم گسلش 
ایی از ه نامه ضمن ارائه نمونه در این آیین. اند ساختمان مورد نظر براي ساخت بر روي حریم گسل تعریف شده

صدمات ناشی از گسلش سطحی بر روي ساختمانها و تاسیسات، تعاریفی در رابطه با پارامترهاي مورد بررسی ارائه 
  .  اند هاي مورد توجه در ضوابط ارائه شده مورد بحث قرار گرفته شده و در نهایت پهنه

هاي  اطراف گسلها در زلزلهبراي تعیین حریم گسلش سطحی، در این مطالعات میزان پهناي زون جابجایی در 
اي به  هاي آماري و احتماالتی پهنه گذشته این کشور مورد مطالعه قرار گرفته است و در نهایت براساس بررسی

  ).3- 2 شکل(متر از طرفین گسل بعنوان حریم ممنوعه ساخت و ساز تعریف شده است  20میزان 
دگاه پتانسیل گسلش سطحی، فلوچارتی تهیه شده است ریزي کاربري زمین از دی نامه براي برنامه در این آیین

در صورت اثبات وجود گسل . گیرد که بر طبق آن در گام اول وجود گسل در محدوده زمین، مورد بررسی قرار می
شود که آیا زمین مورد نظر در محدوده فضاي سبز قرار دارد یا  در محدوده مورد مطالعه، در مرحله دوم تعیین می

شرایط مختلفی از موقعیت . اي براي ساخت در آن وجود دارد یا خیر اخت و ساز و اینکه آیا برنامهدر محدوده س
  . نشان داده شده است) 4- 2(اي از آنها در شکل  تواند وجود داشته باشد که نمونه می طرحگسل نسبت به زمین 
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  دحریم ممنوعیت ساخت و ساز در اطراف گسل در نیوزیلن): 3- 2(شکل 

  

  
  

  گیري گسل نسبت به امالك موقعیت قرار): 4- 2(ل شک
  

در مرحله بعد میزان خطر ناشی . شود در مرحله سوم مکانیسم و نوع گسلش و نیز دوره بازگشت آن تعیین می
در مرحله . گردد بدین منظور از جدول اهمیت ساختمانها استفاده می. شود از گسلش بر حسب نوع سازه تعیین می

بعنوان مثال برخی . شود ه از دستورالعملها و یا ضوابط ساخت و ساز در محل بررسی میپنجم امکان استفاد
  :نامه عبارتند از دستورالعملهاي غیر الزامی این آیین

  خرید زمین در معرض خطر گسلش به منظور تبدیل آن به فضاي سبز یا تفریحی •
 تعویض زمین در معرض خطر با زمین دیگر •
 در صورت ترك زمین و تحویل آن به دولت) نظیر تراکم اضافی یا معافیت مالیاتی(ارائه مشوقهایی به مالک  •
آموزش و افزایش آگاهی مالکین نسبت به مخاطرات زندگی در محل خطرناك به منظور تشویق به ترك  •

 محل و سکنی گزیدن در مناطق امن
رچگی خود را در طول عمر سختگیري در اجراي استانداردهاي ساختمانی به منظور ساخت بناهایی که یکپا •

 آن حفظ کنند
  گزارش وضعیت زمین در پایان کار و مدارك مالکیت ساختمانی  •
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. گردد در صورت عدم امکان استفاده از این دستورالعملها، ضوابط قانونی ویژه ساخت و ساز براي آن اعمال می
شود و اطالعاتی نظیر  ذکور انجام میها در مورد زمین م در مرحله آخر نیز بحث مونیتورینگ و به روزآوري داده

آوري و تحلیل  جمع... تعداد و نوع ساختمان در معرض خطر، میزان آگاهی و آمادگی ساکنین از خطرات موجود و 
  . گردد شود و در صورت نیاز طرح تفصیلی منطقه بازبینی و اصالح می می

  
  ترکیه - 4- 1- 3- 1- 2

میزان جابجایی . اشی از گسلش سطحی قابل توجه بوده استترکیه نیز خسارات ن) 1999(در زلزله ازمیت 
متر اندازه  5/2متر و در جهت قائم حدود  4تا  3گسل امتداد لغز راستگرد مسبب این زلزله در جهت افقی حدود 

ساختمانی را نشان می دهد که به واسطه جابجایی گسل در زیر آن در هنگام ) 5- 2(گسل شکل . گیري شدها ست
متر گزارش  3میزان جابجایی آپارتمان سمت چپ با آپارتمان تخریب شده سمت راست حدود . ب شدزلزله تخری
   .(Bray, 2001)شده است 

  

  
  

  (Bray, 2001)تخریب آپارتمانی در زلزله ازمیت ترکیه به واسطه گسلش سطحی ): 5- 2(شکل 
  

اي نوساز متعددي در آن وجود داشته اي شهري که تاسیسات و ساختمانهبا توجه به وقوع این زلزله در منطقه
است، اثرات گسلش سطحی بر روي مستحدثات به نحو مناسبی نمود داشته است و مطالعات مختلفی بعد از این 

بدین ترتیب تجارب کشور ترکیه . هاي مختلف در هنگام گسلش سطحی انجام شدزلزله در خصوص عملکرد سازه
  .ها در مقابل گسلش سطحی مورد استفاده قرار گیردار سازهتواند براي مطالعه رفتدر این خصوص می

  
  تایوان - 5- 1- 3- 1- 2

دیده  تایوان نیز خسارات زیادي را به زیرساختها در مناطق آسیب) 1999(گسلش سطحی در زلزله چی چی 
رسیده یممتر نیز  6در این زلزله میزان جابجایی ناشی از گسل مسبب زلزله در برخی نقاط به حدود . وارد کرد

هایی از آنها در  ات و راههاي موجود در منطقه داشته است که نمونهساست که این امر اثرات ویرانگري را بر تاسی
  .نشان داده شده است) 6- 2(شکل 
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  (Bray, 2001) در زلزله چی چی  گسلش هبواسط 13و تخریب پل بزرگراه شماره  (Shihkang) آسیب سد شی کانگ):6- 2(شکل 

  

در اثر گسلش سطحی در این زلزله، این کشور مطالعات جامعی را  زیرساختهادیدگی باالي  جه به آسیببا تو
در واقع تا پیش از . در خصوص نحوه کاهش اثرات گسلش سطحی در تاسیسات زیربنایی به انجام رسانده است

شد، لیکن ها مبذول نمیزلهوقوع این زلزله در این کشور توجهی به اثرات جابجایی ناشی از گسلش سطحی در زل
تواند نتایج مصیبت اي پلها بدون توجه به مخاطرات ناشی از گسلش سطحی میاین زلزله نشان داد که طراحی لرزه

  . باري را به همراه داشته باشد
  
  مرور تجارب ایران  - 2- 3- 2-1

. صورت نگرفته استمعی جااي ایران مطالعات لرزه هاي گسلش زمین در ارتباط با ارزیابی و تعیین پهنه
هاي تاریخی  لرزه هاي رویداده در نقاط مختلف و شواهد زمین لرزه اطالعات موجود در این زمینه به گزارشات زمین

هاي ایران گسلش قابل توجهی در اثر  لرزه دهد که در بسیاري از زمین این مطالعات البته نشان می. محدود است
  ).1370رده، (اند ارائه شده) 5- 2(د در جدول زلزله ایجاد شده است که برخی موار

  

  اند که همراه با گسلش قابل توجه بوده 1980تا  1900هاي مهم ایران در سالهاي برخی از زلزله :)5- 2(جدول 

 طول گسل  بزرگا  نام رویداد  تاریخ
km  

جابجایی افقی 
  (m) به  چپ

جابجایی افقی 
  (m)به راست 

جابجایی قائم 
(m)  

  5/2  -   -   45  4/7  یالخورس  1/1909/ 23
  5/0  -   -   15  2/6  راور  18/4/1911
  1/2  -   -   70  3/7  کپه داغ  1/5/1929
  0/6  0/4  -   30  2/7  سلماس  5/1930/ 6
  5/0  -   -   10  1/6  محمد آباد  1941/ 2/ 16
  8/0  0/1  -   20  8/6  دوست آباد  23/9/1947
  4/1  -   6/0  80  2/7  بوئین زهرا  1/9/1962
  1/2  -   5/4  80  4/7  دشت بیاض  31/8/1968
  7/0  -   -   75  7/7  طبس  16/9/1978
  6/0  -   -   17  6/6  خواف- کریزان  14/11/1979
  8/3  9/0  25/2  65  1/7  بیناباد- کولی  27/11/1979
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هایی را به  محدوده) 1364(هاي تاریخی ایران، بربریان و همکاران  براساس بررسی زون جابجایی در زلزله
بر این اساس این محققین براي گسلش امتدادلغز . فعال ارائه نمودند عنوان حریم ساخت و ساز از گسلهاي

متر و براي گسلش معکوس و  500اي به میزان  متر، براي گسلش نرمال محدوده 300تا  100اي به میزان  محدوده
این   .اند متر در اطراف گسل اصلی را به عنوان پهنه گسلش پیشنهاد نموده 1000اي به میزان  تراستی محدوده

اعداد اگرچه در برخی از طرحهاي توسعه شهري مورد توجه قرار گرفته است ولی با توجه به محدوده وسیع تحت 
  .پوشش و عدم همخوانی با استانداردهاي معتبر جهانی تاکنون چندان مورد استفاده واقع نشده است

اخت و ساز در پهنه یا همچنین در راستاي تهیه طرح جامع تهران مطالعاتی در خصوص توسعه شهر و س
  :باشند حریم گسلها انجام شد و در نهایت ضوابط و مقرراتی تدوین شد که برخی از آنها به شرح زیر می

بـدین منظـور در   . پرهیز از ساخت و ساز بر روي گسل به عنوان اولویت اول بایستی در دستور کار قـرار گیـرد   - الف
تواند بر اسـاس  این فاصله می. گرددخت و ساز ممنوع اعالم میمتر از طرفین گسل سا 15اي به فاصله محدوده

مطالعات دقیقتر از میزان فعالیت گسل اصلی، مکانیسم گسلش، دوره بازگشت و مقـدار جابجـائی آن، شـناخت    
هاي فرعی گسل، تغییرشکل سطح زمین  و اهمیت سازه افزایش و یـا حتـی در مـواردي کـاهش     بهتر از شاخه

است که این راهبرد عمدتاً ناظر بر ساخت و ساز جدید است و براي ساختمانها و ابنیـه موجـود   شایان ذکر . یابد
مورد نظر قـرار گیـرد و در مراحـل    ) شامل کاهش تراکم جمعیتی(بایستی تمهیدات بهسازي و یا تغییر کاربري 

  .بازسازي محدودیتهاي دستورالعمل پیشنهادي اعمال گردد
تهیـه شـده    2000/1ساز غیرمجاز در طرفین گسل، نقشه مبنا بایستی با مقیـاس  در تعریف محدوده ساخت و  - ب

، بایسـتی  2000/1در صورت نبود نقشه با مقیاس . باشد تا بتواند با هدف کاربري شهري مورد استفاده قرار گیرد
محدوده مطالعات ویژه ارزیابی پتانسیل گسلش سطحی براي پوشـش خطـاي ناشـی از عـدم دقـت در تعیـین       

ایـن  . هاي فرعی آن تعریف و مطالعـات مربوطـه در آن صـورت پـذیرد    قعیت گسل و نیز احتمال وجود شاخهمو
متـر از   500و  300بـه ترتیـب در فواصـل     100000/1و  50000/1هاي مبنا در مقیاسـهاي  محدوده در نقشه

  .دمتر از طرفین گسلهاي فرعی بایستی در نظر گرفته شو 300و  200طرفین گسلهاي اصلی و 
جـایی  رغم محدودیتهاي فنی و تکنولوژیکی براي ساخت و ساز بر روي گسلهاي فعال که امکان اعمال جابهعلی - پ

ارزش بـاالي اقتصـادي زمـین و    (قابل توجه به پی ساختمان را دارند، در شـرایط خـاص و در صـورت ضـرورت     
کـه بایسـتی توسـط    ) ت( وع بنـد تنها بـا انجـام مطالعـات و تمهیـدات ویـژه موضـ      ) محدودیت زمین در اختیار

کارشناسان خبره مورد ارزیابی قرار گیرند، حداکثر ساخت سـاختمانهاي بـا اهمیـت متوسـط براسـاس تعریـف       
سـازي و تولیـد انبـوه    هاي شهركبه غیر از ساختمانهاي مسکونی در قالب پروژه(ویرایش سوم  2800استاندارد 
اسـتفاده از ایـن   . قابل بررسی خواهـد بـود  ) ب( یف شده در بندو حداکثر تا چهار طبقه، در محدوده تعر) مسکن

 2800اسـتاندارد  (هایی نظیر فضاي سبز و یا سـاختمانهاي بـا اهمیـت کـم     محدوده براي اختصاص به  کاربري
  .در صورت کمبود زمین بالمانع است) ویرایش سوم

نواحی مستعد گسلش سطحی و همچنـین  با توجه به اینکه در حال حاضر نحوه طراحی و اجراي ساختمانها در  - ت
تعریف دقیق بارگذاري ناشی از گسلش سطحی بر روي پی ساختمان در مرحله تحقیقـاتی اسـت و تـا اسـتفاده     
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هاي طراحی ساختمان راه نسـبتاً طـوالنی در پـیش روي قـرار دارد،     نامهمهندسی از آن در دستورالعملها و آیین
اب ناپذیر باشد رعایت ضوابط زیر تحت نظـر کارشـناس خبـره الزامـی     چنانچه ساخت و ساز در این نواحی اجتن

  .است
هاي سطحی زمین و  استفاده از روشهاي بهسازي ژئوتکنیکی براي کاهش اثرات تغییر شکل بر روي الیه - 

 جایی در زیر پی ساختمان بایستی مورد توجه قرار گیرد؛  یا جابه
بتن مسلح بوده و عالوه بـر نیروهـاي جـانبی متعـارف      ساختمان حتماً بایستی داراي اسکلت فوالدي یا - 

. نیـز طراحـی گـردد   ) براساس نظر کارشناس خبره(ساختمان  "مجاز"شدگی براي نیروهاي ناشی از کج
هـاي احتمـالی در   جـایی جابه پی ساختمان به صورت یکپارچه و سراسري متناسباً طراحی گردد تا بر اثر

شدگی ساختمان، بایسـتی  ضمناً با توجه به احتمال کج. گردد اثر گسلش یکپارچگی پی ساختمان حفظ
 فاصله مناسب و بیش از حد متعارف بین ساختمانهاي موضوع این بند پیش بینی و رعایت گردد؛

هـاي آب، گـاز و فاضـالب در مجـاورت     انشعابات تاسیسات شهري وارد شونده به ساختمان به ویژه لولـه  - 
هـاي آب و گـاز در فاصـله بـین     باشـند و لولـه  ) نقاط ضعف اختیاري(اي ساختمان داراي فیوزهاي سازه

 اي و خود ساختمان مجهز به شیرهاي قطع ناگهانی جریان نیز باشند؛ فیوزهاي سازه
اي  نامه طراحـی سـازه  اي ساختمان نه فقط براي نیروهاي جانبی حاصل از محاسبات آئیناجزاء غیرسازه - 

تجهیزات داخـل سـاختمان   . ی احتمالی ساختمان نیز طراحی گرددبلکه براي نیروهاي ناشی از کج شدگ
 .جایی و سقوط مهار گردندنیز در برابر جابه

و همچنـین در  ) ، ویـرایش سـوم  2800اسـتاندارد  (براي ساخت و ساز ساختمانهاي با اهمیت بسیار زیاد و زیاد  - ث
لعـات ویـژه ارزیـابی پتانسـیل گسـلش      گـردد کـه مطا  سازي و تولید انبوه مسکن، توصیه مـی هاي شهركپروژه

تواند با توجه به پیچیدگی و اقتصاد پروژه و ریسـک مـورد پـذیرش شـامل مطالعـات صـحرایی       سطحی، که می
نیـز گـردد، بـا عمـق و تفصـیل بیشـتري در       .... متناسب نظیر حفر ترانشه، مطالعات ژئوفیزیک، حفاري گمانـه،  

  . صورت پذیرد) ب(محدوده تعریف شده در بند 
  

  مقایسه  تجارب ایران با سایر کشورها - 3- 3- 2-1
مهمترین موضوعات مرتبط با گسلش سطحی در ایران در مقایسه با سایر کشورهاي مورد بررسی در این 

توان مسائل مرتبط با نظام مدیریت ریسک  ترتیب می بدین. خالصه نمود) 6- 2(جدول توان به شرح  بخش را می
  :نمودفهرست گسلش سطحی را در مقایسه با سایر کشورها به شرح زیر  کشور در حوزه توجه به اثرات

قوانین معدودي در زمینه لزوم توجه به خطر گسلش سطحی در کشور : در حوزه قوانین و مقرات - 
تنها موردي که در این رابطه قابل اشاره است تعیین حریم گسلش توسط بربریان و . وجود دارد
باشند که  می) طرح جامع تهران(اخت و ساز در حریم گسلها و نیز ضوابط س) 1364(همکاران 

ر داین درحالیست که . مورد اخیر به تازگی مصوب شده است و هنوز قابلیت اجرا پیدا نکرده است
ی تهیه و ابالغ شده است یبرخی کشورهاي مورد بررسی در این گزارش ضوابط قانونی الزم االجرا

 . تندمردم ملزم به رعایت مفاد آن هس که
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  مقایسه اقدامات کشورهاي مختلف  براي کنترل و کاهش ریسک گسلش سطحی): 6- 2(جدول 
  

موسسات مسئول مطالعات گسلش   هاي کاهش خطربرنامه  نام کشور
  سطحی

  طرحهاي انجام شده

  تدوین طرح جامع تهران -   ایران
تهیه دستورالعمل ساخت و ساز  - 

  در مجاورت گسلها 
  

ور، پژوهشگاه شناسی کش سازمان زمین
المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله،  بین

  دانشگاهها، شرکتهاي خصوصی و دولتی

نقشه گسلهاي اصلی و فعال در تهیه  - 
  اي مقیاسهاي ملی و منطقه

  شناخت ساز و کار برخی گسلها - 
  هاي موردي نامه تدوین آیین - 

شناسایی گسلهاي فعال و   -   آمریکا
بجایی مشخصات آنها نظیر نرخ جا

  در مناطق مسکونی و صنعتی 
تدوین ضوابط ساخت و ساز در  - 

مجاورت گسلها و انعکاس آن در 
  برنامه هاي توسعه شهري

  آموزش و اطالع رسانی عمومی  -  

شناسی آمریکا،  وزارت کشور، سازمان زمین
بویژه (خیز ناسا، فرمانداریهاي ایاالت لرزه

  ، شرکتها و موسسات تحقیقاتی)کالیفرنیا

تهیه نقشه گسلهاي فعال در مقیاسهاي  - 
  اي و محلی ملی، منطقه

  بندي هاي ریزپهنهتهیه نقشه - 
  

شناسایی گسلها و مشخصات  -   ژاپن
  آنها

ساخت و ساز ایمن در برابر  - 
  زلزله 
  

فرمانداران، انجمن زلزله شناسی ژاپن، 
دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی، موسسه 

و پیشگیري از  تحقیقات ملی براي علوم زمین
  (NIED)سوانح 

  تدوین ضوابط ساخت و ساز ایمن  - 
بندي  هاي ریزپهنه تهیه نقشه گسلها و نقشه - 

  خطر  
تهیه نقشه پهنه بندي خطر  براي برخی از  - 

  مناطق
تحقیق درمورد اثر گسلش روي  -   ترکیه

  سازه ها در ساختگاههاي مختلف
هاي مطالعه اثرات گسلش سطحی بر سازه -   وزارت کشور، دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی

  مختلف
اصالح آیین نامه طراحی  -   تایوان

براساس  زیرساختهاساختمانها و 
  نرخ جابجایی گسلها

  تعیین ریسک گسلش سطحی - 

، زیرساختهامتولی و سازمانهاي  شرکتها
  وزارت انرژي، دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی

  زیرساختهار مطالعه اثرات گسلش سطحی ب - 

  
موضوع گسلش سطحی توسط مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی مختلف : در حوزه نقشها و مسئولیتها - 

العات ـر سازمانی این مطـالبته از نظ. شودزا مورد مطالعه قرار داده میـور بصورت مجـدر کش
هاي زمین انجام شوند که در  بایست با هدایت زیرکارگروه کاهش خطرات زلزله و لغزش الیهمی
بدین ترتیب لزوم . رابطه تاکنون اقدام خاصی توسط این زیرکارگروه صورت نگرفته است این

شود که طبعا وزارت کشور ساماندهی مطالعات و اقدامات در این حوزه نیز در کشور احساس می
تواند بعنوان متولی سیاستگذاري و نظارت مطرح شود و می) سازمان مدیریت بحران کشور(
 .وسط نهادهاي تخصصی با اعتبارات استانداریها و شهرداریها انجام شوندامات اجرایی تداق

اطالعات پایه و نقشه گسلهاي اصلی کشور در مقیاسهاي ملی و : در حوزه اطالعات و نقشه - 
لیکن در سطوح محلی . آوري و تهیه شده است اي توسط سازمانهاي مختلف جمع منطقه
لذا تهیه چنین . باشند موجود نمی 2000/1مقیاس هاي مورد نیاز براي توسعه شهري با  نقشه
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البته نحوه . بایست در دستور کار ستادهاي حوادث استانی و شهري قرار گیرد هایی نیز می نقشه
هایی با توجه به میزان ریسک و اعتبارات موجود تعیین  بندي براي تهیه چنین نقشه اولویت
هاي مورد نیاز به ترتیب با  مدت نقشهت تا بلندمد هاي زمانی کوتاه شود و بهتر است در بازه می

 .تهیه گردند 2000/1و  10.000/1، 25.000/1، 50.000/1مقیاسهاي 
. جلوگیري از جابجایی گسلها با اجراي طرحهاي عمرانی قابل انجام نیست: در حوزه کاهش اثرات - 

و ساز در حریم  لذا در این بخش دو راه حل اصلی وجود دارد که عبارتند از ممانعت از ساخت
توان از  بدین منظور می. گسلها و تالش براي محدود سازي خسارات مستحدثات در این مناطق

) بخصوص آمریکا و نیوزیلند(ضوابط ساخت و ساز در حریم گسلها نظیر آنچه در سایر کشورها 
 . شود، بهره جستاستفاده می

  
  خطر فرونشست زمین - 4- 1- 2

مستقیم باعث ایجاد فرونشست زمین در ابعاد  توانند بصورت مستقیم و یا غیر می لرزه و حرکات تکتونیکی زمین
اي، نشستهاي ناشی از تراکم رسوبات سست  اي تا منطقه در اثر زلزله امکان ایجاد فرونشستهاي ناحیه. مختلف گردد

، حفاریهاي معدنی و حفرات انحاللی(هاي فوقانی فضاهاي زیرزمینی  و یا ناشی از روانگرایی، و فرونشست الیه
لرزه بعنوان عامل تحریک کننده یا تسریع کننده فرونشست زمین  وجود دارد که در مورد اخیر زمین) عمرانی

هاي ایران بخصوص زلزله بم، خساراتی را به تاسیسات و ساختمانها وارد نموده  این مورد در زلزله. شود محسوب می
در قسمتهاي زیر برخی تجارب داخلی و . توجه قرار داده شده استاست و بدین لحاظ در این بخش بیشتر مورد 

  .المللی براي کاهش ریسک فرونشست زمین در اثر زلزله شرح داده شده است بین
 

مرور تجارب جهانی در سطوح ملی تا محلی در جهان - 1- 4- 2-1  
  آمریکا- 1- 1- 4- 1- 2

مناطق معدنی در برخی قسمتهاي آمریکا  فرونشست زمین به واسطه وقوع زلزله در مناطق کارستی و یا در
  نشان داده شده است) 7- 2(اي از آن در شکل گزارش شده است که نمونه) بویژه در فلوریدا و آالباما(

 

    
  

  فرونشست زمین بر روي  فضاهاي انحاللی  در  آالباما  به واسطه وقوع زلزله): 7- 2(شکل 
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برخی ایالتهاي این کشور براي تخمین    ا، معیارهایی از سويبا توجه به گستره سازندهاي کارستی در آمریک
نشان داده شده ) 7- 2(احتمال وقوع فرونشست زمین در اثر زلزله تدیوین شده است که نمونه اي از آن در جدول 

براساس این معیار فرونشست زمین از درجه چهار در مقیاس شدت مرکالی ایجاد شده که  .(Michetti, 2003) است
 . باال رفتن شدت، اندازه و عمق فرونشست افزایش خواهد یافتبا 
  

  تخمین تعداد و اندازه فرونشست ناشی از وجود  فضاهاي انحاللی در تابعی از  شدت زلزله): 7- 2(جدول 
  شرایط  امکان وقوع و اندازه فرونشست  شدت

IV, V  جه سطح آب زیرزمینی باال، حفره در مجاورت سطح زمین، در  کوچک - اندك
  کارستی شدگی در مراحل بلوغ ثانویه

VI  حفره نزدیک به سطح، درجه کارستی شدگی سازند در مراحل   کوچک - کم
  بلوغ ثانویه

VII-VIII حفره نزدیک به سطح، درجه کارستی شدگی سازند در مراحل   کوچک تا متوسط - محتمل
  بلوغ ثانویه حتی اگر سطح ایستابی پایین باشد

IX   حفره در اعماق کم تا متوسط، درجه کارستی شدگی در مراحل   متوسط - متوسط
  بلوغ اولیه تا ثانویه

X   حفره در اعماق متوسط، درجه کارستی شدگی در مراحل بلوغ   بزرگ - زیاد
  اولیه تا ثانویه

XI-XII  حفره در اعماق متوسط تا زیاد، درجه کارستی شدگی در مراحل   خیلی بزرگ - زیاد
  هجوانی تا بلوغ ثانوی

  
هایی که توسط دولتهاي ایالتی آمریکا براي شناسایی میـزان خطـر فرونشسـت زمـین در منـاطق      یکی از برنامه

ها معموالً براي تعیین احتمـال وقـوع    این نقشه. باشند هاي هم خطر می شود تهیه نقشهکارستی این کشور انجام می
هاي قـدیمی و جدیـد در یـک     طقه، موقعیت فروچالهبراساس اطالعات موجود در یک من. گردند ها تهیه می فروچاله

بــا اســتفاده از روش ریخــت نگارســنجی . شــوند اي بــا مقیــاس مناســب پیــاده مــی ناحیــه مشــخص، روي نقشــه
(Cartomorphometric) روي نقشـه شـمارش   ) مثالً در یک کیلومتر مربـع (ها در یک شبکه مشخص  تعداد فروچاله

گردد که از اتصال آنها به هم  ا در نهایت یکسري اعدادي روي نقشه حاصل میبا تکمیل شمارش فروچاله ه. شود می
تـوان از   هاي قدیمی مـی  ها بخصوص براي فروچاله در تهیه این نقشه. آید بدست می) 8- 2(هایی مشابه با شکل  نقشه

    .ها استفاده نمود ضرایبی جهت تصحیح خطاهاي ناشی از فرسایش فروچاله
شهاي مختلفی براي بهسازي و پایدارسازي مناطق مستعد فرونشست زمین اجرا در آمریکا همچنین رو

، روش تزریق تحکیمیشوند که مهمترین آنها عبارتند از روشهاي بهسازي ارتعاشی، روش تراکم دینامیکی،  می
ود هاي شمعی، تقویت زمین با آهک، مسد خاکبرداري و خاکریزي، پل زنی، استفاده از شمعکهاي زیرزمینی، پی

نمودن مجاري جریان آب، زهکشی و برخی روشهاي دیگر که می توان برخی از آنها را با توجه به شرایط بومی و 
  .اقتصادي نقاط مختلف ایران مورد استفاده قرار داد
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اي را اي براي توسعه در نواحی کارستی تدوین شده است که مقررات ویژهنامههمچنین در ایالت فلوریدا آیین
  .(Daugherty, 1989)کند ت و ساز در این مناطق پیشنهاد میبراي ساخ

  

  
  (Bahtiyarevic,1989)هاي قدیمی در فارست سیتی  نقشه تراکم فروچاله): 8- 2(شکل 

  

 
  ژاپن - 2- 1- 4- 1- 2

هاي بزرگ این کشور گزارش شده است که مهمترین دالیل فرونشست زمین در کشور ژاپن در برخی زلزله 
اي از فرونشستهاي حاصل از  نمونه. یمی زیرسطحی و یا فضاهاي زیرزمینی نظیر مترو بوده استآن وجود معادن قد

. باشد هوکوبو می –میاگی  2003زلزله در معادن قدیمی ژاپن مربوط به فرونشست معادن لیگنیت در اثر زلزله 
یاماگوچی  ،(Aichi)در ژاپن گسترش زیادي بخصوص در استانهاي آیچی  (Lignite)معادن قدیمی لیگنیت 

(Yamaguchi)،  میاگی(Miyagi)  و فوکوئوکا(Fukuoka) مورد استفاده قرار  1960این معادن که تا سال . دارند
متر از سطح زمین برخوردارند و براي نگهداري سقف آنها از روش اتاقک و  100تا  5گرفتند از عمقی بین  می

با بزرگاي  (Miyagi-Hokubu)هوکوبو  –میاگی  2003ژوالي  26  در زلزله. ستونهاي معدنی استفاده شده است
محل فروچاله بر روي معادن قدیمی  28، بسیاري از معادن استخراج شده در این مناطق آسیب دیدند و در 2/6

همانطور که در این شکل نشان داده شده است . اند نشان داده شده) 9- 2(هایی از آنها در شکل  ایجاد شد که نمونه
  .ست زمین دراین منطقه صدمات قابل توجهی را به منازل و راهها وارد نموده استفرونش
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  (Aydan, 2004)هوکوبو در محل معادن لیگنیت - میاگی 1993هایی از فرونشستهاي ناشی از زلزله  نمونه): 9- 2(شکل 

 
ي گذشته دچار صدمات کلی و ها ، فضاهاي زیرزمینی در رسوبات منفصل نیز در اثر وقوع زلزلهمعادنبه جز 

به اساسی کوبه صدمات  1995زلزله  اثردر . باشد مهمترین موارد مربوط به کشور ژاپن می. اند جزیی فراوانی شده
در اثر این رویداد . ژاپن ایجاد شده استسه ایستگاه راه آهن زیرزمینی شهر کوبه  درزیرزمینی تونلها و فضاهاي 

و بیش از یکصد متر از تونل مترو در این ناحیه بطور کامل تخریب شد که منجر  (Daikai)اي ایستگاه دایکایی  لرزه
این بخش از شبکه متروي کوبه در  .(Suzuki, 1996)متر در سطح زمین گردید  5/2به ایجاد فرونشستی به میزان 

مستطیلی با ساخته شده و داراي سطح مقطع  (Cut and Cover)با روش خاکبرداري و خاکریزي  1962سال 
  .دهد نمایی از فرونشست زمین در ایستگاه دایکایی را نشان می )10- 2(شکل . ستونهایی در مرکز تونل بوده است

  

    
  کوبه 1993فرونشست زمین در ایستگاه متروي دایکایی  ناشی از زلزله ): 10- 2(شکل 

  
  مرور تجارب ایران  - 2- 4- 2-1

در . ایران مرتبط با مناطق کارستی و نیز مسیر قنوات بوده است مهمترین فرونشستهاي ناشی از زلزله در
جنبش زمین در ) میالدي 1947(آباد  و دوست) میالدي 1941(محمدآباد   ،)میالدي 1929(داغ  هاي کپه لرزه زمین

مناطق کارستی باعث بر هم خوردن تعادل و پایداري فضاهاي زیرزمینی و در نهایت ریزش و فرونشست زمین شده 
  . )1370رده، (است 

در واقع . درخصوص قنوات نیز گزارشات متعددي درخصوص فرونشست زمین هنگام وقوع زلزله وجود دارد
. باشند یکی از مهمترین منابع تامین آب شرب و کشاورزي در بسیاري از نقاط ایران و کشورهاي همجوار می قناتها 
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رند که برخی از آنها قدیمی و خشک بوده و برخی جدیدتر و رشته قناتهاي متعددي در نقاط مختلف ایران وجود دا
اند و موقعیت آنها امروزه به دلیل  همچنین برخی قناتها دهها سال و شاید چند قرن پیش حفر شده. باشند فعال می

بصورت  با توجه به اینکه حفر قناتها معموالً. تغییرات سطح زمین و تسطیح اراضی چندان شناخته شده نیست
پذیري  گیرد، لذا از آسیب اي صورت نمی شود و طراحی خاصی نیز براي احداث آنها از دیدگاه سازه انجام می سنتی

تواند به واسطه تغییر شکل مقطع قنات و ایجاد  زلزله می. هاي زیرزمینی مدرن برخوردارند بیشتري نسبت به سازه
یمی و جدید و ایجاد فرونشست زمین و یا ریزشهاي هاي قناتهاي قد بارهاي جانبی، باعث تخریب میل چاهها و کوره

  . موضعی و خشک یا کم آب شدن قناتها گردد؛ بخصوص اگر رو مرکز زلزله به محل قنات نزدیک باشد
هاي گذشته ایران زمین گزارش شده است که برخی از آنها در  صدمات وارده به قناتها در بسیاري از زلزله

شود علیرغم اعتقاد برخی محققین به پایداري نسبی  همانطور که دیده می .اند نشان داده شده) 8- 2(جدول 
اي، تخریب رشته قناتها، ایجاد فرونشست زمین و نیز خشک شدن قناتها در  فضاهاي زیرزمینی در برابر امواج لرزه

  . اي گذشته گزارش شده است بسیاري از رویدادهاي لرزه
  

  )1370رده، ( 1980ه بیستم روي قناتهاي ایران تا سال هاي تاریخی و سد اثر زلزله): 8- 2(جدول 
 وضعیت آسیب دیدگی قنات محل )میالدي(سال وقوع زلزله 

 خشک شدن برخی قنوات قومس 856
 خشک شدن برخی قنوات تبریز 1780
 ریزش و تخریب قنوات شیراز 1853
 متر 8تا  5ریزش قناتها و ایجاد شکاف هایی به عمق  قوچان 1893
 کیلومتر 5فروریزش قناتها در طولی بیش از  قوچان 1895
 ریزش برخی قناتها الله زار 1923
 ریزش برخی قناتها کپه داغ 1929
 ریزش برخی قناتها آه مبارك آباد 1930
 شکستگی در امتداد یک قنات متروك شمال بهاباد 1933
 ریزش و خشک شدن برخی قناتها دوست آباد 1947
 برخی قناتها خشک شدن گوك 1948
 ریزش برخی قناتها دشت بیاض 1968
 ریزش برخی قناتها فردوس 1968
 میل چاه 180کیلومتر کوره قنات و  5تخریب  کازرین - قیر  1972
 ریزش برخی قناتها خواف - کریزان  1979

  
به علت  .شاید مهمترین اثرات فرونشست زمین در اثر ریزش قنوات هنگام زلزله مربوط به زلزله بم باشد
اند که به  شرایط خاص آب و هوایی منطقه بم، قنوات متعددي در محدوده شهر بم و روستاهاي اطراف آن حفر شده

درصد آب  50حدود . گیرند عنوان منابع اصلی تامین آب کشاورزي و یا آب شرب منطقه مورد استفاده قرار می
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) 11- 2(در شکل . شد از محل آب قناتها تامین میمورد نیاز در بخش کشاورزي و شرب منطقه پیش از زلزله بم 
  .شود تراکم قناتهاي جدید و قدیمی در محدوده شهر بم برروي عکسهاي هوایی منطقه، به وضوح دیده می

  

  
  
  
  
  
  
  

  
  (Amini Hosseini et al, 2004) ها  در زلزله بم در عکسهاي هوایی منطقه  روند  برخی از قناتها و فروچاله): 11- 2(شکل 

  
دهد که صدمات  بررسیهاي انجام شده پس از زلزله در محدوده شهرستان بم و روستاهاي اطراف آن نشان می

درصد قنوات تخریب  40قابل توجهی به رشته قناتهاي موجود در سطح منطقه در اثر زلزله وارد شده است و حدود 
جر به تخریب بخشهایی از ساختمانها و در برخی موارد تخریب قناتها من. شده و یا دچار صدمات جدي گردیدند

میزان صدمات و خسارات وارده به قناتها با نزدیک . )12- 2 شکل(موجود در سطح منطقه شده است زیرساختهاي 
شدن به گسل بم به شدت افزایش یافته و در فواصل دورتر آثار صدمات به سختی قابل پیگیري و مشاهده بوده 

  . )13- 2شکل ( باشد شهاي شدید در مجاورت گسل بم در اثر زلزله میاین مساله موید ایجاد جنب. است
  

  
  
  
  
  
  
  

  

  
  )ب(                 )الف(

: هاي فوقانی به داخل کوره قنات در اثر ارتعاشات ناشی از زلزله بم؛ ب فرونشست زمین در اثر ریزش الیه: الف): 12- 2(شکل 
پس از رخداد  در برواتناشی از وجود قنات زمین تخریب بخشهایی از یک ساختمان مسکونی در اثر فرونشست 

  (Amini Hosseini et al, 2004) زلزله بم
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  (Amini Hosseini et al, 2004) اند ه هاي ناشی از زلزله بم که در اثر تخریب قنوات ایجاد شد نقشه توزیع فروچاله): 13- 2(شکل 

  
از فرونشست زمین هنگام وقوع زلزله وجود نداشت، و تا قبل از وقوع زلزله بم توجه چندانی به آسیبهاي ناشی 

مطالعات مختلفی بعد از وقوع این . این رویداد بعنوان یک نقطه عطف در مطالعه اثرات این پدیده مطرح گردید
هایی براي توسعه در نواحی کارستی یا در نامهها و آیینزلزله صورت گرفت که در نهایت منجر به توسعه نقشه

  :باشندخی از این اقدامات به شرح زیر میبر. ات گردیدمجاورت قنو
تهیه نقشه توزیع قنوات شهر تهران به منظور تعیین حریم ساخت و ساز ایمن در برابر فرونشست  - 

  زمین توسط سازمان پیشگیري و مدیریت بحران شهر تهران؛
کشور و  شناسیتوسعه تحقیقات شناسایی مناطق مستعد فرونشست زمین توسط سازمان زمین - 

 شناسی و مهندسی زلزله؛المللی زلزلهپژوهشگاه بین
نامه توسعه در مجاورت قنوات در طرح جامع تهران مصوب شوراي عالی معماري و تدوین آیین - 

 شهرسازي؛
شناسی و المللی زلزلهتهیه نقشه خطر فرونشست زمین در استان لرستان توسط پژوهشگاه بین - 

 ؛)1377ی حسینی و بحرینی، امین( 14- 2، شکل مهندسی زلزله

 
 بندي خطر فرونشست زمین در پهنه استان لرستان نقشه پهنه): 14- 2(شکل 
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  مقایسه  تجارب ایران با سایر کشورها - 3- 4- 2-1
بصورت خالصه موضوعات مرتبط با کاهش ریسک فرونشست زمین را به توان  با توجه به توضیحات فوق می

  :بندي نمودشرح جدول زیر دسته
  

  مقایسه اقدامات مرتبط با کاهش ریسک فرونشست زمین در برخی از کشورها و مقایسه آن با ایران): 9- 2(جدول 
  طرحهاي انجام شده  موسسات مسئول   هاي کاهش خطربرنامه  نام کشور
شناسایی مناطق مستعد  -   ایران

  فرونشست زمین
تهیه نقشه هاي پهنه بندي و  - 

  ریزپهنه بندي خطر 

هاي  صصی زلزله و لغزش الیهکارگروه تخ
زمین، دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی، سازمان 
  زمین شناسی کشور، سازمان آب منطقه اي،

  وزارت نیرو

  مطالعه توزیع قنوات در تهران - 
تهیه آیین نامه مقدماتی توسعه در مجاورت  - 

  قنوات در تهران
  بندي فرونشست لرستان تهیه نقشه پهنه - 

  میزان ریسک شناسایی  -   آمریکا
شناخت تاثیر زلزله روي  - 

  فرونشست زمین
  انجام تحقیقات  - 

فرمانداریها و شهرداریها، سازمان 
شناسی، موسسات تحقیقاتی، مسئولین  زمین

  محلی، شرکتهاي پیمانکاري

بندي خطر فرونشت زمین  تهیه نقشه پهنه - 
  در مناطق کارستی

  نامه توسعه در مناطق کارستی تدوین آیین - 
  وسعه روشهاي بهسازي و پایدارسازي ت - 

  انجام مطالعات و تحقیقات  -    ژاپن
شناسایی مناطق مستعد  - 

  فرونشست زمین

فرمانداران، دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی، 
موسسه تحقیقات ملی براي علوم زمین و 

  (NIED)پیشگیري از سوانح 

  شناسایی معادن مستعد فرونشست زمین - 
م براي مقاوم سازي انجام اقدامات الز - 

  فضاهاي زیرزمینی 
  

توان مهمترین مسائل نظام مدیریت ریسک کشور در حوزه توجه به اثرات براساس توضیحات فوق می
  :بندي نمودفرونشست زمین در مقایسه با سایر کشورها را به شرح زیر دسته

د توجه بوده است و تاکنون خطر فرونشست زمین در ایران کمتر مور: در حوزه قوانین و مقررات - 
بعد از زلزله . لذا قانون مشخص و معینی براي این مورد توسط مراجع ذیربط تدوین نشده است

توان به طرح جامع نه میراستا تدوین شدند که بعنوان نمو هایی در ایننامهبم به تدریج آیین
لذا . گرفته است تهران اشاره نمود که خطر فرونشست زمین در آن بصورت کلی مورد اشاره قرار

تدوین قوانین و مقرارت ویژه براي ساخت و ساز در مناطق مستعد فرونشست زمین یکی از 
 .گرددضروریات کاهش ریسک این مخاطرات محسوب می

سازمان . متولی فرونشست زمین در کشور چندان مشخص نیست: در حوزه نقشها و مسئولیتها - 
کند لیکن فاقد وجاهت قانونی ن رابطه فعالیت میشناسی یکی از نهادهایی است که در ایزمین

همچنین . هاي عمرانی در مناطق مستعد این خطر استالزم براي نظارت و اجراي پروژه
هاي زمین تاکنون اقدام ملموسی در راستاي  زیرکارگروه کاهش خطرات زلزله و لغزش الیه

رسد که سیاستگذاري براي میلذا به نظر . کاهش ریسک فرونشست زمین به انجام نرسانده است
بایست توسط سازمان مدیریت بحران کشور انجام شود و اجراي  کاهش ریسک این خطر نیز می

آن برعهده نهادهاي ذیربط و نیز استانداریها و شهرداریها قرار گیرد که ابزارهاي مالی و امکان 
 .باشندا میاي را در این مناطق دارمنطقه –نظارت بر ساخت  ساز و توسعه شهري 
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ست زمین در اطالعات بسیار کمی در مورد مناطق مستعد فرونش: در حوزه اطالعات و نقشه - 
شمار براي برخی مناطق در قالب  بندي نیز بصورت انگشتهاي پهنهنقشه. کشور وجود دارد

لذا ضروري است با استفاده از تجارب کشورهایی مثل آمریکا، . هاي دیگر تهیه شده استپروژه
. اي و محلی اقدام شودهاي خطر فرونشست زمین در مقیاسهاي ملی، منطقه بت به تهیه نقشهنس

مدت تا هاي زمانی کوتاهتواند در بازهبدیهی است اعتبارات مورد نیاز براي این طرحها می
کاربرد اجرایی خواهد  هاي شهري، آنچه در نهایتالبته براي نقشه. بینی شوندمدت پیشبلند

اي از آن توسط شهرداري تهران براي این کالنشهر هستند که نمونه 2000/1هاي شهداشت، نق
 .تهیه شده است

توان اي را میدامات گستردهـرونشست زمین اقـاثرات ف هـشبراي کا: ش اثراتـدر حوزه کاه - 
ز این اقدامات از پرهیز از ساخت و ساز در مناطق مستعد این خطر آغا. ریزي و اجرا نمودبرنامه
. گردندسازي مناطق مستعد فرونشست و نیز پایش آن منتهی میهسازي و پایدارشوند و به بمی

بر بودن روشهاي اخیر، بهتر است در گام اول از توسعه شهرها در حریم مناطق  با توجه به هزینه
مستعد فرونشست زمین جلوگیري شود و سپس براي مستحدثات موجود اقدامات الزم براي 

 .سازي صورت پذیردبا استفاده از روشهاي بهسازي و مقاوم کاهش ریسک
  
  بندي خطر زلزله بندي و ریزپهنه پهنه - 5- 1- 2

بندي خطر زلزله مورد بحث قرارگرفته است، سلسله بندي و ریزپهنهپهنه آنچه در این بخش تحت عنوان
اي بر شدت جنبش لرزه) افیاثر خاك یا اثر توپوگر(مطالعاتی هستند که به تعیین اثرات محلی ساختگاه 

اي مانند پردازند و با تعیین پاسخ ساختگاه مورد بررسی، برآورد پارامترهاي لرزهناشی از یک زلزله محتمل می
ریزي کاربري زمین حایز اهمیت هستند، شتاب در سطح زمین را که در طراحی ایمن در برابر زلزله و برنامه

  . سازندپذیر میرا امکان
شناسی شناخته اد پاسخ ساختگاه حین وقوع یک زلزله تقریباً از مراحل اولیه تکوین علم زلزلهاهمیت زی

شناسان و مهندسین زلزله را به مکزیک توجه بسیاري از زلزله 1986لرزه  با این وجود، وقوع زمین. شده بود
هایی از شهر لرزه باعث ویرانی گسترده در بخش این زمین. مطالعات پاسخ ساختگاه معطوف ساخت

کیلومتري از رومرکز گردید و بیش از  300اي، در فاصله هاي سست دریاچهواقع بر نهشته مکزیکوسیتی
هاي شاخص از مثال. ریزي کاهش خطرات زلزله مشخص ساختپیش اهمیت اثرات ساختگاهی را در برنامه

ها نشان داد که بزرگنمایی بررسی در این منطقه. دیگر در این ارتباط ناحیه سانفرانسیسکو در آمریکا است
واحد  2در حد (جنبش زمین ناشی از وجود رسوبات تحکیم نیافته مسبب اصلی تغییرات گسترده شدت 

.  بوده است) 1989(و لوماپریتا ) 1906(هاي بزرگ سانفرانسیسکو لرزه در خالل زمین) مرکالی اصالح شده
 1990، )ارمنستان(اسپیتاك  1988هاي لرزه له زمینهاي مخرب دو دهه اخیر از جملرزه همچنین زمین

و ) ترکیه(ایزمیت  1999، )ژاپن(کوبه  1995، )کالیفرنیا(نورتریج  1994فیلیپین،  1990، )ایران(منجیل 
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  .شواهد بیشتري از اهمیت اثرات ساختگاهی را آشکار ساختند) ایران(بم  2003
نه انجام گردید و روشهاي تحلیلی و تجربی پژوهشهاي متعددي پس از زلزله مکزیک در این زمی
نتیجه این پژوهشهاي گسترده . اي ارائه گردیدمتنوعی براي برآورد پاسخ ساختگاه و اثر آن بر جنبش لرزه

هاي نامهها و راهنماها و نیز ملحوظ کردن برآورد شرایط ساختگاهی در آیینمنجر به تدوین دستورالعمل
  .گیرد ا شد که بصورت مختصر در این بخش مورد بررسی قرار میساختمانی در نقاط مختلف دنی

  
  مثالهایی از تجارب جهانی در خصوص مطالعه اثرات ساختگاه - 1- 5- 2-1

بندي به معناي تقسیم یک ناحیه به مناطق داراي پتانسیل متفاوت از نظر خطرات مختلف مرتبط با ریزپهنه
ریزي طقه به منظور استفاده در مقاصد طراحی مهندسی و برنامهاي ویژه هر منسازي رفتار لرزه زلزله و مشخص
اي، شامل بررسی پاسخ محلی زمین، ناپایداري شیبها بندي لرزهبندي و ریزپهنهامروزه پهنه. باشدکاربري زمین می

ه شناخته جویی با هزینه کم در مقابل آسیبهاي ناشی از زلزلو روانگرایی به عنوان ابزاري مناسب در زمینه چاره
به عنوان مثال، ایاالت متحده آمریکا، (خیز از اینرو پژوهشهاي متعددي در بسیاري از کشورهاي لرزه. شده است

خیزي متوسط تا کم مانند و حتی در کشورهاي با لرزه) ژاپن، مکزیک، ایتالیا، یونان، چین، هند، ترکیه، کانادا
ها، مراکز علمی و اجرایی این تخصصی بسیاري در دانشگاه فرانسه و سوئیس صورت گرفته است و گروههاي کاري

اي ناشی از اثرات محلی ساختگاه، بویژه اثرات پدیده بزرگنمایی امواج لرزه .اندکشورها در این رابطه شکل گرفته
ه اي و شهري در زمینالمللی، ملی، ناحیههاي معروف ذکر شده فوق، تقاضاي شدیدي را درسطوح بینپس از زلزله
ریزي شهري، کدهاي ها را برنامهبندي مناطق شهري، به نحوي که بتوان این نقشههاي ریزپهنهتهیه نقشه

  .هاي امداد و نجات بکار گرفت، ایجاد نمودساختمانی و تهیه برنامه
تکنیکهاي تجربی مختلف در کنار . رودبندي زلزله بکار میروشهاي متعددي امروزه براي مطالعات ریزپهنه

شوند تا مناطق کنند بکار گرفته میهاي مختلف مدل میوشهاي تئوري و عددي که جنبش زمین را تحت فرضیهر
اي بتدریج بندي لرزهمبحث ریزپهنههمچنین . بندي کننداي متفاوت تقسیمهاي با پاسخ لرزهشهري را به پهنه

 Eurocode8براي مثال می توان به . ستاي در جهان اهاي ساخت و ساز لرزهنامهدر حال وارد شدن در آیین
بندي هایی براي ریزپهنههمچنین راهنماها و دستورالعمل. تدوین شده است اشاره نمود 2004که در سال 

اي توان به قانون تهیه نقشه خطر لرزهاي در کشورهاي مختلف تهیه گردیده است که از آن جمله میلرزه
 مربوط به سال AFPSراهنماي  )(Seismic Hazards Mapping Act, SHMA 1990کالیفرنیا در سال 

که در قسمتهاي زیر مواردي از این . در ترکیه اشاره نمود 2004تهیه شده در سال  DRM؛ و راهنماي 1995
  :گردند راهنماها و قوانین توصیف می

تا، ایالت کالیفرنیا لوماپری 1989لرزه مخرب بدنبال زمین :اي کالیفرنیاقانون تهیه نقشه خطر لرزه -الف
سازد نقشه مناطق مستعد شناسی را مامور میقانونی را گذراند که دپارتمان حفاظت کالیفرنیا، سازمان زمین

هدف اصلی این قانون به حداقل . اي را تهیه کندلغزش و مناطق در معرض بزرگنمایی جنبش لرزهروانگرایی، زمین
در راستاي . اي استجویی خطرات لرزهز طریق شناسایی، ارزیابی و چارهرساندن تلفات و خسارات ناشی از زلزله ا
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شناسی، ژئوفیزیکی و ژئوتکنیکی را از منابع هاي موجود زمینشناسان درگیر در اجراي آن، دادهاین قانون زمین
اي ورت ناحیهها بصبا تفسیر و تلفیق این داده. کنندآوري میمتعدد، به منظور تهیه نقشه زونهاي خطرناك جمع

گردد و مناطقی که نیاز به مطالعات تکمیلی دارند و مناطق مستعد وقوع هاي مختلف ارزیابی میشدت خطر پهنه
در این قانون شهرها و . گردندمشخص می) لغزش، روانگرایی، و بزرگنماییزمین(اي هاي مختلف خطر لرزهپدیده
ریزي کاربري زمین و صدور ر فرایندهاي مرتبط با برنامهشده را دهاي تهیهها موظف هستند این نقشهبخش

اند براي مناطقی که نیازمند مطالعات تکمیلی تشخیص داده شده. مجوزهاي ساخت و ساز مورد استفاده قرار دهند
اي و فرموله کردن این قانون انجام عملیات شناسایی ژئوتکنیکی مختص منطقه، به منظور ارزیابی خطر لرزه

 .بینی نموده استگزینی را پیشتوسعه اضافی در منطقه و سکونتیشگیري، قبل از صدور مجوز هرگونه روشهاي پ
روز در معرض  90 هاي مقدماتینقشه. گردندهاي تهیه شده در دو فرمت مقدماتی و رسمی شده ارائه مینقشه

روز وقت خواهد  90مان حفاظت در پایان دوره نظردهی دپارت. داوري عموم براي اخذ نظارت قرار خواهند گرفت
ها را بازبینی کرده و نسخ نهایی را منتشر سازد و به آژانسهاس شهري، داشت تا نظرهاي وارده را بررسی و نقشه

 118و  117شناسی کالیفرنیا در راستاي اجراي این قانون دو گزارش ویژه سازمان زمین. بخشی و ایالتی ابالغ کند
اي در کالیفرنیا و معیارهاي پیشنهادي براي هنماي ارزیابی و پیشگیري خطرات لرزهرا به ترتیب تحت عنوان را

 117دو گزارش تفصیلی نیز براي بسط راهنماي . اي در کالیفرنیا تدوین کرده استسازي زونهاي خطر لرزهمشخص
 117از گزارش ویژه  4فصل . لغزش توسط این سازمان منتشر شده استدر رابطه با ارزیابی خطر روانگرایی و زمین

نامه طرح به برآورد پارامترهاي جنبش زمین ناشی از زلزله اختصاص داده شده است که ضمن در نظر گرفتن آیین
  . پردازدساختمانهاي کالیفرنیا و تحلیل احتماالتی و تعیینی خطر زلزله به مباحث مربوط به اثر ساختگاه می

ازمیت ترکیه  1999لرزه  زمین :)DRM(شهرداریهاي ترکیه اي براي بندي لرزهاهنماي ریزپهنهر - ب
پس از این زلزله دفتر امور سوانح، وزارت کار و . خسارات بیشماري بر جامعه و اقتصاد این کشور برجاي گذاشت

و اقداماتی را تحت  اي در ترکیه آغاز نمودمسکن این کشور سلسله فعالیتهایی را با هدف پیشگیري خطرات لرزه
) Microzonation for EQ Risk Mittigation, MERM(بندي براي پیشگیري ریسک زلزله ریزپهنه عنوان
المللی مدیریت موسسه بیناجراي این پروژه با کمک آژانس توسعه و همکاریهاي سوییس توسط .  گذاري کرد پایه

آغاز و در  1999از سال  )World Institute for Disaster Risk Management, DRM( ریسک مخاطرات
بندي ریزپهنههاي پروژه تحت نام کلی خروجی. به انجام رسید 2004و فوریه  2002فاصله بین مارس 

در برگیرنده خالصه اجرایی، راهنما و اطالعات مرجع، شامل مطالعات پایلوت، یک   شهرهابراي اي  لرزه
فصل  3اي تهیه شده مشتمل بر راهنم. باشدگزارش مرجع و سندهاي پشتیبان براي اجراي هماهنگ می

ها در مهندسی زلزله و توصیف اثرات مختلف ناشی از زلزله فصل اول به مرور روشها، تعاریف واژه: باشدمی
ها و آوري اطالعات، شیوه تهیه نقشهشامل شیوه جمع(اي بندي لرزهفصل دوم به فرایند ریزپهنه. پردازدمی

فصل سوم راهنما نیز نحوه کاربرد . داده شده است اختصاص) یین شدهو ساز در زونهاي تع هاي ساختتوصیه
ریزان باشد و مخاطب آن ادارات و برنامهریزي شهري میبندي در فرایند مدیریت برنامههاي ریزپهنهنقشه

        .  شهري هستند
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ینی شده راهنماي این راهنما نسخه بازب):  TC4اي بندي خطرات ژئوتکنیک لرزهپهنه(  ISSMGEاهنماي ر - ج
اي مهندسی ژئوتکنیک لرزه - تهیه شده توسط کمیته فنی) TC4 )1993اي بندي خطرات ژئوتکنیک لرزهپهنه

انتشار  1999است که مجدداً با بازبینی در سال  )ISSMFE( المللی مکانیک خاك و مهندسی پیانجمن بین
از جنبش نیرومند زمین ارائه کرده و این روشها را در این راهنما روشهایی را براي پهنه بندي خطرات ناشی . یافت

  .سه درجه طبقه بندي نموده است
 :پارامترهاي مورد نظر در این روش عبارتند از :روشهاي درجه یک  - 1

هاي زمین شناسی  هاي لرزه خیزي منطقه و داده خیزي معموال براساس داده مطالعه لرزه: لرزه خیزي - 1- 1
هاي  موجود و اطالعات تاریخی زلزله شتهاينگا توان از لرزه خیزي را می زههاي لر داده. شود انجام می

براساس نقشه گسلهاي فعال نیز شناسی  هاي زمین داده. ن نمودیحادث شده در محدوده مربوطه تعی
هاي موجود،  ریشتر براساس داده - در این روش با رسم نمودار گوتنبرگ. آید هر منطقه به دست می

ها تعیین شده و با ترکیب این روابط با روابط میرایی، شدت جنبش  و تعداد زلزلهرابطه بزرگا و 
 .شود نیرومند زمین در محدوده زمانی مشخص تعیین می

هاي  روابط میرایی با استفاده از رسم خطوط هم شدت، براي کلیه زلزله: میرایی شدت حرکات زمین - 2- 1
  . شود تاریخی محاسبه می

. بندي حرکات زمین است محل بر حرکات زمین مهمترین عامل در پهنهاثرات شرایط : اثرات محلی - 3- 1
 . توان به صورت اصالح حرکات سنگ بستر در نظر گرفت اثرات محلی را می

هاي بیشتر و دقیقتري  اعتبار پهنه بندي درجه یک با بکارگیري روشهاي دیگر که برپایه داده :شهاي درجه دورو - 2
هاي حاصل از مطالعات ژئوتکنیکی مانند آزمایش نفوذ  ها شامل داده این داده. باشد، افزایش خواهد یافت می

مهمترین بخشهاي این  .گیري از خاك و آزمایشهاي آزمایشگاهی است استاندارد، آزمایشهاي ژئوفیزیکی و نمونه
  :مطالعات عبارتند از

نوع ه و براي هر بندي شد طبقهها  ساختگاه ،با استفاده از اطالعات موجود: بندي زمین طبقه •
با تخمین بیشینه شتاب زمین در یک . آید میزمین، طیف طرحی به صورت تجربی به دست 
ضرب ضریب ثابت طیف طرح با بیشینه شتاب  محل، طیف پاسخ شتاب براي آن محل از حاصل

 .شینه شتاب باشد، به دست می آیداي که پاسخ شتاب در پریود صفر معادل بی به گونه
جانبه زمین هستند که بصورت طبیعی یا مصنوعی   یکروترمورها ارتعاشات همهم: میکروترمو •

اي کمتر از چند  توزیع شده و دامنه )آالت صنعتی مانند موجهاي باد، دریا، ترافیک و ماشین(
. شوند گیري میکروترموها استفاده می نگارهاي با حساسیت باال جهت اندازه لرزه. میکرون دارند

بعنوان . گیري میکروترمور ارائه شده است بندي زمین با استفاده از اندازه هروشهایی براي طبق
روش اول برپایه روابط بین بزرگترین پریود و : دو روش ارائه کرده است) 1961(کانایی نمونه 

 .پریود متوسط میکروترمورها و روش دوم بر پایه بزرگترین دامنه و پریود غالب میکروترمورها
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هاي سطحی شاخص مفیدي براي ارزیابی  سرعت موج برشی براي الیه: سرعت موج برشی •
توان براساس  براساس روابط تجربی ارائه شده از جانب محققین مختلف، می. تشدید محل است

 .هاي سطحی، ضریب تشدید نسبی زمین را به دست آورد سرعت موج برشی الیه
طالعات ژئوتکنیکی و ژئوفیزیکی را با استفاده از مدلهاي هاي م بندي بر مبناي داده دقت پهنه :روشهاي درجه سه - 3

باشند، شامل  هاي کامپیوتري که هم اکنون در دست می برنامه. توان افزایش داد کامپیوتري پاسخ زمین، می
بندي درجه سه  باشند، این مدلها پایه پهنه تحلیلهاي خطی و غیرخطی یک بعدي و دوبعدي و سه بعدي می

  .باشند می
  

  ایران تجارب ي بر مرور - 2- 5- 2-1
) 10- 2(پژوهشهاي موردي متعددي در ایران در رابطه با اثرات ساختگاه انجام شده است که در جدول 

  .اند و چند نمونه از آنها در ادامه این بخش تشریح خواهند شدخالصه گردیده
  

  ثرات ساختگاهفهرستی از مطالعات انجام شده در رابطه با پهنه بندي و ا ): 10- 2(  جدول

  سال  مرکز تحقیقاتی  محققین  پروژه  ردیف
 درجه
بندي بر  پهنه

 TC4اساس 

پهنه بندي مخاطرات ژئوتکنیک لرزه اي   1
پژوهشگاه بین المللی زلزله   جعفري و همکاران  )1:250000مقیاس ( استان لرستان

  2  1378  شناسی ومهندسی زلزله

پهنه بندي مخاطرات ژئوتکنیک لرزه اي   2
پژوهشگاه بین المللی زلزله   ناحق شناس و همکار  ) 1:100000مقیاس ( قشم جزیره

  2  1386  شناسی ومهندسی زلزله

 22اي مناطق  مطالعات ریزپهنه بندي لرزه  3
  گانه شهر تهران

جایکا و مرکز مدیریت 
 بحران تهران

  3  1379 جایکا و مرکز مدیریت بحران تهران

پژوهشگاه بین المللی زلزله   داوودي و همکاران  شهربواي ژئوتکنیک لرزهریزپهنه بندي   4
  3  در حال انجام  شناسی و مهندسی زلزله

پژوهشگاه بین المللی زلزله   کمالیان و همکاران  اي شهر قمریزپهنه بندي ژئوتکنیک لرزه  5
  3  1385  شناسی و مهندسی زلزله

6  
 ايمطالعات طرحهاي کالبدي ملی و منطقه

قی، غربی، اردبیل، استانهاي آذربایجان شر
  کردستان، ایالم، همدان و لرستان

مرکز مطالعات و تحقیقات   گتمیري و همکاران
  2و  1  1379  شهرسازي و معماري ایران

طرح بسیج توان فنی کشور در بازسازي   7
مرکز مطالعات مقابله با سوانح   متغیر  مناطق زلزله زده

   2و 1  1373  طبیعی ایران

زله در استانهاي پهنه بندي خطرات زل   8
  گتمیري و همکاران  قزوین، کرمانشاه، همدان وزنجان

- شرکت مهندسین مشاور دریاخاك
پروژه تامین اعتبار شده از طریق (پی 

  ) وام بانک جهانی
  ؟  در حال انجام 

اي عسلویه و ژئوتکنیک لرزهریزپهنه بندي   9
پژوهشگاه بین المللی زلزله   جعفري و همکاران  پارس جنوبی

  3  1380  سی و مهندسی زلزلهشنا
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  ....ادامه ): 10- 2(  جدول

  سال  مرکز تحقیقاتی  محققین  پروژه  ردیف
 درجه
بندي بر  پهنه

 TC4اساس 
  3  ؟  مرکز تحقیقات مسکن و شهر سازي  طباطبائی و همکاران   ریزپهنه بندي لرزه اي شهر بم   10

شهر ارومیه با استفاده  اي بندي لرزه ریز پهنه  11
  گیري هاي میکروترمور هاز انداز

قلندرزاده، معتمد و 
  3  1382  موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران  سدیدخوي

اي شهر قزوین با توجه  ریزپهنه بندي لرزه  12
  به تاثیر شرایط ساختگاهی

اي و  حائري، ارومیه
  3  1378  دانشگاه تربیت مدرس  پورشریفی

  3  ؟  مرکز تحقیقات مسکن و شهرسازي  کارانقلندرزاده و هم  اي شهر شیراز بندي لرزه ریز پهنه  13

اي و تهیه طیف طراحی  ریزپهنه بندي لرزه  14
 حائري و همکاران   )شهر تبریز(براي شهرهاي بزرگ 

بنیاد مسکن انقالب اسالمی، 
  3  1385  پژوهشکده سوانح طبیعی ایران

حافظی مقدس و   بندي لرزه اي شهر مشهد مطالعات ریز پهنه  15
  همکاران

مسکن و شهرسازي خراسان  سازمان
   3و 2  1384  رضوي

  
اي در آن توسط گروههاي مختلف بندي لرزهمناطقی که مطالعات مفصلی در ارتباط با ریزپهنهاز جمله 

دهد که تاکنون دو سري مطالعات جامع در زمینه  بررسیهاي بعمل آمده نشان می. باشدصورت گرفته تهران می
سري اول، مطالعات مختلف انجام شده توسط . ده شهر تهران انجام شده استبررسی اثرات ساختگاهی در محدو

خاتمه یافته  1381آغاز و در سال  1372باشد که از سال  شناسی و مهندسی زلزله می المللی زلزله پژوهشگاه بین
حت عنوان باشد که ت می) جایکا(المللی ژاپن  سري دوم، مطالعات انجام شده توسط آژانس همکاریهاي بین. است

   .خاتمه یافته است 1379براي شهرداري تهران انجام یافته و در سال  "اي تهران بزرگ بندي لرزه مطالعات ریزپهنه"
بندي  مطالعات ریزپهنه: زلزله  و مهندسی  شناسی زلزله  المللی بین  پژوهشگاه بندي  ریزپهنه مطالعات) الف

جنوب غربی تهران از دیدگاه تاثیرات ساختگاهی در قالب دو  اي مناطق جنوب شرقی و مقدماتی ژئوتکنیک لرزه
به  1376آغاز و در سال  1372شناسی و مهندسی زلزله از سال  المللی زلزله طرح تحقیقاتی توسط پژوهشگاه بین

شناسی و ژئوتکنیکی، مطالعات گسترده  آوري اطالعات موجود زمین طی این مطالعات، ضمن جمع. پایان رسید
در این . صورت پذیرفت) میکروترمور(اي  و برداشتهاي خردلرزه) نگاري لرزه(یز بهمراه آزمایشات ژئوفیزیک صحرایی ن

مطالعات همچنین همبستگی بین سرعت موج برشی و عدد آزمون نفوذ استاندارد مورد توجه و استنتاج قرار گرفت 
عات صحرایی، مطالعات دفتري شامل تفسیر پس از اتمام مطال. و بر آن اساس، جداول پیشنهادي موجود اصالح شد

اي، تهیه پروفیلهاي نماینده، تعیین حرکت ورودي،  نگاري و برداشتهاي خردلرزه هاي حاصل از آزمایشات لرزه داده
محدوده این . بندي و تفسیر نتایج حاصله نیز انجام گردید هاي ریزپهنه تحلیل دینامیکی آبرفت و تهیه نقشه

کیلومتر مربع داشت، از شمال به خیابانهاي انقالب، آزادي و دماوند، از جنوب به  286رابر مطالعات که وسعتی ب
  در منطقه . گردید زهرا و شهرري، از شرق به کوههاي شرق تهران و از غرب به مسیل کن محدود می منطقه بهشت

و بررسیها منحصر به تاثیر مورد مطالعه بدلیل شیب کم زمین، وضعیت توپوگرافی اهمیت و تاثیر چندانی نداشت 
  .شرایط خاك محل شد
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الذکر براي بررسی و تحلیل تاثیر آبرفت در نقاط مختلف، منطقه به واحدهاي مربع شکل به  در مطالعات فوق
شناسی و گزارشات ژئوتکنیکی در دسترس مربوط  کیلومتر تقسیم و براساس تلفیق کلیه اطالعات زمین 1×1ابعاد 

بندي خاك براي جنوب تهران،  اي و نیز جداول اصالحی طبقه لرزه نگاري و برداشتهاي خرد لرزهبه منطقه، آزمایشات 
براي هر واحد پروفیل ژئوتکنیکی تعیین گردید و از میان آنها تعدادي پروفیل نماینده جهت تحلیل دینامیکی 

اي و  یت سنگ بستر لرزهپس از انجام تحلیلهاي یک بعدي و به منظور کنترل موقع. آبرفت تعریف و مشخص شد
نهایتا نتایج تمامی این مطالعات در . ها هم استفاده گردید گیري خردلرزه پریود طبیعی محاسباتی، از نتایج اندازه

شناسی و  المللی زلزله قالب دو گزارش جداگانه براي جنوب شرق و جنوب غرب تهران توسط پژوهشگاه بین
  .مهندسی زلزله انتشار یافت

اي شهر تهران  شهاي علمی کشور متعاقب تعریف طرح تحقیقات ملی مطالعات ژئوتکنیک لرزهشوراي پژوه
اي جنوب تهران از دیدگاه تاثیرات ساختگاهی انجام گرفته  بندي ژئوتکنیک لرزه مقرر نمود که مطالعات ریزپهنه

اي شهر تهران  ژئوتکنیک لرزهشناسی و مهندسی زلزله، بعنوان بخشی از مطالعات  المللی زلزله توسط پژوهشگاه بین
شامل پریود طبیعی و دینامیکی آبرفت، شتاب بیشینه (بندي  هاي مختلف ریزپهنه تکمیل و تدقیق شده و نقشه

آوري شده به روز گردند و همچنین در راستاي تکمیل مطالعات  براساس آخرین اطالعات جمع...) سطح زمین و 
اي  بندي ژئوتکنیک لرزه ده شهري مقرر شد که مطالعات ریزپهنهبندي شهر تهران و پوشش کل محدو ریزپهنه

بندي اولیه تهیه و  هاي مختلف ریزپهنه شمال تهران از دیدگاه تاثیرات ساختگاهی توسط پژوهشگاه انجام و نقشه
ا و به این ترتیب محدوده کل مطالعات از شمال به رشته کوههاي البرز، از جنوب به منطقه بهشت زهر. ارائه شوند

گردید  کوههاي شرق تهران و جاده لشکرك محدود می ،شهر ري، از غرب به مسیل کن و از شرق به کوه هزاردره
  .بندي ارائه شد هاي ریزپهنه و نتایج آن در قالب نقشه خاتمه یافت 1381که این مطالعات نیز در سال 

اي  بندي لرزه مطالعات ریزپهنه): اجایک(المللی ژاپن  مطالعات انجام شده توسط آژانس همکاریهاي بین - ب
در همین ارتباط . تهران بزرگ بنابر درخواست شهرداري تهران از طریق همکاري با دولت ژاپن صورت پذیرفته است

نماینده رسمی و مسئول اجراي طرحهاي همکاریهاي فنی دولت ژاپن، ) جایکا(المللی ژاپن  آژانس همکاریهاي بین
هاي جاري کشور ژاپن،  نامه لعاتی خود را به تهران اعزام نمود و مطابق مقررات و آیینگروه مطا 1378در فروردین 

این مطالعات براساس دامنه کار توافق شده بین مرکز مطالعات زلزله و زیست محیطی . این مطالعات آغاز گردید
ه تا مرحله ارائه گزارش پروژاین  .جایکا صورت پذیرفته است وابسته به شهرداري تهران و  (CEST)تهران بزرگ 

گزارش نهایی مطالعات مشتمل بر دو جلد شامل گزارش . ماه به طول انجامید 18، تقریباً  1379نهایی در آذرماه 
در گزارش اصلی شرایط اجتماعی و فیزیکی موجود منطقه . بندي ضمیمه بوده است هاي ریزپهنه اصلی و نقشه

  .هاي بزرگ محتمل انجام شده است اي براساس زلزله لیل خسارت لرزهتحت مطالعه مورد مالحظه قرار گرفته و تح
اي براي  اي به عنوان ابزار پایه بندي لرزه هاي ریزپهنه تهیه نقشه) 1: اند از اهداف اصلی این مطالعات عبارت بوده

ي کاهش اثر هایی برا ارائه توصیه) 2اي در گستره تهران بزرگ و  تهیه طرح پیشگیري از بحران شهري و منطقه
منطقه شهرداري را شامل گردیده  22منطقه مطالعاتی، محدوده تهران بزرگ را دربرگرفته که . بحران ناشی از زلزله

  .است
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در چارچوب همکاري مشترك بین ) 2005(شناس مطالعه، مطالعات دیگري توسط حق 2عالوه بر این 
از فرانسه بر روي تهران صورت گرفت و در آن  LGITان و المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله از ایرپژوهشگاه بین

بر خالف دو مطالعه قبلی که بیشتر بر روشهاي تحلیلی استوار بودند، با استفاده از روشهاي تجربی و نصب یک 
این مطالعات نشان داد که اثرات ساختگاهی در تهران و بویژه . نگاري موقت، اثرات ساختگاه بررسی شدشبکه لرزه

  .جنوبی شهر بسیار فراتر از آن چیزي هستند که در روشهاي تحلیلی مشخص گردیده استبخش 
بندي  تهیه نقشه ریزپهنهتوان به  می ،در ایران انجام شده است دیگر مطالعاتی که در این رابطه از جمله 
ساختمان و مسکن مرکز ملی تحقیقات توسط  اي شهر بم جهت کاربرد در ساخت و ساز مقاوم در برابر زلزله لرزه

براي این منظور با استفاده از . در این شهر صورت گرفته است 1382لرزه ویرانگر  اشاره نمود که بدنبال وقوع زمین
هاي مختلف در ساختگاه شهر بم  خصوصیات الیه 1:25000روشهاي ژئوفیزیکی و اکتشافات ژئوتکنیکی در مقیاس 

اي شهر با استفاده از روش تحلیلی و تحلیل میکروترمرها تکنیک لرزهبندي ژئوهاي ریزپهنهه و نقشهتعیین گردید
  . پروژه پایان یافته اما هنوز گزارش آن منتشر نشده است. تهیه شده است

    
  مقایسه تجارب ایران و جهان - 3- 5- 2-1

نند نقاط گردد که همابندي مشخص میبندي و ریزپهنهبا مقایسه تجارب ایران وجهان در حوزه مطالعات پهنه
دیگر جهان پژوهشهاي متعددي در این زمینه در ایران صورت گرفته است، اما این مطالعات از روند منسجم و 

هیچگونه دستورالعملی جهت اجراي یکنواخت و هماهنگ این قبیل مطالعات وجود . باشندهماهنگی برخوردار نمی
ت و هیچگونه الزامی بر استفاده از نتایج این هاي مختلف در این رابطه نامشخص اسندارد، شرح وظایف حوزه

مسائل مرتبط با نظام مدیریت ریسک کشور .  خوردریزي و سیاستگذاري به چشم نمیهاي برنامهمطالعات در حوزه
  :توان به شرح زیر برشمرددر این زمینه را در مقایسه با سایر کشورها می

در خصوص لزوم انجام این مطالعات و استفاده  قوانین جامع و گویایی: در حوزه قوانین و مقررات - 
) حتی براي مجامع علمی(از نتایج آنها وجود ندارد یا اگر هم وضع شده است مهجور و ناشناخته 

همچنین برخالف  .هستند و هیچ طرح جامع مطالعاتی در این رابطه در کشور وجود ندارد
راي نحوه انجام مطالعات مربوط به بسیاري از کشورهاي دیگر هیچگونه دستورالعمل اختصاصی ب

  .اي در ایران تدوین نشده استهاي لرزهبنديریزپهنه
همانطور که در قسمتهاي فوق ذکر شد سازمانها و نهادهاي مختلفی : در حوزه نقشها و مسئولیتها - 

اي فعال هستند که بصورت مجزا و بعضا بندي لرزهدر کشور در زمینه مطالعات مرتبط با ریزپهنه
  .نمایندوازي فعالیت میم

اي وجود بندي لرزهدر اغلب کشورهایی که برنامه جامعی براي ریزپهنه: در حوزه اطالعات و نقشه - 
یابند اما در ایران دارد نتایج مطالعات حتماً بصورت نقشه و اطالعات قابل استفاده، انتشار می

هاي قابل استفاده قشهعلیرغم مطالعات متعدد صورت گرفته موارد معدودي به تولید ن
 .اند انجامیده
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   و اثرات ساختگاه شناختی  مخاطرات زمین ات ناشی از راهبردهاي کاهش خطر - 6- 1- 2
را و ساختگاهی شناختی توان راهبردهاي اساسی در کاهش اثرات مخاطرات زمینبراساس توضیحات فوق می
  :در کشور به شرح زیر ارائه نمود

اي براي کلیه نقاط کشور با مقیاس محلی با ملحوظ  بندي لرزه هنههاي خطر و ریزپ تهیه نقشه - 
کشوري در یک بازه زمانی با حمایت مسئوالن  شناختی نمودن اثرات ساختگاه و مخاطرات زمین

 متناسب؛
در کشور با توجه به میزان مخاطرات در  ژئوتکنیکیتدوین طرح جامع مدیریت ریسک مخاطرات  - 

 ستحدثات موجود؛نقاط مختلف کشور و وضعیت م
شناختی در کشور در  وقوع مخاطرات زمینتشدید جنبش زمین و شناسایی مکانهاي مستعد  - 

ریزي شده براي ساخت در  سطوح ملی تا محلی، بویژه مکانهایی که مستحدثات فعلی یا برنامه
 آینده در معرض تهدید قرار دارند؛

وقوع تشدید جنبش زمین یا تعد تدوین ضوابط و مقرارت ساخت و ساز و توسعه در نواحی مس - 
 –شناختی و انعکاس آن در طرحهاي جامع، تفصیلی و هادي توسعه شهري  مخاطرات زمین

اي و ممنوعیت صدور مجوز ساخت و ساز در مناطق مستعد این مخاطرات بدون  منطقه
 بینی تمهیدات الزم؛ پیش

بومی، براساس شرایط ) راییاز بعد فنی و اج( الذکر فوقتهیه فهرست راهکارهاي کاهش خطرات  - 
 اجتماعی و اقتصادي در نقاط مختلف کشور؛

ریزي براي امدادرسانی در  ارتقاي دانش همگانی از خطرات همراه با زلزله در کشور و برنامه - 
 صورت وقوع چنین سوانحی در آینده؛

 شناختی ممانعت از ساخت تاسیسات مهم و خطرناك در محدوده مناطق مستعد مخاطرات زمین - 
 مگر در موارد خاص و با انجام تمهیدات مهندسی الزم؛

 کاهش تراکم جمعیتی در مناطق ساخته شده در حریم مناطق خطرناك؛ - 
 زیرساختهایی براي (سیستمهاي مانیتورینگ، اعالم خطر و قطع اتوماتیک بینی  ضرورت پیش - 

 .ی قرار دارنددر مناطقی که تاسیسات موجود در معرض مخاطرات زمین شناخت) مثل گاز و آب
 
   و اثرات ساختگاه  شناختی مخاطرات زمیناثرات هاي کاهش  برنامه - 7- 1- 2

تواند در رابطه با این موضوع در دستور کار نظام مدیریت  هایی که می براساس راهبردهاي فوق مهمترین برنامه
  :باشد بحران کشور قرار گیرد به شرح زیر می

  
  کاهش مخاطرات زمین شناختی و اثرات ژئوتکنیکی مرتبط با زلزلهمات برنامه شرح خدتدوین طرح جامع و  -1- 7- 2-1

ریزش، روانگرایی، فرونشست،  لغزش، سنگ زمیناثرات ساختگاه، (هاي مختلف  این طرح که داراي مولفه
تهیه و اجرایی شود تا بتواند در راستاي  هاي تخصصی ذیربط بایست توسط مجموعه است، می...) گسلش سطحی و 
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. همراه با زلزله در کشور مورد استفاده قرار گیردو اثرات ژئوتکنیکی شناختی  کاهش ریسک مخاطرات زمین
تهیه و تعریف  GISدر محیط  بایست بصورت جداگانه ولی با یک چارچوب واحد المانهاي اصلی چنین طرحی می

. از آن را در هر ساختگاه نشان دهدتلفیق نتایج بتواند وضعیت مخاطرات زلزله و خطرات ناشی بطوریکه  گردند،
تواند در تدوین طرحهاي جامع، تفصیلی و هادي مورد استفاده قرار گیرند تا بدینوسیله  نتایج چنین مطالعاتی می

با . اثرات ناشی از مخاطرات زمین شناختی در طرحهاي توسعه مناطق شهري و روستایی مورد توجه قرار گیرند
بایست در گردد میمحسوب میکشور هاي کاهش ریسک زلزله ین گام در اجراي برنامهتوجه به اینکه این طرح اول

بدیهی است اجراي اجزاي این طرح . در سطح ملی تدوین گرددحداقل  )ماهه12حدود (کوتاه مدت  یک بازه زمانی
برحسب طح خطر، با توجه به ستواند  در سطوح استانی و محلی برعهده استانداران و شهرداران خواهد بود که می

مراحل انجام چنین طرحی به صورت اجمالی ) 1- 2(در نمودار  .ه انجام رسدمتناسب بهاي زمانی اولویت در بازه
  .نشان داده شده است

  
  مرتبط با آنمخاطرات زمین شناختی  زلزله و تاسیس مرکز مدیریت کاهش ریسک  -2- 7- 2-1

مهمترین  وبه سازمان مدیریت بحران کشور تاسیس شود این مرکز بهتر است بعنوان یکی از مراکز وابسته 
  :باشنداهداف تشکیل آن به شرح زیر می

زلزله و نیازها و بستر مناسب براي تهیه طرح جامع کاهش خطرپذیري ناشی از  سازي پیش آماده - 
 در کشور؛آن شناختی همراه با  مخاطرات زمین

آورد هزینه براي اجراي طرح و ابالغ آن بندي اجزاي طرح جامع، تهیه شرح خدمات و براولویت - 
 هاي زیرمجموعه؛ریزي اجرایی توسط خود یا توسط حوزهبه استانها براي برنامه

اي به سطوح زیرمجموعه نظارت بر اجراي اجزاي طرح جامع و ارائه کمکهاي کارشناسی و مشاوره - 
 براي اجراي صحیح و کامل طرح؛

 ن اجرا و پس از آن؛تلفیق نتایج و انجام اصالحات الزم حی - 
هماهنگ کردن اقدامات کلیه سازمانها و نهادهاي مختلف مرتبط با موضوعات مرتبط، براي  - 

 .همراه با زلزلهشناختی کاهش ریسک ناشی از مخاطرات زمین اجراي دستاوردهاي طرح جامع
و ژاپن در سطوح ) در قالب سازمان زمین شناسی آمریکا(مشابه چنین مرکزي در ایتالیا، هنگ کنگ، آمریکا 

باید . لیکن حوزه فعالیت آنها با آنچه در این پروژه پیشنهاد شده است اندکی متفاوت است ،شودمختلف دیده می
روهاي مشاوره در ـفاده از نیروهاي متخصص با پشتیبانی نیـتوجه داشت که الزمه موفقیت چنین مرکزي، است

توضیحات ) 2- 2(در نمودار  .گردندبه مجموعه اضافه می باشد که برحسب ضرورتهاي تخصصی مختلف میحوزه
  .مختصري در این رابطه ارائه شده است

  
  طرح جامع کاهش ریسک مخاطرات  ي مورد نیاز برايها نامه تدوین و نظارت بر اجراي قوانین و آیین - 3- 7- 2-1

رکز مدیریت کاهش و ایجاد م با زلزله در کشور مرتبطپس از تصویب طرح جامع کاهش ریسک مخاطرات 
. ندوبه تصویب مراجع ذیصالح رسانده شتهیه و ی آن ی، الزم است ضوابط و دستورالعملهاي اجراریسک مخاطرات
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البته بسیاري از این قوانین و . مخاطرات صورت گیردریسک تواند توسط مرکز کاهش تدوین چنین قوانینی نیز می
شناختی و توپوگرافی محلی تابع شرایط زمین رند و شدیداًهاي محلی قابلیت طرح و اجرا داضوابط در حوزه

توان منجر به ایجاد نارضایتی در طرحهاي کاهش ریسک میو اجراي  بتصویهمچنین در برخی موارد . باشند می
اند و طبعا مالکین آنها پیشتر در مناطق خطرناك احداث شدهکه بسیاري از مستحدثات  مردم منطقه شود زیرا

بایست به شرایط بدین ترتیب در مرحله تدوین ضوابط می. لی به اجراي این ضوابط نخواهند داشتچندان تمای
لذا ترجیحا تهیه و تصویب چنین طرحهایی . در کنار مسائل فنی توجه نمود اقتصاديبومی و نیز مسائل اجتماعی و 

حران کشور نیز نظارت بر تنظیم بایست توسط استانها و شهرهاي مختلف کشور انجام شود و سازمان مدیریت بمی
  .اند نشان داده شده) 3- 2(اجزاي چنین طرحی در نمودار  .و اجراي صحیح این قوانین را برعهده بگیرد

  
  اي بندي ژئوتکنیک لرزه هاي ریزپهنه شناختی و تهیه نقشه تشکیل بانکهاي اطالعاتی شرایط ساختگاه و مخاطرات زمین - 4- 7- 2-1

، توسعه مربوطه شناختی مخاطرات زمینزلزله و ریزي براي کاهش ریسک  برنامه مهمترین ارکانیکی از 
شرایط بانکهاي اطالعاتی ها و همچنین  این نقشه. باشد میبندي  هاي ریزپهنه و تهیه نقشهبانکهاي اطالعاتی 

مختلف  در سطوح GISبایست بصورت رقومی و در محیط  شناختی مرتبط با زلزله می مخاطرات زمینساختگاه و 
از توانایی ،کنگچین، آمریکا، ایتالیا، و هنگتوان همانند کشورهاي  میموارد براي تهیه این . تهیه و تکمیل گردند

استخدام و سازماندهی کارشناسان زیاد و انجام کار را به صورت قابلیت که غیردولتی استفاده نمود کز امرهاي 
و  ه مدت زمان مورد نیاز براي تهیه و تکمیل بانکهاي اطالعاتیالبت .دنداشته باش عقولمنسجم در مدت زمانی م

ترتیب  بدین. استهاي میدانی  تابعی از دقت اطالعات و نیاز یا عدم نیاز به شناسایی بندي، هاي ریزپهنه تهیه نقشه
یه اطالعات کلتوان  میساله  در فاز اولیه در یک بازه زمانی یک .توان این موضوع را در چند فاز دنبال نمود می

شناختی ناشی از زلزله پردازش و  و در مرکز کاهش اثرات مخاطرات زمیننمود آوري  جمعرا موجود در استانها 
کشور با شهرستانهاي توان براي کلیه  در فاز دوم می. بندي استانی را تولید نمود هاي پهنه کرد و نقشهآماده استفاده 

انکهاي اطالعاتی الزم را با انجام مطالعات میدانی مثال در یک بازه استفاده از توانمندیهاي شرکتهاي خصوصی ب
براي مطالعات همچنین . بندي مربوطه را تولید کرد هاي ریزپهنه و نقشه آوري و پردازش نمود ساله جمع 4زمانی 

و اجرا شود که ریزي  دقیقتر نیز الزم است مطالعات موردي در سطوح محلی توسط شهرداریها و یا استانداریها برنامه
  .طبعا زمان مورد نیاز تابعی از پارامترهاي مختلف خواهد بود

د که امکان بروز شدن و وارد شدن ناطالعاتی بایستی به نحوي تهیه شو هايبانکبندي و  هاي ریزپهنه نقشه
بایستی عات اطال هايبا بانک محققانهمچنین ارتباط کارشناسان و  .به سهولت انجام گیرد هااطالعات جدید در آن
موجود در آن استفاده از اطالعات  ،طوري که آنان بتوانند ضمن افزودن اطالعات به بانکب ،براحتی صورت گیرد

امکان مبادله فراهم نمودن تواند با قراردادن بانک در اینترنت و  اینکار می). سیستم آنالینترجیحا بصورت (نمایند 
تواند  می اطالعات همچنینبانک . انجام گیرد) با ذکر نام و کد کاربري(اطالعات در آن با نظارت کارشناسان مسئول 

و اقدامات هاي انجام شده، مجریان، مشاورین،  ، اطالعات مربوط به پروژهپایه عددي عالوه بر ذخیرة اطالعات
  .هاي علمی و غیر دولتی را نیز ثبت نماید انجمن
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شناختی مرتبط با زلزله مخاطرات زمینرایط ساختگاه و شکار تهیه نقشه  ،همزمان با تکمیل بانک اطالعاتی
نیز در سطح ملی  الذکر فوقهاي  همانند بانک اطالعاتی، تهیه نقشه. تواند انجام شود سهاي مختلف مییانیز در مق

تواند در یک بازه زمانی یک تا دو سال به انجام رسد و براي  هاي موجود می با توجه به داده) 1000000/1مقیاس (
سال مطالعات  4الزم است تا حداکثر ظرف مدت ) 50.000/1تا  250.000/1مقیاس ( تا شهرستانی سطوح استانی

به . ادري منسجم و مجرب انجام پذیردو کبایستی با بودجه  هااین طرح. اجرا گرددهاي مطالعاتی طی طرحالزم 
نیز ضروري شناسی و رفع ابهامات هاي پراکنش، بازدیدهاي صحرایی جهت تصحیح دید کار منظور تکمیل نقشه

همچنین براي مطالعات در مقیاس شهري در مناطق خطرناك، انجام مطالعات محلی با مقیاس . خواهد بود
بدین ترتیب مراحل  .باشد نیز ضروري است که در بازه زمانی طوالنی مدت قابل اجرا می 10000/1تا  25000/1

  ):4- 2نمودار (بندي نمود  یر دستهتوان به شرح ز انجام چنین مطالعاتی را می
  بندي خطر  پهنهریزهاي  نقشهبانکهاي اطالعاتی و تهیه  - 1- 4- 7- 1- 2

بندي  پهنهریزهاي  جهت شروع تهیه نقشه: شناختی خطر زلزله و مخاطرات زمینبندي  پهنهریزتهیه راهنماي  - الف
بندي  براي تهیه راهنماي پهنهطرحی  اجراي ،سیستماتیکبصورت در کشور  شناختی مخاطرات زمینخطر زلزله و 

  .انجام داد، امري ضروري استبه شکلی واحد بندي خطر را در نقاط مختلف کشور  که بر اساس نتایج آن بتوان پهنه
با توجه به راهنماي فوق و برحسب : مطابق با الگوي فوق بندي پهنهریزهاي  نقشهبانکهاي اطالعاتی و تهیه  - ب

بندي  پهنهریزهاي  نسبت به تهیه نقشهشناختی، در مرحله دوم الزم است  مخاطرات زمینو سطح خطر زلزله میزان 
مورد نیاز هاي بزرگ مقیاس  در محلهاي داراي پتانسیل خطر باالتر نقشه(نمود دام هاي مختلف اقخطر در مقیاس

که  واحد باشدنظارت ی داراي ، کل مطالعات بایستانجام کار به صورت بهینهبراي الزم به ذکر است که  .)خواهد بود
  . باشد) شناختی ناشی از زلزله مرکز کاهش اثرات مخاطرات زمین(تواند سازمان مدیریت بحران کشور  می ناظراین 

  هاي زمین شناختی مرتبط با زلزله ریسک  تهیه نقشه - 2- 4- 7- 1- 2
با وجود اینکه . برخوردار استاي  کشور از اهمیت ویژه مهمبراي مناطق  شناختی زمینهاي  ریسک  تهیه نقشه
 یمتأسفانه تاکنون در کشـور مـا برنامـه یـا اقـدام خاصـ       ،ها در بسیاري از کشورها دراولویت قراردارد تهیه این نقشه

 خطـر  پهنه بنـدي ریزهاي اطالعاتی الزم براي نقشه ریسک، نقشه  یکی از الیه. جهت تهیۀ آنها به عمل نیامده است
سـایر  . بندي خطر براي آنها آماده شده باشد پهنهریزشود که نقشه  در مناطقی تهیه می است، در نتیجه نقشه ریسک

هـاي   توان همزمان با تهیـه نقشـه   پذیري، ریسک ویژه و عناصر تحت خطر را می هاي الزم از جمله نقشۀ آسیب الیه
  . ریسک آماده نمود

  
  )مانیتورینگ(رفتارسنجی  تدوین برنامه و دستورالعملهاي بهسازي، پایدارسازي و - 5- 7- 2-1

شناختی و تاثیر آنها روي  و رفتارسنجی برحسب نوع مخاطرات زمینپایدارسازي  هاي بهسازي،سیاست
آخرین راه ها با توجه به هزینه زیاد آنها، بعنوان  این برنامهمعموالً البته . گیرند مستحدثات دامنه وسیعی را در بر می

شناختی همراه با زلزله در نظر گرفته  پایش اثرات مخاطرات زمین و ابلهمقکاهش تشدید جنبش زمین، حل براي 
این ریزي براي مقابله با اثرات  برنامه. شوند، جاییکه مستحدثات مهم در معرض این مخاطرات قرار دارند می

  :باشد هاي زیربخشتواند شامل  مخاطرات  با استفاده از بهسازي، پایدارسازي و رفتارسنجی می
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در این برنامه بصورت پایلوت مناطقی  :و اجراي روشها در مناطق نمونه و انتشار نتایج موجودرسی روشهاي بر - الف
بهسازي و  ،مخاطرات زمین شناختی قرار دارند با استفاده از روشهاي مختلفتشدید جنبش زمین یا که در معرض 
و براساس محاسبات هزینه و سود، روش  گردد گردند و یا تجهیزات رفتارسنجی در آنها نصب می پایدارسازي می

جاییکه  ،اي انجام شوند چنین مطالعاتی الزم است در سطوح محلی و منطقه. گردد بهینه براي اجرا انتخاب می
  . توانند در انتخاب روش تاثیرگذار باشند شرایط اقلیمی و مسائل اجتماعی و اقتصادي در کنار مسائل فنی می

بایست قبل از وقوع  مخاطرات، میاین با تعیین مناطق حساس در برابر  :خاص موارد عملیات مطالعه و تثبیت - ب
این مساله . ریزي الزم را براي کاهش اثرات این مخاطرات به انجام رساند زلزله و برحسب میزان ریسک، برنامه

ن و شهر با شناخت بدین معنی که هر استا. باشد اي تا محلی می بندي اقدامات در سطوح منطقه مستلزم اولویت
مخاطرات محتمل همراه با زلزله، الزم است فهرستی از اقدامات مورد نیاز براي کاهش اثرات زلزله را تهیه نماید و 

سازي مناطق در معرض  هاي ساالنه و برحسب اهمیت و اولویتها، نسبت به بهسازي و مقاوم سپس براساس بودجه
  .خطر اقدام نماید

در مواردي که امکان انجام بهسازي کلی مناطق : خطرناك مناطقدر و هشدار سریع خطر ایجاد سیستم اعالم  - ج
و مخاطرات موجود جان ) لغزش مانند روستاها یا شهرهاي در معرض خطر زمین(در معرض خطر میسر نباشد 

طرحها نیز این . ساکنین را در معرض خطر قرار دهد، الزم است نسبت به اجراي طرحهاي هشدار سریع اقدام نمود
با توجه به جدید بودن در کشور الزم است بصورت پایلوت در برخی مناطق به اجرا گذاشته شوند و سپس برحسب 

  .مورد در سطوح محلی بکار گرفته شوند
شناختی بعد از انجام مطالعات شناسایی  الزم به ذکر است که این فاز از برنامه کاهش ریسک مخاطرات زمین

گردد و یا در هنگامیکه اطمینان کافی در رابطه با معرضیت ساختگاهی مهم با مخاطرات  خطر و ریسک آغاز می
طبعا با توجه به هزینه باالي این بخش، تامین اعتبار براي اجراي طرحهاي . شناختی به اثبات رسیده باشد زمین

ي و حتی ملی صورت ا بایست با توجه به اعتبارات دستگاههاي مختلف در سطوح محلی، منطقه مرتبط نیز می
  .اي به اختصار شرح داده شده است اجزاي چنین برنامه) 5- 2(در نمودار . گیرد

  
توسعه دانش تخصصی و بهبود آگاهی عمومی از مخاطرات مرتبط با زندگی در مناطق خطرناك از بعد زلزله و مخاطرات  - 6- 7- 2-1

  شناختی مرتبط زمین
شناختی مهمترین رکن کاهش اثرات این سوانح  زمینعدم ساخت و ساز در مناطق مستعد مخاطرات 

رسانی  با اطالع. ترتیب مردم نقش مهمی در کنترل ریسک و کاهش اثرات این سوانح دارند بدین. گردد محسوب می
. شناختی گردید توان تا حدي مانع از توسعه در مناطق خطرناك از دیدگاه مخاطرات زمین عمومی و تخصصی می

کارشناسان و تا عموم مردم، از (هاي مختلف مردم گروهاي را براي  هاي ویژه است برنامهمنظور الزم  بدین
تهیه و ارائه نمود تا با ارتقاي سطح دانش آنان مانع از گسترش شهرها و روستاها در مناطق خطرناك ) سیاستگذاران

اختی صورت گرفته است که از شن رسانی از مخاطرات زمین اقدامات مختلفی تاکنون درخصوص اطالع البته. گردید
این کارگروه در سال . اشاره نمودهاي زمین  کارگروه تخصصی زلزله و لغزش الیهتوان به اقدامات  آن جمله می

هاي آموزشی جهت پیشگیري از انجام فعالیتهاي انسانی که  برنامهتهیه مطالعات "اي را تحت عنوان  روژهپ 1373
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روه بررسی زمین لغزشهاي معاونت آبخیزداري نمود که توسط گتعریف  "شوند باعث وقوع یا تشدید زمین لغزش می
  . منتشر شد 1377 به انجام رسید و نتایج آن در سال وزارت جهاد سازندگی

مسئوالن . باشد اي می تابعی از میزان شناخت از وضعیت خطر در سطوح محلی تا منطقهنیز رسانی  نحوه اطالع
هاي کلی با هدف آشنا نمودن مردم با مخاطرات زمین شناختی همراه با  با تهیه برنامه توانند اي می ملی تا منطقه

. زلزله و نحوه کنترل اثرات آنها، به رشد آگاهی عمومی براي پرهیز از ساخت و ساز در مناطق خطرناك کمک کنند
در . ات داشته باشدتواند تاثیر زیادي در کاهش ریسک این مخاطر دراین سطوح همچنین آموزشهاي تخصصی می

هاي تنظیم  رسانی تابعی از مخاطرات موجود و شرایط اجتماعی و اقتصادي است و طبعا برنامه سطوح محلی اطالع
بایست مبتنی بر شرایط بومی باشد و لذا انجام این بخش وابسته به شناخت مخاطرات است  شده در این سطوح می

  .که در بخشهاي قبل بدانها اشاره شد
شناختی همراه  ر آموزش، توسعه تحقیقات دانشگاهی در رابطه با موضوعات مرتبط با مخاطرات زمینبعد دیگ
بایست بصورتی هدفمند براساس طرح جامع کاهش ریسک این مخاطرات صورت  این مطالعات می. باشد با زلزله می

نیز دانش تخصصی روز جهان  پذیرند تا ضمن کمک به رفع مشکالت اجرایی، امکان استفاده از فناوریهاي جدید و
نظیر (البته در این راستا الزم است زیرساختهاي مورد نیاز کشور نیز . براي کاهش ریسک این مخاطرات فراهم شود

مخاطرات برپایی سمینارها و ارائه مقاالت حول موضوع با توان  میهمچنین . توسعه یابند) آزمایشگاههاي تحقیقاتی
هاي مورد نظر براي تحقیقات آتی را نیز فراهم  امکان تبادل تجربیات و توسعه زمینه شناختی همراه با زلزله زمین
  .)6- 2نمودار ( هاي کاربردي این علوم نیز توجه الزم مبذول گردد البته الزم است در این سمینارها به جنبه. نمود

  
  ها سایر برنامه  - 7- 7- 2-1

م است در سطوح ملی تا محلی به اجرا گذاشته شوند تا از هاي دیگري نیز الز جز موارد ذکر شده فوق، برنامهب
  :باشند برخی از این موضوعات به شرح زیر می. شناختی همراه با زلزله کاسته شود خسارات ناشی از مخاطرات زمین

اینکه عملیات واکنش اضطراري در مناطقی که در معرض مخاطرات توجه به  با : برنامه پاسخ اضطراري: الف
بایست آمادگی الزم در  ختی ناشی از زلزله قرار دارند با عملیات عادي امداد و نجات متفاوت است، لذا میشنا زمین

نظیر (بعنوان نمونه سقوط بلوکهاي عظیم سنگی . اي براي این منظور وجود داشته باشد سطوح محلی تا منطقه
تواند منجر به انسداد راهها گردد که  میها  بر روي جاده) کجور دیده شد –آنچه در زلزله منجیل و فیروزآباد 

بنابراین الزم است برحسب نوع مخاطرات احتمالی برنامه الزم براي تامین . بازگشایی آن نیاز به تجهیزات ویژه دارد
  . دیدگان فراهم شود بینی شود تا امکان ارائه خدمات به موقع به آسیب نیازمندیهاي زمان بحران پیش

با شناخت مناطق خطرناك، امکان استفاده از ابزارهاي مدیریتی براي کاهش : و تنبیهی هاي تشویقی برنامه - ب
توان با تغییر نرخ بیمه براي مناطق مختلف،  بعنوان نمونه می. شناختی فراهم خواهد شد ریسک مخاطرات زمین

و مخاطرات مرتبط با امکان کاهش رشد ساخت و ساز در مناطق خطرناك را فراهم نمود و یا در صورت وقوع زلزله 
همچنین تغییر نرخ مالیات و یا ارائه یارانه براي جابجایی مناطق در . دیدگان را جبران کرد آن خسارات آسیب

  . گردند معرض آسیب از دیگر ابزارهاي مدیریتی کنترل و کاهش ریسک مخاطرات زمین شناختی محسوب می
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  کاهش مخاطرات زمین شناختی و اثرات ژئوتکنیکی مرتبط با زلزلهه شرح خدمات برنامتدوین طرح جامع و ): 1- 2(نمودار 
  در کشور شناختی و اثرات ژئوتکنیکی همراه با زلزله مخاطرات زمینشناخت اجزاي طرح با بررسی  -  اهداف

  براي استفاده در طرحهاي جامع و تفصیلیزلزله همراه با مخاطرات نحوه مطالعه و تاثیر مشخص ساختن  - 
 اي تا محلی ح خدمات براي مطالعات الزم در سطوح منطقهتهیه شر - 

 شرکتهاي مشاور، دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی  نهاد اجرایی
 میلیون تومان 120 هزینه تقریبی 

شناختی ناشی از آن  در حال حاضر در طرحهاي جامع و تفصیلی توجه جدي به خطر زلزله و مخاطرات زمین وضعیت موجود 
شناختی و اثرات  مخاطرات زمینتوجه به دم ع. اند د و این موارد تنها بصورت موردي مطالعه شدهشو مبذول نمی

و  گیري چالش جدي در کمبود اطالعات و در نتیجه تصمیمشده است تا ژئوتکنیکی مرتبط با زلزله باعث 
 .منطقه اي بوجود آید- در توسعه شهريریزي  برنامه

 ماه 12 اجرایی  طول دوره
شناختی همراه با آن و اثرات ساختگاه نشان  بررسیهاي انجام شده در خصوص سطح خطر زلزله و مخاطرات زمین فنیتوجیه 

گیرند که این مساله منشا ایجاد  دهد که این موضوعات چندان در تدوین طرحهاي توسعه مورد توجه قرار نمی می
لذا الزم است که با .  اند ارات و تلفات زلزله بودهدیده از زلزله و بعضا افزایش خس مشکالت زیادي در مناطق آسیب

روستایی مبتنی بر -اي تا محلی، امکان تدوین طرحهاي توسعه شهري بررسی این مخاطرات در سطوح منطقه
 . شناختی فراهم شود سطح خطر زلزله و مخاطرات زمین

  افراد متخصص و مسئول از سازمانهاي ذیربط ورودي پروژه
ریزش، روانگرایی، فرونشست، گسلش  لغزش، سنگ مربوط به اثرات ساختگاه، زمینمی و نوشتاري کلیه اطالعات رقو

 ...سطحی و 
 و شرح خدمات مرتبط با آن شناختی و اثرات ژئوتکنیکی زلزله مخاطرات زمینخطر زلزله، کاهش طرح جامع  خروجی  پروژه
  اي با توجه به شرایط کشور زلزله در سطوح محلی تا منطقه شناخت مخاطرات و اثرات ژئوتکنیکی مرتبط با -  اجزاء پروژه

  بررسی راهکارهاي مطالعه و روشهاي ملحوظ نمودن این مخاطرات در طرحهاي جامع و تفصیلی - 
 اي اي مبتنی بر شرایط بومی و منطقه تدوین شرح خدمات مطالعات در سطوح محلی تا منطقه - 

هاي زمین معاونت  ر، سازمان مدیریت بحران کشور،  کارگروه زلزله و لغزش الیهسازمان زمین شناسی کشو نظارت و ارزیابی
 ریزي و نظارت راهبردي رییس جمهور، معاونت معماري و شهرسازي وزارت مسکن برنامه

ط تدوین طرح جامع و شرح خدمات مرتبط با آن بصورت کاربردي و منطبق با شراینکته مهم در استمرار پروژه  استمرار پروژه
همچنین الزم است که . باشد که قابلیت اجرا توسط مجموعه مشاورین و نهادهاي اجرایی را داشته باشد بومی می

اي و  این طرحها بصورت قانونی توسط دولت ابالغ شوند و نظارت الزم در اجراي آنها توسط سازمانهاي منطقه
 .استانی صورت گیرد

  سه ماهه چهارم  ماهه سوم سه  ماهه دوم سه  ماهه اولسه   زمان/ اجزا  زمان بندي طرح
تعیین مخاطرات همراه با 
زلزله و اثرات ژئوتکنیکی 
  ناشی از اثرات ساختگاه

        

بررسی راهکارهاي مطالعه 
و ملحوظ نمودن نتایج در 
  طرحهاي جامع و تفصیلی

        

تدوین شرح خدمات و 
برنامه اجرایی مبتنی بر 

  اي شرایط بومی و منطقه

        



   ارزیابی مدیریت بحران در سطح محلی و ارائه راهکارهاي اجرایی پروژه 

72                                                                                     شناسی و مهندسی زلزله المللی زلزله پژوهشگاه بین      

  اطرات زمین شناختی  ناشی از آنمخزلزله و تاسیس مرکز مدیریت کاهش ریسک ): 2- 2(ودار نم

 

و ملحوظ نمودن خطر  هماهنگ کردن اقدامات کلیه سازمانها و نهادهاي مختلف مرتبط با موضوع در رابطه با مطالعه اهداف
 اي نطقهم - ژئوتکنیکی در طرحهاي توسعه شهرياثرات تی و شناخ زلزله، مخاطرات زمین

المللی  بینشناسی، پژوهشگاه  سازمان مدیریت بحران کشور با مشارکت سازمانهاي مرتبط نظیر سازمان زمین نهاد اجرایی
 ...، پژوهشکده سوانح طبیعی و و مهندسی زلزله شناسی زلزله

  میلیون تومان 280: هزینه فضا و امکانات مورد نیاز براي ایجاد مرکز در سازمان مدیریت بحران هزینه تقریبی 
 میلیون تومان 48ساالنه  :هزینه پرسنلی

شوند و  شناختی همراه با زلزله بصورت ناهماهنگ توسط مراکز مختلفی مطالعه می در حال حاضر مخاطرات زمین وضعیت موجود 
ریزي، در سطوح  شود اطالعات مورد نیاز براي برنامه گیرد که باعث می کاریهاي زیادي در این راستا صورت می موازي

از طرفی دستگاهی بعنوان متولی سفارش انجام این مطالعات وجود ندارد تا انجام تحقیقات  .مختلف پراکنده باشند
 .مرتبط را هماهنگ و پشتیبانی نماید

 براي راه اندازي مرکز ماه 18 طول دوره
همچنین با ایجاد این مرکز بانکهاي . آورد فراهم میرا این مرکز امکان هدایت فعالیتها و تعیین وظایف هر دستگاه  توجیه فنی

هاي  تواند حوزه همچنین این مرکز می. آوري و مورد استفاده قرار گیرند توانند در سطوح مختلف جمع اطالعاتی الزم می
ایت مورد نیاز براي انجام کارهاي تحقیقاتی را براي دانشگاهها و مراکز پژوهشی مشخص نماید و از این تحقیقات حم

 .مالی و تسهیالتی به عمل آورد
  افراد متخصص و مسئول از سازمانهاي ذیربط  -  ورودي پروژه

  فضا و امکانات مورد نیاز براي تهیه بانکهاي اطالعاتی و نرم افزارهاي تخصصی مرتبط - 
 اطالعات رقومی و نوشتاري - 

  نهادهاي مختلف مرتبط با موضوع و هماهنگی بین کلیه سازمانهازیرساختهاي الزم براي  -  خروجی  پروژه
  بانکهاي اطالعاتی یکپارچه - 
 هاي تخصصی براي اجراي طرحهاي مطالعاتی و تحقیقاتی برنامه - 

  قانونی ضوابطهاي اجرایی و  نامه نیازها و آیین سازي پیش آماده -  اجزاء پروژه
  هاي الزم اندازي مرکز و انجام هماهنگی احداث و راه - 
 )نظیر مشاوران عالی(مرکز با امکانات و نیروهاي تخصصی الزم توانمندسازي  - 

 ریزي و نظارت راهبردي رییس جمهور، سازمان بازرسی کل کشور هاي زمین، معاونت برنامه کارگروه زلزله و لغزش الیه و ارزیابی نظارت

کشور، تخصیص بودجه ساالنه و پیگیري  استمرار فعالیت این مرکز بستگی به جلب مشارکت سازمانهاي ذیربط در استمرار پروژه
 .عملکرد آن توسط سازمان مدیریت بحران دارد

  شش ماهه سوم  ماهه دوم شش  ماهه اول شش  زمان/ اجزا  بندي طرح جدول زمان
نیازها و  سازي پیش آماده
هاي اجرایی و  نامه آیین
  قانونی ضوابط

      

 مرکزاندازي  و راه احداث 
اي ه سایر هماهنگی وانجام
  الزم

      

توانمندسازي مرکز با 
امکانات و نیروهاي 

  تخصصی الزم
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  ي مورد نیاز براي طرح جامع کاهش ریسک مخاطرات ها نامه تدوین و نظارت بر اجراي قوانین و آیین) 3- 2(نمودار 

 
 

تبط با زلزله مبتنی تدوین، تصویب و ابالغ ضوابط و دستورالعملهاي اجرایی طرح جامع کاهش ریسک مخاطرات مر -  اهداف
 بر شرایط بومی و نیز مسائل اجتماعی و اقتصادي در کنار مسائل فنی

 نظارت بر اجراي صحیح این قوانین ریزي براي  برنامه - 
وزارت مسکن سازمان شهرداریها و دهداریها، واحدهاي تابعه سازمان زمین شناسی کشور و دیگر دستگاههاي پژوهشی،  نهاد اجرایی

 استانداریها و  شهرداریها، و شهرسازي
میلیون تومان و در سطح محلی براي انعکاس در  120اي براي هر خطر  مطالعه و تدوین قوانین در سطح منطقه هزینه تقریبی 

متناسب با سطح عملکرد در بودجه ساالنه : ؛ هزینه اجرا و نظارتبراي هر شهر میلیون تومان 80طرحهاي جامع حدود 
 .بینی شود انداریها پیششهرداریها و است

براي ممنوعیت ساخت و  ، تفصیلی و هاديدر حال حاضر قوانین و ضوابط روشنی به منظور استفاده در طرحهاي جامع وضعیت موجود 
 .شناختی مرتبط با زلزله وجود ندارد ساز در مناطق خطرناك و یا رعایت حریم گسلها و سایر مخاطرات زمین

 ماه 24 طول دوره
نیاز به تدوین قوانین منطبق با شرایط بومی و مسائل اقتصادي و اجتماعی متعددي کاهش ریسک  هاي اجراي برنامه فنی توجیه

لذا قوانین و . شودنبه ایجاد نارضایتی در مردم منطقه و عدم تمایل مالکین براي اجراي ضوابط  دارد تا اجراي آن منجر
ورت موردي بر حسب وضعیت مخاطرات موجود و نیز شرایط فرهنگی بایست بص میهاي محلی، ضوابط اجرایی درحوزه

 . و اجتماعی آن منطقه تهیه گردند تا قابل اجرا باشند
  تجارب جهانی از مستندات قانونی مرتبط با نحوه توسعه منطبق با مخاطرات  -  ورودي پروژه

  اعی و اقتصاديهاي بومی و محلی از وضعیت فرهنگی و اجتم اطالعات فنی و همچنین داده - 
 هادي تفصیلی و  طرحهاي جامع،الزم در سایر اطالعات شناختی و  متخصصین آشنا به قوانین، مخاطرات زمین - 

  طرح جامع کاهش ریسک مخاطرات مرتبط با زلزله هاي اجرایی مربوط به  نامه قوانین و آیین -  خروجی  پروژه
 راهکارهاي ارتقاي مشارکت مردم در اجراي طرحها- 

  بررسی تجارب جهانی و قوانین مرتبط با توسعه در مجاورت مناطق خطرناك -  جزاء پروژها
  تدوین قوانین و دستورالعملها مبتنی بر شرایط اجتماعی و فنی - 
 بررسی راهکارهاي ترغیب مردم به مشارکت در اجراي طرح و روشهاي جبران خسارات احتمالی  - 
 ریزي براي نظارت بر اجرا برنامه - 

مسئولیت نظارت عالی بر اجراي طرح را بر عهده  )هاي زمین کارگروه زلزله و لغزش الیه(  سازمان مدیریت بحران کشور ارت و ارزیابینظ
 .اي و شهرستانی موظفند تا بر نحوه تدوین و اجراي این مصوبات نظارت کنند دارد و سایر دفاتر منطقه

اده شده در این طرح منوط به تدوین ضمانت اجرایی و نظارت دقیق و سختگیرانه است اجراي قوانین و ضوابط توسعه د استمرار پروژه
 .تواند استمرار پروژه را تضمین نماید که در صورت اجرا می

  ماهه چهارم 6  ماهه سوم 6  ماهه دوم 6  ماهه اول 6  زمان/ اجزا  جدول زمان بندي طرح
بررسی تجارب جهانی و قوانین مرتبط با توسعه 

  اورت مناطق خطرناكدر مج
        

تدوین قوانین و دستورالعملهاي الزم مبتنی بر 
  شرایط اجتماعی و فنی

        

بررسی راهکارهاي ترغیب مردم به مشارکت در 
  اجراي طرح و روشهاي جبران خسارات احتمالی

        

          ریزي براي نظارت بر اجرا برنامه
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بندي ژئوتکنیک  هاي ریزپهنه شناختی و تهیه نقشه ایط ساختگاه و مخاطرات زمینتشکیل بانکهاي اطالعاتی شر): 4- 2(نمودار 
  اي لرزه

 

از  تشکیل بانکهاي اطالعاتیشناختی مرتبط با زلزله و  ها از مخاطرات زمین آوري داده انجام مطالعات میدانی و جمع -  اهداف
  شرایط ساختگاه

 مقیاس مناسب اي با منطقه – ریزي توسعه شهري برنامهاستفاده در  اياي بر لرزه بندي ژئوتکنیک ریزپهنه هاي تهیه نقشه - 
 شرکتهاي مشاور و سازمانهاي تخصصی ذیربط نهاد اجرایی

 از محل اعتبارات استانی و شهرستانی میلیون تومان به ازاي هر کیلومتر مربع 5 هزینه تقریبی 
باشند و اطالعات  اي می بندي ژئوتکنیک لرزه کشور داراي نقشه ریزپهنهدر حال حاضر تنها تعداد معدودي از شهرهاي  وضعیت موجود 

همچنین این . شناختی و شرایط ساختگاه نیز در اغلب مناطق چندان مدون نیست مرتبط با خطر زلزله، مخاطرات زمین
 .گیرند اي معموال مورد استفاده قرار نمی اطالعات در طرحهاي توسعه شهري و منطقه

 ر سالچها طول دوره
در این راستا توسعه . شناختی و اثرات ژئوتکنیکی همراه با زلزله میسر نیست توسعه پایدار بدون توجه به مخاطرات زمین توجیه فنی

نیاز تهیه طرحهاي جامع و تفصیلی در اغلب کشورهاي  بندي بعنوان پیش هاي ریزپهنه و تهیه نقشهنکهاي اطالعاتی با
 .بایست در سطوح مختلف در کشور تهیه و مورد استفاده قرار گیرد اشد و میب توسعه یافته مورد توجه می

  اي شناختی و عکسهاي هوایی و ماهواره هاي توپوگرافی و زمین گزارشات و نقشه -  ورودي پروژه
 ...ریزش، روانگرایی، فرونشست، گسلش سطحی و  لغزش، سنگ زمینو سوابق  اطالعات مربوط به اثرات ساختگاه - 
  در سطح محلی هاي انجام شده اطالعات مربوط به پروژهرقومی و سایر  العاتاط - 
 ...).مایکرو ترمور، گمانه و (اطالعات مربوط به مطالعات میدانی  - 

شناختی مرتبط با زلزله به صورت رقومی و قابل استفاده در محیط  بانکهاي اطالعاتی شرایط ساختگاه و مخاطرات زمین خروجی  پروژه
GIS  اي با مقیاس مناسب هاي ریزپهنه بندي ژئوتکنیک لرزه نقشه و 

  اي در مقیاسهاي مختلف بندي لرزه تهیه الگوي طرح تهیه بانکهاي اطالعاتی و ریزپهنه -  اجزاء پروژه
  ها و گزارشات موجود مطالعات دفتري با استفاده از نقشه - 
  کی و ژئوتکنیکیمطالعات میدانی با استفاده از روشهاي مطالعاتی ژئوفیزی - 
 GISتهیه بانکهاي اطالعاتی رقومی براي استفاده در محیط  - 
شناختی  و مخاطرات زمین اثرات ساختگاههاي ریسک با در نظر گرفتن  بندي و نقشه هاي ریزپهنه تهیه نقشه - 
 پذیري کلی و آسیب) ...ریزش، روانگرایی، فرونشست، گسلش سطحی و  لغزش، سنگ زمین(

کارگروه زلزله و لغزش  ، )مرتبط با زلزله شناختی مخاطرات زمینمدیریت کاهش ریسک مرکز ( سازمان مدیریت بحران ابینظارت و ارزی
 ریزي و نظارت راهبردي با مشارکت مراکز تحقیقاتی و مشاوران عالی و معاونت برنامه هاي زمین الیه

با بانک  محققانهمچنین ارتباط کارشناسان و  والعات جدید در آن اطکردن امکان بروز  نکته مهم در استمرار پروژه استمرار پروژه
. برداري نمایند از اطالعات موجود در آن بهره ،طوري که آنان بتوانند ضمن افزودن اطالعات به بانکب اطالعات است

ه مبنا در کنار ها را بعنوان نقش همچنین شهرداریها براي صادر نمودن مجوز ساخت و ساز و توسعه الزم است این نقشه
 .طرحهاي جامع  وتفصیلی مورد استفاده قرار دهند

  سال چهارم  سال سوم  سال دوم  سال اول   زمان/ اجزا  جدول زمان بندي طرح
          بندي هاي ریزپهنه تهیه الگوي تهیه بانکهاي اطالعاتی و نقشه

          ها و گزارشات موجود مطالعات دفتري با استفاده از نقشه
          میدانی با استفاده از روشهاي ژئوفیزیکی و ژئوتکنیکی مطالعات

          GISتهیه بانکهاي اطالعاتی رقومی براي استفاده در محیط 
          هاي ریسک بندي و نقشه هاي ریز پهنه تهیه نقشه



رهاي اجرایی براي اصالح و بهبود نظام مدیریت بحران کشورارائه راهکا     
 

75                                                                                                  ی و مهندسی زلزلهشناس المللی زلزله پژوهشگاه بین   

  )مانیتورینگ(تدوین برنامه و دستورالعملهاي بهسازي، پایدارسازي و رفتارسنجی ): 5- 2(نمودار 

  

  شناختی و اثرات ساختگاهی  بررسی و تدوین الگوهاي بهسازي براي کاهش اثرات زلزله و مخاطرات زمین -  افاهد
   شناختی همراه با زلزله پایش مخاطرات زمینشناخت روشهاي مناسب براي  - 
 ریزي براي اجراي طرحهاي مقابله و رفتارسنجی مبتنی بر شرایط بومی برنامه - 

 ی و پژوهشی مراکز علم نهاد اجرایی

 شناختی در هر یک از اهداف طرح میلیون تومان براي هر یک از مخاطرات زمین 120 هزینه تقریبی 
لغزش  شناختی نظیر زمین در حال حاضر روشهاي پایدارسازي بصورت موردي در رابطه با برخی مخاطرات زمین وضعیت موجود 

عالیتهاي اندکی در خصوص رفتارسنجی گسلها یا مناطق همچنین ف. گیرند ریزش مورد استفاده قرار می یا سنگ
البته در هیچیک از موارد فوق برنامه جامعی که مورد وفاق . شناختی صورت گرفته است مستعد مخاطرات زمین

 . نهادهاي مختلف درگیر با موضوع باشد، تدوین نشده است
 ماه 18 طول دوره
نقش مهمی در کاهش خسارات و تلفات سوانح طبیعی و رفتارسنجی ازي پایدارس بهسازي،هاي  اجراي برنامه توجیه فنی

البته اجراي این روشها با توجه به هزینه باالي آنها، نیاز به . اند دارند که تاکنون در ایران کمتر مورد توجه بوده
رسد تا بهترین  ریزي دقیق و نیز مطالعات جامع دارد که در این راستا انجام این طرح ضروري به نظر می برنامه

 . روشها از نظر اقتصادي و تطابق با شرایط بومی کشور تعیین و اجرا شوند
  مستندات و اطالعات مربوط به طرحهاي مسابه از نقاط مختلف کشور و نیز تجارب بین المللی -  ورودي پروژه

  نیروهاي متخصص و آشنا با موضوع از مراکز علمی و پژوهشی کشور - 
  ستورالعملهاي الزم براي بهسازي، پایدارسازي و پایش مخاطرات زمین شناختید -  خروجی  پروژه

 برنامه اجرایی مبتنی بر نوع مخاطرات و شرایط بومی کشور - 
  مطالعه روشهاي بهسازي و پایدارسازي براي مخاطرات مختلف مبتنی بر تجارب جهانی -  اجزاء پروژه

  خاطرات زمین شناختیمطالعه روشهاي پایش و رفتارسنجی گسلها و م - 
 تطبیق نتایج مطالعات با شرایط بومی مناطق مختلف کشور و تهیه دستورالعملهاي اجرایی - 
 ارائه برنامه الزم مبتنی بر شرایط بومی، اقتصادي و اجتماعی - 

ریها و شهرداریها، کشور با همکاري مشاوران عالی، وزارت راه و ترابري، سازمان دهداسازمان مدیریت بحران  نظارت و ارزیابی
 هاي زمین وزارت مسکن و شهرسازي، کارگروه زلزله و لغزش الیه

ارائه روشهاي کاربردي، قابل استفاده و مبتنی بر شرایط اجتماعی، اقتصادي و نکته مهم در استمرار پروژه  استمرار پروژه
ش تخصصی در این سطوح باشد که قابلیت اجرا در سطوح محلی را با توجه به سطح دان فرهنگی کشور می

 . داشته باشد
  شش ماهه سوم  دوم شش ماهه  اول شش ماهه  زمان/ اجزا  جدول زمانبندي طرح 

مطالعه روشهاي بهسازي و 
  پایدارسازي براي مخاطرات مختلف 

      

مطالعه روشهاي رفتارسنجی 
  گسلها و مخاطرات زمین شناختی

      

تطبیق نتایج مطالعات با شرایط 
ق مختلف کشور و تهیه بومی مناط

  دستورالعملهاي اجرایی

      

ارائه برنامه الزم مبتنی بر شرایط 
  بومی، اقتصادي و اجتماعی
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توسعه دانش تخصصی و بهبود آگاهی عمومی از مخاطرات مرتبط با زندگی در مناطق خطرناك از بعد زلزله و ): 6- 2(نمودار 
  مخاطرات زمین شناختی مرتبط

  

ممانعت از ساخت و ساز و توسعه در مناطق در معرض مخاطرات ناشی از زلزله با ارتقاي  یسک باکاهش ر -  اهداف
  دانش عمومی و دانش تخصصی مسئوالن محلی

 توسعه تحقیقات کاربردي در مراکز دانشگاهی و پژوهشی در رابطه با کاهش اثرات مخاطرات زمین شناختی - 
 زمان صدا و سیما، دانشگاهها و مراکز پژوهشیها، سا شرکتهاي مشاور، رسانه نهاد اجرایی

 ریزي و اجراي طرح بصورت پایلوت میلیون تومان براي برنامه 180 هزینه تقریبی 
در حال حاضر اغلب مسئوالن و ساکنین مناطق در معرض مخاطرات زلزله، از وضعیت خطر در حوزه مسئولیت  وضعیت موجود 

) نظیر شیبها(ترتیب توسعه در مجاورت مناطق خطرناك  و بدین خبر هستند و یا در محل سکونت خود بی
همچنین تحقیقات دانشگاهی نیز کمتر به موضوع روشهاي کاهش ریسک مخاطرات . همچنان ادامه دارد

 . شود شناختی ناشی از زلزله توجه دارد و در نتیجه دانش تخصصی الزم نیز در این مراکز پرورش داده نمی زمین
 ماه 18 طول دوره
کاهش ریسک زلزله بدون مشارکت گسترده مردم و مسئوالن در سطوح محلی میسر نیست و این کار انجام  توجیه فنی

در واقع تا زمانی که مردم متوجه مخاطرات . رسانی مناسبی در این رابطه صورت گیرد شود مگر آنکه اطالع نمی
براي انجام این کار عالوه بر . زمانبر خواهد بودزندگی در مناطق خطرناك نشوند، کاهش ریسک امري پیچیده و 

ریزي مراکز  بایست در برنامه مشارکت مردم و مسئوالن محلی، انجام تحقیقات کاربردي نیز ضروري است که می
 .آموزشی و پژوهشی مورد توجه قرار گیرد

  المللی مستندات و اطالعات مربوط به طرحهاي مشابه داخلی و بین -  ورودي پروژه
  ها و مراکز علمی و پژوهشی کشور مشارکت رسانه - 
  هاي فنی، اجتماعی و فرهنگی نیروهاي متخصص در حوزه - 

  رسانی به مردم و مسئوالن از مخاطرات زندگی در مناطق در معرض خطر زلزله مطالب آموزشی براي اطالع -  خروجی  پروژه
 برنامه اجرایی مبتنی بر انجام طرح در منطقه پایلوت - 

  رسانی و ارتقاي آگاهی عمومی و تخصصی با توجه به تجارب سایر کشورها مطالعه روشهاي اطالع -  اء پروژهاجز
  تدوین برنامه آموزشی در سطوح مختلف - 
 اجراي برنامه در منطقه پایلوت - 
 اصالح برنامه و ارائه طرح آموزشی متناسب با شرایط بومی  - 

 هاي تخصصی آموزش همگانی و آموزش صدا و سیما کشور با همکاري کارگروهسازمان مدیریت بحران  نظارت و ارزیابی
ارائه روشهاي منطبق با شرایط بومی و مشخصات اجتماعی و فرهنگی بصورت کاربردي مهمترین رکن استمرار  استمرار پروژه

 . گردد این برنامه محسوب می
  ش ماهه سومش  دوم شش ماهه  اول شش ماهه  زمان/ اجزا  جدول زمانبندي طرح 

رسانی و  مطالعه روشهاي اطالع
  ارتقاي آگاهی عمومی و تخصصی 

      

تدوین برنامه آموزشی در سطوح 
  مختلف

      

        اجراي برنامه در منطقه پایلوت
اصالح برنامه و ارائه طرح آموزشی 

  متناسب با شرایط بومی
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  پذیري مستحدثات کاهش آسیب -2- 2
مهمترین عامل ایجاد خسارات و تلفات ناشی از زلزله در نواحی شهري و روستایی کشور وجود ساختمانها و 

اقدامات زیادي در ایران تاکنون براي بهبود وضعیت ساخت و ساز و . باشد پذیر در برابر زلزله می آسیب زیرساختهاي
پذیري در  ختها صورت گرفته است لیکن با این وجود وضعیت کشور در بعد آسیبها و زیرسا سازي سازه نیز مقاوم
پذیریها در گزارش فعالیت سوم  مهمترین دالیل این آسیب. هاي متوسط تا بزرگ چندان مطلوب نیست مقابل زلزله

وج، بم و هاي منجیل، آ پذیري مستحدثات در زلزله این پروژه به تفصیل تشریح گردید و اثرات ناشی از آسیب
در این قسمت برخی تجارب جهانی در . سیالخور نیز در گزارش فعالیت چهارم این طرح مورد توجه قرار گرفت

گردند و با مقایسه آنها بر شرایط ایران، راهبردها و راهکارهاي  پذیري معرفی می حوزه پیشگیري و کاهش آسیب
  .الزم براي بهبود وضعیت موجود در ایران ارائه خواهد شد

 

مرور تجارب موفق جهانی در زمینه کاهش آسیب پذیري مستحدثات - 1- 2- 2  
  تجربه آمریکا در مدیریت کاهش آسیب پذیري - 1-1- 2-2

هاي  شود و زلزله خیز جهان محسوب می ایالت کالیفرنیا در کشور آمریکا یکی از مهمترین مناطق لرزه
توان گفت  می. ثبت شده است) 3/8تا  3/6اي بین با بزرگ( 1994تا  1769هاي  متعددي در این ایالت در سال

سال یک زلزله با بزرگاي متوسط تا شدید در این محدوده رخ داده است که  4/5که به طور متوسط هر 
در سال ) (Northridgeو نورتریج  1989در سال ) Loma Prieta(هاي مخرب لوماپریتا  جدیدترین موارد زلزله

میلیارد دالر  100نفر و وارد آمدن بیش از  100عث کشته شدن بیش از بوده است که مجموعاً با 1994
به منظور . خسارت گردیدند، هرچند محلهاي تراکم جمعیتی با گسل مسبب زلزله فاصله قابل توجهی داشت

کاهش اثرات زلزله در این منطقه اقدامات متعددي توسط مسئولین و محققین این ایالت انجام شده است که 
سازي  پذیري و ایمن هاي کاهش آسیب این اقدامات را از جمله اولین فعالیتها در زمینه تدوین برنامهتوان  می

در واقع در این منطقه با رخداد هر زلزله  .(Kersten, 2000)در برابر خطرات ناشی از زلزله محسوب نمود 
ي رفع مشکالت مربوطه توسط گردید و اقداماتی در راستا هاي خطرات ناشی از زلزله آشکار می برخی جنبه

  :رسید که برخی موارد به شرح زیر هستند مسئوالن محلی به انجام می
هاي  توجه همگان را به ارتقاي کیفیت ساختمان) Long Beach(النگ بیچ  1933زلزله سال  -

عمومی مثل مدارس جلب کرد و در نتیجه نقطه عطفی در زمینه کاهش خطرات زلزله در زمینه 
 گردد؛ ي عمومی محسوب میساخت بناها

همه توجهات را به اهمیت ایمنی  (San Fernando Valley)زلزله سان فرناندو  1971زلزله سال  -
 سازي این تاسیسات را آشکار نمود؛ ها و سدها جلب کرد و بیش از پیش لزوم مقاوم بیمارستان

ین و تدوین موجب ارتقاي قوان (Gilroy/Hollister)هالیستر /گیلروي 1979زلزله سال  -
هاي کلی به منظور کاهش ریسک، افزایش آگاهی و بینش مردم براي آمادگی در برابر  سیاست
هاي  هاي مصالح بنایی غیرمسلح، مهار فونداسیون توجه بیشتر به خطر ساختمان. زلزله شد
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 و اصالح ایمنی شیرهاي گاز از دیگر موارد آموزنده این زلزله (Mobile Homes)هاي سیار  خانه
 شود؛ محسوب می

دیگري از اصالحات  اي بعنوان منشا تدوین مرحله (Morgan Hill)هیل  مورگان 1984زلزله سال  -
ها و مدارس خصوصی و دولتی محسوب  ویژه در ساختمان براي کاهش خطرپذیري زلزله به

 محافظت شوند؛  گردد که الزم است در مقابل زلزله می
سازي به منظور افزایش  هاي مقاوم که اهمیت اجراي پروژه لوماپریتا نشان داد 1989زلزله سال  -

 باشد؛ ها تا چه حد باال می ایمنی پل
هاي  هاي الزم براي اصالح ساختمان زمینه 1994سال   (Northridge)در زلزله نورتریج -

هاي آینده فراهم شد و به منظور  ها در زلزله پذیر، براي جلوگیري از تخریب این ساختمان آسیب
  .عواقب بعدي، بیمه سراسري زلزله اجرا شد کاهش

اولین اقدام دولت محلی به منظور مقابله با اثرات ناشی از زلزله، اصالح استانداردهاي مربوط به 
بعنوان مثال در این رابطه در سال . به اجرا گذاشته شد 1933تا  1925هاي  سازي بود که در سال ساختمان

ها مورد بازبینی و تأکید قرار گرفت و نظارت مهندسان داراي  و زلزله بر سازه، اعمال بارگذاري جانبی باد 1926
 5/1بیچ، که حدود  با رویداد زلزله النگ 1933ر سال د. ها الزامی شد صالحیت بر طراحی و اجراي ساختمان

ریب و مدرسه کامالً تخ 70میلیارد دالر امروزي خسارت به بار آورد، اکثر مدارس خسارات دیدند و حدود 
مدرسه نیز غیرایمن تشخیص داده شده و تعطیل  41). 15-2 شکل(مدرسه دچارخسارات شدید شدند  120
نفر در این زلزله  115خوشبختانه چون زمان وقوع زلزله مقارن با تعطیالت مدارس بود در کل حدود . شدند

فکر بهبود کیفیت ساخت مدارس  این زلزله شوکی را در مردم و مقامات دولتی ایجاد نمود تا به. کشته شدند
  .باشند

  
  )دبیرستان جفرسون(دیده از زلزله النگ بیچ  اي از مدارس آسیب نمونه: )15-2(شکل 
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با توجه به اثرات این زلزله و نیز رویدادهاي بعدي که در قسمت فوق بدانها اشاره شد، اقدامات زیادي در 
از و کاهش خطرپذیري صورت گرفته است بطوریکه تا دولت محلی کالیفرنیا براي بهبود وضعیت ساخت و س

اولیه، مدارك مربوط به مکانیابی براي توسعه و مواردي از   ، طرح نویس پیش 190حدود  1975قبل از سال 
مطابق گزارش سازمان (البته نظر به خطر باالي زلزله در این منطقه . این دست به صورت قانون درآمد

سال  30آمریکا احتمال وقوع یک زلزله بزرگ در مناطق شهري کالیفرنیا در شناسی  برداري و زمین نقشه
هاي گذشته، الزم بود در یک بازه  هاي ناشی از زلزله و نیز با توجه به تلفات و آسیب) درصد است 90آینده 

بدین منظور در سال . شود زمانی کوتاه و مشخص، پیشرفت سریعی در اقدامات کاهش خطرات زلزله انجام 
ترین متخصصان به همراه  نفر از بهترین و مجرب 17اي تحت عنوان کمیته راهبردي متشکل از  کمیته 1975

هاي  گذاري تشکیل شد تا ضمن تصویب برنامهتعدادي از مقامات دولتی و نمایندگان مجلس سنا و قانون
هاي محلی به  ایالتی و تشکلگذاران  مورد نیاز براي کاهش خطرپذیري؛ مشاوره الزم را به دولت محلی، قانون

کاري کمیته فعالیت. سازي محیط زندگی ارائه نماید منظور تدوین برنامه کاهش خطرات ناشی از زلزله و ایمن
 :گرفت هاي تدوین شده زیر صورت می راهبردي تا پایان قرن در قالب برنامه

  ارائه پیشنهادات، بررسی طرحها یا توصیه جهت انجام اقدامات مرتبط؛ -
 هاي مرتبط؛  ریزي الزم براي انجام اقدامات خاص در حوزه رنامهب -
 هایی براي استفاده از نظرات و تخصصهاي افراد غیر عضو؛ تشکیل زیرکمیته -
 ریزي براي تامین اعتبارت مورد نیاز؛ برنامه -
 .هاي الزم و یا تکمیل آنها ها و برنامه تدوین سیاست -

مدت تا بلندمدت این کمیته براي کاهش خطرپذیري  لی کوتاهها در قالب سیاستهاي ک انجام این برنامه
  :به شرح زیر زیر استوار بود

هاي کالیفرنیا و حومه  سازي ساختمان هاي کلی و اثرگذار در طراحی، ساخت و مقاوم ارتقاي سیاست •
  آن؛

و  شناسی پیشرفت مستمر در زمینه آموزش و آمادگی در برابر زلزله، توسعه علوم مرتبط با زلزله •
 لرزه؛ هاي کاهش اثرات ویرانگر زمین تکنیک

سازماندهی براي پاسخ موثر به اثرات زلزله در مواقع اضطراري، افزایش توان مردم و توسعه  •
 .هاي اقتصادي براي کاهش صدمات و خسارات زلزله مکانیزم

شرح زیر ارائه  توان به هاي زمانی مختلف را می مهمترین اقدامات انجام شده توسط این کمیته در بازه
  :نمود
در دومین نشستی که کمیته راهبردي : 1978تا  1975ساله از  3اقدامات انجام شده در برنامه  -الف

ها، برنامه  برگزار نمود، پنج کارگروه اصلی عملیات نوسازي و بهسازي، عملکرد بیمارستان 1975در سال 
خت و ساز در مناطق پرخطر تشکیل شد که هاي اصلی و مهم، و سا جامع کاربري زمین، مطالعات زلزله
اولین گزارش  1976این کمیته در سال . هاي مرتبط را برعهده داشتند وظیفه تحقیقات تخصصی در زمینه
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خود درباره ارزش افزوده طراحی مقاوم در برابر زلزله و میزان حفاظت از مردم به ازاي هر دالر هزینه ساخت 
گزارش براساس کارهاي تحقیقاتی و آزمایشگاهی که در دانشگاه کالیفرنیا و با این . و ساز مقاوم را منتشر کرد

احداث شده بودند، ارائه  1933هایی که تا سال  سازي ساختمان تاکید بر اولویت بازسازي ساختمان یا مقاوم
  .گزارش دیگر این کمیته نیز در مورد افزایش ایمنی سدها و شبکه گازکشی تهیه گردید. شد
هیچ  1979- 80در بودجه سال  :1980تا  1979هاي  هاي افزایش ایمنی در برابر زلزله در سال تسیاس - ب

در زمان انجام مذاکرات جهت تخصیص بودجه براي کمیته، . اعتباري براي این کمیته در نظر گرفته نشده بود
روي داد که بیش  6/6رگايبا بز) Imperial Valley(و زلزله دره امپریال ) Gilroy(نزدیک گیلروي  1979زلزله 

هاي زلزله دره امپریال  تحقیقات و بررسی. اي زیادي را به همراه داشت هاي سازه نفر زخمی و خسارت 100از 
لذا این کمیته در آن سال اهداف و . پذیر بودند هاي حیاتی بسیار آسیب توسط این کمیته نشان داد که شریان

  :کالیفرنیا در یک دستورالعمل با موضوعات زیر منتشر کردپذیري  هاي خود را جهت کاهش آسیب سیاست
 هاي زمین؛ ریزي و مدیریت تنظیم کاربري برنامه -
 ها؛ بهبود کیفیت طراحی و ساخت ساختمان -
 هاي حیاتی مربوط به برق، آب، گاز و تلفن؛ پذیري تجهیزات حساس و شریان کاهش آسیب -
 هاي پرخطر؛ انجام تمهیدات کاهش ریسک در ساختمان -
 توسعه آمادگی و توانایی پاسخ و سازماندهی در برابر زلزله؛ -
 ریزي براي بازسازي و بازتوانی پس از زلزله؛ برنامه -
 گسترش علوم زلزله از طریق آموزش و تربیت؛ -
 گذاري جهت کاهش خطرات زلزله؛ تشویق سرمایه -
 .پذیري انجام مطالعات در رابطه با وقوع زلزله و کاهش آسیب -
گیرانه  هاي سخت نتایج سیاست): 1982تا  1981(هاي متحرك  مدارس خصوصی و خانه ساخت و ساز - ج

اتخاذ گردیده بود پس مدتی با حفظ ) Long Beach(ساخت و ساز مدارس عمومی که بعد از زلزله النگ بیچ 
هاي اطراف آنها  هاي بعدي مشخص شد در حالی که ساختمان سالمت ساختمان این مدارس در زلزله

گروهی از سوي کمیته راهبردي کاهش خطر زلزله مأمور  1981در سال . فراوانی دیده بودند خسارات
این کمیته بعدها گزارشی ارائه نمود که به رغم مدارس . اي مدارس خصوصی شدند رسیدگی به وضعیت سازه

برابر زلزله را  اي براي مدارس خصوصی وجود ندارد و بسیاري از آنها حداقل ایمنی در نامه دولتی، هیچ آیین
ضمناً مقرر . ندارند که این امر باعث شد که مجلس استاندارد هماهنگ مدارس خصوصی را نیز تهیه نماید

چنین فراهم آوردن امکان  هاي متحرك از طریق اتصال مناسب به زمین و هم سازي ساختمان گردید ایمن
  .مهاربندي مناسب براي آنها، تأمین گردد

هاي خاص  در این سالها ساختمان ):1987تا  1983هاي  سال(منی در برابر زلزله هاي ای رشد سیاست - د
 200بیش از  1983در سال ) Coalinga(درزلزله کالینگا . و مصالح بنایی غیرمسلح مورد توجه قرار گرفتند

ل خطوط لوله انتقا. میلیون دالري ایجاد شد 31خانمان شدند و خسارت  نفر بی 1000نفر زخمی و حدود 
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ها نیاز به  شد قطع گردید و حدود دو سوم ساختمان نفت این ایالت که از منابع اصلی درآمد شهر محسوب می
این کمیته ظرف کمتر از یک سال، گزارشی را از تحقیقات خود روي این زلزله براي کاهش . بازسازي داشتند
  :هاي آتی حاوي عناوین کلی زیر ارایه نمود ریسک زلزله

 شناسی در زلزله؛ شناسی و زمین هاي زلزله به جنبه تر توجه عمیق -
 تأثیرات واکنش سریع در کاهش تلفات و خسارات؛ -
 .ها ها و مراحل مورد نیاز براي بازسازي طوالنی مدت ساختمان برنامه -

ساعت بعد  36شهر مکزیکوسیتی را لرزاند و حدود  1/8اي با بزرگاي  زلزله 1985همچنین در سال 
هزار نفر جان باختند و  10شوك دیگري به شهر وارد آورد که در طی آن حدود  5/7زرگاي اي به ب لرزه پس

تخریب بسیاري . میلیارد دالر بود 4برآورد خسارت پایتخت مکزیک حدود . هزار خانه تخریب شد 100حدود 
با . ن دادهاي شدید نشا ها را در زلزله پذیري این ساختمان هاي مدرن در این زلزله، آسیب از ساختمان

اي را براي کاهش  هایی که از این زلزله گرفته شد مسئول کمیته راهبردي کاهش خطرات زلزله، برنامه درس
بایست طراحان و سازندگان  هاي بنایی غیرمسلح تعریف کرد که در آن مواردي که می خطرات ساختمان

چنین  هم. م جانبی زلزله، ارائه شده بودساختمان از آن پرهیز کنند همراه با لزوم استفاده از یک سیستم مقاو
هاي بتنی، قطعاً مشکل  ترین مشکالت ساختمان مهم«: هاي دیگر چنین آمده بود در این گزارش در مورد سازه
هاي با کیفیت پایین و طبقه نرم بوده  پذیر و استفاده از بتن هاي بتنی غیر شکل طراحی، شامل استفاده از قاب

  .»است
در ) Loma Prieta(زلزله لوماپریتا ): 1992تا  1987هاي  سال(هاي ایمنی در برابر زلزله  اصالح سیاست - ه

نفر  62رخ داد و حدود  9/6جنوب سانفرانسیسکو و با بزرگاي ) مایلی 60(کیلومتري  97، در 1989سال 
 963که خانه نیز صدمه دیدند  18000خانمان برجاي گذارد و  نفر بی 12000نفر مجروح و  3700کشته، 

هاي گذشته النگ بیچ و سان فرناندو بار دیگر  این زلزله مشابه زلزله. خانه از این تعداد کامالً خراب شده بودند
سازي ساختمانها در برابر زلزله معطوف نمود و بعنوان نقطه عطفی در اصالح و بهبود  توجهات را به ایمن

مله موضوعاتی که پس از این زلزله مورد توجه بیشتر از ج. گردد سیاستهاي ایمنی در برابر زلزله محسوب می
اي و نیز موضوع نظارت  هاي طراحی لرزه نامه کمیته راهبردي و سایر مسئوالن قرار گرفت موضوع اصالح آیین

  . توان مطرح نمود و بازرسی در ساخت و ساز را می
 1992تا  1987ساله  5و اهداف ها  یک ماه قبل از این زلزله کمیته راهبردي کاهش خطرات زلزله برنامه
این گزارش . به روز شده بود 1986را منتشر کرده بود که این گزارش با توجه به آخرین زلزله کالیفرنیا در 

  :شامل هفتاد و دو راهکار از جمله موارد زیر بود
هاي  سازي یا حذف سازه بیست و چهار راهکار در مورد مقاوم: هاي موجود کاهش خطرپذیري سازه •

هاي زیربنایی عمومی شامل  ها، تقویت سازه اي ساختمان سازي اجزاي غیر سازه غیر ایمن، مقاوم
 سدها، شبکه ارتباطی و شبکه حمل و نقل ارائه شده بود؛



رهاي اجرایی براي اصالح و بهبود نظام مدیریت بحران کشورارائه راهکا     
 

83                                                                                                  ی و مهندسی زلزلهشناس المللی زلزله پژوهشگاه بین   

نشانی،  ریزي در پاسخ به زلزله شامل آتش سیزده راهکار در مورد برنامه: ریزي و مدیریت بحران برنامه •
ها و امکانات محلی و خارجی، تخلیه بازماندگان و اسکان موقت  کمک هاي اولیه، استفاده از کمک

ها  هاي غیرایمن و خسارات وارده از زلزله بر ساختمان آنان، جستجو و آواربرداري، ارزیابی محیط
 توصیه شده بود؛

 از جمله اینکه چگونه با. ها بود ده راهکار مربوط به آینده ساخت و ساز ساختمان: هاي آتی برنامه •
هایی مقاوم مطابق استاندارد بسازیم و از  ریزي بهتر و توجه به قوانین کاربري زمین، ساختمان برنامه

 شناسی براي تشویق به طراحی مقاوم در برابر زلزله استفاده نماییم؛ آخرین دستاوردهاي زلزله
هاي مورد نیاز  نه راهکار براي سرعت بخشیدن به بازسازي ارایه شده بود که شامل فعالیت: بازسازي •

 . شد بعد از وقوع زلزله جهت تثبیت موقعیت بازماندگان و بازگرداندن وضعیت به حالت عادي می
ده راهکار که در آنها موضوعاتی درباره چگونگی وقوع زلزله، چگونگی : و اطالعات عمومیآموزش  •

توان براي  قداماتی که میآموزان کالیفرنیایی و همچنین در مورد ا آمادگی در برابر زلزله براي دانش
کاهش خطرات   ها و سازماندهی پذیري و ترغیب اهالی شهر به منظور افزایش فعالیت کاهش آسیب

 .زلزله انجام داد، ارائه شده بود
شش راهکار نیز در مورد توصیه موضوعات تحقیقاتی زلزله از جمله مسائل مربوط به : تحقیقات •

هاي امداد و نجات و علوم وابسته به زلزله  ساختمان و برنامهشناسی و مهندسی  شناسی، زلزله زمین
  .ارائه شده بود

نقشه خطرپذیري کالیفرنیا در سال  ):1996تا  1992هاي  سال(ایمنی سدها، سونامی و زلزله نورتریج  - و
 کمیته راهبردي کاهش خطر زلزله گزارشی در زمینه سونامی. اصالح و سونامی نیز به آن اضافه شد 1991

در . سونامی محلی در کالیفرنیا ایجاد شده است 15تا آن زمان  1812ارائه و در آن بیان نمود که از سال 
ه سان فرناندو در یک روز تعطیل و در زمان خواب  7/6زلزله نورتریج با بزرگاي  1994سال  در نزدیکی در

در . دالر خسارات در پی داشتمیلیارد  20نفر زخمی و حدود  9000نفر کشته، حدود  57مردم رخ داد و 
شده از زلزله نورتریج منتشر شد که  هاي گرفته گزارش دولت درباره کاهش خطرپذیري با درس 1995سال 

  :هاي زیر بود نکته در زمینه 188شامل 
 اي؛ سازي لرزه هاي ایمن اولویت -
 لزوم باال بردن کیفیت ساخت و ساز؛ -
 لرزه؛ اثر زمینها بر  اهمیت کاهش احتمال آسیب دیدن سازه -
 هاي حیاتی؛ بهبود عملکرد شریان -
 تعریف سطح ریسک قابل قبول؛ -
 روشهاي ایجاد انگیزه براي کاهش خطرپذیري؛ -
 تر از علوم مرتبط با زمین جهت کاهش خطرپذیري؛ اهمیت استفاده بیش -
 ریزي شهري و مدیریت خطرپذیري؛ تر از علوم برنامه اهمیت استفاده بیش -
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 هاي ساختمانی؛ نامه وز نمودن آیینر لزوم پیشرفت و به -
 اهمیت حمایت از محققان در زمینه زلزله؛ -
 .هاي کاهش ریسک در سطح ایالتی لزوم ارتقاي برنامه -

تر شدن روند بازسازي شد، بعد از این  با توجه به نبود نقش فعال بیمه در این زلزله که موجب طوالنی
درصد از شهر کالیفرنیا  95حدود  1996گرفت و در سال  زلزله گسترش پوشش بیمه زلزله در دستورکار قرار

  . تحت پوشش زلزله بود
هاي موجود را آشکار  نامه بار دیگر برخی نقاط ضعف آیین 1994همچنین وقوع زلزله نورتریج در سال 

نشان  در واقع این زلزله. هاي داراي طبقه نرم آسیب دیدند یا فروریختند در این زلزله بسیاري از سازه. نمود
هاي باربر جانبی در طبقه اول، مقاومت و سختی این  ها با حداقل سیستم داد که وجود طبقه نرم ساختمان

بعد از این . گردد دهد و باعث خسارات فراوان می طور نامتناسبی به نسبت دیگر طبقات کاهش می  طبقه را به
ر مجاورت گسل کالیفرنیا بودند مورد ساختمان مصالح بنایی غیرمسلحی که د 25500زلزله حدود نیمی از 

  .درصد در حاشیه شهرها یا روستاها بودند 96سازي قرار گرفتند که از این تعداد حدود  مقاوم
 1996سالهاي (سازي  هاي ایمن برنامه کاهش خطرپذیري زلزله در کالیفرنیا و گسترش سیاست -ز

ن کاهش خسارت زلزله منتشر نمود که گزارشی را تحت عنوا 1997کمیته راهبردي در سال ): تاکنون
کاهش   هاي گزاران جهت تعیین اولویت و استراتژي راهنماي مفیدي براي کلیه مدیران اجرایی و قانون

 1995و کوبه ژاپن در سال 1994هاي زلزله نورتریج در سال  ها برگرفته از درس این برنامه. خطرپذیري بود
  :بخش زیر ارائه شده بود 11بود که در 

 شناسی؛ علوم زمین •
 تحقیق و تکنولوژي؛ •
 آموزش و اطالعات؛ •
 اقتصاد؛ •
 کاربري زمین؛ •
 هاي موجود؛ ساختمان •
 سازي جدید؛ ساختمان •
 امکانات و تجهیزات حمل و نقل؛ •
 سازماندهی؛ •
 پاسخ اضطراري؛ •
 .و امداد) احیا(بازتوانی  •

  :گروه به شرح زیر اعالم نمود 4ها را در  این برنامه 1997کمیته در سال 
  اي؛ ارزیابی و برآورد نیازهاي هر ایالت و تأمین نمودن این نیازها براساس تأثیر آنها در ایمنی لرزه -
 شناخت و حفاظت از منابع کاهش خسارات زلزله؛ -
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 اي و لوازم آموزشی؛ فراهم کردن منابع اطالعات لرزه -
یري و خسارات پذ اي براي تضمین کاهش آسیب هاي همکاري در زمینه ایمنی لرزه تشکیل گروه -

 .هاي طوالنی زلزله در زمان
هاي تجاري و عمومی براي  کارهایی به منظور استفاده از بخش این کمیته راه 1998همچنین در سال 
ها و اهداف  گزارش دیگري با اولویت 1999ها قبل از وقوع زلزله ارائه کرد و در سال  کاهش خطرات و آسیب

  :ایه نمود که کلیات آن به شرح زیر استسازي ار هاي مقاوم جزیی براي پروژه
  هاي دولتی؛ سازي براي ساختمان راهنماهاي مقاوم •
سازي و کنترل ریسک زلزله شامل  ابزارهاي مدیریت کاهش خطرپذیري زلزله به منظور مقاوم •

 ها و ابزارهاي مختلف برحسب سود و زیان؛ روش
 رهاي مدیریت خطر و مقایسه قابلیت آنها؛سازي و ابزا هاي مقاوم مدت در مورد روش  تحقیقات کوتاه •
سازي از ابتدا تا انتها و  هاي مقاوم سازي، شامل کلیه اطالعات و محاسبات روش انتقال اطالعات مقاوم •

 .هاي جدید یا تغییر یافته و ابزارهاي جدید و قدیم روش
  :صورت زیر است توصیه اجرایی تنظیم نمود که به 9در نهایت، کمیته 

  پذیري آنها با قوانین روز؛ تر و آسیب س قدیمیتشخیص مدار -
هاي معماري ایالتی جهت تضمین اجراي کامل  اعطاي مجوز توقف کار به مسئولین بخش -

 استانداردهاي ساخت و ساز؛
هاي معماري ایالتی براي برآورد سریع خسارات  اعطاي مجوز و کارت ویژه به مسئولین بخش -

 ها؛ آسیبزلزله و مدیریت بحران و پوشش دادن 
هاي جانبی در  اجراي کامل استانداردهاي برقی، مکانیکی و تأسیساتی و کلیه سیستم -

 هاي مدارس دولتی نوساز؛ ساختمان
پذیر دارند براي اصالح و  اي غیرقابل قبول و آسیب درخواست از کلیه مدارس که اجزاي غیرسازه -

 ؛2010سازي حداکثر تا سال  ایمن
 الزم در مدارس هر ناحیه؛هاي تعمیرات  اجراي برنامه -
هاي ایالتی در یک محدوده زمانی معلوم از صالحیت دفاتر محلی  ارزیابی مسئولین معماري بخش -

 کنند؛  سازي عمومی یا مدارس شرکت خواهند در امر کنترل ساختمان که می
به سازي آنها و انتشار استاندارد ساختمان در کالیفرنیا باتوجه  تقویت مدارس خصوصی و ایمن -

 امکانات دقیق و تکنولوژي روز؛
 .هاي مدارس دولتی مطالعه سود و زیان و انجام مطالعات براي ارزیابی ساخت ساختمان -

همچنین بهبود وضعیت نظارت بر ساخت و ساز یکی دیگر از موضوعاتی بود که در این بازه زمانی 
گردد تا اطمینان  ط ناظر نظارت میدرحال حاضر هر ساختمان چندین بار در طول زمان اجرا توس. تعریف شد

  .شود هاي ساختمانی انجام می نامه هاي مصوب و آیین حاصل شود که ساخت و ساز آن بر مبناي نقشه
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  مرور تجربه اندونزي  - 1-2- 2-2
استرالیا - الجزایر اندونزي در محل تالقی چهار صفحه تکتونیکی اوراسیا، پاسیفیک، فیلیپین و اندو مجمع

(Eurasia, Pacific, Philippines, Indo-Australian) ها و نواحی  قرار دارد و از توپوگرافی متنوعی مثل رشته کوه
لغزش، آتشفشان، سیل و  در این کشور خطرات طبیعی متفاوتی مانند زلزله، زمین. ساحلی پست تشکیل شده است
  . استخیزي  ترین کشورهاي جهان از لحاظ لرزه سونامی وجود دارد و یکی از فعال

توانند براي  توانایی دولت این کشور در حفاظت از مردم در برابر خطرات طبیعی محدود است و لذا مردم نمی
از طرفی دیگر اکثر مردم این کشور به علت عدم آگاهی . شان فقط به خدمات دولت اکتفا کنند محافظت از زندگی

در معرض اثرات نامطلوب این خطرات هستند و باید الزم و ناکافی بودن ظرفیتها براي رویارویی با این حوادث 
همچنین . توانایی و آگاهی خود را در برابر حوادث طبیعی افزایش دهند تا در مقابل این خطرات مصون بمانند

در . شود ها طراحی شده به طور موثر اجرا نمی نامه ملی ساختمان اندونزي که جهت ایمنی ساختمان متأسفانه آیین
گسترش سریع . هاي این کشور در معرض خسارت جدي ناشی از زلزله قرار دارند ي از ساختماننتیجه بسیار

  .اند پذیر باقی مانده تر کرده و بسیاري از شهرها آسیب شهرنشینی در این کشور شرایط را وخیم
که به شدت سواحل دریا در  2004دسامبر  26بار  و سونامی مصیبت 2002سیل عظیم جاکارتا در سال 

این سونامی . ها بود اي براي افزایش عملی توانایی را درنوردید، انگیزه) Nias(و جزیره نیاس ) Aceh(ستان آچه ا
هاي  هاي اقتصادي و اجتماعی از قبیل مدارس، مراکز درمانی و ساختمان هاي مسکونی و زیرساخت ساختمان

ار نفر تلفات بر جاي گذاشت و بر کار و هز 200عمومی و خطوط ارتباطی را در نواحی ساحلی تخریب و بیش از 
  . زندگی بسیاري دیگر از بازماندگان تأثیر گذاشت

پذیري انجام  مهمترین اقداماتی که در سالهاي اخیر در اندونزي براي بهبود وضعیت موجود و کاهش آسیب
  :(UNCRD, 2007-a)باشند  شده است به شرح زیر می

  :در بررسی این مورد مشکالت زیر آشکار شد: در برابر زلزلها ه بررسی دالیل خطرپذیري ساختمان - الف
 باشند؛ ها فاقد مجوز ساخت می بسیاري از ساختمان •
 اند؛ هاي با مجوز نیز ضوابط و استانداردها را رعایت نکرده بسیاري از ساختمان •
 کند؛ ییر میگیرد یا کاربري آنها پس از ساخت تغ طراحی ساختمان با توجه به کاربري الزم صورت نمی •
خصوص در شهرهاي بزرگ، باعث تراکم در  شهرنشینی به سرعت رو به گسترش است و این توسعه به •

 نشینی شده است؛ یافته و گسترش حاشیه نواحی توسعه
 باشد؛ دهی حاشیه نشینی در شهرها می  رشد باالي جمعیت، عامل مهمی در شکل •
پذیري مستحدثات و نیز  ر خصوص کاهش آسیباستاندارد ساختمانی مناسبی د 2002تا اواخر سال  •

 ریزي توسعه شهري وجود نداشت؛ بهبود برنامه
 استانداردها و مقررات ساختمانی در مقایسه با دیگر کشورهاي آسیایی ضعیف و ناقص است؛ •
اجراي استانداردها و مقررات ساختمانی بستگی به عوامل مختلفی از قبیل آشنایی با مقررات ملی  •

این بررسی نشان . بیین قوانین در سطح محلی، تعهد مهندسین، معماران و پیمانکاران داردساختمان، ت
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این % 20فقط  اینکهکنند، ضمن  شهرداري مقررات ملی ساختمانی را اجرا می 320از % 70داد فقط 
  .باشد مقررات مربوط به نکات اجرایی ساختمان است و بقیه مربوط به ضوابط معماري و شهرسازي می

  :در این رابطه نیز اقداماتی به شرح زیر صورت گرفته است: اقدامات انجام شده براي کاهش خطرپذیري - ب
هایی در حال اجرا  ها و برنامه ها، پروژه به منظور کاهش اثرات زلزله، فعالیت: تحقیقات و توسعه فناوري - 

از سال . برابر زلزله استهاي مقاوم در  ها طراحی و ساخت سازه ترین این برنامه یکی از مهم. است
و بعد از رخداد دو زلزله آچه و نیاس، تحقیق در رابطه با موضوعات مرتبط با خطر زلزله و  2004

چنین مراکز تحقیقاتی مرتبط با مطالعات  ها و هم کاهش ریسک در بسیاري از مؤسسات و دانشگاه
بندي  هاي ریزپهنه از تهیه نقشهبرخی از این تحقیقات عبارتند . زلزله پیشرفت محسوسی داشته است

هاي  سازه(هاي غیرمهندسی مقاوم در برابر زلزله  سازي سازه خطر زلزله، بررسی نحوه ساخت و مقاوم
هاي چند  هاي مختلف سازه ساخته مقاوم در برابر زلزله، سیستم هاي بتنی پیش ، سازه)بتنی و آجري

الزم به ذکر است که تحقیق و . دي از این قبیلساخته مقاوم در برابر زلزله و موار طبقه بتنی پیش
هاي مقاوم در برابر زلزله بر اساس سیستم ساختاري موجود در دولت، تحت  توسعه در مورد سازه

که تحت نظارت آژانس  )RCHS(پوشش وزارت کار اندونزي بوده و به وسیله مرکز پژوهش اسکان 
حقیق و توسعه ساخت و سازهاي عمومی نیز وظیفه ت. شود است، انجام می (ARD)تحقیق و توسعه 

 .باشد به مرکز پژوهش اسکان محول شده که ضمناً مسئول بخش فناوري و تجهیزات نیز می
اي ساختمان در ساخت و سازهاي عمومی  رعایت استانداردهاي طراحی لرزه: تهیه و اجراي استاندارد - 

کنند؛ زیرا  عمل این ضوابط را رعایت نمی اندرکاران این رشته در بسیار ضروري است، البته اکثر دست
استفاده از این استانداردها به صورت اختیاري است و قانونی براي اجباري نمودن رعایت آنها در 

کمیته مرکز پژوهش اسکان مفاد فنی الزم براي استانداردهاي ساختمانی را . ساخت و ساز وجود ندارد
در  (BSN)الزام قانونی اجرا نیز  بوسیله آژانس ملی استاندارد ست که نحوه ا  ه و این در حالی آماده کرد

آمده   کمیته مرکز پژوهش اسکان در تدوین استانداردها از نتایج تحقیقات بدست. دست بررسی است
هاي قبلی و همچنین استانداردهاي کشورهاي خارجی که با  دیده از زلزله روي ساختمانهاي آسیب

تهیه استاندارد به وسیله گروهی از متخصصین، . کند استفاده می شرایط اندونزي سازگار است،
اي و ادارات رسمی دولتی که مرتبط با تهیه استاندارد  هاي حرفه محققین، اساتید، اعضاي خبره انجمن

بعضی از استانداردهاي تهیه شده توسط کمیته مرکز پژوهش اسکان عبارتند . گیرد هستند صورت می
هاي آجري، و استاندارد  هاي بتنی و فوالدي، استاندارد طراحی ساختمان سازهاز استاندارد طراحی 
شوند و از  استانداردها به وسیله دولت مرکزي و محلی منتشر می. ها در برابر زلزله بارگذاري ساختمان

 .یابند هاي مقاوم در برابر زلزله گسترش میطریق آموزش در جهت ساخت و سازه
ترین راهکارهاي مناسب کاهش ریسک در اندونزي استفاده  یکی از مهم: انتهیه مقررات ملی ساختم - 

 1964نویس مقررات ملی ساختمانی جمهوري اندونزي در سال  پیش. از مقرارت ملی ساختمان است
این . الزم االجرا شد 2002سال  28بعنوان قانون شماره  2002دسامبر  19تنظیم شد و در تاریخ 
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سازي، نقش جامعه،  بیل توابع ساختمان، ملزومات ساختمان، فرایند ساختمانقانون شامل مواردي از ق
هایی که در  به موجب این قانون همه ساختمان. باشد نقش دولت، و نحوه جریمه متخلفان می

در این قانون . شوند ملزم به پیروي از کلیه ضوابط مندرج در آن هستند جمهوري اندونزي ساخته می
هاي  هاي اجراي آن متناسب با امکانات و شرایط دولت رائه شده است که روشموارد و اصول کلی ا
ضمناً بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در قانون ساختمان و خدمات ساخت، . شود محلی اعالم می

بازبینی و توسعه مقررات و استانداردهاي قبلی مرتبط با ساخت و ساز بر عهده دولت و متخصصین 
  .مرتبط گذاشته شده است

  
  بررسی تجربه ترکیه - 1-3- 2-2

نامه اولیه ساختمانی  آیین. باشد در کشور ترکیه نظارت بر ساخت و ساز بر عهده وزارت کار و مسکن می
بازبینی شد ولی صرفاً وجود این  1998و  1976هاي  منتشر شد و در سال 1930زلزله در این کشور در سال 

در واقع مسایل مرتبط با اجراي این استانداردها . ین نکرده استضوابط و قوانین، ایمنی ساخت و ساز را تضم
ترین دالیل  مهم. (Wisner et al, 2004)گردد  ترین مشکالت این بخش محسوب می در طراحی و ساخت از مهم

توان ضعف دانش فنی عوامل اجرایی، نبود آموزش مداوم ضوابط به  عدم اجراي ضوابط در طرح و اجرا را می
ا مهندسین، مشکل تأیید صالحیت دست اندرکاران ساخت و ساز، عدم وجود استانداردهاي معماران ی

ها و  تخصصی و در نهایت فقدان سیستم کنترلی مناسب براي نظارت بر کیفیت طراحی و اجراي ساختمان
ضمن این که هیچ دستورالعملی براي نظارت دقیق و قابل قبول بر . قراردادهاي ساختمانی دانست

نامه ساختمانی در  هاي عدم رعایت آیین همچنین جریمه. ها درهنگام ساخت و ساز وجود ندارد انساختم
شود، که  ها مستهلک می هاي اجتماعی و کاغذبازي، در پیچ و خم اداره ساخت و سازها به علت وجود مخالفت

البته با توجه به این که . شود ها در ساخت و ساز می نامه این خود باعث افزایش تخلف از مفاد مقررات و آیین
افتند، سازندگان با خیالی راحت و بدون شرمندگی از نقض  حوادث مخرب با فاصله زمانی طوالنی اتفاق می
. ورزند و دادن اخطار به آنها نیز چندان ثمربخش نبوده است قوانین ساخت و ساز، به این کار مبادرت می

ختمانهاي عمومی رعایت استانداردهاي ساختمانی مدنظر همچنین هر چند در قراردادهاي ساخت و ساز سا
شود و در این شرایط بعضا حتی  تر در اغلب مناقصات ترجیح داده می گیرد ولی پیشنهاد قیمت پایین قرار می

  .شوند ساختمانهاي عمومی جدید نیز در برابر زلزله چندان ایمن ساخته نمی
اي کارکنان بخش ساخت و ساز  ارزیابی فنی و حرفهدر سطح محلی نیز عدم وجود قوانین الزم براي 

اي از افراد فاقد صالحیت در امر ساخت و ساز وارد این بخش شوند و  باعث شده است که طیف گسترده
از طرفی به دلیل سطح درآمد پایین افراد مسئول در حوزه نظارت بر . کنترل و نظارتی بر آنها وجود ندارد

چنین قوانین و ضوابط  هم. گیرد بازي نیز به وفور صورت می خواري و پارتی رشوهساخت و ساز و صدور پروانه، 
به منظور اصالح وضع موجود . دیده از این روابط وجود ندارد حقوقی مناسب براي حمایت از افراد زیان
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  در دست اي هاي فشرده بعنوان مثال درشهر استانبول برنامه. اقداماتی در برخی شهرها صورت گرفته است
  :تدوین و اجرا است که عبارتند از

 1999هاي ناشی از زلزله  توجه به ساخت ساختمانهاي مقاوم در برابر زلزله در بازسازي آسیب -
  کوچائلی؛

طبق اطالعات موجود (اي  سازي براي کاهش خطرپذیري لرزه هاي جامع مقاوم اجراي طرح -
سازي و کاهش خطرپذیري  عملیات مقاومساختمان مهم و بلندمرتبه  1800تاکنون در بیش از 

ساختمان، احداث شده  1998نامه  ها قبل از آیین این ساختمان% 80انجام شده است که حدود 
 ؛)بودند

: ریزي جامع به منظور گسترش ساخت مدارس ایمن و مقاوم سازي مدارس موجود انجام برنامه -
ا مربوط به وضعیت مدارس پذیري ساختمانه یکی از تجارب کشور ترکیه در زمینه آسیب

مسئله ایمنی مدارس . خیز دارد استان زلزله 64آموز در  میلیون دانش 8ترکیه بیش از . باشد می
نفر  20,000با حدود  )Düzce(و دوزجه  )Kocaeli(کوچائلی  1999هاي  در ترکیه بعد از زلزله

این  )Bingöl(ینگول ب 2003سالتامذاگ و  -افیون 2002هاي سال  کشته مطرح شد و در زلزله
صورت فاجعه باري تخریب شدند  مدرسه به 43کوچائلی  1999در زلزله . توجه به اوج خود رسید

 60در . ماه تعطیل شدند 4طور متوسط آسیب دیدند و کلیه مدارس به مدت  مدرسه به 381و 
 131دگی دی آسیب. باب از آنها آسیب دیدند 820مدرسه،  1651کیلومتري استانبول از تعداد 

مدرسه فوراً تخریب شد  13. طور موقت تعطیل شوند مدرسه باعث شد که این مدارس حداقل به
مدرسه  59. سازي در شرف تخریب قرار گرفتند مدرسه دیگر به علت هزینه باالي مقاوم 22و 

 4دیده،  مدرسه در ناحیه آسیب 29در زلزله بینگول از . باب دیگر تعمیر شدند 59سازي و  مقاوم
باب  3باب آسیب متوسط یا کم داشت و  12شدت آسیب دید،  باب به 15باب کامالً فروریخت، 
هاي  البته عملکرد مدارس دولتی در زلزله کوچائلی بهتر از ساختمان. بدون آسیب باقی ماند

ها در زلزله کوچائلی در مدرسه نبودند تعداد  اگر بچه. مسکونی و حتی مدارس خصوصی بود
میزان مرگ و میر در زلزله کوچالی در . دادند جان خود را از دست می بسیار کمتري

. بود% 5/16هاي کامالً فروریخته  و در ساختمان% 5/1دیده  شدت آسیب هاي به ساختمان
. هاي پرجمعیت از همین نوع باعث افزایش میزان مرگ و میر شد هاي مشابه در ساختمان آسیب

ر خوابگاه یک مدرسه در زلزله بینگول که تعداد تلفات آن به عنوان نمونه میزان مرگ و میر د
با توجه به پیچیدگیهاي ساخت مدارس در ترکیه و نبود . بود% 44آموز بود، در حدود  دانش 84

پذیري آنها، در این برنامه سعی شده است تا با بررسی ساختمانهاي  اطالعات الزم از آسیب
اختمان مدارس جدید، از آسیب احتمالی آنها در مدارس موجود و تدوین ضوابط ویژه براي س

  .هاي مخرب آتی جلوگیري شود زلزله
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  تجربه ژاپن در کاهش آسیب پذیري و ارتقاي ساخت و ساز - 1-4- 2-2
گـردد و   هاي بزرگ در جهان محسوب مـی  کشور ژاپن از نظر خطر زلزله از جمله کشورهاي مستعد وقوع زلزله

بـه   1995و  1948، 1923اي  ر این کشور رخ داده است بطوریکه سـه رویـداد لـرزه   هاي مخربی تاکنون د لرزه زمین
کشته بیشترین تلفات را در سوانح طبیعی ژاپـن از سـال    6400و  4800، 143000ترتیب با برجاي گذاردن حدود 

صـورت   به منظور کاهش اثرات سوانح طبیعـی اقـدامات زیـادي تـاکنون در ژاپـن     . اند تاکنون برجاي گذارده 1900
). 16- 2 شـکل (گرفته است که بصورت سیستماتیک منجر به کاهش تلفات و خسارات ناشی از سوانح گردیده است 

که باعث ایجاد تلفات سنگین و خسارات فراوانی به شهر کوبه گردید نشان داد هر چنـد اقـدامات    1995البته زلزله 
اند ولـی تهدیـدات ناشـی از سـوانح بـزرگ       وفق بودهانجام شده در این کشور براي کاهش اثرات سوانح تا حدودي م

  .همچنان، ولی به میزان کمتري، باقیست
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تلفات ناشی از وقوع سوانح طبیعی در ژاپن): 16- 2(شکل 
  

هاي جدید طراحی  نامه زلزله و توسعه روش منظور تجدید نظر در آیین اکی، به - توکاچی 1968  بعد از زلزله
اي  پذیري لرزه در همان زمان، روشهاي مختلفی براي برآورد آسیب. هاي تحقیقاتی زیادي تعریف شد پروژه ،اي لرزه

اي و دستورالعمل  ، استانداردهاي ارزیابی ظرفیت لرزه1977از سال . هاي موجود پیشنهاد گردید ساختمان
ي موجود مورد استفاده قرار ها آرمه موجود توسعه یافت و براي ساختمان هاي بتن اي ساختمان سازي لرزه مقاوم
ناشی از  و میر درصد از دالیل مرگ 80که حدود  آوجی و با توجه به این - البته بعد از وقوع زلزله هانشین. گرفت
زلزله اثرات در کشور ژاپن براي مقابله با دیگري نیز  تدابیر گوناگون ،بوده استپذیري بافتهاي شهري  آسیب
اند عبارتند از تدوین و اجراي مقررات و ضوابط  ماتی که بدین منظور انجام شدهبرخی از اقدا .ریزي گردید طرح

هاي توسعه شهري ایمن متناسب با کاربري بهینه زمین، توسعه  ساخت و ساز مقاوم در برابر زلزله، انجام پروژه
اقدامات اصلی انجام شده برخی از قوانین و ) 11- 2(در جدول . قوانین مرتبط با نظارت و اجرا و مواردي از این قبیل

نیز بصورت خالصه در ادامه . پذیري و بهبود کیفیت ساخت و ساز ارائه شده است در خصوص کاهش آسیب
  .شود پذیري این کشور در برابر زلزله شرح داده می توضیحاتی در خصوص اقدامات انجام شده براي کاهش آسیب
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 (Cabinet Office Japan, 2000)پذیري  ر ژاپن براي کاهش آسیبهاي اجرا شده دبرخی قوانین وبرنامه): 11- 2(جدول

  هاي مدیریت بحران ها و برنامه  سیستم  عنوان قانون مدیریت بحران  سال
  شناسی ژاپن تأسیس انجمن زلزله    1880
  لرزه، دانشگاه توکیو تأسیس مؤسسه تحقیقات زمین    1925
آورد نیازها براي پیشگیري ایجاد وزارت ساخت و ساز؛ ایجاد کمیته بر    1948

  لرزه از خسارات زمین
هاي بازسازي  هاي خزانه ملی براي پروژه قانون تقسیم هزینه  1951

  تاسیسات خسارت دیده شهرها ناشی از سوانح
  تأسیس مؤسسه تحقیقات پیشگیري از سوانح دانشگاه کیوتو

    قانون اقدامات اساسی متقابل در برابر سوانح  1961
برنامه اساسی مدیریت بحران؛ ایجاد مؤسسه تحقیقات ملی براي  تهیه    1963

  علوم زمین و پیشگیري از سوانح
قانون حمایت مالی ویژه جهت ترویج جابجایی گروهی براي   1972

  پیشگیري از سوانح
  

  لرزه قانون اقدامات ویژه بزرگ مقیاس براي مقابله با اثرات زمین  1978
  )لرزه از زمینبرنامه اساسی براي پیشگیري (

  

    هاي توسعه اضطراري  قانون معیارهاي مالیاتی ویژه براي پروژه  1980
  ایجاد دفتر پیشگیري از سوانح در آژانس ملی زمین    1984
  لزله اصالح برنامه اساسی مدیریت بحران؛ ایجاد مرکز ترویج تحقیقات ز  بازنگري بخشی از قانون اقدامات اساسی متقابل در برابر سوانح  1995
    قانون توسعه در نواحی متراکم مسکونی براي پیشگیري از سوانح  1997
  اصالح برنامه اساسی مدیریت بحران    1999

  
 سوانح شهرسازي مقاوم در برابر - الف

پذیري بافتهاي شهري در برابر زلزله و دیگر سوانح، قوانین و  به منظور ارتقاي ساخت و ساز و کاهش آسیب
  :اند که مهمترین آنها به شرح زیر است در ژاپن تدوین و اجرا شدهاقدامات مختلفی 

ر د: بهبود عملکرد آنهابه منظور   تأسیسات مختلف در برابر زلزلهساختمانها و اي  معیارهاي لرزهارتقاي  - 
در طول مدت اینکه اي مدنظر است، یکی  اي جدید، دو هدف از عملکرد لرزه لرزه هاياستاندارد

خسارات مهمی به واسطه وقوع ) وجود دارد متوسطهاي   که احتمال وقوع زلزله(تمان استفاده از ساخ
هاي شدید  زلزلههاي احتمالی ایجاد نشود و دیگر اینکه سیستم قابل بازیابی سریع بعد از وقوع  زلزله

 سیستم جلوگیري شود؛ایجاد اختالل در عملکرد باشد بطوریکه از ) دارندکه احتمال وقوع کمتري (
ها و بناهاي  سازي ساختمان ، قانون مقاومکوبه 1995بعد از زلزله : سازي ساختمانها بالغ قانون مقاوما - 

چنین حمایت از  هاي مالی به منظور حمایت از این اقدامات و هم موجود نیز وضع شد و همزمان کمک
 ؛رفته شدسازي آنها در نظر گ و مقاوم هااي ساختمان بررسی وضعیت لرزهبراي هاي محلی  تیم

مناطق تصویب شد که براساس آن قانونی  1997در سال : پذیر آسیبمناطق  بهسازيطراحی و قانون  - 
به عنوان . بایست به مناطق امن و پایدار در برابر زلزله تبدیل گردند پذیر می و آسیبشهري پرازدحام 

بهسازي عاً باید عنوان مناطقی که سری ههکتار منطقه شهري ب 6000مثال در شهر توکیو، حدود 
 ؛در حال انجام است هاسازي آن تعیین شد که عملیات مقاوم ،دشون
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سازي  هاي مقاوم براي اجراي فراگیر و منظم طرحاین قانون  :قانون اقدامات ویژه براي مقابله با زلزله - 
. ه استشهرسازي مقاوم در برابر زلزله وضع شدهمچنین هاي اضطراري، مدارس و  ها، راه پناهگاه

ها، طرح پنج ساله تدابیر مقابله با بحران زلزله را  برپایه این قانون در صورتی که فرمانداري یا استانداري
 ؛)1384اوزاکی، ( یابد هاي مالی دولت متناسب با طرح افزایش می تهیه کنند کمک

ستاندارد ، ابراي بسیج امکانات محلی تا ملی به منظور تعیین دقیق بزرگی فاجعه: تعیین سطوح بحران - 
شد  تهیهشوند،  اي که باعث بروز خسارات زیاد می بحران در زمینه حوادث غیرمترقبه سطوحتعیین 

 ؛بررسی و اصالح گردید 2003که در سال 
هاي احتمالی بزرگ،  در کشور ژاپن براي زلزله: تدابیر مقابله با زلزله در مقیاس و محدوده وسیع - 

زلزله، شدت زلزله، سونامی و خساراتی که بر اثر سونامی به برآوردهایی براي تخمین محدوده کانون 
وجود خواهد آمد انجام شده است و تدابیري براي ایجاد آمادگی در زمان وقوع زلزله در حال اجرا 

کاي و زلزله در اعماق دریاي  نان - کاي هاي محتمل زلزله توکاي، زلزله تونان از جمله زلزله .باشد می
ها که احتمال بروز خسارات  در رابطه با این زلزله. توان نام برد جزیره چی را میژاپن و دریاي اطراف 

تدابیر احتیاطی بایست تقویت شوند و یا الزم است  میگیر بر اثر آنها وجود دارد، مناطقی که  چشم
تعیین شده و » مناطق نیازمند تقویت و تدابیر ویژه زلزله«به عنوان گسترش یابد زلزله در آنها 

قانون اقدامات « توان به  به عنوان مثال می. آنها در حال بررسی استاصالح هکارهاي مختلفی براي را
ویژه در زمینه پیشبرد تدابیر مقابله با بالیاي زلزله مربوط به زلزله اعماق دریا در اطراف جزیره چی و 

 ؛تدوین و منتشر شد، اشاره کرد 2004که در آوریل سال » اعماق دریاي ژاپن
هاي آن بعد از زلزله سال  به شهر و ساختمان ههاي وارد بررسی آسیب: هاي ساختمانی نامه رتقاي آیینا - 

در برخی داراي ایراد و نواقصی ي موجود ها نامه آیینکه کوبه در کشور ژاپن، بیانگر این نکته بود 1995
هاي  ها، اصالح و کلیه سازه هنام که با بازنگري که بعد از زلزله به عمل آمد این آیینباشند  قسمتها می

نامه جدید  در آیین .)1384کارگاه ایران و ژاپن، (اند  هاي جدید احداث شده نامه جدید براساس آیین
ها مورد  جداسازي پی از زمین و میرا نمودن انرژي زلزله در سازه) 2000بازنگري شده در سال (ژاپن 

ها و نماي  ستانداردهاي فنی و اجرایی براي انواع سازهها و ا نامه  آیینهمچنین . توجه قرار گرفته است
ها  هاي خطرزاي خانه بخش هاي جدید نامه همچنین در آیین. اي، وجود دارد آنها حتی نماي شیشه

 جایگزین شدند؛ ومانند دیوارهاي سنگی و بلوکی با در نظر گرفتن تسهیالتی حذف 
. استسیستم کنترل ساخت و ساز تغییر کرده  بعد از زلزله کوبه :تغییر نظام کنترل ساخت و ساز - 

در شهر کوبه سالیانه شش تا هفت هزار تقاضاي ساخت وجود دارد که قبل از وقوع زلزله، بعنوان مثال 
شهرداري کار کنترل ساخت و ساز آنها را برعهده داشت، ولی بعد از زلزله بخش خصوصی این کار را 

ایجاد شده و صدور مجوز، در شهرداریها تصادفی و سرزده  دهد، بدین صورت که نظام کنترل انجام می
 .کنترل اجرا و صدور پایان کار بر عهده بخش خصوصی است
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 سازي و ساخت ساختمانهاي مقاوم تشویق مردم به مقاوم - ب
. اند هوضع شد) Fukui(فوکویی  1948بعد از زلزله سال ( 1950هاي ساختمانی در ژاپن از سال  نامه آیین
بایست  بر این اساس می. ها عدم همکاري مردم در ساخت مسکن مقاوم بود نامه صلی بعد از انتشار این آیینمشکل ا

  :در کشور ژاپن براي دستیابی به این هدف اقدامات زیر انجام شد. شدند به طریقی مردم به اجراي ضوابط وادار می
ها براي اعطاي وام، به گواهینامه  انکب: مقاومبراي خرید مسکن به مردم  ها بانکارائه وام از طریق  - 

رعایت ضوابط و مقررات ساخت و ساز نیاز دارند که این گواهینامه توسط کارشناس متخصص بانک 
هایی که رعایت ضوابط فنی در طرح و اجرا صورت گرفته و مقاوم  براي ساختمان. گردد صادر می

 باشند، میزان بهره وام، بسیار پایین است؛
هاي  بعد از زلزله کوبه ژاپن به دلیل این که بیشتر ساختمان: ها سازي ساختمان اي مقاوماعطاي وام بر - 

سازي و  یک سري قوانین براي مقاوم ،بودند 1980تخریب شده در زلزله مربوط به قبل از سال 
 و وامهایی براي این منظور تخصیص یافت؛ هاي غیرمقاوم وضع شد بازسازي خانه

یک رویکرد مهم دولت ژاپن  :گویی مندي و پاسخ صوصی به سمت قانونسوق دادن مردم و بخش خ - 
با الزام  هاي حوادث رخ داده، توجه ویژه به ساخت و ساز اصولی در امر پیشگیري با عنایت به درس

در صورت . باشد اندرکاران ساخت و ساز به ساخت بناهاي مقاوم در برابر زلزله می مردم و دست
با عوامل اجرایی متخلف بدون در نظر گرفتن جایگاه آن مجموعه، برخورد مشاهده عملکرد نادرست، 

که نظارت به صورت موردي و سرزده است، لیکن تمام  در حال حاضر با آن. پذیرد سختی صورت می
  .اند که هر لحظه بتوانند پاسخگو باشند اي آماده افراد مرتبط از جمله مشاور و پیمانکار به گونه

  
  نامه ساختمان در ژاپن ل توسعه آیینمراح - 1- 1-4- 2-2

این شهر مهم  6در  1919سازي شهري ژاپن براي منظم کردن ساخت و ساز در سال  اولین قانون ساختمان
) فوت 100(متر  30ها را به  ارتفاع ساختماناین قانون . (Anti-Seismic Building Code, 2007) شدکشور اجرا 

هاي چوبی، بنایی، آجري، فوالدي و بتنی را مشخص  براي تقویت ساختمان کرد و ملزومات مورد نیاز میمحدود 
نوع ولی هیچ  ،نمود میبارهاي مرده و زنده را مشخص و تنش مجاز، کیفیت مواد، هر چند این مجموعه . نمود می

شد  ام میهاي بزرگ فقط در صورتی انج ساخت و ساز ساختماننامه  طبق این آیین. شد اي را شامل نمی ضوابط لرزه
از پس از زلزله کانتو که منجر به کشته شدن تعداد زیادي  1924در سال . نمود که دولت نیاز به آن را تصویب می

نمود که نیروي زلزله هر طبقه  که طراح را ملزم میبطوریگردید مقررات ساخت و ساز بازنگري شد ساکنین توکیو 
بر ) g 3/0(این مقدار از نسبت حداکثر شتاب زمین در توکیو درصد وزن آن طبقه در نظر بگیرد که  10را برابر 

این قانون به تدریج عمومیت . دست آمده بود به ،رفت که در تعیین مقاومت مصالح به کار می 3ضریب اطمینان 
رعایت ولی  ،در طی جنگ جهانی دوم با وجود این که یافتن مصالح مناسب بسیار مشکل بودیافت بطوریکه حتی 

 .شد میکم و بیش اجرا شهرسازي در شهرهاي کوچک نیز قوانین 
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و ضروري بود که دولت ژاپن کار بازسازي را به  ندبعد از جنگ جهانی دوم شهرهاي اصلی ژاپن تخریب شد
  :در بازسازي کشور موارد زیر مورد نیاز بود. سرعت آغاز نماید

  برداري؛ حداقل کیفیت ساختمان براي ایمنی، سالمتی و بهره - 
 ز از اجراي سریع به منظور تضمین کیفیت ساخت؛پرهی - 
 پیروي از قوانین طرح و اجرا؛ - 
  .آموزش مهندسین سازه و معمار براي طراحی مناسب - 

  :ندابالغ گردیدتدوین و به تدریج در امر ساخت و ساز  هیلهمچنین قوانین زیر به منظور تس
ایی مردم با در نظرگیري حداقل استاندارد براي صیانت از سالمتی و دار) 1950(قانون استاندارد ساختمان  •

  برداري ساختمان؛ مربوط به محل ساخت، نوع سازه، تجهیزات و بهره
 براي تعریف خصوصیات الزم براي مهندس طراح و ناظر بر ساخت؛) 1950(قانون معماري  •
ان مطرح به منظور ارتقاي کیفیت کلیه مواردي که در تجارت ساختم) 1949(قانون تجارت ساخت و ساز  •

  .هستند و ارتقاي سطح پیمانکاران ضعیف در امر ساخت و ساز
متر  30محدودیت ارتفاع ساختمان به بندي،  هاي ریزپهنه و با توسعه دانش فنی و تهیه نقشه 1963در سال 

اي که در آوریل  داده شود به گونهمرتبه هاي بلند از قوانین برداشته شد تا اجازه ساخت ساختمان) فوت 100(
  .متر ساخته شد 147به ارتفاع  (Kasumigaseki)کازومیگاسکی  ساختمان 1968

در جزیره اصلی شمال ژاپن روي داد و طی آن  9/7با بزرگی  1968اکی در سال  - زلزله توکاچی
هرچند کسی از ساکنین این . شدند، خسارات فراوانی دیدند هاي بتن آرمه که تا آن زمان ایمن فرض می ساختمان
هاي ترد، دولت و  ها کشته نشد ولی گستردگی خسارات باعث شد که براي جلوگیري از بروز شکست نساختما

بر اساس تحقیقات انجام شده بر روي دالیل ایجاد خسارات در این زلزله قوانین . محققین دالیل آن را بررسی کنند
. ها در طراحی و اجرا کاهش یافت بازنگري شد و به عنوان نمونه فاصله خاموت ستون 1971ساخت و ساز در سال 

ها مشکل سابق را نداشته باشند ولی الزم بود کلیه  هاي جدید ستون هر چند که این امر باعث شد در ساختمان
تحقیقات بر روي  1968بر این اساس از سال . هایی که قبال طراحی و اجرا شده بودند بهسازي شوند ساختمان

  .منتشر شد 1977هاي بتنی در سال  نامه بهسازي ساختمان ها آغاز و آیین ختمانسازي سا هاي ارزیابی و مقاوم راه
یک پروژه ملی تعریف شد  1977تا  1972هاي  اي در خالل سال هاي لرزه نامه به منظور توسعه و بهبود آیین

طراحی براي بازنگري گردید و طی آن نیروي  1981قوانین ساخت و ساز ژاپن در سال  ،هاي آن که بر اساس یافته
مشخص،  رسانی و ایمنی براي سطح خدمت برحسب پریود اصلی سازه زلزله براساس اعمال نیروي برشی طبقه

هاي ایجاد شده در ساختمان بر اثر بارهاي زلزله در سطح سرویس با  نامه تنش بر اساس این آیین .تعیین شدند
اي تحت بارهاي ترکیبی وزن و زلزله  اجزاي سازهها در  شد و حداکثر تنش مقادیر متداول تنش مجاز مقایسه می
تغییرمکان طبقه بر اثر نیز به منظور حفاظت از اعضاي معماري، . گشت باید کمتر از مقاومت مجاز مصالح می

نامه عملکرد  چنین بر اساس این آیین هم. بود میارتفاع آن طبقه ) 200/1( 005/0تر از  باید کم طرح،نیروهاي زلزله 
اگر توزیع سختی در ارتفاع یا . دیگرد سطح ایمنی با ظرفیت برشی معادل مقایسه میو تحت اثر زلزله ساختمان 
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، به منظور پیشگیري از وقوع شکست در طبقه نرم رفت میفاصله بین مرکز سختی و مرکز جرم از حد خاصی فراتر 
  .یافت مییا بر اثر نوسان پیچشی، باید مقاومت برشی طبقه افزایش 

درصد این تلفات  80نفر شد که حدود  6400منجر به تلفاتی در حدود  2/7کوبه به بزرگاي  1995سال زلزله 
پس از این زلزله، موسسه . سوزي بود آتشبقیه در اثر عواملی نظیر  چوبی و ي اغلبها بر اثر خرابی ساختمان

آنها را بر اساس مشاهده به  سازه بتنی را در دستور کار خود قرار داد و 3900معماري ژاپن بررسی خرابی 
و  ،(Major)خرابی زیاد  ،(Medium)خرابی متوسط  ،(Minor)خرابی اندك  ،(Light)هاي بدون خرابی  دسته

ساخته هاي مختلف  در سالکه ها را  مار این ساختمانآ) 17- 2(شکل . بندي نمودند طبقه (Collapse)فروریزش 
، بین )قبل از لزوم فراهم کردن فاصله کم خاموت( 1971هاي قبل از  این شکل براي سال. دهد نشان میشده بودند 

از این شکل . تهیه شده است) نامه تفصیلی طراحی در برابر زلزله آغاز آیین( 1982و پس از  1981تا  1972
  .اي، مقدار کلی خسارت کاهش یافته است نامه لرزه توان دریافت که با پیشرفت آیین می

  

  
  در زلزله کوبه هاي زمانی مختلف در بازهساخته شده هاي بتنی  خرابی ساختمان آمار): 17- 2(شکل 

  
 بازنگري شد و بندهاي مورد 1998قانون استاندارد ساختمان در سال هاي پس از زلزله کوبه،  براساس یافته

مالك به صورت قانون اصلی و  2000نیاز مربوط به عملکرد ساختمان نیز به آن اضافه گردید که در سال 
سازي در این کشور را به طور  ، ساختمانBSLیا  قانون استاندارد ساختمان در ژاپن .سازي در ژاپن درآمد ساختمان

نامه  نامه ساختمانی و آیین دیدگاه کلی، آیین: این استاندارد شامل سه قسمت اساسی است. نماید جامع قانونمند می
ی از قبیل بحث مدیریتی، متفرقه و جریمه مرتبط به کاربرد قانون هاي کلی موضوعات در دیدگاه. ریزي شهري برنامه

نامه ساختمانی نیز ملزومات طراحی، تجهیزات  آیین. شود سازي، تشریح می استاندارد ساختمان در ساختمان
قانون . گیرد اي و ملزومات ایمنی را که براي ایمنی ساختمان الزم است در بر می نشانی، اجزاي سازه آتش
هاي شهري، به دست آوردن محیط مناسب شهري و ایجاد  ریزي شهري نیز با هدف حمایت کافی از فعالیت هبرنام

هاي  شکل .شده است تدوینها  ساخت ریزي شهري و سیستم توسعه زیر مناظر شهري با استفاده از سیستم برنامه
  :دهد نشان می BSLندارد براساس استاها و روند نظارت را  زیر به ترتیب روند مدیریت ساخت ساختمان
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  ساخت ساختمان در ژاپنروند معمولی ): 18- 2(شکل 

  

  
  روند نظارت بر ساخت ساختمان در ژاپن): 19- 2(شکل 

  

  نگاهی به تجربه نپال - 1-5- 2-2
شهر کاتماندو  کالن. نفر است میلیون 25نپال کشوري کوچک بین هند و چین با جمعیت حدود 

و سرعت رشد جمعیت % 27/2رشد جمعیت در این کشور . یتخت نپال استبزرگترین شهر و همچنین پا
ریزي  هاي کشور نپال، وجود جمعیت زیاد در مناطق بدون برنامه  از مشخصه. است% 67/6شهري تقریباً 
  .هاي ضعیف در برابر خطرات احتمالی است چنین وجود ساختمان شهري و هم
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در . خیزترین مناطق جهان است صفحه تبت، یکی از لرزه کشور نپال به دلیل فروراندگی صفحه هند زیر
سال یک بار یک زلزله متوسط رخ  40سال یک بار یک زلزله بزرگ و هر  100طور میانگین هر  این کشور به

هاي مختلفی  کنند و تاکنون با زلزله لرزه زندگی می مردم نپال در کشوري با ریسک باالي زمین. دهد می
احتمال تلفات زیاد انسانی در صورت بروز سانحه . از آنها بسیار مخرب بوده است مواجه بودند که بعضی
هاي بزرگی را  نپال زلزله. سوزي یا لغزش زمین و سیل در این کشور بسیار باال است طبیعی مانند زلزله، آتش

 600که موجب تلفاتی حدود  1958ریشتري سال  7/6و زلزله  1950، 1934، 1905، 1897هاي  در سال
  .(UNCRD, 2007-b)شده بود را تجربه کرده است   ساختمان 20000نفر و خسارات زیاد و تخریب حداقل 

هاي کاهش خسارات  هاي مختلفی براي انجام برنامه با توجه به خصوصیات اجتماعی مردم نپال، روش
استفاده از توسعه علمی هاي علمی غیردولتی در سطوح ملی و محلی و با  لرزه به وسیله سازمان ناشی از زمین
ارتقاي آگاهی مردم را در مورد خطرات  هاي مقاوم در برابر زلزله و هاي ساخت و ساز ساختمان و تکنولوژي

شناسی نپال،  چنین در کمیته ملی زلزله هم. رسانی همگانی بکار گرفته شده است زلزله با آموزش و اطالع
در قسمتهاي زیر . شود ه نیز مورد بررسی قرار داده میهاي یک زلزل هاي اجتماعی و مدیریتی آسیب جنبه

  :شوندبرخی اقدامات انجام شده در این راستا شرح داده می
ها،  اي زیاد این ساختمان پذیري لرزه هاي آموزشی به دلیل آسیب ساختمان: هاي آموزشی ساختمان - الف

اي بر اثر وقوع زلزله احتمالی روبرو  اي باال با مخاطرات گسترده آموزان و خطر لرزه تراکم جمعیت دانش
ساختمان  950شرق نپال را لرزاند که بر اثر آن بیش از  6/6اي به بزرگاي  زلزله 1988در سال . هستند

پس از این زلزله توجه . البته خوشبختانه زلزله در شب اتفاق افتاد و مدارس خالی بودند. مدرسه آسیب دید
در بررسی . پذیري مدارس انجام شد تحقیقاتی در خصوص میزان آسیب به ساختمان مدارس افزایش یافت و

ها معمولی و  از ساختمان% 78مدرسه دولتی مشاهده شد که حدود  900هاي  اي ساختمان پذیري لرزه آسیب
ساخته شده  1988هاي فوالدي دو طبقه استاندارد بودند که به وسیله دولت بعد از زلزله  بقیه سازه% 22

شامل گل، (از مدارس با مصالح ضعیف % 60ن تحقیق نشان داد که حتی در کاتماندو هم بیش از ای. بودند 
هاي این مدارس در این  هیچ یک از ساختمان. اند ساخته شده) شده یا خام با مالت گل آجر یا خشت پخته

شرایط عادي هم به  ها حتی براي استفاده در از ساختمان% 25بررسی در مقابل زلزله مقاوم نبودند و بیش از 
اي  هاي مدارس بر اساس شرایط لرزه اي ساختمان همچنین ارزیابی لرزه. دلیل شرایط نامساعد در خطر بودند

بینند و  از مدارس در یک زلزله بزرگ آسیب جدي می% 77نامه ساختمان نشان داد بیش از  مندرج در آیین
  .شوند هاي قابل جبران می مل آسیببقیه مدارس متح

شوند و عمدتاً در  تر ساختمان مدارس نپال به وسیله خود مردم ساخته می م به ذکر است که بیشالز
تر  بیش. شود کنند، استفاده می ساخت آنها از استادکاران بومی که در قالب پیمانکاران تجربی ایفاي نقش می

پایین بودن . سواد هستند اند و حتی بعضی از آنها بی این استادکاران محلی نیز هیچ آموزش رسمی ندیده
بودجه براي ساخت مدارس و فقدان آگاهی و دانش نسبت به تأثیر توجه به نکات مهندسی در امر ساخت و 
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صورت سنتی باقی بماند و  هاي ساخت و ساز مدارس به ساز مدارس موجب شده است که همچنان روش
  .اي باشند تر مدارس فاقد مقاومت لرزه بیش

شوند،  صورت محلی به شیوه غیررسمی، سنتی و غیرمتمرکز ساخته می مدارس نپال بهتر  از آنجا که بیش
اوري زلزله نپال  سازي مدارس موجود براي ایجاد استحکام  اي را براي مقاوم برنامه، (NSET)انجمن ملی فنّ

  ). 20- 2 شکل(اي نسبی ساختمان مدارس اجرا کرده است  لرزه
  

    
  )ب(            )الف(

اي از مدارس  نمونه -سازي نسبی، ب اجراي طرحهاي مقاوم -سازي نسبی مدارس در نپال ؛ الف مقاوم ):20-2(شکل 
  سازي شده مقاوم

  

اي  سازي اجزاي غیرسازه اي به مواردي از قبیل مقاوم هاي سازه سازي المان این برنامه عالوه بر مقاوم
اوري ساخت و  سین و هماي، آموزش معماران و مهند مدارس براي باال بردن ایمنی لرزه چنین ارتقا و توسعه فنّ

سازي معموال  هاي مقاوم البته الزم به ذکر است که فعالیت. پردازد ساز و باال بردن سطح آگاهی عمومی نیز می
زمانبر بوده و اثرات دراز مدت خواهد داشت در حالی که باال بردن آگاهی محصلین در مدارس در کوتاه مدت 

هاي خود را به  آموزان آموخته امعه به سطح مناسبی از آگاهی برسد، چرا که دانششود کل ج باعث می
هاي جدید همچنین بر موارد  اي ساختمان سازي لرزه در مقاوم. کنند والدین، بستگان و دوستان منتقل می

شده شود و در آن پیشنهاد  اقتصادي، فرهنگی و اجتماعی که در میزان پذیرش جامعه موثر است تأکید می
هاي محلی و  هاي محلی، کلوپ آموزان، جمعیت گذاران، کارکنان مدارس، دانش است که از تمامی سرمایه

سازي و ارتقاي آگاهی از خطر زلزله براي حضور  هاي مقاوم هاي محلی و مرکزي، جهت شرکت در برنامه دولت
مند به  ستادکاران محلی که عالقهاین برنامه همچنین در انتقال تکنولوژي به ا. حل دعوت شود و ارائه راه

اوري و تکنولوژي   . هاي جدید هستند، بسیار موفق بوده است یادگیري صحیح فنّ
هاي غیرمهندسی تشکیل  هاي موجود در نپال را ساختمان ساختمان% 90بیش از : بهسازي ساختمانها - ب
فرایند ). 21- 2شکل (ند ا شدهها با نظارت و طراحی درست مهندسی ساخته  از ساختمان% 5دهند و فقط  می

مصالح مورد نیاز ساخت و ساز از . گیرد ساخت و ساز نیز به میزان زیادي به صورت غیررسمی انجام می
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استفاده از مصالح جدید مانند . شود امکانات محلی از قبیل آجر و خشت پخته و خام با مالت گل تأمین می
اجرایی با محدودیت مواجه است و فقط در نواحی شهري یا  سیمان، بتن و آرماتور از نظر قابلیت دسترسی و
  .شود مناطقی که قابل دسترسی باشند، استفاده می

  

  
  نمونه اي از ساختمانهاي  قدیمی و آسیب پذیر در شهر کاتماندو): 21-2(شکل 

  

سازي و توسعه شهري با همکاري برنامه  بخش ساختمان 1993در سال : استاندارد ملی ساختمان - ج
این استاندارد بر . توسعه سازمان ملل و برنامه اسکان ملل متحد، استاندارد ملی ساختمان نپال را تهیه کرد

نامه به  این آیین. المللی تهیه شد متشکل از سه مشاور بین اي هاي تحقیقاتی مرتبط توسط کمیته اساس پروژه
  :شده است که عبارتند از هاي متفاوت تعریف منظور اجرا در چهار سطح مختلف براي ساختمان

نامه کشور متبوع  تواند از آیین منظور مشاور می ساخت ساختمان توسط مشاور خارجی که بدین -
 خود استفاده کند؛

بایست ضوابط ساخت و ساز مهندسی  هاي مهندسی، عمومی، مهم و بلندمرتبه که می سازه -
 نامه براي آنها اجرا شود؛ مندرج در آیین

شوند و عمدتاً در مناطق  ه ابعاد محدودي دارند و به صورت تیپ طراحی میهاي معمولی ک سازه -
 شوند؛ کار گرفته می سازي به خارج از شهر براي ساده

 .ساخت و ساز در نواحی روستایی که نظارت بر آنها چندان میسر نیست -
مات طراحی انجام شد و سه فصل دیگر با موضوعات ملزو 2003آخرین اصالحات این آیین نامه در سال 

در این . کشی به آن اضافه شد معماري، ملزومات طراحی الکتریکی و ملزومات طراحی بهداشتی و لوله
براي تسریع در . اصالحات، اجرایی شدن سریع ضوابط استاندارد در ساخت و سازها از الزامات قانونی آن بود

البته به نظر متخصصین . ها منتشر شود نامهنامه ساختمانی در روز ابالغ و آگاهی عمومی قرار بود که کل آیین
نامه ساختمانی به صورت یک جا در نشریه ملی کاري غیرعملی  انتشار تمام آییناداره مسکن و شهرسازي 
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لذا با درج یک اطالعیه مختصر عموم مردم در جریان انتشار استاندارد ساختمانی قرار گرفتند و اعالم . بود
در نهایت . تهیه کپی نسخه کامل این استاندارد به دفاتر مشخصی رجوع نمایند توانند براي شد که افراد می

. هاي سراسري چاپ شد و عملیات ساختمانی در کشور را تحت تاثیر قرار داد این اطالعیه رسمی در روزنامه
  .اکنون مردم از این که مراحل ساخت و ساز در کشور تحت نظارت قانون است مطلع هستند

هاي  نامه ساختمانی در کابینه، استفاده از آن در تمام ساختمان با تصویب این آیین 2003ل در ساهمچنین 
اداره وسیله   هاي دولتی به االجرا شد و مقرر شد که نظارت بر اجراي این استاندارد در تمام ساختمان نپال الزم

این اداره توانست توسط  صی نمیهاي خصو البته نظارت بر اجراي آن در ساختمان. شود انجام مسکن و شهرسازي
نامه در ساختمانهاي خصوصی در  انجام شود و در حال حاضر بررسی در خصوص نحوه نظارت در اجراي آیین

نامه ملی  آیینشهرداري شهر اللیتپور در نپال براي اولین بار الزم به ذکر است که بعنوان مثال . باشد جریان می
بدین منظور بخش ایمنی زلزله در کنار بخش صدور مجوز . رایی نموداج 2003را در ژانویه سال  ساختمان

ساختمان تاسیس شد که از اولین اقدامات آن تدوین مراحل مختلف اداري جهت صدور مجوز با توجه به 
سازي و نظارت عالی بر اجراي عملیات  اي ساختمان مورد نظر، کنترل مراحل مختلف ساختمان ایمنی لرزه

نامه ساختمانی پیش رو بود که  در اجراي آیینمسائل و مشکالت فراوانی البته در عمل . ساخت بوده است
  :مهمترین آنها عبارت بودند از

 نامه؛ عدم وجود متخصصین کافی بومی براي طراحی ساختمان مطابق آیین -
 د؛کر اي روبرو می عدم توجه به جزییات فنی و اجرایی که در هنگام اجرا کار را با مشکالت عدیده -
ها به وسیله معماران فاقد صالحیت و بدون نظارت فنی که امکان  تداوم ساخت برخی ساختمان -

 برخورد با آن چندان ساده نیست؛
 ساخت طبقات اضافی توسط مالکان بدون تایید استحکام بنا؛ -
عدم دانش فنی و اجرایی در بین عوامل اجرایی و دست اندرکاران ساخت و ساز و عدم آشنایی با  -

 ها؛ سازي ساختمان هاي مقاوم ولوژيتکن
دیده و در نتیجه استفاده از افراد غیرفنی و  هزینه باالتر استفاده از افراد متخصص و آموزش -

  .ها توسط کارفرمایان ندیده براي کاهش هزینه آموزش
 شهرداري از آن 3نامه، فقط  این مسائل باعث شده است که علیرغم الزامی شدن استفاده از این آیین

ا، مهندس و معمار آموزش(استقبال نموده و آن را اجرا کنند و بقیه به دلیل نداشتن نیروي کار کافی  ) دیده بنّ
  .از آن سر باز زدند

قادر نبود با نظارت قانونی و به صورت  اداره مسکن و شهرسازياز آنجا که کمیته : رسانی آموزش و اطالع - د
هایی با حضور  ختمانی نظارت کند، اقدام به برگزاري کارگاهنامه سا مدیریت شده بر حسن اجراي آیین

 اداره مسکن و شهرسازيهاي آموزشی توسط اعضاي کمیته  در این کارگاه. مهندسین، معماران و غیره نمود
تاکنون . گردید هاي مختلف کشور تهیه شده بود، ارائه می هایی که براي قسمت کنندگان آموزش به شرکت

ها را کسب  هاي ارائه شده در این دوره فراد متخصص و مرتبط با ساخت و ساز آموزشدرصد باالیی از ا
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 1000بر اساس این برنامه سالیانه . رسد که این برنامه بسیار موفق بوده است اند، و در مجموع به نظر می کرده
وده و مورد توجه مردم ها عمومی ب این دوره. بینند نفر از افراد درگیر در کارهاي اجرایی ساختمان آموزش می

هاي آینده این آمار به حداقل  ، در سالاداره مسکن و شهرسازيهاي کمیته  طبق برنامه. نیز قرار گرفته است
  .نفر در سال خواهد رسید 3000

بخش زلزله و بخش ساختمان که قبالً جدا از هم کار  اداره مسکن و شهرسازيهم اکنون در کمیته 
اي متشکل از کارمندان شهرداري و متخصصین  چنین در شهرداري کمیته هم. اند هکردند با هم ادغام شد می

یک زیر کمیته با عنوان . مرتبط در خارج از شهرداري با عنوان کمیته ایمنی در برابر زلزله وجود دارد
و  ها از نظر طرح هاي ساختمانی و سازه ساختمان هاي اصلی طرح مهندسی زلزله نیز به منظور کنترل قسمت

ریزي و اجراي مرتب و  از سوي دیگر، این کمیته مسئولیت برنامه. کند اجرا و صدور مجوز ساخت فعالیت می
  .هاي آموزشی را بر عهده دارد برگزاري دوره

جا و ماندگار  هاي به یکی از فعالیت NERMP یا  فعالیت انجمن مدیریت خطرپذیري زلزله: مدیریت بحران - ه
از . شروع به کار کرده است 1997این انجمن از سال . (NERMP, 2007)است مدیریت بحران در نپال 

پذیري و ارتقاي  اي کشور نپال با کاهش آسیب هاي این انجمن، افزایش ایمنی لرزه ترین اهداف و برنامه مهم
  :هاي زیر در دست انجام است آمادگی اولیه در هنگام زلزله است، که این مهم با اجراي برنامه

 سازي مدارس؛ هاي ایمن اي مدارس با انجام برنامه ایمنی لرزه افزایش -
 ؛زیرساختهااي  ها جهت افزایش ایمنی لرزه کمک به شرکت -
 هاي جدید در دره کاتماندو؛ اي ساختمان افزایش عملکرد لرزه -
 هاي دولتی و عمومی؛ اي آنها در ساختمان ها و اجزاي غیرسازه کمک به افزایش ایمنی سازه -
هاي ساختمانی و آموزش نحوه استفاده از  نامه ها براي تهیه آیین هاي فنی به شهرداري کارایه کم -

شود براي معماران، مهندسان و کسانی  هایی سیار برگزار می هاي رایگان که در مکان آنها در دوره
 که در امور ساخت و ساز دخیل هستند؛

ایمنی و آمادگی «اي در روز  یمنی لرزههایی جهت افزایش ا افزایش آگاهی عمومی با ارایه برنامه -
 ؛»در برابر زلزله

 ؛نامه ملی ساختمان آیینها در برنامه  درگیر کردن دانشگاه -
 اي؛ ها جهت کاهش خسارات لرزه کمک به شهرداري -
 ).انجمن ملی فناوري زلزله( NSETافزایش توانایی موسسات وابسته به  -

  :یز عبارتند ازنتایجی که از این اقدامات مورد انتظار است ن
 اي مدارس دولتی و خصوصی دره کاتماندو و سایر نقاط کشور؛ افزایش ایمنی لرزه •
 رسانی؛ هاي آب ها و منابع و سیستم اي بیمارستان افزایش ایمنی لرزه •
 هاي موجود و جدید عمومی؛ اي ساختمان افزایش عملکرد لرزه •
 هاي حیاتی و مهم؛ نترل سیستمافزایش توانایی واکنش سریع و برنامه مدیریت بحران و ک •
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 :هاي مستمر در برابر زلزله و ساخت و ساز مقاوم شامل ها و تمرین افزایش معلومات، مهارت •
 ها و پایان کار؛ ها و تایید نقشه ها و کنترل افزایش توانایی شهرداري در پروسه بازرسی -  
 اي؛ توجه سطح آگاهی مردم درباره ایمنی لرزه افزایش قابل -  

  .دهی سریع در مواقع بحرانی ایش مشارکت اجتماعی و توانایی پاسخافز •
  
  هاي کشور هند براي کاهش خطرپذیري لرزه اي مرور برنامه - 1-6- 2-2

درصد از مساحت هند در برابر این پدیده طبیعی  59پذیري حدود  ریسک باالي زلزله در هند و آسیب
هزار  23بیش از  2006تا  1990هاي  در بین سال. است این کشوراي  رپذیري لرزهدلیلی بر میزان باالي خط

ها خسارات عظیمی را نیز به تأسیسات و  اند که این زلزله زلزله مهم هند از دست داده 6نفر جان خود را در 
عنوان مناطق ایمن  وقوع چندین زلزله مخرب در مناطقی که تا آن زمان به. اند هاي زیربنایی وارد آورده سازه

پذیر هستند و  هاي واقع در این مناطق بسیار آسیب نشان داد که ساختمان ،شدند زلزله تلقی می در برابر
که دهه  1990در دهه  .(NDMG, 2007) توانایی هند در آمادگی و پاسخ به اثرات زلزله ضعیف و ناکافی است

از جمله زلزله زرگ ببود، هند شاهد چندین زلزله نامیده شده  (IDNDR)المللی کاهش خطرات طبیعی  بین
زلزله چامولی  ،(Jabalpur, 1997)پور زلزله جبل  ،(Latur, 1993) تورزلزله ال،   (Uttarkashi, 1991)کاشیرآتا

(Chamoli, 1999) ، زلزله بوج(Bhuj, 2001)، یر و زلزله جامو و کشم(Jammu & Kashmir, 2005) در تمام . بود
مشابه  ه است در حالیکهها گزارش شد ل تلفات انسانی ریزش ساختمانترین عام ترین و اصلی ها مهم این زلزله

ها در این  ساختماناغلب چرا که  ،انجامد نمی ژاپن به تلفات جانی سنگین و هاي بزرگی در آمریکا چنین زلزله
وسعه هاي ت برنامهتهیه و اجراي این مسئله نیاز صریح به . بودندکشورها داراي مقاومت کافی در مقابل زلزله 

البته الزم به ( نماید هاي مقاوم در برابر زلزله را در هند مشخص می هاي ساختمان نامه آیینتدوین شهري و 
هاي حیاتی و دیگر  شریان ها،سازي ساختمان مقاومطراحی و نامه زلزله براي  ر کشور هند آیینذکر است که د

عوامل  .)شود صورت جدي اجرا نمی ولی به ،دریزي شهري وجود دار هاي حیاتی و مهم و قوانین برنامه سازه
  :توان به شرح زیر فهرست نمود را میهاي هند  آمیز در زلزله اصلی مخاطره

 مقاوم در برابر زلزله؛بصورت هاي جدید  سازهو اجراي احی طراطمینان از عدم  -
نواحی  موجود درو زیرساختهاي مهم هاي حیاتی  اي شریان سازي و بهسازي لرزه مقاومنیاز به  -

 خیز؛ زلزله
 ؛و عملیات ساخت و ساز قوانین مجريهاي  عوامل و گروهتنوع  -
 اندرکاران ساخت و ساز؛ دستاغلب آگاهی و آمادگی  ضعف -
 ؛)شامل آموزش، تحقیق و توسعه و مستندسازي(خطرات ناشی از زلزله  هاي کاهش برنامه ضعف -
تقویت قابلیت و نیاز به  کارانعدم آمادگی کافی و قابلیت واکنش سریع در میان دست اندر -

 ؛خیز واکنش سریع در نواحی زلزله
 عدم توجه کافی به عوامل مؤثر در کاهش خطر زلزله در دروس آموزشی مهندسین؛ -
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 ریزي شهري؛ هاي مقاوم و قوانین برنامه نامه طراحی ساختمان عدم نظارت بر اجراي مناسب آیین -
اها؛ و هم هاي صدور مجوز براي مهندسین نارسایی سیستم -  چنین بنّ
 زلزله در ساخت و سازهاي غیرمهندسی در حومه شهرها و روستاها؛ نامه آیینعدم رعایت  -
 .فقدان آموزش رسمی ساخت و ساز مقاوم در برابر زلزله براي استادکاران -

یز مهمترین اقداماتی که در هند در رابطه با رفع مشکالت فوق به اجرا گذاشته شده و یا در دست اجراست ن
  :باشند به شرح زیر می

  پذیري؛ و کاهش آسیب هاي مدیریت خطرپذیري تهیه برنامه -
 خیزي؛ منطبق با شرایط لرزه ریزي شهري قوانین برنامهاصالح  -
نامه ملی   آیین(مطابق با شرایط بومی  سازي ساختمان در برابر زلزله هاي مقاوم  نامه آییناصالح  -

 ؛)هاي ایمنی دیگر نامه و آیین 2005
 ؛اي پرورش مربیانِ موسسات فنی و حرفه -
اها در ساخت و ساز مقاوم دربرابر زلزله؛ -  پرورش متخصصان نظیر مهندسان، معماران و بنّ
اوري هاي نمادین و برگزاري مسابقات به ارائه پروژه - هاي  منظور افزایش آگاهی عمومی نسبت به فنّ

 اي؛ اي و کاهش خطر لرزه مرتبط با زلزله، ایمنی لرزه
ریزي شهري و دیگر  برنامه هاي مقاوم در برابر زلزله، هاي ساختمان نامه لزام به استفاده از آیینا -

 ؛چنین کنترل میزان انجام آنها مقررات ایمنی و هم
 وسیله افراد برجسته؛ هاي بزرگ به ها در پروژه الزامی بودن ارزیابی فنی براي طراحی ساختمان -
 هاي حیاتی؛ شریان ،هاي مهم سازي در سازه اي و مقاوم گسترش استانداردهاي بهسازي لرزه -
پذیري و عوامل  اي و آسیب افزایش آگاهی و اطالعات عمومی دست اندرکاران نسبت به خطر لرزه -

 ها، سمینارها و اردوها؛ کاهش خطر از طریق برگزاري کارگاه
و انجام ارزیابی  پذیري آنها اي و آسیب هاي موجود، ارزیابی خطر لرزه تهیه فهرست ساختمان -

 هاي حیاتی موجود؛ هاي شریان اي براي تمام سازه ایمنی لرزه
ی یها و غیره و اجراي مانورها گاه ها، تفریح هاي مدیریت بحران در مدارس، بیمارستان تهیه برنامه -

 تر مردم؛ بیشو آمادگی براي آگاهی 
 ؛(EOC) اضطراري یا اتاق بحرانکز عملیات اسازي مر مقاومتاسیس و یا  -
 زلزله؛بحران اي و محلی با توجه خاص به مدیریت  هاي ملی، منطقه برنامهتدوین  -
 پذیر در برابر زلزله و تهیه فهرست پایه براي واکنش مناسب؛ مناطق آسیب شناسایی -
 تحقیق و پژوهش در زمینه افزایش ایمنی در برابر زلزله؛ -
 تشار آنها در سطح وسیع؛هاي گذشته و ان شده از زلزله هاي گرفته درسمستندسازي  -
اوري - هاي ساخت مقاوم در مقابل  توسعه یک مکانیسم مناسب براي صدور مجوز به صاحبان فنّ

 اي؛ زلزله با همکاري جامعه حرفه
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 هاي بیمه و مؤسسات مالی؛ توسعه ابزار مناسب جبران خسارت در همکاري با شرکت -
 به ملی؛و تجهیز ستاد حوادث و سوانح غیرمترق هاافزایش قابلیت -
 ؛ خیز غیرمترقبه محلی در مناطق زلزلهمقابله با سوانح نیروهاي هاي مجهز و پیشرفته ایجاد ستاد -
 .تقویت آمادگی پزشکی براي پاسخ مناسب در زمان زلزله -

آمادگی براي ارتقاي زلزله و بحران با مدیریت  در رابطهراهکار اصلی در هند  6براساس توضیحات فوق 
به شرح زیر تهیه شده است مالی خسارات منظور کاهش تلفات جانی و  انحی در آینده بهمقابله با چنین سو

  ):22-2شکل (
  

  
  زلزله در هندبحران شش راهکار اصلی براي مدیریت ): 22-2(شکل 

  
هایی چون  ها تخریب سازه در بیشتر زلزله: هاي جدید طراحی مقاوم در برابر زلزله و ساخت سازه :الف

هاي عمومی منجر به تلفات گسترده جانی و مالی شده  ها و ساختمان مدارس، بیمارستان منازل مسکونی،
ها، سدها و مراکز آب و برق نیز  ها، پل هاي عمومی چون جاده موجب تخریب زیرساختهمچنین زلزله . است

هایی  تلفات جانی به دلیل ریزش ساختمان% 90حدود  نشان داده کههند هاي گذشته  زلزله. است گردیده
هاي ساختمانی و دیگر مقررات بر لزوم استفاده  نامه اگرچه در آیین. اند است که در برابر زلزله مقاوم نبوده

اوري تمامی سازه هاي ساخت و ساز مقاوم در مقابل زلزله تأکید  هاي واقع در نواحی مستعد زلزله از فنّ
دانش کافی در البته در حال حاضر . شود ها این قوانین رعایت نمی ولی در بعضی از ساختمان ،شود می

موسسات مهندسی، معماري، مراکز در اغلب هاي طراحی و ساخت مقاوم در برابر زلزله  تکنیکخصوص 
وجود دارد لیکن در اجرا هنوز دست اندرکاران ساخت و ساز ها به اندازه کافی  تکنیک آموزشی صنعتی و پلی

هاي محلی  ها و دولت تمامی وزارتخانهین راستا مقرر شده است که در ا .برند از ضعف دانش یا مهارت رنج می
ها، بنادر،  ها، پل در راستاي تسهیل اجراي استانداردهاي ایمنی زلزله و کنترل مدیریتی در ساخت سازه
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منظور تشویق ساخت  هاي ایالتی به دولتهمچنین  .دارند هاي حیاتی قدم بر  ها و دیگر شریان لنگرگاه
ها توسط مؤسسات معتبري  اند که این سیاست هایی را تعیین کرده مقاوم در برابر زلزله سیاستساختماهاي 
هاي حیاتی جدید، و  ها، بنادر و دیگر شریان آنها باید اطمینان یابند که تمام سدها، پل. شود کنترل می

یمنی در برابر زلزله هاي مهم اقتصادي بر اساس استانداردهاي ا هاي استراتژیک و سازه چنین ساختمان هم
توجه  ي ایالتی همچنینها این دولت. ها داراي تأییدیه فنی الزم هستند شوند و مجریان این سازه احداث می

الزم  .شوند، دارند ها که به تعداد زیاد ساخته می هایی مانند مدارس و درمانگاهنخاصی نیز به ساخت ساختما
هاي در اي سازهاي مناسب جهت بازبینی و تضمین ایمنی لرزهههاي ایالتی مکانیسمدولتبه ذکر است که  

  .اند نموده را نیز فراهمحال ساخت 
  

در برنامه کاهش خطر زلزله : هاي مهم هاي حیاتی و ساختمان اي و بهسازي شریان سازي لرزه مقاوم - ب
  :هاي زیر مشخص شده است اولویت ،اي سازي و بهسازي لرزه براي مقاوم ،هند

  ؛هاي مهم ملی چون مجلس، دیوان عالی کشور هند و مانند آنها ساختمان -
ها و  ها و درمانگاه ها، بیمارستان مثل مدارس، دانشگاه ساختمان مراکز مهمیهاي حیاتی و  ریانش -

 ؛نظایر آنها
هاي  ها، ایستگاه ها، فرودگاه ها، جاده سدها، پلنظیر  خدمات عمومی هاي مرتبط با ارائه سازه -

 ؛ها در و لنگرگاهاتوبوس و بنا
نماید مانند ادارات  را تضمین می اقتصاديهاي  هاي مهم که تداوم حاکمیت و فعالیت ساختمان -

 ؛ها و صرافی هامثل بانک بنگاههاي اقتصاديپلیس منطقه، 
 .تجاريي و هاي مسکونی، ادار آپارتمان ،)تر طبقه یا بیش 5( بلندمرتبههاي  ساختمان -

بعد و مقرر شده که  استقرار داده شده  یایالت هايها بر عهده دولت ن سازهمسئولیت شناسایی اولویت ای
لیست  ،هاي ایالتی دست آمده توسط دولت ها، بر اساس تجربه به سازي ساختمان از کامل شدن فاز اول مقاوم

  .گرددتهیه  ،سازي شود ها که بایستی مقاوم ها و سازه دیگر ساختمان
پذیر از طریق پروژه آزمایشی هاي حیاتی آسیب اي شریانازي لرزهسبهسازي و مقاومدر حال حاضر 

UEVRP ) و یا از طریق )تهیه شده است وسیله دولت هند در همکاري با برنامه توسعه سازمان ملل بهکه ،
اي، شهرهاي مختلف بر اساس میزان خطر لرزه. گیردپروژه ملی کاهش خطر زلزله در چند مرحله انجام می

ها، اهمیت سازه و توانایی و سرعت تحقق این ها و سازهپذیري ساختمانت، سطح آسیبتراکم جمعی
اولویت نخست شامل  .شوند بندي می سازي و بهسازي اولویت ها در ایاالت مختلف، به منظور مقاوم فعالیت

که بعضی از با وجود این . شودجمعیت زیاد میبا خطر باالي زلزله و  کالن شهرها و شهرهاي مهم در نواحی
هاي شمال شرقی ممکن است جمعیت زیاد نداشته باشند ولی چون در منطقه با شهرهاي مرکزي ایالت

اي نیازمند در هر شهر انجام بهسازي لرزه .شوندبندي میاند، در اولویت شهري طبقهخیزي باال قرار گرفته لرزه
  :اقدامات اساسی زیر است
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  هاي موجود؛ زهتهیه لیست سا -
 ها؛زهپذیري این سابی آسیبارزیا -
 پذیر؛هاي آسیباولویت دادن به سازه -
 .پذیرهاي آسیبسازي سازهانجام عملیات جهت مقاوم -

هاي دیگر در هاي مهم، بیمه کردن سازههاي حیاتی و سازه اي شریانسازي لرزههمزمان با انجام مقاوم
هاي بیمه پس از هماهنگی با ستاد حوادث شرکت. گیردهاي آتی در دستور کار قرار میمقابل زلزله

به ارائه بیمه ساختمان  ،هاي جدید بیمه در مناطق با خطر متوسط و زیاد زلزلهغیرمترقبه با معرفی چارچوب
 GIS هاي اطالعاتیهایی را در جهت ایجاد و توسعه بانک هاي ایالتی فعالیتدولتهمچنین  .شوندمی ملزم

، آغاز )دهدهاي مهم را نشان میهاي بحرانی و زیرساختي که کلیه سازهشامل نقشه تمامی نواحی شهر(
کار  بهنیز هاي بهسازي و امداد بعد از زلزله ریزي مدیریت بحران و در فعالیتها در برنامهاین نقشه. اندکرده

ها و دولتهاي انههاي توسعه وزارتخ برنامهمنابع اعتباري مورد نیاز براي این بخش در قالب  .گرفته خواهند شد
  .گردد ملحوظ میایالتی در تخصیص بودجه ساالنه 

بلکه براي اعضاي ) شامل شالوده(ها  اي نه تنها براي سازه ساختمان سازي لرزه مقاومالزم به ذکر است که 
ها  ها و وسایل موجود در ساختمان نیز مورد نیاز است، چون ارزش این مؤلفه کاري اي مانند نازك غیرسازه

از اینرو در . اي این تجهیزات نیاز به دقت فراوانی دارد سازي لرزه ش از دو سوم کل ساختمان است و مقاومبی
  .اي شده است سازي اعضاي غیرسازه هاي اخیر دولتهاي ایالتی هند، توجه مناسبی نیز به مقاوم برنامه

  
  :مهمترین اجزاي این بخش عبارتند از: اري و اجراذگ قانون - ج

اي در هند همانطور که  هاي ایمنی لرزه نامه آیین: هاي ایمنینامهه ساختمان و دیگر آییننامآیین -
اند لیکن در اجرا چندان جدي در نظر گرفته  پیشتر اشاره شد سالهاست که تهیه و ابالغ شده

، قتصاديها با مالحظات ا نامه در حال حاضر وزارت مسکن هند در حال تطبیق آیین. شوند نمی
ترتیب امکان اجرایی نمودن استانداردها براي کلیه  و بومی است تا بدین قوقیح ،فنی
اجراي  دیگرانی که مسئولسازندگان، معماران، مهندسان و نظیر (ساخت و ساز کاران راند دست
طراحی و ساخت و ساز در طی کلیه مراحل  )هاي ساخت ایمن در برابر زلزله هستندفعالیت

آخرین الزم به ذکر است که . فراهم شودر تمام ساخت و سازهاي جدید دو مقاوم در مقابل زلزله 
از طریق شبکه اینترنت  وانجمن استاندارد هند  توسطاي هاي ایمنی لرزهنامهآیینهاي  اصالحیه

 . داده شده استطور رایگان در اختیار مردم قرار به
با توجه به میزان مخاطرات  ایالتی هايدولتاین برنامه توسط : و کاربري زمین ریزي شهريبرنامه - 

گروه تخصصی در سطح ملی توسط وزارت مسکن به منظور ایجاد  البته یک. شود موجود اجرا می
تشکیل  مراکز جمعیتیهاي موجود در جهت تضمین ایمنی  نامه تغییرات الزم در مقررات و آیین

، کاربري زمین، اي منطقه ي وشهرریزي  برنامهقوانین این گروه تغییرات الزم در . شده است
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این نیز وزارت مسکن . نمایندمی تهیه و پیشنهادبندي و قوانین ساخت و ساز را مقررات پهنه
براي مطابقت با قوانین موجود و فراهم آوردن مقدمات به ایالتهاي مختلف ها را قبل از ابالغ مدل

 ؛آوردبه اجرا در میبصورت آزمایشی اجراي آنها، 
کاران امر ساخت و ساز در یک فرایند مشخص  اندر کلیه دست: به متخصصاناعطاي مجوز  - 

کنند نیز هاي دولت ایالتی کار میمعماران و مهندسان که با دولت و سازمان. گیرندمی نامهگواهی
ي هادر همکاري با بخشهند وزارت علوم در حال حاضر . باید گواهی الزم را دریافت نمایند

از سوي مهندسین  نامهفنی مناسب براي الزامی کردن ارائه گواهی -قییک چارچوب حقومرتبط 
 را تهیه نموده است؛

. ها باید به تأیید واحد محلی کنترل مضاعف برسدطراحی تمام ساختمان: هاحرطنظارت بر  - 
ها و قوانین موجود، نامهمتخصصان در این واحد طرح را از لحاظ ایمنی و هماهنگی با آیین

مورد تایید، باید توسط یک مؤسسه دیگر نیز هاي بحرانی هاي مهم و سازهپروژه. دکننکنترل می
در  .شوند می تعیینواحدهاي کنترل توسط وزارت مسکن براي این امر  .گردندمضاعف کنترل 

ها با توجه به مسئول اعمال قوانین ایمنی در طراحی و اجراي ساختمان هاواقع این واحد
رعایت این قوانین براي تمام ساخت و سازهاي شهري و . هستند هاي توسعه کشور برنامه

 )هابه لحاظ دارا بودن صالحیت الزم براي کنترل طرح(کنترل مهندسین . روستایی اجباري است
مهندسین داراي صالحیت که . است یالتبر عهده دولت محلی و انجمن مدیریت زلزله انیز 
هاي آموزشی به طور کامل با قوانین آشنا ر کالستوانند کارمند دولت هم باشند قبالً د می
ی چک برخی از نقشههمچنین  .اند شده ها به طور تصادفی انتخاب و توسط واحدهاي محلّ
هاي حیاتی و  کنترل شریان. شوند تا از صحت عملکرد واحدهاي کنترل اطمینان حاصل گردد می

انی که توسط وزارت مسکن و دولت توسط متخصصنیز خیزي زیاد ها در نواحی با لرزهزیرساخت
 ؛پذیرد میاند، صورت هند درنظر گرفته شده

سازي و بهسازي باید هاي موجود ناشی از مقاومایجاد تغییرات در ساختمان: کنترل فنی و پایش - 
هاي عمومی نیز باید توسط سیستم نظارت و ساختمان. توسط واحدهاي محلی کنترل شود

هاي بزرگ و مهم قبل از اختصاص رار گیرند و این کار در پروژهکنترل موجود، مورد کنترل ق
ضمناً تنها استفاده از مصالح استاندارد و مورد تأیید . شود بودجه و صدور مجوز انجام می

 ؛ها مجاز استنامه آیین
هایی براي امدادرسانی و بعد از وقوع هر زلزله به دلیل تخصیص بودجه: فنی - نظام اقتصادي - 

یابد حال آن که لزوماً این  مخارج دولت افزایش می ،سط دولت مرکزي و دولت محلیبهسازي تو
بنابراین مانند بسیاري . دهدهاي شخصی را پوشش نمیبودجه تمام هزینه نوسازي ساختمان

. کشورها سیستم بیمه به منظور جبران خسارت ناشی از خطرها در حال توسعه و پیشرفت است
هاي مورد نیاز این امر در همکاري با مؤسسات  ئول طراحی چارچوبوزارت علوم زمین هند مس
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ها، ایمنی مؤسسات مالی قبل از اعطاي وام به ساختمان .هاي بیمه استمالی و اعتباري و شرکت
اعطاي وام به . دهند اي آنها را با کمک وزارت مسکن و وزارت کشور مورد بررسی قرار میلرزه

انجام بود که وزارت مسکن مسئول  اي خواهدأمین ایمنی لرزهواحدهاي صنعتی نیز به شرط ت
 است؛هاي الزم هماهنگی

هاي روستایی و اغلب ساختمان: شهري ساخت و ساز مقاوم در برابر زلزله در نواحی روستایی و نیمه - 
بنابراین . شوندبندي می پذیر طبقههاي آسیبشهري هند قانونمند نیستند و جزو ساختماننیمه
خیز توسط دولت اهنماي تفصیلی براي انواع ساخت و سازهاي غیرمهندسی در نواحی لرزهیک ر

 اجراهاي عمومی جدید در این مناطق به و در ساخت ساختمان شده استمحلی تهیه و منتشر 
شهري و روستایی هند داراي قانون در حال حاضر ساخت و ساز در نواحی نیمه. شودگذاشته می

با درنظرگیري شرایط محلی و با اولویت مناطق  ندستهمحلی موظف  هايلتخاصی نیست لذا دو
د و با نهاي غیرمهندسی را تدوین و ابالغ نمایاي مربوط به ساختمانخیز، قوانین توسعهلرزه

قوانین مربوط به ساخت و ساز آینده را نیز به منظور ایمنی  یاالت،مشاوره کمیته مدیریت زلزله ا
 ؛دنا، تهیه نمایهاي ساختمان لرزه

ایجاد تغییراتی در پالن ساختمان که منجر به : گیرانه در تغییرات ساختماننیاز به پایش سخت -
در ایجاد تغییرات در . غیرمجاز استدر هند اي ساختمان گردد از نظر قانونی کاهش ایمنی لرزه

و سازه اي ههاي موجود باید توجه خاصی به خطرپذیري لرزپالن و افزایش طبقات ساختمان
هایی با بزرگی زیاد را تحمل پذیري ساختمان شود تا ساختمان قادر باشد زلزلهآسیبهمچنین 

 .نماید
  

هایی به منظور افزایش آگاهی  خیز، فعالیت در مناطق لرزه: مردمو آمادگی فعالیت براي افزایش آگاهی  - د
زلزله از طریق پذیري رد کاهش خطراي در مو عموم مردم و مسئولین در سطوح ملی، ایالتی و منطقه

ساختمانها پذیري سیبدر خصوص آاطالعات برخی انتشار در این رابطه  .شود اي انجام می سازي لرزه مقاوم
نتیجه در سازي ساختمانها و  می تواند منجر به حساس نمودن مردم و مسئوالن محلی نسبت به اهمیت مقاوم

مراکز و  هاي تخصصیارگانبا همکاري  هاي ایالتیدولتور منظ بدین .گردد اي کاهش خطرپذیري لرزه
سازي  ها و تجارب مهم مقاوم روش ارائههایی را جهت به اشتراك گذاشتن اطالعات و اي کارگاهمهندسی حرفه
مورد نیاز براي افزایش آگاهی  هايابزار همچنین در سطوح ملی تا محلی. نماینداي برگزار میو بهسازي لرزه

این وسایل توسط دولت محلی و . ه استدیل بروشور، راهنما، کتابچه، فیلم و وسایل نمایش تهیه گردمردم مث
از جمله نشریاتی که در . دنشو و توزیع میهماهنگ با نیازهاي محلی به خصوص در مناطق روستایی تهیه 

براي تاثیرگذاري ز هاي محلی هر منطقه نیبه زبانکه (توان به موارد زیر  این خصوص تهیه شده است می
  :اشاره نمود) اند شدهترجمه بیشتر 
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جزاي و ا ،ها، ایمنی ساختمان)داخل و خارج ساختمان(تب راهنما در مورد ایمنی افراد ک -
 ؛اي و محتویات ساختمانغیرسازه

هاي سازي ساختمانهاي جدید و مقاومفنون ضد زلزله کردن ساختمان راهنما درخصوصکتاب  -
 ؛موجود

 .هاي حیاتی ها و شریاناي زیرساختدر مورد ایمنی لرزه نماکتاب راه -
که اند  نمودههاي خاص تدوین هایی را به منظور افزایش آگاهی گروههاي محلی برنامهدولتهمچنین 

دیران سینماها، مها، مدیران مدارس، ها شامل برخی اعضاي هیأت مدیره مؤسسات و بیمارستاناین گروه
اضطراري مانورهاي زلزله نیز به منظور کنترل ظرفیت واکنش  .باشنداتر و مانند آنها میهاي تئسالنمدیران 

   .دنشو میماه یک بار انجام  6در زلزله واقعی، به طور متناوب و حداقل هر 
اثرات هاي کاهش برنامهبرخی هاي الزم  با کسب آمادگینیز هاي داوطلب هاي غیردولتی و گروهتشکل

توانند در این یک بانک اطالعاتی از کلیه افراد در سطوح مختلف که میبدین منظور . نمایند یبحران را اجرا م
هایی مانند معموالً سازمان .شده استزمینه فعالیت کنند با ذکر نام و جزییات و نحوه ارتباط با آنها تهیه 

هاي داوطلبان، و غیره به تشکلهاي زنان، هاي امدادرسان، سازمان جوانان، گروههاي غیردولتی، گروهارگان
محلی و سازمان مدیریت بحران  دولتهاي. اند طور داوطلبانه براي انجام کارهاي مورد نیاز بعد از بحران آماده

انجام دیگر سازمانها را براي هماهنگی و همکاري با این منابع انسانی  استفاده ازریزي الزم براي برنامهیالتی ا
  . دهند مینجام فعالیتهاي مورد نیاز ا

  
کنند  میتالش اخیرا هاي محلی دولت: ها شامل آموزش، تحقیق، توسعه و مستندسازي توسعه ظرفیت - ه

شامل مباحث مربوط به این دانش . تقویت نماینددر مقاطع مختلف تحصیالت دانشگاهی را دانش زلزله 
در این راستا تجربیات  .شودره میآمادگی، امدادرسانی و غیپیشگیري، زلزله به خصوص خطرپذیري مدیریت 

هاي  دورهها، براي این امر تهیه مواردي مثل کتاب. گیرد میهاي قبلی نیز مورد استفاده قرار مربوط به زلزله
براي خاصی نیز دروس . تحصیالت تکمیلی از اهمیت خاصی برخوردار استهاي  و دوره ،آموزشی محلی

اوري همچنین هاي مرکزي و محلی دولت. شده استمعلمان و پزشکان طراحی  براي افزایش توان علمی و فنّ
تنها تمام مهندسین زلزله و معماران در حال حاضر . گیرند کمک میها دانشگاهاز و تحقیقات مربوط به زلزله 

ي تخصصی زیادي در این هاکتابخانههمچنین . شوند میالتحصیل پس از گذراندن دروس مربوط به زلزله فارغ
  . اند شده تجهیز و تکمیلتاکنون رابطه 

عالوه بر آموزش نیروهاي تخصصی انجام پژوهشهاي مورد نیاز در خصوص میزان ریسک و روشهاي 
محلی  هايدولت. کاهش خطرپذیري نیز از اقداماتی است که در طرح جامع هند مورد توجه قرار گرفته است

هاي مربوط به زلزله هستند را مورد و توسعه زمینهکه در جهت پژوهش را هایی فعالیتاند که  نیز موظف شده
اوريحل د که این تحقیقات منجر به یافتن راهنحمایت قرار ده  همچنین. شوندهاي نوین میها و ایجاد فنّ

هایی متشکل از متخصصان مختلف را براي بررسی و تحقیق تشکیل محلی گروه دولتهايپس از هر زلزله، 



   ارزیابی مدیریت بحران در سطح محلی و ارائه راهکارهاي اجرایی پروژه 

110                                                                                     شناسی و مهندسی زلزله المللی زلزله پژوهشگاه بین      

ها را به صورت مستند درآورده و آنها را در اختیار محققان شده و تجربیات زلزلهدروس آموخته  دهند که می
  .دندهقرار و مدیران 

  
برنامه مدیریت نهادهاي ذیربط  دولت مرکزي هند با مشارکت سایر: واکنش اضطراريبرنامه مدیریت  - و

این برنامه . اند ودهلف آن تدوین نمهاي مختها و از جمله زلزله و جنبهبحران را با در نظرگرفتن انواع بحران
، روش اجراي هاي نجات و امداد، روند اجراي استاندارداجرایی فعالیتهاي مورد نیاز، شرح وظایف عواملشامل 
یی این آمانورهایی به منظور اطمینان از کار. باشد میبندي هر یک هاي تعریف شده و برنامه زمانفعالیت
در فواصل زمانی مشخص اجرا  ذیربطهاي  ها و وزارتخانهلف و زیر نظر سازمانهاي مختتوسط ارگان ها برنامه
  . شودمی

هاي مدیریتی، ریسک، اطالعات و غیره ت ممکن و تمام جنبهبدترین حاالمعموال برنامه مدیریت بحران 
ه ممکن از آنجا ک. ، تا درصورت وقوع چنین شرایطی، میزان غافلگیري به حداقل برسدگیردرا در نظر می

ها و مکانیزم هماهنگی ها فراتر از مرزهاي جغرافیایی باشند، در این برنامه اهمیت شبکهاست برخی از بحران
عالوه بر تهیه برنامه مدیریت بحران، برنامه آمادگی دولتهاي ایالتی . ه استدر سطوح مختلف دیده شد

اي مختلف و قلمرو هر یک از این ادارات و ه رسانی استانهاي کمکعمومی را به همراه نحوه ارتباط سیستم
ها هاي موجود هر زمان که الزم باشد بازنگري و به روز خواهند شد تا فعالیتبرنامه. اند ودهها تدوین نمسازمان

  . را بهینه نماید
از آنجا که . دهند انجام میذیربط هاي اجرایی را دستگاهي مرتبط هاي آمادگی و اجراي مانورهابرنامه

آموزان را براي هاي مدارس به عنوان مراکز امدادرسانی در حین بحران، تحصیل دانشستفاده از ساختمانا
ي انتخاب جایگزین مناسب دیگر ،براي مراکز امدادرسانیاخیرا تالش شده تا سازد مدت طوالنی مختل می

  .شود
و مانورهایی اجرا اند و  نمودهن خود را تدویویژه شرایط اضطراري هاي ها برنامههمه بیمارستانهمچنین 

هر چند وقت همچنین این مراکز . بهبود بخشندرا تا وضعیت آمادگی خود براي واکنش اضطراري نمایند می
از تا ند نکینظارت مفعالیت آنها نیز بر محلی دولتهاي . نمایندروز میبهخود را اطالعات منابع و یک بار 

براي مدیریت بحران مراکز ذیربط زلزله و آمادگی اثرات مقابله با هماهنگی  وجود توانایی در دفاتر دولتی براي
  . اطمینان حاصل نمایند

  
مرور تجارب داخلی در زمینه کاهش آسیب پذیري مستحدثات و پیشگیري از اثرات زلزله - 2- 2- 2  

، نظارت و کنترل در گزارش فعالیت سوم این پروژه بصورت مفصل قوانین و مقررات و ساختارهاي تدوین، اجرا
هاي مهم دو  پذیري در زلزله ساخت و ساز در کشور مورد بررسی قرار گرفت و اثربخشی آن در بررسی میزان آسیب

هایی مانند منجیل و رودبار و بم که در  ساز در زلزله هاي مهندسی تخریب گسترده ساختمان. دهه اخیر بررسی شد
لیرغم وجود قوانین و مقررات الزم براي ساخت و ساز در ایران، میزان داد ع مناطق شهري اتفاق افتاده بودند نشان
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هاي مختلفی در طراحی و ساخت  همچنان قابل توجه است و ضعف) هاي نوساز حتی سازه(ها  پذیري سازه آسیب
ها با حادث  چنین خرابی گسترده ساختمان هم. ها به واسطه عدم اجرا و نظارت مناسب وجود دارد این ساختمان
سازي در  دهنده اشکاالت اساسی در ساختمان و مناطق روستایی نشان کوچکهایی متوسط در شهرهاي  شدن زلزله

چندان  هایی نه هاي موجود در زلزله هاي گسترده در ساختمان سراسر کشور است که بر این اساس ایجاد خرابی
یري مستحدثات اولین گام شناخت میزان پذ ریزي براي کاهش آسیب در برنامه. بزرگ در آینده دور از ذهن نیست

در ایران تجارب محدودي در این خصوص وجود دارد که عمدتا مربوط . است زیرساختهاپذیري ساختمانها و  آسیب
  .در قسمتهاي زیر توضیحات مختصري در این رابطه ارائه خواهد شد. به شهر تهران است

  
  ناي شهر تهراپذیري لرزهبندي آسیبپهنه - 2-1- 2-2

پذیري مستحدثات در مقابل زلزله در سه به انجام رسیده است، ارزیابی آسیب 1380در این پروژه که در سال 
نظیر (پذیري ساختمانهاي ویژه پذیري ساختمانهاي معمولی، ارزیابی آسیببخش مجزا مشتمل بر ارزیابی آسیب

رانندگی، بیمارستانها، ساختمانهاي دولتی، نشانی، مراکز نیروي انتظامی، مراکز راهنمایی و ایستگاههاي آتش
پذیري در بخش ارزیابی آسیب. صورت گرفته است زیرساختهاپذیري  و ارزیابی آسیب) ساختمانهاي آموزشی

ساختمانهاي معمولی تنها ساختمانهاي مسکونی در نظر گرفته شده و ساختمانهاي تجاري و کارگاهها مورد بررسی 
  : هاي زیر مورد توجه بوده استن مطالعات جنبهدر ای. قرار داده نشده است

  ها براساس خصوصیات ساختمانهاي مسکونی گستره مورد مطالعه؛تهیه پایگاه داده - 
 انتخاب روش برآورد خسارت و تابع آسیب با توجه به شرایط متفاوت در گستره مورد مطالعه؛ - 
  .محاسبه خسارت براساس تحلیل مناسب و ارائه نتایج - 

 1375ها براي ساختمانهاي مسکونی از نتایج آمارگیري سال به منظور ایجاد پایگاه داده در گام نخست
بلوك  34805هاي این بخش در داده(استفاده شده است و اطالعاتی نظیر شماره حوزه و شناسایی بلوکهاي آماري 

، سال )بندي شده استهمنطقه تهران مطابق با تعاریف مرکز آمار ایران دست 22زون آماري در  3173در قالب 
در این مطالعات معیار برآورد . آوري شده استساخت، تعداد طبقات، نوع ساخت، تعداد اطاقها و تعداد ساکنان جمع

اي ساختمان اي، تخریب سازه در هنگامی است که نیروي زلزله وارد بر ساختمان از حد مقاومت لرزهخسارت سازه
بندي ساختمان برآورد براساس اطالعات به دست آمده از جنبش زمین و گروه نیروي وارد بر ساختمان. تجاوز کند

بندي ساختمانها بر اساس سال ساخت، تعداد طبقات و نوع سازه به شرح زیر در نظر گرفته شده گروه. گردیده است
  :است

  آجري و فلزي یا سنگی و فلزي؛ - 1
  یک تا سه طبقه؛ ، با1371سازه فلزي، ساخته شده بعد از : 1فلزي نوع  - 2
  داراي چهار طبقه یا بیشتر؛ 1370سازه فلزي، ساخته شده قبل از : 2فلزي نوع  - 3
  طبقه؛ 6سازه بتن مسلح با بیش از : بتن مسلح نوع صفر - 4
  و با یک یا دو طبقه؛ 1370سازه بتن مسلح ساخته شده بعد از : 1بتن مسلح نوع  - 5
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  با بیش از سه طبقه؛ 1370شده قبل از  سازه بتن مسلح ساخته: 2بتن مسلح نوع  - 6
  تمام چوبی؛ - 7
  ، آجر و چوب یا سنگ و چوب، تمام آجري یا سنگ و آجري؛)با هر نوع سقف(بلوك سیمانی  - 8
  خشت و چوبی و خشت و گلی؛ - 9

هاي مذکور در نقاط  نقشه توزیع سازه ،به عنوان ساختمانهاي ضعیف 9الی  5و  1با تعریف ساختمانهاي نوع 
  .ارائه گردیده است) 23- 2(تلف شهر تهران تهیه شده که در شکل مخ

  

  
 (CEST and JICA, 2000) پراکندگی تعداد ساختمانهاي ضعیف): 23- 2( شکل

  

که براي  (Tavakoli and Tavakoli, 1993)تابع خسارت براي انواع ساختمانها برمبناي تنها تابع خسارت موجود 
البته در این مطالعات با . رودبار ایران تهیه شده، تعریف شده است - منجیل 1369لرزه  دیده زمین مناطق آسیب

هاي متفاوت نسبت به منحنی مبناي مفروض خسارت براي سازه ،ATCقضاوت مهندسی و استفاده از مرجع 
، مشا و اي گسل ري، شمال تهرانمدل سناریوي لرزه 4پذیري ساختمانها نیز از براي برآورد آسیب. اندسازگار شده

ساختمان خسارت دیده در . شناور استفاده شده و خسارات وارده به ساختمانهاي مسکونی محاسبه گردیده است
به عالوه . است این مطالعه به مفهوم آن است که ساختمان در اثر زلزله دچار خسارات سنگین شده و فروریخته

سوزي لغزه، آتشسوانح ثانویه مانند روانگرایی، زمین باشد و سایر خسارات ناشی از اي میعلت خسارت ارتعاش لرزه
اي از  نمونه. اندهایی ارائه شده نتایج حاصل از این مطالعات در قالب جداول و نقشه. و انفجار ملحوظ نشده است

در شکل ) مربوط به مدل گسل ري که در مورد شهر تهران از اهمیت بیشتري برخوردار است(نتایج این مطالعات 
  .است ارائه شده) 24- 2(
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  (CEST and JICA, 2000) دیده و یا فروریخته در مدل گسل ريپراکندگی تعداد ساختمانهاي به شدت آسیب): 24-2(شکل 

  

. پذیري ساختمانهاي ویژه مورد بررسی قرار داده شده استدر این مطالعات همچنین وضعیت آسیب
نشانی، ادارات دولتی، مراکز نیروي انتظامی، مراکز آتشهاي  ساختمانهاي ویژه و بناهاي عمومی در گروه

اي در اند و براي آنها پایگاه دادهبندي شدهها تقسیمبیمارستانها، مدارس ابتدایی، راهنمایی، دبیرستانها و دانشگاه
مومی روش برآورد خسارت براي بناهاي ع. رابطه با مکان، نوع سازه، سال ساخت و تعداد طبقات تهیه شده است

باشد، البته برآورد آسیب وارده به ساختمانهاي مسکونی  مشابه با روش استفاده شده براي ساختمانهاي مسکونی می
بر اساس حوزه آماري صورت پذیرفته است ولیکن در مورد ساختمانهاي عمومی، به علت تعداد کم، مبنا منطقه 

ات براي بیمارستانها را در مدل جنبش گسل ري اي از نتایج این محاسب نمونه) 25- 2(شکل . شهري بوده است
  . دهد نشان می

تاسیساتی که بدین . پذیري تاسیسات خطرناك مورد توجه قرار گرفته استدر این مطالعات همچنین آسیب
. بنزین و مخازن سوخت، مراکز توزیع نفت سفید و گازوئیل  پمپ: منظور مورد بررسی قرار داده شده است عبارتند از

  :آورد خسارت این تاسیسات نیز مبانی زیر مورد توجه قرار گرفته استدر بر
اعمال شده  براي برآورد خسارت وارده به ساختمانهاي اداري این گونه تاسیسات، از همان تابع آسیب - 

  براي  برآورد خسارت ساختمانهاي مسکونی استفاده شده است؛
، گازها یا مایعات قابل اشتعال شروع به انددر تأسیساتی که به شدت خسارت دیده یا تخریب شده - 

سوزي در چنین  با توجه به اینکه هیچگونه اطالعاتی در مورد آتش. نشت از مخازن خواهند نمود
تأسیساتی در ایران در دسترس نبوده است، در این مطالعات با استفاده از تجربیات ژاپن احتمال 

ل براي ایستگاههاي ذخیره و توزیع بنزین این احتما. سوزي در اثر جرقه برآورد شده استآتش
  .است% 66/3و براي سایر تاسیسات معادل % 55/2
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  (CEST and JICA, 2000)مدل گسل ري  - نسبت آسیب هاي وارده به بیمارستانها ): 25- 2(شکل 

  

از آنجایی که پراکندگی تأسیسات خطرناك در گستره شهر تهران یکسان نبوده است، لذا احتمال وقوع 
 11(سوزي فقط براي مناطقی که بیش از پنج مورد تأسیسات خطرناك در آنها وجود دارد، محاسبه شده است  آتش

سوزي ناشی از تأسیسات خطرناك نیز با توجه درجه رویداد آتش). گانه شهرداري تهران 22منطقه از میان مناطق 
  .ارائه شده است) 26- 2(به مدل گسل ري در شکل 

  

  
 (CEST and JICA, 2000) مدل گسل ري  - رجه رویداد آتش سوزي ناشی از تاسیسات خطرناكد): 26- 2(شکل 

  

نیز ) شبکه برق، آب، مخابرات و گاز(در تهران  زیرساختهاپذیري  در این مطالعات همچنین وضعیت آسیب
  :شود مورد بررسی قرار داده شده است که مختصري در این رابطه در قسمتهاي زیر ارائه می

از آنجایی که جزئیات مقاومتی کابلهاي توزیع برق و ساختار و مقاومت ستونهاي : پذیري شبکه برق آسیب •
اند، خسارت وارده به کابلها بر اساس روشهاي تجربی و براساس خسارات وارده در برق در دسترس نبوده

طول  ،زلزلهدر این خصوص و در هر یک از سناریوهاي مدل . برآورد گردیده است 1995زلزله کوبه 
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نحوه ) 27- 2(در شکل . پذیر در هر منطقه تهران براساس روش تجربی برآورد گردیده استکابلهاي آسیب
. هاي وارده به کابلهاي برق در مدل گسل ري در مناطق مختلف تهران نمایش داده شده استتوزیع آسیب

راري برق به تعداد کافی، بینی شده است که در صورت عدم وجود مولدهاي اضطدر این مطالعات پیش
. تأثیر سوء بگذارد...) نظیر آب و گاز ( زیرساختهاتواند به شدت بر عملکرد سایر قطع جریان برق می

همچنین مشکالت و چالشهاي اساسی به دلیل عدم در دسترس بودن برق در بخش جنوبی شهر در 
 . باشدهنگام زلزله متصور می

  

  
  مدل گسل ري - ه کابلهاي برقهاي وارده بآسیب): 27- 2(شکل 

  

هاي آب به روش کاتایاما و کوبو در این مطالعات برآورد خسارت لوله: رسانی پذیري شبکه آب آسیب •
در این روش به بیان توزیع نسبی خسارتها و نه توزیع مطلق آنها پرداخته  .انجام شده است) 1975(

در این مطالعات تنها  ،هاي آبدر مورد لوله .اي استاین روش در ژاپن داراي کاربرد گسترده. شود می
مطالعات انجام شده با این فرض صورت گرفته است که طول . ها در دسترس بوده استطول کل لوله

ها متناسب با تعداد ساختمانهاي مسکونی در آن حوزه تأسیسات شریانهاي حیاتی در هر یک از حوزه
هر یک از سناریوهاي مدل زلزله محاسبه شده است که برآورد خسارت وارده تحت  ،نهایتاً. باشد می
نتایج این مطالعات حاکی از آن است که تحت . نشان داده شده است) 28- 2(اي از آن در شکل  نمونه

باشند و پذیر مینقطه در شبکه آبرسانی شهر تهران آسیب 3864مجموعاً  ،سناریوي زلزله مدل گسل ري
باشد که این مساله موجب ایجاد مشکالت ثانویه در جنوبی تهران می ها در مناطقعمدتاً تمرکز خرابی
نوع، جنس، قطر لوله : شامل(البته به دلیل آنکه اطالعات جزئیات شبکه خط لوله .  منطقه خواهد گردید

است،  بودههاي آب نیز نامشخصها در دسترس نبوده است و جنس اتصاالت لولهدر تهیه پایگاه داده...) و
در واقع در مطالعات مزبور فقط طول کل . پذیري شبکه آبرسانی همراه با نواقصی بوده استآسیب بررسی
بندي از نظر جنس وارد شده است و خسارات وارده به تأسیسات کشی آب تهران بدون هیچگونه طبقه لوله
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تقریب زده  رویکرد تخمین خسارت بر اساس الگوي کشور ژاپن ،از سوي دیگر. کنترل برآورد نشده است
 .شد شده است که باید به میزان هماهنگی در ویژگیهاي شرایط کشور ما و ژاپن توجه کافی مبذول می

  

  
  مدل گسل ري  –هاي وارده به خطوط لوله آبرسانی پراکندگی آسیب): 28- 2(شکل 

  

با آسیب روش محاسبه مشابه(پذیري شبکه گاز الزم به ذکر است که در این مطالعات همچنین به آسیب
و شبکه مخابرات تهران نیز پرداخته شده است که توضیحات مرتبط در منبع مربوطه ) پذیري شبکه آب بوده است

  .)(CEST and JICA, 2000قابل پیگیري است 
  
  مطالعات طرح جامع مدیریت بحران ناشی از زلزله در شهر تهران - 2-2- 2-2

در این گزارش به . (TDMMO and JICA, 2004)است  انجام شده 1383تا  1381این مطالعات در سالهاي 
. پذیري ساختمانها در تهران شده استاي متفاوت نسبت به مطالعات قبلی، اقدام به مطالعه و بررسی آسیبگونه
گیري از مشخصات فنی در این مطالعات با بهره. باشدپذیري ساختمانها میترین تفاوت در روش ارزیابی آسیبعمده

و برآورد شاخصی تحت عنوان  (BMMC, 2002) "مرکز مدیریت و نگهداري ساختمانها در ژاپن"ه توسط ارائه شد
GIs  اي سازه، اقدام به شناخت وضعیت موجود ساختمانها شده استیا شاخص لرزه.  

شهر  گیري از بانک اطالعات ممیزيدر ارتباط با اطالعات شرایط موجود ساختمانها در تهران نیز اقدام به بهره
هاي هاي شهر تهران و سازهالبته به دلیل تفاوتهاي موجود میان سازه. شده است) تهران متعلق به شهرداري(تهران 

به  GIs موجود در ژاپن، تالش فراوانی در خصوص سازگاري روش مورد استفاده با توجه به شرایط تهران در ارزیابی 
ا شرایط ساخت و ساز در تهران، اقدام به برآورد شاخص مزبور ب GIsپس از سازگاري روش برآورد . عمل آمده است

در خصوص تعدادي از ساختمانهاي شهر تهران به عنوان جامعه آماري نمونه شده است که مشتمل بر تعدادي 
ساختمانهاي معمولی مسکونی، ساختمانهاي آموزشی، بیمارستانها، ساختمانهاي عمومی و ساختمانهاي مرتبط با 

اي ساختمانهاي مذکور شایان توجه است که برآورد مذکور نسبت به مشخصات سازه. باشدري میتأسیسات شه
صورت نپذیرفته است و بنابراین، ... صورت گرفته است و تفکیک به لحاظ نوع استفاده، اعم از آموزشی، خدماتی و 

  . ل آمده استبه عم...) اعم از بتنی، فوالدي، بنایی و (ها تخمین نسبت به کل انواع سازه
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هاي موجود در شهر تهران شده با سازه GIsدر مرحله بعد، اقدام به سازگاري هرچه بیشتر در مقادیر برآوردي 
و تسري آن به کل جامعه آماري  P (Damage Ratio)و نسبت آسیب  GIsاست و نهایتاً با برقراري رابطه بین پارامتر 

 در نهایت مجموع هزینه. پذیر در شهر تهران برآورد شده استسیبساختمانهاي شهر تهران، تعداد ساختمانهاي آ
ها، برآورد شده است که در صورت ها براساس میزان خسارت بر مترمربع براي انواع مختلف سازهدیدگی سازهآسیب

پارامتر  همچنین، با برآورد مجدد. تواند ایجاد گردد ها، در سناریوي زلزله مدل گسل ري میسازي سازهعدم مقاوم
GIs پذیري ساختمانها براي وضعیتی که انواع مختلف ساختمانهاي مذکور مقاوم سازي و یا بازسازي شوند، آسیب

  . برآورد شده و با وضعیت فوق مقایسه شده است
نیز  زیرساختهاپذیري برخی  در مطالعات طرح جامع مدیریت بحران شهر تهران همچنین به وضعیت آسیب

بعنوان مثال در این مطالعات وضعیت ذخایر آب موجود براي کنترل بحران بعد از زلزله . است اي شده توجه ویژه
در این مطالعات شرایط موجود منابع آب در تهران بعد از وقوع زلزله و میزان نیاز . مورد بررسی قرار داده شده است

ان زلزله در روزهاي مختلف بعد از به آب در طی دوره بحران بررسی شده است و میزان آب مورد نیاز بازماندگ
وضعیت توزیع منابع آب فعلی و صدمات وارده به خطوط لوله بعد از ) 29- 2(در شکل . بحران محاسبه گردیده است

  .زلزله در مناطق مختلف شهر تهران نمایش داده شده است
  

 
  (TDMMO and JICA, 2004)توزیع مخازن آب ): 29- 2(شکل 

  

شود طبق این مطالعه، ذخایر موجود تهران به هیچ وجه پاسخگوي نیاز فوري و میان همانطور که مالحظه می
به منظور کمک به وضعیت موجود گروه مطالعاتی پیشنهاداتی را نظیر احداث . باشندمدت بعد از زلزله به آب نمی

مواردي از این  مخازن جدید در مناطق مختلف شهر، ساخت منابع آب کوچک، تجهیز سیستم حمل آب با تانکر و
هاي آتی سازمان آب تهران و نیز شهرداري تهران مورد توجه ریزيتواند در برنامهاند که میقبیل را پیشنهاد نموده

  . قرار گیرد
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پذیري پلهاي موجود در شبکه حمل و نقل تهران نیز پرداخته  در این مطالعات همچنین به وضعیت آسیب
تواند بعنوان  و اولویت بازسازي آنها مورد اشاره قرار گرفته است که میپذیر  شده است و فهرست پلهاي آسیب

اي بزرگ، خرابی پلها منجر به  الگویی براي سایر شهرهاي کشور نیز مورد استفاده قرار گیرد تا در صورت وقوع زلزله
  .دیده نگردد انسداد راهها و تاخیر در دسترسی به مناطق آسیب

  

  اي مستحدثات در شهر تهرانم شده براي کاهش آسیب پذیري لرزهاسایر اقدامات انج - 2-3- 2-2
پذیري کلیه مستحدثات  بجز موارد ذکر شده فوق که در آنها بصورت جامع موضوعات مختلف مرتبط با آسیب

هاي مختلف دیگري نیز در تهران  در کالنشهر تهران مورد ارزیابی قرار داده شده است، طرحهاي تحقیقاتی و پروژه
اي از  برخی از ت موردي در این رابطه انجام شده است که به دلیل اجتناب از اطاله کالم تنها به ذکر خالصهبصور

  :شودآنها که از جامعیت بیشتري برخوردار هستند بسنده می
ساختمانهاي شناسی و مهندسی زلزله در خصوص آسیب پذیري المللی زلزلهبینمطالعات پژوهشگاه  - 

قرار شهر تهران باال در اي خطر لرزهمناطق داراي در یکی از  20منطقه : هرانت 20فوالدي منطقه 
، باال بودن سطح آب زیرزمینی و امکان وقوع این منطقهحضور گسل فعال ري در . گرفته است

از هاي محتمل، لرزهبینی مقادیر باالي شتاب بیشینه سطح زمین در زمینروانگرایی، و همچنین پیش
یکی از مطالعاتی که در . توانند خطر زلزله در این منطقه را افزایش دهندستند که میجمله مواردي ه
پذیري ساختمانهاي اسکلت آسیبپذیري در این منطقه انجام شده است، مطالعات رابطه با آسیب

ناطقی الهی، (اند همورد ارزیابی قرار گرفت 1378سال باشد که در می 20فلزي منتخب منطقه 
نمونه از ساختمانهاي اسکلت فلزي ساخته شده در  76پذیري ابتدا آسیباین مطالعات  در. )1378

و سپس با مدلسازي و انجام تحلیل  هبررسی شد) عینی(این منطقه با استفاده از روش بازدید سریع 
ها بررسی و نقاط ضعف سازهگردیده بعدي چند نمونه ساختمان، دقت نتایج بازدید سریع ارزیابی سه
علیرغم اینکه اکثر ساختمانهاي مورد بررسی بعد  دهد میدر مجموع مطالعات مذکور نشان . ه استشد

پذیري طراحی و اجرا شده بودند از درصد آسیب) 2800استاندارد (زلزله ایران  نامهاز تصویب آئین
  .باشندمیبرخوردار  قابل توجهی

سازي و کاهش جامع مقاوم تدوین برنامه در راستاي: پذیري مستحدثات شهر تهرانمطالعات آسیب - 
تخصصی مقابله با  –اي در قالب طرحهاي کمیته فرعی  لرزه در شهر تهران، پروژهخطرات زمین

هاي زمین، کمیته ملی کاهش اثرات بالیاي طبیعی، در زمینه خطرات ناشی از زلزله و لغزش الیه
 1380نجام شد که گزارش این مطالعات در سال پذیري تهران در برابر زلزله اارزیابی و تحلیل آسیب

بندي انواع ساختمانهاي در این مطالعات، ابتدا با تقسیم). 1380غفوري آشتیانی، (انتشار یافته است 
برداري در شهر تهران به پنج نوع آجري، فلزي، بتنی، خشتی و چوبی، بافت آماري در حال بهره

با توجه به . بررسی شد 1375تهران براساس آمار سال منطقه شهرداري  20ساختمانهاي مذکور در 
در هاي گذشته کشور، لرزهسابقه تخریب اکثر ساختمانهاي خشتی، آجري نامقاوم و چوبی در زمین

اي شدید، صدمات زیادي به بسیاري بینی شده است که در صورت وقوع زمین لرزهاین مطالعات پیش
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از شدت زیادتري  17و  16 ،14، 15در مناطق ین صدمات ا. از ساختمانهاي موجود وارد خواهد شد
. گسترش نسبتا زیادي دارندهاي باریک افت سنتی و متراکم و کوچهبرخوردارند زیرا در این مناطق ب

بطور اجمالی مورد بررسی وضعیت ساختمانهاي مراکز درمانی و بهداشتی همچنین مطالعات،  ایندر 
رفتار   گذشته،هاي لرزه هاي فوق در زمینگرفته شده از رفتار سازهو براساس درسهاي قرار گرفته است 

 . ه استاي آنها در شهر تهران و آثار و تبعات آسیبهاي احتمالی وارده مطالعه شدلرزه
توسط شرکت گاز  1383 تا 1381این طرح در سه فاز در سالهاي : سازي شبکه گاز تهران پروژه مقاوم - 

در این پروژه  .(OGE, 2002 & 2004)به انجام رسیده است شهید عباسپور دانشگاه با همکاري اوزاکا 
اي به شبکه توزیع گاز  سازي شبکه گاز مورد بررسی قرار داده شده و با اشاره در فاز اول روشهاي مقاوم

بر روي شبکه گاز این شهر کوبه مورد بررسی قرار گرفته ) 1995(اوزاکا، خسارات ناشی از زلزله کوبه 
سپس اقدامات شرکت گاز اوزاکا براي مقاوم سازي شبکه گاز این شهر مورد اشاره قرار داده شده  .است

در نهایت نیز پیشنهادي براي اصالح شبکه . اند است و قوانین تدوین شده بدین منظور شرح داده شده
دوم این طرح در فاز . گاز شهر تهران ارائه شده است که با تصویب آن فاز دوم و سوم پروژه آغاز شد

اي ناشی از زلزله و  پذیري شبکه گاز شرح داده شده و نحوه محاسبه بارهاي لرزه روش ارزیابی آسیب
سپس بانکهاي اطالعاتی . اثرات ثانویه آن ارائه و براي شبکه گاز تهران مورد استفاده قرار گرفته است

باشند توسعه داده شده و در  آن می پذیري مربوط به شبکه گاز تهران که مورد نیاز براي ارزیابی آسیب
پذیري اجزاي مختلف شبکه با استفاده از روشهاي تحلیلی و تجربی مورد ارزیابی قرار  نهایت آسیب

داده شده است و اقدامات اضطراري مورد نیاز براي کاهش خطرپذیري شبکه نیز در انتهاي این فاز 
ا اثرات زلزله احتمالی در شبکه گاز تهران مورد در فاز سوم این طرح نیز روشهاي مقابله ب. تشریح شد

سازي و بهسازي مناسب براي شبکه گاز تهران،  در این رابطه روشهاي مقاوم. بررسی قرار گرفته است
روشهاي پیشگیري و کاهش اثرات زلزله در این سیستم و همچنین روشهاي مقابله با مخاطرات 

 .صورت وقوع زلزله مورد بحث قرار گرفته استاحتمالی، واکنش اضطراري و بازسازي شبکه در 
 .تهیه و منتشر شده است 1385ویرایش فارسی این گزارش نیز توسط دکتر نعمت حسنی در سال 

و سازمان  اي تهراناین پروژه نیز با مشارکت سازمان آب منطقه: سازي شبکه آب تهران پروژه مقاوم - 
در این . (TWWC and JICA, 2006)ام رسیده است به انج 1384المللی ژاپن در سال همکاریهاي بین

بندي ژئوتکنیکی این کالنشهر، وضعیت  پروژه با تهیه مدل زمین شناختی شهر تهران و نقشه ریزپهنه
اي ناشی از زلزله احتمالی برآورد  مخاطرات ناشی از زلزله در این شهر بررسی گردیده و بارهاي لرزه

خطوط لوله، منابع آب، سدها، (الزم در کلیه اجزاي شبکه شده است و بانکهاي اطالعات رقومی 
سپس با انطباق مدلهاي جنبش زمین . تهیه یا بروزرسانی شده است...) ها و  خانه خطوط انتقال، تصفیه

از سدها تا (پذیري شبکه در بخشهاي مختلف آن  رسانی، میزان آسیب با وضعیت تاسیسات آب
سازي شبکه مبتنی بر  در نهایت نیز برنامه مقاوم. تتعیین شده اس) واحدهاي مصرف کننده

  .دستاوردهاي طرح ارائه شده است
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  مقایسه تجارب جهانی با ایران در حوزه کاهش آسیب پذیري مستحدثات - 3- 2-2
پذیري  در قسمتهاي قبل توضیحات مختصري در مورد تجارب جهانی و نیز داخلی در رابطه با کاهش آسیب

توان نکاتی را به شرح  با مطالعه و بررسی این تجارب و مقایسه آن با وضعیت کشور می. ائه شداي مستحدثات ار لرزه
  ):12- 2 جدول(زیر استنتاج نمود 

  
  مقایسه تجارب برخی کشورها با ایران در حوزه کاهش آسیب پذیري مستحدثات): 12- 2(جدول 

  هند  ترکیه  ژاپن  نپال  اندونزي  آمریکا  ایران  ویژگی  ردیف
  متوسط  متوسط  خوب  متوسط  متوسط  خوب  ضعیف  پذیري و اجراي برنامه جامع کاهش آسیب تهیه  1
  متوسط  متوسط  خوب  ضعیف  متوسط  خوب  ضعیف  در طرحهاي تفصیلی پذیري و کاربري زمین توجه به آسیب  2
  خوب  متوسط  خوب  متوسط  متوسط  خوب  خوب  قوانین و استانداردهاي الزم براي ساخت و ساز ایمن  3
  متوسط  متوسط  خوب  متوسط  متوسط  خوب  ضعیف  پذیري سازي و کاهش آسیب ریزي براي مقاوم مهبرنا   4
  متوسط  ضعیف  -   خوب  متوسط  -   ضعیف  تهیه طرحهاي بهسازي نسبی  5
  متوسط  ضعیف  خوب  ضعیف  متوسط  خوب  ضعیف  عملکرد ساختارهاي نظارتی براي کنترل ساخت و ساز  6
  متوسط  متوسط  خوب  ضعیف  متوسط  خوب  ضعیف  پذیري مستحدثات  شناخت وضعیت آسیب  7
  ضعیف  ضعیف  خوب  ضعیف  متوسط  خوب  ضعیف  وجود بانکهاي اطالعاتی مستحدثات   8
  متوسط  متوسط  خوب  متوسط  متوسط  خوب  متوسط  هاي مهم توجه به مقاوم سازي سازه  9
  سطمتو  ضعیف خوب ضعیف  متوسط  خوب  متوسط  استفاده از مصالح استاندارد در ساخت و ساز  10
  متوسط  ضعیف  خوب  ضعیف  متوسط  خوب  ضعیف  استفاده از فناوریهاي نوین و مصالح جدید در ساخت وساز  11
  متوسط  ضعیف  خوب  ضعیف  متوسط  خوب  ضعیف  وساز اي و آموزش دیده درساخت استفاده از نیروهاي حرفه  12
  خوب  متوسط  خوب  وبخ  خوب  خوب  ضعیف  ریزي ارتقاي دانش همگانی براي بهبود ساخت و ساز برنامه  13
  متوسط  متوسط  خوب  متوسط  متوسط  خوب  ضعیف  اي سازي براي توسعه نیروي انسانی حرفه برنامه ظرفیت  14
  متوسط  متوسط  خوب  متوسط  متوسط  خوب  خوب  تحقیق و پژوهش در زمینه کاهش آسیب پذیري  15

  
. وجود ندارد) محلیبخصوص در سطوح (پذیري مستحدثات  در ایران برنامه جامعی براي کاهش آسیب - 1

این در حالیست . پذیري صورت گرفته است تنها در برخی از شهرها اخیرا اقداماتی به منظور کاهش آسیب
هایی تدوین شده است که  که در کشورهاي پیشرفته و همچنین در برخی کشورهاي در حال توسعه برنامه

رسد با تدوین  به نظر می. شود کم می پذیري با اجراي آنها، بصورت سیستماتیک ساالنه از میزان آسیب
 . توان ساالنه از ریسک زلزله کشور کاست هایی و تخصیص اعتبارات الزم براي اجراي آنها می چنین برنامه

در . در طرحهاي جامع، تفصیلی و هادي در ایران تاکنون توجه کمی به خطر زلزله مبذول شده است - 2
ترتیب  بدین. لیکن هنوز به سطوح اجرایی منعکس نشده است سالهاي اخیر این توجه اندکی افزایش یافته

پذیري  گیرد که منجر به افزایش آسیب در مناطق خطرناك همچنان ساخت و سازهاي جدید صورت می
 .شود می

باشد و در این  اي در ایران نسبت به سایر کشورها نسبتا خوب و قابل قبول می قوانین و استانداردهاي لرزه -3
هاي مناسبی تاکنون تدوین شده است، هر چند که اجراي این استانداردها با چالشهایی  مهنا زمینه آیین

 . روبرو بوده است
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اندرکاران ساخت  دیدگاه مشترك در مورد لزوم اجراي قوانین و استانداردها در بین مسئولین و دست -4
مصالح مقطعی، هر  با درنظر گرفتن) در سطوح پایین(و ساز وجود ندارد بطوري که هر مقام مسئول 
این مساله علیرغم الزام قانونی به رعایت مفاد . دهد اقدامی را که خود تشخیص دهد انجام می

دهد و علت آن نیز نبود مجازات کافی براي کسانی است که از این قوانین تبعیت  ها رخ می نامه آیین
 .کنند نمی

ترتیب بسیاري از مهندسان و دست  د، بدینباشن قوانین واستانداردهاي موجود فاقد تفسیر و توضیح می - 5
توانند از این مجموعه بصورت بهینه استفاده کنند و مرجعی نیز براي رفع  اندرکاران ساخت و ساز نمی

 .ابهام معرفی نشده است
البته در . وجود ندارد) هاي مهم بخصوص سازه(سازي ساختمانها  برنامه جامعی در کشور براي مقاوم - 6

سازي مدارس شده است، ولی به سبب نبود ظرفیت اجرایی در کشور  ه مناسبی به مقاومسالهاي اخیر توج
 .رود سازي مدارس نیز بسیار کند پیش می عملیات اجرایی مقاوم

در ایران بحث بهسازي نسبی مستحدثات چندان مورد توجه محققان و مسئوالن قرار ندارد، حال آنکه در  - 7
هاي نسبتا کم و همچنین اثرات آن در ارتقاي ایمنی  سبب هزینه کشورهاي در حال توسعه این موضوع به

لذا الزم است که این بحث با جدیت بیشتري توسط مسئوالن . جانی مردم با اقبال زیادي مواجه بوده است
 .مند به تحقیق و توسعه روشهاي مناسب در این خصوص شوند دنبال شود تا محققان نیز عالقه

در ایران چندان مطلوب نبوده است و این مساله باعث شده است که ساخت  عملکرد ساختارهاي نظارتی - 8
 پذیر در برابر زلزله همچنان تداوم داشته باشد؛ هاي آسیب سازه

پذیري مستحدثات در اغلب شهرهاي کشور وجود ندارد  در حال حاضر بانکهاي اطالعاتی الزم از آسیب - 9
 . اي است سازي و بهسازي لرزه جراي طرحهاي مقاومریزي براي ا حال آنکه این اطالعات اساس برنامه

هرچند قوانین مناسبی در کشور در رابطه با استفاده از مصالح استاندارد وجود دارد، لیکن درعمل استفاده   - 10
 .باشد از این مصالح و یا مصالح پیشرفته و جدید چندان مورد توجه کارفرمایان و یا سازندگان ابنیه نمی

ندگان در بخشهاي مختلف ساخت و ساز اغلب تجربی بوده و لذا اطالعات الزم براي دانش و مهارت ساز - 11
در عین . چندان گسترش نداشته است) بخصوص در سطوح عملیاتی(ساخت و ساز ایمن در برابر زلزله 

شود و از اینرو تمایل چندانی نیز  حال مهارت تخصصی این افراد نیز چندان توسط مسئوالن کنترل نمی
بعالوه مسئوالن محلی . هاي تخصصی اساسا وجود ندارد لین این بخش براي گذراندن چنین دورهدر شاغ

ها و ضوابط ساخت و  نامه هاي بازآموزي را دارند تا از آخرین تغییرات آیین نیز کمتر فرصت شرکت در دوره
 .ساز آگاه شوند

توجه دارند و این به سبب مردم کمتر به ایمنی ساختمان مورد نظر خود هنگام خرید یا اجاره   - 12
. رسانی نامناسب و ناکافی در خصوص اهمیت زندگی در ساختمانهاي مقاوم در برابر زلزله است اطالع
اي به  ترتیب تا موقعی که درخواستی براي اینگونه ساختمانها وجود نداشته باشد، سازندگان نیز عالقه بدین

 .ساخت چنین بناهایی ندارند
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ش در رابطه با ساخت ساختمانهاي مقاوم در برابر زلزله در ایران نسبتا خوب است وضعیت تحقیق و پژوه  - 13
لیکن مشکل اصلی عدم استفاده مجریان ساخت و ساز از این تحقیقات و یا کاربردي نبودن اغلب این 

 .باشد پژوهشها در عرصه صنعت ساختمان می
 

  استراتژیهاي مربوط به کاهش آسیب پذیري مستحدثات - 4- 2- 2
توان مهمترین راهبردهاي مربوط به کاهش  اساس توضیحاتی که در قسمتهاي قبل ارائه شد، میبر
  :پذیري مستحدثات را به شرح زیر فهرست نمود آسیب

 اي با اولویتهاي متناسب؛ پذیري لرزه تدوین طرحهاي جامع کاهش آسیب - 
 احتمالی؛ هاي پذیري مستحدثات در سطوح محلی در برابر زلزله شناسایی وضعیت آسیب - 
 ارتقاي کیفیت ساخت و ساز؛ - 
 ؛زیرساختهاسازي ساختمانهاي خصوصی و عمومی و  بندي و انجام مقاوم اولویت - 
 بهبود نظارت و کنترل فرآیند ساخت؛ - 

 .سازي ساخت وساز توسعه آموزشهاي تخصصی و همگانی مرتبط با ایمن - 

  

  پذیري مستحدثاتکاهش آسیبهاي اصالح ساختار مدیریت بحران کشور در زمینه  برنامه - 5- 2- 2
  وتاسیسات مهم  زیرساختهاها، پذیري سازه تدقیق برآورد آسیب - 1- 5- 2-2

پذیري کلی شهرهاي کشور تاکنون تنها بصورت موردي در شهر تهران و آنهم در سطح زونهاي وضعیت آسیب
س ساختمانهاي نمونه انتخابی البته در این مطالعه هم اغلب تحلیلهاي انجام شده براسا. آماري برآورد شده است

 زیرساختهاوضعیت مشابهی نیز در مورد . اند که نوع انتخاب و نوع تحلیل داراي مشکالت فراوانی استانجام شده
وجود دارد که به واسطه عدم شناخت موقعیت و مشخصات آنها تاکنون اغلب تحلیلها بصورت تخمینی انجام شده 

ط با مدیریت بحران نیز از قبیل پایگاههاي جستجو، نجات و امداد؛ پذیري مراکز مرتب شناخت آسیب. است
بایست مطالعات تکمیلی در  باشد و میبیمارستانها و مراکز اورژانس و نیز فضاهاي تخلیه امن نیز در همین سطح می

  ):7- 2ر نمودا(رسد بدین منظور انجام اقدامات زیر ضروري به نظر می. رابطه با آن در سطوح محلی انجام شود
در حد پارسل و بلوکهاي ساختمانی و ترجیحا با (پذیري ساختمانها با مقیاس مناسب  تعیین آسیب - 

 ؛)اي استفاده از روشهاي نوین نظیر تصاویر ماهواره
 ؛)برق و مخابرات  آب، گاز، ( زیرساختهاپذیري شناخت موقعیت، مشخصات و آسیب - 
 دهی بعد از زلزله؛ن سرویسشناسایی و تعیین محل راههاي اضطراري با امکا - 
بهداشتی و پزشکی اضطراري و تعیین محل مراکز جدید  - پذیري مراکز درمانیبررسی وضعیت آسیب - 

 پذیري و میزان همپوشانی؛و ایستگاههاي تریاژ برحسب تراکم جمعیت، آسیب
  . عیتاي و محلی با توجه به همپوشانی و تراکم جم شناسایی فضاهاي تخلیه امن در سطوح منطقه - 

جهت برآورد خسارات احتمالی ناشی از زلزله روي این مستحدثات، سناریوهاي مختلف زلزله ناشی از جنبش 
اي  بیشینه شتاب زمین و شدت لرزهبایست مدلسازي شوند و بزرگا،  گسلهاي مختلف در محدوده مورد بررسی می
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یا بلوك شهري، خسارات و تلفات زون  هرمحاسبه شده زلزله در دت با استفاده از ش. مشخص گرددمدل هر در 
هاي حیاتی  سیسات زیربنایی و شریانأبا استفاده از بانک اطالعاتی مربوط به جمعیت، ساختمان و ت ناشی از زلزله

 .ارائه شده است )13- 2(جدول اي از الگوي نتایج این مطالعات در  نمونه. شود میبرآورد 
  

  ات آسیب پذیريتدقیق مطالعنتایج  الگوي ): 13- 2(جدول 
  تعداد  واحد  عموضو

در سناریوهاي  دیده یا فروریختهساختمانهاي مسکونی به شدت آسیب •
  مختلف

 ناشی از سناریوي زلزله لفات انسانیت •
 افراد بی خانمان •
 آب یدگی شبکهآسیب د •
 گاز دیدگی شبکهآسیب •
 آسیب دیدگی خطوط انتقال نیرو •
 خطوط تلفنآسیب دیدگی  •
 انهاي به شدت آسیب دیده یا فروریختهساختم مساحت زیربناي •
 آوارناشی از ساختمانهاي به شدت آسیب دیده یا فروریخته     •
  بر روي راههاي اضطراري  ساختمانهاتخریب آوارناشی از  •

  
  واحد
  نفر
  نفر
  نقطه
  نقطه
  متر
  متر
  هکتار
  هزار تن
  هزار تن

  
0000  
0000  
0000  
0000  
0000  
0000  
0000  
0000  
0000  
0000  

  

. هاي سناریو نیز بررسی گردد هاي اقتصادي ناشی از وقوع زلزله بایست هزینه برنامه همچنین میدر این 
ناشی از تخریب ( خسارات مستقیم: بندي نمود توان در سه دسته طبقه خسارات اقتصادي ناشی از زلزله را می

و ) ازسازي و اسکان موقتهاي واکنش اضطراري، ب نظیر هزینه(، خسارات غیرمستقیم )ساختمانها و زیرساختها
در این برنامه . )نظیر خسارات ناشی از تاخیر در فعالیتهاي اقتصادي منطقه یا جذب سرمایه( خسارات ثانویه

گذاري بهینه براي کاهش خسارات تعیین  بایست کلیه این خسارات برآورد شود و براساس آن میزان سرمایه می
دهد  نجام شده در این رابطه که مربوط به شهر تهران است را نشان میاي از محاسبات ا نمونه )14- 2(جدول . گردد

پذیري براي  کاهش آسیب% 90پذیري و  کاهش آسیب% 30که در سه حالت بدون انجام اقدامات پیشگیرانه، 
گذاري  سرمایهدهد که  نشان می هاییتحلیلچنین . سناریوي ناشی از جنبش گسل ري محاسبه و ارائه شده است

  . اي احتمالی گرددو تلفات رویدادهاي لرزهمنجر به کاهش خسارات تواند  تا چه حد میوقوع زلزله قبل از 
  

 (TDMMO and JICA, 2004)حالت مختلف مقایسه خسارات و هزینه ها در سه  ): 14- 2(جدول 
  1مورد   

  )در صورت عدم انجام اقدام(
  2مورد 

  %)30کاهش خسارات تا (
  3مورد 

  %)90کاهش خسارات تا (

خسارات ناشی از زلزله
  000/51  000/331  000/483  )باب(خسارات ساختمانی   

  000/57  000/266  000/383  )نفر(تلفات انسانی 
  000/465  000/167/2  000/126/3  افراد بی خانمان

  18.477  85.981  000/124  )تن 1000(ها  آوار ناشی از فروریزي سازه
هاي واکنش  کل خسارات و هزینه

  طراري و بازسازياض
000/926/1  

  میلیارد ریال
000/322/1  

  میلیارد ریال
000/210  

  میلیارد ریال
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  موجود در برابر زلزله زیرساختهايها و  سازي و بهسازي نسبی ساختمان هاي مقاوم تدوین و اجراي برنامه - 2-5-2- 2
گی به عوامل مختلفی دارد که پذیر یا بهسازي نسبی آنها بست سازي بناهاي آسیب ریزي براي مقاوم برنامه

  :)8-2نمودار ( باشند مهمترین این عوامل به شرح زیر می. بایست بصورت جامع مورد بررسی قرار گیرند می
  هاي شهري و روستایی؛ تعیین مشخصات فنی ساختمان -
 ها؛ شناسایی راهبردهاي فنی براي مقاوم سازي یا بهسازي نسبی ساختمان -
 سازي، نوسازي و بهسازي نسبی؛ فایده اقدامات مقاوم – برآورد هزینه و تعیین سود -
 پذیري؛ انتخاب روشهاي بهینه کار با توجه به امکان -
 هاي مختلف؛ تهیه دستورالعملهاي تصویري براي ساختمان -
 شناخت و یا آموزش پیمانکاران؛ -
 .ریزي براي اجرا و نظارت برنامه -

تانها و مراکز دیگر مرتبط با مدیریت بحران، با البته در خصوص ساختمانهاي مهم نظیر مدارس، بیمارس
رسانی، عمال گزینه  توجه به اولویتهاي موجود و لزوم پایداري آنها در برابر زلزله به منظور تداوم خدمت

سازي یکی را انتخاب نمود و  هاي نوسازي و یا مقاوم بایست از میان گزینه باشد و می بهسازي نسبی منتفی می
  . سازي اینگونه ساختمانها اقدام کرد مدت نسبت به انجام اقدامات اجرایی براي ایمن انی کوتاهدر یک برنامه زم
نیز الزم است با توجه به اهمیت این زیرساختها  هاي حیاتی موجود تأسیسات زیربنایی و شریاندر خصوص 

مهمترین . نها اقدام نمودسازي آ بندي و مقاوم دیده، نسبت به اولویت در حفظ و تداوم زندگی در مناطق آسیب
  :بایست مورد توجه قرار گیرند عبارتند از که در این رابطه می زیرساختها

باشد که نقش اساسی در حفظ جان  هاي بسیار مهم می شبکه معابر از زیرساخت: شبکه معابرسازي  مقاوم - 
هاي اضطراري و  ملکرد معابر، فعالیتبنابراین، بروز اختالل در ع. نماید هاي اقتصادي ایفا می شهروندان و فعالیت

عالوه بر این، تأثیر خسارت بر معابر تنها محدود به منطقه خسارت . بازیابی را به شدت تحت تأثیر قرار خواهد داد
ناپذیر  ي و اجتنابرسازي شبکه معابر امري ضرو مقاوملذا . یافتدیده نشده و به سایر مناطق نیز تسري خواهد 

توان به چهار نوع  خسارات ناشی از زلزله به معابر را می .دامات مناسب در این زمینه انجام شوداست و الزم است اق
خسارت مستقیم ناشی از زلزله به سازه، خسارت ناشی از تأسیسات و امکانات واقع در کنار شامل آسیب عمده 

این بین در . بندي نمود تقسیم ها سایر خسارت هاي حیاتی، و به شریان مربوطمعابر، خسارت ناشی از تأسیسات 
  .د نمودنها بیشترین اختالل را در عملکرد شبکه معابر ایجاد خواه پلتخریب 

هاي گذشته روي شبکه آب  اثرات زلزلهبراساس نتایج حاصل از بررسی و مطالعه : شبکه آبرسانیسازي  اوممق - 
احداث تأسیسات جدید مقاوم در برابر  و بهسازي وضع موجود انجام اقدامات سریع در زمینهآشکار شده است که 

بایست با مشارکت سازمان مدیریت بحران  اي آب و فاضالب می در این رابطه شرکتهاي منطقه .ضروري استزلزله 
به منظور حفظ . هاي تهیه، توزیع و انتقال آب را به اجرا درآورند برنامه جامعی براي شناسایی و بهسازي شبکه

سازي تأسیسات آبرسانی  سازي و بهینه پس از وقوع زلزله، همچنین الزم است اقدامات مقاومعملکرد شبکه آبرسانی 
هاي آموزشی و  سازي، طرح عملیات اضطراري تامین آب نیز باید تهیه شده و دوره همراه با طرح مقاوم. انجام شود
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اختصار عبارتند از تهیه طرح  اجزاي این برنامه به. مانورهاي منظم براي استفاده مناسب از طرح برگزار گردد
سازي  سازي تأسیسات، مقاوم سازي براي تأسیسات و شبکه آبرسانی، تهیه طرح واکنش اضطراري، مقاوم مقاوم

 .اي براي آمادگی در شرایط بحران و احداث مخازن آب اضطراري شبکه آبرسانی، اجراي تمرینات دوره
تواند منشأ   ژي است که در صورت وقوع زلزله می ع انرگاز طبیعی یک منب: شبکه گازرسانیسازي  اوممق - 

در حال حاضر اغلب بخشهاي شبکه گاز فاقد سیستم ایمنی . سوزي یا انفجار گردد مشکالت بسیار جدي مانند آتش
رسانی، نصب  به منظور حفظ ایمنی و استمرار خدمات. شود باشد و کنترل به صورت دستی انجام می الزم می

ضروري است که هر یک از نیز  درخصوص سیستم توزیع گاز طبیعی. منی بسیار ضروري استسیستم کنترل ای
هاي گازرسانی  احداث ایستگاههمچنین  .شوداي تقویت  هاي آن از نظر لرزه تأسیسات گازرسانی با توجه به ویژگی

که بایستی توسط هاي طراحی مقاوم در برابر زلزله انجام گردد  جدید در شهر باید مبتنی بر دستورالعمل
اي و  براي تأسیسات موجود نیز کنترل و بازبینی مقاومت لرزه. هاي ذیربط نظیر وزارت نفت تدوین گردد سازمان

هاي جدید، باید  براي نصب لوله .باشد توجه کافی به نگهداري و مدیریت مناسب آنها از اهمیت باالیی برخوردار می
اي باال استفاده  مواد و اتصاالت داراي مقاومت لرزه ،وي شده و از مصالحاي پیر از دستورالعمل طراحی مقاوم لرزه

هاي مقاوم در  هاي فشار قوي و متوسط با لوله هاي موجود نیز باید تعویض و جایگزینی لوله در خصوص لوله. شود
ویه، یک سیستم هاي ثان زمان نیز به منظور پیشگیري از بحران برابر زلزله در اولویت قرار گیرند و به طور هم

ترتیب اجزاي این بخش از برنامه به  بدین .پیشگیري از بحران نظیر ایجاد سیستم قطع جریان اضطراري برقرار گردد
سازي شبکه لوله کشی گاز، طرح  هاي اداري، مقاوم سازي تأسیسات گازرسانی و ساختمان مقاوم: اختصار عبارتند از

نگار براي قطع اتوماتیک جریان گاز، طراحی و نصب  ی و نصب لرزهساخت و نصب سیستم قطع از راه دور، طراح
سیستم کنترل مرکزي و سیستم مرکزي کنترل ایمنی، آزمایش و نصب کنتورهاي گاز هوشمند، طراحی و نصب 

 .سیستم ارتباطات رادیویی و آموزش و نگهداري
سازي  تواند در مقاوم  رسانی می سیستم برق درخسارات قبلی  چگونگیاطالع از : شبکه برقسازي  اوممق - 

بیشترین خسارات طبق بررسیهایی که در گزارش فعالیت چهارم نتایج آن ارائه شد، . تأسیسات موجود مؤثر باشد
لغزش و سایر  پتانسیل روانگرایی، زمینافتد که  هایی اتفاق می رسانی در محل ناشی از زلزله بر تأسیسات برق

پذیري شبکه برق  ترتیب براي شناخت آسیب بدین. با زلزله وجود داشته باشدهاي زمین شناختی مرتبط  پدیده
هایی را نیز براي  ، برنامهرسانی موجود سازي تأسیسات برق مقاومبایست به این پدیده ها نیز توجه نمود و ضمن  می

  . تامین برق در شرایط اضطراري تدوین کرد
هارم این پروژه دیده شد که به سبب قطع شبکه در گزارش فعالیت چ: شبکه مخابراتسازي  اوممق - 

سازي شبکه مخابراتی از  لذا مقاوم. رسانی از اثرات زلزله با چه چالشهاي عظیمی روبرو گردید مخابراتی اطالع
بایست  منظور نه تنها می بدین. اهمیت زیادي در مدیریت بحران و ارتباطات بعد از زلزله برخوردار است

ثابت مورد توجه قرار گیرند، بلکه الزم است که شبکه مخابرات موبایل و حتی ساختارهاي مخابراتی 
سازي آنها در  پذیر شبکه، نسبت به مقاوم اي نیز مورد بررسی قرار گیرد تا ضمن شناسایی نقاط آسیب ماهواره

  . هاي احتمالی اقدام نمود برابر زلزله
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پذیري تأسیسات  ها را کاهش احتمال آسیب توان مهمترین اهداف اجراي این برنامه ترتیب می بدین
هاي ملی از سوي دیگر  مذکور بر اثر وقوع زلزله به منظور حفظ حیات جامعه از یک سو و حفظ سرمایه

 :شود سازي این ساختمانها دنبال می به این منظور دو هدف زیر براي مقاوم. دانست
هاي با اهمیت  عنوان ساختمانکه ب(هاي مهم موجود  اي ساختمان سازي و بهسازي لرزه ایمن -

به منظور حفظ سالمت و تضمین ادامه فعالیت ) اند معرفی شده 2800خیلی زیاد در آیین نامه 
 هاي حساس مدیریتی، انتظامی، بهداشتی، سیاسی، تدارکاتی و ارتباطی در منطقه؛ عادي ارگان

به رشد سریع شهرها و  هاي حیاتی که با توجه اي تأسیسات و شریان سازي و بهسازي لرزه ایمن -
ها و روستاهاي دوردست، ریسک بروز آسیب در آنها رو به  گسترش خدمات شهري به شهرك

 .سازي آنها در دستور کار قرار گیرد افزایش بوده و الزم است که بهسازي و مقاوم
  :در اجراي این برنامه الزم است اقدامات زیر در هر بخش انجام شود

اي ساختمانهاي عمومی و  رد نیاز درخصوص بازدید و تحلیل مقاومت لرزههاي مو نامه تدوین آئین •
 هایی وجود ندارد؛ نامه هایی که چنین آیین در حوزه زیرساختها

سازي این زیرساختها با توجه به اعتبارات موجود در سطوح محلی و اجراي  بندي مقاوم ریزي اولویت برنامه •
 عملیات اجرایی؛

 .راي آمادگی، واکنش اضطراري و کنترل عملیاتهاي الزم ب تدوین برنامه •
اي براي بررسی و  با توجه به اهمیت ساختمانها و زیرساختهاي عمومی، الزم است در این برنامه کمیته

بینی شود تا گزارشات الزم را خصوص  ارزیابی وضعیت این مستحدثات در سازمان مدیریت بحران پیش
بعنوان مثال در حال حاضر . سازمانهاي مربوطه تهیه و ارائه نمایدپذیري این زیرساختها با مشارکت  آسیب
هاي آموزشی غیردولتی و یا بیمارستانهاي  پذیري ساختمان آور براي بهبود وضعیت آسیب اي الزام برنامه

آموزان این مدارس در  مثال در مورد مدارس غیردولتی با توجه به کم بودن دانش. خصوصی وجود ندارد
تر به مدارس دولتی معطوف شده است حال آنکه در بسیاري از  دارس دولتی، توجه مسئولین بیشمقایسه با م

هاي قدیمی و فاقد مقاومت کافی در برابر زلزله به عنوان مدرسه غیرانتفاعی  موارد دیده شده که ساختمان
نین مواردي جلوگیري بایست با مشارکت نهادهاي ذیربط از چ گیرند که این کمیته می مورد استفاده قرار می

  .نماید
. باشد سازي می ترویج مقاوم زلزلهمسئله در کاهش اثرات نیز مهمترین  شخصیهاي  ساختماندر خصوص 
ها و  نقش مهمی در کاهش تلفات انسانی داشته و همچنین در تالش شخصیاي هر ساختمان  افزایش مقاومت لرزه

هاي  سازي ساختمان مقاوم .نماید جویی می چشمگیري صرفههاي واکنش اضطراري در زمان بحران به نحو  هزینه
کمک . هاي عمومی است، زیرا این امر بستگی به تمایل صاحبان آنها دارد تا حدي دشوارتر از ساختمان شخصی

سازي نقش مهمی در  ها در قبال مقاوم به صاحبان ساختمان وام بالعوض و یا وام کم بهرهدولتی از طریق اعطاء 
   .خواهد داشت شخصیهاي  سازي ساختمان ومترویج مقا
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وام کم : هاي خصوصی در نظر گرفت سازي ساختمان توان براي کمک دولت به ترویج مقاوم سه گزینه را می
توان براي کمک به  ساله را می 10و مدت بازپرداخت % 8ه انطرح وام کم بهره با نرخ سود سالی. بهره، یارانه و بیمه

نیز یارانه را  .نرخ قابل قبولی است%  16تا  12سود سالیانه رایج نظر گرفت که با توجه به نرخ سازي در  هزینه مقاوم
تواند از   میهمچنین دولت  .سازي پرداخت نمود ساختمان یا بخشی از هزینه مقاوم توان براي هزینه بازدید می

کم بهره به روش فوق و با اخذ گذاري  سیستم بیمه براي تحصیل هزینه نوسازي بافت فرسوده یا طرح سرمایه
سازي  در ترویج مقاوم یبیمه نقش غیرمستقیم گذاريسیاست. مالیات از شرکتهاي بیمه خصوصی استفاده نماید

  .داردنیز هاي خصوصی  ساختمان
این . سازي بستگی به توانمندیها و محدویتها در سطوح محلی دارد تعیین تعداد ساختمان خصوصی قابل مقاوم

ها  مردم و ارائه تسهیالت جذاب امکان اجراي این برنامهه یبا توجبایست متناسب با اولویتها تعیین شود و  میزان می
هاي مصالح بنایی گزینه مناسبی  سازي براي اغلب ساختمان گزینه مقاومالبته باید توجه داشت . را فراهم نمود

با این وجود، . اي پایین است ور قابل مالحظهاي این نوع سازه به ط نیست، زیرا به طور کلی سطح مقاومت لرزه
در این مورد با . باشند اي نسبتاً بیشتري می هاي مصالح بنایی وجود دارند که داراي مقاومت لرزه برخی ساختمان

توان سیاست اعطاء  سازي، می هاي مصالح بنایی براي پرداخت هزینه مقاوم کم مالکان ساختمان استطاعتتوجه به 
مالکان وان از سوي دیگر، با توجه به ت. مانده هزینه را اعمال نمود باقی% 80و وام کم بهره براي % 20یزان یارانه تا م
  .برد ها بکار سازي این نوع سازه توان گزینه اعطاء وام را براي مقاوم هاي سازه فلزي و بتن مسلح، می ساختمان

  
  بهبود کیفیت ساخت و ساز -2-5-3- 2

مسکونی از تخریب و نوسازي ساختمانهاي قدیمی در نقاط مختلف کشور برپا  همه ساله هزاران واحد
ترتیب  بدین. در برخی شهرهاي جدید نیز ساخت و ساز ساختمانها نوساز گسترش زیادي دارد. گردند می

هاي  پذیري کشور در برابر زلزله راهکارهاي کاهش آسیبمهمترین بهبود کیفیت ساخت و ساز بعنوان یکی از 
توان مطمئن شد که ساخت و سازهاي جدید در برابر  با اجراي صحیح این طرح می. شود محسوب می بزرگ

توان انتظار داشت در یک بازه زمانی معقول، درصد باالیی از ساختمانها در برابر زلزله  و می زلزله ایمن هستند
  . داشته باشندالزم را استحکام 

م است ضوابط و مقررات موجود در خصوص صدور مجوز ساخت اي در ابتدا الز براي اجراي چنین برنامه
مورد مطالعه قرار گیرد و نقاط ضعف و قوت آن استخراج در سطوح محلی و ساز و مراحل ساخت تا پایان کار 

همچنین الزم است با بررسی تجارب جهانی در این خصوص اقدامات الزم براي بهبود شرایط ساخت و . گردد
منظور الزم است ضمن ایجاد بستر قانونی الزم، نحوه توانمندسازي نظام  بدین. ریزي شود برنامهساز در کشور 

در این برنامه همچنین الزم است به توسعه دانش . کنترل کیفیت ساخت و ساز مورد مطالعه قرار گیرد
بایست  میاي مبذول گردد و رسانه ها در این رابطه  همگانی در خصوص زندگی در ساختمانها امن توجه ویژه

تدوین برنامه پرورش توان به  هاي این طرح می از دیگر مولفه. برعهده گیرنددر این رابطه نقش مهمی را 
  .نشان داده شده است) 9- 2(سایر اجزاي چنین طرحی در نمودار . اشاره نمودهاي مهندسی و نیروي کار  مهارت
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  لح استاندارداستفاده از مصاو  هریزي براي تولید، عرض  برنامه - 4- 5- 2-2
استفاده از مصالح با کیفیت استاندارد طبق معیارهاي فنی موجب افزایش ایمنی و دوام ساختمان و در نتیجه 

توان تا  می )ریزي بر روي دیوارهاي آجري مانند دوغاب( گرچه با انجام تمهیداتی. دشو هاي ملی می حفظ سرمایه
آنچه . سازه وارد نماید ههاي جدي ب تواند آسیب فیت مصالح میحدودي از معایب مصالح کاست، اما عدم توجه به کی

 تر از استاندارد کند، ریشه در دو عامل استفاده از مصالح با کیفیت پست امروزه صنعت ساختمان کشور را تهدید می
ه نگردیده و مسلما در این دو حالت انتظارات طراحی برآورد. دارد استفاده نا به جا از مصالح با کیفیت استانداردو 

  . تواند عملکرد مطلوب داشته باشد سازه نمی
ها در این  درصد ساختمان 30 که عامل تخریب حدود دهد هاى گذشته در کشور نشان مى بررسى زلزله

درصد به دیگر عوامل از جمله ضعف نظارت مهندسى  70ها استفاده از مصالح ساختمانى غیراستاندارد و  زلزله
هاى روستایى و مناطقى از شهرهاى  هاى ناشى از زلزله به ساختمان همین حال اکثر خرابىدر . مربوط بوده است

اغلب سازندگان مسکن ، زیراکه اند کوچک کشور مربوط است که با مصالح نامرغوب و به شیوه سنتى ساخته شده
مصالح در دسترس، بدون سازى از همان  بنا به دالیل اقتصادى، فرهنگى و جغرافیایى براى ساختماندر این مناطق 

گیرد که  نوع مصالح مورد استفاده قرار مى 200در صنعت ساختمان بیش از  .کنند توجه به کیفیت آنها استفاده مى
ها،  دانه هاى آن، آجر، سفال، کاشى و سرامیک، سنگ، سنگ گروه فلزات، سیمان و فرآورده 13ها را در  توان آنمى

هاى  پوشش ها، چوب، قیر و قطران، شیشه، رنگ و هاى گچى، مالت رآوردههاى آهکى، گچ و ف آهک و فرآورده
هرکدام از این مصالح خصوصیات رفتارى خود را دارند اما  .بندى کرد هاى ساختمانى تقسیم تزئینى و پالستیک

ت باالیی بایست از کیفی که میبنا برخوردارند،  استحکامبرخى از آنها نظیر فوالد و سیمان از اهمیت بیشترى در 
  .برخوردار باشند

همانطور که در . از لحاظ قانونی نیز در کشور الزامات قانونی براي استفاده از مصالح استاندارد وجود دارد
هاى  وزارتخانه: قانون نظام مهندسى ساختمان آمده است 34در تبصره یک ماده  ،گزارش فعالیت سوم اشاره شد

با توجه به امکانات و موقعیت هر محل فهرست مصالح و اجزاى  مسکن و شهرسازى، کشور و صنایع مکلفند
اندرکاران اعم از تولیدکننده و  پس از آن همه دست ساختمانى را تهیه کرده و به تأیید مؤسسه استاندارد برسانند و

هرسازى کننده آن منطقه ملزم به استفاده از مصالح ساختمانى استاندارد هستند که البته وزارت مسکن و ش توزیع
بازوى اجرایى این قانون مراجع  .موظف است بر چگونگى اجراى مقررات ملى ساختمان نظارت عالیه داشته باشد

ها در این زمینه  صدور پروانه ساختمانى اعم از شهردارى و شرکت عمران شهرهاى جدید است، که شهردارى
کنند،  را که از مصالح نامرغوب استفاده مى نظارت مستقیم دارند و به طور قانونى باید جلوى ساخت و سازهایى

هاي دولتی باید از کاالهاي با نشان  قانون برنامه چهارم توسعه، تمامی دستگاه 39ماده چنین بر اساس  هم .بگیرند
بر اساس قوانین موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران نیز تولید  .هاي عمرانی استفاده کنند استاندارد در پروژه

روش مصالح غیراستاندارد از شش تا ده سال زندان را براي متخلفان در پی خواهد داشت و اداره استاندارد به و ف
در فصل پنجم قانون . تواند براي برخورد با متخلفان رأساً اقدام کند عنوان متولی نظارت بر تولید و عرضه کاال می

 -هرکس یکی از اشیاي ذیل«: نیز آمده است 525ماده  هاي بازدارنده، در مجازات اسالمی، بخش تعزیر و مجازات
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را جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال کند یا داخل کشور نماید عالوه بر جبران  - ...مصالح ساختمانی و 
: ضمن این که در تبصره این ماده آمده است. »خسارت وارده به حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد

المللی و به منظور القاي شبهه در کیفیت  و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمی داخلی و بینهرکس عمداً «
المللی استفاده نماید به حداکثر مجازات مقرر در این ماده  تولیدات و خدمات از نام و عالئم استاندارد ملی یا بین

هاى ساختمانى  مصالح و فرآورده د،نیز کلیه موا 1384براساس مصوبه هیأت وزیران در سال . »محکوم خواهد شد
هاى تولیدکننده مصالح ساختمانى ملزم به دریافت پروانه  مشمول مقررات استانداردهاى اجبارى هستند و شرکت

  .بودند  شده 1386کاربرد عالمت استاندارد تا پایان سال 
شود که در  مشاهده می علیرغم وجود قوانین صریح و آشکار در خصوص استفاده از مصالح استاندارد باز هم

به منظور . شود بسیاري از شهرها و روستاها از مصالح محلی و غیراستاندارد براي ساخت و ساز استفاده می
  :جلوگیري از این امر تاکنون اقدامات زیر در کشور انجام شده است

مراکز تحقیقاتی با تالش مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و : تهیه و تدوین استاندارد مصالح - 
با مراجعه به فهرست استانداردهاى ملى ایران دیگر از جمله مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن و 

هاى ساختمانى عمده داراى استاندارد ملى بوده و یا استاندارد آنها  توان گفت اکثر مصالح و فرآورده مى
هاى  ها و روش شامل ویژگى(نى در ایران آمار کل استانداردهاى ساختماالبته  .در دست تدوین است

المللى این  مقایسه با سطح و تعداد استانداردهاى بین رسد که در هنوز به صدها مورد نمى) آزمون
 .آمار قابل قبول نیست

الکترود،  ،تعدادى از مصالح ساختمانى شامل تیرآهن، میلگرد، ورق: اجباري شدن استاندارد مصالح - 
، عایق رطوبتى، آجر، بتن، ی، ورق آزبست سیمانیهاى آزبست سیمان پیچ و مهره، سیمان، کاشى، لوله

هاى ساختمانى  فرآورده در بین مصالح و. مشمول استاندارد اجبارى هستند...  و شن و ماسه ،رنگ
سیمان سالیان درازى است که مشمول استاندارد اجبارى شده و  استاندارد مصالح مهمى مانند فوالد و

ن محصوالت با کیفیت استاندارد هستیم، گرچه به ندرت محصوالت شاهد افزایش تولید ای
چنین بتن آماده، شن و ماسه و آجر رسى هم از آبان سال  هم .شود یغیراستاندارد هم به بازار عرضه م

 .مشمول استاندارد اجبارى شده است 81
هاي مطمئن  هصدور گواهی فنی یکی از را: صدور گواهینامه فنی براي محصوالت و مصالح تولیدي -

هاي ساختمانی براي انواع محصوالت،  ها و سیستم براي بهبود کیفیت، تضمین مرغوبیت فرآورده
براساس بخشنامه شماره . اي و معماري است ها، الگوهاي فنی سازه مصالح ساختمانی، روش

هاي مسکن و  وزارت مسکن و شهرسازي که به کلیه سازمان 20/09/85و تاریخ  39791/420/400
نامه نظارت بر استانداردهاي اجباري در مراحل تولید،  در راستاي اجراي آیین(ها  شهرسازي استان

اندرکاران ساخت  سازان، مجریان و دست ابالغ شده است، کلیه انبوه) توزیع و مصرف مصالح ساختمانی
ختمانی که داراي هاي سا  ها موظف به استفاده از مصالح و فرآورده و سازهاي دولتی و غیردولتی استان

نشان استاندارد یا گواهینامه فنی معتبر از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن و یا مراکز معتبر 
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بر اساس این بخشنامه استفاده از مصالح غیراستاندارد تخلف بوده . تحقیقاتی در کشور هستند، شدند
 .و موجب پیگرد قانونی است

هاي ساختمانی مشمول استاندارد اجباري باید  فرآورده: اردالزام دریافت پروانه کاربرد عالمت استاند - 
بر . کننده برسد کنندگان به صورت استاندارد تولید و به دست مصرف توسط تولیدکنندگان و توزیع

هاى تولیدکننده مصالح ساختمانى ملزم به دریافت  شرکتهیأت وزیران  1384اساس مصوبه اسفند 
اند که این مصوبه در باال بردن کیفیت مصالح  و استفاده از آن شدهپروانه کاربرد عالمت استاندارد 

قانون موسسه استاندارد و  6ماده  4مطابق تبصره همچنین . تواند بسیار مهم باشد تولیدي می
تولیدکنندگان فاقد  هاز ارائه هر گونه تسهیالت ب ندهاي دولتی مکلف تحقیقات صنعتی ایران، سازمان

طبق تصویب نامه شماره . جمله اختصاص سهمیه مواد اولیه ممانعت نمایند پروانه استاندارد از
تولید و عرضه کلیه  87از ابتداي سال  نیز هیات وزیران 13/12/84مورخ  0530891ت /9880

 .ساختمانی بدون پروانه کاربرد عالمت استاندارد ممنوع است يها مصالح و فرآورده
گرایش به تولید صنعتی ساختمان به عنوان : ن ساخت و سازهاي نوی صدور تأییدیه فنی براي سیستم - 

شود تا عالوه بر رعایت  هاي حل مشکل مسکن در ایران محسوب می ترین روش یکی از مهم
خیزي   ها در شرایط مختلف اقلیمی و لرزه استانداردها و ضوابط مربوط به پایداري و پایایی ساختمان

در . سازي مسکن افزایش یابد هاي انبوه به ویژه در پروژه هاي ساختمانی کشور، سرعت اجراي پروژه
قانون بودجه سال  6بند د تبصره  6- 2موضوع جزء «این راستا دولت جمهوري اسالمی ایران در قالب 

هاي  هاي نوین و صنعتی در ساخت سیستم سازان مسکن که از فناوري ، از انبوه»کل کشور 1386
چنین تولیدکنندگان مصالح  دکنندگان صنعتی اجزاي مدوالر و همگیري نمایند، تولی ساختمانی بهره

 براساس این قانون مرکز تحقیقات ساختمان و. نماید هاي نوین، حمایت می ساختمانی با فناوري
تولید صنعتی ساختمان معرفی شده است و  ههاي نوین و شیو مسکن به عنوان مرجع تایید فناوري
از این  »تاییدیه فنی«هاي نوین ساختمانی، ملزم به اخذ  آوري ن فنکلیه تولیدکنندگان و واردکنندگا

هایی که تاکنون با رعایت الزامات خاص، مورد تایید مرکز تحقیقات ساختمان  سیستم. باشند مرکز می
، )LSF( هاي سبک فوالدي سردنورد شده سیستم ساختمانی قابعبارتند از  اند و مسکن قرار گرفته
ساخته با صفحات منفرد  هاي نیمه پیش ساختمان، )LSF(ساخته  سبک پیش دیوارهاي غیر باربر

با صفحات دوالیه   ها ساختمان، )پاششی استایرن و بتن امل الیه میانی پلیش( ساندویچی سقف و دیوار
 .(BHRC, 2008)، و مواردي از این قبیل با بتن میانی درجا 3Dساندویچی 

انجام شده در راستاي بهبود کیفیت و عرضه مصالح استاندارد گردد اقدامات  همانطور که مالحظه می
لیکن نتوانسته بصورت جامع از تولید و استفاده از مصالح  ،بخشیده تاحدودي وضعیت بازار مصالح کشور را بهبود

ترین مشکالت در زمینه تولید و مصرف مصالح  هاي به عمل آمده، مهم براساس بررسی. غیراستاندارد جلوگیري کند
  ):1387وفامهر، ( عبارتند از
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توجهی صاحبان صنعت به تعیین کیفیت  هاي کنترل کیفیت در کارخانه و بی موردي بودن سیستم - 
  ؛بر دارد هاي نامطلوبی در مصالح تولیدي و در نتیجه تولید مصالح با کیفیت متغیر که پیامد

هاي مرجع براي تعیین  گاهاي مختلف و حتی آزمایشه نهعدم یکسان بودن شرایط آزمایشگاهی کارخا - 
 ؛شود ها می اعتمادي به نتایج آزمایش کیفیت که اغلب موجب بی

 ؛ندیده در تولید استفاده از نیروهاي کاري غیرمتخصص و آموزش - 
 ؛تر بودن عدم توانایی رقابت مصالح استاندارد با مصالح غیراستاندارد در بازار به واسطه گران - 
 ؛ها استاندارد نیستند تر که در اغلب زمینه به استفاده از مصالح ارزان ضعف مالی سازندگان و عالقه آنها - 
هاي استاندارد مصالح و ناآگاهی از نقش کیفیت مصالح در ایمنی و دوام  عدم آشنایی کاربران با ویژگی - 

 ؛سازه
 ؛ هاي نظارتی غیرفراگیر بر کیفیت مصالح تولیدي وجود سیستم - 
  .مراجع قانونیبرخی اندارد در ساخت و سازها توسط صدور مجوز استفاده از مصالح غیراست - 

یکی دیگر از مشکالت مرتبط با مصالح غیراستاندارد در صنعت ساخت و ساز، نبود نظارت بر کاربرد مصالح در 
اندرکار در تهیه و تدوین  هاي دست با توجه به اقدامات مؤثر انجام شده توسط سازمان. هاي عمرانی است پروژه

مصالح و افزوده شدن لیست مصالح ساختمانی مشمول استاندارد اجباري، اکثر متولیان ساخت و ساز  استانداردهاي
بر این امر واقفند که نظارت و کنترل بر تولید مصالح استاندارد بسیار ضروري است و مشکل اصلی از نبودن نظارت 

مورد  یت مصالحناسبى براى کنترل کیفاهرم ممتاسفانه در حال حاضر . شود کافی در استفاده از مصالح ناشی می
. کند نمىد  واقع هیچ الزام قانونى سازنده را مقید به استفاده از مصالح استاندار ساختمان وجود ندارد و دراستفاده در 

، به ستا صرف داشتن قانون توفیق چندانى نداشته استاندارد بدون شک در بحث الزام استفاده از مصالح ساختمانى
مهندسان ناظر باید کنترل . ردکه تنها با وضع قانون و تدوین استاندارد نباید کار را تمام شده تلقى کاین معنا 

ها از محصوالت مرغوب  کاملى بر کیفیت مصالح مورد استفاده در ساختمان اعمال کنند تا همه مجریان پروژه
   .استفاده کنند

ر و نیروي کافی براي کنترل تولید و عرضه مصالح همچنین مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، ابزا
کند؛ علیرغم  غیراستاندارد را ندارد و تنها بصورت موردي در صورت دریافت گزارش براي برخورد با آن اقدام می

هیأت وزیران تصمیم بر این گرفته شد که مصالح ساختمانى در محل مصرف نیز  84مصوبه اسفند اینکه طی 
هاي غیر رسمی تولید و یا از طریق  ه به اینکه در حال حاضر محصوالت غیر استاندارد در کارگاهبا توج. کنترل شوند

رسد که بحث کنترل عرضه و استفاده از مصالح غیر استاندارد نیاز  شوند، به نظر میواردات قاچاق در بازار عرضه می
  .نظام ساخت و ساز در کشور قرار گیردبایست در اولویت طرحهاي اصالح  ریزي جامع دارد که میبه یک برنامه

کاهش تولید  کشور باوقتی . شوند نکته دیگر مربوط به مصالحی است که با کیفیت نازل از خارج وارد می
 شود، دولت براي جوابگویی به نیاز بخش ساخت و ساز میمصالح ساختمانی از جمله تیرآهن و سیمان مواجه 

تر از  ا متاسفانه شاهد واردات برخی از اقالم ساختمانی با کیفیت پایینام کند میواردات این اقالم را آزاد 
گیرد و با  هستیم که نظارت و کنترل خاصی نیز توسط متخصصان بر این واردات صورت نمیاستانداردهاي جهانی 
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ور، توجه به کاهش قیمت تمام شده این محصوالت و تفاوت قیمت موجود با محصوالت داراي استاندارد داخل کش
واردات چنین . در استحکام و کیفیت بناها تاثیر منفی خواهد داشت ولی استفاده از آنها گیرد مورد استقبال قرار می

  .کند ها و استحکام بناها وارد می ناپذیري برسازه کیفیت و ارزان قیمت، خسارات جبران مصالح بی
دیگري است که به تولید مصالح  همچنین نبود نیروي کار متخصص در کارگاههاي تولید مصالح عامل

هاي الزم را براي تهیه و تولید و مصرف  وجود نیروي متخصص و ماهر که آموزش. شودغیراستاندارد منجر می
هاي کوچک تولید مصالح تأثیر  مصالح استاندارد دیده باشند در باال بردن کیفیت مصالح تولیدي مخصوصاً در کارگاه

هاى  پزى و کارگاه هاى آجرفشارى، کوره گچ کارگاه از جمله(هاى کوچک  کارگاهر مصالح تولیدي د .بسزایی دارد
  .برخوردار نیستکیفیت مناسبى از  به دلیل نبود نیروي متخصص آشنا به تولید،متأسفانه  )سازى موزائیک

ده شوند بایست کلیه مشکالت فوق مورد بررسی قرار دا در برنامه الزام به استفاده از مصالح استاندارد می
و راهکارهاي اجرایی براي رفع این معضالت با هدف تهیه، تولید، عرضه و استفاده از مصالح استاندارد در نقاط 

  :)10- 2نمودار ( بایست در چهار محور اصلی زیر تهیه شود ترتیب این برنامه می بدین. مختلف کشور ارائه شود
راي تولیدکنندگان مصالح و اجزاي نمودن اخذ مدرك و تأییدهاي فنی ب تدوین طرح الزامی -

  ساختمانی؛
 تدوین طرح ساماندهی مدیریت تولید مصالح استاندارد در کشور؛ -
 تدوین ضوابط و مقررات مربوط به تامین، حمل و نقل، نگهداري و فروش مصالح؛ -
 .تدوین ضوابط مربوط به کنترل مصالح پاي کار -

  
  ها نهادینه سازي شناسنامه فنی ساختمان - 5- 5- 2-2

 سال قبل، دولت تهیه شناسنامه فنی ساختمان را به سازمان نظام مهندسی سپرد و وزارت مسکن و 15حدود 
ها جز چند کار تحقیقی حاصل دیگري  ، اما این حرکتدر دستور کار قرار دادتهیه آن را  74سال در شهرسازي نیز 

خت و سازها، تهیه شناسنامه فنی ساختمان الخره با تشکیل شوراي شهر دوم به منظور ارتقاي کیفی سااب. نداشت
هاي مختلف به ویژه وزارت مسکن و شهرسازي و سازمان نظام  گرفت و شورا از دستگاه در دستور کار قرار اًدمجد

 83مهندسی جهت تهیه شناسنامه فنی ساختمان دعوت کرد و پس از برگزاري جلسات مکرر باالخره در سال 
با وجود این که این شناسنامه در . نهایی شد و به تصویب شوراي شهر تهران رسید شناسنامه فنی ساختمان تهیه و

 ، گرفتار83اما اجرایی شدن آن از سال  بسیار موثراست،ا ه ارتقاي کیفیت ساخت و سازها و ایمنی ساختمان
غایر و یکسان م، شناسنامه اجرایی نشدن اینمهمترین دلیل . ها شده است هماهنگی دستگاه ها و نبود بروکراسی

  . اعالم شده است نبودن نظرات وزارت مسکن و شوراي شهر در برخی موارد
هاي متعدد و حاوي  شامل بخششود،  نامیده میشناسنامه فنی ساختمان آنچه که در حال حاضر بعنوان 

مان از طوري که افراد با داشتن شناسنامه فنی ساخته مشخصات ساختمان از ابتداي تخریب تا نوسازي است؛ ب
شوند، به ویژه این  جزییات کلیه مراحل اجرایی ساختمان اعم از نقشه، معماري، تاسیسات، مصالح و غیره مطلع می

ها با امضاي هر یک از  شود؛ چرا که آن که تمامی این مراحل با دقت مضاعف از سوي مهندسان کنترل می
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طراحی در  از قبیلمختلفی  هاي ناسنامه جدولدر این ش .هاي شناسنامه در برابر آن مسوول خواهند بود بخش
اي، اطالعات مربوط به اشخاص، کنترل عملیات  اي، کنترل عملیات اجرایی و معماري، سازه قسمت معماري و سازه

 ها اجرایی تاسیسات مکانیکی، الکتریکی و غیره طراحی شده و در پایان مهندس ناظر گزارشی بر اساس این جدول
  .کند تهیه می
اي و تاسیسات تهیه و کنترل  هاي معماري، سازه فنی این شناسنامه شامل دو بخش است، ابتدا نقشه نکات

اي، نما و کلیه  خیزي، سیستم سازه شده و سپس در مرحله احداث ساختمان، محل، نوع خاك، فونداسیون، لرزه
. خواهد بوده تهیه شناسنامه فنی کار ساختمان نیز منوط ب رسد و صدور پایان تاسیسات کنترل شده و به تایید می

خریداران ملک به خوبی از وضعیت ساختمان آگاه شده و عالوه بر آن  ،همچنین با صدور شناسنامه فنی ساختمان
و سازها افزایش یافته و در زمان وقوع زلزله با در اختیار داشتن آمار مشخص از وضعیت   کیفیت ساخت

  .شود یمم تر انجا ها، امدادرسانی سریع ساختمان
 شهرداري تهران، وزارت مسکن و شهرسازي و شوراي میان سازمان نظام مهندسی، اي نامه توافقدر حال حاضر 
راساس در آینده ب  ها نامه صدور پایان کار ساختمان شده که با اجرایی شدن این توافق اسالمی شهر منعقد

در دو مرحله رعایت ضوابط و  هاي ساختمانی ه نقشهنامه مقررشد دراین توافق. ودشناسنامه فنی ساختمان خواهد ب
شهرداري و مرحله دوم  کنترل مرحله نخست با مقررات شهرداري و رعایت مقررات ملی ساختمان تهیه شود که

سازمان نظام  طرف مالک، از نامه پس ازمعرفی مجري دراین توافق. برعهده سازمان نظام مهندسی خواهد بود
دقیق براي رعایت و اجراي همه مقررات ملی  کند و تا پایان کار، کنترل معین می راساختمان  مهندسی، ناظر

مهندسی که روند ساخت را کنترل کرده،  سازمان نظام نیز ساز پس از پایان ساخت و .گیرد ساختمان صورت می
 واهی پایان کارتهیه و شهرداري نیز بر اساس آن گ ساختمان را گزارش مهندس ناظر را دریافت و شناسنامه فنی

  .کند می ساختمان را صادر
پذیري مستحدثات گردد  تواند باعث کاهش آسیب نمودن شناسنامه فنی ساختمان می به نظر می رسد اجرایی

زیرا مسئولیت هر بخش در صورت بروز آسیب مشخص است و در نتیجه پیمانکاران تالش خواهند نمود تا کیفیت 
سازي، اجرایی نمودن و گسترش این شناسنامه در سطوح محلی، الزم  منظور نهایی البته به. کار خود را ارتقا دهد

اي تدوین و اجرا گردد تا ضمن بازنگري مفاد این شناسنامه فنی و ملحوظ نمودن مخاطرات موجود در  است برنامه
تا امکان قانونمند ساختگاه، نحوه تهیه و تکمیل آن و نیز نحوه پیگیري مسئولیتها را بصورت شفاف تعیین نماید 

  .نشان داده شده است) 11- 2(اي در نمودار  مراحل انجام چنین برنامه .نمودن اجراي تعهدات سازندگان فراهم شود
  
  ریزي براي توانمندسازي واحدهاي نظارت و کنترل مضاعف در سطوح محلی برنامه -6- 5- 2-2

. نظام شهرداریها مورد توجه است نظارت بر ساخت و ساز موضوع جدیدي نیست و سالهاست که دربحث 
وساز از سال   سازي در تهران و هجوم سرمایه به سمت ساخت با شروع برجنیز اول بار کنترل مضاعف موضوع 

ها و باالخص بر اجراي  ها در حقیقت نقش کنترلی بر طراحی واحد کنترل مضاعف در شهرداري. شدمطرح  1371
. ها، کیفیت ساخت و ساز ارتقا یابد ل دوباره از طرف این واحد در شهرداريها دارد تا با اعمال یک کنتر ساختمان



   ارزیابی مدیریت بحران در سطح محلی و ارائه راهکارهاي اجرایی پروژه 

134                                                                                     شناسی و مهندسی زلزله المللی زلزله پژوهشگاه بین      

نیز روند تهیه مهندسان ناظر و  عملکرد گروه مهندسان طراح، مهندسان سازه،این واحد کنترلی در حقیقت بر 
ضاعف موافق با وجود این که تمام مدیران شهرداریها با وجود سیستمهاي نظارتی و کنترل م. ها نظارت دارد نقشه
. شده است هاي شهرداران، در هر زمان فعالیت این واحدها دستخوش تغییراتی می اند، ولی بر اساس سیاست بوده

ها بر ساخت و ساز کم و  ها از ساخت و ساز، نظارت شهرداري هاي شهرداري مثالً در مواقعی براي باال بردن درآمد
   .شد تر می فعالیت واحد کنترل مضاعف نیز کمرنگ

اي تدوین شود تا امکان انجام کنترل مضاعف را  لذا الزم است برنامه ،کنترل زاییده نظم استبا توجه به اینکه 
  :بایست موضوعات زیر را در برگیرداي می چنین برنامه. بصورت سیستماتیک در سطوح محلی نهادینه نماید

  ي؛نحوه کنترل ضوابط و معیارها جهت ارتقاي کیفیت ساخت و ساز شهر - 
 چگونگی اجراي مقررات ملی ساختمان توسط ناظرین، مالکین و مجریان؛ - 
 ها با مراجعه به ساختمان در مراحل مختلف عملیات اجرایی؛ نظارت بر اجراي درست ساختمان - 
 ها؛ افزاري طراحی ساختمان کنترل طراحی با چک کردن پارامترهاي نرم - 
 هاي احتمالی؛ کردن ضعف اي با اجرا و مشخص هاي معماري و سازه تطبیق نقشه - 
 کنترل صحت استفاده از مصالح مرغوب؛ - 
  .هاي بتنی هاي فلزي و نحوه آرماتوربندي در ساختمان کنترل تست جوش در ساختمان - 

سازي براي انجام این امور در شهرداریها در بعد پرسنلی و تجهیزاتی، از مواردي است که الزم  البته ظرفیت
پروانه ساخت و ساز  100بعنوان مثال در تهران به طور میانگین روزانه . قرار گیرداست در این رابطه مورد توجه 

در برابر این حجم زیاد کار در تهران انجام کنترل بر همه این واحدهاي در حال ساخت و با تعداد . شود صادر می
ضر اعمال کنترل بر بر این اساس در حال حا. ها ناممکن است مهندسین موجود در واحد کنترل مضاعف شهرداري

در حالی که کارشناسان معتقدند چنین . گیرد ساخت و ساز به صورت تصادفی و بر اساس متراژ آنها صورت می
  . معیاري براي کنترل مضاعف بناها اشکال دارد

شود در حالی  نکته دیگر اینکه فرآیند کنترل در همه جا قبل از احداث و حتی پیش از تهیه نقشه اعمال می
شود و حتی در صورتی که از طرف این واحد اشکالی بر  ر ایران این کنترل پس از صدور پروانه انجام میکه د

واحدهاي در دست ساخت وارد شود، با توجه به این که نقشه تصویب شده و تا حدودي نیز اجرا شده است، تغییر 
  .دادن آن بسیار مشکل و تا حدي غیرممکن است

در حال حاضر بعنوان نمونه در شهرداري . د کردن با مساله کنترل مضاعف استاي برخور مشکل دیگر سلیقه
شود، در  شود؛ به طور مثال در یک منطقه به اجرا بسیار بها داده می تهران در هر منطقه موارد متفاوتی چک می

چک لیستها و  در حقیقت براي مهندسین این واحدها. گیرد تر مدنظر قرار می حالیکه در منطقه دیگر طراحی بیش
هاي کنترلی مشخصی تدوین نشده است و این مهندسین با توجه به دانش مهندسی خود یک ساختمان را  اولویت

  . دهند مورد بازرسی قرار می
اي تدوین شود که در آن با توجه به موارد فوق،  براي رفع این مشکالت در کنترل مضاعف باید ابتدا برنامه

ها   یعنی از این کنترل چه هدفی را دنبال کرده و از مهندسینی که این کنترل. دنحوه کنترل مضاعف مشخص گرد
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درنهایت در زمینه کنترل مضاعف باید به یک وحدت رویه در سراسر کشور . دهند چه انتظاري داریم را انجام می
بروز این مشکالت  به منظور جلوگیري از. برسیم، زیرا مفهوم و روش کار مشخص است و ربطی به جا و مکان ندارد

  :)12-2نمودار ( موضوعات زیر در این برنامه مورد توجه قرار گیردبایست  می
 کنندگان؛ فنی نظارت -اي تدوین ضوابط و مقررات الزم براي احراز صالحیت حرفه •
 سازي معیارها و ضوابط مربوط به نظارت و کنترل؛ بازنگري و هماهنگ •
 هاي نوین؛ براي نظارت و کنترل با استفاده از روشتدوین دستورالعملهاي سریع و اقتصادي  •
 .هاي برخورد قانونی با متخلفین در هر یک از موارد فوق بینی روش پیش •

بایست  همچنین باید توجه داشت که انجام نظارت در برخی موارد نیاز به ابزار و تجهیزاتی دارد که می
دانند که کیفیت جوش در  ر مهندسین ساختمان میبعنوان مثال اکث. در این برنامه مورد توجه قرار گیرند

ترین عوامل مقاومت ساختمان  هاي بتنی از مهم هاي فوالدي و مقاومت و کیفیت بتن در ساختمان ساختمان
با . در برابر زلزله است و بنا بر قوانین، مهندس ناظر باید به طور کامل از کیفیت آنها اطمینان حاصل نماید

متولی ) و حتی شهرداري بسیاري از مناطق تهران(ها  و روال کنونی شهردارياین وجود در قوانین 
هرچند که مهندس . گیري کمیات مربوط به جوش یا بتن و برآورد تخصصی کیفیت آنها معلوم نیست اندازه

زم ناظر باید این امور را با استفاده از مستندات کنترل کند ولی خود قادر به تهیه آنها نیست و تجهیزات ال
به عنوان مثال براي کنترل کیفیت جوش نیاز به تجهیزات خاصی است که (براي این امر را در اختیار ندارد 

چنین باال بودن قیمت کنترل  ناظر با توجه به دریافت دستمزد کم و هم). ها قرار دارد در اختیار برخی شرکت
ر را تقبل و در این خصوص با شرکتی به هیچ وجه حاضر نیست هزینه این کا) کنترل جوش یا بتن(کیفیت 

قرارداد ببندد، از طرف دیگر کارفرما نیز به دلیل عدم وجود الزام قانونی حاضر نیست در این زمینه هزینه 
در نتیجه کنترل کیفی موارد فوق در اکثر موارد به صورت چشمی و کیفی انجام گرفته و آزمایش . نماید

  .گیرد خاصی انجام نمی
 

  تخصصی هاينامه ریزي براي ارتقاي آموزشبر - 7- 5- 2-2
اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به امور فنی در ، ساختمان ماده چهار قانون نظام مهندسی و کنترلطبق 

وزارت  بعد از ابالغ قانون نظام مهندسی. اي است شهرسازي مستلزم داشتن صالحیت حرفه هاي ساختمان و بخش
 هاي فنی پروانه نامه، براي مهندسین و کاردان و دیگر شرایط مندرج در آیین آزمون مسکن و شهرسازي، با برگزاري

ماده ملزم به آموزش و  ان وزارت کار و امور اجتماعی که طبق همینمیاما در این . ه استاشتغال به کار صادر نمود
که طبق  شود، چرا همین جا ختم نمی کار به. ه استصورت نداداساسی تعیین صالحیت کارگران فنی بود، اقدامی 

هاي  تعیین صالحیتامور مربوط به از ابالغ قانون، کلیه  سال 10همین ماده وزارت کار ملزم بود تا ظرف مدت 
امور اجتماعی تا به  باشد، وزارت کار و می 74که تاریخ ابالغ اسفند  توجه به این با داد و کارگران فنی را انجام می

رساند حال آنکه وضعیت موجود چندان تفاوتی با زمان تصویب این طرح  تمام میبایست این فرایند را به ا می حال
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اي در ساخت و ساز و عدم نظارت کافی مهندس  غیرحرفه علت به کارگیري افراد بهدر نتیجه درحال حاضر  .  ندارد
   .هستند نناامدر دست ساخت یا ساخته شده جدید در کشور در برابر زلزله هاي  ساختمانبسیاري از ناظر، 

اي کشور منعقد  آموزش فنی و حرفه بین وزارت مسکن و شهرسازي و سازماناي  نامه تفاهم 86البته در سال 
هاي فنی  اي استان تهران و کانون کاردان اداره کل آموزش فنی و حرفه شد که در چارچوب قرارداد منعقده

طبق آمار ارائه شده تا سال . نمایندهر اقدام نسبت به شناسایی کارگران ماموظف شدند  تهران ساختمان استان
بند و سفتکار  قالب، آرماتور بند، ریز  ساز و بتن بتن ،ساز ماهر جوشکار و اسکلت نفر کارگر 2000از  بیش 1387

در سال گذشته انجام اي استان تهران  توسط اداره کل آموزش فنی و حرفهتعیین سطح آنها اند که  شده شناسایی
بدیهی است چنین اقداماتی . ف براي آنها صادر شده استلاي در سطوح مخت روانه مهارت حرفهشده است و پ

بایست در کل کشور در سطوح استانی و محلی نیز صورت گیرد تا ضمن ارتقاي توانمندیهاي پرسنل شاغل در  می
دین ترتیب افراد فاقد ساخت و ساز، امکان کنترل صالحیت این افراد نیز براي مسئوالن نظارت فراهم شود تا ب

  .هاي تخصصی ذیربط را در مراکز تعیین شده بگذرانند صالحیت ملزم شوند تا دوره
قبل از . شده است در خصوص مهندسین نیز اقداماتی براي کنترل صالحیت آنها در سالهاي قبل انجام می

کار مهندسی باید در پایه  به هاي مختلف مهندسی براي گرفتن پایه پروانه اشتغال مهندسان در رشته 1386سال 
مورد درخواست در آزمون مربوط به آن پایه و رشته مورد نظر که از طرف وزارت مسکن و شهرسازي و معاونت 

ها موفق به  در این آزمونو در صورت موفقیت کردند  میشرکت  ،شد نظام مهندسی و اجراي ساختمان برگزار می
به منظور باال بردن دانش مهندسی و آشنایی  1386از سال . شدند دسی میاخذ پایه مهندسی و یا ارتقاي پایه مهن

پایه پروانه اشتغال  ينامه تمدید و ارتقا پیرو ابالغ شیوه(شوند  می... مهندسانی که وارد حرفه نظارت و محاسبات و 
تورالعمل وزارت مسکن و شهرسازي بر اساس دس کار مهندسی و تصمیم کار گروه آموزش، پژوهش و ترویجه ب

و یا تمدید پروانه اشتغال  1به  2و یا از  2به  3، این افراد براي ارتقاي رتبه از )26/1/86مورخ  2241/420شماره 
نامه شرکت کنند و در صورت گذراندن تعداد مشخصی از این  هاي مصوب در این شیوه به کار مهندسی باید در دوره

ها، موفق به تمدید و ارتقاي پایه مهندسی  لی در آزمون این دورهها و قبو ، حضور مستمر در این دورهها دوره
  ). 1386دستورالعمل ارتقا و تمدید پایه پروانه اشتغال به کار مهندسین، (شوند  می

ریزي جامعی دارد که باید  شود که بهبود آموزش تخصصی نیاز به برنامه براساس توضیحات فوق مشخص می
  :هاي زیر باشد نین مولفهدر برگیرنده مشکالت فوق و همچ

تر به  در دروس دانشگاهی بیش: در نظر گرفتن واحدهاي عملی و اجرایی در دروس کارشناسی -
ها و  تر با روش آموختگان کم شود و دانش ها پرداخته می مباحث تئوري طراحی ساختمان

را براي بازدید  تواند واحدهایی وزارت علوم می. شوند هاي حل آنها آشنا می مشکالت اجرایی و راه
 .هاي حل آنها به دانشجویان در برنامه درسی بگنجاند ها، بررسی مشکالت اجرایی و راه از پروژه

بایست با  کنند می تمام افرادي که در زمینه ساخت و ساز فعالیت می: آموزش نقشها و مسئولیتها -
لذا . خگو باید باشندوظایف و مسئولیتهاي خود آشنا باشند و بدانند در صورت وقوع زلزله پاس

اندرکاران ساخت و ساز،  الزم است آموزشهاي الزم به منظور افزایش آگاهی و آمادگی دست
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اي که هر کس بنا بر حوزه عملکرد، وظایف خود را  گونه مسئولین مرتبط و حتی عموم مردم، به
 .بشناسد از مجاري مناسب ارائه شود

آموزش مسئوالن و مدیران شهري و اداري، هاي خاص جهت تدوین برنامه: آموزشهاي خاص -
ها و ادارات مرتبط با  ها و مدیران سازمانمدیران واحدهاي عمومی مثل مدارس، بیمارستان

 .پذیري مهم است از دیگر مواردي است که در کاهش آسیب... هاي حیاتی و شریان
و حمایت از  هاتوسعه تحقیقات کاربردي در مهندسی زلزله در دانشگاه: پژوهش کاربردي -

اوري مثل (هاي با اهمیت خیلی زیاد  اي در ساختمان هاي روز به منظور کاهش خطر لرزهفنّ
هاي آموزشی   تواند بعنوان یکی از برنامه می...) ها و  در بیمارستان Base Isolationهاي جدید  نسل

 .دانشگاهها مورد توجه قرار گیرد
ائه واحدهاي درسی مرتبط با مهندسی زلزله در ار: ارائه واحدهاي درسی به گروههاي مرتبط -

در سطوح مختلف دانشگاهی که در این دروس مباحث کلی ... هاي معماري، شهرسازي و  رشته
اي با درنظر گرفتن تدابیر معماري، شهرسازي و  مهندسی زلزله و راهکارهاي افزایش ایمنی لرزه

هاي کاهش  ه مشارکت این گروهها در برنامهتواند بعدها ب به دانشجویان آموزش داده شود، می... 
 .ریسک کمک نماید

اندرکاران بخش ساخت و  بازآموزي، آموزش و آشنایی دست: هاي منظم و تخصصی برگزاري دوره -
ساز از جمله مهندسین، معماران و حتی کارگران متخصص با روشهاي ساخت و ساز ایمن در 

بایست در تدوین  اي جامع دارد که می نیاز به برنامه... هاي ساختمانی و  نامه برابر زلزله، آیین
هاي ارتقاي پایه به مهندسین  البته در دوره. برنامه آموزش تخصصی مورد توجه قرار گیرد

شود، ولی متأسفانه کیفیت بسیار پایین این  هاي مرتبط داده می در زمینه هایی متقاضی، آموزش
ها شده است، به  م دستیابی به اهداف این دورهها و عدم وجود نظارت بر آنها باعث عد دوره
اي که تعدادي از افراد که برگه محاسب پایه یک نیز دارند از مفاهیم اولیه محاسبات  گونه

 .خبر هستند ساختمان بی
در حال حاضر ناظر یک ساختمان در : ارتقاي تبحر، تجربه و دقت در نظارت بر اجراي ساختمان -

تر نسبت به طراح همان سازه ساختمان دارد  علمی، سوابق و پایه کم کشور معموالً نیاز به رتبه
 2طبقه معمولی نیاز به مدرك مهندس محاسب پایه  4به عنوان مثال طراحی یک ساختمان (

، در حالی که معموال نظارت بر )است 3دارد در حالی که ناظر بر اجراي آن مهندس ناظر پایه 
  .تري دارد اجرا نیاز به تجربه بیش

 
  ارتقاي مکانیسم اجباري شدن بیمه کیفیت ساختمان - 8- 5- 2-2

ها،  ساز در ساختمان و  چند سالی است که طرح بیمه کیفیت ساختمان، با هدف اصلی ارتقاي کیفیت ساخت
وگو درباره اجراي بیمه اجباري  پس از یک دوره بحث و گفت .در میان مسئوالن و کارشناسان مطرح است
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هاي فعال  اي در کشور، قانونی شد و در نتیجه شرکت ساختمان، سرانجام این پوشش بیمه مسئولیت سازندگان
وزیر مسکن و شهرسازي از ) 1387در اواسط سال (اخیرا نیز . کنندنامه صادر  بیمهبایست  میبیمه در این زمینه 

) سازان انبوه(صالحیت  مجریان و سازندگان بااجباري شدن بیمه کیفیت ساختمان خبر داده است که براساس آن 
این کار از سال  البته. کنند  هاي فعال ساختمانی باید مسئولیت کار خود را در یک شرکت بیمه، بیمه شرکت و

  . شوداجباري قرار بود نیز با ابالغ قانون،  1387ابتدا به صورت اختیاري آغاز شد و در سال  1386
وساز ساختمان، شامل  رکار در امور مربوط به ساختاند تمامی عوامل دخیل و دستاین قانون بر اساس 
فروشندگان مصالح ساختمانی، تاسیسات و تجهیزات ساختمانی، طراح، محاسب، ناظر و پیمانکار  تولیدکنندگان و

هاي ناشی از عیب و نقص در ساختمان مسئولیت  برداري، در برابر جبران خسارت سال از شروع بهره 10براي مدت 
وساز ساختمان است و آنان مکلفند  برداران برعهده مجریان ساخت ئولیت در قبال خریداران و یا بهرهاین مس. دارند

هاي  برداران یا خریداران، در یکی از شرکت هاي فنی و کیفی ساختمان به نفع بهره مسئولیت خود را در قبال جنبه
شاید به دلیل اهمیت نقش مجریان است که از . اند، بیمه کنند بیمه که از بیمه مرکزي ایران پروانه فعالیت گرفته

اي مجریان  طرح بیمه اجباري مسئولیت حرفه« عنوان مسکن شهرسازي از این طرح به  سوي مسئوالن وزارت
  . یاد شده است »ها وساز ساختمان ساخت
خالصه ورد و متوان در د میها را  ساز ساختمان و  ساخت اي مجریان هداف طرح بیمه اجباري مسئولیت حرفها
دوم افزایش کیفیت ساختمان براثر  .برداران در برابر عوامل موثر در ساخت یکی حفظ حقوق خریداران و بهره: کرد

هاي نظام مهندسی  ها و سازمان هاي بیمه، شهرداري هاي مضاعفی که به طور موازي از سوي شرکت کنترل
  .دساختمان و در نهایت وزارت مسکن و شهرسازي اعمال خواهد ش

شود  اجباري شود، لیکن در عمل مشاهده می 1387هرچند که بیمه کیفیت ساختمان قرار بود در سال 
هایی هستند و لذا تدوین برنامه   نامه که بسیاري از ساختمانها بخصوص در شهرهاي کوچک فاقد چنین بیمه

ي ساختمانها، پذیر مناسب براي گسترش بیمه کیفیت ساختمان بعنوان یک اصل مهم در کاهش آسیب
اجزاي این برنامه شرح ) 14-2(در نمودار  .بایست مورد توجه مسئوالن مدیریت بحران کشور قرار گیرد می

  .داده شده است
  
  برنامه قیمت گذاري مسکن براساس کیفیت ساخت - 2-5-9- 2

قیمت متأسفانه در حال حاضر، میزان استحکام بنا نقشی در تعیین ارزش و برآورد قیمت آن ندارد و 
تر ترجیح  بر این اساس کارفرما به منظور سود بیش. ها تابع عوامل مربوط به ساخت و ساز نیستند ساختمان

تر استفاده نماید؛ زیرا برآورد او این است که خوب یا بد ساختن  دهد که از مصالح ارزان با کیفیت پایین می
با توجه . ر باید به ظاهر ساختمان توجه نمودسازه تاثیري در قیمت فروش آن ندارد و تنها براي جلب خریدا

  .شود گذاري ساخت و ساز بر اساس کیفیت ساختمان احساس می به این موارد لزوم تدوین نظام قیمت
نسبت به هزینه کل ساختمان ) طراحی و نظارت(از طرفی با توجه به پایین بودن درصد هزینه مهندسی 

ن و خصوصاً مهندسان ناظر که باید صحت مراحل اجرا را ویژه در شهرهاي بزرگ، مهندسان ساختما به
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بعالوه کم . چندین بار نظارت کنند و گزارش دهند، رغبت چندانی به انجام وظایف خود به طور کامل ندارند
هاي اجرایی آن موجب شده است که مهندسین محاسب نیز  محاسبه ساختمان و تهیه نقشه  بودن قیمت

زه نداشته باشند و تنها برگه محاسبات خود را بر روي دفترچه محاسباتی که فرد رغبتی به انجام محاسبه سا
  .قرار دهند) بدون انجام کنترل خاص(دیگري تهیه کرده است 
گذاري امالك  بایست در یک مجموعه همه جانبه نگر مورد بررسی قرار گیرد تا ارزشاین مشکل می

تواند مورد توجه قرار گیرد  حلهایی که در این مجموعه می برخی راه. براساس کیفیت ساخت آنها تعیین شود
  :)15-2نمودار (عبارتند از 

نظیر محاسبه (ساخت آن  هاي تعیین کارمزد مهندسین هر پروژه به شکل درصدي از هزینه -
  ؛)الزحمه پیمانکاري حق

تواند با جذب  یبرند که م استفاده از فناوریهاي نوین که عالوه بر ظاهر زیبا کیفیت کار را باال می -
گذاري خارجی در امر ساخت و ساز و فراهم کردن تسهیالت الزم براي این کار انجام  سرمایه
 شود؛

 اند؛ در نظر گرفتن مالیات و هزینه بیمه بیشتر براي ساختمانهایی که طبق اصول ساخته نشده -
 شده است؛ الزام استفاده از شناسنامه فنی که مشخصات ساختمان به صورت دقیق در آن درج -
 سازي عمومی براي تشویق به خرید یا اجاره امالك مقاوم در برابر زلزله؛ فرهنگ  -
ها به مالکین  سازي و بهسازي ساختمان هایی به منظور مقاوم هزینه  ها و کمک اعطاي وام -

به این منظور . هایی که براي ساخت و تعمیرات ساختمان وجود دارد ساختمان همانند وام
ها و موسسات مالی و  هاي کشور و مسکن و شهرسازي با بانک مکاري وزارتخانهتوان با ه می

اعتباري دیگر و با تشکیل یک سیستم نظارتی و بازرسی قوي پس از تأیید طرح و نظارت بر 
هایی متناسب با پیشرفت کار به متقاضی اعطا شود و بر نحوه  نحوه اجراي بهسازي، پرداخت

 رت گیرد؛ینه آن نیز نظارت کامل صوهز
ها براي مالکین و مهندسان ساختمان  سازي ساختمان تشویقی براي مقاوم هاي تدوین سیاست -

نظیر اعطاي وام، کاهش هزینه بیمه، تأثیر مثبت در افزایش رتبه شرکت سازنده یا افزایش پایه (
 ؛)مهندس ساختمان و غیره

 .منوط نمودن ارتقاي پایه مهندسی به کیفیت کار و نه سابقه -
  
  اي هاي لرزه نامه سازي و رفع ابهامات استانداردها و آیین برنامه شفاف -2-5-10- 2

  :بایست موارد زیر مورد توجه قرار گیرند در این برنامه می
 ؛2800نامه  اي براي تهیه تفسیر و راهنماي آیین تشکیل کمیته -
و ابهامات افراد و گویی به سواالت  در نظر گرفتن تمهیداتی براي به حداقل رساندن زمان پاسخ -

 نامه؛ توسط کمیته بازنگري و تدوین این آیین 2800نامه  مهندسان در خصوص آیین
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بخصوص اختالفات مبحث (و مقررات ملی ساختمان  2800نامه  رفع اختالفات موجود بین آیین -
 ؛)هاي بنایی در برابر زلزله بارگذاري زلزله و موضوعات مربوط به اجراي ایمن ساختمان

اي  نامه و یا دستورالعملی براي تضمین ایمنی تجهیزات و وسائل غیرسازه و ارائه آیینتهیه  -
 موجود در ساختمان؛

نظیر باز شدن (ها براساس تجارب جهانی  درنظر گرفتن تمهیداتی در طراحی معماري ساختمان -
 ...).دربها به سمت خارج و 

 .اند عرفی شدهاي بصورت اجمالی م اجزاي چنین برنامه) 16- 2(در نمودار 
  
  در مدیریت بحران زیرساختهابرنامه کاهش اثرات متقابل  -2-5-11- 2

باشد، وابستگی  پذیري آنها نیز می یکی از مشخصات شهرها و جوامع امروزي که در واقع به نوعی منشأ آسیب
هاي  شبکه. دگردن هاي مرتبط با یکدیگر پدیدار می شدید به مجموعه ساختارهاي فیزیکی است که بصورت شبکه

نظیر بیمارستانها، پایگاههاي (و زیرساختهاي مدیریت بحران ) نظیر الکتریسیته، آب، گاز و غیره(شهري مختلف 
این تأسیسات بسیار پیچیده و . کنند به مثابه قلب سیستمهاي شهري در زمان بحران عمل می  ...)نشانی و  آتش

اي، که  کدام از این مراکز باعث ایجاد یک سري اثرات سلسلهتوقف کار هر . بطور وسیعی باهم در ارتباط هستند
گردد که در نتیجه منجر به ایجاد نتایج و پیامدهاي  مشهور است، می (Domino effect)اصطالحا به اثرات دومینو 

  ). 30- 2 شکل(شود  وسیع اقتصادي و اجتماعی براي کل سیستم شهري و جامعه می
  

  
  ي یا دومینو در شبکه هاو زیرساختهاااثرات سلسله):  30- 2(شکل 

  
تواند بطور همزمان یک عامل مؤثر در افزایش کارایی آنان و در عین  ها می ارتباطات موجود بین این شبکه

باشد که تا بحال  باشد که ماحصل آن تولید ریسکهاي جدیدي می پذیري ساختاري آنها نیز حال منشأ آسیب
باشد، تولید  ها مربوط می ین ریسکهاي بزرگ مقیاس که به ساختار این نوع شبکهاز خصوصیات ا. اند ناشناخته مانده

باشد که به سرعت منجر به افزایش ابعاد و نتایج حاصل از  اي بعد از وقوع یک حادثه می یک سري حوادث سلسله
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ایجاد مشکالت و اي باعث  تواند بصورت سلسله بعنوان مثال قطع جریان برق در یک نقطه می. گردد این واقعه می
گردد که در نتیجه منجر به افزایش ... مسائل دیگري نظیر قطع آب، اختالل در اطفاي حریق، افزایش تلفات و 

دیده بیشتر باشد، ابعاد و  هر چه وسعت شبکه آسیب. پیامدها و نتایج وقوع این حادثه در مقیاس بسیار وسیعتر شود
  . واهد بود و تعداد بیشتري از کاربران از آن آسیب خواهند دیدوسعت نتایج حاصله از پیامدهاي آن بیشتر خ

. بینی است از طرف دیگر، احتماالت مربوط به بوقوع پیوستن این نوع ریسکها بسیار ناشناخته و غیر قابل پیش
توان یک مدل  به عبارت دیگر، هر چند ریسک وجود دارد ولی بصورت بسیار دشوار و بعضی اوقات غیر ممکن، می

به همین دلیل در . یاضی یا آلگوریتم تهیه کرد تا از طریق آن بتوان احتمال وقوع این ریسک را محاسبه کردر
در چنین شرایطی، مسئله اصلی این است که چگونه باید . شود خیلی از موارد، این احتمال اصالً در نظر گرفته نمی

ت بهتر، به دلیل متحول شدن ماهیت ریسکهاي به عبار. بینی عمل کرد در یک شرایط نامشخص و غیر قابل پیش
خطرزا، متخصصین این نوع ریسکها باید متدهاي سنتی تجزیه و تحلیل ریسک خود را که در بیشتر اوقات فقط بر 

هاي عددي استوار است، مورد بازبینی قرار داده و بررسی خصوصیات کمی و کیفی این  پایه مدلهاي ریاضی و داده
  .طات بین آنها را نیز مدنظر قرار دهندنوع ریسکها و ارتبا

شود که در طی آن ریسکهاي مربوط به  ها حاصل یک فرآیند محسوب می ارزیابی ریسکهاي مربوط به شبکه
تک تک اجزاي این سیستمها و ارتباط بین آنها بررسی شده و یک ریسک کلی که کارایی و عملکرد کل سیستم را 

ارزیابی این ریسک در طول . شود ارزیابی یا محاسبه می) ها ها یا کل شبکه هاجزاي شبکه، زیر شبک(دهد  نشان می
پذیري براي اجزاي هر کدام از این  این فرایند معموالً نیاز به ایجاد یک ارتباط بین سه واژه ریسک، خطر و آسیب

لکرد اجزاي سیستم تواند موجب آسیب رساندن یا تولید اختالالتی در عم عامل خطر می. اي دارد سیستمهاي شبکه
تواند ناشی از  می) براي مثال عامل قطع جریان برق(براي مثال در مورد شبکه الکتریسیته، این عامل . یا شبکه بشود

  ).خطر خارجی(یا ناشی از حوادث غیر مترقبه طبیعی نظیر زلزله باشد ) خطر داخلی(ایرادات داخلی در خود شبکه 
گیرد که  اي، خصوصیات یا نقاط ضعف داخلی و خارجی آنرا در بر می پذیري یک سیستم شبکه ارزیابی آسیب

داخلی یا (پذیري  نوع این آسیب. کند در اثر تأثیر خطرات گوناگون، کارایی و یا عملکرد کل سیستم را تضعیف می
تقسیم این نوع خطرات معموالً به چهار دسته . بستگی مستقیم به نوع خطري دارد که مولد آن بوده است) خارجی
. "تصادفی"در مقایسه با خطرات  "عمدي"و خطرات  "خارجی"در مقابل خطرات  "داخلی"خطرات : شوند می

براي مثال . پذیري در کل سیستم یا شبکه باشد تواند معرف یک نوع آسیب ها می ترکیب هر کدام از این مجموعه
) 15- 2( جدولدر جر به قطع جریان برق شوند توانند من هاي مربوط به شبکه الکتریسیته که می پذیري انواع آسیب

توانند در شبکه الکتریسیته منجر به قطع برق  ، آسیبهایی که میشود همانطور که مالحظه می. اند نشان داده شده
مثل ایرادات در داخل (یا داخلی ) لغزش مثل زلزله و زمین(توانند ناشی از خطرات تصادفی از نوع خارجی  شوند، می
هاي  مثل خرابکاري(یا داخلی ) مثل ویروس کامپیوتري(و یا همچنین خطرات عمدي از نوع خارجی ) خود شبکه

هاي مختلف یک سیستم به ما در شناسایی  پذیري بنابراین، ارزیابی آسیب. باشند) عمدي از داخل خود شبکه
عاتی که براي ارزیابی این کند و نیز در شناسایی نوع اطال پذیر می هاي آنرا آسیب خطراتی که عملکرد و کارایی

  .خطرات الزم داریم، یاري خواهند رساند
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  تواند بر روي شبکه الکتریسته اثر بگذارند فهرست انواع خطراتی که می): 15- 2(جدول 
    خطرات خارجی  خطرات داخلی
  حوادث داخلی

قطع برق در اثر ایرادات و مشکالت بوجود : مثال
  آمده در داخل خود شبکه

  حوادث خارجی
  خطرات تصادفی  زلزله: مثال

  عمدي داخلی
  خرابکاري عمدي: مثال

  )در داخل خود شبکه(

  عمدي خارجی
  خطرات عمدي  ویروس کامپیوتري: مثال

  

از طرفی همانطور که ذکر شد فعالیتهاي زیرساختها و مراکز مختلف شهري مثل بیمارستانها، ایستگاههاي 
هاي حمل و نقل، الکتریسیته  هاي مختلف و بخصوص به شبکه ه شبکهآتش نشانی، مراکز انتظامی و غیره به شدت ب

پذیري هریک از این مراکز که معموالً در صف اول مقابله با پیامدهاي وقوع حوادث آسیب. باشند وابسته می... و 
صر مرتبط گردد اي از عنا غیرمترقبه نظیر زلزله قرار دارند، می تواند منجر به اختالل یا توقف در فعالیتهاي مجموعه
براي مثال در زلزله . شود که به نوبه خود باعث بروز مشکالت جدي براي مدیریت بحران و واکنش اضطراري می

بطور مشخص خود مسئولین اجرایی و سازمانهاي امداد ژاپنی مورد آسیب واقع شدند ) 1995ژانویه  17(کوبه ژاپن 
بعنوان نمونه یکی از . حادثه واکنشهاي الزم را نشان دهند و در نتیجه قادر نبودند بطور سریع در مقابل این

اي براي دسترسی به اطالعات الزم براي مدیریت بحران  ساختمانهاي شهرداري کوبه که حاوي سیستمهاي رایانه
 به عالوه، در ساعات اولیه و بطور کلی در طول اولین روز وقوع این حادثه،. بود، در همان ابتداي زلزله فرو ریخت

کوپتر  از طریق یک هلی(تنها مرجع براي بدست آوردن یک تصویر کلی از زلزله و ابعاد آن، تلویزیون ژاپن بود که 
کرد، حال آنکه  مرتباً گزارشاتی را در مورد زلزله ارائه و پخش می) کرد دیده پرواز میکه در باالي منطقه آسیب

امکان دسترسی به این رسانه گروهی را ) ه الکتریسیتهخرابی شبک(مردم و مسئولین در کوبه به علت قطع برق 
نداشته و در نتیجه بعلت فقدان اطالعات الزم، از وسعت و پیامدهاي زلزله به وقوع پیوسته در این منطقه کم اطالع 

 به مثابه اجزا یا) نشانی و غیره ها، مراکز آتشبیمارستان(در یک سیستم شهري هر یک از این مراکز لذا  .بودند
اندرکنش این سیستمها ) 31- 2(شکل . کنند سیستمهاي کوچکتر در داخل مجموعه سیستمهاي شهري عمل می

  .دهد را بصورت شماتیک نشان می
 
 
 
  
 
 
 
 

  اندرکنش سیستمهاي شهري و شبکه هاي مختلف): 31- 2(شکل 
 

 
  بیمارستانها

 مراکزآتش نشانی
 مراکز امدادي
 مراکز انتظامی
 پاالیشگاها

......  

حمل و نقل  شبکه
◄  

 

 آبشبکه 
►    

 

 مخابرات شبکه
◄  

 

 برقشبکه 
►    
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هاي مختلف از یکسو و وابستگی شدید مراکز مدیریت بحران به این  بنابراین ارتباطات وسیع بین شبکه
در این راستا، تهیه وتدوین . کند پذیر می ها، آنها را در مقابل وقوع حوادث غیر منتظره نظیر زلزله آسیب شبکه

هایی که این مراکز  پذیري شبکه مچنین آسیبپذیري این مراکز و ه نگر که بتوانند آسیب طرحهاي پیشگیرانه کالن
  . رسد به شدت به آن وابسته هستند را مورد تحلیل قرار دهند، ضروري بنظر می

با افزایش . پذیري سیستمهاست اي در مدیریت بحران ارتقاي انعطاف یکی از راههاي کاهش اثرات شبکه
شود و لذا امکان مدیریت بهینه بحران فراهم  نمیانعطاف پذیري، ساختار اصلی شهر بعد از زلزله دچار اختالل 

دیدگی برخی از اجزاي شبکه وجود خواهد داشت، ولی کل سیستم  در این شرایط تنها امکان آسیب. خواهد شد
  . دهد عملکرد خود را از دست نمی

در مقابل توسعه هوشمندانه  .شود نامیده می (Smarth Growth)تامین این شرایط به نام توسعه هوشمندانه 
بدین مفهوم که در  ،(Godschalk and Baxter, 2002)مطرح شده است  (Sustainable Development)توسعه پایدار 

پذیري نسبت به شرایط و نیازهاي  توسعه هوشمندانه مطابق با تعاریف جدید شهرنشینی توسعه برمبناي انعطاف
کند و نیازمندیهاي نسلهاي آینده چندان  ي فعلی تکیه میشود حال آنکه توسعه پایدار روي نیازها آینده انجام می

اي از عوامل فیزیکی، عملیاتی، زمانی،  براي ایجاد توسعه هوشمندانه در شهرها مجموعه. در آن مطرح نیست
  :برخی از پارامترهاي مهم در این راستا عبارتند از. باشند اجتماعی، اقتصادي، و زیست محیطی حائز اهمیت می

به مفهوم عملکرد چندین مولفه مشابه براي تضمین عملکرد سیستم در صورت  :(Redundant)ري تکرارپذی •
تواند اطمینان از  بینی چند راه دسترسی به جاي یک راه می بعنوان مثال پیش(ها  قطع یکی از مولفه

 ؛)دسترسی به منطقه آسیب دیده از زلزله را افزایش دهد
هایی که از نظر عملکردي متفاوت هستند تا امکان حفاظت از سیستم در  به مفهوم مولفه :(Diverse)تمایز  •

بعبارت دیگر در صورتیکه کلیه راهکارهاي عملیاتی یکسان . شرایط متفاوت تهدید کننده فراهم گردد
 باشند، در صورت مواجهه با شرایط جدید هیچکدام عملکرد مناسب نخواهند داشت؛

 شود؛  را شامل می... تم در کاهش اتالف وقت و انرژي و قابلیت سیس :(Efficient)موثر بودن  •
 ها و فرمانها بدون کنترل بیرونی است؛ قابلیت اجراي مستقل برنامه :(Autonomous)خودکاربودن  •
 توانایی سیستم در مقاومت در برابر تنشها و عوامل بیرونی است؛ :(Strong)استقامت  •
اجزاي سیستم طوري به هم متصل باشند که امکان  الزم است: (Interdependent)وابستگی درونی  •

 پشتیبانی از یکدیگر را داشته باشند؛
 قابلیت سیستم براي انعطاف پذیري و تغییر براساس تجارب است؛ :(Adaptable)سازگار بودن  •
  .  قابلیت ایجاد انگیزه همکاري و مشارکت بین افراد ذیربط است :(Collaborative)قابل مشارکت  •

و مدیریت بحران، ضمن مطالعه  زیرساختهاموارد فوق الزم است در برنامه کاهش اثرات متقابل براساس 
پذیري  پذیري شریانهاي حیاتی و اثرات آن بر زیرساختهاي مدیریت بحران، تالش نمود تا با افزایش انعطاف آسیب

پذیري شریانهاي حیاتی  ا از آسیبهاي مدیریت بحران ر زیرساختهاي مدیریت بحران، امکان تاثیرپذیري سایر مولفه
  : )17- 2نمودار ( باشد مراحل انجام این برنامه به شرح زیر می. تا حد امکان کاهش داد
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و مراکز مدیریت بحران در سطوح محلی  زیرساختهاتعیین پارامترهاي الزم براي بررسی اثرات متقابل  - 
  پذیري؛ براساس سطح خطر، فرم والگوي توسعه و برآورد تلفات و آسیب

ارزیابی تاثیر زلزله بر روي اجراي این سیستمها و تحلیل اثرات ناشی از اختالل اجزاي شبکه در  - 
 کارآیی خود سیستم و سایر سیستمهاي وابسته؛

هاي شهري در برابر زلزله و کاهش  پذیري شبکه بررسی پارامترهاي الزم براي افزایش انعطاف - 
 ها به کارایی اجزاي سیستم؛ حساسیت شبکه

ها براي مقابله با آثار زلزله با  تعیین معیارها و تمهیدات ضروري براي افزایش توانمندي این شبکه - 
 ها و زیرساختها به یکدیگر؛ بررسی تکنولوژیهاي جدید در جهت کاهش وابستگی شبکه

پذیري آنها  ها در جهت کاهش آسیب هاي موردنیاز براي افزایش انعطاف پذیري شبکه تخمین هزینه - 
 مقابل وقوع حوادثی نظیر زلزله؛در 

دهی آنها  ارزیابی عملکرد سیستم و بررسی سطح پایداري آنها در برابر مخاطرات بطوریکه سرویس - 
  .پس از وقوع زلزله دچار اختالل نشود
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  ها و زیرساختهاپذیري سازه تدقیق برآورد آسیب): 7- 2(نمودار  
  مستحدثاتپذیري سیبوضعیت آمشخص کردن  -  اهداف

 پذیري مراکز مرتبط با مدیریت بحران شناخت آسیب - 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی، شرکتهاي مشاور، مراکز علمی و  سازمان دهداریها و شهرداریهاي وزارت کشور، نهاد اجرایی

 تحقیقاتی با استفاده از منابع مالی شهرداریها و استانداریها
 ن تومان به ازاي هر کیلومتر مربعمیلیو 15 هزینه تقریبی 

در حال حاضر  مطالعه شده است وکشور تاکنون تنها بصورت موردي نقاط مختلف پذیري کلی وضعیت آسیب وضعیت موجود 
پذیري مستحدثات در اغلب شهرها و مناطق روستایی موجود نیست و لذا امکان برآورد  اطالعات مرتبط با آسیب

 ووجود دارد زیرساختها وضعیت مشابهی نیز در مورد . باشد مختلف زلزله میسر نمی پذیري در سناریوهاي آسیب
پذیري مراکز  شناخت آسیب. اغلب تحلیلها بصورت تخمینی است آنها، بواسطه عدم شناخت موقعیت و مشخصات

نیز در ...) س و بیمارستانها و مراکز اورژان ،از قبیل پایگاههاي جستجو، نجات و امداد(مرتبط با مدیریت بحران 
 . بایست مطالعات تکمیلی در رابطه با آن در سطوح محلی انجام شود باشد و میهمین سطح می

 سال 5 طول دوره
این مساله . پذیري مستحدثات میسر نیست بندي براي کاهش ریسک بدون شناخت آسیب ریزي و اولویت برنامه توجیه فنی

جود از وضعیت ساخت و ساز و تهیه بانکهاي اطالعاتی رقومی براي دهد که اهمیت تدقیق اطالعات مو نشان می
 .اي قرار گیرد منطقه –بایست مورد توجه مسئوالن شهري  تحلیل ریسک بسیار جدي است و می

اي نظیر اطالعات شهرداریها، سازمانهاي ارائه کننده خدمات  اطالعات رقومی موجود در سطوح محلی تا منطقه -  ورودي پروژه
  ها و سایر اطالعات نوشتاري  گزارشات، نقشهو همچنین  یا مرکز آمار شهري

 پذیري مستحدثات توابع و روابط آسیب - 
  افزارهاي الزم نیروهاي خبره و متخصص و نرم - 

 و زیرساختهاپذیري ساختمانها  آسیبشناخت میزان تدقیق  -  خروجی  پروژه
  در قسمتهاي مختلفپذیري  پذیر و درصد آسیب نقشه توزیع نقاط آسیب - 
 نقشه مناطقی که به سبب زلزله با کمبود زیرساختهاي مدیریت بحران مواجه هستند - 

  جمع آوري و پاالیش و رقومی نمودن اطالعات مرتبط با مستحدثات  -  اجزاء پروژه
  پذیري متناسب با شرایط بومی مناطق مختلف  تعیین توابع آسیب - 
  اي با قابلیت به روزرسانی با اطالعات جدید ري و منطقهدر سطوح شه پذیري ارزیابی آسیب - 
 برآورد میزان کاهش ریسک با انجام درصدهاي مختلف بهسازي  - 

، سازمان نظام مهندسی، معاونت امور )وزارت کشور( زمان مدیریت بحرانمعاونت هماهنگی و امور عمرانی و سا نظارت و ارزیابی
 ریزي و نظارت راهبردي رییس جمهور و معاونت برنامه) وزارت مسکن(مسکن و ساختمان و معماري و شهرسازي 

هاي الزم براي به روزرسانی اطالعات و نیز تخصیص نیرو و اعتبارات  استمرار پروژه وابستگی زیادي به ایجاد سامانه استمرار پروژه
 .الزم براي این منظور در سطح محلی دارد

  سال پنجم  سال چهارم  سال سوم  سال دوم  ولسال ا  زمان/ اجزا  جدول زمانبندي طرح 
 و پاالیش آوري، جمع

  رقومی نمودن اطالعات
          

پذیري  تعیین توابع آسیب
  متناسب با شرایط بومی 

          

             پذیري ارزیابی آسیب
برآورد میزان کاهش 

  ریسک با انجام بهسازي
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  ازي و بهسازي نسبی ساختمانها و زیرساختهاي موجود در برابر زلزلهس هاي مقاوم تدوین و اجراي برنامه): 8-2(نمودار 
 موجود زیرساختهايو  ها اي ساختمان سازي و بهسازي لرزه ایمن باحفظ جان شهروندان  -  اهداف

 هاي اقتصادي فعالیتداوم کاهش خسارات زلزله و امکان فراهم نمودن امکان ت - 
ي کشور و با تخصیص اعتبارات و سازمانهاي متولی زیرساختها ها شهرداري پشتیبانی مشاورین داراي صالحیت با -  نهاد اجرایی

  الزم
 مراکز تحقیقاتی و پژوهشی - 

 متناسب با نوع ساختمان و درصد بهسازي متغیر است هزینه تقریبی 
اند و دانش  سازي شده ه مقاومدر حال حاضر تعداد کمی از ساختمانها و زیرساختهاي موجود در کشور در برابر زلزل وضعیت موجود 

از طرفی انجام بهسازي نسبی به منظور . اي در شرکتهاي مشاور وجود ندارد فنی این کار نیز در سطح گسترده
 .جلوگیري از تلفات زلزله نیز تاکنون در کشور چندان مورد توجه نبوده است

 سال 12 طول دوره 
نسبی از ضروریات کاهش تلفات و خسارات ناشی از زلزله محسوب سازي و بهسازي  انجام طرحهاي مقاوم توجیه فنی

البته این اقدامات تابع مسائل مختلفی . ریزي و اجرا شود بایست برنامه گردد که در سطحی گسترده می می
فایده انجام  –سازي و هزینه  از نظر فنی، اقتصادي و اجتماعی است که در نهایت با مطالعه آنها میزان مقاوم

  . ریزي و اجرا گردد بایست برنامه اموري میچنین 
  هاي شهري و روستایی ساختمانزیرساختها و مشخصات فنی اطالعات مربوط  - ورودي پروژه

 ها سازي یا بهسازي نسبی ساختمان مقاومتکنیکهاي  -
 نیروي کاري مجرب، مصالح و اعتبارات  - 

 در برابر زلزله) یا نسبی رت کاملبصو(ساختمانها و زیرساختهاي امن  خروجی پروژه
  شناسایی و تکمیل بانکهاي اطالعاتی مستحدثات بر حسب نوع، سن و مشخصات فنی دیگر  -  اجزاء پروژه

 فایده -و محاسبات هزینه  پذیري با توجه به امکان سازي یا بهسازي مقاومانتخاب روشهاي بهینه  -
 مختلفو تاسیسات  ها نیاز براي ساختمان موردي دستورالعملهاو ها  نامه آیینسیاستها، تدوین  -
  شناخت و یا آموزش پیمانکاران -
  را و نظارتریزي براي اج برنامه -

نظام مهندسی و  ، معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي،سازمان مدیریت بحران، و شهرسازي وزارت مسکن نظارت و ارزیابی
 مشاوران عالی از دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی

نسبتا بازه زمانی یک در تامین اعتبارات الزم و نیروهاي مجرب نظارت بر انجام کار،  نکته مهم در استمرار پروژه تمرار پروژهاس
 طوالنی است 

  سه سال چهارم  سال سومسه   سال دومسه   سال اولسه   زمان/اجزا  جدول زمانبندي طرح 
شناسایی و تکمیل 
  بانکهاي اطالعاتی 

        

هاي بهینه انتخاب روش
   پذیري با توجه به امکان

        

ها و  نامه آیینتهیه 
  الزمي دستورالعملها

        

شناخت و یا آموزش 
  پیمانکاران

        

ریزي براي اجرا و  برنامه
  نظارت

        



رهاي اجرایی براي اصالح و بهبود نظام مدیریت بحران کشورارائه راهکا     
 

147                                                                                                  ی و مهندسی زلزلهشناس المللی زلزله پژوهشگاه بین   

  بهبود کیفیت ساخت و ساز): 9-2(نمودار 
  کیفیت ساخت و ساز در کشوربهبود  -  اهداف

 تم کنترل و نظارت بر ساخت و سازتقویت و کارآمد نمودن سیس - 
 ها ، رسانهشهرداریها و دهداریهاي کشور، بنیاد مسکن انقالب اسالمیبا همکاري نظام مهندسی سازمان  نهاد اجرایی

 )براي ارائه برنامه اصالح نظام فعلی ساخت و ساز(میلیون تومان  240 هزینه تقریبی 
ساختمانهاي مسکونی در مناطق شهري و روستایی در کشور مناسب  در حال حاضر کیفیت ساخت اغلب وضعیت موجود 

عدم اي و  حرفهغیرمناسب، نیروي کار نا، مصالح طراحان نیست و این مساله به سبب نبود تخصص الزم
بدین ترتیب بسیاري از ساختمانهاي جدید نیز در . نظارت کافی و بسیاري از مسائل دیگر ایجاد شده است

 .پذیر هستندبرابر زلزله آسیب 
  سازي این برنامه سال براي نهادینه 7براي تنظیم برنامه اصالح نظام فعلی ساخت و ساز کشور،  ماه 24  طول دوره
هاي در در حال حاضر در مورد بسیاري از ساختمان 2800نامه ساختمانی ایران موسوم به استاندارد آئین توجیه فنی

  : شوددست ساخت به دالیل زیر اجرا نمی
  نامه ق ساختمان با آئینهاي ذیربط در کنترل تطاب و سازمان مسئوالنعدم توانایی ) 1
  هانامه در سیستم کنترل ساخت و ساز کلیه ساختمان فقدان التزام به رعایت مفاد آئین) 2

 .پذیري مستحدثات ضروري است لذا بهبود کیفیت ساخت و ساز با توجه به موارد فوق براي کاهش آسیب
  افراد متخصص یا کارشناسان دانشگاهی، بودجه: ریزي فاز برنامه پروژه ورودي

 ، بودجهامکانات مورد نیازنیروي متخصص و اجرایی، تجهیزات و : فاز اجرایی
  تضمین اجراي مستمر سیستم کنترل کیفی ساخت و ساز خروجی پروژه

 تضمین اجراي مقررات ساخت و ساز
  وت موجود در مقایسه با کشورهاي توسعه یافتهبررسی نقاط ضعف و ق -  اجزاء پروژه

ها و  شامل روش(و ایجاد بستر قانونی آن کیفیت ساخت کنترل نظام تقویت و توانمندسازي تدوین برنامه  - 
  )دستورالعمل

  در سطح جامعهآموزش و بسترسازي فرهنگی تدوین برنامه  - 
مل اجرایی مؤثر در موضوع بصورت حلقه هاي مهندسی و نیروي کار و عوا پرورش مهارتتدوین برنامه  - 

 کامل
 ریزي و نظارت راهبردي وزارت مسکن و شهرسازي، سازمان مدیریت بحران کشور، معاونت برنامه نظارت و ارزیابی

 .تواند استمرار پروژه را تضمین نمایدآگاهی عمومی میارتقاي ترویج سیستم از طریق  استمرار و پایداري پروژه
  ماهه چهارم 6  سوم ماهه 6  دومماهه  6  اول ماهه 6  زمان/اجزا  ي طرح جدول زمانبند

بررسی نقاط ضعف 
  و قوت موجود 

        

تقویت تدوین برنامه 
سیستم کنترل 
  کیفیت ساخت 

        

تدوین برنامه 
آموزش و 

  بسترسازي فرهنگی

        

پرورش  برنامه تدوین
مهندسی  هاي مهارت

  و نیروي کار
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  استفاده از مصالح استانداردریزي براي تولید، عرضه و   برنامه  ):10- 2(نمودار 
 استاندارد و یت استفاده از مصالح با کیف از طریق هاي ملی و حفظ سرمایهمستحدثات افزایش ایمنی و دوام  -  اهداف

 استفاده از مصالح استانداردنظارت بر تولید، واردات، عرضه و  الزامات قانونی براي تدوین  - 
 شرکت عمران شهرهاي جدید ،شهرداریهابعه وزارت صنایع، اشرکتهاي ت، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن نهاد اجرایی

 براي تدوین طرح نظارت بر تهیه، تولید و عرضه مصالح میلیون تومان 180 هزینه تقریبی 
یاري از اقالم مورد استفاده در ساخت و ساز در حال حاضر استاندارد اجباري مصالح ساختمانی در رابطه با بس وضعیت موجود 

همچنین . گردد، ولی بسیاري از انواع مصالح نیز فاقد این استانداردها هستند توسط تولیدکنندگان عمده رعایت می
وارداتی شود و لذا مصالح  در عرضه و استفاده از مصالح، نظارتی درخصوص استفاده از مصالح استاندارد مشاهده نمی

 .دنگیر اغلب غیراستاندارد هستند، در ساخت و ساز مورد استفاده قرار میکه یدي توسط کارگاههاي کوچک تولو یا 
 براي تدوین ضوابط و برنامه نظارتی ماه 18 طول دوره 
موجب افزایش ایمنی و دوام ساختمان و در نتیجه  ،استفاده از مصالح با کیفیت استاندارد طبق معیارهاي فنی  توجیه فنی

در نتیجه الزم است فرهنگ تولید و  .دشو میو کاهش خسارات و تلفات ناشی از زلزله هاي ملی  فظ سرمایهح
 .اي تا محلی توسعه یابد استفاده از مصالح استاندارد در سطوح منطقه

 و غیراستاندارد استاندارد مصالح و اجزاى ساختمانىو مشخصات فنی فهرست  -  ورودي پروژه
  عرضه و استفاده از مصالح واردات، نحوه تولید، به اطالعات مربوط  - 
 ریزي براي الزام استفاده از مصالح استاندارد در دیگر کشورها اطالعات مربوط به مستندات قانونی و نحوه برنامه - 

  طرح توانمندسازي موسسه استاندارد و دیگر دستگاههاي نظارتی - خروجی  پروژه
  استاندارد مصالح، فروش و استفاده از حمل و نقل، نگهداريواردات، ، مدیریت تولیدسازي  هماهنگطرح  -
 نترل و نظارتکنحوه ضوابط مربوط به  -

  شناسایی مصالح حائز اهمیت در حفظ و پایداري مستحدثات و تعیین وضعیت استانداردهاي مرتبط -  اجزاء پروژه
  دکنندگان مصالح و اجزاي ساختمانیینمودن اخذ مدرك و تأییدهاي فنی براي تول تدوین طرح الزامی - 
  مصالحو استفاده از فروش ، حمل و نقل، نگهداري، تولید، وارداتتدوین ضوابط و مقررات مربوط به  -
 تدوین طرح آموزش عمومی و تخصصی از اهمیت استفاده از مصالح استاندارد و راهکارهاي تمیز آن  -
با توجه به مسائل  زام سازندگان به استفاده از مصالح استانداردبینی و ارائه راهکارهاي قانونی براي ال پیش - 

 فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي
 ، سازمان مدیریت بحران با مشارکت مشاوران عالیاستانداردموسسه ازمان نظام مهندسی، س نظارت و ارزیابی
بایست در این  به کنترل و نظارت دقیق دارد که میاجراي ضوابط تولید، عرضه و استفاده از مصالح استاندارد نیاز  استمرار پروژه

 برنامه مورد توجه قرار گیرد و ارگانهاي مختلف در آن دخیل شوند
  شش ماهه سوم  شش ماهه دوم  شش ماهه اول  زمان/اجزا  جدول زمانبندي طرح 

شناسایی مصالح حائز اهمیت در حفظ و پایداري مستحدثات 
  طو تعیین وضعیت استانداردهاي مرتب

      

نمودن اخذ مدرك و تأییدهاي فنی  تدوین طرح الزامی
  براي تولیدکنندگان مصالح و اجزاي ساختمانی

      

حمل و ، تولید، وارداتتدوین ضوابط و مقررات مربوط به 
  نقل، نگهداري، فروش و استفاده از مصالح

      

تدوین طرح آموزش عمومی و تخصصی از اهمیت 
  ارد و راهکارهاي تمیز آناستفاده از مصالح استاند

      

بینی و ارائه راهکارهاي قانونی براي الزام سازندگان به  پیش
  استفاده از مصالح استاندارد
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  ها نهادینه سازي تهیه و استفاده از شناسنامه فنی ساختمان): 11- 2(نمودار 
اتی موثق و قابل اطمینان از مشخصات با ایجاد بانکهاي اطالعو تعیین مسئولیتها تضمین کیفیت ساخت و ساز  اهداف

 اند مستحدثات که در قالب شناسنامه فنی ساختمان تهیه شده
 هاي کشور شهرداريشوراهاي شهر و  وزارت مسکن و شهرسازي، مشاورین واجد صالحیت،  نهاد اجرایی

 )اههاي ذیربطبراي اصالح مشخصات شناسنامه به شکل مورد قبول دستگ( میلیون تومان 90 هزینه تقریبی 
اما اجرایی  بسیار موثراست،ا ه در ارتقاي کیفیت ساخت و سازها و ایمنی ساختمان فنی با وجود این که شناسنامه وضعیت موجود 

مغایر و ، شناسنامه اجرایی نشدن اینمهمترین دلیل . شده است با مشکالت اجرایی مواجه، 83شدن آن از سال 
عالوه بر این شفاف نبودن  .اعالم شده استط در خصوص مفاد این شناسنامه نهادهاي ذیربیکسان نبودن نظرات 

 . نماید میآشکار بازنگري آنرا نیاز به در این شناسنامه، وظایف و مسئولیتها 
 ماه 12 طول دوره 
ر پذیري سازه را د تواند وضعیت آسیب شناسنامه فنی ساختمان بیانگر مشخصات اساسی آن بوده که می توجیه فنی

همچنین این سند در برگیرنده اطالعات سازندگان در بخشهاي مختلف است که به . برابر زلزله آشکار نماید
دانند در صورت عدم توجه به  همین دلیل بصورت غیرمستقیم در بهبود اجرا تاثیر دارد؛ زیرا سازندگان می

 .قرار گیرندقانونی کیفیت ساخت و ساز ممکن است در آینده تحت پیگرد 
 مربوط به آن مختلف هايجدول و ساختمان فنی  شناسنامهقوانین و مقررات موجود در خصوص  -  ورودي پروژه

  مرتبط با تجارب جهانیاطالعات  - 
 حدود مسئولیتها و وظایف افراد مختلف دخیل در ساخت و ساز - 

  قبول براي سازمانهاي مختلف تهیه شده استو قابل ) کاربردي(بازنگري شده که بصورت اجرایی شناسنامه فنی  -  خروجی  پروژه
مشخص کردن نحوه پیگیري مسئولیتها به صورت شفاف و قانونمند براي اجراي تعهدات الگوهاي الزم براي  - 

 سازندگان
شناسنامه فنی بررسی وضعیت قوانین و چالشهاي موجود بین سازمانهاي ذیربط در زمینه تهیه و استفاده از  -  اجزاء پروژه

   ها مانساخت
  مطابق با شرایط بومی بازنگري مفاد شناسنامه فنی و ملحوظ نمودن مخاطرات موجود در ساختگاه - 
  نحوه پیگیري مسئولیتهاریزي براي تضمین اجرا و شفاف سازي  برنامه - 
 آموزش و توسعه فرهنگ استفاده از شناسنامه فنی در اقشار مختلف جامعه - 

ریزي و نظارت  سازمان مدیریت بحران و معاونت برنامهازمان نظام مهندسی، شهرسازي، سوزارت مسکن و  نظارت و ارزیابی
 راهبردي

باشد که  شناسنامه فنی و تکمیل آن بصورت دقیق و معتبر میاستفاده از تضمین نکته مهم در استمرار پروژه  استمرار پروژه
 .ردفرمانداریها مورد توجه قرار گییا بایست توسط شهرداریها و  می

  ماهه سوم چهار  ماهه دوم چهار  ماهه اولچهار   زمان/اجزا  جدول زمانبندي طرح 
بررسی وضعیت قوانین و چالشهاي موجود بین 

شناسنامه سازمانهاي ذیربط در زمینه تهیه و استفاده از 
  ها فنی ساختمان

      

بازنگري مفاد شناسنامه فنی و ملحوظ نمودن 
  ابق با شرایط بومیمط مخاطرات موجود در ساختگاه

      

نحوه ریزي براي تضمین اجرا و شفاف سازي  برنامه
  پیگیري مسئولیتها

      

آموزش و توسعه فرهنگ استفاده از شناسنامه فنی در 
  اقشار مختلف جامعه
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  ریزي براي توانمندسازي واحدهاي نظارت و کنترل مضاعف در سطوح محلی برنامه): 12- 2(نمودار 
پذیري مستحدثات با ایجاد  برنامه الزم براي بهبود فرایند ساخت و ساز در سطوح محلی و کاهش آسیبتدوین  اهداف

 در زمینه کنترل مضاعفسیستم مناسب مطابق با شرایط بومی 
ام نظ هايسازمان، شهرداري هاي کشورمشاوران ذیصالح و مراکز تحقیقاتی با استفاده از اعتبارات شهري و استانی،  نهاد اجرایی

 مهندسی 
 میلیون تومان براي تطبیق آن با شرایط بومی در هر محل  60میلیون تومان براي تدوین ضوابط کلی و  120 هزینه تقریبی 

کند و نظارت منحصر به  در حال حاضر سیستم کنترل و نظارت در اغلب شهرهاي کشور بسیار ضعیف عمل می وضعیت موجود 
باشد و از این رو بسیاري از  تر نیز می در روستاها وضعیت نامناسب. اشدب برخی از بخشهاي ساخت و ساز می

به منظور رفع این مشکل الزم است سیستمهاي نظارتی و . پذیرند مستحدثات جدید نیز در برابر زلزله آسیب
 .کنترلی در سطوح محلی تقویت گردند و ابزارهاي عملیاتی الزم در اختیار آنها قرار گیرد

 )براي تدوین ضوابط کلی(ماه  12 طول دوره 
هاي کنترلی براي مهندسین و اتکا آنها به  دانش مهندسی خود،  عدم مشخص بودن چک لیستها و اولویت توجیه فنی

به عنوان مثال براي کنترل کیفیت جوش نیاز به تجهیزات خاصی است که در ( کمبود تجهیزات الزم
براي  عدم وجود الزام قانونیکار و کمبود متخصصان، و  ، حجم زیاد)ها قرار دارد اختیار برخی شرکت

گردد که اجراي این  پذیر در برابر زلزله محسوب می ساخت و سازهاي آسیبکارفرما از مهمترین دالیل 
 .برنامه می تواند به رفع بسیاري از این معضالت کمک کند

  فرآیند کنترل به چک لیستها و اطالعات مربوط  - ورودي پروژه
  طالعات مربوط به موارد ضروري براي کنترل و نظارت مطابق با تجارب جهانی و داخلیا - 
 اطالعات مربوط به ساختارهاي شهرداریها و دهداریها در نقاط مختلف کشور - 

 کنندگان فنی نظارت - اي تدوین ضوابط و مقررات الزم براي احراز صالحیت حرفه - خروجی  پروژه
 و ضوابط مربوط به نظارت و کنترل سازي معیارها هماهنگ بازنگري ودر وحدت رویه  -
نترل ابعاد مختلف ساخت و ساز مطابق با شرایط براي نظارت و کالزم دستورالعملهاي چک لیستها و  -

 بومی
 رخورد قانونی با متخلفینضوابط ب -

  وح محلی و تعیین چالشهاآوري اطالعات مورد نیاز از وضعیت موجود نظارت و کنترل در سط جمع -  اجزاء پروژه
 المللی مبتنی بر تجارب بینو المانهاي مهم  برنامه براي نحوه کنترل مضاعفچک لیستها و تدوین  - 
مطابق با شرایط نهادینه کردن  انجام کنترل مضاعف به صورت سیستماتیک در سطوح محلی تدوین برنامه براي  - 

 در شهرداریهاهنگ بصورت هماسازي براي  کنترل مضاعف  ظرفیتبومی و 
 ریزي و نظارت راهبردي ، وزارت مسکن و شهرسازي، معاونت برنامهسازمان مدیریت بحران کشور نظارت و ارزیابی
 .مرتبط با ایجاد الزامات قانونی در شهرداریها و نظارت دقیق بر عملکردها استاستمرار پروژه  استمرار پروژه

  سه ماهه چهارم  سه ماهه سوم  سه ماهه دوم  اول سه ماهه  زمان/اجزا  جدول زمانبندي طرح 
آوري اطالعات مورد  جمع

نیاز از وضعیت موجود و 
  تعیین چالشها

        

تدوین برنامه براي نحوه 
  کنترل مضاعف

        

نهادینه تدوین برنامه براي 
 کردن  انجام کنترل
  مضاعف سیستماتیک
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  زشهاي تخصصیریزي براي ارتقاي آمو رنامهب): 13- 2(نمودار 

  نیروهاي شاغل در ساخت و ساز ریزي جامع براي بهبود آموزش تخصصی برنامه -  اهداف
  مراکز پژوهشیها و ر دانشگاهدتوسعه تحقیقات کاربردي  -
 هاارتقاي تبحر، تجربه و دقت در نظارت بر اجراي ساختمان -

اي، مرکز تحقیقات ساختمان و  ازمان آموزش فنی و حرفهدانشگاهها و مراکز پژوهشی، وزارت آموزش و پرورش، س نهاد اجرایی
 مسکن

 میلیون تومان 240 هزینه تقریبی 
در سطح کالن به اندرکاران ساخت و ساز  تخصصی دست –برنامه جامعی براي ارتقاي مهارت و دانش فنی تاکنون  وضعیت موجود 

همچنین در دانشگاهها و . اند تدوین شدهآور  امها بصورت موردي و غیرالز و اغلب برنامهاجرا گذاشته نشده است 
گیرند و در نتیجه استفاده ار نتایج تحقیقات  مراکز پژوهشی، تحقیقات کاربردي به ندرت مورد توجه اساتید قرار می

 .آکادمیک در کاهش ریسک زلزله در کشور بسیار محدود است
 ماه 24 طول دوره 
 بهدرحال حاضر  ، ولی اي است مستلزم داشتن صالحیت حرفه و ساز غال در ساختاشت، طبق قوانین موجود کشور توجیه فنی

 .هستند ناامنکشور در برابر زلزله  هاي ساختمانبسیاري از این امور، اي در  غیرحرفه علت به کارگیري افراد
و الزم  محدود استدر زمینه اهمیت ساخت ساختمانهاي مقاوم در برابر زلزله همچنین دانش تخصصی مدیران 

به منظور کاهش ریسک زلزله و بهبود فرایند مدیریت ریسک و بحران، آموزشهاي الزم را بصورت  افراداست این 
 .رسد ریزي براي انجام آموزشهاي تخصصی ضروري به نظر می ترتیب برنامه بدین. ادواري فرا گیرند

 هاي آموزشی سازمانها و نهادهاي مسئول ظرفیت - ورودي پروژه
 یان، اساتید و گروههاي هدف مرب - 
  ...)، مهارت و پایهنظیر ارتقاي (نیازمندیهاي آموزشهاي تخصصی اطالعات مربوط به  - 

  اندرکاران ساخت و ساز و مسئوالن مرتبط  برنامه ارائه آموزشهاي تخصصی براي دست - خروجی  پروژه
 س دانشگاهیبرنامه انجام تحقیقات کاربردي و ارائه واحدهاي مرتبط در درو -
 هاي هدف برنامه زمانبندي ارائه آموزشهاي تخصصی به گروه -

  هاي هدف و برنامه آموزشهاي تخصصی مورد نیاز هر گروه شناسایی گروه -  اجزاء پروژه
   المللی  بررسی اطالعات الزم براي انتقال به گروههاي هدف و نوع ارائه آموزشهاي مرتبط مبتنی بر تجارب بین - 
   هاي هدف هاي زمانی متناسب با شرح وظایف گروه رنامه اجرایی آموزشهاي تخصصی در دورهتدوین ب - 
 تحقیقات کاربرديیا انجام آموزشها و راهکارهاي ترغیب و الزام دست اندرکاران به گذراندن تدوین  - 

نظارت راهبردي رییس جمهور با  ریزي و سازمان مدیریت بحران کشور و معاونت برنامهسازمان نظام مهندسی،  نظارت و ارزیابی
 مشارکت مشاوران عالی

هاي آموزشی و نظارت و کنترل  اندرکاران به گذراندن دوره منوط به ضمانت اجرایی و الزام دستاستمرار پروژه  استمرار پروژه
  .نیروهاي شاغل در این بخش می باشد

  چهارم ماهه 6  ه سوم ماه 6  ماهه دوم 6  ماهه اول 6  زمان/اجزا   جدول زمانبندي طرح 
 هاي هدف و نیازهاي آموزشی تخصصی شناسایی گروه

  هر گروه
        

          بررسی اطالعات الزم براي انتقال به گروههاي هدف
          تدوین برنامه اجرایی آموزشهاي تخصصی
اندرکاران به  تدوین راهکارهاي ترغیب و الزام دست
  اربرديگذراندن آموزشها و یا انجام تحقیقات ک
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  رتقاي مکانیسم اجباري شدن بیمه کیفیت ساختمانا): 14- 2(نمودار 

  
  
  

  برداران در برابر عوامل موثر در ساخت حفظ حقوق خریداران و بهره -  اهداف
ها و  هاي بیمه، شهرداري هاي مضاعفی که به طور موازي از سوي شرکت افزایش کیفیت ساختمان براثر کنترل - 

 ندسی ساختمان و در نهایت وزارت مسکن و شهرسازي اعمال خواهد شدهاي نظام مه سازمان
 ، شهرداریهاهاي بیمه شرکت، مسکن شهرسازي  وزارت نهاد اجرایی

 میلیون تومان 120 هزینه تقریبی 
در حال حاضر این بیمه ، لیکن اجباري شود 1387غم اینکه بیمه کیفیت ساختمان قرار بود در سال علیر وضعیت موجود 

شود و ضمانت اجرایی براي استفاده از این  به اجرا گذاشته می )بخصوص در شهرهاي کوچک(بصورت محدود 
 .نامه وجود ندارد بیمه

 ماه 12 طول دوره 
و ساز گردد و لذا  تواند منجر به بهبود کیفیت ساخت  کیفیت ساختمان بعنوان راهکاري مناسب میبیمه  توجیه فنی

پذیري  اي گسترش بیمه کیفیت ساختمان بعنوان یک اصل مهم در کاهش آسیبتدوین برنامه مناسب بر
تا  بایست مورد توجه مسئوالن مدیریت بحران کشور قرار گیرد که میگردد  محسوب میساختمانها 

و مکانیسمهایی براي ارتقاي کیفیت ساخت و ساز و یا جبران  پذیري کلی در برابر زلزله کاهش یابد آسیب
 .رت وقوع سوانح ایجاد شودخسارات در صو

  فرمتهاي بانکهاي اطالعاتی شهرداریها -  ورودي پروژه
 قوانین و تجارب داخلی و بین المللی در زمینه بیمه کیفیت ساخت و ساز - 
 نیروهاي متخصص -

  ضوابط اجراي بیمه و نحوه نظارت بر اجرا -  خروجی  پروژه
 ساخت و سازتدوین مکانیسم جبران خسارات در صورت ضعف در  - 

 بانکهاي اطالعاتی مورد نیاز فرمت توسعه  - اجزاء پروژه
  ضوابط بیمه کیفیت ساخت و ساز مبتنی بر تجارب جهانی اصالح - 
  تدوین مکانیسمهاي الزم براي اجرا، نظارت و کنترل بیمه کیفیت ساخت و ساز  - 
 تدوین برنامه جبران خسارات توسط بیمه در هنگام بروز سوانح - 

سازمان دهداریها و شهرداریهاي وزارت کشور، وزارت امور  نظام مهندسی،مدیریت بحران کشور، سازمان سازمان  رت و ارزیابینظا
 ، دادسرااقتصادي و دارایی

اجراي مکانیسمهایی براي کنترل کیفیت  وبر نحوه اجرا توسط شرکتهاي بیمه نکته مهم در استمرار پروژه نظارت  استمرار پروژه
 .باشد ضوابط مربوطه می اجراي

  چهارم ماهه 3  ماهه سوم 3  ماهه دوم 3  ماهه اول 3  زمان/اجزا  جدول زمانبندي طرح 
          بانکهاي اطالعاتی مورد نیاز فرمت توسعه 
ضوابط بیمه کیفیت ساخت و ساز مبتنی بر  اصالح

  تجارب جهانی
        

تدوین مکانیسمهاي الزم براي اجرا، نظارت و کنترل 
  مهبی

        

تدوین برنامه جبران خسارات توسط بیمه در هنگام 
  بروز سوانح
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  گذاري مسکن براساس کیفیت ساخت برنامه قیمت):15- 2(نمودار  

  
   

 گذاري امالك براساس کیفیت ساخت ارزش - اهداف
 سازي عمومی براي تشویق به ساخت، خرید یا اجاره امالك مقاوم در برابر زلزله فرهنگ -

ها، صدا و  ، بانکها و موسسات اعتباري، رسانهصالحیت صاحب مسکن و شرکتهاي مشاور شهرسازي و مسکن  وزارت نهاد اجرایی
 سیما

 میلیون تومان 180 هزینه تقریبی 
در حال حاضر میزان مقاومت ساختمان در برابر زلزله در قیمت آن تاثیر چندانی ندارد و جویندگان مسکن بیشتر به مسائل  وضعیت موجود 

تیجه سازندگان نیز رغبت چندانی به ساخت ساختمانهاي مقاوم در برابر در ن. ظاهري ساختمانهاي مورد نظر خود توجه دارند
 .زلزله ندارند

 ماه 18 طول دوره
میزان استحکام بنا در تعیین ارزش و الزم  تاثیرعدم ضعف دانش عمومی از اهمیت زندگی در ساختمانهاي امن و  توجیه فنی

طراحی و ساخت رغبت چندانی به  )ناظر خصوصاً مهندسان(قیمت آن باعث شده که مهندسان ساختمان 
با ملحوظ نمودن کیفیت بنا در قیمت آن، کیفیت ساخت و ساز . ساختمانهاي مقاوم در برابر زلزله نداشته باشند

سازي الزم در  اینکار نیز تنها با فرهنگ. دپذیري بنا در برابر زلزله کاهش یاب تواند بهبود یابد و در نتیجه آسیب می
 .باشد پذیر می جامعه امکانسطوح مختلف 

  استحکام ساختمان اطالعات پایه درخصوص - ورودي پروژه
 گذاري مسکن قوانین و ضوابط موجود قیمت -
  اعتبارات و وامها براي تهیه مسکن امن در برابر زلزله -
 ها و وسایل ارتباطات عمومی رسانه -

  ...)نظیر مالیات، بیمه و (فیت ساخت گذاري مسکن بر مبناي کی مکانیسمهاي قیمت -  خروجی پروژه
 برند  فناوریهاي نوین که عالوه بر ظاهر زیبا کیفیت کار را باال میتوسعه  - 
    برنامه هاي آموزش همگانی براي ترغیب به تهیه مسکن امن در برابر زلزله - 
 برنامه اعطاي وامهاي بانکی براي تهیه اماکن امن و مقاوم - 

  راهکارهاي ممکن در ملحوظ نمودن کیفیت بنا در قیمت آن شناسایی  -  اجزاء پروژه
در نظر گرفتن مالیات و هزینه بیمه بیشتر براي ساختمانهایی که نظیر (یا تنبیهی ) نظیر وام(توسعه مکانیسهاي تشویقی  -  

 براي سوق دادن مردم به تهیه مسکن امن) اند طبق اصول ساخته نشده
  ه خرید یا اجاره امالك مقاوم در برابر زلزلهسازي عمومی براي تشویق ب فرهنگ - 
  در نقاط مختلف کشور بر حسب شرایط اجتماعی، فرهنگی و اقتصاديهاي اجرایی  تدوین برنامه - 

، سازمان ثبت اسناد و امالك کشور، وزارت امور اقتصادي و دارایی ازمان نظام مهندسیسازمان مدیریت بحران کشور، س نظارت و ارزیابی
 ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی)سازمان امور مالیاتی و بیمه مرکزيبانک مرکزي، بخصوص (

 .می باشدبینی شده و نظارت بر فرایند انجام آن  هاي پیش این برنامه تابعی از نحوه اجراي برنامهاستمرار  استمرار پروژه
  شش ماهه سوم  شش ماهه دوم  شش ماهه اول  زمان/اجزا  جدول زمانبندي طرح 

شناسایی راهکارهاي ممکن در ملحوظ نمودن کیفیت بنا در 
  قیمت آن

      

توسعه مکانیسهاي تشویقی یا تنبیهی براي سوق دادن مردم 
  به تهیه مسکن امن

      

سازي عمومی براي تشویق به  فرهنگتدوین برنامه براي 
  خرید یا اجاره امالك مقاوم در برابر زلزله

      

بر حسب شرایط اجتماعی، فرهنگی  هاي اجرایی تدوین برنامه
  و اقتصادي
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  اي هاي لرزه نامه سازي و رفع ابهامات استانداردها و آیین برنامه شفاف): 16-2(نمودار 

  
 

  قوانین و ضوابط مندرج در استانداردهاي ساختمانی سازي  شفاف - اهداف
 اي هاي لرزه نامه رفع ابهامات استانداردها و آییند امکان تعامل براي ایجا -

 2800کمیته بازنگري استاندارد سازمان نظام مهندسی،  نهاد اجرایی
 میلیون تومان هزینه پرسنلی ساالنه 36اندازي مرکز،  میلیون تومان براي راه 180 هزینه تقریبی 

وانین و ضوابط مندرج در استانداردها و کدهاي موجود ساختمانی براي مهندسان شاغل در حال حاضر بسیاري از ق وضعیت موجود 
چندان شفاف نیست و امکان رفع ابهام آنها نیز ) بخصوص مهندسان شاغل در شهرهاي کوچک(در ساخت و ساز 

ها  نامه ر آییندر نتیجه برخی از ضوابط اساسی د .به واسطه نبود مرکزي براي پاسخگویی به مهندسان وجود ندارد
 .شوند بصورت اصولی به اجرا گذاشته نمی

 ماه 18 طول دوره 
موجود در ارتقاي ایمنی ساختمانها و ي وحدت رویه در اجراي استانداردها تضمین ایمنی ساختمانها و توجیه فنی

گویی و ترتیب با اجراي این برنامه و ایجاد مرکزي براي پاسخ بدین. پذیري نقش مهمی دارد کاهش آسیب
 .گردد رفع ابهامات مرتبط با کدها، امکان بهبود کیفیت ساخت و ساز فراهم می

  اي موجود هاي لرزه نامه استانداردها و آیین - ورودي پروژه
   عنوان مرکز توسعه و ترویج استانداردها و کدهاي ساختمانی  به مرکزي  -
  ذیصالح آشنا با جزییات قوانین و اجراکارشناسان  -

   و شفافسازي شده  ها و استانداردهاي یکسان نامه آیین جی پروژهخرو
 هاهاي استاندارد الحاقیه

  و استانداردهاي دیگر موجود 2800نامه  اي براي تهیه تفسیر و راهنماي آیین تشکیل کمیته - اجزاء پروژه
امات افراد و مهندسان گویی به سواالت و ابه در نظر گرفتن تمهیداتی براي به حداقل رساندن زمان پاسخ -

   ها نامه در خصوص آیین
  و مقررات ملی ساختمان 2800نامه  رفع اختالفات موجود بین آیین -
 اي  نامه و یا دستورالعملی براي تضمین ایمنی تجهیزات و وسائل غیرسازه تهیه و ارائه آیین -
 انی ها براساس تجارب جه درنظر گرفتن تمهیداتی در طراحی معماري ساختمان -

 ، معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي رییس جمهورسازمان مدیریت بحران کشور، وزارت مسکن و شهرسازي نظارت و ارزیابی
 .باشد می ادري مجرباستفاده از کتامین اعتبار ساالنه و نکته مهم در استمرار پروژه  استمرار پروژه

  شش ماهه سوم  اهه دومشش م  شش ماهه اول  زمان/اجزا  جدول زمانبندي طرح 
و  2800نامه  تشکیل کمیته تفسیر و راهنماي آیین

  استانداردهاي دیگر موجود
      

در نظر گرفتن تمهیداتی براي به حداقل رساندن 
  گویی به سواالت و ابهامات زمان پاسخ

      

و  2800نامه  رفع اختالفات موجود بین آیین
  مقررات ملی ساختمان

      

نامه و یا دستورالعملی براي  آیینو ارائه تهیه 
  اي تضمین ایمنی تجهیزات و وسائل غیرسازه

      

درنظر گرفتن تمهیداتی در طراحی معماري   
  ها براساس تجارب جهانی ساختمان
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  برنامه کاهش اثرات متقابل زیرساختها در مدیریت بحران): 17-2(نمودار 

 یت بحرانپذیري زیرساختهاي مدیر افزایش انعطاف اهداف
 سازمانها و شرکتهاي متولی زیرساختها نهاد اجرایی

 میلیون تومان 240 هزینه تقریبی 
در حال حاضر شرکتها و سازمانهاي متولی زیرساختها تعامل الزم را با یکدیگر ندارند و این سازمانها از اثرات  وضعیت موجود 

شود در صورت  این وضعیت باعث می. اطالع هستند ها یا تاسیسات کم هاي تحت پوشش خود بر دیگر شبکه شبکه
 .ها یا تاسیسات نیز مختل شود دهی سایر شبکه ها، سرویس آسیب به هریک از این شبکه

 ماه 24 طول دوره 
نظیر (و زیرساختهاي مدیریت بحران ) نظیر الکتریسیته، آب، گاز و غیره(هاي شهري مختلف  وابستگی شدید شبکه توجیه فنی

ر زمان بحران توقف کار هر کدام از این به یکدیگر باعث شده است که د  ...)نشانی و  انها، پایگاههاي آتشبیمارست
براي کل سیستم شهري و جامعه  مشکلگردد که در نتیجه منجر به ایجاد  اثرات دومینو ایجاد باعث  ،مراکز
زیرساختها روي ش اثرات متقابل کاهجامعی براي برنامه براي اجتناب از این وضعیت الزم است  .شود می

 .یکدیگر تدوین گردد
 زیرساختها و اندرکنش آنها با یکدیگرهاي اطالعاتی  بانک - ورودي پروژه

 از سازمانهاي مرتبط متخصصان ذیربط -
 و نتایج تحقیقات قبلی در ایران و دیگر کشورهاهاي گذشته  زلزلهتجارب  -

  یستمهاارتقاي انعطاف پذیري س -  خروجی  پروژه
 و واکنش اضطراري مدیریت بهینه بحران - 

  و مراکز مدیریت بحران در سطوح محلی  زیرساختهاتعیین پارامترهاي الزم براي بررسی اثرات متقابل  -  اجزاء پروژه
  آناي این سیستمها و تحلیل اثرات ناشی از اختالل اجزاي شبکه در کارآیی زارزیابی تاثیر زلزله بر روي اج - 
  ها هاي شهري در برابر زلزله و کاهش حساسیت شبکه پذیري شبکه سی پارامترهاي الزم براي افزایش انعطافبرر - 
  ها براي مقابله با آثار زلزله  تعیین معیارها و تمهیدات ضروري براي افزایش توانمندي این شبکه - 
  پذیري آنها  هش آسیبها در جهت کا پذیري شبکه هاي موردنیاز براي افزایش انعطاف تخمین هزینه - 
از وقوع  دهی آنها پس ارزیابی عملکرد سیستم و بررسی سطح پایداري آنها در برابر مخاطرات بطوریکه سرویس - 

 زلزله دچار اختالل نشود
 با زیرساختها کارگروههاي تخصصی مرتبطسازمان مدیریت بحران و  نظارت و ارزیابی
 باشد ارچه آنها میپامل سازمانهاي مرتبط و مدیریت یکمنوط به تع استمرار پروژه استمرار پروژه

  چهارم ماه 6  ماه سوم 6  ماه دوم 6  ماه اول 6  زمان/اجزا  جدول زمانبندي طرح 
تعیین پارامترهاي الزم براي بررسی اثرات متقابل 

  و مراکز مدیریت بحران زیرساختها
        

          اي این سیستمهازارزیابی تاثیر زلزله بر روي اج
 پذیري بررسی پارامترهاي الزم براي افزایش انعطاف

  سیستمها
        

          ها براي افزایش توانمندي شبکه الزمتعیین تمهیدات 
 پذیري  هاي موردنیاز براي افزایش انعطاف تخمین هزینه

  سیستمها
        

 و بررسی سطح پایداري آنها هاارزیابی عملکرد سیستم
  در زمان وقوع زلزله
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  فهرست منابع - 6- 2- 2
مجموعه مقاالت کارگاه مشترك ایران و ، اقدامات اضطراري، بازسازي بعد از زلزله کوبه) 1384. (اوزاکی، ت - 1

  ؛ژاپن، تبادل تجربیات براي زندگی ایمن و کاهش خطرپذیري در زلزله،  سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور
مورخ  2241/420، دستورالعمل شماره )1386( تغال به کار مهندسیندستورالعمل ارتقا و تمدید پایه پروانه اش - 2

 ؛ها هاي مسکن و شهرسازي استان ابالغی به سازمان 26/1/86
) صنعت آب و برق(سه جلد، دانشگاه شهید عباسپور اي گاز تهران بزرگ،  سازي لرزه ایمن) 1385. (حسنی، ن - 3

  تهران، ایران؛
اي شهر تهران، کمیته ملی کاهش اثرات بالیاي طبیعی، ش خطرپذیري لرزه، کاه)1380( .آشتیانی مغفوري - 4

 .تهران
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  ارتقاي فرهنگ ایمنی در برابر زلزله -3-1
ارتقاي فرهنگ ایمنی در برابر زلزله یکی از مهمترین راهبردهاي کاهش ریسک و مدیریت بحران محسوب 

پذیري و بهبود آمادگی براي  عث کاهش آسیببا ارتقاي مشارکت مردمآموزش همگانی و تواند با  گردد که می می
هاي جامع و  در اغلب کشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه، برنامه. مقابله با اثرات سوانح طبیعی گردد

شود و سپس با  اي براي این امور وجود دارد که مهمترین آنها در بخشهاي زیر مورد اشاره قرار داده می گسترده
در آمادگی مبتنی بر آموزش همگانی هاي متناسب براي بهبود  عیت فعلی کشور، راهبردها و برنامهمقایسه آنها با وض

  .ایران ارائه خواهد شد
  
  مرور تجارب موفق جهانی در بخش آموزش همگانی و ارتقاي فرهنگ ایمنی در برابر زلزله - 1- 1- 3
  نگاهی به تجارب آمریکا - 1- 1- 1- 3

سعه یافته است که برخی از ایاالت آن از نظر تکتونیکی بسیار فعال ایاالت متحده یکی از کشورهاي تو
آندریاس که محل برخورد دو صفحه اصلی آتالنتیک و آمریکاي شمالی است در غرب  وجود گسل سن. باشند می

و زلزله ) MW= 7.9( آنجلس لوس 1906همچون زلزله هاي بزرگی  ایالت کالیفرنیا، باعث بوقوع پیوستن زلزله
با توجه به این . ان نفر و خسارات مالی فراوان شده استشده است که موجب کشته شدن هزار) M=6.9( ریتالوماپ

ها ایاالت متحده را اجراي این برنامه. هاي وسیعی در جهت آموزش همگانی در دست دارد موارد این کشور برنامه
  . در این زمینه ساخته است هاپیشتازترین کشوریکی از تبدیل به 
و یا زیر نظر نهادهاي ) براي کل ایاالت متحده( ها بصورت فدرال توجه به ساختار سیاسی، برخی از برنامه با

 (FEMA) انس مدیریت بحران فدرالهایی که توسط آژ توان به برنامه از این دست می. شوندفدرالی هدایت می
(Federal  Emergency Management Agency)  شناسی سازمان زمینهاي آموزشی  ههمچنین برنامو تدوین شده

هاي فدرالی، برنامه  یکی از مهمترین برنامه .، اشاره نمودUnited States Geological Survey (USGS)ایاالت متحده 
است که توسط چند  NEHRP  (National Earthquake Hazard Reduction Program)یا  زلزله رملی کاهش خط

شناسی آمریکا و بنیاد علوم ملی با تصویب  ، سازمان زمینFEMAدارد و تکنولوژي، سازمان شامل موسسه ملی استان
هاي آتی در ایاالت  و با هدف کاهش خسارات جانی و مالی احتمالی حاصل از زلزله 1977کنگره آمریکا در سال 

از فعالیتها و  بسیاري. شده است تهیه "کاهش خطر زلزله"متحده بوسیله ایجاد و نگهداري از یک برنامه فعال 
   .شود انتشارات مربوط به آموزشهاي همگانی زلزله با حمایت این برنامه انجام می

زیر و مخاطرات مرتبط، به زلزله نسبت هر ایالت و خطرپذیري ها نیز با توجه به حساسیت  برخی دیگر از برنامه
 SCESمرکز زلزله کالیفرنیاي جنوبی یا ق آموزشهایی که از طری. شوند ریزي و اجرا می نظر نهادهاي ایالتی برنامه

)Southern California Earthquake Center( باشند ها می نمونه این دسته از برنامه ،شوند کالیفرنیا اجرا میالت در ای .
در که سازمانها و نهادها قسمتهاي زیر توضیحات مختصري در مورد اقدامات و تجارب موفق تعدادي از این در 

  .شده استارائه  ،ش همگانی زلزله فعالیت دارندزمینه آموز
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 (FEMA)آژانس مدیریت بحران فدرال - الف

وظیفه اصلی این آژانس کاهش خسارات جانی و مالی در مقابل بحرانهاي مختلف حاصل از کلیه خطرات 
بازسازي و هی، طبیعی و مصنوعی با هدایت و پشتیبانی ملی از سیستم مدیریت بحران، آمادگی، حفاظت، پاسخ د

از بحرانهایی که توسط بالیاي طبیعی مانند زلزله، سیل، نیز حوزه عمل این سازمان . باشدکاهش آثار آنها می
شود تا بحرانهاي مصنوعی مانند تروریسم، آتش سوزي، خطرات شیمیایی و اتمی را  طوفان، آتشفشان ایجاد می

آموزشی دارد که نحوه آمادگی در برابر آنها را به مردم و  براي هر یک از موارد فوق انتشارات FEMA. شود شامل می
و آموزان، سیاستمداران،  براي زلزله انتشاراتی در ارتباط با افراد خانواده، معلمین، دانش. دنده مسئولین آموزش می

فراد قرار تمامی این انتشارات به صورت آنالین از طریق اینترنت در اختیار کلیه ا. تهیه شده استمهندسین سازه 
  : هایی از این انتشارات در زیر آمده استنمونه. دارد

منتشر شده است  2004این کتاب که اولین ویرایش آن در سال :  (?Are You Ready)اید؟ آیا شما آماده کتاب - 
 دهدمی ها آموزش مجموعه نسبتا ً کاملی از چگونگی آمادگی در برابر بحرانهاي مختلف از جمله زلزله را به خانوده

  . )الف - 1- 3 شکل(
همانگونه که از نام این کتاب مشخص است در آن نکات : اي زلزلهغیرسازهصدمات کتاب کاهش ریسک  - 

  ). ب - 1- 3 شکل(شده است ارائه اي سازه غیراجزاي مهمی در ارتباط با اهمیت و چگونگی ایمن سازي 
  

 
      

  )ب(            ) الف(
کاهش ریسک صدمات :کتاب : )ب(اید؟  کتاب آیا شما آماده): الف(انی در رابطه با زلزله؛ برخی کتب آموزش همگ): 1- 3(شکل 

  اي زلزلهغیرسازه
  

منشر شده است و در آن به صورت  2005این کتاب در سال : کتاب چک لیست ایمنی در برابر زلزله  - 
با زبانی انجام شود، وع زلزله الزم است وار اقداماتی را که براي آمادگی قبل از وقوع ، همزمان و بعد از وقفهرست

  . )الف - 2- 3 شکل( بسیار ساده و همراه با تصویر آورده شده است
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. این کتاب مخصوص معلمین و دانش آموزان تهیه شده است : کتاب اقدامات الزم براي ایمنی در برابر زلزله - 
. گی در مقابل این پدیده پرداخته شده استبه نحوه آماد ،زلزلهخطر در این کتاب ضمن آشنا سازي این گروه با 

اي نیز در هر بخش جهت انجام کار گروهی و آشناسازي دانش آموزان با زلزله ارائه هاي ویژهتمرینها و دستورالعمل
ائه اطالعات الزم آورده شده است در انتهاي کتاب نیز نحوه اجراي مانور زلزله به صورت دقیق و با ار. شده است

  ).ب - 2- 3 شکل(
  

    
  )ب(            ) الف(

کتاب اقدامات الزم ):ب(کتاب چک لیست ایمنی در برابر زلزله ): الف(برخی کتب آموزش همگانی در رابطه با زلزله؛ ): 2- 3(شکل 
  براي ایمنی در برابر زلزله

  
نکاتی که با در این راهنما به چگونگی در نظر گرفتن : هاي مقاوم در برابر زلزلهراهنماي ساخت و ساز خانه - 

مطالب آن به نحوي تهیه شده است . پرداخته شده است ،هایی با مقاومت باال در برابر زلزله ساخت توان خانهآن می
  ).الف - 3- 3 شکل( دانشگاهی نیست نیز قابل فهم باشدکه براي مردمی که آشنایی آنها با ساخت و ساز به شکل 

اثرات ناشی از آن،  و ضمن تشریح خطر زلزله و ده استاین کتاب مخصوص معلمین تهیه ش: کتاب زلزله - 
   ).ب - 3- 3 شکل( دامات الزم براي آمادگی در برابر آن را نیز توضیح داده استاق

  : توان به گروههاي زیر تقسیم بندي نمودمخاطبین این انتشارات را می
  متخصصین و کارشناسان ساخت و ساز؛ •
 سیاستگذاران؛ •
 عموم مردم؛ •
 و معلمین؛دانش آموزان  •
 .کودکان •
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  )ب(            ) الف(
کتاب ): ب(کتاب راهنماي ساخت و ساز مقاوم در برابر زلزله؛ ): الف(برخی کتب آموزش همگانی در رابطه با زلزله؛ ): 3- 3(شکل 

  زلزله
  

 عالوه بر کتاب این سازمان از دیگر کانالهاي آموزشی نیز به منظور کاهش ریسک زلزله استفاده نموده است
در سایت اینترنتی این سازمان مطالب آموزشی وسیعی . توان اینترنت و تلویزیون دانست که مهمترین آنها را می

این مطالب از انواع اطالعات علمی مربوط به زلزله تا اقدامات الزم براي . براي مخاطبین مختلف گذاشته شده است
نحوه انتقال مفاهیم در عین گستردگی به صورتی ساده و . گردد زمانهاي قبل، هنگام، و بعد از زلزله را شامل می

  . باشد همراه با شکل، عکس، انیمیشن و فیلم می
  

  سازمان زمین شناسی آمریکا  - ب
این سازمان با توجه به وظیفه خود مطالب بسیاري در ارتباط با آموزش همگانی مباحث ایمنی در برابر زلزله 

بیشتر مطالبی که این سازمان تهیه کرده است در ارتباط با . ر داده استمنتشر کرده و یا در وب سایت خود قرا
آموزان و  شناسی است که در آن به تفکیک براي عموم مردم، متخصصین، دانش آموزش علم تکتونیک و زلزله

ي ئه شده و گاهاً دارادر این بخشها مطالب با شکل و انیمیشن ارا. کودکان بخشهایی ویژه را تهیه نموده است
مطالب آموزشی مربوط به کودکان شامل بخشهاي متنوع از جمله آخرین . باشد آزمایی نیز میبخشهاي خود

باشد که  ، کارتون، عکس، معانی کلمات مربوط به زلزله و غیره می)مربوط به زلزله( ها، بازي، تقویم تاریخ لرزه زمین
   .مطالب را براي این دسته از مخاطبین بسیار جذاب نموده است

  
  Association of Bay Area Governments (ABAG)  منطقه خلیجانجمن دولتهاي  - ج

از موارد  يهاي هماهنگی براي بسیاراست که داراي برنامه  کالیفرنیاایالت خلیج  9این اتحادیه شامل 
هایی را براي  ورالعملخیز بودن این ناحیه این اتحادیه نیز دست با توجه به زلزله. اقتصادي، اجتماعی، و فرهنگی است

اي نیز در سایت خود قرار داده است که در این ارتباط مطالب ویژه. آمادگی مردم در برابر زلزله انتشار داده است
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براي ، آزمونی اطالعات مربوط به وسایل ایمنی، طق مختلفااي از خطر زلزله براي من نقشهمهمترین آنها عبارتند از 
مطالب مذکور در سه بخش مختلف با توجه به . و مواردي از این قبیل رابطه با زلزله ارزیابی مقاومت ساختمان در

در ارتباط  )امل عموم مردم، کارمندان و مهندسین، و سیاستمداران و مدیران بحرانش(هاي هدف  و گروهمخاطبین 
  .با نحوه عملکرد قبل، هنگام و بعد از زلزله تهیه شده است

  
  صلیب سرخ آمریکا - د

با توجه به البته . اقداماتی را به انجام رسانده استفرهنگ ایمنی  توسعهدر ارتباط با نیز سازمان این 
بخش زلزله تنها بخش کوچکی از  ،استامدادي عمدتا متمرکز بر فعالیتهاي گستردگی کار سازمان صلیب سرخ که 
و آمریکا شناسی  ا از جمله سازمان زمیندر نتیجه نسبت به سایر سازمانه .گیرد فعالیتهاي آموزشی آن را در بر می

  . دارددر این رابطه انتشارات کمتري  FEMAیا 
  

  مراکز نیمه خصوصی  - ه
این مراکز مشتمل بر افراد و متخصصینی است که با اخذ کمکهاي دولتی اقدام به تشکیل گروههایی براي 

 تحت عنوان شهرستان زلزله یا ین این مراکزیکی از بارزتر .اند ارتقاء فرهنگ عمومی در ارتباط با زلزله نموده
Earthquake County  است که با هدف هماهنگی بین مسئولین و مدیران و بخشهاي خصوصی براي کاهش ریسک

شناسی،  زلزله در کالیفرنیاي جنوبی تشکیل شده است و بوسیله چند تن از کارشناسان سرشناس سازمان زمین
از مهمترین اهداف این گروه . شود آنجلس و مرکز زلزله کالیفرنیا هدایت می لس دپارتمان آمادگی در برابر سوانح

آموزش چگونگی اقدام قبل، هنگام ( dare to prepare افزایش آگاهی عمومی است که داراي بخشهاي گوناگونی مانند
  . براي فیلمهاي آموزشی است  tremotos.orgو ) و بعد از زلزله بوسیله کتاب

 
  موزش آمریکاوزارت آ - و 

این وزارتخانه آموزشهایی براي نحوه عملکرد در هنگام بحران مخصوص مدیران، معلمان، و دانش آموزان دارد 
  . که به صورت آنالین در وب سایت خود قرار داده است

  
  دانشگاهها - ز

اقدامات توان به  نمایند که به عنوان نمونه می دانشگاهها نیز به نوبه خود اقدام به تهیه مطالب آموزشی می
بحران دارد که در ارتباط با مدیریت  "مرکز خطرات طبیعی"این دانشگاه مرکزي به نام . دانشگاه کلرادو اشاره نمود
و کاهش خطرات  بازتوانی، اضطرارياین مرکز مطالعات مربوط به آمادگی، پاسخ . نماید این خطرات تحقیق می

، FEMA( خود قرار داده است و توسط کنسرسیومی از ادارات دولتی هاي طبیعی را در دستور کار حاصل از پدیده
مطالب آموزشی تهیه شده توسط این مرکز نیز در  .گردد پشتیبانی می...) بنیاد علوم ملی، سازمان زمین شناسی، و 

  .شود اختیار عموم بصورت چاپی یا اینترنتی قرار داده می
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  مراکز ایالتی - ح
موسسه  60دانشمند و دانشجو از  600این مرکز، مجمعی با بیش از : رنیاي جنوبیمرکز زلزله ایالت کالیف - 

این مرکز . است که توسط بنیاد علوم ملی و سازمان زمین شناسی در دانشگاه کالیفرنیاي جنوبی تشکیل شده است
 CEOیا  توسعهارتباطات، آموزش و  اي جهت فعالیتهاي مرتبط با آموزش همگانی تحت عنوانبرنامه

)Communication, Education and Outreach( توان به موارد زیر اشاره نمود دارد که از جمله فعالیتهاي آن می :  
 هاي آموزشی براي دانش آموزان، معلمان، و فراگیرانی از تمامی سنین؛ برنامه - 
 فعالیتهایی در ارتباط با تولیدات براي عموم؛: (PUBLIC OUTREACH) توسعه همگانی - 
 ل تجربیات بین افراد اجرایی، دولتمردان، دانشمندان، و مهندسین؛انتقا - 
  .اتوسعه همکاریه - 

  : دهد زیر را در اختیار کاربران قرار می موارددر این راستا وب سایتی طی این برنامه تهیه شده است که 
  ؛e3دائره المعارفی کامل از مفاهیم مربوط به زلزله تحت عنوان  •
  درس همراه با فیلم و متن؛ 6عمومی زلزله طی دوره کامل آموزشی مباحث  •

براي  Shake Zoneبرپایی نمایشگاه زلزله تحت عنوان : برخی دیگر از اقدامات آموزشی این برنامه عبارتند از
  .هاي متعدد آموزشی مخصوصاً براي معلمین کودکان و نوجوانان در موزه کودکان کالیفرنیا و برگزاري کارگاه

 300سازمان زمین شناسی آمریکا با جمع کردن  از الکی جونزاین موسسه توسط دکتر  :Shakeoutموسسه  - 
. ریشتر در کالیفرنیا تشکیل شده است 7.8دانشمند، مهندس و سایر افراد براي بررسی نتایج حاصل از یک زلزله 

آخرین آنها مانوري بود که  کهشود  میمانورهاي بزرگی در کالیفرنیا برگزار هاي این موسسه،  بعنوان بخشی از برنامه
ها، مدارس، محل کار، ادارات دولتی و مناطق عمومی انجام گرفته  با حضور میلیونها نفر در خانه 2008نوامبر  13در 
را اي  این مرکز همچنین با تشکیل یک سایت اینترنتی کلیه اطالعات الزم براي َآمادگی در برابر چنین زلزله. است

  . دهد میدر اختیار عموم قرار 
  
  مراکز خصوصی - ط

دهند که از آن  نیز به نوبه خود فعالیت وسیعی در این ارتباط انجام میغیردولتی مراکز خصوصی و نهادهاي 
این شرکت با ارائه مطالبی بسیار متنوع و وسیع در . توان به شرکت جان مارتین و شرکاء اشاره نمود جمله می

  . مردم را در این ارتباط تحت پوشش قرار داده است ارتباط با آموزش زلزله، قشرهاي مختلف
  
  ژاپنبررسی تجارب  -2- 1- 1- 3

هاي  درصد از زلزله 10ولی  ،دهد یک درصد مساحت سطح زمین را تشکیل میحدود با وجود اینکه ژاپن تنها 
کانتو  1923نند زلزله هاي ویرانگر و پرتلفاتی ما تجربه زلزله. در قرن بیستم در این کشور رخ داده است 8بزرگتر از 

توکیو موجب گردیده است دولت ژاپن بودجه زیادي را بر روي کاهش ریسک زلزله صرف کند به طوري که در دهه 
صرف این مهم گردیده است که بیشتر ) درصد از بودجه ناخالص ملی 8/0(  درصد از بودجه ملی 8تا  5بین  1950

در بعد ارتقاي آمادگی و بهبود مشارکت مردمی در . ردیده استپذیري ساحتمانها گ این بودجه صرف کاهش آسیب
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توان  را میاین موضوع فعالیتهاي مربوط به . کاهش اثرات زلزله نیز اقدامات زیادي در این کشور صورت گرفته است
  :المللی و فعالیتهاي داخلی تقسیم نمود به دو گروه اصلی فعالیتهاي بین

یافته با کشورهاي در  پن به عنوان یکی از کشورهاي توسعهنه فعالیتها، ژادر اینگو: المللی فعالیتهاي بین - 
که در قسمتهاي بعد مورد اشاره  دهد حال توسعه همکاري نموده و تجربیات خود را در اختیار آنها قرار می

ل همچنین این کشور همکاریها و نشستهاي مشترکی با ایاالت متحده در زمینه انتقا. قرار داده خواهد شد
  استهاي مشترك در این زمینه دارد؛تجربیات و اتخاذ سی

شود و  مراکز غیردولتی انجام می یااین فعالیتها عمدتاً توسط دولت مرکزي و شهرداریها : فعالیتهاي داخلی - 
شامل انتشار دستورالعملها و کتب آموزشی، ساخت فیلم و انیمیشن و انجام مانور در سطوح مختلف 

  .توان به برگزاري تمرین زلزله در هر ماه در مدارس ژاپن اشاره نمود این فعالیتها میاز جمله . جامعه است
  : زیر به برخی از این مراکز و فعالیتهاي مربوطه اشاره گردیده استقسمتهاي در 
انس این آژ: Fire and Disaster Management Agency(FDMA( و آتش سوزي بحرانآژانس مدیریت  - الف

سوانح کند و هدف آن کاهش خسارات جانی و مالی ناشی از  و ارتباطات ژاپن فعالیت می کشورزیر نظر وزارت 
  . داردنیز انس فعالیتهایی در زمینه آموزش همگانی مربوط به زلزله ژبر اساس شرح وظایف، این آ. مختلف است

 Disaster Reduction & Human Renovation Inst. (DRI) بشريواحیاي اثرات سوانح موسسه کاهش  - ب
. باشد نسل جدید می به) 1995( زلزله کوبهتشکیل شده و هدف آن انتقال تجربیات  2002این موسسه در سال 
شهري پیشرفته در کشوري توسعه یافته بود، تجربیات گرانبهایی را از  زلزله کوبه کهمنتظره خسارات و تلفات غیر

این موسسه در هر جایی که یک شهر و یا . فراهم نمودهرها نظر نقاط ضعف مدیریتی و ساخت و ساز در اینگونه ش
اطالعات و انتشارات  DRI. گذارد شود تجربیات مربوطه را در اختیار طراحان آن می شهرك جدیدي ساخته می

که برخی به صورت اینترنتی و برخی بصورت کتاب و نشریات در  داردنیز ایمنی مختلفی در زمینه ارتقاء فرهنگ 
  .گیرد روندان قرار میاختیار شه

  

  
  در وب سایت مربوطه DRIنمونه متون آموزشی ): 4- 3(شکل شماره 
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نگاري ژاپن است، عالوه بر انجام وظایف اصلی  این آژانس که مهمترین مرکز لرزه :آژانس هواشناسی ژاپن - ج
ینه ارتقاي آگاهی خود در خصوص پایش و هشدار خطر زلزله و انجام تحقیقات مرتبط، فعالیتهایی نیز در زم

  . عمومی و آموزش همگانی زلزله دارد
اي  اي بزرگ در آینده بینی اینکه زلزله توکیو و پیش 1923تجربه تلخ زلزله  :شهرداریها و مراکز شهري - د

نزدیک در این شهر رخ خواهد داد، شهروندان و شهرداري مراکز شهري توکیو را به شدت نسبت به این پدیده 
در این ارتباط شهرداري توکیو اقدامات وسیعی در ارتباط با ارتقاء فرهنگ ایمنی در توکیو انجام . حساس کرده است

توان به انتشار دستورالعملهاي مفصلی در رابطه با نحوه چگونگی مقابله با زلزله از جمله این اقدامات می. داده است
م به اختصاص بخشی ویژه در ارتباط با این شهرداري در سایت خود اقدا همچنین. )الف- 5- 3 شکل( اشاره نمود

رسانی به افراد بومی، بروشورها و وب سایتهایی را به زبان انگلیسی  شهرداري توکیو عالوه بر اطالع. پدیده کرده است
تهیه کرده است که طی آن اقدامات ایمنی در برابر زلزله را براي افراد خارجی که در ژاپن حضور دارند شرح نیز 

نشانی نیز با انتشار  البته عالوه بر شهرداري، مراکز دیگر توکیو مانند مرکز آتش .)ب- 5- 3 شکل(  تداده اس
  . دهددستورالعملها، موارد ایمنی در برابر زلزله را به مردم آموزش می

که روز ملی ایمنی در برابر حوادث نیز نامگذاري ) اول سپتامبر(همچنین همه ساله در سالگرد زلزله توکیو 
گردیده است، مانوري بزرگ با حضور صدها هزار نفر از مردم و نهادهاي مدیریتی و امدادي در این شهر توسط 

بعضاً در این مانورها . گردد سازي می اي بزرگ و حوادث بعدي آن شبیه گردد که طی آن زلزله شهرداري برگزار می
  .)5- 3 کلش( کنند تیمهایی از کشورهاي آمریکا و کره جنوبی نیز شرکت می

  

    
  )ب(            )الف(

پوستر ): ب(مقابله با زلزله؛ دستورالعمل ): الف(برخی اقدامات شهرداري توکیو براي ارتقاي آمادگی شهروندان؛ ): 5- 3(شکل 
  افراد خارجی حاضر در ژاپن تهیه شده براي

  

ه مرکز توکیو انجام فعالیتهایی کم و بیش مشابوابسته در شهرهاي دیگر نیز شهرداریها و مراکز شهري 
و یا آموزش همگانی  با مانورمرتبط توان به تشکیل سایتی اینترنتی براي آموزش موارد  از این جمله می. دهند می

  .اشاره نمود توسط شهرداري یوکوهاما
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  شود اول سپتامبر هر سال برگزار میکه در  آمادگی در برابر زلزله در توکیو مردمی تصاویري از مانور): 6- 3(شکل 

 

هاي زلزله متعددي نیز در شهرهاي توکیو، کوبه،  الزم به ذکر است که در کشور ژاپن عالوه بر موارد فوق، موزه
هاي گذشته این کشور، آموزشهاي  نیز وجود دارند که ضمن نگهداري برخی آثار مربوط به زلزله... جزیره آواجی و 

کنند و با نصب تجهیزاتی امکان  براي ارتقاي آمادگی آنها براي مواجهه با اثرات زلزله ارائه می الزم را نیز به مردم
سازي و آموزش  ها اهمیت زیادي درفرهنگ این موزه ).7- 3شکل (اند  مدل سازي اثرات واقعی زلزله را فراهم نموده

  . رداري شودب زلزله به مردم دارند و الزم است از این الگو در کشور ما نیز بهره
  

       
  نمایی از موزه آموزشی زلزله در شهرهاي کوبه و جزیره آواجی): 7- 3(شکل 

  

در زمینه ارتقاي دانش این مراکز نیز به نوبه خود فعالیت وسیعی در ژاپن : مراکز خصوصی و نیمه خصوصی - ه
یکی از این مراکز است که  )Association for Aid and Relief( رسانی و امداد انجمن کمک. دارندهمگانی از سوانح 

هاي امدادي و کشور فعالیت 10تشکیل و هم اکنون در  1979به منظور کمک رسانی فوري به افراد نیازمند در سال 
نیز یکی دیگر از این مراکز است که  JET (Japan Emergency Team) گروه اضطراري ژاپن یا .دارد آموزشی

  . دگانی در زمینه زلزله دارآموزش همفعالیتهایی در زمینه 
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  در زمینه ارتقاي آمادگی ترکیهمرور اقدامات  -3- 1- 1- 3
هاي  هیمالیا است و به همین سبب زلزله -  خیز آلپ بر کمربند زلزله واقعکشور ترکیه یکی از کشورهاي 

اخیر این کشور نظیر اي ه توان به یکی از زلزله به عنوان نمونه می. آمیزند دهد که بعضاً فاجعه زیادي در آن رخ می
با ) 2003(زلزله بینگول و  6با بزرگاي  )2002(سلطانداگ - زلزله افیون، 4/7بزرگاي با ) 1999(لی ئازلزله کوچ

در حال حاضر . اشاره نمود که منجر به توجه بیشتر مردم و مسئوالن به خطر زلزله در این کشور گردید 6/4بزرگاي 
دارند و طرحهاي  ی در راه ارتقاء فرهنگ ایمنی در برابر زلزله قدم بر میمراکز دولتی و خصوصدر این کشور 

  : زیر اشاره نمود مواردتوان به  بعنوان مثال میکه مختلفی در این ارتباط به اجرا در آمده است 
بر اساس این مرکز  ):2003- 2001(ترکیه  غازیچیمرکز تحقیقات و مطالعات کاندیلی دانشگاه بواقدامات  - 

اي اقدام به تهیه و توسعه مطالبی با کیفیت باال براي ریکا و همینطور تجربیات محلی در پروژهآمتجارب 
که عبارتند از  قسمت تدوین گردیده است 4موضوعات این آموزشها در . آموزش همگانی نموده است

و اي کاهش ریسک خطرات غیر سازه، اقدامات اضطراريانجام حوه آمادگیهاي قبل از وقوع سانحه، ن
در این پروژه دو ساله، که با مشارکت وزارت آموزش انجام پذیرفته است، مدارس . اي اطالعات ایمنی سازه

استان  30آموز در  میلیون دانش 5معلم و  15000تحت پوشش قرار گرفته و بعنوان مراکز هدف ترکیه 
 .باشد دي می آموزشی و سی سایر فعالیتها در این پروژه شامل انتشار کتاب. کشور از آن بهره جستند

راي معلمین دي و کتاب الفباي زلزله بکپی از سی 25000وزارت آموزش ترکیه اقدام به تولید و توزیع 
 سراسر کشور نموده است؛

به منظور آشنایی مردم با مخاطرات ناشی از زلزله و روشهاي مقابله با آن طرح احداث : تاسیس پارك زلزله - 
در این پارك تجهیزاتی براي آموزش روشهاي مقابله . به اجرا در آمد 2006ر سال پارك زلزله در ترکیه د

کننده آموزشهاي الزم را ارائه  با اثرات زلزله و کاهش ریسک نصب شده است و مربیانی به گروههاي بازدید
 توان به هایی که براي آموزش به مردم در این پارك تدوین شده است می از جمله برنامه. کنند می
ساز زلزله، آموزش اطفاي حریق و آموزش روشهاي  سازي ارتعاشات زلزله با استفاده از کامیون مدل شبیه

 ).8- 3شکل (اشاره نمود و مواردي از این قبیل پناهگیري 
 

     
  سازي زلزله مستقر در آنو برخی تجهیزات شبیه  (Pendik)پارك زلزله در شهرداري پندیک ): 8- 3(شکل 
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این سازمان که مسئول مدیریت بحران ناشی از : (CIVIL Defense)مان دفاع غیرنظامی ترکیه اقدامات ساز - 
گردد، اقدامات زیادي را براي بهبود آمادگی در برابر زلزله و  سوانح طبیعی در کشور ترکیه محسوب می

عمومی و نیمه هاي آموزشی  ارائه آموزشهاي همگانی به انجام رسانده است که از این میان برگزاري دوره
آموزان و نشر و توزیع اقالم آموزشی بین عموم مردم از اهمیت بیشتري  تخصصی، ارتقاي آگاهی دانش

همچنین این سازمان در برخی شهرهاي بزرگ ترکیه نظیر آنکارا مراکزي آموزشی دارد که . برخوردارند
 ).9- 3 شکل( تجهیزات الزم براي آموزش به مردم در آنها پیش بینی شده است 

 

      
  )ب(            )الف(

آموزش امداد و نجات در ): الف(مجتمع آموزشی عمومی و نیمه تخصصی آمادگی در برابر زلزله در شهر آنکارا؛ ): 9- 3(شکل 
  اتاق لرزان): ب(گروههاي داوطلب؛ آوار به 

  

  ایتالیا - 4- 1- 1- 3
لزله توسط سازمانهاي مختلف دولتی و رسانی به مردم در زمینه ایمنی در برابر ز در این کشور نیز اطالع

حث به صورت جزوه و اتباط با این مبرمراکز امدادي اطالعات جامعی را در ابعنوان مثال . گیرد خصوصی انجام می
گروهی به همچنین،  .نشان داده شده است) 10- 3(اي از آنها در شکل  که نمونه کنند میمطالب اینترنتی منتشر 
زیر نظر کمیته ملی حفاظت هاي تحقیقاتی ملی  یکی از گروهکه  GNDPیا  اثرات طبیعی نام گروه ملی مقابله با

   .اقدامات متعدي را به انجام رسانده استمربوط به زلزله  دانش همگانیدر راستاي باال بردن  ،استشهري 
  

  تجارب سایر کشورها - 5- 1- 1- 3
ز جهان نیز تجارب مشابهی وجود دارد که براي خی بجز موارد ذکر شده فوق در بسیاري از کشورهاي دیگر لرزه

ارتقاي آمادگی مردم براي مقابله با اثرات زلزله و یا کاهش ریسک آن فعالیتهاي آموزشی مختلفی به انجام 
  :توان به اختصار به شکل زیر فهرست نمود این فعالیتها را می. رسند می

  ع آن در بین مردم و گروههاي مختلف هدف؛تهیه کتاب، بروشور، پوستر و سایر اسناد آموزشی و توزی - 
 هاي دیداري و شنیداري؛ ارائه مطالب مورد نیاز مردم از طریق وب سایتها و سایر رسانه - 
 تدوین مطالب درسی براي سطوح مختلف تحصیلی؛ - 
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سازي،  تاسیس موزه زلزله و فراهم نمودن امکان آموزش مردم در این مکانها با وسایل و تجهیزات مشابه - 
 درسانی، مقابله و از این قبیل؛امدا

برگزاري مانور ایمنی در برابر زلزله در ایامی از سال بصورت منظم یا مقطعی و توسط گروههاي مختلف  - 
 ).آموزان عموم مردم یا بخشهایی از آن نظیر دانش(

  

  یکی از نمونه متون آموزشی در ایتالیا): 10- 3(شکل 
 

  نها و سازما نهادهااقدامات سایر  - 6- 1- 1- 3
دهند،  عالوه بر اقداماتی که کشورهاي مختلف براي ارتقاي آموزش و آمادگی در برابر زلزله انجام می

برخی از این . سازمانهاي وابسته به ملل متحد و یا سازمانهاي دولتی و غیردولتی نیز فعالیتهایی در این زمینه دارند
هایی از  نمونه. ایف آنها در این رابطه شرح داده شدمراکز در گزارش فعالیت سوم این پروژه معرفی شدند و وظ

  :اقدامات این مراکز به شرح زیر است
این مرکز در : United Nations Center for Regional Developmentاي  براي توسعه منطقهمتحد مرکز ملل  - 

در خصوص سوانح طبیعی آموزش همگانی  آنیکی از اهداف اصلی و تشکیل شده است  1971سال 
نام دارد که در سال  SESI هاي این مرکز یکی از پروژه. دفتر این مرکز در هیوگوي ژاپن قرار دارد. باشد می

در این ارتباط و  باشدشروع شده و بیشتر در رابطه با ارتقاء فرهنگ ایمنی در مدارس می 1999
 . ده استزي، جزایر فیجی، و ازبکستان انجام داندر کشورهاي نپال، اندورا فعالیتهایی 

داوطلبان مردمی در پاسخگویی توانمندسازي یکی از فعالیتهاي این آژانس : (SDC)آژانس توسعه سوییس  - 
اي از این طرح  نمونه .باشد در کشورهاي مختلف می به اثرات زلزله در ساعات و روزهاي اولیه پس از زلزله

. )11- 3 شکل( شود شناخته می (MAG)در ترکیه به اجرا گذاشته شد و به نام طرح ماگ  2005سال در 
طی . گردیده استآموزش و تجهیز گروههاي داوطلب تقویت در این طرح توانایی برخی محالت شهري با 

استان ترکیه سازمان یافته و  3گروه در  40عضو فعال در  1700این طرح داوطلبین در یک شبکه بالغ بر 



   ارزیابی مدیریت بحران در سطح محلی و ارائه راهکارهاي اجرایی پروژه 

172                                                                                     شناسی و مهندسی زلزله المللی زلزله پژوهشگاه بین      

بسیار موفق در زمینه آموزش همگانی در ترکیه در  توان یکی از طرحهاياین طرح را می. آموزش دیدند
العمل مناسب نسبت به  هاي مستقل مردمی، توانمندي الزم را براي عکسنظر گرفت که طی آن انجمن

در نظر است این طرح در سایر . اند سانحه، در ارتباطی نزدیک با مسئوالن مدیریت بحران، کسب نموده
 ، گرجستان، اردن، تاجیکستان م به ذکر است که مشابه این طرح در ایرانالز. استانهاي ترکیه نیز اجرا شود

توسط سازمان پیشگیري و مدیریت بحران شهر تهران با ) دوام(نیز تحت عنوان داوطلبان مدیریت بحران 
 .همکاري آژانس توسعه سوییس انجام شده است

    
  SDC استانبول با مشارکت در (MAG) طرح داوطلبان واکنش اضطراري محله ): 11- 3(شکل 

 

این سازمان نیز در بسیاري از کشورهاي جهان از جمله ایران، ): جایکا(المللی ژاپن  آژانس همکاریهاي بین - 
ترکیه، رومانی، فیلیپین و اندونزي طرحهایی براي ارتقاي دانش همگانی از خطر زلزله به انجام رسانده 

تهیه مستندات آموزشی تا انجام مانورهاي آمادگی در برابر این اقدامات دامنه وسیعی داشته و از . است
  :دهد اي از اقدامات این آژانس را نشان می نمونه) 12- 3(شکل . شده است زلزله را شامل می

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 اي از پوسترهاي آموزشی تهیه شده در رومانی  با همکاري جایکا نمونه): 12- 3(شکل 
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  تقاء فرهنگ ایمنی در برابر زلزله در ایرانبراي ارانجام شده اقدامات  - 2- 1- 3
زلزله  یکسال در ایران  10به طور متوسط در هر . گردد خیز دنیا محسوب می ایران یکی از کشورهاي زلزله

این امر ضرورت توجه . دهند پیوندد و هزاران نفر در اثر این پدیده جان خود را از دست می به وقوع می 7بزرگتر از 
پذیري و بحران و درکنار آنها زه، مهندسی ژئوتکنیک، مدیریت خطرصصی مرتبط با زلزله، ساخاص به علوم تخ

وقوع زلزله خرداد ماه  در این راستا و مخصوصاً پس از. طلبد عموم مردم را می گیتوجه به ارتقاء آگاهی و آماد
. اند ی در ارتباط با زلزله نمودهاي به آموزش همگان دولتی توجه ویژههاي دولتی و غیرمنجیل سازمان - رودبار 1369

در گزارشات فعالیت سوم و چهارم این پروژه توضیحات مختصري در مورد فعالیتهاي سازمانهاي مختلف براي بهبود 
  :باشند مهمترین این فعالیتها به شرح زیر قابل تفکیک می. فرهنگ ایمنی در کشور ارائه شد

از آنجاییکه این سازمان به تازگی  :)غیر مترقبه کشور ستاد حوادث(سازمان مدیریت بحران کشور  - الف
تشکیل شده در اینجا به اقداماتی که سیستم قبلی آن یعنی ستاد حوادث و سوانح غیرمترقبه کشور انجام داده 

  :است پرداخته شده است
براي اعضاء بحرانها و حوادث غیرمترقبه  هاي آموزشی مرتبط با بروز پیگیري و برگزاري سمینارها و کارگاه - 

  ؛شهرستانی ستادهاي استانی و
 ها و مانورهاي مختلف در بین اقشار مختلف مردم و ادارات؛ برگزاري تمرین - 
هاي عمومی و گسترش فرهنگ  آگاهی انتشار پوستر، بروشور و نشریه، جزوه و کتاب به منظور افزایش - 

 ؛بحران ایمنی و دانش مدیریت
وزش همگانی در قالب طرحهاي زیر کمیته زلزله و لغزش انجام چندین طرح تحقیقاتی پیرامون آم - 

 .هاي زمین الیه
از . شود مشارکت دارد عالوه این سازمان در اجراي بسیاري از فعالیتهایی که توسط مراکز مختلف انجام میب

ه با مشارکت وزارت آموزش و پرورش و پژوهشگا(توان به مانور زلزله در مدارس کشور  جمله این فعالیتها می
  . اشاره نمود تولید فیلمها و پوسترهاي آموزشیو همچنین ) شناسی و مهندسی زلزله المللی زلزله بین
طه با موضوع آموزش و آماده سازي در برابر زلزله در دو زمینه باین نهاد در را: وزارت آموزش و پرورش - ب

ها و ابزارهاي متنوعی بهره  از روشآموزان اهتمام ورزیده است که در این خصوص  مباحث علمی و آمادگی دانش
  :گیرد می

قر تبرگزاري مانور سراسري زلزله و ایمنی در سطح تمامی مدارس کشور با هدایت شوراي دایمی مانور مس - 
 در پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله؛

توان  در این ارتباط می هاي درسی؛ کهطرح مطالب آموزشی در مورد زلزله و مباحث مرتبط با آن در کتاب - 
دانشگاهی، جغرافیاي عمومی رشته ادبیات و علوم به کتب جغرافیاي استان تهران، علوم زمین دوره پیش

در این کتابها مطالبی در مورد زمین، گسل، عوامل . اشاره نمود... انسانی، علوم تجربی چهارم ابتدایی و 
 آورده شده است؛... آمادگی در برابر زلزله و پدیدآورنده زلزله و علوم مرتبط با آن، چگونگی 
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. حضوريکنان از طریق دو روش حضوري و غیرهاي ضمن خدمت براي تمامی معلمان و کار برگزاري دوره - 
شود و  در روش غیر حضوري منابع علمی در بین داوطلبان توزیع و در تاریخ معینی امتحان برگزار می

هاي حضوري مطالب مرتبط با زلزله و ایمنی در آموزش. زار شددر سطح کشور برگ 1377نمونه آن در سال 
شود که اصوال در چند  از طریق آموزشهاي چهره به چهره و اساتید مجرب به داوطلبان آموزش داده می

 ها بسیار رایج بوده است؛ سال اخیر این دوره
 آموزان، معلمان و کارکنان؛ برگزاري تمرینها  مانورهاي  ویژه دانش - 
هاي مرتبط با زلزله و ایمنی؛ همه ساله پس از برگزاري مانور سراسري زلزله و ایمنی،  نمایشگاه برپایی - 

در نمایشگاهی عرضه ... آموزان مانند ماکت، مقاله، نقاشی، روزنامه دیواري و  هاي دانشآورد تمامی دست
توان به نمایشگاهی که  ه میاز آن جمل. آید ها از مدارس دعوت بعمل می شود و براي بازدید از نمایشگاهمی

 شود اشاره کرد؛ در شهر تهران همه ساله برگزار می
هاي سنی مختلف، مانند مسابقه نقاشی براي  هاي متنوع باتوجه به گروهبرگزاري مسابقات و جشنواره - 

سازي و طراحی مقطع ابتدایی، مسابقه مقاله نویسی، داستان نویسی و شعر براي مقطع راهنمایی و ماکت
موضوع توان به برگزاري مسابقه کشوري نقاشی با ؛ که از آن جمله می...دبیرستان ووستر براي مقطع پ

، مسابقات طراحی 1376نویسی در سال ي شعر و مقاله؛ برپایی مسابقه کشور1372زلزله و ایمنی در سال 
 ؛اشاره نمود... و  1381تر درسال پوس

اي مهدهاي کودك تحت پوشش آموزش و پرورش؛ این تمرین برگزاري تمرین آمادگی در برابر زلزله بر - 
پس از  در سه مهد کودك آموزش و پرورش منطقه یک تهران برگزار شد و 1379براي اولین بار درسال 

تمامی مهد کودکهاي تحت پوشش این وزارتخانه به همراه سایر مهدکودکهاي شهر  1385آن در سال 
 .مادگی در برابر زلزله را انجام دادنداردیبهشت تمرین آ 18تهران در تاریخ 

برعهده ستادهاي ) بجز تهران(با توجه به اینکه مسئولیت مدیریت بحران در شهرستانها و استانها : شهرداریها - ج
شهرداري تهران . گردد میدر اینجا تنها به اقدامات شهرداري تهران اشاره حوادث استانی و شهرستانی است، لذا 

تحت عنوان سازمان پیشگیري و مدیریت بحران شهر ازمانی مجزا براي مدیریت بحران این شهر اقدام به تاسیس س
طبیعی از جمله کاهش اثرات سوانح یکی از وظایف این سازمان آموزش همگانی در ارتباط با . نموده استتهران 
  . یر اشاره نمودتوان به موارد ز از جمله فعالیتهاي این سازمان در این ارتباط می. باشدزلزله می

این : شهر تهران 17و 2دوره مانور مدیریت بحران و دو دوره مانور تخلیه امن اضطراري مناطق  7برگزاري  - 
مختلف شهر  مانورها به منظور افزایش آگاهی و آمادگی مردم و حفظ آمادگی مراکز ذیربط در مناطق

 ؛گیرد تهران انجام می
که در اختیار (در بین مردم؛ مانند کتاب آمادگی در برابر زلزله .. .تهیه و توزیع کتاب، بروشور، پوستر، و - 

 ؛...در زلزله و دانا و دنا و پوستر ، کتاب )تمامی شهروندان تهران قرار گرفت
آموزشی، مطالب آموزشی در خصوص آمادگی در برابر زلزله در قالب تصویر   CDتهیه و توزیع صدها هزار  - 

 و متن؛
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ه چهره در محل سازمان، مدارس، مراکز مدیریت بحران شهرداریهاي مناطق، ارائه آموزشهاي چهره ب - 
قبل، حین ( ساعته با عنوان 2سمینارهاي مسئوالن نظیر آموزان، معلمان و  براي آموزش دانش ...محالت و

 هاي نمایشی و همچنین برنامه) تقویت دید مدیریت بحران( ساعته با عنوان 3هاي  ، کارگاه)و بعد از زلزله
 ؛...و  اترئمانند ت

 .هاسازي کارکنان ادارات و سازمان برگزاري سمینارهاي آموزشی به منظور آماده - 
این جمعیت از دیر باز براي نیل به اهداف آموزشی خود در : جمعیت هالل احمر جمهوري اسالمی ایران - د

  :توان موارد زیر را نام برد میارتباط با زلزله از روشها و ابزارهاي متنوعی بهره جسته است که از آن جمله 
تهیه و تولید مطالب آموزشی در مورد آمادگی در برابر زلزله در قالب کتاب، بروشور، پوستر، فیلمهاي  - 

بروشور  کتاب با هم بیاموزیم، ماهیت زلزله، آموزش همگانی مقابله با بالیاي طبیعی،: مانند ...آموزشی و
 زلزله، ایمنی و آمادگی؛و پوستر  آمادگی براي مقابله با زلزله

هاي ارائه روشها همراه با  نجات براي عموم مردم؛ در این دوره هاي کمکهاي اولیه و امداد و برگزاري دوره - 
توان  ها می از جمله این دوره .شود به آموزش چگونگی آمادگی در برابر زلزله نیز پرداخته می ،امدادرسانی

 ساعته اشاره کرد؛  35یه ساعته و دوره عمومی پا 8به دوره عمومی 
تمرینهاي آمادگی در برابر زلزله در بین اقشار مختلف جامعه مانند مانور هفته هالل  برگزاري مانورها و - 

مانور سراسري (آذر ماه  8و ) مهر ماه 20( ، هفته کاهش بالیاي طبیعی)سال اردیبهشت ماه هر18(احمر 
 کنند؛ می که مدارس و عموم مردم را درگیر) زلزله و ایمنی

آموزان با  ساعته ویژه دانش 25ساعته و دوره  8آموزان؛ مانند دوره  هاي آموزشی براي دانش برگزاري دوره - 
  ).طرح طاها( عنوان

این پژوهشگاه داراي یک گروه تخصصی است که : شناسی و مهندسی زلزله المللی زلزله پژوهشگاه بین - ه
هایی  هاي خود را در قالب این گروه برنامه. نماید زلزله فعالیت میاختصاصاً در زمینه آموزش همگانی مربوط به 

  :نماید که برخی از آنها عبارت است از ریزي می هاي سنی مختلف برنامه متنوع و براي گروه
ها و بهبود و توسعه روشهاي آموزشی در  دیدگاه ،هاي پژوهشی و میدانی با هدف بررسی نیازها پروژهانجام  - 

مانند واکنشهاي مردم و میزان آگاهی آنان نسبت به زلزله، تدوین امر آموزش همگانی در  هارتباط با زلزل
 ؛... و بررسی میزان کارایی آموزشهاي ارائه شده براي رفتار مناسب،  کارخانجات دولتی،

آذر ماه مانور سراسري زلزله و  8همه ساله در روز  :براي مدارسو ایمنی دایت مانور سراسري زلزله ه - 
این مانور با شرکت حدود . شودبرگزار می) هزار مدرسه 140حدود (یمنی در سطح تمامی مدارس کشورا

دهمین . شود آموز با به صدا در آمدن زنگ ایمنی در برابر زلزله از رادیو سراسري اجرا می میلیون دانش 14
 اجرا شد؛ 1387مانور در آذر ماه سال 

، طراحی پوستر ،نقاشیمقاله نویسی، شعر، ( المللی کشوري و بین، هاي استانی مسابقات و جشنواره رپاییب - 
اولین مسابقه نقاشی آسیایی در  ،1372مسابقه نقاشی کشوري در سال  اولین: مانند ...)ماکت سازي و
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 طراحی پوستر ، اولین مسابقه ساخت ماکت و1379نویسی سال  مسابقه شعر و مقاله دومین ،1373سال
 ؛... و 1381سال  در

ها،  کتاب مانند زلزله؛ براي مخاطبین مختلف...) کتاب، بروشور، فیلم، پوستر و (هیه و انتشار مواد آموزشی ت - 
فیلم مانند ؛ ...ها، مانور زلزله در خانواده و بروشور مانند زلزله ؛...آنچه باید از زلزله بدانیم، زلزله و ایمنی و

ان مدارس در برابر زلزله، آمادگی در برابر زلزله براي آموزان در برابر زلزله، آموزش مدیر آمادگی دانش
هاي اداري، هاي ایمنی در ساختمان زمان زلزله چکار کنیم؟ توصیه: پوستر مانند ؛...کارکنان دولت و

 ؛...ی در برابر زلزله در مدارس وهاي ایمن توصیه
ها بر اساس  ها و دوره نوع کالس این هاي آموزشی؛ رسانه مواد و گیري از رگزاري کالسهاي آموزشی با بهرهب - 

 ؛...مانند آموزش مدارس، ادارات و شود ها انجام میها و نوع آموزشدر خواست سازمان
توان  به عنوان نمونه می ؛...)پرورش و براي کارکنان و معلمان آموزش و(هاي ضمن خدمت  برگزاري دوره - 

در این دوره کتابی با عنوان . اشاره کرد 1377به آموزش غیر حضوري تمامی معلمان و کارمندان در سال 
آمادگی در برابر زلزله توسط پژوهشگاه تهیه و در بین تمامی معلمان و کارکنان توزیع شد و پس از آن 

توان آموزشهاي حضوري که همه ساله  همچنین می. شد بصورت کشوري در یک روز امتحان جامع برگزار
 کرد؛ شود اشاره بصورت چهره به چهره برگزار می

چگونه و کجا (مانند برگزاري کارگاه تخصصی یک روزه : هاي علمی ها و سخنرانی رگزاري همایشها، کارگاهب - 
 ؛... و) پناه بگیریم؟

آموزان؛ همه ساله به مناسبت هفته کاهش اثرات بالیاي طبیعی  هاي آموزشی ویژه دانش برگزاري کارگاه - 
هاي الزم به آنها  طی کارگاهی به مدت یک هفته آموزش شود و مهر ماه از دانش آموزان دعوت می 20در 

در این کارگاه با توجه به گروه سنی مخاطبان، با استفاده از ابزارهاي آموزشی مناسب مانند . شود ارائه می
هاي  مطالبی علمی مانند الیه... هاي چهره به چهره وماکت، نمایش فیلم، نمایش تاتر، نقاشی، آموزش

دوره آن برگزار شده  13اکنون ت. شود زلزله وآمادگی در برابر زلزله به آنها آموزش داده میزمین، علل وقوع 
 است؛

 ؛براي عموم مردم ...ژئوتکنیک و، سازه ،سازي مباحث فنی در تعامل با متخصصان زلزله شناسی ادهس - 
: مانند پرورش؛آموزش و ریزي کتب درسی وزارت کتب درسی در تعامل با دفتر برنامهمحتوي براي دوین ت - 

کتاب آمادگی دفاعی سوم راهنمایی پسران و دختران، جغرافیاي عمومی سال سوم متوسطه، علوم زمین 
 ؛... دوره پیش دانشگاهی و

 ،اعم از ماکتبراي ارتقاي دانش عمومی در سطوح مختلف سنی تولید مواد و ابزارهاي آموزشی  هیه وت - 
 ؛..بازي و سایت اینترنتی آموزشی،

پذیري  ها و بررسی علمی میزان تاثیر روشهاي آموزشی در کاهش آسیب ارشهاي تحلیلی از زلزلهتهیه گز - 
 .زلزله و بهینه نمودن روشها
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هاي علوم زمین بوده  فعالیت آموزشی این سازمان بیشتر در قالب مرکز داده :شناسی کشور سازمان زمین - و
ش علوم مختلف زمین از جمله زلزله براي گروههاي مختلف اندازي سایتی قوي نسبت به آموز این مرکز با راه. است

همچنین این مرکز اقدام به تهیه تعدادي سی دي آموزشی با محتواي علوم زمین نموده است که . اقدام کرده است
  .نماید شناسی به مخاطبین ارائه می رسانی الزم را از علم زمین به زبانی ساده اطالع

آوري شده، دانشگاهها در ایران فعالیت موثر و قابل ذکري در زمینه افزایش  معطبق اطالعات ج :دانشگاهها - ز
موضوعات روانشناسی و اجتماعی بعد از زلزله در البته در حوزه . اند نداشتهدر برابر زلزله ایمنی عمومی فرهنگ 

یی آموزشهاي داده شده در بررسی کاراعموماً در ارتباط با که  شده استهایی انجام هاي مختلف کار ارتباط با زلزله
و یافتن روشهاي بهینه در ارتباط با آموزش همگانی کمتر مورد توجه قرار بوده است زلزله  رفتار مردم پس از

  .   اندگرفته
هاي محلی و استانی، اقداماتی را به منظور ارتقاي  مراکز برحسب تخصص و برنامهاین : مراکز آتش نشانی - ح

  :دهند که برخی از آنها به شرح زیر است سوزي انجام می بخصوص در بخش مقابله با آتشآمادگی در برابر سوانح 
 هاي آتش نشانی؛  در محل ایستگاه... ادارات و کارکنان آموزان،  آموزشهاي حضوري مخاطبان مانند دانش - 
 ؛آموزان نشحضور در مدارس و آموزش دا - 
 .اي به داوطلبان حرفه نیمهو آموزشهاي عمومی ارائه  - 
نقش مهمی در ارتقاي دانش همگانی از خطر زلزله و بهبود آمادگی در  ازمان صدا و سیما و جرایدس :ها رسانه - ط

تاکنون  هااین نهادو همانطور که در گزارش فعالیت سوم و چهارم این پروژه اشاره شد،  برابر این معضل دارند
اسفانه به سبب مقطعی بودن این اقدامات و عدم استفاده از اند که مت اقدامات زیادي را در این راستا به انجام رسانده

نکته جالب آن است که نقش این  .روشهاي جذب مخاطب و کارشناسان مجرب، اثربخشی الزم را نداشته است
اي براي آنها تعریف  سازمانها در طرح جامع امداد و نجات نیز به وضوع تصریح شده است و حتی کارگروههاي ویژه

  .نون چندان جدي گرفته نشده استشده که تاک
برخی از مراکز غیردولتی نیز در ایران در زمینه آموزش همگانی ایمنی در برابر زلزله  :مراکز غیردولتی - ي

توان به جمعیت کاهش خطرات زلزله اشاره نمود که با تشکیل  از جمله این مراکز می. دهند انجام میرا اقداماتی 
همچنین این جمعیت نسبت به برگزاري . ی را در این سایت منعکس نموده استسایتی اینترنتی موارد آموزش

عالوه بر . هاي آموزشی در این زمینه در مراکز مختلف اقدامات زیادي انجام داده استنارها و دورهیکارگاهها، سم
ش همگانی در موارد فوق برخی از اشخاص حقیقی نیز با تشکیل سایتهاي اینترنتی نسبت به انعکاس موارد آموز

  .جامعه اقدام نموده اند
  
  مقایسه تجارب ایران با دیگر کشورها در حوزه آموزش همگانی -3- 1- 3

توان بصورت خالصه موضوعات مرتبط با آموزش همگانی در ایران را با سایر براساس توضیحات فوق می
  :نمودمقایسه کشورهاي مورد بررسی به شرح زیر 
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  آموزش همگانی ایران با برخی کشورها در زمینه  اتمقایسه  اقدام): 1- 3(جدول 
  طرحهاي انجام شده  آموزش همگانیفعال در موسسات   هاي کاهش خطربرنامه  نام کشور

  ایران

فرهنگ ایمنی در بین  يارتقا
شامل ( هاي مختلف مردم گروه
و عامه متخصصین آموزان،  دانش
  )مردم

سازمان مدیریت بحران، وزارت آموزش و 
، جمعیت هالل احمر، هاشهرداریپرورش، 
اسی و ــشن المللی زلزله نــگاه بیـپژوهش
ها، مراکز ــــزله، دانشگاهــدسی زلــمهن
مان صدا و سیما، مراکز غیر نشانی، ساز آتش
  دولتی

  برگزاري سمینارهاوکارگاههاي آموزشی - 
  وه وکتابجزنشریه، سایت، پوستر،  تهیه - 
  انجام طرحهاي تحقیقاتی مرتبط - 
  درسی کتب  درآموزشی طرح مطالب  - 
  برگزاري تمرینها و مانورهاي مختلف - 
  برگزاري دوره هاي آموزشی - 
  یره قات و غبرپایی نمایشگاهها، مساب - 
  تولید و پخش فیلم و آنونس - 

  آمریکا

هدایت و پشتیبانی ملی از 
، فعالیتهاي آموزش همگانی

برنامه ریزي براي ارتقاي 
، سوانحو کاهش آثار  آمادگی

ارتقا، فرهنگ ایمنی در بین 
نظیر  گروه هاي مختلف مردم

، صینـــخصـ، متوزانـآم شـدان
تدوین ، )مردم  عامه ربیان، وـم

  هاها و دستورالعملآیین نامه

 ،(FEMA)آژانس مدیریت بحران فدرال
 ،(USGS) شناسی آمریکا سازمان زمین

اتحادیه هاي محلی، مراکز ایالتی، صلیب 
ز نیمه خصوصی و خصوصی، سرخ، مراک

  .وزارت آموزش، دانشگاهها

اي بزرگ ــف و اجراي طرحهــتعری - 
 يمشارکتی در ارتباط با اجراي مانور و ارتقا

 فرهنگ ایمنی
 کتابو نشریه  ،انتشار پوستر، بروشور - 
  اطالعات روي سایتهاي مختلفانتشار  - 
  طرح مطالب درسی درکتب آموزشی - 
  نورهاي مختلفبرگزاري تمرینها و ما - 
  برپایی نمایشگاهها، مسابقات و غیره  - 
  تولید و پخش فیلم و آنونس - 

  ژاپن

فرهنگ ایمنی در بین  يارتقا
تهیه و هاي مختلف مردم،  گروه

  ي آموزشی ها نامه تنظیم آیین

ف، ــی برحسب وظائـهاي دولت انهـوزارتخ
سوزي، موسسه  آژانس مدیریت بالیا و آتش

آژانس هواشناسی،  ،بحراناثرات کاهش 
  شهرداریها

 اجراي مانور در مقیاس ملی و شهري - 
 با دیگر کشورهاتبادل تجربیات  - 
ورت ـبص وزشیـمستندات آمشار ـانت - 

  هاردکپی و اینترنتی
  راه اندازي موزه سوانح - 
  مختلفآموزشی هاي  اجراي برنامه - 

  ترکیه

فرهنگ ایمنی گروههاي  يارتقا
هاي ، آموزش نیرومختلف مردم

  تخصصی وداوطلب مردمی نیمه

هاي مختلف برحسب وظائف انهــــوزارتخ
، سازمانهاي بین ذاتی، موسسات تحقیقاتی

  المللی

  هاي آموزشی سمینارها وکارگاه برگزاري - 
  تهیه و توزیع مستندات آموزشی - 
  نجام طرح هاي تحقیقاتی مرتبط - 
  تشکیل و آموزش گروههاي داوطلب - 

  ایتالیا
هنگ ایمنی از طرق فر يارتقا

امکانات و بکارگیري ، مختلف
  رسانی مراکز اطالعتوانمندیهاي 

ها و مراکز دولتی برحسب حوزه وزارتخانه
  تخصصی

  تهیه و توزیع مستندات آموزشی - 
 از طریق مراکز امدادي  رسانی اطالع - 
  آموزشیو  طرح هاي پژوهشیانجام  - 

  
توان مهمترین درسهاي حاصل از بررسی تجارب کشورهاي  با توجه به موارد ذکر شده در جدول فوق می

  :آموزش همگانی به شرح زیر خالصه نمودمختلف را در حوزه 
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در اغلب کشورهاي توسعه یافته ارتقاي آموزش همگانی بصورت مستمر و در بطن فعالیتهاي دیگر انجام  - 
رت ساالنه در زمانی خاص انجام شود، حال آنکه در ایران بیشتر این فعالیتها موردي بوده و یا بصو می
 شود که تاثیرگذاري کمتري دارند؛ می

گیرد، ولی در ایران بیشتر  گروههاي هدف در کشورهاي پیشرفته طیفهاي مختلف جامعه را در بر می - 
فعالیتهاي آموزشی متمرکز بر مدارس و داوطلبان است و مردم عادي کمتر در این خصوص مورد توجه 

اماتی که بصورت مقطعی انجام شده است، نظیر توزیع سی دي آمادگی در برابر زلزله بجز اقد(قرار دارند 
 ؛)که آنهم به واسطه دسترسی کم مردم به رایانه چندان نتیجه بخش نبوده است

شود که  پایداري برخی از طرحهاي آموزش همگانی چندان تضمین شده نیست و این مساله باعث می - 
  تدریج کمرنگ شود؛ اهمیت موضوع براي مخاطبان به

فاقد یکی برنامه جامع براي ارائه آموزشهاي الزم به مردم در ) در سطح ملی تا محلی(ها  اغلب رسانه - 
افتد و یا اینکه سالگرد  اي اتفاق می لرزه تنها در زمانهایی که زمین. خصوص آمادگی در مقابل زلزله هستند

شوند که آنهم به دلیل مقطعی بودن  بطه تهیه و پخش میهایی در این را برنامه ،رسد اي فرا می زلزلهوقوع 
 و عدم تهیه آن بر مبناي اصول حاکم بر آموزش همگانی چندان اثربخش نیست؛

تواند یادآور خطر زلزله  اجراي مانورها و تمرینات زلزله در کشور هر چند بعنوان یک حرکت سمبلیک می - 
زش در کنار مانور و محدود بودن زمان برگزاري آن به در هر نقطه از کشور باشد، لیکن به دلیل ضعف آمو

 ، از تاثیر محدودي برخوردار بوده است؛)آنهم تنها در مدارس کشور(یکبار در سال 
گیري در هنگام زلزله و یا  مفاد مطالب مورد نیاز براي آموزش در ایران اغلب محدود به روشهاي پناه - 

حال آنکه در کشورهاي پیشرفته . ولیه بعد از وقوع زلزله استساعت ا 72حداکثر تامین نیازهاي الزم براي 
اي، مدیریت بحران و واکنش  ها و اجزاي غیرسازه پذیري سازه آموزشهاي مرتبط با روشهاي کاهش آسیب
 .هاي آموزشی قرار دارد اضطراري و بسیاري موارد دیگر نیز در برنامه

  
  استراتژیهاي مربوط به آموزش همگانی - 4- 1- 3

توان  وجه به موارد ذکر شده فوق و نیز مطالب مندرج در گزارشات فعالیت سوم و چهارم پروژه، میبا ت
  :مهمترین راهبردهاي مربوط به آموزش همگانی در کشور را به شرح زیر فهرست نمود

سازي براي ترویج ایمنی در برابر زلزله با توجه به مسائل اعتقادي، اجتماعی، اقتصادي و  فرهنگ - 
 ؛فرهنگی

 اي کاهش ریسک و آمادگی در برابر زلزله؛هرسانی در خصوص روش پایدارسازي آموزش و اطالع - 
 پذیري مستحدثات؛ ترویج مشارکت مردمی براي کاهش آسیب - 
 ؛و جلب مشارکت مردم امکانات محلی و بومی براي توسعه آمادگیاي و  تشکالت محلهاستفاده از  - 
 ؛رسانی زمینه آموزش و اطالع هماهنگ سازي فعالیتهاي نهادهاي مختلف در - 
  .انجام مانورهاي آمادگی در برابر زلزله در سطوح مختلف بصورت هدفمند و پایدار - 



   ارزیابی مدیریت بحران در سطح محلی و ارائه راهکارهاي اجرایی پروژه 

180                                                                                     شناسی و مهندسی زلزله المللی زلزله پژوهشگاه بین      

  آموزش همگانیهاي اصالح ساختار مدیریت بحران کشور در زمینه  برنامه - 5- 1- 3
  تدوین برنامه آموزش همگانی  - 1- 5- 1- 3

چه چیزي به چه کسی و چگونه : ل اساسی ضروري استدر ارتباط با برنامه آموزش همگانی پاسخ به سه سوا
  بایستی آموزش داده شود؟

، در واقع تعیین دقیق مطالبی است که باید به مخاطب انتقال داده "بایست آموزش داده شود چه چیزي می"
موزش به چه کسی بایستی آ"پاسخ سوال دوم که . شود تا دانش فرد نسبت به موضوع در حد مورد نظر ارتقاء یابد

چگونه آموزش "پاسخ سوال سوم نیز که . نیز تعیین مخاطبین آموزش یا همان گروههاي هدف است "داده شود؟
  . در زیر به صورت مفصلتر به این سه سوال پاسخ داده شده است. تعیین کانالهاي آموزشی است "داده شود؟
  : د ازمواردي که بایستی به مخاطبین آموزش داده شود عبارتن: مفاد آموزشی

  :گردد این اقدامات خود شامل سه بخش می: رفتار صحیح براي کاهش آسیب در برابر زلزله: الف
اقدامات الزم براي آمادگی در برابر زلزله که شامل شناسایی ساختمان از نظر مقاومت در برابر زلزله،  - 

و تعیین مسئولین هر اي، تهیه طرح اضطراري براي اقدامات الزم بعد از زلزله  سازي غیرسازه مقاوم
گیري، تهیه کیف ایمنی، و انجام مانور زلزله  اقدام، شناسایی قسمتهاي مناسب از ساختمان براي پناه

  باشد؛ می
اقدامات الزم در هنگام زلزله که شامل معرفی روش صحیح واکنش در هنگام زلزله و معرفی چگونگی  - 

 باشد؛ گیري می گیري و اماکن مناسب براي پناه  پناه
آموزش خودامدادي، دگر امدادي، همکاري با گروههاي نجات، عدم استفاده : اقدامات الزم بعد از زلزله - 

  . از تلفن و وسایل نقلیه شخصی و مدیریت بحران خانواده است
اي سازه  این اقدامات شامل موارد الزم براي باال بردن مقاومت لرزه: پذیري سازه اقدامات الزم براي کاهش آسیب: ب
  .باشد هاي موجود می سازي سازه همچنین معرفی کلی روشهاي مقاومو 

گردد مخاطبین آموزش همگانی و نیمه  با بررسی اقدامات انجام یافته در سایر کشورها مالحظه می: مخاطبین آموزش 
  : اند هاي عمده زیر تقسیم شده تخصصی به گروه

  کارکنان دولت؛ - 
 نیروهاي سازمانهاي مرتبط با زلزله؛ - 
 آموزان و معلمان؛ شدان - 
 کودکان؛ - 
 داوطلبان مدیریت بحران؛ - 
 ؛ )غیر از متخصصین(افراد دست اندرکار ساخت و ساز  - 
 .، اقتصادي و فرهنگیاقشار مختلف با توجه به شرایط اجتماعی - 

 با توجه به اختالف مواد آموزشی مورد نیاز و همچنین زبان هر یک از گروههاي مخاطب الزم است: کانالهاي آموزشی
بدین منظور بایستی مباحث فنی به زبانی قابل فهم براي . محتوي آموزشی هر گروه به صورت جداگانه تهیه گردد
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محتوي آموزشی که از . سازي شده و با استفاده از کانال مناسب در اختیار آنها قرار داده شود هر یک از گروهها ساده
، عکس و تصویر، تواند در قالب مطالب نوشتاري ه شوند میطریق کانالهاي آموزشی بایستی به مخاطبین انتقال داد

  .و مواردي از این قبیل تهیه گردند آنونس، تیزر، انیمیشن، )کوتاه و بلند(فیلم آموزشی
کانالهاي آموزشی براي ارتباط با گروههاي . براي انتقال موارد فوق بایستی کانال آموزشی مناسب انتخاب گردد

واردي نظیر رادیو و تلویزیون، جراید، پوستر، بروشور، اینترنت، سمینارها و کارگاههاي تواند هر یک از م هدف می
  .آموزشی، مانور و تمرین، بیلبورد و سایر کانالهاي تبلیغاتی باشد

اي تدوین شود که در آن پاسخ به هر سه سوال فوق با توجه به  فوق الزم است برنامه توضیحاتبا توجه به 
در این  .اعی و اقتصادي سطوح محلی براي اجزاي مختلف برنامه بصورت شفاف تهیه شده باشدابعاد فرهنگی، اجتم
نظیر کیفیت و کمیت (بایست به دالیل تاثیر کم اقدامات آموزش همگانی انجام شده در کشور  برنامه همچنین می

  .شان داده شده استن) 1- 3(اي در نمودار  اجزاي اصلی چنین برنامه .نیز توجه شود) هاي آموزشی برنامه
  
  هاي مرتبط با زلزله آموزشارائه رسانی و  اطالعبهبود فرایند برنامه  - 2- 5- 1- 3

هاي  اطالعات الزم در رابطه با روشبا در ایران در حال حاضر تعداد کمی از مردم همانطور که ذکر شد، 
. اند هاي الزم را در این رابطه گذرانده زشو تعداد معدودي نیز آموآشنا هستند آمادگی و مقابله با زلزله و اثرات آن 

هاي آموزشی مرتبط با زلزله تابعی از عوامل اقتصادي،  دهد که میزان مشارکت مردم در فعالیت ها نشان می بررسی
توان در  به عنوان مثال برخی از مردم اعتقاد دارند که زلزله مشیت الهی است و نمی. باشد اجتماعی و فرهنگی می

هاي  توان خطرپذیري ناشی از زلزله را با روش اري را انجام داد، حال آنکه برخی دیگر اعتقاد دارند که میمقابل آن ک
تواند گام موثري در  ترتیب اصالح باورهاي مردمی با توجه به تقدیرگرایی اغلب مردم می بدین. مختلف کاهش داد

رسانی و  تا الزم است در فرایند اطالعدر این راس. محسوب شودپذیري  و کاهش آسیبوضعیت موجود بهبود 
آموزش از افراد معتمد محلی، روحانیون و سایر اقشار جامعه که مقبولیت بیشتري در بین مردم محالت و روستاها 

توان به منظور ترویج  همچنین مکانهایی مثل هیئتهاي مذهبی، مساجد و اماکن دیگر را می. استفاده شود ،دارند
  .جه قرار دادمورد تو یفرهنگ ایمن

است که در میزان مشارکت مردم رسانی و آموزش  و اقتصادي در اطالعنکته دیگر توجه به مسائل اجتماعی 
ها استحکام  جنوبی شهر تهران معموالً ساختمانبرخی محالت در بعنوان مثال . موثر استبراي کاهش ریسک 
. باشند نیز از درآمد متوسط تا کم برخوردار میساکنان این مناطق . دارندشهر هاي شمالی  کمتري نسبت به بخش

بیشتر مطالعات نشان داده است که در این مناطق تمایل مردم به تشکیل واحدهاي همسایگی و خودامدادي بسیار 
در مناطق مرکزي . اند بسیار موفق بودهنیز هاي برگزار شده در این رابطه  است و کارگاهاز مناطق شمالی شهر بوده 

ها کمی بهتر است و بافت اقتصادي و فرهنگی شهر نیز بیشتر در این بخش ایجاد شده است  ساختمان شهر وضعیت
ریزي خاصی براي این وضعیت نیاز به برنامه. باشد ها جمعیت روز بیشتر از شب می به همین علت در این قسمت

ید نیز به واسطه برخورداري از بافت در مناطق شمالی و نیز توسعه یافته جد. هاي موفق آموزشی دارد انجام فعالیت
  . هاي خاصی نظیر برگزاري مانورهاي مردمی را در نظر گرفت توان روش شهري بهتر و وجود فضاهاي باز فراوان، می
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و سایر نهادهاي ذیربط  هاافزایش اطالعات و آگاهی کارکنان شهرداریالزم است نحوه همچنین برنامه در این 
 .دوبینی ش هاي تخصصی پیش هاي آموزشی، برگزاري مانورها و کارگاه اجراي برنامه در خصوص مدیریت بحران با
نیز بایستی ... هاي فعال در امر حمل و نقل، مخابرات، برق، گاز، آب و  ها و شرکت همچنین کارکنان سازمان

ستادهاي ا همکاري این کار ب. هاي آموزشی مرتبط با تخصص خود را براي آمادگی در زمان بحران طی نمایند دوره
در سطوح مدارس نیز الزم است دانش . ، هالل احمر و سازمان آتش نشانی میسر خواهد بودهاشهرداریبحران، 

البته در این راستا اقداماتی توسط وزارت . هاي مقابله با آن آشنا شوند آموزان با خطرات ناشی از زلزله و روش
هاي مرتبط  کارکنان سایر نهادها و سازمان. باشد در دست انجام میهاي ذیربط  آموزش و پرورش با همکاري سازمان
هاي الزم را جهت انجام واکنش اضطراري فرا  بهداشتی نیز الزم است آموزش –با مدیریت بحران واحدهاي درمانی

جامعه  توانند از طریق صدا و سیما و نیز نشریات و کتب آموزشی در اختیار اقشار مختلفها می این آموزش .گیرند
 .ها و سمینارها در سطوح عمومی تا تخصصی ارائه گردد هاي عملی نیز در قالب مانورها، کارگاه قرار گیرند و برنامه

  .اي ارائه شده است توضیحات مختصري در خصوص اجزاي چنین برنامه) 2- 3(در نمودار 
  

  سازي امور مرتبط با آموزش همگانی هماهنگبرنامه  - 3- 5- 1- 3
، برخی از اقدامات انجام شده در ایران براي بهبود آگاهی عمومی در برابر زلزله در سالهاي بلقسمتهاي قدر 

هاي هر یکی از ارکان مرتبط با مسئولیتتوان  میبراساس توضیحات ارائه شده دراین بخشها، . ه استگذشته ارائه شد
  :بندي نمود این موضوع را به شرح زیر دسته

با توجه به وظایفی که سازمانهاي مشابه در  :ستادهاي حوادث استانی سازمان مدیریت بحران و - الف
، این سازمان به عنوان مرجع اصلی مدیریت بحران در )در آمریکا FEMAمانند (دهند کشورهاي دیگر انجام می

جدید و هاي آموزشی در پیش رو دارد که با توجه به تغییر ساختار آل کشور، هنوز راهی طوالنی در رسیدن به ایده
سازمان . امکانات و اختیاراتی که قانون در اختیار آن قرار داده است رسیدن به این اهداف دور از انتظار نیست

همچنین . هاي پژوهشی مربوطه قدمهایی برداشته استرتباط با پشتیبانی مالی از پروژهمدیریت بحران تاکنون در ا
مانور زلزله برگزاري در ارتباط با تولید و تکثیر مواد آموزشی و  هاي زیادي از سازمانهاي مختلف مخصوصاً پشتیبانی

گردد این  اما هنوز چارچوب تعریف شده و منظمی در این ارتباط ندارد که این امر موجب می. انجام داده است
  .فعالیتها همواره با مشکالت تامین اعتبار روبرو گردند

 ،فرهنگ ایمنی يی مالی از سایر سازمانها در ارتباط با ارتقاعالوه بر پشتیبانبایست  همچنین میاین سازمان  
عالوه همچنین . مایدن خود با استفاده از متخصصین اقدام به تولید دستورالعملهاي متفاوت براي مخاطبین مختلف

بر انتشار دستورالعمل، فراهم آوردن امکانات الزم براي تهیه و پخش فیلمهاي آموزشی و تشکیل سایت آموزشی 
، برگزاري و یا پشتیبانی کارگاهها و سمینارهاي )شامل بخشهاي مختلف براي آموزش اقشار مختلف مردم( اینترنتی

مهمترین وظایف این در کل  .هاي این سازمان گنجانده شود تواند در برنامه عمومی و تخصصی مرتبط نیز می
  : تستادهاي وابسته در زمینه آموزش همگانی به قرار زیر اس سازمان و

 مدیریت و هدایت فعالیتهاي آموزش همگانی و هماهنگ سازي این امور در سطوح ملی تا محلی؛ - 
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  سفارش کار و پشتیبانی مالی مراکزي که در این زمینه فعالیت دارند؛ - 
تهیه و اجراي طرحهایی براي انتشار دستورالعملهاي الزم براي گروههاي مخاطب مختلف با استفاده از  - 

 ؛)FEMAیه انتشارات شب(متخصصین مجرب 
 با مشارکت سایر ارگانها بخصوص صدا و سیما؛) کوتاه و بلند(تهیه و پخش فیلمهاي آموزشی  - 
 همکاري اجرایی و پشتیبانی مالی در اجراي مانور در سطح شهرها و مدارس؛ - 
 ؛رسانی همگانی اطالع تشکیل سایت اینترنتی - 
 .و تخصصی مرتبط برگزاري و یا پشتیبانی کارگاهها و سمینارهاي عمومی - 
هاي مختلف، آموزش و  سازي در زمینه یکی از مهمترین ارکان آموزش و فرهنگ: وزارت آموزش و پرورش - ب

آموز، کادر اداري و معلم بزرگترین نهاد آموزشی ایران  میلیون دانش 20 آموزش و پرورش با حدود. پرورش است
این وزارتخانه در ارتباط با ارتقاي فرهنگ  .شود یگردد که حدود یک سوم جمعیت کشور را شامل م محسوب می

گنجاندن مطالب آموزشی در کتب درسی، برگزاري مانور سراسري در . ایمنی در کشور گامهاي خوبی برداشته است
هاي آموزشی و نمایشگاههاي مرتبط از جمله فعالیتهاي بسیار  مدارس، برگزاري مانور در ادارات و برگزاري دوره

تر بوده است که از  ها ضعیف البته عملکرد آموزش و پرورش در برخی زمینه. گردند تگاه محسوب میمفید این دس
هاي ایمنی و عدم انجام  توان به عدم تهیه دستورالعملهاي ایمنی و مدیریت بحران، عدم تشکیل کمیته آن جمله می

نسبت به تشکیل سایتی ویژه با ارتخانه وزهمچنین شایسته است این . اي در مدارس اشاره نمود سازي غیرسازه ایمن
با توجه به . آموزان در برابر حوادث مختلف از جمله زلزله اقدام نماید محتواي مناسب براي آموزش ایمنی دانش

  :آن قابل تعریف است، وظائف زیر براي این وزارتخانه جایگاه
 ؛با شرایط بومیبا ارائه آموزشهاي متناسب  برگزاري مانور مدارستداوم و نوآوري در  - 
 ؛و اجراي آن همکاري در تهیه دستورالعمل ایمنی در مدارس - 
 ؛ و معلمان برگزاري کارگاههاي آموزشی ویژه مربیان - 
 تهیه طرح مدیریت بحران در مدارس با همکاري سازمانهاي ذیربط؛و هاي ایمنی  تشکیل کمیته - 
 ؛آني ا غیرسازهاجزاي و مدارس سازي  ایمن - 
 .ی در کتب درسینجاندن مطالب آموزشگ - 
اي در آموزش مردم گردد، این دستگاه نقش ویژه از آنجاییکه مدیریت شهري به شهرداریها برمی :شهرداریها - ج

در بخش قبل به عنوان نمونه به شهرداري توکیو اشاره شد و وسعت کار این شهرداري در انجام . برعهده دارد
در ایران شهرداریها، . ي آمادگی مردم در برابر زلزله اشاره گردیدمانورهاي شهري و تهیه و توزیع موارد آموزشی برا

توانند نقش زیادي در ارتقاء فرهنگ  می... مخصوصاً شهرداري شهرهاي بزرگی چون تهران، تبریز، مشهد، شیراز و 
  :توان به موارد زیر اشاره نمود می اقداماتاز جمله این  .ایمنی داشته باشند

نظیر ستاد مدیریت بحران شهر تهران (ن براي اجراي مانور در شهرهاي بزرگ تشکیل نهادي از متخصصی - 
 ؛)که در شهرداري تهران مستقر است

 و غیره در سطح شهر؛ CDتهیه یا تولید و توزیع مواد آموزشی مانند بروشور، کتاب،  - 
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نامه زلزله،  اطالعات علمی زلزله، لغتمشتمل بر و کودکان  یتشکیل سایت اینترنتی شامل بخشهاي عموم - 
 یرهاي کمیک و جذاب همراه باشند؛با انیمیشن و تصوهمراه  ..وگیري،  بازي و سرگرمی، روشهاي پناه

 ؛هاي نمایشی و یا برگزاري نمایشگاه در سطح پارکها انجام برنامه - 
 ؛نصب بیلبوردهاي آموزشی در سطح شهر، اتوبوسها، مترو و غیره - 
 .سیماي محلینمایش فیلمهاي آموزشی در مراکز صدا و  - 
یکی از اهداف جمعیت هالل احمر آموزش عموم مردم به منظور  :جمعیت هالل احمر جمهوري اسالمی - د

در . باشد تعمیم و توسعه فرهنگ ایمنی و درك خطر در شرایط بحرانی و ارتقاء فرهنگ خود امدادي در جامعه می
  :ادتوان در قالب اهداف این جمعیت قرار د نتیجه موارد زیر را می

 ؛انتشار بروشور، پوستر، و جزوات آموزشی - 
 هدف؛برگزاري کارگاههاي آموزشی براي گروههاي مختلف  - 
 ی آموزش و اطالع رسانی؛تشکیل سایت اینترنت - 
 گسترش حجم فعالیتها با توجه به حضور این جمعیت در سراسر کشور؛ - 
  .تربیت مربیان - 
هدف اصلی پژوهشگاه پژوهش، فناوري، آموزش و  :شناسی و مهندسی زلزله المللی زلزله پژوهشگاه بین - ه

شناسی، مهندسی زلزله، بحرانهاي ناشی از  هاي مرتبط با زلزله اي در کلیه زمینه ارائه خدمات مهندسی و مشاوره
زلزله، ارائه پیشنهادها و راهکارهاي عملی، کمک به اجراي آنها براي کاهش خطرپذیري و گسترش فرهنگ ایمنی 

توسط این در حوزه آموزش همگانی تواند  بر این اساس موارد زیر می .باشد در کشور و منطقه می در برابر زلزله
  :پژوهشگاه انجام گیرد

 ؛سازي مفاهیم علمی در ارتباط با ارتقاء فرهنگ ایمنی تغذیه علمی سایر ارگانها و ساده - 
 ؛ همکاري در اجراي مانور، تمرین و کارگاههاي آموزشی - 
 ؛انتشار کتب آموزشی - 
ارتقاي کیفیت سایت اینترنتی در بخش آموزش همگانی به نحوي که استفاده از آن براي کلیه مردم ساده  - 

 و جذاب باشد؛
 ؛)ایمنی در خانه، مدارس، ادارات و غیره( هاي مختلفهمکاري در تهیه دستورالعمل - 
 .افزایش سطح خدمات علمی به جامعه علمی وآوري مطالب به روز - 
هاي مرتبط با مدیریت بحران و مطالعات  رشتهر از دانشگاهها در اینجا، دانشگاههایی است که منظو: دانشگاهها - و

  :باشد توانند انجام دهند به شرح زیر می اقداماتی که دانشگاهها می. دارندسوانح طبیعی را 
 ؛همکاري علمی با سازمانهاي ذیریط جهت تهیه محتوي آموزشی - 
 ؛)nehrpد مانن( تعریف طرحهاي بزرگ کاهش خطر - 
هاي مختلف از جمله بررسی کارایی آموزشهاي داده  هاي کارشناسی ارشد و دکتري در زمینه تعریف پروژه - 

 .و غیره زلزله، یافتن روشهاي بهینه در ارتباط با آموزش همگانی شده در رفتار مردم پس از
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نمایند، اما از نظر عملیاتی  ت میفعالیوزارت کشور این مراکز در حال حاضر زیر نظر  :نشانی سازمانهاي آتش - ز
توانند  می ،با توجه به نقشی که این دستگاهها در زمان وقوع بحران دارند. گردند سازمانی مستقل محسوب می

زمانها قابل از جمله فعالیتهایی که براي این سا. فعالیتهاي موثري در ارتقا فرهنگ ایمنی در جامعه داشته باشند
انتشار جزوات، بروشور و هاي آموزشی تئوري و عملی،  کیل سایت اینترنتی، برگزاري دورهتصور است عبارتند از تش

  .آموزشهاي حضوريو انجام  پوستر با همکاري سایر سازمانها
دلیل در دسترس بودن و استفاده از آن توسط اکثر قریب به اتفاق مردم بهترین به صدا و سیما  :ها رسانه - ح 

. کننده در ارتقا فرهنگ ایمنی داشته باشد نقشی تعیینبایست  میلذا این سازمان . رددگ کانال آموزشی محسوب می
ریزي براي پخش  هاي پخش شده و عدم برنامه رسد، حجم کم برنامه اي که ذکر آن ضروري به نظر می اما نکته

تبط را به سطح قابل قبولی چنانچه این رسانه بتواند حجم و کیفیت فعالیتهاي مر. ها بوده است منظم اینگونه برنامه
از جمله فعالیتهایی که این سازمان در . برساند، بدون شک گامی اساسی در ارتقا فرهنگ ایمنی برداشته شده است

  :  تواند انجام دهد عبارتند از این ارتباط می
 ؛ها و فیلمهاي آموزشی با همکاري فنی و مالی سازمانهاي ذیربط تولید برنامه - 
 ؛گفتگو محور براي ارتقاء فرهنگ ایمنی هاي ساخت برنامه - 
 ؛پوشش خبري کامل وقایع مربوط به آموزش همگانی زلزله مانند مانورها، روز ایمنی در برابر زلزله و غیره - 
 .مرتبط با زلزله تهیه، دوبالژ و پخش فیلمهاي آموزشی خارجی - 

  .ی مهم ایفا نماینداین ارتباط نقشتوانند در  جراید نیز با چاپ مقاالت و مطالب آموزشی می
بسیاري از موارد مراکز  با توجه به آزادي عمل و عدم وجود قوانین و بوروکراسی اداري، در :دولتیمراکز غیر - ط

البته تعداد . توانند نیاز به افزایش آگاهی مردم را پوشش دهند دولتی می زتر و سریعتر از مراک غیردولتی بسیار ساده
اي آماده گردد که اینگونه مراکز  سه با سایر کشورها بسیار کم است و بهتر است زمینهاین مراکز در ایران در مقای

اقدامات زیر د نتوان میاین نهادها  .دبتوانند به راحتی فعالیت کرده و در جهت افزایش سطح آگاهی مردم قدم بردارن
  : را به انجام برسانند

ها، تهیه و پخش فیلمهاي آموزشی در  رها، سخنرانیهاي آموزشی مانند سمینا ریزي و اجراي برنامه برنامه - 
 ؛مجامع عمومی و غیره

 م در اجراي کارهاي مدیریت بحران؛حضور در مناطق زلزله زده و کمک به مرد - 
 تشکیل سایت اینترنتی؛ - 
 ؛برگزاري کارگاههاي آموزشی - 
 .انتشار جزوات آموزشی - 

هماهنگ سازي این فعالیتها در قالب یک برنامه  اي براي با توجه به تنوع فعالیتهاي فوق، الزم است برنامه
اي در  اجزاي چنین برنامه. جامع تهیه و اجرا گردد تا امکان استفاده بهینه از همه ظرفیتهاي موجود فراهم شود

 .نشان داده شده است) 3- 3(نمودار 
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  برابر سوانحگسترش مانورهاي آمادگی همگانی در هاي سوانح طبیعی و  توسعه موزهبرنامه  - 4- 5- 1- 3
توانند در زمینه ارتقاي فرهنگ  با توجه به اینکه این مکانها می. در کشور موزه زلزله وجود نداردحال حاضر در 

هایی  ایمنی در برابر زلزله و آموزش مردم نقش کلیدي ایفا نمایند، لذا الزم است نسبت به ایجاد چنین مجموعه
ها بعنوان موزه زلزله انتخاب  دیده از زلزله هایی از مکانهاي آسیبالبته معموال بخش. اقدامات الزم صورت گیرد

توان  معهذا می. دیده از زلزله فراهم نیست گردد که درحال حاضر چنین امکان با توجه به بازسازي مناطق آسیب می
احداث موزه سازي اتفاقات ایجاد شده در زلزله بم، نسبت به  و شبیه) بخصوص ژاپن(با استفاده از تجارب جهانی 

  .زلزله اقدام نمود
در برابر زلزله مانورهاي آموزش همگانی . در خصوص مانور زلزله نیز الزم است فعالیتها موجود تقویت شوند

برگزاري این مانورها هر چند که . گردند کشور برگزار میسراسر در مدارس ) همه ساله در هشتم آذر(بصورت منظم 
تاکنون نتوانسته است ن کگردد، لی محسوب میو نوین قدامی منحصر به فرد ا ،در سطح منطقه و حتی در جهان

برخی . موضوع کاهش ریسک زلزله که از اهداف اصلی اجراي این مانورها بوده است را بصورت مناسبی پوشش دهد
  :باشند به شرح زیر میدر این راستا قابل طرح است، مشکالتی که از 

چندان موضوع را به واسطه نحوه اجراي این مانورها، که باشند  وزان میآم گروههاي هدف این مانورها دانش - 
آموزان تمایل بیشتري براي شرکت در  این درحالیست که در اغلب موارد اولیاي دانش. گیرند جدي نمی

ها  دهجا دارد چنین مانورهایی براي مردم عادي و خانوالذا . هاي الزم را دارند این مانورها و کسب آمادگی
  .ریزي و اجرا شوند توانند در سطوح ملی تا محلی برنامه این چنین مانورهایی می. شته شوندز به اجرا گذانی

تقریبا یکنواخت است و تغییرات زیادي در برنامه ساالنه آن مشاهده  ي مدارسي مانورهابرگزارروند  - 
و موضوع  کنند ورها کسب نمیآموزان در تکرار این مان دانشنیز آموزشهاي خاصی را ترتیب  بدین. شود نمی

 ؛ماند کاهش ریسک و اهمیت مشارکت مردم براي آن در این مانورها اغلب مغفول می
برگزاري مانورها ندارند و لذا انجام این اصلی اطالعات چندانی را از اهداف اغلب مربیان و معلمان نیز  - 

سازي ایمنی در برابر  ن امر با فرهنگگیري در مکانهاي امن شده است که ای پناهتمرین مانورها محدود به 
 .مغایرت داردبعنوان هدف اصلی طرح، زلزله 
و مهم براي یک حرکت سمبلیک در مدارس توان برگزاري مانور آمادگی در برابر زلزله را  ترتیب می بدین

ایی را تدوین ه برنامهآن جهت دستیابی به اهداف طرح، بایست براي بهبود  یادآوري خطر زلزله برشمرد، لیکن می
  :تواند مشتمل بر مسائلی نظیر موارد زیر باشد اي می چنین برنامه. نمود

آموزان و اصالح باورهاي  بررسی اثربخشی اقدامات انجام شده در مانورهاي مدارس در بهبود رفتار دانش •
 آنان در امکان کاهش ریسک زلزله؛

  به گروههاي مختلف هدف؛موزشهاي مرتبط و آزلزله  هايبا انجام مانورقابل انتقال  مفاهیمبررسی  •
 شرایط بومی نقاط مختلف؛توجه به با  مختلف براي گروههاي مختلف هدفمانورهاي ریزي اجراي  برنامه •
 .ها مبتنی بر بازخوردها تنوع فرهنگی و اجتماعی و اصالح برنامه باوت درنقاط مختلف هاي پایلاجراي طرح •

 .یت در اجراي چنین طرحی نشان داده شده استهاي حائز اهم مولفه) 4- 3(در نمودار 
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  ین برنامه آموزش همگانیتدو): 1- 3(نمودار 

 

 مخاطبین آموزش وو شناسایی  آموزشی مطالبارتقاي دانش عمومی از فرهنگ ایمنی در برابر زلزله با تدوین  اهداف
 نالهاي آموزشی اک

مدارس، ، سازمان بهزیستی، ...)و صدا و سیما، مطبوعات، (ها  سانهرمشاوران ذیصالح با همکاري مراکز تحقیقاتی و  نهاد اجرایی
  ، سازمانهاي مردم نهادهیئتهاي مذهبی

و بودجه ساالنه براي اجرا و اجراي طرح در یک منطقه بصورت پایلوت میلیون تومان براي تدوین برنامه  240 هزینه تقریبی 
 متناسب با حجم گروههاي هدف

اغلب . برنامه جامعی براي بهبود آموزش همگانی در زمینه آمادگی در برابر زلزله وجود نداردحاضر در حال  وضعیت موجود 
نیز توجه کافی به این مقوله ندارند و تنها در مناسبتهاي  )صدا و سیما و مطبوعاتنظیر (نهادهاي مرتبط با مردم 

در  ه تاثیر محدودي بر ارتقاي دانش عمومی کنند ک خاص اقدام به پخش و نشر اخبار و گزارشاتی در این رابطه می
 .دارداین زمینه 

 ماه براي تدوین برنامه  18 طول دوره 
کاهش ریسک زلزله بدون مشارکت مردم میسر نیست و در این رابطه آموزش نحوه آمادگی در برابر زلزله از  توجیه فنی

که در آن به ابعاد فرهنگی، اجتماعی موزش همگانی هاي آ برنامه تدوین ترتیب  بدین. اي برخوردار است اهمیت ویژه
از (شود که  اقدامات آموزش همگانی در کشور  موجب می ،توجه شده باشدگروههاي مختلف جامعه و اقتصادي 

 .اثربخشی بیشتري داشته باشد )هاي آموزشی نظر کیفیت و کمیت برنامه
  المللی تجارب داخلی و بین  - ورودي پروژه

 صالح و اعتبارت الزم مشاوران ذی -
 در برابر زلزله هابراي کاهش آسیببرنامه بهبود آگاهی عمومی  -  خروجی  پروژه

 متناسب با گروههاي هدف آموزشی يروشها - 
  شناسایی گروههاي هدف منطبق با شرایط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي -  اجزاء پروژه

  بررسی مشکالت موجود در نظام آموزش همگانی  - 
  شناخت روشها و کانالهاي آموزشی باتوجه به شرایط بومی و ین مطالب آموزشی براي گروههاي مختلف هدفتدو - 
  انجام طرح بصورت پایلوت  - 
 ارزیابی موفقیت طرح با انجام مانورها وتمرینات مرتبط - 

، وزارت )و آموزش مدارس آموزش همگانی، آموزش صدا و سیما هاي کارگروه(سازمان مدیریت بحران کشور  نظارت و ارزیابی
فرهنگ و ارشاد اسالمی، وزارت آموزش و پرورش، هالل احمر، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی 

 زلزله 
ها و مراکز مرتبط با گروههاي  منوط به تامین اعتبارات الزم و برقراري امکان تعامل مناسب با رسانهاستمرار پروژه  استمرار پروژه

 .شدبا هدف می
  شش ماهه سوم  شش ماهه دوم  شش ماهه اول  زمان/اجزا  جدول زمانبندي طرح 

شناسایی گروههاي هدف منطبق با شرایط فرهنگی، 
  اجتماعی و اقتصادي

      

        بررسی مشکالت موجود در نظام آموزش همگانی
تدوین مطالب آموزشی براي گروههاي مختلف هدف 

  وشناخت روشها و کانالهاي 
      

        نجام طرح بصورت پایلوتا
        ارزیابی موفقیت طرح با انجام مانورها وتمرینات مرتبط   
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  هاي مرتبط با زلزله رسانی و ارائه آموزش برنامه بهبود فرایند اطالع): 2- 3(نمودار 

فرهنگی، تخصصی متناسب با مشخصات  رسانی و آموزش عمومی و نیمه شناخت راهکارهاي مناسب اطالع اهداف
 گروههاي هدف جتماعی و اقتصادي ا

 ، مدارس، مراکز درمانی، سازمانهاي مردم نهادمعاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد، شهرداریهامراکز تحقیقاتی،  نهاد اجرایی
 میلیون تومان 180 هزینه تقریبی 

اي اقشار مختلف جامعه برگزار در حال حاضر آموزش همگانی براي آمادگی در برابر زلزله بصورت کالسیک بر وضعیت موجود 
در همین . اي براي ترغیب گروههاي مختلف جامعه براي مشارکت در این طرحها وجود ندارد شود و برنامه ویژه می

شود و لذا دامنه  راستا توجهی نیز به مسائل اعتقادي مردم و سایر شرایط فرهنگی و اجتماعی جوامع مبذول نمی
همچنین گروههاي خاص جامعه نظیر کارکنان  .باشد ها نسبتا محدود می نامهحضور مخاطبان در اجراي این بر

شهرداریها، مسئوالن مدارس و مراکز درمانی نیز از اطالعات کمی در زمینه آمادگی در برابر زلزله برخوردارند و 
 .توانند مروج فرهنگ ایمنی در جامعه باشند نمی

 براي گروههاي مختلف هدفماه براي تدوین برنامه مناسب  15 طول دوره 
تابعی از شرایط بومی و مسائل اجتماعی و فرهنگی جوامع و نیمه تخصصی میزان موفقیت آموزشهاي همگانی  توجیه فنی

طریق افراد معتمد محلی، روحانیون و امکان کاهش ریسک زلزله از اصالح باورهاي مردمی از بعنوان مثال . است
تاثیر زیادي در بهبود وضعیت شتري در بین مردم محالت و روستاها دارند، سایر اقشار جامعه که مقبولیت بی

بایست با مباحث مرتبط با آمادگی در برابر زلزله و اهمیت ارتقاي آگاهی  همچنین مسئوالن محلی می. موجود دارد
 .مردمی آشنا شوند تا بتوانند در ترویج فرهنگ ایمنی در برابر زلزله نقش الزم را ایفا نمایند

  در جامعه هدف اطالعات مرتبط با گروههاي مختلف اجتماعی - ورودي پروژه
 نیروهاي خبره و اعتبارات الزم -

  منطبق با گروههاي هدفدانش همگانی آمادگی و مقابله با اثرات زلزله الگوهاي الزم براي ترویج  -  خروجی  پروژه
 نی در برابر زلزله هاي الزم براي مراکز مرتبط با ترویج فرهنگ ایم برنامه - 
 بهبود آمادگی در برابر زلزله جامعه براي  سازي در ظرفیت - 

  اصالح باورهاي اجتماعی در خصوص سوانح طبیعی  در رابطه بابررسی تجارب جهانی  - اجزاء پروژه
بررسی شرایط اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی مردم در نقاط مختلف کشور و تعیین روشهاي نفوذ بر آنها  -
  ا استفاده از ظرفیتهاي محلیب
  شناخت آموزشهاي الزم براي مسئوالن محلی براي ترویج فرهنگ ایمنی در برابر زلزله -
و انجام آن در یک  تدوین برنامه ارتقاي آمادگی مردم و مسئوالن محلی با توجه به نتایج اقدامات فوق -

 منطقه پایلوت
وزارت آموزش و ریزي و نظارت راهبردي،  معاونت برنامهن شهرداریها و دهداریها، سازماازمان مدیریت بحران، س نظارت و ارزیابی

 ، معاونت سالمت وزارت بهداشتپرورش
منوط به متقاعد نمودن گروههاي هدف در خصوص اهمیت کار و نیز جلب منابع محلی براي توسعه برنامه استمرار پروژه  استمرار پروژه

 . در سطح محالت می باشد
  ماهه سوم 5  ماهه دوم 5  ماهه اول  5  زمان/اجزا  مانبندي طرح جدول ز

        بررسی تجارب جهانی در رابطه با اصالح باورهاي اجتماعی 
بررسی شرایط اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی مردم در نقاط 

  مختلف کشور  و تعیین روشهاي نفوذ بر آنها
      

        شناخت آموزشهاي الزم براي مسئوالن محلی 
تدوین برنامه ارتقاي آمادگی مردم و مسئوالن محلی با توجه به 

  و انجام آن در یک منطقه پایلوت نتایج اقدامات فوق
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  سازي امور مرتبط با آموزش همگانی برنامه هماهنگ): 3- 3(نمودار 

چوب وظایف تدوین وتبیین منظم وسیستماتیک چارجلوگیري از انجام فعالیتهاي موازي و ناهماهنگ با  اهداف
 سازمانهاي مرتبط با آموزش همگانی

ستادهاي حوادث، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، هالل احمر، سازمانهاي مردم نهاد، شهرداریها و  نهاد اجرایی
 نهادهاي تابعه

 میلیون تومان 90 هزینه تقریبی 
آمادگی در برابر زلزله فعالیت دارند که اقدامات  در حال حاضر نهادهاي مختلفی در زمینه آموزش همگانی و وضعیت موجود 

اي از اطالعات پراکنده بصورت موردي در اختیار برخی  در نتیجه مجموعهآنها اغلب هماهنگ نیست و 
گیرد که به واسطه عدم پایداري این فعالیتها، اغلب بعد از مدتی از ذهنها خارج  گرووهاي هدف قرار می

 .شود می
 ماه 9 طول دوره 
سازمانهاي متولی امر آموزش همگانی عالوه بر ممانعت از موازي کاري فعالیت ایجاد چارچوب مشخص براي  توجیه فنی

ترتیب  بدین. گردد میشدن فعالیتهاي آموزشی در بستري مناسب  رسانی، موجب هماهنگ در امر اطالع
 .گردد امکان استفاده بهینه از منابع و نیروهاي موجود فراهم می

  مقررات موجود در زمینه نقش سازمانهاي مختلف در آموزش همگانیقوانین و  - ي پروژهورود
  اطالعات سازمانهاي متولی امر آموزش همگانی -
  اطالعات مربوط به جامعه هدف  -
 اطالعات مربوط به امکانات و تجهیزات مورد نیاز  -

 هاي متولی آموزش همگانی بوط به سازماني اجرایی قوانین مرها نامه شرح وظایف و آیین -  خروجی  پروژه
 هاي علمی، تخصصی و اجرایی دائمی مرتبط با امر آموزش همگانی ایجاد کارگروه - 
  نهادینه شدن امر آموزش همگانی به عنوان یک اصل قانونمند در جامعه  - 

با اقدامات اثربخشی انی و شرح وظایف سازمانهاي متولی آموزش همگشناخت قوانین و مقررات موجود و  -  اجزاء پروژه
  گذشته تجاربتوجه به 

  بررسی تجارب جهانی در خصوص تدوین ضوابط و مقررات آموزش همگانی و مسئولیتها در این حوزه - 
اصالح قوانین و مقررات موجود و تعیین شرح وظایف براي دستگاههاي ذیربط و بررسی بازخوردهاي  - 

 ناشی از اجراي طرح 
 با مشارکت کارگروه آموزش همگانی، معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبرديازمان مدیریت بحران س نظارت و ارزیابی
برنامه نیازمند بازتعریف ضوابط منطبق با شرایط واقعی کار و اصالح تعامل دستگاهها با یکدیگر استمرار  استمرار پروژه

 باشد می
  ماهه سوم 3  ماهه دوم 3  ماهه اول 3  زمان/اجزا  جدول زمانبندي طرح 

شناخت قوانین و مقررات موجود و شرح وظایف 
سازمانهاي متولی آموزش همگانی و اثربخشی اقدامات با 

  توجه به تجارب گذشته

   
  

  

بررسی تجارب جهانی در خصوص تدوین ضوابط و 
  مقررات آموزش همگانی و مسئولیتها در این حوزه

      

رح وظایف اصالح قوانین و مقررات موجود و تعیین ش
براي دستگاههاي ذیربط و بررسی بازخوردهاي ناشی از 

  اجراي طرح 
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  بهبود کیفیت و گسترش مانورهاي آمادگی همگانی در برابر سوانحایجاد موزه زلزله و برنامه ): 4- 3(نمودار 

   اقدامات آموزش همگانی بهبود اثربخشی  -  اهداف
 تلف جامعه توسعه آموزشهاي مرتبط در میان گروههاي مخ - 

ستادهاي حوادث، وزارت آموزش و پرورش، وزارت شناسی و مهندسی زلزله،  المللی زلزله پژوهشگاه بین نهاد اجرایی
 دهداریهاعلوم، هالل احمر، سازمانهاي مردم نهاد، شهرداریها و 

در مانور تدوین طرح و اجرا  براي میلیون تومان 120میلیون تومان براي ساخت و تجهیز موزه زلزله و 650 هزینه تقریبی 
 یک منطقه پایلوت

در نیز تنها یکبار مدارس  درمانور آمادگی در برابر زلزله . در کشور موزه زلزله وجود ندارددر حال حاضر  وضعیت موجود 
و برخی موارد کلی دیگر به در موقع زلزله گیري  روشهاي پناهدر آن شود و  هشتم آذر هر سال برگزار می

 . گردد و تمرین میشده وزان آموزش داده آم دانش
 براي تدوین طرح بهبود مانور ماه 12اخت موزه زلزله و سسال براي  3 طول دوره 
منظور الزم  بدین. گسترش فرهنگ ایمنی در برابر زلزله نیازمند در نظر گرفتن اقشار مختلف جامعه است توجیه فنی

معه با توجه به شرایط اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي آنها هایی براي آموزش آحاد مختلف جا است برنامه
 . اي با برگزاري مانورها و تمریناتی ارزیابی شود تدوین شود و به اجرا گذاشته شود و بازخورد آن بصورت دوره

  همگانی هايآموزشمربوط به اقدامات انجام شده در زمینه مانورها و اطالعات  - ورودي پروژه
  هدف شرایط اقتصادي و اجتماعی گروههاي ه اطالعات مربوط ب -
 تجارب مرتبط جهانی  -

و مانورهاي آمادگی براي اقشار مختلف جامعه ضوابط، دستورالعملها و محتواي علمی الزم براي توسعه  خروجی  پروژه
  تاسیس موزه سوانح

در قسمت ( اجزاء پروژه
 )بهبود برنامه مانورها

ي آموزان و اصالح باورها شده در مانورهاي مدارس در بهبود رفتار دانشبررسی اثربخشی اقدامات انجام  - 
  آنان در امکان کاهش ریسک زلزله

به گروههاي مختلف هدف توان با انجام مانورهاي زلزله و آموزشهاي مرتبط  بررسی مفاهیمی که می - 
  منتقل نمود

هدف با در نظر گرفتن شرایط بومی و مختلف براي گروههاي مختلف ریزي تمرینات  محتوا و برنامهتدوین  - 
  نقاط مختلف کشور اجتماعی

اجراي طرح بصورت پایلوت در نقاط مختلف کشور که از تنوع فرهنگی و اجتماعی برخوردارند و اصالح  - 
  ها مبتنی بر بازخوردها برنامه

 امه ریزي و نظارت راهبرديبا مشارکت کارگروه آموزش همگانی، معاونت برنازمان مدیریت بحران س نظارت و ارزیابی
برنامه نیازمند بازتعریف ضوابط منطبق با شرایط واقعی کار و اصالح تعامل دستگاهها با یکدیگر استمرار  استمرار پروژه

 باشد می
  ماهه سوم 4  ماهه دوم 4  ماهه اول 4  زمان/اجزا  جدول زمانبندي طرح 

رس بررسی اثربخشی اقدامات انجام شده در مانورهاي مدا
  ي آنان آموزان و اصالح باورها در بهبود رفتار دانش

   
  

  

توان با انجام مانورهاي زلزله و  بررسی مفاهیمی که می
  به گروههاي مختلف هدف منتقل نمودآموزشهاي مرتبط 

      

مختلف براي ریزي تمرینات  محتوا و برنامهتدوین 
  گروههاي مختلف هدف با در نظر گرفتن شرایط بومی 

      

        اجراي طرح بصورت پایلوت در نقاط مختلف کشور
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  ها اي برپایه توسعه اقدامات مردم محوردر محلهمدیریت بحران و کاهش خطرپذیري لرزه - 2- 3
با کاهش اثرات سوانح طبیعی نظیر  هاي فنی و مهندسی در رابطه علیرغم توسعه دانش و تکنولوژي در زمینه

پذیري شهرها در اغلب کشورهاي لرزه خیز دنیا به دالیل مختلفی نظیر وجود بافتهاي شهري قدیمی و  زلزله، آسیب
مطرح یکی از دالیلی که در این رابطه . باشد همچنان باال می... پذیر، عدم رعایت مقررات ساخت و ساز و  آسیب

هاي  شود که معموال از رهیافت ها و دستگاههاي حکومتی اتخاذ می ت که از سوي دولتهایی اس سیاستشده است، 
ها  اغلب این سیاست. و سعی در دیکته نمودن سیاستها و مقرارت به جوامع و مردم دارند از باال به پایین برخوردارند

طوالنی و کنترلهاي دقیق دارد و باشند که اثربخشی آنها نیاز به زمانی نسبتا  مبتنی بر کاهش خسارات فیزیکی می
از طرفی با توجه به اینکه وقوع سوانحی نظیر زلزله قابل . در کوتاه مدت نتایج آن چندان قابل مشاهده نیست

توان بر روشهاي پیشگیرانه مهندسی تاکید نمود و الزم است  لذا براي مقابله با آن تنها نمی  بینی نیست، پیش
هاي مشارکت مردمی در  افزایش آمادگی مردم و ایجاد زمینه. ز به انجام رسداقدامات و تمهیدات موازي نی

  . پیشگیري و مقابله با سوانح یکی از راهبردهایی است که در این راستا از اهمیت زیادي برخوردار است
 از سوي دیگر معموال امکانات و توانمندیهاي دولتهاي مرکزي در اغلب کشورها به منظور پاسخ فوري و به

باشد و لذا بدون  محدود می ،هاي بزرگ که ابعاد فیزیکی و انسانی وسیعی دارند موقع به سوانحی نظیر زلزله
همچنین اجراي طرحهاي پیشگیرانه . تواند با اختالل مواجه شود مشارکت ساکنین محل، انجام این اقدامات می

نیز بدون همکاري و مشارکت مردم میسر . ..سازي ساختمانها، نوسازي و بهسازي بافتهاي شهري و  نظیر مقاوم
توان براي کاهش اثرات یک بحران بزرگ تنهابه اقدامات دولتی بسنده نمود و الزم است  ترتیب نمی بدین. باشد نمی

  . امکانات و توانمندیهاي مردمی نیز براي آمادگی و مقابله با چنین رویدادهایی بسیج گردد
ریج آمریکا در سال  لرزه نورث وسته در یک یا دو دهه اخیر نظیر زمینهاي مهم بوقوع پی لرزه تجربه زمین

هاي به  دهد که باتوجه به حجم عظیم خسارات و ویرانی نیز نشان می 1995لرزه کوبه ژاپن در سال  و زمین 1994
دیدگان  ه آسیببار آمده در این رویدادها، دولت مرکزي به تنهایی قادر به انجام عملیات نجات و امدادرسانی به کلی

هزار نفر از زیر آوار  20کوبه، حدود  1995برطبق مطالعه صورت گرفته در دانشگاه کوبه، پس از زلزله . نبوده است
هزار نفر توسط نیروهاي  5هزار نفر توسط مردم و همسایگان و تنها  15زنده بیرون آورده شدند که از این تعداد 

. بطه با سایر رویدادهاي بزرگ نیز حکایت از درصد کم و بیش مشابهی داردآمار موجود در را. امدادي نجات یافتند
توانند دهند که ساکنین محل در پاسخگویی به بحران در ساعات اولیه پس از رویداد زلزله میاین مثالها نشان می

ثرات منفی اتواند منجر به کاهش  نقش اساسی داشته باشند و بدین ترتیب سازماندهی آنها در جهت مناسب می
  . سوانح گردد

اي و ارائه آموزشهاي مرتبط نتیجه بهتري خواهد  هاي مشارکت مردمی با توسعه تشکالت محله ایجاد زمینه
توان امکان مشارکت  می) در واحدهاي همسایگی(در واقع با ارتقاي سطح دانش و معلومات ساکنین محلی . داشت

له فراهم نمود و محیط زندگی آنها را در ابعاد کالبدي، فضایی و اجتماعی آنها را براي پیشگیري و مقابله با اثرات زلز
  . بهبود بخشید
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افزاري  ریزیهاي متناسب با ابعاد مختلف سخت افزاري و نرم اي نیازمند برنامه ایجاد و توسعه تشکالت محله
  :ریزیها به شرح زیر است برخی از این برنامه. باشد اي می موجود در جوامع محله

پراکنش زیرساختهاي موجود، ابعاد   اي بایستی متناسب با تراکم جمعیت، تشکالت محله: عاد فیزیکیاب •
هندسی، ساختارها و وضعیت کاربریها تعریف گردند به نحوي که امکان ارائه خدمات و آموزشهاي 

  .الزم در سطح قابل قبولی میسر باشد
اي بایستی متناسب با شرایط اقتصادي،  حلهساختار تشکالت م: ابعاد اقتصادي، فرهنگی و اجتماعی •

توانند بعنوان  بعنوان نمونه در برخی از محالت مذهبی، مساجد می. اجتماعی و فرهنگی جوامع باشد 
اي مدیریت بحران فعال گردند و در برخی مناطق انجمنهاي شورایاري و یا  نهاد ایجاد تشکالت محله
یک از این موارد نیاز به انجام مطالعات فرهنگی، اجتماعی  شناخت اثربخشی هر. انجمن اولیا و مربیان

 . و اقتصادي دارد
اي با مردم و مسئولین  سازماندهی و ایجاد ارتباط بین تشکالت محله: ابعاد مدیریتی و تشکیالتی •

بدین . اي در تاثیرگذاري این نهادها در انجام مور پیشگیري و مدیریت بحران محلی دارد اهمیت ویژه
الزم است این نهادها از مکانیسم مدیریتی و ساختار سازمانی مناسبی برخوردار باشند تا عالوه  ترتیب

 . بر تعامل با کلیه نهادهاي ذیربط از تاثیرگذاري الزم در سطح محله نیز برخوردار باشند
آمیز  قیتتنها با در نظر گرفتن این ابعاد امکان توسعه نهادهاي مردم محور در سطح محالت و اجراي موف

در قسمتهاي . اي میسر خواهد شد هاي پیشگیري و کاهش خسارات ناشی از زلزله در سطح جوامع محله سیاست
اي براي ارتقاي مشارکت مردم در پیشگیري و مقابله با سوانح طبیعی، با تکیه بر  ذیل نحوه ایجاد تشکالت محله

  . ابعاد فیزیکی آن مورد بررسی قرار می گیرد
  

  سطوح محلی اي در  تشکالت محله نقش - 1- 2- 3
اي عمدتا سازمانهایی غیردولتی هستند که اعضاي آنها ترکیبی از ساکنان محل و مقامات دولت  تشکالت محله

این نهادها نقش رابط میان دولت و مردم را برعهده دارند و فعالیت اعضاي آنها معموالً بصورت . باشد محلی می
همچنین به منظور مشاوره جهت انجام . شود از سوي دولت یا شهرداریها تعیین میداوطلبانه و یا بصورت مأموریت 

اي  با تشکالت محله) ریزان شهري نظیر مهندسین و یا برنامه(اي از متخصصان مختلف  ها، معموال شبکه فعالیت
ري و یا با ایجاد هاي شورایا توانند براساس سازمانهاي موجود نظیر انجمن اي می تشکالت محله. کنند همکاري می

با توجه به اینکه فعالیت در این انجمنها معموال بصورت . نهادهاي جدید نظیر انجمن معتمدین محلی شکل گیرند
  . توانند همزمان در سایر سازمانها نیز فعال باشند داوطلبانه است لذا اعضاي آن می

.  باشند مشارکت ساکنان منطقه می اي، بهبود محیط زیست شهري با مهمترین دستاورد ایجاد تشکالت محله
  :اي عبارتند از برخی دیگر از دستاوردهاي عمده ایجاد تشکالت محله

  انداز توسعه شهري؛ بهبود چشم •
 گسترش فضاهاي امن در سطح مناطق شهري؛ ایجاد و •
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 همکاري در بازسازي شهري، کنترل ساخت و ساز، اجراي قوانین شهري، تعریض معابر؛ •
 هاي مسکن؛  هاي تعاونی هاي مربوط به توسعه مناطق متراکم مسکونی یا پروژه مشارکت در پروژه •
 .به منظور محافظت آنها در برابر سوانح ...بازسازي قطعات ارضی، بهبود منظر شهري و  •

توانند در جهت پیشگیري از وقوع سوانح و بهبود توان پاسخگویی به  اي در مناطق شهري می سازمانهاي محله
  : عبارتند ازاي در این راستا  مهمترین اقدامات تشکالت محله. نقش مهمی ایفا نمایند اثرات بحران

 انجام اقدامات پیشگیرانه با آشنا نمودن مردم با خطرات محتمل و روشهاي کاهش اثرات آنها؛   •
 افزایش آمادگی ساکنین محلی در مواجهه با سوانح احتمالی؛   •
مدهاي سانحه از طریق ایجاد هماهنگی بهتر میان مردم و سازمانهاي بهبود کارآیی عملیات مقابله با پیا  •

 درگیر در مدیریت بحران؛
 بهبود عملیات امداد رسانی با استفاده مؤثرتر از زمان طالیی پس از وقوع سانحه؛  •
 هاي بازسازي؛ دیده شهر و اجراي مؤثرتر پروژه اندازي سریعتر زیرساختهاي آسیب مشارکت در راه  •
 .تر از سطوح محلی جهت برآورد دقیقتر تلفات و خسارات در تهیه بانکهاي اطالعاتی دقیقمشارکت   •

اي عبارتند از ساکنان منطقه، اعضاي تشکالت و مقامات دولت  گروههاي مؤثر در ساختار تشکلهاي محله
ک از این گروهها هر ی. اي در واقع رابط میان ساکنان و مقامات دولت محلی می باشند اعضاي تشکالت محله. محلی

  . نمایندایفا می) 13- 3(دهی به اثرات سوانح نقش خود را مطابق با شکل  در پاسخ
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  و نقش هر یک ايهاي موثر در ساختار تشکالت محلهگروه  ):13- 3(شکل 

 
دولت محلی 

ها،  شهرداري(
ها و  فرمانداري
)ها استانداري  

اعضاي تشکالت محله اي 
سازمانهاي غیردولتی، (

سازمانهاي مبتنی بر 
جوامع محلی، سازمانهاي 
داوطلبانه، مشاوران بخش 

...)خصوصی و   

مردمی (ساکنان منطقه 
که در منطقه زندگی 

د و سایرینی که کنن می
در توسعه منطقه ذینفع 

هستند حتی اگر در 
خارج از منطقه زندگی 

)کنند می  

اجزاي اصلی 
تشکیل دهنده 
 اي  تشکالت محله

تصویب طرحها با  - 
مشارکت مشاوران و 

 ساکنان محله
 تأمین بودجه - 
تأمین امکانات براي  - 

 اي محله تشکالت فعالیت

هماهنگ کننده امور میان  - 
 ولت و مردمد

 ايتأمین خدمات مشاوره - 
همکاري در برگزاري  - 

  ها ها و همایشکنفرانس

 اي ارتباط با تشکالت محله - 
هاي مشارکت در پروژه - 

 ايتوسعه
 شرکت در جلسات - 
ها و شرکت در کارآموزي - 

 هادوره

نقش هر یک 
 از گروهها
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می دهی به اثرات سوانح نقش بسیار مه گیري محل زندگی خود و در پاسخ ساکنان محلی در چگونگی شکل
دارند که این وابسته به میزان آگاهی و نگرش آنها درخصوص سوانح و اتخاذ تصمیم الزم براي کاهش خطرات 

. در واقع اثرات سوانح باید براي مردم محلی شناسانده و روشهاي مقابله با آنها آموزش داده شوند. باشد مرتبط می
رخصوص سوانح گذشته، وضعیت اجتماعی و دریافت مردم درخصوص خطرپذیري تابعی است از تجارب آنها د

آگاهی مردم در مورد سوانح از طرق . اقتصادي آنها و میزان آگاهی آنها در مورد اثرات سوانح و خطرات محتمل
اي و عالقه شخصی آنان حاصل  مختلف نظیر وسایل ارتباط جمعی، آموزشهاي مرتبط توسط تشکلهاي محله

. در اتخاذ تصمیمات الزم قبل و بعد از بحران بر عهده خواهند داشت ساکنین همچنین نقش اصلی را. شود می
  :برخی از تصمیماتی که در این راستا می تواند مورد توجه قرار گیرد عبارتند از

امداد و نجات خود و خانواده خود، مقابله با آتش در منازل خود و : تصمیمات مربوط به پاسخهاي فوري نظیر •
  دگی براي پس از سانحه؛تأمین نیازهاي اولیه زن

سوزي که موجب  بیمه کردن منازل در برابر زلزله یا آتش: تصمیمات مربوط به پاسخهاي بلندمدت نظیر •
  .شود بهبود یافتن سریعتر از اثرات سوانح می

ز اقداماتی است که در هاي قابل انتظار از سوي ساکنان پس از سانحه برخاسته ا باید توجه داشت که فعالیت
هاي کارآموزي امداد و نجات، امکان افزایش قابلیت  درصورت شرکت در دوره. دهند پیش از آن صورت می

سازي منازل،  سازي و انجام ایمن در صورت آشنایی با فرهنگ مقاوم. امدادرسانی بعد از زلزله وجود خواهد داشت
لرزه نیز موجب جبران  بیمه منزل در برابر زمین. رسد داقل میخسارات انسانی و مادي درصورت وقوع سوانح به ح

هاي مربوط به پیش و پس از وقوع سانحه که از سوي  اي از فعالیت خالصه. دست رفته خواهد شد سرمایه از
  . ارائه شده است) 2- 3(ساکنان قابل انجام است در جدول 

 
  عد از وقوع بحراناقدامات ساکنین قبل از زلزله و نتایج آن ب): 2- 3(جدول 

  اقدامات   نتایج
  شناسایی محل سکونت خود از نظر شبکه معابر و دسترسیها*   دسترسی سریعتر و آسانتر به سرپناهها
  هاي آموزشی امداد و نجات شرکت در دوره*   حفظ جان و زندگی خود و افراد خانواده

  با آتش سوزيهاي مقابله  تهیه لوازم و یادگیري روش*   سوزي جلوگیري از آتش
  شناسایی نقاط امن در منزل*   جلوگیري از خسارات انسانی

  مقاوم ساختن منزل*   جلوگیري از فرو ریختن ساختمان و خسارات شدید
  سوزي بیمه کردن منزل در برابر زلزله و آتش*   کاهش اثرات اقتصادي زلزله 

  ... ر منزل نظیر آب آشامیدنی، غذا، و تأمین ضروریات اولیه د*   تأمین امکان زندگی در روزهاي اولیه
  شناسایی چگونگی دسترسی به بیمارستانها و مراکز درمانی*   دسترسی سریعتر به مراکز درمانی

  
اي قابل اجرا است، تهیه نقشه ایمنی  یکی از روشهاي افزایش آگاهی ساکنان محلی که توسط تشکالت محله

بدین منظور از مردم خواسته . یشتر ساکنان با محیط زندگی خود شودتواند موجب آشنایی ب باشد که می مناطق می
شود تا مناطق داراي اهمیت از نظر خطرات محتمل، امدادرسانی و اسکان اولیه را در محل زندگی خود  می
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شناسایی کنند و روي نقشه پیاده نمایند تا بدین وسیله هم با امکانات موجود در محل زندگی خود بیشتر آشنا 
در این خصوص در بخش تخلیه ). 14- 3 شکل(د و هم در صورت رخداد سانحه با آگاهی بیشتري عمل نمایند شون

  .امن و اسکان اضطراري توضیحات بیشتري ارائه شده است
  

 

 

  
  محله توسط ساکنانتهیه نقشه ایمنی ): 14-3(شکل 

  

توجـه   به زمان پس از رخداد سانحه نبوده چراکه در اینصورت با اي تنها محدود فعالیت و نقش تشکالت محله
لذا الزم است این تشکالت در زمان عادي . ، امکان اقدام موثر آنها وجود نداردبودجهبه محدودیت زمان، تجهیزات و 

ري، و پیش از رخداد سوانح تشکیل گردند و در شرایط عادي عالوه بر انجام وظایف ذکر شـده در بخشـهاي پیشـگی   
نسبت به افزایش آمادگی مردم اقدام نمایند و در شرایط بعد از وقوع زلزله نیز اقدامات مربوط به مقابله با آثار سـوانح  

  :توان به شرح زیر فهرست نمود رابطه میاین اي در  مهمترین نقشهاي تشکالت محله. را به انجام رسانند
 تقاي کیفیت ساخت و ساز ایمن در برابر زلزله؛ها و سایر ادارات دولتی جهت ار همکاري با شهرداري •
پذیر  آوري اطالعات جمعیتی مورد نیاز در زمان بحران نظیر تهیه آمار گروههاي اجتماعی آسیب جمع •

  و نیازهاي هر یک پس از وقوع سوانح؛) سالمندان، معلولین و اطفال(
 ؛...و هایی نظیر آمادگی، جستجو، نجات، تخلیه  آموزش ساکنان براي فعالیت •
 رسانی؛دریزي براي پاسخ اضطراري و تقویت امدا برنامه •
 آمادگی دربرابر سانحه؛رسانی و  اطالعهاي  جهت شرکت در فعالیت...  تشویق گروههاي اجتماعی، مدارس و  •
 ایجاد هماهنگی با دولت محلی براي تهیه نیازمندیهاي موجود؛ •
انات اسکان اضطراري، تامین غذا و آب و سایر امک  ،مشارکت در شناسایی و تعیین نقاطی براي امداد رسانی •

 ؛مورد نیاز پس از وقوع سوانح
 .و بازسازي مشارکت در اقدامات جستجو، نجات و امداد •

ها در سایه همکاري با سایر سازمانهاي داوطلب و محلی موجود در منطقه، همکاري با ادارات  این فعالیت
پذیر خواهد بود و بدین ترتیب الزم است براي ایجاد چنین امکانو همکاري با ساکنان منطقه  دولتی محلی،
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ساختار و وظایف ) 15- 3(شکل . تشکالتی راهکارهاي درگیر نمودن کلیه این عوامل مورد توجه قرار داده شود
 .دهد اي را در زمان قبل و بعد از رخداد زلزله نشان میتشکالت محله

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  اي و وظایف آنها در زمانهاي قبل و پس از وقوع زلزلهساختار تشکالت محله): 15- 3(شکل 

  

سازمانهاي  
 دولتی

  /اداره
دفتر 
 ناحیه

 ساختار تشکالت در زمانهاي پیش و پس از وقوع سانحه

 همکاري

مان پیش از ساختار تشکالت در ز
 وقوع سانحه

ساختار تشکالت در زمان پس از وقوع 
 سانحه

هاي توسعه شهري نظیر مشارکت در پروژه
ایجــاد و گســترش فضــاي ســبز، کنتــرل 

ریزي ساخت و سازها، اجراي قوانین برنامه
شهري، طرح تعریض معابر،معماري منظره 
نواحی شهري، معماري بناهاي تـاریخی و  

... 

ــأمین  مشــارکت در امــداد و نجــات، ت
ــه   ــه خــدمات ضــروري ب ســرپناه، ارای

ــیب  ــاي آس ــاعی،  گروهه ــذیر اجتم پ
برقراري اسـکان موقـت، همکـاري در    

 ...ازي محیط شهري و بازس

ري
ردا
شه

 

ران
شاو
 م

صی
صو
ش خ

 بخ
ات
سس
 مؤ

شهر
ي 
شورا

 

ري
اندا
فرم

 

نان
جوا

ان 
ازم
 س

نان
ن ز
جم
 ان

یان
مرب
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ولیا
ن ا
جم
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حمر
ل ا
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ت 
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 ج
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  برمبناي تجارب بین المللی  اي تشکالت محلهنحوه توسعه  - 2- 2- 3
سـت  اي در زمان پیش از وقوع سانحه و اهمیت آنها در دوره پـس از آن، الزم ا  توجه به نقش تشکالت محله با

. نسبت به سازماندهی این تشکلها در محیطهاي شهري قبل از وقوع سوانح طبیعی اقدامات الزم را به اجـرا گذاشـت  
در این راستا معیارهاي استانداردي تاکنون چه در سطح ایران و چه در اغلب نقـاط جهـان ارائـه نشـده اسـت ولـی       

ریزي و طراحی شهري مورد توجه قـرار داد کـه    گاه برنامهتوان براي سازماندهی این تشکلها از دید پارامترهایی را می
با توجه به ماهیت ایـن بخـش از   الزم به ذکر است که . اند داده شدهبرخی از آنها در قسمتهاي زیر مورد بررسی قرار 

تلفیق  المللی با یکدیگر گزارش، به منظور استفاده بهتر از نتایج براي اصالح نظام مدیریت بحران، تجارب موجود بین
  .شده و ماحصل آن ارائه شده است

  
  در سطح مناطق شهري بندي تشکالت محلهروشهاي سازماندهی و ناحیه - 1- 2- 2- 3

اي را سـازماندهی  بندي به معناي تفکیک هر منطقه به نواحی است که بتوان در هر یک تشکالت محلـه  ناحیه
اي مـوردنظر  باتوجه به هدف از فعالیـت تشـکالت محلـه    توان معیارهاي گوناگونی را بندي مناطق می در ناحیه. نمود

  : باشندمورد توجه قرار داد که برخی از آنها به شرح زیر می
در این روش، میزان تراکم جمعیت و چگـونگی پـراکنش آن در هـر منطقـه،      :بندي برمبناي جمعیت ناحیه: الف

تـوان تشـکالت    ه ازاء تعداد معینـی از جمعیـت، مـی   در واقع ب. باشد اي می معیار ناحیه بندي و ایجاد تشکالت محله
معیار استانداردي . ریزي نمود هاي آنها را باتوجه به چگونگی پراکندگی جمعیت برنامه اي را شکل داد و فعالیت محله

اي موثردر برابر بحران وجود ندارد و عوامل مختلفـی   براي تعیین تعداد جمعیت مورد نظر براي ایجاد تشکالت محله
باشند، ولی بصورت تجربی و بعنوان یک عـدد تقریبـی    یر مسائل فرهنگی، اقتصادي و اجتماعی در آن دخیل مینظ
باتوجـه بـه اینکـه تـراکم و     . نفر را در شهرهاي بزرگ در این رابطـه در نظـر گرفـت    5000تا  1000توان تعداد  می

زمـین و مسـکن و شـرایط اقتصـادي     پراکندگی جمعیت در شهرها و بویژه شهرهاي بزرگ تـابعی اسـت از قیمـت    
تواند موجب تمرکز تشکالت در بعضی از مناطق شهري شود کـه ایـن مسـاله     ساکنان، پیروي از معیار جمعیتی می

  . موجب ایجاد مشکالتی در عملکردهاي این نهادها خواهد شد
وجـود در هـر منطقـه    هـاي م  بندي باتوجه به زیرسـاخت  در این نوع ناحیه :بندي برمبناي زیرساختها ناحیه - ب
توان آن را به نواحی کوچکتر تفکیک نمود به نحوي که قابلیت ایجاد تشکالت محلـه اي در آنهـا وجـود داشـته      می
دسترسی به مکانهاي عمـومی  : اي عبارتند ازهاي موردنیاز براي سازماندهی تشکالت محله برخی از زیرساخت. باشد

، وجـود مکانهـایی   ...)نظیر برگزاري جلسات، سمینارهاي همگانی، و(اي جهت سازماندهی فعالیتهاي تشکالت محله
راري و ـــ انه، چاه، منابع اضطــرودخ(براي استفاده به منظور سرپناه، دسترسی به منابع آب براي شرایط اضطراري 

ابـر زلزلـه بعنـوان    توان از وجود مدارس ایمن در بربه عنوان نمونه می... . اي به خارج از منطقه و  ، دسترسی جاده...)
و براسـاس مشخصـات آن محـدوده تحـت     ) تجربـه ژاپـن  (اي استفاده نمود زیرساخت فیزیکی ایجاد تشکالت محله

  ). 16- 3 شکل(پوشش آنرا تعیین نمود 
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  در بخشهایی از ژاپن ایجاد تشکلهاي محله اي برمبناي وجود زیرساختهاي شهري): 16- 3(شکل 

  

ـ    :پذیري بندي برمبناي آسیب ناحیه - ج ا سـوانح طبیعـی   در ایجاد تشکلهاي مردمی براي پیشـگیري و مقابلـه ب
در برخـی نقـاط جهـان در بافتهـاي     . پذیري بافتهاي مسکونی از اهمیت زیـادي برخـوردار اسـت   آسیب  نظیر زلزله،

گرفتـه  اي آمـادگی در برابـر زلزلـه شـکل      فرسوده بدون توجه به تعداد جمعیت یا وجود زیرساختها، تشکالت محله
این محلـه داراي بافـت فرسـوده بـوده و بـه      . توان به محله سومیدا در توکیو ژاپن اشاره نمود بعنوان نمونه می. است

بـه همـین دلیـل    . سازي آن تاکنون فراهم نشده اسـت جهت عدم استطاعت مالی ساکنین، امکان بازسازي و مقاوم
درحـال حاضـر چنـدین    . را در دستور کار قرار داده اسـت اي دراین منطقه  دولت محلی برنامه ایجاد تشکلهاي محله

هاي آموزشی آمـادگی در برابـر زلزلـه و نیـز     امهباشند که برن نهاد مردمی درامر مدیریت بحران دراین محله فعال می
را بـا همـاهنگی   ...) نظیر ایجاد و تجهیز فضاهاي تخلیه امن، تهیـه آب و امکانـات اضـطراري و    (اقدامات پیشگیرانه 

  ).17- 3 شکل(رسانند  ولت محلی و نیز ساکنین محل به انجام مید
  

  
  
  
  
  
  

  
  
ایل نجات و چاه آب دستی، و جعبه نگهداري وس(ي ژاپن برخی وسایل و امکانات اضطراري در محله سومیدا): 17- 3(شکل 

  )امداد و کمکهاي اولیه
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روههـایی کـه از وضـعیت فرهنگـی،     عمومـا گ  :بندي برمبناي بافت فرهنگی، اجتماعی و  اقتصـادي  ناحیه - د
اجتماعی و اقتصادي مشابهی برخوردارند تمایل بیشتري به همکاري و مشـارکت در برنامـه هـاي دسـته جمعـی و      

اي در سطح جوامع شـهري توجـه بـه    ترتیب یکی از روشهاي مناسب براي ایجاد تشکالت محلهبدین. عمومی دارند
البته در ایـن روش الزم اسـت بـه وجـود اقشـار متفـاوت       . باشدمبنا میاین مسائل و تفکیک بافتهاي شهري بر این 

اي از  نمونـه . براي مشارکت آنها نیز فراهم کرد هایی را فرهنگی اجتماعی در بافت غالب شهري نیز توجه نمود انگیزه
  .گرفته استهاي شهري برمبناي این پارامترها صورت  بندي محله این تجارب در شهر تهران وجود دارد که تقسیم

برخی خصوصیات فیزیکی یا اجتمـاعی در برخـی منـاطق شـهري      :بندي برمبناي پارامترهاي موردي ناحیه - ه
ها و راهبردهاي آنها متفـاوت بـا سـایر تشـکلهاي      اي گردد که برنامه اي ویژه توانند منجر به ایجاد تشکالت محله می

اي در منـاطقی کـه در معـرض مخـاطرات      کلهاي محلـه ریـزي ایجـاد تشـ    بعنوان نمونـه بـراي برنامـه   . مشابه باشد
یـا مخـاطرات ناشـی از صـنایع خطرنـاك قـرار دارنـد و یـا مسـائل خـاص           ) لغزش نظیر زمین(شناسی خاص  زمین
اي مورد نیاز است که در سایر مناطق مـورد توجـه    ها و امکانات ویژه محیطی در آن مناطق وجود دارد، برنامه زیست
اي بایسـتی تعریـف گـردد کـه بتواننـد       گیري تشـکالت محلـه   اي براي شکل معیارهاي ویژه در این شرایط. نیستند

  . بینی باشند پاسخگوي مسائل قابل پیش
  

  سازي و سازماندهی فعالیتها هماهنگ - 2- 2- 2- 3
شـود لـذا    اي انجـام مـی  با توجه به اینکه تعامل بین مسئولین دولتی و ساکنین محل از طریق تشکلهاي محله

اي در قالب شهرداري منطقه یا انجمن  اي کمیتهست جهت هماهنگی میان مسئولین نواحی و تشکلهاي محلهالزم ا
تواند جلسات منظمـی را در هـر مـاه     این کمیته می. شورا یاري تشکیل گردد تا بر فعالیتهاي انجام شده نظارت کند

هاي خود نیـز   ها در اجراي برنامهشکالت محلهم. برگزار نماید و موارد مربوط به هر محله در آن بحث و بررسی شود
  .ر جلسات کمیته هماهنگی مطرح شودتواند د می

تواند برعهده کمیته هماهنگی مناطق که در شـهرداري قـرار    در سطح کل شهر نیز هماهنگی میان مناطق می
هـاي کـالن و    روژههاي صـورت گرفتـه در منـاطق، مـدیریت پـ      وظایف این کمیته نظارت بر فعالیت. گیرد، باشد می

  .باشدهاي ساالنه به منظور تبادل اطالعات میان مناطق می برگزاري همایش
بایست با توجه به دو عامـل درون سـازمانی و بـرون سـازمانی      اي نیز میسازماندهی فعالیتهاي تشکالت محله

زاري جلسات و چگـونگی  رییسه، محل برگ  سازماندهی درون سازمانی شامل نحوه تعیین اعضاء، هیأت. صورت گیرد
  :بایست رعایت شود در این رابطه موارد زیر می. شود برقراري ارتباط با مردم و دولت محلی می

  باشند؛ اي شامل ساکنان محل و مقامات محلی دولتی میرئیسه تشکالت محله اعضاء و هیأت •
ر یابند و داراي امکانات محل برگزاري جلسات باید مکانهایی باشند که ساکنان منطقه همگی بتوانند حضو •

 الزم جهت برگزاري چنین مراسمی باشد؛
اي عمومی صورت گیرد و انتشار اخبار و اطالعات مربوط به  باید به طریقه رسانی به مردم می نحوه اطالع •

 هاي ثابتی صورت پذیرد؛ هاي سازمان در فواصل منظم و از کانال فعالیت
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توانند به  هاي مسکونی می گاهها، مراکز فرهنگی و یا مجتمعمکانهاي عمومی نظیر مدارس، مساجد، ورزش •
 .عنوان محل تشکالت محله اي مورد استفاده قرار گیرند

گفتنی است که سازماندهی درون سازمانی شامل هماهنگی با سایر سازمانهاي موجود در یک منطقه شهري 
  . تواند صورت گیرد ناطق میشود که اینکار با همکاري سازمانهاي دولتی نظیر شهرداري م نیز می

اي با نهادهاي مسئول عملیات پاسخگویی به بحران در سازمانی به هماهنگی تشکالت محله سازماندهی برون
چنین هماهنگی مستلزم برگزاري جلسات منظم میان نمایندگان . شود سطح مناطق و یا در سطح شهر اطالق می
تواند در داخل شهرداري نیز صورت گیرد که  این سازماندهی می .باشد تشکالت محله اي با سازمانهاي ذیربط می

اي  باتوجه به دامنه و زمینه فعالیت تشکالت محله. بدین ترتیب ارتباط با سایر ادارات دولتی نیز آسانتر خواهد بود
... ورش، واحمر، آموزش و پر ها، وزارت کشور، هالل الزم است ارتباطات برون سازمانی با نهادهایی مثل شهرداري

قبل و  اي در مواقعافزاري این سازمانها براي تشکالت محلهافزاري و سختد تا امکان استفاده از منابع نرمبرقرار شو
 .بعد از بحران فراهم گردد

  
  اي ساختار اقتصادي تشکالت محله - 3- 2- 2- 3

وزمـره یـا انجـام طرحهـاي     اي جهـت فعالیتهـاي ر   دو منبع اصلی براي تامین اعتبار مورد نیاز تشکلهاي محله
منـابع رسـمی از سـوي دولـت تـامین       .بینی شده است که عبارتند از منابع رسمی و منابع غیررسـمی  مرتبط پیش

این کمکها در قبل از رویداد زلزله صـرف انجـام   . باشد گردند و شامل کمکهاي بالعوض یا وامهاي بدون بهره می می
ریت بحران در سطح محله و سایر اقدامات پیشگیرانه می گـردد و بعـد از   ایجاد زیرساختهاي الزم براي مدی آموزش، 

هـاي   دیدگان، بازسازي مسکن و دوباره فعال کردن صنایع و سـایر پـروژه   وقوع سانحه عمدتاً براي کمک به خسارت
دیـده   یبهایی که از سوي ساکنان مناطق آس این منابع همچنین براي اجراي پروژه. رود فرهنگی و آموزشی بکار می

هـاي مسـکونی نیـز     هاي تجهیز فضاهاي عمومی و مجتمـع  شود، استفاده از مشاوران و تأمین هزینه سازماندهی می
شـوند،   هـاي داوطلبانـه ارایـه مـی     توسط بخش خصوصی و بصـورت کمـک  نیز منابع غیررسمی  .توانند بکار روند می

در تأمین نیازهاي اولیـه بـراي دوره انتقـالی بسـیار      هرچند این منابع در مقایسه با اعتبارات رسمی ناچیز است ولی
ایـن منـابع   . آوري شـوند  توانند از طرق مختلف نظیـر اعـالن در مکانهـاي عمـومی جمـع      این منابع می. مفید است

  .هاي فرهنگی نیز بکار روند توانند براي حمایت از بعضی گروههاي خاص اجتماعی و یا اجراي برنامه همچنین می
  

  الع رسانیاط - 4- 2- 2- 3
باشد که بایستی به نحو مناسـبی   رسانی به ساکنین محل می اي اطالع یکی از مهمترین وظایف تشکلهاي محله
هـاي محلـی و یـا خبرنامـه اسـتفاده       توان از رسانه منظور می بدین. در سازماندهی این تشکلها مورد توجه قرار گیرد

هاي تشـکالت را شـامل گـردد تـا عمـوم       انجام کارها و فعالیت این اطالع رسانی بایستی کلیه اخبار مربوط به. نمود
  . هاي تشکلها قرار گیرند مردم از این طریق در جریان فعالیت
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  مکانیسم تصویب طرحها - 5- 2- 2- 3
راي انجام اقدامات پیشگیرانه و یا افزایش آمادگی عمومی در برابر زلزله و پیامدهاي آن الزم است طرحهـایی  ب

توانـد در ابعـاد مختلفـی تهیـه     این طرحها مـی . رحسب نیازمندیهاي مردم به اجرا گذاشته شونددر سطح محالت ب
مکانیسم تصویب ایـن  ) 18- 3(شکل . گردند که در برگیرنده بهبود محیط زیست محلی تا کاهش اثرات سوانح باشد

  .دهد طرحها را نشان می
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 کار و جریان امور تصویب طرحها در تشکلهاي محله اي ساز و): 18- 3(شکل 

  .هاي پیشنهادي عالوه بر تصویب دولت محلی باید به کل ساکنان نیز اعالم گردد و تصویب شودپروژه - 
  .موارد حقوقی از مجراهاي قانونی حل و فصل شوند - 
  .اعتبارات الزم جهت اجرا از بخش دولتی و خصوصی تأمین شود - 
  .ریزي شهري استفاده شوددر صورت نیاز از خدمات مشاوران معماري و برنامه - 
  .در صورت بروز مشکل در پیشبرد پروژه از شبکه تشکالت محله اي در سطح شهر کمک گرفته شود - 

 

 
 -  
  بهبود محیط - 
 بهبود امنیت  - 
 تأمین کارکرد - 

 روزانه بهتر 
 تعیین مکان   - 
 کنندگانتعیین مشارکت - 

 

 توسعه ناحیه
ی در آمادگ

 برابر سانحه

 
 

ادغام آمادگی در 
برابر سانحه در 

پروژه هاي جاري 
 توسعه

 همکاري

 دولت محلی دفتر ناحیه

  ساکنان  ایجاد آمادگی در - 
  تأمین تجهیزات  - 
  مشارکت در بازسازي - 
  تصویب پروژه  - 
  تأمین اعتبار - 
  نظارت بر اجراء - 
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طـرح مـذکور در جلسـات      بدین منظور پس از مطرح شدن نیازمندیهاي سـاکنین بـه انجـام اقـدامات مـرتبط،     
بـرداري  گیرد و در صـورت نیـاز از گروههـاي مشـاور بـراي نظردهـی بهـره        اي مورد بررسی قرار می تشکلهاي محله

لزوم انجام طرح و تعیین اولویت آن، طرح مذکور به نهادهـاي ذیـربط در دولـت محلـی     در صورت تصویب . شود می
همچنین الزم اسـت در همـین راسـتا     . اقدام شود... گردد تا نسبت به انجام آن و یا تخصیص اعتبار الزم و ارائه می
قبولیـت الزم و مشـارکت   رسانی الزم نیز به ساکنین محل به نحو مناسبی صورت پذیرد تـا انجـام طـرح بـا م     اطالع

توان براي عملیات بازسازي پس از رویداد زلزله نیز مورد توجـه قـرار داد    چنین مکانیسمی را می. مردمی دنبال شود
  .زم در سطح مردم برخوردار گردندتا نتایج بازسازي از مقبولیت ال

  
  انبررسی برخی تجربیات جهانی در زمینه توسعه تشکالت محلی مدیریت بحر -3- 2- 3

اي براي پیشـگیري و مقابلـه بـا بحـران ناشـی از رخـداد سـوانح         اهمیت و ضرورت سازماندهی تشکالت محله
طبیعی از موضوعاتی است که در طی چند سال اخیر و پس از ارزیابی نقش مشارکتهاي مردمـی در کـاهش اثـرات    

نشـان داده شـده   ) 19- 3(ور که شـکل  بعنوان مثال همانط. هاي بزرگ، بیشتر مورد توجه قرار گرفته است لرزه زمین
درصد از بازماندگان زلزله کوبه توسط همسایگان و اعضاي فامیل خـود و تنهـا    77دهد بیش از  است، آمار نشان می

  .درصد توسط نیروهاي نجات و امداد دولتی نجات یافته اند 23
  

  
  

  کوبه، ژاپن 1995ه درصد مشارکت بخشهاي مختلف در نجات جان بازماندگان زلزل): 19- 3(شکل 
  

هاي دیگر رخ داده در اقصی نقاط جهـان ارائـه شـده اسـت کـه       آمار مشابهی نیز توسط سایر منابع براي زلزله
خیز توسط سـاکنین محـل بـه انجـام     همگی حاکی از آن است که اغلب فعالیتهاي جستجو و نجات در مناطق لرزه

جان بازماندگان سوانح از اهمیـت زیـادي برخـوردار اسـت،     نقش مشارکت مردمی نه تنها از بعد نجات . رسیده است
بـدون مشـارکت    نیـز عمـالً  ) مقابله و بازسـازي   پیشگیري، آمادگی،(هاي مدیریت بحران بلکه در اجراي دیگر مولفه

  بدین ترتیب افزایش توانمندي جوامع محلی با تقویت تشکالت . مردمی، موفقیت چندانی حاصل نخواهد شد
مترین راهبردهایی است که براي کاهش اثرات سوانح در اغلب کشورهاي در معرض خطرات طبیعـی  اي از مهمحله

  . گردد المللی در این راستا ارائه می در این بخش برخی از تجارب بین. شودمورد توجه قرار داده می
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  اي در کاتماندو، نپال توسعه تشکالت محله - 1- 3- 2- 3
اي ویرانگـر در ایـن    خیز واقع شده اسـت و احتمـال وقـوع زلزلـه     اي لرزه قهشهر کاتماندو پایتخت نپال در منط

هاي شهري موجـود در ایـن شـهر    پذیري اغلب ساختمانها و بافت با توجه به آسیب. منطقه بسیار باال ارزیابی می شود
ه این کشور وارد ناپذیري ب اي شدید، تلفات و خسارات جبران شود که در اثر وقوع زلزله بینی می ، پیش)20- 3شکل (

المللی  با مشارکت سازمانهاي بین NSETاي توسط گروه به منظور کاهش اثرات زلزله در این شهر پروژه. خواهد شد
  .له با بحران به انجام رسیده استاي براي آمادگی و مقاب در جهت توانمندسازي ساکنین و سازمانهاي محله

  

  بافتهاي مسکونی در کاتماندو، نپالآسیب پذیري باالي ساختمانها و ): 20- 3( شکل
 
در این پروژه مکانیسمهاي مختلف کاهش اثرات بحران ناشی از زلزله احتمالی مورد بررسی قرار داده شـده  

بندي افقی تـاکنون عملکـرد ضـعیفی    دهد که مکانیسمهاي باال به پایین و شبکه ها نشان می نتایج این بررسی. است
پـذیري و آمـادگی در برابـر     مکانیسم از پایین به باال بهترین راهکار براي کاهش آسـیب اند ولی  در این مقوله داشته

این مکانیسم مرتبط با میزان مشارکت . بحران، افزایش توانمندي و ایجاد تقاضا براي کاهش خطر پذیري بوده است
  . این مکانیسم باشد اي می تواند عامل ارتقاي عملکرد مردمی در سطوح محلی است و لذا ایجاد تشکالت محله

با مشارکت دانشگاه کیوتو و (از تجارب آکادمیک  NSETریزي استفاده از این مکانیسم گروه  بمنظور برنامه
اي را مبتنی بر بخشـهاي   برداري کرده و برنامه بهره) PEER(و نتایج پروژه عملیات واکنش اضطراري ) دانشگاه نپال

  :و اجرا نموده است زیر با تکیه بر نقش مشارکت مردمی تهیه
  برآورد سناریوي خطر زلزله در سطح محالت؛  •
 هاي مختلف کاهش ریسک؛ ریزي عملیاتی براي اجراي مولفه برنامه •
 اي؛ با استفاده از توانمندي خود جوامع محله) سازي مدارسنظیر مقاوم(ها اجراي برنامه •
 ؛...)ي زلزله و نظیر اجراي کدها(هاي کاهش ریسک در ساخت و ساز  اجراي برنامه •
 ؛ )نظیر تعیین روز ایمنی در برابر زلزله و برنامه میز لرزان(اجراي برنامه افزایش آگاهی عمومی  •
 آماده سازي جوامع محلی براي مقابله با زلزله؛ •
 .برآورد و آشکارسازي نتایج حاصله •
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مـورد    آن از نظـر اجرایـی   در کلیه موارد فوق از توانمندي جوامع محلی استفاده نموده تا نتـایج  NSETگروه 
ضمن اینکه با این روش بار مالی اجراي طرحها نیـز تـا حـدودي توسـط سـاکنین تقبـل       . قبول ساکنین قرار گیرد

ام شده در این طرح به شـرح  برخی از اقدامات انج. گردد و نیاز به اختصاص بودجه هاي کالن دولتی وجود ندارد می
  :باشندزیر می
هـاي موجـود   در ایـن بخـش نقشـه    :زله و برگزاري کارگاههاي آشنایی مردم با خطرتهیه نقشه خطر زل: الف

همچنـین طـی جلسـات    . سازي گردیده بطوریکه براي ساکنین مناطق مختلف قابل استفاده باشند خطر زلزله ساده
ر هـایی نقـش مهمـی د    وجود چنین نقشه. شوند متعددي با ساکنین محالت مختلف این مخاطرات توضیح داده می

- 3 شـکل (شناخت خطر و ایجاد انگیزه در مردم براي مشارکت در انجام اقدامات کاهش خطرپذیري داشـته اسـت   
21.(  
  
  
  
  
  

  )ب(              )الف(           
کارگاه توجیهی براي آگاه سازي ): ب(پذیري ساختمانها در یکی از مناطق نپال؛  نقشه ساده شده آسیب): الف( :)21- 3(شکل

  ت محتملساکنین از خطرا
  

با توجیه ساکنین نسبت به خطرات محتمل، آمـادگی  : هاي کاهش ریسک با مشارکت مردمیاجراي برنامه: ب
هاي کاهش ریسک به نحو چشمگیري افزایش یافته است و لذا طرحهـاي مختلفـی بـا     آنها براي مشارکت در برنامه

ن طرحهـا مقـاوم سـازي مـدارس بـا      مهمتـرین ایـ  . مشارکت مردمی در سطح محالت آسیب پذیر اجرا شده اسـت 
مشارکت مالی ساکنین و والدین دانش آموزان محل بوده است که نقش مهمی در کاهش تلفات ناشـی از زلزلـه بـه    

  ).22- 3شکل (دنبال خواهد داشت 
  

  
  
  

  
  

  )ب(             )الف(
  مقاوم سازي مدارس) ب(؛  توجیه والدین دانش آموزان) الف(اي در نپال؛  برخی اقدامات تشکالت محله): 22- 3( شکل



   ارزیابی مدیریت بحران در سطح محلی و ارائه راهکارهاي اجرایی پروژه 

206                                                                                     شناسی و مهندسی زلزله المللی زلزله پژوهشگاه بین      

هاي اجرا شده در این پروژه، افزایش آمادگی و آگاهی مردم نسـبت   یکی دیگر از برنامه: رسانیآموزش و اطالع: ج
ي برگـزار  ا منظور کالسهایی در سطح تشکالت محله بدین. باشد به لزوم پیشگیري و نیز نحوه مقابله با اثرات زلزله می

. ارائـه گردیـده اسـت   ... ر روشهاي کاهش خطرپذیري، مقاوم سازي، کمکهـاي اولیـه، و   شده و آموزشهاي الزم نظی
اي نیز به گروههاي داوطلب براي انجام عملیات نجات و امداد پس از وقوع زلزله ارائه شده  همچنین آموزشهاي ویژه

  ).23- 3 شکل(اشند است تا در صورت وقوع زلزله از آمادگی الزم براي مقابله با اثرات بحران برخوردار ب
  
  
  
  
  
  
  

  آموزشهاي تخصصی مخصوص داوطلبین مقابله با اثرات زلزله در کاتماندو، نپال): 23- 3( شکل

  
از دیگـر اقـدامات انجـام شـده در سـطح      : تهیه زیرساختهاي الزم براي مقابله با بحران در سطح محـالت : د

جام اقـدامات جسـتجو، نجـات، امـداد و اسـکان موقـت       محالت در کاتماندو، ایجاد پایگاههاي نجات و امداد براي ان
گردند و اقالم ابتدایی بـراي  این پایگاهها با مشارکت مردم و سازمانهاي دولتی یا خصوصی تهیه و نصب می. باشد می

- 3 شـکل ( در آنها تعبیه شده اسـت  ...) نظیر نردبان، بیل و کلنگ، آب و آذوقه اضطراري، چادر و (مواقع اضطراري 
24.(  
  
  
  
  

  
  

  سازي اقالم ضروري در مواقع اضطراري در کاتماندو، نپالکانتینرهاي مخصوص ذخیره): 24- 3( شکل

  
  سارات ناشی از سوانحیا ایجاد مشارکت جهت کاهش خ "تاثیر"پروژه  - 2- 3- 2- 3

ا یک راهبرد ملی براي کاهش اثرات سوانح ر (FEMA)آژانس فدرال مدیریت بحران در آمریکا  1995در سال 
هاي ایالتی و محلی براي اتخاذ سیاستها و  این راهبرد بعنوان یکی از اقدامات مهم در جهت تشویق دولت. ارائه نمود
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و زلزله  1989نظیر زلزله لوماپریتا در (هاي فزاینده اجتماعی و اقتصادي ناشی از سوانح  هاي کاهش هزینه برنامه
اي مقاوم در برابر سوانح  که نام اصلی آن برنامه ایجاد جوامع محلهاین برنامه . شود شناخته می) 1994ریج در  نورث

اهداف اصلی این پروژه عبارتند از ایجاد  .(Wachtendorf, 2001) شود نامیده می "پروژه تأثیر"است به اختصار 
مات بندي و انجام اقدا پذیري در سطوح محلی، اولویت اي، شناسایی خطرات و آسیب هاي محله ساختار مشارکت

کاهش خطرپذیري در سطح محالت و توسعه راهبردهاي ارتباطی که به عموم مردم در خصوص اهمیت کاهش 
  .خسارات سوانح آموزش دهد

شهر، شهرستان و منطقه  250پروژه تأثیر در ابتدا در هفت منطقه بصورت آزمایشی اجرا شد و سپس به 
سوزي  لغزش، سیل، تندباد، گردباد و آتش لرزه، زمین نظر در این پروژه شامل زمین خطرات مورد. گسترش یافت

ها  مناطق تحت پوشش این پروژه نیز از نظر قلمرو جغرافیایی، جمعیت، شرایط فرهنگی، رفتار مردم، گرایش. بودند
  . یالت سیاسی متفاوت انتخاب شدندو تما

ا آنکه، جوامع محلی را به مشارکت ابتد. دار را در بردارد در بخش مشارکت مردمی، پروژه تأثیر دو راهکار جهت
کند تا از این طریق عالوه بر سازمانهایی که بطور سنتی در  ریزي محیط خود تشویق می گیري و برنامه در تصمیم

امور مدیریت بحران درگیر هستند، شهروندان نیز در اینکار همکاري کنند و دوم آنکه امکان جذب منابع جایگزین 
مومی باتوجه به بحران مالی آژانس فدرال مدیریت بحران آمریکا، با مشارکت مردم و منابع بخشهاي دولتی و ع
  . بخش خصوصی تامین گردد

ور با دریافت اعتبار از آژانس فدرال مدیریت بحران، ارزیابی مرکز مطالعات سوانح دانشگاه دال 1997در سال 
در این ارزیابی مواردي از قبیل . رسی قرار دادنتایج پروژه تاثیر را در هفت منطقه آزمایشی مورد مطالعه و بر

شناسایی ابعاد محلی موفقیت اهداف پروژه تأثیر، مستندسازي فرآیندهایی که در هر جامعه ایجاد گردیده است 
و ارزیابی مراحل انجام کار باتوجه به اهداف اولیه پروژه بررسی ) هاي محلی و مردم نظیر ارتباطات میان دولت(

  : این ارزیابی به شرح زیر می باشدنتایج . شدند
هاي گوناگونی بکار  به منظور ایجاد مشارکت در سطح محلی، رهیافت: ایجاد مشارکت در سطح محلی - الف

هاي موجود براي پیشبرد اهداف برنامه بوده  هاي صنفی و کنسرسیوم برده شد که یکی از آنها استفاده از انجمن
. اثر بخشی قابل قبولی داشته است  رهیافتها در تمامی جوامع آزمایش شده، دهد که این ها نشان می بررسی. است

ها،  اي شکل گرفته، نقش مهمی در هماهنگی فعالیت ها همچنین نشان دادند که تشکالت محله این ارزیابی
در  هاي ساختمانی و غیرساختمانی نظیر چگونگی به کار بستن روش(ریزي کاهش خسارات  رسانی در برنامه اطالع

هاي با بهره کم براي مقاوم کردن ساخت و ساز و تأمین اعتبار  ریزي براي پرداخت وام، برنامه)ها مقاوم کردن خانه
مفهوم مشارکت که در پروژه تأثیر مورد استفاده قرار گرفت در . اند براي انتشار مطالب آموزش همگانی داشته

تر بوده  کنند، موفق ربوطه را به بخش خصوصی دیکته میمقایسه با روش معمول که دستگاههاي دولتی مقررات م
ها و یاد روزهاي سانحه نیز کمک شایانی در جلب مشارکت و درآمدزایی این  اقداماتی نظیر برگزاري نمایشگاه. است

درجوامع کوچکتر شهردار . رود همچنین رهبري عامل مهمی درموفقیت این اقدامات بشمار می. اند فعالیتها داشته
  . روند ه یا صاحبان مؤسسات تجاري بهترین فرد براي رهبري تشکالت به شمار میمحل
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در زمان آغاز پروژه تأثیر، آژانس فدرال مدیریت بحران  :فدرال و ملی/ایجاد مشارکت در سطوح ایالتی - ب
وارد مذاکره شد  بدون برقراري ارتباط با ادارات مدیریت بحران ایاالت مختلف آمریکا، بطور مستقیم با جوامع محلی

اما پس از دو سال، نقش ایاالت در طراحی و اجراي این . و در نتیجه ادارات ایالتی در این فرآیند کنار گذاشته شدند
هاي ایالتی روش فعالتري را در پیش گیرند و منابع بیشتري را  فرآیند مطرح گردید اما باز هم نسبت به اینکه دولت

با این وجود . هرستانهاي خود اختصاص دهند، جاي تردید وجود داشتبراي کاهش خسارت به شهرها و ش
یست، مؤسسات مسکن و توسعه شهري و ز دهد که سازمانهایی نظیر حفاظت از محیط ها نشان می ارزیابی

هاي پروژه تاثیر کمک کنند ولی با توجه به عدم  توانند نسبت به افزایش عملکرد مولفه شناسی می سازمانهاي زمین
  . بود هاي ایالتی در مورد پروژه، امکان هماهنگی جوامع محلی با این سازمانها به سختی میسر  ی دولتآگاه
ارزیابی دو سال نخست اجراي طرح نشان داد که جلب مشارکت : اي ایجاد مشارکت در سطح منطقه - ج

بال داشته باشد اما به سبب تواند نتایج مناسبی را در کاهش اثرات سوانح بدن اي می ساکنین محله در سطح منطقه
برخی مشکالت نظیر تفاوت مقررات موجود در ساخت و ساز و کاربرد اراضی در مناطق مختلف، ایجاد بستر این 

هاي متفاوتی را در  هاي متفاوت، رهیافت مشارکت براحتی میسر نبود زیرا ساکنین هر منطقه به دلیل سیاستگذاري
  .  برند خصوص مشکل یکسانی بکار می

ارزیابی انجام شده در این طرح همچنین نشان داد که : ایجاد مشارکت با سایر جوامع ذینفع در پروژه - د
بخشد چرا که از جوامعی که قبالً  اطالعات و ارتباطات بیشتر با سایر جوامع درگیر در پروژه تأثیر نتایج آنرا ارتقا می

آوري و توزیع  رچه آژانس فدرال مدیریت بحران براي جمعاگ. توان بیشتر آموخت اند می این فرآیند را بکار برده
کرد، ولی بیشتر اطالعات توزیع شده بسیار ابتدایی و یا تنها در زمینه روابط  هاي تأثیر تالش می هاي پروژه نمونه

همچنین مشخص گردید جوامعی . هاي اجراي برنامه اي برنامه و یا پیچیدگی عمومی بود تا در مورد دانش توسعه
آمیز بودند مشکالت  هایی که موفقیت هاي جدیدتر وارد عمل شدند، در خصوص چگونگی توسعه برنامه ه در پروژهک

  .بسیاري داشتند که الزم است براي رفع آنها تمهیداتی اندیشیده شود
  
  2004زسازي اندونزي پس از سونامی بررسی نقش مشارکت مردمی در برنامه با - 3- 3- 2- 3

طرحی را براي  (Nurani Dunia)، بنیاد نورانی دنیا 2004لرزه و سونامی  شی از زمیندرپاسخ به بحران نا
این برنامه از سه . دیده در آسه و شمال سوماتراي اندونزي به انجام رسانید امدادرسانی و بازسازي نواحی آسیب

با مشارکت مردمی،  بخش مستقل تشکیل شده است که عبارتند از پیاده سازي برنامه حفاظت و ایمنی یکپارچه
نحوه . اي براي بازسازي ایجاد واحدهاي واکنش سریع مردمی براي امداد اضطراري و توسعه مشارکت محله

  . نشان داده شده است) 25- 3 (اندرکنش اجزاي این مجموعه در شکل 
ایمنی و ایجاد یک برنامه   در بخش اول این پروژه، با توجه به مشکالت جنگهاي داخلی در آسه اندونزي،

بدین منظور آموزشهاي خاصی در . حل تشخیص داده شد محافظت با مشارکت مردمی و همیاري پلیس بهترین راه
  .سطح محله ها ارائه گردید و گروههایی از ساکنین براي مقابله با تهدیدات احتمالی بعد از زلزله آموزش دیدند
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  )(Nurani Dunia Foundation, 2005 ساختار طرح توسعه جامعه محلی در پروژه نورانی دنیا): 25- 3(شکل 

  

در بعد واکنش سریع براي امدادرسانی اضطراري نیز واحدهایی متشکل از اقشار مختلف جامعه تشکیل شد 
اعضاي این واحدها بطور مستمر با یکدیگر و با مقامات باالتر . راي تماس سریع در مواقع اضطراري آماده بودندکه ب

در آسه عملیات واکنش اضطراري همچنین شامل توزیع . چه بطور مستقیم و یا از طریق بی سیم در ارتباط بودند
دین منظور آموزشهاي الزم در ابعاد مختلف نظیر ب. غذاي الزم، مراقبت پزشکی و تامین سرپناه اضطراري نیز بود

ریزي پشتیبانی، کمکهاي اولیه وکارآموزي پزشکی اضطراري و کارآموزي فنی براي استفاده  نحوه هماهنگی و برنامه
در بعد توسعه مشارکت محلی در بازسازي، روشهاي . از وسایل ارتباطی، تصفیه آب و تجهیزات دیگر نیز ارائه شد

کلیه آنها ایجاد انگیزه در ساکنین به منظور مشارکت در فعالیتهاي  د توجه قرار گرفت که اساسمختلفی مور
اي که در کار  بعنوان مثال جامعه. بازسازي بوده است تا نتایج بازسازي از مقبولیت و عملکرد بهتري برخوردار شوند

کننده مدرسه است به ساخت مدرسه و  تاي که بطور منفعل فقط دریاف ساختن مدرسه، فعال است بیشتر از جامعه
ت، مسکن در این پروژه توسعه مشارکت جامعه در بازسازي در چهار بخش آموزش، بهداش. کند کیفیت آن توجه می

ها به یکدیگر وابسته بوده و اثر آنها بر یکدیگر در برنامه  این زمینه. انجام پذیرفت) 26- 3(و تقویت اقتصاد به شکل 
  . استدرنظر گرفته شده 

  

 

  
  
  
  

  

  توسعه یکپارچه مشارکت جامعه): 26- 3(شکل 

تقویت 
 اقتصاد

 آموزش

 

 بھداشت

 مسکن

Rapid Reaction Unit  
For Emergency 
Relief 

Integrated Information   

Protection Programs 

Participatory Community 
Development 

Responsive  

Community 
Dialogue 
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دیده در نواحی  پس از پایان عملیات امدادرسانی، بازسازي یا تعمیر مدارس ویران شده یا خسارت :آموزش - 1
آموزان و به خطر  شتأخیر در آموزش ابتدایی منجر به افزایش نرخ ترك تحصیل دان. دیده بسیار مهم است آسیب

تواند براي  همچنین ساختمان مدرسه می. شود که نیاز به آموزش ابتدایی دارند ها و مشاغلی می افتادن فرصت
لذا بازسازي مدارس از مهمترین راهکارهاي الزم براي ایجاد و گسترش . ها بکار رود برگزاري جلسات و سایر فعالیت

آل آن  در این پروژه بر بازسازي مدارس با توجه به ساختار ایده. ح استمشارکت مردمی در مقابله با اثرات سوان
هاي توسعه  هاي پتانسیل آموزش کودك، تقویت خالقیت، کنجکاوي و ایجاد فرصت شامل توسعه تمامی جنبه

  ).27- 3(مهارتهاي همکاري میان گروهی تاکید شده است، شکل 
  
  
  
  
  

 
  

  آل عناصر یک مدرسه ایده): 27- 3(شکل 

اگرچه مراقبت پزشکی اضطراري یکی از اجزاء واحد واکنش اضطراري است اما تأسیس یک درمانگاه  :بهداشت - 2
در چنین مکانی اطالعات . گردد با مشارکت مردمی در سطح جامعه محلی از اولویتهاي بازسازي محسوب می

همچنین این درمانگاهها باید مجهز به امکانات و تجهیزات اولیه . شوند بهداشتی و نیازهاي روزمره پزشکی ارایه می
در مناطقی که امکانات مردمی براي ساخت درمانگاه محدود است یا تعداد پزشک کم . هاي اولیه باشند نظیر کمک

ناشی از  در نواحی نظیر آسه بدلیل مشکالت. توانند با ساخت یک درمانگاه بهم متصل شوند است، چندین محله می
یافت لذا در این بخش الزم است به وجود تعدادي  سانحه، فشارهاي روانی، میزان افسردگی و خودکشی افزایش 

  .مشاور ورزیده و مددکار نیز در درمانگاهها توجه نمود
اند در معرض خطر افسردگی قرار دارند و دچار  اعضاي جامعه محلی که خانه خود را از دست داده :مسکن - 3
باید توسط متخصصانی نظیر  هرچند برنامه بازسازي مسکن می. گردند ن حس استقالل و اتکاي به خود میفقدا

اینکار نه تنها باعث . اما فرایند ساخت و ساز بایستی با مشارکت مردمی همراه شود معماران و شهرسازان ارائه شود،
  .  هاي دولتی نیز شدبازسازي و کاهش هزینه بلکه منجر به تسریع عملیات گردیدکاهش مشکالت روحی بازماندگان 

اند، جایگزینی  ها صدمه دیده و یا از بین رفته در نواحی که وسایل امرار معاش خانواده: تقویت اقتصاد خانواده - 4
شود  تقویت اقتصاد باعث می. وسایلی که امکان کسب درآمد را میسر سازد در فرایند بازسازي جامعه ضروري است

اي  در این خصوص تشکالت محله. هاي امدادي به تدریج کاهش یابد به خود متکی شود و کمککه جامعه 
شوند، به ایجاد مشاغل جایگزین منجر به کسب  هایی که ازطریق کارآموزي حاصل می توانند با آموزش مهارت می

  .اند، کمک کنند درآمد براي کسانی که محل درآمد خود را کالً از دست داده

The 
DREAM 
SCHOOL 
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  اي براي مقابله با سوانح در استرالیا توسعه تشکالت محله - 3-4- 2- 3
اي در استرالیا با هدف افزایش آگاهی ساکنین محل نسبت به سوانح و خطراتی که آنها را  تشکالت محله

کند؛ هماهنگی، حمایت و کنترل امور مدیریت بحران و واگذاري آنها به افراد مناسب؛ ایجاد همکاري  تهدید می
ن مدیریت بحران و ساکنین محل؛ ایجاد رهیافت هماهنگ که از تمامی منابع استفاده کند و میان مسووال

بدین . اند ریزي جهت توانمند ساختن جوامع در جهت بازتوانی پس از سوانح تشکیل و توسعه داده شده برنامه
به منظور ایجاد . یابدیش میترتیب آمادگی ساکنین محل براي رویارویی با سوانح و انطباق با شرایط پس از آن افزا

ریزي اضطراري در سطح محلی اقدامات زیر به انجام  اي در استرالیا و توسعه فرآیند برنامه ساختار تشکالت محله
  :(EMA, 1992) رسیده است

 ؛ به مردم نقش و وظایف کلیه سازمانهاي درگیر در بحران در سطح محلی فهیمت •
 ی؛محلدر سطوح هاي اضطراري  تقویت شبکه •
 افزایش آگاهی عمومی و ارتقاي راهبردهاي آموزشی؛ •
 .رسانی ایجاد سیستم ارتباطات اضطراري، هشدار همگانی و سایر امکانات مورد نیاز براي اطالع •

ریزي آمادگی و مقابله با بحران در سطح محلی براي شرایط اضطراري با توجه بـه  مراحـل زیـر صـورت      برنامه
  :   پذیرفته است

در کلیه بخشهاي پیشـگیري، آمـادگی، واکـنش اضـطراي و     (ریزي مدیریت بحران محله  ه برنامهکمیتایجاد  - 1
 . که نماینده جامعه حوزه نفوذ خود است) بازسازي

انجام بررسی در مورد احتمال رخداد خطرات شامل شناخت دامنه و نـوع خطـرات کـه احتمـال رخـداد در       - 2
آنها بیشتر است و خسارات بیشتري دربر دارند، اثرات این محل را دارند، شناخت خطراتی که احتمال رخداد 

 . ریزي مدیریت سانحه براي خطرات محتمل خطرات بر محله، و برنامه
ریـزي و اجرایـی قابـل اسـتفاده      ساختار مدیریت محلی باید در کلیه سطوح برنامه: مدیریت برنامه اضطراري - 4

اي و  ر مدیریت بحـران را دربرگیـرد و بـا ترتیبـات ناحیـه     باشد و تمامی موارد اجرایی و سازمانهاي درگیر د
ساختار مدیریت محلی برنامه چگونگی فرمـان دادن، کنتـرل کـردن و هماهنـگ     . اي هماهنگ باشد منطقه

  . سازد کردن امور را مشخص می
کـه   هاي مورد انتظار بعـد از رخـداد سـوانح الزم اسـت     در توصیف وظایف و نقش: تعیین وظایف هر سازمان - 5

فهرست کلیه سازمانهاي درگیر در این امر تهیه شود و وظایف هریک براي هر کدام از خطـرات مشـخص   
  . شود

در تحلیل منابع نکات قابـل توجـه عبارتنـد از تعیـین منـابع موردنیـاز بـراي مـدیریت مـؤثر          : تحلیل منابع - 6
  ... .ها و مازادها و و تعیین کمبود هاضطراري، تعیین منابع موجود در حال حاضر در سطح محل

توسعه سیسـتم مـدیریت بحـران در سـطح     : اي توسعه امور سیستم مدیریت بحران در سطح تشکالت محله - 7
اي به معناي تامین نیازها و امور مربـوط بـه چهـار موضـوع پیشـگیري، آمـادگی، واکـنش         تشکالت محله

  .اضطراري و بازسازي است
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  اي وسعه تشکالت محلهمروري برتجارب ایران در زمینه ت - 4- 2- 3
در شـهر تهـران    ي مدیریت بحـران در ایـران و   اتوسعه تشکالت محله بطور مشخص دو تجربه موفق در زمینه

  :باشند وجود دارد که به شرح زیر می
ایـن مطالعـه در   : المللی ژاپـن  مطالعات سازمان مدیریت بحران شهر تهران و آژانس همکاریهاي بین - الف

در سازمان پیشـگیري و مـدیریت بحـران شـهر تهـران و بـا مشـارکت آژانـس همکاریهـاي           1384تا  1382سال 
اي این مطالعه، بررسی امکـان  تشکالت محلهتوسعه هدف اصلی در بخش . انجام شده است) جایکا(المللی ژاپن  بین

در ایـن طـرح ضـمن تشـریح     . ران زلزله بوده استاي در پیشگیري و کاهش اثرات بح توسعه نقش سازمانهاي محله
در افزایش آمـادگی در برابـر   ) نظیر انجمن جوانان یا گروههاي زنان(اي ت مشارکت مردمی و سازمانهاي محلهاهمی

ها توسط دولت محلـی مـورد تاکیـد قـرار داده شـده       سوانح، تهیه مقررات و استانداردهایی براي ارتقاي این فعالیت
  . است

بر ایـن  . پروژه نقش ساکنان محلی در زمانهاي پیش و پس از بروز سوانح مورد بررسی قرار گرفته استدر این 
پذیري محیط زندگی خـود، تـأمین    توانند با شناسایی آسیب اساس در مواقع عادي و قبل از زلزله ساکنین محل می

سـازي سـاختمان    ضـطراري، مقـاوم  سرپناه اضطراري، تعیین چگونگی خروج از ساختمان، تهیه وسایل امـدادي و ا 
سازي تجهیزات و وسایل اولیـه بـراي مواقـع اضـطراري      اي، و ذخیره مسکونی خود، تثبیت وسایل و اجزاي غیرسازه

در زمان بعـد از زلزلـه نیـز    . براي مقابله با اثرات زلزله آمادگی خود را افزایش دهند) نظیر آب آشامیدنی، غذا و دارو(
، امـدادي سوزي، نجات مجروحـان در همکـاري بـا سـازمانهاي      امکان جلوگیري از آتش در صورت آمادگی ساکنین

  .هاي اولیه و امداد براي مجروحان و تأمین امنیت زندگی خود مهیا خواهد شد انجام کمک
اي نظیر سازمانهاي مبتنی برجامعه، سازمانهاي غیردولتـی و   چنانچه این اقدامات در همکاري با تشکالت محله

بدین منظور الزم است که تشـکالت  . تر است هاي مسکونی صورت گیرد بسیار اثربخش من ساکنان در مجتمعیا انج
هـاي خـود   نظیر تهیـه برنامـه  (ر مسائل مرتبط با مدیریت بحران هایی براي درگیر نمودن ساکنین داي برنامه محله

ا بحران، نجات و امداد، تخلیه امن و آمـوزش  امدادي و دگر امدادي، گردآوري و انتقال اطالعات پیشگیري و مقابله ب
همچنین انجام فعالیتهایی  نظیـر تـامین   . را تهیه و ارائه نمایند...) هاي موقت، تأمین غذا و آب، و زندگی در سرپناه

دیده بـا مشـارکت جامعـه محلـی، تهیـه برنامـه       دانش مربوط به آمادگی در برابر سانحه، تهیه نقشه محلهاي آسیب
هاي آموزشی بـراي آمـادگی در برابـر سـانحه از جملـه دیگـر        زندگی موقت در سرپناهها و برگزاري دوره مربوط به

اي بـراي نـواحی متـراکم جمعیتـی، افـراد      هاي ویـژه  همچنین الزم است برنامه. باشد اي می وظایف تشکالت محله
بـا  ... ي همکاري کمتر میان اهـالی و  پذیر، نواحی دارا ضعیف در برابر سانحه، نواحی داراي مسکن و تجهیزات آسیب

برخی از این اقدامات عبارتند از ایجاد سازمانهاي مبتنی بر افراد جامعـه  . مشارکت نهادهاي ذیربط تهیه و اجرا گردد
و گروههاي خودگردان براي مدیریت بحران، توسعه برنامـه بـراي گروههـاي خـودگردان مـدیریت بحـران، ادغـام        

هاي گروه هاي موجود، تخصیص یارانه بـراي گروههـاي خـودگردان     رابر سانحه در فعالیتهاي آمادگی در ب فعالیت
  ... . مدیریت بحران و 
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اي مقابله با بحران در تهران در ایـن مطالعـه سـاختار موجـود در      به منظور سازماندهی ساختار تشکالت محله
اداري محـالت شـهري در تهـران     ایـن بررسـی نشـان داده اسـت کـه از نظـر      . شهرداري تهران بررسی شده اسـت 

تشـکالت  . بندي اداري کوچکتري ندارند و لذا ارتباط رسمی میان ادارات نواحی و ساکنان شکل نگرفته است تقسیم
توانند این ارتباط را برقرار سازند و الزم است مسئولین ذیربط نسبت بـه تهیـه امکانـات و نیازمنـدیهاي      اي می محله

اي اسـت کـه بیشـتر     مهمترین این امکانات تهیه مکانی براي ایجاد تشکالت محلـه . ماینداولیه این تشکالت اقدام ن
در ایـن  . رسانی به مردم از طریق این مکان وجود داشته باشـد  اهالی محل بتوانند در آن حضور یابند و امکان اطالع

نظیـر بلنـدگوهاي بـدون    ( مکان همچنین بایستی شبکه ارتباطات و وسایلی به منظور استفاده در موارد اضـطراري 
هاي مسکونی، شوراي محل، مدرسـه، اداره، مسـجد، مراکـز     تواند دفاتر مجتمع چنین مکانی می. موجود باشد) سیم

نمودار سـازمانی پیشـنهادي ایـن مطالعـه بـراي      ) 28- 3(شکل . باشد... فرهنگی، مراکز بهداشتی، مراکز ورزشی، و 
  :اي را نشان می دهد توسعه تشکالت محله

  
  
  
  
  
  
  
  

 (JICA & TDMMO, 2004)اي پیشنهادي براي تهران نمودار سازمانی تشکالت محله): 28- 3(شکل 

  
به عنوان نمونه شوراي . به منظور تشویق مردم به مشارکت در چنین تشکلهایی، الگوهاي متعددي وجود دارد

توانند در این رابطه مورد تند میمحله یا مراکز سازمانهاي غیردولتی که بطور مستقیم با مردم در ارتباط هس
. توانند اطالعات الزم را به گروههایی از مردم منتقل کنند همچنین مساجد یا مدارس می. استفاده قرار گیرند

با شناخت این سازمانها و تعریف شرح . هاي بهداشت نیز براي انتقال اطالعات به اهالی محل مناسب هستند خانه
 .آمادگی در سطح ساکنین واحدهاي همسایگی مهیا خواهد گردیدوظایف آنها امکان ارتقاي 

 
تا  1385این مطالعه در سال : توسعه سوییسمطالعات سازمان مدیریت بحران شهر تهران و آژانس  - ب

محله در سطح شهر  5شهر تهران انجام شده است و در آن تعداد  در سازمان پیشگیري و مدیریت بحران 1386
ه و آموزشهاي الزم به داوطلبان محلی براي انجام اقدامات مورد نیاز در زمان بحران ارائه شده تهران انتخاب گردید
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شود، هم اکنون در حال توسعه در کل  شناخته می) داوطلب امداد محله(این طرح که اصطالح به نام دوام . است
در هر محله تعدادي نیروي داوطلب  توان انتظار داشت که ترتیب با اجراي آن می هاي شهر تهران است و بدین محله

. توانند اقدامات اولیه را در زمان الزم به کمک مردم محل به انجام رسانند تربیت خواهند شد که در زمان بحران می
البته به موازات این طرح اقالم اولیه مورد نیاز نیز در سطح محالت براي استفاده توسط این نیروها در حال تامین و 

  .دباشن نصب می
  

  در ایران با برخی کشورهاي مورد بررسیاي  مقایسه وضعیت تشکالت محله - 5- 2- 3
اي در ایران را با برخی کشورهاي مورد بررسی  اي را بین وضعیت کنونی تشکالت محله مقایسه) 3- 3(جدول 

  .دهد در این طرح نشان می
  

 کشورها مردم در ایران با برخی اي مدیریت بحران مبتنی بر مشارکت مقایسه تشکالت محله): 3- 3( جدول

حمایت دولت و ارکان 
  دولتی

مشارکت قوانین براي وجود   دامنه فعالیتها
  در مدیریت بحران مردمی

برنامه توسعه 
  ساختارهاي محله اي

  کشور

  آمریکا دارد  دارد مدیریت ریسک و بحران √
  ژاپن دارد  دارد مدیریت ریسک و بحران √
  نپال در کاتماندو ددار مدیریت ریسک و بحران √
  اندونزي  دارد  دارد مدیریت بحران √
  استرالیا  دارد  دارد مدیریت ریسک و بحران √

  ایران در تهران شوراي شهر تهران ، گزارش سوم مدیریت بحران محدود
  

توان مهمترین چالشهاي موجود  با توجه به مفاد جدول فوق و همچنین توضیحات ارائه شده در این بخش، می
اي را به شرح زیر فهرست  نظام مدیریت بحران کشور در حوزه استفاده از مشارکت مردمی و تشکالت محله در
  :نمود

در سطح کشور قوانین اجرایی و کاربردي براي استفاده از توان مردمی براي کاهش اثرات زلزله و  - 
الیتها در سیاستهاي این مساله علیرغم تاکید به حضور مردم در این فع. مدیریت بحران وجود ندارد
شود و الزم است که سازمان مدیریت بحران کشور در زمینه توسعه این قوانین  کالن نظام مشاهده می

 . اقدامات الزم را به عمل آورد
اي براي توسعه این فعالیتها نیز در ستادهاي مدیریت  با توجه به نبود چنین قوانینی، طبعاً برنامه - 

رسد استفاده از تجارب شهر تهران در این رابطه مثمر ثمر  ه نظر میب. شود بحران کشور دیده نمی
 .خواهد بود

اي و نیز مشارکت مردمی، نباید تنها منحصر به آمادگی براي مواجهه  دامنه فعالیتهاي سازمانهاي محله - 
به این . بایست کاهش خطرپذیري را نیز هدف قرار دهد با اثرات سوانح باشد، بلکه این اقدامات می
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رتیب الزم است از تجاربی استفاده شود که نقش مردم در کلیه ابعاد مدیریت ریسک و بحران در آن ت
 .مورد توجه قرار داده شده باشد

در کلیه کشورهاي مورد بررسی دیده شده است که توسعه تشکالت در مراحل اولیه بدون مشارکت و  - 
بایست در جهت شروع این  ن نیز میاین ارگانها در ایرا. کمک نهادهاي دولتی میسر نبوده است

وارد شوند و کمکهاي فنی، ) و نه بعنوان متولی(فعالیتها بعنوان هماهنگ کننده و تسهیل کننده 
تجهیزاتی، پشتیبانی و اعتبارات الزم را براي توسعه مشارکت مردم و پاي گیري این تشکالت به انجام 

 .رسانند
  

  اي تشکلهاي محلهحران با استفاده از راهبردهاي بهبود سیستم مدیریت ب -6- 2- 3
براساس توضیحات فوق و به منظور بهبود فرایند مدیریت بحران و کاهش خطرپذیري در کشور، راهبردهاي 

  :گردند ارائه میاي  در زمینه استفاده از تشکالت محله المللی زیر براساس تجارب بین
ج مردم و نهادهاي مردم محور در توسعه قوانین کاربردي و اجرایی در سطوح محلی براي بسی •

 مشارکت جهت کاهش ریسک و بهبود مدیریت بحران؛
 اي؛ توسعه تشکالت و سازمانهاي مردم نهاد و محله •
ارائه آموزشهاي الزم به مردم براي ایجاد تشکالت محلی مدیریت بحران در سطح محالت بر پایه  •

  مشارکت مردمی و تبیین وظایف و اختیارات آنان؛
نگیزه در مردم براي مشارکت در این سازمانها با توجه به درخواستهاي آنان و کمک به تامین ایجاد ا •

 اي؛ نیازهاي فنی و تجهیزاتی سازمانهاي محله
اي و  تعیین نقشها و وظایف نهادهاي دولتی در مشارکت با نهادهاي مردم محور و تشکالت محله •

 .ف مدیریت بحرانها و نیازهاي آنها در مراحل مختل توجه به خواسته
 

   اي تشکلهاي محلههاي اصالح سیستم مدیریت بحران با استفاده از  برنامه - 7- 2- 3
  اي هاي محله بندي جوامع شهري به تشکل تقسیم  برنامه - 1- 7- 2- 3

بندي شهرها به  اي در سطح مناطق شهري، چگونگی تقسیم علیرغم ضرورت سازماندهی تشکالت محله
هاي استاندارد و مورد توافق عموم در این  باشد که از نظر علمی روش نسبتاً جدید میاي موضوعی  تشکالت محله

ها صورت  بندي جوامع شهري براي ایجاد تشکالت معموال از سوي شهرداري منطقه. مورد هنوز بدست نیامده است
در . باشد حی کوچکتر میها اما در سط هاي معمول شهرداري بندي از اینرو این کار تا حدودي پیرو تقسیم. گیرد می

بندي شهري و روشهاي  هاي جوامع شهري مطالعات مربوط به منطقه بندي هاي تقسیم خصوص شناسایی روش
ري به بندي جوامع شه هاي تقسیم جهت دست یافتن به روش. تواند مفید باشد اي نیز می ریزي منطقه برنامه

هاي از پایین به باال و مکانیزم آنها در زمان  صوص رهیافتاستفاده از تجارب سایر کشورها در خ  اي،تشکالت محله
و  "اي در شهرهاهاي محله بررسی روشهاي توسعه تشکل"در این راستا انجام دو پروژه . رخداد سوانح مفید است

  . مورد نیاز است "ايهمطالعه پارامترهاي فیزیکی مورد نیاز در تقسیم بندي جوامع شهري به تشکالت محل"
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  اي در شهرها هاي محله ررسی روشهاي توسعه تشکلب - الف
اي  هاي مناسب براي ایجاد و توسعه تشکالت و سازمانهاي محله هدف از انجام این پروژه بررسی روش

تخصصی در سطح مناطق شهري به منظور فراهم نمودن امکانات و آمادگیهاي الزم براي مقابله با بحران زلزله 
اي در سطح محالت در شهرهاي در معرض خطر زلزله به  ریزي محله به نوعی برنامهاین پروژه همچنین . باشد می

:                                                                                                            شده است براي انجام این پروژه مراحل زیر درنظر گرفته . رود شمار می
اي بـراي مقابلـه بـا     بیات سایر کشورها در رابطه با عملکردها و نحوه ایجاد تشکلهاي محلـه مطالعه تجر - 

این قسـمت از مطالعـات نمـایی کلـی از     . سوانح طبیعی و بررسی وضعیت موجود کشور از این دیدگاه
توانـد پـس از بـومی     سازد که مـی  اي در شهرهاي بزرگ را فراهم می هاي محله روشهاي توسعه تشکل

  بعنوان الگویی براي شهرهاي بزرگ کشور مورد استفاده قرار گیرد؛ سازي
هاي از باال به پایین و از پایین به باال کـه قابـل    اي با رهیافت مطالعه ساختار تشکیالتی تشکلهاي محله - 

اجرا در سطح شهرهاي کشور با توجه به قوانین و ضوابط موجود باشند و انتخاب رهیافتهاي مناسب بـا  
 فرهنگی کشور؛ –شرایط اجتماعی توجه به 

) در سطح واحدهاي همسـایگی (تعیین معیارهاي الزم براي تفکیک مناطق شهري به محالت کوچکتر  - 
اجتمـاعی و   –با توجه به معیارهاي استاندارد برنامه ریزي شهري و با در نظر گرفتن مطالعات فرهنگی 

 اقتصادي؛
اي پیشنهادي و نحوه ارتباط و تعامل آنها با مـردم و   هتهیه نمودار سازمانی براي ساختار تشکلهاي محل - 

 .مسئول ذیربط دولتی یا شهرداریها سازمانهاي
  :پروژه عبارتند ازاین مهمترین دستاوردهاي 

 هاي از پایین به باال در سطح کالن شهرها؛اهم آوردن امکان بکارگیري رهیافتفر •
 ي بزرگ؛اي در شهرها ریزي در سطح محله توسعه روشهاي برنامه •
 ها؛ اي در سازمان اداري شهرداري فراهم آوردن امکان ادغام تشکالت محله •
  .اي هاي محلههاي روزمره سازمانهاي کاهش سوانح در فعالیتادغام فعالیت •

  
 اي تشکالت محله شهري به بندي جوامع مطالعه پارامترهاي فیزیکی مورد نیاز در تقسیم - ب

اي توسعه یافته و یا در حال توسعه، به منظور افزایش مشارکت مردمی در سالهاي اخیر در بسیاري از کشوره
اي استفاده شده است که نتیجه آن نیز بسیار قابل توجه ارزیابی شده  در مقابله با اثرات سوانح از تشکلهاي محله

اهدافی  در کشور ما تاکنون از این دیدگاه فعالیت چندانی صورت نپذیرفته است و سازمانهاي موجود با. است
به منظور ارتقاي آمادگی عمومی در کشور براي آمادگی با اثرات سوانح . اند متفاوت و بصورت محدود ایجاد شده

توان در قالب  این معیارها را می. الزم است که در ابتدا چنین تشکالتی براساس معیارهاي مختلف شکل گیرند
  . بندي نمود ادي تقسیممعیارهاي فیزیکی و معیارهاي اجتماعی و فرهنگی و اقتص
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اي مورد بررسی در این طرح معیارهاي فیزیکی مورد نیاز از دیدگاه طراحی شهري براي ایجاد سازمانهاي محله
توان محالت شهري را به واحدهاي کوچکتر با توجه به  با استفاده از نتایج این تحقیق می. شوند قرار داده می

بندي نمود و سپس براساس معیارهاي اجتماعی نسبت به  تشکالتی تقسیم زیرساختهاي مورد نیاز براي ایجاد چنین
:                                                                                         باشد مراحل انجام این طرح به شرح زیر می. اي آمادگی در برابر زلزله اقدام نمودایجاد تشکلهاي محله

اي مقابلـه بـا سـوانح     معیارهاي فیزیکی و فنی مورد نیاز بـراي سـازماندهی تشـکالت محلـه    شناسایی  - 
  المللی موجود؛ طبیعی براساس تجارب بین

اي  تدوین معیارهاي مناسب و بومی براي توسعه زیرساختهاي مورد نیاز بـراي ایجـاد تشـکالت محلـه     - 
 ؛.... و  نظیر فضاهاي تخلیه امن، تجهیزات نجات و امداد، دسترسی،

مطالعه نحوه لحاظ نمودن معیارهاي فوق در طرحهاي جـامع و تفصـیلی شـهرها و ارائـه راهکارهـاي       - 
 مناسب در این خصوص؛ 

و بررسـی بازخوردهـا و نتـایج حاصـله بـه منظـور اصـالح         هااجراي نتایج مطالعـات در یکـی از شـهر    - 
  .طرحدستاوردهاي 

  :مهمترین دستاوردهاي پروژه نیز عبارتند از
 اي؛ معیارهاي سازماندهی و تقسیم بندي جوامع شهري به تشکلهاي محله توسعه •
 اي؛ ارتقاي معیارهاي توسعه زیرساختهاي الزم براي واکنش اضطراري در سطوح محله •
 ارتقاي آمادگی در برابر سوانح در سطوح مردمی؛ •
 .اي در طرحهاي جامع و تفصیلیایجاد امکان قانونمند سازي نقش تشکالت محله •
باشد بصورت اجمالی ارائـه شـده    هاي ذکر شده فوق می اي که در برگیرنده اجزاي پروژه برنامه) 5- 3(مودار در ن

  .بایست در این رابطه مورد توجه قرار گیرد، ذکر گردیده است و مهمترین مواردي که میاست 
  
  موجود در جوامع شهري اي هاي محله تشکلارتقاي آمادگی   برنامه - 2- 7- 2- 3

ها در سطح مناطق و ایجاد زمینه مناسب براي  وان مناطق شهري به معناي شناسایی پتانسیلافزایش ت
ها و امکانات، ایجاد محیط فیزیکی مقاومتر، طراحی بهتر فضایی، روابط  استفاده از آنها در جهت بهبود ظرفیت
اطق شهري عواملی هستند که عوامل تأثیرگذار بر توان من. باشد تر منطقه می اجتماعی مناسب تر و مدیریت صحیح

اي از عوامل   نمونه. کنند ها را فراهم نموده و زمینه افزایش ظرفیت در مناطق را آماده می امکان رشد پتانسیل
هاي  به منظور اجراي مؤثرتر برنامهموجود اي  هاي محله تأثیرگذار بر افزایش توان مناطق شهري استفاده از تشکل

چگونگی کارکردهاي مورد انتظار  طرحدر این . در سطح مناطق شهري استران و مدیریت بحکاهش خطرپذیري 
منظور انجام  بدین. گیرند هاي کاهش خطرپذیري مورد بررسی قرار می اي جهت اجراي پروژه از تشکالت محله

هاي کاهش خطرپذیري در  اي موجود در شهرها جهت اجراي برنامه هاي محله استفاده از تشکل" هاي پروژه
تواند مورد توجه  می "ايپذیري در سطح محالت با مشارکت تشکالت محلهارزیابی آسیب"و  "یطهاي شهريمح

  .اجزاي کلی آن ارائه شده است) 6- 3(د که اجزاي آن در قسمتهاي زیر تعریف شده است و در نمودار قرار گیر
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  ي کاهش خطرپذیري ها اي موجود در شهرها جهت اجراي برنامه هاي محله استفاده از تشکل - الف
اي و واحـدهاي همسـایگی بـا اسـتفاده از      هدف از این پروژه بررسی روشهاي ارتقاي آمادگی در جوامع محلـه 

بـدین منظـور الزم اسـت ضـمن شناسـایی سـازمانهاي       . باشد اي موجود در سطح مناطق شهري می تشکالت محله
هـاي الزم بـراي    تاري آنها، نسبت به تهیـه برنامـه  اي و بررسی ساخ اي یا منطقه غیردولتی و تشکلهاي موجود محله

  :رسد این پروژه در مراحل زیر به انجام می. اي اقدام نمود ایجاد فعالیتهاي مرتبط با کاهش خطرپذیري لرزه
اي، سـازمانهاي   هـاي محلـه   تشـکل : اي موجـود در سـطح شـهرها    هاي محلـه  مطالعه و بررسی تشکل - 

انجمنهـاي شـهر یـا    بسیج، هیئتهاي مـذهبی، مسـاجد،   رها نظیر غیردولتی و داوطلبانه موجود در شه
گیرنـد و برحسـب    هاي شورایاري شناسایی شده و وظایف و فعالیتهاي آنها مورد بررسی قرار می انجمن

  شوند؛ بندي می نوع فعالیت ونقش هریک در محیطهاي شهري دسته
ي موجود کاهش خطرپـذیري در  ها برنامه: هاي کاهش خطرپذیري در محیطهاي شهري مطالعه برنامه - 

بررسـی  ) منطقـه و محلـه  (تـر   شوند و چگونگی ادغام آنها در سـطح پـایین   سطح شهرها شناسایی می
هاي دیگري که در کاهش سطح خطرپـذیري مؤثرنـد    هاي موجود برنامه سپس عالوه بر برنامه. شود می

 شود؛ شناسایی و چگونگی اجراي آنها بررسی می
: اي هـاي محلـه   از طریق تشکل) پیشنهادي/موجود(هاي کاهش خطرپذیري  نامهمطالعه نحوه اجراي بر - 

در ایـن بخـش   . اي کنونی بررسی می شودها از طریق تشکالت محله در این قسمت نحوه اجراي برنامه
ریـزي بـراي ایجـاد تشـکلهاي خـاص جهـت اجـراي         همچنین در صورت نیاز نسبت به نحـوه برنامـه  

 .تی ارائه خواهد شدویژه، پیشنهاداهاي  برنامه
  : مهمترین دستاوردهاي پروژه عبارتند از

 و واگذاري امور به ساکنان و سازمانهاي غیردولتی؛ سطوح محلیایجاد زمینه تمرکز زدایی در  •
 مشارکت مردم در شناسایی محیط زندگی خود و کاهش خطرات احتمالی؛گسترش امکان  •
 ایجاد آمادگی در سطح محالت شهري؛ •
 .همکاري میان مردم و سازمانهاي دولتی در جهت کاهش اثرات سوانح ایجاد زمینه •

  
  ت محله اي در مدیریت مناطق شهريررسی عملکردهاي تشکالب - ب

اي در بهبود وضـعیت و نیـز اداره امـور منـاطق      هدف از این پروژه مطالعه عملکردهاي مختلف تشکالت محله
شناسایی شـده و چگـونگی    ،بهبود بافت شهري قابل اجراست است تا از این طریق آندسته از کارکردهایی که جهت

با توجه به اهمیت ارتقاي بافتهـاي شـهري بـراي کـاهش صـدمات و      . به کار بستن آنها مورد بررسی قرار داده شود
اي را از جمله مهمترین نقشهاي پیشگیرانه این تشـکالت محسـوب    توان این کارکرد تشکالت محله تلفات زلزله می

براي انجام این پروژه مراحل زیر درنظـر  . شود بایستی با حمایت شهرداریها و سایر دستگاههاي دولتی اجرا نمود که 
  :گرفته شده است
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ارکردهایی کدر این مرحله : اي در امور مناطق مطالعه کارکردهاي مختلف قابل انتظار از تشکالت محله - 
شامل نـوع، حـوزه عملکـرد و چگـونگی     (ت شود و یا قابل اجراس اي اجرا می که از سوي تشکالت محله

  شوند؛ بندي می خص و دستهمش...) انجام آنها و 
نقش مـدیریت شـهري در   : شناسایی نقش و اقدامات مدیریت شهري در بهبود وضعیت مناطق شهري - 

شـود و سیاسـتهاي مبتنـی بـر      ارتباط با کاهش خطرات مربوط به رخداد سوانح طبیعی مشخص مـی 
 شوند؛ ن به باال مشخص میي از پاییها رهیافت

تعیین کارکردهاي کاهش سوانح نظیر بهسازي بافتهاي آسیب پذیر توسط تشکالت محلـه اي کـه در    - 
 .گیرد هماهنگی با اقدامات دستگاههاي دولتی چون شهرداري و سایر سازمانها صورت می

  :عبارتند ازنیز مهمترین دستاوردهاي پروژه 
 در کاهش سوانح؛مشخص شدن کارکردهاي مدیریت شهري  •
 اي در اداره مناطق؛ هاي تشکالت محلهادغام فعالیت •
 استفاده از امکانات محالت در مدیریت مناطق؛ •
  . پذیر شهري افزایش انگیزه در بهسازي بافتهاي آسیب •

  
  اي به عنوان ابزاري جهت مدیریت بهتر شهري استفاده از تشکالت محله - 3- 7- 2- 3

گاهی . گیرند اال به پایین و از پایین به باال هردو مورد استفاده قرار میهاي از ب در مدیریت شهري رهیافت
هاي تکمیلی دیگري نیز موردنیاز هستند تا امکان اجراي  هاي از باال به پایین مکانیزم جهت اعمال رهیافت

ش خود در انتقال هاي از پایین به باال نیز به جهت نق از سوي دیگر رهیافت. هاي موردنظر را فراهم نمایند برنامه
. تر و بویژه ساکنان مناطق به مسئولین و جلب همکاري و مشارکت مردمی نقش مهمی دارند نظرات سطوح پایین

در واقع در مدیریت شهري به منظور کنترل توسعه مناطق و جلوگیري از تراکم بیش از حد، ایجاد خدمات و 
ایجاد دسترسی روان و آسان در سطح مناطق شهري،  هاي موردنیاز، نوسازي بافتهاي فرسوده شهري و زیرساخت

اي به منظور انجام چنین  در این جهت تشکالت محله. جلب موافقت و همکاري ساکنان نیز مورد نیاز است
بررسی "  در این راستا انجام دو پروژه تحت عنوان. هایی و ایجاد پلی میان مقامات و ساکنان مؤثر هستند برنامه

اي در نحوه استفاده از فضاهاي  نقش تشکالت محله"و  "اي در مدیریت مناطق شهري لهعملکرد تشکالت مح
قرار سازمان مدیریت بحران کشور در دستور کار تواند  می "عمومی در محالت به منظور آمادگی در برابر سوانح

 .گیرد
  
  ايمحلهپذیري در سطح محالت با مشارکت تشکالت ارزیابی آسیب - الف

اي  پذیري در سطح محالت شهري با همکاري تشکالت محله روژه بررسی روشهاي ارزیابی آسیبهدف از این پ
پذیري موضوعی مرکب است که آسیب. است تا از این طریق نتایجی درست و منطبق با شرایط موجود بدست آید

توان پاسخگویی به  عوامل گوناگونی در آن دخالت دارند که این بدان معناست که عالوه بر عوامل محیط فیزیکی،
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به منظور شناسایی توان پاسخگویی به اثرات سانحه . اثرات سانحه و بهبود یافتن از پیامدهاي آن نیز اهمیت دارند
براي انجام این . توانند منابع معتبري براي تامین اطالعات و ارایه تصویر دقیق از مناطق باشند اي می تشکالت محله

  :شده است پروژه مراحل زیر درنظر گرفته
پذیري  در این مرحله بحث آسیب: پذیري محیط شهري و عوامل دخیل در آن بررسی علل آسیب - 

پذیري و عوامل وابسته به آن بررسی  اي، عوامل موثر در ایجاد آسیب شهري در سطح کالن و منطقه
 د؛ نشو می

ب در بررسی اي و روشهاي مناس منطقه- شهريمحیط پذیري  شناسایی عوامل تاثیرگذار بر آسیب - 
پذیري مناطق شهري براساس تجارب داخلی و  روشهاي قابل استفاده در ارزیابی آسیب: پذیري آسیب
 گردند؛ بندي میالمللی مطالعه و تقسیم بین

پذیر در سطح محالت  اي در شناسایی عوامل آسیب بررسی نقش و نحوه مشارکت تشکالت محله - 
 ایه تصویر واقعی از شرایط احتمالی؛شهري و تعیین ظرفیتهاي موجود به منظور ار

هاي مناطق از بررسی چگونگی گردآوري اطالعات مربوط به شناسایی عوامل آسیب پذیر و ظرفیت - 
 اي در خصوص سوانح احتمالی و اثرات آنها؛سوي سازمانهاي محله

جهت اي و نتایج قابل انتظار آن در پذیري توسط سازمانهاي محله چگونگی ارزیابی آسیببررسی  - 
 .پاسخگویی به اثرات احتمالی سوانحتقویت آمادگی و 

  : مهمترین دستاوردهاي انجام پروژه به شرح زیر می باشند
 اي؛ پذیري شهري توسط تشکالت محلهبینانه و ساده براي برآورد آسیب توسعه یک مدل واقع •
 دگی؛سازي به جهت شناخت آسیب پذیري محیط زن ایجاد انگیزه در ساکنین براي مقاوم •
 لرزه؛ پذیري در برابر زمین کمک به توسعه پایدار شهري در جهت کاهش آسیب •
 هاي آینده؛ لرزه کاهش میزان خسارات احتمالی در برابر زمین •
 هاي مناسب براي بهبود محیط شهري؛ ایجاد ظرفیت •
 .تهیه راهکارهاي مناسب توسعه مناطق شهري •

  
  جهت آمادگی در برابر سوانحاي  ي عمومی محلهاي در توسعه کاربرد فضاها نقش تشکالت محله - ب

اي کاربرد زیادي در افزایش آمادگی در برابر سوانح و نیز تخلیه امن ساکنین محلی  فضاهاي عمومی محله
توان بعنوان محلهاي آموزش مردمی براي انجام اقدامات آمادگی در برابر  در شرایط عادي از این فضاها می. دارند

در این پروژه به بررسی نحوه . استفاده نموداضطراري بحران نیز بعنوان محلهاي تریاژ یا اسکان زلزله و در شرایط 
. شود هاي مقابله با سانحه پرداخته می اي از فضاهاي عمومی در محالت براي فعالیت استفاده بهینه تشکالت محله

از، مدارس، ادارات، مساجد و مراکز در هر منطقه یا محله شهري فضاهاي عمومی بسیاري نظیر پارکها، فضاهاي ب
هاي خود  اي در جهت اجراي برنامه توانند به منظورهاي متفاوتی از سوي تشکالت محله تجاري وجود دارند که می

چگونگی انتخاب مکان . نظیر برگزاري جلسات، دوره هاي آموزشی، انبار کردن وسایل و نظایر آنها استفاده شوند
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در این پروژه ضمن شناسایی فعالیتهاي الزم در زمان قبل . ژگیهاي آن متفاوت خواهد بودبسته به نوع فعالیت و وی
ریزي  اي، نحوه استفاده از فضاهاي عمومی موجود براي آن برنامه و بعد از زلزله در بعد مدیریت بحران محله

  .باشند مراحل انجام این پروژه به اختصار به شرح زیر می. گردد می
بندي آنها، و بررسی فضاهاي عمومی در مناطق شهري در مدیریت بحران و دستهشناسایی کاربرد  - 

  کارکردهاي مورد انتظار از هر یک و ارتباط آنها با سایر فضاها در سطح منطقه؛
تواند  اي می هاي مربوط به کاهش اثرات سانحه که از سوي تشکالت محلهتهیه فهرستی از فعالیت - 

 مدت زمان مورد نیاز، افراد درگیر، مخاطبین و تجهیزات مورد نیاز؛  صورت گیرد شامل نوع فعالیتها،
 انطباق میان مشخصات فضاها و فعالیتها به منظور یافتن اشتراکات و تفاوتها؛  - 
هاي الزم  اي و برنامه ارایه راهبردهاي مربوط به نحوه استفاده از فضاهاي عمومی توسط تشکالت محله - 

  .راساس تجارب داخلی و خارجیحالت ببراي اجراي آن در سطح م
  :مهمترین دستاوردهاي پروژه نیز عبارتند از

 استفاده بهینه از فضاهاي عمومی شهري در جهت کاهش سوانح؛ •
 تسهیل انجام امور مدیریت بحران در سطح منطقه؛  •
 اي پایدار؛ ریزي توسعه محله برنامه •
 ها و مناطق؛ امکان گسترش مناسب فضاها در درون محله •
  . آمادگی در برابر سوانح در داخل بافت مردمیایجاد  •

باشـد بصـورت    هاي ذکر شده فـوق مـی   اي که در برگیرنده اهداف پروژه اجزاي مختلف برنامه) 7- 3(در نمودار 
شرح داده شـده  بایست در این رابطه مورد توجه قرار گیرد،  اجمالی نشان داده شده است و مهمترین مواردي که می

  .است
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  



   ارزیابی مدیریت بحران در سطح محلی و ارائه راهکارهاي اجرایی پروژه 

222                                                                                     شناسی و مهندسی زلزله المللی زلزله پژوهشگاه بین      

  اي هاي محله بندي جوامع شهري به تشکل تقسیم  برنامه): 5- 3(نمودار 

 
 
 

اي تخصصی در سطح مناطق شهري به منظور فراهم نمودن امکانات و  ایجاد و توسعه تشکالت و سازمانهاي محله اهداف
 مقابله با بحران زلزلهکاهش ریسک و آمادگیهاي الزم براي 

ونت معماري و شهرسازي وزارت مسکن، سازمان دهداریها و اي مشاور ذیصالح، معامراکز تحقیقاتی، شرکته نهاد اجرایی
 شهرداریها، سازمانهاي مردم نهاد

 )بصورت متوسط(میلیون تومان به ازاي هر شهر  120 هزینه تقریبی 
لذا امکان انجام  اي مدیریت بحران در هیچ یک از شهرهاي کشور وجود ندارد و هاي محله در حال حاضر تشکل وضعیت موجود 

 .اي وجود ندارد فعالیتهاي مورد نیاز براي کاهش ریسک و مقابله با اثرات زلزله با استفاده از ظرفیتهاي محله
 ماه 12 طول دوره 
بندي شهرها به تشکالت  اي در سطح مناطق شهري، چگونگی تقسیم علیرغم ضرورت سازماندهی تشکالت محله توجیه فنی

هاي معمول  بندي بندي جوامع شهري تا حدودي پیرو تقسیم منطقه .بتاً جدید استاي موضوعی نس محله
بندي جوامع شهري به  هاي تقسیم جهت دست یافتن به روش. باشد ها اما در سطحی کوچکتر می شهرداري

 .هاي از پایین به باال مفید است استفاده از تجارب سایر کشورها در خصوص رهیافت  اي،تشکالت محله
  تقسیم بندي محالت  مربوطهاي  تجارب سایر کشورها در خصوص رهیافت -  ودي پروژهور

  جوامع شهري ، اجتماعی و اقتصادياطالعات مربوط به پارامترهاي فیزیکی - 
 اطالعات مربوط به تشکلهاي موجود در مناطق شهري  - 
 اي  ت محلهتشکالاندازي  راهمورد نیاز براي امکانات و اقدامات اطالعات مربوط به  -

مبتنی بر هاي از پایین به باال بکارگیري رهیافتاي مدیریت بحران با  توسعه طرحهاي ایجاد تشکلهاي محله -  خروجی  پروژه
  شرایط بومی

 فعالیتهاي روزمره در محالت درریسک فعالیتهاي کاهش انجام فراهم آوردن امکان  - 
  اي مدیریت بحران ابطه با عملکردها و نحوه ایجاد تشکلهاي محلهمطالعه تجربیات سایر کشورها در ر -  اجزاء پروژه

  اي مبتنی بر شرایط فیزیکی، اجتماعی و اقتصادي تدوین معیارها براي ایجاد تشکلهاي محله - 
   ها و نحوه تامین منابع ایجاد ساختار تشکیالتی براي این تشکل - 
 تشکلها تدوین ضوابط و مقررات الزم براي توسعه و پایداري این - 

 شهرداریها، شوراهاي شهر، سازمان مدیریت بحران نظارت و ارزیابی
این برنامه منوط به تفکیک صحیح محله هاي شهري مبتنی بر شرایط فیزیکی، اجتماعی و اقتصادي و استمرار  استمرار پروژه

 .تامین اعتبارات الزم است
  چهار ماه سوم  دومچهار ماه   چهار ماه اول  نزما/اجزا  جدول زمانبندي طرح 

مطالعه تجربیات سایر کشورها در رابطه با عملکردها و 
  اي مدیریت بحران نحوه ایجاد تشکلهاي محله

      

اي مبتنی بر  تدوین معیارها براي ایجاد تشکلهاي محله
  شرایط فیزیکی، اجتماعی و اقتصادي

      

ها و نحوه  ایجاد ساختار تشکیالتی براي این تشکل
   بعتامین منا

      

تدوین ضوابط و مقررات الزم براي توسعه و پایداري این 
  تشکلها
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  اي موجود در جوامع شهري هاي محله ارتقاء آمادگی تشکل  برنامه): 6- 3(نمودار 

 

اي موجود در  اي و واحدهاي همسایگی با استفاده از تشکالت محله بررسی روشهاي ارتقاي آمادگی در جوامع محله اهداف
 مناطق شهري سطح

 شهرداریها، شرکتهاي مشاور، سازمانهاي مردم نهاد نهاد اجرایی
 )بدون احتساب هزینه اجرا و برگزاري مانور( میلیون تومان براي هر شهر 60 هزینه تقریبی 

یگر در اغلب اي و موارد د ها، شوراهاي محله اي در قالب مساجد، هیئتها، حسینیه در حال حاضر تشکلهاي محله وضعیت موجود 
البته . شهرها و روستاهاي کشور وجود دارند که محلی براي تجمع اهل محل در ایام خاصی از شبانه روز هستند

تاکنون از وجود این تشکلها بعنوان فضایی براي ارتقاي مشارکت مردمی براي کاهش ریسک و مدیریت بحران 
 . استفاده نشده است

 ماه 6 طول دوره
اي  تشکلهاي جدید براي مدیریت بحران در حال حاضر با توجه بار مالی و نیازهاي ساختاري آن، مسالهایجاد  توجیه فنی

تواند در کوتاه مدت  گردد حال آنکه استفاده از تشکلهاي موجود براي این منظور می بر محسوب می زمان
 .وردار باشدنیازمندیهاي الزم را برطرف کند و از مقبولیت بیشتري نیز در نزد اهل محل برخ

 و سایر مکانهایی جمعیتی در سطح محله اي، سازمانهاي غیردولتی هاي محله اطالعات مربوط به تشکل -  ورودي پروژه
  در این تشکلهاهاي موجود  برنامهمربوط به اطالعات  - 
 شرایط اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی مراجعه کنندگان به این تشکلها اطالعات مربوط  - 

 به ساکنان و سازمانهاي غیردولتی تمرکز زدایی در سطوح محلی و واگذاري امورفراهم شدن امکان  -  ژهخروجی  پرو
 زندگی خود و کاهش خطرات احتمالی سایی محیطشناامکان گسترش مشارکت مردم در فراهم شدن  - 
  بحرانمحالت در مدیریت موجود استفاده از امکانات فراهم شدن امکان  - 
 پذیر شهري در بهسازي بافتهاي آسیبزایش انگیزه اف - 

  اي موجود در سطح شهرها هاي محله مطالعه و بررسی تشکل -  اجزاء پروژه
  اي موجود هاي محله مطالعه کارکردهاي مختلف قابل انتظار از تشکل - 
  هاي کاهش خطرپذیري در محیطهاي شهري و نحوه اجراي آن از طریق تشکلهاي موجود مطالعه برنامه - 
  اي براي مدیریت بحران و کاهش ریسک ه طرح نحوه استفاده از تشکلهاي محلهارائ - 
 اجراي طرح و برگزاري مانور در یک منطقه پایلوت - 

 ، سازمان دهداریها و شهرداریها، معاونت امور اجتماعی، فرهنگی و شوراهاي وزارت کشورسازمان مدیریت بحران نظارت و ارزیابی
منوط به استفاده از نیروهاي بومی، تامین امکانات و اعتبارات مورد نیاز براي فعالیت تشکلهاي وژه استمرار پر استمرار پروژه

 باشد اي در رابطه با این موضوع می محله
  سه ماهه دوم  سه ماهه اول  زمان/اجزا  جدول زمانبندي طرح 

اي موجود در سطح  هاي محله مطالعه و بررسی تشکل
  شهرها

    

هاي  ي مختلف قابل انتظار از تشکلمطالعه کارکردها
  اي موجود محله

    

هاي کاهش خطرپذیري در محیطهاي  مطالعه برنامه
  شهري و نحوه اجراي آن از طریق تشکلهاي موجود

    

اي براي  ارائه طرح نحوه استفاده از تشکلهاي محله
  مدیریت بحران و کاهش ریسک

    

      یلوتاجراي طرح و برگزاري مانور در یک منطقه پا  
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  اي به عنوان ابزاري جهت مدیریت بهتر شهري محلههاي استفاده از تشکل): 7- 3(نمودار 

  مدیریت شهري توسعه و هاي  در اجراي برنامهبه باال هاي از پایین  جهت اعمال رهیافتالزم مهاي سمکانی توسعه -  اهداف
  اي لهاي محلهپذیري در سطح محالت با مشارکت تشک بررسی روشهاي ارزیابی آسیب - 
 اي جهت ارتقاي آمادگی در سطح محلی  توسعه فضاهاي عمومی محله - 

 شرکتهاي مشاور، مراکز تحقیقاتی، شوراهاي شهر و روستا، سازمانهاي مردم نهاد نهاد اجرایی
 میلیون تومان 120 هزینه تقریبی 

و فعالیت  اي ندارند منطقه –ي و توسعه شهري ریز اي نقش فعالی در برنامه هاي محله در حال حاضر تشکل وضعیت موجود 
شهرداریها و سایر سازمانهاي دولتی در ارتقاي محیط زیست شهري با توجه به عدم مشارکت مردم چندان با 

اي در این اقدامات عالوه بر ایجاد انگیزه در مردم  با مشارکت دادن تشکلهاي محله. شود استقبال عموم مواجه نمی
 .شود تهاي کاهش ریسک، امکان بهبود محیط زیست شهري نیز فراهم میبراي انجام فعالی

 ماه 12 طول دوره 
در مدیریت شهري به منظور کنترل توسعه مناطق و جلوگیري از تراکم بیش از حد، ایجاد خدمات و  توجیه فنی

طح مناطق شهري، هاي موردنیاز، نوسازي بافتهاي فرسوده شهري و ایجاد دسترسی روان و آسان در س زیرساخت
هایی و  اي به منظور انجام چنین برنامه در این جهت تشکالت محله. استضروري جلب موافقت و همکاري ساکنان 

 .ایجاد پلی میان مقامات و ساکنان مؤثر هستند
  محیط شهري  اطالعات -  ورودي پروژه

  ايي محلهازمانهاسهاي و ظرفیتزدا  زا و بحران بحرانعوامل اطالعات مربوط به  - 
 اطالعات مربوط به سطح دانش و آگاهی مردم محالت و میزان مشارکت آنها در فعالیتهاي اجتماعی - 

 اي پذیري شهري توسط تشکالت محلهواقع بینانه و ساده براي برآورد آسیب یمدل -  خروجی  پروژه
  پذیري  جهت کاهش آسیبکمک به توسعه پایدار شهري در کاهش ریسک و ایجاد انگیزه در ساکنین براي  - 
 اهکارهاي مناسب توسعه مناطق شهريرسازي مناسب براي بهبود محیط شهري با تدوین  ظرفیت - 
 اي عمومی شهري در جهت کاهش اثرات سوانحاستفاده بهینه از فضاهقابلیت  - 

  روستایی –پذیري محیط شهري  شناسایی عوامل تاثیرگذار بر آسیب -  اجزاء پروژه
  اي در شناسایی محیط زیست شهري و کاهش ریسک ت محلهو نحوه مشارکت تشکال اهقشبررسی ن - 
  اي قابل اجرا باشند تهیه فهرستی از فعالیتهاي مربوط به کاهش اثرات سانحه که توسط تشکلهاي محله - 
  اي براي کاهش ریسک محله تدوین برنامه اجرایی براي مشارکت و توانمندسازي تشکلهاي محله - 

،  سازمان دهداریها و شهرداریها، معاونت امور ، شوراهاي شهر، وزارت مسکن و شهرسازيسازمان مدیریت بحران ارزیابینظارت و 
 اجتماعی، فرهنگی و شوراهاي وزارت کشور

اي اي و ایجاد مقبولیت در نهادهاي حاکمیتی براي پذیرش فعالیته استمرار برنامه منوط به آموزش تشکلهاي محله استمرار پروژه
      باشد این تشکلها براي اصالح طرحهاي توسعه شهري و روستایی می

  چهار ماهه سوم  چهار ماهه دوم  چهار ماهه اول  زمان/اجزا  جدول زمانبندي طرح 
پذیري محیط  شناسایی عوامل تاثیرگذار بر آسیب

  روستایی –شهري 
      

اي در  ت محلهو نحوه مشارکت تشکال هاقشبررسی ن
  حیط زیست شهري و کاهش ریسکشناسایی م

      

تهیه فهرستی از فعالیتهاي مربوط به کاهش اثرات 
  اي قابل اجرا باشند سانحه که توسط تشکلهاي محله

      

تدوین برنامه اجرایی براي مشارکت و توانمندسازي 
  اي براي کاهش ریسک محله تشکلهاي محله
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زلزله با توجه به تجارب جهانی و  کشور در زمینه مدیریت ریسک مهصنعت بیاصالح نظام  -3- 3
  چالشهاي موجود

روند افزایشی خسارات ناشی از سوانح طبیعی در سالهاي اخیر بطور مستقیم متأثر از گسترش فعالیتهاي بشر 
الوه براینکه این سوانح ع. باشدپذیر در مجاورت خطرهاي طبیعی نظیر زلزله میهاي آسیبو پراکندگی سرمایه

هاي اقتصادي جهان را توجهی از سرمایهشوند، بخش قابلسبب ایجاد تلفات جانی و سایر معضالت اجتماعی می
عواقب انسانی بسیار وسیع و ناگوار سوانحی همچون . کنندمخصوصا در کشورهاي در حال توسعه تهدید می

ود ابزار و تمهیدات الزم براي نجات جان انسانها را اند تا حدودي لزوم وجسونامی سوماترا و زلزله بم توانسته
هاي مدیریتی و با این همه بدلیل ضعف سیستمهاي مبتنی بر مدیریت ریسک در الیه. برجسته نمایند

سیاستگذاري کشورها، اهمیت بار مالی ناشی از سوانح طبیعی و سیستمهاي باز پرداخت خسارات احتمالی اغلب 
اي گذشته در ایران و اثرات ناشی از آن که بار ود سیستم جامع بیمه در رویدادهاي لرزهنب. شودنادیده گرفته می

مالی زیادي را بر دوش دولت و مردم تحمیل نمود در گزارشات قبلی بصورت اجمالی مورد بررسی قرار داده شد و 
بدین منظور در این . شوددر این بخش نقش صنعت بیمه بعنوان عاملی در اصالح نظام مدیریت ریسک بررسی می

بخش براساس توضیحات ذکر شده در گزارشات قبلی، ابتدا چالشهاي صنعت بیمه کشور در ارائه پوشش همگانی 
براي سوانح طبیعی مورد بررسی قرار گرفته است و در ادامه با استفاده از تجارب کشورهایی که از نظر شرایط 

ارند، راهکارهایی براي گسترش و ترویج فرهنگ بیمه در ایران اجتماعی و اقتصادي وضعیت مشابهی با کشورمان د
  .شرح داده خواهد شد

  

  اثرات اقتصادي سوانح طبیعی - 1- 3- 3
تلفات و ایجاد بالیاي طبیعی همواره بدلیل ناگهانی و غیرمترقبه بودن و از طرفی وسعت تأثیر آنها سبب 

این حوادث عالوه بر تلفات . شوندر حال توسعه میخسارات مالی فراوانی در اغلب کشورها، مخصوصا کشورهاي د
، باعث بروز )وقوع سانحه بیشتر نمود دارندپس از اول  يهار روزها و هفتهکه د(الت اجتماعی ضجانی و مع

ماهها و  تا یهستند که معموال بازماندگان این چنین سوانحنیز اي خسارتهاي مالی و ناهنجاریهاي اقتصادي عدیده
مروري بر آمار خسارات ناشی از سوانح طبیعی طی یکی دو دهه  .باشندمواجه میعد از واقعه با آن سالها بحتی 

باشد، بطوري که متوسط اخیر در نقاط مختلف دنیا حاکی از روند افزایشی این خسارات و عواقب اقتصادي آنها می
میلیارد دالر در سال  70به بیش از  1990میلیارد دالر در سال  20ساالنه خسارات بشر از سوانح طبیعی از حدود 

میالدي با وقوع حوادثی همچون  2005این رقم در سال . Munich Re, 2002)( )29- 3شکل (رسیده است  2004
میلیارد دالر رسیده است  220طوفانهاي کاترینا و ریتا در ایاالت متحده، سیلهاي اروپایی و زلزله پاکستان به حدود 

  .(Swiss Re Sigma, 2005)گردد ی محسوب میکه میزان بسیار باالی

رویه شهرها بر اثر رشد جمعیت و مهاجرتها، تراکم بیشتر سرمایه، بهبود وضع اقتصادي مردم،  گسترش بی
وابستگی بشر به تکنولوژي، توسعه شهرها و مراکز جمعیتی در مناطق پرخطر، ازدیاد جمعیت و افزایش تقاضا براي 

 .توان از علل ایجاد چنین سیر افزایشی خسارات عنوان نمودو موارد دیگر را میساخت ساختمانهاي بیشتر 
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سیر افزایشی خسارات ناشی از سوانح طبیعی در چند دهه اخیر و سهم صنعت بیمه از مجموع این خسارات ): 29- 3(شکل 

)(Munich Re, 2002 
  

هاي دست ت مستقیم به ابنیه و ساختهترین تأثیرات مالی سوانح طبیعی بصورت خساراترین و محسوساصلی
از طرفی آسیبهاي وارد . کندباشد، که صاحبان و ساکنین چنین ساختمانهایی را دچار خسارات مالی میبشر می

شده به مجموعه ساختمانها و همچنین ناهنجاریهاي اقتصادي و اجتماعی ناشی از سوانح نیز خود بطور غیرمستقیم 
توان به اختالل در فعالیت اقتصادي و مشاغل، رکود در ي گشته که از آن جمله میسبب زیانهاي اقتصادي دیگر

شود، اشاره فعالیت اجتماعی مردم و کاهش تولید که همگی منجر به از دست رفتن سود و خسارتهاي ثانوي می
ادي خواهند هاي کالن اقتصدر یک مقیاس بزرگتر و در سطح ملی چنین خساراتی به نوبه خود مسبب آسیب. نمود
چنین تأثیراتی در پی آسیبهاي وارده به تاسیسات زیرساختی، شریانهاي حیاتی، تأسیسات و صنایع بنیادي و . شد

عوامل کالن اقتصادي همچون ضریب رشد اقتصادي، تولید . باشنداز دست رفتن نیروي انسانی مورد نیاز می
  . توانند همگی متاثر از سوانح طبیعی باشنددولت نیز میناخالص ملی، درصد بیکاري، تورم، بهره پول و درآمدهاي 

بیشترین زیانهاي ناشی از رخداد سوانح طبیعی از نظر حجم خسارات مالی طی یکی دو دهه اخیر در 
هاي بسیار زیاد درمعرض خطرات طبیعی کشورهاي توسعه یافته ایجاد شده است و آن هم به دلیل تجمع سرمایه

و طوفان اخیرکاترینا در  1995توان از سوانح بزرگی همچون زلزله کوبه ژاپن در سال نه میبعنوان نمو. بوده است
با این  .(Zolfaghari, 2004)میلیارد دالر را بجا گذاشتند یاد کرد  100آمریکا که هر کدام  زیانهاي اقتصادي بالغ بر 

أثیر آن برعوامل اقتصادي همچون تولید همه خسارات ناشی از سوانح طبیعی بزرگ بر کشورهاي در حال توسعه و ت
اقتصاد ). 30- 3شکل (تر از کشورهاي توسعه یافته باشد تواند بسیار مخربناخالص ملی و درآمدهاي دولت می

توان بعنوان علل کوچکتر و عدم وجود سیستمهاي مبتنی بر مدیریت ریسک در کشورهاي در حال توسعه را می
تولید ناخالص % 27السالوادور با خساراتی بالغ بر  1985توان به زلزله نوان مثال میبع. اصلی چنین تفاوتی یاد نمود

با  1998مشابه چنین وضعی در بنگالدش طی سیل . درآمد ساالنه آن کشور اشاره نمود% 158ملی و بیش از 
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بر این کشورهاي در عالوه . درآمد ساالنه دولت ایجاد شد% 152تولید ناخالص ملی و بیش از % 17خسارتی بالغ بر 
اند حال توسعه در نقاط مختلف دنیا همواره با آثار تجمعی خسارات ناشی از سوانح متناوب کوچکتر نیز روبرو بوده

بطور مثال جمع خسارات وارده ناشی از سوانح طبیعی . باشدکه از نظر اقتصادي بعضا کوچکتر از سوانح بزرگ نمی
  .رسدمیلیارد دالر می 8/13به بیش از  2001تا  1996در کشور هندوستان در سالهاي بین 

  

  
  

  و درآمدهاي دولتها )GDP( خسارات ناشی از سوانح طبیعی اخیر و مقایسه آنها با تولید ناخالص ملی): 30- 3(شکل 
 )Gurenko, 2004(  

  
هاي دولتها، بنابراین با توجه به حجم و احتمال وقوع خسارات و سوانح طبیعی و از طرفی محدود بودن درآمد

امکان جبران چنین خسارتهایی از عهده دولتها خارج بوده و نیاز به جایگزین مناسب مخصوصا در کشورهاي در 
بدیهی است بازپرداخت خسارات توسط دولت به منزله برداشت از خزانه، برداشت از منابع . حال توسعه وجود دارد
در سالهاي اخیر . باشدالمللی میکمک مالی از منابع بین هاي ملی دیگر و یا درخواستاختصاص یافته به پروژه

هاي وامهاي ارائه شده توسط ترین مولفهکمکهاي مالی براي بازسازي خسارات ناشی از سوانح جز یکی از اصلی
اگرچه در دسترس بودن چنین وامهایی و سایر منابع مالی . المللی بوده استبانک جهانی و سایر بانکهاي توسعه بین
باشد، لیکن وابستگی بیش از حد بر این ریزي مدیریت ریسک سوانح میدیگر یکی از عاملهاي موثر در برنامه

از . نمایدپذیري در این کشورها ایجاد میاي را براي کاهش آسیبسیستم و صرفا براي جبران خسارات کمتر انگیزه
پذیر بیشتري در معرض هاي آسیبگرفتن سرمایهطرفی به دلیل توسعه روزافزون کشورهاي در حال توسعه و قرار 

خطرهاي طبیعی و همچنین محدودیتهایی که سازمانهاي اهدا کننده وام با آنها روبرو هستند، چنین مکانیزمی 
هاي دیگري براي انتقال ریسک را هم در بعد این امر اهمیت استفاده از گزینه. تواند در آینده تداوم داشته باشدنمی
  .سازدو هم در بعد جهانی بیش از پیش روشن میاي منطقه
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  تحلیل و ارزیابی خسارات احتمالی سوانح - 1- 1- 3- 3
این . باشداولین قدم در مدیریت ریسک سوانح شامل مطالعه و بررسی خسارات احتمالی ناشی از سوانح می

ثیر آنها بر ابنیه بوده به آوري کلیه اطالعات تاریخی، علمی و مهندسی مربوط به سوانح و تامرحله شامل جمع
مدلهاي تحلیل . نحوي که خروجی چنین مطالعاتی منجر به تخمین فراوانی و بزرگی خسارات ناشی از سوانح شود

عات براي صنعت بیمه و بیمه اتکائی بوده و آنها از چنین مدلهایی براي مدیریت ترین منبع اطالریسک اصلی
شرکت خود استفاده ) عدم ورشکستگی(اي عین تأمین امنیت حرفهریسک خود و به حداکثر رساندن سود در 

این ابزار محصول . مدلهاي تعیین خسارت بالیاي طبیعی ریشه در یک تخصص یا رشته خاص ندارد. کنند می
آوري کامپیوتر نقش بسزائی در پیشرفت آن در دو دهه اخیر داشته اي بوده و فنمطالعات و تجربیات چند شاخه

مرتبط با ایجاد و استفاده از چنین مدلهایی سرچشمه گرفته از تجارب بشر در رابطه با صنعت بیمه،  دانش. است
این مدلها قادرند که با . باشدرفتار ساختمانها در برابر سوانح طبیعی می دانش و علوم مربوط به سوانح طبیعی و

مانها و ابنیه، خسارت احتمالی آنها را مدل ترکیب خطر احتمالی ناشی از سوانح طبیعی و توزیع و پراکندگی ساخت
بندي ریسک ارائه هاي پهنه توانند به روشهاي مختلف نظیر نقشهنتایج حاصل از مدلهاي ریسک می. و تحلیل نمایند

نتایج حاصل از مدلهاي تعیین خسارت در  .دهندخسارات را نشان می شوند که گسترش و پراکندگی جغرافیایی
موارد استفاده از چنین نتایجی را در . باشنداي برخوردار مییت قابل توجهی براي مصارف بیمهمجموع از درجه اهم

  :توان بشرح زیر نام بردحرفه بیمه و بیمه اتکائی می
اي و مدیریت گیري نسبت به نواحی تحت پوشش بیمههاي خسارت در تعیین و تصمیماستفاده از منحنی .1

  سکهاي تحت پوشش؛ریسک از طریق پراکندگی مناسب ری
  پذیري ساختمانهاي تحت پوشش و سطح خطر؛تعیین نرخ حق بیمه مناسب با توجه به آسیب .2
  گیري در رابطه با مجموع ریسکهاي تحت پوشش و ارتباط آنها با مجموع ظرفیتهاي نهایی شرکت بیمه؛تصمیم .3
  ؛)Retained Risk(گیري در رابطه مقدار ریسک نگه داشته شده توسط شرکت بیمه تصمیم .4
  ).Transfered Risks(گیري در رابطه با مقدار ریسک انتقال داده شده به شرکتهاي بیمه اتکائی تصمیم .5

هایی خواهد بود، لیکن تجربه نشان اگر چه تهیه و استفاده از مدلهاي تخمین خسارات نیازمند صرف هزینه
زائی در کاهش عدم قطعیت ریسکهاي قابل داده است که استفاده از مدلهاي با قابلیت اعتماد مناسب نقش بس

هاي اتکائی مورد نیاز را براي کشورهاي در حال توسعه هاي اتکائی داشته و در نتیجه هزینه بیمهانتقال به بیمه
  . کاهش خواهد داد

  
  پذیريوضعیت آسیب - 2- 1- 3- 3

اي و هاي لرزهیهصب با توتحقیقات و پیشرفتهاي صورت گرفته در رابطه با طراحی و اجراي ساختمانها متناس
ناشی از خسارتهاي وقوع هاي مهم و جدید توانسته است تا حدودي احتمال در پروژهها نامهیینضرورت بکارگیري آ

سازي بخصوص براي ساختمانها و تاسیسات همچنین بکارگیري روشهاي مقاوم. کاهش دهددر کشور را زلزله 
با این همه . هاي احتمالی بهبود بخشدهاي موجود را در برابر زلزلهبی سازهتواند کارایی و عملکرد نسحیاتی نیز می
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نظر به کثرت . توجهی برخوردار هستندپذیري قابلاکثر ساختمانهاي تجاري و مسکونی موجود متاسفانه از آسیب
ریت ریسک در این سازي اینگونه ساختمانها، مدیالزم براي مقاومباالي هاي چنین ساختمانهایی و از طرفی هزینه

تواند باشد و باالجبار بخش زیادي پذیري راه حل فراگیري نمیسازي و کاهش آسیبمرحله و صرفا از طریق مقاوم
این امر تنها خاص ساختمانهاي . پذیري باالیی برخوردار خواهند بوداز ابنیه موجود کماکان از احتمال آسیب
گواه ناگوار . این قاعده مستثنی نیستند ي تجاري و حتی دولتی نیز ازمسکونی معمولی نبوده و متاسفانه ساختمانها

تقریبا اکثر مراکز تجاري، و  چنین ادعایی متاسفانه در مقیاس وسیع بار دیگر طی زلزله بم مشاهده شد
  .(Zolfaghari, 2004-b)ند ساختمانهاي دولتی و مراکز اقتصادي از جمله بانکها دچار خسارت سنگین شد

هاي مهندسی زلزله در طراحی و اجراي ساختمانها در الزم به ذکر است که رعایت توصیههمچنین 
. ر بوده است نزدیک سازدظتواند عملکرد واقعی سازه را به آنچه در طراحی مد نترین حاالت می خوشبینانه

ي ساکن ن انسانهانجات جاتامین ایمنی و اي جدید زلزله، مخصوصا براي بخش مسکن، بیشتر با هدف ه نامه نیآی
اگر یک ساختمان مسکونی بتواند . هاسرمایهاز اند و نه حمایت طراحی شده) Life Saving Performance(در آنها 

آنچه در طراحی مد نظر بوده است را تحمل کرده و جان ساکنین را نجات دهد اهداف  جنبشهاي زمین برابر با
مکن است ساختمان دچار خسارتهاي مالی فراوان و یا حتی کلی ن نامه تأمین شده است؛ صرفنظر از اینکه میآی

  .(Zolfaghari, 2003)شده باشد 
  
  جبران خسارات اقتصادي زلزله با استفاده از بیمه - 2- 3- 3

، مسئولیت امور مرتبط با مدیریت )یافته و چه درحال توسعهچه توسعه(تقریبا در تمام کشورهاي جهان 
دیدگان برعهده دولتها بوده و خدمات امداد و نجات و اسکان موقت توسط دولت و با رسانی به آسیببحران و کمک

نقش دولتها و نهادهاي ملی در کشورهاي توسعه . شودالمللی انجام میکمک نهادهاي امدادي مردمی، ملی یا بین
، بازسازي خرابیها و یافته در رابطه با سوانح طبیعی معموال در همین سطح خاتمه یافته و بجز مدیریتهاي کالن

بینی و تدارك منابع الزم تأمین منابع مالی آنها خارج از تعهدات دولتها بوده و صاحبان سرمایه خود مسئول پیش
از طرفی در کشورهاي در حال توسعه بدلیل عدم وجود سیستمهاي . هاي بازسازي هستندبراي تأمین هزینه

اي را بر  زسازي بر عهده دولتها بوده که فشار اقتصادي غیرمنتظرهکارآمد مدیریت ریسک، تأمین منابع مالی و با
البته بخش قابل توجهی از این خسارات نیز غیر قابل جبران بوده که خود . کندساختار اقتصادي دولت تحمیل می
  . شودسبب معضالت اجتماعی دیگر می

وجه به ناکارآمد بودن صنایع بیمه در علیرغم رشد خسارات ناشی از سوانح در کشورهاي در حال توسعه و با ت
المللی بیمه هاي اتکائی بیناین کشورها، سهم ناچیزي از این خسارتها توسط شرکتهاي بیمه محلی و احیانا بیمه

) آنهم بیشتر براي صاحبان مشاغل و صنایع در شهرهاي بزرگ% (1در اغلب این کشورها این سهم کمتر از . اندشده
در واقع در . باشددر کشورهاي صنعتی و توسعه یافته مثل ایاالت متحده و فرانسه می% 100تا 40در مقایسه با 

کشورهاي در حال توسعه نه دولتها قادر به تجهیز و فراهم ساختن منابع مالی الزم براي جبران خسارت هستند و 
از پرداخت چنین خساراتی پذیري شرکتهاي بیمه براي بنه فرهنگ و مکانیزم فراگیري براي فعالیت و مسئولیت
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پذیر درمواقع ایجاد سوانح بزرگ مجبور به قبول تغییرات در نبود چنین منابعی، بیشتر کشورهاي آسیب. وجود دارد
اساسی در برنامه توسعه کشور جهت ایجاد منابع مالی الزم براي بازسازي و یا درخواست کمک از منابع مالی 

بدیهی است که قرض از منابع مالی نقدي کشور خود آسیبهاي دراز . شد المللی و کشورهاي خارجی خواهند بین
. باشدهاي دیگر الزامی میمدت به رشد اقتصادي کشور وارد خواهد ساخت و بدین لحاظ اقدام به جایگزینی گزینه

عموال حجم و شدت خسارات اقتصادي ناشی از سوانح طبیعی و چگونگی تأمین منابع الزم براي بازپرداخت آنها م
  :آوردسواالت زیادي را بوجود می

  شوند؟چه کسانی مستقیما متحمل خسارات ناشی از سوانح طبیعی می .1
 توان ریسک ناشی از چنین سوانحی را برآورد کرد؟چگونه می .2
  توان استفاده نمود؟از چه ابزار و عواملی براي مدیریت ریسک این نوع سوانح می .3

راد معمولی تا شرکتها و موسسات هر کدام بنحوي به سوانح طبیعی و در چرخه مدیریت ریسک سوانح، از اف
در یک مقیاس کلی . گیرندهاي خود تصمیم مینگرند و در رابطه با مدیریت ریسک سرمایهخسارات ناشی از آن می

به چند توان افراد و ارگانها را از حیث رابطه آنها با سوانح طبیعی و سیستم مبتنی بر مدیریت نوین ریسک، می
این عوامل هرکدام بنحوي بخشی یا کل خسارات ناشی از سوانح طبیعی را ). 31- 3شکل (دسته کلی تقسیم کرد 

بدیهی است که نگرش متفاوت هر یک از این عاملها به خسارات احتمالی سوانح، بنحوي آنها را . متحمل می شوند
  .در تصمیم گیري در این ارتباط هدایت خواهد کرد

  

  
  

  (Grossi and Kunreuther 2005)عوامل اصلی سهیم در مدیریت و انتقال ریسک سوانح طبیعی ): 31- 3(شکل 
  

  تجاري و صاحبان سرمایه - مالکین منازل مسکونی  - 
مالکین منازل مسکونی و صاحبان سرمایه در پایینترین قسمت سامانه مدیریت ریسک و در جبهه اصلی 

با این همه، نگرش این قشر به سوانح طبیعی وعواقب آن متفاوت بوده و معموال . با سوانح طبیعی قرار دارندمقابله 
تحقیقات . کندکمترین توجه و اهمیت را نشان داده، به این باور و امید هستند که چنین سوانحی آنها را تهدید نمی

طه با مقابله با حوادثی که از احتمال پایین برخوردار و تجربه نشان داده است که بیشتر مردم رغبت زیادي در راب
نظر به تناوب کم سوانح طبیعی بزرگ، توجه مردم عادي و . گیرنداغلب تصمیمات ناصحیح می است نشان نداده و

 مالکین ابنیه و صاحبان سرمایه

 شرکتهاي بیمه

 شرکتهاي بیمه اتکائی

 بازار سرمایه

ارگانهاي ذیربط در 
 سیاستگذاري قوانین بیمه اي

صندوقهاي بالیاي 
طبیعی و منابع مالی 

 دولتها
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گاها حتی سیاستمداران به عواقب اینگونه سوانح دستخوش فراموشی گشته و تنها در صورت وقوع یک حادثه 
در بعضی کشورها انتظار . باشدتخاذ تصمیمات پیشگیرانه هستند که معموال و متاسفانه دیر میبزرگ حاضر به ا

بیش از حد مردم به کمکهاي دولتی و حتی سایر شهروندان سبب کم توجهی مردم به عواقب سو سوانح گشته، 
مدون نیز ماهها و یا  دیدگان زیادي در کشورهاي با قوانین حمایتیحال اینکه تجربه نشان داده است که آسیب

طبیعی است در چنین شرایطی مردم . اندحتی سالها بعد از سانحه در چادر و یا اقامتگاههاي موقت زندگی کرده
مگر اینکه بتوانند با  شوندعادي عالوه بر ضایعات جانی، بیشترین سهم خسارات ناشی از سوانح را نیز متحمل می

به نحوي ) ايخرید پوشش بیمه(و یا انتقال خسارتهاي احتمالی ) سازيبعنوان مثال مقاوم(پذیري کاهش آسیب
  . سهم خود را از خساراتهاي احتمالی کمتر سازند

  
  شرکتهاي بیمه - 

شرکتهاي بیمه بعنوان الیه بعدي این سامانه، انتقال ریسک از الیه اول را ممکن ساخته ولی خود نیز در 
، مگر اینکه توانسته باشند با مدیریت صحیح ریسک و ابزار نوین انتقال معرض خسارات احتمالی بیشتر خواهند بود

توانند  سوانح طبیعی می. خود را در برابر خسارات احتمالی بزرگ مصون نگه داشته باشند) Risk Transfer(ریسک 
رکتهاي بیمه بدین دلیل ش. عواقب سنگین و بعضا غیر قابل جبرانی را براي شرکتهاي بیمه به همراه داشته باشند

هاي آسیب پذیر محتاط بوده و سعی دارند که از نسبت به گسترش فعالیت خود در مناطق پر خطر و سرمایه
اي که تعداد زیادي شرکتهاي بیمه. در چنین مناطقی خودداري نمایند ) AccumulationRisk(انباشتگی ریسک 

تا خود را در معرض خسارتهاي احتمالی بزرگ قرار اند طبیعساختمان را در یک منطقه جغرافیایی خاص بیمه کرده
  .اندداده

  
   (Reinsurance)شرکتهاي بیمه اتکائی - 

قرار دارند که با ارائه پوششهاي الزم براي  )Reinsurance(در سطوح فوقانی این سامانه شرکتهاي بیمه اتکائی 
عدم وجود . سازندیمه را فراهم میشرکتهاي بیمه، امکان انتقال ریسک و گسترش فعالیت و نفوذ شرکتهاي ب

پوشش اتکائی براي یک شرکت بیمه، مخصوصا در رابطه با سوانح طبیعی، عالوه بر اینکه آن شرکت را در معرض 
دهد، سبب کاهش ارزش سهام و اعتبار آن شرکت شده و احتمال خسارتهاي بزرگ و حتی ورشکستگی قرار می

شبیه شرکتهاي بیمه، . خواهد بود )Insurance Regulation(سیستم بیمه احیانا مغایر با قوانین محلی حاکم بر 
بیش از حد ریسک، خود را در معرض  )Retension(شرکتهاي بیمه اتکائی نیز ممکن است با تمرکز و نگهداري 

 ،)Diversity Geographic( هاي تحت پوششبااستفاده از پراکندگی جغرافیایی سرمایه. خسارات بزرگ قرار دهند
تواند عالوه بر حصول درآمد کافی، خود را نیز نسبت به عواقب سنگین یک سانحه یک شرکت بیمه اتکائی می

تواند بخشی از ریسک خود را به یک شرکت بیمه حتی یک شرکت بیمه اتکائی نیز می. بزرگ مصون نگهدارد
  ).Retrocession(اتکائی دیگر انتقال دهد 

  
  



ارائه راهکارهاي اجرایی براي اصالح و بهبود نظام مدیریت بحران کشور     
 

233                                                                                                  شناسی و مهندسی زلزله المللی زلزله پژوهشگاه بین   

   (Alternative Risk Transfers)دیگر براي انتقال ریسک بازار سرمایه بعنوان عامل - 
و بدلیل کاهش ظرفیت  ) 1994(و زلزله نورتریج ) 1992(در سالهاي اخیر باالخص بعد از سوانح طوفان اندرو  
هاي دیگري را براي انتقال نیز گزینه )Capital Market(گذاري و بازار سرمایه هاي اتکائی، شرکتهاي سرمایهبیمه
کاهش ظرفیت پوشش . اندفراهم ساخته )Cat Bond(یسک سوانح طبیعی از طریق خرید اوراق قرضه سوانح ر

اتکائی این امکان را فراهم آورده تا شرکتهاي بیمه اقدام به ارائه اوراق قرضه با بهره قابل توجه و جذاب براي بازار 
گذاري از بازار بورس نیز بدلیل مستقل بودن چنین سرمایهعالوه بر بهره قابل توجه، براي بازار سرمایه . سرمایه کنند

پذیرد که بازار سرمایه در چنین سیستمی می. توانست جذاب باشدو سایر تحوالت اقتصادي، چنین پیشنهادي می
در صورت وقوع سانحه طبیعی و تجاوز خسارات ناشی از آن از یک حد معین، از سود سرمایه ، اصل سرمایه و یا هر 

سپتامبر  11استفاده از اوراق قرضه با توجه به کاهش بیشتر ظرفیت بیمه اتکائی باالخص بعد از واقعه . گذرددو ب
اي سوانح، در سالهاي تر ریسک سوانح طبیعی با استفاده از مدلهاي رایانهو از طرفی امکان تحلیل واقع بینانه 2001

اي سهمگین اخیر درآمریکا و تأثیرات مستقیم و شود که وقوع طوفانهبینی میپیش. اخیر بیشتر شده است
  .غیرمستقیم آن بر پوششها و نرخهاي بیمه اتکائی، بار دیگر ظرفیت بیمه اتکائی در دنیا را دچار کاهش نماید

    
   (Rating Agencies) گذاري سرمایهآژانسهاي ارزش - 

ارائه کننده  )Moody’s Investor Serviceو Standard & Poor’s نظیر (گذاري سرمایه آژانسهاي ارزش
ارزیابیهاي مستقل نسبت به تعهدات شرکتهاي بیمه و بیمه اتکائی به مشتریان آنها  و پایداري اقتصادي آن شرکتها 

بندي اعطاء شده به شرکتهاي بیمه و بیمه اتکائی توسط این آژانسها نقش بسزائی در موفقیت و درجه. باشندمی
اي یک شرکت بیمه در یک بعضا صدور مجوز فعالیت بیمه. ن شرکتها خواهد داشتاي ایگسترش فعالیت بیمه

درجه پایین براي یک شرکت بیمه بمنزله . بندي این آژانسها خواهد بودمنطقه منوط به داشتن حداقل درجه
بورس  کاهش تعداد مشتریان، کاهش درآمد، افزایش حق بیمه اتکائی و نهایتا کاهش ارزش سهام شرکت در بازار

بهمین منوال یک شرکت بیمه اتکائی با درجه پایین انتخاب مناسبی براي پوشش بیمه اتکائی . خواهد بود
مرز (نظر به اهمیت خسارات سوانح طبیعی و نقش آنها در پایداري اقتصادي . شرکتهاي بیمه نخواهد بود

کتهاي بیمه بطور مستقیم متاثر از بندي شرشرکتهاي بیمه و بیمه اتکائی، در یک دهه اخیر درجه) ورشگستگی
گذاران در عرصه همچنین شرط الزم براي ورود بازار سرمایه و سرمایه. خسارت احتمالی سوانح طبیعی بوده است

بندیهاي قابل قبول براي اي بعنوان گزینه دیگر براي جبران کاهش پوشش بیمه اتکائی نیز وجود درجهپوشش بیمه
  .  باشدریسکهاي مورد نظر می

  
  (Insurance Regulatory) مراجع سیاستگذاري و نظارتی سیستم بیمه  - 

دو هدف . شونداي توسط یک یا چند ارگان نظارتی سیاستگذاري و نظارت میدر هر کشوري فعالیت بیمه
عمده مورد نظر چنین نظارتی بر شرکتهاي بیمه که در بعضی مواقع مغایر با هم نیز هستند عبارتند از کنترل 

این کنترل براي شرکتهاي . )Rate Regulation(ها نامهو کنترل نرخ بیمه )Solvency Regulation(پایداري اقتصادي 
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ضوابط پایداري اقتصادي . شودبیمه اتکائی معموال فقط مختص پایداري اقتصادي بوده و شامل نرخ بیمه اتکائی نمی
اي بزرگ، تعهدات مالی به مشتریان در صورت وقوع  سانحه معموال نکاتی شبیه توان مالی شرکت بیمه براي اداي

از طرفی ضوابط نرخ بیمه . حداکثر ارزش قابل پوشش و حداقل سرمایه مورد نیاز شرکت بیمه را تحت نظر دارند
اي و نهایت رعایت اصول بیشتر به مواردي از جمله عادالنه و قابل قبول بودن نرخ بیمه، نو و تنوع محصوالت بیمه

  .پردازداي میعامالت بیمهم
  

    (Insurance Pools) صندوقهاي پوششی سوانح طبیعی - 
در اغلب کشورهاي در حال توسعه صنعت بیمه یا از توسعه کافی برخوردار نبوده و یا بطور موثر در ارائه 

کز تجاري و در بیشتر مواقع نیز پوششهاي ارائه شده فقط منحصر به مرا. اندپوشش سوانح طبیعی وارد نشده
در بخش مسکن چنین پوششهایی داراي نفوذ بسیار کم و در صورت وجود بیشتر منحصر . باشدصنعتی بزرگ می

چنین مشکالتی خاص کشور ایران نبوده و صنعت بیمه در اغلب کشورهاي . باشندبه بخشی از اقشار پر درآمد می
از طرفی سوانح طبیعی . باشندح طبیعی مواجه میدر حال توسعه با چنین محدودیتهایی در رابطه با پوشش سوان

. توانند خساراتی بسیار فراتر از توان شرکتهاي بیمه داخلی ایجاد نمایندبدلیل شدت و وسعت منطقه تحت تاثیر می
در چنین شرایطی و به دلیل محدود بودن منابع مالی، شرایط اقتصادي سیاسی کشورها و نفوذ کم بیمه، دولتها 

اي یا بصورت ارائه نوعی پوشش اتکائی ورود دولتها به چنین صحنه. شوندبول خسارات سوانح طبیعی میناچار به ق
براي شرکتهاي بیمه و تشویق آنها به پوشش سوانح بوده و یا تاسیس یک سیستم جدید براي ارائه پوشش مستقیم 

 )TCIP(ستم تاسیس شده در ترکیه به نوعی از گروه اول و سی) Nat Cat(سیستم موجود در فرانسه . بوده است
  . باشدبیشتر به گروه دوم متعلق می

تواند بعضا بسیار فراتر از حتی در کشورهاي ثروتمند با صنایع توسعه یافته بیمه، خسارات ناشی از سوانح می
اي هدر چنین شرایط ایجاد سیستمهاي ملی یا منطق. توان اقتصادي صنایع بیمه و پوششهاي اتکائی آنها باشد

بطوري که در سالهاي . حمایتی سوانح توانسته است پوششهاي الزم براي فعالیت شرکتهاي بیمه را فراهم سازد
اخیر و پیرو سوانح بزرگ با خسارتهاي باال استفاده از صندوقهاي ملی براي مقابله با خسارات سوانح طبیعی بیشتر 

ریت خصوصی بر منابع مالی عمومی سعی بر ایجاد منابع این صندوقها با ترکیب مدی. مورد توجه قرار گرفته است
هاي مختلفی براي تآسیس و توسعه منابع گزینه. مالی قابل توجه براي بازپرداخت خسارات ناشی از سوانح را دارند

این روشها . مالی الزم جهت مدیریت ریسک در بعد ملی در سالهاي اخیر پیشنهاد و مورد استفاده قرارگرفته است
  .اندسعی بر مشارکت عمومی مردم در همه ابعاد مدیریت ریسک داشته همگی

  
  پیچیدگیهاي مدیریت ریسک سوانح از طریق بیمه    - 1- 3-2- 3

تواند با مشارکت بیشتر مردم در کاهش خسارات سوانح طبیعی می ورود بیمه در ارائه پوشش فراگیر
یا همان  بیعی را بطور متعادل بین سهامداران ریسکپذیري و یا انتقال ریسک، خسارات ناشی از سوانح ط آسیب

این امر نه تنها باعث . تقسیم کند) از صاحبان سرمایه تا شرکتهاي بیمه و بیمه اتکایی(شرکاي خسارت احتمالی 
شود بلکه سبب ارتقاء دانش عمومی براي مقابله با کاهش بار مالی دولت از خسارات ناشی از سوانح طبیعی می
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اي براي سوانح طبیعی  و پذیرش پوشش بیمه. پذیري ساختمانها خواهد شدی و کاهش تدریجی آسیبسوانح طبیع
هاي استفاده از آن معموال براي عموم مردم خوشایند نبوده و دولتها اغلب از ابزار تشویقی و یا اهرمهاي قبول هزینه

اي ممکن است عمال اجباري پوشش بیمهاگرچه ا. کننداجباري براي فراگیر کردن چنین پوششهایی استفاده می
با بعضی اصول اقتصادي مغایرت داشته باشد، اما همانگونه که براي مثال در بیمه اتومبیل ثابت شده است، در 

تواند نتایج مثبت و مثمرثمري بجا پذیري کم باشد، شرایط اجباري میشرایطی که آگاهی عمومی از بیمه و آسیب
  . گذارد

تنی بر اجباري شدن بیمه سوانح طبیعی و متعاقب آن، رقابت ناشی از گسترش فراگیر فعالیت اعمال قوانین مب
. اي در سطح هر کشور گرددتواند سبب گسترش پوشش بیمهاي توسط شرکتهاي بیمه خصوصی و دولتی میبیمه

ر فراتر از ظرفیت مالی تواند شرکتهاي بیمه را نادانسته ناچار به پذیرش ریسکهایی بسیاچنین گسترش فراگیري می
معموال نقش مهم ارگانهاي سیاستگذاري و . هاي بسیار ناکافی نمایدآنها براي پرداخت خسارت درعوض حق بیمه

اي و همچنین نظارت بر ظرفیتهاي هاي بیمهنظارتی بیمه شبیه بیمه مرکزي در ایران، تنظیم و اعمال تعرفه
اي بصورت غیر گذاري خدمات بیمه با این همه، قیمت. باشدا میشرکتهاي بیمه و کاهش احتمال ورشگستگی آنه

تواند عامل اصلی پوشش فرا اي غیر مبتنی بر تحلیل ریسک خود میهاي ثابت بیمههوشمندانه و وجود تعرفه
  . ظرفیتی شرکتهاي بیمه و نهایتا افزایش احتمال ورشگستگی آنها در صورت وقوع یک سانحه بزرگ شود

ها، ارائه قیمتهاي رقابتی توسط شرکتهاي بیمه و در غیاب یک سیستم ورت شناور بودن تعرفهاز طرفی در ص
. تواند مسبب ارائه پوشش فراظرفیتی و نهایتا احتمال ورشگستگی آنها گرددگذاري هوشمندانه خود میقیمت

قال ریسک و همچنین نبود گذاري مناسب، عدم سیستمهاي کار آمد انتبنابراین با توجه به عدم وجود الگوي قیمت
تواند سبب تجمع ریسک بیش از ظرفیت  اي میهاي مشابه براي شرکتهاي بیمه داخلی، گسترش فراگیر بیمهتجربه

عدم در نظر . اي بزرگ آنها را در معرض ورشکستگی اقتصادي قرار دهداین شرکتها شده و درصورت وقوع سانحه
تواند عاملی در ناپایداري اقتصادي شرکتهاي ز سوانح طبیعی نیز میگرفتن وابستگی جغرافیایی خسارات ناشی ا

چنانچه . باشندمی )Spatially Correlated(خسارات سوانح طبیعی معموال داراي وابستگی جغرافیایی . بیمه باشد
یا  اي بخش زیادي از ساختمانهاي یک منطقه را بیمه نموده باشد، وقوع حادثه طبیعی شبیه زلزلهشرکت بیمه

 Allstate و  State Farmبعنوان مثال دو شرکت. شودسیل در آن محل سبب خسارات زیادي به شرکت مذکور می

Insurance  میلیارد دالر خسارت ناشی از گردباد اندرو  5/5مجموعا بیش از)Hurricane Andrew ( را  1992درسال
بینی این گردباد همچنین در نهایت منجر پیشخسارات غیرقابل  ..(Lecomte and Gahagan, 1998)متحمل شدند 
  . شرکت بزرگ بیمه در آمریکا شد 9به ورشکستگی 

. جهت طراحی یک سیستم بیمه ملی فراگیر در رابطه با پوشش سوانح طبیعی عوامل متعددي دخیل هستند
با در نظر گرفتن  موفقیت و تداوم یک صندوق سوانح طبیعی بطور مستقیم متأثر از ایجاد توازن بین این عوامل

توان بطورکلی به شکل زیر فهرست عمده این عوامل را می. باشدشرایط اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی در کشور می
  :نمود

  بیمه اجباري یا داوطلبانه؛ .1
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  ؛(Tariff Rate or Floating Rate)اي نرخ شناور یا تعرفه .2
  ؛(Risk-Based Rate or Flat Rate)پذیري پذیري یا مستقل از آسیبنرخ متأثر از آسیب .3
 ها بصورت مالیاتی یا مبتنی بر مکانیزم بیمه؛آوري حق بیمهجمع .4
 هاي حوادث؛بیمه خاص سوانح طبیعی یا ترکیب با سایر بیمه .5
یا  یا بصورت یارانه براي پرداخت حق بیمه اقشار کم درآمد و کمک دولت بصورت بازپرداخت خسارات و .6

  بصورت پوشش اتکائی؛
  .اي براي کل خسارات یا بخشی از آن و نسبت پوشش به کل سرمایهمهپوشش بی .7
  
  ساختار کنونی نظام بیمه ساختمان در ایران - 2- 2- 3- 3

بطور کلی شرایط کنونی بازپرداخت خسارات ناشی از سوانح طبیعی در کشور ایران ترکیبی از کمکهاي دولت 
عمل نه  باشد، اگرچه درپذیري میاي متأثر از آسیبهسوزي، با شرایط داوطلب و با نرخ تعرفو بیمه مکمل آتش

در سالهاي البته . خسارات بوده و نه شرکتهاي بیمه قادر به اجراي تعهدات خود هستنددولت قادر به بازپرداخت 
ت ااخیر اقداماتی در جهت ارتباط بیمه با نظام تضمین کیفیت ساختمان در ایران صورت گرفته و همایشها و جلس

متاسفانه اهم موضوعات مطروحه در این همایشها پیرامون شرح . در این ارتباط برگزار شده استمختلفی تخصصی 
توان آنها را جز اهداف مستقیم بیمه یوظایف و مسئولیتهایی بوده که طبق نظام پذیرفته شده براي بیمه نم

رچوب بیشتر شبیه به گارانتی ساختمان بعبارت دیگر مسئولیتهاي مورد انتظار از بیمه در این چا. ساختمان دانست
بر این اساس بحثهاي تخصصی در وزارت مسکن، بیمه مرکزي و شهرداریها صورت . باشدو تضمین کیفیت آن می

این الیحه با هدف ارتقاء کیفیت ساختمان، بیمه . اي براي طرح در مجلس شده استذار الیحهگگرفته که پایه
که در گزارش فعالیت سوم این  نمایدساز ساختمانها را پیشنهاد می ن ساخت واي مجریااجباري مسئولیت حرفه

  . پروژه ارائه شد
نمایند مگر هاي بیمه در ایران بصورت نظام یافته از نرخهاي تعیین شده توسط بیمه مرکزي تبعیت میتعرفه

در هر صورت نرخهاي تعیین . مایدتواند تغییراتی در نرخها ایجاد نگر میبراي ریسکهاي بزرگ و پیچیده که بیمه
ها از الگویی استاندارد نامههمچنین مفاد بیمه. شده قبل از ارائه به مشتري باید توسط بیمه مرکزي تایید گردند

  . تبعیت نموده و هرگونه تغییر باید به تایید بیمه مرکزي برسد
اول اینکه با . نمایداسی را ایفا میتاکنون دو نقش اس 1971بیمه مرکزي در ایران از زمان تاسیس در سال 

نامه، نقش بیمه اتکائی اجباري را ایفا نموده و دوم اینکه با اعمال نظارت بر از سهم هر بیمه% 25اختصاص 
  : باشدفعالیتهاي شرکتهاي بیمه متولی موارد زیر می

  اي در ایران؛یمهاي براي اجراي صحیح و اصولی فعالیتهاي بهاي  بیمهتهیه قوانین و سیاستگذاري .1
  تهیه و سازماندهی اطالعات مربوط به شرکتهاي بیمه فعال در ایران؛ .2
  راهنمایی، هدایت و نظارت شرکتهاي بیمه در جهت حفظ و امنیت صنعت بیمه در ایران؛ .3
  .اي در جهت برقراري رقابت عادالنه و پایدار بین شرکتهاي بیمهنظارت بر کلیه فعالیتهاي بیمه .4
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ها از جمله بیمه ساختمانها حتما باید توسط شرکتهاي بیمه مصوب بیمه مرکزي، بیشتر بیمه بر اساس قانون
با این حال استثناهایی نیز وجود داشته از جمله صنعت نفت که . به رسمیت شناخته شده در ایران بیمه شوند

  . شوندبیشتر بصورت مستقیم با شرکتهاي بیمه خارجی و از طریق دفتر خود در لندن بیمه می
درصد سرمایه خود نبوده مگر اینکه بیمه اتکائی  20شرکتهاي بیمه ایرانی مجاز به بیمه ریسکهاي بیشتر از 

باشد، شرکتهاي بیمه درصدي بیمه مرکزي که بنوعی بیمه اتکائی سهمی می 25عالوه بر سهم . تهیه کرده باشند
المللی هستند؛ منوط به این که هاي اتکائی بینریق بیمهمجاز به تهیه بیمه اتکائی به مقدار مورد نیاز خود و از ط

بیمه مرکزي نیز مختار در رد یا قبول این پیشنهاد . درصد آنرا به بیمه مرکزي پیشنهاد داده باشند 30قبل از آن تا 
نی بوده و بعنوان یکی از وظایف، بیمه مرکزي مجاز به استعالم راهکارهاي بیمه اتکایی شرکتهاي بیمه ایرا. باشد می

  .  باشندآنها موظف به پاسخگویی می
آمار مشخصی از نفوذ بیمه ساختمان در ایران در دست نیست ولی قدر مسلم این است که نفوذ بیمه سوانح 

بخشی از ساختمانهاي مسکونی که بیمه هستند نیز با اجبار بانکهاي . باشدساختمان در ایران بسیار پایین می
. اند که طبیعتا به مقدار وام ارائه شده بستگی دارد و نه به میزان کل هزینه بازسازيانجام داده دهنده این کار را وام

تر در رابطه با شرایط بیمه ساختمان و نرخهاي آن براي سوانح مختلف پیشتر در گزارش فعالیت مشخصات جزي
 .ارائه شده است) بیمه مرکزي 25نامه شماره آئین(سوم 

  
  ساختار کنونی نظام بیمه در ایرانمشکالت  - 3- 2- 3- 3

توان مشکالت و محدودیتهاي شرکتهاي بیمه کشور ایران در رابطه با ارائه پوشش فراگیر سوانح طبیعی را می
  :بطورکلی به شرح ذیل نام برد

  محدودیت فعالیت و اندازه شرکتهاي بیمه داخلی؛ - 1
  محدودیت در مجموعه تواناییهاي مالی شرکتهاي بیمه داخلی؛ - 2
 ارائه شده توسط شرکتهاي بیمه؛ )Policy Conditions( ايحدودیت و عدم تنوع کافی در محصوالت بیمهم - 3
 عدم وجود روشها و ابزار کار آمد در انتقال ریسک به شرکتهاي بیمه اتکائی داخلی یا خارجی؛ - 4
ر و عدم وجود اي در رابطه با امر ساخت و ساز در کشومند براي مسئولیتهاي حرفهنبود سیستمهاي نظام - 5

پذیري ریسک را براي هاي مهندسی کار ارزیابی آسیبارگانهاي ممیزي معتبر که بتوانند با ارائه تأییدیه
 شرکتهاي بیمه ممکن سازند؛

 اي مؤثر براي بهبود شرایط ساخت و ساز؛هاي مسؤلیت ساخت و ساز بعنوان پشتوانهعدم وجود بیمه - 6
 پذیري ابنیه؛گذاري بر مبناي آسیباي الزم و کارآمد براي نرخبیمهنبود یا عدم کارائی قوانین و ابزار  - 7
پذیري عدم استطاعت کافی مردم بخصوص اقشار کم درآمد جامعه براي پرداخت حق بیمه براساس آسیب - 8

 واقعی ساختمانها؛
 بعاًگذاریهاي کشور و طهاي عمرانی و سرمایهفقدان مفاهیم مدیریت ریسک در سیستمهاي مدیریتی پروژه - 9

 بیگانگی این بخشها با سیستمهاي انتقال ریسک؛
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نبود نیروي انسانی متخصص در مدیریت ریسک چه در سطح صنعت بیمه و چه در سایر سطوح مدیریتی   - 10
 کشور؛

امکان ورشکستگی اقتصادي شرکتهاي بیمه در صورت وقوع سوانح بزرگ بدلیل ناکافی و ناکارآمد بودن  - 11
به عبارت دیگر خسارتهاي . گزارانتیجه عدم امکان بازپرداخت خسارات به بیمهابزارهاي مدیریت ریسک و در ن

شرکتهاي بیمه  )Surplus(هاي قابل دسترس یچند برابر دارای )Retained Loss(محتمل و نگاه داشته شده 
   .میباشد

  
  صندوق ملی سوانح طبیعی جبران خسارات اقتصادي زلزله با استفاده از  - 3- 3- 3

اي شدید در کنار شهرهاي بزرگ، با در نظر گرفتن شرایط اقتصادي، اجتماعی و سیاسی کشور وقوع زلزله
توان به چگونگی از جمله عواقب اقتصادي چنین حوادثی می. تواند عواقب بسیار ناگواري را بهمراه داشته باشد می

است که با نگرشی بر مجموعه در ادامه سعی شده . بازسازي و پرداخت خسارات به اقشار مختلف مردم اشاره کرد
سوانح طبیعی، الگوئی مناسب با شرایط اجتماعی و اقتصادي ایران  در مقابله با آثار سوءتجربیات موجود جهانی 

  . براي مدیریت ریسک این سوانح در کشور ارائه گردد
اجتماعی   با توجه به محدودیتهاي صنایع بیمه در کشورهاي در حال توسعه و بهمراه شرایط اقتصادي و

موجود در هر کشور، تأسیس صندوقهاي ملی بیمه سوانح طبیعی با مدیریت خصوصی در سالهاي اخیر بیشتر مورد 
در این بخش چگونگی تآسیس و استفاده از یک صندوق ملی سوانح طبیعی و ابزار و . توجه قرار گرفته است

این . سک سوانح طبیعی مورد بررسی شده استمقدمات مورد نیاز براي دخالت بیشتر اقشار مردم در مدیریت ری
چنین صندوقهایی در صورت تشکیل، بعنوان محل اصلی تأمین منابع مالی الزم براي بازپرداخت خسارات سوانح 

  . طبیعی خواهند بود
تاسیس صندوقهاي ملی سوانح فقط خاص کشورهاي در حال توسعه نبوده و در سالهاي اخیر دولتها در 

و آمریکا نیز بدلیل کاهش رغبت شرکتهاي بیمه در ارائه پوشش در مناطق پر خطر ناچار به  کشورهاي اروپایی
موارد اینگونه طرحهاي بیمه ملی در سالهاي اخیر و مخصوصا . اندخاص سوانح طبیعی شده- تاسیس صندوقهاي عام

خسارات غیرمنتظره و  .بعد از سوانح بزرگ در کشورهاي مختلف، توسعه یافته و در حال توسعه اجرا شده است
که بصورت یک  California Earthquake Authority (CEA)منجر به تأسیس  1994سهمگین زلزله نورتریج در سال 
این صندوق هم اکنون بهمراه پوشش بیمه اتکائی خود ظرفیت پرداخت . کند، شدصندوق سوانح طبیعی عمل می

شرکت بزرگ بیمه در آمریکا بعد از  9همچنین ورشکستگی . باشدمیلیارد دالر را دارا می 5/7خسارتی معادل 
 Florida Hurricaneاي در فلوریدا منجر به تأسیس  و نیز کاهش ظرفیت بیمه 1992طوفان اندرو درسال 

Commission  شد  1993در سال(Lecomte and Gahagan, 1998) . 11ظرفیت این صندوق در حال حاضر معادل 
 5مثال موفق دیگر چنین سیستمی در زالندنو با ظرفیت و قابلیت پرداخت خسارتی حدود  .باشد میلیارد دالر می

باشد که هم اکنون بصورت فعال قابلیت می ) New Zealand Earthquake Commission, NEC(میلیارد دالر 
  .سال را دارد 100هاي با زمان بازگشت حدود پرداخت خسارات احتمالی زلزله
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هایی در کشورهاي در حال توسعه در سالهاي اخیر و با استفاده از منابع ملی یا کمک مشابه چنین سیستم
وقوع دو زلزله سهمگین در تایوان و ترکیه در تابستان سال . المللی شبیه بانک جهانی، اجرا شده استنهادهاي بین

 Turkishتایوان و  در  TREIP( Taiwan Residential Earthquake Insurance Pool(منجر به تشکیل  1999

Catastrophe Insurance Pool (TCIP)  در ترکیه شد(Selamet Yazici, 2003). هاي دیگر این صندوقها نمونه
FONDEN  ،در مکزیکCatNat  در فرانسه وNorvey’s Norsk Naturskadepool  باشنددر نروژ می .  

پوششهاي ارائه شده . باشندعالیت میکشور درحال ف 10صندوق ملی سوانح طبیعی در  11در حال حاضر 
پذیري  اي متناسب با آسیب توسط این صندوقها معموال بخش مسکن را در بر گرفته و سعی شده است که نرخ بیمه
  . ساختمانها با در نظر گرفتن ضریب یکنواختی ناچیز و بدون یارانه دولتی منظور شود

زلزله، (اي براي سوانح طبیعی خاص پوششهاي بیمه صندوقهاي ملی سوانح در صورت تاسیس قادر به ارائه
  : خواهند بود و بطور کلی در بر گیرنده موارد زیر خواهند بود...) سیل، 
 اي براي واحدهاي مسکونی و احیانا محتویات آنها؛ارائه پوشش بیمه •
 و در نظر گرفتن شرایط اقتصادي مردم؛) سطح ریسک(پذیري تعیین حق بیمه بر اساس آسیب •
پذیري اماکن پذیري ابنیه بطوري که مالکان تشویق به کاهش آسیباثیر پذیري حق بیمه از سطح آسیبت •

 خود گردند؛
  .ارائه بیمه نامه از طریق شرکتهاي بیمه داخلی و کارگزاران آنها •

الزم به ذکر است که طبق اطالعات حاصله از بیمه مرکزي، مطالعات اولیه تشکیل صندوق بیمه سوانح در 
الیحه تحت عنوان  یسنولهاي اخیر مورد بحث و تبادل نظر  قرار گرفته که منجر به تصویب کلیات پیشسا
متن . گشته است دولت هیئت اقتصاد میسیونک 9/7/1386 مورخ جلسه رد "طبیعی حوادث بیمه صندوق تاسیس"

 .این الیحه در گزارش فعالیت سوم پروژه ارائه شده است
  
  اي ملی سوانح براي کشورطراحی صندوقه - 1- 3- 3- 3

اي موازي با صنعت بیمه یا رقابت با آنها نبوده بلکه فلسفه وجودي صندوقهاي ملی سوانح ایجاد سیستم بیمه
بر این مبنا در طراحی چنین . باشداي بیشتر براي بازپرداخت خسارات ناشی از سوانح میهدف ایجاد ظرفیت بیمه

ل استطاعت براي عموم بوده بطوري که بتواند با نفوذ موثر پوشش همگانی را صندوقهایی تاکید بر ارائه شرایط قاب
طراحی صندوق ملی سوانح . هاي اتکائی امنیت صندوق نیز حفظ گرددفراهم سازد، بصورتی که با ارتباط با بیمه

  :اي بصورت زیر خواهد بودشامل مراحل چند گانه
  اي قابل ارائه؛طراحی پوشش بیمه •
  ی صندوق؛ساختار سازمان •
  اصول قانونی؛ •
  تامین منابع مالی و چگونگی انتقال ریسک؛ •
  راهبردهاي کاهش ریسک؛ •
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بدین ترتیب طراحی صندوق ملی سوانح قابل اعتماد براي کشور نیاز به بررسی تمام ظرفیتهاي ریسک تحت 
پذیر خواهد امکانپوشش و همچنین ظرفیتهاي کشور داشته و طبیعی است طی تعامالت زیاد با تمام عوامل درگیر 

  . در ادامه این بخش شرایط کشور بررسی و بهمراه تجربیات سایر کشورها پیشنهادات الزم ارائه خواهد شد. بود
  
  ايطراحی پوششهاي بیمه - 1- 1- 3- 3- 3

هاي قابل استطاعت براي عموم نیاز به تعیین خطرات تحت پوشش و نامهقبل از هر چیز براي طراحی بیمه
شرایط اقتصادي مردم، محدوده . باشدو احتمال وقوع آنها براي انواع مختلف ساختمانها و ابنیه میحدود خسارات 

فرانشیز و (اي نامهپذیري ابنیه، اجباري یا اختیاري بودن بیمه و شرایط بیمهتغییرات حق بیمه با شرایط آسیب
  . )8- 3نمودار ( شوندتعیین میاز مواردي هستند که طی چنین مطالعات و طراحیها ) ماکزیمم حد قرامت

  
  خطرات طبیعی - 2- 1- 3- 3- 3

در میان . گرددپذیر میزلزله با ایجاد دامنه وسیعی از خطرات اولیه و ثانویه سبب خسارت به ارزشهاي آسیب
بوده و کشور کند، زلزله یکی از خطرات عمده براي ا تهدید میمراکز جمعیت در کشور ایران رخطرات متعددي که 

دانش و اطالعات کنونی بشر  .باشدخیزي این منطقه گواه چنین نگرانی میندگی گسلهاي فعال و سابقه لرزهپراک
با این حال اطالعات و وسایل علمی و . باشدهاي آینده کافی نمیبراي پیشگویی زمان، مکان و بزرگی زلزله

ه و استفاده هوشمندانه از چنین ابزاري بینی احتمال و بزرگی چنین سوانحی در دست بودمهندسی الزم براي پیش
عالوه بر زلزله خطر وقوع سیالب در مناطق مختلف کشور . ریزي صحیح کمک کندتواند ما را در هدایت و برنامهمی

نیز وجود دارد، ولی از نظر کثرت تلفات جانی زلزله در راس سوانح طبیعی در کشور بوده و تعیین کننده ظرفیتهاي 
رسد که براي شروع بکار صندوق ابتدا از زلزله شروع لذا منطقی بنظر می. باشدلی سوانح میحداکثر صندوق م

  . نموده و در مراحل بعدي و پس از شکل گرفتن صندوق، خطرات طبیعی دیگر نیز به آنها اضافه شود
  
  هاي تحت پوششسرمایه - 3- 1- 3- 3- 3

. هاي تحت پوشش نیز مشخص گرددیهجهت طراحی صندوق همچنین نیاز است که نوع و محدوده سرما
مسکونی، تجاري، (تواند گستردگی زیادي از لحاظ نوع کاربري پوششهاي ارائه شده توسط شرکتهاي بیمه می

البته صندوقهاي ملی . داشته باشد...) ساختمان، محتویات و (و از لحاظ نوع پوشش ) صنعتی و یا حتی عمومی
ساختمان (چه کشورهاي توسعه یافته بیشتر اختصاص به اماکن مسکونی سوانح چه در کشورهاي درحال توسعه و 

بدین لحاظ ). NatCatو TCIP براي مثال(شوند داشته و شامل سایر ابنیه و تجهیزات نمی) و بعضا شامل محتویات
  .گرددبراي ایران نیز تنها پوشش اماکن مسکونی و محتویات و آنهم تا سطح محدود پیشنهاد می

  
  حق بیمه  - 4- 1- 3- 3- 3

یکی از . باشداي میتعیین حق بیمه پرداختی از طرف صاحبان اماکن یکی دیگر از ابعاد طراحی پوشش بیمه
خروجیهاي تحلیلهاي ریسک با استفاده از مدلهاي تخمین خسارت قیمت پایه ریسک بوده که معرف متوسط 
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ی ریسک براي مردم در کشورهاي در حال پرداخت نرخ واقع. باشدساالنه خسارت ناشی از سوانح تحت پوشش می
پذیري نسبتا باالي اماکن و از طرفی وضع توسعه معموال با مشکالتی همراه خواهد بود که عمدتا بدلیل آسیب

در چنین شرایط معموال ابتدا حدود نرخ قابل قبولی توسط سیاستگذاران و . باشداقتصادي عموم مردم می
فرانشیز، حداکثر (ق بیمه تعریف و با اعمال تغییرات در پوششهاي ارائه شده اندرکاران اقتصادي بعنوان ح دست

در . پذیري مناسبت داشته باشد، پوششهایی تعریف گشته که با شرایط اقتصادي و آسیب)ايقرامت و خود بیمه
که به پذیري اماکن گشته نظر از درجه آسیبها صرفبعضی حاالت سعی در ایجاد نوعی همنوایی در حق بیمه

پذیري و باشد ولی از طرفی زمینه ساز کم توجهی مردم در کاهش آسیبنوعی کمک به اقشار کم درآمد جامعه می
حق بیمه در نظر گرفته شده براي صندوقهاي ملی سوانح معموال براي پوشش . گرددمدیریت ریسک خود می

نامه صندوق تهیه نماید باید آنرا از بیمهساختمان تا سقف مشخصی بوده و چنانچه مالک بخواهد پوشش فراتر از 
  . طریق شرکتهاي بیمه بصورت جداگانه خریداري نماید

  
  انگیزه هاي خرید بیمه نامه صندوق - 5- 1- 3- 3- 3

هاي گردآوري شده از طریق یکی از اصول موفقیت صندوقهاي ملی سوانح گستردگی آنها و اندازه سرمایه
هاي سوانح کافی نباشد، ی در شرایطی که آگاهی عموم از منافع داشتن بیمهاز طرف. باشدشرکت بیشتر مالکان می

در مقابل آن پوششهاي اجباري بیمه . مردم دور از انتظار خواهد بودي صندوق از طریق مشارکت اختیاري گیرشکل
سایر موارد باشند، بدلیل تشابه آن با هاي صندوق در کوتاه مدت موثر میسوانح اگرچه در تامین حجم سرمایه

پذیري عموم در رابطه با مالیاتی، سبب کاهش کارائی خود در آموزش همگانی و ارتقاء سطح دانش و مسئولیت
راهکار میانی براي پیدایش چنین صندوقهایی استفاده از ابزار اجباري، حداقل در سالهاي ابتدایی . سوانح خواهد شد

  . باشدو آموزشی در جهت ارتقاء سطح دانش عمومی می هاي تبلیغاتیطرح و همزمان با آن اجراي برنامه
 
  سیاستگذاریها - 2- 3- 3- 3
  اصول قانونی - 1- 2- 3- 3- 3

این چارچوب باید . باشدالزمه دخالت دولت در صندوق ملی سوانح تهیه چارچوب قانونی براي آن می
ین قوانین در عین حال ا. هاي صندوق و عوامل تعیین شده طی مراحل طراحی باشدکننده کلیه شاخصه منعکس

باید شامل مشوقهاي الزم و در صورت نیاز اجبارهاي قانونی براي تضمین گسترش نفوذ بیمه در بین عموم بوده و 
  . راهکارهاي الزم براي قشر کم درآمد را نیز در بر گیرد

  
  ساختار سازمانی  - 2- 2- 3- 3- 3

وانح دخیل بوده و همکاري وتعامل بین آنها گیري و تداوم فعالیت صندوقهاي ملی سعوامل متعددي در شکل
المللی و قانونگذاران دولتها، شرکتهاي بیمه محلی، شرکتهاي بیمه اتکائی بین. باشداز ضروریات موفقیت صندوق می

دولتها عالوه بر تامین منابع مالی . هر یک نقشی درتامین منابع مالی، مدیریت و کنترل صندوقهاي ملی سوانح دارند
این . براي شرکتهاي بیمه محلی نقش راهنمایی و هدایت سیاستهاي صندوق را نیز بعهده خواهند داشتاضافی 
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. شوداي یا بیمه اتکائی بعهده گرفته میترین شرکت بیمهمسئولیت در صندوقهاي سوانح معموال توسط اصلی
ین شرکت بیمه اتکائی در ترکیه بعنوان مثال در ترکیه مسئولیت اداره این صندوقها به شرکت ملی ري که بزرگتر

  . باشد، وا گذار شده استمی
نامه سوانح بصورت مستقل بوده ولی در کشورهاي شرکتهاي بیمه در کشورهاي توسعه یافته قادر به ارائه بیمه

اي در این زمینه  در حال توسعه بدلیل ناکافی بودن منابع مالی، شرکتهاي بیمه محلی قادر به فعالیت گسترده
دار ارائه توانند بعنوان کارگذار عهدهدر صورت تشکیل صندوقهاي ملی سوانح چنین شرکتهایی می. باشند ینم

باشد که مسئولیت شرکتهاي بدیهی است الزم می. هاي صندوق و مدیریت پرداخت خسارت باشندنمودن بیمه نامه
  . ظر قرار گیردبیمه و رابطه متعادل آنها با صندوق در مراحل طراحی صندوق نیز مد ن

گیري صندوقهاي ملی سوانح مخصوصا در سالهاي اولیه بسیار المللی در شکلنقش شرکتهاي بیمه اتکائی بین
بدین لحاظ تعامل نزدیک دولتها و شرکتهاي بیمه اتکائی در مراحل اولیه طراحی و در نظر . باشدحائز اهمیت می

. آمیز صندوق خواهد بودئی، متضمن طراحی موفقیتهاي پوششهاي اتکاگرفتن ظرفیتهاي صندوق و هزینه
گیریها و تهیه چارت سازمانی صندوق توجه به استقالل کمیته اجرایی و هیات امنا در تصمیم همچنین در انتخاب و

کننده نظر دولت، این مجموعه در عین حال باید تامین. باشدمدیریت منابع مالی صندوق بسیار حائز اهمیت می
بدیهی است جهت اتخاذ و اعمال تصمیمات صحیح، الزم است اساسنامه صندوق . مه و مشتریان باشدشرکتهاي بی

شفافیت . مسئولیت و قدرت اجرایی کافی جهت تعیین سیاستها و مدیریت را در اختیار کمیته اجرایی قرار دهد
د مردم در شرکت بیشتر در رسانی به عموم مردم نه تنها باعث اعتماتصمیمات و سیاستهاي اتخاذ شده و اطالع

شود، بلکه متضمن حمایت عمومی از تصمیمات صندوق و مصون نمودن آن از تصمیمات ناگهانی و برنامه می
  .غیرمسئوالنه دولتمردان خواهد بود

  
  منابع مالی پرداخت خسارت و انتقال ریسک - 3- 3- 3- 3

ها، نوع ریسک و نامهحاصل از بیمه براي تضمین سالمت و تداوم کار صندوق ایجاد توازن بین درآمدهاي
 Probable(البته بیشترین خسارت محتمل . باشدپوششهاي ارائه شده و همچنین ظرفیت مالی صندوق ضروري می

Maximum Loss, PML ( براي اغلب صندوقهاي سوانح در دنیا در شرایط معمول، توانایی بازپرداخت خسارات ناشی
تر را کارانهسوانح با دوره بازگشت بیشتر، جوانب محافظه. باشدسال می 250تا  150از سوانح با زمان بازگشت بین 

هاي نامهبیمه. هاي بیشتر براي پوشش اتکائی خواهد بودگیرد ولی مستلزم ظرفیتهاي بیشتر و احیانا هزینهدر بر می
از . ه صندوق خواهد گشتارائه دهنده پوششهاي زیاد و غیرمنطقی منجر به تحمیل خسارت بیشتر از ظرفیت ب

هاي با پوشش کم منجر به نفوذ کم بیمه در بین عموم و کاهش استقبال مردم از شرکت در برنامه نامهطرفی بیمه
در این میان نرخ بیمه متاثر از نوع پوشش ارائه شده، هزینه خرید پوشش بیمه اتکائی براي . صندوق خواهد شد

  .باشدصندوق می PMLو صندوق، مقدار ذخیره هاي مالی صندوق 
هاي لفهؤتامین منابع مالی مورد نیاز براي پرداخت خسارتهاي احتمالی ناشی از سوانح یکی از بزرگترین م

با تشکیل صندوق و شروع بکار آن در سالهاي ابتدایی، منابع مالی مختصر حامیان . باشدصندوقهاي ملی سوانح می
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منابع ممکن است از طریق کمکهاي دولتی و یا حتی کمکها و وامهاي  این. باشدگیري صندوق میاز ملزومات شکل
طراحان و مسئوالن صندوق همچنین موظف به تعیین مقادیر . صورت پذیرد) TCIPبعنوان مثال ( المللیبین

وقوع سوانح بزرگ در سالهاي اولیه طرح . باشندریسک قابل پذیرش براي صندوق و مقدار پوشش اتکائی الزم می
پردازي صندوق از عوامل تهدید کننده پایداري اقتصادي صندوقها بوده و بدین جهت بیشتر ظرفیت خسارتیکی 

هاي صندوق، نیاز هاي اتکائی تامین خواهد شد و با گسترش نفوذ بیمه و رشد ذخیرهدر سالهاي اولیه از طریق بیمه
بعنوان مثال اعتبار تضمینی بانک جهانی براي (تامین منابع مالی اعتباري . به پوششهاي اتکائی کاهش خواهد یافت

TCIP ( پراکندگی جغرافیایی پوششهاي ارائه . باشدتامین منابع مالی در سالهاي اولیه طرح می یکی دیگر از راههاي
و  PMLافزایش . باشدشده توسط صندوق یکی از موارد تامین کننده امنیت صندوق در برابر سوانح بزرگ می

نیاز به خرید پوشش اتکائی ) ساله 500مثال ( هاي بازگشت طوالنی براي پرداخت خسارات با دورهتوانایی صندوق 
متضمن پرداخت خسارات ناشی  بدین جهت دولتها بعضاً. هاي صندوق خواهد شدبیشتر و در نتیجه صرف سرمایه

با گذشت زمان و عدم وقوع . یندنماهاي باالتر را تامین میاز سوانح خیلی بزرگ گشته و نوعی پوشش اتکائی الیه
گذاري این منابع نیز یکی دیگر از مسئولیتهاي هاي صندوق افزایش یافته و مکانیزم سرمایهسوانح بزرگ ذخیره

  . متصدیان صندوق خواهد بود
هاي مختلفی براي تآسیس و توسعه منابع مالی الزم جهت مدیریت ریسک در بعد ملی در سالهاي اخیر گزینه
توان براي با توجه به تجربیات کشورهاي دیگر چندین روش را می. و مورد استفاده قرار گرفته است پیشنهاد

این روشها همگی سعی در ایجاد نوعی توازن بین . تأسیس و به اجرا در آوردن یک سیستم بیمه ملی معرفی نمود
تعدادي از این روشها و  اجزا . رندعوامل یاد شده و بمنظور مشارکت بیشتر مردم در همه ابعاد مدیریت ریسک دا

این شکل عوامل دخیل در بازپرداخت خسارات سوانح و نقش و . اندنشان داده شده) 32- 3(اصلی آنها در شکل 
توان مدلهاي جدیدي با تغییراتی در هر یک از این مدلها ارائه همچنین می. دهدشرایط حضور هر کدام را نشان می

-توان بخشی را بصورت یارانه به اقشار آسیبت دولت در خصوص خسارات سوانح را میبعنوان مثال مسئولی. نمود
پذیر جامعه براي خرید حق بیمه اختصاص داد، بخشی را براي پوشش اتکائی در نظر گرفت و بخشی را نیز بصورت 

طریق مشوقی براي  نامه منظور نمود و به اینتسهیالت مالی دولت براي کمکهاي بیشتر و تنها به دارندگان بیمه
تاسیس و اجراي هر یک از این مدلها ممکن است نیاز به وضع قوانین . شرکت بیشتر در این برنامه ایجاد نمود

  .جدید یا تغییرات کوچک درقوانین جاري داشته باشد
  



   ارزیابی مدیریت بحران در سطح محلی و ارائه راهکارهاي اجرایی پروژه 

244                                                                                     شناسی و مهندسی زلزله المللی زلزله پژوهشگاه بین      

  
  تأسیس صندوقهاي ملی بیمه سوانح طبیعی تعدادي از مدلهاي ارائه شده براي پوشش  فراگیر بیمه یا): 32- 3(شکل 

  
 (TCIP) صندوق بیمه سوانح طبیعی ترکیه - 4- 3- 3

مدیریت بحران سوانح طبیعی یکی از مسئولیتهاي اصلی در دولت ترکیه چه در حد مرکزي و چه دولتهاي 
. ه ارائه گشتترکیه، سه قانون جدید توسط دولت ترکیه به مجلس ترکی 1999هاي بعد از زلزله. باشدمحلی می

یکی از این سه قانون در رابطه با اجباري شدن بیمه سوانح طبیعی بوده و دو قانون دیگر در رابطه با ضوابط و 
. شرایط الزم براي بهینه ساختن شرایط ساخت و ساز و تأمین نیروي انسانی و تخصصهاي الزم براي این امر بود

اي واحدهاي مسکونی اجباري شد و طی همین قانون ستاد خرید بیمه سوانح طبیعی بر 587طی قانون شماره 
تنها ادارات، . سیس گردیدأتشکیل و ت) Natural Disaster Insurance Administration(ملی بیمه سوانح طبیعی 

با شروع به کار این قانون در اکتبر سال  .مراکز صنعتی و مراکز عمومی در روستاها از این قانون مستثنی شدند
ر مالی ناشی از خسارات زلزله از دوش دولت برداشته شده و از آن به بعد، دولت مجبور به تهیه سرپناه با 2000

براي قربانیان سوانح طبیعی نبوده و تنها آنهایی که اقدام به تهیه بیمه سوانح طبیعی کرده باشند، قادر به اخذ 
را  )TCIP(ره صندوق بیمه سوانح طبیعی ترکیه مسئولیت ادا )DASK(اي بنام یک ستاد بیمه. خسارات خواهند بود

سال است که در حال اجرا است، هنوز توسط مجلس ترکیه  5این قانون اگر چه تاکنون بمدت حدود . بعهده دارد
 . شودتصویب نشده و اشکالتی ولو کوچک برآن گرفته می

 
   TCIP ساختار سازمانی - 1- 4- 3- 3

TCIP هیئت مدیره متشکل از هفت عضو از . شوداداره می ت مدیرهیک سازمان عمومی است که توسط هیئ
سیس و مسئولیت آن أبعنوان زیرمجموعه وزارت دارایی ترکیه ت TCIP .باشدمراکز علمی و بخشهاي خصوصی می

 
 

پرداخت خسارت توسط 
 دولت

 خرید بیمه نامه
داوطلب -   
نرخ ثابت مستقل از  - 

 ریسک
 
 

پرداخت خسارت توسط 
 دولت

بیمه نامهخرید   
داوطلب -   
نرخ وابسته به ریسک -   

پرداخت خسارت توسط 
 دولت

 خرید بیمه نامه ثانویه
داوطلب -   
نرخ وابسته به ریسک -   

 خرید بیمه نامه اولیه
داوطلب -   
نرخ ثابت مستقل از  - 

 ریسک

یاي طبیعی صندوق بال  
)مالیاتی(اجباري  -   
نرخ ثابت مستقل از  - 

 ریسک
کمکهاي دولت بصورت   - 

یارانه به اقشار کم درآمد 
 براي خرید بیمه

پرداخت خسارت توسط 
 دولت

 خرید بیمه نامه
داوطلب -   
نرخ وابسته به ریسک -   
کمکهاي دولت بصورت   - 

 یارانه به اقشار کم درآمد
پرداخت خسارت توسط 
دولت تنها به کسانی که 
 بیمه نامه شخصی دارند

 خرید بیمه نامه
داوطلب -   
نرخ وابسته به ریسک -   
 

پوشش اتکائی توسط 
 دولت

 خرید بیمه نامه
داوطلب -   
نرخ وابسته به ریسک -   
کمکهاي دولت بصورت   - 

 یارانه به اقشار کم درآمد

 صندوق بالیاي طبیعی 
اجباري  -   
نرخ مستقل یا وابسته به  - 

 ریسک
کمکهاي دولت بصورت   - 

 یارانه به اقشار کم درآمد

 خرید بیمه نامه ثانویه
داوطلب -   
نرخ وابسته به ریسک -   
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در اصل براي ارائه پوشش براي تمام  TCIP اگر چه. باشدنامه سوانح طبیعی با حق بیمه قابل قبول میارائه بیمه
ي طبیعی بوده است ولی هم اکنون تنها پوشش اجباري براي زلزله ارائه کرده ودر آینده سایر خطرها از خطرها

توان کاهش بار مالی دولت ناشی از زلزله، از اهداف این برنامه می. جمله زمین لغزش و سیل نیز اضافه خواهند شد
سیس و تامین أسترش فرهنگ عمومی زلزله و تتقسیم ریسک با مالکین، تشویق ساخت و ساز استاندارد و مقاوم، گ

  . منابع مالی دراز مدت جهت مقابله با خسارت زلزله را نام برد
  
  وضعیت بیمه سوانح در ترکیه - 2- 4- 3- 3

شود را وضعیت تقریبا مشابه آنچه اکنون در ایران اجرا می 2000بیمه سوانح طبیعی در ترکیه قبل از سال 
نفوذ چنین . شده استسوزي ارائه میهاي مهندسی و آتشبعنوان متممی بر بیمه هاییداشته است و چنین بیمه

ازمیت نیز به فکر  1999اگر چه دولت ترکیه قبل از زلزله . هایی نیز بسیار کم مخصوصا در بخش مسکن بودبیمه
، اهمیت پیگیري اقتصادي بعد از آن- گسترش نقش بیمه بود، ولی بوقوع پیوستن این زلزله و ناهنجاریهاي سیاسی

یک سیستم بیمه اجباري  2000سپتامبر سال  27در نهایت دولت ترکیه در تاریخ . بیشتر این امر را آشکار ساخت
 5/2حدود  2001حدود یک سال بعد یعنی اکتبر سال  . را معرفی و استفاده از آنرا براي عموم الزم االجرا دانست
درصد از مجموع  20این مقدار نزدیک به . سیستم بودند میلیون واحد مسکونی در ترکیه تحت پوشش این

 15این درصد در سالهاي بعد تا حد . گرفتندباید تحت پوشش این سیستم قرار می ساختمانهایی است که اجباراً
درصد کاهش یافت که عوامل زیادي از جمله عدم آشنایی مردم با سیستم بیمه، عدم آگاهی کافی مردم نسبت به 

ح طبیعی، مشکالت اقتصادي مردم و همچنین نقش و سابقه دولت در پرداخت خسارات در حوادث عواقب سوان
 سال گذشته بعنوان یکی از 4درصد طی  17این صندوق با پوشش متوسط . توان از آن جمله نام بردقبلی را می

  . موفقترین طرحها در نوع خود و از نظر مقدار نفوذ در بخش مسکن بوده است
وظیفه تدارك و بازسازي  2001مارس  27فتن و شروع به کار این صندوق، دولت ترکیه در تاریخ با شکل گر

اي جدید بعبارتی سیستم بیمه. واحدهاي مسکونی تخریب شده طی سوانح بعدي را از دولت ترکیه ساقط ساخت
اجباري جبران کننده  در واقع بیمه. جایگزین موثر بخش عظیمی از مسئولیت دولت تحت قوانین بحران ترکیه شد

  .گذاران بوده،  بدون اینکه تاثیر منفی بر بودجه دولت داشته باشدخسارات احتمالی به بیمه
  
  TCIPدامنه نفوذ سیستم  - 3- 4- 3- 3

. ساختمانهاي مسکونی که در محدوده شهري قرار دارند، باالجبار باید تحت پوشش این سیستم قرار گیرند
ین ساختمانهاي مسکونی در روستاهاي کوچک و خارج از محدوده شهري نیز مراکز تجاري و صنعتی و همچن

توانند به نام مالکین و حتی مستاجرین آنها ها مینامهبیمه. توانند تحت این پوشش قرار گیرندبصورت داوطلب می
نیز  حوادث تحت پوشش. شوندسوزي فروخته میهاي آتشبصورت مستقل جدا از بیمه TCIPپوششهاي . باشند

هاي همچنین بیمه. لغزشهاي ناشی از زلزلهسوزي بعد از زلزله، انفجارات بعد از زلزله و زمینعبارتند از زلزله، آتش
در حال حاضر اهرمهاي ذیل براي اجراي فراگیر . اسباب اثاثیه بصورت مجزا توسط شرکتهاي بیمه ارائه خواهند شد

  :این بیمه همگانی وجود دارد
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مسئولیت دولت در ارائه اعتبار و کمکهاي بالعوض به بازماندگان سوانح طبیعی فقط  2001 مارس سال 27از  - 1
بعبارت دیگر تنها افرادي که بیمه . قرار داشته باشند TCIPشود که تحت پوشش شامل آن دسته از افراد می

دثه بوده و این به نوبه نامه مذکور را خریده باشند، قادر به استفاده از کمکهاي اضافی دولت در صورت بروز حا
  .باشدهاي الزم میبینیخود حرکت مثبتی در جهت شناخت ریسک و مدیریت آن از طریق منظور کردن پیش

  .باشدالزامی می TCIPبراي هرگونه معامالت ملکی ارائه مدارك دال بر پوشش  - 2
منوط به تسلیم مدارك دال  در نظراست در آینده سایر خدمات شهري از جمله ارائه آب، برق، گاز و تلفن نیز - 3

  .رود تعداد زیادتري تحت پوشش قرار گیرندگردد که اگر چنین شود انتظار می TCIPبر پوشش 
TCIP یکی از روشهاي بکارگرفته شده و در عین  باشد واولین صندوق سوانح در کشورهاي درحال توسعه می

اگر چه این سیستم یک سیستم اجباري است، . حال موفق این نوع سیستم بیمه در سطح ملی تا محلی بوده است
آنچه مهم است که پوشش و نفوذ بیمه در . باشدبا این حال مدت زیادتري براي نفوذ بیشتر این سیستم الزم می

  .وجود داشت TCIPسیس أترکیه به مراتب بیشتر از آن است که قبل از ت
 
  TCIPهاي در نظر گرفته شده براي نرخ حق بیمه - 4- 4- 3- 3

پذیري خیزي مناطق و آسیببر مبناي یک سیستم ساده مبتنی بر زلزله TCIPق بیمه دریافت شده توسط ح
-نقشه پهنه. آیدبدست می) 4- 3(درصد متغیر بوده و طبق جدول  5/0تا  04/0این مقدار از . باشدساختمانها می

مقادیر حق بیمه ) 4- 3(در جدول . دکنخیز تقسیم میترکیه را به پنج منطقه لرزه ،TCIPبندي مورد استفاده 
. خیز، بصورت ضریبی از ارزش بنا نشان داده شده استبرطبق نوع ساختمانها بصورت خیلی کلی و نواحی لرزه

باشد که هر سال متناسب با هزینه ساخت هزار دالر می 50در حال حاضر  TCIPحداکثر پوشش ارائه شده توسط 
واحدي بیشتر از حد فوق باشد، مالک  )Rebuilding Costs( سازينه دوبارهچنانچه هزی. و ساز تنظیم خواهد شد

همچنین اگر . تواند نسبت به خرید بیمه ثانوي براي ارائه پوشش اضافی از طریق شرکتهاي بیمه اقدام نمایدمی
سازي وبارهسازي کمتر از حد فوق باشد، در موقع خسارت حداکثر مبلغ پرداخت شده معادل هزینه دهزینه دوباره
 بر اساس متراژ مربع واحد مسکونی و هزینه بر متر مربع دوباره) Sums Insured(سرمایه تحت پوشش . خواهد بود

در نظر گرفته شده براي ساختمانهاي تحت  (Deductible)در حال حاضر مقدار خودیاري . شودسازي آن حساب می
  .باشدسرمایه بیمه شده می% 2برابر  TCIPپوشش 

  
  TCIPهاي در نظر گرفته شده براي پوشش زلزله طرح نرخ حق بیمه): 4- 3(ل جدو
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  TCIPمنابع مالی الزم و ظرفیت صندوق  - 5- 4- 3- 3
TCIP خصوصی بوده وعملکرد و موفقیت چنین سیستمی در کشورهاي در حال توسعه  - یک سیستم عمومی

موفقیت نسبی . باشدتطاعت مردم خیلی موفق نمیبستگی به تأمین منابع مالی الزم داشته و معموال بدلیل عدم اس
بانک . این سیستم در ترکیه مرهون کمک بانک جهانی براي تأسیس و حمایت در سالهاي اولیه برنامه بوده است

حمایتهاي . اي از ریسک زلزله در ترکیه موفقیت این سیستم را ممکن ساخته استجهانی با حمایت چند مرحله
وسط بانک جهانی بیشتر بصورت کمک بالقوه و اعتبار بوده که در صورت ایجاد خسارات و بعمل آمده از صندوق ت

بانک جهانی نیز در صورت نیاز بخشی از پوشش . تحت تاثیر قرار گرفتن الیه پوشش مورد نظر پرداخت خواهد شد
ق بانک جهانی توانسته بدین طری. ارائه شده به صندوق را تحت نام خود بعنوان بیمه اتکایی خریداري خواهد کرد

اي خریداري باشد به ازاي حق بیمه ساالنه پوشش بیمهاست براي بخشی از وام که پشتوانه خسارات غیرمترقبه می
  .نماید

صورت گرفته و ظرفیت پرداخت خسارت این صندوق در سال  TCIPپرداخت خسارت سوانح مستقیما توسط 
ظرفیت ایجاد شده در این صندوق ترکیبی از مقادیر ریسک نگه . دمیلیون دالر آمریکا بو 750چیزي معادل  2004

-هاي بیمه اتکائی خریداري شده از شرکتهاي بینداشته شده توسط خود صندوق و بانک جهانی و همچنین الیه
ترین الیه، دولت ترکیه با در فوقانی). 33- 3 شکل(باشند قسمت پذیرفته شده توسط بانک جهانی می المللی و

بدیهی . پوشش براي خسارات ناشی از وقوع بدترین سناریوها، الیه نهایی پوشش اتکائی را فراهم ساخته استقبول 
میلیون دالر در  750(است این الیه آخر مسئولیت پرداخت خسارات ناشی از سوانح بزرگ و مازاد بر توان صندوق 

  .گیردرا بعهده می) 2004سال 
ر باالتر از حد معمول بوده و این هم بدلیل عدم وجود شرایط مناسب هزینه اجراي این سیستم در حال حاض

پذیري ساختمانهاي موجود و یا حتی اجراي نامناسب در در زمینه استفاده بهینه از زمین و شرایط آسیب
  .  باشدساختمانهاي جدید و در حال اجرا می

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ومکانیزم انتقال آنها به ارگانهاي مسؤل TCIPبندي خسارات احتمالی صندوق سوانح الیه): 33- 3(شکل 
  

میلیون دالر بیمه اتکائی178        میلیون دالر بانک جهانی 22   

میلیون دالر بیمه اتکائی 200  
 

 پوشش اضافی توسط دولت ترکیه

وقدمیلیون دالر پذیرفته شده توسط صن 60  
(Retained Losses) 

میلیون دالر بیمه اتکائی 120 میلیون دالر بانک جهانی 80   

میلیون دالر بانک جهانی 28 42 میلیون دالر بیمه اتکائی   

میلیون دالر اعتبار بانک جهانی 20  
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مشوق اعمال مشابه آنها در کشورهاي دیگري همچون رومانی  TCIPآمیز صندوقهایی همچون تجربه موفقیت
و مجارستان بوده و در حال حاضر تعداد قابل توجهی از کشورهاي در حال توسعه دیگر در حال بررسی و 

وجود چنین صندوقهاي ملی بالیاي طبیعی امکان انتقال ریسک مازاد . شندباسازي چنین سیستمهایی می پیاده
توانند تاثیر بسزایی در دگرگون ساختن مدیریت هاي اتکائی فراهم ساخته و از این جهت میتوان ملی را به بیمه

  . ریسک سوانح در کشورهاي در حال توسعه داشته باشند
  
  رانپیشنهاد صندوق ملی سوانح طبیعی ای - 5- 3- 3

ترین مشکالت دولت در رابطه با بیمه سوانح، حمایت از اقشار کم درآمد جامعه و تشویقات الزم یکی از اساسی
پذیري معموال ساختمانهاي بیشتر این قبیل افراد از آسیب. باشدبراي شرکت آنها در پوشش همگانی بیمه می

بنابراین نقش دولت . افزایدت آنها براي خرید بیمه میباالتري برخوردار بوده و این امر نیز بر مشکل مضاعف استطاع
پذیري این نوع ابنیه کاهش یابد و از از طرفی نیاز است که آسیب. در رابطه با اینگونه افراد دو چندان خواهد بود

که معرفی شده از طرف بانک TCIP . طرف دیگر شرایط اقتصادي آنها براي پرداخت حق بیمه مناسب جبران گردد
تواند بعنوان الگوئی براي حل مشکل استطاعت مردم عادي براي خرید بیمه باشد، مینی و دولت ترکیه میجها

  .سوانح طبیعی در مناطق پرخطر در کشورهاي در حال توسعه باشد
 2001سال  ، براي اولین بار درTCIPنگارنده این بخش بنا به نقش خود در طراحی و مدیریت ریسک سیستم 

طی پیگیریهاي صورت گرفته، نهایتا . س صندوقی مشابه براي ایران را به بانک جهانی ارائه نمودپیشنهاد تأسی
در این نوشته . به بانک پیشنهاد شد (Iranian Catastrophe Insurance Pool, ICIP)اختصاص وامی تحت عنوان 

 .)9- 3نمودار ( شوداهداف، جزئیات تخصصی، و ابزار مورد نیاز این برنامه بررسی می
ICIP  در صورت تأسیس، قدم اصلی را در جهت انتقال مسئولیتهاي سوانح طبیعی از دولت به صاحبان سرمایه

بخشی از  ICIPبا تأسیس . باشدبرداشته که به نوعی خود مشوق مردم براي بکارگیري ابزار کاهش خسارت می
للی و اعتبارات ارائه شده توسط بانک جهانی المخسارتهاي احتمالی وقایع آینده توسط شرکتهاي بیمه اتکائی بین

  ICIPبا توجه به مشکالت در سر راه سیستم بیمه درکشوري چون ایران، استفاده از . بعهده گرفته خواهد شد
اي و تشویقهاي دولتی، در این سیستم سعی شده است که با تلفیقی از سیستم بیمه. میتواند گزینه کارآمدي باشد

 .پذیري افزایش یابدابع مالی الزم براي بازپرداخت خسارات، مشارکت عمومی در کاهش آسیبعالوه بر تأمین من
 
  ICIPاهداف اصلی  - 1- 5- 3- 3

پذیري یا انتقال اساسا هدف اصلی این سیستم آن است که بتوان با مشارکت بیشتر مردم در کاهش آسیب
طور متعادل بین سهامداران ریسک از صاحبان خسارات ناشی از سوانح طبیعی را ب) ابزار مدیریت ریسک(ریسک 

تواند عاملی مؤثر در چنین صندوقی در صورت تأسیس می. سرمایه تا شرکتهاي بیمه و بیمه اتکایی تقسیم کرد
  :موارد ذیل باشد

  کاهش بار مالی دولت از خسارات ناشی از سوانح طبیعی؛ - 1



ارائه راهکارهاي اجرایی براي اصالح و بهبود نظام مدیریت بحران کشور     
 

249                                                                                                  شناسی و مهندسی زلزله المللی زلزله پژوهشگاه بین   

  یعی؛ضمانت پایداري اقتصادي صنعت بیمه کشوردر برابر سوانح طب - 2
  المللی یا بازار سرمایه در سالهاي اولیه تاسیس؛هاي اتکایی بینانتقال بیشتر ریسک سوانح طبیعی به بیمه - 3
 ارتقاي دانش عمومی براي مقابله با سوانح طبیعی و ابزار انتقال ریسک؛ - 4
 اي بر اساس نرخ واقعی متأثر از آسیب پذیري ساختمانها؛توسعه و گسترش پوشش بیمه - 5
هاي مسوؤلیت اي در رابطه با امر ساخت وساز در کشور و ایجاد بیمهدن و تعریف مسئولیتهاي حرفهمند شنظام - 6

 اي مؤثر براي بهبود شرایط ساخت وساز؛ساخت وساز بعنوان پشتوانه
تربیت نیرو و تجهیز ارگانهاي ممیزي و ارتقاي نقش آنها در کمک به مردم و صنعت بیمه براي شناخت واقع  - 7

 ؛بینانه ریسک
 جذب ، انتقال دانش و آموزش تخصصی الزم براي مدیریت صحیح ریسک ناشی از سوانح طبیعی؛ - 8
پذیري ساختمانها به سوانح طبیعی از طریق به روز نگاه داشتن سطح آگاهی و توجه مردم و کاهش آسیب - 9

 مشارکت آنها در مدیریت ریسک؛
  .عاملی مؤثر در مدیریت ریسک نفود بیشتر بیمه سوانح و فراگیر شدن قانونمند بیمه بعنوان - 10

پذیري ایجاد خواهد کرد که خود چنین سیستمی با درگیر کردن مردم و جامعه رقابتی جهت کاهش آسیب
  .سبب افزایش و ارتقاي فرهنگ عمومی در رابطه با سوانح طبیعی و کارکرد بیمه در آن خواهد شد

  
  ICIPموانع احتمالی در مسیر  - 2- 5- 3- 3

سازي عمومی درحد جامعی قیت چنین سیستمی عالوه بر کمکهاي دولت نیاز به فرهنگطبیعی است که موف
  :با این همه، مشکالت و موانع زیادي در سر راه چنین سیستمی وجود دارد که اهم آنها عبارتند از. خواهد داشت

همگانی  عدم استطاعت مالی اقشار کم درآمد جامعه و چگونگی تشویقات الزم براي شرکت آنها در پوشش - 1
  بیمه؛

  پذیري باالي ساختمانها مخصوصا در رابطه با ساختمانهاي قدیمی و در بافتهاي فرسوده؛آسیب - 2
  کراسی احتمالی؛وعدم شفافیت نقش دولت در این برنامه و مشکالت ناشی از بور - 3
  چگونگی استفاده از سرمایه ذخیره شده در صندوق و مطالبات احتمالی دولت؛ - 4
  ها؛آوري حق بیمهمکانیزم الزم جهت جمع - 5
  نقش شرکتهاي بیمه و نحوه انتخاب آنها جهت شرکت در این برنامه؛ - 6
  مدیریت این برنامه و چگونگی آن؛ - 7
  پذیر جامعه؛نحوه و همیاریهاي احتمالی الزم جهت شرکت فراگیر افراد کم درآمد و آسیب - 8
  اي در کشور؛انحصاري یا رقابتی بودن فعالیت بیمه - 9

  .ر قابلیت پرداخت خسارت توسط صندوقظرفیت صندوق و حداکث  - 10
طبیعی است که براي موفقیت چنین سیستمی الزم است که دولت از تمامی ابزار خود براي شروع و گسترش 

به عنوان مثال، ضمن حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه، . این برنامه و حصول به اهداف نهایی استفاده نماید
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در چنین شرایطی و با ارائه . پذیري ابنیه را فراهم سازدکاهش آسیبتشویقهاي الزم براي شرکت عموم در 
پذیري ساختمانهاي افراد کم درآمد جامعه، این افراد با شرط داشتن پوشش کمکهاي دولتی براي کاهش آسیب

پذیري قادر خواهند بود از کمکهاي اضافی دولت نیز در هاي کاهش آسیباي و منظور کردن حداقل توصیهبیمه
  .واقع خطر استفاده نمایندم

 
  ICIPعوامل و شرایط محلی براي موفقیت  - 3- 5- 3- 3

موفقیت چنین سیستمی همچنین بستگی به عوامل محلی متعددي دارد و براي اینکه این طرح بتواند 
  :بصورت بهینه براي کشوري چون ایران کار کند  موارد زیر باید در نظر گرفته شود

تواند ایجاد مجموعه ریسک با وابستگی باال نموده و بدین لحاظ د شهر میپوشش موضعی و فقط براي چن - 1
بدین جهت پوشش همگانی و فراگیر آن در سطح . اي یا بیمه اتکایی آن باال باشدهزینه الزم براي پوشش بیمه

در صورتیکه چنین طرحی بتواند بصورت فراگیر . باشدکشور یکی از عوامل اصلی مؤفقیت چنین طرحی می
شود را در برگیرد، میلیون واحد تخمین زده می 12 - 15خش زیادي از کل مجموعه مسکونی کشور که بین ب

 . قادر خواهد بود که پراکندگی جغرافیایی مناسبی را براي یک مدیریت ریسک مؤفق فراهم سازد
ضی معتقد بع. طی سنوات گذشته مورد انتقاد بوده است) TCIP(چگونگی استفاده سرمایه صندوق ترکیه  - 2

. پذیري گرددهستند که بخشی از سرمایه این صندوق بجاي خرید پوشش اتکایی باید صرف کاهش آسیب
بدیهی است بمنظور تأمین امنیت الزم براي ارائه پوشش تعهد شده و همچنین بقا و تداوم چنین طرحی، 

کایی شود تا جائیکه ذخیره بخش قابل توجهی از درآمد صندوق درسالهاي اولیه باید صرف خریداري پوشش ات
چنانچه مخصوصا در چند سال آتی، . صندوق بتواند پوشش الزم براي وقایع متوسط و بزرگ را فراهم سازد

خسارت بزرگی بوقوع نپیوندد، بخشی از این سرمایه، بجاي اینکه براي پرداخت خسارت یا خرید پوشش اتکایی 
تواند حتی بخش کوچکی از این سرمایه می. یري گرددپذتواند صرف طرحهاي کاهش آسیبهزینه شود، می

بخشی صرف ایجاد . پذیر با ساختمانهاي مقاوم گرددصرف جایگزین کردن ساختمانهاي فرسوده و آسیب
. سازي ساختمانهاي موجود استفاده گرددفرهنگ عمومی و بخشی دیگر بصورت وام براي ساخت یا مقاوم

اي گردد و بدین ترتیب د مشوق مردم در خرید چنین پوششهاي بیمهتواننچنین مکانیزمهایی همچنین می
  .عامل تحوالت اجتماعی و اقتصادي در رابطه با کاهش اثرات سوانح طبیعی گردد

نشینی صورت هاي مربوط به آپارتمانقانون مربوط به این طرح همچنین باید در رابطه با قوانین واساسنامه - 3
سازي بلوکهاي ساختمانی که گیري در رابطه با مقاومبیمه و یا تصمیم خرید. مشخص و روشنی داشته باشد

همچنین این مشکل براي مناطق با . باشدمالکیت مشترك دارند، هم اکنون مبتنی بر راي اکثریت مالکان می
  .ه باشدتواند وجود داشتتراکم ساختمانی باال که ساختمانها بتواند اثر متقابل بر هم دیگر داشته باشند نیز می

همانطور که . باشدنحوه مشارکت مردم و استقبال آنها از این طرح می ICIPیکی دیگر از مشکالت احتمالی  - 4
با توجه به نظام . باشدقبال گفته شد فراگیر شدن چنین طرحی یکی از ضروریات موفقیت این طرح می

و انتظار مردم براي چنین اقتصادي دولت و سابقه آن در پرداخت خسارتهاي سوانح قبلی از یک طرف 
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از طرفی . کمکهایی در سوانح آتی، اختیاري بودن چنین پوششی ممکن است موفقیت چندانی نداشته باشد
اجباري بودن آن ممکن است توسط مردم مثبت تلقی نشده و بیشتر مردم بدیده مشکوك به بیمه اجباري نگاه 

بودن یک طرح در ظاهر ممکن است مغایر با اقتصاد آزاد و اگرچه اجباري . کرده و آنرا به نوعی مالیات بدانند
حق اختیار مردم تلقی شود، ولی در شرایطی که دانش و در نتیجه رغبت عمومی مردم نسبت به مشارکت در 

رسد که بهمین دلیل بنظر می. شودپذیر میمدیریت ریسک پایین است، استفاده از چنین ابزار قانونی توجیه
هم اکنون در بعضی از . شبیه مالیات و یا عوارض، در شرایط ایران بهتر عمل نماید یک سیستم اجباري

پذیري ساختمانها کشورها چنین طرحهایی توسط یک سیستم مالیاتی صرف با نرخ ثابت وصرف نظر از آسیب
ن در مثال چنین طرحی براي پوشش خسارات زلزله هم اکنو. شودو تنها بر مبناي اندازه ساختمان اجرا می

اول اینکه نرخ ثابت سبب ایجاد  . باشددو مورد اشکال به چنین روشی وارد می .(Nat Cat)فرانسه اجرا میشود 
شود، به این معنی که صاحبان ساختمانهاي با ریسک کم باید متحمل خسارات شرایط ناعادالنه می

هاي الزم براي مشارکت بیشتر انگیزهتواند نکته دوم اینکه چنین روشی نمی. ساختمانهاي با ریسک باال شوند
پذیري در عوض سیستم مالیاتی با نرخ شناور و مبتنی بر آسیب. پذیري را فراهم سازدمردم در کاهش آسیب

تواند مشوقی مؤثر در مشارکت سازي و ارتقاي دانش عمومی در رابطه با سوانح طبیعی، میعالوه بر فرهنگ
البته باید اشاره کرد که مشکالت . ختمانها و مدیریت ریسک باشدپذیري سابیشتر مردم در کاهش آسیب

  . باشداجرائی روش دوم به مراتب بیشتر بوده و نقش مراجع ممیزي دراین روش بیشتر می
هاي جاري چنین صندوقی، بیشتر فعالیتهاي آن باید به شرکتها و موسسات براي به حداقل رساندن هزینه - 5

حداکثر استفاده از  .را بعهده دارند TCIPال مونیخ ري مسئولیت مدیریت اجراي بعنوان مث. دیگر واگذار شود
خدمات و همکاري شرکتهاي بیمه خصوصی و دولتی در این برنامه و استفاده از آنها بعنوان کارپردازان 

(Insurance Brokers) باشداز دیگر موارد موفقیت می  
نباید بعنوان از دست رفتن یا کم شدن سهم شرکتهاي بیمه انتقال بیمه سوانح از شرکتهاي بیمه به صندوق  - 6

ترین  در اصل چنین انتقالی سبب کاهش بزرگترین و در عین حال نامعین. درپوشش سوانح طبیعی منظور شود
تواند سبب رشد این شرکتها درسایر خطوط بیمه گردد که به نوبه خود میریسک شرکتهاي بیمه تلقی می

صندوق خود باعث فراگیر و عمومی شدن بیمه سوانح خواهد شد که بطور غیرمستقیم از طرفی ایجاد . گردد
همچنین ایجاد صندوق مشوق خوبی براي استاندارد . سبب افزایش سهم شرکتهاي بیمه در این امر خواهد شد

 توانند باشرکتهاي بیمه همچنین می. گذاري ریسک بر مبناي تحلیل ریسک خواهد بودو منطبق شدن قیمت
ارائه پوششهاي مازاد حد تحت پوشش صندوق، نسبت به ارائه پوششهاي بیشتر براي ریسکهاي با سرمایه 

  .بیشتر اقدام نمایند
گذاري مطمئن آن از طریق مدیریت کارآمد و تخصصی اطمینان کافی از حفظ ذخیره صندوق و یا سرمایه - 7

  .صندوق و تفکیک آن از مطالبات مالی دولت نظیر مالیات
صندوقی درصورت تشکیل فقط باید به پوشش براي سوانح طبیعی که در راس آن زلزله قرار دارد چنین  - 8

  .اختصاص داده شود و سایر سوانح از جمله آتش سوزي از آن جدا گردد
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  .حداکثر خسارت پرداخت شده باید متناسب با هزینه متوسط بازسازي واحد مسکونی باشد - 9
  .را ارائه نمایندICIP شش ثانوي مازاد بر حد شرکتهاي بیمه خصوصی باید بتوانند پو - 10

   
  ICIPمقدمات مورد نیاز براي تأسیس و تداوم  - 4- 5- 3- 3

تأسیس، شروع به کار و مهمتر از آن تداوم چنین سیستمی نیاز به فراهم شدن مقدمات زیادي داشته که از 
  :توان به موارد زیر اشاره نمودآن جمله می

 سوانح طبیعی در کشور؛ مطالعات تفصیلی تحلیل ریسک - 1
  پذیري آنها نسبت به خطر سوانح؛بندي ساختمانهاي کشور از نقطه نظر آسیبمطالعه و دسته - 2
  توسعه و تاسیس چهارچوب اجرایی و قانونی این برنامه؛ - 3
 هاي سوانح طبیعی؛نامهمطالعه و توسعه شرایط ومشخصات بیمه - 4
  ملی؛آموزشهاي همگانی در رابطه با محسنات سیستم بیمه  - 5
  آموزشها و ابزار الزم براي پیشبرد و اجراي بیمه ملی؛ - 6
  گذاري ذخیره صندوق؛تهیه چهارچوب مربوط به چگونگی استفاده وسرمایه - 7
  تهیه چهارچوب مدیریت اجرایی و مدیریت ریسک صندوق؛ - 8
  .باشندتشکیل هسته اصلی که متشکل از نمایندگان دولت و بخشهاي خصوصی می - 9

  .الزم براي بیمه سوانح طبیعی و ارائه آن به دولت و مجلسنویس قانون تهیه پیش - 10
ها نامهبیمه زلزله در این سیستم اجباري بوده و تمام مالکین منازل مسکونی موظف به خرید این بیمه

بدلیل نبود . باشدپذیري ساختمان میخیز و نوع و شرایط آسیبقیمت حق بیمه بر مبناي نواحی لرزه. باشند می
اري تحلیل ریسک براي کشوري چون ایران، خسارتهاي احتمالی در نظر گرفته شده براي ریسکهاي مدلهاي تج

از طرفی در صورت رقابت آزاد براي گسترش فراگیر . باشدایران از طرف شرکتهاي اتکایی معموال بیش از حد می
نها را در صورت وقوع بیمه همین امر سبب ظرفیت کاذب شرکتهاي بیمه داخلی و نتیجتا امکان ورشکستگی آ

  .سوانح بزرگ فراهم می سازد
  
  تامین منابع مالی و مکانیزمهاي انتقال ریسک - 5- 5- 3- 3

چگونگی . باشدها در رابطه با صندوقهاي ملی سوانح تامین منابع مالی صندوق میترین مقولهیکی از اساسی
بکار گرفته شده براي انتقال ریسک  یزمهايمکانمنابع مالی مورد نیاز براي پرداخت خسارات احتمالی و همچنین 

عدم (ها، نوع و حدود پوششهاي ارائه شده و اعتبار و تداوم نامهاي را بین نرخ بیمهباید بتوانند رابطه بهینه
صندوق به مجموعه بار ) مرز ورشکستگی(معموال براي بررسی پایداري اقتصادي . صندوق ایجاد نماید) ورشکستگی

 خساراتدر این ارتباط تعیین حدود . شودسال نگریسته می 250تا  150انح با زمان بازگشت بین مالی ناشی از سو
هاي متولیان و مقدار ریسک قابل انتقال به شرکتهاي بیمه اتکائی یکی ازمشغله )Retained Loss(نگاه داشته شده 

  .باشندچنین صندوقهایی می
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پذیري آنها در سالهاي ابتدایی طرح که هنوز سارتیکی از چالشهاي صندوقهاي ملی سوانح، ظرفیت خ
رود که در سالهاي ابتدایی پیدایش صندوق بیشتر بدین لحاظ انتظار می. باشداندوخته کافی ذخیره نشده است، می

گزینه دیگر براي تامین ظرفیت . المللی تامین شودظرفیت خسارت پردازي صندوق از طریق پوششهاي اتکائی بین
بعنوان مثال . باشدالمللی میاولیه استفاده از اعتبارهاي اختصاص داده شده توسط دولت و یا منابع بیندر سالهاي 

. باشد می TCIPبصورت اختصاص اعتبار براي گذر از سالهاي اولیه طرح  TCIPبخشی از کمک بانک جهانی به طرح 
وانح خیلی بزرگ، دولت نیز بعنوان آخرین بهتر است براي تامین اعتبار بیشتر صندوق و مخصوصا در ارتباط با س

با ورود دولت به عنوان یک الیه بیمه اتکائی دیگر، پایداري اقتصادي . گزینه تامین کننده منابع مالی منظور گردد
  .  سال نیز افزایش یابد 500تواند به زمان بازگشتهاي تا صندوق می

ح ملی ایجاد نماید، با توجه به شرایط جغرافیایی و چنانچه صندوق ملی سوانح بتواند پوششی فراگیر و در سط
زمین ساختی کشور ایران، این مجموعه ریسک از پراکندگی جغرافیایی مناسبی برخوردار و در نتیجه مجموعه 

چنین شرایطی امکان جذب بیشتر ریسک در سطح ملی و کاهش . اي را فراهم خواهد ساختریسک غیر وابسته
  .   سازد باشد را فراهم میمستلزم از دست رفتن منابع مالی صندوق و خروج ارز از کشور می نیاز به پوشش اتکائی که
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  کشورسوانح در نظام بیمه و توسعه طراحی ): 8- 3(نمودار 

 

ي یا انتقال ریسک پذیرمشارکت بیشتر مردم در کاهش آسیبتوسعه مکانیسم جبران خسارات ناشی از زلزله  -  اهداف
مشارکتی متشکل از سهامداران ریسک ،صاحبان سرمایه .(طبیعی- خسارات ناشی از سوانح ) ابزار مدیریت ریسک(

 )تا شرکتهاي بیمه و بیمه اتکایی
 مراکز تحقیقاتی، شرکتهاي بیمه، شرکتهاي مشاور ذیصالح نهاد اجرایی

 میلیون تومان 240 هزینه تقریبی 
هزینه جبران خسارات ناشی از سوانح بر دوش مردم و عمده ود سیستم جامع بیمه سوانح باعث شده است که نب وضعیت موجود 

اي و حتی ملی با  رشد اقتصادي کشور در سطوح محلی، منطقه هدولت باشد و در نتیجه با وقوع سوانح بزرگ هموار
 . نوساناتی همراه شده است

 ماه 18 طول دوره 
حمایت از اقشار کم درآمد جامعه و تشویقات نحوه در رابطه با بیمه سوانح،  هاترین مشکالت دولتاسییکی از اس توجیه فنی

ضعیف جامعه که معموال ساختمانهاي بیشتر افراد . باشدالزم براي شرکت آنها در پوشش همگانی بیمه می
ین نقش دولت در رابطه با اینگونه افراد بنابرا. داردپذیري باالتري آسیبنامه سوانح را ندارند،  استطاعت خرید بیمه
پذیري این نوع ابنیه کاهش یابد و از طرف دیگر شرایط از طرفی نیاز است که آسیب. دو چندان خواهد بود

در نتیجه توسعه الگویی از بیمه سوانح که بتوانند براي . اقتصادي آنها براي پرداخت حق بیمه مناسب جبران گردد
 .ل اجرا باشد از اهمیت زیادي برخوردار استاقشار مختلف مردم قاب

  در زمینه امور بیمه و مسائل اقتصادي مرتبطقوانین و مقررات موجود  -  ورودي پروژه
  در زمینه توسعه بیمه سوانحتجارب جهانی  - 
 اطالعات مربوط به تحلیل ریسک سوانح طبیعی در کشور - 

  مبتنی بر شرایط بومیبیمه سوانح قانونی توسعه و تاسیس چهارچوب اجرایی و  -  خروجی  پروژه
 جهت ارائه آن به دولت و مجلسسوانح طبیعی همگانی نویس قانون بیمه پیش - 

  ساختمانهاي کشور  پذیري آسیب آوري اطالعات مربوط به خطر زلزله و وضعیت جمع -  اجزاء پروژه
  یري بیمه سوانحبررسی مشکالت ساختاري نظام کنونی بیمه و چالشهاي موجود در فراگ - 
  بررسی تجارب جهانی در زمینه توسعه بیمه سوانح و انطباق آن با شرایط اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي کشور - 
  ارائه راهکارهاي اجرایی، طراحی و تدوین پیش نویس قانون بیمه همگانی سوانح طبیعی - 

 نکی، بیمه و شرکتهاي دولتی وزارت امور اقتصادي و دارایی، بیمه مرکزي، معاونت امور باسازمان مدیریت بحران نظارت و ارزیابی
اي الزامی و کاربردي براي توسعه بیمه سوانح منطبق با شرایط اجتماعی،  نامه استمرار پروژه منوط به تدوین آیین استمرار پروژه

 .باشد اقتصادي و فرهنگی کشور می
  شش ماه سوم  مشش ماهه دو  شش ماهه اول  زمان/اجرا  جدول زمانبندي طرح 

 آوري اطالعات مربوط به خطر زلزله و وضعیت جمع
  ساختمانهاي کشورپذیري  آسیب

      

بررسی مشکالت ساختاري نظام کنونی بیمه و 
  چالشهاي موجود در فراگیري بیمه سوانح

      

بررسی تجارب جهانی در زمینه توسعه بیمه سوانح و 
تصادي انطباق آن با شرایط اجتماعی، فرهنگی و اق

  کشور

      

ارائه راهکارهاي اجرایی، طراحی و تدوین پیش نویس 
  قانون بیمه همگانی سوانح طبیعی
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  طراحی صندوقهاي ملی سوانح براي کشور): 9- 3(نمودار 

 
 

 
 

  کاهش ریسک، بازسازي و جبران خسارتبیمه همگانی سوانح، تامین منابع مالی براي انجام طرحهاي  -  اهداف
 با استفاده از ابزارهاي مالی نتقال ریسک ه ابزارهاي الزم براي اایجاد و توسع - 

 مراکز تحقیقاتی، مشاوران ذیصالح، شرکتهاي بیمه نهاد اجرایی
 میلیون تومان 240 هزینه تقریبی 

ي جبران خسارات ناشی در حال حاضر صندوقی تحت عنوان صندوق ملی سوانح در ایران وجود ندارد و لذا منابع مورد نیاز برا وضعیت موجود 
همچنین با توجه به نبود چنین صندوقی، اجراي . شود از زلزله و سایر سوانح از محل اعتبارات دولتی و یا خصوصی تامین می
 .گردد طرحهاي کالن نظیر توسعه بیمه سوانح با چالشهاي مختلفی مواجه می

 ماه 18 طول دوره
هاي کاهش ریسک همواره بعنوان یکی از  و حتی اجراي برنامهناشی از زلزله ن خسارات جهت جبراالزم تامین منابع مالی  توجیه فنی

به واسطه نبود مکانیسمهاي مناسب براي تخصیص وامهاي الزم در این . استبوده چالشهاي نظام مدیریت بحران کشور مطرح 
یادي در اجراي طرحهاي مدیریت بحران اشکالت زراستا و عدم امکان تامین منابع براي اجراي طرحهاي کالن کاهش ریسک، 

از این رو توسعه صندوقهاي ملی سوانح از ضروریات تامین اعتبارات طرحهاي مرتبط . زلزله مشاهده می گرددو کاهش ریسک 
 .شود محسوب می

  تجارب جهانی در زمینه توسعه و مدیریت صندوقهاي ملی سوانح -  ورودي پروژه
 دي، اجتماعی و فرهنگی نقاط مختلف کشوراطالعات مربوط به شرایط اقتصا - 
 اطالعات مورد نیاز از نحوه تامین منابع مالی مورد نیاز صندوق - 

  رچوب اجرایی و قانونی صندوقهاچ -  خروجی  پروژه
  برنامه تامین اعتبارات مورد نیاز صندوق - 
 ارائه به دولت و مجلسجهت سوانح طبیعی ایجاد صندوق ملی نویس قانون پیش - 

  برداري از صندوق ویژه سوانح مرور تجارب جهانی در زمینه ایجاد و بهره -  جزاء پروژها
با توجه به شرایط اقتصادي، اجتماعی و  ریزي براي تامین منابع مالی انتقال ریسک برنامهو  طراحی ساختار سازمانی صندوق - 

  فرهنگی
  لهاي اجرایی مربوطه مبتنی بر شرایط بومیتدوین پیش نویس قوانین ایجاد صندوق ملی سوانح و دستورالعم - 
 تدوین برنامه آموزشی نحوه توسعه و استفاده از صندوق در سطوح محلی تا ملی - 

، سازمان ریزي و نظارت راهبردي رییس جمهور سازمان مدیریت بحران کشور، وزارت امور اقتصادي و دارایی، معاونت برنامه نظارت و ارزیابی
 بازرسی کل کشور

و نظارت بر  ایجاد صندوق سوانح، تامین منابع مالی مور نیاز آناستمرار پروژه نیازمند تدوین و اجراي ساختار قانونی الزم براي  مرار پروژهاست
 .باشد حسن اجراي ضوابط مربوطه می

  شش ماهه سوم  شش ماهه دوم  شش ماهه اول  زمان/اجرا  جدول زمانبندي طرح 
برداري از صندوق  ایجاد و بهرهمرور تجارب جهانی در زمینه 

  ویژه سوانح
      

ریزي براي تامین  طراحی ساختار سازمانی صندوق و برنامه
با توجه به شرایط اقتصادي،  منابع مالی انتقال ریسک

  اجتماعی و فرهنگی

      

تدوین پیش نویس قوانین ایجاد صندوق ملی سوانح و 
  بومی دستورالعملهاي اجرایی مربوطه مبتنی بر شرایط

      

تدوین برنامه آموزشی نحوه توسعه و استفاده از صندوق در 
  سطوح محلی تا ملی
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ریزي جامع کاهش ریسک و مدیریت بحران و ارتقاي آمادگی کشور  اصالح ساختار برنامه - 1- 4
  المللیبراي مواجهه با زلزله مبتنی بر تجارب بین

ه ساختار فعلی مدیریت بحران مطالب ارائه شده در گزارشات فعالیتهاي سوم و چهارم این پروژه نشان داد ک
. رسد به نظر می مفیدکشور داراي نقاط ضعفی است که براي رفع آنها نیاز به استفاده از تجارب سایر کشورها 

مدیریت بحران در برخی کشورها مورد بررسی ریزي کاهش ریسک و  برنامهساختارهاي در این بخش منظور  بدین
ی ارائه شنهاداتی براي بهبود وضعیت موجود براساس قوانین و مقررات فعلقرار داده خواهد شد و مبتنی بر آن پی

  .شود داده می
  

  مروري بر تجارب جهانی در زمینه اصالح ساختار برنامه ریزي جامع کاهش ریسک و مدیریت بحران  - 1- 1- 4
  ساختار مدیریت بحران در کشور آمریکا - 1- 1- 1- 4

ایالتهاي مختلف این کشور  خیزي تابعی از وضعیت لرزه ،زلزله ساختار مدیریت بحران کشور آمریکا در خصوص
شود ایالتهاي غربی این کشور بیشتر در همانطور که دیده می .نشان داده شده است )1- 4(باشد که در شکل می

ي هاي بزرگ قرار دارند و لذا ساختارهاي مدیریت بحران در این قسمتها از انسجام مناسبتري برامعرض وقوع زلزله
  .کاهش ریسک زلزله برخوردار است

  

  
  آمریکا ایاالت متحدهوضعیت خطر زلزله در  ):1- 4(شکل 

  

این . گردد کشور محسوب میاین ، وزارت امنیت داخله آمریکا متولی اصلی مدیریت بحران در درحال حاضر
ترین  البته اصلی. ا ایجاد گردیدسازمان و بعنوان پانزدهمین وزارتخانه در آمریک 22از ادغام  2003وزارتخانه در سال 

ولی مسائل  ،دلیل ایجاد این وزارتخانه جدید محافظت از آمریکا در برابر تهدیدات تروریستی عنوان شده است
وزارت امنیت داخلی . آید مرتبط با مدیریت بحران بالیاي طبیعی نیز در حیطه وظایف این وزارتخانه به شمار می

) و آمادگی و مقابله با بحران ،امنیت مرزها ،تحلیل اطالعات ،علم و فناوري ،اداري( آمریکا مشتمل بر پنج معاونت
  ). 1386بهادري و همکاران، (دهد  ساختار سازمانی این وزارتخانه را نشان می) 2- 4(شکل . باشد می
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  )1386بهادري و همکاران، (نمودار سازمانی وزارت امنیت داخلی آمریکا  ):2- 4(شکل 
  

یکی از بخشهاي اصلی معاونت آمادگی و مقابله با بحران این وزارتخانه  (FEMA)آژانس مدیریت بحران فدرال  
مسئولیت اصلی مدیریت بحران در کشور آمریکا را بر عهده داشت؛ ولی در ) 2003قبل از سال (باشد که پیشتر  می

دفتر این آژانس در واشنگتن قرار دارد و . نماید یت میحال حاضر بعنوان بخشی از وزارت امنیت داخله آمریکا فعال
باشد که هدایت موضوعات مرتبط با اجزاي مختلف مدیریت بحران را در  اي در این کشور می دفتر منطقه 10داراي 

نیز نمودار ) 4- 4(در شکل . نشان داده شده است، برعهده دارند) 3- 4(مناطق دهگانه آمریکا، همانطور که در شکل 
  .  مانی این آژانس نشان داده شده استساز

  
  تقسیم بندي مناطق از دیدگاه مدیریت بحران در ایاالت متحده): 3- 4(شکل 

ر  دستیار اجرایی وزـی

 امور حقوقی

 روابط عمومی

هماهنگی و 
هاي آمادگی دولت
 ایالتی و محلی

هماهنگی مناطق 
 مهم ملی

 خدمات مشترك

 فرمانده گارد ساحلی

 بازرس کل

 مشاور کل

ها و حقوق دفتر آزادي
 مدنی

 سرویس مخفی رئیس

 المللامور بین

 مبارزه با مواد مخدر

رسیدگی به شکایات 
 شهروندي و مهاجرت

رئیس خدمات 
 شهروندي و مهاجرت

 رئیس کارکنان

سازي دفتر یکپارچه
 کارکنان عملیاتی

معاونت تحلیل اطالعات و 
معاونت امنیت مرزها و  معاونت اداري اونت علم و فناوريمع محافظت از زیرساختها

 حمل و نقل
معاونت آمادگی و مقابله 

 با بحران



   ارزیابی مدیریت بحران در سطح محلی و ارائه راهکارهاي اجرایی پروژه 
 

                                                                                     شناسی و مهندسی زلزله المللی زلزله پژوهشگاه بین      
 

260

  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  (FEMA, 2008) ا اختار سازمانی آژانس فدرال مدیریت بحران آمریکس): 4- 4(شکل 
  

مهمترین وظایف آژانس فدرال مدیریت بحران آمریکا عبارتند از ایجاد هماهنگی و مشارکت در فرآیند واکنش 
ها و اعتبارات الزم براي کاهش  نامه اضطراري و همکاري با مقامات ایالتی براي مواجهه با اثرات بحرانها، تهیه شیوه

طرات، و انجام اقدامات الزم به منظور ارتقاي آمادگی در کلیه ریزي براي شناخت و ارزیابی مخا ریسک، برنامه
ریزي و انجام اقدامات عملیاتی در سطح مناطق دهگانه مدیریت بحران بر عهده ایاالت ذیربط  البته برنامه. سطوح

اهده ها و اقدامات اجرایی در این مناطق برحسب نوع مخاطرات طبیعی غالب مش بوده و لذا تنوع زیادي در برنامه
  . شود می

یکی از مطرح بوده و این منطقه  9، ایالت کالیفرنیا به عنوان مرکز منطقه  FEMAبندي سازمان  برابر منطقه
دفتر خدمات در این ایالت  ).الف- 5- 4شکل (شود  محسوب میالذکر  فوق تقسیم بنديگانه  طق دهابزرگترین من

رابطه با مدیریت مسئول در نهاد باالترین  (The Governor’s Office of Emergency Services)اضطراري فرماندار 
 OESر خدمات اضطراري یا تدر دف. شود میمستقیماً زیر نظر فرماندار ایالت مدیریت که  گردد محسوب میبحران 

در دست اجرا بینی شده است که در کالیفرنیاي شمالی و جنوبی  پیش» برنامه زلزله « تحت عنوانبرنامه خاصی 
از مدیران، صاحبان صنایع، بیمارستانها،  بحراناندرکاران مدیریت  در اختیار تمامی دست طرح جامعاین . شدبا می

، با تلفیق پروژه مدیریت  1993این برنامه در سال . مردم قرار داردحتی مدارس، موسسات، سازمانهاي مردم نهاد و 
هاي  کلیه جنبه و استشده تهیه له در جنوب کالیفرنیا با برنامه آمادگی زلز (Bay Area)زلزله منطقه خلیج بحران 

را در تمامی ایالت مورد  )و بازتوانی اضطراري کاهش اثرات، آمادگی، پاسخپیشگیري و (مرتبط با مدیریت بحران 

  دفتر ریاست
 مقام قائم/ رئیس

    تحلیل برنامه اداره
 هاسیاست و

احیاء سواحل 
 خلیج

مشاور رئیس در 
 قانون اعمال

دبیرخانه امور 
  اجرایی

امور دفتر 
  خارجی

مقام امور قائم
 اداري

 هماهنگی مناطق دفتر   دفتر مشاور ارشد  برابر دفتر امور حقوق  دفتر امور مالی  دفتر مدیریت

هاي برنامه
  ارائه گرانت 

در عملیات   آمادگی ملی
  سوانح

مساعدت 
  سوانح در

  

مدیریت 
  پشتیبانی

اداره امور 
 نشانی آتش

هاي برنامه
  ملی مستمر 

  پیشگیري
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بعنوان نمونه برخی اجزاي این برنامه در بخش پیشگیري و کاهش اثرات زلزله به شرح زیر . دهد قرار میتوجه 
  :دباشن می
با  کهاین برنامه : )میالدي 2007مصوب سال (کاهش اثرات زلزله در ایالت کالیفرنیا پیشگیري و برنامه  - 1

توان به نوعی طرح جامع کاهش ریسک و  را میتکنیک کالیفرنیا تدوین شده است  همکاري دانشگاه پلی
قانونی و سیاستها،  هايزي، ساختارری برنامه: شامل هشت فصل با عنوانمدیریت بحران ایالت کالیفرنیا نامید که 

ریزي کاهش  پذیري و ریسک، برنامه آسیب - سنجی منابع، ارزیابی مخاطرات راهبردهاي کاهش اثرات، امکان
برنامه مذکور براي . باشد شاخصها می ها واثرات زلزله در سطح محلی، منابع مالی و برنامه تقویت رشد عملکرد

  زلزله الزم االجراست؛ن بحراران مدیریت اندرکا تمامی دست
این برنامه ساختارهاي مورد نیاز براي ارائه کمکهاي الزم به : کاهش اثراتبراي کمکهاي مالی ارائه برنامه  - 2

، اي نهرابهره، کمکهاي بالعوض و یا کند و شامل موضوعاتی از قبیل وامهاي کم منظور کاهش ریسک را ارائه می
کند نسبت به  واردي از این قبیل است که مردم را تشویق میاي رایگان و م خدمات مهندسی و مشاوره

 ؛ارتقاي آمادگی براي مواجهه با بحران تشویق شوندسازي ساختمانهاي خود و یا  مقاوم
 ؛)اقتصادي و قابل اجراسازي  نظیر طرحهاي مقاوم( هاي کاهش اثرات زلزله برنامه حمایت از طرحها و ایده - 3
مهندسی شناسی و ، تدوین بانکهاي اطالعاتی زلزله پوستهیختگی گسامکان بینی  یشبرنامه پ ها نظیر سایر برنامه - 4

نشان داده شده ) ب- 5- 4(اي از آن در شکل  نمونه( هاي مختلفپذیري ایالت هاي خطر و آسیب نقشه تهیهزلزله، 
سسات علمی انجام و نظایر آن که در این ایالت با همکاري دانشگاههاي معتبر و مو اي لرزهبندي  ریزپهنه، )است
 .شود می

  

   
  )ب(              )الف(

سطح ) ب(هاي ایالت کالیفرنیا؛  پراکندگی رومرکز زلزله) الف(هاي تهیه شده خطر در کالیفرنیا؛  هایی از نقشه نمونه): 5- 4(شکل 
  ها در این ایالت خسارات ناشی از زلزله
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ـ اا برپایه سیسـتم فرم بحران در آمریکاز نظر عملیات واکنش اضطراري ساختار مدیریت   ICSدهی حادثـه یـا   ن
(Incident Command System) این سیستم براي حالتی طراحـی شـده اسـت کـه تعـداد مصـدومین و        .استوار است
بیشتر از توان عادي نهادهاي متـولی ارائـه خـدمات اضـطراري     ) طبیعی یا مصنوعی(میزان تخریب ناشی از حوادث 

آمریکا توسعه داده شده است، لـیکن در حـال حاضـر در بسـیاري از کشـورهاي      هر چند که در  ICSدکترین . باشد
عملیات نهادهایی که در حالـت عـادي مسـتقل از    هماهنگ در این سیستم مدیریت . شود جهان نیز بکار گرفته می

یـن  ا. باشـد  بعنوان یک اصـل مـورد توجـه مـی     ،کنند و از نظر سازمانی و تجهیزاتی متفاوت هستند یکدیگر کار می
سـازد کـه مـورد آخـر      سیستم امکان درخواست کمک از مناطق و شهرهاي همجوار تا سطح ملی را نیز فراهم مـی 

تحـت نظـر آژانـس فـدرال      (National Incident Management System, NIMS)بعنوان سیستم مدیریت حادثه ملی 
رماندهی حادثه در آمریکا مورد استفاده برخی از دالیلی که سیستم ف. گیرد قرار می (FEMA)مدیریت بحران آمریکا 

  :(Emergency Responder Field Operating Guide, 2007)باشد به قرار زیر است می
  امکان مدیریت انواع حوادث در هر اندازه و با هر درجه پیچیدگی؛ - 
 امکان مشارکت و فعالیت هماهنگ پرسنل سازمانهاي مختلف با ساختارهاي متفاوت؛ - 
 نی تجهیزاتی و اداري نیروهاي عملیاتی؛امکان پشتیبا - 
 .ها کاري و در نتیجه کاهش هزینه کاهش موازي - 

  :سیستم فرماندهی حادثه آمریکا بر اصول استاندارد زیر استوار است
در  در واقـع . ت، تعریف منابع و عناوین پستهاشامل وظایف سازمانی، تعریف تجهیزا: (Terminology)واژگان  •

از واژگانی براي مـوارد فـوق اسـتفاده    بجاي استفاده از رمزها و تعاریف پیچیده، ود ش این سیستم تالش می
  .تر هستند شود که ملموس

و مسئولیتها بصـورت   این است که تنها یک فرد فرماندهی یک موضوع را بعهده دارد ICSاساس : فرماندهی •
کن فرماندهان باالدست و پایین دسـت  توانند تغییر کنند، لی البته مسئولیتها می. استاندارد تعریف شده است

توان قانونی انجام اقدامات مورد نیـاز  عملیات از فرمانده  همچنین. بر مسئولیتهاي خود واقف هستند همگی
که لزوما زیرمجموعه این (نهادهاي فعال در صحنه براي عملیات تواند دستورات الزم را  و می است داربرخور

همچنین این سیستم در کل کشور یکسـان اسـت و لـذا امکـان      .ر نمایدصاد) نهاد در شرایط عادي نیستند
همچنین بـا توجـه   . باشد تعامل سطوح مختلف مدیریت بحران از سطح محلی تا سطح ملی در آن میسر می

به مشخص بودن شرح وظایف فرماندهان، امکان تعویض فرماندهان بدون ایجـاد اخـالل در رونـد عملیـات     
 .میسر خواهد بود

شکل که در رویدادهاي  بدین ؛ساختاري استاندارد است ICSسازمان کلی سیستم : ریزي و سازماندهی هبرنام •
امور مختلف را بعهده دارند و زیر نظـر فرمانـده عمـل    باشد که  می مجموعهبزرگ هر فرمانده داراي چند زیر

دسترسی بـه منـابع، و سـایر    ها بستگی به مسائلی نظیر نوع حادثه، نوع فعالیت،  تعداد زیرمجموعه. کنند می
باشد که در امـور مختلـف مثـل روابـط      هر فرمانده نیز معموال داراي دستیارانی می. فاکتورهاي مرتبط دارد
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. کنند مشارکت می... و عمومی، تعامل با سایر مسئوالن و نهادهاي ذیربط، ایمنی و امنیت پرسنل عملیاتی، 
ریزي، پشـتیبانی   ل بر چهار بخش اصلی شامل عملیات، برنامهمشتم ICSسازمان اصلی عالوه بر موارد فوق، 
 :هایی به شرح زیر است که هر بخش شامل زیرمجموعه باشد مینیز و امور مالی و اداري 

 

  
  (ICS)ساختار سامانه فرماندهی حادثه ): 6- 4(شکل 

 
مثـال در  بعنـوان  . کنـد  می در سوانح بزرگ، فرمانده حادثه معموال افرادي را بعنوان مسئول فعالیتها انتخاب

 ،نشانی در صـحنه فعالیـت کننـد    تیم عملیاتی آتش 4تا  3سوزي بزرگ، ممکن است  تشصورت وقوع یک آ
یا هواي فشرده است که با بخش پشـتیبانی در تعامـل اسـت کـه      آبولی یک افسر مسئول کنترل مصرف 

 .نیازمندیها به مقدار کافی و به موقع در محل تامین شود
روشهاي استانداردي براي درخواست منابع و تجهیـزات در محـل وقـوع     ICSدر سیستم : تجهیزات منابع و •

این تجهیزات و منابع نیـز برحسـب ابعـاد و نـوع بحـران      . حادثه و نحوه تامین آنها از منابع دیگر وجود دارد
 . تاز پیش تعریف شده اس ،توانند متغیر باشند که معموال برحسب استانداردهاي موجود می



   ارزیابی مدیریت بحران در سطح محلی و ارائه راهکارهاي اجرایی پروژه 
 

                                                                                     شناسی و مهندسی زلزله المللی زلزله پژوهشگاه بین      
 

264

هـاي   نحوه کسب اطالعات از صحنه حادثـه و چگـونگی ارتبـاط بـا مجموعـه     : اطالعاتمدیریت ارتباطات و  •
دستی از دیگر موضوعاتی است که بصورت استاندارد در سامانه فرمانـدهی حادثـه تعریـف     باالدستی و پایین

 .شده است
 
  سیستم مدیریت سوانح در کشور هندوستان  - 2- 1- 1- 4

در سطح ملی وزارت امور داخله هند مسئولیت اصلی کلیه مراحل مدیریت بحـران را در ایـن   از نظر ساختاري 
در این وزارتخانه مسئول اصلی براي هماهنگی عملیات امـداد در   (CRC)کمیسیونر امداد مرکزي . کشور بعهده دارد
ي نظیر سازمان هواشناسی هند بینی یا وقوع سوانح را از مراکز این فرد اطالعات مربوط به پیش. سوانح طبیعی است

(IMD)    کمیسـیونر امـداد   . کنـد  یا کمیسیون مرکزي آب وزارت منابع آب این کشور بصورت پیوسـته دریافـت مـی
ایـن گـروه متشـکل از نماینـدگان     . را نیـز بعهـده دارد   (CMG)مرکزي همچنین هدایت گروه مدیریت بحران هند 

سـازمان  : ه یا ثانویه در مدیریت بحران هند نقش دارنـد کـه عبارتنـد از   ها و سازمانهایی است که بطور اولی وزارتخانه
هواشناسی هند، کمیسـیون مرکـزي آب، وزارت امـور داخلـه، وزرات دفـاع، وزارت امـور اقتصـادي، وزارت توسـعه         
روستایی، وزارت توسعه شـهري، دپارتمـان ارتباطـات، وزارت بهداشـت، وزارت منـابع آب، وزارت نفـت، دپارتمـان        

اورزي، وزارت نیرو، دپارتمان تامین منابع غیرنظامی، وزارت راه آهن، وزارت اطالعات و خبرپراکنـی، کمیسـیون   کش
ریزي، دبیر هیات دولت، دپارتمان حمل و نقـل زمینـی، وزرات عـدالت اجتمـاعی، دپارتمـان توسـعه زنـان و         برنامه

سازي برنامـه عملیـاتی یـا برنامـه      ه مسئول آمادههر نمایند. کودکان، وزارت محیط زیست و جنگلها و دپارتمان غذا
  . باشد پشتیبانی عملیات اضطراري براي مدیریت بحران در سازمان مربوطه می

، دولت به منظور بهبود مدیریت هماهنگی و انجام واکنش اضـطراري  هدد میرخ در مواردي که سانحه بزرگی 
این کمیته توسط دبیر هیـات دولـت   . را تشکیل دهد (NCMC)تواند کمیته مدیریت بحران ملی  و عملیات امداد می

  . نشان داده شده است )1- 4(ترکیب این کمیته در جدول . شود که باالترین افسر اجرایی است مدیریت می
  

 (DMI, 2004)اعضاي کمیته مدیریت بحران ملی هند ): 1- 4(جدول 

  سمت  اعضا  ردیف  سمت  اعضا  ردیف
 عضو اي ینده دپارتمان حمل و نقل جادهنما 10 رییس دبیر هیات دولت 1
 عضو نماینده دپارتمان خدمات ارتباطی 11 عضو نماینده وزارت امور داخله 2
 عضو نماینده دپارتمان توسعه روستایی 12 عضو نماینده وزارت دفاع 3
 عضو نماینده دپارتمان کشاورزي 13 عضو نماینده وزارت بهداشت 4
 عضو نماینده دپارتمان تامین آب آشامیدنی 14 عضو نماینده وزارت نیرو 5
 عضو نماینده دپارتمان توزیع منابع عمومی و غذا 15 عضو رییس شرکت راه آهن 6

7 
نماینده دپارتمان کاهش فقر 

 و کارآفرینی شهري
 عضو نماینده وزارت منابع آب 16 عضو

 جراییدبیر ا کمیسیونر امداد مرکزي 17 عضو نماینده وزارت نفت و گاز 8
  عضو نماینده دپارتمان کشتیرانی 9
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در ایـن شـرایط کمیسـیونر امـداد     . باشد کمیته به عهده وزارت امور داخله هند میاین مسئولیت امور اجرایی 
مرکزي موظف است کلیه اطالعات الزم را در خصوص سانحه، وضعیت موجود و اقدامات در دست انجام را بـه طـور   

را  (CMG)در واقع در این شرایط این کمیته هـدایت گـروه مـدیریت بحـران     . ه قرار دهدکامل در اختیار این کمیت
ها، سازمانها و دپارتمانهـاي ذیـربط در شـرایط بحـران الزم االجـرا       برعهده دارد و دستورات آن براي کلیه وزارتخانه

گـردد کـه    ن مجربی تدوین میالبته راهبردها و اطالعات مورد نیاز این کمیته نیز توسط مشاورین و متخصصا. است
اعضاي کمیته مشـاوران عبارتنـد از نماینـده وزارت امـور داخلـه      . شوند اصطالحا به نام کمیته مشاوران شناخته می

، مدیر عامل موسسه ملی ادارات عمومی، مدیر عامل سازمان هواشناسی هند، نماینده کمیسیون آب )رییس کمیته(
زلزله دانشگاه رورکی، مشاور مالی از وزارت امور داخلـه، نماینـده دپارتمـان     ، رییس دپارتمان)کنترل سیل(مرکزي 

، (Arunachal Pradesh)، کمیسـیونر امـداد از فرمانـداریهاي آروناچـال پـرادش      )براي مبحث خشکسـالی (کشاورزي 
وظـایف ایـن   . ، پروفسور آریا از دانشگاه رورکی، و رییس مرکز ملی براي مـدیریت بحـران  (Orissa)گجرات و اوریسا 

هـاي اجـرا    هاي پیشگیري و آمادگی در برابر بحران، ارزیابی اثـرات برنامـه   کمیته عبارتند از شناخت و معرفی برنامه
ي مـدیریت مرکـز ملـی    شده، بررسی عملکرد و اثرات عملیات مقابله و بررسی صالحیت و پیشنهاد افراد مناسب برا

  .مدیریت بحران
باشـد کـه    مـی  (CMG)هاي مدیریت بحران بر عهده گروه مـدیریت بحـران    امههمانطور که ذکر شد اجراي برن

هـاي   مهمترین وظایف این گروه عبارت اسـت از بررسـی برنامـه   . مدیریت آن بر عهده کمیسیونر امداد مرکزي است
سوانح طبیعـی،  ها یا سازمانهاي ذیربط در بخشهاي مختلف، انجام اقدامات مورد نیاز براي مواجهه با  ساالنه وزارتخانه

هاي مرکزي و دولتهاي ایالتی در رابطه با آمادگی و امداد سوانح و تهیـه اطالعـات در    هماهنگی فعالیتهاي وزارتخانه
جلسـات گـروه   . خصوص اقدامات انجام شده در هر سازمان یا ارگان درخصوص مباحث مرتبط بـا مـدیریت بحـران   

شـود تـا ضـمن هـدایت و بررسـی عملیـات امـداد، کلیـه          ار میمدیریت بحران در زمان وقوع سانحه به دفعات برگز
در چنین شرایطی معموال نماینـده ایالـت بحـران    . کمکهاي مورد نیاز ایاالت بحران زده را بطور موثري تامین نماید

یـا اتـاق عملیـات    (هدایت عملیات واکنش اضطراري نیـز در اتـاق کنتـرل    . نماید زده نیز در این جلسات شرکت می
سـاعته جهـت کمـک بـه انجـام       24گیرد که در وزارت امور داخله هند مستقر است و بصورت  انجام می) ياضطرار

فعالیتهاي اصـلی اتـاق کنتـرل عبـارت اسـت از جمـع آوري و ارسـال        . وظایف کمیسیونر امداد مرکزي فعال است
هـاي ایـالتی در   زدیکی با دولـت تاق کنترل ارتباط نبدین منظور ا. اطالعات مرتبط با سوانح طبیعی و عملیات امداد
هاي و سازمانهاي مرکزي مرتبط با مدیریت بحران، کلیـه اقـدامات   مناطق بحران زده داشته و در تعامل با وزارتخانه

  .رساند انجام شده و مورد نیاز را ثبت و به اطالع مسئولین مربوطه در سطوح مرکزي تا ایالتی می
توسـط   (CAP)اي نیز تحت عنـوان برنامـه عملیـاتی احتمـالی      ل برنامهبه منظور آمادگی در برابر سوانح محتم

این برنامـه شـروع بـدون تـاخیر عملیـات      . شود روزآوري میاي به تهیه شده است که بصورت دورهدولت هندوستان 
ط بـا  هاي مرکزي یـا دپارتمانهـاي مـرتب    این برنامه اقداماتی که الزم است توسط وزارتخانه. کند امداد را تسهیل می

. نمایـد  مدیریت بحران انجام شود را در زمان بحران مشخص نموده و دستورالعملهاي الزم را بدین منظور ارائـه مـی  
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همچنین در هر ایالت دستورالعملها و کدهاي امدادي الزم به منظور تعیین نقـش هـر یـک از مسـئولین ایـالتی در      
ساس تجارب حاصل از اقدامات مربوط به مـدیریت بحـران   زمان بحران تهیه شده است که این دستورالعملها نیز برا

  .شوند در سوانح مختلف به روزآوري می
 5سیاستهاي مالی مربوط به امدادرسانی در زمان بحران توسط اعضاي کمیسیون مالی که توسط دولت در هر 

امه ریزي مالی مـورد  این کمیسیون پیشنهادات الزم را در خصوص نحوه برن. شود گردند، تعیین می سال منصوب می
اي تحت عنوان صـندوق اعتبـار امـداد     همچنین بودجه. نمایدبه دولت مرکزي و ایالتی ارائه مینیاز در زمان بحران 

میزان ایـن بودجـه براسـاس    . در هر ایالت براساس پیشنهاد کمیسیون مالی در نظر گرفته شده است (CRF)سوانح 
سـال گذشـته در نظـر     10ر هزینه شده براي امـداد و بازسـازي در طـی    وضعیت رخداد سوانح در هر ایالت و مقادی

. شـود  کند و مابقی آن توسط هر ایالـت تـامین مـی    درصد این بودجه را فراهم می 75 يدولت مرکز. شود گرفته می
  . شود اند نیز از محل همین اعتبار تامین می کمکهاي امدادي براي افرادي که در اثر سوانح آسیب دیده

بینی شده در این اعتبار فراتر باشـد مسـئولین ایالـت آسـیب      رتی که گستره اثرات سانحه از مقدار پیشدر صو
شـود، درخواسـت    که توسط دولت تامین اعتبـار مـی  (NCCF) توانند از صندوق اعتبار ملی سوانح محتمل  دیده می

مرکـزي آن را ارزیـابی نمـوده و    در صورت دریافت چنین درخواستی گروهی از کارشناسان در دولـت  . نمایند کمک 
نمایند و در صورت لـزوم اعتبـار    گردد، ارائه می نتایج آن را به کمیته عالی که توسط معاون نخست وزیر مدیریت می

  .شود الزم اختصاص داده می
در سطح ایالتی اقدامات مربوط به واکنش اضطراري و یا بازسـازي توسـط دپارتمـان امـداد و بازسـازي انجـام       

که باالترین مسئول اجرایـی در هـر     (Chief Secretary)کمیته مدیریت بحران ایالتی با مدیریت دبیر ارشد . دشو می
ایالت است تشکیل شده و نمایندگان کلیه سازمانها و نهادهاي ایالتی یا مرکزي ذیربط که در ایالت مسـتقر هسـتند   

ط نیز کلیه اقدامات مدیریت بحران مورد نیاز توس همانند سطح مرکزي، در این سطح. باشنددر این کمیته عضو می
همچنین در هر ایالـت اتـاق کنترلـی وجـود دارد کـه در ارتبـاط دائـم بـا         . شوداین کمیته بررسی و ساماندهی می

  .نماید سیستمهاي پایش و پیش بینی هواشناسی است و اقدامات کلیه نهادها را در انجام وظایف خود پایش می
شـود، کمیسـیونر    نیز که مهمترین سطح فعالیت مـدیریت بحـران و امـداد محسـوب مـی     اي  در سطح منطقه

هـا و   این فرد نقـش اصـلی را در تهیـه برنامـه    . نماید اي بحران بعنوان مسئول امور اجرایی منطقه فعالیت می منطقه
وان کمیتـه  اي تحـت عنـ   در ایـن سـطح نیـز کمیتـه    . هدایت و پایش عملیات امداد در سطح منطقه بر عهـده دارد 

اي مـدیریت مـی شـود و نماینـدگان کلیـه       اي وجود دارد کـه توسـط کمیسـیونر منطقـه     هماهنگی و امداد منطقه
در این کمیته همچنین نمایندگانی که بصـورت انتخـابی   . سازمانهاي ذیربط دولتی و غیردولتی در آن عضویت دارند

اي و ایـالتی و   ست که ارتباط نزدیکی با دولتهاي منطقـه اي ملزم ا کمیسیونر منطقه. اند، عضویت دارند برگزیده شده
نیز نزدیکترین واحد ارتش یا پلیس و سایر سازمانهاي ذیربط در واکنش اضطراري نظیر وزارت ارتباطات، منابع آب، 

اي و کمیته هماهنگی موظفند میزان آمادگی منطقه براي  همچنین کمیسیونر منطقه. داشته باشد... حمل و نقل و 
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اي بـراي   برخـی از اقـداماتی کـه در سـطح منطقـه     . قبل از وقوع بحران ارزیابی نماینـد را اجهه با سوانح محتمل مو
  :مواجهه با زلزله در هند مورد توجه می باشد عبارتند از

  :برنامه ریزي و آمادگی قبل از وقوع بحران شامل - 1
 شناخت نواحی مستعد زلزله؛  - 
تلفـات احتمـالی، تخمـین درصـد افـرادي کـه زیـر آوار محبـوس          شناخت اثرات احتمالی بحران نظیر  - 

شوند، خسارات احتمالی ساختمانها و شریانهاي حیاتی، آتـش سـوزیهاي احتمـالی، منـاطق مسـتعد       می
 ؛...زمین لغزش، مکانیابی براي تدفین، و 

 ؛شناخت منابع موجود و نحوه استفاده از آنها  - 
 ؛لیاتریزي براي فرماندهی و کنترل عمبرنامه  - 
ها و ساختارهاي سازمانی مورد نیاز، آموزش پرسـنل،   تهیه برنامه: تهیه طرحهاي آمادگی پیشرفته شامل  - 

برداري، طرحهاي حمل و نقـل اضـطراري،   ریزي نجات، برنامه آوار تامین شبکه مخابرات اضطراري، برنامه
 ؛مواردي از این قبیلدیده و  هاي اصلی آسیبنی، برنامه راه اندازي سریع شبکهبرنامه کاهش مسائل روا

بعد از وقوع زلزله شامل اقداماتی نظیر واکنش فـوري، کنتـرل عملیـات، امـداد پزشـکی،      ریزي و اقدام  برنامه - 2
  .جلوگیري از نشر بیماریهاي مسري، اسکان، اطفاي حریق، اطالع رسانی و مواردي از این قبیل

بحـران در هنـد بیشـتر براسـاس عملیـات واکـنش        دهند که سیستم فعلی مدیریت توضیحات فوق نشان می
هر چند که ایـن سیسـتم از کـارآیی مناسـبی در مواجهـه بـا       . اضطراري بعد از وقوع بحران و بازسازي استوار است

  . رویدادهاي گذشته برخوردار بوده است ولی توجه کمتري به مباحث پیشگیري و آمادگی داشته است
هاي مرتبط با مسائل پیشگیري و آمادگی ختار جدید مدیریت بحران جنبهدر سابه منظور بهبود این وضعیت، 
مـدیریت بحـران بخـش مهمـی از     عملکـرد  در حـال حاضـر روشـهاي ارتقـاي     . نیز مورد توجه قرار داده شده است

تا هرگونه اقدام در توسعه ملی تا  شدهدهد و تالش  چارچوب قوانین و سیاستهاي این کشور را به خود اختصاص می
همچنـین در راهبردهـایی کـه    . محلی با در نظر گرفتن اقدامات الزم براي پیشگیري از وقوع بحران صـورت پـذیرد  

در ابعـاد فیزیکـی،   (اي بـودن اقـدامات پیشـگیرانه در توسـعه      بدین منظور تهیه شده است، به اهمیت چنـد مولفـه  
مسئولین سطوح باالي حکـومتی هنـد ایجـاد    هم اکنون این باور در . اي شده است توجه ویژه) اجتماعی و اقتصادي

هاي واکنش اضطراري و بازسـازي   تواند منجر به کاهش هزینه گذاري در پیشگیري می شده است که هرگونه سرمایه
باشند عبارتنـد  برخی از موضوعاتی که در حال حاضر در سیاستگذاري مدیریت بحران در هند مورد توجه می. گردد
ارتقاي اقدامات پیشـگیري، آمـادگی و    و راتژي مقابله با اثرات بحران، سیستم هشدار سریع، استهاساختاراصالح : از

رود کـه امکـان    اي انتظـار مـی   با تبدیل این سیاستها به نقشه راه در سطوح ملی، ایالتی و منطقه. واکنش اضطراري
در اختیار کلیه ایالتهـاي هنـد و    هم اکنون این نقشه راه. ریزي شده فراهم شود کاهش اثرات سوانح به صورت برنامه

اند کـه نقشـه    ها و سازمانهاي اجرایی موظف شده هاي پایین دستی آنها قرار گرفته است و تمامی وزارتخانه مجموعه
  .راه مربوط به حیطه وظایف خود را منطبق با این نقشه ملی تهیه نمایند
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  سیستم مدیریت بحران در کشور ژاپن - 3- 1- 1- 4
ارائه شده در ژاپن رخی از قوانین و اقدامات اصلی انجام شده در خصوص کاهش اثرات زلزله ب) 2- 4(در جدول 

که باعث ایجاد تلفات سنگین و خسارات فراوانی به شهر کوبه گردیـد نشـان داد هـر چنـد      1995البته زلزله . است
ولی تهدیـدات ناشـی از سـوانح    اند  اقدامات انجام شده در این کشور براي کاهش اثرات سوانح تا حدودي موفق بوده

نشـان داده شـده اسـت بعـد از ایـن رویـداد اقـدامات        نیـز  ) 2- 4(بزرگ همچنان باقیست و همانطور که در جدول 
  .مضاعفی براي اصالح قوانین موجود صورت گرفته است

  
  (Cabinet Office Japan, 2000)برخی قوانین و تحوالت انجام شده در زمینه مدیریت بحران در ژاپن : )2- 4( جدول

  هاي مدیریت بحران ها و برنامه  سیستم  عنوان قانون مدیریت بحران  سال
  شناسی ژاپن تأسیس انجمن زلزله  قانون نجات و آمادگی براي مدیریت بحران  1880
    قانون اختصاص اعتبار مالی ویژه براي آمادگی در برابر سوانح  1899
  نشگاه توکیولرزه، دا تأسیس مؤسسه تحقیقات زمین    1925
  ایجاد سازمان هشدار سونامی    1941
    نشانی قانون امداد سوانح؛ قانون سازمان آتش  1947

ایجاد وزارت ساخت و ساز؛ ایجاد کمیته برآورد نیازها براي   نشانی قانون خدمات آتش  1948
  لرزه پیشگیري از خسارات زمین

ي بازسازي تاسیسات ها هاي خزانه ملی براي پروژه قانون تقسیم هزینه  1951
  تأسیس مؤسسه تحقیقات پیشگیري از سوانح دانشگاه کیوتو  خسارت دیده شهرها ناشی از سوانح

  ایجاد آژانس هواشناسی ژاپن    1956
  "روز مدیریت بحران"تعیین   قانون اقدامات اساسی متقابل در برابر سوانح  1961
  ایجاد شوراي مرکزي مدیریت بحران  اص شدیدقانون حمایت مالی ویژه براي مقابله با سوانح خ  1962

تهیه برنامه اساسی مدیریت بحران؛ ایجاد مؤسسه تحقیقات ملی     1963
  براي علوم زمین و پیشگیري از سوانح

    لرزه قانون بیمه زمین  1966
  لرزه بینی زمین ایجاد کمیته هماهنگی پیش    1969

گروهی براي پیشگیري از قانون حمایت مالی ویژه جهت ترویج جابجایی   1972
    سوانح

  ایجاد آژانس ملی زمین    1974
  لرزه بینی زمین تأسیس مرکز فرماندهی براي ارتقاي پیش    1976

برنامه (  لرزه قانون اقدامات ویژه بزرگ مقیاس براي مقابله با اثرات زمین  1978
    )لرزه اساسی براي پیشگیري از زمین

    هاي توسعه اضطراري ژه براي پروژهقانون معیارهاي مالیاتی وی  1980
  ایجاد دفتر پیشگیري از سوانح در آژانس ملی زمین    1984
  تشکیل تیم امداد سوانح ژاپن    1985
    قانون اعزام تیم امداد سوانح ژاپن  1987
 (IDNDR)المللی کاهش سوانح طبیعی  ایجاد مقر دهه بین    1989
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  ....ادامه : )2- 4( جدول
  هاي مدیریت بحران ها و برنامه  سیستم  ون مدیریت بحرانعنوان قان  سال

قوانین عمومی مربوط به اقدام در مقابل زلزله درمنطقه کانتو     1992
  جنوبی

1995  
بازنگري بخشی از قانون اقدامات اساسی متقابل در برابر سوانح؛ قانون 

مات لرزه؛ بازنگري بخشی از قانون اقدا اقدامات ویژه مدیریت بحران زمین
   لرزه ویژه بزرگ مقیاس براي مقابله با اثرات زمین

اصالح برنامه اساسی مدیریت بحران؛ ایجاد مرکز ترویج تحقیقات 
  لرزه زمین

    قانون اقدامات ویژه براي حفظ حقوق و منافع قربانیان سوانح خاص  1996
    قانون توسعه در نواحی متراکم مسکونی براي پیشگیري از سوانح  1997
    قانون پشتیبانی تجدید بناي معیشتی قربانیان سوانح  1998
  اصالح برنامه اساسی مدیریت بحران    1999

ایجاد بخش مدیریت بحران در دفتر کابینه همراه با بازنگري     2001
  ها و نهادهاي دولتی نقش وزارتخانه

  
ه اقـدامات مربـوط بـه    کلیـ انجـام  متـولی   (CDMC)از نظر ساختار سازمانی، شوراي مرکزي مدیریت بحـران  

ایـن شـورا براسـاس قـانون     . باشـد  در ژاپن مـی ) بخصوص توسعه اقدامات پیشگیرانه(سیاستگذاري مدیریت بحران 
شکل گرفتـه اسـت و هـدف اصـلی آن اطمینـان از جامعیـت        1961اقدامات اساسی متقابل در برابر سوانح مصوب 

  ). 7- 4 شکل(باشد  هم مرتبط میاقدامات مدیریت بحران و تبادل نظر در خصوص موضوعات م
  

  
  (Cabinet Office Japan, 2000)  ساختار شوراي مدیریت بحران مرکزي ژاپن: )7- 4( شکل
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شـود و توسـط    این شورا در هیات دولت ژاپن بعنـوان یکـی از شـوراهاي عـالی سیاسـتگذاري محسـوب مـی       
در . باشـد  ولت و متخصصان خارج از دولت میگردد و لذا در برگیرنده تمامی اعضاي هیات د وزیر مدیریت می نخست

ریزي و هماهنگی در رابطه با سیاستهاي پایه در کاهش ریسـک   وظیفه برنامه ،کابینه نیز وزیر مدیریت بحران ایالتی
آوري و  ایشان همچنین مسئولیت جمـع . را برعهده دارد) در صورت وقوع یک سانحه بزرگ(و مقابله با اثرات بحران 

ریزي، سیستم مـدیریت بحـران در ژاپـن     از نظر برنامه. ات و اجراي اقدامات اضطراري را نیز بعهده داردانتشار اطالع
  : باشد متشکل از اجزاي زیر می

نماید و به عنـوان   برنامه اساسی مدیریت بحران که اقدامات الزم را در ابعاد مختلف مدیریت بحران تعیین می - 1
قانون اقدامات "از  34این برنامه براساس بند . شود ی محسوب میاساس اقدامات مدیریت بحران در سطح مل

بعنوان طرح جامع مدیریت بحـران ژاپـن توسـط شـوراي مرکـزي مـدیریت        "اساسی متقابل در برابر سوانح
کوبه و براساس ارزیابی اقدامات انجـام شـده در    1995این سند که بعد از زلزله . بحران ژاپن تهیه شده است

نمایـد و   ر کامل اصالح گردیده بطور کامل نقشـها و وظـایف نهادهـاي اداري را مشـخص مـی     آن رویداد بطو
  . باشد برحسب نوع سانحه حاوي دستورالعملهایی براي آمادگی، واکنش اضطراري و بازسازي می

ــف براســاس    - 2 طــرح عملیــات مــدیریت بحــران کــه توســط ســازمانهاي اداري و شــرکتهاي عمــومی مختل
 . ه اساسی مدیریت بحران تهیه شده استدستورالعملهاي برنام

طرح مدیریت بحران محلی که توسط شوراي مدیریت بحران فرمانداریها و شهرداریها براساس شرایط محلی  - 3
  .و برنامه اساسی مدیریت بحران تهیه شده است

  

  سیستم مدیریت بحران در کشور ترکیه - 4- 1- 1- 4
برخی از . طی مراحل مختلفی صورت گرفته استرکیه تتحوالت ساختاري مدیریت ریسک و بحران در کشور 

  .نشان داده شده است) 3- 4(قوانین و مصوبات مربوطه بطور اجمالی در جدول 
 

  سیر تحوالت قانونی مرتبط با مدیریت ریسک و بحران در ترکیه: )3- 4(جدول
 سال  مصوبه/ قانون

 1959 نح تاثیرگذار بر زندگی عموم مردماقدامات و کمکهاي ضروري براي حوادث و سوا: 7269قانون شماره 

 1959 قانون دفاع غیر نظامی: 7126قانون شماره 

 1959 هاي دفاع غیر نظامی در سازه هاي خاص شهري و استانی مقررات اصول برنامه: 4/ 11715الیحه شماره   
 1982 قانون انرژي اتمی ترکیه: 2690قانون شماره 

 1983 ت اضطراري کشورقانون وضعی: 2935قانون شماره 

 1996 دیده ها در مناطق آسیب مقررات طراحی سازه: 22635الیحه شماره 

 1997 مرکز مدیریت بحران نخست وزیريتاسیس : 96/ 8716الیحه شماره 

 1999 اداره کل مدیریت مواقع اضطراري دفتر نخست وزیريتاسیس :  600و  583/99الیحه شماره  
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وان دولت ترکیه براي مدیریت سوانح در این کشور بسیار محدود بود و عمالً امکان میالدي، ت 1959تا سال 
به منظور ساماندهی این وضعیت اولین قانون مرتبط تحت . مدیریت صحیح در بحرانها بصورت مطلوب فراهم نبود

به  1959ل در سا» اقدامات و کمکهاي ضروري براي حوادث و سوانح تاثیرگذار بر زندگی عموم مردم«عنوان 
هدف از این قانون ایجاد ساختار توانمند اداري براي پاسخگویی . اصالح شد 1968تصویب رسید که بعدها در سال 

  . به موقع و اعمال مدیریت صحیح در سوانح بود
به )   (بعدها با ایجاد سازمان دفاع غیرنظامی و تهیه قوانین و مقررات مربوط به مدیریت ریسک و بحران 

یستم مدیریت بحران این کشور از توانمندي بهتري در برخورد با اثرات سوانح بخصوص در بخش مقابله و تدریج س
 1999مهمترین اصالحات در سیستم مدیریت بحران ترکیه نیز پس از زلزله . واکنش اضطراري برخوردار گردید

الح سازوکارهاي هماهنگی ح سازمانی و قانونی به منظور اصوصورت گرفت و تغییرات متعددي در سطازمیت 
ان در کشور ترکیه را نشان ساختار فعلی مدیریت بحر) 8- 4(شکل . مدیریت سوانح در این کشور بوجود آمد

  .دهد می
  

  ساختار مدیریت بحران ترکیه: )8- 4(شکل 
  

  :گردد اصلی این سیستم در بخشهاي زیر ارائه میاجزاي شرح مختصري در مورد 
بینی  این اداره کل مسئولیت حصول اطمینان از پیش: وزیري ضطراري دفتر نخستا شرایطاداره کل مدیریت  - 

اضطراري در حوادث و سوانحی نظیر زلزله، سیل، حوادث  شرایطکلیه اقدامات احتیاطی جهت مدیریت 
دار  سوزي، حوادث شیمیائی و اتمی، و نیز نظارت بر وضعیت آوارگان و پناهندگان را عهده جوي، رانش، آتش

 مرکز مدیریت بحران
 نخست وزیري

 

 دبیرخانه  شوراي ارزیابی و پایش بحران شوراي هماهنگی بحران

جانشین معاون نخست : رئیس 
 وزیر 

ها و  ادارات  کل و کارشناسان وزارتخانه
 موسسات 

معاون نخست وزیر: رئیس  

معاونین وزراي دادگستري ، دفاع، کشور، 
امور خارجه، دارائی، آموزش، اسکان و کار 
عمومی، بهداشت، راه ، کشاورزي، انرژي، 

 عات، جنگلداريصنایع و  بازرگانی، اطال

نخست وزیر یا وزیر : رئیس
 مرتبط با حادثه 

وزراي دادگستري ، دفاع، کشور، امور خارجه، 
ومی، بهداشت، دارائی، آموزش، اسکان و کار عم

راه، کشاورزي، انرژي، صنایع و بازرگانی، 
 اطالعات، جنگلداري، اقتصاد
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در این اداره کل، کلیه اقدامات و . باشد تا اقدامات مورد نیاز با کارآیی و هماهنگی بیشتري انجام پذیرند می
 . گیرد فعالیتها از جستجو و نجات تا بازسازي مورد بررسی قرار می

این مرکز در دفتر نخست وزیري استقرار داشته و در مواقع لزوم به : مرکز مدیریت بحران نخست وزیري - 
 : وظائف عمده این مرکز عبارتست از نظارت بر. شودموقتی فعال می صورت

آمادگی و اقدامات بعمل آمده، جهت اطمینان از انجام بهینه اقدامات پیشگیري و مدیریت  .1
 بحران در سطح ملی؛

ها و دستگاههاي اجرائی  فراهم نمودن امکان بیشترین همکاري و هماهنگی میان کلیه وزارتخانه .2
  . ریع در عملیات واکنش اضطراري و کاهش اثرات آنکشور جهت تس

شود که بیش از یک استان درگیر حوادث و بالیا  این شورا زمانی ایجاد می: شوراي مرکزي هماهنگی سوانح - 
شوراي مرکزي هماهنگی . باشد وظیفه هماهنگی این شورا بر عهده وزارت اسکان و کار عمومی می. باشد

دیده،  ها، موسسات و مناطق آسیب ایجاد هماهنگی بین وزارتخانه: جمله سوانح وظائف متعددي دارد از
هماهنگی در زمینه مدیریت اطالعات سوانح، انجام امور حل نشده و باقی مانده اعالم شده از سوي دفتر 

اعضاي این شورا عبارتند از وزیر دفاع، وزیر امور . المللی هماهنگی کمکهاي داخلی و بینو وزیري،  نخست
رجه، وزیر دارائی، وزیر آموزش ملی، وزیر بهداشت، وزیر راه و ترابري، وزیر کشاورزي و امور روستائی، وزیر خا

ل یا رئیس جمعیت هالل احمر جنگلداري، وزیر کار و امنیت اجتماعی، وزیر صنایع و بازرگانی و مدیر ک
  .ترکیه

  :  اي زیر استدر سطح استانی، مدیریت واکنش اضطراري و بحران بر عهده نهاده
توانند سریعاً  این بخش داراي تیمهاي کوچک بوده که در مواقع بحرانی می: نظامی وزارت کشوربخش دفاع غیر: الف

  .به منطقه اعزام شوند
در زمان وقوع سوانح، کمیته امداد و نجات زیر نظر فرماندار یا : گروههاي کمکهاي مواقع اضطراري در سوانح: ب

گردد و مشتمل بر سازمانها و مسئولینی نظیر شهرداري، شوراي شهر، رئیس پلیس،  یل میمعاون فرماندار تشک
رئیس سازمان دفاع غیرنظامی، رئیس اداره آموزش ملی جوانان و ورزش، رئیس اداره کشاورزي، رئیس اداره 

داد و نجات وظائف اصلی کمیته ام. باشد جنگلداري، نماینده هالل احمر ترکیه، و ارشد نظامیان منطقه می
  : عبارتست از

  حصول اطمینان از اجرا و پیشبرد برنامه کمکهاي اضطراري؛ - 1
 ؛ جراهاي استانی و ارائه آن به فرماندار براي تصویب و ا ارزشیابی برنامه - 2
 و انجام امور آموزشی مورد نیاز؛ امور مرتبط سازماندهی  - 3
 تعیین اصول امدادرسانی و رفع نیازهاي منطقه؛  - 4
 خط مشی کاري براي گروههاي مختلف؛   تعیین اصول و - 5
 هماهنگی بین موسسات و دستگاههاي مسئول؛  يحفظ و ارتقا - 6
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 ها؛  ارزیابی کارها و خروجی - 7
 هماهنگی و پیگیري امور و تامین نیروي انسانی و تجهیزات مورد نیاز؛  - 8
 بازگردانیدن منابع تخصیص یافته استفاده نشده؛  - 9

  .مورد درخواستارائه پیشنهاد براي اعتبارات  - 10
هاي واکنش  شود، ساختار مدیریت بحران کشور ترکیه نیز بیشتر متمرکز بر جنبههمانطور که دیده می

اضطراري و بازسازي استوار است و علیرغم تالشهاي این کشور براي کاهش ریسک هنوز طرح جامع کاهش ریسک 
انبول اخیرا مطالعاتی براي تهیه طرح جامع در شهر استالبته . و مدیریت بحران در این کشور تهیه نشده است

هاي  باشد که براي اولین بار کلیه مولفه پیشگیري و مدیریت بحران این کالنشهر در مقابل زلزله در دست انجام می
  . این شهر مورد توجه قرار داده شده است با مدیریت بحران در کنار یکدیگر در مرتبط

  
  وراندونزيسیستم مدیریت بحران در کش - 5- 1- 1- 4

با تاسیس هیات  1966ملی در مورد سوانح طبیعی در سال در سطح در کشور اندونزي اولین اقدام هماهنگ 
شد که فعالیتهاي این هیات بر امداد اضطراري براي قربانیان سوانح متمرکز  انجاماي مدیریت سوانح طبیعی  مشاوره
در آن هنگام فعالیتهاي این . طبیعی تاسیس شد هیات هماهنگی ملی مدیریت سوانح 1979سپس در سال . بود

این هیات در . و بازتوانی نیز متمرکز بوداضطراري واکنش سایر موضوعات مرتبط با بر  ،هیات عالوه بر امداد فوري
  :مورد بازبینی قرار گرفت و دو نکته در خصوص آن مصوب شد که تاکنون معتبر است 1990سال 

 ساز باشد؛ ح طبیعی و انسانمدیریت سوانح باید شامل سوان •
هاي پیش از رخداد، در حین رخداد و پس  باید زمان ساز می مدیریت سوانح اعم از طبیعی و یا انسان •

و تمامی موارد پیشگیري، کاهش خسارات، نجات، بازتوانی و بازسازي را در  شودشامل را نیز از رخداد 
 .ین سال بیشتر مورد توجه قرار گرفتبعبارت دیگر مفهوم مدیریت جامع بحران در ا .برگیرد

  :چنین توصیف کرد وظایف و کارکردهاي هیات را ،رییس هیات هماهنگی ملی مدیریت سوانح 1995در سال 
 هاي عملیاتی؛ هاي یکپارچه، هماهنگ، سیاستهاي کلی مدیریت پایدار سانحه و برنامه تنظیم برنامه •
پیش از رخداد، هنگام رخداد و پس از رخداد که در ریزي مدیریت سانحه شامل زمان  هماهنگی برنامه •

 برگیرنده پیشگیري از سانحه، کاهش خسارات، نجات، بازتوانی و بازسازي باشد؛
 تهیه و تنظیم راهبردهایی در خصوص اجراي یکپارچه و هماهنگ مدیریت سانحه؛ •
 هماهنگی نظارت، کنترل، نمایش و ارزیابی مدیریت سانحه؛ •
هاي دولتی و غیردولتی در زمینه مدیریت سانحه چه در سطح داخلی و میان سازمانهاي هماهنگی همکاری •

 المللی؛ یا بین
 ها در مدیریت سانحه؛هماهنگی در زمینه دریافت، توزیع و استفاده از کمک •
 .هاي اجراي امور مدیریت سانحه و ارائه آنها به رییس جمهورتهیه گزارش •
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است که کارهاي  مدیریت سوانح با وزیر رفاه مردمی و حذف فقر در حال حاضر ریاست هیات هماهنگی ملی
ساختار مدیریت بحران کشور اندونزي را نشان ) 9- 4(شکل  .رسانی است اصلی آن هماهنگی، مشاوره و اطالع

  :دهد می
  
  
  

  :سطح ملی
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :اي سطح منطقه
  

  
  
  
  
  
  
  

  :سطح محلی
  
  
  
  

  

  ندونزيساختار مدیریت سانحه در ا ): 9- 4(شکل 
  

از نظر قوانین و مقررات نیز دو قانون اصلی زیر در حال حاضر بعنوان قوانین مدیریت ریسک و بحران در کشور 
  :اندونزي وجود دارند

 د اجرایی کاهش سانحه در سطح  شهرواح

  دبیرخانه
 دبیر

 ستاد مدیریت سانحه ستاد مدیریت سانحه
 

 سطح استانی واحد هماهنگی مدیریت سانحه در

  دبیرخانه
 دبیر

  دبیرخانه
 دبیر

 کاري گروه

 هیات هماهنگی ملی مدیریت سوانح

 رییس جمهور
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این قانون با توجه به ناهماهنگیهاي مشاهده شده در پاسخ به اثرات بحرانهاي این   :222/1998قانون شماره  - 
یاس تدوین گردیده است و هدف آن ایجاد هماهنگی براي انجام کشور در رویدادهاي طبیعی بزرگ مق

  .باشد بین دستگاههاي مختلف می عملیات اجرایی استاندارد براي پاسخ به سانحه
استانی براي مدیریت طبق این قانون امکان انجام هماهنگیهاي الزم در سطوح  : 96/2002قانون شماره  - 

 .فراهم شده استبحران 
ه در کشور اندونزي اخیرا تهیه طرحهاي جامع پیشگیري و مدیریت بحران زلزله مورد الزم به ذکر است ک

در حال حاضر ریاست هیات هماهنگی ملی مدیریت  و در توجه ارکان حاکمیتی در سطوح مختلف قرار گرفته است
 .انی استـرس اهنگی، مشاوره و اطالعـلی آن همـاست که کارهاي اص قرـاه مردمی و حذف فـوانح با وزیر رفـس

  :دهد ساختار مدیریت بحران کشور اندونزي را نشان می) 9- 4(شکل 
  
  سیستم مدیریت بحران در کشور نپال - 6- 1- 1- 4

سیاست مشخصی در ارتباط با  1982در کشور نپال تا پیش از تصویب قانون امداد سوانح طبیعی در سال 
چارچوب مدیریت  ،1992سال و سپس اصالح آن در با تصویب این قانون . سوانح وجود نداشتمقابله با اثرات 

ریاست وزارت با طبق این قانون کمیته مرکزي امداد سوانح طبیعی  بر. بحران سوانح در کشور نپال مشخص گردید
رسانی سوانح و اتخاذ معیارهاي الزمه هاي مربوط به کار امداد ها و برنامهتدوین و اجراي سیاستکشور به منظور 

  :باشد امداد سوانح طبیعی به شرح زیر می يمهمترین وظایف کمیته مرکز .)10- 4 شکل( ه استتشکیل شد
 دیده از سانحه به دولت مرکزي؛ گزارش در مورد نواحی آسیب •
دیدگان و بازسازي نواحی  سیاستهاي ملی در خصوص کار امدادرسانی شامل بازتوانی آسیب تدوین •

 ؛مشابه دیده به منظور پیشگیري از رخداد شرایط آسیب
 ي؛به دولت مرکزارائه آن مادگی و هاي آ برنامه تدوین •
 پس از تصویب دولت؛ فوقهاي  اجراي سیاستها و برنامه •
و یا  یداخلمورد نیاز از محل کمکهاي ، مصالح ساختمانی و سایر اقالم ییمواد غذایی، داروسازي  ذخیره •

 در زمان رخداد سوانح؛خارجی در صندوق مرکزي کمکهاي سانحه جهت ارسال بموقع آنها 
 ؛در مورد امداد سوانح طبیعی سازمانهاي اجتماعیفعالیتهاي ایجاد هماهنگی بین  •
 دیده جهت کمک در کار امدادرسانی؛ تشکیل گروههاي امدادرسانی و اعزام آنها به مناطق سانحه •
 و کمیته محلی در موارد مربوط به امدادرسانی؛اي  هاي منطقه راهنمایی کمیته •
 امور تعیین شده دولت مرکزي در کار امدادرسانی؛انجام  •
 .کار به دولت مرکزي در فواصل زمانی منظم ارائه گزارش •

. استرا نیز تشکیل داده ) محلی(و شهر  منطقهح وکمیته امداد سوانح طبیعی در سطهمچنین دولت نپال 
  :ها بطور خالصه عبارتند از کارکردها و وظایف از این کمیته مهمترین
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، سانحه در سطح منطقه سیاستهاي امداد تدوینارائه پیشنهادات به دولت در خصوص  :ح منطقهدر سط •
، ارائه اطالعات به دولت مرکزي در فواصل محلیهاي  ایجاد هماهنگی میان کمیته تهیه گزارشهاي کار،

 ؛انجام کار طبق راهنماییهاي کمیته مرکزي منظم و
ناشی از سوانح طبیعی شامل برآورد وسایل و منابع مورد  تهیه گزارش توصیفی خسارات :در سطح محلی •

هاي داوطلب  ، سازماندهی تیماي منطقهدیدگان و تحویل آن به کمیته  نیاز امدادرسانی و بازتوانی آسیب
دیدگان از مناطق خطرناك به نواحی امن، توزیع منظم کمکهاي  براي امدادرسانی، کمک به تخلیه آسیب

هاي  ، برگزاري برنامههدید هاي آسیب به خانواده باالدستیهاي  ت شده از کمیتهنقدي و غیرنقدي دریاف
ارائه گزارش تراز  رسانی به منظور پیشگیري و کنترل شرایط احتمالی در صورت رخداد سانحه و  یآگاه

 .کمک هاي ارائه شده به کمیته ناحیه پس از اتمام کار امدادرسانی
نقطه کانونی به شمار  ،ت کشور به عنوان ارگانی در رأس مدیریت سانحهوزارفوق، در خصوص موارد ذکر شده 

 ،تنظیم سیاستهاي ملی و اجراي آنها در کشور، آمادگی در برابر سانحهتوان به  میاز وظایف وزارت کشور  .رود می
بارات و منابع آوري اعت جمعو کاهش خسارات احتمالی، نجات فوري، امدادرسانی، گردآوري اطالعات و انتشار آنها، 

  . اشاره نمود
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

  
  

 ساختار مدیریت سانحه در کشور نپال): 10- 4(شکل 
  

  مدیریت بحران ایران ساختار - 2- 1- 4
همانطور که در گزارش فعالیت سوم این پروژه اشاره شد، در حال حاضر سازمان مدیریت بحران کشور متولی 

به منظور ایجاد  1387این سازمان در سال . باشد ط با کاهش ریسک و مدیریت بحران کشور میانجام اقدامات مرتب
هاي اجرایی و پژوهشی،  ریزي، ایجاد هماهنگی و انسجام در زمینه مدیریت یکپارچه در امر سیاستگذاري، برنامه

دیده و  ي مناطق آسیبرسانی متمرکز و نظارت بر مراحل مختلف مدیریت بحران و ساماندهی و بازساز اطالع

  کمیتھ مرکزی امداد سانحھ طبیعی                   کمیتھ مرکزی امداد سانحھ طبیعی                 

  تھ منطقھ ای امدادکمی       زیر کمیتھ امداد و درمان
 سانحھ طبیعی          

  زیر کمیتھ تامین سرپناه 
 و بازتوانی         

  کمیتھ امداد سانحھ طبیعی   
 سطح ناحیھدر          

  کمیتھ امداد سانحھ طبیعی     
 در سطح محلی          

  کمیته مرکزي امداد سانحه طبیعی

  کمیته منطقه اي امداد زیر کمیته امداد و درمان
 سانحه طبیعی

  زیر کمیته تامین سرپناه
 و بازتوانی

  کمیته امداد سانحه طبیعی
 منطقه در سطح

  سانحه طبیعی کمیته امداد
 در سطح محلی
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ها، مؤسسات و شرکتهاي دولتی و عمومی، بانکها و  استفاده از همه امکانات و لوازم موردنیاز در کلیه وزارتخانه
هاي دولتی، نیروهاي نظامی و انتظامی، مؤسسات عمومی غیردولتی، شوراهاي اسالمی، شهرداریها، تشکلهاي  بیمه

با حکم وزیر بوده که معاون وزیر کشور نیز رییس آن . باشد میزارت کشور وابسته به وتشکیل شده است و مردمی، 
  : مهمترین وظایف این سازمان عبارتند از. شود کشور منصوب می

ریزي جهت ایجاد  ها و سیاستهاي اجرایی مربوط به مراحل چهارگانه مدیریت بحران و برنامه مشی تدوین خط - 1
  نمندیهاي موردنیاز؛امکانات و توا و امکان استفاده از کلیه

 صوص مراحل چهارگانه مدیریت بحران؛ایجاد هماهنگی و انسجام میان دستگاههاي مختلف کشور در خ - 2
 ؛هاي جامع فرهنگی، پژوهشی، آموزشی، تبلیغاتی، اطالع رسانی و تمرینی بررسی و تدوین سیاستها و برنامه - 3
 ؛وط به مراحل چهارگانه مدیریت بحرانمرب المللی اي و بین همکاریهاي منطقهتقویت و ایجاد زمینه  - 4
 سازي حوادث و تجزیه و تحلیل آنها؛مستند - 5
 ؛مردملهاي مردمی، نهادهاي غیردولتی و ریزي، سازماندهی، آموزش، هماهنگی و هدایت تشک برنامه - 6
 و تصمیمات شوراي عالی؛ پیگیري اجراي مصوبات - 7
 ؛فراهم نمودن زمینه ایجاد و گسترش سیستمهاي مؤثر پیشگیري - 8
 امر استانداردسازي و بهبود کیفیت؛اي فعال در  کمک به توسعه و گسترش مؤسسات مشاوره - 9

 اء فرهنگی ایمنی براي آحاد جامعه؛تدوین نظام تقسیم کار ملی براي ارتق - 10
 ؛تدوین ضوابط مربوط به تعیین سطوح، حالت اضطرار و شیوه اعالم بحرانهاي ناشی از حوادث و سوانح - 11
 گام وقوع و یا احتمال وقوع حوادث؛ستورالعملهاي نحوه انجام اقدامات اضطراري و احتیاطی در هنابالغ د - 12
 بحران کشور؛ انجام هماهنگیهاي الزم جهت در اختیار گرفتن کلیه توانمندیهاي موردنیاز مدیریت- 13
و غیردولتـی،   ،تدوین مقررات و ضوابط مربوط به رسیدگی به تخلفـات و تخطـی و اهمـال مقامـات دولتـی     - 14

 ؛نیروهاي نظامی و انتظامی
کننـدگان،   تدوین پیشنهاد ضوابط و مقررات مربـوط بـه اقـدامات پیشـگیرانه و برخـورد بـا سـوء اسـتفاده         - 15

 ؛آشوبگران و غارتگران در زمان بروز حوادث
 ؛لمللیا  تدوین دستورالعملهاي مربوط به جذب، توزیع و استفاده از کمکهاي مردمی، خارجی و بین - 16
 ؛ایجاد نظام مدیریت جامع اطالعات و تشکیل مرکز مدیریت اطالعات حوادث - 17
  ؛ربط در خصوص مراحل چهارگانه مدیریت بحران نظارت و ارزیابی اقدامات دستگاههاي اجرایی ذي - 18
 .نظارت عالیه بر امر بازسازي و نوسازي مناطق آسیب دیده - 19

 ها و دستگاههاي ذیربط وزارتخانه، کلیه در امر مدیریت جامع بحرانهمچنین به منظور هماهنگی فعالیتها 
در برحسب ضرورت و با تصویب شوراي را در امر مدیریت بحران  یمعاونت یا واحد سازمانی مناسباند  موظف شده

ار و در استانها به ریاست استاند( شوراي هماهنگی مدیریت بحرانهمچنین طبق مفاد این ماده . دهندعالی تشکیل 
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به  وبا عضویت کلیه دستگاههاي ذیربط  )به ریاست شهردار تهران و در تهراندر شهرستانها به ریاست فرماندار 
  . شود می منظور هماهنگی فعالیتهاي مربوط به مدیریت بحران تشکیل 

کـه  هاي مدیریت بحران و کاهش ریسک نیز در حال حاضر طرح جامع امـداد و نجـات    از نظر طرحها و برنامه
بطور کامل در گزارش فصل سوم این پروژه مورد بررسی قرار گرفت، بعنوان مرجـع قـانونی انجـام اقـدامات قـانونی      

این طرح به منظور کاهش اثرات سـوانح طبیعـی و ایجـاد آمـادگی الزم در     . شود مدیریت بحران کشور شناخته می
با سوانح طبیعی توسط جمعیـت هـالل احمـر     مردم و تعیین دقیق نقش و وظایف دستگاههاي اجرایی براي مقابله

جمهوري اسـالمی ایـران بـا همـاهنگی وزارت کشـور و وزارت دفـاع و پشـتیبانی نیروهـاي مسـلح و بـا همکـاري            
  .دستگاههاي ذیربط تهیه گردیده است

البته در سالهاي اخیر تهیه طرحهاي جامع پیشگیري و مدیریت بحران در برخی شهرها مورد توجه قـرار داده  
توان به تهیه و تصویب طرح جـامع مـدیریت بحـران شـهر تهـران توسـط سـازمان         شده است که بعنوان نمونه می

پیشگیري و مدیریت بحران این کالنشهر و تصویب آن در شوراي اسالمی شهر تهران و نیز در ستاد عالی پیشگیري 
صیلی در گزارش فعالیت سوم این پروژه این طرح نیز بصورت تف. و مدیریت بحران نهاد ریاست جمهوري اشاره نمود

  .توضیح داده شده است
  

  مقایسه سیستم مدیریت بحران کشورهاي مورد مطالعه با ایران - 3- 1- 4
کشورهاي مورد توان اظهار داشت که نظام مدیریت بحران زلزله در  الذکر می موارد فوقبررسی با مطالعه و 

  .   باشد با نظام مدیریت بحران در کشورمان می) 4- 4(دول جداراي وجوه اشتراك و افتراقی به شرح بررسی 
  

  کشورهابرخی بررسی تطبیقی نظام مدیریت بحران ایران با نظامهاي مشابه : )4- 4(جدول 

  نپال  اندونزي  )کالیفرنیا(آمریکا   ترکیه  ژاپن  هند  ایران  ویژگی  ردیف

مسئول اصلی مدیریت   1
امور وزارت   وزارت کشور  بحران زلزله

  وزارت کشور  رییس جمهور  وزارت امنیت داخلی  نخست وزیري  نخست وزیري  هداخل

مکانیسم هماهنگی   2
  عملیات پاسخ

و ستاد حوادث 
سوانح 
 غیرمترقبه

گروه مدیریت 
بحران 

(CMG) 

مرکز مدیریت 
  بحران کابینه

اداره کل 
شرایط مدیریت 

اضطراري 
  نخست وزیري

آژانس مدیریت 
فدرال  اضطراري

FEMA 

هیات 
گی ملی هماهن

 مدیریت سوانح
  

کمیته مرکزي 
امداد سانحه 
  طبیعی
  

مدیریت بحران در   3
  ایالتی/ سطح استانی 

 ستاد حوادث
غیر سوانح  و 

  مترقبه استان

گروه مدیریت 
  بحران ایالتی

شوراي استانی 
  مدیریت بحران

نظامی دفاع غیر
گروه کمکهاي و

  مواقع اضطراري

دفتر خدمات 
  اضطراري فرماندار

انی استواحد 
هماهنگی 
  مدیریت سانحه

کمیته 
  اي امداد منطقه

  سانحه طبیعی

  منابع مالی  4
اعتبارات 
و  سنواتی

  بودجه دولتی

کمیسیون مالی 
صندوق   و منابع

  اعتبارامدادسوانح

اعتبارات 
استانی مدیریت 

  بحران

اعتبارات 
وضعیت 
  اضطراري

مدیریت  اتاعتبار
  اضطراري ایالتی

اعتبارات 
وضعیت 
  اضطراري

و   دولتی بارتاعت
داخلی  کمکهاي

  و خارجی

طرحهاي جامع   5
  پیشگیري و بحران

تنها در تهران 
  ندارد  در حال تهیه  دارد  ندارد  دارد  در حال تهیه  دارد

  : توان چند نکته مهم را در خصوص وضعیت نظام مدیریت بحران ایران اشاره نمود با مروري بر جدول فوق می



ارائه راهکارهاي اجرایی براي اصالح و بهبود نظام مدیریت بحران کشور     
 

                                                                                                  شناسی و مهندسی زلزله المللی زلزله پژوهشگاه بین  
 

279

دیریت بحران در کشور ما در حد وزارت کشور کافی نبوده و سطح سازمانی ساختار هماهنگی م - 1
این مهم در الیحه تشکیل . نهادینه و عملیاتی گرددار هماهنگی در سطح باالتري بایست ساخت می

بینی شده است که در  پیشبه صورت شوراي عالی مدیریت بحران نیز  سازمان مدیریت بحران کشور
  .صورت اجراي صحیح اثربخش خواهد بود

گیرد در حالی که شاهد  جریان اعتبارات نظام مدیریت بحران در کشور ما از مرکز سرچشمه می - 2
 . باشیم تخصیص منابع استانی و تقویت ساختارهاي محلی در سایر کشورها می

هاي  ساختار باال به پایین در نظام مدیریت بحران کشور مشکالت زیادي را در اجراي طرحها و برنامه - 3
سیستمهاي به همین دلیل در ایران . نماید دیریت بحران در سطح محلی ایجاد میکاهش ریسک و م

مورد توجه است و این ساختارها از توان و ظرفیتهاي درخور بیشتر مرکزي و استانی مدیریت بحران 
در حالی که ساختارهاي محلی از ضعف شدیدي که قابل مقایسه با  ،باشند توجه و مناسبی برخوردار می

در بسیاري از کشورها این تعادل و عدالت در توزیع . برند ي ملی و استانی نیست، رنج میظرفیتها
 . ظرفیتها رعایت شده است

ارائه دستورالعملها از باال به پایین مشکالتی را در اجراي قوانین به سبب مسائل اقتصادي، اجتماعی و  - 4
دیده می شود که نیازها از سطوح پایینی در برخی کشورها نظیر نپال و اندونزي . کند فرهنگی ایجاد می

 .گیرند و در نتیجه اثربخشی بهتري دارند گردند و مورد توجه قرار می به سطوح باالیی منتقل می
تهیه طرحهاي جامع پیشگیري و مدیریت بحران در سالهاي اخیر در دنیا رشد قابل توجهی داشته است  - 5

ریزي مناسب  توان با برنامه رسد می به نظر می. رفته استو در ایران نیز بصورت محدود مورد توجه قرار گ
 .تهیه و به اجرا گذاشت یاي تا محل چنین طرحهایی را در سطوح مختلف منطقه

 
  استراتژي اصالح ساختار مدیریت بحران کشور - 4- 1- 4

زیر را در  توان راهبردهايبا توجه به موضوعات مورد بررسی در قسمتهاي فوق و نگرشی بر تجارب جهانی، می
  :زمینه ساختار مدیریت بحران ارائه نمود

ریزي براي اجراي طرحهاي مختلف مدیریت ریسک و بحران در قالب طرحهاي جامع و تفصیلی  برنامه - 
پیشگیري و مدیریت بحران پیش از مواجهه با اثرات یک زلزله ویرانگر و تحمیل شرایط به مسئوالن و مردم 

  ؛)ي برخورد انفعالیبرخورد فعال با موضوع به جا(
با توجه به اهمیت کاهش  توجه بیشتر به مقوله پیشگیري و به جاي تمرکز بر واکنش اضطراري و بازسازي - 

 ریسک در برابر مدیریت بحران؛
 هاي کاهش ریسک و مدیریت بحران،بینی منابع مالی و اعتباري الزم براي اجرایی نمودن برنامهپیش - 
 .فرماندهی حادثه و ارتقاي هماهنگی بین سازمانهاي ذیربط سازي ساختارهاي توسعه و ساده - 
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  هاي اصالح ساختار مدیریت بحران کشوربرنامه - 5- 1- 4
  تبیین جایگاه سازمان مدیریت بحران کشور  -1- 5- 1- 4

، سازمان مدیریت بحران و ستادهاي سوانح استانها صوبات قانونی فعلی کشورمبر اساس همانطور که ذکر شد، 
در . باشند میهاي مختلف  در جنبهنها مسئول هماهنگی مدیریت بحران در سطوح ملی تا محلی کشور و شهرستا

و  هستندستادهاي حوادث داراي تعامالت مناسبی با سایر ارگانهاي ذیربط در مدیریت بحران  ،برخی از شهرستانها
ات قانونی براي مشارکت کلیه در برخی مناطق نیز به سبب نبود الزام. هماهنگی نسبی بین آنها وجود دارد

در وهله اول براي از این رو . سازمانهاي ذیربط در ستادهاي حوادث استانی و شهري، میزان هماهنگی کمتر است
در نظام مدیریت  تا با تبیین وظایف و جایگاه ارگانهاي مختلف شودتالش بهبود ساختار مدیریت بحران الزم است 

در این  .آوردبا تالشهاي ستادهاي حوادث استانی و شهري فراهم  رااهنگی آنها ، امکان مشارکت و همبحران کشور
. رابطه الزم است دستورالعملهاي الزم در سازمان مدیریت بحران کشور تهیه و به کلیه نهادهاي ذیربط ابالغ گردد

اي عالی مدیریت باشند نیز امکان برقراري این تعامل در چارچوب شوردر خصوص نهادهایی که تابع دولت نمی
هاي فوق از نظر  رسد که تبیین جایگاه سازمان مدیریت بحران و انجام هماهنگی لذا به نظر می. بحران وجود دارد

هاي الزم براي مشارکت سازمانهاي مختلف به طرز  اجرایی با مشکل چندانی مواجه نیست، مشروط بر اینکه برنامه
بایست در چارچوب طرحهاي جامع کاهش ریسک و مدیریت  قاعدتا می ها نیز این برنامه .صحیحی تهیه شده باشند

) 1- 4(نمودار  .سازي و اجرا گردند بحران که در این گزارش در بخشهاي مختلف مورد بررسی قرار گرفت، پیاده
  .دهد اجزاي چنین طرحی را نشان می

 

  مختلف هاي اجرایی براي کارگروههاي  هتهیه برنام طرح جامع امداد و نجات کشور و الزم االجرا نمودن  -2- 5- 1- 4
، طرح جامع امداد و نجات کشور تاکنون بصورت همانطور که در گزارش فعالیت سوم این پروژه بحث شد

جدي توسط سازمانهاي مختلف به اجرا گذاشته نشده است و در برخی استانها حتی تعدادي از کارگروههاي مرتبط 
با توجه به اینکه در حال حاضر این سند تنها مرجع . ل جلسه داده استیا به ندرت تشکینشده  تشکیلتاکنون 

گردد، لذا الزم است تا پیش از تهیه طرحهاي  رسمی کشور در حوزه مدیریت بحران و کاهش ریسک محسوب می
جامع و تفصیلی پیشگیري و مدیریت بحران در سطوح مختلف، مفاد این طرح به اجرا گذاشته شود و در تدوین 

از این رو الزم است که نهادهاي ذیربط . مورد توجه و استفاده قرار گیردآن اي جامع و تفصیلی نیز ساختار طرحه
توسط سازمان مدیریت نیز ملزم به اجراي مفاد طرح جامع امداد و نجات گردند و نظارت الزم در این خصوص 

بایست برحسب شرایط  هاي تخصصی میهاي قابل اجرا در کارگروه همچنین برنامه .بحران کشور به انجام رسد
نشان ) 2- 4(اجزاي این طرح در نمودار  .ابالغ گرددبومی هر شهر و استان تعیین و جهت اجرا در این کارگروهها 

  .داده شده است
  

  و مدیریت عملیات مقابله بهبود ساختار فرماندهی  - 3- 5- 1- 4
تاحدودي گیرد  طراري مورد استفاده قرار میآنچه که در ایران در حال حاضر در خصوص فرماندهی واکنش اض

سامانه فرماندهی . تهیه شده استدر ایاالت متحده آمریکا است که  (ICS)مدل سامانه فرماندهی حادثه  برگرفته از
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سامانه فرماندهی حادثه بر  .عد از شرایط اضطراري استریزي و هماهنگی ب حادثه، مدلی براي فرماندهی، برنامه
در آنها تعریف که  )11- 4 شکل( ریزي، عملیات اجرایی و پشتیبانی بنا شده است فرماندهی، برنامه چهار جزء عمده

اجراي صحیح عملیات در این سامانه مبتنی بر شفافیت شرح وظایف و هماهنگی . ارائه شده است) 5- 4(جدول 
ه فرماندهی حادثه در ایران نیز براي بهبود سامان. باشد که در قسمت قبل بدان اشاره شد سازمانها با یکدیگر می

  .بایست الگوهاي استاندارد این سامانه مورد مطالعه دقیق و تطبیقی با شرایط ایران قرار گیرند می
  

  
  حادثهمانه فرماندهی سا اجزاي ): 11- 4(شکل 

  
  اجزاي  سامانه مدیریت حادثه تشریح ): 5- 4(جدول 

  شرح  زمانیهاي ساختار سا بخش
این بخش مسئولیت راهبري، فرماندهی و کنترل منابع را بر عهده دارد که توسط رئیس   بخش فرماندهی

قرار دادن هر گونه . شود انجام میمدیریت بحران یا روساي ستادهاي استانی سازمان 
ایمنی پرسنل . ها، باید با هماهنگی رئیس سازمان انجام شود اطالعات در اختیار رسانه

  .  گیرد در صحنه رویداد نیز در حوزه وظایف وي قرار می عالف
مستقیم در  پرسنل این بخش، عملیات اجرایی را بر عهده داشته و به طور مستقیم و غیر  بخش عملیات اجرایی

رئیس سازمان، مسئول دریافت و اجراي برنامه عملیاتی کنترل . کنترل بحران نقش دارند
مسئول . باشد د نحوه استفاده از منابع جهت رفع بحران میگیري در مور بحران و تصمیم

هاي میدانی را پس از بررسی به فرمانده ارائه داده و دستورات  بخش، گزارشهر 
  . دارد ا پایان عملیات را دریافت مییهماهنگی 

این بخش، مسئول تأمین خدمات و تسهیالت، نیروي انسانی، منابع مالی، تجهیزات،   بخش پشتیبانی
حفظ آمادگی دائم این بخش براي . باشد می مواردحمل و نقل، ارتباطات، منابع و سایر 

دهنده این  هاي تشکیل از جمله گروه. مقابله و حمایت، از اهمیت بسیاري برخوردار است
آب، غذا، سرپناه (هاي تأمین مایحتاج  درمانی و گروه - هاي امدادي توان گروه بخش می

  . نام برد را) براي پرسنل و مردم
برداري از  سازي و بهره این بخش، مسئول گردآوري اطالعات، ارزیابی حادثه، مستند  ریزي بخش برنامه

هاي واکنش اضطراري و تعیین موارد استفاده از  ریزي فعالیت اطالعات در جهت برنامه
  .باشد منابع طی دوران بحران می

  
  .ي این برنامه به اختصار شرح داده شده استهاي حائز اهمیت در اجرا مولفه) 3- 4(در نمودار 

  

)بخش فرماندهی( فرمانده  
 

اییبخش عملیات اجر  
 

 بخش پشتیبانی
 

ریزي بخش برنامه  
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    (Initial/Immediate Action Plan)تدوین برنامه انجام اقدامات اولیه اضطراري  - 4- 5- 1- 4
هاي رخ داده در کشور، نبود یک همانطور که در گزارش فعالیت چهارم این مطالعات ذکر شد، در اغلب زلزله

سازمانی براي ساعات اولیه بعد از رخداد زلزله یکی از کمبودهاي اصلی در  برنامه مدون و از پیش تمرین شده بین
هایی که اصطالحا به نام برنامه اقدامات اولیه اضطراري شناخته چنین برنامه. عملیات واکنش اضطراري بوده است

ه حوع هر سانورهاي پیشرفته نظیر ژاپن و آمریکا تدوین شده است به نحوي که با وقششوند، در برخی از کمی
برحسب سطح حادثه اقدامات الزم بصورت مدون در اختیار مسئوالن مدیریت بحران در سطوح مختلف قرار 

ی در نهادهاي نظامی براي مقابله با تهدیدات امنیتی تهیه شده است که هایدر ایران نیز چنین طرح. گیرد می
بحران و یا حمله با دستور مقامات مافوق و یا  شوند که در زمان اصطالحا به نام پاکتهاي عملیاتی شناخته می

تواند کمک  رسد تهیه چنین دستورالعملهایی می به نظر می. گردند می ییبصورت خوداتکا بازگشایی شده و اجرا
سازي  یانی در بهبود عملیات واکنش اضطراري در ساعات اولیه بعد از رخداد یک زلزله نماید و امکان بهینهاش

اهمیت  دستورالعملهاییالبته تعریف سطح بحران نیز یکی از مسائلی است که در تهیه چنین  .آورد عملیات را فراهم
گیرد که بعنوان مثال  در حال حاضر روشهاي مختلفی در دنیا براي تعریف سطح بحران مورد استفاده قرار می. دارد
م عملکرد زیرساختهاي امدادي و شریانهاي توانند مرتبط با تعداد تلفات و مصدومین، خسارات وارده، امکان تداو می

  .نشان داده شده است) 12- 4(اي از آن در شکل  موارد دیگر باشد که نمونه يحیاتی، شدت زلزله و بسیار
  

 
   NDMS ن براساس تقسیم بندي سطوح مختلف بحرااي از  نمونه): 12- 4(شکل 
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سائل جغرافیایی، و شرایط اقتصادي و اجتماعی نحوي که پارامترهاي خطر زلزله، مالبته تعیین سطح بحران به
البته سازمان  .باشد در آن لحاظ شود نیاز به انجام مطالعات مستقلی دارد و در چارچوب انجام این طرح نمی

) نهادهاي دولتی، عمومی و خصوصی(امکان بسیج امکانات سطح بحران مدیریت بحران کشور الزم است با توجه به 
در همین راستا . مورد نیاز براي امور مختلف مرتبط با واکنش اضطراري را نیز به انجام برساندو نیروهاي عملیاتی 

هنگام وقوع زلزله نیز از اهمیت در و چندجانبه جانبه  براي همکاري دوایجاد هماهنگی بین استانهاي مختلف 
اي تا ملی  سطوح منطقهضعیت بحرانی ودر  استانهاگیري توان و ظرفیت تمامی  کاراي برخوردار است تا امکان ب ویژه

  .اند شرح داده شده) 4- 4(اجزاي این برنامه در نمودار  .فراهم شود
  

   برنامه تامین اعتبارات و انجام توافقات الزم با سازمانهاي مورد نیاز در زمان بحران - 5- 5- 1- 4
از است که تامین آنها در آن دیده مورد نی اي در مناطق آسیب در زمان وقوع زلزله معموال امکانات گسترده

بینی نیازمندیهاي  از این رو الزم است که با پیش. بسیار مشکل استزمان به واسطه محدودیتهاي زمانی و اعتباري 
نیاز با دستگاههاي  هاي مورد نسبت به عقد قراردادهاي الزم و انجام هماهنگی ،زمان بحران براساس سناریوي زلزله

دهد  را نشان میات مورد نیاز در زمان بحران ی از توافقیاه نمونه )6- 4(جدول . قدام نموداز قبل ا یدولتی و خصوص
  .دهد نیز اجزاي این طرح را به صورت اجمالی نشان می) 5- 4(و نمودار 

  
  ها سایر سازمانمورد نیاز براي انعقاد قراردادهاي همکاري با  هاي زمینهبرخی  ): 6- 4(جدول 
  شرح  نامهمورد توافق

کادر درمانی مراکز بهداشتی و درمانی دولتی و خصوصی پزشکان و آموزش و بسیج   هاي پشتیبانی و پزشکی اقبتمر
   زلزله و نحوه حضور وعملکرد آنها برحسب سطح بحراندرمان مصدومین جهت 

ي هاي بزرگ توان نیروهاي تخصصی هالل احمر براي اقدامات واکنش اضطرار در زلزله  جستجو، نجات و امداد
. توانمندیهاي نیروهاي نظامی و بسیج نیز استفاده شوداز باشد و الزم است  یممحدود 

با انعقاد قراردادهایی، آموزش الزم به این نیروها داده شود و  بایست میدر این خصوص 
  .امکان مشارکت فعال آنها در زمان بحران در این عملیات فراهم شود

رسانی اضطراري از  اطالعنحوه 
  ها رسانهطریق 

برخوردار در کمک به بازماندگان اي  در زمان بحران از اهمیت ویژهصحیح رسانی  اطالع
رسانی توافقات الزم را انجام دهد تا  نهادهاي اطالعدولت باید در این خصوص، با . است

  .اطالعات صحیح از مجاري رسمی منتشر شود
و  داران امیونهاي ک تعاونی
 آالت کنندگان ماشین تامین
  سنگین

دیده و  مناطق آسیبهاي اضطراري ویژه به  در هنگام بحران، تقاضا براي حمل کاال
جا  از آن. بسیار زیاد خواهد بودهمچنین تجهیزات الزم براي آواربرداري و بازگشایی معابر 

در اختیار ندارد، پاسخگویی به آالت سنگین  ماشینکه بخش دولتی به اندازه کافی 
  . بودداد با دولت خواهد  و از طریق قرارهاي مربوطه  تعاونیعهده ، بر هامابقی نیاز

یکی از چالشهاي ) آب، غذا و پوشاك(تامین اقالم مورد نیاز بازماندگان در زمان بحران   هاي صنفیاتحادیه
تواند با انعقاد قراردادهایی با نهادهاي  اصلی مدیریت واکنش اضطراري است که می

  .رددصنفی تا حدودي تسهیل گ
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  تبیین جایگاه سازمان مدیریت بحران کشور): 1- 4(نمودار 

  ذیربطمختلف سازمان مدیریت بحران کشور و نحوه تعامل آن با نهادهاي وظایف و جایگاه  سازي شفاف -  اهداف
  تدوین دستورالعملهاي اجرایی براي فعالیتهاي سازمان - 
 عیت از سیاستهاي سازمان مدیریت بحران کشورتدوین راهکارهاي قانونی براي الزام دستگاهها به تب - 

 سازمان مدیریت بحران کشور با مشارکت کارگروههاي تخصصی و مشاوران ذیصالح نهاد اجرایی
 میلیون تومان 180 هزینه تقریبی 

ر مدیریت در برخی از شهرستانها، ستادهاي حوادث تعامالت مناسبی با سایر ارگانهاي ذیربط ددر حال حاضر  وضعیت موجود 
در برخی مناطق نیز به سبب نبود الزامات قانونی براي . بین آنها وجود داردمناسبی و هماهنگی نسبی  دارندبحران 

 .مشارکت کلیه سازمانهاي ذیربط در ستادهاي حوادث استانی و شهري، میزان هماهنگی کمتر است
 )ریزي و تدوین دستورالعملها براي برنامه(ماه  18 طول دوره 
براي بهبود ساختار مدیریت بحران الزم است تالش شود تا با تبیین وظایف و جایگاه ارگانهاي مختلف در نظام  توجیه فنی

مدیریت بحران کشور، امکان مشارکت و هماهنگی آنها را با تالشهاي ستادهاي حوادث استانی و شهري فراهم 
زمان مدیریت بحران کشور تهیه و به کلیه نهادهاي ذیربط در این رابطه الزم است دستورالعملهاي الزم در سا. آورد

 .ابالغ گردد
  قوانین و مقررات موجود - ورودي پروژه

  هادر مدیریت بحران و شرح وظایف آن اطالعات سازمانهاي دخیل -
  تجارب جهانی -

  رآور براي تبیین جایگاه سازمان مدیریت بحران کشو ضوابط و مقررات الزام -  خروجی  پروژه
 دستورالعملهاي الزم در خصوص تعامل دستگاهها با سازمان مدیریت بحران و بخشهاي تابعه - 

  بررسی تجارب موفق جهانی در زمینه نحوه تعامل دستگاهها با نهاد متولی مدیریت بحران -  اجزاء پروژه
  جودتبیین جایگاه سازمان مدیریت بحران و ستادهاي حوادث مبتنی بر قوانین و مقررات مو - 
  تدقیق شرح وظایف دستگاهها در رابطه با موضوعات مختلف مرتبط با مدیریت بحران - 
ریزي و تدوین دستورالعملهاي الزم براي برقراري تعامل بین دستگاههاي دولتی و غیردولتی با سازمان  برنامه - 

  مدیریت بحران و ستادهاي حوادث
 دستورات سازمان مدیریت بحران کشورتدوین ضمانتهاي اجرایی براي تبعیت دستگاهها از  - 

جمهوري،  جمهور، ستاد عالی پیشگیري و مدیریت بحران ریاست ریزي و نظارت راهبردي رییس معاونت برنامه نظارت و ارزیابی
 مجمع تشخیص مصلحت نظام، سازمان بازرسی کل کشور

 تولی مدیریت بحران و هماهنگی آنها با یکدیگر دارداستمرار برنامه نیاز به تعریف صحیح جایگاه سازمانهاي م استمرار پروژه
  شش ماهه سوم  شش ماهه دوم  شش ماهه اول  زمان/اجزا  جدول زمانبندي طرح 

بررسی تجارب جهانی در زمینه نحوه تعامل دستگاهها 
  با نهاد متولی مدیریت بحران

      

تبیین جایگاه سازمان مدیریت بحران و ستادهاي 
  نین و مقررات موجودحوادث مبتنی بر قوا

      

تدقیق شرح وظایف دستگاهها در رابطه با موضوعات 
  مختلف مرتبط با مدیریت بحران

      

        ریزي و تدوین دستورالعملهاي الزم برنامه
        تدوین ضمانتهاي اجرایی
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  براي کارگروههاي مختلفهاي اجرایی  الزم االجرا نمودن طرح جامع امداد و نجات کشور و تهیه برنامه): 2- 4(نمودار 

 

  مبتنی بر شرایط بومیطرح جامع امداد و نجات کشور نمودن ی یاجرا -  اهداف
  ف در طرح جامع براي کارگروههاي مختل الزمهاي  تهیه برنامه - 
 توسعه ضوابط قانونی براي الزام دستگاهها به تبعیت از مفاد این طرح - 

 مشاوران ذیصالح، هالل احمر جمهوري اسالمی ایران، ي تخصصیاسازمانهاي عضو ستاد و کارگروهه نهاد اجرایی
 )براي هر استان( میلیون تومان 80 هزینه تقریبی 

و شهرستانها چندان جدي گرفته  هادر حال حاضر طرح جامع امداد و نجات کشور بخصوص در سطح استان وضعیت موجود 
به . ندارند یاند جلسات منظم و یا اگر تشکیل شده اند شود و بسیاري از کارگروههاي تخصصی تشکیل نشده نمی

وضعیت موجود، امکان  بهبودمنظور بهبود این وضعیت الزم است ضمن تدوین مکانیسمهاي اجرایی براي 
  .سازي کارگروهها براي انجام وظایف آنها فراهم شود آماده

 ماه 12 طول دوره
ر حوزه مدیریت بحران و یکی از اسناد باالدستی دبه عنوان کشور ات طرح جامع امداد و نجی یتدوین ضوابط اجرا توجیه فنی

گردد که می بایست با رفع نقاط ابهام  بهبود نظام مدیریت بحران محسوب میتهاي از مهمترین اولویکاهش ریسک 
 .به اجرا گذاشته شود اجزاي مربوطهآن و کاربردي نمودن 

  امع امداد و نجات کشوراسناد و مدارك مرتبط با طرح ج - ورودي پروژه
  اطالعات سازمانهاي عضو ستاد و کارگروههاي تخصصی -
 اطالعات مربوط به اجراي طرح در سالهاي اخیر -

  هاي قابل اجرا برحسب شرایط بومی  برنامه -  خروجی  پروژه
 شهر و استاندر هر  کارگروههاطرح و وظایف اجرایی ضوابط مشخص شدن  - 

  طرح جامع امداد و نجات کشورزاي اجبررسی  -  اجزاء پروژه
  اي و محلی در سطوح منطقه اجراي طرح جامع امداد و نجات کشورنقاط ضعف و قوت بررسی  - 
  تبیین ضوابط اجرایی مبتنی بر شرح وظایف دستگاههاي متولی و کارگروههاي تخصصی - 
  طرحمفاد اجراي دستگاهها به وه الزام ونح اي تا محلی ارائه برنامه براي تقویت بدنه اجرایی طرح در سطوح منطقه - 
 اي بین دستگاههاي عضو ستاد انجام تمرینها و مانورهاي دوره  - 

ریزي و نظارت  ، معاونت برنامه، ستاد عالی پیشگیري و مدیریت بحران رییس جمهورسازمان مدیریت بحران کشور نظارت و ارزیابی
 راهبردي رییس جمهور

ریزي براي انجام مانورهاي مشترك  و کارگروهها و برنامه هاه منوط به برگزاري جلسات پیوسته ستاداستمرار پروژ استمرار پروژه
 می باشد

  جدول زمانبندي طرح 
  

  زمان/ اجزا
  

ماه  3
  اول

ماه  3
  دوم

ماه  3
  سوم

ماه  3
  چهارم

          بررسی اجزاي طرح جامع امداد و نجات کشور
امداد و نجات کشور بررسی نقاط ضعف و قوت اجراي طرح جامع 

  اي و محلی در سطوح منطقه
        

تبیین ضوابط اجرایی مبتنی بر شرح وظایف دستگاههاي متولی و 
  کارگروههاي تخصصی

        

          ارائه برنامه براي تقویت بدنه اجرایی طرح 
          اي بین دستگاههاي عضو ستاد انجام تمرینها و مانورهاي دوره
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  ساختار فرماندهی و مدیریت عملیات مقابلهبهبود ): 3- 4(نمودار 

 

  ریزي، عملیات اجرایی و پشتیبانی  فرماندهی، برنامه هايتوانمندسازي نظام مدیریت بحران کشور در بخش -  اهداف
 نگی بین سازمانهاي مختلف متولی مدیریت بحرانههمابهبود  - 

 .با دستگاههاي دولتی، نظامی و غیردولتی را داشته باشندمراکز تحقیقاتی و مشاوران ذیصالح که امکان تعامل  نهاد اجرایی
 میلیون تومان 240 هزینه تقریبی 

ضوابط گردد، لیکن در عمل  محسوب می ICSهر چند که در ظاهر ساختار فرماندهی مدیریت بحران کشور الگویی از  وضعیت موجود 
تدوین و ارائه  )هماهنگی بین دستگاههاي مختلفبدون (تحت عنوان ساختار فرماندهی حادثه که و دستورالعملهایی 

در نتیجه در . گیرند اند با توجه به نقاط ضعفی که دارند در عملیات واکنش اضطراري کمتر مورد استفاده قرار می شده
 .کنند گیري و فعالیت می صحنه عملیات مسئوالن مربوطه مبتنی بر سالیق خود تصمیم

 ماه 24 طول دوره و زمان بندي 
 نهنگی بیاهمنحوه مطالعه ساختارهاي موجود فرماندهی عملیات و اصالح ساختار فرماندهی حادثه وابسته به  توجیه فنی

این مساله تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته و اغلب طرحهاي ارائه . باشد میسازمانهاي مختلف مرتبط با موضوع 
و فرهنگی با شرایط  يکه از نظر ساختار استنظیر آمریکا  اي از نظامهاي مختلف مرتبط در کشورهایی شده ترجمه

سازي ساختار فرماندهی حادثه اهمیت زیادي در بهبود عملیات واکنش  در نتیجه بومی. کشور ما متفاوت است
 .اضطراري دارد

  نیازهاي تدوین ساختار فرماندهی حادثه تجارب جهانی در زمینه پیش - ورودي پروژه
  سازمانهاي ذیربط در مدیریت بحران و شرح وظایف آنها اطالعات مربوط به -
 اطالعات مرتبط با نحوه هماهنگیها، تعامالت و سلسله مراتب -

  ساختار فرماندهی حادثه اصالح شده مبتنی بر شرایط بومی  -  خروجی  پروژه
  ارتقاي هماهنگی بین دستگاههاي متولی مدیریت واکنش اضطراري - 
 ي الزم براي اجراي ساختار فرماندهی حادثهضوابط و دستورالعملها - 

  مرتبطخالهاي قانونی خت شناو  شرح وظایف و نوع ارتباطات سازمانهاي ذیربط در امر مدیریت بحرانبررسی  -  اجزاء پروژه
  بررسی مدلها و الگوهاي قابل اجرا در بهبود ساختار فرماندهی حادثه مبتنی بر تجارب جهانی - 
  ساختار فرماندهی حادثه مبتنی بر شرایط بومی و موارد بررسی شده فوقپیشنهاد مدل مناسب  - 
  تدوین ضوابط و دستورالعملهاي الزم براي اجراي ساختار مدیریت واکنش اضطراري  - 
 ر و ارزیابی ضوابط تدوین شده و اصالح نهاییاجراي مانو - 

مجمع تشخیص مصلحت نظام، ستاد ت بحران رییس جمهور، ستاد عالی پیشگیري و مدیری، سازمان مدیریت بحران نظارت و ارزیابی
 کل نیروهاي مسلح، هالل احمر، بنیاد مسکن و سایر اعضاي مندرج در کارگروههاي تخصصی مرتبط

سازمانی  سازمانی و برون هاي منطبق با شرایط واقعی و توجه به مسائل درون استمرار برنامه نیاز به تدوین برنامه استمرار پروژه
 .هاي ذیربط داردنهاد

  شش ماهه چهارم  شش ماهه سوم  شش ماهه دوم  شش ماهه اول  زمان/ اجزا  جدول زمانبندي طرح 
          شرح وظایف و نوع ارتباطات سازمانهابررسی 

          بررسی مدلها و الگوهاي قابل اجرا
پیشنهاد مدل مناسب ساختار فرماندهی 

  حادثه مبتنی بر شرایط بومی
        

          طرح ستورالعملهاي الزم براي اجرايتدوین د
          اجراي مانور و ارزیابی ضوابط
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  تدوین برنامه انجام اقدامات اولیه اضطراري): 4- 4( نمودار 
  بهبود فرایند عملیات واکنش اضطراري در ساعات اولیه بعد از رخداد زلزله به منظور کاهش تلفات و خسارت -  اهداف

 که هر سازمان بتواند نیازهاي اولیه را بصورت خودکار به اجرا گذارد کلیش در زمان بحران بهتبیین وظایف دستگاهها  - 
 مشاوران ذیصالح با مشارکت کارگروههاي تخصصی طرح جامع امداد و نجات  نهاد اجرایی

 میلیون تومان 240 هزینه تقریبی 
نبود یک برنامه ي در ساعات اولیه براي انجام اقدامات الزم به سبب مشکالت زیادهاي رخ داده در کشور، در اغلب زلزله وضعیت موجود 

این مساله باعث شده است که ساعات طالیی بعد از . گزارش شده استمدون و از پیش تمرین شده بین سازمانی 
 .رخداد زلزله به سرعت سپري شوند و شانس قربانیان محبوس در زیر آوار براي نجات کمتر شود

 ماه 24 طول دوره 
هاي مدونی براي اقدامات هر دستگاه در ساعات اولیه بعد از رخداد سوانح تدوین  در اغلب کشورهاي پیشرفته برنامه توجیه فنی

کنند تا در زمان وقوع زلزله بدون تاخیر بتوانند  شده است و سازمانها اقدامات الزم را در این رابطه بارها تمرین می
هیه چنین لذا ت. ر هماهنگی با مراکز فرماندهی بحران اقدامات الزم را پیش ببرندفعالیت خود را آغاز کنند و د

تواند کمک شایانی در بهبود عملیات واکنش اضطراري در ساعات اولیه بعد از رخداد یک زلزله  دستورالعملهایی می
 .سازي عملیات را فراهم آورد نماید و امکان بهینه

  ورهاي توسعه یافته در زمینه موضوع برنامه تجارب مرتبط با کش -  ورودي پروژه
 دستگاهی دستگاهی و درون اطالعات مربوط به شرح وظایف و ساختارهاي سازمانی بین - 

در ساعات اولیه بعد از رخداد در هر سازمان عملیات واکنش اضطراري ضوابط و دستورالعملهاي الزم براي اجراي  -  خروجی  پروژه
   زلزله

 اي الزم براي استفاده بهینه از زمان براي نجات جان قربانیانه تدوین برنامه - 
  هاي اقدامات اضطراري و اولیه بررسی تجارب کشورهاي پیشرفته در زمینه برنامه -  اجزاء پروژه

  بررسی ساختارها و فعالیتهاي دستگاههاي داخلی مرتبط با موضوع  - 
، مسائل جغرافیایی و شرایط اقتصادي و اجتماعی در آن نحوي که پارامترهاي خطر زلزله تعیین سطح بحران به - 

  د نشوملحوظ 
  تعیین اقداماتی که در زمان وقوع زلزله می بایست بالفاصله برحسب شرایط بحران به اجرا گذاشته شوند - 
  تهیه دستورالعملها وضوابط مربوط به فعالیتهاي هر سازمان در ساعات اولیه مطابق با بررسیهاي فوق - 
 اي  ریزي براي انجام تمرینات دوره ي طرح بصورت پایلوت و انعکاس بازخوردها در اصالح طرح اولیه و برنامهاجرا - 

 مجمع تشخیص مصلحت نظام، ستاد عالی پیشگیري و مدیریت بحران رییس جمهور، سازمان مدیریت بحران کشور نظارت و ارزیابی
 جراي منظم تمرینات و مانورها نقش کلیدي در استمرار پروژه دارندها و ا واقع بینی در تنظیم برنامه استمرار پروژه

  چهارمماه  6  سومماه  6  ماه دوم 6  ماه اول 6  زمان/ اجزا  جدول زمان بندي طرح
هاي اقدامات  بررسی تجارب کشورهاي پیشرفته در زمینه برنامه

  اضطراري و اولیه
        

          مرتبط با موضوع بررسی ساختارها و فعالیتهاي دستگاههاي داخلی
نحوي که پارامترهاي خطر زلزله، مسائل  تعیین سطح بحران به

  د نشوملحوظ جغرافیایی و شرایط اقتصادي و اجتماعی در آن 
        

          تعیین اقداماتی که در زمان وقوع زلزله بالفاصله باید به اجرا درآید
          سازمانتهیه دستورالعملها وضوابط مربوط به فعالیتهاي هر 

اجراي طرح بصورت پایلوت و انعکاس بازخوردها در اصالح طرح 
  اي ریزي براي انجام تمرینات دوره اولیه و برنامه
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  برنامه تامین اعتبارات و انجام توافقات الزم با سازمانهاي مورد نیاز در زمان بحران): 5- 4(نمودار 
  در زمان بحران در سناریوهاي مختلف خطر زلزلهو خدمات نیازها ارتقاي آمادگی دستگاهها براي تامین  -  اهداف

 استفاده بهینه از زمان به منظور حفظ جان قربانیان - 
  مرتبط با مدیریت بحران سازمانهايمشاوران ذیصالح با همکاري  نهاد اجرایی

 در سطح محلی میلیون تومان براي تدوین برنامه 60 هزینه تقریبی 
. وجود نداردزلزله در سناریوهاي مختلف آسیب در معرض حال حاضر برنامه جامعی براي تامین نیازهاي مناطق  در وضعیت موجود 

لیکن این انبارها بدون توجه به  ،بینی و تجهیز کرده است احمر انبارهایی را براي این منظور پیش لالبته جمعیت هال
. سیب فاصله زیادي دارندا از شهرها و روستاهاي در معرض آضاند و بع دیدگان احتمالی زلزله طراحی شده تعداد آسیب

 .صورت نگرفته است بحرانها و سایر مراکز مرتبط با مدیریت  ، رسانهسازي الزم در مراکز درمانی همچنین ظرفیت
 ماه براي تدوین برنامه 9 طول دوره 
دیده مورد نیاز است که تامین آنها در آن زمان به  یباي در مناطق آس در زمان وقوع زلزله معموال امکانات گسترده توجیه فنی

بینی نیازمندیهاي زمان بحران  از این رو الزم است که با پیش. واسطه محدودیتهاي زمانی و اعتباري بسیار مشکل است
 هاي مورد نیاز با دستگاههاي دولتی و براساس سناریوي زلزله، نسبت به عقد قراردادهاي الزم و انجام هماهنگی

 .خصوصی از قبل اقدام نمود
  اي اي در سطوح محلی تا منطقه مرتبط با خطرپذیري لرزهاطالعات  -  ورودي پروژه

 اي اطالعات مرتبط با ظرفیتها و امکانات موجود در سطوح محلی تا منطقه - 
  اعتبارات و بودجه مورد نیاز براي عقد قراردادهاي الزم - 

  سناریوهاي مختلف رخداد زلزله ح محلی براي مقابله با آمادگی نسبی در سط -  خروجی  پروژه
 پیش بینی اعتبارات الزم و تامین نیازها - 

  خطر زلزله و نیازهاي محلی به امکانات و خدمات سناریوهاي مختلفبررسی  -  اجزاء پروژه
  جهانی مورد نیاز با توجه به تجارب عشناسایی توانمندیهاي محلی و ظرفیتها و روشهاي تامین مناب - 
  اي ارائه کننده خدمات در سطوح محلی تا منطقه یتدوین برنامه الزم براي عقد قرارداد با شرکتهاي خصوص - 
  عقد تفاهمنامه براي مشارکت شرکتهاي خصوصی و دولتی در تامین نیازهاي تجهیزاتی و خدماتی در زمان بحران - 
 اي اجراي مانورهاي آمادگی بصورت دورهتدوین برنامه  - 

، ستاد عالی پیشگیري و مدیریت بحران ریاست جمهوري، شهرداریها، دهداریها و سازمان مدیریت بحران کشور ظارت و ارزیابین
 شوراهاي شهر و روستا، استانداریها

 اي است ههاي مورد نیاز و انجام مانورهاي دور نامه استمرار پروژه منوط به تدوین برنامه بصورت اجرایی، عقد تفاهم استمرار پروژه
  سومسه ماهه   سه ماهه دوم  سه  ماهه اول  زمان/ اجزا  جدول زمان بندي طرح

خطر زلزله و نیازهاي محلی به امکانات و  سناریوهاي مختلفبررسی 
  خدمات

      

شناسایی توانمندیهاي محلی و ظرفیتها و روشهاي تامین منابع مورد 
  نیاز با توجه به تجارب جهانی

      

ارائه کننده  یالزم براي عقد قرارداد با شرکتهاي خصوص تدوین برنامه
  اي خدمات در سطوح محلی تا منطقه

      

عقد تفاهمنامه براي مشارکت شرکتهاي خصوصی و دولتی در تامین 
  نیازهاي تجهیزاتی و خدماتی در زمان بحران

      

        اي  تدوین برنامه اجراي مانورهاي آمادگی بصورت دوره
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و واکنش اضطراري گیري از سیستمهاي پیشرفته و فناوریهاي نوین براي مدیریت هبهر - 2- 4
  برآورد خطرپذیري

اي، برآورد سریع تلفات و خسارات  امروزه استفاده از روشها و فناوریهاي نوین براي ارزیابی خطرپذیري لرزه
. شوند ذیري و بحران زلزله محسوب میزلزله و حتی هشدار سریع از مهمترین موضوعات در عرصه مدیریت خطرپ

المللی و تاحدودي داخلی انجام شده  در این راستا اقدامات متعددي توسط مراکز تحقیقاتی و اجرایی در سطح بین
  .است که مهمترین آنها در بخشهاي زیر ارائه خواهند شد

  
 المللی بینموفق مروري بر تجارب  - 1- 2- 4
  اقدامات کشور آمریکا - 1- 1- 2- 4
  هاي نرم افزاريبرنامه - 1- 1- 1- 2- 4

هاي مورد استفاده در کشور آمریکا براي برآورد خطرپذیري و مدیریت بحران عبارتند از  مهمترین برنامه
  :شوند که در بخشهاي زیر مختصرا شرح داده می MAEVIZو  HAZUS، EDRIهاي نامهبر

  
  HAZUS اي مدل برآورد خسارت لرزه - الف

ها، اولین قدم در ارتقاي آمادگی براي  لفات انسانی و تأثیرات اقتصادي ناشی از زلزلهخرابیها، ت  بینی پیش
ریزي آمادگی، بهبود  گذاریهاي کاهش خسارت، برنامه چنین برآوردهایی در سیاست. باشد کاهش اثرات سوانح می

یکی از  HAZUSنرم افزار  .ریزي بازسازي بعد از سانحه از اهمیت زیادي برخوردارند پاسخ اضطراري و نیز برنامه
گیري در  ابزارهاي مهمی است که بدین منظور توسعه یافته است و مدل مهمی در رابطه با برآورد ریسک و تصمیم

آمیز، مناطقی که احتمال خرابی  تواند بالفاصله پس از وقوع یک زلزله فاجعه این نرم افزار می. باشد زمان پاسخ می
و به تبع آن میزان خسارت و مصدومین را برآورد نموده و میزان منابعی که باید براي  باالیی دارند را شناسایی کند

همچنین شرکتهاي متولی شریانهاي حیاتی از قبیل آب، . کمک به این مناطق اختصاص یابد را نیز مشخص سازد
داده و نسبت به توانند گستره و محل قطعی و خرابی شبکه را تشخیص  با کمک این برنامه می... برق، گاز و 

  . کنند ریزي بازسازي خطوط و شبکه اقدام  بندي بهسازي یا برنامه اولویت
هاي خسارت استفاده  و الگوریتمهاي علمی جهت تولید نقشه و نمایش داده  GISاز سیستم  HAZUSبرنامه 

برنامه با استفاده از روابط ، این )بصورت اتوماتیک یا فرضی(منظور پس از تعیین بزرگا و کانون زلزله  بدین. کند می
خانمان و خسارات اقتصادي حاصله  لرزه، میزان خرابی، تعداد تلفات و مصدومین، تعداد افراد بی ریاضی شدت زمین

لرزه با تخریب ساختمانها  این روابط در واقع فرمولهایی است که مابین بزرگاي زلزله و شدت زمین. کند را برآورد می
  .فات و مصدومین، هزینه بازسازي و تأثیرات اقتصادي زلزله برقرار شده استو شریانهاي حیاتی، تل

برآورد سطح یکم این برنامه، بصورت رایگان قابل دسترسی است ولی برآورد سطوح دوم و سوم آن، نیازمند 
را  تواند روشها کاربر می. هاي دقیقتر و کارشناسی مهندسی است که تعیین کننده هزینه آن خواهد بود داده

معموال سطوح اول و دوم توسط مسئوالن محلی و . اي بصورت اختصاصی تعریف و وارد نماید برحسب شرایط محله
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باشد، ولی برآورد سطح سوم به کمک و  ریزان قابل استفاده می سرویسهایی نظیر فوریتهاي پزشکی و نیز برنامه
  : باشند در موارد زیر قابل استفاده می HAZUSنتایج برنامه . شناس وابسته است نظرات مهندسین سازه و زمین

  گیري امکانات مورد نیاز؛ ریزي کاربري اراضی و تصمیم برنامه •
 ؛)براساس برآوردهاي خرابی و مصدومین حاصله(سازي  بندي در مقاوم اولویت •
هاي  برآورد مصدومین و خرابی(اي و استانی  ریزي عملیات اضطراري محلی، منطقه پاسخ و برنامه •

 ؛)تمانها و شریانهاي حیاتیساخ
 ؛)خانمانها تخمین مصدومین و بی(نیازهاي پزشکی و اسکان موقت  •
هائی که دولت باید براي حمایت و مدیریت امور  برآورد هزینه(دیدگان  ریزي در حمایت از آسیب برنامه •

 ).دیدگان در بازسازي بپردازد آسیب
  

 EDRIبرنامه  - ب

جهت مطالعات ارزیابی خطر و توسعه شاخصهاي خطر سوانح  Davidsonتوسط  1996در سال  EDRIبرنامه 
این شاخصها امکان مقایسه خطر سوانح ناشی از وقوع زلزله براساس تجارب موجود . ناشی از زلزله ارائه شده است

. ندساز در شهرهاي گوناگون دنیا و نیز ارزیابی سهم هر کدام از عوامل منصوب در میزان خطرپذیري را فراهم می
  : از چهار بخش اساسی زیر تشکیل شده است EDRIبرنامه 

شناسی، فنی، اجتماعی، اقتصادي، سیاسی، فرهنگی که در خطرپذیري زلزله  شناسایی عوامل زمین •
  سهیم هستند؛

 فراهم نمودن چارچوبی جهت شناخت چگونگی ارتباط این عوامل با یکدیگر و با خطر سوانح؛ •
ی واقع در چارچوب با شاخصهاي کمی، به عنوان مثال سرانه ناخالص ایجاد ارتباط بین عوامل کیف •

 دهد که عوامل گوناگون در یک پردازش کمی منظور گردد؛ این شاخصها اجازه می. خانوار با تراکم
 .EDRIترکیب این شاخصها به شکل ریاضی در شاخص مرکب  •

  
  MAEVIZبرنامه  - ج

یک مدل جدید براي کاهش  CBE  (Consequence Based Engineering)آمدها یا  مدل مهندسی براساس پی
باشد که شامل تشخیص عدم قطعیتها در اجزاء مختلف مدل  اي در سطوح مختلف یا سیستمها می ریسک لرزه

گذاران و  سیاست. سازد باشد و ریسک سیستمهاي اجتماعی و زیرسیستمها را نیز کمی می ریسک زلزله می
ز این مدل قادر هستند که استراتژیهاي کاهش ریسک را توسعه و عملیات کاهش گیرندگان با استفاده ا تصمیم

واقع در دانشگاه ایلینوي اورباناچامپاین، ابزاري  (MAE)مرکز زلزله شناسی آمریکاي مرکزي . خسارت را بکار ببندند
ها و اطالعات  دهابداع کرده است که اطالعات مکانی، دا MAEVIZتحت عنوان نرم افزار  CBEرا بر اساس مدل 

هاي گوناگون  داده MAEVIZبرنامه . کند اي در یک محیط ادغام می بصري را بمنظور تحلیل و برآورد خسارت لرزه
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تواند مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد و به این دلیل مورد توجه کاربران گوناگونی نظیر  از منابع مختلف را می
  . باشد و مردم و صاحبان سرمایه می مهندسین، موسسات حمل و نقل، شرکتهاي بیمه

این نرم افزار یک محیط . پیاده شده است(Data To Knowledge) یا D2K افزار  برروي نرم MAEVIZبرنامه 
. تواند مدلهاي مختلف آنرا بصورت هم جهت ایجاد نموده و به هم متصل کند نویسی است که کاربر می برنامه

ي مختلف نمایش است که از نمایشگر انفرادي گرفته تا چند نمایشگري شامل محیطها MAEVIZهمچنین برنامه 
  .جویدبا پرده نمایش عریض و حتی تا محیطها سه بعدي بهره می

  
  نگاري و شتابنگاري  هاي لرزه سیستمهاي برآورد خطر مبتنی بر شبکه - 2- 1- 1- 2- 4

ارزیابی سریع خسارات و تلفات و حتی نگاري براي  هاي شتابنگاري و لرزه در سالهاي اخیر استفاده از شبکه
شناسی،  ها، اطالعات زمین منظور کلیه نقشه بدین. برآورد ریسک، کاربرد زیادي در مدیریت بحران آمریکا دارند

هاي رفتار  اند و مدل آماده پردازش شده GISها و در سیستم  شناسی در پایگاه داده ژئوتکنیک و همچنین زلزله
لرزه، اطالعات ثبت شده از  بالفاصله پس از وقوع زمین. اند شده و اطالعات آن ذخیره گردیده سازي اي نیز شبیه لرزه

در این . شود اي در سطح منطقه تعیین می حسگرهاي توزیع شده درسطح منطقه به مرکز مخابره وتوزیع شدت لرزه
  .نشان داده شده است )13- 4(اي از آن در شکل  شود که نمونه تولید می shake mapمرحله نقشه جنبش زمین یا 

  

  
  اي در کالیفرنیازلزله Shake Mapهاي جنبش زمین یا  نقشه اي از نمونه): 13- 4(شکل 
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نظیر نوع و گستره مستحدثات، اجزاي شهري، مدلهاي (ترتیب با تهیه بانکهاي اطالعات محلی دقیق  بدین
و استفاده از ) عیت و مواردي از این قبیلاي، توابع خسارت و مدلهاي تراکم جم منطقه/ پذیري شهري آسیب
  . توان برآورد سریعی از میزان، مکان و گستره خسارت حادث شده داشت هاي شتابنگاري مناسب، می شبکه

این سیستم طی یک پروژه . شود شناخته می (Tri-Net)نت  نگاري این سیستم اصطالحا به نام تراي شبکه لرزه
شناسی آمریکا  سازمان زمین ،)Caltech( یاي جنوبی با مشارکت دانشگاه کالیفرنیادر کالیفرن 1997ساله در سال  5

(USGS) هاي  هدف این پروژه گردآوري داده. اندازي شده است شناسی و معادن ایالت کالیفرنیا راه و بخش زمین
حسگرهاي مورد استفاده . دباش نگاري، ارزیابی اثرات و برآورد واکنش اضطراري مورد نیاز بعد از وقوع زلزله می لرزه

باشند که توسط اتصاالت  نگارهاي باند پهن می نگارهاي جنبش شدید زمین و لرزه در این سیستم شامل شتاب
اطالعات ارسالی سپس مورد . کنند هاي دیجیتال، اطالعات را مخابره می مایکروویو، اینترنت، امواج رادیویی و تلفن

  .ات احتمالی ناشی از زلزله براساس بانکهاي اطالعاتی موجود برآورد گردندشوند تا اثر ارزیابی قرار داده می
  

  سنجش از دورو  GIS ،GPS گردآوري اطالعات بر پایه سیستمهايبرآورد سریع میدانی خسارات مبتنی بر  - 3- 1- 1- 2- 4
ي پیشرفته در سالهاي اخیر در بسیاري از کشورها GIS)  (Mobileجی آي اس استفاده از سیستمهاي موبایل 

 GIS  Mobile هدف از طراحی و پیاده سازي یک سیستم. نظیر آمریکا در مدیریت بحران سوانح رایج شده است
هاي مکانی و توصیفی زمینی در کمترین زمان و هزینه، کم  آوري داده افزایش کارایی و بهبود بخشیدن به جمع

گیري، قراردادن  به منظور بهبود تصمیم(نیروهاي زمینی  کردن اشتباه، به اشتراك گذاردن اطالعات پایگاه داده بین
در نمایش اطالعات، اخذ اطالعات مکانی و توصیفی از پایگاه داده،  GISهاي  ، استفاده از توانایی)ها در سایت داده

هاي  دادهسازي موقعیت  در ناوبري نیروها و برداشت و ذخیره GPSها، استفاده از  دریافت پاسخهاي مورد نیاز از داده
مکانی و مدیریت نیروهاي زمینی توسط مرکز مدیریت عملیات براي اتخاذ تصمیمات مقتضی در مدیریت بحران 

  ). 14- 4 شکل(باشد  می

  
  موبایل توسط نیروهاي آتش نشانی  GIS استفاده از:  )14- 4(شکل 

 

گردآوري اطالعات . هم استهاي سهمگین، گردآوري سریع و برآورد میزان تخریب بسیار م پس از وقوع زلزله
گیرندگان مدیریت  دقیق و سریع در مورد گسترش فضایی و اهمیت و شدت تخریب در شهرها از ملزومات تصمیم

ها و ماهها  معموالً این اطالعات در طول هفته. باشد بحران، تیمهاي نجات، تیمهاي شناسایی دولتی و تحقیقاتی می
شامل یک رایانه بسیار  Mobile-GISسیستمهاي امروزه . شود زله آرشیو میگردد و روند مراحل بعد از زل ثبت می
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این امکان را فراهم آورده تا بطور موثر بتوان برحسب مورد و نیاز با برنامه نویسی در محیط  GPSکوچک دستی با 
GIS ها،  لزلهیکی از کاربردهاي مهم این سیستم پس از وقوع ز. اندازي کرد یک سیستم تخصیص یافته را راه

گردآوري اطالعات توصیفی مرتبط با نوع سازه، گستره و میزان تخریب ساختمانها و منتصب نمودن تصاویر 
ریزي براي جستجوي سیستماتیک توسط نیروهاي دیده است که بمنظور برنامه دیجیتال و فیلم به محلهاي آسیب

از نرم افزارهایی که بدین منظور در آمریکا . مایدن امدادي و نیز تولید توابع خسارت محلی و ملی بسیار ضروري می
و همچنین وي آر  Views (Visualizing Impacts of Earthquakes With Satellites) ویوزتوان به تهیه شده است، می

  .اشاره نمود VRS )(Virtual Reconnaissance Systemاس 
ر جهت نظارت، ثبت وقایع و آثار سوانح، ویوز یک سیستم شناسایی قابل حمل انفرادي است که ابزاري د

. و براي اولین بار در زلزله بم مورد استفاده قرار گرفت بندي عملیات طراحی شده است گیري و اولویت تصمیم
که از قبل و بعد از واقعه ) ا عکسهاي هواییی(اي  شده عکسهاي اپتیکی ماهواره (georeference)اطالعات زمین مبنا 
 pocketیا  laptopیا  tabletنوان مقایسه بطور همزمان در روي صفحه مانیتور کامپیوترهاي تابلت تهیه شده است بع

pc یک دستگاه دستی کوچک . شود نمایش داده میGPS  که دقتهاي مناسبی دارد به سیستم وصل شده و مکان
ه اطالعات خواسته شده را همچنین کلی. گردد زمینی کاربر مرتباً روي عکسهاي مذکور نشان داده شده و ثبت می

عالوه بر . هاي مرتبط شده با هر وضعیت اطالعات و مشاهدات نوشت شود که در روي صفحه نمایشگر، در جعبه می
توان حتی با ثبت زاویه دید دوربین نسبت به یک  هاي دیجیتال و فیلمبرداري دیجیتال را می این اطالعات عکس

  .دیده شده است VRSکه این قابلیت در سیستم  خیره کردجهت مبدأ در این آرشیو بطور خودکار ذ
بدلیل اینکه مرتباً وضعیت . یکی دیگر از خصوصیات این سیستم کاربرد آن در ناوبري در صحنه واقعه است

ریزي حرکت  براحتی در تشخیص موقعیت و برنامهلذا اي مشهود است،  مکانی کاربر روي نقشه یا عکس ماهواره
توان بعنوان ابزاري جهت عملیات نجات و پیدا کردن موقعیت که از  همچنین از این سیستم می. مؤثر خواهد بود

استفاده کرد و مرتباً اطالعات مرکز نیز توسط  ،شود طرف مرکز کنترل عملیات بر اساس اولویتها مخابره می
  .دهد ان مینمایی از خروجی سیستم ویوز را نش) 15- 4(شکل . مشاهدات زمینی تصحیح و تصدیق گردد

  
روي صفحه مانیتور  GPSاي و اطالعات مکانی  ، نمایشگري تصاویر ماهوارهVIEWS  (.Imagecat Inc)  سیستم): 15- 4(شکل 

 (Adams, 2005)  رایانه همراه بکار گرفته شده در شهر بم
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  اقدامات کشور ژاپن - 2- 1- 2- 4
  هاي نرم افزاريبرنامه - 1- 2- 1- 2- 4

  DIMSISبرنامه  - الف
تحقیقات ملی علوم زمین و در پی وقوع زلزله کوبه توسط آزمایشگاه کاواساکی در موسسه  DIMSISمه برنا

این برنامه ساختاریست جهت شناسایی ملزومات جامعه پس از . تهیه شده است (NEID)پیشگیري از سوانح ژاپن 
انی و مکانی با استفاده از سیستم دیده را از طریق اطالعات زم رخداد زلزله که بطور مستمر تغییرات مناطق آسیب

GIS استفاده از این . ي شخصی نیز قابل انجام استها مدیریت اطالعات مکانی و زمانی با رایانه. تحت کنترل دارد
و پردازش اطالعات و مدیریت آنها در عملیات  )DIMA(هاي مدیریت اطالعاتی مخاطرات  برنامه براي انجام فعالیت
  .دیران و مقامات محلی توصیه شده استواکنش اضطراري براي م

فضا به عنوان یک بانک اطالعات مدیریتی  - ، زمانGISجهت مدیریت اطالعات مکانی و زمانی در محیط 
)DBMS( گردد و اطالعات زمانی  اطالعات مکانی برپایه محاسبات مکان شناسی توصیف می. شود در نظر گرفته می

  : شود مدیریت اطالعات زمانی نیز با دو روش زیر انجام می. دگرد فضا کنترل می - بر اساس روش زمان
تقریبا . گردد در این روش هر داده مکانی با اطالعات زمانی مرتبط می: يا مدل چشم انداز تصویر لحظه - 

 .اشندب زمانی و مکانی بر این روش منطبق می GISهاي  تمامی داده
  . اند اي با اطالعات زمانی به یکدیگر مرتبط شده اصلهي فها در این روش هر جزء از داده: زمان - مدل فضا - 

  TRAINبرنامه  - ب
باشـد   گذاري الزم جهت انجام اصالحات می یک سیستم برآورد خطر زلزله و تشخیص سرمایه TRAINسیستم 

زلـه  این سیستم توانایی برآورد خطرپـذیري زل . لرزه کوبه توسعه داده شده است هاي اطالعاتی زمین که براساس داده
. را پس از یک مصاحبه کوتاه با مالـک سـاختمان را داراسـت    (PML)با استفاده از شاخص حداکثر احتمال خسارت 

کمی کردن مقدار حداکثر احتمال خسارت و توضیحات درباره اطالعات فنی مورد نیاز، اسـتفاده از ایـن سیسـتم را    
افـزار   این نرم. در دفاتر فروش نیز قابل کاربرد باشد نموده که تنها منحصربه مهندسان نباشد و حتی  آنچنان گسترده

عملکـرد  . نمایـد  به طور خودکار خطر احتمالی زلزله را با وارد نمودن اطالعـات سـاختمانی در رایانـه محاسـبه مـی     
ساختمان نیز با استفاده از پارامترهایی نظیر نوع سازه، سال ساخت، تعداد طبقات، کـاربري، تعـداد دیوارهـا، وجـود     

با استفاده از این اطالعات احتمال خسارت اندك تا بسیار شـدید  . قابل محاسبه خواهد بود... یلوتها، شرایط زمین و پ
برابـر   همچنین تخمین میزان تغییرات الزم جهت بهبود مقاومـت در . گردد محاسبه شده و بصورت خودکار ارائه می

  .ت با استفاده ازاین روش قابل محاسبه استاي براي هر مقدار ازاحتمال خسار جداسازي لرزه زلزله و
  
  نگاري و شتابنگاري  هاي لرزه سیستمهاي برآورد خطر و مدیریت بحران مبتنی بر شبکه - 2- 2- 1- 2- 4

  SUPREME (Super-dense Real-Time Monitoring of Earthquake System)  سیستم متراکم پایش زلزله ساپرم - الف

اندازي  راه 1994وکیو براي قطع جریان گاز شبکه انتقال کم فشار در سال سیستم ساپرم توسط شرکت گاز ت
کند مشتمل بر حدود  ها را پایش می این سیستم که بصورت همزمان آثار زلزله. ارتقا داده شد 1998و در سال 
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هد تا نسبت تواند با دقت باال مکانهاي تخریب شده در شبکه را نشان د است که می) SIحسگرهاي (نگار  لرزه 3800
با استفاده از این سیستم همچنین پس از تشخیص بموقع گستره و . ریزي واکنش اضطراري اقدام شود به برنامه

توان  سوزي، از طریق پایش و کنترل از دور، می میزان خرابی و بمنظور جلوگیري از سوانح ثانویه مانند انفجار و آتش
هاي بزرگ،  لرزه البته در شرایط وقوع زمین. ها قطع نمود یر لولهجریان گاز را توسط شیرهاي کنترل واقع در مس

ها در این سیستم از طریق  داده. ها قطع خواهد کرد سیستم سریعاً به طور خودکار جریان گاز را در سطح محله
  .شوند خطوط تلفن یا سیستم بی سیم منتقل می

  پروژه کی نت - ب
در این پروژه هزار پایگاه . م و تکنولوژي توسعه داده شده استتوسط آژانس ژاپنی علو (K-Net)پروژه کی نت 

هاي زلزله را ثبت و  باشند، داده نگار جنبش قوي می اند و مجهز به یک لرزه که بطور یکنواخت در ژاپن توزیع شده
  .شوند متري مخابره می با روش تله (Tsukuba)ها به یک مرکز کنترل در شهر سوکوبا  این داده. کنند ارسال می

   ROSE (Real-time Operation System for Earthquakes) شبکه رز نت - ج
اندازي شده است، تهیه اطالعات مربوط به  راه 2004اندازي این سیستم که در سال  هدف از نصب و راه

این . باشد میدر زمان واقعی ...) شامل بزرگا، رومرکز، زمان وقوع، شتاب، شدت و (هاي رخ داده در کشور ژاپن  زلزله
  :باشد که عبارتند از سیستم مشتمل بر چهارشبکه لرزه نگار می

نگاري  ایستگاه لرزه 1000که شامل حدود : (Hi-Net)نگار زمان تناوب کوتاه یا هاي نت  شبکه لرزه - 
دستگاههاي . باشد کیلومتر توزیع شده است، می 25که در ژاپن با فواصل حدود  (1Hz)پریود کوتاه 

نگارهاي  این سیستم عبارتند از سرعت سنجهاي سه بعدي زیرسطحی با حساسیت باال، لرزهموجود در 
زیرسطحی دوبعدي با  (Inclinometer)جنبش قوي زمین زیرسطحی سه بعدي و شیب سنجهاي 

 حساسیت باال؛
ایستگاه در کشور ژاپن است و مشتمل بر  75که شامل : (F-Net)نت  - نگار باند پهن اف شبکه لرزه - 

 100باشد که با فاصله حدود  سنجهاي باند پهن و سرعت سنجهاي جنبش شدید زمین می عتسر
 اند؛ کیلومتر از یکدیگر واقع شده

باشد و  ایستگاه می 660که مشتمل بر   (Kik-Net)نت -  نگاري جنبش قوي زمین کیک شبکه لرزه - 
 باشد؛ نگارهاي جنبش قوي زمین زیرسطحی و روسطحی می داراي لرزه

باشد  شتابنگار می  1030که مشتمل بر (K-Net)  نت - نگاري حرکت قوي کیوشین یا کی  لرزهشبکه  - 
هر ایستگاه شامل یک . اند کیلومتري هم نصب شده 25که در روي سطح زمین و به فواصل تقریبی 

در محل هر ایستگاه ساختار سرعتی موج . است) با رنج دینامیک وسیع(نگار حرکت قوي باند پهن  لرزه
P  وS هایی با اعماق مختلف مطالعه شده است و شرایط زمین شناسی با حفر گمانه.  

نت در زمان واقعی و بطور پیوسته به موسسه تحقیقات ملی علوم  –نت و هاي –هاي مربوط به سیستم اف داده 
نت  –و کینت  –هاي ثبت شده توسط سیستم کیک داده. شوند ارسال می) NIED( زمین و پیشگیري از سوانح ژاپن
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لرزه توسط خطوط تلفنی یا تله متري به مرکز کنترل واقع در شهر سوکوبا   نیز بصورت موردي پس از رخداد زمین
کند و سرعت ماکزیمم و  کلیه این اطالعات را بصورت سریع و دقیق پردازش می ROSEسیستم . شوند مخابره می

سیستم همچنین بطور خودکار صفحه گسلها و توزیع  این. شود ثانیه گزارش می 60ثانیه تا  30شدتها  در هر 
دهد و گزارش خسارات و تخریب ساختمانها را نیز براساس  جغرافیایی حرکت توانمند زلزله را تعیین و نمایش می

  .سازد مهیا می GISبانکهاي اطالعاتی موجود در محیط 
                                                    EPOS   (Earthquake Phenomena Observation System) پاس –یا اي  هاي مرتبط با زلزله رصد پدیدهسیستم  - د

 1987در سال  (JMA)این سیستم به منظور اعالم همزمان شدت زلزله توسط سازمان هواشناسی ژاپن 
 180اب سنجی و ایستگاه شت 600در این سیستم حدود  .تکمیل گردید 2003و  1995اندازي و در سالهاي  راه

 2800این سیستم همچنین اطالعات مربوط به  . ایستگاه سرعت سنجی با حساسیت باال تعبیه شده است
کلیه این اطالعات در . نماید اند را اخذ می سنج زلزله را که توسط دولتهاي محلی در شبکه رز نصب شده شدت

اتی نظیر کانون زلزله و بزرگاي آن، توزیع فضایی و گردند و از نتایج تحلیل اطالع ذخیره و تحلیل می EPOSسیستم 
 .گردد شدت زلزله تهیه می

   KCDMSS سیستم پشتیبانی مدیریت بحران شهر کاواساکی - ه
 1994این سیستم به منظور ارزیابی سریع صدمات احتمالی ناشی از زلزله در شهر کاواساکی ژاپن در سال 

اطالعات مربوط به . اند نگاري است که در کلیه مناطق شهر توزیع شده ایستگاه لرزه 7ایجاد شده است و مشتمل بر 
گیرد پس از تحلیل توسط شبکه رادیویی اضطراري شهر  این سیستمها که مورد استفاده شهرداري این شهر قرار می

تلفات و  این اطالعات عبارتند از رومرکز، بزرگا، توزیع شدت، توزیع صدمات ساختمانها، توزیع. گردد مخابره می
با استفاده از نتایج این . گردند متر تعیین می 500متر در 500هایی به ابعاد  سوزي که در شبکه مکانهاي آتش
  .  توان اقدامات الزم در بخش واکنش اضطراري را ارزیابی نمود سیستم می

 (Urgent Earthquake Detection and Alarm System) (UrEDAS) اورداس سیستم هشدار و آشکارسازي فوري زلزله - و

این . زلزله است Pباشد که مبتنی برموج  سیستم اورداس یکی از سیستمهاي هشدار عملیاتی در جهان می
) کانسن شین(السیر  آهن سریع هاي بزرگ ژاپن در سیستم خطوط راه سامانه براي محافظت از خطرات ناشی از زلزله

السیر را پس از وقوع زلزله  رعت و یا حتی توقف قطارهاي سریعاین کشور طراحی شده است و قابلیت کند نمودن س
) سریع السیر(کانسن  آهن شین در خط راه 1992این سیستم اولین بار در سال . را داراست Pبا تحلیل امواج 

کانسن کامالً  براي کلیه خطوط شین 1996مورد استفاده قرار گرفت و از سال  (Tokaido Shinkansen)توکایدو 
این . استفاده آزمایشی از این سیستم براي خطوط متروي توکیو نیز آغاز شده است 2002از سال . اتی شدعملی

کیلومتر  200تا  20اي به شعاع  باشد که محدوده می) بجز متروي توکیو(واحد لرزه نگاري  82سیستم مشتمل بر 
ها توسط  شود و ارسال داده مر انجام میها بطور مست در این سیستم محاسبات رقومی روي داده. دهند را پوشش می

اخیرا . (شود گیرد و اخطارها نیز مستقیما به قطارهاي محدوده خطر ارسال می سیستم مخابراتی قطارها صورت می
اندازي  مشابه چنین سیستمی در کالیفرنیا در شهرهاي برکلی و پاسادنا با مشارکت دانشگاه کالیفرنیا و کلتک نیز راه

  ).ه استو عملیاتی شد
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داس  – سیستم اي. کند عمل می داس- و کامپکت اي (EDAS)داس - سیستم اورداس براساس دو مکانیسم اي
دهد و پیام هشدارمتناسبی  بدست می Pبرآوردي از بزرگا و محل وقوع زلزله را توسط آشکارسازي و پردازش امواج 

داس پیام هشدار  –در کامپکت اي . دارد میرود ارسال  را برحسب جدیت زلزله به مناطقی که احتمال خسارت می
شود و در صورت نیاز آالرم نیز  برداري می نیز بهره Sمبتنی است بر اینکه زلزله مخرب است یا خیر و در آن از امواج 

داس قابل تشخیص  -  کیلومتر در کامپکت اي 20داس و -  کیلومتر در اي200هاي تا فاصله  زلزله. آید به صدا در می
  . دباشن می
  (Real-time Assessment of EQ Disaster in Yokohama) (Ready) شهر یوکوهاما یا ردي زلزلهسیستم ارزیابی سوانح  - ز

گیري مدیران بحران بعد از وقوع زلزله در شهر یوکوهاماي ژاپن در سال  این سیستم به منظور ارتقاي تصمیم
 10نگاري جنبش قوي زمین رو سطحی و  گاه لرزهایست 140این سیستم مشتمل بر . ایجاد شده است 1998

ها با استفاده از سیستم  داده. باشد اند، می ایستگاه لرزه نگاري جنبش قوي زمین که بر روي سنگ بستر نصب شده
  . گردند به مرکز کنترل ارسال می) ایستگاه 18براي (اي  ارتباطی خطی یا ماهواره

دقیقه امکان برآورد شتاب، فرکانس، دوام و شدت زلزله وجود  5از  در این سیستم پس از وقوع زلزله در کمتر
دقیقه توزیع شدت، شتاب و سرعت در سطح منطقه، خسارات ساختمانی و پتانسیل  20دارد و در کمتر از 
ها مستقیما مورد استفاده  نتایج این ارزیابی. گردد متر ارزیابی می 50متردر 50اي به ابعاد  روانگرایی در شبکه

 (Midorikawa, 2005).  گیرد هرداران و مدیران بحران قرار میش

  سیستم نظارت بر سیستمهاي شریانهاي حیاتی در هاماماتسو - ح
روشی بدین منظور در هاماماتسو بکار . براي تخمین سریع خرابی، اطالعات در زمان واقعی مورد احتیاج است

بعنوان سنجش ( SIگرهاي  اي از حس، گاز، برق با شبکهگرفته شده است که با استفاده از سیستمهاي توزیع آب
در این روش ارتباط ما بین کنتورها، . و نشانگرهاي روانگرایی وضعیت صدمات را برآورد و کنترل نماید) زلزله

این سیستم طوري طراحی شده تا در . شود سیم انجام می سنسورها، مرکز کنترل و پایگاهها ارتباط بصورت بی
شامل شماره مشخصه و آدرس، کارکرد (اطالعات کنتورها . نی پس از زلزله بتواند به کار خود ادامه دهدشرایط بحرا

شود و  دقیقه گردآوري می 7خانه در حدود  260000از ...) و  PGAپیشین، کارکرد کنونی، نشت، گزارش شدت 
همچنین این سیستم قادر . سازد مدل برآورد خسارت سریعا میزان، مکان و گستره خرابی و خسارت را آشکار می

  ).16- 4 شکل(را قطع کند  اي است که در مواقع بحرانی شیرهاي اصلی توزیع گاز منطقه
  سیستم هشدار سریع زلزله  - ط

نگار در قسمتهاي مختلف کشور ژاپن، در سالهاي اخیر در این کشور با توجه به نصب شدن صدها دستگاه لرزه
توسط این دستگاهها، امکان  Pه به محض دریافت سیگنالهاي مربوط به موج سیستمی توسعه داده شده است ک

با استفاده از این دستگاهها محل، شدت زلزله و مناطق . شوداعالم هشدار سریع به مردم از وقوع زلزله فراهم می
  :اساس این روش به شرح زیر است. باشندتحت پوشش احتمالی آن بالفاصله قابل تعیین و اعالم می
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  (Shinozoka et al, 2000)سیستم مخابراتی بی سیم کنترل و نظارت شریانهاي حیاتی در هاماماتسو ): 16- 4(شکل 
  

که براي اولی  )امواج برشی که عامل ایجاد خسارات هستند( Sو ) امواج اولیه زلزله( Pتفاوت سرعت سیر امواج 
شود که امواج اولیه به مناطق بر ثانیه است، باعث میکیلومتر  4کیلومتر بر ثانیه و براي دومی حدود  7حدود 

 Sترتیب فرصت کوتاهی براي اعالم هشدار زلزله قبل از رسیدن امواج مختلف در زمان کوتاهتري برسند و بدین
هدف سیستم هشدار سریع نیز اعالم خطر به مردم از وقوع یک زلزله شدید چند ثانیه قبل از . باقی خواهد بود
البته این سیستم بیشتر در مناطقی کاربرد دارد که فاصله آن از کانون زلزله نسبتا قابل . ج اصلی استرسیدن اموا

رسانی فوري را پیش از وقوع توجه باشد و اختالف رسیدن امواج فوق در آنها معنادار باشد؛ بطوریکه بتوان اطالع
است که در زمان هشدار زلزله چه اقداماتی را منظور آموزشهایی نیز به مردم داده شده بدین. زلزله انجام داد

  :برخی از این آموزشها به شرح زیر هستند. بایست انجام دهند می
  در صورت اعالم هشدار، خونسردي خود را حفظ کنید؛ - 
 اگر داخل منزل هستید از اجسام بزرگ فاصله بگیرید و در زیر میز محکم یا وسایل مشابه پناه بگیرید؛ - 
ي دیگر هستید با حفظ خونسري و سعی در پناه گرفتن در جاي مناسب، به سمت اگر در ساختمانها - 

  .دربها هجوم نیاورید
  .دهد اجزاي مختلف سیستم هشدار سریع ژاپن را بصورت شماتیک نشان می) 17- 4(شکل 
 

  ش از دورسنجو  GIS ،GPS گردآوري اطالعات بر پایه سیستمهايبرآورد سریع میدانی خسارات مبتنی بر  - 3- 2- 1- 2- 4
در دانشگاه چیبا ژاپن توسعه داده شده Yamazaki در البراتوار پروفسور  Flight Viewerسیستم دید پروازي 

این سیستم عالوه بر قابلیتهایی که در مورد سیستم آمریکائی ویوز گفته شد، در ماموریتها و برداشتهاي . است
عکس و یا (هر فریم تصویر گرفته شده از صحنه سانحه زمینی و یا هوائی کاربرد دارد بطوریکه مختصات مکانی 
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اي مکان مرجع ماهواره به  نقاط متناظر تصاویر "گردد که نهایتااستخراج می) برداري از زمین و یا از هلیکوپترفیلم
این سیستم کارآیی بسیاري را در کاتالوگ کردن اطالعات تصویري و توصیفی . گرددو یا هوایی مبنا منتسب می

تحت   )interface(و واسط کاربر  IDL (Interactive Data Language)برنامه مربوطه توسط کد . کان مرجع را داردم
  .دهد اي نشان می نمایی از صفحه برنامه اصلی را در محیط رایانه )18- 4(شکل . نوشته شده است #Cزبان 

  

  
  

  اجزاي مختلف سیستم هشدار سریع زلزله در ژاپن): 17- 4(شکل 
  

  
  

شناسائی زمینی و یا (همبسته سازي تصاویررقومی اخذ شده از صحنه حادثه  و ، نمایشFlight Viewerسیستم : )18- 4(شکل 
 (Mizushina, 2000)اي مبناتصاویر ماهواره با) هوائی با هلیکوپتر
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  اقدامات کشور هندوستان - 3- 1- 2- 4
 برنامه توان به  ن در کشور هندوستان میدر زمینه توسعه سیستمهاي برآورد خطرپذیري و مدیریت بحرا

RADIUS  یا Risk Assessment Tool for Diagnosis of Urban Areas against Seismic disasters  اشاره نمود که
و با همکاري  RMSI (Risk Management Software India)افزارهاي مدیریت بحران هندوستان  توسط گروه نرم

این برنامه در واقع به منظور ارزیابی ریسک براي تشخیص وضعیت . ده شده استژاپن توسعه دا  OYOشرکت
افزار  در حال حاضر این نرم. نواحی شهري در هنگام زلزله براي سازمان مدیریت بحران هندوستان تهیه شده است

همچنین در بهبود درك این ابزار . در زمینه مدیریت سوانح با استفاده از فناوري اطالعات در هندوستان کاربرد دارد
هاي موردي  کند تا در مورد زلزله پذیري شهرهایشان مفید بوده و به آنان کمک می اي و آسیب مردم از خطر لرزه
  . سازي مربوطه فعال باشند هاي آماده آینده در برنامه

ن آشنا مایکروسافت اکسل طراحی شده است که اغلب مردم و کارشناسان محلی با آ این برنامه در محیط 
توان خسارات احتمالی  در این برنامه می. هستند و قابلیت به نقشه درآوردن اطالعات خطرپذیري را نیز داراست

) سلولهاي مستطیل شکل(بندي شده   ناشی از وقوع زلزله در ساختمانها و تاسیسات زیربنایی شهر را در سطوح مش
هاي این برنامه عبارتند  خروجی .ها درك گرافیکی نیز داشته باشد هنمایان نمود و به کاربر این امکان را داد که از داد

  .اي، خرابی ساختمانها، خرابی شریانهاي حیاتی، تعداد مصدومین و مواردي از این قبیل از شدت لرزه
اگرچه برآوردهاي حاصله از طریق این ابزار کلی هستند، ولی نتایج آن در جهات مختلفی قابل استفاده 

گستره احتمالی خرابی . ها و پیامدهایشان داشته باشند اربران قادر خواهند بود که درك بهتري از زلزلهک. باشند می
اطالعات بدست آمده از این طریق در مدیریت سوانح و کاهش . پذیر شهر قابل شناسایی هستند و نقاط آسیب

بازسازي و سیاستهاي مربوطه بسیار اي و  سازي لرزه خطرپذیري از جمله آمادگی، عملیات پاسخ اضطراري، مقاوم
تواند در برگیرنده طیفی  هاي خاص وجود ندارد و این برنامه می همچنین در این برنامه نیازي به داده. باشند مهم می

هاي با جزئیات باال در دسترس باشد این برنامه قابل توسعه بوده و امکان  ها باشد، ولی چنانچه داده از انواع داده
  .ها نیز وجود دارد این داده استفاده از

 
  اقدامات کشور ایتالیا - 4- 1- 2- 4

هایی که توسط این کشور براي برآورد خطرپذیري و مدیریت بحران توسعه داده شده است  یکی از برنامه
اي در مقیاسهاي گوناگون  این برنامه ابزاري محاسباتی است براي برآورد خطر لرزه. باشد می SERGISAIبرنامه 
برداري،  شناسی، فنی و مهندسی، نقشه هاي گوناگون نظیر زلزله متخصصین رشته. ناسی بکار برده شده استش زمین
برداران بطور همزمان و در یک محیط پردازش چند منظوره واقعی، جهت  اي، و نیز بهره شناسی، علوم رایانه زمین

قوانین شکلی متعارف، سیستم اطالعات جغرافیایی، و  این نرم افزار با استفاده از. اند توسعه این ابزار مشارکت داشته
اي را در سه مقیاس  سازد که کاربر قادر باشد برآورد خطر لرزه این امکان را فراهم می ،(AI)هوش مصنوعی 

  .اي و محلی انجام دهد جغرافیایی ایالتی، منطقه
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لرزه مورد نظر وجود  اي برآورد آسیب زمینها و روشها بر نامه با استفاده از این ابزار امکان یکپارچه کردن آئین
. ها تا ساختار شهري را داراست دارد و تابعی که بدین منظور توسعه داده شده است قابلیت استفاده در ارزیابی سازه

در ایالت  Garfagnanaتوسکانا در ایتالیا در مقیاس ایالتی؛ منطقه گرفاگنانا : این تابع در مناطق زیر بکار رفته است
  .اي و بخشی از شهر بارسلونا در اسپانیا در مقیاس محلی سکانا در مقیاس منطقهتو
  

  سیستم هشدار سریع زلزله در مکزیک  -5- 1- 2- 4
 SASسیتی نیز سیستمی براي هشدار سریع زلزله تحت عنوان ساس  در کشور مکزیک و در شهر مکزیکو

(Seismic Alert System for Mexico City)  اي بالغ بر  هزینه با 1991این سیستم از سال . استتوسعه داده شده
سیستم هشدار زلزله مکزیکوسیتی . هزار دالر احداث شده است 200میلیون دالر و هزینه نگهداري ساالنه  2/1

شامل چهار قسمت آشکارسازي زلزله، مخابرات دوگانه، کنترل مرکزي و شبکه رادیوئی هشدار براي کاربرها 
کیلومتري ساحلی با  300ایستگاه شتابنگاري است که در یک محدوده  12ارسازها شامل سیستم آشک. باشد می

کند که  ها را بطور مداوم پردازش می در هر ایستگاه یک میکروکامپیوتر داده. اند کیلومتر نصب شده 25فواصل 
ل یک ایستگاه مرکزي سیستم مخابراتی شام. باشد کیلومتري می 100لرزه تا شعاع  منعکس کننده فعالیتهاي زمین

VHF  نزدیک شهر آکاپولکو و سه ایستگاهUHF دو ثانیه زمان الزم است که . باشد در مسیر تا مکزیکوسیتی می
ها و  لرزه ایستگاه مرکزي مدام اطالعات پایشی را از زمین. اطالعات رقومی از این طریق به مکزیکوسیتی برسد
سپس تصمیمات مقتضی درخصوص نوع . کند پردازش می چگونگی کارکرد سیستم دریافت و بطور خودکار

در شبکه رادیوئی هشدار براي کاربران، آژیر مخصوصی از طریق ایستگاههاي رادیویی . شود رسانی گرفته می اطالع
میلیون نفر تحت  4/4در زمانهاي پررفت و آمد، جمعیتی بالغ بر . سازد تجاري، شهروندان و مسئولین را مطلع می

  .باشد سیستم میپوشش این 
  

 (Taiwan Rapid EQ Information Release System) (TREIRS) اي تایوان یا ترایرز ارسال اطالعات لرزهسیستم   - 6- 1- 2- 4

ایستگاه  72عملیاتی شده و مشتمل بر  1995سیستم ارائه سریع اطالعات زلزله تایوان یا ترایرز از سال 
هاي شدید به سرعت شتابنگاشت و موقعیت ایستگاه  از وقوع زلزله این سیستم پس. باشد شتابنگاري رقومی می
) کیلومتر 5با فواصل (این شبکه از پوشش دقیقی بخصوص در مناطق پرجمعیت . نماید ثبت کننده آنرا ارائه می

لرزه در تنها  در این سیستم همچنین قابلیت تهیه نقشه سریع و دقیق توزیع مکانی اثرات زمین. برخوردار است
نیز از  PGVو  PGAهمچنین اطالعات مربوط به توزیع . بینی شده است لرزه پیش دقایقی پس از وقوع زمین

  . آوري شده در این سیستم قابل دستیابی استپردازش اطالعات جمع
  

  )Istanbul EQ Rapid Response and Early Warning System(اي استانبول  سیستم هشدار و ارزیابی سریع لرزه - 7- 1- 2- 4

 50در این سیستم یکصد شتابنگار جنبش قوي زمین در سطح شهر پرجمعیت استانبول با پوششی به وسعت 
توان سریعاً نقشه توزیع بیشینه شتاب را تهیه و  با استفاده از این شبکه می. اند کیلومتر نصب شده 30کیلومتر در

 . خسارت مرتبط با یک زلزله مخرب را برآورد نمود
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بدین شکل است که پس از فعال شدن هر ایستگاه توسط زلزله، شتابنگاشت مربوطه  سیستم مکانیسم این
به مراکز  GSMایی از طریق شبکه مخابراتی کهشود و طیف شتاب برحسب زمان تناوب بصورت پیامپردازش می
این اطالعات به . ودش در این مرحله نقشه جنبش زمین تهیه و برآورد آسیبها بطور خودکار انجام می. شود ارسال می

همچنین براي اطالعات هشدار . کاربران مربوطه مخابره و همچنین از طریق اینترنت قابل دسترسی خواهد بود
تا سریعاً اطالعات مربوط به  اند سریع زلزله، ده ایستگاه جنبش قوي زمین در نزدیکی گسل مرمره قرار گرفته

  .قرار دهندهاي مخرب را اخذ و در اختیار کاربران  زلزله
  
  سیستمهاي هشدار و پاسخ سریع زلزله در ایران - 2- 2- 4

نگاري، شتابنگاري و نیز هشدار سریع موجود در در گزارش فعالیت سوم پروژه به طورتفصیلی سیستمهاي لرزه
غم اما در گزارش فعالیت چهارم این پروژه دیده شد که علیر. ایران به همراه نقاط ضعف و قوت آنها شرح داده شد

هاي متعدد، خطاهاي قابل توجهی بعضا در اعالم مکان و بزرگاي زلزله در برخی از رویدادهاي مهم  وجود شبکه
سیستم برخطی براي ارزیابی سریع خسارات  اي کشور در سالهاي گذشته ایجاد شده است، ضمن اینکه اساساً لرزه

  . نیز وجود نداشته است
ن پیشگیري و مدیریت بحران شهر تهران در دست انجام است، توسعه یکی از اقداماتی که اخیرا توسط سازما

در این سیستم با استفاده از تعدادي دستگاه . باشد سیستم ارزیابی سریع تلفات و خسارات ناشی از زلزله می
جنبشهاي شدید زمین در مناطق مختلف شهر ) شوند عدد که به تدریج افزوده می 10در مرحله اول (شتابنگار 

در (اي  شوند و سپس اطالعات مربوطه توسط خطوط زمینی و ماهواره گیري می ن در صورت وقوع زلزله اندازهتهرا
در این ستاد نرم افزاري توسعه . شوند به ستاد مدیریت بحران تهران ارسال می) صورت قطع خط زمینی در اثر زلزله

هاي اطالعاتی نفوس و مسکن، و همچنین توابع مرگ داده شده است که با دریافت این اطالعات و با استفاده از بانک
و میر و خسارات در فاصله چند دقیقه بعد از رخداد زلزله، برآوردي از میزان تلفات و خسارات و گستره آنرا ارائه 

 . اندازي و عملیاتی شودراه 1388این سیستم قرار است از اوایل سال . نماید می
  
  تفاده تحلیل تصاویر سنجش از دوربرآورد اثرات زلزله با اس - 3- 2- 4

امروزه به عنوان یکی از ...) تصاویر اپتیکی و راداري هوائی، فضائی، الیدار و : از قبیل(فناوري سنجش از دور 
در این روشها با مقایسه شاخصهایی . متداولترین روشهاي ارزیابی سریع خسارات زلزله مورد توجه قرار گرفته است

توان گستره صدمات،  هاي مشابه پس از رویداد می زله برداشت و ذخیره شده است با نشانهکه از پیش از وقوع زل
برخی از کاربردهاي فناوري سنجش از دور در برآورد اثرات زلزله . میزان تغییرات و تخریب شهري را ارزیابی نمود

جش از دور اپتیکی هوایی و هاي سن از دادهساختمانها شهري نظیر وضعیت اطالعات تهیه بانکهاي : عبارتند از
تخمین ، )Object-based(گرا  هاي پیکسل مبنا و شیروشبا تخریب  توسعه الگوریتمهاي برآورد میزان ،اي ماهواره

و خودکار  نیمه خودکارسنجی  ، تغییراپتیکی و مادون قرمز با وضوح متوسط و باالسریع آسیب با استفاده از تصاویر 
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 اي ماهواره با استفاده از تصاویر  اتتغییرآشکار سازي با وضوح بسیار باال،  نوري اي ارهماهو با استفاده از تصاویر
مدلسازس سه بعدي شهرها و همچنین آشکارسازي تغییرات با استقاده از سنجنده هاي الیدار  با وضوح باال، راداري

الزم . شوند تهاي زیر توضیح داده میدر قسم "و مواردي از این قبیل که برخی از این روشها اجماال) اسکنر لیزري(
هاي معرفی شده در حال حاضر بیشتر جنبه تحقیقاتی داشته است و بعنوان یک موضوع  به ذکر است که پروژه

، ESAالمللی معروفی چون آژانس فضائی اروپا  سازمانهاي بین. باشند پژوهشی مطرح هستند که در حال توسعه می
به پایش سوانح در نقاط  "مرتبا UN-SPIDERاز سازمان ملل تحت عنوان  اییه و زیر مجموعه NASAسازمان 

 پردازند و گزارشی را از نتایج تحلیلهاي مرتبط در آشکارسازي محلهاي در معرض آسیب ومختلف سطح زمین می
  .دهند یا تخریب شده ارائه می

   

  استفاده از سیستمهاي اپتیکی  - 1- 3- 2- 4
سازمانهاي نظامی کشورها چه . ستمهاي عکسبرداري اپتیکی هوایی مجهزنددرحال حاضر اغلب کشورها به سی

 (High Altitude)بلند  توسط سیستمهاي پیشرفته پروازي با برد چه ،(Low Altitude)کوتاه  توسط هواپیماهاي با برد
برداري هوایی امروزه عکس. کنند الجیشی تهیه می اند، عکسهاي مهمی را از مناطق سوق که بیشتر بمنظور جاسوسی

گیرند که چنین تصاویري معموال در سوانح طبیعی مانند زلزله  اغلب بطور رقومی و با کیفیت بسیار باال انجام می
توان به کاربرد فراوان عکسهاي هوایی تهیه شده توسط سازمان  بعنوان نمونه می. کاربرد بسیار شایان توجهی دارند
  . شود دیده می) 19- 4(اي از آن در شکل  م اشاره نمود که نمونهب 1382نقشه برداري کشور بعد از زلزله 
اي  گیري صنعت ماهواره و سپس فراهم آمدن شرایط پاي 1984در سال  LandSatهاي با تجاري شدن ماهواره

اولین . ، کاربردهاي صنعت سنجش از دور در مسائل شهري مورد توجه قرار گرفت1994در بخش تجاري در سال 
همچنین . در مدار قرار گرفت 1999در سال  )IKONOS( )حدود یک متر(اري با وضوح بسیار باال ماهواره تج

با (اي از تصاویر  نمونه) 20- 4(شکل  در. هاي تجاري افزوده شد نیز بعدها به جمع ماهواره Quick Birdماهواره 
  .ه، نشان داده شده استکه قبل و بعد از زلزله بم توسط ماهواره اخیر گرفته شد) سانتیمتر 60وضوح 
  

 

    
  نمونه اي از تصاویر هوایی و نقشه آسیب  تهیه شده توسط  سازمان نقشه برداري کشور در زلزله بم): 19- 4(شکل 
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رنگی ترکیبی  ؛ عکس1382اي از شهر بم قبل و بعد از زلزله بم  اي نقطه مقایسه عکسهاي ماهواره: )20- 4( شکل          

)Pansharpened (از سنسور اپتیکی ماهواره Quickbird  
 

بندي خودکار عوارض و نیز آشکارسازي  البته الزم به ذکر است که روشهاي بیشماري در خصوص طبقه
اي  اند که در زمینه برآورد تغییرات و خسارت در سطوح شهري و منطقه تغییرات طیفی و بافتی تاکنون توسعه یافته

کاربردهاي تصاویر . رد دارند و الزم است براي استفاده در شرایط بحران مورد مطالعه و مقایسه قرار داده شوندکارب
  :بندي نمود توان به شرح زیر طبقه ریزي شهري و مدیریت بحران را می اي اپتیکی در برنامه هوایی یا ماهواره

طالعات جغرافیایی افراد خود و اطالعات تیمهاي واکنش اضطراري به ا: راهبري تیمهاي واکنش اضطراري - 
دیسپاچر به نوبه خود آدرسی . پخش شده از دیسپاچر وابسته هستند تا به محلهاي مورد نیاز اعزام گردند

حتی در صورتی که آدرس صحیح باشد، . دهد را گزارش می) توسط متقاضی(که به او داده شده است 
مخصوصاً در روستاها، امکان گم کردن مسیر وجود . داند میگروه نجات سریعترین راه را به محل حادثه ن

. هاي مسکونی شهري تعداد زیادي خیابانهاي یکطرفه و بن بست وجود دارند همچنین در محله. دارد
استفاده از . ها توسط آوار بسته شده باشند و زمان بسیار زیادي تلف شود امکان این نیز هست که راه

، فاقد اطالعات GISها و  کنند ارزشمندند ولی نقشه و نقشه استفاده می GISیابی که از  سیستمهاي راه
اي با وضوح بسیار باال در این رابطه کامال مفید  در نتیجه عکس اپتیکی هوایی یا ماهواره. باشند سانحه می
اي ذخیره ه ذخیره شوند و بعنوان یک الیه برروي الیه GISتوانند مستقیماً در  این عکسها می. خواهند بود

  .شده قبلی بیایند
ریزي  اي با وضوح بسیار باال ابزار بسیار مفیدي در برنامه عکسهاي هوایی یا ماهواره: ریزي تخلیه امن برنامه - 

عکسهاي جدیدتر از یک واقعه، تصویر ارزشمندي از وضعیت مناطق مسکونی و . تخلیه هستند
. کنند د و همچنین وضعیت کلی مسیر را مشخص میکنن را ارائه می) ها و بلوکها نظیر خانه(غیرمسکونی 

دهند تا بهترین راهها براي تخلیه یا  را نیز نشان می... ها، نیروگاهها و  این عکسها، مناطق پرخطر، کارخانه
 .اسکان سنجیده شود
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سهاي توان با عک لغزشها و یا سایر ناپایداریهاي ژئوتکنیکی را می معموالً زمین: ناپایداریهاي ژئوتکنیکی - 
شود  اطالعات شیب و مشخصات شکلی و عوارض منطقه میهمچنین با. اي شناسایی نمود وارههوایی یا ماه

 .مناطق محتمل وقوع زمین لغزش را نیز از قبل مشخص کرد تا نسبت به پایدارسازي آنها اقدام شود
یعی نظیر زلزله یا تواند به دلیل وقوع حوادث طب نشت مواد خطرناك می: آشکارسازي نشت مواد خطرناك - 

ها  ها و سدها و دریاچه اصوال، نشت مایعات سمی و شیمیایی در رودخانه. حوادث بشر ساخت ایجاد شوند
این عکسها میزان و مسیر انتقال نشت را نشان . اي هستندقابل مشاهده در عکسهاي هوایی یا ماهواره

 . خواهند داد عکسها وسعت، جهت و مناطق خطرناك احتمالی را نشان. دهند می
. ریزي بازسازي، محلهاي مهم و با اولویت را مشخص کند تواند در برنامه این روش می: ریزي بازسازي برنامه - 

برداري شوند براحتی با استفاده از این عکسها قابل شناسایی بوده و بدین  مناطقی که باید بطور وسیع آوار
  .ت سنگین فراهم خواهد بودریزي براي بکارگیري ماشین آال ترتیب امکان برنامه

بسیاري از مواقع بمنظور تحلیل وضعیت منطقه و کنترل عملیات پشتیبانی، مسئولین : مدیریت بحران - 
در . کنند اي استفاده می مدیریت بحران از اطالعات جغرافیایی و باالخص از عکسهاي هوایی و ماهواره

اج مبرم به دستیابی سریع به اطالعات ، احتی)طبیعی و بشر ساخته(هنگام و پس از وقوع سوانح 
تواند به درازا بکشد و بستگی به امکانات  این زمان از حدود چند دقیقه تا ساعتها می. جغرافیایی وجود دارد

معموال پس از وقوع سوانح، از مناطق . از پیش تعیین شده، سطح مهارت کاربران و منابع کامپیوتري دارد
هاي با وضوح بسیار باال با تواتر بازدید  از طرفی ماهواره. شود ائی گرفته میآسیب دیده، عکسهاي اپتیکی هو

گیرند که استفاده  مرتبا از صحنه سانحه تصویر می) در حد روز و در آینده نزدیک در حد چند ساعت(کم 
 .از آنها با در نظر گرفتن اهمیت و قابلیت، مقرون به صرفه خواهد بود

و تعبیرات مربوط به آن، یک روش ) اي هوایی یا ماهواره(عکسهاي اپتیکی : میزان خرابی پس از زلزله - 
این . باشند هاي پس از وقوع سوانح بزرگ طبیعی و ساخته بشر می آوري و تحلیل داده متداول در جمع

مثالً، برآورد اولیه خرابی مستحدثات و نواحی . روش قادر است اطالعات مختلفی را بسرعت حاصل نماید
اي از  نمونه) 21- 4(شکل  .شود این روش بسیار سریعتر ازروش مشاهدات زمینی محقق میشهري در 

 .دهد اي را براي شهر بم نشان می برآورد خسارات انجام شده با استفاده از تصاویر ماهواره
باشد که  یکی از کاربردهاي اصلی ثبت عکسهاي اپتیکی، مستندسازي وقایع می: مستندسازي سوانح - 

این عکسها نه تنها . زیادي نظیر استفاده محققین و یا آموزش براي وقایع آتی خواهند داشتکاربردهاي 
. دهند گیري در وقایع آینده نشان می کشند بلکه گستره خرابی را براي درس صحنه بحران را به تصویر می
نهاي کنند تا در مناطقی که خطر وقوع سوانح باالست، بافت شهر، ساختما این اطالعات کمک می

در اغلب کشورهاي پیشرفته نیروهاي انتظامی و نیروي . پذیر و نواحی تخلیه امن، مشخص گردند آسیب
بینند تا عکسهایی  مسئول مدیریت بحران پروازهاي شناسایی متعددي را بعد از وقوع سوانح تدارك می

 .بدین منظور گردآوري کنند
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هاي با  ؛ درصد خانه Quickbirdاي از نقشه میزان تخریب از شهر بم  با استفاده از اطالعات ماهواره اپتیکی  نمونه): 21- 4(شکل 
 (Rathje, 2005)تخریب کامل با کدگذاري رنگی نشان داده شده است 
 

؛ تولید نقشه سایر کاربردهاي عکسهاي اپتیکی عبارتند از شناسایی و مطالعه کاربري زمین: سایر کاربردها - 
هاي اپتیکی؛ سنجش و نظارت بر کیفیت سطوح بزرگراهها؛ تغییرسنجی اتوماتیک  سه بعدي از زوج نقشه

هاي  هاي اخیر توسط ماهواره با استفاده از تصاویر هوائی تلویزیونی و عکاسی، تغییرسنجی مربوط به زلزله
اي با تصاویر  سنجی زلزله ، تغییرDMSP/OLSاپتیکی، تخمین سریع آسیب با استفاده از تصاویر شبانگاهی 

Terra-ASTERاي با وضوح بسیار باال، روش  ماهواره سنجی بصري و خودکار با استفاده از تصاویر ، تغییر
Object-oriented اي با استفاده از  گیري تغییر شکل هم لرزه در تخمین میزان تخریب پس از زلزله، اندازه
 ،HAZUSی اطالعات ساختمانها و ارتفاع در برآورد خسارت در برنامه بروزرسان ،SPOTتصاویر اپتیکی 

  .GIS & RSهاي سه بعدي خطر و خطرپذیري زلزله با  تولید نقشه
  
  راستفاده از فناوري الیدا  - 2- 3- 2- 4

، اجزاي شهري را از قبیل )لیزرياسکنرهاي (الیدار برداشت سه بعدي شهري با استفاده از سیستمهاي هوایی 
سازي سه بعدي  مدل. کشد اي به تصویر می ها، پلها، پارکینگها، پارکها و زمینها در محیط رایانه انها، بزرگراهساختم

دهد و چنانچه اطالعات ساختمانها و تغییرات  را نشان می) بافت و توپوگرافی( شهرها، وضعیت ساختاري یک شهر
تواند  از وضعیت حاضر و تغییرات حادث شده را میشهري مرتباً به بانک اطالعاتی وارد و تصحیح شود، گزارشی 

این . اند هاي خطر و خطرپذیري سه بعدي امروزه اکثر شهرهاي پیشرفته در حال تدوین و تکمیل نقشه. ارائه نماید
با تلفیق اطالعات دو بعدي زمین با اطالعات . ها ارتباط بصري قوي و تأثیرگذاري را در مردم و مسئولین دارد نقشه
هاي  چنانچه نقشه. هاي سه بعدي در محیط رقومی تولید نمود توان نقشه اعی با استفاده از روشهاي مختلف میارتف

باشند، در قبل و بعد از سانحه زلزله پردازش و تولید شوند، میزان  اي از عکس می سه بعدي که ماهیتاً مجموعه

D3 
DI = 40-60% 

D4 
DI = 60-80% 

D5 
DI = 80-100% 

LEGEND  
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توان از  خسارت، مدیریت بحران و بازسازي نیز می کنند و لذا در امور برآورد سریع تغییرات و خرابی را مشخص می
خیز نیز  اي در مناطق لرزه ریزي توسعه شهري و منطقه ها همچنین در برنامه این نقشه. ها استفاده کرد این نقشه

) با وضوح تصویري حدود چند سانتیمتر(با توسعه سیستمهاي بسیار دقیق لیزري  "البته اخیرا. اهمیت زیادي دارند
در ). 22- 4 شکل(اند  برداري سه بعدي دقیق از مناطق شهري شده  قادر به نقشه Hanza Luftbiltائی چون شرکته

همچنین اینگونه داده ها بطور بالقوه داراي . این شکل دقت در جزئیات مسطحاتی و ارتفاعی دیده می شود
باشد که قابلیت  می... ) ، تمیز بین آسفالت، خاك "مثال(اطالعات منتسب به ضریب بازتابشی سطحی مواد 

  .کند تشخیص مواد را تا حدي مهیا می
  
  

  
از قسمتی از شهر کلن؛ عوارض ساختمانی با وضوح بسیار باال  Hanza Luftbiltتصویر الیدار سیستم آلمانی ):  22- 4(شکل 

  مشهود می باشد
  
  SARاستفاده از تصاویر راداري   - 3 - 3- 2- 4

مصنوعی، تصویربرداري با کیفیت باالیی که در هر زمان از شب و روز و  - کیبیسیستمهاي راداري با روزنه تر
یک تصویر راداري از یک سیستم همدوس حاصل . سازددر هر شرایط آب و هوایی کارآیی دارند، را ممکن می

متریک سیستمهاي هوائی راداري غیرنظامی با قابلیتهاي انترفرو. شودگردد و اطالعات سه بعدي را شامل می می
اي در دهه اخیر طراحی و ساخته  توسعه - تحقیقاتیو منظورهاي آموزشی ه مختلفی در آمریکا، ژاپن و اروپا ب

،   BYU-SARتوان به  ازمیان این سیستمها می. گیرند میند که در کاربردهاي شهري مورد استفاده قرار ا هشد

GeoSAR ،Intermap ،DLR  جام شده با سیستمهاي فوق و مشابه اجماال عبارتند ازکارهاي ان. اشاره نمود... آلمان و :
گیري سطح مقطع راداري، توپوگرافی،  شهري، اندازه/گیري پراکنش راداري بافتها و سطوح زمینی تولید نقشه، اندازه

گیري میزان رطوبت خاك پوشش گیاهی و کشاورزي، آشکارسازي اجسام، آشکارسازي سرعت حرکت اجسام، اندازه
   .ي موارد دیگرو بسیار

رادارها قابلیت کار در روز و . اي را در مقایسه با سیستمهاي اپتیکی دارند سیستمهاي راداري مزیتهاي ویژه
توان خرابی شهري را آشکارسازي کرد تا  قع اضطراري، میاشب و در هر شرایط آب و هوایی را دارند و در مو
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به فضا  SAR، چندین ماهواره موفق راداري با روزنه ترکیبی تا کنون .تصمیمات الزم براي شرایط فوق گرفته شود
و به ماهواره کانادائی  ENVISATو  ERSاروپائی  ،JERSهاي ژاپنی  توان به ماهواره اند که می پرتاب شده

RADARSAT اشاره کرد.  
انهاي اسکان، سازي مک از آشکار ندعبارتدر مدیریت خطرپذیري و بحران  هاي راداري دادهبرخی از کاربردهاي 

 - مشخصات اجتماعی شناختبرداري،   برآورد جمعیت، برآورد تأثیرات عملکرد بشر در محیط فیزیکی، نقشه

   .مواردي از این قبیل سنجی کاربري زمین و اقتصادي، تغییر
  

  حرانتصاویر ماهواره اي در مدیریت ریسک و بها و  برخی تجارب موفق بین المللی در استفاده از داده - 4 - 2- 4
اي در مدیریت بحران زلزله، در این قسمت تنها برخی  ها و تصاویر ماهواره با توجه به نوین بودن استفاده از داده

  :شوند هاي انجام شده با این روشها بصورت اجمالی شرح داده می از پروژه
  

   سارات پروژه توسعه سیستم فناوري سنجش از دور راداري در آمریکا براي ارزیابی خ - 1- 4 - 2- 4
 NSFو  MCEERدر دانشگاه کالیفرنیاي جنوبی و با حمایت سازمانهاي  1997این پروژه پنج ساله، در سال 

  :آغاز شد و در چهار بخش کلی زیر دنبال شده است
  توسعه فناوري سنجش از دور راداري براي پایش و تغییرسنجی و سنجش صدمات شهري؛ - 
 ي؛سازي رادارانجام مطالعات و اعمال شبیه - 
شهر (در زلزله ازمیت ترکیه  ERSاي راداري هاي ماهوارهروش شناسی تغییرسنجی با استفاده از داده - 

Seymen(؛  
  .  اي و مطالعه آزمایشی در مورد زلزله ازمیت در شمال غربی ترکیهتغییرسنجی در مقیاس منطقه - 

ناوري در تصویربرداري، هاي علمی و عملی این فپس از گردآوري و مطالعات مبسوط در مورد زمینه
سازي راداري  اي در شهرها مورد بررسی قرار گرفت که این مهم با اعمال شبیهسنجی آن در تغییرسنجی لرزه امکان
و پردازش اطالعات مربوطه نیز گردآوري و  SARهاي فیزیکی سیستمهاي تئوري ریاضی و زمینه. سر شده استمی

اي که از فرمولهاي الکترومغناطیسی و انتشار موج بهره سازي رایانه همچنین از یک ابزار شبیه. بررسی گردید
استفاده از این فناوري  جست، استفاده شد تا تصاویر راداري ساختمانهاي با ابعاد واقعی را الگوسازي کند و امکان می

با استفاده از  شناختی در تغییرسنجی در ادامه نیز روش. را در تغییرسنجی پس از زلزله در شهرها محک بزند
سازي کامپیوتري بخوبی نتایج حاصله از شبیه. گیري قرار داده شدسازي شده مورد بحث و نتیجهتصاویر شبیه

  . دهد تغییراتی را که بصورت الگوسازي فیزیکی در صحنه موردنظر اعمال شده بود، نشان می
تصاویر . اتفاق افتاد 1999ترکیه در سال اي، زلزله ازمیت سازي رایانهپس از مرحله امکان سنجی توسط شبیه

. از این منطقه در تاریخهاي قبل و بعد از زلزله تهیه و پردازش شد ERSو تصاویر راداري  Landsatو  Spotاپتیکی 
دیده در اثر این زلزله و گردآوري اطالعات الزم در پردازش همچنین با انجام یک سفر شناسایی از شهرهاي آسیب

، کدگذاري و برداشت GPS ، مجریان طرح مناطق مشاهده شده را با استفاده از یک سیستم راهبريتصاویر راداري
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با استفاده از الگوریتمهاي تکمیل شده و شاخصهاي تغییرسنجی راداري و همچنین اطالعات بدست آمده . نمودند
هاي تغییرسنجی شاخصه. دنداي اپتیکی و راداري پردازش و مقایسه شهاي ماهوارهاز برداشتهاي زمینی، داده
در ازمیت محاسبه و بصورت کمی در محدوده ساختمانهاي فرو ریخته گزارش  Seymen راداري براي شهر سیمن

گیري آنتن رادار و بافت ساختمانها بسیار براي کالیبراسیون میزان بازگشت راداري که بر حسب سمت. گردید
انجام پذیرفت و منحنیهاي مربوط به سطح مقطع راداري  ERSه اي براي ماهوارسازي رایانهحساس است، شبیه

هاي این شهر، شهرهاي دیگر آسیب دیده مانند با استفاده از اطالعات بدست آمده در مورد شاخصه. رسم گردید
این . اي و در مقیاس بزرگتر پردازش شد و مناطق آسیب دیده مشخص گردیدکجائیلی و آداپازاري بصورت منطقه

تواند با توسعه بیشتر در آینده، زمینه مناسبی را براي ارزیابی  ت نشان داده که استفاده از این فناوري میمطالعا
  .سریع اثرات یک زلزله و در نتیجه تسریع فرایند واکنش اضطراري فراهم آورد

  
   پروژه سنجش از دور براي کاهش خسارات سوانح در آمریکا  - 2- 4 - 2- 4

هاي بسیار ارزشمندي را از  توانند داده اي و هوائی می ز وقوع زلزله، تصاویر ماهوارهبا توجه به اینکه قبل ا
وضعیت زیرساختها جهت بروزرسانی و توسعه آمار و اطالعات ساختمانها و شریانهاي حیاتی ارائه نمایند، لذا این 

دیدگی شهرها را با جزئیات  سیبانداز کلی از آ اي یک چشم امکان وجود دارد که پس از یک سانحه، تصاویر ماهواره
هاي با وضوح متوسط اپتیکی  توان با ماهواره خرابی ساختمانها را می. خرابی در مقیاس محلی پدیدار نمایند

و ) نظیر آنچه در زلزله ازمیت ترکیه مورد استفاده قرار گرفت( SAR، و یا تصاویر راداري )Spot و Landsatهمچون (
هاي بومرداس که در زلزله QUICKBIRDو  IKONOSنظیر تصاویر (الي اپتیکی همچنین تصاویر با وضوح با
رسد که با توزیع سریع اطالعات استخراج شده از  همچنین به نظر می. نشان داد) الجزایر و بم ایران استفاده شد

سازي،  بتوان کمک بسزایی را در عملیات آماده)  Google Earthنظیر(ها  روشهاي سنجش از دور توسط شبکه
  . گیري براي مدیران فراهم نموده و نسبت به کاهش خسارت و تلفات زلزله اقدام کرد شناسایی، و تصمیم

به رهبري (و دانشگاه کالیفرنیا ایرواین  ImageCat Inc اي مشترکاً بین شرکت آمریکایی در این راستا پروژه
   :باشند میارکان این پروژه به شرح زیر . انجام شده است) دکتر شینوزوکا

  توسعه و بکارگیري سنجش از دور براي آشکارسازي صدمات پس از سوانح؛ - 
 ؛Building Inventory توسعه بانک اطالعات ساختمانی - 
 .Quick loss estimationبرآورد سریع خسارت  - 

 تواند جهت کاربردي و عملیاتی کردن استفاده از تکنولوژیهاي پیشرفته در زمان پاسخ نتایج این طرح می
و نیز در ) ماهها و سالها پس از سانحه(، یا در زمان بازسازي )ساعات و روزهاي اول پس از یک زلزله مهم(اضطراري 
بمنظور تصدیق و استانداردسازي روشهاي . گیري مدیریت بحران در زمان واقعی مورد استفاده قرار گیرد تصمیم

، 2004هاي نیگاتاي ژاپن  ونامی اقیانوس هند و زلزلههاي مربوط به س آشکارسازي خرابی، در این پروژه از داده
 1995، کوبه 1999، ازمیت ترکیه 1999، چی چی تایوان 2001، هند 2003، بومردس 2003، بم 2004مراکش 

  : باشد اجزاي این پروژه به شرح زیر می .استفاده شده است 1994و نورتریج 
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این سیستم : هاي پس از سوانح در برآورد خرابی  TRS (Tiered Reconnaissance System) استفاده از روش - 
اي و در حد  اي، محله از منابع مختلف سنجش از دور استفاده نموده و در سه جز مقیاس منطقه

در پروسه محاسباتی اطالعات حاصله از یکی از اجزا، . نماید آوري و تحلیل می ساختمانها، اطالعات را جمع
 . یابد اي تحلیلها ادامه می هاي سازه به همین طریق تا حد برآورد خرابیورودي جزء دیگري خواهد بود و 

پس از ارزیابی  :EMS98و  HAZUSارزیابی خسارت ساختمانی بر پایه سنجش از دور همخوان با برنامه  - 
خسارات ناشی از گردبادهاي چارلی و ایوان، روش شناسایی خسارات برپایه سنجش از دور براي 

چنین اصالح روشی براي ساختمانهاي مسکونی، اداري و تجاري . ی اصالح شده استساختمانهاي مسکون
 .همخوان باشد  EMS98 ،HAZUS باشد بطوریکه با سیستمهاي براي زلزله نیز در دست تهیه می

این روش براي شمارش تعداد : گرا شناسی و پروتکل آشکارسازي خرابیها بطور خودکار و شی تکمیل روش - 
همچنین از آن براي سایر سوانح از . دیده در زلزله بم مورد استفاده قرار داده شده است یبساختمانهاي آس

این روش در مرحله بعد براي برآورد تعداد . قبیل گردباد کاترینا، و سونامی هند نیز استفاده شده است
 .در اثر فروریزش ساختمانها توسعه خواهد یافت  دیده افراد آسیب

روشهاي مختلفی براي آشکارسازي خرابیها با : سازي خرابی با سنسورهاي مختلفتکمیل روشهاي آشکار - 
هاي روشهاي آشکارسازي،  به منظور بهبود قابلیت. استفاده از سنسورهاي مختلف تاکنون ارائه شده است

در این پروژه یک پروتکل توانمند توسعه داده شده است تا اطالعات قبل و بعد از سانحه را که توسط 
 .آید، ادغام کند رهاي متفاوت بدست میحسگ

مدلسازي برآورد خسارت بدون تهیه بانک : عملیاتی کردن روشهاي تهیه بانک اطالعات ساختمانی - 
اي  در این پروژه تهیه بانک اطالعاتی با استفاده از تصاویر ماهواره. باشد پذیر نمی اطالعات ساختمانی امکان

شود و براي مناطق خارج از آمریکا  آنجلس توسعه داده می طقه لوسدر من HAZUSبراي استفاده در برنامه 
  .نیز بررسی خواهد شد

 : باشد برخی از نتایج انجام این طرح به شرح زیر می
  گرا؛ گرا و پیکسل توسعه و تست الگوریتمهاي آشکارسازي خرابی پس از زلزله بصورت شی •
 الگوریتمها؛و توسعه  TRSتهیه و اعمال چارچوب سیستم چند مقیاسی  •
 براي شناسایی خرابی ساختمانها و جابجایی زمین؛ SARو  GPSهاي  ادغام داده •
گرا براي شناسایی ساختمانهاي فروریخته با استفاده از فیلترهاي لبه و بافت  تکمیل و تصحیح روشهاي شی •

اند که  یب شدهساختمان تخر 8881ساختمان،  18985دهد که از  نتایج اولیه در مورد زلزله بم نشان می(
 ؛)دهد را در مقایسه با شمارش مستقل ساختمانها نشان می 67- 70%دقتی حدود 

و تک تصاویر  IFSARاستخراج اطالعات صورت وضعیت ساختمانی براي شهرهاي آمریکا بااستفاده از  •
 .اي ماهواره
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  اي سارت لرزهبندي اتوماتیک در ارزیابی خ پروژه مقایسه روشهاي تغییرسنجی و طبقه - 3- 4 - 2- 4
هاي مربوط به کاربرد سنجش از دور  این پروژه در دانشگاه تگزاس آستین انجام شده است و در راستاي پروژه

  اي با وضوح باال و توسعه روشهاي نیمه با در دست بودن تصاویر ماهواره. شود بندي میدر پاسخ به سوانح طبقه
اده از این تصاویر، امکان برآورد اثرات زلزله در زمان کوتاهی بعد از اتوماتیک آشکارسازي خرابی پس از زلزله با استف

  . شود رخداد آن با این روش فراهم می
بندي  در این طرح روشهاي مورد استفاده در ارزیابی صدمات ناشی از زلزله به دو دسته تغییرسنجی و طبقه

باشد و تغییرات  ز زلزله مورد لزوم میدرروش تغییرسنجی هر دو تصویر قبل و پس ا. تماتیک تقسیم شده است
هاي پس از  بندي تماتیک فقط داده در روش طبقه. زند ایجاد شده بین این زوج تصاویر، خرابی زلزله را تخمین می

الگوریتم .  شود اي توسط تمیز دادن مابین مشخصات داخل این تصویر میسر می هاي لرزه زلزله الزم است و خرابی
اند  پروژه از ضریب همبستگی روي تصاویر بعد و قبل که نسبت به هم ثبت مختصاتی شدهتغییرسنجی در این 

بعنوان مثال الگوریتم تغییرسنجی شده براي مطالعه اثرات زلزله بم، تغییرات بافتی را از طریق . نماید استفاده می
بندي تماتیک فقط از  طبقه در). پیکسل x 15 15فیلتري به ابعاد (سازد  اعمال یک فیلتر همبستگی نمایان می
دهد،  براي انجام تحلیل مدیریت شده که معموالً جوابهاي دقیقتري می. تصویر پس از زلزله استفاده شده است

ها را در محلهاي ویران شده و در محلهاي بدون خرابی مشخص و بعنوان ورودي به  اي از این داده زیرمجموعه
باشد که  یکی از این روشها، روش بیشینه شباهت می. شود منتقل می (Training Algorithm)  الگوریتم یادگیري

شود و هر پیکسل نامشخص به کالس  پارامترهاي تابع چگالی احتمال براي هر کالس از داده یادگیري برآورد می
هاي ورودي بصورت گوسی  توزیع داده. شود مربوطه که بیشترین مقدار تابع شباهت را دارد، تخصیص داده می

   .شده و باید میانگین و ماتریس کوواریانس آن برآورد شود فرض 
آید از الگوریتم  در این پروژه همچنین براي توفق بر مشکالتی که در تخمین ماتریس کوواریانس بوجود می

عارضه در این تحلیل  31 .شود بندي بشینه شباهت استفاده می در طبقه(Bayesian) انتخاب عوارض زوجی بایسین 
 25و  10و  6ها براي سه پنجره با سایزهاي  مشخصه بافتی و تراکم لبه 8باند طیفی و  4ر رفته است که بکا

پیکسلی و مقدار  15نتایج بدست آمده برحسب تغییرسنجی بر مبناي پنجره . پیکسلی محاسبه گردیده است
از محاسبات حذف شدند و در در این روند بافتهاي سبز . براي مشخصه واریانس استفاده شده است 7/0آستانه 

پیکسل درصدگیري شده است و مقیاس شاخصه خرابی بدین صورت تعریف x 100 100 نهایت در داخل یک پنجره 
به ترتیب به سه گروه خرابی متوسط، شدیدا % 60تا % 40، و %80تا % 60، %100تا % 80شود که مقادیر بین  می

  . شوند آسیب دیده و کامال ویران تقسیم می
نماید که در سطح  بندي تشابه بیشینه مشخص می دیده در شهر بم روش طبقه ر مورد توزیع نواحی آسیبد
. باشند کامالً ویران می km2 44/0دیده و حدود  شدیداً آسیب km2 63/2داراي خرابی متوسط،  km2 16/5شهر 

بصورت شدیداً  km2 79/1 ه،دید بصورت متوسط آسیب km2 98/2دهد که حدود نتایج تغییرسنجی نیز نشان می
  .   باشندنیز کامالً ویران شده می km2 48/0دیده و  آسیب
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  SARپروژه آشکارسازي صدمات پس از زلزله توسط تصاویر شدت راداري  - 4- 4 - 2- 4
و با همکاري دانشکده سیستمهاي محیط شهري  (NIED)این پروژه در مرکز تحقیقات علوم زمین ژاپن 

بر حسب مناطق  SARدر این تحقیق، تعیین مشخصات تصاویر . تعریف و اجرا شده استدانشگاه چیبا ژاپن 
کوبه در ژاپن، متد خودکار تغییرسنجی  1995با استفاده از اطالعات حاصل از زلزله . دیده موردنظر بوده است آسیب

تغییرات پس از  ERS-2و  Radarsatهاي ماهواره. هاي الجزایر و بم اعمال گردیدتوسعه داده شد و در مورد زلزله
اي نیز در اثر زلزله بم توسط ماهواره با تغییرات قابل مالحظه. در الجزایر را برداشت نمودند 2003می  21زلزله 

در این دو رویداد، تصاویر با وضوح باالي اپتیکی و . ثبت گردید ENVISATوضوح باالي اپتیکی و همچنین راداري 
دآوري و نسبت به هم ثبت شدند تا بتوان با قیاس از تصاویر اپتیکی محلهاي موردنظر گر ERS-2و  Radarsatراداري 

  .اویر راداري مقایسه و تشخیص داددیدگی را در تصو میزان آسیب
. دهندبدلیل اثر کاردینال ساختمانها و زمین، ساختمانها معموالً برگشت باالیی را در تصاویر راداري نشان می

با بررسی تصاویر مربوطه در برخی . انهاي فرو ریخته میزان برگشت راداري پایینی دارندفضاهاي باز و ساختم
تواند جهت فرستادن امواج مایکروویو، سمت و مناطق، خالف استنتاج فوق مشاهده شده است که دالیل این امر می

نطقه تعداد زیادي خانه در این م. چنین نتایجی در جنوب شرقی شهر بم مشاهده شد. یا تراکم ساختمانها باشد
پدیده (قدیمی با بامهاي تخت وجود داشت که پس از زلزله و ویران شدن آنها، میزان اکو راداري در آنها زیاد شد 

روش آشکارسازي خودکار . در این تحقیق مدلسازي تغییرسنجی با رعایت و اعمال موارد مذکور انجام شد). معکوس
  :شودصدمات شهري با مراحل زیر توصیف می

  هاي راداري در مورد زلزله کوبه ژاپن بمنظور تشخیص میزان خرابی؛استفاده از داده - 
  در قبل و بعد از زلزله؛ Multi-Look  ایجاد تصاویر شدت راداري - 
  ثبت تصاویر مورد پردازش از نظر مختصاتی؛ - 
  پیکسلی؛ 21در  lee 21استفاده از فیلتر  - 
  در این تصاویر فیلتر شده؛ محاسبه تفاضل و ضریب همبستگی - 
تعریف شاخص تمیزدهی که با رسم یک خط و با استفاده از دو پارامتر تفاضل و همبستگی حاصل گردیده و  - 

  با استفاده از کلیه نقاط محاسبه و تصدیق زمینی شده در تصویر الگوسازي شده است؛
  ضل آنها و محاسبه مشخصه تمیزدهی؛تعیین خطی مشابه با خط باال ولی با ضریب منفی براي میزان تفا - 
  .با مقایسه دو حالت باال ”z“استفاده از شاخص تمیزدهی ماکزیمم  - 

شود و براي آنها باال باشد بعنوان محل با صدمات شدید در نظر گرفته می ”z“پیکسلهایی که مقدار 
وارد  ”z“شد در توزیع مقادیر کمتر با - 6dbآشکارسازي مناطق شهري صدمه دیده پیکسلهایی که از مقدار آستانه 

بمنظور تصدیق این روش، زلزله کوبه، ازمیت ترکیه و گوجرات هند مورد بررسی قرار گرفت و پدیده . شوندمی
هاي کوبه، ترکیه و هند بدست آمد، درصد ساختمانهاي اي که در مورد زلزلهبا تجربه. معکوس کمتر مشهود بود

  .کارسازي است که این مورد با نتایج مطالعه زلزله بم همخوانی داشته استدرصد قابل آش 25ویران شده بیش از 
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  سیستمهاي هشدار و ارزیابی در ایران با برخی کشورهاي مورد بررسیمقایسه  - 5- 2- 4
اي را بین سیستمهاي مختلف موجود و فناوریهاي نوین  توان مقایسه با توجه به توضیحات ذکر شده فوق می

- 4(شکارسازي، هشدار و پاسخ سریع زلزله در ایران با کشورهاي دیگر به شرح جدول شماره ارزیابی خطرپذیري، آ
  . انجام داد) 7

  

 روشهاي مورد استفاده در کشورهاي مختلف براي تعیین خطرپذیري و  گستره،  شدت و اثرات زلزلهمقایسه ): 7- 4( جدول

استفاده از اطالعات و تصاویر 
  اي و هوایی ماهواره

در   GISو  GPSسیستم 
نرم افزارهاي مدیریت   شبکه ها  واکنش اضطراري

  کشور  بحران

 ,Views, VRS Tri-Net  HAZUS, EDRI متداول
MAEVIZ 

  آمریکا

 Flight Viewer متداول
SUPREME, EPOS, K-Net, ROSE, 

F-Net, Kik-Net, KCDMSS, 
UrEDAS, EDAS, Ready  

DIMSIS, TRAIN ژاپن  

 - - SAS - مکزیک  
  تایوان  -  TREIRS - محدود

 - - -  SERGISAI  ایتالیا  

 Istanbul EQ Rapid Response and the - محدود
Early Warning System  -  ترکیه  

  ایران UTS, IIEES, BHRC QD&LE Tehran - محدود
  

توان با مقایسه سیستمهاي مختلف  با توجه به اطالعات مندرج در این جدول و همچنین توضیحات فوق می
  :ورد و ارزیابی خطرپذیري و خسارت در ایران با سایر کشورها، به کمبودهاي زیر اشاره نمودبرآ

شود در  نگار و شتابنگار در نقاط مختلف کشور که باعث می ضعف شبکه و کمبود دستگاههاي لرزه - 
  تعیین مکان، بزرگا و شتاب زلزله اختالالتی دیده شود؛

به مراکز مدیریت بحران ) بخصوص دستگاههاي شتابنگار(ا اغلب دستگاهه) آنالین(عدم اتصال برخط  - 
 به منظور ارسال سریع اطالعات واقعی از جنبش زمین؛

عدم تهیه برنامه یا سیستم جامعی براي ارزیابی سریع تلفات و خسارات بر مبناي اطالعات زلزله  - 
 هاي موجود و نیز بانکهاي اطالعاتی ساختمان و مسکن؛ مبتنی بر شبکه

 نکهاي اطالعاتی دقیق و قابل اعتماد براي استفاده در سیستمهاي برآورد خسارات ؛نبود با - 
یاب براي بهبود عملیات امداد و در نتیجه ایجاد اختالل در  کمبود استفاده از سیستمهاي موقعیت - 

 فرایند جستجو و نجات سیستماتیک؛
یستمهاي موجود و یا توسعه این ها و نتایج س کمبود متخصصین و کاربران مجرب براي استفاده از داده - 

 سیستمها و نیازمندیهاي آن در دستگاههاي ذیربط بخصوص در سطوح محلی؛
اي و اثرات زلزله و همچنین  اي براي ارزیابی خطرپذیري لرزه هاي ماهواره محدودیتهاي استفاده از داده - 

 .کمبود متخصصین آشنا با این روشها
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  سیستمها و فناوریهاي نوین بحران با استفاده از  راهبردهاي بهبود سیستم مدیریت - 6- 2- 4
براساس توضیحات فوق و به منظور بهبود فرایند مدیریت بحران و کاهش خطرپذیري در کشور، راهبردهاي 

  :گردند المللی ارائه می زیر براساس تجارب بین
خصوص در مناطقی ها بصورت برخط ب نگاري و شتابنگاري با قابلیت ارسال داده هاي لرزه توسعه شبکه •

 که کمبود این سیستمها آشکارتر است؛
هاي شتابنگاري،  توسعه سیستمهاي تخمین و ارزیابی سریع تلفات و خسارات با استفاده از شبکه •

 ؛بع قابل اعتماد براي شرایط ایرانبانکهاي اطالعاتی دقیق و به روز و توا
 توسعه سیستمهاي هشدار سریع زلزله؛ •
 هاي الزم براي استفاده از فناوریهاي نوین در مدیریت واکنش اضطراري؛ مهتوسعه تحقیقات و برنا •
  .آموزش نیروهاي فعال در مدیریت بحران براي استفاده از فناوریهاي جدید •

  

  سیستمهاي هشدار و ارزیابی سریع زلزله هاي اصالح سیستم مدیریت بحران با استفاده از  برنامه - 7- 2- 4
  تخمین سریع خسارات و تلفات زلزلههاي  سامانهتوسعه ریزي براي  برنامه - 1- 7- 2- 4

پذیري مستحدثات و برآورد تلفات و خسارات ناشی از زلزله روشهاي مختلفی وجود  به منظور ارزیابی آسیب
  ).23- 4 شکل(بندي هستند  دارد که برحسب دقت و سرعت قابل تقسیم

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  ارزیابی خسارات و تلفات ناشی از زلزلهروشهاي مختلف براي پایش و ): 23- 4(شکل 

 میمستق يروشها

روشهاي 
 غیرمستقیم

 کند سریع

 
 
 

 شبکه برق، گاز
يبر نوریف  

 يانهایش شریپا
یاتیح  

 
 
 

 تصاویر ماهواره اي
 عکسهاي هوایی
 مشاهدات هوایی

  سنجش از دور 
 
 

 گزارشات ی دانید میبازد

یواقع يداده ها  

 
 
 

نیجنبش زم  
یرات ساختمانخسا  

 تلفات

 شبکه لرزه نگاري
 
 

 انسداد راهها
 آتش سوزي

 

 سایر اطالعات
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هاي شبکه لرزه نگاري و یا سایر اطالعاتی نظیر انسداد راهها  ارزیابی غیرمستقیم اثرات زلزله با استفاده از داده 
باشد که مورد اول با سرعت باال و مورد دوم با سرعت  سوزیهاي رخ داده پس از وقوع زلزله، قابل انجام می و آتش

لرزه به وقوع پیوسته، شدت زلزله  در این روشها با استفاده از تحلیل اطالعات مرتبط با زمین. اجراست کمتر قابل
یکی . شود گردد و سپس امکان برآورد اثرات ناشی از آن با استفاده از بانکهاي اطالعاتی موجود فراهم می برآورد می

توان با استفاده از آن توزیع مکانی شدت زلزله  ه میدیگر از روشها، پایش و بررسی عملکرد شریانهاي حیاتی است ک
روش دیگر استفاده از . با روش اخیر برآورد خسارات شریانهاي حیاتی نیز قابل انجام خواهد بود. را برآورد نمود

سازد تا از طریق مشاهده مستقیم بتوان تغییرات  فنآوري پیشرفته سنجش از دور است که این امکان را فراهم می
را ثبت و میزان خسارات را برآورد ...) شامل تغییرات هندسی و طیفی ساختمانها و (د شده در سطح زمین ایجا
البته هیچیک از این روشها دقت بازدیدهاي میدانی را ندارند، لیکن این مورد بسیار زمانبر است و قابلیت . نمود

و در حال حاضر همانطور که در قسمتهاي فوق اشاره شد از اینر. استفاده در ساعات اولیه بعد از رخداد زلزله را ندارد
نگاري براي برآورد اثرات زلزله کاربرد زیادي هاي لرزه استفاده از روشهاي غیرمستقیم بخصوص استفاده از شبکه

  .نشان داده شده است) 24- 4(لی استفاده از این روش در شکل روال ک. دارد
  

  
 

 

 

  
  
  
  
  
  

  
  هاي لرزه نگاريبی اثرات زلزله با استفاده از شبکهمکانیسم ارزیا): 24- 4(شکل 

  

ترتیب به منظور بهبود نظام مدیریت بحران کشور در بخشهاي برآورد خطر، واکنش اضطراري و ارتقاي  بدین
براي اینکار که با توجه به . آمادگی، توسعه سیستم برآورد خسارات و تلفات ناشی از زلزله ضروري خواهد بود

بایست اقدامات زیر در سطوح ملی تا  ، میاجرایی شودساله  3حداکثر است در یک بازه زمانی  اهمیت آن الزم
  :)6- 4(نمودار ( محلی به انجام رسند

دقیقه 10 چند دقیقه زلزله ساعت 10تا  5 یک ساعت   

 ارزیابی خسارات توزیع شدت شدت

 اطالعات واقعی خسارت توابع خسارت مدل زمین شناسی

 اصالح تخمین اولیه 

اولین تصمیمات مدیریت 
 بحران

تصمیمات اصالح شده 
 مدیریت بحران
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و ارتباط ) برحسب گستره و دقت مورد نظر(هاي شتابنگاري به تعداد کافی  اندازي شبکه نصب و راه - 
  ث استان و شهرستان؛برخط آن با سازمان مدیریت بحران کشور و ستادهاي حواد

این (هاي رویدادهاي قبلی در ایران  توسعه و تدقیق روابط مرگ و میر و خسارات برحسب زلزله - 
یابند و پس از تهیه قابل استفاده در کل  هاي قبلی توسعه می هاي موجود زلزله مطالعات براساس داده

 ؛)باشند کشور می
اي در  زیع جمعیت در سطوح محلی تا منطقهتوسعه بانکهاي اطالعاتی از وضعیت مستحدثات و تو - 

 ؛GISمحیط 
 افزارهاي تخمین خسارات و تلفات؛ توسعه نرم - 
توسعه سیستمهاي پشتیبان نرم افزارهاي تخمین خسارات براي برآورد نیازمندیهاي زمان بحران در  - 

 .سطوح محلی تا ملی
 

 اي اپتیکی و راداري و تصاویر ماهواره GISستفاده از توسعه روش برآورد آسیبهاي ناشی از زلزله در شهرها با ا - 2- 7- 2- 4

پذیري و ارزیابی صدمات ناشی از زلزله از اهمیـت   اي به منظور شناخت آسیب امروزه استفاده از فناوري ماهواره
تواند بعنوان یک ابزار در اختیار مدیران خطرپـذیري و   اي در مدیریت خطرپذیري و بحران برخوردار است و می ویژه
به منظور توسعه استفاده از این فناوري براي مـدیریت بحـران زلزلـه  الزم اسـت مبـانی      . ران در کشور قرار گیردبح

در منـاطق   "ارزیـابی تخریـب بعـد از زلزلـه    "و  "پذیري شناخت آسیب"اي براي  استفاده از پردازش تصاویر ماهواره
وتولیـد بردارهـاي    SARهـاي   تصـویر داده  ایجـاد الگـوریتم و سیسـتم پـردازش    . گـردد  شهري تحلیـل و اجرائـی   

هاي حاصـل شـده توسـط زلزلـه و در      کالیبراسیون برحسب بافت شهري بمنظور داشتن قابلیت آشکارسازي خرابی
رونـد انجـام ایـن    . باشـد  تخریب بر پایه سنجش از دور از اهداف دیگراین برنامه مـی /هاي تغییرات نهایت تولید نقشه

 :دباش برنامه به شرح زیر می
 گیـرد و از مـدلهاي   هاي اپتیکی از بافتهاي شهري انجام مـی  در مرحله اول پردازش روي تصویرهاي ماهواره - 

Fragility curve شود هاي احتمالی و مفروض استفاده می مرسوم و همچنین زلزله ساختمانهاي  . 
. باشـد  اپتیکـی مـی   و  SARترکیبـی /مرحله دوم ایجاد یک سیستم پردازش تصویر راداري با روزنه مصـنوعی  - 

 شود در اطالعاتی که از آرایش ساختمانهاي مناطق مفروض از عکسهاي با وضوح باالي اپتیکی استخراج می

GIS عکسهاي . گردند ذخیره میSAR شوند تـا در لحظـه خواسـته شـده      مربوط به قبل از زلزله پردازش می
جدیـدي بـه سیسـتم وارد     SARنانچه عکس پس از وقوع زلزله چ. سنجی باشند قابل پردازش تغییر و خرابی

همچنین روشهاي نوین تغییر سـنجی بـر   . دهد دیده را گزارش می شود، الگوریتم تغییرسنجی مناطق صدمه
هـایی از   نمونـه . گردد اي اپتیکی نیز بررسی و تغییرسنجی مربوطه انجام می مبناي پردازش عکسهاي ماهواره

انـد کـه    نشـان داده شـده  ) 26- 4(و ) 25- 4(ورد شهر بم در اشـکال  تحلیلهاي انجام شده در این رابطه در م
  .  باشد بیانگر یک مثال موفق در استفاده از تغییرسنجی راداري در راستاي این برنامه می
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هاي برداري بر اساس بافت و زاویه سمت منازل بمنظور  از شهر بم و تولید الیه  Quickbirdاي  تصویر ماهواره): 25- 4(شکل 

 (Mansouri, 2005)یجاد نقشه کالیبراسیون ا
 

  
 (Mansouri, 2005)کالیبره شده در شهر بم ) براساس اطالعات راداري(قشه اندیس تخریب ن ):26- 4(شکل 

  

 :)7- 4(نمودار ( اقداماتی که در راستاي اجراي این برنامه الزم است اجرا شوند عبارتند از
  شناسی؛  اي، مشاهدات زمینی و مدلهاي زلزله عات ماهوارهخطرپذیري شهري بر پایه اطال  ایجاد نقشه - 
 اي مناسب و پردازش آنها؛ گردآوري اطالعات ماهواره - 
 ؛SAR اي اپتیکی و  افزاري مناسب جهت پردازش تصاویر ماهواره ایجاد بانک نرم - 
 از ساختمانها در شهر تهران؛ GISایجاد بانک اطالعاتی  - 
 تصویر بالفاصله پس از وقوع زلزله؛  ایجاد سیستم سریع و آماده پردازش - 
اي  سازي و تخمین خرابی و خسارت از بافت شهري بالفاصله پس از اخـذ داده مـاهواره   توسعه قابلیت آشکار  - 

SAR مناسب پس از وقوع سانحه زلزله؛ 
 بندي مناطق شهري بر حسب نیاز جهت مدیران خطرپذیري و بحران؛ اولویت - 
  

 سیم و استفاده از مخابرات بی  GPS ،GISی مدیریت بحران با کمک توسعه سیستم عملیات - 3- 7- 2- 4

یکی از روشها و فناوریهاي جدید براي بهبود واکنش اضطراري و مدیریت بحران زلزله، استفاده از سیستمهاي 
باشد که قابلیت ارسال و دریافت اطالعات با  رسان می هوشمند عملیاتی براي ردیابی عوامل جستجوگر و کمک
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بدین منظور در این برنامه، ایجاد یک سیستم راهبري . باشند ت و اطمینان زیاد به مرکز مدیریت بحران را دارا سرع
باشد که اطالعات گوناگون زمینی رویداد را  مورد نظر می GISو ردیابی  GPSانفرادي و قابل حمل با کمک مکانیابی 

باید از نظر عملیاتی کارآ و ساده باشد که براي عموم این سیستم . بتواند به مرکز مدیریت بحران مخابره کند
بدین منظور الزم است، مرکز فرماندهی کلیه عوامل مجهز به این . نیروهاي امداد و نجات قابل استفاده باشد

مرکز فرماندهی . سازد شهري منطبق  GISهاي مختلف اطالعات  کند و روي الیه سیستمهاي انفرادي را ردیابی 
است قابلیت تماس مستقیم و قابل اتکا را با نیروها از طریق سیستم مخابراتی کارآمد دارا باشد و  همچنین الزم

  . دهند کاربران عملیاتی با کدهاي مناسب و از پیش تعیین شده اطالعات خواسته شده را گزارش 
ز رفع مشکالت آن بایست ابتدا بصورت پایلوت براي یکی از شهرها اجرا شود تا پس ا انجام این برنامه می

الزم به ذکر است که تاکید این طرح بر اجرائی نمودن . قابل استفاده در  کلیه شهرها و مناطق دیگر کشور نیز باشد
هاي  باشد، ولی نحوه استفاده جامع از اطالعات موجود، تکمیل و پاالیش و بروزرسانی داده چنین سیستمی می

اجزاي اصلی انجام این برنامه . باشد گیري نیز مورد توجه می م تصمیمگوریتلسازي ا آماري شهري و همچنین بهینه
  : اند به شکل مبسوط نشان داده شده) 8- 4(و در نمودار  باشد به شرح زیر می

هاي مخابراتی مطمئن و قابل اجرا در زمانهاي بحرانی و گزینش سیستم بهینه و  بررسی سیستم - 
  وت؛تعیین و طراحی شبکه مخابراتی در شهر پایل

قابل حمل و ارتباط آنها و برگزیدن بهینه ترکیب آنها و طراحی و  GISو  GPSهاي  بررسی سیستم - 
 اتصال سیستم به شبکه مخابراتی تخصیص یافته؛

هاي مختلف الکترونیکی پرسش و پاسخ  ایجاد الگوریتم مدیریت اطالعات شامل کدگذاري و تهیه فرم - 
 وضع موجود را براساس آن ارسال نمایند؛شات گزارو که عوامل امداد و نجات  اطالعات 

 افزاري مرتبط با سیستم مخابراتی؛ نرم/ افزاري ایجاد بسته سخت - 
 .ارائه پروتوتایپ - 

  :توان به اختصار بصورت زیر بیان نمود دستاوردهاي حاصل از انجام این برنامه را نیز می  
  تکمیل وبروزرسانی اطالعات مختلف آماري شهري؛/گردآوري •
 سازي و بسترسازي درزمینه توسعه علمی و فنی مربوطه؛ آماده •
 مورد لزوم؛ GISدستیابی به فنآوري روز مخابراتی، مکانیابی و  •
 قابلیت ارائه سیستم در وسعت مناسب براي شرایط واقعی بحران شهري؛ •
هـاي عملیـاتی   شامل کلیـه نیرو (ات مدیریت بحران تعیین و طبقه بندي عوامل اجرائی در زمان عملی •

 ).درطیف گسترده فعالیت
  

 و ایجاد مرکز هشدار سریع زلزله در سازمان مدیریت بحران کشورهاي پایش و هشدار سریع زلزله توسعه سیستم - 4- 7- 2- 4

همانطور که پیشتر ذکر شد، در سالهاي اخیر سیستمهاي هشدار سریع زلزله در برخی کشورهاي توسعه یافته 
رسانی به مردم  اطالعات حاصل از این سیستمها، بصورت خودکار براي اطالع اند و نظیر ژاپن گسترش زیادي داشته



   ارزیابی مدیریت بحران در سطح محلی و ارائه راهکارهاي اجرایی پروژه 
 

                                                                                     شناسی و مهندسی زلزله المللی زلزله پژوهشگاه بین      
 

320

و همچنین ) کانسن شین(السیر ژاپن  آهن سریع راهتوقف حرکت قطارها در شبکه هاي گاز،  و یا قطع شبکه
رت گرفته در ایران نیز مطالعات جامعی در این رابطه صو .دنگیر ي مورد استفاده قرار میدباش نیروهاي امدا آماده

اي مدیریت بالیاي طبیعی  در زمینه ایجاد مرکز منطقه) 1387(است که مهمترین آن مطالعات حسنی و توفیقی 
   .باشدآوریهاي اطالعات، ارتباطات و فضا در آسیا و اقیانوسیه می متکی بر فن

براي پایش و هشدار  بایست مورد توجه قرار گیرد ایجاد یکی مرکز ملی یکی از مواردي که در این برنامه می
در حال حاضر سازمانهاي مختلفی مسئولیت پایش زلزله در کشور را برعهده دارند که مهمترین آنها . زلزله است

شناسی و مهندسی زلزله و مرکز تحقیقات ساختمان و  زلزلهالمللی  بینپژوهشگاه  ،موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
حاصل از شبکه  يها د و دادهنکن موسسات بصورت مستقل عمل می هر یک از اینهم اکنون . باشند مسکن می
براي ایجاد شبکه هشدار بدین ترتیب و . گیرند بصورت جداگانه مورد تحلیل و استفاده قرار مینیز آنها مربوط به 

هاي  بحران کشور ایجاد شود که دسترسی برخط به کلیه داده تدر سازمان مدیری يسریع زلزله الزم است مرکز
هشدار  بتواند اقدامات الزم را برايالزم، افزارهاي تخصصی  اندازي نرم ین موسسات را داشته باشد و با طراحی و راها

چنین سیستمی البته نیاز به بستر مخابراتی مناسب براي زمان بحران . زلزله تهیه و آماده ارسال نمایدخطر به موقع 
  .قرار داده خواهد شدنیز دارد که در بخش بعد به تفصیل مورد بررسی 

این شبکه بصورت خودکار  يها ایست توانایی استفاده از دادهب زیرساختهاي موجود کشور نیز میدیگر از طرفی 
تنها در حد چند ده ثانیه زمان براي انجام زلزله با توجه به اینکه معموال از زمان هشدار تا وقوع . را داشته باشند

بایست خودکار باشد تا امکان انجام فعالیتهاي مورد نظر  تر عملیاتی اقدامات نیز میاقدامات الزم وجود دارد، لذا بس
افزارهاي  افزارها و نرم بایست سخت گاز می شرکتبعنوان نمونه . در این زمان قبل از رسیدن امواج زلزله فراهم شود

اي بزرگ، امکان  بر وقوع زلزلهرا در نقاط کلیدي شبکه نصب نماید تا به محض ارسال خودکار عالئم مبتنی  مالز
  .فراهم شودنیز شبکه جریان گاز در خودکار  عقط

نظیر آنچه که در  ؛تواند هشدار الزم را به مردم نیز اعالم نماید همچنین چنانچه این شبکه تکمیل گردد می
م در کشور رسانی به هنگا اطالع براي این منظور الزم است زیرساختهاي. شود ژاپن در حال حاضر انجام می

بینی شود و آموزشهاي الزم نیز به مردم در این رابطه ارائه گردد تا در صورت مهیا شدن سیستم و اعالم  پیش
  . ن دهندمردم بتوانند واکنش مناسب را نشاهشدار زلزله 

بایست توسط مرکز هشدار زلزله مستقر در سازمان  که قاعدتا می برنامهاز دیگر فعالیتهاي مرتبط با این 
توان به سفارش انجام تحقیقات الزم در رابطه با موضوع به دانشگاهها و مراکز  مدیریت بحران کشور انجام شود، می

پذیري  کشور و وضعیت آسیبساختی  زمین لرزهآوري بانکهاي اطالعاتی مربوط به ساختار روز ، تکمیل و بهتحقیقاتی
ي مورد ها نقاط مختلف کشور به منظور بهبود کیفیت دادهنگاري و شتابنگاري در  هاي لرزه و کمک به توسعه شبکه

همچنین ایجاد ساختار تعامل این مرکز با سایر دستگاهها و انجام مانورهاي . اشاره نمودنیاز در سیستم هشدار زلزله 
بایست  گردد که می الزم به منظور کنترل آمادگی مراکز حساس از دیگر اجزاي اجراي چنین طرحی محسوب می

  .به اختصار شرح داده شده است) 9- 4(اجزاي این برنامه نیز در نمودار  .ت مدون تنظیم و اجرا گرددبصور
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  ریزي براي توسعه نرم افزار تخمین سریع خسارات و تلفات زلزله برنامه): 6- 4(نمودار 

  
 

  سطوح محلی تا ملی در خسارات و تلفات ناشی از زلزلهسریع برآورد هاي  فراهم نمودن امکان توسعه سامانه -  اهداف
 واکنش اضطراري فرماندهی بهبود فرایند  - 

 شهرداریها و فرمانداریها و استاندارشرکتهاي مشاور و مراکز تحقیقاتی با پشتیبانی  -  نهاد اجرایی
 میلیون تومان براي تدوین طرح و توسعه نرم افزار تخصصی مربوطه 360 هزینه تقریبی 

اندازي است لیکن در   مانه برآورد سریع تلفات و خسارات ناشی از زلزله در شهر تهران در حال راهدر حال حاضر سا وضعیت موجود 
اي دراین رابطه وجود ندارد و در صورت وقوع زلزله در این شهرها از روشهاي سنتی  سایر شهرها هیچگونه سامانه

جر به تاخیر در عملیات جستجو و نجات تواند من میاین موضوع که  آوري اطالعات میدانی استفاده خواهد شد جمع
 .گردد

 ماه 24 طول دوره
پذیري مستحدثات و برآورد تلفات و خسارات ناشی  ارزیابی آسیبدر کشورهاي توسعه یافته و در معرض خطر زلزله،  توجیه فنی

ها امکان  امانهشود و این س خسارات و تلفات زلزله انجام میتخمین سریع هاي  سامانه با استفاده ازاز زلزله 
  .کنند گیري دقیقتر مسئوالن مدیریت بحران را فراهم می تصمیم

  مستحدثات و جمعیت بانکهاي اطالعاتی  -  ورودي پروژه
 پذیري و مرگ و میر توابع آسیب - 
 فزار خسارات و تلفاتنرم ا - 
 سنجی یا شتابنگاري  هاي شدت شبکه - 

   و خساراته برآورد سریع تلفات نساما -  خروجی  پروژه
و هاي شتابنگاري به تعداد کافی و ارتباط برخط آن با سازمان مدیریت بحران کشور  اندازي شبکه نصب و راه -  اجزاء پروژه

  ستادهاي حوادث استان و شهرستان
 GISاي در محیط  توسعه بانکهاي اطالعاتی از وضعیت مستحدثات و توزیع جمعیت در سطوح محلی تا منطقه - 
 افزارهاي تخمین خسارات و تلفات بر حسب شرایط بومی نرمتوسعه توابع و اصالح و  - 
افزارهاي تخمین خسارات براي برآورد نیازمندیهاي زمان بحران در سطوح محلی تا  توسعه سیستمهاي پشتیبان نرم - 

 ملی
مهور، کارگروههاي تخصصی مرتبط در ، معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي رییس جسازمان مدیریت بحران کشور نظارت و ارزیابی

 طرح جامع امداد و نجات
 .باشد ها و نگهداري شبکه می استمرار پروژه منوط به بروزآوري داده استمرار پروژه

شش ماه   زمان/ اجزا  جدول زمان بندي طرح
  اول

شش ماه 
  دوم

شش ماه 
  سوم

شش ماه 
  چهارم

کافی و ارتباط برخط هاي شتابنگاري به تعداد  اندازي شبکه نصب و راه
  و ستادهاي حوادث آن با سازمان مدیریت بحران کشور 

        

توسعه بانکهاي اطالعاتی از وضعیت مستحدثات و توزیع جمعیت در 
   GISاي در محیط  سطوح محلی تا منطقه

        

افزارهاي تخمین خسارات و تلفات بر حسب  نرماصالح و توسعه توابع و 
   شرایط بومی

        

افزارهاي تخمین خسارات براي برآورد  عه سیستمهاي پشتیبان نرمتوس
  نیازمندیهاي زمان بحران در سطوح محلی تا ملی
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 اي اپتیکی و راداري و تصاویر ماهواره GISتوسعه روش برآورد آسیبهاي ناشی از زلزله با استفاده از ): 7- 4(نمودار 

  اي هاي ماهواره ابی وضعیت تخریب بعد از رخداد زلزله با استفاده از دادهپذیري و ارزی توسعه روش شناخت آسیب -  اهداف
وتولید بردارهاي کالیبراسیون برحسب بافت شهري بمنظور  SARهاي  ایجاد الگوریتم و سیستم پردازش تصویر داده - 

  هاي حاصل شده توسط زلزله  داشتن قابلیت آشکارسازي خرابی
 تخریب بر پایه سنجش از دور/ي تغییراتها تولید نقشهسازي براي  ظرفیت - 

 مراکز تحقیقاتیو  شرکتهاي مشاور نهاد اجرایی
 میلیون تومان  240 هزینه تقریبی 

اي اپتیکی و راداري بصورت محدود در برخی مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی براي مباحث  در حال حاضر تصاویر ماهواره وضعیت موجود 
البته استفاده . شوند که مهمترین نتایج آن در ارزیابی اثرات زلزله بم آشکار گردید گرفته می مرتبط با مدیریت بحران بکار

 .از این اطالعات در حال حاضر بیشتر جنبه تحقیقاتی دارد و هنوز بصورت موثر وارد مباحث اجرایی نشده است
 ماه 18 طول دوره
یریت بحران در کشورهاي توسعه یافته در دهه اخیر گسترش زیادي داشته اي در مد استفاده از فناوریهاي نوین ماهواره توجیه فنی

در ایران نیز از نظر علمی . شود است و در حال حاضر از این فناوري در برآورد ریسک و مدیریت بحران استفاده زیادي می
ورد توجه قرار گرفته مطالعات زیادي همپاي کشورهاي پیشرفته صورت گرفته است، لیکن در اجرا این مطالعات کمتر م

 . است
  اي عکسهاي هوایی و ماهواره وطالعات ا -  ورودي پروژه

 GISنمونه بانکهاي اطالعاتی در محیط  - 
  شناسی  اي، مشاهدات زمینی و مدلهاي زلزله خطرپذیري شهري بر پایه اطالعات ماهواره  ایجاد نقشهالگوریتم  -  خروجی  پروژه

 دیدگی ناشی از زلزله اي اپتیکی و راداري براي برآورد آسیب ر ماهوارهالگوریتم استفاده از تصاوی - 
  اي منطقه - اي اپتیکی از بافتهاي شهري بررسی روشهاي پردازش تصاویر ماهواره -  اجزاء پروژه

  و اپتیکی SARترکیبی / ایجاد سیستم پردازش تصویر راداري با روزنه مصنوعی  - 
  ه اطالعات فوق و با استفاده از بانکهاي اطالعاتی شهري بصورت پایلوتایجاد نقشه خطرپذیري شهري برپای - 
  توسعه سیستم سریع و آماده پردازش تصویر بالفاصله بعد از وقوع زلزله بصورت پایلوت - 
بندي مناطق از  اي و نحوه اولویت منطقه –ایجاد قابلیت آشکارسازي و تخمین خرابی و خسارات از بافتهاي شهري  - 

  دیریت واکنش اضطراريدیدگاه م
 شناسی، سازمان جغرافیایی ارتش برداري، سازمان زمین ، سازمان نقشهسازمان مدیریت بحران کشور نظارت و ارزیابی
بینی پرسنل مجرب براي انجام تحلیلهاي  اي بصورت آنالین قبل و بعد از زلزله و پیش امکان دسترسی به اطالعات ماهواره استمرار پروژه

 .باشند مهمترین عوامل استمرار پروژه میالزم از 
جدول زمان بندي 

  طرح
  شش ماه سوم  شش ماه دوم  شش ماه اول  زمان/ اجزا

 - اي اپتیکی از بافتهاي شهري بررسی روشهاي پردازش تصاویر ماهواره
  اي منطقه

      

        و اپتیکی SARایجاد سیستم پردازش تصویر راداري با روزنه ترکیبی 
خطرپذیري شهري برپایه اطالعات فوق و با استفاده از  ایجاد نقشه

  بانکهاي اطالعاتی شهري بصورت پایلوت
      

ایجاد نقشه خطرپذیري شهري برپایه اطالعات فوق و با استفاده از 
  بانکهاي اطالعاتی شهري بصورت پایلوت

      

ایجاد قابلیت آشکارسازي و تخمین خرابی و خسارات از بافتهاي شهري 
  اي طقهمن –
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 سیم و استفاده از مخابرات بی  GPS ،GISوسعه سیستم عملیاتی مدیریت بحران با کمک ت): 8- 4(نمودار 

  
  

ها و ارسال آن  براي استفاده در زمان بحران جهت برداشت داده Mobile-GISایجاد و راه اندازي یک سیستم مبتنی بر  -  اهداف
  کنش اضطراريگیري و فرماندهی مدیریت وا به مراکز تصمیم

 مراکز تحقیقاتی، شرکتهاي مشاور ذیصالح نهاد اجرایی
 میلیون تومان 180 هزینه تقریبی 

گیرند و این  در حال حاضر سیستمهاي پیشرفته جستجو و نجات کمتر مورد استفاده مراکز مرتبط با این موضوع قرار می وضعیت موجود 
ي گذشته نیز اختالالت زیادي در این عملیات سنتی ا دادهاي لرزهدر روی. شود عملیات اغلب بصورت سنتی انجام می

 .مشاهده شده است که باعث افزایش تلفات و مصدومیتهاي ناشی از زلزله گردید
 ماه 18 طول دوره 
طالعات رسان که قابلیت ارسال و دریافت ا استفاده از سیستمهاي هوشمند عملیاتی براي ردیابی عوامل جستجوگر و کمک توجیه فنی

با سرعت و اطمینان زیاد به مرکز مدیریت بحران را داشته باشند یکی از روشها و فناوریهاي جدید براي بهبود واکنش 
توان فرایند عملیات واکنش اضطراري را سرعت  د که با توسعه آن در کشور میباش می اضطراري و مدیریت بحران زلزله

 .بخشید و قابل اعتماد نمود
  سیستمهاي مخابراتی قابل اطمینان در زمان زلزله -  ورودي پروژه

  نرم افزارهاي تخصصی  - 
  Mobile-GISبانکهاي اطالعاتی و تجهیزات  - 

  شرایط واقعی بحران براي  GISفنآوري روز مخابراتی، مکانیابی و بسترسازي درزمینه استفاده از سازي و  آماده -  خروجی  پروژه
  بط در انجام وظایف در شرایط بحرانارتقاي آمادگی دستگاههاي مرت - 

  مرور ادبیات فنی در مورد موضوع و طراحی ساختار و معماري سیستم -  اجزاء پروژه
  ها طراحی و پیاده سازي پایگاه داده مکانی مرکزي براي مدیریت یکپارچه داده - 
  یت عملیات براي تبادل اطالعاتاده بین کاربران زمینی و واحد مدیرفمطالعه و انتخاب سیستم مخابراتی قابل است - 
  GISدر محیط  ي الزمتوسعه و ایجاد نرم افزارها - 
 ها و اطالعات بصورت سیستماتیک توسعه سیستم جهت گردآوري و بروزرسانی داده - 

 ، هالل احمر جمهوري اسالمی ایران، ستاد کل نیروهاي مسلحسازمان مدیریت بحران کشور نظارت و ارزیابی
استمرار پروژه منوط به استفاده از بانکهاي اطالعاتی بروز شده و آموزش نیروهاي شاغل در امر جستجو و نجات و نیز ایجاد  استمرار پروژه

 .باشد بستر مخابراتی قابل اطمینان در زمان زلزله می
  ومشش ماهه س  شش ماهه دوم  شش  ماهه اول  زمان/ اجزا  جدول زمان بندي طرح

موضوع و طراحی ساختار و معماري  مرور ادبیات فنی در مورد
  سیستم

      

سازي پایگاه داده مکانی مرکزي براي مدیریت  طراحی و پیاده
  ها یکپارچه داده

      

مطالعه و انتخاب سیستم مخابراتی قابل استفاده بین کاربران 
  زمینی و واحد مدیریت عملیات براي تبادل اطالعات

      

        GISدر محیط  توسعه و ایجاد نرم افزارهاي الزم

ها و اطالعات  توسعه سیستم جهت گردآوري و بروزرسانی داده
  بصورت سیستماتیک
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 توسعه سیستمهاي پایش و هشدار سریع و ایجاد مرکز هشدار سریع زلزله در سازمان مدیریت بحران کشور): 9- 4(نمودار 

  ن کشور مرکز هشدار سریع زلزله در سازمان مدیریت بحراایجاد  -  اهداف
  مسئوالن ذیربط مردم و تهیه و ارسال اطالعات الزم از وقوع زلزله به  - 
  فراهم شدن امکان انجام اقدامات خودکار براي کاهش خسارات و تلفات زلزله - 

 مراکز تحقیقاتی، شرکتهاي مشاور ذیصالح نهاد اجرایی
میلیون  240و ایجاد بستر مخابراتی با سازمانهاي متولی پایش زلزله، اندازي مرکز  راهتجهیز و براي  میلیون تومان 360 هزینه تقریبی 

 اداره مرکز بصورت ساالنهآموزش و  ، بودجه مورد نیاز برايدار سریع در سطح ملیهشافزار  تومان براي توسعه نرم
نگاري  هاي موجود لرزه گیرند و شبکه مورد استفاده قرار نمیچندان هشدار سریع زلزله در ایران در حال حاضر سیستمهاي  وضعیت موجود 

همچنین زیرساختهاي الزم در مراکز مدیریت بحران کشور براي توسعه . کنند و یا شتابنگاري بصورت منفرد فعالیت می
 .این سیستمها و اتصال آنها به مراکز مهم وجود ندارد

 ماه 24 طول دوره 
ر در کشورهاي پیشرفته نظیر ژاپن به منظور حفظ جان شهروندان و کاهش سیستمهاي هشدار سریع زلزله در سالهاي اخی توجیه فنی

رسانی به مردم و دستگاهها در  با استفاده از این سیستمها امکان اطالع. اند خسارات ناشی از زلزله گسترش زیادي داشته
 .اهش اثرات زلزله به عمل آوردکی را براي مهم توان اقدامات شود و در نتیجه می چند ثانیه قبل از وقوع زلزله فراهم می

  مرکز هشدار سریع زلزله و نیروهاي متخصص  -  ورودي پروژه
  بانکهاي اطالعاتینگاري و شتابنگاري،  هاي برخط لرزه ، شبکهنرم افزارهاي تخصصی - 
 سیستمهاي مخابراتی قابل اعتماد - 

  سامانه هشدار زلزله -  خروجی  پروژه
  اقدامات الزم در صورت اعالم هشدار بصورت خودکارجام براي انهاي مرتبط دستگاهمردم و رتقاي آمادگی ا - 

  موضوع و طراحی سیستمدر رابطه با تجارب داخلی و خارجی مرور  -  اجزاء پروژه
  نگاري و شتابنگاري کشور با بستر مخابراتی قابل اعتماد هاي لرزه و اتصال به شبکههشدار سریع زلزله ایجاد مرکز  - 
  الذکر  هاي فوق هاي شبکه دادهتفاده از سافزار هشدار سریع زلزله با ا توسعه نرمطراحی و  - 
  رسانی به مردم در خصوص خطر زلزله طراحی نحوه ارتباط با دستگاهها و اطالع - 
 هاي آموزشی الزم و برگزاري مانورهاي تخصصی و مردمی  تدوین برنامه - 

شناسی و مهندسی زلزله، مرکز تحقیقات  المللی زلزله موسسه ژئوفیزیک، پژوهشگاه بین، سازمان مدیریت بحران کشور نظارت و ارزیابی
 ساختمان و مسکن

 باشد میمردم و دستگاههاي مرتبط و آموزش  برقراري ارتباط برخط با سازمانهاي ذیربطاستمرار پروژه منوط به  استمرار پروژه
  چهارمماه  6  ومسماه  6  ومماه د 6  اول ماه  6  زمان/ اجزا  جدول زمان بندي طرح

          مرور تجارب داخلی و خارجی در رابطه با موضوع و طراحی سیستم

نگاري و  هاي لرزه ایجاد مرکز هشدار سریع زلزله و اتصال به شبکه
  شتابنگاري کشور با بستر مخابراتی قابل اعتماد

        

هاي  دادهافزار هشدار سریع زلزله با استفاده از  طراحی و توسعه نرم
  الذکر هاي فوق شبکه

        

رسانی به مردم در خصوص  طراحی نحوه ارتباط با دستگاهها و اطالع
  خطر زلزله

        

هاي آموزشی الزم و برگزاري مانورهاي تخصصی و  تدوین برنامه
  مردمی
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  المللی براي تدوین طرح مقابله با اثرات زلزلهتجارب بین  گیري ازه بهر -3- 4
باشد که مهمترین آنها عبارتند از طرح ایجاد مرکز  طرح مقابله اضطراري با اثرات زلزله داراي ابعاد مختلفی می

ش اضطراري، طرح ارتباطات اضطراري، طرح جستجو و نجات، طرح بهداشت و درمان و فرماندهی مدیریت واکن
  .گیرند در قسمتهاي زیر این موضوعات مورد بررسی قرار می. دیدگان در زمان بحران طرح تامین نیازمندیهاي آسیب

  

  مراکز فرماندهی عملیات واکنش اضطراري  - 1- 3- 4
که به سبب نبود مراکز فرماندهی واحد با حضور کلیه  هاي گذشته کشور دیده شد در بررسی زلزله

اندرکاران مدیریت واکنش اضطراري، مشکالت زیادي در هماهنگی امور و انجام عملیات واکنش اضطراري  دست
لذا ایجاد چنین مراکزي که اصطالحا بعنوان مراکز فرماندهی عملیات واکنش اضطراري یا اتاق بحران . ایجاد شد
بایست که در آن نمایندگان  د، بعنوان یکی از زیرساختهاي اصلی مدیریت بحران ضروري است و میشون نامیده می

تمامی سازمانهاي مرتبط با واکنش اضطراري حضور داشته باشند تا امکان انجام اقدامات هماهنگ و یکپارچه در 
جی در این رابطه، راهبردها و در این بخش ضمن بررسی تجارب موجود داخلی و خار. شود محل وقوع سانحه فراهم 

  .راهکارهاي الزم براي توسعه چنین مراکزي در کشور ارائه خواهد شد
  
 مروري بر مراکز فرماندهی عملیات واکنش اضطراري در برخی کشورها - 1- 1- 3- 4

اتاقهاي بحران یا مراکز فرماندهی عملیات واکنش اضطراري در دهه اخیر در بسیاري از کشورهاي توسعه 
در این بخش توضیحات مختصري در مورد این مراکز در برخی کشورها . اند ه یا در حال توسعه، تاسیس شدهیافت

  .ارائه خواهد شد
، اهمیت مدیریت )کوبه 1995(آواجی  - در کشور ژاپن و بخصوص بعد از رخداد زلزله بزرگ هانشین :ژاپن - الف

مسئوالن قرار گرفت و لزوم توسعه مراکز مدیریت یکپارچه اقدامات واکنش اضطراري بیش از پیش مورد توجه 
. بحران و واکنش اضطراري در سطوح مختلف با جدیت بیشتري در دستور کار مقامات محلی تا ملی قرار داده شد

در شهر کوبه با هدف بهبود مدیریت هماهنگ  2000بعنوان مثال مرکز مدیریت بحران استان هیوگو در سال 
همچنین مرکز مدیریت بحران ژاپن در سطح ملی ). الف - 27- 4شکل (ي تاسیس گردید فعالیتهاي واکنش اضطرار

هر دو مرکز . اي در آن نصب و راه اندازي گردید نیز بعد از این زلزله در شهر توکیو توسعه یافت و تجهیزات پیشرفته
  :و نیز مراکز مشابه در ژاپن از ویژگیهاي زیر برخوردارند

 ی و ایمنی در برابر خطر زلزله؛مکان مناسب از نظر دسترس - 
  اي و محلی مرتبط با مدیریت واکنش اضطراري؛ ارتباط با مراکز و سازمانهاي منطقه - 
افزاري مدیریت بحران پایدار در برابر زلزله همراه با بانکهاي  افزاري و سخت هاي نرم برخورداري از شبکه - 

 اطالعات الزم از وضعیت مستحدثات و جمعیت؛
هاي شهري هیچگونه  آب و ارتباطات اضطراري بطوریکه حتی در صورت قطع شبکه بینی برق، پیش - 

 ساعت ایجاد نشود؛ 72اختاللی در عملکرد آنها به مدت 
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 روز؛ 3سازي نیازمندیها براي عملکرد مستقل به مدت حداقل  ذخیره - 
ستقرار نیروهاي ساعته نیروهاي مرتبط با مدیریت بحران بصورت شیفتی در مرکز و همچنین ا 24استقرار  - 

  .مرتبط در فواصلی نزدیک به محل کار

  
  )ب(              )الف(

  کوبه:  توکیو؛ ب  :نمونه هایی از مراکز مدیریت واکنش اضطراري ژاپن؛ الف): 27- 4(شکل 
  

  :افزاري مستقر در این مراکز نیز عبارتند از افزاري و سخت مهمترین تجهیزات نرم
 دارند؛ها را به مرکز ارسال مینهاي پایش سطح شهر که از طریق خطوط ارتباطی قابل اطمینان دادهدوربی - 
 اي؛ هاي خبري تلویزیونی و ماهواره شبکه ارتباطی و مخابراتی ویژه بحران همراه با شبکه - 
 (Phoenix)بعنوان مثال در شهر کوبه نرم افزار فونیکس . افزارهاي تخصصی بانکهاي اطالعاتی و نرم - 

افزار ردي  و در شهر یوکوهاما نیز نرم) 28- 4 شکل(درخصوص مدیریت یکپارچه بحران طراحی شده است 
(READY) ها، اطالعات  آوري و تحلیل دائم داده افزارها با جمع این نرم. در این رابطه توسعه یافته است

ان در صورت نیاز بتوانند با نمایند تا مدیران بحر مرتبط با وضعیت بحران را بصورت پیوسته تهیه می
 .ها استفاده نماید سهولت از این داده

  
  (Phoenix, 2004)نمودار اجزاي مختلف سامانه فونیکس در شهر کوبه ): 28- 4(شکل 
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مراکز . در کشور ترکیه مراکز فرماندهی مدیریت واکنش اضطراري در سطوح مختلفی وجود دارند :ترکیه - ب
شوند که وابسته به دولت مرکزي بوده و  شناخته می (AYM)اي تحت عنوان آیم  همدیریت بحران در سطوح منطق

  :(Kuzucuoglu, 2006)وظایف اصلی زیر را برعهده دارند 
 مدیریت عملیات دفاع غیرعامل؛ - 
 دیدگان از سوانح؛ تامین بهداشت و امنیت آسیب - 
 تر از شهر باشد؛هدایت و هماهنگی مدیریت واکنش اضطراري در شرایطی که سطح بحران فرا - 
 .آموزش و ترویج فرهنگ ایمنی در برابر سوانح - 

توان به مرکز مدیریت بحران  بعنوان مثال می. اند در برخی شهرهاي ترکیه نیز چنین مراکزي توسعه داده شده
  ). 29- 4 شکل(اشاره نمود  (AKOM)شهر استانبول تحت عنوان آکوم 

  

  
  )آکوم( مرکز مدیریت سوانح استانبول): 29- 4(شکل 

  

ازمیت ایجاد شد و وظایف زیر را برعهده  1999این مرکز که وابسته به شهرداري استانبول است بعد از زلزله 
  :دارد

سازماندهی و هماهنگی فعالیتهاي مراکز و دپارتمانهاي مرتبط با مدیریت ریسک و بحران در استانبول به  - 
 منظور به حداقل رساندن اثرات سوانح؛

فعالیت سازمانهاي مسئول در بخشهاي مختلف مدیریت واکنش اضطراري به دستور نظارت و کنترل  - 
 شهردار استانبول و فرماندار استان؛

سازماندهی عملیات تیمهاي جستجو و نجات ، آموزش، و تامین تجهیزات و نگهداري آنها به نحوي که  - 
 براي پاسخ اضطراري آماده باشند؛

  ضطراري؛ریزي ارتباطات و حمل و نقل ابرنامه - 
 سازي گزارشات در مورد فعالیتها؛  پیگیري و آماده - 
  .توانند در استانبول ایجاد خطر نمایند پایش سوانحی که می - 
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در حال حاضر ارتباط سازمانی مناسبی بین آکوم و آیم وجود دارد و نمایندگان دو طرف بصورت منظم با 
  .کنندریزي می هر یک هماهنگ و برنامه یکدیگر در تعامل بوده و اقدامات الزم را در حوزه مسئولیت

آکوم عالوه بر اینکه مجهز به سیستمهاي پایش سوانح است، از نرم افزارهاي پیشرفته نیز براي مدیریت بحران 
این نرم افزار توسط دانشگاه ایلینویز . اشاره نمود Hazturkتوان به نرم افزار  باشد که بعنوان مثال می برخوردار می
توان آنرا  مکاري دانشگاه فنی استانبول و با حمایت مالی شهرداري استانبول توسعه داده شده است و میآمریکا با ه

این برنامه قابل استفاده . باشند، دانست می FEMAکه متعلق به  MAEVIZیا  HAZUSویرایش ترکی نرم افزار 
  .را ارائه نماید زلزلهفات ناشی از یک تواند برآوردي از خسارات و تل می قبل، حین و بعد از وقوع زلزله است و

در گذشته انجام عملیات واکنش اضطراري در هنگام وقوع سوانح در هندوستان بعهده اداره  :هندوستان - ج
نشانی شهرهاي این کشور بود، اما با توجه به مشکالتی که در انجام و هماهنگی عملیات توسط این  پلیس و آتش

اد، ایده تشکیل مرکز فرماندهی واکنش اضطراري در هند شکل گرفت که در آن سازمانها در سوانح بزرگ رخ د
در حال حاضر، در هندوستان هدایت . تعداد بیشتري از سازمانها و مراکز مرتبط با مدیریت بحران عضویت دارند

ر داخله هند گیرد که در وزارت امو انجام می) یا اتاق عملیات اضطراري(عملیات واکنش اضطراري در اتاق کنترل 
ساعته در هفت روز هفته، جهت کمک به انجام وظایف کمیسیونر امداد مرکزي فعال  24مستقر است و بصورت 

نشانی، وزارت امور داخله،  در این اتاق کنترل، نمایندگان سازمان دفاع غیرعامل، پلیس، آتش .(NDMA, 2007)است 
  :فعالیتهاي اصلی اتاق کنترل عبارتند از. ارندشرکت راه آهن، و ارتش و برخی نهادهاي دیگر عضویت د

 پایش، جمع آوري و ارسال اطالعات مرتبط با سوانح طبیعی؛ - 
 پایش و هدایت عملیات نجات و امداد؛ - 
 . هماهنگی ارگانها براي اقدامات یکپارچه در زمان وقوع بحران - 

لتی در مناطق بحران زده داشته و در هاي ایابه منظور انجام اقدامات فوق اتاق کنترل ارتباط نزدیکی با دولت
ها و سازمانهاي مرکزي مرتبط با مدیریت بحران، کلیه اقدامات انجام شده و مورد نیاز را  تعامل با وزارتخانه

  . رساند ریزي و به اطالع مسئولین مربوطه در سطوح محلی می برنامه
اضطراري بوده و بالفاصله بعد از وقوع  اتاقهاي کنترل در سطوح ایالتی و ملی مجهز به سیستمهاي مخابرات

همچنین . دیده بصورت مستقیم در تماس باشند توانند با قسمتهاي آسیب زلزله یا هر گونه سوانح دیگري می
اندازي شده است  بینی و راه در این مراکز توسط وزارت ارتباطات هندوستان پیش (Hot Lines)خطوط داغ مخابراتی 

مرکز و سازمان مرتبط با مدیریت واکنش اضطراري در صورت وقوع  50ري با بیش از تا امکان تماسهاي اضطرا
  .سانحه فراهم شود

اند تا  نکته جالب اینکه اتاقهاي کنترل در برخی از ایالتهاي هندوستان با مشارکت بانک جهانی تاسیس شده
برآوردهاي . اضطراري فراهم شودتوانمندي الزم در سطوح محلی تا ایالتی براي انجام اقدامات هماهنگ واکنش 

میلیون دالر آمریکا بوده است که شامل  1/1انجام شده براي ساخت هر اتاق بحران نیز در هندوستان معادل 
  .باشد ساخت ساختمان و تجهیزات مورد نیاز براي عملکرد صحیح آن می
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مستقر   (Office of Emergency Services)در کشور آمریکا اتاق بحران در دفاتر خدمات اضطراري  :آمریکا - د
این اتاقها مجهز به سیستمهاي پیشرفته مخابراتی و ارتباطی بوده و با مراکز پایش سوانح در تماس پیوسته . است
چنین اتاقهایی در تمامی ایالتهاي مختلف آمریکا و حتی اغلب شهرهاي این کشور وجود دارند و مسائل . باشند می

توان به مرکز  بعنوان نمونه می. کنند طراري را بصورت پیوسته پایش و مدیریت میمرتبط با مدیریت واکنش اض
 (PEMA)واقع در آژانس مدیریت شرایط اضطراري پنسیلوانیا  (Emergency Operation Center)عملیات اضطراري 

مرتبط با واکنش در این ایالت اتاق بحران مسئول هماهنگی و هدایت سازمانهاي متولی انجام امور . اشاره نمود
این مرکز همچنین پشتیبانی از مراکز عملیات . باشد اضطراري، تخلیه و اسکان فوري، و مواردي از این قبیل می

. اضطراري در سطح شهرها و دولتهاي محلی در زمان وقوع سوانح طبیعی یا انسان ساخت را برعهده دارد
نظیر ارزیابی خسارات، وضعیت (در صحنه حادثه  منظور این مرکز اطالعات مورد نیاز نیروهاي فعال بدین

را با سازمانهاي ذیربط به ) هاي مربوط به منابع موجود، وضعیت تخلیه، و سایر موارد مرتبط پاسخگویی، داده
نحوه اندرکنش مرکز عملیات اضطراري بحران پنسیلوانیا با سایر مراکز و نهادهاي ) 30- 4(شکل  .گذارد اشتراك می

نیز نمایی از یکی از مراکز عملیات اضطراري نشان داده ) 31- 4(در شکل . دهد ایالت را نشان می مرتبط در سطح
  .شده است

  
  نحوه تعامل مرکز عملیات اضطراري پنسیلوانیا با نهادهاي ذیربط ): 30- 4(شکل 

  
  

  
  
  
  

  
  نمایی از یکی از مراکز عملیات اضطراري): 31- 4(شکل 
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 لیمروري بر تجارب داخ - 2- 1- 3- 4

در حال حاضر در کشور ایران اتاق فرماندهی مدیریت واکنش اضطراري به معناي کالسیک آن و با امکانات و 
البته وزارت کشور و سازمان مدیریت . اي وجود ندارد زیرساختهاي مربوطه، بجز در شهر تهران در هیچ منطقه

تلف در دستور کار قرار داده است و به نظر هایی را براي توسعه و ساخت چنین مراکزي در نقاط مخ بحران برنامه
  . اندرکاران مدیریت بحران کشور تا حدودي آشکار شده است رسد که اهمیت این مراکز براي دست می

در ستاد مدیریت بحران این کالنشهر واقع در  1383اما در شهر تهران اتاق فرماندهی مدیریت بحران در سال 
اي و مخابراتی الزم براي  در ابتدا این مرکز فاقد امکانات رایانه. اسیس شدسازمان پیشگیري و مدیریت بحران ت

هم اکنون نیز ساختمان . اندازي شد مدیریت عملیات بود، لیکن به تدریج امکانات الزم در این مرکز نصب و راه
لزله محسوب ترین بناهاي شهر تهران در برابر ز جدیدي براي این منظور در دست ساخت است که یکی از مقاوم

  . دهد نمایی از مرکز مدیریت عملیات اضطراري شهر تهران را نشان می) 32- 4(شکل . گردد می
  

  
  مان پیشگیري و مدیریت بحران شهر تهرانزمرکز مدیریت عملیات اضطراري سا): 32- 4(شکل 

  
و  MPLSتی ، سیستمهاي مخابرا)کنترل ترافیک(در حال حاضر این مرکز مجهز به دوربینهاي پایش شهر 

افزارهاي تخصصی نظیر سیستم برآورد سریع خسارات و تلفات،  اي، نرم خطوط ارتباطی زمینی و ماهواره
و سایر سیستمهاي مورد نیاز براي پایش و ) نگاري، شتابنگاري و هواشناسی نظیر شبکه لرزه(سیستمهاي پایش 

  .باشد مدیریت عملیات واکنش اضطراري می
  
 ت کنونی کشور در زمینه مراکز مدیریت واکنش اضطراري با برخی کشورهامقایسه وضعی - 3- 1- 3- 4

اي را بین وضعیت کشورهاي مختلف با ایران در زمینه مراکز مدیریت واکنش اضطراري  مقایسه) 8- 4(جدول 
شود کشور ایران در مقایسه با اغلب کشورهاي پیشرفته و  همانطور که در این جدول دیده می. دهد را نشان می

تی بسیاري از کشورهاي هم ردیف خود در سطح منطقه، از این بعد در سطح غیرقابل قبولی قرار دارد که این امر ح
البته در این زمینه استفاده از تجارب . دهد لزوم تسریع در توسعه مراکز مدیریت واکنش اضطراري را نشان می

ینه بودجه براي توسعه این مراکز نماید تا امکان تواند کمک شایانی در صرف به کشورهاي منطقه و توسعه یافته می
  .توسعه مراکز فرماندهی عملیات واکنش اضطراري با کمترین هزینه و بهترین کارآیی فراهم شود
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  مقایسه وضعیت  ایران با برخی کشورها در زمینه مراکز مدیریت واکنش اضطراري): 8- 4(جدول 

مراکز مدیریت واکنش   نام کشور
  اضطراري

خابراتی شبکه م
  اضطراري ایمن

شبکه هاي 
  پایش سوانح

برنامه اجرایی 
  اتاق بحران

  √  √  √  √  ژاپن
  در استانبول  در استانبول  √  √  ترکیه

  √  √  √  √  هندوستان
  √  √  √  √  آمریکا
  فقط تهران  فقط تهران  نسبتا ایمن در تهران  فقط تهران  ایران

 

  
  واکنش اضطراريراهبردهاي توسعه مراکز فرماندهی عملیات  -4- 1- 3- 4

واکنش اضطراري، توسعه مراکز مدیریت واکنش اضطراري  براساس توضیحات فوق و به منظور بهبود عملیات
گذاریهاي این بخش مورد توجه  راهبردهاي زیر الزم است در سیاستبدین منظور . رسد ضروري به نظر می
  :مسئوالن قرار گیرد

ر سطوح ملی، استانی و حتی محلی مجهز به احداث مراکز مدیریت عملیات واکنش اضطراري د •
 امکانات و نیازمندیهاي زمان بحران؛

توانمندسازي مراکز مدیریت عملیات واکنش اضطراري با استفاده از فناوریهاي جدید پایش سوانح و  •
 هاي مدیریت عملیات اضطراري؛ برنامه

و بهره برداري بهینه از این مراکز  نیازها، زیرساختها و نیازمندیهاي الزم براي راه اندازي تامین پیش •
 .در سطوح مختلف

  

  اضطراريهاي الزم براي توسعه مراکز فرماندهی واکنش  برنامه - 5- 1- 3- 4
  تهیه و تدوین استانداردها و معیارهاي توسعه مراکز فرماندهی واکنش اضطراري در ابعاد سخت افزاري و نرم افزاري - الف

ندهی واکنش اضطراري نیاز به استانداردها و معیارهایی دارد که در آن کلیه برداري از مراکز فرما ساخت و بهره
بایست مورد توجه  برخی از مواردي که در این رابطه می. هاي مرتبط با کارآمدي این مراکز مورد توجه باشد مولفه

  :قرار گیرند عبارتند از
ی و سایر سوانح طبیعی یا شناخت مکانیابی مناسب ساختمان مرکز به نحوي که از مخاطرات زمین - 

 بشرساخت در امان باشد و دسترسی به آن به سهولت میسر باشد؛
  دارا بودن ساختمانی مستحکم در برابر حداکثر زلزله باور کردنی در سطح منطقه؛ - 
پذیر و چند مسیره براي اطمینان از تامین منابع آب، برق، و مخابرات در  اتصال شریانهاي حیاتی انعطاف - 

 اد سوانح؛زمان رخد
اي براي حالتی که شریانهاي  بینی منابع اضطراري آب، ژنراتورهاي برق، خطوط مخابراتی ماهواره پیش - 

 حیاتی موجود در اثر زلزله آسیب ببینند؛
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 پیش بینی نیازهاي تخصصی مراکز به پرسنل متخصص؛ - 
 بینی نیازهاي افراد حاضر در مرکز بعد از بحران به مدت حداقل سه روز؛ پیش - 
  .در مرکز مدیریت عملیات اضطراري... هاي پایش، اطالع رسانی، ارتباطات و  بینی شبکه شپی - 

بایست در یک برنامه مناسب  اي دارد که می بدیهی است که هر یک از موارد فوق نیاز به استانداردهاي ویژه
  .است بصورت خالصه اجزاي این برنامه نشان داده شده) 10- 4(در نمودار  .تهیه و تدوین شوند

  
  اتاق فرماندهی واکنش اضطراري در خصوص نحوه فعالیت تهیه برنامه عملیاتی  - ب

بایست با استفاده  شرح وظایف اتاق فرماندهی عملیات واکنش اضطراري در قبل، حین و بعد از وقوع زلزله می
در این . اده شده استنشان د) 11- 4(اي از آن در نمودار  که نمونه از تجارب موجود جهانی تدوین و آماده شود
  :رسد خصوص توجه به موارد زیر ضروري به نظر می

  وظایف نیروهاي مستقر در مرکز در زمانهاي مختلف قبل تا بعد از وقوع زلزله؛ - 
رسانی به  بایست در زمان وقوع حادثه در این مراکز حضور بهم رسانند و نحوه اطالع وظایف افرادي که می - 

 آنها؛
سلسله مراتب سازمانی (ر در اتاق بحران با یکدیگر و با افراد فعال در صحنه حادثه نحوه تعامل افراد حاض - 

 ؛)در زمان بحران
 نحوه ارتباط مسئوالن حاضر در اتاق بحران با سازمانهاي ذینفع؛ - 
 نحوه جانشینی اعضا در صورت عدم امکان حضور برخی از آنها در زمان وقوع بحران؛ - 
 بحران نظیر هشدار، دستور تخلیه و مواردي از این قبیل؛ نحوه صدور دستورات الزم در زمان - 
 .نحوه برگزاري مانورها و تمرینات مشترك یا گروهی براي ارتقاي آمادگی در برابر سوانح - 

  
  شناسایی و تامین نیازهاي اتاق فرماندهی واکنش اضطراري - ج

بی داشته باشد که اطالعات تواند اثربخشی مناس عملکرد مراکز فرماندهی واکنش اضطراري در صورتی می
الزم در این مراکز وجود داشته باشد، بصورت صحیح مورد پردازش قرار گیرد و به موقع در اختیار مسئوالن حاضر 

هاي  بدین منظور الزم است که نیازهاي اطالعاتی مسئوالن حاضر در اتاق بحران در حوزه. در این مراکز قرار گیرد
همچنین الزم است که تجهیزات الزم در . ریزي شود هیه و تامین آنها از قبل برنامهمختلف بررسی شود و نسبت به ت

برخی . بینی شوند تا در صورت نیاز امکان انجام امور مختلف توسط این مرکز میسر باشد این مراکز نیز از قبل پیش
  :است به اختصار نشان داده شده) 12- 4(باشد که در نمودار  میاز این نیازها به شرح زیر 

 ؛...بانکهاي اطالعاتی از زیرساختها، مستحدثات، جمعیت و  - 
 ؛...نرم افزارهاي تخصصی نظیر نرم افزار پایش و هشدار زلزله، ارزیابی سریع تلفات و خسارات، و  - 
 ،...)نظیر شبکه بلندگوهاي شهري و (تجهیزات الزم براي هشدار و اعالم خطر  - 
  .ها ه به رسانهتجهیزات الزم براي اطالع رسانی یکپارچ - 
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 افزاري تدوین استانداردها و معیارهاي توسعه مراکز فرماندهی واکنش اضطراري در ابعاد سخت افزاري و نرم ): 10- 4(نمودار 

فرماندهی واکنش کز امراندازي  به منظور ساخت، تجهیز و راههاي تیپ  و ارائه نقشهتدوین ضوابط و استانداردهاي الزم  اهداف
  و شرایط بومی کشورمطابق با استانداردهاي جهانی ) بحراناتاق (اضطراري 

 مراکز تحقیقاتی، شرکتهاي مشاور ذیصالح نهاد اجرایی
 میلیون تومان براي ارائه طرحهاي مورد نیاز در هر استان  240 هزینه تقریبی 

طراحی و ) اتاق بحران(کنش اضطراري در برخی شهرها و استانهاي کشور مراکز فرماندهی عملیات وادر حال حاضر  وضعیت موجود 
نیازمندیهاي این مراکز در زمان بحران، در برخی موارد این مراکز قابلیت  توجه کافی بهاند، لیکن به سبب عدم  ساخته شده

 . ارائه خدمات مورد انتظار در شرایط اضطرار را ندارند
 ماه 24 طول دوره 
بایست به  کنند و می مدیریت واکنش اضطراري عمل می گیري مراکز تصمیمله بعنوان اتاقهاي بحران در زمان وقوع زلز توجیه فنی

را در خدمات الزم بتوانند باشند تا ارائه دستورات مقتضی مجهز پایش عملیات و شناخت اوضاع، الزم به منظور تجهیزات 
 .زلزله ارائه نمایندشرایط سخت بعد از 

  و تجهیزات مورد نیاز در آن جهانی و داخلی از معماري و طراحی اتاقهاي بحران اطالعات مرتبط با تجارب -  ورودي پروژه
 مورد نیاز در اتاق بحرانهاي  شبکهو  نرم افزارهاي تخصصیاطالعات مرتبط با بانکهاي اطالعاتی،  - 

طابق با شرایط اجتماعی و مطرحهاي عملیاتی و اجرایی اتاقهاي مدیریت بحران و چیدمان و معماري تجهیزات مرتبط  خروجی  پروژه
  اقتصادي و بومی مناطق مختلف کشور

و انطباق  مراکز فرماندهی واکنش اضطراريو تجهیز ساخت  ،مرور تجارب داخلی و خارجی در زمینه مکانیابی، طراحی -  اجزاء پروژه
  آن با شرایط بومی

منابع اي و  اجزاي غیرسازهاي بحران، طراحی هاي شهري به اتاقه نحوه اتصال شبکهبررسی و ارائه طرحهاي مرتبط با   - 
  ...)و  آب، برق، مخابرات(اضطراري 

  زهاي تخصصی مراکز به پرسنل متخصصنیابررسی و ارائه طرحهاي مرتبط با  - 
 )...پایش، اطالع رسانی، ارتباطات و (هاي مورد نیاز در اتاقهاي بحران  بررسی و ارائه طرحهاي مرتبط با شبکه - 
 موارد فوقهاي تیپ براي  یستها و نقشهتهیه چک ل - 

، ستاد هالل احمر جمهوري اسالمی ایران، ستاد کل نیروهاي مسلح، و کارگروههاي مرتبط  سازمان مدیریت بحران کشور نظارت و ارزیابی
 عالی پیشگیري و مدیریت بحران ریاست جمهوري، سازمان نظام مهندسی

هاي مدیریت ریسک و بحران در طراحی اتاق بحران و تامین اعتبارات مورد نیاز براي فعالیت  در نظر گرفتن کلیه جنبه استمرار پروژه
 .باشد روزمره آن ضامن استمرار پروژه می

  چهارمماه  6  ومسماه  6  ماه دوم 6  اول ماه  6  زمان/ اجزا  جدول زمان بندي طرح
مرور تجارب داخلی و خارجی در زمینه مکانیابی، طراحی، ساخت و 

  جهیز اتاقهاي بحران و انطباق آن با شرایط بومیت
        

هاي شهري، اجزاي  بررسی و ارائه طرحهاي مرتبط با شبکه
  ...)و  آب، برق، مخابرات(منابع اضطراري اي و  غیرسازه

        

زهاي تخصصی مراکز به پرسنل نیابررسی و ارائه طرحهاي مرتبط با 
  متخصص

        

ط با شبکه هاي مورد نیاز در اتاقهاي بررسی و ارائه طرحهاي مرتب
  )...پایش، اطالع رسانی، ارتباطات و (بحران 

        

          هاي تیپ براي موارد فوق تهیه چک لیستها و نقشه
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 اتاق فرماندهی واکنش اضطراري در خصوص نحوه فعالیت تهیه برنامه عملیاتی ): 11- 4(نمودار 

  براي بهبود عملیات واکنش اضطراري و پایش  سازي فعالیتهاي اتاق بحران شفاف -  اهداف
   تهیه ضوابط و دستورالعملهاي الزم براي اقدامات اتاق بحران در زمان قبل تا بعد از وقوع زلزله - 

 کارگروههاي تخصصی طرح جامع امداد و نجات با همفکري مشاوران عالی نهاد اجرایی
 میلیون تومان 240 هزینه تقریبی 

حال حاضر با توجه به عدم اجرایی شدن فعالیتهاي اتاقهاي بحران، شرح وظایف مدون و جامعی در خصوص وظایف این  در وضعیت موجود 
 .کز که مورد توافق تمامی اعضاي ستادهاي حوادث باشد، وجود نداردامر

 ماه 24 طول دوره 
بحران بصورت ضوابطی مدون تهیه شده و بصورت  در بسیاري از کشورهاي پیشرفته دستورالعملهاي اجرایی اتاق مدیریت توجیه فنی

براي بهبود عملیات واکنش اضطراري  بحرانصرف ساخت و تجهیز اتاق فرماندهی مدیریت شوند لذا  اي تمرین می دوره
 . زلزله بصورت دقیق تدوین شودوقوع کافی نبوده و الزم است تا شرح وظایف آن در زمانهاي مختلف قبل تا بعد از 

  اطالعات مرتبط با تجارب کشورها  -  وژهورودي پر
  اطالعات مربوط به قوانین و شرح وظایف سازمانها و نهادهاي مرتبط با موضوع  - 
 ارتباطات بحران رسانی و اطالعات مربوط به زیرساختهاي اضطراري موجود براي اطالع - 

  زمان قبل تا بعد از رخداد زلزلهدستورالعملها و ضوابط اجرایی فعالیتهاي اتاق بحران در  -  خروجی  پروژه
  هماهنگ واکنش اضطراريستگاههاي مرتبط براي انجام اقدامات دارتقاي آمادگی  - 

  شرایط کشورو انطباق آن با ) زلزلهقبل تا بعد از (بررسی تجارب کشورها در زمینه عملکردهاي اتاق بحران  -  اجزاء پروژه
  از وقوع زلزلهر زمان قبل وظایف نیروهاي مستقر در مرکز دتدوین شرح  - 
  مبتنی بر شرح خدمات و ضوابط مربوطه در زمان وقوع حادثهمرکز و نیروهاي ستادي و اجرایی آن وظایف تدوین شرح  - 
  اولیهو رسانی به اعضاي اتاق بحران براي حضور یا انجام عملیات فوري  اطالعتدوین راهکارهاي مربوط به  - 
  )له مراتب سازمانی در زمان بحرانسلس(در اتاق بحران با افراد فعال در صحنه حادثه  نحوه تعامل افراد حاضرتدوین  - 
 ین قبیلنحوه صدور دستورات الزم در زمان بحران نظیر هشدار، دستور تخلیه و مواردي از اارائه طرحهاي مربوط به  - 
 دگی در برابر سوانحبرگزاري مانورها و تمرینات مشترك یا گروهی براي ارتقاي آماتدوین برنامه  - 

 سازمان مدیریت بحران کشور نظارت و ارزیابی
 .باشد تدوین شرح وظایف مبتنی بر ضوابط موجود و انجام تمرینات مشترك میاستمرار پروژه منوط به  استمرار پروژه

  چهارمماه  6  ومسماه  6  ماه دوم 6  اول ماه  6  زمان/ اجزا  جدول زمان بندي طرح
قبل تا بعد (ورها در زمینه عملکردهاي اتاق بحران بررسی تجارب کش

  و انطباق آن شرایط کشور) از زلزله
        

          از زلزلهوظایف نیروهاي مستقر در مرکز در زمان قبل تدوین شرح 
در زمان مرکز و نیروهاي ستادي و اجرایی آن وظایف تدوین شرح 
  مبتنی بر شرح خدمات و ضوابط مربوطه وقوع حادثه

        

          رسانی به اعضاي اتاق بحران  اطالعتدوین راهکارهاي مربوط به 
          نحوه تعامل افراد حاضر دراتاق بحران با افراد فعال در صحنه تدوین 

نحوه صدور دستورات الزم در زمان بحران ارائه طرحهاي مربوط به 
  ین قبیلنظیر هشدار، دستور تخلیه و مواردي از ا

        

برگزاري مانورها و تمرینات مشترك یا گروهی براي امه تدوین برن
  ارتقاي آمادگی در برابر سوانح
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 شناسایی و تامین نیازهاي اتاق فرماندهی واکنش اضطراري): 12- 4(نمودار 

گیري بهینه  میمافزاري مورد نیاز براي تص افزاري و نرم توانمندسازي اتاق بحران با شناخت و تامین نیروها و تجهیزات سخت اهداف
  در زمان زلزله

 کارگروههاي تخصصی طرح جامع امداد و نجات کشورمراکز تحقیقاتی و شرکتهاي مشاور ذیصالح با مشارکت  نهاد اجرایی
و  هاي هشدار سریع و برآورد خسارات و تلفات افزارهاي مورد نیاز براي اجراي سامانه توسعه نرمهاي مرتبط با  هزینه هزینه تقریبی 

و در نمودارهاي قبلی ارائه شدند در سطح هر شهرستان مستحدثات سازي بانکهاي اطالعاتی  تهیه و رقومیهمچنین 
 .بایست بصورت محلی محاسبه شود نیز می هاي تجهیزاتی متناسب با شرایط هر شهرستان و استان هزینه

اطالعات رقومی ها و  سامانهاز ) یریت واکنش اضطراري فعلیبعنوان مراکز مد(اغلب ستادهاي حوادث کشور در حال حاضر  وضعیت موجود 
پذیري و برآورد سریع خسارات و تلفات برخوردار نیستند و بانکهاي اطالعاتی موجود در اغلب  مورد نیاز براي تحلیل آسیب

 . باشد استفاده نمی قابل GISشهرستانها یا کامل نیست و یا در محیط 
 ماه 18 طول دوره 
توزیع جمعیت و نیز  و پذیري مستحدثات عملکرد بهینه اتاقهاي بحران متناسب با وضعیت و دقت اطالعات مرتبط با آسیب توجیه فنی

لذا توانمندسازي اتاقهاي بحران و بهبود . باشد می این مراکزمستقر در هاي پایش زلزله  شبکهافزارهاي تخصصی و  نرم
استفاده از افزارهاي تخصصی و نیز  نیاز و نرم دوسعه بانکهاي اطالعاتی مورعملیات واکنش اضطراري در ارتباط نزدیکی با ت

 .باشد ها می این دادهو تحلیل پایش ، تجهیزات مرتبط با نمایش
   افزاري افزاري و سخت تجارب جهانی و داخلی از نیازمندیهاي اتاق بحران در بعد نرم -  ورودي پروژه

  عیتبانکهاي اطالعاتی از مستحدثات و جم - 
 افزاري مورد نیاز اتاق بحران نرم افزارها و تجهیزات سخت - 

  توانمندي اتاقهاي مدیریت بحران براي تحلیل و پاسخ مناسب به اثرات زلزلهارتقاي  خروجی  پروژه
  بررسی نیازمندیهاي نرم افزاري و سخت افزاري اتاق بحران منطبق با تجارب جهانی  -  اجزاء پروژه

  ...یرساختها، مستحدثات، جمعیت و زوضعیت خطر زلزله، اطالعاتی از بانکهاي توسعه  - 
  ...نرم افزارهاي تخصصی نظیر نرم افزار پایش و هشدار زلزله، ارزیابی سریع تلفات و خسارات، و توسعه  - 
  ...ات الزم براي پایش، هشدار و اطالع رسانی و تجهیزتامین و نصب  - 
 تامین نیروهاي انسانی هاي نگهداري سیستم و تهیه برنامه - 

 همراکز مرتبط با پایش زلزلو  سازمان مدیریت بحران کشور نظارت و ارزیابی
استمرار پروژه منوط به استفاده بهینه از ظرفیتهاي مراکز داخلی و تامین اعتبارات مورد نیاز براي تهیه نیازهاي طرح  استمرار پروژه

 باشد  می
  اول ماه  6  زمان/ اجزا  جدول زمان بندي طرح

  
  ومس ماه 6  ماه دوم 6

بررسی نیازمندیهاي نرم افزاري و سخت افزاري اتاق بحران منطبق با تجارب 
  جهانی

      

یرساختها، مستحدثات، زوضعیت خطر زلزله، بانکهاي اطالعاتی از توسعه 
  ...جمعیت و 

      

زیابی نرم افزارهاي تخصصی نظیر نرم افزار پایش و هشدار زلزله، ارتوسعه 
  ...سریع تلفات و خسارات، و 

      

        ...ات الزم براي پایش، هشدار و اطالع رسانی و تجهیزتامین و نصب 
        هاي نگهداري سیستم و تامین نیروهاي انسانی تهیه برنامه
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  رسانی و ارتباطات اضطراري سامانه اطالع - 2- 3- 4
در واقع کلیه اطالعات . کند ان نقشی اساسی ایفا میرسانی و ارتباطات اضطراري در زمان بحر سامانه اطالع

دیده، دستورات صادره در جریان عملیات واکنش اضطراري و همچنین نیازمندیهاي مناطق  مرتبط با مناطق آسیب
بدین لحاظ تدوین طرح جامع . رسد دیده از طریق سیستم ارتباطات اضطراري به اطالع مسئوالن ذیربط می آسیب

رسانی بحران بعنوان یکی از اولویتهاي اصلی در مدیریت  سازي در شبکه ارتباطات و اطالع ظرفیتتوانمندسازي و 
  : اهداف اصلی این طرح عبارتند از. باشد واکنش اضطراري کشور مطرح می

 رسانی و ارتباطات در انطباق با برنامه مقابله اضطراري؛ پذیر نمودن خدمات اطالع انعطاف - 
 سب شبکه در زمان بحران؛اطمینان از عملکرد منا - 
  رسانی بحران و ارتباطات در برابر زلزله؛ اطالع  تأمین مقاومت فیزیکی سامانه - 
 .در خدمات شبکه  ایجاد پوشش گسترده - 

در بخشهاي زیر ضمن بررسی برخی تجارب جهانی و وضعیت کنونی کشور، راهبردها و راهکارهایی براي 
  .اهد شدارتقاي وضعیت موجود در این بخش ارائه خو

  
 المللی بخش ارتباطات اضطراري مروري بر تجارب بین - 1- 2- 3- 4

رسانی بحران و نحوه حفظ این شبکه از آسیبهاي احتمالی در زمان وقوع زلزله از  توانمندسازي شبکه اطالع
ان موضوعاتی است که در اغلب کشورهاي در معرض خطر زلزله بعنوان یکی از اولویتهاي بهبود نظام مدیریت بحر

  :شود در این قسمت برخی از تجارب کشورهاي مختلف در این رابطه مورد اشاره قرار داده می. شود شناخته می
مشخص شد که تاثیر قطع ارتباطات تلفنی ) 1995(آواجی در کوبه ژاپن - در پی زلزله بزرگ هانشین :ژاپن - الف

در این زلزله همچنین مشخص شد که . یدتواند عملیات واکنش اضطراري را با چالش همراه نما تا چه حد می
جایی تجهیزات  دیدگی تجهیزات عمده ارتباطی، بلکه ناشی از سقوط یا جابه مشکل قطع شبکه نه بخاطر آسیب

در شبکه شهري نیز حتی در ساختمانهاي مقاوم و ایمن، قطع . هاي هوایی بوده است ها و کابل جانبی نظیر باطري
در این . اي حاصل شده بود ریختن بخشی از سقف یا سقوط اجسام و تاسیسات غیرسازه کابلهاي مخابرات در اثر فرو

موثق در شهر و حتی کل کشور گردید که منجر به ایجاد  زلزله قطع ارتباط مخابراتی، باعث گسترش اطالعات غیر
الل سیستم امداد همچنین قطع این شبکه باعث اخت. دیده شد وحشت و بحران ثانویه در بخشهایی از مناطق آسیب

پس از وقوع این زلزله در ژاپن . و نجات شد که به نوبه خود در افزایش خسارات و تلفات زلزله تاثیر داشته است
اقداماتی براي توسعه شبکه ارتباطات اضطراري صورت پذیرفت بطوریکه در حال حاضر شبکه ارتباطات اضطراري 

 . کند برداري می اي بهره نی و ماهوارهترین سیستمهاي مخابراتی زمی ژاپن از پیشرفته
در این مجموعه بجز . دهد نمایی از سامانه ارتباطات و اطالعات اضطراري ژاپن را نشان می) 33- 4(شکل 

نظیر شبکه (آوري و تحلیل اطالعات مربوط به سوانح مستقر در سازمانهاي مختلف  سیستمهاي ارتباطی  جمع
، یک سیستم ارتباطات اضطراري ویژه )ها یا سامانه اطالعات راهها عات رودخانهسازمان هواشناسی ژاپن، سامانه اطال

نشانی و سازمانهاي مدیریت بحران در سطوح  بحران نیز ایجاد شده است که سازمانهاي دولتی، سازمانهاي آتش
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داده شده که این سیستم با این پیش فرض توسعه . نماید محلی تا استانی و حتی شهروندان را به هم مرتبط می
در نتیجه استفاده از آن براي . کند اي پیدا می بیند یا ترافیک بیش از اندازه شبکه تلفن شهري در اثر زلزله آسیب می

  .تماسهاي الزم بین مراکز مرتبط با مدیریت بحران میسر نخواهد بود
  

  
 (DMJ, 2006)سامانه ارتباطات اضطراري در توکیو ): 33- 4(شکل 

  

براي ارسال فکس، از  (hot lines)ه عالوه بر توسعه شبکه ارتباطی پایدار تلفن ثابت و خطوط داغ در این سامان
هاي تصویري و صوتی که در سطح شهر توسط واحدهاي گشتی و یا توسط  سیستمی براي ارسال اطالعات و داده

ز بین تمامی مراکز براي مواقع اي نی همچنین یک ارتباط ماهواره. گردد، نیز استفاده شده است کوپتر اخذ می هلی
  :سایر مشخصات این مجموعه به شرح زیر است. اضطراري بعنوان شبکه پشتیبان در نظر گرفته شده است

اي مستقیم بین مرکز مدیریت بحران مستقر در دفتر کابینه با شهرداري  برقراري ارتباط رادیویی و ماهواره - 
انس دفاع، وزارت زمین، زیرساختها و حمل و نقل، و توکیو، شرکت برق توکیو، منزل نخست وزیر، آژ

 صلیب سرخ ژاپن؛
کاوا با شهرداري توکیو و  اي بین مرکز معین مدیریت بحران واقع در تاچی برقراري ارتباط رادیویی و ماهواره - 

 مرکز مدیریت بحران واقع در این شهر؛ 9دفتر کابینه و ارتباط رادیویی این مرکز با 
 آژانس یا سازمان مسئول مدیریت بحران؛ 54ایدار تلفن ثابت با برقراري ارتباط پ - 
  .آژانس یا سازمان مسئول مدیریت بحران 28اي با  برقراري ارتباط ماهواره - 
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 EMTEL (Emergency Telecommunication)در اتحادیه اروپا سیستم ارتباطات اضطراري : اتحادیه اروپا - ب

بعنوان مثال براي برقراري ارتباطات با مردم و . وح مختلفی داردشود و برحسب گروههاي هدف سط نامیده می
اي  هاي رادیو و تلویزیون زمینی یا ماهواره رسانی نسبت به احتمال وقوع سوانح در مقیاسهاي مختلف از شبکه اطالع

نشانی،  ششود و براي ارتباطات بین مراکز مدیریت بحران و تیمهاي عملیاتی نظیر آت و یا اینترنت استفاده می
اي و موبایل استفاده  ، تلفنهاي ماهواره)سیم بی(هاي رادیویی  از تجهیزاتی نظیر شبکه... اورژانس، دفاع غیرنظامی و 

باشد، در این  بجز سیستمهاي سخت افزاري که تقریبا مشابه با دیگر کشورهاي توسعه یافته جهان می. شود می
تواند براي  ات اضطراري توسعه داده شده است که استفاده از آنها میاتحادیه استانداردهایی براي برقراري ارتباط

  :مهمترین استانداردهایی که دراین رابطه توسط این اتحادیه تعریف شده است عبارتند از . کشور مفید واقع شود
در این استاندارد : در خصوص ارتباط بین مسئوالن مدیریت واکنش اضطراري TS 102 181استاندارد  - 

عریف انواع ارتباطات بین مسئوالن مدیریت بحران، نحوه تعیین نیازمندیهاي ارتباطات اضطراري ضمن ت
در این استاندارد همچنین انواع خدمات . براي آنها براساس اتفاقات ناشی از بحران شرح داده شده است

 ؛(ETSI, 2008)مخابراتی اضطراري و نحوه حفظ امنیت در برقراري ارتباطات شرح داده شده است 
در این استاندارد ضمن : در خصوص ارتباط بین مسئوالن و مردم در زمان بحران TR 102 182استاندارد  - 

توصیف ماهیت و اهداف ارتباطات مسئوالن مدیریت بحران با مردم، روشهاي این ارتباطات شرح داده شده 
رسانی  اي تلفنی اطالعدر این خصوص به سیستمهاي مختلف رادیو و تلویزیون، آژیر، سیستمه. است

سیمهاي آماتوري، شبکه اینترنت و ایمیل پرداخته  انواع سیستمهاي موبایل و پیجر، بی ،(ETAS)اضطراري 
 ؛ (ETSI, 2006-a)شده است

در این استاندارد به لزوم برقراري : در خصوص ارتباط بین مردم در زمان بحران TR 102 410استاندارد  - 
سپس ضمن . ن بحران و نیازمندیهاي ارتباطی افراد عادي پرداخته شده استارتباطات بین مردم در زما

شامل معماري (اشاره به ظرفیتهاي تاسیسات ارتباطی، نیازهاي برقراري خدمات ارتباطی براي مردم عادي 
  ؛(ETSI, 2007)شرح داده شده است ) ها و مواردي از این قبیلشبکه، تنوع مخاطبین، دسترسی

این استاندارد نیز ضمن : براي پیامهاي اضطراري CBSو  SMSدر خصوص پایداري    TR 102 444استاندارد - 
اشاره به خدمات پیام کوتاه که امروزه بسیار رایج شده است، خصوصیات پیامهاي اضطراري را مورد بررسی 

یام، کدهاي کوتاه، بندي پبدین منظور مواردي نظیر اخطار، تکرار پیام، الحاق به پیام، اولویت. قرار می دهد
و مواردي از این قبیل مورد بحث قرار داده شده است و براساس آن راههاي اطمینان از دریافت پیام 

 ؛(ETSI, 2006-b)ارائه شده است ...) تاییدیه، نمایش، دوره اعتبار، پاسخ و(
در این : حرانپذیري شبکه مخابراتی براي شرایط ب در خصوص آمادگی و انعطاف TR 102 445استاندارد  - 

آوري سیستم مخابرات در شرایط بحران شرح داده شده  پذیري و تاب استاندارد در ابتدا مفهوم انعطاف
افزاري و  نرم(ها الزم است انجام گیرد  پذیري شبکه است و برخی از اقداماتی که براي افزایش انعطاف
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پذیر  ریزي براي انعطاف ندارد نحوه برنامهبعالوه در این استا. ، مورد بررسی قرار گرفته است) افزاري سخت
 .(ETSI, 2006-c)آوري آن در شرایط بحران شرح داده شده است  نمودن سیستم یا حفظ تاب

تاسیس شد، زمانی که بحران تسلیحاتی کوبا  1962شبکه ارتباطات بحران آمریکا تقریبا از سال : آمریکا - ج
آمریکا آقاي کندي دستور تشکیل نهاد ارتباطات ایمن را صادر نمود  جمهور وقت بعد از این بحران رییس. مطرح بود

هاي ارتباطی ایمن در زمان  و شوراي امنیت ملی آمریکا یک کمیته ویژه را به منظور بررسی راههاي ایجاد شبکه
فاع، جمهور، وزارت د این کمیته بعدها پیشنهاد نمود تا یک سیستم ارتباطی واحد بین رییس. بحران تشکیل داد

متعاقبا به دستور آقاي کندي . فعاالن عرصه اطالعات و امور دیپلماتیک و رهبران گروههاي مردمی ایجاد شود
در این سامانه اتصال، بهسازي و توسعه شبکه و تجهیزات . ایجاد شد 1963در سال  (NCS)سامانه ارتباطات ملی 
ل مورد توجه قرار داده شده بود بطوریکه تحت هر هاي وابسته به آن در کلیه نهادهاي فدرا ارتباطات و مولفه

در زمان  1984این سامانه بعدها در سال . شرایطی بدون وقفه فعال باشند و یا قابلیت بازیابی سریع داشته باشند
در حال حاضر . آقاي ریگان توسعه یافت و مقرر شد مسائل مرتبط با بحرانها و سوانح را نیز تحت پوشش قرار دهد

.  شود بعنوان بخشی از وزارت امنیت داخلی آمریکا شناخته می 2003عضو است و از سال  24انه مشتمل بر این سام
 :نشان داده شده است) 34- 4(ساختار سازمانی سامانه ارتباطات ملی آمریکا در شکل 

  

  
 (NCS, 2008)ساختار سازمانی سامانه ارتباطات ملی آمریکا ): 34- 4(شکل 

  

  :ر مدیریت وظایف زیر را بر عهده دارددر این سامانه دفت
ریزي، اجرا و نگهداري سیستم مطابق با اصول ایمنی براي آمادگی  تامین متخصصین مورد نیاز براي برنامه - 

  رسانی در شرایط اضطراري؛ خدمات
خشی هاي مرتبط با موثر بودن برنامه ارتباطات اضطراري و اثرب هدایت انجام مطالعات، تحلیلها، و ارزیابی   - 

 ستم در حفظ زیرساختهاي حساس ملی؛این سی
 هاي مرتبط در خصوص موضوعات مرتبط با ارتباطات اضطراري؛ ارائه مشاوره به مسئوالن و کمیته - 
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 مشارکت در تهیه و تدوین سیاستها، استانداردها، قوانین و تحقیقات مرتبط با ارتباطات اضطراري؛ - 
 ورها و ارائه کمکهاي فنی به سایر کشورها؛هاي ارتباطات اضطراري دیگر کش پایش برنامه - 
حلهاي موثر و به  هاي وابسته براي توسعه توانمندیهاي ارتباطی با ارائه راه کمک به اعضاي مختلف کمیته - 

 .صرفه
یکی از تجارب موفق کشور هندوستان در زمینه مخابرات اضطراري استفاده از شبکه تلفن موبایل : هندوستان - د

آسیا توسعه داده شد و یک  2004این سیستم پس از سونامی ویرانگر سال . باشد هشدار می براي اعالم خطر و
ایده توسعه این سیستم با توجه به رویدادي که . شود سیستم مدرن اطالعات و ارتباطات در این رابطه محسوب می

احتمال وقوع سونامی، با یکی از هندیهاي ساکن سنگاپور با شنیدن خبر . در این زلزله اتفاق افتاد شکل گرفت
تماس گرفت و بالفاصله خانواده وي با استفاده از سیستم آدرسهاي عمومی  (Nallavadu)خانواده خود در ناالوادو 

موجود در مرکز مخابرات این منطقه و با کمک مردم محل، اطالعات الزم را در خصوص احتمال وقوع سونامی به 
هاي موجود در  خانه از مجموع خانه 150ترتیب علیرغم اینکه  بدین. ساندنداطالع ساکنین دهکده و مناطق اطراف ر

این مساله بخاطر آن بود که قبل از هرگونه . این منطقه در اثر سونامی ویران شد، لیکن هیچ کس کشته نشد
نی الزم رسا اي، مردم با کمک مرکز مخابرات منطقه اطالع اقدامی جهت اعالم خطر توسط دولتهاي محلی یا منطقه

با توجه به این تجربه، ایده استفاده از شبکه ارتباطات براي اعالم هشدار زلزله و نجات جان . را انجام داده بودند
انسانها بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت و برنامه توسعه شبکه مخابرات اضطراري مبتنی بر سیستم موبایل با 

. اي مورد توجه مسئوالن واقع شد تلفات احتمالی یک رویداد لرزه توجه به هزینه کم آن در مقایسه با خسارات و
سایر اجزاي . کند این سیستم  در حال حاضر بعنوان بخشی از سیستم اعالم هشدار مدرن در هندوستان فعالیت می

نگار، سیستمهاي پایش وضعیت کف اقیانوس، سیستمهاي پایش جزر و مد،  این سیستم عبارتند از سیستمهاي لرزه
  .اي و همچنین امکانات ماهواره

رادیو و (ها  رسانی نظیر رسانه الزم به ذکر است که در هندوستان سایر زیرساختهاي الزم براي اطالع
نیز فعال هستند لیکن توسعه این سیستمها در مناطق روستایی ممکن است با ... ، خطوط تلفن ثابت، و )تلویزیون
همراه باشد و در نتیجه در همه نقاط در دسترس ) فیزیکی نظیر الکتریستهاز قبیل نیاز به زیرساختهاي (موانعی 

حال آ نکه توسعه تکنولوژي جدید مثل تلفنهاي . نباشد، بسیار گران تمام شود و یا توسط عموم قابل استفاده نباشد
  :آنها عبارتند ازالبته توسعه این سیستم نیز نیازمندیهاي دارد که مهمترین . موبایل اغلب این موانع را ندارد

بایست با  در نتیجه این سیستم می. اعالم هشدار موثر نیاز به ارتباطات به موقع دارد: نیازهاي سازمانی - 
چنین تعامالتی . سیستمهاي هشدار دولتی، اپراتورهاي خصوصی تلفن و تشکالت محلی در ارتباط باشد

  .دارد نیاز به عقد تفاهمنامه بین این نهادها براي تشریک اطالعات
ریزي سیستم، الزم است که به مسائل فنی آن نیز توجه شود بطوریکه  در مرحله برنامه: نیازهاي فناوري - 

کنندگان  سیستم طراحی شده قابل اتصال به سیستمهاي فنی مورد استفاده در سازمانهاي اجرایی و تامین
 . خدمات تلفنی و همخوان با آن باشد
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اي  بایست با ارائه سیستم یارانه ت تلفن و همچنین دولتهاي محلی میکننده خدما تامین: نیازهاي مالی - 
هاي مالی توسعه چنین سیستمهاي هشداري را تا حدودي برعهده گیرند بطوریکه مردم در معرض  هزینه

 .خطر، توانایی الزم براي تهیه سیستم موبایل اضطراري با هزینه کم را داشته باشند
این . سیستم الزم است به اثرات اجتماعی اعالم هشدار نیز توجه شود براي توسعه این: مسائل انسانی - 

و در سمت دیگر ) بمبئی 2005نظیر سیل (اثرات دو وجه قالب دارد که در یک سمت اعالم هشدار اشتباه 
بایست در اعالم هشدار  ترتیب می بدین. قرار دارد) نظیر طوفان کاترینا(تفاوتی نسبت به عالئم هشدار  بی
  . سازي انسانی الزم نیز در مناطق مورد نظر صورت پذیرد ظرفیت زلزله

  
  بررسی تجارب ایران - 2- 2- 3- 4

هاي گذشته ایران، قطع شدن شبکه  همانطور که در گزارش فعالیت چهارم این پروژه ذکر شد، در اغلب زلزله
ا توزیع خسارت و تلفات با ارتباطی در برخی مناطق کشور به واسطه وقوع زلزله، باعث شد که اطالعات مرتبط ب

امداد  ناپذیري را در فرایند نجات و توجهی به مراکز ذیربط منعکس گردد و این امر تاخیرات بعضا جبران تاخیر قابل
ترتیب اصالح ساختار ارتباطات بحران یکی از اولویتهاي طرحهاي مخابراتی بحران کشور محسوب  بدین. ایجاد کرد

فعالیت سوم این پروژه توضیح داده شد که متولی خدمات ارتباطی در ایران، وزارت  همچنین در گزارش. گردد  می
شود که  بخش ارتباطات این ارگان خود به چند شرکت تقسیم می. باشد می (IT)آوري اطالعات  ارتباطات و فن

  ).35- 4 شکل(نمایند  همگی تحت نظارت شرکت مخابرات ایران فعالیت می
  

              
  

  ایران درارتباطات شرکتهاي مرتبط با ساختار سازمانی  ): 35- 4(شکل 
  

در این قسمت ضمن مرور ساختار ارتباطات کشور، برخی اقدامات مرتبط با توسعه شبکه مخابرات براي مواقع 
  :اضطراري شرح داده می شود

آوري اطالعات وزارت ارتباطات و فن  

خابرات ایران شرکت م  شرکت پست  

شرکت هاي 
اي منطقه  

 
 

شرکت مخابرات 
 تهران 

شرکت سیستم 
 تلفن همراه

شرکت تامین 
شبکه 
افزاري سخت  

شرکت ارتباطات 
المللی تلفن بین  

شرکت مخابرات 
دیجیتال و 
 اینترنتی
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تجهیزات سوئیچ براي اتصال به مشترکین و انشعابات  این شبکه از دستگاه تلفن ثابت،: شبکه تلفن ایران - الف
نقش اصلی شرکت تلفن نیز، ارائه خدمات ارتباط صوتی و دیجیتالی با کیفیت . کابلی و رادیویی تشکیل شده است

مراتب شبکه، شامل شکل استاندارد شبکه و   ساختار سلسله. باشد مناسب به عموم مردم و در سراسر کشور می
  ).36- 4 شکل(دور است هاي راه  تلفن

  

  
  

  شبکه استاندارد تلفن): 36- 4(شکل 
  

  ویو به یکدیگر متصل در حال حاضر تقریبا کلیه شهرهاي بزرگ کشور از طریق فیبر نوري و سیستم مایکرو
حی شده، که هر دو از مسیره طرا و چند ) لوپ(همچنین انشعابات انتقال در اغلب شهرها به شکل حلقه . هستند

  .شود ضریب اطمینان باالیی برخوردارند و به این ترتیب احتمال خرابی همزمان سیستمها کمتر می
اي یا چند  نقطه  هاي تلفن در شهرهاي بزرگ معموال به فرم چنددرخصوص سیستم سوییچ نیز شبکه

امروزه سوئیچینگ . چینگ وجود دارداست و بسته به ابعاد شهرها تعدادي ایستگاه محلی سوئی (LS)ایستگاهی
. هاي آنالوگ هنوز در شبکه فعال هستند تر آنالوگ را گرفته، اما برخی دستگاه دیجیتالی تقریباً جاي سیستم قدیمی
هاي سوئیچینگ تلفن در مرکز شهرها و مناطق تجاري آن مستقر هستند که  نکته مهم این است که اغلب ایستگاه

 - 90.000هاي سوئیچینگ، به طور متوسط از ظرفیت  ایستگاه. در برابر زلزله دارند پذیر معموال بافتی آسیب
  . خط برخوردارند 40.000

کابلی و سیستم آنالوگ انتقال  PMCدر بیشتر انشعابات، سیستم فیبر نوري نصب شده است و در عین حال، 
اند، که  هاي زیرزمینی کار گذاشته شده ن داکتها نیز اغلب درو کابل. اند نیز هنوز در بسیاري از شهرهاي ایران فعال

  . ترند هاي هوایی در برابر زلزله مقاوم نسبت به کابل

 المللی پایانه بین

 مرکز دوم

 مرکز اولیه

 )در سطح شهر و شهرستان( پایانه محلی 
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پذیر شبکه مخابرات ایران، شبکه دسترسی است که رابطی بین جعبه اصلی توزیع  اما مهمترین قسمت آسیب
 ):37- 4 شکل(باشد خطوط در ساختمان مرکزي ارتباطات و تلفن مشترکین می
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   (JICA andTDMMO, 2004)شبکه کابل مشترکین): 37- 4(شکل 
  

هاي اصلی  کابل. متر استفاده شده است میلی 4/0در بسیاري از شهرها در شبکه دسترسی از کابلی به ضخامت 
هاي هوایی تنها در نزدیکی موقعیت مشترکین  اند و کابل هاي زیرزمینی جاي داده شده و فرعی هر دو درون داکت

که » کافو«یکی موسوم به : در شبکه دسترسی، همچنین از دو نوع کابین توزیع استفاده شده. شوند اشته میکار گذ
که در نزدیکی موقعیت مشترکین » پست«؛ و دیگري موسوم به  هاي اصلی و فرعی نصب شده در محل تقاطع کابل

مخابرات (سیستم مولتی پلکس هاي موجود براي مشترکین کافی نیست و لذا از  ظرفیت کابل. شود نصب می
این بدان معناست که چند مشترك به وسیله یک جفت کابل با جعبه انشعاب اصلی . شود استفاده می) ترکیبی

 . ارتباط دارند
  

مزیت بزرگ سیستم تلفن . دومین سیستم موجود مخابراتی ایران شبکه تلفن همراه است: شبکه تلفن همراه - ب
همچنین سیستم تلفن . ایسه با سیستم کابلی است که معموال نیاز به حفاري داردهمراه، آسانی نصب آن در مق

سیستم تلفن . تواند به سادگی ظرفیت خود را افزایش داده و تعداد بیشتري از مشترکین را پوشش دهد همراه می
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بخش (ایرانسل  و) وابسته به شرکت مخابرات ایران(همراه در ایران در حال حاضر توسط دو اپراتور همراه اول 
  . فعال است و در آینده قرار است اپراتور سومی نیز به این مجموعه اضافه شود) خصوصی

که در شعاع  BTSو  HLRهاي  ایستگاه: بخش مدیریت و کنترل موجود است 4در شبکه تلفن همراه معموال 
هاي سیستم  آنتن. شوند ه میهاي باالدستی کنترل و ادار شوند و توسط ایستگاه متري یکدیگر نصب می 300- 500

  :شوند تلفن همراه به اشکال گوناگون نصب و از لحاظ مقاومت در برابر زلزله به چهار دسته تقسیم می
  شده؛ دکلهاي مهار - 
 ؛)متر باالتر از سطح بام 4- 5(شده به دیوار جانبی بام ساختمانها  دکلهاي پیچ - 
 متري با ستون فوالدي؛ 20- 30دکلهاي خودایستاي  - 
 .ها هاي خصوصی و ساختمان سایر سازمان ساختمان  متر روي بام 10اي به ارتفاع تقریبی دکله - 

  . نشان داده شده است) 39- 4(و ) 38- 4(هاي  هاي نصب شده در شکل هایی از آنتن نمونه
  

  
  ثابت بر روي بام GSMآنتن ): 38- 4(شکل 

  

  
  ثابت بر روي برج GSMآنتن ): 39- 4(شکل 
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اي نیز در حال حاضر توسط  بجز تلفنهاي ثابت و همراه، سیستم ارتباطات ماهواره: اي رهسیستمهاي ماهوا - ج
خدمات این . شود ارائه می) نظیر ثریا و اینمارست(شرکت مخابرات ایران و برخی شرکتهاي خارجی داراي مجوز 

ا توجه به ایمنی نسبی این ب. گیرد را در بر می VSATاي تا سیستم  اي از تلفنهاي موبایل ماهواره شرکتها دامنه
هایی براي توسعه استفاده از این تجهیزات براي مخابرات بحران  تجهیزات در مقابل زلزله، در حال حاضر برنامه

  .توسط شرکت مخابرات ایران و برخی از سازمانهاي مرتبط با مدیریت بحران در دست انجام است
تجربه خوبی در سازمان پیشگیري و مدیریت بحران در خصوص ارتباطات اضطراري در زمان بحران همچنین 

در . باشد می) جایکا(المللی ژاپن  شهر تهران وجود دارد که حاصل انجام پروژه مشترکی با آژانس همکاریهاي بین
این پروژه سیستم برقراري ارتباطات اضطراري با استفاده از شبکه موجود تلفن ثابت و همراه به همراه سیستمهاي 

نمایی از شبکه پیشنهادي این مجموعه  )40- 4(شکل  .(JICA and TDMMO, 2004) اي پیشنهاد شده است ماهواره
  .دهد که در برخی نقاط جهان از جمله ژاپن نیز مشابه آن توسعه داده شده است را نشان می
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  پیکربندي رایج شبکه بحران): 40- 4(شکل 

  

هر دو شبکه . لی و سیستم دسترسی تشکیل شده استشبکه پیشنهادي جدید بحران اساساً از یک شبکه اص
منقطع به  بندي مدار غیر شبکه اصلی، در یک پیکر. کنند کار می) ویو مایکرو(کوتاه  به وسیله سیستم رادیویی موج
شبکه دسترسی براي ارائه ). 41- 4 شکل(باشد  می  گانه متصل 22ویو به مناطق  وسیله سیستم رادیویی مایکرو

شبکه دسترسی . شود طی در داخل محدوده مناطق، به وسیله سیستم تلفن همراه پوشش داده میخدمات ارتبا
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باشد و کلیه اطالعات  دیده و شبکه اصلی متصل می هاي جستجو و نجات نزدیک به محل حادثه  عمدتاً به خودرو
ران در مناطق و نواحی هاي مدیریت بح ستاد. دهد شده را به سازمان مدیریت بحران انتقال می آوري الزم جمع

ها و خسارات ناشی از  شهرداري که در نزدیکی محل بحران قرار دارند نیز باید آخرین اطالعات مربوط به آسیب
  ).41- 4 شکل(آوري نموده و به سازمان اصلی ارسال نمایند  بحران را جمع
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  نحوه ارتباطات اضطراري در شبکه پیشنهادي بحران): 41- 4(شکل 

  
  : هاي زیر را پوشش دهد کرد سی همراه باید کارشبکه دستر

شده شدت زلزله به طور همزمان از  اطالعات ثبت: نگاري هاي شدت لرزه از شبکه لرزه گردآوري داده - 
گانه نصب شوند، به سازمان مرکزي مخابره  22نگاري که باید در هریک از مناطق  هاي لرزه ایستگاه
گیري در مورد  ها و خسارات و در نهایت تصمیم ي برآورد میزان آسیبنگاري برا هاي لرزه از داده. شود می

 عملیات امداد و نجات بالفاصله پس از رویداد بحران استفاده خواهد شد؛
به منظور پشتیبانی مؤثر عملیات جستجو و : رسانی براي امداد و نجات دریافت اطالعات بحران و اطالع - 

شود، بلکه براي همفکري بیشتر در  ا در خود سازمان بررسی مینجات، اطالعات آسیبها و خسارات نه تنه
جمهوري،  هاي ذیربط در بحران مانند وزارت کشور، استانداري، دفتر ریاست ها، براي سازمان گیري تصمیم

 احمر نیز ارسال خواهد شد؛ هاي حیاتی و جمعیت هالل هاي شریان نشانی، سازمان پلیس، آتش
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ها و  ها و آسیب ها مانند وضعیت بحران و خسارت العمل ها و دستور عیهبرخی اطال: ها پخش اطالعیه - 
این . هاي ثابت و سیار براي عموم پخش کرد گو توان از طریق بلند العمل تخلیه اضطراري را می دستور

بایست از قبل در سطح شهر نصب شوند و به شبکه ارتباطات اضطراري متصل باشند تا بلندگوها می
 .از طریق آنها در زمان بحران به عموم مردم اعالم گردد اطالعات الزم

  .دهد اجزاي شبکه ارتباطات بحران پیشنهادي در این طرح را نشان می) 42- 4(شکل 
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  اجزاي شبکه اضطراري ارتباطات بحران):42- 4(شکل 

  
  سیستمهاي ارتباطات اضطراري در ایران با برخی کشورهاي مورد بررسیمقایسه  - 3- 2- 3- 4

توان تجارب مرتبط با کشورهاي مختلف در زمینه سیستمهاي موجود  توجه به توضیحات ذکر شده فوق میبا 
  .خالصه نمود) 9- 4(براي ارتباطات اضطراري را به شرح جدول شماره 

  
 کشورهاي مختلف در زمینه ارتباطات اضطراري و مخابرات بحران تجارب ):  9- 4( جدول

  کشور  رسانی اضطراري عتجارب مرتبط با ارتباطات و اطال
  ژاپن اي توسعه شبکه اضطراري مدیریت بحران در سطوح ملی و منطقه

  آمریکا ایجاد کمیته ارتباطات اضطراري ملی
  اتحادیه اروپا توسعه استانداردهاي مرتبط با ارتباطات اضطراري

  هندوستان رسانی بحران ایجاد سیستمهاي موبایل ویژه اطالع
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اي را بین وضعیت  توان مقایسه ات مندرج در این جدول و همچنین توضیحات فوق میبا توجه به اطالع
  :ارتباطات اضطراري در ایران با سایر کشورها به شرح زیر انجام داد

هاي مختلفی براي ارتباطات در زمان عادي وجود دارد که به سبب ضعفهاي ساختاري،  در ایران شبکه - 
حتی شبکه . توان از اغلب آنها براي شرایط بحران استفاده نمود نمی پذیر هستند و در برابر زلزله آسیب

ارتباطات تلفن همراه نیز در ایران برخالف کشورهایی مثل هندوستان براي ارائه خدمات در شرایط 
 .وقوع زلزله طراحی نشده است

و ارتباطات در ریزي ارتباطات اضطراري تحت عنوان کارگروه مخابرات  در ایران کارگروهی براي برنامه - 
بینی شده است که در رابطه با آن  طرح جامع امداد و نجات با محوریت وزارت ارتباطات پیش
علیرغم تشکیل این کارگروه، اقدامات . توضیحات جامعی در گزارش فعالیت سوم این پروژه ارائه شد

وسط کمیته ارتباطات آن در توانمندسازي شبکه ارتباطات اضطراري در مقایسه با آنچه که در آمریکا ت
 .ملی انجام شده است، چندان گسترده نبوده است

استانداردها و دستورالعملهاي الزم براي ارتباطات در شرایط بحران در ایران تاکنون چندان بصورت  - 
توان از استانداردهاي مشابهی که در سایر کشورها مورد  در این رابطه می. جدي گسترش نیافته است

 .برداري نمود بهره) اتحادیه اروپا ETSIیر استانداردهاي نظ(استفاده است 

  
  راهبردهاي بهبود سیستم مدیریت بحران در زمینه مخابرات و ارتباطات اضطراري -4- 2- 3- 4

براساس توضیحات فوق و به منظور بهبود فرایند مدیریت بحران و کاهش خطرپذیري در بخش ارتباطات 
  :گردند المللی ارائه می براساس تجارب بیناضطراري و مخابرات، راهبردهاي زیر 

 توانمندسازي شبکه ارتباطات و مخابرات براي ارائه خدمات در شرایط بحران ناشی از زلزله؛ •
توسعه شبکه ویژه بحران با قابلیت برقرار ارتباط بین مراکز مدیریت و اجراي فعال در زمینه مدیریت  •

 واکنش اضطراري؛
 ارتباطات اضطراري براي گروههاي مختلف هدف؛تهیه استانداردهاي برقراري  •
  .اي توسعه استفاده از فناوریهاي جدید بخصوص سیستمهاي ارتباطی ماهواره •

  
  شبکه مخابرات و ارتباطات اضطراريهاي بهبود سیستم مدیریت بحران در بخش  برنامه - 5- 2- 3- 4

  پذیر سازي تاسیسات آسیب قاومریزي براي ارزیابی خسارات وارده به شبکه مخابراتی و م برنامه - الف
پذیري شبکه مخابرات در سطوح محلی تا  به منظور اطمینان از برقراري تماسهاي اضطراري، برآورد آسیب

در این رابطه الزم است . باشد اي بعنوان یکی از اولویتهاي طرح مقابله با اثرات زلزله در این حوزه ضروري می منطقه
هاي  البته تجارب زلزله. شوند هاي مخابراتی، بر اساس مناطق شهري برآورد  مخسارات ناشی از زلزله به سیست

دهد که معموال زیرساختهاي اصلی مخابراتی نظیر تأسیسات سوئیچینگ و همچنین ساختمانهاي  گذشته نشان می
  :استاصلی مخابراتی در برابر زلزله مقاومت نسبتا خوبی دارند و مشکل اصلی در اثر مسائل زیر رخ داده 
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هاي دیزلی برق اضطراري، سقوط  قطع برق مراکز مخابراتی بواسطه از کار افتادن شبکه برق، موتور - 
  رسیده است؛ ها بطوریکه برق به هیچ یک از تجهیزات نمی کننده ها و یکسو باطري

 ها؛  آسیب در اتصاالت مانند فقدان نقاط اتصال به تعداد الزم یا شکسته شدن برخی از مقره - 
 .کابل هوایی مشترکینپارگی  - 

هاي موجود در سیستم فعلی مخابراتی به واسطه مسائل مرتبط با نصب تجهیزات  همچنین برخی نارسایی
هاي گوناگونی نیز در  اند، روش جایی که مؤسسات مختلفی نصب تجهیزات را بر عهده داشته از آن. ایجاد شده است

  :ستنداین زمینه به کار رفته است که بعضا به شرح زیر ه
اند؛ در حالی که چنین  ها بدون محافظت و مهار فقط بر روي سکو قرار داده شده بعضی از دستگاه - 

  تجهیزاتی براي جلوگیري از واژگونی باید در داخل بتن مهار شوند؛
 اند و از قسمت باال آزادند؛ مرتفع، فقط از قسمت پایین ثابت شده  هاي ایستاده برخی دستگاه - 
ثابت و  هاي غیر هاي ذخیره بر روي قفسه سوئیچ قیمت و صفحه گیري حساس و گران ههاي انداز دستگاه - 

 ترین لرزشی سقوط کرده و غیر قابل استفاده خواهند شد؛ اند که با کوچک نشده قرار داده شده مهار
کشی از کف اتاقها به زیرزمین، بدون درپوش رها شده و به این ترتیب امکان  بسیاري از داکتهاي کابل - 

 شود؛ سوزي از زیرزمین به باال فراهم می سرایت آتش
 ها نیز کامالً مهار شوند؛ الزم است این دستگاه. اند هاي ژنراتورها در برخی موارد خوب مهار نشده باطري - 
  .خیز بودن کشور مناسب نیست هاي تلفن همراه با توجه به زلزله روشهاي فعلی براي ثابت کردن آنتن - 

کننده بوده، که هر یک به  گانگی مؤسسات یا افراد نصب موجود احتماالً به دلیل چندهاي  نقایص و نارسایی
اندازي تجهیزات،  لذا الزم است شرکت مخابرات ایران، در زمینه نصب، آزمایش و راه. اند روش خود عمل کرده

کلیه پیمانکاران نصب و  .استاندارد ویژه خود را تدوین نموده و یا در صورت وجود، آن را مورد بازنگري قرار دهد
رسانی  شده قابل سنجش و قیاس بوده، خدمات هاي تمام العمل پیروي نمایند تا کار اندازي نیز باید از این دستور راه

  . )13- 4نمودار ( بهینه شرکت مخابرات را تضمین نماید
هش اثرات زلزله در سازي و کا ریزي براي مقاوم بایست نسبت به برنامه پذیر می شدن نقاط آسیب با مشخص

. الذکر را اصالح نماید ها و نواقص فوق سازي باید چنان باشد که همه آسیب اقدامات الزم مقاوم. این بخش اقدام نمود
  :مهمترین این اقدامات عبارتند از

  سوزي؛ اي در برابر زلزله و آتش و غیرسازه) تأسیسات و اتصاالت(اي  سازي اجزاي سازه مقاوم •
 مودن کلیه تجهیزات موجود؛ثابت و مهار ن •
 .الیه پذیري شبکه با در نظر گرفتن سیستمهاي جایگزین و چند بندي مدوالر و افزایش انعطاف پیکر •

هاي ارتباطی این  البته با توجه به میزان اهمیت دستگاههاي مختلف در زمان بحران، الزم است که شبکه
وان مثال قطع ارتباط ستادهاي حوادث استانی و بعن. دستگاهها برحسب اولویت مورد بهسازي قرار گیرند

شده نیست، حال آنکه ارتباطات تلفن اغلب این ستادها همانند سایر ادارات و اماکن  شهرستانی به هیچوجه پذیرفته 
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بنابراین اگر در هنگام . شود مسکونی به وسیله یک ایستگاه انشعاب که در نزدیکی این محلها قرار دارد، تأمین می
. هاي ذیربط وجود نخواهد داشت ها عمالً راهی براي ارتباط با سازمان ها دچار پارگی شوند، تا تعمیر آن کابل بحران

به . براي رفع این نقیصه الزم است چنین مشترکینی به وسیله بیش از دو ایستگاه انشعاب به شبکه مرتبط شوند
توانند شبکه را بدون قطعی  می) ذخیره(هاي دیگر  این ترتیب، حتی اگر یک ایستگاه از مدار خارج شود، ایستگاه

البته در صورتی که مسیرهاي کابلی دو سیستم به یکدیگر نزدیک باشد، در صورت وقوع زلزله، . حفظ نمایند
ها نیز از  هاي این ایستگاه بنابراین بهتر است مسیر کابل. احتمال تخریب همزمان هر دو و قطع ارتباط وجود دارد

همچنین به منظور حفاظت در برابر قطع ارتباط تلفنی به ویژه در شبکه فیبر نوري با ظرفیت . باشندیکدیگر دور 
  . گانه اجرا شود هاي چند باال، الزم است اقداماتی نظیر مسیر

  
  راه اندازي شبکه ارتباطی ویژه بحران - ب

باشد و بیم آن  پرهزینه می سازي شبکه ارتباطات موجود، از لحاظ هزینه و حجم کار، زمانبر و طرح مقاوم
ترتیب و در راستاي رفع این  بدین. اي قوي از کار بیفتد سازي در اثر زلزله رود که این شبکه حتی بعد از مقاوم می

براي تعیین پیکربندي شبکه . رسانی و ارتباطات ویژه بحران ایجاد شود نقیصه، باید شبکه جدیدي براي اطالع
عامه : بندي کرد توان در دو گروه تقسیم کنندگان از شبکه را می هنگام بحران، استفادهرسانی و ارتباطات در  اطالع
  : زده عبارتند از اطالعات مورد نیاز مردم بحران. هاي مرتبط با مدیریت بحران و گروه) زدگان زلزله(مردم 

  هاي احتمالی؛ لرزه رسانی در مورد زلزله بعدي یا پس اطالع - 
 ، بستگان و نزدیکان؛آگاهی از سالمت خانواده - 
 ؛)نظیر مرکز و شدت زلزله(داده  تر از زلزله روي جزئیات دقیق - 

  : هاي مرتبط با مدیریت بحران نیز عبارتند از برخی اطالعات مورد نیاز گروه
  تعداد افرادي که باید در هر منطقه مورد جستجو و نجات و امداد قرار گیرند؛ - 
 ها؛ اطالعاتی در مورد بسته شدن جاده - 
 . نحوه تأمین آب و غذاهاي تخلیه و  شده براي تخلیه و مسیر هاي تعیین طالع در مورد مکانا - 

براي گروه اول یا مردم عادي قطعا اولویت ارتباط کمتر از گروه دوم است و چنانچه شبکه مخابراتی نتواند 
این مساله به وسیله سیستم . ار دهدبایست اولویت دوم را مورد توجه قر خدمات الزم را به هر دو گروه ارائه نماید می
این نوع . هاي سوئیچینگ موجود نیز در دسترس است، قابل حل است کنترل ترافیک خطوط تلفن که در سیستم

  .)14- 4نمودار ( هاي موجود زمینی یا موبایل با تعیین اولویت دسترسی قابل انجام است ارتباطات از طریق شبکه
توان براي ارتباطات اضطراري تکیه چندانی  بکه مخابراتی موجود، عمال نمیپذیري ش البته با توجه به آسیب

براي گروههاي مرتبط با مدیریت واکنش اضطراري و به منظور اطمینان از ترتیب  بدین. روي شبکه فعلی نمود
مشابه . ر گیردبایست مورد توجه قرا ارتباطات امن در زمان بحران توسعه سیستم ثانویه ارتباطات ویژه بحران نیز می

تواند  چنین سیستمهایی براي شهر تهران در قالب طرح جامع مدیریت بحران این کالنشهر تهیه شده است و می
  .اي قرار گیردبعنوان یک الگو مورد استفاده در سطوح محلی تا منطقه
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  بررسی کارآیی سیستمهاي مختلف ارتباطات در زمان بحران  - ج
تر از سیستمهاي  ستمهاي رادیویی در شرایط بحران بسیار بهتر و نیرومندباور عمومی بر این است که سی

رغم  هاي رادیویی علی هاي گذشته نیز اغلب شبکه هاي ناشی از زلزله در حقیقت در بحران. کنند کابلی عمل می
ال اطالعات، از این رو، انتخاب سیستم رادیویی ارتباطات و انتق. نزدیکی به منطقه زلزله، دچار آسیب جدي نشدند

البته نوع انتخاب گزینه ارتباطات رادیویی بستگی به شرایط محلی و . به نظر گزینه برتر در ارتباطات بحران است
سیم، تلفن موبایل و  بایست باتوجه به مزایا و معایب موجود در هر یک از سیستمهاي بی امکانات موجود دارد که می

  :)15- 4نمودار ( دماهواره به شرح زیر مورد توجه قرار گیر
انواع مختلفی دارند که در سطوح محلی کاربرد ) سیم بی(سیستمهاي مبتنی بر رادیو : سیم سیستم رادیویی بی - 1

این سیستمها . دارد...) نظیر پلیس، نیروهاي نظامی و (زیادي براي برقراري ارتباطات بین نهادهاي مختلف 
تجو و نجات و موارد مرتبط در حال حاضر بعنوان اولویت همچنین در مسائل مرتبط با واکنش اضطراري، جس
البته هر چند که در شرایط عادي این . آیند دیده به شمار می برقراري ارتباطات بین نیروهاي فعال در مناطق آسیب

  :برند سیستمها توان مناسبی براي ارسال اطالعات به واحدهاي تحت پوشش دارند، لیکن از نقاط ضعف زیر رنج می
توانند  شوند، تنها در صورتی می جهیزات فرستنده و گیرنده که بر روي برجها و سایر دکلها نصب میت - 

ها اقدام کنند که دکلها و برجها در برابر زلزله مقاوم باشند؛ حال آنکه  نسبت به دریافت و ارسال داده
همچنین در . وندش در اغلب موارد بیشتر این تجهیزات بصورت مقاوم در برابر زلزله طراحی نمی

مشاهده شده است که زیرساختهاي مرتبط با ارسال امواج ) نظیر طوفان کاترینا(بسیاري از سوانح 
 اند؛ اند و توان ادامه فعالیت نداشته رادیویی در اثر وقوع سانحه آسیب دیده

ل در دیده اصوال از قب سیم در بسیاري از مناطق آسیب زیرساختهاي مورد نیاز براي سیستمهاي بی - 
 .لذا گستره کاربرد این سیستمها محدود است). نظیر زلزله باالکوت پاکستان(اند  محل وجود نداشته

انتخاب این سیستم به عنوان . یابد خدمات تلفن همراه در ایران به سرعت گسترش می: سیستم تلفن همراه - 2
  :شبکه ارتباطی در بحران، مزایاي زیر را در بر دارد

تواند از طریق هر ایستگاه دیگري در  گاه رله مجاور از کار بیفتد، این سیستم میدر صورتی که ایست - 
چنان رله را ادامه دهد؛ به شرط آن که ایستگاه، گیرنده را شناسایی کرده و خط ارتباطی  مسیر هم

 بین فرستنده و گیرنده هنوز فعال باشد؛
ي رله سیار کار گذاشته و منطقه را تحت ها زده، ایستگاه توان به سهولت در نزدیکی محدوده زلزله می - 

 تکنولوژي نوین، بسیار کوچک است؛ گیري از ها نیز با بهره اندازه ایستگاه. پوشش تلفن قرار داد
  .سترده در سطح مناطق وسیع را داردجایی گ تلفن همراه، به علت سبکی و کوچکی، قابلیت جابه - 

به وسیله ایستگاه رله تلفن همراه پوشش داده شود، در  اي که باید گیري در مورد وسعت منطقه البته تصمیم
هاي بلند، سیستم تلفن همراه  تراکم و داراي ساختمان به طور کلی در یک شهر پر. طراحی شبکه بسیار اهمیت دارد

هاي رله نیز در همین محدوده مستقر  متر را پوشش دهد و ایستگاه 500- 800اي به شعاع  تواند منطقه می
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هاي بلند مانع امواج، سیستم تلفن  ز سوي دیگر، در مناطق روستایی فاقد جمعیت زیاد و بدون ساختمانا. شوند می
در ایران،  GSMمزایاي سیستم تلفن همراه کامالً آشکار است؛ اما سیستم . تري خواهد داشت همراه پوشش گسترده

ه اینکه تعداد زیادي ایستگاه رله تلفن کند و با توجه ب به عنوان بخشی از شبکه عمومی ارتباطات سیار عمل می
ها نیز  ها در این شبکه اند، لذا مشکالت ترافیک خطوط و مسائل مرتبط با دسترسی موبایل در سراسر کشور گسترده

جایی که منابع طیف فرکانس رادیویی محدودند، تخصیص فرکانس ویژه براي شبکه  همچنین از آن. وجود دارد
  . ، در حال حاضر بسیار مشکل است)ط بحرانی فعال شودکه صرفاً در شرای(بحران 

 :سیستمهاي ماهواره در موارد بحران داراي محاسن زیر است: اي سیستم ماهواره - 3
. هاي بسیار نیرومند مقاومت نماید آنتن ماهواره طوري طراحی شده که بتواند در برابر بادها و گردباد - 

 هنگام زلزله نیز بسیار پایین است؛بنابراین، احتمال واژگونی آنتن آنها در 
 تواند کل کشور را پوشش دهد؛ یک سیستم ماهواره می - 
 باشند؛ اي بسیار کوچک و قابل حمل با دست می در حال حاضر سیستمهاي ارتباط ماهواره - 
 توان با ماهواره تماس داشت؛ به طور همزمان و از چند نقطه می - 
را بصورت باند پهن و باند باریک فراهم نماید که قابل  IP Basedتواند ارتباطات  اي می فناوري ماهواره - 

 هستند؛... استفاده در اینترنت، انتقال داده، ویدئو، صدا و 
 4هاي دستی تا کیلوبایت در ثانیه براي ترمینال 64تواند از  سرعت انتقال داده از طریق ماهواره می - 

براي سیستمهاي ثابت این مقدار حتی . باشدمتفاوت  VSATهاي پرتابل  مگابایت در ثانیه براي آنتن
 یابد؛ مگابایت در ثانیه نیز افزایش می 40تا 

مرتبط با مسائل توان به  نیز داراي مشکالتی هستند که از جمله میاي  سیستمهاي مخابراتی ماهوارهالبته 
براي کاهش این . وداشاره نمسیاسی و نیز هزینه باالي آن اختالل سیستم در شرایط بد آب و هوایی، مسائل 

در . گردد پیشنهاد می ها، روشهاي مختلفی وجود دارد که توسط شرکتهاي ارائه کننده این خدمات معموالً هزینه
  .اي براي ارتباطات اضطراري نشان داده شده است سیستمهاي مختلف ماهواره) 43- 4(شکل 

  
  انواع سیستمهاي مخابراتی ماهواره اي قابل استفاده در زمان بحران): 43- 4(شکل 
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 پذیر سازي تاسیسات آسیب ریزي براي ارزیابی خسارات وارده به شبکه مخابراتی و مقاوم برنامه ):13- 4(نمودار 

پذیري  ران با تقویت نمودن زیرساختهاي مخابراتی و افزایش انعطافاطمینان از برقراري ارتباطات الزم در شرایط بح اهداف
  هاي موجود شبکه

 مخابرات و ارتباطاتشرکتهاي مشاور ذیصالح با مشارکت کارگروههاي تخصصی  مرکز تحقیقات مخابرات ایران، نهاد اجرایی
میلیون تومان براي  80، سازي روشهاي مناسب مقاوم پذیري و میلیون تومان براي تدوین معیارهاي ارزیابی آسیب 140 هزینه تقریبی 

 اجراي طرح بصورت مطالعاتی در سطح  منطقه پایلوت
پذیر هستند و این آسیب بیشتر مرتبط با اجزاي  هاي مخابراتی کشور در برابر زلزله آسیب در حال حاضر بسیاري از شبکه وضعیت موجود 

باشد که عمدتا در اثر زلزله و تخریبهاي  و نیز کابلهاي مربوط به شبکه می هاي مخابراتی اي نظیر دکلها و آنتن غیرسازه
شبکه مخابرات محلی در دیده از زلزله،  آسیبهاي گذشته کشور نیز در اغلب مناطق  در زلزله. بینند ناشی از آن آسیب می

 .دنمو که این امر دسترسی به اطالعات را با اشکال مواجه می هنگام زلزله قطع شده بود
 ماه 24 طول دوره 
اي در نجات جان انسانها و کاهش تنشهاي روحی  کننده برقراري ارتباطات اضطراري در زمان بحران نقش تعیین امکان توجیه فنی

به نحوي طراحی  ش شده است که زیرساختهاي مخابراتییافته تال از اینرو در اغلب کشورهاي توسعه .بازماندگان زلزله دارد
 .نشود اختاللدهی آنها دچار  زلزله قابلیت سرویس مکه در هنگا و اجرا شوند

  هاي مخابراتی موجود پذیري شبکه وضعیت آسیب -  ورودي پروژه
  )نظیر شبکه برق(پذیري زیرساختهاي مرتبط با شبکه مخابرات  وضعیت آسیب - 
 هاي مخابراتی بکهشپذیري  یا افزایش انعطافسازي  تجارب و استانداردهاي جهانی در زمینه مقاوم - 

  ضوابط و دستورالعملهاي الزم براي طراحی مقاوم شبکه مخابراتی  -  خروجی  پروژه
  براي استفاده در زمان بحران) افزاري افزاري و سخت نرم(هاي مخابراتی  پذیري شبکه روشهاي ارتقاي انعطافتوسعه  - 

هاي  زلزلهاثرات هاي مخابراتی مبتنی بر تجارب جهانی و مرور  هپذیري شبک معیارهاي شناخت آسیبروشها و بررسی  -  اجزاء پروژه
  کشورگذشته 

 زلزله برابرسازي اجزاي شبکه مخابراتی به نحو ایمن در هارمسازي زیرساختهاي مخابراتی و نحوه  مقاومبررسی روشهاي  - 
  و توسعه استانداردهاي الزم

و توسعه  افزاري افزاري و سخت از طریق روشهاي نرممخابراتی پذیري شبکه  آوري و انعطاف بررسی روشهاي افزایش تاب - 
  استانداردهاي الزم

   ارتقاي عملکرد آن در هنگام زلزلهتوسعه استانداردهاي دوین برنامه ارزیابی شبکه هاي مخابراتی و ت - 
 اجراي طرح در منطقه پایلوت و ارزیابی و اصالح دستاوردها - 

 دفتر توسعه مخابرات، شرکت مخابرات ایران، بحران کشورسازمان مدیریت  نظارت و ارزیابی
  .باشد تامین اعتبارات الزم براي اجراي طرحهاي مستخرج از این برنامه میاستمرار پروژه منوط به  استمرار پروژه

 ماه  6  زمان/ اجزا  جدول زمان بندي طرح
  اول

ماه  6
  دوم

ماه  6
  ومس

ماه  6
  چهارم

          هاي مخابراتی  پذیري شبکه شناخت آسیبمعیارهاي روشها و بررسی 
سازي زیرساختهاي مخابراتی و نحوه مهارسازي اجزاي  بررسی روشهاي مقاوم

  شبکه مخابراتی به نحو ایمن در برابر زلزله و توسعه استانداردهاي الزم
        

پذیري شبکه از طریق روشهاي نرم  آوري و انعطاف بررسی روشهاي افزایش تاب
  و سخت افزاري و توسعه استانداردهاي الزمافزاري 

        

          هاي مخابراتی و ارتقاي عملکرد آن در هنگام زلزله تدوین برنامه ارزیابی شبکه
          اجراي طرح در منطقه پایلوت و ارزیابی و اصالح دستاوردها
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 راه اندازي شبکه ارتباطی ویژه بحران): 14- 4(نمودار 

  

در ن مدیریت بحران بین مسئوالپایدار ساختهاي الزم براي اطمینان از برقراري ارتباطات اضطراري زیرتوسعه و ایجاد  اهداف
و همچنین افراد حاضر در صحنه هاي مرتبط با مدیریت واکنش اضطراري مراکز و سازمان، اي تا منطقه يکشورح وسط

  و جلوگیري از پخش شایعات و اخبار جعلی عملیات
 شرکتهاي مشاور ذیصالح با مشارکت کارگروههاي تخصصی مخابرات و ارتباطات ات مخابرات ایران،مرکز تحقیق نهاد اجرایی

 هاي عملیاتی براي هر شهرستان میلیون تومان براي مطالعه اجزاي طرح و ارائه نقشه 180 هزینه تقریبی 
اي و  دیده با مسئوالن منطقه محلی در منطقه آسیب ارتباط بین مسئوالن ی نظیر زلزله،بحرانوقوع در حال حاضر در زمان  وضعیت موجود 

از طرفی حتی در . بینند گیرد زیراکه اغلب زیرساختهاي مخابراتی در زمان زلزله آسیب می کشوري با سختی صورت می
سازي این شبکه، به علت حجم ترافیک سنگین مخابرات از خارج از منطقه به داخل محدوده بحران زده،  صورت مقاوم

بین منجر به ایجاد اختالل در تماسهاي اضطراري این امر یابد که  افزایش میمخابراتی عادي  ترافیک خطوط معموال
 .شود میمسئوالن و افراد مرتبط با مدیریت واکنش اضطراري 

 ماه 12 طول دوره 
د که البته اولویت برقراري دار زیادي براي مردم ساکن در منطقه و مسئوالن وجود شبکه مخابرات ویژه بحران کاربرد توجیه فنی

تماسهاي اضطراري براي مسئوالن بیشتر از مردم است و در نتیجه الزم است که این شبکه مخابراتی در اولویت اول کلیه 
 .سازمانها و مسئوالن مرتبط با مدیریت بحران را تحت پوشش قرار دهد

  انجارب جهانی از سیستمهاي مخابراتی ویژه بحرت -  ورودي پروژه
  ایجاد سیستمهاي مخابراتی در سطوح محلی جهتتوانمندیهاي داخلی شرایط و  - 
 افزارهاي تخصصی مورد لزوم اعتبارات، تجهیزات و نرم - 

  هاي الزم در توسعه و تجهیز شبکه اضطراري بحران ضوابط و دستورالعملها و نقشه -  خروجی  پروژه
  ران براي کاربران دستورالعملهاي نحوه استفاده از شبکه ویژه بح - 

  هاي مخابراتی ویژه بحران  تجارب جهانی در زمینه شبکهبررسی  -  اجزاء پروژه
داخلی و شرایط اجتماعی، بومی، سیاسی و  ظرفیتهايطراحی سیستمهاي مخابراتی بحران مبتنی بر توانمندیها و  - 

  امنیتی هر منطقه
  این نهادها دستورالعملهاي استاندارد برايتهیه شناخت نهادهاي کاربر شبکه مخابرات اضطراري و  - 
 آموزش نیروهاي مرتبط با موضوع و انجام مانورهاي آمادگی - 

، سازمان تنظیم مقررات رادیویی وزارت ارتباطات، ستاد کل نیروهاي مسلح، ستاد عالی سازمان مدیریت بحران کشور نظارت و ارزیابی
 پیشگیري و مدیریت بحران رییس جمهور

اخذ مجوزهاي الزم از مراجع ذیصالح، تامین اعتبارات الزم براي توسعه سیستم در سطوح محلی و استمرار پروژه منوط به  پروژه استمرار
 باشد  میآموزش نیروها براي استفاده از سامانه در شرایط بحران 

 ماه  چهار  زمان/ اجزا  جدول زمان بندي طرح
  اول

ماه  چهار
  دوم

ماه  چهار
  ومس

        هاي مخابراتی ویژه بحران ارب جهانی در زمینه شبکهبررسی تج
ظرفیتهاي طراحی سیستمهاي مخابراتی بحران مبتنی بر توانمندیها و 
  داخلی و شرایط اجتماعی، بومی، سیاسی و امنیتی هر منطقه

      

شناخت نهادهاي کاربر شبکه مخابرات اضطراري و تهیه دستورالعملهاي 
  دهااستاندارد براي این نها

      

        آموزش نیروهاي مرتبط با موضوع و انجام مانورهاي آمادگی
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 بررسی کارآیی سیستمهاي مختلف ارتباطات در زمان بحران): 15- 4(نمودار 

سیم، تلفنهاي همراه و  سیستمهاي رادیویی بیشبکه زمینی، (موجود شناخت کارآیی سیستمهاي مختلف مخابراتی  اهداف
  در زمان بحران ناشی از زلزله )هاي تلفنهاي ماهواره

 شرکتهاي مشاور ذیصالح با مشارکت کارگروههاي تخصصی مخابرات و ارتباطات مرکز تحقیقات مخابرات ایران، نهاد اجرایی
 میلیون تومان 120 هزینه تقریبی 

رند که یگ مورد استفاده قرار میارتباطات در زمان بحران  يسیستمهاي مختلفی در ایران براي برقراردر حال حاضر  وضعیت موجود 
. باشند اي می ، تلفنهاي موبایل و سیستمهاي ماهواره)سیم بی(ویی یهاي راد شبکهتلفنهاي خطوط زمینی، مهمترین آنها 

ن اوجود ندارد و در نتیجه هر سازم ،دنتوافق کلی در اینکه کدامیک از این سیستمها کارآیی بهتري در زمان بحران دارالبته 
 . کند این سیستمها استفاده میاي از  یا مجموعه تشخیص خود از یک براساس

 ماه 12 طول دوره 
برقراري ارتباطات اضطراري در زمان وقوع زلزله مستلزم استفاده نیروهاي مرتبط با مدیریت بحران از یک شبکه امکان  توجیه فنی

ل در این زمینه از سیستمهاي مختلفی استفاده در حال حاضر سازمانهاي مختلف فعا. هماهنگ استمقاوم و ارتباطی 
اندازي  لذا الزم است تا پیش از راه. کنند و در نتیجه امکان ارتباط اغلب آنها با یکدیگر در زمان زلزله وجود ندارد می

اي سیستمهاي مخابراتی ویژه بحران، بهترین روش بر مبناي سیستمهاي موجود انتخاب شود و استفاده از آن به سازمانه
 .مرتبط ابالغ گردد

  اي رادیویی، موبایل و ماهوارهزمینی، هاي ارتباط  اطالعات فنی مربوط به نقاط ضعف و قوت شبکه -  ورودي پروژه
 تمهاي فوق در زمان زلزلهسمشکالت و محاسن استفاده از سیتجارب جهانی و داخلی از  - 

با توجه به مشخصات فنی و نیازمندیهاي راي برقراري ارتباطات اضطراري هاي مخابراتی مناسب در ایران ب معرفی شبکه خروجی  پروژه
  زمان بحران

  )تلفن ثابت(بررسی نقاط ضعف و قوت شبکه ارتباطات زمینی  -  اجزاء پروژه
   )بی سیم(نقاط ضعف و قوت شبکه ارتباطات رادیویی بررسی  - 
  بررسی نقاط ضعف و قوت شبکه مخابراتی موبایل - 
  اي ضعف و قوت شبکه مخابرات ماهوارهبررسی نقاط  - 
  ارزیابی مقایسه اي شبکه هاي فوق و معرفی شبکه بهینه در زمان بحران ناشی از زلزله - 
 تدوین دستورالعملهاي اجرایی بر پایه سیستم پیشنهادي براي ابالغ به سازمانهاي مرتبط با مدیریت بحران - 

ازمان تنظیم مقررات رادیویی، ستاد کل نیروهاي مسلح، هالل احمر جمهوري اسالمی ، سسازمان مدیریت بحران کشور نظارت و ارزیابی
 ایران، شرکت مخابرات ایران

 .نتخاب سیستمی کارآمد و قابل قبول براي کلیه دستگاههاي مرتبط با مدیریت بحران استاستمرار پروژه منوط به ا استمرار پروژه
 هچهار  ما  زمان/ اجزا  جدول زمان بندي طرح

  اول
ماه  چهار
  دوم

ماه  چهار
  ومس

        )تلفن ثابت(بررسی نقاط ضعف و قوت شبکه ارتباطات زمینی 
        )بی سیم(بررسی نقاط ضعف و قوت شبکه ارتباطات رادیویی 
        بررسی نقاط ضعف و قوت شبکه مخابراتی موبایل
        اي بررسی نقاط ضعف و قوت شبکه مخابرات ماهواره

هاي فوق و معرفی شبکه بهینه در زمان بحران ناشی از  اي شبکه ایسهارزیابی مق
  زلزله

      

تدوین دستورالعملهاي اجرایی بر پایه سیستم پیشنهادي براي ابالغ به سازمانهاي 
  مرتبط با مدیریت بحران
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  جستجو، نجات و امداد سامانه -3- 3- 4
ه، جمعیت هالل احمـر ایـران بعنـوان متـولی اصـلی      همانطور که در گزارش فعالیت سوم این پروژه اشاره شد

در طرح جامع امداد و نجات کشور نیز این سازمان بعنوان مسئول . شود جستجو، نجات و امداد در ایران شناخته می
سـازمانهاي  . کارگروه امداد و نجات معرفی شده است که مدیریت نیروهاي مختلف ارگانهاي ذیربط را بر عهـده دارد 

ریـزي کشـور، وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش       روه عبارتند از وزارت کشور، سازمان مدیریت و برنامههمکار کارگ
پزشکی، وزارت بازرگانی، سپاه پاسداران انقالب اسالمی، ارتش جمهوري اسالمی ایران، نیـروي انتظـامی جمهـوري    

پـرورش، وزارت مسـکن و شهرسـازي،    اسالمی ایران، وزارت راه و ترابري، وزارت جهاد کشاورزي، وزارت آمـوزش و  
وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات، وزارت دفـاع و پشـتیبانی نیروهـاي مسـلح، نیـروي مقاومـت بسـیج، سـازمان         

، سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایـران، وزارت نیـرو و سـازمان    )ره(بهزیستی کشور، کمیته امداد خمینی 
المللـی زلزلـه شناسـی و مهندسـی زلزلـه،      نی نیز عبارتند از پژوهشگاه بـین سازمانهاي پشتیبا. هاي کشور شهرداري

وزارت امور خارجه، سازمان هواشناسی کشور، وزارت علوم، تحقیقـات و فنـاوري، وزارت امـور اقتصـادي و دارایـی،      
  .ستوزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، وزارت دادگستري، بنیاد مسکن انقالب اسالمی و سازمان حفاظت محیط زی

هـاي  همچنین در گزارش فعالیت چهارم این پروژه مشکالت موجود در بخش جستجو، نجات و امداد در زلزله
توان برخی از چالشـهاي   براساس توضیحات ارائه شده در آن گزارشات می. اند اخیر کشور مورد بررسی قرار داده شده

  :بندي نمود موجود در زمینه جستجو و نجات را به شرح زیر دسته
ریخته و  هاي هزاران ساختمان فرو جستجو و نجات افراد از میان خرابه: کمبود منابع انسانی ماهر - 

اي پرتعداد، به همراه تجهیزات  هاي تخصصی و حرفه ها و تیم شده، مستلزم بسیج و استقرار نیرو تخریب
جود در صورت براساس تخمینهاي مو. آالت ویژه طی دو روز اول پس از حادثه خواهد بود و ماشین
اي موجود، تنها پاسخگوي بخش  در ایران، نیروهاي حرفه اي ویرانگر در یک شهر بزرگ  وقوع زلزله

یافته  در چنین شرایطی در صورت رویداد زلزله، امکان عملیات سازمان. کمی از نیازها خواهند بود
بر این . تّکی خواهند بودامدادي م هاي تخصصی امدادي وجود نداشته و مردم عمدتاً به خود توسط تیم

هایی که باید در مواقع بحران در این رابطه فعال  بندي فعالیتها و امکانات موجود و محل اساس، اولویت
 یابد؛ باشند، اهمیت می

طرح جامع امداد و نجات کشور، بر نقش کلیدي و رهبري  44علیرغم اینکه ماده : ضعف هماهنگی - 
  کند، اما هنوز راهکار هماهنگ مرتبط با نجات و امداد تأکید میجمعیت هالل احمر در انجام عملیات 

هایی که قرار است با این  اي در رابطه با عملیات جستجو، نجات و امداد در میان سازمان کننده و تنظیم
 جمعیت همکاري نمایند، وجود ندارد؛

احمر و همچنین کمبود  لهاي امداد و نجات هال تعداد کم و توزیع نامناسب پایگاه: محدودیت امکانات - 
اي در  تجهیزات الزم براي انجام اقدامات مورد نیاز نجات و امداد با توجه به وضعیت خطرپذیري لرزه

 گردد؛ کشور بخصوص در شهرها از مهمترین چالشهاي نجات و امداد محسوب می
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تی و نیز تاخیر هاي رخداد مشاهده شد به واسطه ضعف بانکهاي اطالعادر اغلب زلزله: ضعف اطالعات - 
 .در اطالع رسانی از اثرات زلزله و گستره آن، فرایند جستجو و نجات با تاخیر همراه بوده است

 .همچنین در هیچیک از این رویدادها از فناوریهاي نوین براي جستجو و نجات استفاده نشده است
ه وضعیت آسیب دیدگی هاي کشور بخصوص زلزله بم، عدم رسیدگی اولیه بدر اغلب زلزله: ضعف تریاژ - 

 .زدگان، باعث ایجاد مشکل براي مراکز درمانی گردیدزلزله
رسد که براي بهبود وضعیت مدیریت بحران در بخشهاي فوق، استفاده از تجارب  ترتیب به نظر میبدین

براي کشور  بایست بر اساس این تجارب راهبردها و راهکارهاي مرتبط را المللی ضرورتی انکارناپذیر باشد و می بین
  .تدوین نمود

  
 المللی در رابطه با مسائل مرتبط با نجات و امداد مروري بر تجارب بین - 1- 3- 3- 4

در اغلب کشورهاي توسعه یافته بهبود سیستمهاي نجات و امداد بعنوان یکی از اولویتهاي بهبود نظام 
سته در زمینه ارتقاي کیفیت این در ایران نیز جمعیت هالل احمر بصورت پیو. شود مدیریت بحران شناخته می

نماید و حتی مرکزي را تحت عنوان موسسه آموزشی هالل ایران بدین منظور تاسیس نموده  خدمات فعالیت می
است تا ضمن تربیت نیروهاي مورد نیاز در بخشهاي مختلف مرتبط با نجات و امداد، پژوهشهاي الزم را نیز در این 

اي زیر برخی از تجارب کشورهاي مختلف در راستاي بهبود عملکرد خدمات نجات در قسمته. رابطه به انجام رساند
  :شوند و امداد مورد اشاره قرار داده می

  
هاي مرتبط با  بعنوان یکی از نقاط عطف در بهبود برنامه) 1995(آواجی در کوبه ژاپن - زلزله هانشین :ژاپن - الف

برخی از . الت فراوانی در این رابطه پس از زلزله ایجاد شدگردد زیرا که مشک نجات و امداد در ژاپن محسوب می
  :(WCDR, 2005)درسهاي حاصل از این زلزله در زمینه امداد و نجات به شرح زیر می باشد 

محلی تا (در کشور ژاپن برحسب سطح حادثه : بهبود هماهنگی براي انجام عملیات امداد و نجات •
 Fire)و آژانس مدیریت بحران و آتش ژاپن  (Self Defence Force)سازمان دفاع غیرنظامی ) اي منطقه

and Disaster Management Agency) شونددیدگان سوانح شناخته میمسئول نجات و امداد آسیب .
نیز در این عملیات مشارکت  (National Police Agency)البته سایر سازمانها نظیر آژانس پلیس ملی 

اسطه مشکالت ایجاد شده در هماهنگی بین این دستگاهها، بعد از زلزله کوبه به و. دارد
توانند در این عملیات مشارکت  هایی بین این سازمانها با یکدیگر و با سایر نهادهایی که می تفاهمنامه

منعقد شد که براساس آن اقدامات هماهنگ در این زمینه ) در سطوح مختلف محلی تا ملی(کنند 
  گیرد؛ حسب سطح حادثه انجام میبین ارگانهاي دست اندرکار بر

در این زلزله مشخص شد که برآورد سریع خسارات : آشکار شدن اهمیت ارزیابی سریع اثرات سانحه •
شود،  دیده می) 44- 4(همانطور که در شکل . و تلفات ناشی از زلزله تا چه میزان حائز اهمیت است
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 6زلزله در ساعت (نفر بوده است  430ا شدگان این حادثه در عصر روز حادثه تنه برآورد تعداد کشته
نفر تا آن زمان جان خود را از  6000این در حالی بود که در این رویداد بیش از ). صبح اتفاق افتاد

مشخص است که برآورد اشتباه از اثرات زلزله تا چه حد  .(Hisada, 2008)دست داده بودند 
مات نجات و امداد اخالل ایجاد نماید و توانست در بسیج امکانات و نیازهاي منطقه به خد می
این مساله باعث شد تا دولت محلی و دولت مرکزي تا . ترتیب باعث افزایش تلفات زلزله گردد بدین

 .گیري کنند ساعتها نتوانند در خصوص نیازهاي منطقه تصمیم
 

 
بیش از "قوع رویداد؛ تیتر روزنامه می نویسد در بعد از ظهر و) 1995(برآورد اشتباه از تعداد تلفات زلزله کوبه  ):44- 4(شکل 

  "نفر در زلزله جان خود را از دست داده اند 430

  
این موضوع سبب شد تا در ژاپن سیستمهاي پایش و برآورد سریع تلفات و خسارات در ابعاد مختلف توسعه یابند تا 

 . اي ویرانگر، مجددا مسئوالن دچار غافلگیري نشوند در صورت وقوع زلزله
برطبق : اهمیت توانمندسازي مردم و نیروهاي محلی براي انجام اقدامات جستجو، نجات و امداد •

هزار نفر از زیر آوار زنده  35، حدود )کوبه 1995پس از زلزله (مطالعه صورت گرفته در دانشگاه کوبه 
نیروهاي توسط % 23توسط مردم و همسایگان و تنها % 77بیرون آورده شدند که از این تعداد حدود 

این مساله باعث گردید تا اهمیت توجه به نقش مردم در انجام امور خودامدادي . امدادي نجات یافتند
و دگرامدادي در ژاپن بیش از پیش آشکار گردد و اقداماتی توسط دولتهاي محلی براي توانمندسازي 

توان به ارائه  می از جمله این اقدامات. مردم براي ایفاي نقش فعالتر در این امور صورت گیرد
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اي مدیریت بحران، استقرار  تخصصی، توسعه نیروهاي داوطلب، توسعه تشکالت محله آموزشهاي نیمه
 .هاي شهري و مواردي از این قبیل اشاره نمود تجهیزات اولیه جستجو، نجات و امداد در محله

دمات زیادي به مراکز درمانی در اثر زلزله کوبه ص: ریزي براي ارائه خدمات امدادي اولیه اهمیت برنامه •
دیدگان  منطقه وارد شد که این امر باعث ایجاد مشکالت زیادي در ارائه خدمات امدادي به آسیب

با توجه به محدودیت فضاهاي درمانی باقیمانده ضرورت داشت که تنها افرادي به این مراکز . گردید
ه مراکز درمانی خارج از محدوده اعزام اعزام گردند که نیازمند دریافت این خدمات بودند و بقیه ب

ریزي منسجم براي تریاژ و همچنین محدودیت آمبوالنس و  البته با توجه به نبود برنامه. شوند
کوپتر این اقدامات با مشکالت جدي مواجه شد و اغلب مراکز درمانی با مشکل پذیرش مصدوم  هلی

با توجه به این . کنندگان را نداشتند جعهمواجه بودند به نحوي که توانایی رسیدگی به وضعیت مرا
بیمارستانی در ژاپن در سالهاي بعد گسترش قابل  اتفاقات، تدوین برنامه تریاژ و مراقبتهاي پیش

 .توجهی یافت
نبود سیستم مدیریت بحران یکپارچه در : اهمیت توسعه زیرساختهاي الزم براي واکنش اضطراري •

ردید تا مدیریت عملیات واکنش اضطراري با چالشهایی مواجه شهر کوبه در زمان وقوع زلزله باعث گ
همچنین در برخی قسمتهاي شهر کوبه به دلیل وجود معابر باریک و یا نبود امکانات . شود
نشانی، عملیات نجات و امداد با مشکالت بیشتري همراه گردید و میزان خسارات و تلفات ناشی  آتش

این . جود زیرساختهاي الزم براي واکنش اضطراري افزایش یافتاز زلزله در آن مکانها به سبب عدم و
مساله سبب شد تا توسعه زیرساختهاي مورد نیاز براي مدیریت واکنش اضطراري پس از وقوع این 

 . زلزله مورد توجه مسئوالن شهري در مناطق مختلف کشور ژاپن قرار گیرد
  

در ژانویه ) گجرات(وقوع زلزله بوج ن بخصوص بعد از ضعفهاي سیستم نجات و امداد در هندوستا :هندوستان - ب
  :مهمترین این مشکالت به شرح زیر بودند. بیش از پیش آشکار گردید 2001
 دیده و حجم آسیبها در دسترس نبود؛ اطالعات الزم از گستره آسیب - 
 پس از وقوع زلزله تیمهاي امداد و نجات نتوانستند بموقع در محل حضور یابند؛  - 
 ایی و بیرون کشیدن افراد زنده از زیر آوار تعلیمات الزم پیشتر ارائه نشده بود؛براي شناس - 
 تجهیزات و نیروي انسانی کافی جهت واکنش اضطراري وجود نداشت؛ - 
تیمهاي ویژه امداد و نجات از سایر کشورها با تاخیر به منطقـه رسـیدند و بـه همـین علـت آنهـا نیـز         - 

 انی موثر واقع شوند؛نتوانستند آنطور که باید در امدادرس
هایی را براي بهبود وضعیت پاسخگویی به اثرات  با توجه به مشکالت رویداده در این زلزله، دولت مرکزي برنامه
  :سوانح در دستور کار قرار داد که برخی از آنها به شرح زیر هستند

نفـر   45شـتمل بـر   هر تـیم م ): تیم امداد و نجات 144(تعلیم و تجهیز تیمهاي تخصصی پاسخ به سوانح  •
بدین نحو این تیمهـا  . باشد عضو نظیر کارشناسان نجات و امداد، پزشک، پیراپزشک و مهندس عمران می
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این تیمها براي امـداد و نجـات   . توانایی الزم بمنظور فعالیت در تمامی انواع سوانح را بدست خواهند آورد
طبق برنامـه تـدوین شـده، پرسـنل ادارات      البته. اند به تجهیزات مدرن و سگهاي تعلیم دیده مجهز شده

مرکزي پلیس نیز باید در کنار واحدهاي امداد و نجات براي انجام این عملیات، آموزش ببینند تا بتواننـد  
 . ر محل وقوع سانحه حضور یابند و اقدامات الزم را به انجام رسانندسریعا د

وقوع سوانح بزرگ و اعالم نیاز ایالتهاي آسیب دولت مرکزي به کلیه ایالتها دستور داده است تا در صورت  •
 دیده، تیمهاي ویژه خود را براي پاسخ به حوادث اعزام دارند؛

اي  چهـارده مرکـز منطقـه   بمنظور تقویت فرآیند پاسخ فوري به سیل، توفان، زلزله، ریزش کـوه و غیـره،    •
نش اضـطراري نیـز کمیتـه    جهت نظارت بر روند اجراي عملیات واکـ . ایجاد گردیده است پاسخ به سانحه

 راهبري در وزارت امور داخله هند تشکیل گردیده است؛
در کشـور ایجـاد و    (ICS)به منظور ارتقاء کیفیت مدیریت واکنش اضطراري، سیستم فرمانـدهی حادثـه    •

هاي گوناگون مدیریت حادثه از قبیـل لجسـتیک،    منظور آموزش افراد در جنبه بدین. اندازي شده است راه
 ؛ریزي، ایمنی، مدیریت رسانه و غیره انجام شده است ملیات، برنامهانجام ع

سازمانهاي مختلف در زمان وقوع سوانح، مقرر شده اسـت کـه   ریزي و هماهنگی اقدامات  به منظور برنامه •
همچنین تیمهـاي  . هر سازمان برنامه پشتیبان عملیات خود را براي شرایط اضطرار، از پیش تدوین نماید

بایست قبل از وقوع حادثه تعیین و مشخص گردنـد و منـابع و    ري مرتبط با هر دستگاه میواکنش اضطرا
 امکانات الزم براي آنها آماده شود تا بدین ترتیب به عملیات واکنش اضطراري سرعت بخشیده شود؛

است کـه   اندازي شده در راستاي تامین منابع اطالعاتی الزم در سوانح، یک پایگاه داده متمرکز ایجاد و راه •
در این شبکه اطالعـات مربـوط بـه موجـودي منـابع      . باشد از طریق شبکه جهانی وب قابل دسترسی می

ایـن  . ضروري از قبیل تجهیزات، ابزار و ادوات و نیروي انسانی الزم بـراي پاسـخ  بـه سـانحه، وجـود دارد     
س و آدرس افراد مسـئول  شبکه ابزار و تجهیزات را برحسب کاربردشان لیست کرده و نیز داراي تلفن تما

شبکه مذکور بمنظور سرعت بخشیدن بـه فرآینـد واکـنش اضـطراري در سـوانح،      . باشد در این رابطه می
 آورد؛ امکان دسترسی سریع به منابع را فراهم می

به منظور سهولت در فرماندهی و هماهنگی عملیات نجات و امداد، ایجاد اتاقهاي کنترل و مراکز عملیـات   •
مراکـز مـذکور بـه تلفنهـاي     . اي و محلی در دستور کار قرار داده شـده اسـت   سطوح منطقهاضطراري در 

. انـد  و غیره مجهـز گردیـده   GISکامپیوتر، برق اضطراري، بانکهاي اطالعاتی در سامانه  ،GPSاي،  ماهواره
حـال حاضـر   در . شـوند  کارکنان این مراکز نیز آموزشهاي الزم را گذرانده و در این رابطه تعلیم داده مـی 

 DOTشبکه ارتباطی بین مراکز عملیات اضطراري در سطح ملی و ایالتی و محل سانحه، مبتنی بر شبکه 
 باشد؛ می

اي براي تجهیز و توسعه مراکز مرتبط با نجات و امـداد   به منظور تقویت ظرفیت واکنش اضطراري، برنامه •
زمندیهاي اولیـه در سـطوح محلـی بـراي     باشد تا نیا در دست اجرا می) نظیر مراکز آتش نشانی و پلیس(

 .پاسخ فوري به اثرات سانحه تامین گردد
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ازمیت، مشکالت ساختاري متعددي در ارائه خدمات نجات و امداد از سـوي   1999تا قبل از وقوع زلزله : ترکیه - ج
عتر از سـازمانهایی  در واقع بعد از رخداد این زلزله، مردم و سازمانهاي داوطلـب سـری  . سازمانهاي ذیربط وجود داشت

بهمـین  . که مسئولیت مستقیم در این رابطه داشتند، به منطقه رسیدند و فعالیتهاي امداد و نجات را شـروع کردنـد  
از آن هنگام دولت مرکزي برنامه پاسخ به سوانح خود را متحول ساخته، . خاطر دولت مرکزي مورد انتقاد قرار گرفت
هرهاي بزرگ تشکیل داد و بودجـه زیـادي را بـه پـژوهش در ایـن رابطـه       مراکز هماهنگی جستجو و نجات را در ش

  :مهمترین نتایج این اقدامات به شرح زیر بوده است. اختصاص داد
اي و محلی بتواننـد   تمرکززدایی در ارائه خدمات نجات و امداد به نحوي که مسئوالن در سطوح منطقه - 

 نمایند؛ بصورت مستقل عملیات نجات و امداد را آغاز و هدایت
توجه به مناطق روستایی و توسعه مکانیسمی براي انجام اقدامات اولیه توسط مسئوالن محلی و مـردم   - 

 پیش از رسیدن نیروهاي امدادي؛
  (PCCRR)اصالح سامانه پاسخ بـه سـوانح بـا تشـکیل کمیتـه اسـتانی همـاهنگی جسـتجو و پاسـخ           - 

Province Committee for Coordination of Rescue and Response  )؛)45-4 شکل 
  

  
  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  (Columba, 2002) سامانه پاسخ به سوانح ترکیه ):45- 4(شکل 

ی جستجو و پاسخگکمیته استانی هماهن  

  بحران شهرمدیریت مرکز 
فرماندار، شهردار، رئیس پلـیس،  (

ــده   نماینــده هــالل احمــر، نماین
وزارت امور اجتمـاعی و مسـکن،   
سرپرسـت بهداشـت، فرمانـدهان    
ــهر،   ــدارمریهاي ش ــا و ژان پادگانه

  )سرپرست اداره آموزش

 و مسکن اداره کل امور اجتماعی

 اداره یا دفتر سوانح شهر

  گروههاي پاسخ
اولیـه  و نجات؛ ارزیـابی  برداري آوار  

 ، امنیتموقت ، مسکنخسارت
  امکانات شرایط اضطراري

 حمل و نقل، کمـک رسـانی،   ،ارتباطات
 ،مقـدماتی اسکان  ،ارائه خدمات درمانی

 ...)، ودفع فاضالب ،مین آب، برقتا

 وزارت امور اجتماعی و مسکن
 مجاور  هايفرمانداري یا استانداري شهر

 نیروهاي نظامی

بیمارستانها، اداره (موسسات خدمات عمومی 
پست، تمامی گروههاي ارتباطی، رادیو و 
تلویزیون، شرکتهاي آب و برق، شرکت 

 )آهن، هواشناسی راه

 سازمانهاي بخش خصوصی

 میدفاع غیر نظا نیروهاي سازمان

 افراد مستقل

 شود اقداماتی که با هماهنگی استاندار انجام می

 مسیر فرمان
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مسـئول ارزیـابی   ) در سطح ملـی (ترکیه، وزارت امور اجتماعی و مسکن  بر اساس ساختار جدید امداد و نجات
سـازي عملیـات واکـنش اضـطراري      دیده از سانحه و اعالم وضعیت اضطراري بـه منظـور فعـال    سریع گستره آسیب

بعنوان متولی هماهنگی امداد و نجـات و آوار بـرداري    (Crisis Center)اي  در هر استان مرکز بحران منطقه. باشد می
کند که مسئولیت آن با استاندار استان  زیر نظر دفتر استانی یا شهرستانی وزارت امور اجتماعی و مسکن فعالیت می

نمایـد و بـه اسـتانداران     نین بعد از زلزله در زمینه ارزیابی خسارات و تلفات نیز فعالیـت مـی  این دفتر همچ. باشد می
  . ریزي نمایند نماید تا بتوانند نسبت به توزیع کمکها برنامه گزارش مربوطه را ارائه می

نهاي توانـد کلیـه سـازما    بـا مـدیریت اسـتاندار آن، مـی     (PCCRR)در هر استان کمیته استانی نجات و امـداد  
نشانی، پلیس و نیز اسـتانهاي همجـوار و همچنـین نیروهـاي      خصوصی و عمومی، گروههاي دفاع غیر نظامی، آتش

گـردد و   در زمان وقوع زلزله کلیه اطالعات به این مرکز ارسـال مـی  . نظامی را براي مقابله با اثرات زلزله بسیج نماید
  . نماید عان اقدام میاین مرکز نسبت به در اختیار گذاردن اطالعات به ذینف

در سطوح محلی تا ملی مهمتـرین سـازمان   از میان سازمانهاي فعال در امداد و نجات، سازمان دفاع غیرنظامی 
باشـد کـه داراي    اي در امر نجات و امداد می اي از نیروهاي حرفه این سازمان متشکل از مجموعه. گردد محسوب می

این سازمان همچنین داراي مراکز آموزشـی متعـدد در   . و نجات هستندتجهیزات و امکانات پیشرفته براي جستجو 
اي از تجهیزات و مراکز آموزشی این نیروها در آنکارا  نشان داده شـده   نمونه) 46- 4(در شکل . باشد سطح ترکیه می

  .است
  

    
  اي از تجهیزات و مراکز آموزشی سازمان دفاع غیر نظامی ترکیهنمونه ):46- 4(شکل 

  

نشانی و پرسنل امدادي در سـطح ایـالتی و    در آمریکا مسئولیت اولیه نجات و امداد برعهده پلیس، آتش: ریکاآم - د
اما همانطور که پیشتر ذکر شد، در مواردي که سطح حادثه فراتر از توانمندیهاي محلـی باشـد، آژانـس    . محلی است

. گیرد یت این عملیات نقشی کلیدي بعهده میبعنوان متولی هماهنگی و هدا (FEMA)فدرال مدیریت بحران آمریکا 
گـردد و ریـیس    این آژانس قسمتی از معاونت آمادگی و مقابله با بحران وزارت امنیت داخلی این کشور محسوب می

مهمترین وظایف این آژانس در زمینه مدیریت واکنش اضطراري بـه   .باشد آن معاون وزارت امنیت داخلی آمریکا می
  :باشد شرح زیر می
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 اعزام تیمهاي ارزیابی خسارات و تیمهاي مقابله با بحران براي همکاري با مقامات ایالتی و محلی؛ - 
 برپا نمودن و تجهیز دفاتر عملیاتی بحران ایالتی و فدرال و کمک به هماهنگی سازمانهاي مرتبط؛ - 
 مدیریت فرایند درخواست کمکها و توزیع آنها؛ - 
 تخصصی مرتبط؛ مهپشتیبانی و انجام مانورهاي تخصصی و نی - 
 تامین شبکه ارتباطات اضطراري در صحنه حادثه؛  - 
  .نشانان و تدوین استانداردهاي مورد نیاز آموزش نیروهاي مرتبط نظیر آتش - 

شود و تنها بعد از درخواسـت فرمانـدار    الزم به ذکر است که این آژانس در تمام سوانح و بحرانها وارد عمل نمی
منظـور   بـدین . گردد جمهور، اقدامات این سازمان آغاز می ان سانحه فدرال توسط رییسایالت براي اعالم سانحه بعنو

اگر ارزیابی نشان دهد که منابع ایالت توان مقابله با بحـران  . دهد در اولین گام فیما ارزیابی اولیه خسارت را انجام می
هـا گسـترده و بـه     ه بار که خسارات و خرابیالبته در سوانح بزرگ و فاجع. شود را ندارد، آنگاه بحران فدرال اعالم می

  . پذیردوضوح قابل رویت باشند، اعالم بحران فدرال در عرض چند ساعت و بدون ارزیابی اولیه خسارت صورت می
دیده نیازمند پشتیبانی براي جستجو و نجات شهري با استفاده از توان ملی باشـند، فیمـا در    اگر مناطق آسیب

گروه از نزدیکترین ستادهاي جستجو و نجات شهري خود را به منطقه اعزام  3اعالم نیاز،  ساعت از دریافت 6عرض 
یـاب   سگ زنـده  4نفره،  31تیم  2هر ستاد شامل . گردند کند و در صورت نیاز ستادهاي بیشتري وارد صحنه می می

  :کنند صصی زیر فعالیت میهاي تخ اعضاي ستاد امداد و  نجات شهري در حوزه. باشد و وسایل و تجهیزات کامل می
 جستجو جهت پیدا کردن قربانیان گرفتار در سانحه؛ - 
 ؛)بخصوص آوار ناشی از ساختمانهاي بتنی و فلزي(نجات افراد بصورت ایمن از زیر آوار  - 
  .ارائه کمکهاي پزشکی جهت مداوا و مراقبت از قربانیان در قبل و بعد از عملیات نجات - 

اند که مراکز  ضر ستادهاي امداد و نجات شهري در سراسر آمریکا تشکیل شدهالزم به ذکر است که در حال حا
  :نشان داده شده است) 47- 4(در شکل ) مرکز 28(اصلی آن 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  (Bea, 2005)اي ستادهاي جستجو و نجات شهري در آمریکا  دفاتر منطقه ): 47- 4(شکل 
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 مرتبط با نجات و امدادمروري بر تجارب داخلی در رابطه با مسائل  - 2- 3- 3- 4

کشور ایران در زمره معدود کشورهایی است که ارائه خدمات جستجو، نجات و امـداد در آن از کیفیـت بـاالیی    
برخوردار است و جمعیت هالل احمر ایران که متولی اصلی این امـور اسـت، قابلیتهـا و ظرفیتهـاي زیـادي در ایـن       

افـزاري، خـدمات جسـتجو و نجـات همـانطور کـه در        افزاري و سـخت  مالبته به واسطه برخی مسائل نر. ارتباط دارد
شـود و در ایـن رابطـه نیـاز بـه انجـام        گزارش فعالیت چهارم این پروژه اشاره شد به شکل کامال مطلوب ارائـه نمـی  

در این قسمت برخی از مطالعاتی کـه در رابطـه بـا بهبـود وضـعیت موجـود       . ها وجود دارد اصالحات در برخی حوزه
البته اقدامات مشابهی نیز در برخی دیگر از نقاط کشـور  . ت و امداد در تهران صورت گرفته است ارائه خواهد شدنجا

  .انجام شده که کمابیش الگو گرفته از وضعیت تهران است
  

احمر استان تهران، جمعیت هالل: احمر استان تهرانبرنامه آمادگی و مقابله با حوادث جمعیت هالل - الف
این ). 1383هالل احمر، (خیزي در تهران را با نگرش نجات و امداد به انجام رسانیده است خاص حادثهمطالعات 

این برنامه در سه . گردید 1379مطالعات منجر به ارائه و تصویب برنامه آمادگی مقابله با حوادث و سوانح در سال 
  :بخش جداگانه بشرح زیر تهیه شده است

  : اندهاي ذیل مورد توجه قرار گرفتهدر این بخش اهداف و برنامه: آمادگی فیزیکی - 
  تاسیس و تجهیز مرکز مدیریت و عملیات نجات و امداد شهر تهران؛ •
گانه حوزه استحفاظی  22پایگاه نجات و امداد درون شهري در مناطق  22تاسیس و تجهیز  •

ان به طور مستقل در عملیات این پایگاهها در صورت وقوع زلزله شدید در تهر(شهرداري تهران 
) نفر 25000(خانوار  5000نمایند و اقالم مورد نیاز جهت اسکان و تغذیه تا  نجات و امداد عمل می

همچنین امکانات الزم نظیر آمبوالنس، خودروهاي نجات و سایر  . در هر پایگاه مستقر خواهد شد
پایگاه براي  22ن ترتیب جمعاً در بدی. بینی شده استوسایل امدادي نیز در این پایگاهها پیش

البته تا زمان تهیه گزارش مطالعات این . امکانات فراهم خواهد شد) نفر 550000(خانوار  110000
 19اندازي و احداث شده است و به دلیل نداشتن امالك مناسب در پایگاهها تنها در سه منطقه راه

 ؛)منطقه دیگر این امر هنوز میسرنشده است
شرق، شمال(پایگاه امداد و پشتیبانی اقماري در محورهاي منتهی به تهران  5جهیز تاسیس و ت •

 ؛)غرب و جنوبشرق، جنوبغرب، جنوبشمال
المللی در تاسیس و تجهیز یک پایگاه بارانداز و بارگیري بمنظور جذب و هدایت کمکهاي بین •

احمر در د قبل، جمعیت هاللدر خصوص این مورد و مور(المللی امام خمینی مجاورت فرودگاه بین
سازي براي اسکان پایگاه اقماري، ذخیره 5هایی را در دست اجرا دارد و در هکتار زمین، برنامه 97

بدین ترتیب . بینی شده استوتغذیه اضطراري بازماندگان زلزله و انجام عملیات نجات و امداد پیش
دهاي معین دیگر استانها، امکان انجام عملیات با در نظر گرفتن نیروهاي سازمان یافته اعزامی از ستا

 دیدگان فراهم خواهد شد؛ نفر از آسیب 1،250،000نجات و امداد براي 
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 تکمیل چهار پایگاه شهرستانهاي اطراف تهران در پیشوا، ورامین، دماوند و فیروزکوه؛ •
ریم، اسالمشهر، پایگاه امدادي در شهرهاي اطراف تهران در ساوجبالغ، رباط ک 10تاسیس و تجهیز  •

 اشتهارد، قرچک، پاکدشت، رودهن، لواسانات و شمیرانات؛
- قزوین، اتوبان تهران - اتوبان کرج(اي در محورهاي منتهی به تهران تاسیس یازده پایگاه امداد جاده •

 -ساوه، محور تهران –، محور تهران )کندوان(چالوس  - ، محور کرج)پاکدشت(قم، جاده خراسان 
 ؛)دماوند

 ه از امکانات و تجهیزات و نیروي انسانی استانهاي معین؛استفاد •
 . احداث مرکز آمادگی و نگهداري سگهاي جستجوگر در مجاورت فرودگاه پیام •

  :هاي آموزشی بشرح زیر مورد نظر بوده استدر این بخش اجراي برنامه: هاي آموزشی برنامه - 
آموزش مردم در : گ خودامدادي شاملهاي آموزشهاي عمومی و همگانی بمنظور ترویج فرهنبرنامه •

دیده، آموزش  هاي امداد و سوانح، نحوه مشارکت مردم با نیروهاي امدادي در مناطق آسیبزمینه
روشهاي پیشگیري، مقابله و کاهش اثرات سوانح، آموزش در زمینه جستجو و نجات، آموزش در 

اري، آموزش در زمینه اسکان زمینه انجام کمکهاي اولیه پزشکی، آموزش در زمینه تغذیه اضطر
 ؛...اضطراري، آموزش در زمینه بهداشتی، آموزش در زمینه بهداشت روانی و 

هاي آموزشهاي تخصصی شامل آموزش تربیت مربیان در سطوح مختلف آموزشی، آموزش برنامه •
 ...مدیران عملیاتی، آموزش فنی و تخصصی براي مدیران، کارکنان درسطوح مختلف، بازآموزي و 

سنجی در مدیریت امداد و سوانح؛ شناخت هایی از قبیل امکاندر این بخش نیز برنامه: سنجیهاي امکانبرنامه - 
شناسی جمعیت؛ ...)شناسی، اقلیم، و موقعیت و وسعت، جغرافیایی طبیعی، زمین(مشخصات طبیعی استان 

ویژگیهاي سازمانها، مراکز آموزشی، مراکز ( ، ساختارها...)ها، واحدهاي مسکونی وویژگیهاي خانواده، سکونتگاه(
  .تدوین شده است....) تولیدي، حمل و نقل، پارکهاي عمومی و 

  : در این مطالعات همچنین راهکارهاي زیر براي اصالح وضع موجود ارائه شده است
 اي؛ احمر با توجه به نیازهاي منطقهسازي اقالم ضروري و امدادي جمعیت هالل ذخیره - 
 ن و احداث پایگاههاي درون شهري؛تامین زمی - 
 براي پایگاههاي درون شهري؛... تامین تجهیزات و ابزار نجات، آمبوالنس و  - 
رسانی و آگاهی اقشار جامعه و همچنین ترویج و ارتقاء فرهنگ ایمنی و خودامدادي با مشارکت  اطالع - 

 صدا و سیما، شهرداري و سایر سازمانها و ارگانها؛
 ؛)ره(آهن سراسري به داخل پایگاه بارانداز در جنب فرودگاه امام لی از راهاحداث یک خط فرعی ری - 
پذیري مستحدثات، مکانهاي مناسب تهیه بانکهاي اطالعاتی از ساختار و بافت شهرها، ارزیابی آسیب - 

در ... جهت اسکان اضطراري، امکانات و تجهیزات در اختیار سایر سازمانها، پراکندگی جمعیت و 
  .GISمحیط 
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  طرح پایگاههاي پشتیبانی مدیریت بحران سازمان پیشگیري و مدیریت بحران شهر تهران  - ب
اقدام به مطالعه و اجراي  1383از سال   سازمان پیشگیري و مدیریت بحران شهر تهران در قالب طرح فوق،

ها بصورت دو سوله این. هایی به منظور پشتیبانی عملیات واکنش اضطراري پس از رویداد زلزله نموده استسوله
اند که در شرایط عادي بخشی از آن بعنوان فضاي ورزشی و بخشی بعنوان انبار وسایل و منظوره طراحی شده

بعد از وقوع زلزله کل فضا به کاربري اسکان . گیرندامکانات مورد نیاز در فاز واکنش اضطراري مورد استفاده قرار می
عدد  143ها در حال حاضر حدود تعداد این سوله. یابدري اختصاص میموقت یا فرماندهی عملیات واکنش اضطرا

معیارهاي انتخاب این . عدد در دست بررسی است 1000بینی شده است که طرح افزایش آنها تا بیش از پیش
  :باشدها به شرح زیر میسوله

سوله . شده استمتر مربع در نظر گرفته  2000ها حداقل زمین مورد نظر براي احداث سوله: ابعاد - 
همچنین در محوطه این . متر مربع زیربنا دارد 1100شود و بصورت دو طبقه در آن احداث می

کوپترهاي امدادي را بینی شده است که امکان نشست و برخاست هلیها پد هلیکوپتر نیز پیش سوله
 1000زمینهاي  البته در برخی نواحی بواسطه کمبود فضاي خالی،. پس از وقوع بحران فراهم نماید
  باشند؛کوپتر میاند که فاقد پد هلیمتري نیز مورد بررسی قرار گرفته

شامل عدم وجود چاه یا قنات و مسیل در محل، درصد شیب : شناسی مهندسی معیارهاي زمین - 
فاصله کافی تا گسل، عمق مناسب آب زیرزمینی، عدم وجود   مناسب زمین، عدم وجود خطر لغزش،

 ؛...خاك دستی، و 
فاصله از تاسیسات خطرناك، وجود ساختمانهاي   جمعیت منطقه، راههاي دسترسی،: معیارهاي شهري - 

 ؛....بلند در اطراف سوله، بافت مسکونی، 
هاي احتمالی، استفاده از قطعات سازي، طراحی مقاوم در برابر زمین لرزه سبک: ايمعیارهاي سازه - 

 .اردي از این قبیلپیش ساخته که به سرعت قابل اجرا باشند و مو
اي از این پایگاههاي پشتیبانی مدیریت بحران که در یکی از مناطق شهر تهران اجرا  نمونه) 48- 4(در شکل 

  .شده، نشان داده شده است
  

  
  اي از پایگاههاي پشتیبانی مدیریت بحران در شهر تهراننمونه): 48- 4(شکل 
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  مانورهاي عمومی و تخصصی جستجو و نجات - ج
الل احمر ایران بصورت مستمر، مانورهایی را براي ارتقاي آمادگی مردم و مسئوالن براي مقابله با جمعیت ه

کند که تاثیر مهمی در بهبود آگاهی مردم از مخاطرات ناشی از سوانح  اثرات زلزله در نقاط مختلف کشور برگزار می
از این نوع مانورها مرتبط با نجات و امداد گروهی . و همچنین ارتقاي آمادگی براي مقابله با اثرات آن را دارد

تصاویري از این ) 49- 4(شکل . شوند باشند که در قالب مانورهاي شهري یا مانورهاي مدارس به اجرا گذاشته می می
  .دهد مانورها را نشان می

  

     
  اي از مانورهاي نجات و امداد هالل احمرنمونه): 49- 4(شکل 

  

  و سازمان پیشگیري و مدیریت بحران تهران ) جایکا(المللی ژاپن اي بینهمطالعات آژانس همکاري - د
و  (JICA and CEST, 2000) "اي تهران بزرگ بندي لرزه مطالعات ریزپهنه"این مطالعات در قالب دو پروژه 

 (JICA and TDMMO, 2004) "مطالعات طرح جامع پیشگیري و مدیریت بحران ناشی از زلزله در تهران بزرگ"
یري شهر نتایج زیر حاصل پذدر پروژه اول با بررسی امکانات موجود در تهران و وضعیت آسیب. جام شده استان

  :شده است
 بایستی با گستردگی زیاد در زمان کوتاهی فعال شود؛بعد از زلزله اقدامات نجات و امداد  - 
 ا سرعت انجام گیرند؛روند و لذا ارسال کمکها  بایستی ب منابع موجود به میزان زیادي از بین می - 
 شود؛ فرماندهی و هماهنگی عملیات دچار مشکل می - 
 شود؛  افراد سالم نیز بطور جدي تحت تاثیر قرار گرفته و امکان بسیج آنها کمتر امکانپذیر می - 
 .گیردتدارکات با کندي صورت می  هاي حمل و نقل و مخابراتی، در اثر خسارت به سامانه - 

در این مطالعه با توجه به . تاي طرح جامع مدیریت بحران تهران انجام گرفته استمطالعات مرحله دوم در راس
احمر در عملیات جستجو و نجات براساس قوانین جاري کشور، گروه مطالعاتی امکانات و محوریت جمعیت هالل

. قرار داده استنیروي انسانی این جمعیت را براي مدیریت بحران شهري ناشی از زلزله در شهر تهران مورد بررسی 
داوطلبین و انبار کاال   احمر از چهار زیر گروه آموزش، عملیات،بر طبق این مطالعات گروه نجات و امداد هالل

شود و اخیرا نیز گروه بهداشت و درمان نیز به منظور ارائه خدمات واکسیناسیون و توانبخشی تاسیس  تشکیل می



ارائه راهکارهاي اجرایی براي اصالح و بهبود نظام مدیریت بحران کشور     
 

                                                                                                  شناسی و مهندسی زلزله المللی زلزله پژوهشگاه بین  
 

369

زمان بحران در تهران عبارتند از دو پایگاه نجات و امداد در شهر  منابع فیزیکی قابل استفاده در. گردیده است
اي در شریانهاي اصلی منتهی به تهران که به ده  تهران، پنج پایگاه شهري در استانهاي مجاور و شش پایگاه جاده

بهنگام  توان اي که می تعداد داوطلبین آموزش دیده. آالت سنگین براي عملیات نجات مجهز هستند دستگاه ماشین
این . شود نفر داوطلب تخمین زده می 50000نفر از میان کل  5000وضعیت اضطراري براي تهران بسیج نمود نیز 

  :ارائه شده است) 10- 4(اطالعات در جدول 
  

 (JICA and TDMMO, 2004)ن منابع در اختیار جمعیت هالل احمردر سطح کشور و در تهرا:  )10- 4(جدول 

  در استان تهران داراییهاي عمده جمعیت

  

  کل داراییهاي جمعیت در سطح ملی
  شاخه محلی  300  شاخه محلی  14
  پایگاه نجات و امداد  300  پایگاه نجات و امداد  2
  اي پایگاه جاده  89  اي پایگاه جاده  6
  ایستگاه نجات کوهستانی  20  پایگاه شهري استانی  5
  وسایل نقلیه  3600  آمبوالنس  50
  انبار کاال  m2260،000  مختلف وسایل نقلیه  100
  مرکز ارتباطات  1  آالت سنگین نجات ماشین  10

  

نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران را نیز بعنوان یکی از  گروه مطالعاتی همچنین وضعیت سازمان آتش
ر آتش و مها  در این سازمان گروه. بخشهاي فعال در زمینه فعالیتهاي جستجو و نجات مورد بررسی قرار داده است

کارمند فعال، چهل  1500نجات یکی از پنج گروهی است که تحت نظر مدیر عامل سازمان فعالیت کرده و داراي 
  ).50- 4 شکل(باشد  ایستگاه اصلی و چهارده ایستگاه فرعی در سطح شهر می

  

 
  ایستگاههاي آتش نشانی موجود در سطح شهر تهران و میزان همپوشانی آنها): 50- 4(شکل 
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جرثقیل  2در بخش نجات نیز این سازمان داراي . باشد نشانی مجهز می آتش ستگاه اصلی به سه ماشین هر ای
در این سازمان هیچیک از . باشد ماشین نجات با جرثقیل می 21تنی و  25جرثقیل  2تنی،  6جرثقیل  1تنی،  10
نشده بود اما تصمیماتی در این راستا اتخاذ هاي واکنش و آمادگی در برابر زلزله تا زمان انجام مطالعات اجرا  برنامه

باشد که ایستگاه در سطح شهر می 115نشان و آتش 4500استاندارد این سازمان دستیابی به تعداد . شده است
نشانی  دستگاه ماشین آتش 120مدت برنامه اضافه نمودن ده ایستگاه در مناطق اصلی شهر و خرید  البته در کوتاه
نشانی احمر و سازمان آتشهاي ارائه شده در این طرح، کل نیروهاي هالل براساس داده. است بینی شده جدید پیش
 .باشند نفر می 5500توان در حال حاضر براي عملیات جستجو و نجات در تهران بسیج نمود  تهران که می

جارب ت. ده استگروه مطالعاتی سپس توانمندیهاي موجود را با نیازهاي زمان بحران مورد مقایسه قرار دا
ساختمان مسکونی  1000دهند که عملیات جستجو و نجات در میان آوار ناشی از تخریب هاي قبلی نشان میزلزله
 100با فرض اینکه هر تیم متشکل از (امدادگر نیاز دارد  200،000تیم متشکل از  2000طبقه یا بیشتر، به  10

گردد تعداد  همانطور که مالحظه می). ه روز کار کنندعضو آموزش دیده باشد که بصورت دو شیفته در شبان
 1000نیروهاي فعال هالل احمر در تهران بسیار کمتر از تعداد مورد نیاز حتی براي جستجو و نجات فقط 

اي شدید در تهران تعداد ساختمانهاي تخریب  باشد، حال آنکه در صورت وقوع زلزله ساختمان خسارت دیده می
در این راستا گروه مطالعاتی راهکارهایی را جهت بهبود وضع موجود . واحد خواهند بود 1000 شده بسیار بیشتر از

  :باشندپیشنهاد نموده است که به شرح زیر می
که اطالعات تیمها و سازمانهاي امدادي در آن لحاظ شده  GISایجاد یک بانک اطالعاتی در سیستم  - 

 جام عملیات جستجو و نجات مشخص گردند؛باشند و براساس آن مناطق داراي اولویت جهت ان
 ؛)11- 4(تعیین تعداد تیم الزم و تجهیزات مورد نیاز براي انجام عملیات در سطوح مختلف؛ جدول  - 
 سازماندهی و آموزش داوطلبین وگروههاي محلی براي پشتیبانی گروههاي تخصصی جستجو و نجات؛ - 
  .شونده به کشور اعزام میسازماندهی تیمهاي جستجو و نجات خارجی که بعد از سانح - 

  

  ]91[تعداد تیمهاي تخصصی و تجهیزات الزم به منظور انجام عملیات نجات و امداد ): 11- 4(جدول 
 سطح طبقه بندي گروه مساحت/هدف  تجهیزات/پرسنل

  تیمهاي مجرب: پرسنل
، دتکتور حرارتی، )فایبرسکوپ(وسایل تصویري : تجهیزات

 امواج صوتی دوربین دید در شب، دریافت کننده

تاسیسات داراي : هدف
  اولویت

 کل پایتخت: مساحت

تیمهاي نجات 
  تخصصی

 نفر 200تا  100
3 

تیمهاي آموزش دیده که توسط افراد مجرب : پرسنل
  پشتیبانی شوند

، ماشینهاي نجات )فایبرسکوپ(وسایل تصویري : تجهیزات
 کمپرسور، دستگاه برش فوالد، وینچ پرتابل  هیدرولیکی،

ختمانهاي بلند سا: هدف
  و برجها
 منطقه: مساحت

تیمهاي نجات 
  اي منطقه

 نفر 100تا  20
2 

  تیمهاي آموزش دیده با مشارکت مردم محله: پرسنل
 ...، اره، دستگاه برش، دریل، میله، طناب و چکش: تجهیزات

  معمولی هاي زهسا: هدف
 محله: مساحت

  ايتیمهاي نجات محله
 نفر 20تا  10

1 
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  ریزي شهر تهرانمطالعات و برنامه مطالعات مرکز - ه
شناخت وضعیت موجود خدمات ایمنی و "ریزي شهر تهران مطالعاتی را با عنوان مرکز مطالعات و برنامه

این . انجام داده است 1378در سال  "نشانی در شهر تهران و سایر کشورهاي جهان و استانداردهاي موجود آتش
تهران، در راستاي تهیه و اجراي برنامه استراتژیک شهرداري تهران  مطالعات با هدف افزایش سطح ایمنی شهر

در این . در بخش طرح ساماندهی توزیع فضاهاي خدماتی و زیرساختی به انجام رسیده است) 80 –برنامه تهران (
  نشانی و خدمات ایمنی شهرداري تهران مورد بررسی قرار گرفته وراستا گسترش سازمان آتش

عمودي شهر و تکنولوژي و تسهیالت جدید  -  است که این گسترش متناسب با توسعه افقی گیري شدهنتیجه 
ها، تجهیزات و نیروي در این مطالعات ضمن ارائه توصیفی از وضع موجود تاسیسات، ایستگاه. باشدشهري نمی

تعداد ایستگاهها،  نشانی و تحلیل آمار و اطالعات مربوطه، استانداردهایی در مورد تعیینانسانی سازمان آتش
  همچنین . مورد نیاز در تهران بر اساس تجارب جهانی مطرح شده است... تجهیزات، نیروي انسانی و 

اطالعات این طرح مربوط . گانه تهران ارائه شده است اي بین توزیع امکانات خدمات ایمنی در مناطق بیستمقایسه
نشانی و خدمات ایمنی، کارنامه عملکرد از سازمان آتشهاي دریافتی بوده و برپایه پرسشنامه 1377به سال 

  . نشانی تهیه شده استشهرداري تهران، نشریه همگامان و گزارش عملکرد سازمان آتش
نشانی شهر تهران و خدمات این سازمان در در این تحقیق اطالعات مربوط به ایستگاههاي سازمان آتش

  :گرددبه شرح زیر خالصه میاین اطالعات . مقیاس وسیعی برداشت شده است
  ؛...)سال ساخت، مالکیت، مساحت زمین و بنا، تعداد طبقات، چاه و استخر، و   شامل نشانی،(مشخصات کلی  - الف
به ازاي تعداد ایستگاه، جمعیت منطقه، خودرو و تجهیزات، شیر ( پراکندگی امکانات در سطح مناطق  - ب

  ؛...)اظت فردي، و تجهیزات حف  ها،نشانی، خاموش کننده آتش
  ؛)نشان معاونتها شامل عملیات، پیشگیري، آموزشی، پژوهشی، نیروي آتش(نیروي انسانی در بخشهاي مختلف  - ج
  ؛...، مانورهاي آموزشی، تشکیالتی و )امکانات درون سازمانی و برون سازمانی(امکانات آموزشی  - د
  عملیات پیشگیري؛ - ه
  نشانی و نجات؛لیتهاي این سازمان در امور آتشدامنه عملیات، خدمات و شرح فعا - و

براي تحلیل وضعیت موجود در این مطالعه به هر یک از مناطق بیستگانه به عنوان یک مجموعه زیستی 
دهد  نتایج این تحلیل نشان می. مستقل نگریسته شده و نیازها و کمبودهاي آن مورد بررسی قرار داده شده است

نشانی به محل حادثه میانگین زمان رسیدن به تاخیرات زمانی در اعزام تیمهاي آتش که بعنوان مثال در برآورد
این . باشددقیقه می 3این زمان دو برابر متوسط زمانی مطلوب یعنی میانگین . دقیقه است 6محل حادثه در حدود 

طوالنی بودن (ر تهران ، گسترده بودن شه)تراکم شهر و جمعیت باال(نشانی تاخیر به واسطه کمبود ایستگاه آتش
هاي قدیمی، تعداد زیاد خودرو، تنگ بودن بعضی از معابر بویژه در محله(، مشکالت ترافیکی )مسیرهاي دسترسی

سرعت کم خودروها (نشانی و فرسودگی خودروهاي آتش... ) مسدود شدن مسیر حرکت به جهت پارك خودروها و 
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به منظور رفع این مشکل در این مطالعات پیشنهاد شده است که . ایجاد شده است...) با توجه به قدمت آنها، 
  : ایستگاههاي جدیدي در شهر تهران بر اساس دو عامل جمعیت و مساحت به شرح زیر ساخته شوند

  نفر جمعیت؛ 50000یک ایستگاه به ازاي هر : استاندارد اول •
  .کیلومتر مربع 5یک ایستگاه براي هر : استاندارد دوم •

ایستگاه جدید و بر اساس استاندارد  83به ) نفر یک ایستگاه 50000هر(هران از نظر جمعیتی براین اساس ت
      . ایستگاه جدید نیاز دارد 67به ) کیلومتر مربع یک ایستگاه 5به ازاي هر (مساحتی 

نشانی در سطح شهر تهران در فروردین این در حالیست که طبق آمار دریافتی از وضعیت ایستگاههاي آتش
نشانی ظرف نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران دریافت گردیده آمار ایستگاههاي آتشکه از سازمان آتش 1384

پذیر در برابر زلزله توجهی نداشته است و بسیاري از ایستگاهها داراي ساختمانهاي آسیبچند سال اخیر تغییر قابل
وقت به منظور بازسازي ایستگاههاي فرسوده و  دهد که بایستی اقداماتی در اسرعاین آمار نشان می. باشندمی

  .احداث ایستگاههاي جدید به عمل آورد تا حداقل آمادگی در برابر بحران ناشی از زلزله فراهم شود
  
 مقایسه وضعیت کنونی کشور در زمینه نجات و امداد با برخی کشورها - 3- 3- 3- 4

ا عملیات نجات و امداد در ایران با برخی کشورها اي بین پارامترهاي مرتبط ب نتایج مقایسه) 12- 4(در جدول 
  . ارائه شده است

  
  مقایسه وضعیت  ایران با برخی کشورها در زمینه عملیات جستجو و نجات): 12- 4(جدول 

مهارت در   نام کشور
  انجام عملیات

تعداد افراد آموزش 
  دیده و حرفه اي

استفاده از 
  فناوریهاي نو

هاي  برنامه
  آموزشی

ن هماهنگی بی
  نهادهاي ذیربط

برنامه ریزي 
  براي تریاژ

  خوب  خوب  خوب  خوب  مناسب  خوب  ژاپن
  ضعیف  متوسط  متوسط  متوسط  متوسط  متوسط  ترکیه

  ضعیف  متوسط  متوسط  متوسط  متوسط  متوسط  هندوستان
  خوب  خوب  خوب  خوب  مناسب  خوب  آمریکا
  ضعیف  ضعیف  متوسط  ضعیف  متوسط  خوب  ایران

 
شود، مقایسه بین پارامترهاي مرتبط با عملیات نجات و امداد در ایران با  یده میهمانطور که در جدول فوق د
  :سایر کشورها بیانگر نتایج زیر است

یافته استفاده از تکنولوژي روز براي بهبود عملیات نجات و امداد به  در ایران بر خالف کشورهاي توسعه - 
 دالیل مختلف چندان رواج نیافته است؛

اي هالل احمر براي انجام فعالیتهاي نجات و امداد خوب ارزیابی  هاي حرفههر چند مهارت نیرو - 
هاي  شود، لیکن به دلیل محدودیت این نیروها و ضعف تجهیزات و امکانات، عملکرد آنها در زلزله می
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هاي  نیروهاي داوطلب نیز تعداد محدودي داشته و در زلزله. بخش نبوده است بزرگ چندان رضایت
 اند؛ ارآیی نداشتهگذشته چندان ک

هاي آموزشی مختلفی را در زمینه خودامدادي و دگرامدادي برگزار  علیرغم اینکه هالل احمر دوره - 
کرده و مانورهایی نیز در این رابطه داشته است، لیکن هنوز درصد اندکی از مردم آشنایی الزم را با این 

امات الزم توسط مردم در زمان بحران روشها دارند که این خود مانع از انجام به موقع و صحیح اقد
  شود؛ می

ضعف هماهنگی بین نهادهاي فعال در صحنه حادثه در زمینه جستجو، نجات و امداد، علیرغم وجود  - 
قوانین صریح و شفاف همچنان وجود دارد و این مساله کیفیت و نحوه ارائه این خدمات را در مواجهه 

 کند؛ با اثرات زلزله با مشکل مواجه می
ایران هنوز سیستم تریاژ براي انجام بررسیهاي پیش بیمارستانی رایج نشده است و لذا در زمان  در - 

 .شوند وقوع سوانح مراکز درمانی همچنان با خیل عظیم مراجعان اغلب سرپایی مواجه می
  
  راهبردهاي بهبود خدمات نجات و امداد - 4- 3- 3- 4

رسد که براي بهبود خدمات جستجو، نجات و  ه نظر میبا توجه به توضیحات ارائه شده در قسمتهاي قبل، ب
  :ریزي اقدامات مربوط به این موضوع مورد توجه قرار داد بایست سیاستهاي زیر را در برنامه امداد می

 سازي دستگاههاي فعال در حوزه نجات و امداد و تدوین مقررات الزم در این رابطه؛  هماهنگ •
 ر جستجو، نجات و امداد؛گسترش استفاده از فناوریهاي نوین د •
بینی امکانات الزم براي مشارکت  توسعه آگاهی عمومی از فرایند خودامدادي و دگرامدادي و پیش •

 مردم در انجام امور مربوطه با ارائه آموزشهاي الزم؛
 .آموزش نیروهاي امدادي و مراکز درمانی با تریاژ و گسترش استفاده از این اقدامات در زمان بحران •

  
  هاي الزم براي بهبود عملیات جستجو، نجات و امداد  برنامه - 5- 3- 3- 4

عملیات جستجو، نجات و امداد مهمترین بخش ) ساعت اول پس از رویداد 72(در زمان طالیی پس از زلزله 
تري انجام شوند تعداد بیشتري ریزي منظمهرچه این عملیات با دقت و برنامه. شودواکنش اضطراري محسوب می

بدین منظور الزم است تیمهاي . مین از زیر آوار نجات خواهند یافت و تلفات زلزله کاهش خواهد یافتاز مصدو
تخصصی الزم و کافی، قبل از وقوع زلزله ایجاد و تجهیز گردند تا بتوانند در زمان بحران با استفاده از امکانات 

با . و توانمند در حداقل زمان به انجام رساننداي مشخص و مدیریتی واحد بینی شده وظایف محوله را با برنامه پیش
پذیري باالي اغلب مناطق کشور در برابر زلزله و تعداد زیاد ساختمانهاي تخریب شده در سناریوهاي توجه به آسیب

مختلف زلزله در شهرها، وسعت این عملیات بسیار گسترده خواهد بود و الزم است با توجه به وضع موجود، نسبت 
به منظور بهبود . ریزي و ایجاد تمهیدات و ساختارهاي مورد نیاز پیش از وقوع زلزله احتمالی، اقدام نمود به برنامه
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توانند در توانمندسازي سازمانهاي مسئول نجات و امداد  هایی که می وضعیت موجود، در این بخش برخی برنامه
  .شوند مفید واقع شوند، مورد بررسی قرار داده می

  ن نمودن اقدامات الزم در هر بخشهاي حائز اهمیت در نجات و امداد و مدوهشناخت مولف - الف
. سرعت و دقت در عملیات جستجو و نجات تاثیر بسیاري در نجات جان مصدومین محبـوس در زیـر آوار دارد  

ه شده اسـت  احتمال زنده ماندن افراد در زیر آوار در زمانهاي مختلف بعد از رخداد زلزله نشان داد) 13- 4(در جدول 
  ):1387دفتري، (

  

  احتمال زنده ماندن افراد در زیر آوار در زمانها ي مختلف بعد از زلزله): 13- 4(جدول 
 ردیف زمان زیر آوار ماندن در صد زنده ماندن

 1 دقیقه30 3/99
 2 یک روز 81

 3 دو روز 7/53
 4 سه روز 7/36

 5 چهار روز 19
 6 پنج روز 4/7

  

سـاعت اول بعـد از رخـداد آن     24شود بیشترین شانس زنده مانده بازمانـدگان زلزلـه در    یهمانطور که دیده م
ساعت شـانس زنـده مانـدن افـراد در زیـر آوار بـه        72شود به طوري که بعد از  است و به تدریج این احتمال کم می

بندي اقدامات  ت و اولویتریزي در ارائه خدمات جستجو و نجا ترتیب اهمیت برنامه بدین. رسد درصد می 20کمتر از 
  . گردد سازي عملیات به وضوع آشکار می و هماهنگ

، (Access)دستیابی  ،(Locate)عملیات جستجو و نجات معموال چهار مرحله اصلی دارد که عبارتند از مکانیابی 
هینه سـازي انجـام   براي ب. گویند می LASTکه اصطالحا به آن  (Transport)و حمل و انتقال  (Stabilize)پایدارسازي 

اقدامات فوق الزم است پارامترهاي موثر در هر یک از این اجزا در یک برنامه مدون بررسی و براساس شرایط محلـی  
  ):16- 4نمودار ( در این راستا الزم است به موارد زیر توجه شود. مورد بازنگري قرار گیرد

د افراد زیرآوار، موقعیت مصـدومین و  شامل تعدا(دیده  آوري اطالعات از سطح منطقه آسیب نحوه جمع - 
هـا، شناسـایی انـواع     تعیین مناطقی که جستجوهاي اولیه در آنها باید انجام شـود، گسـتردگی خرابـی   

ها و زمان ساخت، تعیین محل انشـعابات، تخمـین اولیـه     خطرات در منطقه و محل بروز آن، نوع سازه
 ؛...)نیروهاي کمکی و منابع الزم و 

جستجوي سطحی منطقه، تریاژ، نجات افراد در دسـترس و تعیـین   : (ریع منطقه شاملنحوه ارزیابی س - 
ها و طرحهاي ضروري جهت تجهیز مناسب منطقه بـا   موقعیت دقیق افراد دیگر در زیرآوار، تهیه نقشه

ابزار و افرادکمکی الزم، یافتن هر نوع نشانی از پایداري بناء بـا اسـتفاده از اطالعـات گـردآوري شـده،      
 ؛...)مت گذاري معابر و اماکن، تعیین محل استقرار تجهیزات و کارکنان نجات، و عال
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شامل شناسایی محلهاي با احتمـال بیشـتر و فضـاهاي خـالی، پرسـش از شـاهدان       (نحوه نجات اولیه  - 
ها و کمکها یـا   هاي نجات در منطقه، تجدید نظر در برنامه حادثه و نجات یافتگان، تعیین وضعیت گروه

بینـی   زنی در منطقه عملیات براي مقابله با موارد پیش یها، تشکیل واحد اضطراري جهت گشتنیازمند
  ؛ )نشده

هاي عالمت  ها با تجهیزات سبک و کنترل محل شامل جابجایی نخاله(نحوه نجات ثانویه با وسایل فنی  - 
زدن بـه اجسـام    صدا کردن ، ضربه(گذاري شده، انتخاب محلهایی براي تخلیه آوار، جستجو در زیرآوار 

، نجات جان مصدومان زیر آوار بیرون آمده، شـمعک گـذاري در محلهـایی کـه     )فلزي و شنیدن پاسخ
تجهیــزات (خطرریــزش در آنهــا وجــود دارد، اســتفاده از ابزارهــاي تخصصــی مــدرن بــراي جســتجو 

رت بـر  ، کنترل اطالعات میزان پایداري و تخریب ساختمانهاي منطقـه، نظـا  )الکترونیکی موقعیت یاب
  ؛)نحوه عملیات گروه نجات توسط واحد کنترل

شامل اسـتفاده از ماشـین آالت سـنگین بـا در نظرگـرفتن پایـداري       (نحوه برداشت سیستماتیک آوار  - 
ساختمانها و شمعکها، عالمت گذاري کلیه مناطق آوار برداري شده، ارتباط موثر بـا نیـروي انتظـامی و    

 ؛...)ن عملیات پس از قطعیت یافتن خروج افراد زیرآوار و سایر عوامل مشارکت کننده، اعالم پایا
تجهیـزات و تکنولـوژي،   ( شناسایی عوامل موثر در افزایش ضریب موفقیت عملیات جسـتجو و نجـات    - 

گذاري مناطق با استفاده از عالئـم   کمیت و کیفیت گروههاي جستجو و سازماندهی مناسب آنها، نشانه
فعالیتهاي نیروهاي درگیر عملیـات، تقسـیم کـار و طبقـه بنـدي       سازي مجموعه المللی، هماهنگ بین

ژگی و مشخصات جمعیت در معرض خطـر،   تخصصی امور، تخصص امدادگران و داوطلبان، شناخت وی
  ...).زیرساختهاي مخابراتی، نظام هاي اطالعاتی و 

  برنامه ریزي براي ارائه خدمات نجات و امداد متناسب با سطح بحران - ب
هاي گسترده ناشی از زلزلـه، تـا حـد امکـان      ملیات جستجو، نجات و امداد آن است که در بحرانهدف کلی ع

این کار تنهـا بـا مشـارکت    . جان تعداد بیشتري از مصدومان و مجروحان و افراد مدفون در زیر آوار نجات داده شود
نشانی، اورژانس،  و انتظامی، آتش نظیر هالل احمر، بسیج، نیروهاي نظامی(حداکثري نیروهاي مرتبط با این موضوع 

البتـه چنـین مشـارکتی نیـاز بـه برنامـه       . میسر خواهد بـود ) و سایر سازمانهاي مندرج در طرح جامع امداد و نجات
هاي درون سازمانی و فراسازمانی، و اجراي تمرینات مشترك دارد کـه تـاکنون در ایـران چنـدان      اجرایی، هماهنگی

بایست وضعیت نیروهاي مـورد نیـاز در صـحنه     اي در گام اول می دوین چنین برنامهبراي ت. جدي گرفته نشده است
حادثه را در سطوح مختلف بحران شناسایی نمود که این کار نیازمند بازتعریف سطوح بحران برحسـب سـناریوهاي   

ا هر نوع سـاختار  پس از اینکار الزم است سامانه فرماندهی حادثه ی. اي تا محلی است مختلف زلزله در سطوح منطقه
هـاي   هـاي ذیـربط در طـرح    فرماندهی ویژه بحران براي آن سطح بحران تعریف شود و مسئولیت هر یک از سازمان

اي تمـرین   هاي اجرایی آنان در موارد بحران، مکتوب و مشخص گردد و در مانورهاي دوره واکنش اضطراري و برنامه
  :)17- 4نمودار ( ید مورد توجه قرار گیرند عبارتند ازسایر موضوعاتی که در تدوین این برنامه با. شود
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 گیري، فرماندهی و هماهنگی؛ توسعه سیستمی ساده براي تصمیم - 
 ساعت اولیه پس از رویداد زلزله؛ 72ریزي براي شناسایی اقدامات اولویت دار در طی  برنامه - 
 اي؛ تدوین برنامه عملیاتی براي هر سازمان در سطوح محلی تا منطقه - 
 بسیج منابع انسانی و تجهیزاتی در سطح کشور پس از رویداد زلزله؛نحوه  - 
نحوه ایجاد ساختارهاي محلی خودامدادي و دگرامدادي و تعبیه امکانات اولیه براي نجات و امداد در  - 

 سطح واحدهاي همسایگی؛
 تا حد ممکن؛) مردمی(نحوه به کارگیري منابع محلی  - 
 و جمعیت و نرم افزارهاي ارزیابی تلفات و خسارات؛ هاي اطالعاتی ساختمان استفاده از بانک - 
 برحسب سطح بحران؛... و  Mobile GIS ،PDA ،GPSاستفاده از فناوریهاي نوین نظیر  - 
 هاي جستجو و نجات برحسب نتایج ارزیابی خسارات و تلفات؛ نحوه اولویت بندي اعزام تیم - 
 ایجاد سیستم مدیریت مصدومین؛ - 
دیدگی و توزیع صدمات  یمارستانها و مراکز درمانی برحسب سطح آسیبتدوین طرح تریاژ و تعیین ب - 

 هاي تخصصی با حجم زیاد مصدومان و مجروحان سرپایی؛ به منظور جلوگیري از اشباع بیمارستان
گیري در مورد اولویت و محل پایگاههاي عملیات جستجو و نجات میدانی و تعیین  نحوه تصمیم - 

آالت سنگین،  ها که منابع انسانی، ماشین ها و پایگاه و تأثیر محل هاي الزم در زمینه اهمیت معیار
 گردند؛وسائط نقلیه و خدمات آمبوالنس در آنها متمرکز می

 .نحوه استفاد از تیمهاي اعزامی از خارج از کشور - 
  ریزي براي توسعه پایگاههاي تریاژ و ایستگاههاي خدمات پزشکی  برنامهو  ژتدوین طرح تریا - ج

نقش مهمی  (Advanced Medical Posts,AMP)و خدمات پزشکی اضطراري  (Triage)ستگاههاي تریاژ وجود ای
تر خدمات درمانی اولیه به مصدومین و انتقال آنها به بیمارستانها و یا مراکز درمانی دیگر در ارائه سریعتر و منظم

از شهرهاي کشور تعداد بسیار زیادي  اي شدید در هر یک توان انتظار داشت که در صورت وقوع زلزلهمی. دارد
مصدوم برجاي خواهند ماند که رسیدگی به آنها نیاز به مراکز تریاژ و تیمهاي درمانی متعددي دارد که بایستی براي 

تدوین طرح در این راستا بایستی قبل از وقوع چنین رویدادي نسبت به . تامین آن تمهیدات الزم اندیشیده شود
. اقدامات الزم صورت پذیرد ي ارائه کننده این خدماتکانهاي الزم براي قرارگیري ایستگاههابینی مپیشتریاژ و 

که در این راستا بایستی مورد توجه وضوعاتی برخی از مارائه شده است و ) 18- 4(اجزاي چنین طرحی در نمودار 
 : قرار گیرند عبارتند از

 اقبتهاي پزشکی پیش بیمارستانی؛برنامه تخصیص کادر پزشکی مورد نیاز براي تریاژ و مر - 
توزیع مناسب ایستگاهها برحسب سناریوي زلزله بطوریکه کل محدوده را با توجه به تراکم نحوه  - 

  د؛نپذیري ساختمانها پوشش دهجمعیت و آسیب
 آب و تلفن؛   برق،راههاي باز، دسترسی به شریانهاي حیاتی قابل استفاده در زمان بحران نظیر  - 
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 متر مربع؛  40کافی مقاوم در برابر زلزله و یا امکان نصب کانکسهایی با ابعاد حداقل  وجود فضاي بسته - 
 ؛ امکان توقف وسایط نقلیهو  دارا بودن فضاي باز کافی براي انتظار مصدومین و یا انجام درمان سرپایی - 
، کیت کیت سوختگی  مثل اکسیژن، ست احیاي تنفس، کیت کمکهاي اولیه،(موردنیاز تجهیزات اولیه  - 

 ؛)...فیکس نمودن موقت شکستگی و 
 بینی امکانات الزم براي واکسیناسیون؛پیش - 
  .بینی محل و امکانات الزم براي نگهداري موقتی اجسادپیش - 
  نشانی و خدمات ایمنی و تدوین معیارهاي مربوطه پایگاههاي آتش سازي در ظرفیت - د

دیدگی مراکز نگهداري مواد ر نشت گاز یا آسیبسوزي در زمان زلزله به سبب عوامل مختلفی نظیخطر آتش
نشانی توانمندي خود را جهت مقابله با این بدین منظور الزم است که ایستگاههاي آتش. زا بسیار زیاد استآتش

نشانی عالوه بر این نیروهاي آتش. آثار بعد از زلزله حفظ نموده و آمادگی الزم را براي چنین شرایطی کسب نمایند
توانند در مواقع اضطراري به سایر  شوند و می آموزش دیده براي انجام عملیات نجات و امداد محسوب میافرادي 

سازي و توانمند  به همین دلیل در برخی کشورها به جاي ایجاد پایگاههاي نجات،. نیروهاي امدادي یاري برسانند
بر ایجاد پتانسیل الزم براي واکنش اضطراري نشانی مورد توجه قرار گرفته است تا عالوه  توسعه ایستگاههاي آتش

بدین ترتیب نه تنها از امکانات . در زمان بحران، امکان استفاده از پرسنل براي شرایط غیر بحرانی نیز مهیا گردد
گردد، بلکه پرسنل نجات و امداد نیز بطور روزمره در معرض موجود در زمانهاي قبل از زلزله نیز استفاده می

نشانی  گردد در انتخاب ایستگاههاي آتشبه همین منظور معموال توصیه می. گیرند قعی قرار میمانورهاي وا
باشند لیکن الزم است براي تعیین  برخی از این معیارها به شرح زیر می. معیارهاي دست باال در نظر گرفته شود

اجزاي چنین ( شانی به عمل آیدن دقیق این پارامترها مطالعات تکمیلی در قالب پروژه توسعه ایستگاههاي آتش
  .)نشان داده شده است 19- 4طرحی در نمودار 

 نشانی بایستی متناسب با پراکندگی مراکز مهم و تاسیسات خطرناك باشد؛ توزیع ایستگاههاي آتش - 
پذیر توزیع  در مناطق پرتراکم از نظر جمعیتی و ساختمانی و مناطقی که ساختمانهاي آسیب - 

 نشانی مورد نیاز است؛ اد بیشتري ایستگاه آتشتري دارند، تعد گسترده
نشانی  براي ایستگاههاي آتش...) منابع آب، چاه و (الزم است تمهیدات الزم براي تامین آب اضطراري  - 

 بینی شود تا در صورت قطع آب در زمان زلزله مشکلی براي تهیه آب ایجاد نشود؛ پیش
عملیاتی آنها بایستی از حداقل عرض الزم  نشانی و حوزهمسیرهاي دسترسی به ایستگاههاي آتش - 

 نشانی و چرخش آنها برخوردار باشند؛  براي تردد خودروهاي آتش
نشانی تا دورترین نقطه در شرایط طبیعی در نواحی مهم شهري حداکثر فاصله مجاز ایستگاههاي آتش - 

کیلومتر  5ثر این فاصله براي مناطق مسکونی شهري حداک. باشدکیلومتر می 2دهی حدود سرویس
هاي مرتبط و یا وجود موانع فیزیکی  با افزایش خطر به واسطه احتمال وقوع زلزله و پدیده. باشدمی

 یابد؛این مقادیر کاهش می... وجود خیابانهاي پرشیب، و   نظیر عرض باریک معابر،
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یتی، ارتفاع نشانی در شرایط عادي معموالً با توجه به معیارهاي جمعتعیین محل ایستگاههاي آتش - 
دقیقه  5حداکثر (ساختمانها، عمر ساختمانها، مساحت و نوع کاربري و نیز پارامترهاي زمان دسترسی 

پذیري  خیز عالوه بر این عوامل بایستی به آسیب در مناطق لرزه. شودانجام می) سوزيتا محل آتش
خسارات ثانویه نظیر اي ساختمانها و شریانهاي حیاتی و شرایط دسترسی بعد از بحران و لرزه

 ناپایداریهاي ژئوتکنیکی نیز توجه شود؛
و دیگر نیروهاي ) غیر از نیروهاي کشیک(نشانی المقدور محل سکونت مجموعه نیروهاي آتشحتی - 

 دقیقه بتوانند خود را پیاده به محل ایستگاه برسانند؛ 10- 15نجات و امداد طوري باشد که در حداکثر 
پمپ ) نظیر صنایع نفت، صنایع شیمیایی، صنایع چوب، صنایع نظامی(عتی در مراکزي نظیر مراکز صن - 

زا و نیز هتلها، مدارس و دیگر  بنزینها، مراکز نگهداري سوخت و گاز، انبارهاي مواد خطرناك و آتش
الزم است تمهیدات خاصی نظیر ایجاد ) مثل سینما و تئاتر، فروشگاههاي طبقاتی، بازار(مراکز تجمع 
 نشانی اندیشیده شود؛  مستقل آتشایستگاههاي 

المقدور طوري طراحی شوند که در زمان زلزله دچار آسیب نشانی در سطح شهر حتیشیرهاي آتش - 
این شیرها در فاصله مناسب از تاسیسات در معرض خطر . دهی داشته باشندنشوند و قابلیت سرویس

 ی منجر به مسدود شدن راه نشود؛  نشانسوزي و در نقاطی نصب شوند که توقف خودروهاي آتشآتش
در جانمایی ایستگاههاي جدید بایستی به مسائلی نظیر ایمنی اهالی محل بخاطر تردد وسایط نقلیه  - 

 . سرو صدا، ترافیک و موارد مشابه توجه شود  نشانی،آتش
  کزتوسعه پایگاههاي نجات و امداد و تدوین معیارهاي الزم براي مکانیابی و تجهیز این مرا - ه

عملیات جستجو و نجات یکی از مهمترین ارکان واکنش اضطراري است که الزم است در زمانی کوتاه بعد از 
این عملیات . زلزله آغاز شده و با سرعتی مناسب دنبال شود تا بتوان افراد زنده بیشتري را از زیر آوار نجات داد

و بایستی در شرایط کاري سخت در میان شود خسته کننده و خطرناك محسوب می  معموال کاري زمان بر،
انجام ... ساختمانهاي تخریب شده، خاکریزهاي ریزش کرده، گل و الي، تونل، و   بلوکهاي سقوط کرده،  ها، واریزه
لذا الزم است امکانات الزم براي انجام این امور در مراکز مشخصی تعبیه گردند تا امکان استفاده از آنها . شود

احمر جمهوري متولی اصلی عملیات نجات و امداد در ایران، جمعیت هالل. وقوع بحران میسر باشد بالفاصله بعد از
نشانی یا نیروهاي نظامی و انتظامی نیز نقش مهمی در انجام یا باشد ولی مراکزي نظیر سازمان آتشاسالمی می

ل ایستگاههاي نجات مشابه با برخی معیارهاي الزم براي انتخاب مح. کنترل این عملیات بعهده خواهند داشت
عالوه بر این معیارها الزم . باشد که در بخش قبل مورد بررسی قرار گرفتنشانی میانتخاب محل ایستگاههاي آتش

  :  )20- 4نمودار ( است موارد زیر نیز در تعیین محل ایستگاهها نجات و امداد مورد توجه قرار گیرد
 یاب؛جستجوگر و وسایل زنده بینی مراکز نگهداري و تربیت سگهايپیش - 
دستگاه برش، باب کت، ژنراتور تولید  بینی مراکز نگهداري وسایل نجات نظیر جکهاي هیدرولیکی،پیش - 

 ؛...برق، برانکار، وسایل اولیه پزشکی، و 
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 :مکانیابی و تجهیز مراکز متناسب با نوع خطر - 
  یا سنگ ریزش؛لغزش هاي ناشی از زمینجستجو در واریزه: در مناطق کوهستانی •
 جستجو در زیر آوار یا درون تونلهاي موجود؛: در مناطق شهري •
 خطر نشت مواد شیمیایی و خطرناك؛: در مناطق صنعتی •
 .سوزيخطر انفجار یا آتش: رسانی یا مراکز نظامی در تاسیسات سوخت •

  
 ات الزم در هر بخشهاي حائز اهمیت در نجات و امداد و مدون نمودن اقدامشناخت مولفه): 16- 4(نمودار 

  اقدامات الزم در هر بخش مبتنی بر تجارب جهانیضوابط موجود و توسعه بهبود عملیات جستجو، نجات و امداد با بازنگري  اهداف
 امداد و نجات و بهداشت و درمانمشارکت کارگروههاي تخصصی با شرکتهاي مشاور موسسه آموزش عالی هالل ایران،  نهاد اجرایی
 میلیون تومان 240 بی هزینه تقری

معهذا مرور تجارب . گردد جستجو و نجات در جهان محسوب می شناخته شده معتبرهالل احمر ایران از نهادهاي  وضعیت موجود 
در عملیات جستجو و نجات هماهنگی الزم ها  علیرغم این تواناییکه  دهد مینشان ) بخصوص زلزله بم(هاي گذشته  زلزله
 . شود برداري می هرهد و از سیستمهاي نوین نیز کمتر بمرتبط با موضوع وجود ندار يدستگاههار این نهاد و سایبین 

 ماه 24 طول دوره 
با توجه به اهمیت ساعات اولیه بعد از رخداد زلزله در نجات جان انسانها، الزم است که تالشهاي زیادي در بهبود عملکرد  توجیه فنی

در این راستا . فراهم شود ساعاتبرداري حداکثري از این  ات به عمل آید تا امکان بهرهمرتبط با جستجو و نج يسازمانها
 .تواند کمک شایان توجهی را بنماید می جزءمطالعه المانهاي مختلف مرتبط با نجات و امداد و راهکارهاي ارتقاي هر 

  هاي گذشته زلزلهنقاط ضعف و قوت عملیات نجات و امداد در اطالعات مربوط به  -  ورودي پروژه
 روشهاي بهبود عملیات نجات و امدادتجارب جهانی و داخلی از  - 

  ضوابط و دستورالعملهاي ارتقاي عملیات نجات و امداد در اجزاي مختلف آن خروجی  پروژه
 دیده آسیبارزیابی سریع منطقه و آوري اطالعات  جمعبررسی روشها و ارائه راهکارهاي بهبود عملیات  -  اجزاء پروژه

  نجات اولیه سازي روشهاي  نهتوسعه و بهی - 
  نجات ثانویه با وسایل فنی توسعه و بهبود روشهاي  - 
  توسعه و بهبود روشهاي برداشت سیستماتیک آوار  - 
  شناسایی عوامل موثر در افزایش ضریب موفقیت عملیات جستجو و نجات  - 
 الذکر تدوین معیارها و دستورالعملهاي الزم براي موارد فوق - 

 ، هالل احمر جمهوري اسالمی ایرانسازمان مدیریت بحران کشور نظارت و ارزیابی
استفاده همه نهادها از ماحصل این مطالعات و ابالغ آن به دستگاههاي ذیربط از سوي سازمان استمرار پروژه منوط به  استمرار پروژه

 .باشد مدیریت بحران کشور می
  ومسماه  6  ماه دوم 6  اول ماه  6  نزما/ اجزا  جدول زمان بندي طرح

ارزیابی سریع و آوري اطالعات  جمعبررسی روشها و ارائه راهکارهاي بهبود عملیات 
  دیده منطقه آسیب

      

        نجات اولیهسازي روشهاي  نهیتوسعه و به
        نجات ثانویه با وسایل فنیتوسعه و بهبود روشهاي 

        ماتیک آوار توسعه و بهبود روشهاي برداشت سیست
        شناسایی عوامل موثر در افزایش ضریب موفقیت عملیات جستجو و نجات

        تدوین معیارها و دستورالعملهاي الزم براي موارد فوق الذکر



   ارزیابی مدیریت بحران در سطح محلی و ارائه راهکارهاي اجرایی پروژه 
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 ریزي براي ارائه خدمات نجات و امداد متناسب با سطح بحران برنامه ):17- 4(نمودار 

نهادهاي ذیربط در نجات و امداد و اجراي  کیفیت ارائه خدماتزلزله با بهبود وقوع ز کاهش تلفات و مصدومیتهاي ناشی ا اهداف
  عملیات استاندارد

 شرکتهاي مشاور، موسسه آموزش عالی هالل ایران، مراکز تحقیقاتی با مشارکت اعضاي کارگروه امداد و نجات  نهاد اجرایی
 سازي ضوابط براي هر استان میلیون تومان براي بومی 60ی، براي تدوین ضوابط کل میلیون تومان 240 هزینه تقریبی 

دستگاههاي مختلفی در زمینه امداد و نجات در کشور فعال هستند که مهمترین آنها عبارتند از هالل احمر، در حال حاضر  وضعیت موجود 
با دهاي خاص خود را دارند که معموال  استاندارتجهیزات و هر یک از این نهادها . بسیج و نشانی اورژانس، نیروهاي نظامی، آتش

همچنین در  .در زمان وقوع زلزله یکسان نیستنیز در نتیجه کیفیت ارائه خدمات توسط آنها یکدیگر هماهنگ نیست و 
 .شود ها نیز اصوال استاندارد مشخصی در کشور وجود ندارد یا اجرا نمی بسیاري از زمینه

  ماه 24 طول دوره 
و ) اصلی و همکار(لفات و مصدومیتهاي ناشی از سوانح بزرگی نظیر زلزله تنها با مشارکت کلیه سازمانهاي ذیربط کاهش ت توجیه فنی

 . میسر است ،استفاده از استانداردهاي یکسان و اجرایی که براي سطوح مختلف بحران تهیه شده باشندتدوین و 
  در نجات و امداد و ضوابط اجرایی هر یک سازمانهاي متولی و یا همکاراطالعات مربوط  -  ورودي پروژه

 و توانمندیها ، فناوریها اطالعاتمدیریت در زمینه تجارب جهانی  - 
  سطح بحرانبرنامه جامع ارائه خدمات نجات و امداد متناسب با   خروجی  پروژه
   گیري، فرماندهی و هماهنگی متناسب با سطوح بحران تصمیم سیستمتعریف  -  اجزاء پروژه

  ساعت اولیه پس از رویداد زلزله 72دار هر سازمان در طی  ریزي براي شناسایی اقدامات اولویت نامهبر - 
  در سطح کشور پس از رویداد زلزله  نحوه بسیج منابع انسانی و تجهیزاتیبررسی  - 
  در عملیات  اراتهاي اطالعاتی ساختمان و جمعیت و نرم افزارهاي ارزیابی تلفات و خس استفاده از بانکبررسی نحوه  - 
  برحسب سطح بحران... و  Mobile GIS ،PDA ،GPS استفاده از فناوریهاي نوین نظیربررسی نحوه توسعه  - 
دیدگی و  تدوین طرح تریاژ و تعیین بیمارستانها و مراکز درمانی برحسب سطح آسیبسیستم مدیریت مصدومین و  ایجاد - 

  توزیع صدمات
  یت و محل پایگاههاي عملیات جستجو و نجات میدانیگیري در مورد اولو نحوه تصمیم - 
 خارج از کشورداخل و اعزامی از داوطلب از تیمهاي  هنحوه استفاد - 

 ، معاونت سالمت وزارت بهداشت، هالل احمر جمهوري اسالمی ایرانسازمان مدیریت بحران کشور نظارت و ارزیابی
 . باشد هاي آن می ه به نحو اجرایی و آشنا نمودن کلیه دست اندرکاران با مولفهطراحی برناماستمرار پروژه منوط به  استمرار پروژه

جدول زمان بندي 
  طرح

 ماه 6  زمان/ اجزا
  اول

ماه  6
  دوم

ماه  6
  ومس

 ماه  6
  چهارم

          گیري، فرماندهی و هماهنگی متناسب با سطوح بحران تصمیم سیستمتعریف 
          ساعت اولیه  72ویت دار هر سازمان در طی ریزي براي شناسایی اقدامات اول برنامه

          در سطح کشور پس از رویداد زلزله نحوه بسیج منابع انسانی و تجهیزاتیبررسی 
هاي اطالعاتی ساختمان و جمعیت و نرم افزارهاي  استفاده از بانکبررسی نحوه 

  در عملیات ارزیابی تلفات و خسارات
        

و  Mobile GIS ،PDA ،GPS از فناوریهاي نوین نظیر استفادهبررسی نحوه توسعه 
  برحسب سطح بحران... 

        

          تدوین طرح تریاژسیستم مدیریت مصدومین و  ایجاد
          گیري در مورد اولویت و محل پایگاههاي جستجو و نجات میدانی نحوه تصمیم
          خارج از کشورداخل و اعزامی از داوطلب از تیمهاي  هنحوه استفاد
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 اضطراري برنامه ریزي براي توسعه پایگاههاي تریاژ و ایستگاههاي خدمات پزشکیو  ژتدوین طرح تریا ):18- 4(نمودار 

  اي بزرگ به منظور ارائه خدمات درمانی مطلوبتر فراهم نمودن امکان تفکیک مصدومان بعد از رخداد زلزله -  اهداف
  عملیات درمان در این مراکز پس از رخداد زلزله در اختالل ایجاد رستانها و جلوگیري از ازدحام مصدومان سرپایی در بیما - 

امداد و نجات و با مشارکت کارگروههاي و دانشگاههاي علوم پزشکی ، موسسه آموزش عالی هالل ایران یحقیقاتتکز امر نهاد اجرایی
 بهداشت و درمان

 میلیون تومان براي بومی سازي در هر استان 60رالعملهاي کلی، براي تدوین طرح و دستو میلیون تومان 180 هزینه تقریبی 
جامعی در کشور براي انجام عملیات تریاژ بعد از رخداد سوانح بزرگ مقیاس وجود ندارد و از اینرو  در حال حاضر سیستم وضعیت موجود 

توانند  شوند و نمی رپایی اشباع میمراکز درمانی با مصدومان س) نظیر زلزله بم(معموال بعد از رخداد هر سانحه بزرگی 
همچنین عدم آگاهی کافی پرسنل شاغل در این بخش با . ارائه نمایندبصورت موثر خدمات مورد نیاز مصدومان جدي را 

 .عملیات پزشکی اضطراري باعث شده است که سالمت بسیاري از مصدومان زلزله به راحتی در معرض خطر قرار گیرد
 ماه 18 طول دوره 

باشد که در ایران  انجام تریاژ و مراقبتهاي پزشکی پیش بیمارستانی از اصول شناخته شده در مدیریت انبوه مصدومان می جیه فنیتو
بدین ترتیب تدوین و ابالغ طرحی براي انجام اقدامات . تاکنون بصورت جدي مورد توجه قرار نگرفته و یا اجرایی نشده است

 .گردد نظام مدیریت بحران کشور محسوب میالزم در این خصوص از اولویتهاي 
  از چگونگی تدوین و اجراي طرحهاي تریاژ و مراقبتهاي پیش بیمارستانیتجارب جهانی  -  ورودي پروژه

 پیش نیازهاي اجراي طرح مبتنی بر شرایط بومی  - 
  دیدگان زلزله تانی براي نجات جان آسیبدستورالعملهاي الزم براي انجام مراقبتهاي پیش بیمارسو  تدوین طرح تریاژ خروجی  پروژه
  تریاژ و خدمات پزشکی اضطراريریزي و اجراي  برنامهتجارب داخلی و خارجی در زمینه بررسی  -  اجزاء پروژه

   پایگاههاي تریاژ و ارائه خدمات پزشکی اضطراريبراي ایجاد و تجهیز شناخت تجهیزات و زیرساختهاي مورد نیاز  - 
و با در نظر گرفتن  مبتنی بر شرایط محلیساعت اولیه بعد ازرخداد زلزله  72ر پزشکی براي برنامه تخصیص کاد - 

  جایگزینهاي احتمالی
و همچنین پرسنل مراکز درمانی در زمینه تریاژ و مراقبتهاي تدوین الگوي آموزش نیروهاي شاغل در امداد و نجات  - 

  پیش بیمارستانی
 در بخش امداد و نجات براي ابالغ به سازمانهاي مرتبطمطالعات فوق ه تدوین دستورالعملهاي اجرایی بر پای - 

 هالل احمر جمهوري اسالمی ایرانوزارت بهداشت و درمان، ، سازمان مدیریت بحران کشور نظارت و ارزیابی
 . می گردندفراهم نمودن ضمانت اجرایی و آموزش نیروهاي دو رکن اصلی در تضمین استمرار پروژه محسوب  استمرار پروژه

 ماه  شش  زمان/ اجزا  جدول زمان بندي طرح
  اول

ماه  شش
  دوم

ماه  شش
  ومس

ریزي و اجراي تریاژ و خدمات  بررسی تجارب داخلی و خارجی در زمینه برنامه
  پزشکی اضطراري

      

شناخت تجهیزات و زیرساختهاي مورد نیاز براي ایجاد و تجهیز پایگاههاي تریاژ و 
  ی اضطراريارائه خدمات پزشک

      

ساعت اولیه بعد از رخداد زلزله مبتنی بر  72برنامه تخصیص کادر پزشکی براي 
  شرایط محلی و با در نظر گرفتن جایگزینهاي احتمالی

      

تدوین الگوي آموزش نیروهاي شاغل در امداد و نجات و همچنین پرسنل مراکز 
  درمانی در زمینه تریاژ و مراقبتهاي پیش بیمارستانی

      

تدوین دستورالعملهاي اجرایی بر پایه مطالعات فوق براي ابالغ به سازمانهاي 
  مرتبط در بخش امداد و نجات
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 نشانی و خدمات ایمنی و تدوین معیارهاي مربوطه پایگاههاي آتشسازي در  ظرفیت): 19- 4(نمودار 

  

در سوانح  کنش اضطراري، به ویژه در عملیات نجات و امدادنشانی در زمینه وا آتش هايافزایش ظرفیت و توانمندي سازمان -  اهداف
  طبیعی بزرگ مقیاس

  در زمان زلزله مهار مواد خطرناكموارد خاص نظیر نشانی در زمینه  آتش هايارتقاء کارآیی واکنش اضطراري سازمان - 
 شرکتهاي مشاور ذیصالحنشانی و خدمات ایمنی،  آتش هايسازمانشهرداریها،  نهاد اجرایی

 متناسب با وضعیت هر شهرستان: سازي محلی میلیون تومان، ظرفیت 240: واکنش اضطراريبرنامه طراحی  هزینه تقریبی 
در زمینه عملیات  هاهمچنین این سازمان. دنباش میشهري سوزي و ایمنی  نشانی مسئول کنترل آتش آتش هايسازمان وضعیت موجود 

با این . دننمای به عنوان همکار جمعیت هالل احمر عمل میگاهی ران نیز جستجو و نجات در واکنش اضطراري پس از بح
نشانی از نظر اختیارات، نیروي انسانی و تجهیزات رشد کافی نداشته  آتش هايوجود به دلیل نبود مبناي قانونی الزم، سازمان

ان یک نهاد متولی واکنش اضطراري در د تا بتواند به طور کامل به عنونمدت تا درازمدت دار و نیاز به پشتیبانی در کوتاه
 .دنهاي جستجو، نجات، امداد و مسائل مربوط به مواد خطرزا عمل نمای زمینه

 سال 5: هاي توسعه اجراي طرح، سال 2: مطالعه وضع موجود و تدوین طرح توسعه طول دوره 
توانند در صورت وقوع سوانح  ارآمدي هستند که مینشانی عمدتا نیروهاي ورزیده و ک نیروهاي مستقر در پایگاههاي آتش توجیه فنی

که نه  لذا توانمندسازي این سازمانها براي مقابله با سوانح طبیعی داراي محاسن زیادي است. عملکرد خوبی داشته باشند
 .تنها در زمان بحران زلزله، بلکه در زمان رخداد سایر سوانح نیز اثربخشی زیادي دارد

  هاي مختلف، امکانات، تجهیزات سبک و سنگین  ارشناسی در زمینهنیروي ک -  ورودي پروژه
 هاي آموزشی و کارآموزي مختلف دوره - 

با مشارکت کارآمد و توانمند  یبصورتبراي پاسخگویی به نیازهاي زمان بحران ناشی از زلزله یستم واکنش اضطراري بهبود س خروجی  پروژه
  نشانی  آتش هايسازمان

  در مقایسه با دیگر کشورها هاي موجود لعه و بررسی وضعیت و توانمنديمطا -  اجزاء پروژه
  زیرساختهاي الزمسازي و ایجاد  ظرفیتنشانی به منظور  و بازنگري سیستم موجود سازمانهاي آتشطراحی  - 
  قوع زلزلههاي عملیاتی براي واکنش اضطراري در زمان بحران ناشی از و و بهبود ظرفیتایستگاهها توسعه ریزي  برنامه - 
  تدوین ضوابط و دستورالعملهاي الزم و ابالغ آن به نهادهاي ذیربط - 
 آموزش و توسعه منابع انسانی - 

 سازمان دهداریها و شهرداریها، هالل احمر جمهوري اسالمی ایران سازمان مدیریت بحران کشور،  نظارت و ارزیابی
هاي  در برنامهنشانی  آتش هايسازمان مشارکتتدوین قانون مناسب و کارآمد براي  از م براي استمرار پروژه عبارتندعوامل مه استمرار پروژه

  هاي آموزشی  و انجام برنامهنشانی  تأمین منابع کافی براي سازمان آتش، نجات امداد سوانح
ماه شش   زمان/ اجزا  طرح  بندي جدول زمان

  اول
ماه شش 
  دوم

ماه  شش
  سوم

ماه  شش
  چهارم

در مقایسه با دیگر   هاي موجود وضعیت و توانمنديمطالعه و بررسی 
  کشورها

        

نشانی به منظور  و بازنگري سیستم موجود سازمانهاي آتشطراحی 
  زیرساختهاي الزمسازي و ایجاد  ظرفیت

        

هاي عملیاتی براي  و بهبود ظرفیتایستگاهها توسعه ریزي  برنامه
  زلزله واکنش اضطراري در زمان بحران ناشی از وقوع

        

          تدوین ضوابط و دستورالعملهاي الزم و ابالغ آن به نهادهاي ذیربط
          آموزش و توسعه منابع انسانی
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 توسعه پایگاههاي نجات و امداد و تدوین معیارهاي الزم براي مکانیابی و تجهیز این مراکز): 20- 4(نمودار 

  راري ارتقاي ظرفیتهاي محلی مدیریت واکنش اضط -  اهداف
  اي و محلی مبتنی بر شرایط بومی  توانمندسازي پایگاههاي امداد و نجات منطقه - 

 موسسه آموزش عالی هالل ایران، مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی، شرکتهاي مشاور ذیصالح  نهاد اجرایی
، بودجه الزم براي ب شرایط مختلف کشوربراي تدوین معیارهاي توسعه پایگاههاي امداد و نجات برحس میلیون تومان 180 هزینه تقریبی 

 پایگاهها این ساخت و تجهیز 
 معیارهاییها داراي  پایگاههاي نجات و امداد در نقاط مختلف کشور وجود دارند که از نظر ظرفیتها و تواناییدر حال حاضر  وضعیت موجود 

رسنلی معموال قادر به تامین نیازها در زمان این پایگاهها به سبب محدودیتهاي اعتباري و پالبته . نسبتا یکسان هستند
رخداد سوانح بزرگ مقیاس نیستند و در نتیجه کمبودهایی در ساعات و روزهاي اولیه بعد از وقوع چنین سوانحی مشاهده 

 .کند که عملیات واکنش اضطراري را با مشکل مواجه می شود می
 اندازي سال براي ساخت و راه 5و تجهیز، براي تدوین ضوابط و معیارهاي توسعه  ماه 18 طول دوره 
بایست پایگاههاي  معموال نیازهاي امداد و نجات در زمان رخداد سوانح در مناطق مختلف کشور متفاوت است در نتیجه می توجیه فنی

. شناختی هر منطقه توسعه داده شوند نجات و امداد متناسب با نیازهاي محلی و شرایط اقلیمی، جغرافیایی و زمین
همچنین الزم است که الگوي توسعه این پایگاهها به نحوي باشد که امکان دسترسی نیروهاي نجات و امداد به مناطق 

 .دیده از زلزله در ظرف مدت زمان معقولی فراهم شود آسیب
  موجودپایگاههاي نجات و امداد معیارهاي ساخت و تجهیز اطالعات فنی مربوط به  -  ورودي پروژه

 نیازهاي امداد و نجات در شرایط مختلف اقلیمی و جغرافیایینی و داخلی از تجارب جها - 
  ضوابط و دستورالعملهاي توسعه پایگاههاي امداد و نجات مطابق با شرایط بومی -  خروجی  پروژه

  برنامه بروزآوري امکانات و تجهیزات موجود در پایگاهها - 
  )مانورها(زمان بحران و در زمان عادي  برنامه استفاده از منابع موجود در پایگاهها در - 

  بررسی نیازهاي امداد و نجات متناسب با شرایط اقلیمی و جغرافیایی براساس تجارب جهانی و داخلی -  اجزاء پروژه
  بررسی طرحها و الگوهاي موجود توسعه پایگاههاي نجات و امداد - 
  نیازمندیهاي هریکبا توجه به شهري  پایگاههاي نجات و امداد شهري و بین تدوین معیارهاي توسعه - 
  سازي اقالم مورد نیاز در این پایگاهها براي مواقع بحران متناسب با شرایط بومی بررسی الگوهاي تجهیز و ذخیره - 
  ریزي براي توزیع و استفاده از منابع موجود در پایگاهها در سطوح مختلف بحران  برنامه - 
 براي موارد فوق و ابالغ آن به نهادهاي ذیربطالزم تدوین ضوابط و استانداردهاي  - 

، هالل ریزي و نظارت راهبردي رییس جمهور کارگروه تخصصی امداد و نجات، معاونت برنامه، سازمان مدیریت بحران کشور نظارت و ارزیابی
 احمر جمهوري اسالمی ایران

 .باشد شرایط محلی و نظارت بر اجرا می اق بتدوین معیارهاي اجرایی و منطباستمرار پروژه منوط به  استمرار پروژه
 ماه  شش  زمان/ اجزا  جدول زمان بندي طرح

  اول
ماه  شش
  دوم

ماه  شش
  ومس

        بررسی نیازهاي امداد و نجات متناسب با شرایط اقلیمی و جغرافیایی 
        بررسی طرحها و الگوهاي موجود توسعه پایگاههاي نجات و امداد

        عه پایگاههاي نجات و امداد شهري و بین شهريتدوین معیارهاي توس
        سازي اقالم مورد نیاز در این پایگاهها  بررسی الگوهاي تجهیز و ذخیره

ریزي براي توزیع و استفاده از منابع موجود در پایگاهها در سطوح مختلف  برنامه
  بحران 

      

        غ آن به نهادهاي ذیربطتدوین ضوابط و استانداردهاي الزم براي موارد فوق و ابال
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  خدمات درمانی و بهداشتی  - 4- 3- 4
براساس طرح جامع امداد و نجات کشور، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی متولی کارگروه تخصصی 

اعضاي این کارگروه عبارتند از نماینده ستاد حوادث و سوانح غیرمترقبه وزارت کشور، . باشد بهداشت و درمان می
هالل احمر جمهوري اسالمی ایران، نماینده کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسالمی، نماینده نماینده 

بهداري سپاه، نماینده بهداري ارتش، نماینده بهداشت و درمان نیروي مقاومت بسیج، نماینده سازمان نظام پزشکی، 
اعضاي . ده بهزیستی و نماینده صدا و سیما، نماین)دامپزشکی(نماینده وزارت نیرو، نماینده وزارت جهاد کشاورزي 

کارگروه تخصصی عملیاتی استان و شهرستان نیز همانند ترکیب فوق در سطح استان و شهرستان بوده و با 
مسئولیت رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در سطح استان و رییس شبکه بهداشت و درمان 

وظایف این کارگروه نیز عبارتند از انجام هرگونه اقدام و آمادگی، . هندددر سطح شهرستان تشکیل جلسه می
پیشگیري، کاهش آثار، مقابله و بازسازي در زمینه مسائل بهداشتی و درمانی کشور اعم از درمان پیش بیمارستانی، 

مواد خوراکی و ها و بهداشت  درمان بیمارستانی، بهداشت محیط، بهداشت خانواده، پیشگیري و مبارزه با بیماري
ها و تسهیالت بهداشتی درمانی، بهداشت روان و  آشامیدنی، ارزیابی و نظارت بر وضعیت تغذیه، تخلیه بیمارستان

هاي فعالیت مرتبط به منظور پیشگیري یا کاهش مرگ و میر، بیماریها و معلولیتهاي ناشی از سوانح  سایر حوزه
  .طبیعی، فناوري و مخاطرات اجتماعی و بیولوژیک

اند،  علیرغم اینکه در این قانون به صراحت مسئولیتها و وظایف سازمانهاي مرتبط با این مقوله مشخص شده
هاي گذشته نظیر بم و سیالخور بویژه در روزهاي اولیه بعد  لیکن ارزیابی عملکرد بخش بهداشت و سالمت در زلزله

در این بخش ضمن بررسی برخی . ب نبوده استدهد که خدمات ارائه شده در حد مطلو از رخداد زلزله نشان می
  .گردد هاي الزم براي بهبود وضعیت موجود در این زمینه ارائه می تجارب جهانی در این رابطه، راهبردها و برنامه

  
  مروري بر تجارب جهانی در زمینه بهبود وضعیت بهداشت و درمان در شرایط اضطراري  -1- 4- 3- 4
. گردد ه توسعه امکانات پزشکی اضطراري از جمله کشورهاي پیشرو محسوب میکشور ژاپن در زمین: ژاپن - الف

  :بندي نمود توان به شرح زیر دسته مهمترین تجارب موفق این کشور در این رابطه را می
در ژاپن بیمارستانهاي تخصصی اورژانس و سوانح در بسیاري : ایجاد بیمارستانها و مراکز درمانی ویژه سوانح - 1- الف
اي از این مراکز در شهر توکیو واقع  نمونه. رها براساس مصوبه وزارت بهداشت این کشور تاسیس شده استاز شه

این بیمارستان ). 51- 4شکل (شود  است که به نام بیمارستان ملی توکیو و مرکز درمانی سوانح نامیده می
گردد و بعنوان بخشی  ق ژاپن محسوب میترین بیمارستان در ژاپن براي مقابله با اثرات یک زلزله بزرگ در شر اصلی

کاوا در کنار سایر زیرساختهاي تاسیس شده در این قسمت براي از پایگاه پاسخ به سوانح بزرگ مقیاس در تاچی
  . مواجهه با اثرات یک زلزله بزرگ بنا شده است

ی به وضعیت گردند که رسیدگ از نظر ساختاري بیمارستانهاي سوانح، بیمارستانهاي سطح سه محسوب می
جراحات چندگانه، سوختگی و سایر مصدومیتهاي حاد و پیچیده را برعهده دارند که در هنگام رخداد سوانح به 
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ظیفه دیگر را نیز بعهده دارد که عبارتند از انجام تحقیقات وهمچنین این مراکز درمانی دو . شوند فراوانی ایجاد می
یمارستانها و مراکز درمانی عمومی و خصوصی که هر دو در زمان الزم در زمینه پزشکی سوانح و آموزش پرسنل ب

  .باشند وقوع زلزله براي مواجهه با آسیب دیدگان ضروري می
  

  
  مرکز درمانی سوانح توکیو): 51- 4(شکل 

  

  : توان به شرح زیر فهرست نمود ترتیب مهمترین وظایف بیمارستانهاي سوانح ژاپن را می بدین
 :ینیکیخدمات بیمارستانی و کل - 

هاي بزرگ مقیاس در بخشهاي مختلف  ارائه خدمات پزشکی اورژانس براي مواجهه با اثرات زلزله •
  کشور ژاپن؛

 ارائه خدمات درمانی سطح سوم در وضعیت اضطراري؛ •
 .انجام امور درمانی در مواردي که نیاز به درمانهاي سطح باال وجود داشته باشد •

  :تحقیقات - 
  ه مواجهه با وضعیت اضطراري بعد از رخداد سانحه؛ انجام مطالعات مربوط به نحو •
 بررسی نحوه ارائه پاسخ موثر به اثرات بحران در بخش درمان و بهداشت؛ •
 توسعه روشهاي جدید براي درمان و طب سوانح؛ •
 .انجام تحقیقات مرتبط با پیوند اعضا و بافتها •

  : آموزش - 
  کلینیکی طب سوانح و اورژانس؛ آموزش امور •
هاي تخصصی و نیمه تخصصی طب سوانح و مراقبتهاي اضطراري براي پرسنل درمانی  برگزاري دوره •

 بیمارستانهاي مختلف و دانشجویان؛
 توسعه مطالب الزم براي آموزش کمکهاي اولیه به مردم؛ •
 .آموزش کادر پرستاري بیمارستانها و مراکز درمانی مختلف براي انجام وظیفه در زمان وقوع سوانح •
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) بخصوص بیمارستانهاي سوانح(در اغلب مراکز درمانی ژاپن : گسترش خدمات در مواقع اضطراريقابلیت  - 2- الف
اي انجام شده که  گیرد، طراحی فضاها به گونه عالوه بر توانمندیهایی که در زمان عادي نیز مورد استفاده قرار می

بعنوان مثال در این بیمارستانها بسیاري . آورد برابر زمان عادي فراهم می 5تا  2امکان گسترش فضاي درمانی را از 
توان از فضاي آنها براي بستري نمودن بیمار  از فضاهاي اداري، راهروها، و سالنها طوري طراحی شده است که می

بینی شده است که نیازمندیهاي زمان  همچنین در این مراکز انبارهایی نیز پیش. در زمان بحران نیز استفاده نمود
اي از تجهیزات و  نمونه) 52- 4(شکل . شوند ایش ظرفیت پذیرش مصدوم، در آنها نگهداري میبحران براي افز

  .دهد فضاهاي قابل انبساط در بیمارستانهاي سوانح ژاپن را نشان می
  

    
  )ب(            )الف(

اي بستري مصدوم؛ استفاده از البی بعنوان فض): الف(قابلیت افزایش ظرفیت در بیمارستانهاي سوانح ژاپن؛ ): 52- 4(شکل 
  نمونه اي از تجهیزات انبار شده در بیمارستانها براي مواقع اضطراري): ب(

  

مراکز درمانی ژاپن بصورت مستمر مانورهایی را براي ارتقاي آمادگی جهت مواجهه : انجام مانورهاي آمادگی - 3- الف
مانورها نحوه پذیرش و اعزام مصدومان،  در این. نمایند با اثرات زلزله احتمالی در مناطق مختلف ژاپن برگزار می

اقدامات الزم براي رسیدگی به اوضاع جسمی و روحی آنها، و نیز نحوه انجام مراقبتهاي ویژه از انواع مختلف 
بدین ترتیب همواره در این کشور آمادگی الزم براي مواجهه با مصدومان احتمالی سوانح . شود مصدومان تمرین می
  .دهد اي از این مانورها را نشان می نمونه) 53- 4(شکل . د دارددر مراکز درمانی وجو

  

    
  هایی از مانورهاي خدمات پزشکی اضطراري در ژاپن نمونه): 53- 4(شکل 
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مسائل مرتبط با پزشکی اضطراري در کشور هندوستان مسائل نسبتا جدیدي محسوب : هندوستان - ب
هاي ویرانگر دهه اخیر و نیز با توجه افزایش آمار تلفات سوانح  در سالهاي اخیر و بخصوص بعد از زلزله. گردند می

و عملیات تروریستی، ) نظیر حادثه انفجار بوپال هند(رانندگی و همچنین اتفاقات ناشی از سوانح صنعتی در هند 
اهمیت توسعه این شاخه از مدیریت بحران را در دستور کار قرار داده است،  (MCI)شوراي پزشکی هندوستان 

مهمترین بخشهاي  .(Das et al, 2008)گردد لیکن همچنان در این رابطه کشور هند کشوري ضعیف محسوب می
  :بندي نمود توان به شرح زیر دسته مرتبط با پزشکی اضطراري در هندوستان را می

. باشد توانمند می (EMS)سیستم پزشکی اضطراري  کشور هند فاقد: بیمارستانی بخش مراقبتهاي پیش - 
نشانی،  ات مرتبط با اورژانس در این کشور توسط سازمانهاي مختلف نظیر شهرداریها، پلیس، آتشخدم

این در  .(Ramanujam and Aschkenasy, 2007). شود بیمارستانها و شرکتهاي خصوصی انجام می
 همچنین سرویس آمبوالنس هوایی نیز در این. حالیست که این سازمانها با یکدیگر هماهنگی ندارند

در روستاها نیز اساسا سرویسهاي اضطراري پزشکی وجود ندارد و . کشور چندان شکل نگرفته است
همچنین . شوند دیدگان با وسایل نقلیه معمولی و یا حتی با تراکتور به مراکز درمانی منتقل می آسیب

ماره خود را در این کشور یک شماره تلفن ثابت براي اورژانس وجود ندارد و هر منطقه و هر سازمان ش
از طرفی خدمات آمبوالنس ). 108و در آندراپرادش شماره  1099و  102مثال در دهلی شماره (دارد 

لذا حدود . در این کشور نیز استاندارد نیست و پرسنل آنها آشنایی کافی با پزشکی اضطراري ندارند
در زمان % 80بیش از دهند و  درصد از مصدومان سوانح در آمبوالنسها جان خود را از دست می 30

ترتیب مصدومان در هند معموال به اولین مرکز درمانی بدون  بدین. رسند مناسب به این مراکز نمی
همچنین در هند دستورالعمل یا . شوند توجه به ظرفیت و توانمندي آن مرکز براي پذیرش منتقل می

 .بیمارستانی وجود ندارد یشاي براي تریاژ، اعزام مصدمان و مراقبتهاي پ راهنماي ملی یا منطقه
این بیمارستانها بیشترین نقش را در پذیرش و درمان مصدومان سوانح : بیمارستانهاي بخش دولتی - 

هر چند بیمارستانهاي . البته کیفیت خدمات آنها در هند نسبتا پایین است. طبیعی و بشرساخت دارند
، اما بطور کلی بیمارستانهاي ایالتی کنند دانشگاهی تا حدي خدمات اضطراري قابل قبولی ارائه می

دیده آشنا با طب اورژانس، زیرساختهاي مناسب و اقالم مصرفی کافی براي  معموال فاقد پرسنل آموزش
همچنین تریاژ در این بیمارستانها معموال چندان جدي گرفته . باشند مواجهه با اثرات سوانح بزرگ می

نظیر جراح ارتوپدي، جراح متخصص ترمیم ( پزشکان متخصص در زمینه طب سوانح. شود نمی
همچنین مسئولیتها در زمان . نیز در اغلب این مراکز درمانی وجود ندارند...) جراحت و پیوند اعضا و 

الزم . شود بحران کامال شفاف و شناخته شده نیست و لذا اقدامات کلینیکی معموال با تاخیر انجام می
دولتی فاقد برنامه ویژه بحران هستند که این مساله منجر به به ذکر است که بیشتر بیمارستانهاي 

 .افزایش تلفات در سوانح طبیعی گذشته شده است
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این بیمارستانها عمدتا در شهرهاي بزرگ قرار دارند و اغلب مجهز به : بیمارستانهاي بخش خصوصی - 
یمارستانها نیز اغلب البته در این ب. باشند تجهیزات الزم براي تشخیص وضعیت و درمان مصدومان می

در . پزشکان و کادر درمانی با طب اورژانس و اقدامات الزم براي شرایط اضطراري آشنایی کافی ندارند
بجز هزینه پایدارسازي اولیه (این بیمارستانها حتی براي شرایط اضطراري هزینه عملیات پزشکی 

یدگی به این افراد را در پس بایست توسط مصدوم پرداخت شود که عمال کار رس می) وضعیت مصدوم
 . نماید سوانح بزرگ مشکل می

. در مناطق روستایی ارائه خدمات پزشکی عمدتا بعهده مراکز بهداشت است: مراکز درمانی در روستاها - 
در این مراکز پرسنل بصورت تجربی برخی از اقدامات الزم براي رسیدگی به اوضاع مصدومان سوانح را 

همچنین . هاي طب اورژانس را گذرانده است پزشک شاغل در این مراکز دورهاند هرچند کمتر  آموخته
این مراکز با مشکالت متعددي در مواجهه با سوانح روبرو هستند که مهمترین آنها عبارتند از نبود 
امکانات و پرسنل الزم، نبود امکان ارتباطات اضطراري و مشکل دسترسی به امکانات و مراکز درمانی 

ا در مقایسه با همکاران شهري، پرسنل شاغل در مراکز بهداشت روستایی عملکرد بهتري معهذ. دیگر
  . اند در مواجهه با سوانح داشته

کنند  شوند و هر یک به شیوه خود تالش می در هنگام وقوع یک سانحه بزرگ بسیاري از مراکز باال فعال می
به اینکه این نهادها فاقد مدیریت یکپارچه هستند لذا با  البته با توجه. دیدگان برسانند خدمات امدادي را به آسیب
ترتیب توزیع کمکها و نحوه ارائه خدمات معموال منظم نیست و این مساله رسیدگی  بدین. یکدیگر هماهنگی ندارند

  . به اوضاع مصدومان را با مشکل مواجه می کند
تان براي بهبود وضعیت خدمات با توجه به مسائل فوق اقدامات مختلفی توسط شوراي پزشکی هندوس

یکی از این اقدامات ارتقاي آمادگی در بیمارستانها و آموزش کادر درمانی . پزشکی اضطراري صورت گرفته است
منظور توسعه یافته، مقرر شده است که در هر  اي که بدین در برنامه. باشد براي مواجهه با سوانح طبیعی می
دوین شود تا آن مرکز بتواند در سوانحی که در آنها میزان مصدومین و تلفات بیمارستان برنامه آمادگی اضطراري ت
در این راستا همچنین مقرر شده است مسئولین، پرسنل و پزشکان مراکز . باالست، به نحو مناسبی عمل کند

مات مسئول هاي زیر مورد توجه مقا منظور برنامه بدین. درمانی براي مواجهه با مواقع اضطراري آموزش داده شوند
  :قرار داده شده است

کنندگان به مراکز درمانی  آموزش پزشکان و پرسنل بیمارستانها براي مواجهه با خیل عظیم مراجعه - 
 بعد از رخداد سوانح بزرگ؛

آموزشهاي ضمن خدمت مدیران مراکز خدمات بهداشتی و پرسنل و کادر پزشکی در خصوص ایجاد  - 
 سازي در این رابطه؛ راري بمنظور ظرفیتآمادگی در بیمارستان براي مواقع اضط

 آموزش اقدامات اضطراري براي انواع مختلف مصدومیتهاي ناشی از سوانح؛ - 
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درمانی در شرایط اضطرار، در برنامه آموزشی  - گسترش درسهاي مرتبط با مدیریت خدمات بهداشتی  - 
وم بهداشتی راجیوگاندي دانشگاه عل(هاي کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا گروه علوم پزشکی  دوره

 ؛)بعنوان اولین مرکز ملی در این رابطه انتخاب گردیده است در کارناتاکا
 .برگزاري مانورهاي آمادگی براي مواجهه با اثرات سوانح در سطوح مختلف درمانی و بهداشتی - 

خت به بعالوه این شورا مراحل واکنش اضطراري در بخش پزشکی اضطراري را در سوانح طبیعی و بشر سا
  :بندي نموده است شرح زیر دسته

انجام اقدامات الزم براي احیاي مصدوم و ارائه کمکهاي اولیه توسط  :(Pre-response)اقدامات اولیه  •
 مردم محل قبل از رسیدن نیروهاي مسئول انجام پاسخ اضطراري؛

درمانی و آمبوالنسها  انجام اقدامات الزم توسط سازمانها و مراکز: (Pre-hoppital)قبل از بیمارستان  •
 قبل از اعزام یا بستري نمودن مصدوم در بیمارستان؛

 2انجام اقدامات الزم توسط بخش اورژانس بیمارستان و همچنین انجام مراقبتهاي سطح : بیمارستان •
 براي مصدومان بستري؛

مراقبتهاي انجام مراقبتهاي ویژه به شکلی که در اغلب بیمارستانها وجود دارد و : مراقبتهاي جدي •
 سطح سه براي درمان مصدومان جدي در کلینیکهاي ویژه؛

  .ارائه خدمات الزم براي بازگرداندن مصدوم یک سانحه به جامعه از نظر جسمی و روحی: بازتوانی •
بندي این شورا، اقدامات مرتبط با پزشکی اضطراري مشتمل بر مواردي نظیر تامین  همچنین براساس دسته

ریزي حمل و نقل و انتقال مصدوم، تامین اقالم و  بینی ارتباطات اضطراري، برنامه پیش نیروي مجرب، آموزش،
تسهیالت، تامین واحدهاي مراقبت ویژه، تامین دسترسی به خدمات امدادي، ارتقاي هماهنگی، آموزش همگانی و 

  .گردد هاي متقابل می اي و بهبود همکاري تخصصی، ارزیابی وضعیت بصورت دوره
  

کشور آمریکا در زمینه توسعه خدمات پزشکی و بهداشتی سوانح در جهان یکی از کشورهاي پیشرو : اآمریک - ج
گردد و مطالعات و تحقیقات مختلفی در این کشور براي بهبود ارائه خدمات واکنش اضطراري به  محسوب می

اي  انجام شده توسعه برنامه یکی از اقداماتی که در این رابطه در این کشور. مصدومان تاکنون صورت پذیرفته است
 (PAHO)توسط سازمان بهداشت آمریکا  (Mass Casualty Management, MCM)براي مدیریت متمرکز مصدومان 

در این .   (WHO, 1989)که برگرفته از استاندارد سازمان بهداشت جهانی است (PAHO, 2001-1994)باشد  می
هاي مختلف  رستان، به شکل زیر تحت پوشش درمانی و مراقبتسیستم، مصدومان در فاصله صحنه حادثه تا بیما

  ):54- 4 شکل(گیرند  قرار می
در سطح واحدهاي ) جستجو و نجات(ارائه کمکهاي اولیه در هنگام بیرون آوردن مصدومان از زیر آوار  - 

 همسایگی توسط نیروهاي محلی و مردم؛
در سطح  (Collecting Point)آوري  اکز جمعانجام تریاژ و کمکهاي اولیه هنگام انتقال مصدومان به مر - 

 واحدهاي همسایگی توسط نیروهاي داوطلب و محلی؛
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هاي ارائه کننده خدمات پزشکی پیشرفته  انجام تریاژ، درمان اولیه و پایدارسازي مصدومان در پایگاه - 
(Advanced Medical Posts, AMP) ها شوند و کادر پزشکی مجرب در آن که در سطح محله برپا می

 مستقر است؛
به بیمارستانهاي سطح دو مستقر در مناطق ) پایدارسازي(انتقال مصدومان بعد از تریاژ و درمان اولیه  - 

شهري یا بیمارستانهاي صحرایی برپا شده در سطح هر منطقه شهري براي درمان و مدیریت وضعیت 
 مصدومان؛ 

 هر براي درمانهاي تخصصی؛انتقال مصدومان جدي به بیمارستانهاي سوانح یا سطح سه در ش - 
 .انتقال مصدومان به بیمارستانهاي شهرهاي دیگر با هواپیما براي درمان نهایی - 

  

  
  ساختار امداد پزشکی در سوانح مطابق با سیستم مدیریت متمرکز مصدومان در آمریکا):  54- 4(شکل 

  : باشد مهمترین بخشهاي سیستم مدیریت متمرکز مصدومان به شرح زیر می
پس از رویداد بحران، نیروهاي مردمی عملیات جستجو و نجات را انجام داده و : آوري جمع مراکز - 

در . مصدومان را به محلی در سطح واحدهاي همسایگی براي ارائه کمکهاي اولیه انتقال خواهند داد
 صورت نیاز به مداواي بیشتر، مصدوم به پایگاه پزشکی پیشرفته منتقل خواهد شد؛

ها توسط مراکز مسئول مدیریت بحران در بخش  این پست :(AMP)کی پیشرفته هاي پزش پایگاه - 
دیدگی یا تراکم جمعیت برپا  پزشکی اضطراري در نقاط مختلف محالت برحسب درجه آسیب

. توانند در ارزیابی مصدومان قبل از انتقال به بیمارستان نقش مهمی داشته باشند شوند و می می
نشان داده شده ) 14- 4(مانهاي مختلف بعد از رخداد زلزله در جدول مهمترین نقش این مراکز در ز

 . است
مستلزم آن است که حداقل  (MCM)اجرایی شدن سیستم مدیریت متمرکز مصدومین : بیمارستان - 

یک بیمارستان با قابلیت عملکرد در سطوح مختلف بحران وجود داشته و نیز یک یا چند پایگاه 
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عالوه بر آن، یک بیمارستان دیگر نیز باید از پیش تعیین . مستقر باشدپزشکی پیشرفته در هر منطقه 
هاي  بیمارستان. شود، تا در صورت از کار افتادن بیمارستان اصلی، دیگري آغاز به فعالیت نماید

این بیمارستانها . هاي موجود را به طور موقت افزایش دهند توانند ظرفیت بیمارستان صحرایی نیز می
دیده و جبران بخشی از  اران جدید، تخلیه بیماران بستري در مراکز درمانی آسیببا پذیرش بیم

ها، نقش مهمی در تعادل بخشی رسیدگی به وضعیت مصدومان ایفا  کمبودهاي سایر بیمارستان
  .  خواهند نمود

  

  هاي پزشکی پیشرفته طی چند روز اول پس از بحران ها یا پست نقش واحد ): 14- 4( جدول
  اري بحران، پنج تا هفت روز پس از وقوع حادثهدوره اضطر

  سوزي دیده از ریزش آوار یا آتش شهروندان آسیب: هدف
 ها، مراکز درمانی و اماکن تخلیه درب ورودي بیمارستان: مکان

 : هاي عمده نقش 
w هاي تجمع افراد هاي اولیه در محل تأمین کمک  
w ها بعد از تثبیت وضعیت پزشکی د به بیمارستانانجام تریاژ، اقدامات اولیه و انتقال موارد حا  

  از روز ششم تا چند هفته بعد از حادثه: بحران  دوره پس از 
  ها و بیمارانی که در منطقه آسیب دیده نیاز به خدمات پزشکی دارند شهروندان مستقر در اردوگاه: هدف
 دیدهها و سطح منطقه آسیب اردوگاه: مکان
 :هاي عمده نقش
w  موارد حاد به بیمارستانانتقال  
w رسیدگی به اوضاع مجروحین و بیماران داخلی  
w تهیه داروهاي مورد نیاز بیماران و مصدومین و رسیدگی به مشکالت روحی  

  

مسئوالن و : شوند نیروهاي فعال در ارائه خدمات اورژانس اولیه به دو بخش تقسیم می MCMدر سیستم 
نقش هر گروه  )15- 4(در جدول . ؛ و کارکنان بخش بهداشت و درمان محلیهاي محلی مقامات، کارکنان، و گروه

  . در دوره بحران، به طور خالصه ارائه شده است
  

  نقش مسئوالن محلی و کارکنان بهداشت و درمان در نجات و امدادرسانی:  )15- 4(جدول 
  نقش در زمان بحران  نیروها

خود را  هایی که مسئوالن، افراد یا گروه(مسئوالن محلی 
هاي  دانند در سطح مردمی و محلی فعالیت متعهد می

و   نقل و تأمین پناهگاه و جستجو و نجات، ارتباطات، حمل
  )غذا را انجام دهند

  تشکیل کمیته هماهنگی شرایط اضطراري. 1
  آوري و توزیع اطالعات گرد. 2
  هماهنگی عملیات اطفاي حریق و انجام عملیات جستجو و نجات. 3
  ل مصدومانانتقا. 5
  ها بیمارستان کمک به پذیرش مصدومان در مراکز درمانی و. 6

  ها سازماندهی مراکز بهداشت یا بیمارستان. 1  کادر خدمات پزشکی محلی
  تریاژ. 2
  درمان اولیه در صحنه حادثه. 3
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نجام رسیده یکی دیگر از اقداماتی که در کشور آمریکا براي بهبود وضعیت ارائه خدمات درمانی اضطراري به ا
و کمیته  (ACGME)در این کشور شوراي آموزش پزشکی . باشد است توسعه آموزش خدمات پزشکی اورژانس می

طب اورژانس نیز .  (ACGME, 2006)گردند متولی آموزش پزشکی اضطراري محسوب می (PRC)بررسی رزیدنسی 
ی در طب اورژانس سه سال است و طول دوره رزیدنس. بعنوان یک رشته تخصصی در این کشور طراحی شده است

در این دوره داوطلب با انواع . طوري طراحی شده که پزشک براي انجام امور روزمره در شرایط بحران آموزش ببیند
هاي مختلف نظیر احیا، مدیریت مجاري  شود و اقدامات تخصصی در زمینه اثرات سوانح روي سالمت انسان آشنا می
ریزي براي اقدامات طب اورژانس از اولین نقطه  بیمارستانی، و برنامه تنفسی، مدیریت سیستمهاي پیش

اوقات دانشجو % 50اي تنظیم شده که حداقل  آموزشها به گونه. گیرد دیدگی تا مراحل پایانی درمان را فرا می آسیب
هایی  چنین دورهرسد توسعه  به نظر می. به کار در اورژانس بیمارستانها تحت نظارت اساتید مربوطه اختصاص دارد

تواند در تربیت کادر درمانی مورد نیاز براي شرایط اضطراري ناشی از سوانح طبیعی و بشرساخت بسیار حائز  می
هاي آموزش کادر  الزم به ذکر است که در کنار این آموزشهاي تخصصی، در کشور آمریکا برنامه. اهمیت باشد

با شرایط اضطراري و همچنین برگزاري مانورهاي آموزشی براي  درمانی بیمارستانها و مراکز درمانی براي مواجهه
  .هاي بخش پزشکی اضطراري در دستور کار قرار دارد این پرسنل نیز بعنوان دیگر برنامه

  
معموال در شرایط اضطراري ناشی از وقوع سوانح : استاندارد اسفر در زمینه مسائل بهداشتی در سوانح - د

ترتیب  بدین. گردد دیدگان می ریها باعث ایجاد مشکالت و صدمات زیادي به آسیبمسائل بهداشتی و گسترش بیما
دیده و نیز انجام اقدامات الزم براي تامین حداقل نیازمندیهاي بخش  بررسی وضعیت بهداشتی مناطق آسیب

ین یکی از مهمتر. گردد دیده محسوب می بهداشت، از ضروریات انجام اقدامات بشردوستانه در مناطق آسیب
باشد که  می (SPHERE, 2004)استانداردهاي موجود در زمینه مسائل بهداشتی در سوانح طبیعی استاندارد اسفر 

در این استاندارد نیازمندیهاي پایه براي تامین سالمت بازماندگان و شان افراد . توسط آکسفام منتشر شده است
در این استاندارد بخشهاي مختلف رسیدگی به . دیده از سوانح در حوزه مسائل بهداشتی ارائه شده است آسیب

  :بندي شده است دیده به قسمتهاي زیر تقسیم اوضاع بهداشتی مناطق آسیب
  

دیده از سانحه در این  مهمترین استانداردهاي ارزیابی مناطق آسیب: هاي تحلیل وضع موجودداستاندار - 1- د
  :باشند استاندارد به شرح زیر می

بایست اثرات سانحه را در بخش بهداشت آشکار سازد و  ی اولیه در حد امکان میارزیاب: ارزیابی اولیه - 
ریزي  دیده از سانحه مشخص نماید تا اولویتهاي برنامه نیازمندیهاي بخش بهداشت را در مناطق آسیب

چنین ارزیابی با مشارکت حداقل یک متخصص اپیدمیولوژي با تیمهاي . بهداشتی مشخص شود
و در تعامل با مسئوالن ) بخشهاي آب و فاضالب، تغذیه، سرپناه و بهداشت در(کارشناسی دیگر 

دیده انجام  و آژانسهاي بشردوستانه مستقر در منطقه آسیب) زن و مرد(دیده  بهداشتی، افراد مصیبت
 شود؛ می
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این . آوري شوند اطالعات مرتبط با مسائل بهداشتی الزم است بصورت منظم جمع: ها آوري داده جمع - 
عات شامل جمعیت، بیماریها، مصدومیتها، شرایط محیطی، و خدمات بهداشتی در یک فرمت اطال

 باشد که نمایانگر مسائل اصلی در بهداشت منطقه است؛ استاندارد می
دیده از سانحه الزم  هاي مرتبط با سیستم بهداشت و تغییرات جمعیت آسیب داده: بررسی اطالعات - 

ود تا تصمیم گیرندگان بتواند پاسخ مناسب و مقتضی را در است بصورت منظم بررسی و تحلیل ش
 بخشهاي مختلف ارائه کنند؛

آوري شده الزم است به منظور ارزیابی اثربخشی اقدامات انجام شده در  اطالعات جمع: پایش و ارزیابی - 
دیدگان بصورت پیوسته پایش شوند و مورد  جهت کاهش و کنترل بیماریها و تامین بهداشت آسیب

 یل قرار گیرند؛تحل
هاي  دیده از سانحه الزم است فرصت مشارکت در طراحی و اجراي برنامه جمعیت آسیب: مشارکت - 

  .رسانی در این بخش را داشته باشند تا موفقیت اقدامات تضمین گردد کمک
  

که باشد  اضطراري میزا در شرایط  سرخک یکی از شایعترین ویروسهاي بیماري: (Measles)کنترل سرخک  - 2- د
تواند عاملی  کند که می آلی براي تکثیر و انتقال پیدا می به واسطه اتفاقات ناشی از جابجایی جمعیت فرصت ایده

در نتیجه واکسیناسیون سرخک الزم است بعنوان . دیده از سانحه باشد براي افزایش مرگ و میر در مناطق آسیب
بدین منظورالزم است کلیه . اولین فرصت انجام شود اولویت اول در زمان رخداد سوانح در نظر گرفته شود و در

مهمترین . دیده از سانحه منتقل شوند تجهیزات و پرسنل مورد نیاز براي این منظور در اسرع وقت به مناطق آسیب
  :باشند استانداردهاي کنترل سرخک به شرح زیر می

ساله یک دوز  12ماهه تا  6دیده از سانحه الزم است کلیه کودکان  در مناطق آسیب: واکسیناسیون - 
 را در اولین فرصت دریافت نمایند؛ Aواکسن سرخک و مقدار الزم ویتامین 

بایست بصورت  دیده می مناطق آسیب افراد جدیدالورود به: واکسیناسیون افراد جدیدالورود - 
 سیستماتیک واکسینه شوند؛

ع سرخک در جمعیت الزم است واکنش سیستماتیکی براي هر مورد شیو: کنترل شیوع بیماري - 
 دیده از سانحه و جمعیت میزبان به مرحله اجرا گذارده شود؛ آسیب

گردند الزم است تحت مراقبت ویژه قرار گیرند  کلیه کودکانی که مبتال به سرخک می: مدیریت موارد - 
 .تا از مرگ و میر آنها اجتناب شود

  

یده از سوانح شیوع بیماریهاي واگیر نظیر د دلیل اولیه مرگ و میر در مناطق آسیب: بیماریهاي مسري - 3- د
نیز در ... سایر امراض مسري نظیر هپاتیت، تیفوئید، تیفوس، و . باشد سرخک، امراض تنفسی شدید، و ماالریا می

مسئوالن بهداشت محلی معموال در خط مقدم تالشها براي کنترل این امراض قرار . برخی موارد خطر شیوع دارند
دیده از سانحه نیز نقش اصلی را در  جمعیت آسیب. ه پشتیبانی از سوي مقامات بهداشتی دارنددارند و لذا نیاز ب
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همچنین به منظور پیشگیري از این امراض . پیشگیري از شیوع این بیماریها با رعایت مسائل بهداشتی بعهده دارد
تراکم . رد توجه ویژه قرار گیرندالزم است سالمت سایر بخشهاي مرتبط با بهداشت نظیر آب، غذا و سرپناه نیز مو

توانند منجر به  جمعیت، آب آلوده، ضعف در دفع فاضالب، و کیفیت نامناسب سرپناهها مسائلی است که می
مهمترین نکات مورد نظر در این بخش به . گسترش سریع امراض مسري گردند و در نتیجه باعث مرگ و میر شوند

  :باشند شرح زیر می
 پیوسته پایش شود؛ طوردیده از سوانح ب یت شیوع امراض واگیر در مناطق آسیبالزم است وضع: پایش - 
بایست با استفاده از استانداردهاي جهانی  گیري می بیماریهاي داراي پتانسیل همه: بررسی و کنترل - 

 .بصورت مستمر بررسی و کنترل شوند
  

  :ورد توجه قرار گیردبایست م در این بخش موضوعات زیر می: خدمات مراقبتهاي بهداشتی - 4- د
دیده از سانحه  ارائه خدمات مراقبت بهداشتی به جمعیت آسیب: ارائه مراقبتهاي پزشکی مناسب - 

. شود آوري شده از سیستم اطالعات بهداشت انجام می هاي جمع معموال براساس ارزیابی اولیه و داده
گ و میر در مناطق ارائه خدمات پزشکی متناسب با وضعیت موجود تاثیر زیادي در کاهش مر

 دیده از زلزله خواهد داشت؛ آسیب
مراقبتهاي بهداشتی در شرایط اضطراري تابعی از اصول مراقبتهاي بهداشتی اولیه : کاهش مرگ و میر - 

 .شود باشد که در صورت عدم توجه کافی به آن باعث افزایش مرگ و میر می می
  

اي کمکهاي بشردوستانه متکی بر مهارت، دانش و میزان ه کلیه جنبه: سازي منابع انسانی و آموزش ظرفیت - 5- د
با توجه به اینکه فشار . باشد تعهد کارکنان و داوطلبان خدمات مراقبتهاي بهداشتی در شرایط سخت کاري می

باشد، لذا الزم است پرسنل شاغل در این بخش به قدر  دیده معموال بسیار باال می کاري این افراد در مناطق آسیب
بایست به میزان الزم از  همچنین این افراد می. ربه کسب نموده باشند و آموزشهاي الزم را گذرانده باشندکافی تج

سازي منابع انسانی  مهمترین موضوعات مرتبط با ظرفیت. سوي سازمانهاي مرتبط با خود پشتیبانی و هدایت شوند
  :و آموزش به شرح زیر است

گیرد که داراي صالحیت و  وال توسط کارکنانی صورت میاقدامات بهداشتی در سوانح معم: صالحیت - 
لذا . شوند باشند و بصورت مناسب پشتیبانی و مدیریت می تجربه الزم براي انجام وظایف خود می

 تجربه و فاقد آموزش الزم به این مناطق جلوگیري نمود؛ بایست از ورود افراد بی می
توانمندسازي خود براي تطابق با محیط زیست جدید و دیده از سانحه به منظور  افراد آسیب: پشتیبانی - 

 هاي الزم را دریافت نمایند؛ بایست پشتیبانی استفاده بهینه از کمکها می
االمکان توسط بخشهاي مرتبط با  بایست حتی ظرفیتهاي محلی و مهارتها می: ظرفیتهاي محلی - 

  .بهداشت اضطراري مورد استفاده قرار گیرد
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  جارب داخلی در زمینه وضعیت بهداشت و درمان در شرایط اضطراري مروري بر ت -2- 4- 3- 4
در کشور ایران اقدامات مختلفی در زمینه بهبود ارائه خدمات پزشکی و بهداشتی در زمان اضطراري توسط 

هاي مرتبط با بهداشت و درمان انجام شده است که در گزارش فعالیت سوم و چهارم برخی از آنها مورد  سازمان
در این قسمت برخی از مطالعات و اقداماتی که در زمینه اثربخشی نظام موجود در مواجهه با . قرار گرفتنداشاره 

  :گیرند  اي ویرانگر انجام شده است، مورد بررسی قرار می اثرات زلزله
اي  لرزهبندي خطر  این مطالعات در قالب مطالعات طرح ریزپهنه :برآورد تلفات ناشی از زلزله در شهر تهران - الف

هاي  لرزه و آمار تلفات ناشی از وقوع زمین (JICA and CEST, 2000)انجام شده است  1380شهر تهران در سال 
با استفاده از منظور  دینب. احتمالی ناشی از جنبش گسل ري، شمال تهران، مشا و مدل شناور ارزیابی شده است

سبت تعداد تلفات به تعداد کل ساکنان نو ) 1375ر سال آما(تعداد ساکنان ساختمانهاي فروریخته ی نظیر اطالعات
تلفات ناشی از ) هاي گذشته و توابع خسارات حاصله براساس ارزیابی سوابق خسارت زلزله( ساختمانهاي فروریخته

ساعت اول بعد از  72در این مطالعات به امدادرسانی در . سناریوهاي مختلف زلزله احتمالی تهران برآورد شده است
افراد % 95اي شده و فرض گردیده که در صورت عدم امدادرسانی در این زمان طالیی، ع زلزله توجه ویژهوقو

همچنین پارامتر زمان زلزله بعنوان یک عامل اصلی در برآورد . دهندمحبوس در زیر آوار جان خود را از دست می
ه زلزله در شب روي دهد، تقریبا کل در این مطالعات فرض شده چنانچ. تعداد تلفات در نظر گرفته شده است

  . دهندساکنین در خانه خواهند بود و در صورت عدم امدادرسانی در زمان طالیی اغلب آنها جان خود را از دست می
اي هاي گذشته کشور استفاده شده است و رابطهبراي برآورد تعداد تلفات در روز از مقادیر تجربی حاصل از زلزله

  .سبت تلفات روز به شب ارائه شده استبین شدت زلزله و ن
بیشترین تلفات ، مدل گسل ري مدلهاي بررسی شده در این مطالعاتاز میان اند که  این محاسبات نشان داده

کل جمعیت تهران % 6نفر از ساکنان یا حدود  000/380را برجاي خواهد گذاشت و باعث کشته شدن بیش از 
پذیر بیشتر از مناطق مرکزي و شمالی خواهد ت وجود ساختمانهاي آسیبمناطق جنوبی بعلتلفات در . خواهد شد

  . نشان داده شده است) 16- 4(و جدول ) 55- 4(نتایج این ارزیابی براي گسل ري در شکل . بود
  

  

  

  

  

  

  

  توزیع تلفات ناشی از زلزله مدل گسل ري در هنگام شب و بدون امداد رسانی) : 55- 4(شکل 
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 یع تلفات ناشی از مدل گسل ري نحوه توز: )16- 4(جدول 

  
  

دهد در زمان طالیی پس از زلزله بایستی کلیه امکانات جستجو، نجات و پزشکی این مطالعات نشان می
یکی از ضروریات انجام این عملیات وجود . اضطراري بسیج شوند تا از آمار تلفات و معلولیتهاي احتمالی کاسته شود

بدین . باشددهی آنها پس از زلزله می اکز درمانی در سطح شهر و امکان سرویسو توزیع مناسب بیمارستانها و مر
منظور در این مطالعات موقعیت بیمارستانها براساس اطالعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بانک 

 137ن براساس این مطالعات در تهرا  ).56- 4 شکل(وارد شده است  GISاطالعاتی شهرداري تهیه و در سیستم 
بینند که در مقایسه با درصد آنها آسیب می 50بیمارستان وجود دارد که در اثر زلزله ناشی از گسل ري بیش از 

  .شودتعداد کل بیمارستانها درصد باالیی محسوب می
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  توزیع بیمارستانها در سطح شهر تهران ): 56- 4(شکل 
  

مطالعات طرح "با عنوان  1383تا   1381الهاي این طرح که سدر : طرح جامع مدیریت بحران شهر تهران - ب
انجام شده، اطالعات قبلی تدقیق و به روز شده است و  "جامع مدیریت و پیشگیري ناشی از زلزله در تهران بزرگ

نحوه ارائه خدمات امداد و پزشکی اضطراري بعنوان یکی از مهمترین بخشهاي این پروژه مورد توجه قرار گرفته 
ها و مطالعات انجام شده در این پروژه در بخش پزشکی  محدوده بررسی. (JICA and TDMMO, 2004)است 

هاي مطالعه شده در این  نیز سازمانها و مولفه) 18- 4(در جدول . نشان داده شده است) 17- 4(اضطراري در جدول 
  .اند مطالعات معرفی شده

  
  هاي آنها محدوده مطالعات و مولفه): 17- 4(جدول 

  ردیف  مطالعاتی محدوده  مولفه
  1  مراقبت پیش بیمارستانی  کمکهاي اولیه؛ تامین خدمات پزشکی اضطراري؛ مراقبت پیش بیمارستانی 

تعداد، مالکیت، موقعیت و تخصص بیمارستانها؛ مراجع بهداشت و درمان در تهران؛ پیشرفت 
؛ اطالعات سازي برنامه مدیریت بحران بیمارستانها؛ تمرین آمادگی در برابر بحران آماده

  ...سازي نیازمندیهاي پزشکی و  ساختمانها و تاسیسات؛ ذخیره
  2  مراقبت بیمارستانی

بیماریهاي مسري احتمالی در تهران طی دوره بحران؛ مسئولین از سطح ملی تا سطح 
  3  بیماریهاي مسري  اي؛ سازماندهی تامین آب شرب و دفع فاضالب ناحیه

سالمت در بیمارستانها؛ برگزاري کارگاهها و سمینارها اي براي پرسنل بخش  آموزشهاي حرفه
در زمینه مدیریت بحران براي پرسنل بخش سالمت؛ آموزش کمکهاي اولیه براي سطوح 

  مختلف جامعه

آموزش نیروي انسانی و 
  4  هاي همگانی آموزش

اي نقل سازي نیازمندیهاي پزشکی و امداد؛ سامانه ارتباطات رادیویی؛ منابع و سامانه بر ذخیره
  5  سازي و تدارکات ذخیره  و انتقال قربانیان و تدارکات
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  سازمانها ومولفه هاي مطالعه شده در محدوده مطالعات): 18- 4(جدول 
  سطح اداري  ملی  شهري  امکانات

ري
شه

ت 
داش
ز به
راک
م

  

تان
رس
یما
ب

  

الل
ه

 
ران
ن ته
ستا
مر ا
اح

س   
رژان
ت او
العا
ز اط
مرک

ران
ته

  
وم 
 عل
اي
اهه
شگ
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ی و
شک
پز

  
دما
خ

تی
داش
ت به

انی  
جه

ت 
داش
ن به
زما
سا

  
الل  
ت ه
معی
ج

 
مر 
اح

ران
ی ای
الم
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مهو
ج

  
رت
وزا

 
مان
،در
شت
هدا
ب

  و 
ش
موز
آ

 
کی
زش
پ

  

 ]سازمان هدف[
  
  
 ]محدوده مطالعاتی[

  1  سازمان و شبکه                
  2  قوانین و راهبردها                
  3  برنامه مدیریت مراقبتها                
  4  مراقبتهاي پیش بیمارستانی                
  5  مراقبتهاي بیمارستانی                
  6  شناسایی بیماریهاي مسري                

آموزش نیروي انسانی و                 
  7  آموزش همگانی

  8  سازي و تدارکات ذخیره                
  

مربوط به (هاي موجود در این مطالعات همچنین تعداد کادر پزشکی در استخدام وزارت بهداشت براساس داده
هر چند این آمار نسبتا قدیمی است ولی . نشان داده شده است) 19- 4(وري شد که در جدول جمع آ) 1378سال 

چندان تغییر محسوسی نداشته سازي دولت در چند سال اخیر، تعداد این پرسنل با توجه به سیاستهاي خصوصی
  . دهدان میدرمانی را در سطح کشور و استان تهران نش - نیز تعداد مراکز بهداشتی ) 20- 4(جدول . است

  
  1378تعداد و نوع پرسنل در استخدام وزارت بهداشت در سال ): 19- 4(جدول

  جمعیت  پرسنل  نوع پزشکان
  آمار  1378  1378  

  کل  پزشکی  پیراپزشکی  سایر  عمومی  متخصص  دندانپزشک  داروساز  1375
  کشور کل  60055488  296728  24770  151193  120765  10732  10119  2234  1585
  تهران استان  11176239  83041  7535  30750  44756  2402  3565  800  714

  
  برحسب نوع مالکیت و ساعات کار 1379درمانی در سال  –تعداد مراکز بهداشتی ): 20- 4(جدول 

  وضعیت مالکیت  ساعات کار
  

وزارت   خصوصی  دیگران  روزانه  روزي شبانه
  جمع کل  بهداشت

  ردر کل کشو  6891  5627  401  953  5702  1279
  در استان تهران  883  458  182  243  604  279
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با توجه به محدودیتهاي موجود در بخش بهداشت و درمان و نیز برآورد تلفات و مصدومان احتمالی ناشی از 
 24هاي اولیه طی  اي بزرگ در تهران، در این مطالعات توصیه شده که براي تأمین خدمات تریاژ و کمک زلزله

بدین . اندازي شود در منطقه راه (MCM)ن در تهران، سیستم متمرکز مدیریت مصدومان ساعت اولیه پس از بحرا
براي استقرار در . دستگاه واحد امدادي در سطح شهر و مراکز تخلیه اضطراري نیاز است 3000منظور تقریباً به 

با (از خواهد بود پزشک، مورد نی 18000تیم پزشکی متشکّل از  6000شده، حداقل  درمانگاه میدانی یاد 3000
). کنند ساعته به طور اضطراري کار می 24پزشک باشد که هر یک در دو شیفت کاري  3فرض اینکه هر تیم شامل 

پزشکی است که در تهران و در وزارت بهداشت  7500البته براساس این مطالعات تعداد این پزشکان دو برابر تعداد 
ها  لیه پزشکان خصوصی در سطح تهران نیز بسیج شوند، تعداد آنکنند و ادعا شده است که حتی اگر ک خدمت می

 .    در حد مورد نیاز نخواهد بود
ساختار پیشنهادي پزشکی . براي رفع این مشکل، راهکارهایی در سطوح محله تا منطقه ارائه شده است

اژ سرپایی در سطح محله، اضطراري در سطح محله تحت تأثیر چهار جزء حیاتی قرار دارد که عبارتند از مرحله تری
مرحله انتقال بیمار به پایگاه پزشکی پیشرفته با مسئولیت هالل احمر، مرحله بستري نمودن در بیمارستان 
صحرایی یا عمومی، و مرحله انتقال و بستري در بیمارستان تخصصی اورژانس یا انتقال هوایی بیمار به یک 

، انتقال مجروحان حادثه براي درمان بیمارستانی، عمدتا طبق شیوه در این سیستم. هاي مجاور بیمارستان در استان
  : بایست انجام شود زیر می
هاي  کنند، به یکی از بیمارستان رنگ دریافت می هاي پزشکی، کارت هویت زرد مصدومانی که در پایگاه - 

از . شد در مناطق شهرداري انتقال داده خواهند) داراي واحد خدمات اورژانس و اتاق عمل( 2سطح 
هاي مجهز اورژانس تهران بسیار  جایی که احتماالً در چند روز اولیه پس از بحران، آمبوالنس آن
حداقل . شود هاي انتقال، توسط هالل احمر و شهرداري منطقه تعیین می مشغله خواهند بود، معیار پر

 بند؛هاي وزارت بهداشت بایستی به این مهم اختصاص یا دو بیمارستان از بیمارستان
انتقال داده  "هاي تخصصی بحران بیمارستان"موسوم به  3هاي سطح  مصدومان حادتر به بیمارستان - 

اي از  مجموعه. دهند ترین عملیات درمان پزشکی را در حوزه مربوطه ارائه می شوند؛ که پیشرفته می
شتیبان، ، متشکل از یک بیمارستان تخصصی و یک بیمارستان پ"بیمارستان تخصصی بحران"سیزده 

پد نیز  وجود هلی. به عالوه یک بیمارستان تخصصی در سطح ملی به این منظور باید اختصاص یابند
 هاي تخصصی است؛ یکی دیگر از الزامات بیمارستان

هاي بحران در هر حوزه، باید تمهیدات گسترش  در مناطق و بیمارستان 2هاي سطح  بیمارستان - 
. ت، تجهیزات اتاق عمل و ژنراتور برق را مد نظر قرار دهندافزایش تعداد تخ: ظرفیت خود از قبیل
هاي مادر محسوب شده و باید کامالً در  هاي صحرایی، بخشی از توسعه بیمارستان توسعه بیمارستان
هاي مادر برپا  هاي موجود یا بیمارستان ها قرار گرفته و نباید مستقل از بیمارستان خدمت اهداف آن

 شود؛
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بحرانی،  دهند، بیماران غیر هاي بحران را تشکیل می ی که هسته اصلی بیمارستانهای در بیمارستان - 
انتقال . هاي مجاور منتقل خواهند شد هاي پشتیبان در استان همراه با سایر مصدومان به بیمارستان

و هاي بیمارستانی  هاي اوژانس تهران، آمبوالنس بیماران از بیمارستان تا فرودگاه، به وسیله آمبوالنس
  . کوپتر انجام خواهد شد یا هلی

اساساً مصدومانی که داراي وضعیت حاد اما . نشان داده شده است) 57- 4(مفهوم کلی این سیستم در شکل 
هاي هسته و مرکزي  قابل درمان و داراي امید به زنده ماندن تشخیص داده شوند، براي مدت طوالنی در بیمارستان

شد؛ بلکه به محض تثبیت وضعیت جسمانی، به مناطق دور از صحنه حادثه  زده نگهداري نخواهند منطقه حادثه
  .باشد مسئولیت تأمین وسیله نقلیه مربوطه نظیر آمبوالنس یا بالگرد، بر عهده اورژانس تهران می. اعزام خواهند شد

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ساختار اصلی امداد پزشکی پیشنهادي براي شهر تهران):  57- 4(شکل 
  

هاي مهم براي تحقق اهداف کلّی این بخش به شرح  آمده، برخی مسئولیت بسته به وضعیت پیشترتیب  بدین
  : زیر توصیه شده است

 هاي حفظ زندگی مصدومان در سراسر عملیات امداد پزشکی؛ در اولویت قرار دادن مراقبت - 
مداد هاي تریاژ و ا درمان انتخابی آن عده از مصدومان یا مجروحانی که طبق تشخیص در پست - 

 رود؛ ها می پزشکی امید به زنده ماندن آن
 ها؛ ها بدون توجه به محل، مالکیت و منبع آن برداري مفید از آن بسیج منابع و بهره - 
هاي مالی بخش خصوصی، به منظور بسیج سراسري آن  ایجاد تعهد دولتی در زمینه جبران خسارت - 

 قید و شرط به مصدومان؛ بخش در ارائه خدمات درمانی بی
مند واکنش اضطراري از طریق غربالگري درمانی و توزیع بیماران در سراسر  تشکیل سیستم نظام - 

 کشور؛

 انتقال

 صحنه اصلی حادثه

هاي درمانگاهی در اطراف صحنه  واحد. 1 شده هاي تخریب ساختمان
 حادثه

تریاژ، درمان و بستري 
  )2مراقبت در سطح (

 ها در صحنه حادثه  بیمارستان. 2

 مناطق دورتر از صحنه حادثه

 پشتیبانی لجستیک

  هاي درمان صحرایی  اعزام تیم
 ی پزشکیمایحتاج پشتیبان

پذیرش مصدومان بسیار حاد در 
 3هاي سطح  بیمارستان

 بیمارستان تخصصی بحران. 3
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هاي محلی،  تشکیل سیستم امداد پزشکی، به طوري که تریاژ و درمان فوراً شروع شده و در بیمارستان - 
 ها ادامه یابد؛ شهري، استانی و سایر استان

 عیارهاي موجود که به مرور زمان تغییر خواهند کرد؛هاي بهداشتی مطابق با م تأمین مراقبت - 
هاي ضروري، جراحات حاد  انجام جراحی: هدایت منابع طی چند روز پس از حادثه طبق اولویت - 

 هاي مزمن؛ داخلی و سپس درمان بیماري
اعزام تعداد زیادي از کارکنان بخش بهداشت از سراسر کشور به منطقه جهت جبران کمبود نیروي  - 

باید امکانات و تجهیزات مورد نیاز را همراه خود ها میهاي اعزامی از سایر استانکلیه تیم( انسانی
 ؛)ها را تا دو هفته در منطقه حادثه نگه دارندبیاورند و آن

 .ها پس از حادثه با هماهنگی قبلیهاي مناسب براي استقرار تیمتعیین مکان - 
کمیته تخصصی بهداشت، درمان و کاهش : اثرات بالیاي طبیعیمطالعات کمیته فرعی بهداشت و درمان کاهش  - ج

هاي تخصصی است که با مسئولیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و  اثرات بالیاي طبیعی یکی از کمیته
هاي ارائه  بهترین شیوه"طرح . فعالیت خود را آغاز نموده است 1374سازمان و نهاد دیگر از سال  8عضویت 

در قالب فعالیتهاي پژوهشی این  "تی درمانی به مردم در قبل، هنگام و بعد از وقوع بالیاي طبیعیخدمات بهداش
توسط معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران با هدف  1376کمیته در سال 

هنگام و بعد از وقوع بالیاي معرفی دستورالعملهاي فنی و جدید به منظور ارائه خدمات بهداشتی درمانی در قبل، 
در واقع بخش بهداشت در شرایط بحرانی پس از وقوع زلزله حائز ). 1378پور، صادقی(طبیعی انجام شده است 

نیروي انسانی موجود جهت انجام اقدامات بهداشتی شامل کارشناسان ارشد، کارشناسان، . اهمیت زیادي است
زانی هستند که در این راستا آموزش دیده و بطور روزمره وظایف هاي بهداشت محیط و بهور کاردانان، تکنسین

اماکن عمومی، اجساد (نظارت بر بهداشت مواد غذائی، دفع صحیح مواد زائد، بهسازي محیط، ضد عفونی و گندزائی 
ها به دو گروه در زمان بحران این نیرو. و مبارزه با حشرات، جوندگان و ناقلین بیماریها را بعهده دارند) و وسائل آلوده

در صورتی که وضعیت . شوند بندي میکارکنان ستادي بهداشت محیط و کارکنان اجرایی بهداشت محیط تقسیم
اضطراري بسیار گسترده باشد و تعداد کارکنان بهداشت محیط کافی نباشد، نیروي انسانی مورد نیاز از بین کارکنان 

هاي  کارکنان آزمایشگاههاي خصوصی، خدمه کارخانهنیات، هاي شیر و لب رکنان کارخانهنظیر کا(سایر بخشها 
  . شوندبه صورت داوطلبانه تامین می...) صنعتی، و 

تعداد کارکنان بهداشت محیط که هنگام وضع اضطراري مورد نیاز هستند به ماهیت جامعه، تعداد افراد 
هاي حمل و نقل و  شی شبکهمصیبت زده، وسعت حوزه مصیبت دیده، شرح خدمات مورد نیاز، میزان ثمر بخ

ارقامی که براساس ) 21- 4(در جدول . ارتباطات، میزان تعلیمات و کفایت کارکنان موجود و غیره بستگی دارد
دهد که در صورت وقوع زلزله این ارقام نشان می. تجربیات قبلی در این راستا بدست آمده نشان داده شده است

هاي موجود در این بخش تکاپوي رفع نیازهاي گسترده پس از بحران را احتمالی در تهران امکانات و توانمندي
  .نماید و الزم است در این رابطه مطالعات و اقدامات الزم توسط مسئولین ذیربط صورت پذیردنمی
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  )1378پور، صادقی(تعداد کارکنان بهداشت محیط مورد نیاز در وضعیت اضطراري ): 21- 4(جدول 
  کارکنان ستادي  کارکنان اجرایی  تعداد افراد مصیبت زده  )نفر(از تعداد کارکنان مورد نی

  نفر 1000کمتر از   1  1
  نفر 10000الی  1000  1  4تا  1
  نفر 50000الی  10000  1  8تا  4
  نفر 100000الی  50000  2  15تا  8

  نفر اضافه 100000براي هر   1  10
  

نظیر سرخک، (گردند ن بالیاي طبیعی شایع میدر این مطالعات همچنین بیماریهاي واگیر که در جریا
مورد بررسی قرار داده شده است و علل ایجاد آنها ...) بیماریهاي اسهالی، عفونتهاي حاد تنفسی، سوء تغذیه و 

برخی از این علل نظیر محیط نامناسب اسکان موقت، تراکم زیاد جمعیت، آب ناکافی و ناسالم و . بررسی شده است
ریزیهاي شهري از بروز  توان با تمهیدات مناسب در برنامهسرپناههاي موقت، عواملی هستند که میشرایط نامناسب 
  .  آنها جلوگیري نمود

اقالم امدادي و کیتهاي مورد   سازي مواد غذایی و آشامیدنی،در این مطالعه همچنین به ایجاد انبارهاي ذخیره
ین انبارها براي یک درصد جمعیت هر جامعه توصیه تاسیس ا. نیاز در وضعیت اضطراري پرداخته شده است

ترین تنگنا در برابر دستیابی به استانداردهاي جهانی در این خصوص فقدان منابع مورد نیاز بخش  اما مهم. شود می
بینی انبارها در استانهاي  در این راستا توصیه شده است که با استفاده بهینه از انبارهاي موجود، پیش. بهداشت است

ساعت اول بعد از  72معین، هماهنگی با انبارهاي سازمانهاي غیردولتی، استاندارد کردن اقالم امدادي مورد نیاز در 
اي در خصوص  بندي اقالم امدادي و ایجاد بانک اطالعات رایانه وقوع زلزله، استاندارد کردن نحوه انتقال و بسته

  .نواقص را برطرف نمودی از این انبارهاي اقالم امدادي بصورت شبکه در کل کشور برخ
  

  مقایسه تجارب جهانی با ایران در حوزه مسائل بهداشت و درمان مرتبط با زلزله - 3- 4- 3- 4
با مطالعه و بررسی تجارب جهانی در حوزه امداد، درمان و بهداشت اضطراري و مقایسه آن با تجارب ایران، 

ترتیب با مروري بر مطالب فوق  بدین. را مورد توجه قرار داد) 22- 4(توان وجوه اشتراك و افتراقی به شرح جدول  می
  :توان برخی چالشهاي موجود در این بخش را به شرح زیر فهرست نمود و نکات مندرج در این جدول می

توان  دیدگان ناشی از سوانح احتمالی وجود ندارد و لذا نمی در ایران برآوردي از تعداد و وضعیت آسیب - 1
اي  البته چنین برنامه. اي ارتقاي آمادگی برحسب تعداد مصدومان احتمالی تدوین نمودبرنامه جامعی بر

 اساسا نیاز به توابع تجربی و تحلیلی دارد که تاکنون در ایران توسعه نیافته است؛
میزان هماهنگی بین مسئوالن سازمانهاي مرتبط با خدمات درمان و بهداشت در شرایط اضطراري ضعیف  - 2

لذا توسعه تعامل و همکاري بین این . قوانین و مقررات الزم در این رابطه وجود دارد است هر چند که
 دستگاهها ضروري است؛
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پذیري ساختمانها و تاسیسات مرتبط با بیمارستانها و مراکز درمانی اغلب نقاط کشور در  وضعیت آسیب - 3
مراکز تاکنون به اجرا گذاشته نشده  اي جدي براي بهبود ایمنی این برابر زلزله بسیار نامناسب است و برنامه

 است؛ هر چند در قوانین و سیاستها در مورد نیاز به بهبود کیفیت این مراکز سخن گفته شده است؛
در ایران بیمارستانهاي ویژه سوانح بسیار معدود هستند و بیمارستانهاي موجود نیز توانمندي گسترش  - 4

ایی نظیر حادثه مسجد ارگ که تعداد معدودي مصدوم بعنوان مثال در رویداده. خدمات خود را ندارند
 .سوختگی برجاي گذاشت، بستري آنان در تهران با مشکل مواجه شد

اي براي ارتقاي آمادگی بیمارستانها براي مواجهه با شرایط بحران ناشی از سوانح بزرگ وجود  طرح و برنامه - 5
 .اند بطه ندیدهندارد و پرسنل این مراکز نیز آموزشهاي الزم را در این را

  
  مقایسه تجارب برخی کشورها با ایران در حوزه درمان و بهداشت اضطراري): 22- 4(جدول 

  آمریکا  ژاپن  هند   ایران  ویژگی  ردیف
  بلی  بلی  خیر  خیر  هاي مختلف برآورد تعداد مصدومین احتمالی زلزله  1
  بلی  بلی  خیر  خیر  وجود روابط برآورد مصدومان براساس شرایط بومی  2

هماهنگی و سازماندهی بین دست اندرکاران امور   3
  خوب  خوب  ضعیف  ضعیف  مربوط به امداد، درمان و بهداشت در زمان بحران

  خوب  خوب  ضعیف  ضعیف  مقاومت بیمارستانها و مراکز درمانی در برابر زلزله  4

اي و شریانهاي حیاتی  سازي اجزاي غیرسازه مقاوم  5
 خوب  خوب کم  کم   متصل به این مراکز 

طرح و برنامه براي ارتقاي آمادگی براي مواجهه با   6
  خوب  خوب  ضعیف  ضعیف  اثرات زلزله

وجود بیمارستانهاي ویژه سوانح و بیمارستانهاي   7
  خوب  خوب  محدود  محدود  سطح سه براي درمان اثرات سوانح

برنامه ویژه آموزش مواجهه با شرایط بحران براي   8
 خوب  خوب متوسط کم  و مراکز درمانیپرسنل شاغل در بیمارستانها 

ذخیره سازي اقالم مورد نیاز براي موارد اضطراري و   9
  خوب  خوب  کم  کم  ظرفیت سازي براي گسترش دامنه خدمات

  
  استراتژیهاي بهبود خدمات درمان و بهداشت در شرایط اضطرار - 4- 4- 3- 4

توان راهبردهاي زیر را در جارب جهانی، میبا توجه به موضوعات مورد بررسی در قسمتهاي قبل و با توجه به ت
  :زمینه بهبود خدمات بهداشت و درمان در شرایط اضطراري مورد توجه قرار داد

اي و شریانهاي حیاتی  شامل سازه، اجزاي غیرسازه(سازي بیمارستانها و دیگر مراکز درمانی و بهداشتی  مقاوم - 
بینی نحوه تامین اعتبارات  انهاي فاقد این امکانات با پیشو توسعه مراکز درمانی سوانح در است) متصل به آنها

 الزم ؛
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 ارتقاي هماهنگی بین دستگاههاي متولی امور مرتبط و انجام تمرینات و مانورهاي مشترك؛ - 
 سازي در مراکز درمانی و بهداشتی براي مواجهه با شرایط زمان بحران؛ توسعه منابع انسانی و ظرفیت - 
 با قابلیت گردش و جابجایی منابع در سناریوهاي مختلف زلزله در سطوح محلی؛ تامین امکانات مورد نیاز - 
 ریزي براي آموزشهاي تخصصی و نیمه تخصص مخصوص کادر بهداشت و درمان در سطوح مختلف؛ برنامه - 
سازي مردم و مسئوالن در سطوح محلی براي بعهده گرفتن وظایف محوله در  آموزش همگانی براي آماده - 

 .سوانحزمان رخداد 
  
  درمانی اضطراري –هاي بهبود خدمات پزشکی  برنامه - 5- 4- 3- 4
ریزي به منظور  در اولین گام براي برنامه: برآورد تلفات و مصدومین ناشی از زلزله احتمالیتوسعه روشهاي : الف

یوهاي رسیدگی به اوضاع مصدومین و بهبود خدمات پزشکی اورژانس الزم است تعداد مصدومین احتمالی از سنار
بایست در گام اول  منظور می بدین. اي در نقاط مختلف کشور برآورد شود مختلف زلزله در سطوح محلی و منطقه

پذیري مستحدثات شهر مشخص شود و روابط مناسب براي تخمین تلفات و مصدومین براساس شرایط بومی  آسیب
هاي گذشته  اي بومی مبتنی بر اطالعات زلزله طهالزم به ذکر است که در حال حاضر در ایران راب. توسعه داده شوند

یا الگوریتم ارائه  Hazusنظیر روش (وجود ندارد و اغلب برآوردها براساس روابط توسعه داده شده در سایر کشورها 
بایست با  منظور می بدین. شود که طبعا با شرایط کشور ما سازگار نیست انجام می) شده توسط کوبرن و اسپنس

) شب یا روز(خرابی مستحدثات در سناریوهاي مختلف زلزله، و با در نظر گرفتن زمان وقوع زلزله تعیین سطح 
  .)21- 4نمودار ( الزم صورت گیرد برآوردهايبرآوردي از تعداد مصدومان احتمالی زلزله بدست آورد تا براساس آن 

شناسایی نقاط : سازي ي و مقاومپذیري مراکز درمانی و انجام بهساز برنامه شناسایی وضعیت موجود آسیب - ب
سازي از مهمترین  پذیري بیمارستانها و مراکز درمانی و انجام اقدامات الزم براي مقاوم ضعف و وضعیت آسیب

منظور الزم است اقدامات زیر در قالب  بدین. گردد اقدامات الزم براي بهبود خدمات پزشکی اضطراري محسوب می
  :اي صورت گیرد در سطوح محلی تا منطقهنشان داده شده است، ) 22- 4(ر نظیر آنچه در نموداهایی  برنامه

دیدگی  احتمال آسیب: ها و مراکز درمانی هاي بیمارستان اي ساختمان پذیري سازه شناخت آسیب - 
بایست در سناریوهاي مختلف زلزله بررسی شوند و ظرفیتهاي قابل  بیمارستانها و مراکز درمانی می

سازي ساختمان  همچنین الزم است برنامه بهسازي و مقاوم. شناسایی گردند استفاده بعد از زلزله
دهی این مراکز  بیمارستانها و مراکز درمانی در دستور کار مقامات ذیربط قرار گیرد تا امکان سرویس

 هاي بزرگ فراهم شود؛ بعد از زلزله
ه فعالیت عادي مراکز درمانی و ادام: ها اي و تأسیسات بیمارستان سازه ارزیابی خسارات به اجزاي غیر - 

پذیري این  لذا آسیب. اي میسر نیست دیدگی تاسیسات و اجزاي غیرسازه بیمارستانها در صورت آسیب
ها و مراکز درمانی و  افتادگی بیمارستان بدیهی است در صورت از کار. بایست ارزیابی گردد اجزا نیز می

سازي  در نتیجه مقاوم. نیز قابل اجرا نخواهد بوددرمانی / گونه طرح واکنش بهداشتی بهداشتی، هیچ
 .اي در بیمارستانها و مراکز درمانی نیز از اهمیت زیادي برخوردار است تاسیسات و اجزاي غیرسازه
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هاي گذشته کشور، انتظار  براساس تجارب زلزله: هاي حیاتی بررسی تأثیرات ناشی از قطع شریان - 
در اثر زلزله در اغلب بیمارستانها ومراکز درمانی ... ، آب، گاز و هاي حیاتی مانند برق رود که شریان می

هایی که ممکن است در اثر زلزله آسیب جدي ندیده باشند نیز  بنابراین، حتی بیمارستان. قطع گردد
پذیري این اجزا  بایست آسیب لذا می. توانند با ظرفیت کامل به مصدومین رسیدگی نمایند احتماال نمی
در این ...) مانند ژنراتور برق، منابع آب و (بینی تاسیسات اضطراري  د و نسبت به پیشنیز بررسی شو
 .مراکز اقدام شود

با توجه به اینکه : ریزي براي توسعه بیمارستانهاي تخصصی و مدیریت انتقال مصدومان حادثه برنامه - ج
باشند، الزم است  ان بسیار محدود میو یا بیمارستانهاي ویژه سوانح در حال حاضر در ایر 3بیمارستانهاي سطح 

هاي ویژه بحران بایستی  بیمارستان. نسبت به ساخت و توسعه اینگونه مراکز درمانی اقدامات الزم صورت پذیرد
  : واجد شرایط زیر باشند

 داراي ساختمانی مقاوم در برابر زلزله باشند؛ - 
ات آب، برق، سوخت و فاضالب هاي حیاتی بوده و از نظر خدم هاي مستقل شریان مجهز به سیستم - 

 روز خودکفا باشند؛ 3براي حداقل 
یو، اتاق مشاوره،  سی ، امکانات بستري، آي3داراي تسهیالت ارائه خدمات اضطراري در سطح  - 

 ، اتاق عمل جراحی و واحد دیالیز خون باشند؛xآزمایشگاه، اتاق تصویربرداري با اشعه 
هاي چندگانه،  مان بسیار حاد، شامل موارد مجروحیتقابلیت تأمین مراقبت براي نجات جان مصدو - 

را داشته  3هاي درجه  و سوختگی (crush syndrome)دیدگی عضو داخلی، سندروم لهیدگی  آسیب
  باشند؛

هاي بستري و پنج برابر بیماران سرپایی برخوردار  از فضاي کافی براي پذیرش دو برابر تعداد تخت - 
 باشند؛

رسانی در موارد اضطراري و بحرانی  سیم اطالع نی در بحران، از سیستم بیدر راستاي ایفاي نقش کانو - 
 مند باشند؛ بهره

اي عمل کنند و  گیرنده در زمینه انتقال بیماران در سطح منطقه بتوانند در قالب یک کانال تصمیم - 
بیمار  کوپتر براي فرود بالگرد جهت حمل حداقل داراي امکانات الزم براي انتقال بیماران و پد هلی

 باشند؛
هاي  هاي خودکفاي پزشکی به همراه تجهیزات پرتابل درمان، دارو، برچسب بتوانند عملکرد اعزام تیم - 

 تریاژ، چادر، ژنراتور، برق، آب، غذا و مایحتاج روزانه را پوشش دهند؛
توانایی امانت دادن تجهیزاتی نظیر تختخواب پرتابل، کیت درمان و انبار وسایل و تجهیزات به  - 

 ها در همان حوزه را داشته باشند؛ بیمارستان
  .دهی به کارکنان مؤسسات بهداشتی همان حوزه را بعهده گیرند خدمات آموزش - 
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مند نیستند، بیماران باید بر  هاي ویژه بهره ها از امکانات عمل جراحی و مراقبت جا که کلیه بیمارستان از آن
ها در  بندي بیمارستان اي از طبقه نمونه. مراکز انتقال داده شوندهاي واجد شرایط، به این  اساس ظرفیت بیمارستان

با ازدحام بیماران  3هاي سطح  کند تا بیمارستان بندي کمک می این دسته. نشان داده شده است) 23- 4(جدول 
  .نشان داده شده است) 23- 4(جزییات چنین طرحی در نمودار  .سرپایی مواجه نشوند

  
  ها شده براي آن ها طی دوره بحران بر اساس سطح بحران اعالم ستاننقش بیمار):  23- 4(جدول 

سطح واکنش 
  نقش مورد نظر طی دوره بحران  سطح موجود  اضطراري

  2و بخشی از سطح  1سطح   1
  تریاژ و درمان ساده: درمان بیمارن سرپایی. 1
 2ها در سطح  انتقال بیماران حادبه بیمارستان: فاقد خدمات بستري. 2
  هاي پزشکی پیشرفته د تقریباً مشابه با پایگاهعملکر. 3

  3و بخشی از سطح  2سطح   2

  تریاژ و درمان ساده: درمان بیماران سرپایی. 1
موارد حاد باید به ). غیرحاد(فقط براي موارد متوسط : خدمات بستري. 2

  .منتقل شوند 3هاي سطح  بیمارستان
  راي امکانات جراحیدا هاي فقط توسط بیمارستان بستري خدمات ارائه. 3
نیاز به افزایش ظرفیت جدید از طریق تخلیه بیمارانی که از قبل . 4

  . اند بستري بوده

  3سطح   3

هاي پزشکی  عدم ارائه درمان سرپایی، جز براي بیمارانی که از پایگاه. 1
  .منتقل شده باشند 2و  1هاي سطوح  پیشرفته و یا بیمارستان

بیمارانی با وضعیت حاد و خدمات  ارائه خدمات بستري ویژه به. 2
  محدود به افرادي با امید به زنده ماندن

  نیاز به تخلیه و انتقال بیماران بستري، به منظور افزایش ظرفیت. 3
  
مکانیزم فرماندهی در بخش بهداشت، یکی از موارد : در عملیات بهداشت و درمان فرماندهی و هماهنگیبهبود  - د

در چنین شرایطی، نیاز به یک . شود محسوب میبار شهري  هاي فاجعه زلزلهحران مدیریت بمهم و حیاتی در 
گیرنده وجود دارد، تا بتواند منابع الزم را به طور گسترده و سریع تامین،  کننده و تصمیم سیستم قاطع هماهنگ

شان داده شده است، ن) 24- 4(در این راستا انجام طرحی نظیر آنچه در نمودار . نمایدپشتیبانی و  مستقراعزام، 
ساختار سیستم فرماندهی ویژه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ) 58- 4(در شکل . رسد ضروري به نظر می

طبق این . هاي مناطق نشان داده شده است چنین سلسله مراتب هماهنگی بین شهرداري تهران و شهرداري و هم
ن فرمانده سیستم فرماندهی حادثه ویژه تهران منصوب شده ساختار رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه تهران به عنوا

هاي شهید بهشتی و دانشگاه پزشکی ایران نیز به فرمانده ملحق  هاي علوم پزشکی دانشگاه و رؤساي دانشکده
در سایر شهرها نیز در صورت وجود دانشگاه . حوزه خدماتی در سطح شهر تهران را پوشش دهند 3شوند تا  می

  .سئولیت سیستم فرماندهی حادثه در بخش بهداشت و درمان بر عهده رییس آن دانشکده قرار داردعلوم پزشکی، م
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  مکانیزم هماهنگی و فرماندهی بخش بهداشت در تهران): 58- 4( شکل
  

رسند، ولی مشاهدات نشان  علیرغم اینکه در ظاهر ساختارهایی نظیر مورد فوق منظم و هماهنگ به نظر می
. حاضر بخش بهداشت و درمان در سطح کشور فاقد پیوستگی، یکپارچگی و شفافیت الزم است دهد که در حال می

هاي پزشکی، مراکز  هاي قانونی دانشگاه توان به عدم شفافیت حوزه مسئولیت از جمله مشکالت این بخش می
می و خصوصی، هاي عمو در بخش... بیمارستانی، متولّیان دارو و  هاي اولیه و مراقبت پیش درمان، مراقبت

  : الذکر هستند، عبارتند از برخی مشاهداتی که مؤید مطالب فوق. ها و مراکز بهداشتی و درمانی اشاره نمود بیمارستان
هاي آمادگی در برابر بحران بر عهده وزارت بهداشت گذاشته شده است  ریزي و تدوین سیاست برنامه •

اندرکاران این امور  الزم با سایر دستلیکن معاونت سالمت که متولی این بخش است در تعامل 
نیست و در نتیجه دستورالعملهاي الزم براي بهبود وضعیت مدیریت بحران در این بخش تهیه و یا 

 اجرایی نشده است؛
شود باعث ایجاد  مسئله جدایی بهداشت از درمان که در کلیه دفاتر وزارت بهداشت اعمال می •

به . گردد دیده از زلزله می مانی و بهداشتی در مناطق آسیبمشکالتی در زمینه رسیدگی به اوضاع در
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همین دلیل، در کلیه اقداماتی که جهت بهبود وضعیت موجود صورت گرفته، تفکیک این دو مقوله 
 باعث شده است که اثربخشی اقدامات کمتر محسوس باشد؛

حتی دسترسی به . هیچگونه بانک اطالعاتی براي منابع بخش بهداشت و درمان ایجاد نشده است •
هاي موجود در شهرها و مشخصات آنها از طریق وزارت بهداشت نیز کار  لیست جامعی از بیمارستان

ها و تحقیقاتی  از این رو، فقدان اطالعات قابل اتکا منجر به انجام طرح. رسد غیرممکنی به نظر می
 هاي درسی موجود است، خواهد شد؛ عملی نظیر آنچه در کتاب غیر

شود و نه  کشور، مستقیماً توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هدایت میاورژانس  •
پاره به شهروندان، انجام  ارائه خدمات پزشکی چند. ها هاي علوم پزشکی در سطح استان دانشگاه

همچنین سیستم . سازد هاي پزشکی را عمالً غیرممکن می خدمات پزشکی اورژانسی توسط دانشگاه
هاي پزشکی  هاي دانشگاه ي خدماتی سازمان اورژانس، با حوزه قانونی مسئولیتها تقسیمات حوزه

 قابل انطباق نیست؛
آمادگی ناچیز و فقدان هرگونه طرح واکنش اضطراري در بخش بهداشت معضل مهم دیگري در این  •

هاي تخصصی مربوط به طرح جامع امداد و نجات، هیچگونه  صرفنظر از طرح کمیته. ارتباط است
ارزیابی ظرفیت و توان عملکردي در . بهداشتی براي شرایط بحرانی در شهرها آماده نشده استطرح 

هایی از این دست و دسترسی به  هاي محتمل، بدون وجود طرح بخش بهداشت براي مقابله با زلزله
  . واقعی خواهد بود فهرست منابع، دشوار و غیر

ه درمان و بهداشت در زمان اضطراري، الزم است ترتیب به منظور بهبود وضعیت موجود در زمین بدین
هاي فوق براي بهبود هماهنگی و انسجام سازمانهاي متولی بخشهاي مختلف بهداشت و درمان  هایی در حوزه برنامه

البته ارتقاي هماهنگی بین نهادهاي مسئول واکنش اضطراري در بخش بهداشت و درمان به . به اجرا گذاشته شود
به ویژه در (سازي در برابر بحران و انجام تمرینات مشترك  هاي ذیربط در جهت آماده مابین سازمانانعقاد توافقات 

مهمترین اقداماتی که در این رابطه . نیازمند است) هاي موازي و استفاده بهینه از منابع انسانی راستاي حذف فعالیت
  :)24- 4نمودار ( بایست مورد توجه قرار گیرند عبارتند از می

هاي مربوطه که در طرح  ریزي در مورد نحوه هماهنگی و مکانیزم فرماندهی در میان سازمان امهبرن - 
 اند؛ جامع امداد و نجات در این زمینه معرفی شده

این طرح استاندارد . تدوین طرح استاندارد عملیات واکنش اضطراري در هر سازمان مسئول یا همکار - 
  :باید شامل موارد زیر باشد

  اتی استاندارد که بر اساس طرح جامع مدیریت بحران هر شهر تنظیم شده باشد؛برنامه عملی •
 ها در صحنه بحران؛ سیستم بسیج افراد محلی و استفاده از نیروي آن •
هاي مربوط به مدیریت متمرکز و گروهی مصدومان در بین  شیوه اشتراك و هماهنگی فعالیت •

 زارت بهداشت؛هاي مسئول بحران، به ویژه هالل احمر و و سازمان
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 . خودامدادي در شرایط بحران برايدهی نیروهاي مردمی  سنجی هماهنگی و سازمان مطالعه و امکان •
توان در سه گروه  هاي آموزشی را می برنامه: بهداشت و درمان در شرایط اضطرار هاي آموزشی توسعه برنامه - ه

  ):25- 4نمودار ( نمود بندي آموزشهاي تخصصی، نیمه تخصصی و همگانی به شرح زیر تقسیم
هاي خاص براي مصدومین ناشی از  هاي تخصصی طب اورژانس و جراحی دوره: آموزشهاي تخصصی - 

هایی در سطح دکتراي  ترتیب الزم است چنین دوره بدین. سوانح چندان در کشور توسعه نیافته است
در اختیار گروههاي  تخصصی گسترش یافته و آموزشهاي الزم براي انجام اقدامات کلینیکی و میدانی

 مرتبط قرار گیرد؛
در حال حاضر سطح آمادگی و آگاهی اغلب مسئوالن، پرسنل و کادر درمانی بیمارستانها و مراکز  - 

مواجهه با شرایط اضطراري بسیار محدود است و اغلب این افراد توانایی الزم نحوه درمانی در رابطه با 
ترتیب الزم است همانند کشورهاي  بدین. راري را ندارندبراي انجام اقدامات مورد نیاز در شرایط اضط

. هایی براي ارتقاي سطح دانش آنها در این زمینه به انجام رساند مورد بحث در این بخش، برنامه
اي براي آموزش داوطلبان بخش امداد و پزشکی اضطراري تدوین گردد تا  همچنین الزم است برنامه

 سترده در زمان الزم فراهم شود؛امکان استفاده از منابع انسانی گ
هایی در سطوح  به منظور ارتقاي آمادگی مردم با روشهاي امداد، الزم است برنامه: آموزشهاي همگانی - 

 . اي توسط سازمانهاي مسئول اجرا شود محلی تا منطقه
و درمانی متناسب براي ارائه خدمات بهداشتی  برنامه تامین منابع انسانی و تجهیزاتی در بخش پزشکی اضطراري - و

مورد نیاز براي سناریوهاي مختلف زلزله و ذخیره ) کادرهاي پزشکی و بهداشتی(تأمین نیروي انسانی  :با زمان
از دیگر ) براي حداقل سه روز(اي از مواد مصرفی پزشکی و سایر اقالم مورد نیاز مراکز درمانی و بهداشتی مجموعه
بایست انجام شوند  مهمترین اقداماتی که در این رابطه می. شود سوب میهاي مورد نیاز در زمان بحران مح برنامه

  :عبارتند از
 اي؛ تنظیم برنامه بسیج کادر درمان و بهداشت و انجام تمرینات دوره §
 تأمین انبار ذخیره مواد و تجهیزات؛ §
 مدیریت منابع انسانی و تجهیزاتی؛ §
  .المللی در حین بحرانینهاي پزشکی اهدایی بریزي براي استفاده از کمک برنامه §

عملیات مربوط به خدمات بهداشت و درمان، باید با توجه به تغییرات در نیازهاي مصدومان با همچنین 
سازي  بندي براي درمان، پاك دهنده برنامه زمان نشان) 24- 4(جدول بعنوان مثال . ریزي شوند گذشت زمان، برنامه

همانطور که . باشد ماه پس از آن می 2حیطی از زمان وقوع حادثه تا م هاي لجستیک و پشتیبانی و زیست و فعالیت
ریزي ارائه این  شود نیازهاي مصدومان در زمانهاي مختلف بعد از زلزله متفاوت است و الزم است برنامه دیده می

نمودار  جزییات بیشتري در رابطه با این برنامه در .خدمات نیز متناسب با نیازهاي زمانهاي مختلف انجام شود
  نشان داده شده است) 26- 4(شماره 
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  هاي مورد نیاز در بخش بهداشت و درمان اضطراري روند واکنش): 24- 4(جدول 
  ماه دوم  ماه اول  هفته دوم  هفته اول  روزدوم و سوم  اولین اول  زمان

خدمات 
  درمان

سازي  فعال
  اقدامات

تریاژ و درمان 
  اضطراري

درمان 
  مصدومان 

کاهش مصدومان 
  ند به جراحی ونیازم

  افزایش بیماران داخلی 

هاي  افزایش بیماري
مزمن و وخیم شدن 
  شرایط این بیماران

وخامت اوضاع 
بهداشتی مصدومان 

  مانده زنده 
خدمات 
  بهداشت

سازي  فعال
  اقدامات

سازي و  آماده
  استقرار تیمها

سازي  پاك
و بهداشت 
  محیط

سازي  ضدعفونی و پاك
محیط و جلوگیري از 

   اپیدمی

نترل شرایط کلی ک
بهداشت و افزایش 

  درمانی نیاز به روان

بهداشت محیط و 
  کنترل اپیدمی

  سازي سیستم واکنش اضطراري فعال w  روز اول
w اعزام کارکنان مورد نیاز  
w ارزیابی اولیه خسارات به تأسیسات، کارکنان و بیماران در بیمارستانها و مراکز درمانی  
w ها ارستانتخلیه بیماران بستري در بیم  
  روز دوم و سوم

 
w ها تر خسارات و آسیب ادامه ارزیابی دقیق  
w اعزام کارکنان مورد نیاز  
w المللی رسانی و امداد بین درخواست کمک  
w ها در صحنه هاي خارجی و استقرار آن رسیدن تیم  
w دیده هاي آسیب تخلیه بیماران از بیمارستان  
w تشکیل سیستم مدیریت متمرکز مصدومان  
w هاي فعال هاي امداد پزشکی پیشرفته و بیمارستان مراجعه تعداد بسیار زیادي از مصدومان به پایگاه  
w سازي و ضدعفونی محیط آمادگی براي عملیات پاك 

  هفته اول
 

w انتقال مصدومان و بیماران به فرودگاه یا مبادي خروجی دیگر  
w برپایی تعداد زیادي بیمارستان صحرایی در سطح شهر  
w هاي پزشکی پیشرفته و افزایش بیماران با مشکالت حاد داخلی ادامه مراجعه مصدومان به پایگاه  
w سازي محیطی هاي ضدعفونی و پاك گسترش فعالیت  
w هاي مزمن و مشکالت روانی تهدید فزاینده بیماري 

  هفته دوم
 

w هاي پزشکی پیشرفته کاهش مراجعه بیماران و مصدومان به پایگاه  
w هاي مزمن هاي داخلی حاد و بیماري ایش چشمگیر بیماريافز  
w وخامت کلی وضعیت بهداشت محیطی  
w انباشت مقادیر فراوانی از داروها و مایحتاج اهدایی خارجی 

  ماه اول
 

w هاي مسکونی خود شده به محل بازگشت مصدومان درمان  
w هاي مزمن وخامت اوضاع مبتالیان به بیماري  
w ها بیماري پیشگیري از شیوع  
w هایشان هاي خارجی امداد به کشور بازگشت تیم  
w ها نمایان شدن تأثیرات جدي تخریب بیمارستان  
w درمانی هاي روان آغاز مشاوره 
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شوند ولی در هر  بالیاي طبیعی همواره سبب شیوع اپیدمی نمی: برنامه بهداشت محیط و پیشگیري از بیماریها - ز
هاي امداد پزشکی آغاز  د در اولین فرصت پس از رویداد بحران و به موازات فعالیتحال عملیات بهداشت محیط بای

هاي  هاي مسئول، در وهله نخست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و پس از آن سازمان سازمان. شود
زم واکنش خود المللی هستند، که پس از بروز بحران، هر یک مکانی هاي امداد بین پشتیبان نظیر هالل احمر و تیم

هاي وسیع و متنوعی را نیز در سطح بخش بهداشت عالوه بر خدمات معمول خود، فعالیت. نمایند را فعال می
  .اندنشان داده شده) 25- 4(دیده برعهده دارد که اهم این موارد در جدول  مناطق آسیب

  
  هاي حوزه بهداشتفعالیت):  25- 4(جدول 

  گاه عملیاتپای  هاي واکنشفعالیت  نوع فعالیت
  هانظارت بر اردوگاهها و شرایط پناهگاه. 1  بهداشت محیط

  نظارت بر سالمت آب آشامیدنی. 2
  نظارت بر سالمت غذا. 3
  کنترل حیوانات و حشرات موزي. 4
ها، دانها، زبالهضدعفونی کردن منازل مسکونی، توالت. 5

  ...هاي دفن و هاي آب، مکانخندق
  ي عمومیهاالعملآموزش دستور. 6

تیم بهداشت و امداد مستقر در 
  مرکز بهداشت

  نظارت. 1  هاپیشگیري از بیماري
  هاي البراتواريتشخیص، درمان و آزمایش. 2
  قرنطینه بیماران در صورت نیاز. 3
  کنترل منابع بیماري. 4
  پذیرهاي آسیبحمایت از گروه. 5
  واکسیناسیون، تغذیه و بهداشت آب. 6

مستقر در  تیم بهداشت و امداد
  مرکز بهداشت

  بهداشت کودکان و بزرگساالن. 1  خدمات روزانه 
  پزشکیبهداشت دهان و دندان و کلینیک دندان. 2
  روحی و مشاوره - بهداشت فکري. 3
  لجستیک. 4

یافته براي هاي گسترشتیم
خدمات ویژه مستقر در وزارت 

  بهداشت

  
توان متولّیان بهداشت جامعه را به دو گروه  در ایران میهمچنین براساس ساختار فعلی نظام بهداشت و درمان 

  :بندي نمود تقسیم
  هاي مرتبط محلی؛مسئوالن محلی، کارکنان و گروه - 
 .شوند پرسنل بهداشتی که عمدتاً از مراکز بهداشت سایر مناطق اعزام می - 

توانند به طور  نیز میالبته مردم محلی . دهد نقش هر گروه را بر اساس دوره بحران نشان می) 26- 4(جدول 
  . شوند تا به مسئوالن محلی و کارکنان بهداشت کمک کننددهی و بسیج داوطلبانه سازمان
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  هاي امدادرسانینقش کارکنان بهداشت در فعالیت):  26- 4(جدول 
  دوره آمادگی  دوره بعد از رویداد زلزله  مسئوالن
  هاي مردمارزیابی نیاز •  مقامات محلی

  رسان خارج سازمانیهاي کمکههماهنگی گرو •
  بندي خانوادگیگروه •
  هاسازي و بهداشت در پناهگاهپاك •
  کنترل تأمین و توزیع غذا •
  سرپرستمراقبت از کودکان بی •
  باختگانتدفین جان •
  عمران و بازسازي پس از بحران •

  تحلیل تجربیات گذشته •
افزودن دانش در حوزه خطرپذیري محلی و  •

  رمنابع خط
برگزاري مانورها به منظور ارتقاء آمادگی  •

  عمومی
  هاي بنیادین عمل به آموزش •

کارکنان 
  بهداشت

  ارزیابی و کنترل وضعیت بهداشت جامعه •
  تغذیه سالم •
  سازيو آموزش در جهت بهداشت و پاك العملارائه دستور •
  هاي روانیمراقبت •
  ايهاي دورهگزارش •

  ايو حرفهبهبود دانش تخصصی  •
  ها و مراکز درمانیآمادگی در بیمارستان •
  هاي بهداشتیآموزش داوطلبین براي فعالیت •
  

  
عفونی و  هاي ضد هاي پیشگیري از شیوع بیماریها و تیم در این برنامه همچنین الزم است نحوه اعزام تیم

ترتیب بتوانند با  د، تا بدیندیده مشخص شو بهداشت محیط، از مراکز بهداشتی سراسر کشور به مناطق آسیب
هاي  ها و مشاوره العمل اند دستور ها موظف این تیم. هاي عفونی پیشگیري نمایند اقدامات الزم از شیوع بیماري
زده ارائه نموده و منازل مسکونی و اماکن تخلیه اضطراري در اطراف صحنه حادثه را  بهداشتی را به مردم زلزله

ن منظور الزم است تیمهاي بهداشتی الزم به تعداد کافی تشکیل شوند و منابع انسانی و البته بدی. ضدعفونی نمایند
  .تجهیزاتی متناسب با سطح خطر براي هر استان براي آنها تامین شود

اي که به منظور بهبود وضعیت  توضیحات مختصري در رابطه با اجزاي مختلف چنین برنامه) 27- 4(در نمودار 
  .ارائه شده استسوانح تدوین گردیده، موجود مدیریت بهداشت 
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 توسعه روشهاي برآورد تلفات و مصدومین ناشی از زلزله احتمالی): 21- 4(نمودار 

  دیده  مناطق آسیبریزي درمان در  برنامهفراهم نمودن امکان برآورد تلفات و مصدومان ناشی از زلزله به منظور  -  اهداف
ساختهاي بهداشت و درمان با توجه به برآورد مصدومان احتمالی در سناریوهاي مختلف فراهم نمودن امکان توسعه زیر - 

  زلزله
 شرکتهاي مشاور ذیصالحمراکز تحقیقاتی، دانشگاههاي علوم پزشکی،  نهاد اجرایی

 میلیون تومان  180 هزینه تقریبی 
ود ندارد و از توابع موجود در سایر کشورها در این رابطه در حال حاضر توابع خسارات جانی ناشی از زلزله در کشور وج وضعیت موجود 

نوع مصدومیتها و الزم در رابطه با  همچنین بانکهاي اطالعاتی. شود که چندان با شرایط کشور ما سازگار نیست استفاده می
 .هاي گذشته تهیه نشده است در زلزلهپذیري مستحدثات  توزیع آنها براساس آسیب

 ماه 18 طول دوره 
ریزي براي کاهش ریسک و بهبود عملیات  برآورد تلفات و مصدومیتهاي ناشی از زلزله یکی از شاخصهاي مهم در برنامه توجیه فنی

براي چنین برآوردي الزم است اطالعات مربوط به مرگ  میر و مصدومیتهاي ناشی از . گردد واکنش اضطراري محسوب می
 .دنشود و براساس آن توابع الزم توسعه داده شو آوري جمعاز بومی زلزله در شرایط مختلف متناسب با ساخت و س

  هاي گذشته کشور مرگ و میر و مصدومیتهاي ناشی از زلزلهاطالعات مربوط به  -  ورودي پروژه
 توابع مناسب براي شرایط بومی کشور  - 

  ب با وضعیت ساخت و ساز در نقاط مختلف کشوربرآورد تعداد تلفات و مصدومیتها در سناریوهاي مختلف زلزله متناس خروجی  پروژه
  بررسی روشهاي برآورد تلفات و مصدومیتهاي زلزله در کشورهاي مختلفمطالعه و  -  اجزاء پروژه

هاي مختلف کشور متناسب با وضعیت  تهیه و تدقیق بانکهاي اطالعاتی مرتبط با مرگ و میر و مصدومیتها در زلزله - 
  دیدگی مستحدثات آسیب

مبتنی براطالعات ) در دو سطح مصدومان سرپایی و مصدومان بستري(ه توابع برآورد تلفات و مصدومان زلزله توسع - 
  هاي کشور مربوط به زلزله

  الذکر و با قابلیت استفاده در سناریوهاي مختلف زلزله در نقاط مختلف کشور افزاري متناسب با توابع فوق توسعه برنامه نرم - 
 راي کاهش تلفات و خسارات متناسب با برآوردهاي انجام شده با تحلیل فوق ارائه پیشنهاداتی ب - 

 وزارت بهداشت و درمان، هالل احمر جمهوري اسالمی ایرانسازمان مدیریت بحران کشور،  نظارت و ارزیابی
مهمترین موارد حائز اهمیت در استمرار  اي آتی و تدقیق بانکهاي اطالعاتی از کالیبره کردن توابع متناسب با رویدادهاي لرزه استمرار پروژه

  .دنگرد پروژه محسوب می
  ماهشش   زمان/ اجزا  طرح  بندي جدول زمان

  اول 
  ماه  شش
  دوم

ماه  شش
  سوم

بررسی روشهاي برآورد تلفات و مصدومیتهاي زلزله در مطالعه و 
  کشورهاي مختلف

      

صدومیتها در تهیه و تدقیق بانکهاي اطالعاتی مرتبط با مرگ و میر و م
  دیدگی مستحدثات هاي مختلف کشور متناسب با وضعیت آسیب زلزله

      

در دو سطح مصدومان (توسعه توابع برآورد تلفات و مصدومان زلزله 
  هاي کشور مبتنی براطالعات زلزله) سرپایی و مصدومان بستري

      

استفاده الذکر و با قابلیت  افزاري متناسب با توابع فوق توسعه برنامه نرم
  در سناریوهاي مختلف زلزله در نقاط مختلف کشور

      

ارائه پیشنهاداتی براي کاهش تلفات و خسارات متناسب با برآوردهاي 
  انجام شده با تحلیل فوق
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 سازي پذیري مراکز درمانی و انجام بهسازي و مقاوم برنامه شناسایی وضعیت موجود آسیب): 22- 4(نمودار 

به منظور بهسازي و مراکز درمانی اي و زیرساختهاي متصل به  اجزاي غیرسازه، پذیري بیمارستانها شناخت آسیب اهداف
  رسانی در شرایط وقوع زلزله  خدمات جهتآمادگی ارتقاي سازي آنها براي  قاومم

 ، مراکز تحقیقاتی و دانشگاهیشرکتهاي مشاور ذیصالح نهاد اجرایی
 متناسب با شرایط محلی: پذیري انجام عملیات میدانی براي شناسایی و کاهش آسیبون تومان، میلی 120: تدوین طرح هزینه تقریبی 

اي بزرگ امکان  پذیر هستند و در صورت وقوع زلزله در حال حاضر بسیاري از مراکز درمانی کشور در برابر زلزله آسیب وضعیت موجود 
اي و تجهیزات موجود در این مراکز به خوبی مهار  رسازههمچنین اجزاي غی. رسانی خود را از دست خواهند داد خدمات
هاي آب، برق و مخابرات  همچنین شبکه. دیدگی آنها وجود دارد اند و در صورت جنبش زمین امکان جابجایی و آسیب نشده

 .نیستند از استانداردهاي الزم براي مقاومت در برابر زلزله برخوردار نیز و سایر زیرساختهاي متصل به مراکز درمانی
 سال 5: سازي بهسازي و مقاومهاي  اجراي طرحسال،  2: ماه، انجام عملیات شناسایی 12 :تدوین طرح طول دوره 
رسانی  خدماتباید با ظرفیت کامل اقدام به  مراکز درمانی در زمان وقوع زلزله نقشی کلیدي در حفظ جان مصدومان دارند و توجیه فنی

اند و از مدار  کشور دیده شده است که اغلب مراکز درمانی خود به واسطه زلزله آسیب دیده هاي گذشته در زلزله. نمایند
 .بر مشکالت مدیریت واکنش اضطراري افزوده استامر دهی خارج شدند که این  سرویس

  پذیري مراکز درمانی ضوابط و معیارهاي شناسایی آسیب -  ورودي پروژه
 سازي ضوابط بهسازي و مقاوم - 

اي و زیرساختهاي متصل به مراکز درمانی و  سازهها ، اجزاي غیر پذیر در سازه دستورالعملهاي الزم براي شناسایی نقاط آسیب پروژه خروجی 
  استانداردهاي الزم براي کاهش خطرپذیري این مستحدثات

  تجارب جهانی در زمینه مراکز درمانی ایمن در برابر زلزلهمطالعه و بررسی  -  اجزاء پروژه
  سازي آنها هاي مراکز درمانی و ارائه ضوابط بهسازي و مقاوم پذیري سازه توسعه دستورالعمل شناسایی آسیب - 
اي و تجهیزات موجود در بیمارستانها و  سازي اجزاي غیرسازه تدوین ضوابط و دستورالعملهاي الزم براي بررسی و مقاوم - 

  مراکز درمانی
  پذیري آنها ري زیرساختهاي متصل به مراکز درمانی و روشهاي کاهش آسیبپذی تدوین معیارهایی براي شناخت آسیب - 
 ...)آب، برق و (تدوین ضوابط مربوط به زیرساختهاي اضطراري مورد نیاز در زمان بحران  - 

 ي حیاتیوزارت بهداشت و درمان، سازمان نظام مهندسی، سازمانهاي متولی شریانها سازمان مدیریت بحران کشور،  نظارت و ارزیابی
تدوین ضوابط قابل اجرا از نظر فنی، تدوین قوانین الزم براي الزام مراکز درمانی به م براي استمرار پروژه عبارتند ازعوامل مه استمرار پروژه

   تبعیت از این ضوابط، تامین اعتبارات مورد نیاز و نظارت بر اجرا
ماه  سه  زمان/ اجزا  طرح  بندي جدول زمان

  اول
ماه  سه
  دوم

ماه  سه
  سوم

ماه  سه
  چهارم

تجارب جهانی در زمینه مراکز درمانی ایمن در برابر مطالعه و بررسی 
  زلزله

        

هاي مراکز درمانی و  پذیري سازه توسعه دستورالعمل شناسایی آسیب
  سازي آنها ارائه ضوابط بهسازي و مقاوم

        

سازي اجزاي  تدوین ضوابط و دستورالعملهاي الزم براي بررسی و مقاوم
  اي و تجهیزات موجود در بیمارستانها و مراکز درمانی غیرسازه

        

پذیري زیرساختهاي متصل به  تدوین معیارهایی براي شناخت آسیب
  پذیري آنها مراکز درمانی و روشهاي کاهش آسیب

        

تدوین ضوابط مربوط به زیرساختهاي اضطراري مورد نیاز در زمان 
  ...)آب، برق و (بحران 
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 ریزي براي توسعه بیمارستانهاي تخصصی و مدیریت انتقال مصدومان حادثه برنامه): 23- 4(نمودار 

  توسعه بیمارستانهاي تخصصی ویژه مصدومان ناشی از سوانح و تدوین برنامه تجهیز این مراکز -  اهداف
  دیدگی  رسانی به مصدومان سوانح برحسب سطح آسیب ارتقاي خدمات - 
  برداري بهینه از امکانات درمانی موجود نمودن امکان بهرهفراهم  - 

 دانشگاههاي علوم پزشکی، مشاوران ذیصالح، مراکز تحقیقاتی نهاد اجرایی
و  سازي ظرفیتمیلیون تومان در هر شهرستان،  60: برنامه ریزي انتقال مصدومانمیلیون تومان،  120: برنامه ریزي توسعه هزینه تقریبی 

  هر شهرستاننیازهاي متناسب با  :تانهاي تخصصیساخت بیمارس
در حال حاضر بیمارستانهاي ویژه بحران ویا بیمارستانهاي تخصصی سطح در ایران بسیار محدود می باشند و از گسترش  وضعیت موجود 

ه ایم مراکز چندان لذا در صورت وقوع زلزله در نقاط دور افتاده امکان دسترسی ب. جغرافیایی مناسبی نیز برخوردار نیستند
از طرفی برنامه اي براي انتقال مصدومان برحسب سطح مصدومیت بین نهادها مرتبط با بهداشت و درمان . مهیا نیست

 .تدوین نشده ولذا اعزام مصدومان بدون توجه به نوع مصدومیت و امکانات موجود در مراکز درمانی انجام می پذیرد
 سال 5: ماه، ظرفیت سازي و ساخت بیمارستانهاي تخصصی در سطوح محلی 12: تقال مصدومانبرنامه ریزي توسعه و ان طول دوره 
خدمات رسانی به موقع و مناسب به مصدومان ناشی از زلزله نقش تعیین کننده در حفظ جان آنها و سالمت آنها بعد از  توجیه فنی

در اینراستا الزم . مانی ونوع مصدومیتها انجام شودرخداد زلزله دارد که می بایست متناسب با نوع سرویس دهی مراکز در
است ظرفیت سازي الزم در مراکز درمانی به منظور پذیرش مصدومان زلزله صورت گیرد و مکانیسمی نیز براي انتقال 

 .مصدومان خاص به مراکز تخصصی تعریف شود
  نیازمندیهاي بهداشت و درمان متناسب با سطح بحران  -  ورودي پروژه

  یت سازي و ایجاد زیرساختهاي مورد نیازظرف - 
 هاي آموزشی و کارآموزي مختلف دوره - 

  خدمات رسانی به مصدومان سوانح و کاهش تعداد تلفات و عوارض ناشی از رسیدگی نامناسب به اوضاع مصدومان بهبود  خروجی  پروژه
  اي تخصصی ویژه بحرانتجارب جهانی در زمینه توسعه بیمارستانهمطالعه و بررسی  -  اجزاء پروژه

  )3سطح (بیمارستانهاي تخصصی مدیریت بحران و تجهیز تدوین ضوابط مربوط به احداث  - 
  بیمارستانها بر حسب سطوح بحران در تدوین برنامه ارائه خدمات درمانی  - 
  دیدگی و سطح بیمارستان تدوین برنامه اعزام مصدومان به بیمارستانهاي مختلف بر حسب سطح آسیب - 
  الذکر و اقدامات مورد انتظار در هر مرکز نیروهاي شاغل در بیمارستانها و مراکز درمانی نسبت به فرایند فوقآموزش  - 
 اي تدوین دستورالعملهاي الزم و ابالغ آنها به مراکز درمانی و تمرین آن در مانورهاي دوره - 

 ، وزارت بهداشت و درمان المی ایرانهالل احمر جمهوري اسسازمان مدیریت بحران کشور،  نظارت و ارزیابی
ریزي براي نظارت بر اجراي  ، تامین اعتبارات الزم و برنامهمناسب و کارآمد یقانونضوابط تدوین منوط به استمرار پروژه  استمرار پروژه

  . باشد برنامه می
ماه  سه  زمان/ اجزا  طرح  بندي جدول زمان

  اول
ماه سه 
  دوم

ماه  سه
  سوم

ماه  سه
  چهارم

          تجارب جهانی در زمینه توسعه بیمارستانهاي بحرانمطالعه و بررسی 
تدوین ضوابط مربوط به احداث و تجهیز بیمارستانهاي تخصصی 

  )3سطح (مدیریت بحران 
        

          تدوین برنامه ارائه خدمات درمانی در بیمارستانها برحسب سطح بحران
          مختلفنهاي تدوین برنامه اعزام مصدومان به بیمارستا

          نیروهاي شاغل در بیمارستانها و مراکز درمانیآموزش 
          تدوین دستورالعملهاي الزم و ابالغ آنها به مراکز درمانی و تمرین آن 
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 بهبود فرماندهی و هماهنگی در عملیات بهداشت و درمان): 24- 4(نمودار 

  درمان در شرایط بحران  هماهنگی نهادهاي مرتبط با بهداشت وارتقاء  -  اهداف
  دیدگان سوانح بهبود ارائه خدمات پزشکی و بهداشتی به آسیب - 

 دانشگاههاي علوم پزشکی، مراکز تحقیقاتی، شرکتهاي مشاور ذیصالح نهاد اجرایی
 میلیون تومان 240 هزینه تقریبی 

سطح کشور فاقد پیوستگی، یکپارچگی و شفافیت دهد که در حال حاضر بخش بهداشت و درمان در  مشاهدات نشان می وضعیت موجود 
هاي پزشکی، مراکز  هاي قانونی دانشگاه توان به عدم شفافیت حوزه مسئولیت از جمله مشکالت این بخش می. الزم است

ها و  هاي عمومی و خصوصی، بیمارستان در بخش... بیمارستانی، متولّیان دارو و  هاي اولیه و مراقبت پیش درمان، مراقبت
 .راکز بهداشتی و درمانی اشاره نمودم

 سال 2 طول دوره 
در چنین . بار است هاي فاجعه زلزلهمدیریت بحران مکانیزم فرماندهی در بخش بهداشت، یکی از موارد مهم و حیاتی در  توجیه فنی

م را به طور گسترده و گیرنده وجود دارد، تا بتواند منابع الز کننده و تصمیم شرایطی، نیاز به یک سیستم قاطع هماهنگ
 .نمایدمستقر و پشتیبانی سریع تامین، اعزام، 

  ضوابط و دستورالعملهاي موجود -  ورودي پروژه
 با بخش بهداشت و درمان قوانین مرتبط با تعامالت بین نهادهاي مرتبط - 

  نیاز در زمان بحران  ارتقاي هماهنگی دستگاههاي متولی بهداشت و درمان براي ارائه خدمات مورد -  خروجی  پروژه
  ین هماهنگی دستگاههاضوابط و قوانین الزم براي تبی - 

  موجود ساختارهاي بهداشت و درمان در زمان بحران و شناخت نقاط ضعف و قوتمطالعه وضعیت  -  اجزاء پروژه
  هاي مربوطه  ریزي در مورد نحوه هماهنگی و مکانیزم فرماندهی در میان سازمان برنامه - 
   طرح استاندارد عملیات واکنش اضطراري در هر سازمان مسئول یا همکارتدوین  - 
  تلفیق طرحهاي موجود در هر سازمان متولی یا همکار و ایجاد هماهنگی بین طرحها - 
  داوطلبان در زمان بحرانمحلی و مدیریت نیروهاي سیستم تدوین  - 
هاي  یت متمرکز و گروهی مصدومان در بین سازمانهاي مربوط به مدیر شیوه اشتراك و هماهنگی فعالیتتدوین طرح  - 

 ه ویژه هالل احمر و وزارت بهداشتمسئول بحران، ب
 به نهادهاي ذیربط هاآنو آموزش و ابالغ براي موارد فوق تدوین ضوابط و دستورالعملهاي الزم  - 

 وري اسالمی ایران، هالل احمر جمهوزارت بهداشت و درمانسازمان مدیریت بحران کشور،  نظارت و ارزیابی
  .باشد اي می منوط به تبعیت دستگاهها از ضوابط حاصله و برگزاري تمرینهاي مشترك بصورت دورهاستمرار پروژه  استمرار پروژه
ماه شش   زمان/ اجزا  طرح  بندي جدول زمان

  اول
ماه شش 
  دوم

ماه  شش
  سوم

ماه  شش
  چهارم

در زمان بحران و موجود ساختارهاي بهداشت و درمان مطالعه وضعیت 
  شناخت نقاط ضعف و قوت

        

          هانریزي در مورد نحوه هماهنگی و مکانیزم فرماندهی میان سازما برنامه
          تدوین طرح استاندارد عملیات واکنش اضطراري در هر سازمان 

          تلفیق طرحهاي موجود در هر سازمان و ایجاد هماهنگی بین طرحها
          داوطلبان در زمان بحرانمحلی و یت نیروهاي مدیرسیستم تدوین 

          ها شیوه اشتراك و هماهنگی فعالیتتدوین طرح 
و آموزش و ابالغ براي موارد فوق تدوین ضوابط و دستورالعملهاي الزم 

  به نهادهاي ذیربط هاآن
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 بهداشت و درمان در شرایط اضطرار هاي آموزشی توسعه برنامه): 25- 4(نمودار 

  ارتقاي دانش تخصصی در زمینه درمان مصدومان ناشی از سوانح -  اهداف
  بهداشت و درمان براي مواجهه با شرایط بحرانبخش بهبود آمادگی مسئوالن و پرسنل  - 
  ارتقاي دانش همگانی در زمینه اقدامات مورد نیاز در بخش بهداشت و درمان در شرایط وقوع سوانح - 

 ی، دانشگاههاي علوم پزشکیمراکز تحقیقات نهاد اجرایی
 میلیون تومان 240 هزینه تقریبی 

هاي خاص براي مصدومین ناشی  طب اورژانس و جراحینظیر (مرتبط با درمان در سوانح هاي تخصصی  دورهدر حال حاضر  وضعیت موجود 
رسنل و کادر درمانی طح آمادگی و آگاهی اغلب مسئوالن، پهمچنین س. چندان در کشور توسعه نیافته است )از سوانح

مردم نیز اطالع چندانی در . مواجهه با شرایط اضطراري بسیار محدود استنحوه بیمارستانها و مراکز درمانی در رابطه با 
  .به انجام برساننددر این رابطه توانند اقدامات اولیه را  زمینه بهداشت و درمان در شرایط بحران ندارند و نمی

 سال 2 طول دوره 
توسعه آموزشهاي تخصصی تا همگانی در زمینه بهداشت و درمان در زمان بحران، تاثیر زیادي در حفظ سالمت و کاهش  فنی توجیه

 . شود تلفات سوانح طبیعی دارد و در کشورهاي پیشرفته با جدیت زیادي دنبال می
   پیشرفتهوح مختلف در کشورهاي هاي آموزشی در سط مطالب آموزشی و اطالعات مرتبط با توسعه برنامه -  ورودي پروژه

 موجود در کشور ضوابط و قوانین مرتبط - 
  دستورالعملهاي ارتقاي دانش تخصصی، نیمه تخصصی و همگانی در زمینه بهداشت و درمان در شرایط اضطرار خروجی  پروژه
  و همگانی مرتبط تجارب کشورهاي مختلف در زمینه بهبود آموزشهاي تخصصی، نیمه تخصصیمطالعه  -  اجزاء پروژه

هاي تخصصی و سایر درمانهاي ویژه  هاي تخصصی طب اورژانس، جراحی و توسعه رشتهایجاد  برنامه جهتطراحی  - 
  مصدومان سوانح طبیعی

براي آموزش پرسنل و مدیران مراکز درمانی در زمینه نیازمندیهاي زمان بحران و تدوین مفاد آموزشی مورد ریزي  برنامه - 
  مختلف شاغل در بخش بهداشت و درماننیاز گروههاي 

  مردم جهت ارتقاي دانش همگانی در زمینه بهداشت و درمان در شرایط بحران آموزشبراي  علمیتدوین برنامه و مفاد  - 
 تدوین قوانین و ضوابط الزم براي گسترش و اجراي موارد فوق و ابالغ دستورالعملهاي الزم به مراکز ذیربط - 

، وزارت بهداشت و درمان، سازمان صدا و سیما، وزارت هالل احمر جمهوري اسالمی ایرانزمان مدیریت بحران کشور، سا نظارت و ارزیابی
 آموزش و پرورش

اندرکاران امور، تامین اعتبارات  هاي آموزشی، توجیه دست منوط به ایجاد زیرساختهاي الزم براي اجراي برنامهستمرار پروژه ا استمرار پروژه
  . باشد رل نحوه اجرا میالزم و کنت

ماه شش   زمان/ اجزا  طرح  بندي جدول زمان
  اول

ماه شش 
  دوم

ماه  شش
  سوم

ماه  شش
  چهارم

تجارب کشورهاي مختلف در زمینه بهبود آموزشهاي تخصصی، مطالعه 
  نیمه تخصصی و همگانی مرتبط

        

هاي تخصصی طب اورژانس،  و توسعه رشتهایجاد  برنامه جهتطراحی 
  هاي تخصصی و سایر درمانهاي ویژه مصدومان سوانح طبیعی جراحی

        

ریزي براي آموزش پرسنل و مدیران مراکز درمانی در زمینه  برنامه
  نیازمندیهاي زمان بحران و تدوین مفاد آموزشی مورد نیاز گروهها

        

تدوین برنامه و مفاد علمی براي آموزش مردم جهت ارتقاي دانش 
  بهداشت و درمان در شرایط بحران همگانی در زمینه

        

          تدوین قوانین و ضوابط الزم براي گسترش و اجراي موارد فوق
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برنامه تامین منابع انسانی و تجهیزاتی در بخش پزشکی اضطراري براي ارائه خدمات بهداشتی و درمانی ): 26- 4(نمودار 
 متناسب با زمان

  در بخش بهداشت و درمانهاي زمانی بعد از زلزله  بازهکانات مورد نیاز در تضمین امکان تامین نیروها و ام -  اهداف
  رسانی و بهبود مدیریت فرایند بهداشت و درمان اضطراري ارتقاي خدمات - 

 دانشگاههاي علوم پزشکی، مراکز تحقیقاتی، شرکتهاي مشاور ذیصالح نهاد اجرایی
 میلیون تومان 240 هزینه تقریبی 

هاي زمانی بعد از زلزله تدوین و  حال حاضر برنامه جامعی در زمینه تامین نیازهاي بخش بهداشت و درمان در بازه در وضعیت موجود 
بر بوده  زمان بحرانگردد که تامین آنها در زمان  اجرایی نشده است و معموال بر حسب نیاز، درخواستهایی آماده و ارسال می

 .شود درمان می و و منجر به ایجاد اختالل در عملیات بهداشت
 سال 2 طول دوره 
اي از مواد مصرفی پزشکی و سایر اقالم مورد تأمین نیروي انسانی مورد نیاز براي سناریوهاي مختلف زلزله و ذخیره مجموعه توجیه فنی

و درمان براي ارتقاي آمادگی بخش بهداشت ها  برنامهمهمترین از ) براي حداقل سه روز(نیاز مراکز درمانی و بهداشتی 
نظیر (عملیات با توجه به تغییرات در نیازهاي مصدومان ریزي این  الزم است برنامههمچنین . شود محسوب میسوانح 

  .دشوانجام با گذشت زمان  )محیطی هاي پشتیبانی و زیست سازي و فعالیت درمان، پاك
   هاي مورد بررسی تجارب داخلی و خارجی در زمینه -  ورودي پروژه

 مقررات موجود ضوابط و - 
  ضوابط و دستورالعملهاي اجرایی در رابطه با تامین منابع انسانی و تجهیزاتی متناسب با زمان خروجی  پروژه
اقدامات صورت گرفته در سایر کشورها در زمینه تامین منابع انسانی و تجهیزاتی بخش بهداشت و درمان مطالعه و بررسی  -  اجزاء پروژه

  زلزله عد از هاي مختلف ببراي زمان
  هاي مختلف زمانی    بازهشرایط و در براي ارائه خدمات پایدار تدوین طرح بسیج کادر پزشکی، درمانی و بهداشتی  - 
  قبل تا بعد از زلزلهدرمان در زمان  فعال در بهداشت ومراکز اشتراك منابع درمانی و تجهیزاتی مدیریت و تدوین طرح  - 
نی براي مواجهه با اثرات زلزله در امات الزم براي ارتقاي آمادگی مراکز بهداشتی و درملیستها و فهرست اقدا تهیه چک - 
    هاي زمانی مختلف  بازه
 آموزش و  تدوین ضوابط و دستورالعملهاي الزم و ابالغ آن به نهادهاي ذیربط - 

 ي اسالمی ایرانهالل احمر جمهوروزارت بهداشت و درمان، ، سازمان مدیریت بحران کشور نظارت و ارزیابی
و اعتبارات الزم، نظارت بر اجرا و فراهم نمودن تأمین منابع ، ضوابط اجراییتدوین  م براي استمرار پروژه عبارتند ازعوامل مه استمرار پروژه

  ضمانتهاي اجرایی
ماه شش   زمان/ اجزا  طرح  بندي جدول زمان

  اول
ماه شش 
  دوم

ماه  شش
  سوم

ماه  شش
  چهارم

اقدامات صورت گرفته در سایر کشورها در زمینه ی مطالعه و بررس
  تامین منابع انسانی و تجهیزاتی براي زمانهاي مختلف بعد از زلزله

        

تدوین طرح بسیج کادر پزشکی، درمانی و بهداشتی براي ارائه خدمات 
  هاي مختلف زمانی    پایدار در شرایط و بازه

        

مانی و تجهیزاتی مراکز فعال تدوین طرح مدیریت و اشتراك منابع در
  در بهداشت و درمان در زمان قبل تا بعد از زلزله

        

لیستها و فهرست اقدامات الزم براي ارتقاي آمادگی مراکز  تهیه چک
  هاي زمانی بهداشتی و درمانی براي مواجهه با اثرات زلزله در بازه

        

          هادهاي ذیربطتدوین ضوابط و دستورالعملهاي الزم و ابالغ آن به ن
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 برنامه بهداشت محیط و پیشگیري از بیماریها): 27- 4(نمودار 

  دیده از زلزله پیشگیري از شیوع بیماریهاي عفونی و واگیر در منطقه آسیب -  اهداف
  دیده از سوانح ریزي براي ساماندهی وضعیت بهداشت منطقه آسیب برنامه - 
  ر برابر اثرات سوانحسازي در بخش بهداشت براي آمادگی د ظرفیت - 

 ، دانشگاههاي علوم پزشکی، مراکز تحقیقاتیشرکتهاي مشاور ذیصالح نهاد اجرایی
 میلیون تومان 180 هزینه تقریبی 

در حال حاضر برنامه جامعی براي ارتقاي آمادگی نهادهاي متولی امر، مسئوالن و مردم در زمینه بهداشت سوانح وجود ندارد  وضعیت موجود 
که معموال با انجام اقدامات ضربتی تا  آید ی بوجود میاشتنگرانی زیادي در زمینه مسائل بهد ،اي ینرو با رویداد هر سانحهو از ا

 .شود حدودي حل و فصل می
 ماه 18 طول دوره 
فرصت پس از رویداد  شوند ولی در هر حال عملیات بهداشت محیط باید در اولین بالیاي طبیعی همواره سبب شیوع اپیدمی نمی توجیه فنی

هاي مسئول، در وهله نخست وزارت بهداشت، درمان و آموزش  سازمان. هاي امداد پزشکی آغاز شود بحران و به موازات فعالیت
المللی هستند، که پس از بروز بحران، هر یک  هاي امداد بین هاي پشتیبان نظیر هالل احمر و تیم پزشکی و پس از آن سازمان

 .نمایند ود را فعال میمکانیزم واکنش خ
  ضوابط و مقررات فعلی نظام بهداشت و درمان  -  ورودي پروژه

 هاي مرتبط تجارب جهانی و داخلی در زمینه - 
  ارتقاي آمادگی مردم و مسئوالن براي مواجهه با مسائل بهداشتی بعد از زلزله -  خروجی  پروژه

  ضوابط اجرایی و دستورالعملهاي بهداشتی  - 
  در زمینه بهداشت محیط بعد از رخداد سوانح دیگر کشورهاالمللی و  تجارب سازمانهاي بینمطالعه و بررسی  -  ژهاجزاء پرو

  هاي زمانی مختلف بعد از زلزله شناخت نیازمندیهاي بهداشتی در بازه - 
  و نحوه اجراي آنها )هاي زمانی مختلف در بازه(تدوین شرح وظایف تیمهاي بهداشتی در زمانهاي قبل تا بعد از زلزله  - 
  دیده  منطقه آسیب در) بیماریها، ضدعفونی و بهداشت محیط عپیشگیري از شیو(بهداشتی تیمهاي  تامینریزي  برنامه - 
  تدوین برنامه آموزش به مردم در زمینه مسائل بهداشتی در زمانهاي مختلف بعد از رخداد زلزله  - 
  ن به نهادهاي ذیربطتدوین ضوابط و دستورالعملهاي الزم و ابالغ آ - 

 ، صدا و سیماالمللی ، وزارت بهداشت و درمان، سازمانهاي بینهالل احمر سازمان مدیریت بحران کشور،  نظارت و ارزیابی
استمرار پروژه منوط به جدي گرفته شدن مقوله بهداشت سوانح از سوي مسئوالن و تامین منابع مورد نیاز براي اجراي  استمرار پروژه

  .باشد پیشنهادي می طرحهاي
  سومماه  شش  دومماه  شش  ماه اولشش   زمان/ اجزا  طرح  بندي جدول زمان

المللی و دیگر کشورها در  تجارب سازمانهاي بینمطالعه و بررسی 
  زمینه بهداشت محیط بعد از رخداد سوانح

      

        هاي زمانی مختلف بعد از زلزله شناخت نیازمندیهاي بهداشتی در بازه
دوین شرح وظایف تیمهاي بهداشتی در زمانهاي قبل تا بعد از زلزله ت
  و نحوه اجراي آنها) هاي زمانی مختلف در بازه(

      

پیشگیري از شیوع بیماریها، (ریزي تامین تیمهاي بهداشتی  برنامه
  دیده در منطقه آسیب) ضدعفونی و بهداشت محیط

      

ئل بهداشتی در زمانهاي تدوین برنامه آموزش به مردم در زمینه مسا
  مختلف بعد از رخداد زلزله

      

        تدوین ضوابط و دستورالعملهاي الزم و ابالغ آن به نهادهاي ذیربط
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  تخلیه امن و اسکان اضطراري -4-3-5
و واکنش اضطراري در چرخه مدیریت بحران  پاسخگویی تخلیه امن و اسکان اضطراري بخشی از مرحله

یا در زمانی که خطر وقوع زلزله احساس ) قبل از اسکان موقت(لرزه س از وقوع زمینپ معموال. گرددمحسوب می
شود، به منظور ایجاد شرایط امن براي بازماندگان، ساکنان و شهروندان و خارج نمودن آنها از شرایط خطرناك و می

عملیات تخلیه اضطراري به مرحله  سوزي، باید ها یا مخاطرات ثانویه نظیر آتش لرزه  اجتناب از خطرات ناشی از پس
بینی فضاهاي اسکان اضطراري، امکانات مورد نیاز این مکانها  بدین منظور الزم است ضمن پیش. اجرا گذارده شود

در فرایند تخلیه و اسکان اضطراري . رسانی الزم از فرایند تخلیه در اختیار شهروندان قرار گیرد تامین گردد و اطالع
  : ز اهمیت است که مهمترین آنها عبارتند ازعوامل مختلفی حائ

  وجود سیستم تخلیه امن؛ - 
 شناسایی و معرفی مسیرهاي تخلیه؛ناسب براي تخلیه و اسکان اضطراري و تعیین و معرفی محلهاي م - 
 ؛)مورد نیاز اقالمغذا، آب، و سایر نظیر (هاي تخلیه تامین امکانات و نیازمندیهاي پناهجویان در محل - 
 و پشتیبانی فرایند تخلیه؛مدیریت براي  ریزيبرنامه - 
 رسانی صحیح به شهروندان؛ اطالع - 
 ؛تامین امنیت، سالمت جسمی و روانی پناهجویانریزي براي  برنامه - 
 ...).نظیر معلوالن و سالمندان و (ریزي براي گروههاي ویژه جامعه  برنامه - 

ضطراري پرداخته شده است که براي الزم به ذکر است که در این بخش تنها به موضوع تخلیه و اسکان ا
تواند تا چند ماه نیز ساعت تا حداکثر چند روز اختصاص دارد و نباید آنرا با اسکان موقت که می 72زمانی به مدت 

مهمترین دالیلی که ). مورد اخیر در فصل بعد مورد بررسی قرار داده خواهد شد(تداوم یابد، یکسان در نظر گرفت 
  : )59- 4شکل (بندي نمود توان به گروههاي زیر دستهکند را میاري ضرورت پیدا میتخلیه و اسکان اضطر

در این شرایط مردم . دیدگی ساختمانها و منازل مردم شده باشدهنگامیکه وقوع زلزله منجر به آسیب - 
و ) هالرزهنظیر پس(بایست در محلی گردآوري شوند تا امکان حفاظت از آنها در برابر مخاطرات موجود  می

این مورد در . نیز امکان تامین نیازمندیهاي اولیه آنها پیش از اعزام به مکانهاي اسکان موقت فراهم شود
اغلب زلزله گذشته کشور وجود داشته است و معموال پس از وقوع زلزله اسکان اضطراري مردم در چادرها 

  شده است؛انجام می
سوزي، نشت مواد خطرناك یا وقوع مخاطرات تشمانند احتمال وقوع آ ايهنگامی که خطر بالقوه - 

در این صورت . شودوجود دارد و توسط مقامات و افراد مسئول اعالم میلغزش شناختی نظیر زمین زمین
توسط فرد مسئول مرتبط از طریق رسانه، بلندگو، یا سیستمهاي محلی اضطراري دستور الزم جهت تخلیه 

رایط پس از وقوع زلزله معموال احتمال وقوع این مخاطرات وجود در ش. انتشار اطالعات صادر خواهد شد
دیدگی خطوط لوله گاز و یا مخازن نگهداري مواد خطرناك یا دارد زیرا به واسطه زلزله احتمال آسیب

 آتشزا و یا امکان ناپایداري شیبها وجود دارد؛
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دیده باشند در اثر وقوع سیبهنگامیکه احتمال فروریختن ساختمانهایی که ممکن است در حین زلزله آ - 
ها و یا تا زمان بازرسی لرزهبایست تا پس از پایان پسدر این شرایط مردم می. لرزه وجود داشته باشدپس

 سالمت واحدهاي مسکونی خود توسط افراد متخصص، در مکانهاي تخلیه امن مستقر شوند؛
در این . زلزله کوچک وجود داشته باشدزمانی که نگرانی از وقوع یک زلزله بزرگ پس از رویداد چند  - 

اي کوچک خود بخود یا به درخواست مسئوالن منازل شرایط مردم ممکن است به واسطه رخداد زلزله
خود را ترك و در مکان امنی مستقر شوند تا چنانچه زلزله بزرگی متعاقبا رخ داد اثرات جانی آن کمتر 

لرزه ایجاد شده اشاره نمود که بواسطه پیش 1385در سال  زلزله لرستانتوان به در این رابطه می. باشد
هاي باز مستقر شدند و بدین فضاسایر در سطح خیابانها، پارکها و  خانه خود را ترك نمودند و اغلب افراد

ها رخ داد بسیار زلزله اصلی که چند ساعت پس از رخداد این پیش لرزهمجروحین و کشته شدگان ترتیب 
  .ي مشابه بودکمتر از رویدادها

    
  
  

    
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  

  سناریوهاي تخلیه اضطراري): 59- 4(شکل 
 

) یا احتمال آن(اضطراري، با وقوع یا احساس خطر وقوع حادثه آغاز شده و با رفع خطر فرایند تخلیه و اسکان 
توان به صورت یرا ممراحل تخلیه اضطراري . کند، خاتمه پیدا میو یا با انتقال پناهجویان به مراکز اسکان موقت

  : )1387حسینی و همکاران، ( زیر خالصه کرد
  ؛لرزه یا وقوع پیشاعالم خطر  - 
 ؛تخلیه خودجوشیا صدور دستور تخلیه  - 

 زلزله

زلزله منجیل یا بم: مثال  
 

 انواع سناریوي تخلیه اضطراري

 صدور
دستور تخلیه      

تخریب بخشی از 
 ساختمانها

خطر آسیب دیدگی 
 مناطق ناامن

وجود عوامل خطر در 
 محله یا منطقه

تخلیه اضطراري         
تا رفع خطر در محل       

 انجام
 تخلیه 

تخلیه اضطراري تا          
استقرار در مسکن موقت           

تصمیم افراد       
به تخلیه       

تخلیه اضطراري         
تا رفع خطر در محل         

نبود امکان ادامه      
زندگی در محل        

 خطر وقوع 
هاي ثانویه بحران       

خطر نشت گاز در : مثال
 محله

احتمال ریزش       
 ساختمان

 زلزله لرستان
 

ي  
ریو
سنا

2
 

ي  
ریو
سنا

1
 

ي  
ریو
سنا

4
 

 تصمیم به  تخلیه 
 

آسیب دیدگی جزیی 
 ساختمانها

  اقامت در مکانهاي تخلیه تا اطمینان
  در محل از رفع خطر

هااحتمال تخریب در پس لرزه بازرسی پایداري : مثال 
 نسبی ساختمان

ي  
ریو
سنا

3
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 ؛انتشار اطالعات و اخبار مربوط به تخلیه بین عموم مردمکسب و  - 
  ؛اضطراري در محالت مورد نیاز اسکانبازگشایی مراکز  - 
  ؛)توانبه ویژه افراد ضعیف و کم(یه اضطراري راهنمایی و کمک به مردم جهت تخل - 
 ؛اضطرارياسکان  هايثبت نام و کنترل اولیه سالمت و وضعیت افراد پناهجو در مکان - 
درباره نیازها،  یکز و جزئیاتاشامل تعداد پناهجویان مستقر در مر(اضطراري اسکان کز اگزارش وضعیت مر - 

 ؛)مراکزاین کمبودها و امکانات موجود در 
ن فضا، خدمات، و تجهیزات و امکانات مورد نیاز جهت پناهجویان به کمک افراد مسئول و خود تامی - 

 ؛پناهجویان
 ؛اضطراريو اسکان ارائه اطالعات و وسایل ارتباطی مورد نیاز جهت پناهجویان طی مراحل مختلف تخلیه  - 
 پایان بحران و یا صدور دستور انتقال به مکانهاي اسکان موقت؛ - 
 مراکز اسکان موقت؛و کمک به پناهجویان جهت بازگشت به منازل خود یا انتقال به دیها نیازمنتامین  - 
 ؛اضطرارياسکان انجام فعالیتهاي مورد نیاز به منظور عادي سازي شرایط در هریک از مراکز  - 
 .اضطراريو اسکان مستندسازي فرایند تخلیه  - 

یه امن و اسکان اضطراري در رخدادهاي در گزارش فعالیت چهارم این پروژه مشاهده شد که وضعیت تخل
پذیري نسبتا باالي اغلب شهرهاي کشور با توجه به آسیب .اي بزرگ کشور با چالشهاي زیادي همراه بوده است لرزه

رسد که در برابر زلزله و تعداد زیاد ساختمانهاي در معرض خطر تخریب در سناریوهاي مختلف زلزله، به نظر می
اي براي سازماندهی فرایند تخلیه و اسکان اضطراري مورد نیاز خواهد بود و لذا الزم است با ریزي گستردهبرنامه

ریزي و ایجاد تمهیدات و ساختارهاي مورد نیاز براي تخلیه و اسکان  توجه به وضع موجود، نسبت به برنامه
با توجه به تجارب کشورهاي  بدین منظور الزم است .اضطراري شهروندان پیش از وقوع زلزله احتمالی، اقدام نمود

در این بخش با اشاره به برخی تجارب جهانی در . دیگر نسبت به بهبود وضعیت موجود اقداماتی را به انجام رساند
  .این رابطه، راهبردها و راهکارهایی براي کاهش مشکالت مرتبط با اسکان اضطراري ارائه خواهد شد

 
  ه تخلیه امن و اسکان اضطراريمرور تجارب موفق جهانی در زمین - 1- 5- 3- 4
تخلیه و اسکان اضطراري در ژاپن عمدتا در مکانهاي باز و ساختمانهاي عمومی مقاوم : بررسی تجارب ژاپن - الف

هایی در این کشور در سطوح محلی  منظور نقشه بدین. پذیرد در برابر زلزله نظیر ورزشگاهها یا مدارس صورت می
اي فرایند تخلیه و زندگی در  دهند و مردم بصورت دوره به ساکنین منطقه نشان می اند که فضاهاي امن را تهیه شده

مهمترین موضوعاتی که در تخلیه اضطراري در ژاپن قابل اشاره . کنند گیرند و تمرین می شرایط اضطراري را فرا می
  :است را می توان به شرح زیر دسته بندي نمود

هایی توسط مقامات محلی یا استانی تهیه  هر و فرمانداري، نقشهدر هر ش: هاي تخلیه اضطراري تهیه نقشه - 
شده است که در آنها مکانهاي امن به منظور استقرار مردم بعد از وقوع زلزله و یا هنگام صدور دستور 
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ها با توجه این نقشه. مشخص شده است) با استفاده از سیستم هشدار سریع(تخلیه به واسطه خطر زلزله 
شوندگان و  بینی شده تخلیه جود در سطح شهر، آسیب پذیري مستحدثات، تعداد پیشبه مخاطرات مو

) 60- 4(ها در شکل  هایی از این نقشه نمونه. ظرفیت فضاهاي اسکان و مواردي از این قبیل تهیه شده است
  :نشان داده شده است

  

     
  

  دهند ها مسیر حرکت به سوي فضاهاي تخلیه را نشان میهاي تخلیه اضطراري در ژاپن؛ پیکان هایی از نقشه نمونه): 60- 4(شکل 
  

شوند و حتی افرادي که بصورت موقت به این شهرها  ها در سطح شهر به کلیه شهروندان ارائه می این نقشه
نکته جالب . هایی را از مراکز مدیریت بحران این شهرها دریافت کنند توانند چنین نقشه کنند نیز می مسافرت می
دهد و  باشد که اقدامات اضطراري را در زمان وقوع زلزله توضیح می ها می درج در پشت برگه این نقشهاطالعات من

تواند بعنوان یک راهنماي جیبی براي ارتقاي آگاهی عمومی نسبت به اقدامات الزم در زمان وقوع زلزله بکار  می
  ).61- 4 شکل(گرفته شود 

  
  شوند هاي تخلیه اضطراري در ژاپن منعکس می بحران که در پشت نقشهبرخی اطالعات الزم در زمان ):  61- 4(شکل 
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دیدگی ساختمانها با استفاده از توابع  ها با توجه به سناریوي خطر زلزله، وضعیت آسیب براي تهیه این نقشه
سپس . شود شود و براساس آن تعداد جمعیت نیازمند به اسکان اضطراري تخمین زده می خسارات برآورد می

نحوه توزیع جمعیت پناهجو ) فضاي باز و عمومی موجود(ساس این اطالعات و با در نظر گرفتن فضاهاي موجود برا
الزم به ذکر است که اطالعات مرتبط با مکانهاي . شود هاي تخلیه امن اقدام می ارزیابی شده و نسبت به تهیه نقشه

ند، بصورت تابلوهایی در سطح شهر نیز نمایش داده گرد هایی که در بین مردم توزیع می تخلیه امن عالوه بر نقشه
  ).62- 4 شکل(شوند  می

  
  

  که در معابر شهرهاي ژاپن نصب شدهاي از عالئم شهري براي معرفی فضاهاي تخلیه و اسکان اضطراري نمونه):  62- 4(شکل 
  

سازي این  براي تجهیز و آمادههاي تخلیه اضطراري، اقداماتی  در کنار تهیه نقشه: سازي فضاهاي تخلیه امن آماده - 
در برخی از این مکانها تجهیزات . گیرد مکانها توسط دولتهاي محلی و شهرداریها و حتی جوامع محلی صورت می

سازي شده  ذخیره) نظیر چادر، آب، مواد غذایی، و سایر امکانات مورد نیاز در زمان بحران(مورد نیاز در زمان بحران 
هایی از این  نمونه) 63- 4(شکل . بینی شده است سهاي بهداشتی اضطراري نیز پیشو زیرساختهایی نظیر سروی

) 64- 4(در شکل . شوند دهد که در یک ورزشگاه در شهر میکی در استان هیوگو نگهداري می امکانات را نشان می
و اسکان  اي از امکانات نگهداري شده در سطح واحدهاي همسایگی براي تسهیل فرایند تخلیه امن نیز نمونه

  .اضطراري نشان داده شده است

     
  اي از انبارهاي نگهداري اقالم مورد نیاز در اسکان اضطراري و تخلیه امن نمونه): 63- 4(شکل 
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  شود که امکانات مورد نیاز درزمان اسکان اضطراري و تخلیه  در آن نگهداري می  نمونه فضاي باز در سطح محله): 64- 4(شکل 

  

سازي فضاهاي تخلیه امن و اسکان اضطراري، در ژاپن همچنین  در کنار آماده: ینات و مانورهاي مردمیانجام تمر - 
شود و نیروهاي داوطلب و ساکنین محالت در این مانورها  اي با حضور مردم انجام می تمرینهایی بصورت دوره

. شوند ط با واکنش اضطراري آشنا میشرکت جسته و با روند اسکان اضطراري و تخلیه امن در کنار سایر امور مرتب
  . نشان داده شده است) 65- 4(نمونه هایی از این مانورها در شکل 

  

    
  اي از تمرینات تخلیه امن و اسکان  اضطراري در ژاپن  نمونه):  65- 4(شکل 

  

ي تدوین ریزي مدیریت واکنش اضطرار یکی از مهمترین اقدامات الزم در برنامه :مروري بر تجارب آمریکا - ب
در آمریکا . بایست اجزاي مختلف مرتبط با این موضوع را در برگیرد باشد که می طرح تخلیه و اسکان اضطراري می

اي از آن در این  در ایالتهاي مختلف و براي سطوح مختلف شهري طرحهاي مختلفی تدوین شده است که نمونه
در  .(Sorensen, and Vogt, 2006)هیه شده است تگردد که توسط مرکز مدیریت بحران آوك ریج  بخش معرفی می
  :هاي زیر مورد بررسی قرار داده شده است این برنامه مولفه

با توجه به اینکه تخلیه امن یک اقدام عمومی محسوب : سازي برنامه تخلیه امن در سطح محله نهادینه - 
تخلیه امن توسط کل ریزي براي انجام  هایی در خصوص نحوه برنامه گردد، در این بخش توصیه می

ساکنین یک محله یا واحد همسایگی با توجه به خصوصیات اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی آن محله ارائه 
 شده است؛
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تواند با وقوع یک حادثه به صورت خودجوش و یا با اعالم هشدار توسط  فرایند تخلیه امن می: اعالم هشدار - 
م هشدار الزم است به اثرات ناشی از اعالم خطر در سطح در مورد اخیر و براي اعال. مسئوالن صورت گیرد

در واقع در برخی موارد ممکن است اثرات . جامعه توجه نمود و تنها به مسائل فنی و فیزیکی بسنده نکرد
در این رابطه رفتارهاي مردم در هنگام . ناگوار ناشی از هشدار خطر بیشتر از خود سانحه احتمالی باشد

 م خطر نیز الزم است مورد توجه قرار داده شود؛تخلیه و نحوه اعال
در این بخش به ساختار سازمانی نهادهاي متولی تخلیه اضطراري پرداخته : ساختار سازمانی تخلیه امن - 

 شده است که مبتنی بر سیستم مدیریت بحران آمریکاست؛
ریزیها  هادهاي متولی باید برنامهریزي براي اداره مراکز تخلیه امن، نبمنظور برنامه: مسئولیتها در تخلیه امن - 

بایست مشتمل بر تامین،  ریزیها می این برنامه. و اقدامات الزم را از سطوح مردمی تا دولتی به انجام برسانند
 توسعه، مدیریت، پشتیبانی و هماهنگی فرایند تخلیه و اسکان موقت باشد؛

رسانی و  من و اسکان اضطراري، بحث اطالعیکی از مهمترین ارکان تخلیه ا: رسانی و آموزش همگانی اطالع - 
بایست مردم محله در سطوح همسایگی با فرایند تخلیه و ضرورت  آموزش همگانی است که طی آن می

بایست مبتنی بر شرایط بومی هر منطقه صورت  بدیهی است این اقدامات نیز می. انجام آن آشنا شوند
 گیرد تا اثربخشی بیشتري داشته باشد؛

همانطور که ذکر شد در کل بخشهاي تخلیه و اسکان اضطراري توجه به : سائل اجتماعیتوجه به م - 
در این رابطه الزم است به مسائل . خصوصیات اجتماعی ساکنین محل اهمیت زیادي در موفقیت کار دارد

 :زیر توجه شود
  نحوه تاثیر عوامل اجتماعی بر تصمیم گیري ساکنین به تخلیه و اسکان اضطراري؛ •
 شخصیه ساکنین و اعتقاد بر لزوم تخلیه براي حفظ جان؛ احوال •
 تاثیر آمادگی قبلی در تخلیه امن و اسکان اضطراري؛ •
  .رابطه بین شرایط فرهنگی و اقتصادي با تخلیه و اسکان اضطراري •

 ریزي الزم براي اسکان اضطراري یا تخلیه امن شهروندان در چنانچه برنامه: رابطه تخلیه با آمادگی سازمانی - 
فضاهاي از قبل تعیین شده، صورت نگرفته باشد مشکالت زیادي در زمان اعالم خطر یا وقوع زلزله ایجاد 

 :به منظور جلوگیري از چنین پیامدهایی الزم است اقدامات زیر انجام شوند. خواهد شد
 پذیري و مسائل اجتماعی؛ هاي اسکان اضطراري مبتنی بر شرایط آسیب تهیه برنامه •
 تخلیه امن و اسکان اضطراري در شرایط بحران به ساکنین؛آموزش نحوه  •
 تامین فضاها و امکانات مورد نیاز براي پاسخگویی به مراجعین؛ •
 ؛...)معلولین، سالمندان و (ریزي براي گروههاي خاص اجتماعی  برنامه •
 بینی نیازهاي زمان بحران و تامین پشتیبانی الزم از فرایند تخلیه؛ پیش •
 .زم براي اقامت در فضاهاي اسکان موقتتدوین مقررات ال •
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شوند و  بعد از وقوع زلزله معموال بسیاري از راهها مسدود می: تامین دسترسی به فضاهاي تخلیه و اسکان - 
همچنین ترافیک حاصل از استفاده از وسایل شخصی در این زمان . عبور از برخی راهها خطرناك است
تخلیه اضطراري عالوه بر شناخت و معرفی راههاي امن  در برنامه. مشکالت را دوچندان خواهد کرد

بایست مقرراتی را براي کنترل ترافیک تدوین و اجرایی  دسترسی به فضاهاي تخلیه و اسکان اضطراري، می
 نمود تا دسترسی مردم به مکانهاي تخلیه و اسکان با مشکالت کمتري مواجه شود؛

مراکز تخلیه و اسکان موقت، مواجهه با خیل عظیم یکی از چالشهاي اداره : مدیریت فضاهاي تخلیه - 
مراجعین با شرایط مختلف اجتماعی و فرهنگی که اغلب به واسطه زلزله دچار بحرانهاي روحی و روانی نیز 

تواند تا حد  ریزي براي مدیریت فضاهایی تخلیه از این بعد اهمیت زیادي دارد و می برنامه. باشد هستند، می
بدین منظور در . آرامش در این فضاها و جلب مشارکت مردم در اداره این مراکز گردد زیادي باعث برقراري

االمکان از ایجاد  بایست معیارهایی مورد توجه قرار گیرد تا حتی انتخاب تیمهاي مدیریت این مکانها، می
 .تنشهاي احتمالی در این فضاها جلوگیري شود

کان اضطراري در مقیاس شهري، بجز آمریکا و ژاپن در برخی تخلیه امن و اس :بررسی تجارب سایر کشورها - ج
ریزي و اجراي این عملیات مورد توجه  کشورهاي دیگر نیز مورد توجه قرار داده شده است و راهکارهایی براي برنامه

البته بیشترین تجارب موجود در این رابطه مرتبط با تخلیه امن هنگام اعالم خطر سونامی . قرار گرفته است
  :باشد برخی از تجارب موفق دیگر کشورها در این رابطه به شرح زیر می.  باشد می

در این کشور و در برخی شهرها فضاها و مکانهایی بعنوان مراکز تخلیه اضطراري و اسکان موقت در : ترکیه - 
  طرحهاي جامع و تفصیلی در نظر گرفته شده است؛

ر سریع و ارتقاي آموزش همگانی براي تخلیه امن در این کشور ضمن توجه به سیستمهاي هشدا: اندونزي - 
در هنگام خطر سونامی، در سالهاي اخیر به منظور ساخت سریع سرپناه اضطراري نیز استفاده از چوبهاي 

 بامبو رایج شده است؛
در شهر کاتماندو، ضمن تعیین برخی فضاهاي باز بعنوان مکانهاي تخلیه امن و اسکان اضطراري، : نپال - 

یی نیز براي تامین نیازهاي اولیه در این مکانها و همچنین تعریض راههاي منتج به این مکانها در ها برنامه
هایی از  همچنین در راستاي ارتقاي آمادگی مردم براي مواجهه با اثرات زلزله، برنامه. باشد دست اجرا می

سکان اضطراري را در اي در این شهر در دست اجرا است که فرایند تخلیه امن و ا طرف تشکالت محله
 ؛(Victoria, 2005)نماید  سطوح محلی اجرایی می

اي در شهرهاي مستعد این خطر در  رسانی و هشدار خطر سونامی اقدامات گسترده براي اطالع: هندوستان - 
توان به نصب بلندگوها  از جمله این اقدامات می Fakhruddin, 2006).(کشور هندوستان صورت گرفته است 

ي راهنماي مناطق امن در سطح شهرهاي مستعد وقوع این خطر و نصب ایستگاههاي پایش در و تابلوها
 ؛)66- 4 شکل(سواحل اشاره کرد 
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  اي از عالئم نشانگر فضاهاي تخلیه امن و سیستمهاي هشدار و پایش خطر سونامی در هند نمونه):  66- 4(شکل 

  
  مروري بر تجارب ایران - 2- 5- 3- 4

هاي شهري در مدیریت بحران زلزله، وجود و توزیع مناسب ر شد، یکی از مهمترین مولفههمانطور که ذک
باشد که بایستی با توجه به تراکم جمعیت و  فضاهاي تخلیه امن شهري براي اسکان آوارگان ناشی از زلزله می

آسیبی به آنها وارد فضاهاي تخلیه امن مکانهایی هستند که در برابر زلزله . وضعیت دسترسی تعیین محل گردند
باشند و امکان دسترسی به آنها نیز از طریق شود و داراي فضا و امکانات کافی جهت اسکان بازماندگان زلزله مینمی

تعیین محل و ساخت این فضاها بایستی قبل از وقوع زلزله انجام شود و الزم است کلیه . راههایی امن میسر است
همچنین محل و نحوه دسترسی به این . اسکان اضطراري و موقت آوارگان تعبیه شودامکانات مورد نیاز در آنها براي 

بررسی تجارب داخلی در . فضاها نیز بایستی به نحو مقتضی به اطالع ساکنین مناطق مختلف شهر رسانده شود
امات دهد که بجز شهر تهران در سایر شهرها و سطوح محلی اقدخصوص تخلیه امن و اسکان اضطراري نشان می

در این بخش تجارب تهران در این . ریزي تخلیه و اسکان اضطراري صورت نگرفته استتوجهی براي برنامهقابل
  .رابطه مورد بررسی قرار داده می شود

در این طرح که توسط سازمان پیشگیري و مدیریت بحران  :طرح جامع پیشگیري و مدیریت بحران شهر تهران - الف
تهیه شده است، به مبحث تخلیه امن و اسکان ) جایکا(المللی ژاپن هاي بینانس همکاريشهر تهران با همکاري آژ

این گروه مطالعاتی فضاهاي تخلیه امن را به شرح . (TDMMO and JICA, 2004)اضطراري نیز پرداخته شده است 
  :اند زیر تعریف نموده

و براي اسکان فوري و تشکیل فضاهاي تخلیه امن فضاهایی هستند که در سطح محالت وجود دارند "
   مناطقی نظیر پارکها،. شوندگروههاي اولیه جهت اعزام به مراکز اسکان موقت در نظر گرفته می

و به طور کلی مناطقی که امنیت افراد در آنها تضمین شده است در   هاي ورزش، مدارس، مکانهاي مذهبی،زمین
متر مربع در نظر  2این مطالعات فضاي الزم براي هر فرد برابر  در. "تواند مورد استفاده قرار گیرنداین بخش می

شعاع حداکثر این فضاها از مناطق مسکونی نیز ). متر مربع است 1این مقدار در توکیو برابر (گرفته شده است 
  . باشدمتر می 500حدود 
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ایج این مطالعات راههاي طبق نت. در این مطالعات همچنین راههاي تخلیه امن نیز مورد توجه قرار گرفته است
توانند با امنیت در آنها تردد نموده و خود را به فضاهاي تخلیه امن تخلیه امن راههایی هستند که پناهجویان می

این عدد از تجارب عملی در . متر باشد 15طبق تعریف این طرح، عرض معابر تخلیه امن نباید کمتر از . برسانند
  :انتخاب شده است) 67- 4(ارامترهاي زیر مطابق با شکل ژاپن بدست آمده است و براساس پ

  متر؛ 4: فضاي الزم براي فعالیتهاي امداد و نجات و تردد خودروهاي امدادي  - 
 متر؛ 4- 3: فضاي الزم براي ایمنی از سقوط بلوکها و اجسام از ساختمانهاي مجاور - 
 .متر 8- 7: فضاي الزم براي تخلیه امن - 

  : استروش محاسبه به شکل زیر بوده 
  )زمان تخلیه(× )سرعت تخلیه(× )تراکم پناهجو(×)تعداد پناهجو( =فضاي الزم براي تخلیه امن 

 
  

  
  پهناي راههاي تخلیه امن :  )67- 4(شکل 

 
به منظور انتخاب فضاهاي تخلیه امن؛ اطالعات مربوط به فضاهاي شهري، نظیر فضاهاي ورزشی یا فرهنگی 

آوري شد و ، نمایشگاهها، ترمینالها و دیگر فضاهاي باز جمع...)ارکهاي جنگلی و پارکها، پ(تفریحی، فضاهاي سبز 
  :امکان استفاده از آنها بعنوان فضاهاي تخلیه امن براساس موازین زیر بررسی گردید

مالکیت عمومی مکان به منظور اطمینان از امکان استفاده از آن در زمان بحران در اولویت انتخاب : مالکیت - 
 ا بوده است؛ه گزینه

پارکهاي بزرگ، فضاهاي باز و زمینهاي ورزشی با توجه به امکان افزایش امکانات آنها، نسبت به : ابعاد - 
 ؛ه استشد فضاهاي کوچک ترجیح داده می

هاي مقاوم در برابر زلزله بعنوان فضاهاي اسکان تنها تاسیسات عمومی داراي سازه: مقاومت در برابر زلزله - 
 اند؛ دهاضطراري برگزیده ش

عدم وجود خطرات طبیعی و نیز تاسیسات خطرناك در محل یا اطراف آن از دیگر پارامترهاي : ایمنی - 
 ها بوده است؛ انتخاب گزینه

امکان احداث ذخایر آب شرب اضطراري، سرویس بهداشتی و انبارهاي کاالهاي : قابلیت ارتقاي ظرفیتها - 
  .ا بوده استدر محلهاي انتخابی، از دیگر معیاره... ضروري و 
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مکان داراي مشخصاتی مطابق با معیارهاي فوق بودند که از  136مکانهاي پیشنهادي، یان بر این اساس از م
  .اندنشان داده شده) 68- 4(این مکانها در شکل . تخاب گردیدمورد توسط گروه مطالعاتی ان 96این میان 

  

  
  ايمکانهاي موجود و پیشنهادي تخلیه امن منطقه):  68- 4(شکل

  
این طرح نیز توسط سازمان  :ساعت اولیه بعد از زلزله در شهر تهران 72طرح واکنش اضطراري طی  - ب

به  1387در سال ) جایکا(المللی ژاپن هاي بینپیشگیري و مدیریت بحران شهر تهران با همکاري آژانس همکاري
هاي ه راهنماي تخلیه اضطراري، نقشهدر این طرح عالوه بر تهی .(TDMMO and JICA, 2008)انجام رسیده است 

تخلیه امن براي دو محله از شهر تهران تهیه شده است و مانورهایی نیز در سطح این محالت براي آموزش و اطالع 
  :باشد اجزاي طرح به شرح زیر می. رسانی عمومی از طرح صورت گرفته است

ات و گستردگی تهران، در این پروژه دو با توجه به محدودیت زمانی مطالع: انتخاب مناطق مورد مطالعه - 
. پذیري متفاوت در هنگام رخداد زلزله، انتخاب شدندبه عنوان معرف مناطق داراي آسیب 2و  17منطقه 

در این دو منطقه نیز دو محله جهت اجراي آزمایشی پروژه، براساس پارامترهایی نظیر معیارهاي فیزیکی 
و معیارهاي اجتماعی و ) زله، عرض معابر موجود، مخاطرات ثانویهپذیري در برابر زلشامل جمعیت، آسیب(
شامل میزان عالقمندي و همکاري شهروندان، شورایاران و مسئولین نواحی شهرداري در (افزاري نرم

 انتخاب شدند؛) مباحث مرتبط
آوري عهاي مورد نیاز جمبا مشخص شدن محالت انتخابی، داده: )Diagnosis Map(تهیه نقشه شناسایی  - 

شد و با بازدیدهاي میدانی نقاط خطرزا، فضاهاي باز، مدارس و مراکز ورزشی مناسب براي تخلیه 
اي و خصوصیات اجتماعی مردم ها و عناصر غیرسازهشهروندان، مسیرهاي نامناسب عبوري، وضعیت سازه

ر نظر گرفته هاي دهاي محالت انتخابی و ساختمانهمچنین مقاومت ساختمان. محله شناسایی شدند
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هاي  نتایج این مطالعات در قالب نقشه. شده براي مراکز تخلیه به صورت اجمالی مورد ارزیابی قرار گرفتند
 ؛)69- 4شکل (شناسایی تهیه گردید 

  
  تهران 17منطقه ) ع(نقشه شناسایی مناطق آسیب پذیر در محله امامزاده حسن ): 69- 4(شکل

 

با توجه به اطالعات ساختمان و نفوس، : ت پذیرش در مراکز تخلیهبرآورد تعداد تخلیه شوندگان و ظرفی - 
بینی و تعداد افرادي که در هنگام رخداد زلزله ممکن است نیاز به تخلیه اضطراري داشته باشند پیش

 ظرفیت هریک از مراکز تخلیه جهت پذیرش تخلیه شوندگان مشخص گردید؛
براساس اطالعات نقشه شناسایی و همچنین : لو دستورالعم (Evacuation Map)تهیه نقشه تخلیه  - 

هاي مرتبط با افراد نیازمند به تخلیه اضطراري، نقشه تخلیه اضطراري براي مناطق پایلوت تهیه شد  داده
همچنین در این رابطه دستورالعملی نیز تهیه . نشان داده شده است) 70- 4(اي از آن در شکل  که نمونه

 .دهد ن اضطراري را توضیح میشد که فرایند تخلیه امن و اسکا
 

  
  تهران 2نقشه تخلیه اضطراري در محله گیشا منطقه ): 70- 4(شکل
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به منظور آموزش چگونگی فرآیند تخلیه به شهروندان، : آموزش همگانی و برگزاري مانورهاي تخلیه - 
شد تا مردم با هاي مناسبی بصورت مانور دور میزي و نیز مانورهاي میدانی در مناطق پایلوت انجام تمرین

 ).71- 4 شکل(نحوه تخلیه اضطراري آشنا شده و اطالعات الزم را براي مواقع بحران کسب نمایند 
 

    
  برگزاري مانورهاي مردمی تخلیه امن در برخی مناطق شهر تهران): 71- 4(شکل

 
  المللی با ایران در حوزه تخلیه امن و اسکان اضطراري مقایسه تجارب بین - 3- 5- 3- 4

ور که اشاره شد، تخلیه امن و اسکان اضطراري در برخی از کشورهاي پیشرفته جهان نظیر آمریکا و همانط
ژاپن متداول است و در ایران نیز در سالهاي اخیر در برخی شهرها نظیر تهران مورد توجه مسئوالن امر قرار گرفته 

  ):27- 4جدول (ت زیر را استنتاج نمود نکاتوان  با مقایسه تجارب موجود که در قسمتهاي قبل بحث شد، می. است
  

  مقایسه تجارب برخی کشورها با ایران در حوزه تخلیه امن و اسکان اضطراري): 27- 4(جدول 

  هند  ترکیه  ژاپن  نپال  اندونزي  آمریکا  ایران  ویژگی  ردیف
  وسطمت  متوسط  خوب  متوسط  متوسط  خوب  ضعیف  تهیه و اجراي برنامه جامع تخلیه امن و اسکان اضطراري  1
  متوسط  ضعیف  خوب  متوسط  متوسط  خوب  ضعیف  آموزش فرایند تخلیه و اسکان اضطراري  2
پیش بینی فضاهاي تخلیه امن و اسکان اضطراري و تهیه   3

  هاي الزم نقشه
  ضعیف  ضعیف  خوب  ضعیف  ضعیف  خوب  ضعیف

ریزي براي مدیریت و هماهنگی فعالیتهاي اجرایی و  برنامه   4
  ان اضطراريپشتیبانی در فضاهاي اسک

  متوسط  متوسط  خوب  ضعیف  متوسط  خوب  متوسط

  ضعیف  ضعیف  خوب  ضعیف  ضعیف  خوب  ضعیف  برآورد تعداد پناهجویان احتمالی در سناریوهاي مختلف  5
برنامه ریزي براي توسعه و تجهیز فضاهاي اسکان   6

  اضطراري
  متوسط  متوسط  خوب  متوسط  متوسط  خوب  ضعیف

  متوسط  ضعیف  خوب  خوب  متوسط  خوب  ضعیف  امن و اسکان اضطراري  جلب مشارکت مردمی براي تخلیه  7
  ضعیف  ضعیف  خوب  ضعیف  ضعیف  خوب  ضعیف  توجه به نیازمندیهاي گروههاي خاص مثل معلولین  8

  

در ایران برنامه جامعی براي تخلیه و اسکان اضطراري در اغلب شهرها وجود ندارد و تنها در تهران  - 
  .تواند بعنوان الگویی در دیگر شهرها استفاده شود رت گرفته که میفعالیتهایی در سالهاي اخیر صو
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فعالیتهاي مقطعی که در این . اغلب مردم ایران از فرایند اسکان اضطراري و نیز تخلیه امن ناآگاه هستند - 
رابطه صورت گرفته نیز بدون توجه به مسائل اجتماعی و فرهنگی بوده و تاثیر چندانی در اصالح 

 .دم در این رابطه نداشته استدیدگاههاي مر
بینی نشده است و در هنگام رویداد زلزله  در ایران اساسا مکانهایی براي اسکان اضطراري و تخلیه امن پیش - 

این اقدام که چندان با شرایط اقلیمی، بومی . شود که این مشکل با توزیع چادر رفع شود معموال سعی می
ر که در گزارش فعالیت چهارم پروژه دیده شد همواره با و فرهنگی کشور نیز سازگار نیست، همانطو

 .مشکالتی همراه بوده است
اداره فضاهاي اسکان اضطراري و تخلیه امن نیاز به دستورالعملهاي ویژه و تمرین پیوسته دارد و الزم است  - 

چنین . ئم باشندکلیه دست اندرکاران این امور با یکدیگر و با مقامات باالدستی و نیز با مردم در تعامل دا
 .فرایندي در حال حاضر در ایران وجود ندارد

این مساله که . اي در ایران برآوردي از تعداد احتمالی پناهجویان در دست نیست در صورت وقوع زلزله - 
ریزي تخلیه امن  پذیري مستحدثات است در برنامه نیازمند تهیه بانکهاي اطالعاتی و انجام تحلیلهاي آسیب

در این رابطه با توجه به نبود آمار مشخص از تعداد . اري از اهمیت زیادي برخوردار استو اسکان اضطر
 .اي نیز براي توسعه و تجهیز فضاهاي تخلیه امن وجود ندارد پناهجویان احتمالی، برنامه

رسانی مناسب، کمتر  میزان مشارکت مردمی در انجام فعالیتهاي مرتبط با تخلیه امن به سبب عدم اطالع - 
حد انتظار است حال آنکه در مساله تخلیه امن و نیز اسکان اضطراري، مشارکت مردم نقشی کلیدي  از

اند کنترل اوضاع را به  شود که هنوز نیروهاي دولتی نتوانسته دارد زیرا این فعالیتها عمدتا زمانی انجام می
 .دست گیرند و مردم باید خود در این رابطه فعالیت نمایند

) معلولین، سالمندان و گروههاي دیگر ضعیف مقابل زلزله(ه خاصی براي توجه به نیازمندان در ایران برنام - 
 . شود اي انجام می وجود ندارد و اقدامات مرتبط بصورت فردي و سلیقه

در طرحهاي جامع، تفصیلی و هادي در ایران تاکنون توجه چندانی به مقوله تخلیه امن و اسکان اضطراري  - 
 یی به این منظور در این طرحها در شهرها پیش بینی نشده استنشده است و مکانها

 
  استراتژیهاي مربوط به تخلیه امن و اسکان اضطراري - 4- 5- 3- 4

توان مهمترین راهبردهاي مربوط به اصالح نظام  براساس توضیحاتی که در قسمتهاي قبل ارائه شد، می
  :شرح زیر فهرست نمودمدیریت بحران در قسمت تخلیه امن و اسکان اضطراري را به 

تدوین قوانین الزم و ملحوظ نمودن طرحهاي تخلیه امن و اسکان اضطراري در چارچوب طرحهاي جامع و  - 
 تفصیلی محلی با توجه به خصوصیات بومی، اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی؛

 شناسایی و معرفی فضاهاي تخلیه امن و اسکان اضطراري در سطوح محلی؛ - 
 انی، مدیریت و پشتیبانی فرایند تخلیه و اسکان اضطراري؛رس ریزي اطالع برنامه - 
 .برگزاري تمرینها و مانورهاي آمادگی - 
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  هاي مورد نیاز براي اصالح سیستم تخلیه امن و اسکان اضطراري  برنامه -5- 5- 3- 4
به منظور بهبود وضعیت موجود در زمینه اسکان : تدوین دستورالعمل تخلیه امن و اسکان اضطراري - الف
با . شود هاي اصلی محسوب می راري و تخلیه امن، تهیه دستورالعمل تخلیه و اسکان اضطراري یکی از برنامهاضط

  :بایست مطالب زیر را در برگیرد توجه به تجارب موجود داخلی و خارجی این دستورالعمل می
ی در زمان اضطراري در سطح محالت با هدف تامین امنیت عمومو اسکان تبیین چارچوب فرایند تخلیه  - 

  ؛زلزله و به منظور پیشگیري از بحرانها و حوادث ثانویهوقوع 
 عملیات؛ ریزي و مدیریتاضطراري جهت برنامهو اسکان آشنا کردن مسئوالن مرتبط با فرایند تخلیه  - 
   ؛در سطح محلهي تخلیه اضطراري مسیرها مراکز ومعیارهاي انتخاب ارائه  - 
هاي با توجه به شرایط و ویژگی ه شهروندان درباره تخلیه اضطراريرسانی بتبیین ساختار فرایند اطالع - 

 جامعه هدف؛ اجتماعی –فرهنگی 
بعد از ساعت  72اضطراري از ابتدا تا پایان و اسکان تبیین چارچوب مسئولیتها طی مراحل مختلف تخلیه  - 

 وقوع زلزله؛
مانورهاي میدانی تخلیه و اسکان یزي و مهاي دورمانور هايها و دستورالعملآشنا کردن مسئوالن با کاربرد - 

  اضطراري جهت آمادگی در برابر بحران؛
ایجاد یک تصویر مشترك بین افراد و سازمانهاي مسئول درباره تخلیه اضطراري با هدف استانداردسازي امر  - 

 .تخلیه اضطراري
  :مهمترین کاربردهاي این دستورالعمل به شرح زیر است

طح محالت براي انجام اقدامات مورد نیاز براي تخلیه و اسکان اضطراري در ایجاد و بهبود آمادگی در س •
  ساعت پس از وقوع حادثه؛ 72

 تبیین جزییات فرایند تخلیه و اسکان اضطراري؛ •
 معرفی اقدامات الزم جهت اجراي فعالیتهاي مرتبط و نحوه شروع عملیات تخلیه و اسکان؛ •
 اس زمانهاي از پیش تعیین شده؛هماهنگ نمودن اقدامات و عملیات الزم بر اس •
 .تسهیل همکاري متقابل بین مردم و اشخاص ذیربط و تضمین کارایی باال با تعداد اندك افراد موجود •

ها و اجزاي برنامه تدوین دستورالعمل تخلیه امن و اسکان اضطراري بصورت اجمالی  مولفه) 28- 4(در نمودار 
  .اند معرفی شده

  
در مقاطع زمانی مختلف بعد از  طرح تخلیه امن و اسکان اضطراري چارچوب تدوین ساختار و - ب

. تواند به صورت خودجوش و یا بنا به درخواست مسئوالن ذیربط انجام شودتخلیه و اسکان اضطراري می :زلزله
دهد یاند و یا هنگامی که چند زلزله خفیف رخ مبعنوان مثال در مواقعی که زلزله رخ داده و ساختمانها آسیب دیده

در مواقعی . ، مردم معموال خودبخود نسبت به تخلیه اماکن مسکونی خود اقدام خواهند نمودکه قابل احساس باشند
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نیز که مسئوالن لزوم انجام تخلیه امن را بنا به دالیل فوق تشخیص دهند، آنگاه فرمان تخلیه اضطراري را صادر 
شود، برحسب سطح بحران و نوع مخاطرات والن صادر میتوسط مسئدستور تخلیه در شرایطی که . خواهند نمود

البته در . شود دراصتواند متفاوت باشد یا بعبارتی دیگر دستور تخلیه در سطوح مختلفی نهاد صادر کننده دستور می
  . تواند اجباري باشدبرخی موارد دستور تخلیه حالت توصیه دارد و در برخی موارد می

امات مرتبط با تخلیه و اسکان اضطراري تهیه ساختار سازمانی مدیریت تخلیه به منظور اثربخشی بهتر اقد
نشان داده شده است، ضروري ) 72- 4(اضطراري با توجه به ساختار نظام مدیریت بحران کشور نظیر آنچه در شکل 

مات الزم در این ساختار الزم است وظایف کلیه دست اندرکاران کارگروهها مشخص گردد و اقدا. به نظر می رسد
  .براي آمادگی جهت مواجهه با اثرات چنین رویدادي انجام شود

 

 
  

  ساختار سازمانی مدیریت تخلیه و اسکان اضطراري): 72- 4(شکل 
  

که عبارتند از  از هم تفکیک کردزمانی در سه مقطع  توان میرا  اسکان اضطراريعملکرد مراکز از سوي دیگر 
عالوه بر تفکیک . بعد از زلزله ساعت 72ساعت اولیه تا  3پس از زلزله، ساعت اولیه پس از  3، طی اديمان عز

. شودطراحی باید اندهی حادثه ممراکز، عملیات هریک از مقاطع زمانی بر اساس سامانه فراین زمانی عملکرد 
. اندیشی شود هر یک از موارد فوق چاره بایست براي ریزي اسکان اضطراري و تخلیه امن می ترتیب در برنامه بدین

  : بایست مورد توجه قرار گیرند به شرح زیر است مهمترین نکاتی که در این رابطه می
 : در زمان عادياسکان اضطراري عملکرد مراکز تبیین  - 1- ب

 اسکان کارگروه 

ت یریستاد مد
استانبحران   

يو ادار یمال و  یبانیپشت 
کیلجست  

اتیعمل و  يزیبرنامه ر 
 پردازش اطالعات

 استان اسکانکارگروه 

شهرستانت بحران یریستاد مد  

يو ادار یمال و  یبانیپشت 
کیلجست  

اتیعمل و پردازش  يزیر برنامه 
 اطالعات

 کارگروه اسکان شهرستان

 یبانیپشت يادار و یمال
و 
  کیلجست

و  يزیر برنامه  اتیعمل
  پردازش اطالعات

 ت بحرانیریس ستاد مدیرئ

 گزارش به

 گزارش به
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فراد و معرفی ادر تخلیه امن تعیین مسئولیتها تهیه فرمهاي الزم و ( ریزيآوري اطالعات و برنامهجمع •
 ؛)از بخشهاي ذیربط یک مسئول هر

پذیرش، مسئول هاي مختلف شامل تعیین افراد مسئول در گروهو  تعیین مسئول و مدیر مرکز تخلیه •
 ؛...مسئول تغذیه، کارکنان خدمات، مسئول لجستیک، مسئول کمکهاي اولیه، مسئول امنیت و 

وه روزآمد سازي ذخایر و منابع شامل مواد ، نحتعیین تجهیزات ضروري الزم به منظور نگهداري در مراکز •
غذایی، منابع تامین انرژي، تجهیزات کمکهاي اولیه و بهداشتی و دارویی که نیاز به تجدید در مقاطع 

 زمانی دارند؛
 .و ذخایر و منابع تجهیزاتهاي مربوط به هزینهتعیین وضعیت پرداخت و نیروها نحوه پشتیبانی اداري  •
  : ساعت اولیه پس از حادثه 3در اسکان اضطراري اکز عملکرد مرتبیین  - 2- ب

 مراکز در مواقع ضروري و کنترل حضور مسئوالن امور مختلف؛نحوه بازگشایی  •
 ؛... )و  مصدومبه عنوان مثال افراد سالخورده، زنان باردار، افراد (تعیین اولویت پذیرش افراد  •
 مرکز تخلیه اضطراري؛امنیت و انتظامات در امین تنحوه  •
  در محلهاي اسکان موقت؛تعیین نحوه استقرار افراد  •
 ؛مورد نیازو اقالم تجهیزات سایر و ، دارو مواد غذاییو توزیع نگهداري نحوه تامین،  •
 ...).؛ تعیین وضعیت پناهجویان و ثبت نام و پذیرش افراد( ریزيآوري اطالعات و برنامهجمع •
  :ساعت 72زلزله تا یه پس از ساعت اول 3از عملکرد مراکز تخلیه تبیین  - 3- ب

 ارائه اطالعات به مراجع ذیربط؛و  ریزيآوري اطالعات و برنامه جمع •
 ریزي براي انتقال افراد به مراکز دیگر یا به مراکز اسکان موقت؛برنامه •
 ؛توان به خود افراد واگذار کردتعیین کارها و فعالیتهایی که می •
 .رسنلتامین نیازمندیهاي مراکز به اقالم یا پ •

هاي انجام این برنامه در بخشهاي مختلف بصورت اجمالی مورد اشاره و تفسیر قرار  مولفه) 29- 4(در نمودار 
  . داده شده است

  
مراکز : هاي شناسایی و تخلیه امن تدوین معیارهاي انتخاب فضاهاي اسکان اضطراري و تهیه نقشه - ج

  :بندي نمود توان در دو گروه کلی زیر دستهاسکان اضطراري را می
فضاهاي سرپوشیده و مکانهاي عمومی که از ساختمان مقاوم در برابر زلزله برخوردار بوده و امکان پذیرش و  - 

بایست از پناهجویان در این مراکز می. نگهداري از پناهجویان و تامین نیازهاي اولیه آنها را داشته باشند
  واقع بروز بحرانهاي بزرگ مصون باشند؛خطراتی از قبیل گسترش آتش و سایر خطرات محتمل در م
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در این فضاها نباید هیچگونه . فضاهاي باز نظیر پارکینگها و پارکهاي بزرگ که داراي فضاي الزم هستند - 
بایست همچنین در این مکانها می. خطري نظیر ریزش ساختمانهاي مجاور به هنگام زلزله وجود داشته باشد

 .از قبل فراهم و انبار شود) یر چادر و اقالم ضروري مورد نیازنظ(امکانات الزم براي زمان بحران 
پذیري مناطق مختلف، بندي توسعه فضاهاي اسکان اضطراي بایستی برحسب میزان آسیب انتخاب و اولویت

بدین منظور الزم است  .در سناریوهاي مختلف انجام شود بروز خطر تراکم جمعیت و نوع و وسعت احتمال
برخی از پارامترهایی که در انتخاب فضاهاي اسکان . نتخاب فضاهاي اسکان مورد توجه قرار گیردمعیارهایی براي ا

 : اضطراري باید مورد توجه قرار گیرند عبارتند از
 مصون بودن از مخاطرات طبیعی و انسان ساخت؛ - 
 عدم تاثیر سو بر محیط زیست؛ - 
 ؛)...آب، برق، تلفن، و (هاي شریانهاي حیاتی  دسترسی به شبکه - 
 ؛بودن فضاي کافی جهت اسکان و استقرار افراد دارا - 
 ، ...مهیدات الزم نظیر سرویس بهداشتی، حمام، فاضالب و دارا بودن ت - 
 ایمن بودن و محافظت شدن از خطرات مختلف؛ - 
 .تطابق با معیارهاي فرهنگی و اجتماعی - 

مناسب براي تخلیه و اسکان  مطالعه این پارامترها و تدوین معیارهایی براي شناسایی و انتخاب فضاهاي
هاي اسکان اضطراري  بایست در یک برنامه جامع مورد توجه قرار گیرد و براساس نتایج آن نقشه اضطراري می
معرفی ) 30- 4(اي در نمودار  اجزاي چنین برنامه. پذیري محالت تهیه و در اختیار عموم قرار گیرد مبتنی بر آسیب

  .شده است
برداري براي رین مقیاس براي تهیه نقشه اسکان اضطراري در شهرها که قابلیت بهرهبهتالزم به ذکر است که 

تشکیل شده  بلوكچندین واحد کوچکتر به نام تجمیع هر محله از . شهروندان را نیز داشته باشد واحد محله است
ظرفیت . ري استضروآوري جمعیت روز و شب در بلوکهاي ساختمانی جمعریزي تخلیه و اسکان، در برنامه .است

، اما بطور قابل محاسبه استآن محله که نیاز به تخلیه اضطراري دارند، باتوجه به جمعیت ساکنان  اسکانمراکز 
جمعیتی بین با (محله در واحد همسایگی با ظرفیت الزم در هر اي تخلیه محلهبینی حداقل یک مرکز معمول پیش

   .است ضروري ،)نفر 2000- 5000
ن اضطراري در سطح محله همچنین مستلزم بررسی و شناسایی محله و جمع آوري اطالعات تهیه نقشه اسکا

، شناسایی نقاط قوت، نقاط پرخطر، بررسی مسیرهاي امن جهت )اطالعات جمعیتی و فیزیکی(کلی درباره محله 
عنوان مراکز انتخاب مسیر تخلیه اضطراري، و شناسایی مراکز و فضاهاي موجود در محله به منظور انتخاب به 

آوري اطالعات مورد نیاز و بررسی ویژگیهاي محله الزم است تیمهاي عملیاتی تشکیل جهت جمع. اسکان است
توان به یک شناخت کلی طی مراحل زیر می. دهندشده و محله را با توجه به معیارهاي گوناگون مورد بررسی قرار 

  :اضطراري دست یافت هاي محله انتخاب شده جهت تهیه نقشه تخلیه از ویژگی
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  :و اقتصادي معیارهاي فرهنگی، اجتماعی - الف
 ؛...قومیت، زبان و  ،هاي جمعیتی شامل سن، جنسیت، تعداد خانوار، سوادویژگی - 
، )ارزیابی تعداد افراد دریافت کننده خدمات به منظور(تراکم جمعیت، جمعیت ساکن و غیر ساکن محدوده  - 

 ؛توانو سایر افراد کمآمار افراد مسن، بیمار، معلولین 
 ؛...)شامل پزشکان، پرستاران، روانشناسان، مددکاران اجتماعی، و ( آمار افراد متخصص محله  - 
 . تعداد افرادي که در زمان خطر نیاز به تخلیه اضطراري دارند - 
 ؛وضعیت مالکیت افراد - 
 وضعیت اقتصادي ساکنان محله به طور نسبی؛ - 
 .ي باز جهت استفاده به عنوان مرکز اسکانوضعیت مالکیت اماکن عمومی و فضاها - 
هاي فیزیکی مورد بررسی و تیم عملیاتی تشکیل شده الزم است محله را براساس ویژگی: معیارهاي فیزیکی - ب

  : گیرند عبارتند ازهاي فیزیکی که در شناسایی محله مورد بررسی قرار میبرخی از ویژگی. ارزیابی قرار دهد
 ه؛مطالعمساحت محله مورد  - 
نسبت حجم و ، درصد ساخت و ساز، به کل محله ، تعداد طبقات، نسبت مناطق ساخته شدهساختمانهاتعداد  - 

 به فضاي باز؛ ساختمانی توده
پذیري آنها  و آسیب ...)فوالدي، بتنی، و(ها نوع سازه ساختمانو  سناي بناها اعم از هاي سازهبررسی ویژگی - 

 در برابر زلزله؛
 ؛...)و تسهیالت عمومی، مراکز آموزشی، فضاي باز  ،تجاري، کارخانه ،مسکونی(ها کاربري - 
سرانه زمین براي و هاي موجود کاربريریزي شهري محل اعم از تراکم ساختمانی، هاي برنامهبررسی ویژگی - 

 ؛هر نفر در سطح محله
ستفاده متداول از پذیري بافت تاثیر دارد اعم از اهاي کلی معماري بناهاي محل که بر آسیببررسی ویژگی - 

 ؛... اي، سیستم کنسول و نماي شیشه
 ؛...، انبارهاي مواد سوختی و شیمیایی و پمپ بنزین، ایستگاه گازنظیر نقاط پرخطر محله شناسایی  - 
 ریزش یا رانش زمین؛شناختی نظیر سنگمناطق داراي مخاطرات زمین - 
 هاي مجاور؛به واسطه ریزش ساختمانبسته شدن راههاي باریک در معرض خطر  - 
د؛ فراوانی ساختمانهاي مستحکم، اي موجوهبزرگراه، شریانها و انبارهاي ذخیره اقالمنظیر  نقاط قوت محله - 

 منابعفراوانی  مراکز درمانی، ، فراوانیفضاهاي سبز و پارکهااسکان، فراوانی مراکز احتمالی مناسب پراکندگی 
 ؛ ...و  آب

در این . هاي شناسایی و اسکان اضطراري در سطح محله وجود داردبراساس این اطالعات، امکان تهیه نقشه
توانند با ها مکانهاي داراي مخاطرات و نیز مکانهاي مناسب از نظر مدیریت بحران مشخص شده و مسئوالن مینقشه

  .ریزي تخلیه اضطراري و مدیریت بحران اقدام نماینداستفاده از آن نسبت به برنامه
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مردم با فرایند و  اضطراري، آشناکردن رسانی در زمینه اسکانهدف از اطالع: اطالع رسانیتدوین معیارهاي  - د
رسانی در سطح محالت،  به منظور افزایش کارایی و دامنه نفوذ اطالع. ضرورتهاي تخلیه و اسکان اضطراري است

اساس ساختار مناسب توجه کافی شود و بر این  ویژگیهاي ساختاري، اجتماعی، و فرهنگی محلهالزم است به 
توجه به موارد  ،)محله( رسانی در سطح واحدهاي همسایگی اطالعجهت . رسانی مدنظر قرار بگیرد آموزش و اطالع
  : زیر ضروري است

  ؛هاي هدف در رابطه با برنامه تخلیه اضطراريجلب اعتماد عمومی مردم و توجیه گروه - 
 ؛ي ترتیب داده شده براي تخلیه اضطراريهابرنامه مشارکت مناسب در جهتجلب مشارکت مردمی  - 
 ؛تخلیه اضطراريمخاطرات موجود در محله و اهمیت در باره هاي هدف افزایش آگاهی گروه - 
 ؛تخصیص زمان کافی جهت اطالع رسانی در زمینه تخلیه اضطراري - 
 ؛هاي هدفاطالعات به صورت مستمر براي گروهتکرار کافی و انتقال  - 
 آن؛فرایند تخلیه اضطراري و نحوه انجام ساندن شناو ات برنامه مردم با جزئینمودن  آشنا - 
ي هاهاي فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي مردم مناطق و محالت در انتخاب روشویژگیقراردادن مدنظر  - 

  .تا حد امکان افزایش دهدرا رسانی اثربخشی اطالع به نحوي که رسانی و آموزشاطالع
نمودار ( توان به صورت زیر خالصه کردرا می) واحدهاي همسایگی(حله رسانی در سطح ماصلی اطالعمراحل 

4 -31(:  
  ؛هاي جمعیتی، فرهنگی و اقتصاديهاي هدف براساس ویژگیتعیین گروه •
 ،هاي فرهنگیویژگی براساسانتخاب افراد، سازمانها و نهادهاي مهم تاثیرگذار بر مردم و شناسایی  •

 در زمینه تخلیه اضطراري؛ رسانیستفاده به عنوان کانال اطالعاجتماعی و اقتصادي محالت به منظور ا
در زمینه تخلیه در انتخاب اجتماعات محلی که بتواند به عنوان مکان مناسب مبادله اطالعات  شناسایی و •

 ؛)هاي فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي محالتبا توجه به ویژگی( مورد استفاده قرار بگیرندسطح محالت 
هاي متفاوت رسانی با توجه به ویژگیکارآمد اطالع مناسب، روزآمد، و و تدوین روشهاي تهیهشناسایی،  •

 ؛فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي محالت
مورد نیاز با استفاده از ) رسانیاطالعهاي آموزشی و بستهیا ( هاهیه و توزیع دستورالعملها و راهنمات •

 ي فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي محالت؛هاو موثر و با در نظر گرفتن ویژگی روشهاي روزآمد
ترکیبی از و استفاده هاي آموزشی، یادگیري و انتقال اطالعات براي اهالی محالت فراهم آوردن فرصت •

 ؛رسانیهاي اطالعشرو
 ؛کم توان و افراد معلول هايگروهرسانی و آموزش براي هاي ویژه اطالعبرنامهدر نظر گرفتن  •
و آموزش در سطح محالت با توجه به ویژگیهاي فرهنگی اجتماعی و  رسانیتدوین سناریوي اطالع •

  .اقتصادي هر محله
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 تدوین دستورالعمل تخلیه امن و اسکان اضطراري): 28- 4(نمودار 

  

  ات فرایند تخلیه و اسکان اضطراريتبیین جزیی -  اهداف
  الزم جهت اجراي فعالیتهاي مرتبطمعرفی اقدامات  - 
  مسئوالنن مردم و تسهیل همکاري متقابل بی - 

 تحقیقاتی، موسسه آموزش عالی هالل ایران، شرکتهاي مشاور ذیصالحمراکز  نهاد اجرایی
 میلیون تومان 120 هزینه تقریبی 

در زمینه اسکان اضطراري نیز ضوابط موجود . در حال حاضر دستورالعمل جامعی در زمینه تخلیه امن در کشور وجود ندارد وضعیت موجود 
در نتیجه . شود باشند و از روشهاي یکسانی در این رابطه استفاده می ر شرایط فرهنگی، اجتماعی و بومی نمیمنطبق ب

  .اند معموال در هر زلزله بازماندگان در فرایند اسکان اضطراري با مشکالتی مواجه بوده
 ماه 12 طول دوره 
بینی  بر بازماندگان وارد شده است، الزم است برنامه مناسبی براي پیش در ساعات اولیه بعد از رخداد زلزله که مصائب زیادي توجیه فنی

در این راستا تهیه دستورالعمل تخلیه و . اسکان اضطراري وجود داشته باشد تا مشکالت بیشتري به بازماندگان تحمیل نشود
 .رسد اسکان ضروري به نظر می

  در بخش اسکان اضطراري و تخلیه امن و خارجی داخلیاي  لرزهتجارب مربوط به رویدادهاي  -  ورودي پروژه
 ضوابط و قوانین مرتبط موجود در کشور - 

  و ضوابط تخلیه امن و اسکان اضطراري مبتنی بر شرایط اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي دستورالعمل خروجی  پروژه
  اده از تجارب داخلی و خارجیاستفبا  یح محلواضطراري در سطو اسکان چارچوب فرایند تخلیه شناخت  -  اجزاء پروژه

  )از نظر فیزیکی و اجتماعی(ی در سطح محلي تخلیه اضطراري مسیرها مراکز ومعیارهاي انتخاب تدوین  - 
و اقتصادي  اجتماعی ،با توجه به شرایط فرهنگی رسانی به شهروندان درباره تخلیه اضطراريتبیین ساختار فرایند اطالع - 

  جامعه هدف
بعد از وقوع ساعت  72اضطراري از ابتدا تا پایان و اسکان مسئولیتها طی مراحل مختلف تخلیه دامات و اقتبیین چارچوب  - 

  زلزله
 و ابالغ آن به نهادهاي ذیربط استاندارد تخلیه اضطراريتهیه و تصویب  - 

 هالل احمر جمهوري اسالمی ایرانسازمان مدیریت بحران کشور،  نظارت و ارزیابی
  .باشد و نحوه نظارت بر اجراي آن می ، ابالغ آنتدوین استانداردها مطابق با شرایط بومی کشورتمرار پروژه منوط به اس استمرار پروژه
ماه  سه  زمان/ اجزا  طرح  بندي جدول زمان

  اول
ماه  سه
  دوم

ماه  سه
  سوم

ماه  سه
  چهارم

با  یح محلواضطراري در سطو اسکان چارچوب فرایند تخلیه شناخت 
  تجارب داخلی و خارجیاستفاده از 

        

در سطح ي تخلیه اضطراري مسیرها مراکز ومعیارهاي انتخاب تدوین 
  )از نظر فیزیکی و اجتماعی(ی محل

        

 رسانی به شهروندان درباره تخلیه اضطراريتبیین ساختار فرایند اطالع
  جامعه هدف اجتماعی و با توجه به شرایط فرهنگی

        

و مسئولیتها طی مراحل مختلف تخلیه ت و اقداماتبیین چارچوب 
  بعد از وقوع زلزلهساعت  72اضطراري از ابتدا تا پایان اسکان 

        

و ابالغ آن به نهادهاي  استاندارد تخلیه اضطراريتهیه و تصویب  - 
  ذیربط
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 مختلف بعد از زلزلهچارچوب طرح تخلیه امن و اسکان اضطراري در مقاطع زمانی  تدوین ساختار و): 29- 4(نمودار 

  هاي زمانی مختلف قبل تا بعد از رخداد زلزله سازي اقدامات و مسئولیتها در بازه شفاف -  اهداف
  مند نمودن فرایند تخلیه و اسکان اضطراري نظام - 
  شناخت نیازمندیهاي نظام مدیریت بحران کشور در زمینه تخلیه امن و اسکان اضطراري - 

 سازمانهاي غیردولتی، شرکتهاي مشاور، موسسه آموزش عالی هالل ایرانتی، مراکز تحقیقا نهاد اجرایی
 میلیون تومان 120 هزینه تقریبی 

اداره مراکز تخلیه امن و اسکان صدور دستور تخلیه یا ي در زمینه نحوه ددر حال حاضر ضوابط و دستورالعملهاي استاندار وضعیت موجود 
  .ال بازماندگان سوانح در پیگیري نیازهاي خود با مشکالت زیادي مواجه هستنداضطراري وجود ندارد و از اینرو معمو

 ماه 12 طول دوره 
ساعت  3، طی مان عاديکه عبارتند از ز از هم تفکیک کردزمانی در سه مقطع  توان میرا  اسکان اضطراريعملکرد مراکز  توجیه فنی

مراکز، عملیات هریک این عالوه بر تفکیک زمانی عملکرد . عد از زلزلهب ساعت 72ساعت اولیه تا  3پس از زلزله، اولیه پس از 
ریزي اسکان اضطراري و تخلیه  ترتیب در برنامه بدین. شودطراحی باید اندهی حادثه ماز مقاطع زمانی بر اساس سامانه فر

 .اندیشی شود بایست براي هر یک از موارد فوق چاره امن می
   و سازمانهاي فعال در زمینه تخلیه امن و اسکان اضطراريتجارب کشورها  -  ورودي پروژه

 قوانین و ضوابط موجود در بخشهاي مرتبط - 
هاي زمانی مختلف قبل تا بعد از رخداد زلزله در بخش تخلیه امن و اسکان  مرتبط با اقدامات الزم در بازهدستورالعملهاي  خروجی  پروژه

  اضطراري 
  فرایند تخلیه امن و اسکان اضطراريورهاي مختلف در زمینه بهبود تجارب کشمطالعه  -  اجزاء پروژه

تعیین ، ریزيآوري اطالعات و برنامهجمع( در زمان عادياسکان اضطراري عملکرد مراکز هاي مربوط به  شناخت مولفه - 
  ...)و نیروهانحوه پشتیبانی اداري ، تعیین تجهیزات ضروريیتها، مسئول

امین تپذیرش، ، مراکزنحوه بازگشایی شامل ( ساعت اولیه پس از حادثه 3در ن اضطراري اسکاعملکرد مراکز تبیین  - 
 ...)و ریزيي اطالعات و برنامه، جمع آورمورد نیازاقالم  نحوه تامین، نحوه استقرار، امنیت

براي  ریزينامهر، بآوري اطالعات جمعشامل ( ساعت 72زلزله تا ساعت اولیه پس از  3از عملکرد مراکز تخلیه تبیین  - 
 ...)، و توان به خود افراد واگذار کردتعیین کارها و فعالیتهایی که میاکز دیگر یا به مراکز اسکان موقت، انتقال افراد به مر

 ي الزم براي هریک از موارد فوق و ابالغ آن به نهادهاي مرتبطاتهیه دستورالعمله - 
 ، شهرداریهال احمر جمهوري اسالمی ایرانهالسازمان مدیریت بحران کشور،  نظارت و ارزیابی
ایجاد زیرساختهاي الزم براي اسکان اضطراري و تخلیه امن و اجراي مدون برنامه ها با تامین اعتبارات لزم، از ملزومات  استمرار پروژه

  .استمرار برنامه محسوب می گردند
ماه  سه  زمان/ اجزا  طرح  بندي جدول زمان

  اول
ماه  سه
  دوم

ماه  سه
  سوم

ماه  سه
  چهارم

فرایند تخلیه امن و تجارب کشورهاي مختلف در زمینه بهبود مطالعه 
  اسکان اضطراري

        

در زمان اسکان اضطراري عملکرد مراکز هاي مربوط به  شناخت مولفه
  عادي

        

          ساعت اولیه پس از حادثه 3در اسکان اضطراري عملکرد مراکز تبیین 
          ساعت 72زلزله تا ساعت اولیه پس از  3از تخلیه  عملکرد مراکزتبیین 

ي الزم براي هریک از موارد فوق و ابالغ آن به اتهیه دستورالعمله
  نهادهاي مرتبط
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 هاي شناسایی و تخلیه امن تدوین معیارهاي انتخاب فضاهاي اسکان اضطراري و تهیه نقشه): 30- 4(نمودار 

  امن اي انتخاب فضاهاي اسکان اضطراري و تخلیهشناخت معیارهاي الزم بر -  اهداف
  بینی مسیرهاي تخلیه امن پیشنحوه  - 
  هاي تخلیه و اسکان اضطراري سازي مایحتاج ضروري در محل ذخیرهبرنامه  - 

 موسسه آموزش عالی هالل ایران، شرکتهاي مشاور ذیصالحمراکز تحقیقاتی،  نهاد اجرایی
 راي تدوین معیارهاب میلیون تومان 120 هزینه تقریبی 

در حال حاضر بجز برخی محالت شهر تهران، اقدام خاصی در خصوص شناسایی فضاهاي مناسب براي تخلیه امن و اسکان  وضعیت موجود 
اي تهیه  ي تخلیه امن در سطوح محلی تا منطقهها نقشه ت با تدوین معیارهاي مناسب،اضطراري انجام نشده است و الزم اس

 .وندان قرار گیردو در اختیار شهر
سال براي تهیه نقشه و توزیع و  3، اضطراري ناسایی فضاهاي تخلیه امن و اسکانسال براي تدوین معیارهاي الزم براي ش 1 طول دوره 

 سازي سال براي تجهیز و آماده 5، )برحسب ابعاد منطقه مورد مطالعه(آموزش 
خانمان شده و نیاز به  دهد که در اثر وقوع زلزله تعداد زیادي از مردم بی شان میهاي گذشته ن برآورد سوابق موجود از زلزله توجیه فنی

است زیرا فضاهاي باز قابل استفاده بدین مهمتر این مسئله به ویژه در مناطق شهري . اسکان اضطراري خواهند داشت
و تجهیز این محلها با وسایل و هاي تخلیه امن، تعیین مسیرهاي تخلیه  بنابراین، پیش بینی محل. منظور محدود هستند

 .مایحتاج ضروري وهمچنین نگهداري از این تجهیزات از ضروریات مدیریت واکنش اضطراري است
  و اسکان اضطراري هاي تخلیه تجارب جهانی از نحوه تهیه نقشه -  ورودي پروژه

 استانداردهاي موجود در زمینه اسکان اضطراري  - 
  هاي تخلیه  هاي الزم براي تهیه و توزیع نقشهضوابط و معیار -  خروجی  پروژه

  راهنماهاي آموزش تخلیه و اسکان اضطراري به مردم - 
  هاي تخلیه امن و اسکان موقت بررسی استانداردها و تجارب جهانی از نحوه تهیه نقشه -  اجزاء پروژه

  تهیه طرح تخلیه اضطراري و کتابچه راهنما - 
 ها و مسیرهاي تخلیه امن و اسکان اضطراري حلشناسایی و تعیین متهیه راهنماي  - 
  ه و توزیع آن در بین مردم و ارائه آموزشهاي محلیتهیه نقشتدوین برنامه  - 
 اي با امکانات الزم و ضروري هاي تخلیه امن منطقه تجهیز محلتدوین برنامه  - 

 ، شهرداریهاالمللی ، صدا و سیما، سازمانهاي بینهالل احمر جمهوري اسالمی ایرانسازمان مدیریت بحران کشور،  نظارت و ارزیابی
صدا و سیما باشد که این امر توسط سازمان مدیریت بحران با همکاري  رسانی عمومی می نکته مهم در استمرار پروژه اطالع استمرار پروژه

 .تواند انجام شود می
ماه  سه  زمان/ اجزا  طرح  بندي جدول زمان

  اول
ماه  سه
  دوم

ماه  سه
  سوم

ماه  هس
  چهارم

هاي تخلیه امن  بررسی استانداردها و تجارب جهانی از نحوه تهیه نقشه
  و اسکان موقت

        

          تهیه طرح تخلیه اضطراري و کتابچه راهنما
ها و مسیرهاي تخلیه امن و  شناسایی و تعیین محلتهیه راهنماي 
  اسکان اضطراري

        

بین مردم و ارائه آموزشهاي  ه و توزیع آن درتهیه نقشتدوین برنامه 
  محلی

        

اي با امکانات الزم و  هاي تخلیه امن منطقه تجهیز محلتدوین برنامه 
  ضروري
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 رسانی تدوین معیارهاي اطالع): 31- 4(نمودار 

هاي  ر برنامهبهبود فرایند تخلیه امن و اسکان اضطراري با آشنا نمودن مردم با این موضوع و تشویق آنها به مشارکت د اهداف
  مرتبط با این مقوله با توجه به ساختارهاي فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي جوامع محلی

 ها تحقیقاتی، شرکتهاي مشاور ذیصالح، سازمانهاي غیردولتی، رسانه مراکز نهاد اجرایی
 و اجرا در منطقه پایلوت رسانی براي تدوین برنامه اطالع میلیون تومان 90 هزینه تقریبی 

توان  هاي مرتبط با مدیریت بحران در سراسر کشور ناچیز است و در نتیجه می در حال حاضر میزان مشارکت مردم در برنامه ضعیت موجود و
انتظار داشت که بدون انجام اقدامات الزم، طرحهاي اسکان اضطراري و تخلیه امن با اقبال چندانی از سوي مردم مواجه 

  .نشوند
 ماه 9 طول دوره 

ي شناسایی محلی ها مردم در تهیه نقشه آمیز طرحهاي تخلیه امن و اسکان اضطراري مستلزم مشارکت فعال اجراي موفقیت یه فنیتوج
هایی تدوین شود تا از کانالهاي مناسب اطالعات الزم در اختیار مردم  در این رابطه الزم است برنامه. باشد و تخلیه امن می

 .ها نماید شارکت در این برنامهقرار گیرد و آنها را ترغیب به م
   اطالعات مرتبط با کانالهاي ارتباطی با مردم در سطح محلی -  ورودي پروژه

 تجارب موفق داخلی و خارجی - 
  فراهم نمودن امکان مشارکت مردم در فرایند تخلیه امن و اسکان اضطراري خروجی  پروژه
  ي جمعیتی، فرهنگی و اقتصاديهاهاي هدف براساس ویژگیتعیین گروه -  اجزاء پروژه

  در زمینه تخلیه اضطراري رسانیانتخاب افراد، سازمانها و نهادهاي مهم تاثیرگذار بر مردم بعنوان کانال اطالعو شناسایی  - 
  عمل کنندند به عنوان مکان مناسب مبادله اطالعات نانتخاب اجتماعات محلی که بتوا شناسایی و - 
  لیصادي محهاي فرهنگی، اجتماعی و اقترسانی با توجه به ویژگیارآمد اطالعک مناسب و روشهايشناسایی  - 
  مورد نیاز ) رسانیاطالعهاي آموزشی و بستهیا ( هاهیه و توزیع دستورالعملها و راهنمات - 
  سانیرهاي اطالعشاز رواستفاده با هاي آموزشی، یادگیري و انتقال اطالعات براي اهالی محالت راهم آوردن فرصتف - 
 برآورد نتایج و اصالح برنامه براي اجرا در سایر مناطق - 

 هالل احمر جمهوري اسالمی ایران، سازمان صدا و سیما، وزارت آموزش و پرورشسازمان مدیریت بحران کشور،  نظارت و ارزیابی
  .باشد ها می هر محل در اجراي برنامهتعامل مناسب با مردم و توجه به شرایط بومی استمرار پروژه منوط به ایجاد  استمرار پروژه
  سومماه  سه  دومماه  سه  ماه اولسه   زمان/ اجزا  طرح  بندي جدول زمان

هاي جمعیتی، فرهنگی و هاي هدف براساس ویژگیتعیین گروه
  اقتصادي

      

انتخاب افراد، سازمانها و نهادهاي مهم تاثیرگذار بر مردم و شناسایی 
  در زمینه تخلیه اضطراري یرسانبعنوان کانال اطالع

      

د به عنوان مکان مناسب نانتخاب اجتماعات محلی که بتوان شناسایی و
  عمل کنندمبادله اطالعات 

      

هاي رسانی با توجه به ویژگیکارآمد اطالع مناسب و روشهايشناسایی 
  لیصادي محفرهنگی، اجتماعی و اقت

      

- اطالعهاي آموزشی و بستهیا ( هاهیه و توزیع دستورالعملها و راهنمات
  مورد نیاز) رسانی

      

هاي آموزشی، یادگیري و انتقال اطالعات براي راهم آوردن فرصتف
  رسانیهاي اطالعشاز رواستفاده با اهالی محالت 

      

        برآورد نتایج و اصالح برنامه براي اجرا در سایر مناطق
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  اثرات زلزله و اقدامات مورد نیاز در واکنش اضطراريتدوین سناریوي زلزله جهت پیش بینی  -6- 3- 4
مهمترین هدف اقدامات واکنش اضطراري تامین سالمت جانی و حفظ اموال شهروندان در معرض آسیب 

براي تحقّق این مهم، در وهله اول باید وضعیت محتمل ناشی . ریزي در ابعاد مختلف دارد باشد که نیاز به برنامه می
بینی کرد که این کار با تهیه سناریوي زلزله  خسارات بالقوه ناشی از آن را در سطوح مختلف پیش از وقوع زلزله و

  .پذیري مستحدثات ممکن خواهد بود خیزي مناطق مختلف و میزان آسیب مبتنی بر وضعیت لرزه
در سطوح  ترتیب یکی از اهداف تهیه سناریوي زلزله، کمک به تدوین برنامه مربوط به واکنش اضطراري بدین
باشد که ستادهاي مدیریت بحران استانی و شهري، متولّی آن  می) بخصوص شهرها(و محلی ) استانی(اي  منطقه

بعبارت . دهند ها را پوشش  ها و واکنش بایست طیف وسیعی از آسیب از این رو، این سناریوها می. شوند محسوب می
  . پردازد ها می هاي ممکن در برابر آن ت و واکنشها، خسارا پذیري دیگر هر سناریو، به توصیف کیفی خطر

توان به آشکار شدن نقاط  البته استفاده از سناریوي زلزله محاسن عمده دیگري نیز دارد که از آن جمله می
بعنوان نمونه در یک سناریوي زلزله، آسیبهاي . افزاري اشاره نمود افزاري و چه در بعد نرم ضعف چه در بعد سخت

تواند براي  هاي دقیقی دارد که می ب الزم است برآورد شوند، اینکار نیاز به انجام مطالعات و ارزیابیخطوط لوله آ
  .پذیر قابل بهره برداري باشد مسئوالن امر جهت بهسازي وضعیت این نقاط آسیب

هد در بخشهاي زیر تجارب موفق برخی کشورهاي جهان در تدوین سناریوي زلزله مورد بررسی قرار داده خوا
هاي الزم براي بهبود وضعیت کنونی در این رابطه  شد و با مقایسه آن با وضعیت کنونی کشور، راهبردها و برنامه

  .شود ارائه می
  

  مروري بر تجارب جهانی در زمینه تدوین سناریوي بحران - 1- 6- 3- 4
توسعه یافته و یا در سناریوي زلزله براي برآورد نیازهاي زمان بحران در چند سال اخیر در برخی کشورهاي 
  .شود حال توسعه مورد استفاده قرار داده شده است که در این بخش مروري بر این موارد ارائه می

یکی از کاملترین سناریوهاي زلزله، در ایالت کالیفرنیا توسط وزارت کشور آمریکا با : تجارب کشور آمریکا - الف
در این سناریو . شناسی این کشور تهیه شده است ن زمینهمکاري متخصصین و سازمانهاي مختلف از جمله سازما

هاي مختلف اقتصادي و اجتماعی  مسائل مختلف مرتبط با زلزله احتمالی در این ایالت بررسی شده است و جنبه
اجزاي اصلی این سناریو را نشان ) 73- 4(شکل  .(Jones, 2008)چنین رویدادي مورد بررسی قرار گرفته است 

  .دهد می
  

  
  هاي اصلی سناریوي زلزله کالیفرنیا مولفه): 73- 4( شکل
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شناختی ناشی از آن در این  شود در این سناریو، در ابتدا خطر زلزله و مخاطرات زمین همانطور که مالحظه می
ایالت مورد بررسی قرار گرفته است و سپس اثرات زلزله محتمل بر ساختمانها، زیرساختها و شریانهاي حیاتی 

سپس براساس میزان خسارات، وضعیت واکنش . ست و میزان خسارات ناشی از آن برآورد شده استبررسی شده ا
. اضطراري در این منطقه مدلسازي شده و براساس آن وضعیت تلفات و مصدومین زلزله احتمالی برآورد شده است

ی قرار گرفته است و در نهایت همچنین در این سناریو اثرات اقتصادي ناشی از وقفه فعالیتهاي این ایالت مورد بررس
  .نیز راهکارهایی براي کاهش اثرات چنین رویدادي پیشنهاد شده است

رسانی، مخابرات،  شامل اطالع(در بخش واکنش اضطراري، سناریوي این زلزله برحسب موضوعات مختلف 
تدفین، مراکز  جستجو و نجات، اسکان اضطراري، تامین آب و غذا، کمکهاي ارسالی، خدمات پزشکی، مدیریت

مدیریت بحران، اطفاي حریق، مسائل حقوقی و قانونی، امنیت و کنترل، ترافیک، خدمات اضطراري، بازسازي راهها، 
بندي  ساعت و یک هفته دسته 72ساعت،  24ساعت،  2دقیقه،  30دقیقه،  5تا  2در فواصل زمانی ) و آواربرداري
  :باشد هیه شده به شکل زیر میمنظور ت اي از جداولی که بدین نمونه. شده است

  
  سناریوي واکنش اضطراري در بخش جستجو و نجات در مدل تهیه شده در کالیفرنیا): 28- 4(جدول 

  
در . تقریبا سناریوي زلزله در کشور ژاپن براي اغلب شهرهاي این کشور تهیه شده است :تجارب کشور ژاپن - ب

هاي مختلف برآورد شده و  خیزي، احتمال وقوع زلزله لرزه شناختی و وضعیت این سناریوها، براساس مدل زمین
روز برآورد شده است و اقدامات  پذیري و توزیع جمعیت در ساعات مختلف شبانه اثرات آن با توجه به میزان آسیب

البته در برخی از فرمانداریهاي کشور ژاپن نظیر توکیو، هیوگو . واکنش اضطراري نیز برمبناي آن تنظیم شده است
(Hyogo)  و شیزواوکا(Shizuoka)  طراحی سناریوي واکنش اضطراري بصورت بسیار دقیق و براساس دقایق پس از

در . شوند هاي مختلف تهیه شده است و اقدامات واکنش اضطراري نیز بر این اساس تنظیم می وقوع زلزله در حوزه
ریزي شده بین ند و در مانورهاي برنامها بینی شده این سناریوها اتفاقات مختلف ناشی از وقوع زلزله پیش

هاي ضروري در صحنه رویداد  بدین منظور، کلیه اتفاقات احتمالی و فعالیت .گردند دستگاههاي مسئول تمرین می
ها  بعالوه نحوه تامین منابع مورد نیاز براي پشتیبانی فعالیت. گیرند زلزله سناریو تعیین شده و مورد بحث قرار می
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مهمترین موضوعاتی که در این سناریوها مورد . شوند ران نیز در تدوین سناریو مورد بررسی واقع میپس از وقوع بح
طالعات حادثه، مسائل ترافیکی، جستجو و نجات قربانیان، مسائل امداد و تریاژ، گیرند عبارتند از ا توجه قرار می

هاي حیاتی، نحوه  انیان، مسائل مرتبط با شریان، سرپناه موقت قرب)مثل سونامی(هاي دریایی  اتفاقات ناشی از پدیده
لغزش و مخاطرات  ها، آسیبهاي ناشی از زمین ساماندهی داوطلبان امداد و نجات، برآورد خسارات سازه

  . شناختی، آواربرداري و روان درمانی قربانیان حادثه زمین
هاي خطر در  گرفته است، تهیه نقشهیکی از اقداماتی که توسط دولت ژاپن با استفاده از سناریو زلزله صورت 

شود تا جزئیات  ها معموال توسط دولتهاي محلی انجام می تولید این نقشه. باشد اي می مقیاسهاي محلی تا منطقه
باشد که توسط مراکز  اي می هاي ملی وضعیت خطر لرزه ها، نقشه از جمله این نقشه. الزم به شهروندان ارائه گردد

شروع و در سال  1999اي در سال  هاي ملی خطر لرزه در کشور ژاپن تهیه نقشه. شوند یتحقیقات زلزله تهیه م
) سناریو(ها، می توان به نقشه هاي شناسایی جنبش زمین با روشهاي تعیینی  از جمله این نقشه. پایان یافت 2005

تواند داشته  در شهرها می سناریوي مختلف که تأثیرات مهمی 13هاي تعیینی براي  نقشه. و احتماالتی اشاره نمود
گردد که آیا محل  ها دو موضوع مهم براي شهروندان آشکار می با مشاهده این نقشه. باشد تهیه و منتشر شده است
  . باشد و اگر چنین است چه کاري باید صورت بپذیرد سکونت آنها در منطقه خطر می

باشند و جلب نظر شهروندان از این طریق  هاي ملی خطر زلزله داراي مقیاس بسیار کوچکی می البته نقشه
هزار نفر، پروژه تهیه نقشه  500میلیون و  3بدین منظور براي شهر یوکوهاما سیتی با جمعیت . سخت خواهد بود

هزار گمانه، ایجاد  15در این پروژه با گردآوري و ثبت اطالعات بیش از . پیشرفته جنبش زمین آغاز گردید
متري  50ید مدل نیمرخ خاك و همچنین تهیه نقشه جنبش زمین با میکرومش متري براي تول 50میکرومش 
 ). 74- 4 شکل(میسر شد 

  
  نقشه خطرپذیري سه بعدي از شهر یوکوهاما، ژاپن ): 74- 4(شکل 
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ها در معرض دید عموم  این نقشه. باشد نیز می WEB-GISپروژه یوکوهاما شامل نقشه خطر و ریسک تحت 
نماید تا در هنگام وقوع زلزله، زمینه آمادگی  پرخطر و تاسیسات ایمن را در نقشه مشخص میگیرند و نقاط  قرار می

همچنین به منظور ارتقاي کارایی و ارتباط بهینه با شهروندان، اخیرا سعی شده است که این . وجود داشته باشد
العات یا جزئیات ارتفاعی شهر که از این کار با وارد نمودن اط. بعدي تهیه و ارائه گردند هایی بصورت سه چنین نقشه

هاي  شود و نسبت به نقشه گردد انجام می ساختمانها تهیه می GISهاي لیزري و یا بانکهاي اطالعاتی  برداري نیمرخ
  . دوبعدي اثربخشی بهتري دارد

  
ور مدیریت دانشگاه بوغازیچی در استانبول ترکیه، مرکزي را بمنظ 2001در ژانویه سال : تجارب کشور ترکیه - ج

این مرکز عالوه بر مطالعات آکادمیک در زمینه مدیریت خطرپذیري و بحران، به . تأسیس نمود (CENDIM)حوادث 
هاي کاهش  المللی در راستاي افزایش میزان درك و آگاهی و نیز بهبود برنامه سازي فعالیتهاي ملی و بین هماهنگ

یکی از اقداماتی که توسط این مرکز انجام شده است، تهیه . پردازد اثرات در رابطه با سوانح در ترکیه نیز می
در این سناریو براساس مدل گسلهاي موجود . باشدمی 2002در سال سناریوي زلزله در رابطه با کالنشهر استانبول 

 در منطقه، توزیع شدت زلزله احتمالی در گریدهاي مختلف تعیین شده و براساس آن میزان آسیبهاي ناشی از وقوع
تهیه هاي  اي از نقشه نمونه. زلزله و همچنین تلفات و مصدومین و آورگان احتمالی ناشی از آن برآورد شده است

البته در این مطالعه مسائل مرتبط با واکنش . نشان داده شده است) 75- 4(شده توسط این مرکز در شکل 
  .(Bogazichi, 2002)اضطراري بصورت زمانی پیاده نشده است 

  

  
  توزیع مصدومان بستري در سناریوي زلزله استانبول): 75- 4(شکل 
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  مروري بر تجارب داخلی - 2- 6- 3- 4
استفاده از سناریوي زلزله و مسائل همه جانبه ناشی از آن در مدیریت واکنش اضطراري تاکنون چندان در 

نظیر مانورهاي (ها  هالبته سناریوهاي تک بعدي مدیریت واکنش اضطراري در برخی حوز. ایران مرسوم نبوده است
به کرات تدوین و اجرایی شده است، لیکن با توجه به اینکه در شرایط واقعی مسائل مختلف ) امداد و نجات

جانبه انجام شود تا امکان  بایست در کنار هم دیده شوند، لذا الزم است که تدوین سناریو بصورت همه می
توان اقدامات انجام شده در راستاي استفاده از سناریوي  کل می در. سازي وضعیت بعد از وقوع زلزله مهیا شود شبیه

  :بندي نمود زلزله براي بهبود وضعیت مدیریت بحران در کشور را به شکل زیر دسته
سازمان مدیریت بحران شهر تهران با : اقدامات سازمان پیشگیري و مدیریت بحران شهر تهران - 

، اولین سناریوي زلزله را در ابعاد شناخت اثرات )ایکاج(المللی ژاپن  مشارکت آژانس همکاریهاي بین
در سناریوي زلزله احتمالی، . زلزله احتمالی و اتفاقات ناشی از آن بعد از رخداد زلزله تهیه نموده است

سه مدل مرتبط با جنبش گسلهاي شمال تهران، ري و مشا مورد مطالعه قرار داده شده است و اثرات 
در این مطالعه . بندي خطر زلزله بررسی شده است هاي ریزپهنه فاده از نقشهآن روي مستحدثات با است

دیده و همچنین تعداد تلفات و  همچنین تعداد و وضعیت ساختمانها و شریانهاي حیاتی آسیب
این سازمان . خسارت ناشی از زلزله احتمالی ناشی از جنبش هر یک از گسلهاي فوق برآورد شده است

اي با مشخصات زلزله ناشی از جنبش  نش اضطراري را در صورت وقوع زلزلههمچنین سناریوي واک
گسل مشا بصورت اتفاقات زمانی متعاقب آن تهیه کرده است و از آن براي تدوین طرح جامع مدیریت 

 .بحران شهر تهران استفاده نموده است
اقدام به انجام طرحی  UNDPاین معاونت با همکاري : ریزي و توسعه راهبردي اقدامات معاونت برنامه - 

تحت عنوان مدیریت بحران در سطح محلی نموده است که توضیحات آن در گزارش فعالیت سوم این 
هاي احتمالی در شهرهاي گرگان و کرمان،  در بخشی از این پروژه براي زلزله. پروژه ارائه شد

  .سناریوهایی در دست تدوین می باشد که البته هنوز کامل و ارائه نشده است
  
  مقایسه وضعیت فعلی ایران با سایر کشورها در موضوع سناریوي زلزله - 3- 6- 3- 4

  : ، مقایسه موضوعات مورد اشاره در قسمتهاي فوق ارائه شده است)29- 4(در جدول 
  

  بررسی تطبیقی نظام مدیریت بحران ایران با نظامهاي مشابه برخی کشورها): 29- 4(جدول 

  )کالیفرنیا(مریکا آ  ترکیه  ژاپن  ایران  ویژگی  ردیف
  دارد  براي برخی شهرها  دارد  براي برخی شهرها  سناریوي زلزله  1
 دارد  -   دارد تنها براي تهران  سناریوي واکنش اضطراري  2

ریزي مدیریت بحران  برنامه  3
  بلی  خیر  بلی  خیر  مبتنی براساس سناریو

استفاده از سناریو براي   4
  بلی  خیر  بلی  خیر  کاهش ریسک
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  :توان نکات زیر را مورد توجه قرار داد می) 29- 4(موضوعات مورد اشاره در جدول  با مقایسه
تهیه سناریوي زلزله بعنوان یک ابزار مهم در مدیریت بحران و کاهش ریسک در سالهاي اخیر در اغلب  - 

البته در کشورهاي در حال توسعه نظیر ایران . کشورهاي توسعه یافته مورد توجه قرار داده شده است
رسد با تهیه سناریوي زلزله  به نظر می. نها براي معدودي از شهرها چنین سناریوهایی تهیه شده استت

تواند فراهم  براي شهرها و استانهاي کشور امکان کاهش ریسک و بهبود مدیریت واکنش اضطراري می
  .شود

ر واقع با تهیه د. کاهش ریسک بر مبناي سناریوي زلزله اثربخشی بهتري نسبت به سایر روشها دارد - 
شود  ریزي کاهش ریسک فراهم می هاي مختلف براي برنامه بندي الزم در حوزه سناریوي زلزله، اولویت

 .تواند در مدیریت منابع مالی و پرسنلی براي انجام اقدامات کاهش ریسک موثر باشد که می
لکه الزم است که عالوه بر اینکه تهیه سناریوي زلزله براي شهرهاي مختلف کشور ضروري است، ب - 

 . اتفاقات ناشی از رخداد زلزله نیز در سناریوهاي مختلف تعیین و براي نهادهاي مرتبط مشخص گردند
  
  استراتژیهاي مرتبط با سناریوي زلزله براساس تجارب جهانی - 4- 6- 3- 4

ل تهیه سناریوي زلزله براساس خطر زلزله و مخاطرات مرتبط با آن و توجه به ساخت و ساز و مسائ - 
 اي؛ اجتماعی در سطوح محلی تا منطقه

 هاي مختلف مدیریت واکنش اضطراري در تدوین سناریو؛ لزوم توجه به مولفه - 
نظیر شرکتهاي متولی شریانهاي (لزوم مشارکت کلیه نهادهاي مرتبط با واکنش اضطراري در تهیه سناریو  - 

و ارائه نتایج مدلسازیها به سازمانهاي ) حیاتی و دیگر نهادهاي دولتی، عمومی و غیردولتی مرتبط با موضوع
 ذیربط؛

هاي سناریوها به نحوي که قابلیت استفاده براي کاهش ریسک و بهبود مدیریت  تعیین دقیق اجزا و مولفه - 
  .بحران را داشته باشند

  
  ریزي براي تدوین سناریوي زلزله  برنامه -5- 6- 3- 4
بینی اتفاقات ناشی از وقوع یک زلزله به  براي پیش :ايتعیین زلزله سناریو در سطوح محلی تا منطقه - الف

ریزي اقدامات واکنش اضطراري همانطور که در قسمتهاي فوق اشاره شد، در برخی کشورها نظیر ژاپن  منظور برنامه
شود تا در صورت وقوع چنین رویدادي  معموال بزرگترین زلزله ناشی از گسلهاي موجود در منطقه در نظر گرفته می

البته معموال خسارات ناشی از . ن و مردم غافلگیر نشوند و آمادگی نسبی براي پاسخ به آن را داشته باشندمسئوال
از این . هاي کوچکتر ممکن است رخ دهد چنین مدلی، بسیار بیشتر از اتفاقاتی است که در شرایط واقعی و در زلزله

اقعی نباشند، ولی براي ارتقاي آمادگی الزم است رو، برخی توصیفات مندرج در سناریو ممکن است بیانگر شرایط و
  . مورد توجه قرار گیرند
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با تعیین زلزله سناریو و تعیین نحوه توزیع شدت زلزله در سطح زمین در قسمتهاي مختلف شهر یا استان، 
ول بدین منظور اطالعاتی نظیر موارد مندرج در جد. الزم است اثرات این زلزله بر روي مستحدثات مشخص گردد

  . بایست تکمیل گردد می) 30- 4(
  

  اثرات زلزله سناریو در شهر مورد بررسی): 30- 4(جدول 

  میزان  واحد  موضوع
    باب  اند  هاي مسکونی که شدیداً خسارت دیده و تخریب شده ساختمان

    هکتار  است  مساحت مناطقی که شدیداً خسارت دیده و یا تخریب شده
    تن 1000  شده دیده و تخریب سارتهاي خ حجم آوار ناشی از ساختمان
    تن 1000  شده در راهها  دیده و تخریب هاي خسارت حجم آوار ناشی از ساختمان

    نفر  تعداد تلفات و مصدومان 
    نفر  خانمان تعداد افراد بی

    نقطه  شکستگی در اجزاي شبکه آب
    نقطه  شکستگی در اجزاي شبکه گاز

    متر  هاي برق قطع کابل
    متر  تلفنقطع خطوط 

  
بندي و همچنین استفاده از توابع شکنندگی و مرگ و میر قابل  اطالعات فوق از طریق مطالعات ریزپهنه

بندي و  هاي ریزپهنه هاي اصلی تدوین سناریوي واکنش اضطراري تهیه نقشه لذا یکی از پایه. استخراج خواهند بود
  .اجزاي این برنامه به اختصار معرفی شده است) 32- 4(در نمودار  .شناخت توزیع خسارات و تلفات خواهد بود

  
پس از مشخص : با اثرات آن مواجههو انجام مانورهاي آمادگی براي  تهیه سناریوي واکنش اضطراري - ب

. شدن خسارات و تلفات ناشی از وقوع زلزله، الزم است اثرات زلزله در عملیات واکنش اضطراري نیز بررسی شود
بایست در تدوین سناریوي زلزله مورد توجه قرار گیرند عبارتند از  اضطراري که می مهمترین ارکان واکنش

رسانی و درمان اضطراري، تخلیه و اسکان اضطراري، ترافیک و  فرماندهی واکنش اضطراري، جستجو و نجات، امداد
ز برحسب مورد هاي مرتبط با واکنش اضطراري نی البته سایر مولفه. هاي حیاتی حمل و نقل و وضعیت شریان

در هر بخش الزم است تا با توجه به وضعیت موجود، اتفاقات احتمالی . توانند به این فهرست اضافه شوند می
بایست در اختیار سازمانهاي ذیربط قرار گیرد  چنین جدولی می. بینی شود و در جدول مربوطه منعکس گردد پیش

ه خود در مباحث کاهش ریسک و مدیریت بحران اقدام هاي مرتبط با حوز تا نسبت به رفع مشکالت و نارسایی
 :باشد اي از چنین جدولی به شرح زیر می نمونه. نمایند
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  نمونه اي از سناریوي واکنش اضطراري): 31-4(جدول 
س از رویداد

 بالفاصله پ

سناریوي بحران 
وضعیت بحرانی (

زلزله - 
تخریب تعداد بسیار زیادي از ساختمان - 
برآورد می - 
شریان - 
شکستگی لوله - 
بخشهایی از شهر در خاموشی ناشی از قطع برق به سر می - 
لوله - 
فقط سیستم مخابرات ماهواره - 
آتش سوزي در برخی مناطق ایجاد شده است - 

  .ادها و مراکز مدیریت بحران تخریب شده و قابل استفاده نیستندبرخی ساختمانهاي  ست -   ها واکنش
  .توانند در دفاتر کار خود حاضر شوند از کارکنان و پرسنل متولی مدیریت بحران می 30%شود که فقط  برآورد می - 

جستجو، امداد
 

رسانی و درمان
  

سناریوي بحران 
وضعیت بحرانی (

  )موجود

  . اند ونی تخریب شدههاي مسک حدود نیمی از ساختمان - 
  .اند برآورد می شود که هزاران تن در دم جان سپرده - 
  . اند شده حبس، و یا به شدت مصدوم شده هاي تخریب برآورد می شود که حدود دهها هزار تن  در داخل ساختمان  - 
یا وسایط نقلیه رها شده مسدود ها رخ داده است و سطح اغلب راهها با آوار و  ها و بزرگراه تصادفات متعددي در مسیر راه - 

  . گردیده است
  .  اند ها و مراکز درمانی به شدت آسیب دیده تقریباً نیمی از بیمارستان - 

  ها واکنش

اند، تالش  برند؛ ولی در عین حال براي نجات افرادي که در زیر آوار مدفون شده مردم در بهت و وحشت به سر می - 
  . کنند می

آید؛ چرا که دسترسی به  اي، کاري از مردم بر نمی هاي بیرون شهري وتصادفات جاده له در جادهدر مورد اثرات زلز - 
  . اورژانس براي اعزام آمبوالنس مقدور نیست

درمانی و قطع جریان برق، و نیز کثرت بیماران - هاي مراکز بهداشتی با توجه به تخریب کلی یا نسبی ساختمان - 
  .  آوري حکمفرماست سنل مصدوم، وضعیت وحشتشدگان و حتی پر شده، فوت پذیرش

هاي اضطراري بصورت موردي فعال شده است و دستورات اولیه براي انجام  هاي امداد و نجات، شبکه  تلفن در سازمان - 
  .شود اقدامات الزم به واحدهاي ذیربط داده می

تخلیه اضطراري
سناریوي بحران   

وضعیت بحرانی (
  )موجود

  .اند و نیاز به چادر و اسکان اضطراري دارند ب درصد باالیی از ساختمانها، دهها هزار تن بی خانمان شدهبا توجه به تخری - 
  .ساختمانهاي عمومی سالم موجود ظرفیت و برنامه پذیرش افراد بی خانمان را ندارند - 

  .نمایند اي منازل خود را به مقصد فضاهاي باز مجاور تخلیه می عده -   ها واکنش

ترا
ک
فی

  

سناریوي بحران 
وضعیت بحرانی (

  )موجود

  .تعدادي از پلها تخریب شده است - 
  . اند متر، توسط آوار ساختمانی مسدود شده 6تر از   هاي باریک با عرض کم در بخشهایی از شهر، بسیاري از گذرگاه - 
  .اند ها را مسدود کرده و بزرگراه هاي اصلی رو واژگون شده و راه هاي پیاده تعداد زیادي از تابلوهاي تبلیغاتی و پل - 
  . ها وارد نشده است خسارت چندانی به خود جاده  - 

  .اند هاي پلیس و سازمانهاي مسئول ترافیک تخریب شده نیمی از ساختمان -   ها واکنش
  . توانند در محل کار خود حضور یافته و یا انجام وظیفه نمایند تعداد معدودي از پرسنل می - 

شریان
 

هاي
 

حیاتی
سناریوي بحران   

وضعیت بحرانی (
  )موجود

  . هاي حیاتی به طور پراکنده در سراسر شهر قابل مشاهده است هاي وارده به شریان آسیب - 
  . اند هاي آب شهري در بسیاري از نقاط دچار شکستگی شده لوله - 
  . هاي برق در برخی نقاط دچار پارگی شده و خاموشی وسیعی رخ داده است کابل - 
  . هاي گاز شهري در برخی نقاط شکسته شده است و اغلب علمکهاي گاز خانگی از کار افتاده است لوله - 
  . اند هاي تلفن همراه واژگون شده اند و بسیاري از آنتن هاي خطوط تلفن ثابت آسیب دیده اغلب کابل - 
  .است سوزي و گسترش آن جدي به واسطه نشت گاز و عدم دسترسی به آب، خطر وقوع آتش - 

  .اند هاي حیاتی فرو ریخته شریان کننده ساختمانهاي مربوط به نهادهاي تأمین  اغلب -   ها واکنش
  . ها قادر به حضور در دفاتر و انجام وظیفه هستند فقط درصد کمی از پرسنل این نهاد - 
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  ....ادامه ): 31-4(جدول 

2 
تا 

3 
س از رویداد

ساعت پ
  

ستادهاي مدیریت بحران و فرمان
ش 
دهی واکن

اضطراري
  

سناریوي بحران 
وضعیت بحرانی (

  )موجود

  . شود شدگان هزاران نفر برآورد می تعداد کشته - 
  .شود ها هزار نفر برآورد می تعداد مجروحین ده  - 
  . اند آورده ها و مراکز درمانی هجوم  انبوهی از مردم به طرف بیمارستان - 
  . باشد  می کشی تقریباً در سراسر منطقه قطع آب لوله - 
  . نمایند هاي وارده به تأسیسات خود می هاي متولی مدیریت بحران، اقدام به بسیج نیروهاي خود و ارزیابی آسیب هریک از سازمان - 

  ها واکنش

  .ستاد مدیریت بحران تشکیل شده است - 
  .عملیات واکنش اضطراري با استفاده از منابع موجود آغاز شده است - 
  . هاي وارده به دلیل قطع خطوط ارتباطی دشوار است عات آسیبآوري اطال جمع - 
  .هنوز برآورد صحیحی از حجم و گستره آسیبها در دست نیست - 

جستجو، امداد
 

رسانی و درمان
  

سناریوي بحران 
وضعیت بحرانی (

  )موجود

  .نی بسیار دشوار استهاي درما هاي امداد و نجات و ارگان آوري اطالعات توسط سازمان برقراري ارتباط و گرد - 
اي امداد نبود اطالعات موثق از محل زلزله و نبود سیستم برآورد خسارات و تلفات با استفاده از شدت زلزله، باعث سردرگمی مسئوالن در اعزام تیمه - 

  .شده است

  ها واکنش

هاي نظامی آغاز می  احمر و نیرو ول در بحران نظیر هاللهاي مسئ شوند و عملیات جستجو، امداد و نجات توسط سازمان هاي امدادي اعزام می تیم - 
  . شود

آوري  نماید؛ اما در زمینه جمع را فعال می  واکنش اضطراري از پیش تعیین شده  دفتر مرکزي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سیستم - 
  . شود ه میهاي وارده به تجهیزات و پرسنل درمانی، با مشکل مواج اطالعات خسارات و آسیب

اند، پرسنل شیفت شب براي تأمین ایمنی و تخلیه بیماران، به علت کمبود نیروي انسانی و خاموشی  و هنوز فعال  هایی که آسیب ندیده در بیمارستان - 
  .گسترده، با سختی مضاعفی مواجهند

  . غلب اشباع شده و قادر به پذیرش آنها نیستندها ا اما بیمارستان. ها منتقل نمایند کنند مصدومان را به بیمارستان مردم سعی می - 

تخلیه اضطراري
  

سناریوي بحران 
وضعیت بحرانی (

  )موجود

  . برند ها و مراکز درمانی هجوم می تعداد زیادي از مصدومین، به سمت بیمارستان - 
  . اند اطالع خانمان، مصدوم و یا مجروح، از نحوه واکنش و اقدام صحیح بی افراد بی - 
  .گردد گیري از تجهیزات و پرسنل موجود آغاز می دیدگان، با بهره هاي اولیه و درمان اضطراري آسیب ه کمکارائ - 

  ها واکنش

  .عملیات تخلیه توسط کارکنان محلی آغاز شده است - 
  . هاي نظامی آغاز شده است اسکان اضطراري توسط هالل احمر و نیرو - 
  . اند اکن تخلیه اضطراري نمودهاندازي ام نهادهاي مرتبط شروع به راه - 
  . اند اما در چنین شرایطی، انتقال این اطالعات به عموم، بسیار دشوار است هاي تخلیه اضطراري اعالم شده العمل دستور - 

ک
ترافی

  

سناریوي بحران 
وضعیت بحرانی (

  )موجود

  . است ود شده هاي آسیب دیده، تقریباً به طور کلی مسد ساختمان  شبکه حمل و نقل در محل - 
  .تیمهاي امداد و نجات اغلب قادر نیستند خود را به محل حادثه برسانند - 
  .  اند ها را مسدود کرده شده، مسیر هاي متوقف اتومبیل - 
  .  افزایند کنند با وسیله نقلیه شخصی از محل حادثه دور شوند، بر هرج و مرج اوضاع می افرادي که سعی می - 

  ها واکنش
  . زده شوند هاي اورژانس بتوانند وارد منطقه حادثه ها و اتومبیل نمایند؛ تا فقط آمبوالنس اهور و نیروي انتظامی، کنترل ترافیک را آغاز میپلیس ر - 
  . پذیرد به علت کمبود پرسنل و ترس و وحشت غالب مردم، کنترل ترافیک به دشواري صورت می - 
  .  طلبند ش کمک مینیروي انتظامی، براي کنترل ترافیک از ارت - 

شریان
 

هاي حیاتی
  

سناریوي بحران 
وضعیت بحرانی (

  )موجود

  . کشی تقریباً در سراسر شهر قطع شده است جریان آب لوله - 
  . خاموشی ناشی از قطع برق تقریباً نیمی از شهر را فرا گرفته است - 
  . شود پراکنده شنیده میهاي کوچک  در نقاط بسیاري از شبکه گاز شهري، گاز نشت کرده و انفجار - 
  . اي فعال است فقط سیستم مخابرات  ماهواره - 

  ها واکنش

هاي وارده ناشی از زلزله به تأسیسات خود اطالعاتی کسب کنند؛ اما به علت قطع  هاي حیاتی، سعی دارند در مورد آسیب هاي متولی شریان ارگان - 
  . ارتباط تلفنی، این کار عمالً غیر ممکن است

  . ها را براي انجام تعمیرات بسیج نمایند؛ اما تعداد افراد بسیار کم است هاي حیاتی سعی دارند نیرو هاي متولی شریان گانار - 
  . کند آب را به هر طریقی به مراکز درمانی برساند سازمان آب تالش می - 
  . کند برق مراکز درمانی را وصل نماید شرکت برق سعی می - 
  . سوزي جلوگیري شود رودي به شهر قطع شده، تا از آتشجریان گاز در مبدأ و - 
  .   شرکت تلفن سعی دارد خطوط ارتباطی را بازسازي نماید - 
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  ....ادامه ): 31-4(جدول 
س از رویداد

ک روز پ
ی

  
ش 
ستادهاي مدیریت بحران و فرماندهی واکن

اضطراري
  

سناریوي بحران 
وضعیت بحرانی (

  )موجود

  . اند ته شدههزاران نفر از مردم کش - 
  .ها و مراکز درمانی، سردرگمی و سرگردانی حکمفرماست در بیمارستان - 
آیند؛ اما به دلیل عدم آمادگی این اماکن براي پذیرش، اوضاع مرتبی به چشم  مردم در اماکن تخلیه اضطراري گرد هم می - 

  .خورد نمی
  .آورند اراي ارتباط فعال هجوم میاند و مردم به سمت نقاط د هاي مخابراتی از کار افتاده سیستم - 

  ها واکنش

  . نماید وزارت کشور، وضعیت اضطراري اعالم کرده و سطح بحران را تعیین می - 
  . گردد می اي به حالت فعال بر سیستم مخابرات موبایل تا اندازه - 
  .شوند آوري می هاي وارده، به تدریج جمع اطالعات مربوط به آسیب - 
  .اند نقل اضطراري تعیین شده و هاي حمل مسیر - 
  .کمبود پرسنل هنوز وجود دارد - 

جستجو، امداد
 

رسانی و درمان
  

سناریوي بحران 
وضعیت بحرانی (

  )موجود

  . شود ها و مراکز درمانی دیده می مرج زیادي در بیمارستان و هرج - 
  .اند بسیاري از قربانیان با جراحات شدید بدون دریافت خدمات درمانی رها شده - 

  ها واکنش

توانند در دفاتر خود  باشند و فقط تعداد کمی از کارمندان می پنجم پرسنل براي تماس اضطراري در دسترس می تر از یک کم - 
  . حضور یابند

قادر به اند و  نشانی و سایر اماکن مرتبط با امداد و نجات، آسیب دیده هاي آتش ها، ایستگاه اکثر ادارات، مراکز درمانی، بیمارستان - 
  . دهی کامل نیستند سرویس

هاي معین نیز  تعدادي از مسئولین استان. باش به سر برند پرسنل دولتی مسئول جستجو و امداد دستور دارند در وضعیت آماده - 
  .شوند وارد منطقه می

ها بیش از توان منابع  آسیب نیافته در جریان است؛ و این در حالی است که وسعت هاي امدادي سازمان در سراسر منطقه، فعالیت  - 
  .موجود است

  . گیرند دیدگان مجروح قرار می ها و مراکز درمانی  فعال، در معرض هجوم آسیب تعدادي از بیمارستان - 

تخلیه اضطراري
  

سناریوي بحران 
وضعیت بحرانی (

  )موجود

مرج در این مراکز  و ها براي پذیرش، هرج این محلکنند؛ اما به دلیل عدم آمادگی  کم در اماکن تخلیه اضطراري تجمع می مردم کم - 
  .گردد حاکم می

  ها واکنش
  .تامین آب و غذا براي مردم با مشکالتی همراه است - 
  . شود از سازمان هالل احمر و ارتش براي تأمین آب و غذا درخواست کمک می - 
  .مدیریت اماکن اسکان اضطراري با چالشهاي مختلفی روبروست - 

ک
ترافی

  

سناریوي بحران 
وضعیت بحرانی (

  )موجود

  . وضعیت ترافیک چندان بهبود نیافته است - 
  .آورند مردم همچنان براي ورود یا خروج از منطقه هجوم می - 
  . اند هاي شهر توسط اتومبیل و آوار تخریبی مسدود شده ها و گذرگاه اکثر مسیر - 

  ها واکنش

  . شود گیري می ش کنترل ترافیک تصمیمهاي اضطراري و رو در مورد اولویت مسیر - 
  . کند هاي حمل و نقل اضطراري از آوار ساختمانی را آغاز می شهرداري، پاکسازي مسیر - 
  ارتش، پلیس راهور و  - 

  . پردازند نیروي انتظامی، با همکاري یکدیگر به کنترل ترافیک می
  .شود اطالعات وضعیت ترافیک از طریق رسانه ها منتشر می - 

شر
 یان

هاي حیاتی
سناریوي بحران   

وضعیت بحرانی (
  )موجود

  .آب و برق و گاز اغلب بخشها همچنان قطع است - 
  . تنها تلفن موبایل با ظرفیت محدود برقرار است - 

  . شود هاي اضطراري آغاز می کار تعمیر موقت شریان -   ها واکنش
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  ....ادامه ): 31-4(جدول 

2 
تا 

3 
س از رویداد

روز پ
  

س
تادهاي مدیریت بحران و فرماندهی 

ش اضطراري
واکن

سناریوي بحران   
وضعیت بحرانی (

  )موجود

  . یابد روز افزایش می به تعداد تلفات و مصدومین روز - 
  . کند ایجاد میهاي امدادي به این اماکن اختالل  العاده سنگین، در اعزام کمک شوند؛ اما ترافیک فوق اندازي می هاي تخلیه امن به تدریج راه مکان  - 
  .شود هاي اضطراري آغاز می تخلیه آوار ساختمانی از مسیر - 
  .تدفین و تشخیص هویت با مشکل مواجه است - 
  . شوند جریان برق و ارتباطات تلفنی، به کندي ترمیم می  - 

  ها واکنش
  . گیرند گشته و فعالیت را از سر می نیمی از پرسنل به سر کار خود باز - 
  .اند مکی از ستادهاي معین و مناطق مختلف به منطقه اعزام شدهنیروهاي ک - 
  . شود المللی آغاز می هاي بین پذیرش کمک  - 

جستجو، امداد
 

رسانی و درمان
  

سناریوي بحران 
وضعیت بحرانی (

  )موجود

  . توجهی وجود دارد مرج قابل و  ها و مراکز درمانی هرج  در بیمارستان - 
  . شود هاي اولیه احساس می نل بیمارستانی در مراکز کمککمبود فضا، پزشک و پرس  - 
  . دهند بسیاري از افراد در مراکز درمانی جان خود را از دست می - 
  . شود کمبود دارو احساس می - 

  ها واکنش

  .شود که برخی تجهیزات امدادي سالم مانده و قابل استفاده مجدد هستند به تدریج مشخص می - 
المللی، به دلیل محدودیت منابع و درخواست بیش از حد توان منابع موجود ناچار  هاي بین نشانی، سپاه و نهاد نجات هالل احمر، آتشهاي امداد و  تیم - 

  .دار مستقر شوند هاي اولویت اند در فضاهاي از پیش تعیین شده و ساختمان شده
  .ه استعملیات امداد و نجات در اکثر مناطق مسکونی سراسر شهر، اتمام یافت - 
  . شود المللی به تدریج آغاز می هاي داخلی و بین دریافت کمک  - 
  . دیدگان نیست انتقال هوایی مجروحین و مصدومین عمالً آغاز شده ؛ اما پاسخگوي تعداد آسیب - 
انتظار دریافت خدمات درمانی به سر  اند نیز با وجود جراحات شدید، به علت کمبود منابع موجود، در ها نجات داده شده اي که از زیر آوار حتی عده - 
  .برند می

تخلیه اضطراري
  

سناریوي بحران 
وضعیت بحرانی (

  )موجود

  .یابد تعداد آوارگان در اماکن تخلیه اضطراري روز به روز افزایش می - 
  . یابند شوند، در خارج از این اماکن استقرار می افرادي که موفق به ورود نمی - 
  .هاي دسترسی، کمبود آب، غذا و مایحتاج اولیه زندگی وجود دارد سیربه علت مسدود بودن م - 
  . بهداشتی را به وجود آورده است هاي بهداشتی، شرایط غیر فقدان توالت - 
  .  اند دار در حال شیوع ها و امراض واگیر بیماري - 

  ها واکنش

  . کنند هاي تخلیه شروع به کار می مکان - 
  . کن بیشتر هستندهالل احمر در جستجوي اما - 
  . نماید نویسی و آمارگیري از آوارگان را آغاز می هالل احمر، نام - 
  . شوند ها در محل حاضر می هاي مجاور و سایر کشور هاي امداد و نجات از استان تیم - 
  . المللی آغاز شده است پذیرش کمکهاي بین - 

ک
ترافی

  

سناریوي بحران 
وضعیت بحرانی (

  )موجود

  .یابد هاي اضطراري به تدریج بهبود می فیکی مسیرشرایط ترا - 
  . هاي حمل و نقل اضطراري تردد نمایند توانند  در مسیر هاي حمل و نقل مایحتاج اضطراري نسبتاً به سهولت می وسایل نقلیه اضطراري و کامیون  - 
  . ند هاي غیر اضطراري همچنان مسدود سایر مسیر - 

  . هاي اضطراري همچنان ادامه دارد مسیرآوري آوار از  جمع -   ها واکنش
  . دهد دیده به تدریج تأثیر خود را نشان می کنترل ترافیک در منطقه آسیب - 

شریان
 

هاي حیاتی
  

سناریوي بحران 
وضعیت بحرانی (

  )موجود

الب و با همکاري هالل احمر و عملیات آبرسانی در سراسر شهر، توسط شرکت آب و فاض. برد شبکه آبرسانی همچنان در حالت قطعی به سر می - 
  . شود شهرداري آغاز می

  . برد سوم شهر در خاموشی به سر می  شود؛ اما هنوز یک هاي عمده و تأسیسات عمومی با انجام تعمیرات موقت وصل می برق بیمارستان  - 
  . گاز هنوز به طور سراسري وصل نشده است - 
  .تباط اضطراري برقرار شده است؛ اما هنوز شبکه براي عموم فعال نیستهاي مخابراتی براي برقراري ار بخشی از سیستم - 

  ها واکنش

  . شوند آوري می ها به تدریج جمع اطالعات مربوط به خرابی و آسیب  - 
  . اند جهنمایند؛ و این در حالی است که با کمبود پرسنل موا هاي تعمیراتی خود را بررسی می هاي حیاتی، طرح هاي متولی شریان سازمان - 
  .  نماید شده آغاز می سازمان آب، عملیات تأمین آب اضطراري را براي شهروندان تخلیه - 
  . کند شرکت برق، تعمیرات اضطراري را آغاز می  - 
  .کند شرکت گاز، اقدامات ایمنی براي جلوگیري از نشت گاز را شروع می  - 
  .کند میشرکت مخابرات، کار تعمیر خطوط ارتباطی عمومی را آغاز  - 
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  ....ادامه ): 31- 4(جدول 
س از رویداد

ک هفته پ
 ی

شکل کلی خسارات و آسیب - 
وضعیت ترافیک به مرور بهبود می - 

  . پذیرد جدد  بر اساس نیروي انسانی و امکانات موجود صورت میدهی م سازمان -   ها واکنش

جستجو، امداد
 

رسانی و درمان
  

وضعیت (سناریوي بحران 
  )بحرانی موجود

اند؛ اما به دلیل کمبود امکانات، انجام عمل  اکثر مصدومین خدمات درمانی نسبی دریافت داشته  - 
  . ممکن است جراحی غیر

  ها واکنش

  . یابد مان اضطراري به تدریج سازمان میعملیات در - 
شود؛ در حالی که به علت کمبود وقت، بسیاري از این  ها تقریباً متوقف می عملیات جستجو در زیر آوار - 

  . مانند نشده باقی می ها جستجو محل
   . شوند هاي خود در نقاط گوناگون مستقر می المللی، براي ارائه کمک هاي متعدد امداد بین تیم  - 
اي از عملیات درمان، از  و قسمت عمده  تعداد زیادي بیمارستان صحرایی در خارج از شهر برپا شده - 

  .شود ها منتقل می هاي داخل شهر به این بیمارستان بیمارستان
مانده مراکز درمانی یا مراکز موقت انجام  هاي مسري، با توجه به تعداد باقی هاي مهار بیماري فعالیت - 
  . شود می

  .ها انباشته شده است گاه ها در فرود انبوه داروها و وسایل پزشکی اهدایی سایر کشور - 

تخلیه اضطراري
وضعیت (سناریوي بحران   
  )بحرانی موجود

هاي غذایی و دارویی، هرج و مرج در اماکن اسکان اضطراري به مرور  به علت تأمین تدریجی کمک - 
  .یابد کاهش می

  .اند یدگان بدون چادر و سرپناه ماندهد هنوز برخی از حادثه  - 

  . خانمان تقریباً به اتمام رسیده است نویسی آوارگان بی شناسایی و نام -   ها واکنش
  .شود عملیات ساختمانی براي تأمین مسکن موقت آغاز می - 

ک
ترافی

  

وضعیت (سناریوي بحران 
  . یابد شرایط ترافیکی به مرور بهبود می -   )بحرانی موجود

  ها واکنش
  .یابد هاي اضطراري اتمام می کار آواربرداري از جاده - 
  .شود هاي فرعی شروع می آواربرداري از جاده - 
  .  هنوز ترافیک سنگین در برخی نقاط وجود دارد - 

شریان
 

هاي حیاتی
وضعیت (سناریوي بحران   

  )بحرانی موجود

  . ز در بسیاري از مناطق ، آب قطع استها شروع شده؛ اما هنو کشی در برخی مکان تأمین آب لوله - 
اصولی، خرابی و نشتی تکرار  شود؛ اما به علت تعمیرات سریع و بعضاً غیر برق به تدریج وصل می - 
  .شود می

  . چنان قطع است گاز شهري اغلب نقاط شهر هم - 
  .شبکه ارتباطی تقریباً برقرار شده، اما ترافیک مخابراتی هنوز وجود دارد - 

  ها واکنش
  . شود ها مشخص می ها و خرابی شکل کلی آسیب - 
  .اند نیمی از کارمندان به سر کار خود بازگشته - 
  .نمایند هاي حیاتی، تعمیرات اساسی را آغاز می هاي متولّی شریان شرکت - 
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  ....ادامه ): 31-4(جدول 
س از رویداد

ک ماه پ
 ی

سناریوي بحران 
)

تعداد کل تلفات، مفقودین و مصدومین نهایی می - 
هنوز بسیاري از آوارگان در اماکن اسکان اضطراري زندگی می - 
سیستم مخابرات و برق تقریباً به طور کامل بازسازي و برقرار شده است - 
سیستم آبرسانی و گاز شهري هنوز به طو - 
  

  ها واکنش
  . دهد مرکز عملیات اضطراري به کار خود پایان می - 
  . اند بخش اعظم پرسنل ستادها به سر کار خود بازگشته - 
  .شود دیده آغاز می کار بازسازي تأسیسات عمومی آسیب - 

جستجو، امداد
 

رسانی و درمان
  

سناریوي بحران 
وضعیت بحرانی (

  )موجود
  .نشانی و مراکز درمانی هنوز آغاز نشده است ار بازسازي و تعمیرات تأسیسات آتشک - 

  ها واکنش

  . کنند تا کارکنان خودي به سر کار خود بازگردند هاي معین، هنوز در ادارات دولتی کار می بسیاري از پرسنل اعزامی از استان - 
  . گردند هاي خود باز می ا اعزام شده بودند، به شهره انبوهی از مصدومانی که براي درمان به سایر شهرستان - 
  . دهند هاي مزمن به فعالیت خود ادامه می چنان در راستاي درمان انبوه مبتالیان به بیماري هاي صحرایی هم بیمارستان - 
ها  انی در آنرود و عالیم عدم ثبات رو شرایط بهداشتی آوارگان در اماکن اسکان اضطراري به طور کلی رو به وخامت می - 

  . شود مشاهده می
  . العاده زیاد است شوند؛ اما تقاضا فوق هاي صحرایی اعزام می درمانی به اماکن اسکان  اضطراري و بیمارستان هاي امداد روان تیم - 
  .شوند هاي مسري در سراسر شهر مستقر می هاي بهداشت محیط و مهار بیماري تیم - 

تخلیه اضطراري
سناریوي بحران   

وضعیت بحرانی (
  )موجود

  کنند خانمان در اماکن اسکان اضطراري زندگی می دیدگان بی هنوز بسیاري از حادثه - 

  . شود انتخاب برخی از آوارگان جهت سکونت در مسکن موقت آغاز می -   ها واکنش

ک
ترافی

  

سناریوي بحران 
وضعیت بحرانی (

  )موجود

  وضعیت به تدریج به حالت عادي برمی گردد - 

  ها واکنش
  .نیاز به حضور نیروهاي نظامی و انتظامی براي کنترل ترافیک و جابجایی اقالم و کمکها همچنان وجود دارد - 

شریان
 

هاي حیاتی
سناریوي بحران   

وضعیت بحرانی (
  )موجود

  . شود هاي وارده مشخص می شکل کلی آسیب - 
  .اند اغلب کارمندان سالم به سر کار خود بازگشته - 
  .نمایند هاي حیاتی، تعمیرات اساسی را آغاز می هاي متولّی شریان شرکت - 

  . دهند هاي آب و گاز به تعمیرات ادامه می شرکت -   ها واکنش
  نماید ریزي بازسازي اساسی را آغاز می شرکت مخابرات برنامه - 

  

مرتبط با موضوع که  هاي مختلف، الزم است که نهادهاي با تهیه سناریوي مدیریت واکنش اضطراري در حوزه
اي اقدامات مورد نیاز در زمان زلزله را با توجه به سناریو  در سناریو به آنها اشاره شده در تمرینها و مانورهاي دوره

این تمرین عالوه بر اینکه به ارتقاي آمادگی آنها کمک خواهد کرد، با مشخص نمودن نقاط ضعف و . تمرین نمایند
شود که اقدامات الزم براي بهبود اوضاع پیش از وقوع زلزله ویرانگر  ري، باعث میقوت در عملیات واکنش اضطرا

  .احتمالی توسط هر دستگاه به انجام برسد
  .بصورت اجمالی نشان داده شده است) 33- 4(اجزاي این برنامه در نمودار 
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در سه گروه توان اثرات اقتصادي رویداد یک زلزله را می :هاي اقتصاديخسارتتدوین سناریوي  - د
هاي مرتبط با خسارات انسانی شامل تلفات، هاي مرتبط با خسارات اقتصادي، هزینههزینه: بندي نمود تقسیم

ترتیب در تدوین سناریوي زلزله  بدین. هاي زیست محیطی و اکوسیستمیها و هزینهها و مجروحیتمصدومیت
. )34- 4نمودار ( حتمالی در این ابعاد مورد توجه قرار گیردهاي زلزله ا بایست به این اثرات نیز توجه شود و هزینه می
  :هاي زیر تقسیم نمودتوان به بخشهاي اقتصادي ناشی از زلزله را میزیان

هاي ناشی از تخریب هاي مستقیم ناشی از زلزله، الزم است هزینهبه منظور برآورد زیان: هاي مستقیمزیان - 
) سازيهاي رایج ساختمانبراساس هزینه(ي حیاتی موجود در شهر دیدگی ساختمانها و شریانها و یا آسیب
  اي استفاده نمود؛بندي لرزهتوان از نتایج مطالعات ریزپهنه بدین منظور می. شودمحاسبه 

گذاریها، هاي غیرمستقیم ناشی از زلزله عبارتند از توقف سرمایهخسارت: زلزله هاي غیرمستقیمزیان - 
بایست در تدوین سناریوي زلزله و برآورد دیده که میو تولید در منطقه آسیبخدمات و نیز کسب و کار 

 اثرات آن مورد توجه قرار گیرند؛
هاي عملیات واکنش اضطراري، هاي واکنش اضطراري شامل هزینههزینه: هاي واکنش اضطراريهزینه - 

هاي اضطراري یاز در پناهگاههاي آواربرداري و تمهیدات مورد ن خسارات پرداختی به بازماندگان و هزینه
 خواهد بود؛

هاي مرتبط با بازسازي شریانهاي حیاتی و واحدهاي مسکونی و  هزینه: هاي بهسازي و بازسازيهزینه - 
  . دیده از زلزله نیز الزم است محاسبه و در این بخش مورد توجه قرار گیرد غیرمسکونی آسیب

گذاري در بخشهاي  فایده سرمایه –، تعیین میزان سود اهمیت برآورد اثرات اقتصادي یک زلزله در سناریو
بعبارت دیگر با انجام این محاسبات مشخص خواهد شد که بعنوان مثال با . باشد مختلف پیشگیري و آمادگی می

گذاري مورد نیاز یابد و میزان سرمایههاي واکنش اضطراري و بازسازي چقدر کاهش میپذیري، هزینه کاهش آسیب
  .پذیري به مقدار بهینه و اثرات آن در کاهش ریسک چه میزان است آسیببراي کاهش 
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 ايتعیین زلزله سناریو در سطوح محلی تا منطقه): 32- 4(نمودار 

بینی اثرات ناشی از آن به منظور تدوین طرحهاي مقابله و واکنش  خیزي در یک منطقه و پیش شناخت پتانسیل لرزه اهداف
  ي توانمندي مدیریت بحراناضطراري و ارتقا

 ، شرکتهاي مشاور ذیصالحدانشگاههامراکز تحقیقاتی،  نهاد اجرایی
  و ابعاد منطقه مورد بررسی متغیر است متناسب با موضوعات مورد نظر  هزینه تقریبی 

است و در معدودي از شهرها نیز  تهیه شده ي کشوربرخی از شهرها برايبندي خطر زلزله  هاي ریز پهنه در حال حاضر نقشه وضعیت موجود 
و  باشند اما اغلب نقاط کشور فاقد چنین اطالعاتی می. هاي سناریو انجام شده است پذیري مبتنی بر زلزله آسیب هايبرآورد

 .هاي احتمالی وجود ندارد درنتیجه امکان برآورد اثرات زلزله
 سال 2 طول دوره 
پذیري و پتانسیل وقوع  ارتباط نزدیکی با اثرات زلزله دارد که این خود نیز تابعی از آسیب ریزي براي واکنش اضطراري برنامه توجیه فنی

در نتیجه به منظور ارتقاي توانمندي و آمادگی براي مواجهه با اثرات زلزله یا کاهش . زلزله در منطقه مورد مطالعه است
 .شدبا  ري مستحدثات میپذی ریسک، اولین گام شناخت ریسک برپایه برآورد خطر زلزله و آسیب

  ساخت منطقه خیزي و شرایط لرزه زمین اطالعات مربوط به لرزه -  ورودي پروژه
  پذیري مستحدثات و بانکهاي اطالعاتی مربوطه اطالعات آسیب - 

   سناریوي زلزله در منطقه -  خروجی  پروژه
  اثرات و آسیبهاي ناشی از زلزله سناریو - 

  سناریو برپایه مطالعات لرزه خیزيشناخت زلزله  -  اجزاء پروژه
  در اثر زلزله سناریو )تعداد یا درصد(دیده یا تخریب شده  برآورد ساختمانهاي شدیدا آسیب - 
 خانمان ناشی از زلزله سناریو بیافراد مصدومان و  ،برآورد تعداد تلفات - 
  ترددبرآورد حجم آوار ناشی از تخریب ساختمانها و موقعیت آن نسبت به مسیرهاي  - 
  )آب، گاز، برق و مخابرات(دیدگی زیرساختها  برآورد اثرات زلزله سناریو در آسیب - 
ریزي  هاي مورد نیاز براساس تحلیلهاي فوق و براي سناریوهاي مختلف و تعیین بدترین شرایط براي برنامه تهیه نقشه - 

 واکنش اضطراري
 استانداریها ،شهرداریهاسازمان مدیریت بحران کشور،  نظارت و ارزیابی
ها و بانکهاي اطالعاتی و انعکاس نتایج حاصله در طرحهاي واکنش اضطراري  بروزرسانی دادهنکته مهم در استمرار پروژه  استمرار پروژه

 .باشد می
ماه شش   زمان/ اجزا  طرح  بندي جدول زمان

  اول
ماه شش 
  دوم

ماه  شش
  سوم

ماه  شش
  چهارم

          خیزي ات لرزهشناخت زلزله سناریو برپایه مطالع
) تعداد یا درصد(دیده یا تخریب شده  برآورد ساختمانهاي شدیدا آسیب

  در اثر زلزله سناریو
        

          خانمان ناشی از زلزله سناریو برآورد تعداد تلفات، مصدومان و افراد بی
برآورد حجم آوار ناشی از تخریب ساختمانها و موقعیت آن نسبت به 

  مسیرهاي تردد
        

آب، گاز، برق و (دیدگی زیرساختها  برآورد اثرات زلزله سناریو در آسیب
  )مخابرات

        

هاي مورد نیاز براساس تحلیلهاي فوق و براي سناریوهاي  تهیه نقشه
  ریزي واکنش اضطراري مختلف و تعیین بدترین شرایط براي برنامه
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 ام مانورهاي آمادگی براي مواجهه با اثرات آنو انج تهیه سناریوي واکنش اضطراري): 33- 4(نمودار 

  شناخت اثرات زلزله سناریو بر عملیات واکنش اضطراري -  اهداف
  اقدامات مقابله و واکنش اضطراري براساس نتایج حاصله از رخداد زلزله سناریوراهکارهاي بهبود  تعیین - 

 مراکز تحقیقاتی، شرکتهاي مشاور ذیصالح نهاد اجرایی
 )بصورت متوسط(هر شهرستان میلیون تومان براي  240 یبی هزینه تقر

در حال حاضر اثر زلزله سناریو در سیستمهاي واکنش اضطراري تنها در شهر تهران مورد مطالعه قرار گرفته است و در سایر  وضعیت موجود 
 .شهرها اصوال چنین موضوعی مورد توجه قرار ندارد

 سال 2 طول دوره 
هاي مختلف مرتبط با مدیریت  ور کاهش اثرات زلزله سناریو در منطقه مورد مطالعه، الزم است اثرات آن بر مولفهبه منظ توجیه فنی

نظیر فرماندهی، جستجو و نجات، امداد، بهداشت و درمان، اسکان اضطراري، ترافیک، شریانهاي حیاتی و (واکنش اضطراري 
 .ریزي الزم را انجام داد د برنامهبررسی شود تا بتوان نسبت به رفع مشکالت موجو...) 

  و داخلی در زمینه اثرات زلزله بر زیرساختهاي مدیریت بحرانتجارب جهانی  -  ورودي پروژه
  پذیري بندي و آسیب هاي ریزپهنه نقشه - 
  بانکهاي اطالعاتی در زمینه زیرساختهاي مدیریت بحران - 

   مدیریت بحران بعد از رخداد زلزله سناریو وضعیت نیروها و زیرساختهاي مرتبط با -  خروجی  پروژه
  پیشنهادات اصالحی براي بهبود وضع موجود - 

  اثرات زلزله سناریو در فرماندهی واکنش اضطراري مبتنی بر شرایط موجودبررسی  -  اجزاء پروژه
  بررسی اثرات زلزله سناریو در عملیات جستجو، نجات و امداد - 
  خش بهداشت و درمان بررسی اثرات زلزله سناریو در ب - 
  بررسی اثرات زلزله سناریو در بخش اسکان اضطراري  - 
  بررسی اثرات زلزله سناریو در بخش ترافیک و حمل و نقل - 
  بررسی اثرات زلزله سناریو در بخش شریانهاي حیاتی - 
  تدوین راهکارهاي کاهش اثرات زلزله در موارد فوق  - 
 ا زلزله سناریو با مشارکت کلیه سازمانهاي مرتبطانجام مانورهاي آمادگی براي مواجهه ب - 

، وزارت بهداشت و درمان، سازمانهاي متولی هالل احمر جمهوري اسالمی ایران، شهرداریهاسازمان مدیریت بحران کشور،  نظارت و ارزیابی
 شریانهاي حیاتی

و تخصیص منابع و اعتبارات الزم به العاتی قابل اطمینان ها و تحلیل بانکهاي اط منوط به بروزآوري دادهاستمرار پروژه  استمرار پروژه
 .باشد میمنظور انجام وپیگیري مطالعات 

ماه  شش  زمان/ اجزا  طرح  بندي جدول زمان
  اول

ماه  شش
  دوم

ماه  شش
  سوم

ماه  شش
  چهارم

          بررسی اثرات زلزله سناریو در فرماندهی واکنش اضطراري 
          عملیات جستجو، نجات و امدادبررسی اثرات زلزله سناریو در 

          بررسی اثرات زلزله سناریو در بخش بهداشت و درمان
          بررسی اثرات زلزله سناریو در بخش اسکان اضطراري

          بررسی اثرات زلزله سناریو در بخش ترافیک و حمل و نقل
          بررسی اثرات زلزله سناریو در بخش شریانهاي حیاتی

          هکارهاي کاهش اثرات زلزله در موارد فوقتدوین را
          انجام مانورهاي آمادگی براي مواجهه با زلزله سناریو 
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 هاي اقتصاديخسارتتدوین سناریوي ): 34- 4(مودار ن

  اي گذاري منطقی براي کاهش خطرپذیري لرزه میزان سرمایهشناخت  -  اهداف
  ي کاهش ریسکفراهم نمودن زمینه تامین اعتبار براي طرحها - 

 مراکز تحقیقاتی، شرکتهاي مشاور ذیصالح نهاد اجرایی
 هر شهرستانمیلیون تومان براي  120 هزینه تقریبی 

ترتیب  بدین. گذاري مناسب براي کاهش ریسک زلزله در شهرها وجود ندارد در حال حاضر برآورد مشخصی از میزان سرمایه وضعیت موجود 
نسبت در نتیجه برآورد . پذیر نیستند هاي مصرف شده براي آن توجیه گیرد که هزینه تی صورت میاي از موارد اقداما در پاره

هاي مفقوده نظام مدیریت بحران کشور  بعنوان یکی از حلقه) سازي نظیر مقاوم(هزینه به فایده اقدامات کاهش ریسک 
 .شود شناخته می

 ماه 12 طول دوره 
گذاري در بخشهاي مختلف پیشگیري و آمادگی  فایده سرمایه –، تعیین میزان سود صادي یک زلزلهآورد اثرات اقتاهمیت بر توجیه فنی

هاي واکنش پذیري، هزینه بعبارت دیگر با انجام این محاسبات مشخص خواهد شد که بعنوان مثال با کاهش آسیب. باشد می
پذیري به مقدار بهینه و اثرات  از براي کاهش آسیبگذاري مورد نییابد و میزان سرمایهاضطراري و بازسازي چقدر کاهش می
 .آن در کاهش ریسک چه میزان است

  پذیري در سناریوهاي مختلف زلزله اطالعات آسیب -  ورودي پروژه
 ها و ارزشهاي اقتصادي انسانها، مستحدثات، و فعالیتها جداول هزینه - 

   لهگذاري در کاهش ریسک زلز میزان بهینه سرمایه خروجی  پروژه
  فایده طرحهاي کاهش ریسک در سناریوهاي مختلف زلزله –از روشهاي برآورد هزینه بررسی تجارب جهانی  -  اجزاء پروژه

  تعیین خسارات مستقیم، غیرمستقیم و ثانویه وارده به منطقه مورد مطالعه در اثر وقوع زلزله سناریو - 
  م انجام اقدامی براي کاهش ریسکهاي واکنش اضطراري و بازسازي در صورت عد تعیین هزینه - 
  هاي واکنش اضطراري و بازسازي در صورت انجام اقدامات کاهش ریسک با نسبتهاي مختلف تعیین هزینه - 
  هاي انجام درصدهاي مختلف بهسازي مترتب در زلزله سناریو با هزینه هاي مقایسه خسارات و هزینه - 
 کگذاري براي کاهش ریس تعیین درصد بهینه سرمایه - 

 ، وزارت اقتصاد، نظام مهندسی، وزارت مسکن و شهرسازي، هالل احمر، بنیاد مسکنشهرداریهاسازمان مدیریت بحران،  نظارت و ارزیابی
 .توجه به ارزش جانهایی است که در اثر زلزله سناریو ممکن است از دست بروندنکته مهم در استمرار پروژه  استمرار پروژه
ماه سه   زمان/ جزاا  طرح  بندي جدول زمان

  اول
ماه سه 
  دوم

ماه  سه
  سوم

ماه  سه
  چهارم

فایده طرحهاي  –بررسی تجارب جهانی از روشهاي برآورد هزینه 
  کاهش ریسک در سناریوهاي مختلف زلزله

        

تعیین خسارات مستقیم، غیرمستقیم و ثانویه وارده به منطقه مورد 
  مطالعه در اثر وقوع زلزله سناریو

        

هاي واکنش اضطراري و بازسازي در صورت عدم انجام  ین هزینهتعی
  اقدامی براي کاهش ریسک

        

هاي واکنش اضطراري و بازسازي در صورت انجام اقدامات  تعیین هزینه
  کاهش ریسک با نسبتهاي مختلف

        

هاي  هاي مترتب در زلزله سناریو با هزینه مقایسه خسارات و هزینه
  لف بهسازيانجام درصدهاي مخت

        

          گذاري براي کاهش ریسک تعیین درصد بهینه سرمایه



ارائه راهکارهاي اجرایی براي اصالح و بهبود نظام مدیریت بحران کشور     
 

                                                                                                  شناسی و مهندسی زلزله المللی زلزله پژوهشگاه بین  
 

461

  فهرست منابع - 7- 3- 4
  مقدمه اي بر مدیریت نجات و امداد، پژوهشگاه زلزله شناسی و مهندسی زلزله، تهران؛) 1387. (دفتري، ب - 1
مدیریت بحران شهرتهران، راهنماي تخلیه امن، سازمان پیشگیري و ) 1387. (و امینی حسینی، ك. حسینی، م - 2

  تهران، ایران؛
، برنامه آمادگی مقابله با حوادث و سوانح تهران با رویکرد زلزله )1383(جمعیت هالل احمر استان تهران  - 3

  ؛1379- 1383
-نشانی موجود و آسیب، آمار وضعیت ایستگاههاي آتش)1383(نشانی و خدمات ایمنی تهران سازمان آتش - 4

  ابر زلزله؛پذیري آنها در بر
، مدیریت ساختار بهداشت و درمان در هنگام بحران در شهرهاي بزرگ ویژه تهران، )1378. (پور،حصادقی - 5

  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران؛
  نظوره مدیریت بحران در تهران؛هاي دو م، طرح سوله)1384(مرکز پیشگیري و مدیریت بحران شهر تهران  - 6
نشانی در شهر ، شناخت وضعیت موجود خطرات ایمنی و آتش)1378(ریزي شهر تهران مرکز مطالعات و برنامه - 7

  ؛78- 1/133تهران و سایر کشورهاي جهان و استانداردهاي موجود، گزارش شماره 
8- ACGME website and Emergency Medicine RRC: 
www.acgme.org/acWebsite/navPages/nav_110.asp; 
9- Bea, K. (2005) Urban Search and Rescue Taskforces: Tasks and Issues, Congressional Report 
Services, Report Code RS21073, United States; 
10- Bogazichi University (2002) Earthquake risk assessment for Istanbul Metropolitan Area, 
Dept. of Earthquake Engineering, Turkey; 
11- Columbia (2002) http://www.arch.columbia.edu/Studio/Spring2002/UP/Istanbul/full%20 
text%20(pdf.)/3.02-Government-Disaster%20Planning%20(F-F).pdf; 
12- Das, A., Gupta, S., Joshi, S., Aggarwal, P. et al (2008 White Paper on Academic 
Emergency Medicine in India: INDO-US Joint Working Group (JWG)m JAPI, Vol. 56; 
13- Elsea, J. K. (2005) the use of federal troops for disaster assistance: Legal Issues, Congressional 
Report Service, and Report Code: RS22266; 
14- Fakhruddin, S.H.M. (2006) Early Warning, Evacuation and Emergency Response 
Management, US IOTWS; 
15- FEMA (2006) Are you ready? An in depth guide to citizen preparedness, United States; 
16- FEMA and nehrp (2005) Earthquake Safety Checklist, United States; 
17- FEMA (1999) Earthquake, Tremors Troop, United States; 
18- FEMA (1994) Reducing the risks of nonstructural earthquake damage, United States; 
19- FEMA and nehrp (2006) Homebuilder’s guide to earthquake resistant design and construction, 
United States; 
20- FEMA and nehrp (2005) Earthquake Safety Activities for Children and Teachers, United 
States; 
21- Hisada, Y. (2008) Quick Damage & Loss Estimation System in Japan, Kogakuin University, 
National Research Institute of Fire and Disaster. 
22- IRI. Red Crescent Society, RCS. 2000. Preparation Programs for Natural Disaster and 
Accidents in Great Tehran. Tehran; 

http://www.acgme.org/acWebsite/navPages/nav_110.asp
http://www.arch.columbia.edu/Studio/Spring2002/UP/Istanbul/full%20


   ارزیابی مدیریت بحران در سطح محلی و ارائه راهکارهاي اجرایی پروژه 
 

                                                                                     شناسی و مهندسی زلزله المللی زلزله پژوهشگاه بین      
 

462

23- Japan International Cooperation Agency (JICA), "The Study on Seismic Microzoning of the 
Greater Tehran Area in the Islamic Republic of Iran (2000)", Main Report; 
24- Japan International Cooperation Agency, JICA (2002) The Study on Earthquake Disaster 
Mitigation in The Katmandu Valley, Kingdom of Nepal. Tokyo; 
25- Japan International Cooperation Agency and Tehran Disaster Mitigation and Management 
Center (2004),The comprehensive Master Plan Study on Urban Seismic Disaster Prevention and 
Management for the Greater Tehran Area in the Islamic Republic of Iran,  GE, JR, 04-039. 
26- Jones, L. M., Bernknopf, R., Cox, D., Goltz, J., Hudnut, K., Mileti, D., Perry, S., Ponti, 
D., Porter, K. (2008) The Shakeout Scenario, USGS Open File Report 2008-1150, CGS 
Preliminary Report 25, Version 1.0, U.S. Department of the Interior, U.S. Geological Survey 
and California Department of Conservation; 
27- Kuzucuoglu, A. H. (2006) Mitigation Strategy for Mega-Urban Earthquake Disaster, Istanbul 
Metropolitan Municipality, Earthquake Risk Management Department; 
28- MAG Approach (2008) Model to enhance the role of civil society disaster management - a 
new approach in Turkey - Neighborhood Disaster Volunteers, Regional DRR Workshop on 
Disaster Risk Reduction, Istanbul, Turkey; 
29- Model of the Clinical Practice of Emergency Medicine Academic Emergency Medicine, 
October 2006. Online: accessible at www.acgme.org/acWebsite/navPages/nav_110.asp; 
30- National Disaster Management Authority, NDMA (2007) National Disaster Management 
Guidelines, Management of Earthquakes, Government of India; 
31- Phoenix Hyogo (2004) Creative reconstruction from the great Hanshin-Awaji Earthquake, 
Hyogo Prefecture, Kobe, Japan; 
32- Pan American Health Organization (2001) Humanitarian Supply Management and Logistics in 
the Health Sector;  
33- Pan American Health Organization (2000) Principles of Disaster Mitigation in Health 
Facilities; 
34- Pan American Health Organization (2001) Establishing a Mass Casualty Management System; 
35- Pan American Health Organization (1994) Disaster Chronicles No. 3, Earthquake in Mexico, 
September 19 and 20, 1985; 
36- Ramanujam P, Aschkenasy M. (2007) Identifying the need for prehospital and emergency care 
in the developing world: A case study in Chennai, India. J Assoc Physicians India, 55; 
37- Report on Damage Estimation for Shizuoka Prefecture Phase III (2001), Shizuoka Prefecture, 
Japan; 
38- Sorensen, J. and Vogt, B, (2006) Interactive Emergency Evacuation Guidebook, Prepared for 
the protective action IPT program, Oak Ridge National Laboratory, Emergency Management 
Center; 
39- Tehran Disaster Mitigation and Management Center; TDMMO and Japan International 
Cooperation Agency; JICA (2008) The emergency response in 72 hours after an earthquake in 
Tehran in the Islamic Republic of Iran, Interim report; 
40- The Association for Massages from Lessons Learned of 1.17, Kobe. 1996. The Great Hanshin 
Earthquake, Report from the Stricken Kobe- Message from Citizens towards the Safe Society, 
Gyosei, Tokyo; 
41- The Sphere Project (2004) Humanitarian Charter and Minimum Standards in Disaster 
Response, Geneva, Switzerland; 
42- Tokyo Metropolitan Government (2002), Earthquake Survival manual, Tokyo, Japan. 

http://www.acgme.org/acWebsite/navPages/nav_110.asp


ارائه راهکارهاي اجرایی براي اصالح و بهبود نظام مدیریت بحران کشور     
 

                                                                                                  شناسی و مهندسی زلزله المللی زلزله پژوهشگاه بین  
 

463

43- Victoria, L. P. (2005) COMMUNITY BASED APPROACHES TO DISASTER 
MITIGATION, Regional Workshop on Best Practices in Disaster Mitigation, Center for 
Disaster Preparedness. 
44- World Conference on Disaster Reduction, WCDR (2005) Lessons from the Great Hanshin-
Awaji Earthquake, Kobe, Japan; 
45-World Health Organization (1989) Coping with Natural Disasters: The Role of Local Health 
Personnel and the Community: Working Guide. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   ارزیابی مدیریت بحران در سطح محلی و ارائه راهکارهاي اجرایی پروژه 
 

                                                                                     شناسی و مهندسی زلزله المللی زلزله پژوهشگاه بین      
 

464

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ارائه راهکارهاي اجرایی براي اصالح و بهبود نظام مدیریت بحران کشور     
 

                                                                                                  شناسی و مهندسی زلزله المللی زلزله پژوهشگاه بین  
 

257

  
  
  
  
  
  
  
  

  4فصل 
 
 
 
 
 

هاي بهبود عملیات  برنامه
  واکنش اضطراري
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ریزي جامع کاهش ریسک و مدیریت بحران و ارتقاي آمادگی کشور  اصالح ساختار برنامه - 1- 4
  المللیبراي مواجهه با زلزله مبتنی بر تجارب بین

ه ساختار فعلی مدیریت بحران مطالب ارائه شده در گزارشات فعالیتهاي سوم و چهارم این پروژه نشان داد ک
. رسد به نظر می مفیدکشور داراي نقاط ضعفی است که براي رفع آنها نیاز به استفاده از تجارب سایر کشورها 

مدیریت بحران در برخی کشورها مورد بررسی ریزي کاهش ریسک و  برنامهساختارهاي در این بخش منظور  بدین
ی ارائه شنهاداتی براي بهبود وضعیت موجود براساس قوانین و مقررات فعلقرار داده خواهد شد و مبتنی بر آن پی

  .شود داده می
  

  مروري بر تجارب جهانی در زمینه اصالح ساختار برنامه ریزي جامع کاهش ریسک و مدیریت بحران  - 1- 1- 4
  ساختار مدیریت بحران در کشور آمریکا - 1- 1- 1- 4

ایالتهاي مختلف این کشور  خیزي تابعی از وضعیت لرزه ،زلزله ساختار مدیریت بحران کشور آمریکا در خصوص
شود ایالتهاي غربی این کشور بیشتر در همانطور که دیده می .نشان داده شده است )1- 4(باشد که در شکل می

ي هاي بزرگ قرار دارند و لذا ساختارهاي مدیریت بحران در این قسمتها از انسجام مناسبتري برامعرض وقوع زلزله
  .کاهش ریسک زلزله برخوردار است

  

  
  آمریکا ایاالت متحدهوضعیت خطر زلزله در  ):1- 4(شکل 

  

این . گردد کشور محسوب میاین ، وزارت امنیت داخله آمریکا متولی اصلی مدیریت بحران در درحال حاضر
ترین  البته اصلی. ا ایجاد گردیدسازمان و بعنوان پانزدهمین وزارتخانه در آمریک 22از ادغام  2003وزارتخانه در سال 

ولی مسائل  ،دلیل ایجاد این وزارتخانه جدید محافظت از آمریکا در برابر تهدیدات تروریستی عنوان شده است
وزارت امنیت داخلی . آید مرتبط با مدیریت بحران بالیاي طبیعی نیز در حیطه وظایف این وزارتخانه به شمار می

) و آمادگی و مقابله با بحران ،امنیت مرزها ،تحلیل اطالعات ،علم و فناوري ،اداري( آمریکا مشتمل بر پنج معاونت
  ). 1386بهادري و همکاران، (دهد  ساختار سازمانی این وزارتخانه را نشان می) 2- 4(شکل . باشد می
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  )1386بهادري و همکاران، (نمودار سازمانی وزارت امنیت داخلی آمریکا  ):2- 4(شکل 
  

یکی از بخشهاي اصلی معاونت آمادگی و مقابله با بحران این وزارتخانه  (FEMA)آژانس مدیریت بحران فدرال  
مسئولیت اصلی مدیریت بحران در کشور آمریکا را بر عهده داشت؛ ولی در ) 2003قبل از سال (باشد که پیشتر  می

دفتر این آژانس در واشنگتن قرار دارد و . نماید یت میحال حاضر بعنوان بخشی از وزارت امنیت داخله آمریکا فعال
باشد که هدایت موضوعات مرتبط با اجزاي مختلف مدیریت بحران را در  اي در این کشور می دفتر منطقه 10داراي 

نیز نمودار ) 4- 4(در شکل . نشان داده شده است، برعهده دارند) 3- 4(مناطق دهگانه آمریکا، همانطور که در شکل 
  .  مانی این آژانس نشان داده شده استساز

  
  تقسیم بندي مناطق از دیدگاه مدیریت بحران در ایاالت متحده): 3- 4(شکل 

ر  دستیار اجرایی وزـی

 امور حقوقی

 روابط عمومی

هماهنگی و 
هاي آمادگی دولت

 ایالتی و محلی

هماهنگی مناطق 
 مهم ملی

 خدمات مشترك

 فرمانده گارد ساحلی

 بازرس کل

 مشاور کل

ها و حقوق دفتر آزادي
 مدنی

 سرویس مخفی رئیس

 المللامور بین

 مبارزه با مواد مخدر

رسیدگی به شکایات 
 شهروندي و مهاجرت

رئیس خدمات 
 شهروندي و مهاجرت

 رئیس کارکنان

سازي دفتر یکپارچه
 کارکنان عملیاتی

معاونت تحلیل اطالعات و 
معاونت امنیت مرزها و  معاونت اداري اونت علم و فناوريمع محافظت از زیرساختها

 حمل و نقل
معاونت آمادگی و مقابله 

 با بحران
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  (FEMA, 2008) ا اختار سازمانی آژانس فدرال مدیریت بحران آمریکس): 4- 4(شکل 
  

مهمترین وظایف آژانس فدرال مدیریت بحران آمریکا عبارتند از ایجاد هماهنگی و مشارکت در فرآیند واکنش 
ها و اعتبارات الزم براي کاهش  نامه اضطراري و همکاري با مقامات ایالتی براي مواجهه با اثرات بحرانها، تهیه شیوه

طرات، و انجام اقدامات الزم به منظور ارتقاي آمادگی در کلیه ریزي براي شناخت و ارزیابی مخا ریسک، برنامه
ریزي و انجام اقدامات عملیاتی در سطح مناطق دهگانه مدیریت بحران بر عهده ایاالت ذیربط  البته برنامه. سطوح

اهده ها و اقدامات اجرایی در این مناطق برحسب نوع مخاطرات طبیعی غالب مش بوده و لذا تنوع زیادي در برنامه
  . شود می

یکی از مطرح بوده و این منطقه  9، ایالت کالیفرنیا به عنوان مرکز منطقه  FEMAبندي سازمان  برابر منطقه
دفتر خدمات در این ایالت  ).الف- 5- 4شکل (شود  محسوب میالذکر  فوق تقسیم بنديگانه  طق دهابزرگترین من

رابطه با مدیریت مسئول در نهاد باالترین  (The Governor’s Office of Emergency Services)اضطراري فرماندار 
 OESر خدمات اضطراري یا تدر دف. شود میمستقیماً زیر نظر فرماندار ایالت مدیریت که  گردد محسوب میبحران 

در دست اجرا بینی شده است که در کالیفرنیاي شمالی و جنوبی  پیش» برنامه زلزله « تحت عنوانبرنامه خاصی 
از مدیران، صاحبان صنایع، بیمارستانها،  بحراناندرکاران مدیریت  در اختیار تمامی دست طرح جامعاین . شدبا می

، با تلفیق پروژه مدیریت  1993این برنامه در سال . مردم قرار داردحتی مدارس، موسسات، سازمانهاي مردم نهاد و 
هاي  کلیه جنبه و استشده تهیه له در جنوب کالیفرنیا با برنامه آمادگی زلز (Bay Area)زلزله منطقه خلیج بحران 

را در تمامی ایالت مورد  )و بازتوانی اضطراري کاهش اثرات، آمادگی، پاسخپیشگیري و (مرتبط با مدیریت بحران 

  دفتر ریاست
 مقام قائم/ رئیس

    تحلیل برنامه اداره
 هاسیاست و

احیاء سواحل 
 خلیج

مشاور رئیس در 
 قانون اعمال

دبیرخانه امور 
  اجرایی

امور دفتر 
  خارجی

مقام امور قائم
 اداري

 هماهنگی مناطق دفتر   دفتر مشاور ارشد  برابر دفتر امور حقوق  دفتر امور مالی  دفتر مدیریت

هاي برنامه
  ارائه گرانت 

در عملیات   آمادگی ملی
  سوانح

مساعدت 
  سوانح در

  

مدیریت 
  پشتیبانی

اداره امور 
 نشانی آتش

هاي برنامه
  ملی مستمر 

  پیشگیري
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بعنوان نمونه برخی اجزاي این برنامه در بخش پیشگیري و کاهش اثرات زلزله به شرح زیر . دهد قرار میتوجه 
  :دباشن می
با  کهاین برنامه : )میالدي 2007مصوب سال (کاهش اثرات زلزله در ایالت کالیفرنیا پیشگیري و برنامه  - 1

توان به نوعی طرح جامع کاهش ریسک و  را میتکنیک کالیفرنیا تدوین شده است  همکاري دانشگاه پلی
قانونی و سیاستها،  هايزي، ساختارری برنامه: شامل هشت فصل با عنوانمدیریت بحران ایالت کالیفرنیا نامید که 

ریزي کاهش  پذیري و ریسک، برنامه آسیب - سنجی منابع، ارزیابی مخاطرات راهبردهاي کاهش اثرات، امکان
برنامه مذکور براي . باشد شاخصها می ها واثرات زلزله در سطح محلی، منابع مالی و برنامه تقویت رشد عملکرد

  زلزله الزم االجراست؛ن بحراران مدیریت اندرکا تمامی دست
این برنامه ساختارهاي مورد نیاز براي ارائه کمکهاي الزم به : کاهش اثراتبراي کمکهاي مالی ارائه برنامه  - 2

، اي نهرابهره، کمکهاي بالعوض و یا کند و شامل موضوعاتی از قبیل وامهاي کم منظور کاهش ریسک را ارائه می
کند نسبت به  واردي از این قبیل است که مردم را تشویق میاي رایگان و م خدمات مهندسی و مشاوره

 ؛ارتقاي آمادگی براي مواجهه با بحران تشویق شوندسازي ساختمانهاي خود و یا  مقاوم
 ؛)اقتصادي و قابل اجراسازي  نظیر طرحهاي مقاوم( هاي کاهش اثرات زلزله برنامه حمایت از طرحها و ایده - 3
مهندسی شناسی و ، تدوین بانکهاي اطالعاتی زلزله پوستهیختگی گسامکان بینی  یشبرنامه پ ها نظیر سایر برنامه - 4

نشان داده شده ) ب- 5- 4(اي از آن در شکل  نمونه( هاي مختلفپذیري ایالت هاي خطر و آسیب نقشه تهیهزلزله، 
سسات علمی انجام و نظایر آن که در این ایالت با همکاري دانشگاههاي معتبر و مو اي لرزهبندي  ریزپهنه، )است
 .شود می

  

   
  )ب(              )الف(

سطح ) ب(هاي ایالت کالیفرنیا؛  پراکندگی رومرکز زلزله) الف(هاي تهیه شده خطر در کالیفرنیا؛  هایی از نقشه نمونه): 5- 4(شکل 
  ها در این ایالت خسارات ناشی از زلزله
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ـ اا برپایه سیسـتم فرم بحران در آمریکاز نظر عملیات واکنش اضطراري ساختار مدیریت   ICSدهی حادثـه یـا   ن
(Incident Command System) این سیستم براي حالتی طراحـی شـده اسـت کـه تعـداد مصـدومین و        .استوار است
بیشتر از توان عادي نهادهاي متـولی ارائـه خـدمات اضـطراري     ) طبیعی یا مصنوعی(میزان تخریب ناشی از حوادث 

آمریکا توسعه داده شده است، لـیکن در حـال حاضـر در بسـیاري از کشـورهاي      هر چند که در  ICSدکترین . باشد
عملیات نهادهایی که در حالـت عـادي مسـتقل از    هماهنگ در این سیستم مدیریت . شود جهان نیز بکار گرفته می

یـن  ا. باشـد  بعنوان یک اصـل مـورد توجـه مـی     ،کنند و از نظر سازمانی و تجهیزاتی متفاوت هستند یکدیگر کار می
سـازد کـه مـورد آخـر      سیستم امکان درخواست کمک از مناطق و شهرهاي همجوار تا سطح ملی را نیز فراهم مـی 

تحـت نظـر آژانـس فـدرال      (National Incident Management System, NIMS)بعنوان سیستم مدیریت حادثه ملی 
رماندهی حادثه در آمریکا مورد استفاده برخی از دالیلی که سیستم ف. گیرد قرار می (FEMA)مدیریت بحران آمریکا 

  :(Emergency Responder Field Operating Guide, 2007)باشد به قرار زیر است می
  امکان مدیریت انواع حوادث در هر اندازه و با هر درجه پیچیدگی؛ - 
 امکان مشارکت و فعالیت هماهنگ پرسنل سازمانهاي مختلف با ساختارهاي متفاوت؛ - 
 نی تجهیزاتی و اداري نیروهاي عملیاتی؛امکان پشتیبا - 
 .ها کاري و در نتیجه کاهش هزینه کاهش موازي - 

  :سیستم فرماندهی حادثه آمریکا بر اصول استاندارد زیر استوار است
در  در واقـع . ت، تعریف منابع و عناوین پستهاشامل وظایف سازمانی، تعریف تجهیزا: (Terminology)واژگان  •

از واژگانی براي مـوارد فـوق اسـتفاده    بجاي استفاده از رمزها و تعاریف پیچیده، ود ش این سیستم تالش می
  .تر هستند شود که ملموس

و مسئولیتها بصـورت   این است که تنها یک فرد فرماندهی یک موضوع را بعهده دارد ICSاساس : فرماندهی •
کن فرماندهان باالدست و پایین دسـت  توانند تغییر کنند، لی البته مسئولیتها می. استاندارد تعریف شده است

توان قانونی انجام اقدامات مورد نیـاز  عملیات از فرمانده  همچنین. بر مسئولیتهاي خود واقف هستند همگی
که لزوما زیرمجموعه این (نهادهاي فعال در صحنه براي عملیات تواند دستورات الزم را  و می است داربرخور

همچنین این سیستم در کل کشور یکسـان اسـت و لـذا امکـان      .ر نمایدصاد) نهاد در شرایط عادي نیستند
همچنین بـا توجـه   . باشد تعامل سطوح مختلف مدیریت بحران از سطح محلی تا سطح ملی در آن میسر می

به مشخص بودن شرح وظایف فرماندهان، امکان تعویض فرماندهان بدون ایجـاد اخـالل در رونـد عملیـات     
 .میسر خواهد بود

شکل که در رویدادهاي  بدین ؛ساختاري استاندارد است ICSسازمان کلی سیستم : ریزي و سازماندهی هبرنام •
امور مختلف را بعهده دارند و زیر نظـر فرمانـده عمـل    باشد که  می مجموعهبزرگ هر فرمانده داراي چند زیر

دسترسی بـه منـابع، و سـایر    ها بستگی به مسائلی نظیر نوع حادثه، نوع فعالیت،  تعداد زیرمجموعه. کنند می
باشد که در امـور مختلـف مثـل روابـط      هر فرمانده نیز معموال داراي دستیارانی می. فاکتورهاي مرتبط دارد



ارائه راهکارهاي اجرایی براي اصالح و بهبود نظام مدیریت بحران کشور     
 

                                                                                                  شناسی و مهندسی زلزله المللی زلزله پژوهشگاه بین  
 

263

. کنند مشارکت می... و عمومی، تعامل با سایر مسئوالن و نهادهاي ذیربط، ایمنی و امنیت پرسنل عملیاتی، 
ریزي، پشـتیبانی   ل بر چهار بخش اصلی شامل عملیات، برنامهمشتم ICSسازمان اصلی عالوه بر موارد فوق، 
 :هایی به شرح زیر است که هر بخش شامل زیرمجموعه باشد مینیز و امور مالی و اداري 

 

  
  (ICS)ساختار سامانه فرماندهی حادثه ): 6- 4(شکل 

 
مثـال در  بعنـوان  . کنـد  می در سوانح بزرگ، فرمانده حادثه معموال افرادي را بعنوان مسئول فعالیتها انتخاب

 ،نشانی در صـحنه فعالیـت کننـد    تیم عملیاتی آتش 4تا  3سوزي بزرگ، ممکن است  تشصورت وقوع یک آ
یا هواي فشرده است که با بخش پشـتیبانی در تعامـل اسـت کـه      آبولی یک افسر مسئول کنترل مصرف 

 .نیازمندیها به مقدار کافی و به موقع در محل تامین شود
روشهاي استانداردي براي درخواست منابع و تجهیـزات در محـل وقـوع     ICSدر سیستم : تجهیزات منابع و •

این تجهیزات و منابع نیـز برحسـب ابعـاد و نـوع بحـران      . حادثه و نحوه تامین آنها از منابع دیگر وجود دارد
 . تاز پیش تعریف شده اس ،توانند متغیر باشند که معموال برحسب استانداردهاي موجود می
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هـاي   نحوه کسب اطالعات از صحنه حادثـه و چگـونگی ارتبـاط بـا مجموعـه     : اطالعاتمدیریت ارتباطات و  •
دستی از دیگر موضوعاتی است که بصورت استاندارد در سامانه فرمانـدهی حادثـه تعریـف     باالدستی و پایین

 .شده است
 
  سیستم مدیریت سوانح در کشور هندوستان  - 2- 1- 1- 4

در سطح ملی وزارت امور داخله هند مسئولیت اصلی کلیه مراحل مدیریت بحـران را در ایـن   از نظر ساختاري 
در این وزارتخانه مسئول اصلی براي هماهنگی عملیات امـداد در   (CRC)کمیسیونر امداد مرکزي . کشور بعهده دارد

ي نظیر سازمان هواشناسی هند بینی یا وقوع سوانح را از مراکز این فرد اطالعات مربوط به پیش. سوانح طبیعی است
(IMD)    کمیسـیونر امـداد   . کنـد  یا کمیسیون مرکزي آب وزارت منابع آب این کشور بصورت پیوسـته دریافـت مـی

ایـن گـروه متشـکل از نماینـدگان     . را نیـز بعهـده دارد   (CMG)مرکزي همچنین هدایت گروه مدیریت بحران هند 
سـازمان  : ه یا ثانویه در مدیریت بحران هند نقش دارنـد کـه عبارتنـد از   ها و سازمانهایی است که بطور اولی وزارتخانه

هواشناسی هند، کمیسـیون مرکـزي آب، وزارت امـور داخلـه، وزرات دفـاع، وزارت امـور اقتصـادي، وزارت توسـعه         
روستایی، وزارت توسعه شـهري، دپارتمـان ارتباطـات، وزارت بهداشـت، وزارت منـابع آب، وزارت نفـت، دپارتمـان        

اورزي، وزارت نیرو، دپارتمان تامین منابع غیرنظامی، وزارت راه آهن، وزارت اطالعات و خبرپراکنـی، کمیسـیون   کش
ریزي، دبیر هیات دولت، دپارتمان حمل و نقـل زمینـی، وزرات عـدالت اجتمـاعی، دپارتمـان توسـعه زنـان و         برنامه

سازي برنامـه عملیـاتی یـا برنامـه      ه مسئول آمادههر نمایند. کودکان، وزارت محیط زیست و جنگلها و دپارتمان غذا
  . باشد پشتیبانی عملیات اضطراري براي مدیریت بحران در سازمان مربوطه می

، دولت به منظور بهبود مدیریت هماهنگی و انجام واکنش اضـطراري  هدد میرخ در مواردي که سانحه بزرگی 
این کمیته توسط دبیر هیـات دولـت   . را تشکیل دهد (NCMC)تواند کمیته مدیریت بحران ملی  و عملیات امداد می

  . نشان داده شده است )1- 4(ترکیب این کمیته در جدول . شود که باالترین افسر اجرایی است مدیریت می
  

 (DMI, 2004)اعضاي کمیته مدیریت بحران ملی هند ): 1- 4(جدول 

  سمت  اعضا  ردیف  سمت  اعضا  ردیف
 عضو اي ینده دپارتمان حمل و نقل جادهنما 10 رییس دبیر هیات دولت 1
 عضو نماینده دپارتمان خدمات ارتباطی 11 عضو نماینده وزارت امور داخله 2
 عضو نماینده دپارتمان توسعه روستایی 12 عضو نماینده وزارت دفاع 3
 عضو نماینده دپارتمان کشاورزي 13 عضو نماینده وزارت بهداشت 4
 عضو نماینده دپارتمان تامین آب آشامیدنی 14 عضو نماینده وزارت نیرو 5
 عضو نماینده دپارتمان توزیع منابع عمومی و غذا 15 عضو رییس شرکت راه آهن 6

7 
نماینده دپارتمان کاهش فقر 

 و کارآفرینی شهري
 عضو نماینده وزارت منابع آب 16 عضو

 جراییدبیر ا کمیسیونر امداد مرکزي 17 عضو نماینده وزارت نفت و گاز 8
  عضو نماینده دپارتمان کشتیرانی 9
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در ایـن شـرایط کمیسـیونر امـداد     . باشد کمیته به عهده وزارت امور داخله هند میاین مسئولیت امور اجرایی 
مرکزي موظف است کلیه اطالعات الزم را در خصوص سانحه، وضعیت موجود و اقدامات در دست انجام را بـه طـور   

را  (CMG)در واقع در این شرایط این کمیته هـدایت گـروه مـدیریت بحـران     . ه قرار دهدکامل در اختیار این کمیت
ها، سازمانها و دپارتمانهـاي ذیـربط در شـرایط بحـران الزم االجـرا       برعهده دارد و دستورات آن براي کلیه وزارتخانه

گـردد کـه    ن مجربی تدوین میالبته راهبردها و اطالعات مورد نیاز این کمیته نیز توسط مشاورین و متخصصا. است
اعضاي کمیته مشـاوران عبارتنـد از نماینـده وزارت امـور داخلـه      . شوند اصطالحا به نام کمیته مشاوران شناخته می

، مدیر عامل موسسه ملی ادارات عمومی، مدیر عامل سازمان هواشناسی هند، نماینده کمیسیون آب )رییس کمیته(
زلزله دانشگاه رورکی، مشاور مالی از وزارت امور داخلـه، نماینـده دپارتمـان     ، رییس دپارتمان)کنترل سیل(مرکزي 

، (Arunachal Pradesh)، کمیسـیونر امـداد از فرمانـداریهاي آروناچـال پـرادش      )براي مبحث خشکسـالی (کشاورزي 
وظـایف ایـن   . ، پروفسور آریا از دانشگاه رورکی، و رییس مرکز ملی براي مـدیریت بحـران  (Orissa)گجرات و اوریسا 

هـاي اجـرا    هاي پیشگیري و آمادگی در برابر بحران، ارزیابی اثـرات برنامـه   کمیته عبارتند از شناخت و معرفی برنامه
ي مـدیریت مرکـز ملـی    شده، بررسی عملکرد و اثرات عملیات مقابله و بررسی صالحیت و پیشنهاد افراد مناسب برا

  .مدیریت بحران
باشـد کـه    مـی  (CMG)هاي مدیریت بحران بر عهده گروه مـدیریت بحـران    امههمانطور که ذکر شد اجراي برن

هـاي   مهمترین وظایف این گروه عبارت اسـت از بررسـی برنامـه   . مدیریت آن بر عهده کمیسیونر امداد مرکزي است
سوانح طبیعـی،  ها یا سازمانهاي ذیربط در بخشهاي مختلف، انجام اقدامات مورد نیاز براي مواجهه با  ساالنه وزارتخانه

هاي مرکزي و دولتهاي ایالتی در رابطه با آمادگی و امداد سوانح و تهیـه اطالعـات در    هماهنگی فعالیتهاي وزارتخانه
جلسـات گـروه   . خصوص اقدامات انجام شده در هر سازمان یا ارگان درخصوص مباحث مرتبط بـا مـدیریت بحـران   

شـود تـا ضـمن هـدایت و بررسـی عملیـات امـداد، کلیـه          ار میمدیریت بحران در زمان وقوع سانحه به دفعات برگز
در چنین شرایطی معموال نماینـده ایالـت بحـران    . کمکهاي مورد نیاز ایاالت بحران زده را بطور موثري تامین نماید

یـا اتـاق عملیـات    (هدایت عملیات واکنش اضطراري نیـز در اتـاق کنتـرل    . نماید زده نیز در این جلسات شرکت می
سـاعته جهـت کمـک بـه انجـام       24گیرد که در وزارت امور داخله هند مستقر است و بصورت  انجام می) ياضطرار

فعالیتهاي اصـلی اتـاق کنتـرل عبـارت اسـت از جمـع آوري و ارسـال        . وظایف کمیسیونر امداد مرکزي فعال است
هـاي ایـالتی در   زدیکی با دولـت تاق کنترل ارتباط نبدین منظور ا. اطالعات مرتبط با سوانح طبیعی و عملیات امداد
هاي و سازمانهاي مرکزي مرتبط با مدیریت بحران، کلیـه اقـدامات   مناطق بحران زده داشته و در تعامل با وزارتخانه

  .رساند انجام شده و مورد نیاز را ثبت و به اطالع مسئولین مربوطه در سطوح مرکزي تا ایالتی می
توسـط   (CAP)اي نیز تحت عنـوان برنامـه عملیـاتی احتمـالی      ل برنامهبه منظور آمادگی در برابر سوانح محتم

این برنامـه شـروع بـدون تـاخیر عملیـات      . شود روزآوري میاي به تهیه شده است که بصورت دورهدولت هندوستان 
ط بـا  هاي مرکزي یـا دپارتمانهـاي مـرتب    این برنامه اقداماتی که الزم است توسط وزارتخانه. کند امداد را تسهیل می

. نمایـد  مدیریت بحران انجام شود را در زمان بحران مشخص نموده و دستورالعملهاي الزم را بدین منظور ارائـه مـی  
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همچنین در هر ایالت دستورالعملها و کدهاي امدادي الزم به منظور تعیین نقـش هـر یـک از مسـئولین ایـالتی در      
ساس تجارب حاصل از اقدامات مربوط به مـدیریت بحـران   زمان بحران تهیه شده است که این دستورالعملها نیز برا

  .شوند در سوانح مختلف به روزآوري می
 5سیاستهاي مالی مربوط به امدادرسانی در زمان بحران توسط اعضاي کمیسیون مالی که توسط دولت در هر 

امه ریزي مالی مـورد  این کمیسیون پیشنهادات الزم را در خصوص نحوه برن. شود گردند، تعیین می سال منصوب می
اي تحت عنوان صـندوق اعتبـار امـداد     همچنین بودجه. نمایدبه دولت مرکزي و ایالتی ارائه مینیاز در زمان بحران 

میزان ایـن بودجـه براسـاس    . در هر ایالت براساس پیشنهاد کمیسیون مالی در نظر گرفته شده است (CRF)سوانح 
سـال گذشـته در نظـر     10ر هزینه شده براي امـداد و بازسـازي در طـی    وضعیت رخداد سوانح در هر ایالت و مقادی

. شـود  کند و مابقی آن توسط هر ایالـت تـامین مـی    درصد این بودجه را فراهم می 75 يدولت مرکز. شود گرفته می
  . شود اند نیز از محل همین اعتبار تامین می کمکهاي امدادي براي افرادي که در اثر سوانح آسیب دیده

بینی شده در این اعتبار فراتر باشـد مسـئولین ایالـت آسـیب      رتی که گستره اثرات سانحه از مقدار پیشدر صو
شـود، درخواسـت    که توسط دولت تامین اعتبـار مـی  (NCCF) توانند از صندوق اعتبار ملی سوانح محتمل  دیده می

مرکـزي آن را ارزیـابی نمـوده و    در صورت دریافت چنین درخواستی گروهی از کارشناسان در دولـت  . نمایند کمک 
نمایند و در صورت لـزوم اعتبـار    گردد، ارائه می نتایج آن را به کمیته عالی که توسط معاون نخست وزیر مدیریت می

  .شود الزم اختصاص داده می
در سطح ایالتی اقدامات مربوط به واکنش اضطراري و یا بازسـازي توسـط دپارتمـان امـداد و بازسـازي انجـام       

که باالترین مسئول اجرایـی در هـر     (Chief Secretary)کمیته مدیریت بحران ایالتی با مدیریت دبیر ارشد . دشو می
ایالت است تشکیل شده و نمایندگان کلیه سازمانها و نهادهاي ایالتی یا مرکزي ذیربط که در ایالت مسـتقر هسـتند   

ط نیز کلیه اقدامات مدیریت بحران مورد نیاز توس همانند سطح مرکزي، در این سطح. باشنددر این کمیته عضو می
همچنین در هر ایالـت اتـاق کنترلـی وجـود دارد کـه در ارتبـاط دائـم بـا         . شوداین کمیته بررسی و ساماندهی می

  .نماید سیستمهاي پایش و پیش بینی هواشناسی است و اقدامات کلیه نهادها را در انجام وظایف خود پایش می
شـود، کمیسـیونر    نیز که مهمترین سطح فعالیت مـدیریت بحـران و امـداد محسـوب مـی     اي  در سطح منطقه

هـا و   این فرد نقـش اصـلی را در تهیـه برنامـه    . نماید اي بحران بعنوان مسئول امور اجرایی منطقه فعالیت می منطقه
وان کمیتـه  اي تحـت عنـ   در ایـن سـطح نیـز کمیتـه    . هدایت و پایش عملیات امداد در سطح منطقه بر عهـده دارد 

اي مـدیریت مـی شـود و نماینـدگان کلیـه       اي وجود دارد کـه توسـط کمیسـیونر منطقـه     هماهنگی و امداد منطقه
در این کمیته همچنین نمایندگانی که بصـورت انتخـابی   . سازمانهاي ذیربط دولتی و غیردولتی در آن عضویت دارند

اي و ایـالتی و   ست که ارتباط نزدیکی با دولتهاي منطقـه اي ملزم ا کمیسیونر منطقه. اند، عضویت دارند برگزیده شده
نیز نزدیکترین واحد ارتش یا پلیس و سایر سازمانهاي ذیربط در واکنش اضطراري نظیر وزارت ارتباطات، منابع آب، 

اي و کمیته هماهنگی موظفند میزان آمادگی منطقه براي  همچنین کمیسیونر منطقه. داشته باشد... حمل و نقل و 
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اي بـراي   برخـی از اقـداماتی کـه در سـطح منطقـه     . قبل از وقوع بحران ارزیابی نماینـد را اجهه با سوانح محتمل مو
  :مواجهه با زلزله در هند مورد توجه می باشد عبارتند از

  :برنامه ریزي و آمادگی قبل از وقوع بحران شامل - 1
 شناخت نواحی مستعد زلزله؛  - 
تلفـات احتمـالی، تخمـین درصـد افـرادي کـه زیـر آوار محبـوس          شناخت اثرات احتمالی بحران نظیر  - 

شوند، خسارات احتمالی ساختمانها و شریانهاي حیاتی، آتـش سـوزیهاي احتمـالی، منـاطق مسـتعد       می
 ؛...زمین لغزش، مکانیابی براي تدفین، و 

 ؛شناخت منابع موجود و نحوه استفاده از آنها  - 
 ؛لیاتریزي براي فرماندهی و کنترل عمبرنامه  - 
ها و ساختارهاي سازمانی مورد نیاز، آموزش پرسـنل،   تهیه برنامه: تهیه طرحهاي آمادگی پیشرفته شامل  - 

برداري، طرحهاي حمل و نقـل اضـطراري،   ریزي نجات، برنامه آوار تامین شبکه مخابرات اضطراري، برنامه
 ؛مواردي از این قبیلدیده و  هاي اصلی آسیبنی، برنامه راه اندازي سریع شبکهبرنامه کاهش مسائل روا

بعد از وقوع زلزله شامل اقداماتی نظیر واکنش فـوري، کنتـرل عملیـات، امـداد پزشـکی،      ریزي و اقدام  برنامه - 2
  .جلوگیري از نشر بیماریهاي مسري، اسکان، اطفاي حریق، اطالع رسانی و مواردي از این قبیل

بحـران در هنـد بیشـتر براسـاس عملیـات واکـنش        دهند که سیستم فعلی مدیریت توضیحات فوق نشان می
هر چند که ایـن سیسـتم از کـارآیی مناسـبی در مواجهـه بـا       . اضطراري بعد از وقوع بحران و بازسازي استوار است

  . رویدادهاي گذشته برخوردار بوده است ولی توجه کمتري به مباحث پیشگیري و آمادگی داشته است
هاي مرتبط با مسائل پیشگیري و آمادگی ختار جدید مدیریت بحران جنبهدر سابه منظور بهبود این وضعیت، 
مـدیریت بحـران بخـش مهمـی از     عملکـرد  در حـال حاضـر روشـهاي ارتقـاي     . نیز مورد توجه قرار داده شده است

تا هرگونه اقدام در توسعه ملی تا  شدهدهد و تالش  چارچوب قوانین و سیاستهاي این کشور را به خود اختصاص می
همچنـین در راهبردهـایی کـه    . محلی با در نظر گرفتن اقدامات الزم براي پیشگیري از وقوع بحران صـورت پـذیرد  

در ابعـاد فیزیکـی،   (اي بـودن اقـدامات پیشـگیرانه در توسـعه      بدین منظور تهیه شده است، به اهمیت چنـد مولفـه  
مسئولین سطوح باالي حکـومتی هنـد ایجـاد    هم اکنون این باور در . اي شده است توجه ویژه) اجتماعی و اقتصادي

هاي واکنش اضطراري و بازسـازي   تواند منجر به کاهش هزینه گذاري در پیشگیري می شده است که هرگونه سرمایه
باشند عبارتنـد  برخی از موضوعاتی که در حال حاضر در سیاستگذاري مدیریت بحران در هند مورد توجه می. گردد

ارتقاي اقدامات پیشـگیري، آمـادگی و    و راتژي مقابله با اثرات بحران، سیستم هشدار سریع، استهاساختاراصالح : از
رود کـه امکـان    اي انتظـار مـی   با تبدیل این سیاستها به نقشه راه در سطوح ملی، ایالتی و منطقه. واکنش اضطراري

در اختیار کلیه ایالتهـاي هنـد و    هم اکنون این نقشه راه. ریزي شده فراهم شود کاهش اثرات سوانح به صورت برنامه
اند کـه نقشـه    ها و سازمانهاي اجرایی موظف شده هاي پایین دستی آنها قرار گرفته است و تمامی وزارتخانه مجموعه

  .راه مربوط به حیطه وظایف خود را منطبق با این نقشه ملی تهیه نمایند
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  سیستم مدیریت بحران در کشور ژاپن - 3- 1- 1- 4
ارائه شده در ژاپن رخی از قوانین و اقدامات اصلی انجام شده در خصوص کاهش اثرات زلزله ب) 2- 4(در جدول 

که باعث ایجاد تلفات سنگین و خسارات فراوانی به شهر کوبه گردیـد نشـان داد هـر چنـد      1995البته زلزله . است
ولی تهدیـدات ناشـی از سـوانح    اند  اقدامات انجام شده در این کشور براي کاهش اثرات سوانح تا حدودي موفق بوده

نشـان داده شـده اسـت بعـد از ایـن رویـداد اقـدامات        نیـز  ) 2- 4(بزرگ همچنان باقیست و همانطور که در جدول 
  .مضاعفی براي اصالح قوانین موجود صورت گرفته است

  
  (Cabinet Office Japan, 2000)برخی قوانین و تحوالت انجام شده در زمینه مدیریت بحران در ژاپن : )2- 4( جدول

  هاي مدیریت بحران ها و برنامه  سیستم  عنوان قانون مدیریت بحران  سال
  شناسی ژاپن تأسیس انجمن زلزله  قانون نجات و آمادگی براي مدیریت بحران  1880
    قانون اختصاص اعتبار مالی ویژه براي آمادگی در برابر سوانح  1899
  نشگاه توکیولرزه، دا تأسیس مؤسسه تحقیقات زمین    1925
  ایجاد سازمان هشدار سونامی    1941
    نشانی قانون امداد سوانح؛ قانون سازمان آتش  1947

ایجاد وزارت ساخت و ساز؛ ایجاد کمیته برآورد نیازها براي   نشانی قانون خدمات آتش  1948
  لرزه پیشگیري از خسارات زمین

ي بازسازي تاسیسات ها هاي خزانه ملی براي پروژه قانون تقسیم هزینه  1951
  تأسیس مؤسسه تحقیقات پیشگیري از سوانح دانشگاه کیوتو  خسارت دیده شهرها ناشی از سوانح

  ایجاد آژانس هواشناسی ژاپن    1956
  "روز مدیریت بحران"تعیین   قانون اقدامات اساسی متقابل در برابر سوانح  1961
  ایجاد شوراي مرکزي مدیریت بحران  اص شدیدقانون حمایت مالی ویژه براي مقابله با سوانح خ  1962

تهیه برنامه اساسی مدیریت بحران؛ ایجاد مؤسسه تحقیقات ملی     1963
  براي علوم زمین و پیشگیري از سوانح

    لرزه قانون بیمه زمین  1966
  لرزه بینی زمین ایجاد کمیته هماهنگی پیش    1969

گروهی براي پیشگیري از قانون حمایت مالی ویژه جهت ترویج جابجایی   1972
    سوانح

  ایجاد آژانس ملی زمین    1974
  لرزه بینی زمین تأسیس مرکز فرماندهی براي ارتقاي پیش    1976

برنامه (  لرزه قانون اقدامات ویژه بزرگ مقیاس براي مقابله با اثرات زمین  1978
    )لرزه اساسی براي پیشگیري از زمین

    هاي توسعه اضطراري ژه براي پروژهقانون معیارهاي مالیاتی وی  1980
  ایجاد دفتر پیشگیري از سوانح در آژانس ملی زمین    1984
  تشکیل تیم امداد سوانح ژاپن    1985
    قانون اعزام تیم امداد سوانح ژاپن  1987
 (IDNDR)المللی کاهش سوانح طبیعی  ایجاد مقر دهه بین    1989
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  ....ادامه : )2- 4( جدول
  هاي مدیریت بحران ها و برنامه  سیستم  ون مدیریت بحرانعنوان قان  سال

قوانین عمومی مربوط به اقدام در مقابل زلزله درمنطقه کانتو     1992
  جنوبی

1995  
بازنگري بخشی از قانون اقدامات اساسی متقابل در برابر سوانح؛ قانون 

مات لرزه؛ بازنگري بخشی از قانون اقدا اقدامات ویژه مدیریت بحران زمین
   لرزه ویژه بزرگ مقیاس براي مقابله با اثرات زمین

اصالح برنامه اساسی مدیریت بحران؛ ایجاد مرکز ترویج تحقیقات 
  لرزه زمین

    قانون اقدامات ویژه براي حفظ حقوق و منافع قربانیان سوانح خاص  1996
    قانون توسعه در نواحی متراکم مسکونی براي پیشگیري از سوانح  1997
    قانون پشتیبانی تجدید بناي معیشتی قربانیان سوانح  1998
  اصالح برنامه اساسی مدیریت بحران    1999

ایجاد بخش مدیریت بحران در دفتر کابینه همراه با بازنگري     2001
  ها و نهادهاي دولتی نقش وزارتخانه

  
ه اقـدامات مربـوط بـه    کلیـ انجـام  متـولی   (CDMC)از نظر ساختار سازمانی، شوراي مرکزي مدیریت بحـران  

ایـن شـورا براسـاس قـانون     . باشـد  در ژاپن مـی ) بخصوص توسعه اقدامات پیشگیرانه(سیاستگذاري مدیریت بحران 
شکل گرفتـه اسـت و هـدف اصـلی آن اطمینـان از جامعیـت        1961اقدامات اساسی متقابل در برابر سوانح مصوب 

  ). 7- 4 شکل(باشد  هم مرتبط میاقدامات مدیریت بحران و تبادل نظر در خصوص موضوعات م
  

  
  (Cabinet Office Japan, 2000)  ساختار شوراي مدیریت بحران مرکزي ژاپن: )7- 4( شکل
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شـود و توسـط    این شورا در هیات دولت ژاپن بعنـوان یکـی از شـوراهاي عـالی سیاسـتگذاري محسـوب مـی       
در . باشـد  ولت و متخصصان خارج از دولت میگردد و لذا در برگیرنده تمامی اعضاي هیات د وزیر مدیریت می نخست

ریزي و هماهنگی در رابطه با سیاستهاي پایه در کاهش ریسـک   وظیفه برنامه ،کابینه نیز وزیر مدیریت بحران ایالتی
آوري و  ایشان همچنین مسئولیت جمـع . را برعهده دارد) در صورت وقوع یک سانحه بزرگ(و مقابله با اثرات بحران 

ریزي، سیستم مـدیریت بحـران در ژاپـن     از نظر برنامه. ات و اجراي اقدامات اضطراري را نیز بعهده داردانتشار اطالع
  : باشد متشکل از اجزاي زیر می

نماید و به عنـوان   برنامه اساسی مدیریت بحران که اقدامات الزم را در ابعاد مختلف مدیریت بحران تعیین می - 1
قانون اقدامات "از  34این برنامه براساس بند . شود ی محسوب میاساس اقدامات مدیریت بحران در سطح مل

بعنوان طرح جامع مدیریت بحـران ژاپـن توسـط شـوراي مرکـزي مـدیریت        "اساسی متقابل در برابر سوانح
کوبه و براساس ارزیابی اقدامات انجـام شـده در    1995این سند که بعد از زلزله . بحران ژاپن تهیه شده است

نمایـد و   ر کامل اصالح گردیده بطور کامل نقشـها و وظـایف نهادهـاي اداري را مشـخص مـی     آن رویداد بطو
  . باشد برحسب نوع سانحه حاوي دستورالعملهایی براي آمادگی، واکنش اضطراري و بازسازي می

ــف براســاس    - 2 طــرح عملیــات مــدیریت بحــران کــه توســط ســازمانهاي اداري و شــرکتهاي عمــومی مختل
 . ه اساسی مدیریت بحران تهیه شده استدستورالعملهاي برنام

طرح مدیریت بحران محلی که توسط شوراي مدیریت بحران فرمانداریها و شهرداریها براساس شرایط محلی  - 3
  .و برنامه اساسی مدیریت بحران تهیه شده است

  

  سیستم مدیریت بحران در کشور ترکیه - 4- 1- 1- 4
برخی از . طی مراحل مختلفی صورت گرفته استرکیه تتحوالت ساختاري مدیریت ریسک و بحران در کشور 

  .نشان داده شده است) 3- 4(قوانین و مصوبات مربوطه بطور اجمالی در جدول 
 

  سیر تحوالت قانونی مرتبط با مدیریت ریسک و بحران در ترکیه: )3- 4(جدول
 سال  مصوبه/ قانون

 1959 نح تاثیرگذار بر زندگی عموم مردماقدامات و کمکهاي ضروري براي حوادث و سوا: 7269قانون شماره 

 1959 قانون دفاع غیر نظامی: 7126قانون شماره 

 1959 هاي دفاع غیر نظامی در سازه هاي خاص شهري و استانی مقررات اصول برنامه: 4/ 11715الیحه شماره   
 1982 قانون انرژي اتمی ترکیه: 2690قانون شماره 

 1983 ت اضطراري کشورقانون وضعی: 2935قانون شماره 

 1996 دیده ها در مناطق آسیب مقررات طراحی سازه: 22635الیحه شماره 

 1997 مرکز مدیریت بحران نخست وزیريتاسیس : 96/ 8716الیحه شماره 

 1999 اداره کل مدیریت مواقع اضطراري دفتر نخست وزیريتاسیس :  600و  583/99الیحه شماره  
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وان دولت ترکیه براي مدیریت سوانح در این کشور بسیار محدود بود و عمالً امکان میالدي، ت 1959تا سال 
به منظور ساماندهی این وضعیت اولین قانون مرتبط تحت . مدیریت صحیح در بحرانها بصورت مطلوب فراهم نبود

به  1959ل در سا» اقدامات و کمکهاي ضروري براي حوادث و سوانح تاثیرگذار بر زندگی عموم مردم«عنوان 
هدف از این قانون ایجاد ساختار توانمند اداري براي پاسخگویی . اصالح شد 1968تصویب رسید که بعدها در سال 

  . به موقع و اعمال مدیریت صحیح در سوانح بود
به )   (بعدها با ایجاد سازمان دفاع غیرنظامی و تهیه قوانین و مقررات مربوط به مدیریت ریسک و بحران 

یستم مدیریت بحران این کشور از توانمندي بهتري در برخورد با اثرات سوانح بخصوص در بخش مقابله و تدریج س
 1999مهمترین اصالحات در سیستم مدیریت بحران ترکیه نیز پس از زلزله . واکنش اضطراري برخوردار گردید

الح سازوکارهاي هماهنگی ح سازمانی و قانونی به منظور اصوصورت گرفت و تغییرات متعددي در سطازمیت 
ان در کشور ترکیه را نشان ساختار فعلی مدیریت بحر) 8- 4(شکل . مدیریت سوانح در این کشور بوجود آمد

  .دهد می
  

  ساختار مدیریت بحران ترکیه: )8- 4(شکل 
  

  :گردد اصلی این سیستم در بخشهاي زیر ارائه میاجزاي شرح مختصري در مورد 
بینی  این اداره کل مسئولیت حصول اطمینان از پیش: وزیري ضطراري دفتر نخستا شرایطاداره کل مدیریت  - 

اضطراري در حوادث و سوانحی نظیر زلزله، سیل، حوادث  شرایطکلیه اقدامات احتیاطی جهت مدیریت 
دار  سوزي، حوادث شیمیائی و اتمی، و نیز نظارت بر وضعیت آوارگان و پناهندگان را عهده جوي، رانش، آتش

 مرکز مدیریت بحران
 نخست وزیري

 

 دبیرخانه  شوراي ارزیابی و پایش بحران شوراي هماهنگی بحران

جانشین معاون نخست : رئیس 
 وزیر 

ها و  ادارات  کل و کارشناسان وزارتخانه
 موسسات 

معاون نخست وزیر: رئیس  

معاونین وزراي دادگستري ، دفاع، کشور، 
امور خارجه، دارائی، آموزش، اسکان و کار 
عمومی، بهداشت، راه ، کشاورزي، انرژي، 

 عات، جنگلداريصنایع و  بازرگانی، اطال

نخست وزیر یا وزیر : رئیس
 مرتبط با حادثه 

وزراي دادگستري ، دفاع، کشور، امور خارجه، 
ومی، بهداشت، دارائی، آموزش، اسکان و کار عم

راه، کشاورزي، انرژي، صنایع و بازرگانی، 
 اطالعات، جنگلداري، اقتصاد
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در این اداره کل، کلیه اقدامات و . باشد تا اقدامات مورد نیاز با کارآیی و هماهنگی بیشتري انجام پذیرند می
 . گیرد فعالیتها از جستجو و نجات تا بازسازي مورد بررسی قرار می

این مرکز در دفتر نخست وزیري استقرار داشته و در مواقع لزوم به : مرکز مدیریت بحران نخست وزیري - 
 : وظائف عمده این مرکز عبارتست از نظارت بر. شودموقتی فعال می صورت

آمادگی و اقدامات بعمل آمده، جهت اطمینان از انجام بهینه اقدامات پیشگیري و مدیریت  .1
 بحران در سطح ملی؛

ها و دستگاههاي اجرائی  فراهم نمودن امکان بیشترین همکاري و هماهنگی میان کلیه وزارتخانه .2
  . ریع در عملیات واکنش اضطراري و کاهش اثرات آنکشور جهت تس

شود که بیش از یک استان درگیر حوادث و بالیا  این شورا زمانی ایجاد می: شوراي مرکزي هماهنگی سوانح - 
شوراي مرکزي هماهنگی . باشد وظیفه هماهنگی این شورا بر عهده وزارت اسکان و کار عمومی می. باشد

دیده،  ها، موسسات و مناطق آسیب ایجاد هماهنگی بین وزارتخانه: جمله سوانح وظائف متعددي دارد از
هماهنگی در زمینه مدیریت اطالعات سوانح، انجام امور حل نشده و باقی مانده اعالم شده از سوي دفتر 

اعضاي این شورا عبارتند از وزیر دفاع، وزیر امور . المللی هماهنگی کمکهاي داخلی و بینو وزیري،  نخست
رجه، وزیر دارائی، وزیر آموزش ملی، وزیر بهداشت، وزیر راه و ترابري، وزیر کشاورزي و امور روستائی، وزیر خا

ل یا رئیس جمعیت هالل احمر جنگلداري، وزیر کار و امنیت اجتماعی، وزیر صنایع و بازرگانی و مدیر ک
  .ترکیه

  :  اي زیر استدر سطح استانی، مدیریت واکنش اضطراري و بحران بر عهده نهاده
توانند سریعاً  این بخش داراي تیمهاي کوچک بوده که در مواقع بحرانی می: نظامی وزارت کشوربخش دفاع غیر: الف

  .به منطقه اعزام شوند
در زمان وقوع سوانح، کمیته امداد و نجات زیر نظر فرماندار یا : گروههاي کمکهاي مواقع اضطراري در سوانح: ب

گردد و مشتمل بر سازمانها و مسئولینی نظیر شهرداري، شوراي شهر، رئیس پلیس،  یل میمعاون فرماندار تشک
رئیس سازمان دفاع غیرنظامی، رئیس اداره آموزش ملی جوانان و ورزش، رئیس اداره کشاورزي، رئیس اداره 

داد و نجات وظائف اصلی کمیته ام. باشد جنگلداري، نماینده هالل احمر ترکیه، و ارشد نظامیان منطقه می
  : عبارتست از

  حصول اطمینان از اجرا و پیشبرد برنامه کمکهاي اضطراري؛ - 1
 ؛ جراهاي استانی و ارائه آن به فرماندار براي تصویب و ا ارزشیابی برنامه - 2
 و انجام امور آموزشی مورد نیاز؛ امور مرتبط سازماندهی  - 3
 تعیین اصول امدادرسانی و رفع نیازهاي منطقه؛  - 4
 خط مشی کاري براي گروههاي مختلف؛   تعیین اصول و - 5
 هماهنگی بین موسسات و دستگاههاي مسئول؛  يحفظ و ارتقا - 6
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 ها؛  ارزیابی کارها و خروجی - 7
 هماهنگی و پیگیري امور و تامین نیروي انسانی و تجهیزات مورد نیاز؛  - 8
 بازگردانیدن منابع تخصیص یافته استفاده نشده؛  - 9

  .مورد درخواستارائه پیشنهاد براي اعتبارات  - 10
هاي واکنش  شود، ساختار مدیریت بحران کشور ترکیه نیز بیشتر متمرکز بر جنبههمانطور که دیده می

اضطراري و بازسازي استوار است و علیرغم تالشهاي این کشور براي کاهش ریسک هنوز طرح جامع کاهش ریسک 
انبول اخیرا مطالعاتی براي تهیه طرح جامع در شهر استالبته . و مدیریت بحران در این کشور تهیه نشده است

هاي  باشد که براي اولین بار کلیه مولفه پیشگیري و مدیریت بحران این کالنشهر در مقابل زلزله در دست انجام می
  . این شهر مورد توجه قرار داده شده است با مدیریت بحران در کنار یکدیگر در مرتبط

  
  وراندونزيسیستم مدیریت بحران در کش - 5- 1- 1- 4

با تاسیس هیات  1966ملی در مورد سوانح طبیعی در سال در سطح در کشور اندونزي اولین اقدام هماهنگ 
شد که فعالیتهاي این هیات بر امداد اضطراري براي قربانیان سوانح متمرکز  انجاماي مدیریت سوانح طبیعی  مشاوره

در آن هنگام فعالیتهاي این . طبیعی تاسیس شد هیات هماهنگی ملی مدیریت سوانح 1979سپس در سال . بود
این هیات در . و بازتوانی نیز متمرکز بوداضطراري واکنش سایر موضوعات مرتبط با بر  ،هیات عالوه بر امداد فوري

  :مورد بازبینی قرار گرفت و دو نکته در خصوص آن مصوب شد که تاکنون معتبر است 1990سال 
 ساز باشد؛ ح طبیعی و انسانمدیریت سوانح باید شامل سوان •
هاي پیش از رخداد، در حین رخداد و پس  باید زمان ساز می مدیریت سوانح اعم از طبیعی و یا انسان •

و تمامی موارد پیشگیري، کاهش خسارات، نجات، بازتوانی و بازسازي را در  شودشامل را نیز از رخداد 
 .ین سال بیشتر مورد توجه قرار گرفتبعبارت دیگر مفهوم مدیریت جامع بحران در ا .برگیرد

  :چنین توصیف کرد وظایف و کارکردهاي هیات را ،رییس هیات هماهنگی ملی مدیریت سوانح 1995در سال 
 هاي عملیاتی؛ هاي یکپارچه، هماهنگ، سیاستهاي کلی مدیریت پایدار سانحه و برنامه تنظیم برنامه •
پیش از رخداد، هنگام رخداد و پس از رخداد که در ریزي مدیریت سانحه شامل زمان  هماهنگی برنامه •

 برگیرنده پیشگیري از سانحه، کاهش خسارات، نجات، بازتوانی و بازسازي باشد؛
 تهیه و تنظیم راهبردهایی در خصوص اجراي یکپارچه و هماهنگ مدیریت سانحه؛ •
 هماهنگی نظارت، کنترل، نمایش و ارزیابی مدیریت سانحه؛ •
هاي دولتی و غیردولتی در زمینه مدیریت سانحه چه در سطح داخلی و میان سازمانهاي هماهنگی همکاری •

 المللی؛ یا بین
 ها در مدیریت سانحه؛هماهنگی در زمینه دریافت، توزیع و استفاده از کمک •
 .هاي اجراي امور مدیریت سانحه و ارائه آنها به رییس جمهورتهیه گزارش •
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است که کارهاي  مدیریت سوانح با وزیر رفاه مردمی و حذف فقر در حال حاضر ریاست هیات هماهنگی ملی
ساختار مدیریت بحران کشور اندونزي را نشان ) 9- 4(شکل  .رسانی است اصلی آن هماهنگی، مشاوره و اطالع

  :دهد می
  
  
  

  :سطح ملی
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :اي سطح منطقه
  

  
  
  
  
  
  
  

  :سطح محلی
  
  
  
  

  

  ندونزيساختار مدیریت سانحه در ا ): 9- 4(شکل 
  

از نظر قوانین و مقررات نیز دو قانون اصلی زیر در حال حاضر بعنوان قوانین مدیریت ریسک و بحران در کشور 
  :اندونزي وجود دارند

 د اجرایی کاهش سانحه در سطح  شهرواح

  دبیرخانه
 دبیر

 ستاد مدیریت سانحه ستاد مدیریت سانحه
 

 سطح استانی واحد هماهنگی مدیریت سانحه در

  دبیرخانه
 دبیر

  دبیرخانه
 دبیر

 کاري گروه

 هیات هماهنگی ملی مدیریت سوانح

 رییس جمهور
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این قانون با توجه به ناهماهنگیهاي مشاهده شده در پاسخ به اثرات بحرانهاي این   :222/1998قانون شماره  - 
یاس تدوین گردیده است و هدف آن ایجاد هماهنگی براي انجام کشور در رویدادهاي طبیعی بزرگ مق

  .باشد بین دستگاههاي مختلف می عملیات اجرایی استاندارد براي پاسخ به سانحه
استانی براي مدیریت طبق این قانون امکان انجام هماهنگیهاي الزم در سطوح  : 96/2002قانون شماره  - 

 .فراهم شده استبحران 
ه در کشور اندونزي اخیرا تهیه طرحهاي جامع پیشگیري و مدیریت بحران زلزله مورد الزم به ذکر است ک

در حال حاضر ریاست هیات هماهنگی ملی مدیریت  و در توجه ارکان حاکمیتی در سطوح مختلف قرار گرفته است
 .انی استـرس اهنگی، مشاوره و اطالعـلی آن همـاست که کارهاي اص قرـاه مردمی و حذف فـوانح با وزیر رفـس

  :دهد ساختار مدیریت بحران کشور اندونزي را نشان می) 9- 4(شکل 
  
  سیستم مدیریت بحران در کشور نپال - 6- 1- 1- 4

سیاست مشخصی در ارتباط با  1982در کشور نپال تا پیش از تصویب قانون امداد سوانح طبیعی در سال 
چارچوب مدیریت  ،1992سال و سپس اصالح آن در با تصویب این قانون . سوانح وجود نداشتمقابله با اثرات 

ریاست وزارت با طبق این قانون کمیته مرکزي امداد سوانح طبیعی  بر. بحران سوانح در کشور نپال مشخص گردید
رسانی سوانح و اتخاذ معیارهاي الزمه هاي مربوط به کار امداد ها و برنامهتدوین و اجراي سیاستکشور به منظور 

  :باشد امداد سوانح طبیعی به شرح زیر می يمهمترین وظایف کمیته مرکز .)10- 4 شکل( ه استتشکیل شد
 دیده از سانحه به دولت مرکزي؛ گزارش در مورد نواحی آسیب •
دیدگان و بازسازي نواحی  سیاستهاي ملی در خصوص کار امدادرسانی شامل بازتوانی آسیب تدوین •

 ؛مشابه دیده به منظور پیشگیري از رخداد شرایط آسیب
 ي؛به دولت مرکزارائه آن مادگی و هاي آ برنامه تدوین •
 پس از تصویب دولت؛ فوقهاي  اجراي سیاستها و برنامه •
و یا  یداخلمورد نیاز از محل کمکهاي ، مصالح ساختمانی و سایر اقالم ییمواد غذایی، داروسازي  ذخیره •

 در زمان رخداد سوانح؛خارجی در صندوق مرکزي کمکهاي سانحه جهت ارسال بموقع آنها 
 ؛در مورد امداد سوانح طبیعی سازمانهاي اجتماعیفعالیتهاي ایجاد هماهنگی بین  •
 دیده جهت کمک در کار امدادرسانی؛ تشکیل گروههاي امدادرسانی و اعزام آنها به مناطق سانحه •
 و کمیته محلی در موارد مربوط به امدادرسانی؛اي  هاي منطقه راهنمایی کمیته •
 امور تعیین شده دولت مرکزي در کار امدادرسانی؛انجام  •
 .کار به دولت مرکزي در فواصل زمانی منظم ارائه گزارش •

. استرا نیز تشکیل داده ) محلی(و شهر  منطقهح وکمیته امداد سوانح طبیعی در سطهمچنین دولت نپال 
  :ها بطور خالصه عبارتند از کارکردها و وظایف از این کمیته مهمترین
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، سانحه در سطح منطقه سیاستهاي امداد تدوینارائه پیشنهادات به دولت در خصوص  :ح منطقهدر سط •
، ارائه اطالعات به دولت مرکزي در فواصل محلیهاي  ایجاد هماهنگی میان کمیته تهیه گزارشهاي کار،

 ؛انجام کار طبق راهنماییهاي کمیته مرکزي منظم و
ناشی از سوانح طبیعی شامل برآورد وسایل و منابع مورد  تهیه گزارش توصیفی خسارات :در سطح محلی •

هاي داوطلب  ، سازماندهی تیماي منطقهدیدگان و تحویل آن به کمیته  نیاز امدادرسانی و بازتوانی آسیب
دیدگان از مناطق خطرناك به نواحی امن، توزیع منظم کمکهاي  براي امدادرسانی، کمک به تخلیه آسیب

هاي  ، برگزاري برنامههدید هاي آسیب به خانواده باالدستیهاي  ت شده از کمیتهنقدي و غیرنقدي دریاف
ارائه گزارش تراز  رسانی به منظور پیشگیري و کنترل شرایط احتمالی در صورت رخداد سانحه و  یآگاه

 .کمک هاي ارائه شده به کمیته ناحیه پس از اتمام کار امدادرسانی
نقطه کانونی به شمار  ،ت کشور به عنوان ارگانی در رأس مدیریت سانحهوزارفوق، در خصوص موارد ذکر شده 

 ،تنظیم سیاستهاي ملی و اجراي آنها در کشور، آمادگی در برابر سانحهتوان به  میاز وظایف وزارت کشور  .رود می
بارات و منابع آوري اعت جمعو کاهش خسارات احتمالی، نجات فوري، امدادرسانی، گردآوري اطالعات و انتشار آنها، 

  . اشاره نمود
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

  
  

 ساختار مدیریت سانحه در کشور نپال): 10- 4(شکل 
  

  مدیریت بحران ایران ساختار - 2- 1- 4
همانطور که در گزارش فعالیت سوم این پروژه اشاره شد، در حال حاضر سازمان مدیریت بحران کشور متولی 

به منظور ایجاد  1387این سازمان در سال . باشد ط با کاهش ریسک و مدیریت بحران کشور میانجام اقدامات مرتب
هاي اجرایی و پژوهشی،  ریزي، ایجاد هماهنگی و انسجام در زمینه مدیریت یکپارچه در امر سیاستگذاري، برنامه

دیده و  ي مناطق آسیبرسانی متمرکز و نظارت بر مراحل مختلف مدیریت بحران و ساماندهی و بازساز اطالع

  کمیتھ مرکزی امداد سانحھ طبیعی                   کمیتھ مرکزی امداد سانحھ طبیعی                 

  تھ منطقھ ای امدادکمی       زیر کمیتھ امداد و درمان
 سانحھ طبیعی          

  زیر کمیتھ تامین سرپناه 
 و بازتوانی         

  کمیتھ امداد سانحھ طبیعی   
 سطح ناحیھدر          

  کمیتھ امداد سانحھ طبیعی     
 در سطح محلی          

  کمیته مرکزي امداد سانحه طبیعی

  کمیته منطقه اي امداد زیر کمیته امداد و درمان
 سانحه طبیعی

  زیر کمیته تامین سرپناه
 و بازتوانی

  کمیته امداد سانحه طبیعی
 منطقه در سطح

  سانحه طبیعی کمیته امداد
 در سطح محلی
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ها، مؤسسات و شرکتهاي دولتی و عمومی، بانکها و  استفاده از همه امکانات و لوازم موردنیاز در کلیه وزارتخانه
هاي دولتی، نیروهاي نظامی و انتظامی، مؤسسات عمومی غیردولتی، شوراهاي اسالمی، شهرداریها، تشکلهاي  بیمه

با حکم وزیر بوده که معاون وزیر کشور نیز رییس آن . باشد میزارت کشور وابسته به وتشکیل شده است و مردمی، 
  : مهمترین وظایف این سازمان عبارتند از. شود کشور منصوب می

ریزي جهت ایجاد  ها و سیاستهاي اجرایی مربوط به مراحل چهارگانه مدیریت بحران و برنامه مشی تدوین خط - 1
  نمندیهاي موردنیاز؛امکانات و توا و امکان استفاده از کلیه

 صوص مراحل چهارگانه مدیریت بحران؛ایجاد هماهنگی و انسجام میان دستگاههاي مختلف کشور در خ - 2
 ؛هاي جامع فرهنگی، پژوهشی، آموزشی، تبلیغاتی، اطالع رسانی و تمرینی بررسی و تدوین سیاستها و برنامه - 3
 ؛وط به مراحل چهارگانه مدیریت بحرانمرب المللی اي و بین همکاریهاي منطقهتقویت و ایجاد زمینه  - 4
 سازي حوادث و تجزیه و تحلیل آنها؛مستند - 5
 ؛مردملهاي مردمی، نهادهاي غیردولتی و ریزي، سازماندهی، آموزش، هماهنگی و هدایت تشک برنامه - 6
 و تصمیمات شوراي عالی؛ پیگیري اجراي مصوبات - 7
 ؛فراهم نمودن زمینه ایجاد و گسترش سیستمهاي مؤثر پیشگیري - 8
 امر استانداردسازي و بهبود کیفیت؛اي فعال در  کمک به توسعه و گسترش مؤسسات مشاوره - 9

 اء فرهنگی ایمنی براي آحاد جامعه؛تدوین نظام تقسیم کار ملی براي ارتق - 10
 ؛تدوین ضوابط مربوط به تعیین سطوح، حالت اضطرار و شیوه اعالم بحرانهاي ناشی از حوادث و سوانح - 11
 گام وقوع و یا احتمال وقوع حوادث؛ستورالعملهاي نحوه انجام اقدامات اضطراري و احتیاطی در هنابالغ د - 12
 بحران کشور؛ انجام هماهنگیهاي الزم جهت در اختیار گرفتن کلیه توانمندیهاي موردنیاز مدیریت- 13
و غیردولتـی،   ،تدوین مقررات و ضوابط مربوط به رسیدگی به تخلفـات و تخطـی و اهمـال مقامـات دولتـی     - 14

 ؛نیروهاي نظامی و انتظامی
کننـدگان،   تدوین پیشنهاد ضوابط و مقررات مربـوط بـه اقـدامات پیشـگیرانه و برخـورد بـا سـوء اسـتفاده         - 15

 ؛آشوبگران و غارتگران در زمان بروز حوادث
 ؛لمللیا  تدوین دستورالعملهاي مربوط به جذب، توزیع و استفاده از کمکهاي مردمی، خارجی و بین - 16
 ؛ایجاد نظام مدیریت جامع اطالعات و تشکیل مرکز مدیریت اطالعات حوادث - 17
  ؛ربط در خصوص مراحل چهارگانه مدیریت بحران نظارت و ارزیابی اقدامات دستگاههاي اجرایی ذي - 18
 .نظارت عالیه بر امر بازسازي و نوسازي مناطق آسیب دیده - 19

 ها و دستگاههاي ذیربط وزارتخانه، کلیه در امر مدیریت جامع بحرانهمچنین به منظور هماهنگی فعالیتها 
در برحسب ضرورت و با تصویب شوراي را در امر مدیریت بحران  یمعاونت یا واحد سازمانی مناسباند  موظف شده

ار و در استانها به ریاست استاند( شوراي هماهنگی مدیریت بحرانهمچنین طبق مفاد این ماده . دهندعالی تشکیل 
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به  وبا عضویت کلیه دستگاههاي ذیربط  )به ریاست شهردار تهران و در تهراندر شهرستانها به ریاست فرماندار 
  . شود می منظور هماهنگی فعالیتهاي مربوط به مدیریت بحران تشکیل 

کـه  هاي مدیریت بحران و کاهش ریسک نیز در حال حاضر طرح جامع امـداد و نجـات    از نظر طرحها و برنامه
بطور کامل در گزارش فصل سوم این پروژه مورد بررسی قرار گرفت، بعنوان مرجـع قـانونی انجـام اقـدامات قـانونی      

این طرح به منظور کاهش اثرات سـوانح طبیعـی و ایجـاد آمـادگی الزم در     . شود مدیریت بحران کشور شناخته می
با سوانح طبیعی توسط جمعیـت هـالل احمـر     مردم و تعیین دقیق نقش و وظایف دستگاههاي اجرایی براي مقابله

جمهوري اسـالمی ایـران بـا همـاهنگی وزارت کشـور و وزارت دفـاع و پشـتیبانی نیروهـاي مسـلح و بـا همکـاري            
  .دستگاههاي ذیربط تهیه گردیده است

البته در سالهاي اخیر تهیه طرحهاي جامع پیشگیري و مدیریت بحران در برخی شهرها مورد توجه قـرار داده  
توان به تهیه و تصویب طرح جـامع مـدیریت بحـران شـهر تهـران توسـط سـازمان         شده است که بعنوان نمونه می

پیشگیري و مدیریت بحران این کالنشهر و تصویب آن در شوراي اسالمی شهر تهران و نیز در ستاد عالی پیشگیري 
صیلی در گزارش فعالیت سوم این پروژه این طرح نیز بصورت تف. و مدیریت بحران نهاد ریاست جمهوري اشاره نمود

  .توضیح داده شده است
  

  مقایسه سیستم مدیریت بحران کشورهاي مورد مطالعه با ایران - 3- 1- 4
کشورهاي مورد توان اظهار داشت که نظام مدیریت بحران زلزله در  الذکر می موارد فوقبررسی با مطالعه و 

  .   باشد با نظام مدیریت بحران در کشورمان می) 4- 4(دول جداراي وجوه اشتراك و افتراقی به شرح بررسی 
  

  کشورهابرخی بررسی تطبیقی نظام مدیریت بحران ایران با نظامهاي مشابه : )4- 4(جدول 

  نپال  اندونزي  )کالیفرنیا(آمریکا   ترکیه  ژاپن  هند  ایران  ویژگی  ردیف

مسئول اصلی مدیریت   1
امور وزارت   وزارت کشور  بحران زلزله

  وزارت کشور  رییس جمهور  وزارت امنیت داخلی  نخست وزیري  نخست وزیري  هداخل

مکانیسم هماهنگی   2
  عملیات پاسخ

و ستاد حوادث 
سوانح 
 غیرمترقبه

گروه مدیریت 
بحران 

(CMG) 

مرکز مدیریت 
  بحران کابینه

اداره کل 
شرایط مدیریت 

اضطراري 
  نخست وزیري

آژانس مدیریت 
فدرال  اضطراري

FEMA 

هیات 
گی ملی هماهن

 مدیریت سوانح
  

کمیته مرکزي 
امداد سانحه 

  طبیعی
  

مدیریت بحران در   3
  ایالتی/ سطح استانی 

 ستاد حوادث
غیر سوانح  و 

  مترقبه استان

گروه مدیریت 
  بحران ایالتی

شوراي استانی 
  مدیریت بحران

نظامی دفاع غیر
گروه کمکهاي و

  مواقع اضطراري

دفتر خدمات 
  اضطراري فرماندار

انی استواحد 
هماهنگی 

  مدیریت سانحه

کمیته 
  اي امداد منطقه

  سانحه طبیعی

  منابع مالی  4
اعتبارات 
و  سنواتی

  بودجه دولتی

کمیسیون مالی 
صندوق   و منابع

  اعتبارامدادسوانح

اعتبارات 
استانی مدیریت 

  بحران

اعتبارات 
وضعیت 
  اضطراري

مدیریت  اتاعتبار
  اضطراري ایالتی

اعتبارات 
وضعیت 
  اضطراري

و   دولتی بارتاعت
داخلی  کمکهاي

  و خارجی

طرحهاي جامع   5
  پیشگیري و بحران

تنها در تهران 
  ندارد  در حال تهیه  دارد  ندارد  دارد  در حال تهیه  دارد

  : توان چند نکته مهم را در خصوص وضعیت نظام مدیریت بحران ایران اشاره نمود با مروري بر جدول فوق می
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دیریت بحران در کشور ما در حد وزارت کشور کافی نبوده و سطح سازمانی ساختار هماهنگی م - 1
این مهم در الیحه تشکیل . نهادینه و عملیاتی گرددار هماهنگی در سطح باالتري بایست ساخت می

بینی شده است که در  پیشبه صورت شوراي عالی مدیریت بحران نیز  سازمان مدیریت بحران کشور
  .صورت اجراي صحیح اثربخش خواهد بود

گیرد در حالی که شاهد  جریان اعتبارات نظام مدیریت بحران در کشور ما از مرکز سرچشمه می - 2
 . باشیم تخصیص منابع استانی و تقویت ساختارهاي محلی در سایر کشورها می

هاي  ساختار باال به پایین در نظام مدیریت بحران کشور مشکالت زیادي را در اجراي طرحها و برنامه - 3
سیستمهاي به همین دلیل در ایران . نماید دیریت بحران در سطح محلی ایجاد میکاهش ریسک و م

مورد توجه است و این ساختارها از توان و ظرفیتهاي درخور بیشتر مرکزي و استانی مدیریت بحران 
در حالی که ساختارهاي محلی از ضعف شدیدي که قابل مقایسه با  ،باشند توجه و مناسبی برخوردار می

در بسیاري از کشورها این تعادل و عدالت در توزیع . برند ي ملی و استانی نیست، رنج میظرفیتها
 . ظرفیتها رعایت شده است

ارائه دستورالعملها از باال به پایین مشکالتی را در اجراي قوانین به سبب مسائل اقتصادي، اجتماعی و  - 4
دیده می شود که نیازها از سطوح پایینی در برخی کشورها نظیر نپال و اندونزي . کند فرهنگی ایجاد می

 .گیرند و در نتیجه اثربخشی بهتري دارند گردند و مورد توجه قرار می به سطوح باالیی منتقل می
تهیه طرحهاي جامع پیشگیري و مدیریت بحران در سالهاي اخیر در دنیا رشد قابل توجهی داشته است  - 5

ریزي مناسب  توان با برنامه رسد می به نظر می. رفته استو در ایران نیز بصورت محدود مورد توجه قرار گ
 .تهیه و به اجرا گذاشت یاي تا محل چنین طرحهایی را در سطوح مختلف منطقه

 
  استراتژي اصالح ساختار مدیریت بحران کشور - 4- 1- 4

زیر را در  توان راهبردهايبا توجه به موضوعات مورد بررسی در قسمتهاي فوق و نگرشی بر تجارب جهانی، می
  :زمینه ساختار مدیریت بحران ارائه نمود

ریزي براي اجراي طرحهاي مختلف مدیریت ریسک و بحران در قالب طرحهاي جامع و تفصیلی  برنامه - 
پیشگیري و مدیریت بحران پیش از مواجهه با اثرات یک زلزله ویرانگر و تحمیل شرایط به مسئوالن و مردم 

  ؛)ي برخورد انفعالیبرخورد فعال با موضوع به جا(
با توجه به اهمیت کاهش  توجه بیشتر به مقوله پیشگیري و به جاي تمرکز بر واکنش اضطراري و بازسازي - 

 ریسک در برابر مدیریت بحران؛
 هاي کاهش ریسک و مدیریت بحران،بینی منابع مالی و اعتباري الزم براي اجرایی نمودن برنامهپیش - 
 .فرماندهی حادثه و ارتقاي هماهنگی بین سازمانهاي ذیربط سازي ساختارهاي توسعه و ساده - 
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  هاي اصالح ساختار مدیریت بحران کشوربرنامه - 5- 1- 4
  تبیین جایگاه سازمان مدیریت بحران کشور  -1- 5- 1- 4

، سازمان مدیریت بحران و ستادهاي سوانح استانها صوبات قانونی فعلی کشورمبر اساس همانطور که ذکر شد، 
در . باشند میهاي مختلف  در جنبهنها مسئول هماهنگی مدیریت بحران در سطوح ملی تا محلی کشور و شهرستا

و  هستندستادهاي حوادث داراي تعامالت مناسبی با سایر ارگانهاي ذیربط در مدیریت بحران  ،برخی از شهرستانها
ات قانونی براي مشارکت کلیه در برخی مناطق نیز به سبب نبود الزام. هماهنگی نسبی بین آنها وجود دارد

در وهله اول براي از این رو . سازمانهاي ذیربط در ستادهاي حوادث استانی و شهري، میزان هماهنگی کمتر است
در نظام مدیریت  تا با تبیین وظایف و جایگاه ارگانهاي مختلف شودتالش بهبود ساختار مدیریت بحران الزم است 

در این  .آوردبا تالشهاي ستادهاي حوادث استانی و شهري فراهم  رااهنگی آنها ، امکان مشارکت و همبحران کشور
. رابطه الزم است دستورالعملهاي الزم در سازمان مدیریت بحران کشور تهیه و به کلیه نهادهاي ذیربط ابالغ گردد

اي عالی مدیریت باشند نیز امکان برقراري این تعامل در چارچوب شوردر خصوص نهادهایی که تابع دولت نمی
هاي فوق از نظر  رسد که تبیین جایگاه سازمان مدیریت بحران و انجام هماهنگی لذا به نظر می. بحران وجود دارد

هاي الزم براي مشارکت سازمانهاي مختلف به طرز  اجرایی با مشکل چندانی مواجه نیست، مشروط بر اینکه برنامه
بایست در چارچوب طرحهاي جامع کاهش ریسک و مدیریت  قاعدتا می ها نیز این برنامه .صحیحی تهیه شده باشند

) 1- 4(نمودار  .سازي و اجرا گردند بحران که در این گزارش در بخشهاي مختلف مورد بررسی قرار گرفت، پیاده
  .دهد اجزاي چنین طرحی را نشان می

 

  مختلف هاي اجرایی براي کارگروههاي  هتهیه برنام طرح جامع امداد و نجات کشور و الزم االجرا نمودن  -2- 5- 1- 4
، طرح جامع امداد و نجات کشور تاکنون بصورت همانطور که در گزارش فعالیت سوم این پروژه بحث شد

جدي توسط سازمانهاي مختلف به اجرا گذاشته نشده است و در برخی استانها حتی تعدادي از کارگروههاي مرتبط 
با توجه به اینکه در حال حاضر این سند تنها مرجع . ل جلسه داده استیا به ندرت تشکینشده  تشکیلتاکنون 

گردد، لذا الزم است تا پیش از تهیه طرحهاي  رسمی کشور در حوزه مدیریت بحران و کاهش ریسک محسوب می
جامع و تفصیلی پیشگیري و مدیریت بحران در سطوح مختلف، مفاد این طرح به اجرا گذاشته شود و در تدوین 

از این رو الزم است که نهادهاي ذیربط . مورد توجه و استفاده قرار گیردآن اي جامع و تفصیلی نیز ساختار طرحه
توسط سازمان مدیریت نیز ملزم به اجراي مفاد طرح جامع امداد و نجات گردند و نظارت الزم در این خصوص 

بایست برحسب شرایط  هاي تخصصی میهاي قابل اجرا در کارگروه همچنین برنامه .بحران کشور به انجام رسد
نشان ) 2- 4(اجزاي این طرح در نمودار  .ابالغ گرددبومی هر شهر و استان تعیین و جهت اجرا در این کارگروهها 

  .داده شده است
  

  و مدیریت عملیات مقابله بهبود ساختار فرماندهی  - 3- 5- 1- 4
تاحدودي گیرد  طراري مورد استفاده قرار میآنچه که در ایران در حال حاضر در خصوص فرماندهی واکنش اض

سامانه فرماندهی . تهیه شده استدر ایاالت متحده آمریکا است که  (ICS)مدل سامانه فرماندهی حادثه  برگرفته از
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سامانه فرماندهی حادثه بر  .عد از شرایط اضطراري استریزي و هماهنگی ب حادثه، مدلی براي فرماندهی، برنامه
در آنها تعریف که  )11- 4 شکل( ریزي، عملیات اجرایی و پشتیبانی بنا شده است فرماندهی، برنامه چهار جزء عمده

اجراي صحیح عملیات در این سامانه مبتنی بر شفافیت شرح وظایف و هماهنگی . ارائه شده است) 5- 4(جدول 
ه فرماندهی حادثه در ایران نیز براي بهبود سامان. باشد که در قسمت قبل بدان اشاره شد سازمانها با یکدیگر می

  .بایست الگوهاي استاندارد این سامانه مورد مطالعه دقیق و تطبیقی با شرایط ایران قرار گیرند می
  

  
  حادثهمانه فرماندهی سا اجزاي ): 11- 4(شکل 

  
  اجزاي  سامانه مدیریت حادثه تشریح ): 5- 4(جدول 

  شرح  زمانیهاي ساختار سا بخش
این بخش مسئولیت راهبري، فرماندهی و کنترل منابع را بر عهده دارد که توسط رئیس   بخش فرماندهی

قرار دادن هر گونه . شود انجام میمدیریت بحران یا روساي ستادهاي استانی سازمان 
ایمنی پرسنل . ها، باید با هماهنگی رئیس سازمان انجام شود اطالعات در اختیار رسانه

  .  گیرد در صحنه رویداد نیز در حوزه وظایف وي قرار می عالف
مستقیم در  پرسنل این بخش، عملیات اجرایی را بر عهده داشته و به طور مستقیم و غیر  بخش عملیات اجرایی

رئیس سازمان، مسئول دریافت و اجراي برنامه عملیاتی کنترل . کنترل بحران نقش دارند
مسئول . باشد د نحوه استفاده از منابع جهت رفع بحران میگیري در مور بحران و تصمیم

هاي میدانی را پس از بررسی به فرمانده ارائه داده و دستورات  بخش، گزارشهر 
  . دارد ا پایان عملیات را دریافت مییهماهنگی 

این بخش، مسئول تأمین خدمات و تسهیالت، نیروي انسانی، منابع مالی، تجهیزات،   بخش پشتیبانی
حفظ آمادگی دائم این بخش براي . باشد می مواردحمل و نقل، ارتباطات، منابع و سایر 

دهنده این  هاي تشکیل از جمله گروه. مقابله و حمایت، از اهمیت بسیاري برخوردار است
آب، غذا، سرپناه (هاي تأمین مایحتاج  درمانی و گروه - هاي امدادي توان گروه بخش می

  . نام برد را) براي پرسنل و مردم
برداري از  سازي و بهره این بخش، مسئول گردآوري اطالعات، ارزیابی حادثه، مستند  ریزي بخش برنامه

هاي واکنش اضطراري و تعیین موارد استفاده از  ریزي فعالیت اطالعات در جهت برنامه
  .باشد منابع طی دوران بحران می

  
  .ي این برنامه به اختصار شرح داده شده استهاي حائز اهمیت در اجرا مولفه) 3- 4(در نمودار 

  

)بخش فرماندهی( فرمانده  
 

اییبخش عملیات اجر  
 

 بخش پشتیبانی
 

ریزي بخش برنامه  
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    (Initial/Immediate Action Plan)تدوین برنامه انجام اقدامات اولیه اضطراري  - 4- 5- 1- 4
هاي رخ داده در کشور، نبود یک همانطور که در گزارش فعالیت چهارم این مطالعات ذکر شد، در اغلب زلزله

سازمانی براي ساعات اولیه بعد از رخداد زلزله یکی از کمبودهاي اصلی در  برنامه مدون و از پیش تمرین شده بین
هایی که اصطالحا به نام برنامه اقدامات اولیه اضطراري شناخته چنین برنامه. عملیات واکنش اضطراري بوده است

ه حوع هر سانورهاي پیشرفته نظیر ژاپن و آمریکا تدوین شده است به نحوي که با وقششوند، در برخی از کمی
برحسب سطح حادثه اقدامات الزم بصورت مدون در اختیار مسئوالن مدیریت بحران در سطوح مختلف قرار 

ی در نهادهاي نظامی براي مقابله با تهدیدات امنیتی تهیه شده است که هایدر ایران نیز چنین طرح. گیرد می
بحران و یا حمله با دستور مقامات مافوق و یا  شوند که در زمان اصطالحا به نام پاکتهاي عملیاتی شناخته می

تواند کمک  رسد تهیه چنین دستورالعملهایی می به نظر می. گردند می ییبصورت خوداتکا بازگشایی شده و اجرا
سازي  یانی در بهبود عملیات واکنش اضطراري در ساعات اولیه بعد از رخداد یک زلزله نماید و امکان بهینهاش

اهمیت  دستورالعملهاییالبته تعریف سطح بحران نیز یکی از مسائلی است که در تهیه چنین  .آورد عملیات را فراهم
گیرد که بعنوان مثال  در حال حاضر روشهاي مختلفی در دنیا براي تعریف سطح بحران مورد استفاده قرار می. دارد
م عملکرد زیرساختهاي امدادي و شریانهاي توانند مرتبط با تعداد تلفات و مصدومین، خسارات وارده، امکان تداو می

  .نشان داده شده است) 12- 4(اي از آن در شکل  موارد دیگر باشد که نمونه يحیاتی، شدت زلزله و بسیار
  

 
   NDMS ن براساس تقسیم بندي سطوح مختلف بحرااي از  نمونه): 12- 4(شکل 
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سائل جغرافیایی، و شرایط اقتصادي و اجتماعی نحوي که پارامترهاي خطر زلزله، مالبته تعیین سطح بحران به
البته سازمان  .باشد در آن لحاظ شود نیاز به انجام مطالعات مستقلی دارد و در چارچوب انجام این طرح نمی

) نهادهاي دولتی، عمومی و خصوصی(امکان بسیج امکانات سطح بحران مدیریت بحران کشور الزم است با توجه به 
در همین راستا . مورد نیاز براي امور مختلف مرتبط با واکنش اضطراري را نیز به انجام برساندو نیروهاي عملیاتی 

هنگام وقوع زلزله نیز از اهمیت در و چندجانبه جانبه  براي همکاري دوایجاد هماهنگی بین استانهاي مختلف 
اي تا ملی  سطوح منطقهضعیت بحرانی ودر  استانهاگیري توان و ظرفیت تمامی  کاراي برخوردار است تا امکان ب ویژه

  .اند شرح داده شده) 4- 4(اجزاي این برنامه در نمودار  .فراهم شود
  

   برنامه تامین اعتبارات و انجام توافقات الزم با سازمانهاي مورد نیاز در زمان بحران - 5- 5- 1- 4
از است که تامین آنها در آن دیده مورد نی اي در مناطق آسیب در زمان وقوع زلزله معموال امکانات گسترده

بینی نیازمندیهاي  از این رو الزم است که با پیش. بسیار مشکل استزمان به واسطه محدودیتهاي زمانی و اعتباري 
نیاز با دستگاههاي  هاي مورد نسبت به عقد قراردادهاي الزم و انجام هماهنگی ،زمان بحران براساس سناریوي زلزله

دهد  را نشان میات مورد نیاز در زمان بحران ی از توافقیاه نمونه )6- 4(جدول . قدام نموداز قبل ا یدولتی و خصوص
  .دهد نیز اجزاي این طرح را به صورت اجمالی نشان می) 5- 4(و نمودار 

  
  ها سایر سازمانمورد نیاز براي انعقاد قراردادهاي همکاري با  هاي زمینهبرخی  ): 6- 4(جدول 
  شرح  نامهمورد توافق

کادر درمانی مراکز بهداشتی و درمانی دولتی و خصوصی پزشکان و آموزش و بسیج   هاي پشتیبانی و پزشکی اقبتمر
   زلزله و نحوه حضور وعملکرد آنها برحسب سطح بحراندرمان مصدومین جهت 

ي هاي بزرگ توان نیروهاي تخصصی هالل احمر براي اقدامات واکنش اضطرار در زلزله  جستجو، نجات و امداد
. توانمندیهاي نیروهاي نظامی و بسیج نیز استفاده شوداز باشد و الزم است  یممحدود 

با انعقاد قراردادهایی، آموزش الزم به این نیروها داده شود و  بایست میدر این خصوص 
  .امکان مشارکت فعال آنها در زمان بحران در این عملیات فراهم شود

رسانی اضطراري از  اطالعنحوه 
  ها رسانهطریق 

برخوردار در کمک به بازماندگان اي  در زمان بحران از اهمیت ویژهصحیح رسانی  اطالع
رسانی توافقات الزم را انجام دهد تا  نهادهاي اطالعدولت باید در این خصوص، با . است

  .اطالعات صحیح از مجاري رسمی منتشر شود
و  داران امیونهاي ک تعاونی
 آالت کنندگان ماشین تامین

  سنگین

دیده و  مناطق آسیبهاي اضطراري ویژه به  در هنگام بحران، تقاضا براي حمل کاال
جا  از آن. بسیار زیاد خواهد بودهمچنین تجهیزات الزم براي آواربرداري و بازگشایی معابر 

در اختیار ندارد، پاسخگویی به آالت سنگین  ماشینکه بخش دولتی به اندازه کافی 
  . بودداد با دولت خواهد  و از طریق قرارهاي مربوطه  تعاونیعهده ، بر هامابقی نیاز

یکی از چالشهاي ) آب، غذا و پوشاك(تامین اقالم مورد نیاز بازماندگان در زمان بحران   هاي صنفیاتحادیه
تواند با انعقاد قراردادهایی با نهادهاي  اصلی مدیریت واکنش اضطراري است که می

  .رددصنفی تا حدودي تسهیل گ
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  تبیین جایگاه سازمان مدیریت بحران کشور): 1- 4(نمودار 

  ذیربطمختلف سازمان مدیریت بحران کشور و نحوه تعامل آن با نهادهاي وظایف و جایگاه  سازي شفاف -  اهداف
  تدوین دستورالعملهاي اجرایی براي فعالیتهاي سازمان - 
 عیت از سیاستهاي سازمان مدیریت بحران کشورتدوین راهکارهاي قانونی براي الزام دستگاهها به تب - 

 سازمان مدیریت بحران کشور با مشارکت کارگروههاي تخصصی و مشاوران ذیصالح نهاد اجرایی
 میلیون تومان 180 هزینه تقریبی 

ر مدیریت در برخی از شهرستانها، ستادهاي حوادث تعامالت مناسبی با سایر ارگانهاي ذیربط ددر حال حاضر  وضعیت موجود 
در برخی مناطق نیز به سبب نبود الزامات قانونی براي . بین آنها وجود داردمناسبی و هماهنگی نسبی  دارندبحران 

 .مشارکت کلیه سازمانهاي ذیربط در ستادهاي حوادث استانی و شهري، میزان هماهنگی کمتر است
 )ریزي و تدوین دستورالعملها براي برنامه(ماه  18 طول دوره 
براي بهبود ساختار مدیریت بحران الزم است تالش شود تا با تبیین وظایف و جایگاه ارگانهاي مختلف در نظام  توجیه فنی

مدیریت بحران کشور، امکان مشارکت و هماهنگی آنها را با تالشهاي ستادهاي حوادث استانی و شهري فراهم 
زمان مدیریت بحران کشور تهیه و به کلیه نهادهاي ذیربط در این رابطه الزم است دستورالعملهاي الزم در سا. آورد

 .ابالغ گردد
  قوانین و مقررات موجود - ورودي پروژه

  هادر مدیریت بحران و شرح وظایف آن اطالعات سازمانهاي دخیل -
  تجارب جهانی -

  رآور براي تبیین جایگاه سازمان مدیریت بحران کشو ضوابط و مقررات الزام -  خروجی  پروژه
 دستورالعملهاي الزم در خصوص تعامل دستگاهها با سازمان مدیریت بحران و بخشهاي تابعه - 

  بررسی تجارب موفق جهانی در زمینه نحوه تعامل دستگاهها با نهاد متولی مدیریت بحران -  اجزاء پروژه
  جودتبیین جایگاه سازمان مدیریت بحران و ستادهاي حوادث مبتنی بر قوانین و مقررات مو - 
  تدقیق شرح وظایف دستگاهها در رابطه با موضوعات مختلف مرتبط با مدیریت بحران - 
ریزي و تدوین دستورالعملهاي الزم براي برقراري تعامل بین دستگاههاي دولتی و غیردولتی با سازمان  برنامه - 

  مدیریت بحران و ستادهاي حوادث
 دستورات سازمان مدیریت بحران کشورتدوین ضمانتهاي اجرایی براي تبعیت دستگاهها از  - 

جمهوري،  جمهور، ستاد عالی پیشگیري و مدیریت بحران ریاست ریزي و نظارت راهبردي رییس معاونت برنامه نظارت و ارزیابی
 مجمع تشخیص مصلحت نظام، سازمان بازرسی کل کشور

 تولی مدیریت بحران و هماهنگی آنها با یکدیگر دارداستمرار برنامه نیاز به تعریف صحیح جایگاه سازمانهاي م استمرار پروژه
  شش ماهه سوم  شش ماهه دوم  شش ماهه اول  زمان/اجزا  جدول زمانبندي طرح 

بررسی تجارب جهانی در زمینه نحوه تعامل دستگاهها 
  با نهاد متولی مدیریت بحران

      

تبیین جایگاه سازمان مدیریت بحران و ستادهاي 
  نین و مقررات موجودحوادث مبتنی بر قوا

      

تدقیق شرح وظایف دستگاهها در رابطه با موضوعات 
  مختلف مرتبط با مدیریت بحران

      

        ریزي و تدوین دستورالعملهاي الزم برنامه
        تدوین ضمانتهاي اجرایی
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  براي کارگروههاي مختلفهاي اجرایی  الزم االجرا نمودن طرح جامع امداد و نجات کشور و تهیه برنامه): 2- 4(نمودار 

 

  مبتنی بر شرایط بومیطرح جامع امداد و نجات کشور نمودن ی یاجرا -  اهداف
  ف در طرح جامع براي کارگروههاي مختل الزمهاي  تهیه برنامه - 
 توسعه ضوابط قانونی براي الزام دستگاهها به تبعیت از مفاد این طرح - 

 مشاوران ذیصالح، هالل احمر جمهوري اسالمی ایران، ي تخصصیاسازمانهاي عضو ستاد و کارگروهه نهاد اجرایی
 )براي هر استان( میلیون تومان 80 هزینه تقریبی 

و شهرستانها چندان جدي گرفته  هادر حال حاضر طرح جامع امداد و نجات کشور بخصوص در سطح استان وضعیت موجود 
به . ندارند یاند جلسات منظم و یا اگر تشکیل شده اند شود و بسیاري از کارگروههاي تخصصی تشکیل نشده نمی

وضعیت موجود، امکان  بهبودمنظور بهبود این وضعیت الزم است ضمن تدوین مکانیسمهاي اجرایی براي 
  .سازي کارگروهها براي انجام وظایف آنها فراهم شود آماده

 ماه 12 طول دوره
ر حوزه مدیریت بحران و یکی از اسناد باالدستی دبه عنوان کشور ات طرح جامع امداد و نجی یتدوین ضوابط اجرا توجیه فنی

گردد که می بایست با رفع نقاط ابهام  بهبود نظام مدیریت بحران محسوب میتهاي از مهمترین اولویکاهش ریسک 
 .به اجرا گذاشته شود اجزاي مربوطهآن و کاربردي نمودن 

  امع امداد و نجات کشوراسناد و مدارك مرتبط با طرح ج - ورودي پروژه
  اطالعات سازمانهاي عضو ستاد و کارگروههاي تخصصی -
 اطالعات مربوط به اجراي طرح در سالهاي اخیر -

  هاي قابل اجرا برحسب شرایط بومی  برنامه -  خروجی  پروژه
 شهر و استاندر هر  کارگروههاطرح و وظایف اجرایی ضوابط مشخص شدن  - 

  طرح جامع امداد و نجات کشورزاي اجبررسی  -  اجزاء پروژه
  اي و محلی در سطوح منطقه اجراي طرح جامع امداد و نجات کشورنقاط ضعف و قوت بررسی  - 
  تبیین ضوابط اجرایی مبتنی بر شرح وظایف دستگاههاي متولی و کارگروههاي تخصصی - 
  طرحمفاد اجراي دستگاهها به وه الزام ونح اي تا محلی ارائه برنامه براي تقویت بدنه اجرایی طرح در سطوح منطقه - 
 اي بین دستگاههاي عضو ستاد انجام تمرینها و مانورهاي دوره  - 

ریزي و نظارت  ، معاونت برنامه، ستاد عالی پیشگیري و مدیریت بحران رییس جمهورسازمان مدیریت بحران کشور نظارت و ارزیابی
 راهبردي رییس جمهور

ریزي براي انجام مانورهاي مشترك  و کارگروهها و برنامه هاه منوط به برگزاري جلسات پیوسته ستاداستمرار پروژ استمرار پروژه
 می باشد

  جدول زمانبندي طرح 
  

  زمان/ اجزا
  

ماه  3
  اول

ماه  3
  دوم

ماه  3
  سوم

ماه  3
  چهارم

          بررسی اجزاي طرح جامع امداد و نجات کشور
امداد و نجات کشور بررسی نقاط ضعف و قوت اجراي طرح جامع 

  اي و محلی در سطوح منطقه
        

تبیین ضوابط اجرایی مبتنی بر شرح وظایف دستگاههاي متولی و 
  کارگروههاي تخصصی

        

          ارائه برنامه براي تقویت بدنه اجرایی طرح 
          اي بین دستگاههاي عضو ستاد انجام تمرینها و مانورهاي دوره
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  ساختار فرماندهی و مدیریت عملیات مقابلهبهبود ): 3- 4(نمودار 

 

  ریزي، عملیات اجرایی و پشتیبانی  فرماندهی، برنامه هايتوانمندسازي نظام مدیریت بحران کشور در بخش -  اهداف
 نگی بین سازمانهاي مختلف متولی مدیریت بحرانههمابهبود  - 

 .با دستگاههاي دولتی، نظامی و غیردولتی را داشته باشندمراکز تحقیقاتی و مشاوران ذیصالح که امکان تعامل  نهاد اجرایی
 میلیون تومان 240 هزینه تقریبی 

ضوابط گردد، لیکن در عمل  محسوب می ICSهر چند که در ظاهر ساختار فرماندهی مدیریت بحران کشور الگویی از  وضعیت موجود 
تدوین و ارائه  )هماهنگی بین دستگاههاي مختلفبدون (تحت عنوان ساختار فرماندهی حادثه که و دستورالعملهایی 

در نتیجه در . گیرند اند با توجه به نقاط ضعفی که دارند در عملیات واکنش اضطراري کمتر مورد استفاده قرار می شده
 .کنند گیري و فعالیت می صحنه عملیات مسئوالن مربوطه مبتنی بر سالیق خود تصمیم

 ماه 24 طول دوره و زمان بندي 
 نهنگی بیاهمنحوه مطالعه ساختارهاي موجود فرماندهی عملیات و اصالح ساختار فرماندهی حادثه وابسته به  توجیه فنی

این مساله تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته و اغلب طرحهاي ارائه . باشد میسازمانهاي مختلف مرتبط با موضوع 
و فرهنگی با شرایط  يکه از نظر ساختار استنظیر آمریکا  اي از نظامهاي مختلف مرتبط در کشورهایی شده ترجمه

سازي ساختار فرماندهی حادثه اهمیت زیادي در بهبود عملیات واکنش  در نتیجه بومی. کشور ما متفاوت است
 .اضطراري دارد

  نیازهاي تدوین ساختار فرماندهی حادثه تجارب جهانی در زمینه پیش - ورودي پروژه
  سازمانهاي ذیربط در مدیریت بحران و شرح وظایف آنها اطالعات مربوط به -
 اطالعات مرتبط با نحوه هماهنگیها، تعامالت و سلسله مراتب -

  ساختار فرماندهی حادثه اصالح شده مبتنی بر شرایط بومی  -  خروجی  پروژه
  ارتقاي هماهنگی بین دستگاههاي متولی مدیریت واکنش اضطراري - 
 ي الزم براي اجراي ساختار فرماندهی حادثهضوابط و دستورالعملها - 

  مرتبطخالهاي قانونی خت شناو  شرح وظایف و نوع ارتباطات سازمانهاي ذیربط در امر مدیریت بحرانبررسی  -  اجزاء پروژه
  بررسی مدلها و الگوهاي قابل اجرا در بهبود ساختار فرماندهی حادثه مبتنی بر تجارب جهانی - 
  ساختار فرماندهی حادثه مبتنی بر شرایط بومی و موارد بررسی شده فوقپیشنهاد مدل مناسب  - 
  تدوین ضوابط و دستورالعملهاي الزم براي اجراي ساختار مدیریت واکنش اضطراري  - 
 ر و ارزیابی ضوابط تدوین شده و اصالح نهاییاجراي مانو - 

مجمع تشخیص مصلحت نظام، ستاد ت بحران رییس جمهور، ستاد عالی پیشگیري و مدیری، سازمان مدیریت بحران نظارت و ارزیابی
 کل نیروهاي مسلح، هالل احمر، بنیاد مسکن و سایر اعضاي مندرج در کارگروههاي تخصصی مرتبط

سازمانی  سازمانی و برون هاي منطبق با شرایط واقعی و توجه به مسائل درون استمرار برنامه نیاز به تدوین برنامه استمرار پروژه
 .هاي ذیربط داردنهاد

  شش ماهه چهارم  شش ماهه سوم  شش ماهه دوم  شش ماهه اول  زمان/ اجزا  جدول زمانبندي طرح 
          شرح وظایف و نوع ارتباطات سازمانهابررسی 

          بررسی مدلها و الگوهاي قابل اجرا
پیشنهاد مدل مناسب ساختار فرماندهی 

  حادثه مبتنی بر شرایط بومی
        

          طرح ستورالعملهاي الزم براي اجرايتدوین د
          اجراي مانور و ارزیابی ضوابط
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  تدوین برنامه انجام اقدامات اولیه اضطراري): 4- 4( نمودار 
  بهبود فرایند عملیات واکنش اضطراري در ساعات اولیه بعد از رخداد زلزله به منظور کاهش تلفات و خسارت -  اهداف

 که هر سازمان بتواند نیازهاي اولیه را بصورت خودکار به اجرا گذارد کلیش در زمان بحران بهتبیین وظایف دستگاهها  - 
 مشاوران ذیصالح با مشارکت کارگروههاي تخصصی طرح جامع امداد و نجات  نهاد اجرایی

 میلیون تومان 240 هزینه تقریبی 
نبود یک برنامه ي در ساعات اولیه براي انجام اقدامات الزم به سبب مشکالت زیادهاي رخ داده در کشور، در اغلب زلزله وضعیت موجود 

این مساله باعث شده است که ساعات طالیی بعد از . گزارش شده استمدون و از پیش تمرین شده بین سازمانی 
 .رخداد زلزله به سرعت سپري شوند و شانس قربانیان محبوس در زیر آوار براي نجات کمتر شود

 ماه 24 طول دوره 
هاي مدونی براي اقدامات هر دستگاه در ساعات اولیه بعد از رخداد سوانح تدوین  در اغلب کشورهاي پیشرفته برنامه توجیه فنی

کنند تا در زمان وقوع زلزله بدون تاخیر بتوانند  شده است و سازمانها اقدامات الزم را در این رابطه بارها تمرین می
هیه چنین لذا ت. ر هماهنگی با مراکز فرماندهی بحران اقدامات الزم را پیش ببرندفعالیت خود را آغاز کنند و د

تواند کمک شایانی در بهبود عملیات واکنش اضطراري در ساعات اولیه بعد از رخداد یک زلزله  دستورالعملهایی می
 .سازي عملیات را فراهم آورد نماید و امکان بهینه

  ورهاي توسعه یافته در زمینه موضوع برنامه تجارب مرتبط با کش -  ورودي پروژه
 دستگاهی دستگاهی و درون اطالعات مربوط به شرح وظایف و ساختارهاي سازمانی بین - 

در ساعات اولیه بعد از رخداد در هر سازمان عملیات واکنش اضطراري ضوابط و دستورالعملهاي الزم براي اجراي  -  خروجی  پروژه
   زلزله

 اي الزم براي استفاده بهینه از زمان براي نجات جان قربانیانه تدوین برنامه - 
  هاي اقدامات اضطراري و اولیه بررسی تجارب کشورهاي پیشرفته در زمینه برنامه -  اجزاء پروژه

  بررسی ساختارها و فعالیتهاي دستگاههاي داخلی مرتبط با موضوع  - 
، مسائل جغرافیایی و شرایط اقتصادي و اجتماعی در آن نحوي که پارامترهاي خطر زلزله تعیین سطح بحران به - 

  د نشوملحوظ 
  تعیین اقداماتی که در زمان وقوع زلزله می بایست بالفاصله برحسب شرایط بحران به اجرا گذاشته شوند - 
  تهیه دستورالعملها وضوابط مربوط به فعالیتهاي هر سازمان در ساعات اولیه مطابق با بررسیهاي فوق - 
 اي  ریزي براي انجام تمرینات دوره ي طرح بصورت پایلوت و انعکاس بازخوردها در اصالح طرح اولیه و برنامهاجرا - 

 مجمع تشخیص مصلحت نظام، ستاد عالی پیشگیري و مدیریت بحران رییس جمهور، سازمان مدیریت بحران کشور نظارت و ارزیابی
 جراي منظم تمرینات و مانورها نقش کلیدي در استمرار پروژه دارندها و ا واقع بینی در تنظیم برنامه استمرار پروژه

  چهارمماه  6  سومماه  6  ماه دوم 6  ماه اول 6  زمان/ اجزا  جدول زمان بندي طرح
هاي اقدامات  بررسی تجارب کشورهاي پیشرفته در زمینه برنامه

  اضطراري و اولیه
        

          مرتبط با موضوع بررسی ساختارها و فعالیتهاي دستگاههاي داخلی
نحوي که پارامترهاي خطر زلزله، مسائل  تعیین سطح بحران به

  د نشوملحوظ جغرافیایی و شرایط اقتصادي و اجتماعی در آن 
        

          تعیین اقداماتی که در زمان وقوع زلزله بالفاصله باید به اجرا درآید
          سازمانتهیه دستورالعملها وضوابط مربوط به فعالیتهاي هر 

اجراي طرح بصورت پایلوت و انعکاس بازخوردها در اصالح طرح 
  اي ریزي براي انجام تمرینات دوره اولیه و برنامه
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  برنامه تامین اعتبارات و انجام توافقات الزم با سازمانهاي مورد نیاز در زمان بحران): 5- 4(نمودار 
  در زمان بحران در سناریوهاي مختلف خطر زلزلهو خدمات نیازها ارتقاي آمادگی دستگاهها براي تامین  -  اهداف

 استفاده بهینه از زمان به منظور حفظ جان قربانیان - 
  مرتبط با مدیریت بحران سازمانهايمشاوران ذیصالح با همکاري  نهاد اجرایی

 در سطح محلی میلیون تومان براي تدوین برنامه 60 هزینه تقریبی 
. وجود نداردزلزله در سناریوهاي مختلف آسیب در معرض حال حاضر برنامه جامعی براي تامین نیازهاي مناطق  در وضعیت موجود 

لیکن این انبارها بدون توجه به  ،بینی و تجهیز کرده است احمر انبارهایی را براي این منظور پیش لالبته جمعیت هال
. سیب فاصله زیادي دارندا از شهرها و روستاهاي در معرض آضاند و بع دیدگان احتمالی زلزله طراحی شده تعداد آسیب

 .صورت نگرفته است بحرانها و سایر مراکز مرتبط با مدیریت  ، رسانهسازي الزم در مراکز درمانی همچنین ظرفیت
 ماه براي تدوین برنامه 9 طول دوره 
دیده مورد نیاز است که تامین آنها در آن زمان به  یباي در مناطق آس در زمان وقوع زلزله معموال امکانات گسترده توجیه فنی

بینی نیازمندیهاي زمان بحران  از این رو الزم است که با پیش. واسطه محدودیتهاي زمانی و اعتباري بسیار مشکل است
 هاي مورد نیاز با دستگاههاي دولتی و براساس سناریوي زلزله، نسبت به عقد قراردادهاي الزم و انجام هماهنگی

 .خصوصی از قبل اقدام نمود
  اي اي در سطوح محلی تا منطقه مرتبط با خطرپذیري لرزهاطالعات  -  ورودي پروژه

 اي اطالعات مرتبط با ظرفیتها و امکانات موجود در سطوح محلی تا منطقه - 
  اعتبارات و بودجه مورد نیاز براي عقد قراردادهاي الزم - 

  سناریوهاي مختلف رخداد زلزله ح محلی براي مقابله با آمادگی نسبی در سط -  خروجی  پروژه
 پیش بینی اعتبارات الزم و تامین نیازها - 

  خطر زلزله و نیازهاي محلی به امکانات و خدمات سناریوهاي مختلفبررسی  -  اجزاء پروژه
  جهانی مورد نیاز با توجه به تجارب عشناسایی توانمندیهاي محلی و ظرفیتها و روشهاي تامین مناب - 
  اي ارائه کننده خدمات در سطوح محلی تا منطقه یتدوین برنامه الزم براي عقد قرارداد با شرکتهاي خصوص - 
  عقد تفاهمنامه براي مشارکت شرکتهاي خصوصی و دولتی در تامین نیازهاي تجهیزاتی و خدماتی در زمان بحران - 
 اي اجراي مانورهاي آمادگی بصورت دورهتدوین برنامه  - 

، ستاد عالی پیشگیري و مدیریت بحران ریاست جمهوري، شهرداریها، دهداریها و سازمان مدیریت بحران کشور ظارت و ارزیابین
 شوراهاي شهر و روستا، استانداریها

 اي است ههاي مورد نیاز و انجام مانورهاي دور نامه استمرار پروژه منوط به تدوین برنامه بصورت اجرایی، عقد تفاهم استمرار پروژه
  سومسه ماهه   سه ماهه دوم  سه  ماهه اول  زمان/ اجزا  جدول زمان بندي طرح

خطر زلزله و نیازهاي محلی به امکانات و  سناریوهاي مختلفبررسی 
  خدمات

      

شناسایی توانمندیهاي محلی و ظرفیتها و روشهاي تامین منابع مورد 
  نیاز با توجه به تجارب جهانی

      

ارائه کننده  یالزم براي عقد قرارداد با شرکتهاي خصوص تدوین برنامه
  اي خدمات در سطوح محلی تا منطقه

      

عقد تفاهمنامه براي مشارکت شرکتهاي خصوصی و دولتی در تامین 
  نیازهاي تجهیزاتی و خدماتی در زمان بحران

      

        اي  تدوین برنامه اجراي مانورهاي آمادگی بصورت دوره
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و واکنش اضطراري گیري از سیستمهاي پیشرفته و فناوریهاي نوین براي مدیریت هبهر - 2- 4
  برآورد خطرپذیري

اي، برآورد سریع تلفات و خسارات  امروزه استفاده از روشها و فناوریهاي نوین براي ارزیابی خطرپذیري لرزه
. شوند ذیري و بحران زلزله محسوب میزلزله و حتی هشدار سریع از مهمترین موضوعات در عرصه مدیریت خطرپ

المللی و تاحدودي داخلی انجام شده  در این راستا اقدامات متعددي توسط مراکز تحقیقاتی و اجرایی در سطح بین
  .است که مهمترین آنها در بخشهاي زیر ارائه خواهند شد

  
 المللی بینموفق مروري بر تجارب  - 1- 2- 4
  اقدامات کشور آمریکا - 1- 1- 2- 4
  هاي نرم افزاريبرنامه - 1- 1- 1- 2- 4

هاي مورد استفاده در کشور آمریکا براي برآورد خطرپذیري و مدیریت بحران عبارتند از  مهمترین برنامه
  :شوند که در بخشهاي زیر مختصرا شرح داده می MAEVIZو  HAZUS، EDRIهاي نامهبر

  
  HAZUS اي مدل برآورد خسارت لرزه - الف

ها، اولین قدم در ارتقاي آمادگی براي  لفات انسانی و تأثیرات اقتصادي ناشی از زلزلهخرابیها، ت  بینی پیش
ریزي آمادگی، بهبود  گذاریهاي کاهش خسارت، برنامه چنین برآوردهایی در سیاست. باشد کاهش اثرات سوانح می

یکی از  HAZUSنرم افزار  .ریزي بازسازي بعد از سانحه از اهمیت زیادي برخوردارند پاسخ اضطراري و نیز برنامه
گیري در  ابزارهاي مهمی است که بدین منظور توسعه یافته است و مدل مهمی در رابطه با برآورد ریسک و تصمیم

آمیز، مناطقی که احتمال خرابی  تواند بالفاصله پس از وقوع یک زلزله فاجعه این نرم افزار می. باشد زمان پاسخ می
و به تبع آن میزان خسارت و مصدومین را برآورد نموده و میزان منابعی که باید براي  باالیی دارند را شناسایی کند

همچنین شرکتهاي متولی شریانهاي حیاتی از قبیل آب، . کمک به این مناطق اختصاص یابد را نیز مشخص سازد
داده و نسبت به توانند گستره و محل قطعی و خرابی شبکه را تشخیص  با کمک این برنامه می... برق، گاز و 

  . کنند ریزي بازسازي خطوط و شبکه اقدام  بندي بهسازي یا برنامه اولویت
هاي خسارت استفاده  و الگوریتمهاي علمی جهت تولید نقشه و نمایش داده  GISاز سیستم  HAZUSبرنامه 

برنامه با استفاده از روابط ، این )بصورت اتوماتیک یا فرضی(منظور پس از تعیین بزرگا و کانون زلزله  بدین. کند می
خانمان و خسارات اقتصادي حاصله  لرزه، میزان خرابی، تعداد تلفات و مصدومین، تعداد افراد بی ریاضی شدت زمین

لرزه با تخریب ساختمانها  این روابط در واقع فرمولهایی است که مابین بزرگاي زلزله و شدت زمین. کند را برآورد می
  .فات و مصدومین، هزینه بازسازي و تأثیرات اقتصادي زلزله برقرار شده استو شریانهاي حیاتی، تل

برآورد سطح یکم این برنامه، بصورت رایگان قابل دسترسی است ولی برآورد سطوح دوم و سوم آن، نیازمند 
را  تواند روشها کاربر می. هاي دقیقتر و کارشناسی مهندسی است که تعیین کننده هزینه آن خواهد بود داده

معموال سطوح اول و دوم توسط مسئوالن محلی و . اي بصورت اختصاصی تعریف و وارد نماید برحسب شرایط محله
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باشد، ولی برآورد سطح سوم به کمک و  ریزان قابل استفاده می سرویسهایی نظیر فوریتهاي پزشکی و نیز برنامه
  : باشند در موارد زیر قابل استفاده می HAZUSنتایج برنامه . شناس وابسته است نظرات مهندسین سازه و زمین

  گیري امکانات مورد نیاز؛ ریزي کاربري اراضی و تصمیم برنامه •
 ؛)براساس برآوردهاي خرابی و مصدومین حاصله(سازي  بندي در مقاوم اولویت •
هاي  برآورد مصدومین و خرابی(اي و استانی  ریزي عملیات اضطراري محلی، منطقه پاسخ و برنامه •

 ؛)تمانها و شریانهاي حیاتیساخ
 ؛)خانمانها تخمین مصدومین و بی(نیازهاي پزشکی و اسکان موقت  •
هائی که دولت باید براي حمایت و مدیریت امور  برآورد هزینه(دیدگان  ریزي در حمایت از آسیب برنامه •

 ).دیدگان در بازسازي بپردازد آسیب
  

 EDRIبرنامه  - ب

جهت مطالعات ارزیابی خطر و توسعه شاخصهاي خطر سوانح  Davidsonتوسط  1996در سال  EDRIبرنامه 
این شاخصها امکان مقایسه خطر سوانح ناشی از وقوع زلزله براساس تجارب موجود . ناشی از زلزله ارائه شده است

. ندساز در شهرهاي گوناگون دنیا و نیز ارزیابی سهم هر کدام از عوامل منصوب در میزان خطرپذیري را فراهم می
  : از چهار بخش اساسی زیر تشکیل شده است EDRIبرنامه 

شناسی، فنی، اجتماعی، اقتصادي، سیاسی، فرهنگی که در خطرپذیري زلزله  شناسایی عوامل زمین •
  سهیم هستند؛

 فراهم نمودن چارچوبی جهت شناخت چگونگی ارتباط این عوامل با یکدیگر و با خطر سوانح؛ •
ی واقع در چارچوب با شاخصهاي کمی، به عنوان مثال سرانه ناخالص ایجاد ارتباط بین عوامل کیف •

 دهد که عوامل گوناگون در یک پردازش کمی منظور گردد؛ این شاخصها اجازه می. خانوار با تراکم
 .EDRIترکیب این شاخصها به شکل ریاضی در شاخص مرکب  •

  
  MAEVIZبرنامه  - ج

یک مدل جدید براي کاهش  CBE  (Consequence Based Engineering)آمدها یا  مدل مهندسی براساس پی
باشد که شامل تشخیص عدم قطعیتها در اجزاء مختلف مدل  اي در سطوح مختلف یا سیستمها می ریسک لرزه

گذاران و  سیاست. سازد باشد و ریسک سیستمهاي اجتماعی و زیرسیستمها را نیز کمی می ریسک زلزله می
ز این مدل قادر هستند که استراتژیهاي کاهش ریسک را توسعه و عملیات کاهش گیرندگان با استفاده ا تصمیم

واقع در دانشگاه ایلینوي اورباناچامپاین، ابزاري  (MAE)مرکز زلزله شناسی آمریکاي مرکزي . خسارت را بکار ببندند
ها و اطالعات  دهابداع کرده است که اطالعات مکانی، دا MAEVIZتحت عنوان نرم افزار  CBEرا بر اساس مدل 

هاي گوناگون  داده MAEVIZبرنامه . کند اي در یک محیط ادغام می بصري را بمنظور تحلیل و برآورد خسارت لرزه
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تواند مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد و به این دلیل مورد توجه کاربران گوناگونی نظیر  از منابع مختلف را می
  . باشد و مردم و صاحبان سرمایه می مهندسین، موسسات حمل و نقل، شرکتهاي بیمه

این نرم افزار یک محیط . پیاده شده است(Data To Knowledge) یا D2K افزار  برروي نرم MAEVIZبرنامه 
. تواند مدلهاي مختلف آنرا بصورت هم جهت ایجاد نموده و به هم متصل کند نویسی است که کاربر می برنامه

ي مختلف نمایش است که از نمایشگر انفرادي گرفته تا چند نمایشگري شامل محیطها MAEVIZهمچنین برنامه 
  .جویدبا پرده نمایش عریض و حتی تا محیطها سه بعدي بهره می

  
  نگاري و شتابنگاري  هاي لرزه سیستمهاي برآورد خطر مبتنی بر شبکه - 2- 1- 1- 2- 4

ارزیابی سریع خسارات و تلفات و حتی نگاري براي  هاي شتابنگاري و لرزه در سالهاي اخیر استفاده از شبکه
شناسی،  ها، اطالعات زمین منظور کلیه نقشه بدین. برآورد ریسک، کاربرد زیادي در مدیریت بحران آمریکا دارند

هاي رفتار  اند و مدل آماده پردازش شده GISها و در سیستم  شناسی در پایگاه داده ژئوتکنیک و همچنین زلزله
لرزه، اطالعات ثبت شده از  بالفاصله پس از وقوع زمین. اند شده و اطالعات آن ذخیره گردیده سازي اي نیز شبیه لرزه

در این . شود اي در سطح منطقه تعیین می حسگرهاي توزیع شده درسطح منطقه به مرکز مخابره وتوزیع شدت لرزه
  .نشان داده شده است )13- 4(اي از آن در شکل  شود که نمونه تولید می shake mapمرحله نقشه جنبش زمین یا 

  

  
  اي در کالیفرنیازلزله Shake Mapهاي جنبش زمین یا  نقشه اي از نمونه): 13- 4(شکل 
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نظیر نوع و گستره مستحدثات، اجزاي شهري، مدلهاي (ترتیب با تهیه بانکهاي اطالعات محلی دقیق  بدین
و استفاده از ) عیت و مواردي از این قبیلاي، توابع خسارت و مدلهاي تراکم جم منطقه/ پذیري شهري آسیب
  . توان برآورد سریعی از میزان، مکان و گستره خسارت حادث شده داشت هاي شتابنگاري مناسب، می شبکه

این سیستم طی یک پروژه . شود شناخته می (Tri-Net)نت  نگاري این سیستم اصطالحا به نام تراي شبکه لرزه
شناسی آمریکا  سازمان زمین ،)Caltech( یاي جنوبی با مشارکت دانشگاه کالیفرنیادر کالیفرن 1997ساله در سال  5

(USGS) هاي  هدف این پروژه گردآوري داده. اندازي شده است شناسی و معادن ایالت کالیفرنیا راه و بخش زمین
حسگرهاي مورد استفاده . دباش نگاري، ارزیابی اثرات و برآورد واکنش اضطراري مورد نیاز بعد از وقوع زلزله می لرزه

باشند که توسط اتصاالت  نگارهاي باند پهن می نگارهاي جنبش شدید زمین و لرزه در این سیستم شامل شتاب
اطالعات ارسالی سپس مورد . کنند هاي دیجیتال، اطالعات را مخابره می مایکروویو، اینترنت، امواج رادیویی و تلفن

  .ات احتمالی ناشی از زلزله براساس بانکهاي اطالعاتی موجود برآورد گردندشوند تا اثر ارزیابی قرار داده می
  

  سنجش از دورو  GIS ،GPS گردآوري اطالعات بر پایه سیستمهايبرآورد سریع میدانی خسارات مبتنی بر  - 3- 1- 1- 2- 4
ي پیشرفته در سالهاي اخیر در بسیاري از کشورها GIS)  (Mobileجی آي اس استفاده از سیستمهاي موبایل 

 GIS  Mobile هدف از طراحی و پیاده سازي یک سیستم. نظیر آمریکا در مدیریت بحران سوانح رایج شده است
هاي مکانی و توصیفی زمینی در کمترین زمان و هزینه، کم  آوري داده افزایش کارایی و بهبود بخشیدن به جمع

گیري، قراردادن  به منظور بهبود تصمیم(نیروهاي زمینی  کردن اشتباه، به اشتراك گذاردن اطالعات پایگاه داده بین
در نمایش اطالعات، اخذ اطالعات مکانی و توصیفی از پایگاه داده،  GISهاي  ، استفاده از توانایی)ها در سایت داده

هاي  دادهسازي موقعیت  در ناوبري نیروها و برداشت و ذخیره GPSها، استفاده از  دریافت پاسخهاي مورد نیاز از داده
مکانی و مدیریت نیروهاي زمینی توسط مرکز مدیریت عملیات براي اتخاذ تصمیمات مقتضی در مدیریت بحران 

  ). 14- 4 شکل(باشد  می

  
  موبایل توسط نیروهاي آتش نشانی  GIS استفاده از:  )14- 4(شکل 

 

گردآوري اطالعات . هم استهاي سهمگین، گردآوري سریع و برآورد میزان تخریب بسیار م پس از وقوع زلزله
گیرندگان مدیریت  دقیق و سریع در مورد گسترش فضایی و اهمیت و شدت تخریب در شهرها از ملزومات تصمیم

ها و ماهها  معموالً این اطالعات در طول هفته. باشد بحران، تیمهاي نجات، تیمهاي شناسایی دولتی و تحقیقاتی می
شامل یک رایانه بسیار  Mobile-GISسیستمهاي امروزه . شود زله آرشیو میگردد و روند مراحل بعد از زل ثبت می
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این امکان را فراهم آورده تا بطور موثر بتوان برحسب مورد و نیاز با برنامه نویسی در محیط  GPSکوچک دستی با 
GIS ها،  لزلهیکی از کاربردهاي مهم این سیستم پس از وقوع ز. اندازي کرد یک سیستم تخصیص یافته را راه

گردآوري اطالعات توصیفی مرتبط با نوع سازه، گستره و میزان تخریب ساختمانها و منتصب نمودن تصاویر 
ریزي براي جستجوي سیستماتیک توسط نیروهاي دیده است که بمنظور برنامه دیجیتال و فیلم به محلهاي آسیب

از نرم افزارهایی که بدین منظور در آمریکا . مایدن امدادي و نیز تولید توابع خسارت محلی و ملی بسیار ضروري می
و همچنین وي آر  Views (Visualizing Impacts of Earthquakes With Satellites) ویوزتوان به تهیه شده است، می

  .اشاره نمود VRS )(Virtual Reconnaissance Systemاس 
ر جهت نظارت، ثبت وقایع و آثار سوانح، ویوز یک سیستم شناسایی قابل حمل انفرادي است که ابزاري د

. و براي اولین بار در زلزله بم مورد استفاده قرار گرفت بندي عملیات طراحی شده است گیري و اولویت تصمیم
که از قبل و بعد از واقعه ) ا عکسهاي هواییی(اي  شده عکسهاي اپتیکی ماهواره (georeference)اطالعات زمین مبنا 
 pocketیا  laptopیا  tabletنوان مقایسه بطور همزمان در روي صفحه مانیتور کامپیوترهاي تابلت تهیه شده است بع

pc یک دستگاه دستی کوچک . شود نمایش داده میGPS  که دقتهاي مناسبی دارد به سیستم وصل شده و مکان
ه اطالعات خواسته شده را همچنین کلی. گردد زمینی کاربر مرتباً روي عکسهاي مذکور نشان داده شده و ثبت می

عالوه بر . هاي مرتبط شده با هر وضعیت اطالعات و مشاهدات نوشت شود که در روي صفحه نمایشگر، در جعبه می
توان حتی با ثبت زاویه دید دوربین نسبت به یک  هاي دیجیتال و فیلمبرداري دیجیتال را می این اطالعات عکس

  .دیده شده است VRSکه این قابلیت در سیستم  خیره کردجهت مبدأ در این آرشیو بطور خودکار ذ
بدلیل اینکه مرتباً وضعیت . یکی دیگر از خصوصیات این سیستم کاربرد آن در ناوبري در صحنه واقعه است

ریزي حرکت  براحتی در تشخیص موقعیت و برنامهلذا اي مشهود است،  مکانی کاربر روي نقشه یا عکس ماهواره
توان بعنوان ابزاري جهت عملیات نجات و پیدا کردن موقعیت که از  همچنین از این سیستم می. مؤثر خواهد بود

استفاده کرد و مرتباً اطالعات مرکز نیز توسط  ،شود طرف مرکز کنترل عملیات بر اساس اولویتها مخابره می
  .دهد ان مینمایی از خروجی سیستم ویوز را نش) 15- 4(شکل . مشاهدات زمینی تصحیح و تصدیق گردد

  
روي صفحه مانیتور  GPSاي و اطالعات مکانی  ، نمایشگري تصاویر ماهوارهVIEWS  (.Imagecat Inc)  سیستم): 15- 4(شکل 

 (Adams, 2005)  رایانه همراه بکار گرفته شده در شهر بم
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  اقدامات کشور ژاپن - 2- 1- 2- 4
  هاي نرم افزاريبرنامه - 1- 2- 1- 2- 4

  DIMSISبرنامه  - الف
تحقیقات ملی علوم زمین و در پی وقوع زلزله کوبه توسط آزمایشگاه کاواساکی در موسسه  DIMSISمه برنا

این برنامه ساختاریست جهت شناسایی ملزومات جامعه پس از . تهیه شده است (NEID)پیشگیري از سوانح ژاپن 
انی و مکانی با استفاده از سیستم دیده را از طریق اطالعات زم رخداد زلزله که بطور مستمر تغییرات مناطق آسیب

GIS استفاده از این . ي شخصی نیز قابل انجام استها مدیریت اطالعات مکانی و زمانی با رایانه. تحت کنترل دارد
و پردازش اطالعات و مدیریت آنها در عملیات  )DIMA(هاي مدیریت اطالعاتی مخاطرات  برنامه براي انجام فعالیت
  .دیران و مقامات محلی توصیه شده استواکنش اضطراري براي م

فضا به عنوان یک بانک اطالعات مدیریتی  - ، زمانGISجهت مدیریت اطالعات مکانی و زمانی در محیط 
)DBMS( گردد و اطالعات زمانی  اطالعات مکانی برپایه محاسبات مکان شناسی توصیف می. شود در نظر گرفته می

  : شود مدیریت اطالعات زمانی نیز با دو روش زیر انجام می. دگرد فضا کنترل می - بر اساس روش زمان
تقریبا . گردد در این روش هر داده مکانی با اطالعات زمانی مرتبط می: يا مدل چشم انداز تصویر لحظه - 

 .اشندب زمانی و مکانی بر این روش منطبق می GISهاي  تمامی داده
  . اند اي با اطالعات زمانی به یکدیگر مرتبط شده اصلهي فها در این روش هر جزء از داده: زمان - مدل فضا - 

  TRAINبرنامه  - ب
باشـد   گذاري الزم جهت انجام اصالحات می یک سیستم برآورد خطر زلزله و تشخیص سرمایه TRAINسیستم 

زلـه  این سیستم توانایی برآورد خطرپـذیري زل . لرزه کوبه توسعه داده شده است هاي اطالعاتی زمین که براساس داده
. را پس از یک مصاحبه کوتاه با مالـک سـاختمان را داراسـت    (PML)با استفاده از شاخص حداکثر احتمال خسارت 

کمی کردن مقدار حداکثر احتمال خسارت و توضیحات درباره اطالعات فنی مورد نیاز، اسـتفاده از ایـن سیسـتم را    
افـزار   این نرم. در دفاتر فروش نیز قابل کاربرد باشد نموده که تنها منحصربه مهندسان نباشد و حتی  آنچنان گسترده

عملکـرد  . نمایـد  به طور خودکار خطر احتمالی زلزله را با وارد نمودن اطالعـات سـاختمانی در رایانـه محاسـبه مـی     
ساختمان نیز با استفاده از پارامترهایی نظیر نوع سازه، سال ساخت، تعداد طبقات، کـاربري، تعـداد دیوارهـا، وجـود     

با استفاده از این اطالعات احتمال خسارت اندك تا بسیار شـدید  . قابل محاسبه خواهد بود... یلوتها، شرایط زمین و پ
برابـر   همچنین تخمین میزان تغییرات الزم جهت بهبود مقاومـت در . گردد محاسبه شده و بصورت خودکار ارائه می

  .ت با استفاده ازاین روش قابل محاسبه استاي براي هر مقدار ازاحتمال خسار جداسازي لرزه زلزله و
  
  نگاري و شتابنگاري  هاي لرزه سیستمهاي برآورد خطر و مدیریت بحران مبتنی بر شبکه - 2- 2- 1- 2- 4

  SUPREME (Super-dense Real-Time Monitoring of Earthquake System)  سیستم متراکم پایش زلزله ساپرم - الف

اندازي  راه 1994وکیو براي قطع جریان گاز شبکه انتقال کم فشار در سال سیستم ساپرم توسط شرکت گاز ت
کند مشتمل بر حدود  ها را پایش می این سیستم که بصورت همزمان آثار زلزله. ارتقا داده شد 1998و در سال 
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هد تا نسبت تواند با دقت باال مکانهاي تخریب شده در شبکه را نشان د است که می) SIحسگرهاي (نگار  لرزه 3800
با استفاده از این سیستم همچنین پس از تشخیص بموقع گستره و . ریزي واکنش اضطراري اقدام شود به برنامه

توان  سوزي، از طریق پایش و کنترل از دور، می میزان خرابی و بمنظور جلوگیري از سوانح ثانویه مانند انفجار و آتش
هاي بزرگ،  لرزه البته در شرایط وقوع زمین. ها قطع نمود یر لولهجریان گاز را توسط شیرهاي کنترل واقع در مس

ها در این سیستم از طریق  داده. ها قطع خواهد کرد سیستم سریعاً به طور خودکار جریان گاز را در سطح محله
  .شوند خطوط تلفن یا سیستم بی سیم منتقل می

  پروژه کی نت - ب
در این پروژه هزار پایگاه . م و تکنولوژي توسعه داده شده استتوسط آژانس ژاپنی علو (K-Net)پروژه کی نت 

هاي زلزله را ثبت و  باشند، داده نگار جنبش قوي می اند و مجهز به یک لرزه که بطور یکنواخت در ژاپن توزیع شده
  .شوند متري مخابره می با روش تله (Tsukuba)ها به یک مرکز کنترل در شهر سوکوبا  این داده. کنند ارسال می

   ROSE (Real-time Operation System for Earthquakes) شبکه رز نت - ج
اندازي شده است، تهیه اطالعات مربوط به  راه 2004اندازي این سیستم که در سال  هدف از نصب و راه

این . باشد میدر زمان واقعی ...) شامل بزرگا، رومرکز، زمان وقوع، شتاب، شدت و (هاي رخ داده در کشور ژاپن  زلزله
  :باشد که عبارتند از سیستم مشتمل بر چهارشبکه لرزه نگار می

نگاري  ایستگاه لرزه 1000که شامل حدود : (Hi-Net)نگار زمان تناوب کوتاه یا هاي نت  شبکه لرزه - 
دستگاههاي . باشد کیلومتر توزیع شده است، می 25که در ژاپن با فواصل حدود  (1Hz)پریود کوتاه 

نگارهاي  این سیستم عبارتند از سرعت سنجهاي سه بعدي زیرسطحی با حساسیت باال، لرزهموجود در 
زیرسطحی دوبعدي با  (Inclinometer)جنبش قوي زمین زیرسطحی سه بعدي و شیب سنجهاي 

 حساسیت باال؛
ایستگاه در کشور ژاپن است و مشتمل بر  75که شامل : (F-Net)نت  - نگار باند پهن اف شبکه لرزه - 

 100باشد که با فاصله حدود  سنجهاي باند پهن و سرعت سنجهاي جنبش شدید زمین می عتسر
 اند؛ کیلومتر از یکدیگر واقع شده

باشد و  ایستگاه می 660که مشتمل بر   (Kik-Net)نت -  نگاري جنبش قوي زمین کیک شبکه لرزه - 
 باشد؛ نگارهاي جنبش قوي زمین زیرسطحی و روسطحی می داراي لرزه

باشد  شتابنگار می  1030که مشتمل بر (K-Net)  نت - نگاري حرکت قوي کیوشین یا کی  لرزهشبکه  - 
هر ایستگاه شامل یک . اند کیلومتري هم نصب شده 25که در روي سطح زمین و به فواصل تقریبی 

در محل هر ایستگاه ساختار سرعتی موج . است) با رنج دینامیک وسیع(نگار حرکت قوي باند پهن  لرزه
P  وS هایی با اعماق مختلف مطالعه شده است و شرایط زمین شناسی با حفر گمانه.  

نت در زمان واقعی و بطور پیوسته به موسسه تحقیقات ملی علوم  –نت و هاي –هاي مربوط به سیستم اف داده 
نت  –و کینت  –هاي ثبت شده توسط سیستم کیک داده. شوند ارسال می) NIED( زمین و پیشگیري از سوانح ژاپن
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لرزه توسط خطوط تلفنی یا تله متري به مرکز کنترل واقع در شهر سوکوبا   نیز بصورت موردي پس از رخداد زمین
کند و سرعت ماکزیمم و  کلیه این اطالعات را بصورت سریع و دقیق پردازش می ROSEسیستم . شوند مخابره می

سیستم همچنین بطور خودکار صفحه گسلها و توزیع  این. شود ثانیه گزارش می 60ثانیه تا  30شدتها  در هر 
دهد و گزارش خسارات و تخریب ساختمانها را نیز براساس  جغرافیایی حرکت توانمند زلزله را تعیین و نمایش می

  .سازد مهیا می GISبانکهاي اطالعاتی موجود در محیط 
                                                    EPOS   (Earthquake Phenomena Observation System) پاس –یا اي  هاي مرتبط با زلزله رصد پدیدهسیستم  - د

 1987در سال  (JMA)این سیستم به منظور اعالم همزمان شدت زلزله توسط سازمان هواشناسی ژاپن 
 180اب سنجی و ایستگاه شت 600در این سیستم حدود  .تکمیل گردید 2003و  1995اندازي و در سالهاي  راه

 2800این سیستم همچنین اطالعات مربوط به  . ایستگاه سرعت سنجی با حساسیت باال تعبیه شده است
کلیه این اطالعات در . نماید اند را اخذ می سنج زلزله را که توسط دولتهاي محلی در شبکه رز نصب شده شدت

اتی نظیر کانون زلزله و بزرگاي آن، توزیع فضایی و گردند و از نتایج تحلیل اطالع ذخیره و تحلیل می EPOSسیستم 
 .گردد شدت زلزله تهیه می

   KCDMSS سیستم پشتیبانی مدیریت بحران شهر کاواساکی - ه
 1994این سیستم به منظور ارزیابی سریع صدمات احتمالی ناشی از زلزله در شهر کاواساکی ژاپن در سال 

اطالعات مربوط به . اند نگاري است که در کلیه مناطق شهر توزیع شده ایستگاه لرزه 7ایجاد شده است و مشتمل بر 
گیرد پس از تحلیل توسط شبکه رادیویی اضطراري شهر  این سیستمها که مورد استفاده شهرداري این شهر قرار می

تلفات و  این اطالعات عبارتند از رومرکز، بزرگا، توزیع شدت، توزیع صدمات ساختمانها، توزیع. گردد مخابره می
با استفاده از نتایج این . گردند متر تعیین می 500متر در 500هایی به ابعاد  سوزي که در شبکه مکانهاي آتش

  .  توان اقدامات الزم در بخش واکنش اضطراري را ارزیابی نمود سیستم می
 (Urgent Earthquake Detection and Alarm System) (UrEDAS) اورداس سیستم هشدار و آشکارسازي فوري زلزله - و

این . زلزله است Pباشد که مبتنی برموج  سیستم اورداس یکی از سیستمهاي هشدار عملیاتی در جهان می
) کانسن شین(السیر  آهن سریع هاي بزرگ ژاپن در سیستم خطوط راه سامانه براي محافظت از خطرات ناشی از زلزله

السیر را پس از وقوع زلزله  رعت و یا حتی توقف قطارهاي سریعاین کشور طراحی شده است و قابلیت کند نمودن س
) سریع السیر(کانسن  آهن شین در خط راه 1992این سیستم اولین بار در سال . را داراست Pبا تحلیل امواج 

کانسن کامالً  براي کلیه خطوط شین 1996مورد استفاده قرار گرفت و از سال  (Tokaido Shinkansen)توکایدو 
این . استفاده آزمایشی از این سیستم براي خطوط متروي توکیو نیز آغاز شده است 2002از سال . اتی شدعملی

کیلومتر  200تا  20اي به شعاع  باشد که محدوده می) بجز متروي توکیو(واحد لرزه نگاري  82سیستم مشتمل بر 
ها توسط  شود و ارسال داده مر انجام میها بطور مست در این سیستم محاسبات رقومی روي داده. دهند را پوشش می

اخیرا . (شود گیرد و اخطارها نیز مستقیما به قطارهاي محدوده خطر ارسال می سیستم مخابراتی قطارها صورت می
اندازي  مشابه چنین سیستمی در کالیفرنیا در شهرهاي برکلی و پاسادنا با مشارکت دانشگاه کالیفرنیا و کلتک نیز راه

  ).ه استو عملیاتی شد
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داس  – سیستم اي. کند عمل می داس- و کامپکت اي (EDAS)داس - سیستم اورداس براساس دو مکانیسم اي
دهد و پیام هشدارمتناسبی  بدست می Pبرآوردي از بزرگا و محل وقوع زلزله را توسط آشکارسازي و پردازش امواج 

داس پیام هشدار  –در کامپکت اي . دارد میرود ارسال  را برحسب جدیت زلزله به مناطقی که احتمال خسارت می
شود و در صورت نیاز آالرم نیز  برداري می نیز بهره Sمبتنی است بر اینکه زلزله مخرب است یا خیر و در آن از امواج 

داس قابل تشخیص  -  کیلومتر در کامپکت اي 20داس و -  کیلومتر در اي200هاي تا فاصله  زلزله. آید به صدا در می
  . دباشن می
  (Real-time Assessment of EQ Disaster in Yokohama) (Ready) شهر یوکوهاما یا ردي زلزلهسیستم ارزیابی سوانح  - ز

گیري مدیران بحران بعد از وقوع زلزله در شهر یوکوهاماي ژاپن در سال  این سیستم به منظور ارتقاي تصمیم
 10نگاري جنبش قوي زمین رو سطحی و  گاه لرزهایست 140این سیستم مشتمل بر . ایجاد شده است 1998

ها با استفاده از سیستم  داده. باشد اند، می ایستگاه لرزه نگاري جنبش قوي زمین که بر روي سنگ بستر نصب شده
  . گردند به مرکز کنترل ارسال می) ایستگاه 18براي (اي  ارتباطی خطی یا ماهواره

دقیقه امکان برآورد شتاب، فرکانس، دوام و شدت زلزله وجود  5از  در این سیستم پس از وقوع زلزله در کمتر
دقیقه توزیع شدت، شتاب و سرعت در سطح منطقه، خسارات ساختمانی و پتانسیل  20دارد و در کمتر از 
ها مستقیما مورد استفاده  نتایج این ارزیابی. گردد متر ارزیابی می 50متردر 50اي به ابعاد  روانگرایی در شبکه

 (Midorikawa, 2005).  گیرد هرداران و مدیران بحران قرار میش

  سیستم نظارت بر سیستمهاي شریانهاي حیاتی در هاماماتسو - ح
روشی بدین منظور در هاماماتسو بکار . براي تخمین سریع خرابی، اطالعات در زمان واقعی مورد احتیاج است

بعنوان سنجش ( SIگرهاي  اي از حس، گاز، برق با شبکهگرفته شده است که با استفاده از سیستمهاي توزیع آب
در این روش ارتباط ما بین کنتورها، . و نشانگرهاي روانگرایی وضعیت صدمات را برآورد و کنترل نماید) زلزله

این سیستم طوري طراحی شده تا در . شود سیم انجام می سنسورها، مرکز کنترل و پایگاهها ارتباط بصورت بی
شامل شماره مشخصه و آدرس، کارکرد (اطالعات کنتورها . نی پس از زلزله بتواند به کار خود ادامه دهدشرایط بحرا

شود و  دقیقه گردآوري می 7خانه در حدود  260000از ...) و  PGAپیشین، کارکرد کنونی، نشت، گزارش شدت 
همچنین این سیستم قادر . سازد مدل برآورد خسارت سریعا میزان، مکان و گستره خرابی و خسارت را آشکار می

  ).16- 4 شکل(را قطع کند  اي است که در مواقع بحرانی شیرهاي اصلی توزیع گاز منطقه
  سیستم هشدار سریع زلزله  - ط

نگار در قسمتهاي مختلف کشور ژاپن، در سالهاي اخیر در این کشور با توجه به نصب شدن صدها دستگاه لرزه
توسط این دستگاهها، امکان  Pه به محض دریافت سیگنالهاي مربوط به موج سیستمی توسعه داده شده است ک

با استفاده از این دستگاهها محل، شدت زلزله و مناطق . شوداعالم هشدار سریع به مردم از وقوع زلزله فراهم می
  :اساس این روش به شرح زیر است. باشندتحت پوشش احتمالی آن بالفاصله قابل تعیین و اعالم می
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  (Shinozoka et al, 2000)سیستم مخابراتی بی سیم کنترل و نظارت شریانهاي حیاتی در هاماماتسو ): 16- 4(شکل 
  

که براي اولی  )امواج برشی که عامل ایجاد خسارات هستند( Sو ) امواج اولیه زلزله( Pتفاوت سرعت سیر امواج 
شود که امواج اولیه به مناطق بر ثانیه است، باعث میکیلومتر  4کیلومتر بر ثانیه و براي دومی حدود  7حدود 

 Sترتیب فرصت کوتاهی براي اعالم هشدار زلزله قبل از رسیدن امواج مختلف در زمان کوتاهتري برسند و بدین
هدف سیستم هشدار سریع نیز اعالم خطر به مردم از وقوع یک زلزله شدید چند ثانیه قبل از . باقی خواهد بود

البته این سیستم بیشتر در مناطقی کاربرد دارد که فاصله آن از کانون زلزله نسبتا قابل . ج اصلی استرسیدن اموا
رسانی فوري را پیش از وقوع توجه باشد و اختالف رسیدن امواج فوق در آنها معنادار باشد؛ بطوریکه بتوان اطالع

است که در زمان هشدار زلزله چه اقداماتی را منظور آموزشهایی نیز به مردم داده شده بدین. زلزله انجام داد
  :برخی از این آموزشها به شرح زیر هستند. بایست انجام دهند می

  در صورت اعالم هشدار، خونسردي خود را حفظ کنید؛ - 
 اگر داخل منزل هستید از اجسام بزرگ فاصله بگیرید و در زیر میز محکم یا وسایل مشابه پناه بگیرید؛ - 
ي دیگر هستید با حفظ خونسري و سعی در پناه گرفتن در جاي مناسب، به سمت اگر در ساختمانها - 

  .دربها هجوم نیاورید
  .دهد اجزاي مختلف سیستم هشدار سریع ژاپن را بصورت شماتیک نشان می) 17- 4(شکل 
 

  ش از دورسنجو  GIS ،GPS گردآوري اطالعات بر پایه سیستمهايبرآورد سریع میدانی خسارات مبتنی بر  - 3- 2- 1- 2- 4
در دانشگاه چیبا ژاپن توسعه داده شده Yamazaki در البراتوار پروفسور  Flight Viewerسیستم دید پروازي 

این سیستم عالوه بر قابلیتهایی که در مورد سیستم آمریکائی ویوز گفته شد، در ماموریتها و برداشتهاي . است
عکس و یا (هر فریم تصویر گرفته شده از صحنه سانحه زمینی و یا هوائی کاربرد دارد بطوریکه مختصات مکانی 
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اي مکان مرجع ماهواره به  نقاط متناظر تصاویر "گردد که نهایتااستخراج می) برداري از زمین و یا از هلیکوپترفیلم
این سیستم کارآیی بسیاري را در کاتالوگ کردن اطالعات تصویري و توصیفی . گرددو یا هوایی مبنا منتسب می

تحت   )interface(و واسط کاربر  IDL (Interactive Data Language)برنامه مربوطه توسط کد . کان مرجع را داردم
  .دهد اي نشان می نمایی از صفحه برنامه اصلی را در محیط رایانه )18- 4(شکل . نوشته شده است #Cزبان 

  

  
  

  اجزاي مختلف سیستم هشدار سریع زلزله در ژاپن): 17- 4(شکل 
  

  
  

شناسائی زمینی و یا (همبسته سازي تصاویررقومی اخذ شده از صحنه حادثه  و ، نمایشFlight Viewerسیستم : )18- 4(شکل 
 (Mizushina, 2000)اي مبناتصاویر ماهواره با) هوائی با هلیکوپتر
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  اقدامات کشور هندوستان - 3- 1- 2- 4
 برنامه توان به  ن در کشور هندوستان میدر زمینه توسعه سیستمهاي برآورد خطرپذیري و مدیریت بحرا

RADIUS  یا Risk Assessment Tool for Diagnosis of Urban Areas against Seismic disasters  اشاره نمود که
و با همکاري  RMSI (Risk Management Software India)افزارهاي مدیریت بحران هندوستان  توسط گروه نرم

این برنامه در واقع به منظور ارزیابی ریسک براي تشخیص وضعیت . ده شده استژاپن توسعه دا  OYOشرکت
افزار  در حال حاضر این نرم. نواحی شهري در هنگام زلزله براي سازمان مدیریت بحران هندوستان تهیه شده است

همچنین در بهبود درك این ابزار . در زمینه مدیریت سوانح با استفاده از فناوري اطالعات در هندوستان کاربرد دارد
هاي موردي  کند تا در مورد زلزله پذیري شهرهایشان مفید بوده و به آنان کمک می اي و آسیب مردم از خطر لرزه

  . سازي مربوطه فعال باشند هاي آماده آینده در برنامه
ن آشنا مایکروسافت اکسل طراحی شده است که اغلب مردم و کارشناسان محلی با آ این برنامه در محیط 

توان خسارات احتمالی  در این برنامه می. هستند و قابلیت به نقشه درآوردن اطالعات خطرپذیري را نیز داراست
) سلولهاي مستطیل شکل(بندي شده   ناشی از وقوع زلزله در ساختمانها و تاسیسات زیربنایی شهر را در سطوح مش

هاي این برنامه عبارتند  خروجی .ها درك گرافیکی نیز داشته باشد هنمایان نمود و به کاربر این امکان را داد که از داد
  .اي، خرابی ساختمانها، خرابی شریانهاي حیاتی، تعداد مصدومین و مواردي از این قبیل از شدت لرزه

اگرچه برآوردهاي حاصله از طریق این ابزار کلی هستند، ولی نتایج آن در جهات مختلفی قابل استفاده 
گستره احتمالی خرابی . ها و پیامدهایشان داشته باشند اربران قادر خواهند بود که درك بهتري از زلزلهک. باشند می

اطالعات بدست آمده از این طریق در مدیریت سوانح و کاهش . پذیر شهر قابل شناسایی هستند و نقاط آسیب
بازسازي و سیاستهاي مربوطه بسیار اي و  سازي لرزه خطرپذیري از جمله آمادگی، عملیات پاسخ اضطراري، مقاوم

تواند در برگیرنده طیفی  هاي خاص وجود ندارد و این برنامه می همچنین در این برنامه نیازي به داده. باشند مهم می
هاي با جزئیات باال در دسترس باشد این برنامه قابل توسعه بوده و امکان  ها باشد، ولی چنانچه داده از انواع داده
  .ها نیز وجود دارد این داده استفاده از

 
  اقدامات کشور ایتالیا - 4- 1- 2- 4

هایی که توسط این کشور براي برآورد خطرپذیري و مدیریت بحران توسعه داده شده است  یکی از برنامه
اي در مقیاسهاي گوناگون  این برنامه ابزاري محاسباتی است براي برآورد خطر لرزه. باشد می SERGISAIبرنامه 
برداري،  شناسی، فنی و مهندسی، نقشه هاي گوناگون نظیر زلزله متخصصین رشته. ناسی بکار برده شده استش زمین
برداران بطور همزمان و در یک محیط پردازش چند منظوره واقعی، جهت  اي، و نیز بهره شناسی، علوم رایانه زمین

قوانین شکلی متعارف، سیستم اطالعات جغرافیایی، و  این نرم افزار با استفاده از. اند توسعه این ابزار مشارکت داشته
اي را در سه مقیاس  سازد که کاربر قادر باشد برآورد خطر لرزه این امکان را فراهم می ،(AI)هوش مصنوعی 

  .اي و محلی انجام دهد جغرافیایی ایالتی، منطقه
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لرزه مورد نظر وجود  اي برآورد آسیب زمینها و روشها بر نامه با استفاده از این ابزار امکان یکپارچه کردن آئین
. ها تا ساختار شهري را داراست دارد و تابعی که بدین منظور توسعه داده شده است قابلیت استفاده در ارزیابی سازه

در ایالت  Garfagnanaتوسکانا در ایتالیا در مقیاس ایالتی؛ منطقه گرفاگنانا : این تابع در مناطق زیر بکار رفته است
  .اي و بخشی از شهر بارسلونا در اسپانیا در مقیاس محلی سکانا در مقیاس منطقهتو
  

  سیستم هشدار سریع زلزله در مکزیک  -5- 1- 2- 4
 SASسیتی نیز سیستمی براي هشدار سریع زلزله تحت عنوان ساس  در کشور مکزیک و در شهر مکزیکو

(Seismic Alert System for Mexico City)  اي بالغ بر  هزینه با 1991این سیستم از سال . استتوسعه داده شده
سیستم هشدار زلزله مکزیکوسیتی . هزار دالر احداث شده است 200میلیون دالر و هزینه نگهداري ساالنه  2/1

شامل چهار قسمت آشکارسازي زلزله، مخابرات دوگانه، کنترل مرکزي و شبکه رادیوئی هشدار براي کاربرها 
کیلومتري ساحلی با  300ایستگاه شتابنگاري است که در یک محدوده  12ارسازها شامل سیستم آشک. باشد می

کند که  ها را بطور مداوم پردازش می در هر ایستگاه یک میکروکامپیوتر داده. اند کیلومتر نصب شده 25فواصل 
ل یک ایستگاه مرکزي سیستم مخابراتی شام. باشد کیلومتري می 100لرزه تا شعاع  منعکس کننده فعالیتهاي زمین

VHF  نزدیک شهر آکاپولکو و سه ایستگاهUHF دو ثانیه زمان الزم است که . باشد در مسیر تا مکزیکوسیتی می
ها و  لرزه ایستگاه مرکزي مدام اطالعات پایشی را از زمین. اطالعات رقومی از این طریق به مکزیکوسیتی برسد
سپس تصمیمات مقتضی درخصوص نوع . کند پردازش می چگونگی کارکرد سیستم دریافت و بطور خودکار

در شبکه رادیوئی هشدار براي کاربران، آژیر مخصوصی از طریق ایستگاههاي رادیویی . شود رسانی گرفته می اطالع
میلیون نفر تحت  4/4در زمانهاي پررفت و آمد، جمعیتی بالغ بر . سازد تجاري، شهروندان و مسئولین را مطلع می

  .باشد سیستم میپوشش این 
  

 (Taiwan Rapid EQ Information Release System) (TREIRS) اي تایوان یا ترایرز ارسال اطالعات لرزهسیستم   - 6- 1- 2- 4

ایستگاه  72عملیاتی شده و مشتمل بر  1995سیستم ارائه سریع اطالعات زلزله تایوان یا ترایرز از سال 
هاي شدید به سرعت شتابنگاشت و موقعیت ایستگاه  از وقوع زلزله این سیستم پس. باشد شتابنگاري رقومی می

) کیلومتر 5با فواصل (این شبکه از پوشش دقیقی بخصوص در مناطق پرجمعیت . نماید ثبت کننده آنرا ارائه می
لرزه در تنها  در این سیستم همچنین قابلیت تهیه نقشه سریع و دقیق توزیع مکانی اثرات زمین. برخوردار است

نیز از  PGVو  PGAهمچنین اطالعات مربوط به توزیع . بینی شده است لرزه پیش دقایقی پس از وقوع زمین
  . آوري شده در این سیستم قابل دستیابی استپردازش اطالعات جمع

  
  )Istanbul EQ Rapid Response and Early Warning System(اي استانبول  سیستم هشدار و ارزیابی سریع لرزه - 7- 1- 2- 4

 50در این سیستم یکصد شتابنگار جنبش قوي زمین در سطح شهر پرجمعیت استانبول با پوششی به وسعت 
توان سریعاً نقشه توزیع بیشینه شتاب را تهیه و  با استفاده از این شبکه می. اند کیلومتر نصب شده 30کیلومتر در

 . خسارت مرتبط با یک زلزله مخرب را برآورد نمود
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بدین شکل است که پس از فعال شدن هر ایستگاه توسط زلزله، شتابنگاشت مربوطه  سیستم مکانیسم این
به مراکز  GSMایی از طریق شبکه مخابراتی کهشود و طیف شتاب برحسب زمان تناوب بصورت پیامپردازش می
این اطالعات به . ودش در این مرحله نقشه جنبش زمین تهیه و برآورد آسیبها بطور خودکار انجام می. شود ارسال می

همچنین براي اطالعات هشدار . کاربران مربوطه مخابره و همچنین از طریق اینترنت قابل دسترسی خواهد بود
تا سریعاً اطالعات مربوط به  اند سریع زلزله، ده ایستگاه جنبش قوي زمین در نزدیکی گسل مرمره قرار گرفته

  .قرار دهندهاي مخرب را اخذ و در اختیار کاربران  زلزله
  
  سیستمهاي هشدار و پاسخ سریع زلزله در ایران - 2- 2- 4

نگاري، شتابنگاري و نیز هشدار سریع موجود در در گزارش فعالیت سوم پروژه به طورتفصیلی سیستمهاي لرزه
غم اما در گزارش فعالیت چهارم این پروژه دیده شد که علیر. ایران به همراه نقاط ضعف و قوت آنها شرح داده شد

هاي متعدد، خطاهاي قابل توجهی بعضا در اعالم مکان و بزرگاي زلزله در برخی از رویدادهاي مهم  وجود شبکه
سیستم برخطی براي ارزیابی سریع خسارات  اي کشور در سالهاي گذشته ایجاد شده است، ضمن اینکه اساساً لرزه

  . نیز وجود نداشته است
ن پیشگیري و مدیریت بحران شهر تهران در دست انجام است، توسعه یکی از اقداماتی که اخیرا توسط سازما

در این سیستم با استفاده از تعدادي دستگاه . باشد سیستم ارزیابی سریع تلفات و خسارات ناشی از زلزله می
جنبشهاي شدید زمین در مناطق مختلف شهر ) شوند عدد که به تدریج افزوده می 10در مرحله اول (شتابنگار 

در (اي  شوند و سپس اطالعات مربوطه توسط خطوط زمینی و ماهواره گیري می ن در صورت وقوع زلزله اندازهتهرا
در این ستاد نرم افزاري توسعه . شوند به ستاد مدیریت بحران تهران ارسال می) صورت قطع خط زمینی در اثر زلزله

هاي اطالعاتی نفوس و مسکن، و همچنین توابع مرگ داده شده است که با دریافت این اطالعات و با استفاده از بانک
و میر و خسارات در فاصله چند دقیقه بعد از رخداد زلزله، برآوردي از میزان تلفات و خسارات و گستره آنرا ارائه 

 . اندازي و عملیاتی شودراه 1388این سیستم قرار است از اوایل سال . نماید می
  
  تفاده تحلیل تصاویر سنجش از دوربرآورد اثرات زلزله با اس - 3- 2- 4

امروزه به عنوان یکی از ...) تصاویر اپتیکی و راداري هوائی، فضائی، الیدار و : از قبیل(فناوري سنجش از دور 
در این روشها با مقایسه شاخصهایی . متداولترین روشهاي ارزیابی سریع خسارات زلزله مورد توجه قرار گرفته است

توان گستره صدمات،  هاي مشابه پس از رویداد می زله برداشت و ذخیره شده است با نشانهکه از پیش از وقوع زل
برخی از کاربردهاي فناوري سنجش از دور در برآورد اثرات زلزله . میزان تغییرات و تخریب شهري را ارزیابی نمود

جش از دور اپتیکی هوایی و هاي سن از دادهساختمانها شهري نظیر وضعیت اطالعات تهیه بانکهاي : عبارتند از
تخمین ، )Object-based(گرا  هاي پیکسل مبنا و شیروشبا تخریب  توسعه الگوریتمهاي برآورد میزان ،اي ماهواره

و خودکار  نیمه خودکارسنجی  ، تغییراپتیکی و مادون قرمز با وضوح متوسط و باالسریع آسیب با استفاده از تصاویر 
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 اي ماهواره با استفاده از تصاویر  اتتغییرآشکار سازي با وضوح بسیار باال،  نوري اي ارهماهو با استفاده از تصاویر
مدلسازس سه بعدي شهرها و همچنین آشکارسازي تغییرات با استقاده از سنجنده هاي الیدار  با وضوح باال، راداري

الزم . شوند تهاي زیر توضیح داده میدر قسم "و مواردي از این قبیل که برخی از این روشها اجماال) اسکنر لیزري(
هاي معرفی شده در حال حاضر بیشتر جنبه تحقیقاتی داشته است و بعنوان یک موضوع  به ذکر است که پروژه

، ESAالمللی معروفی چون آژانس فضائی اروپا  سازمانهاي بین. باشند پژوهشی مطرح هستند که در حال توسعه می
به پایش سوانح در نقاط  "مرتبا UN-SPIDERاز سازمان ملل تحت عنوان  اییه و زیر مجموعه NASAسازمان 

 پردازند و گزارشی را از نتایج تحلیلهاي مرتبط در آشکارسازي محلهاي در معرض آسیب ومختلف سطح زمین می
  .دهند یا تخریب شده ارائه می

   

  استفاده از سیستمهاي اپتیکی  - 1- 3- 2- 4
سازمانهاي نظامی کشورها چه . ستمهاي عکسبرداري اپتیکی هوایی مجهزنددرحال حاضر اغلب کشورها به سی

 (High Altitude)بلند  توسط سیستمهاي پیشرفته پروازي با برد چه ،(Low Altitude)کوتاه  توسط هواپیماهاي با برد
برداري هوایی امروزه عکس. کنند الجیشی تهیه می اند، عکسهاي مهمی را از مناطق سوق که بیشتر بمنظور جاسوسی

گیرند که چنین تصاویري معموال در سوانح طبیعی مانند زلزله  اغلب بطور رقومی و با کیفیت بسیار باال انجام می
توان به کاربرد فراوان عکسهاي هوایی تهیه شده توسط سازمان  بعنوان نمونه می. کاربرد بسیار شایان توجهی دارند
  . شود دیده می) 19- 4(اي از آن در شکل  م اشاره نمود که نمونهب 1382نقشه برداري کشور بعد از زلزله 

اي  گیري صنعت ماهواره و سپس فراهم آمدن شرایط پاي 1984در سال  LandSatهاي با تجاري شدن ماهواره
اولین . ، کاربردهاي صنعت سنجش از دور در مسائل شهري مورد توجه قرار گرفت1994در بخش تجاري در سال 

همچنین . در مدار قرار گرفت 1999در سال  )IKONOS( )حدود یک متر(اري با وضوح بسیار باال ماهواره تج
با (اي از تصاویر  نمونه) 20- 4(شکل  در. هاي تجاري افزوده شد نیز بعدها به جمع ماهواره Quick Birdماهواره 
  .ه، نشان داده شده استکه قبل و بعد از زلزله بم توسط ماهواره اخیر گرفته شد) سانتیمتر 60وضوح 
  

 

    
  نمونه اي از تصاویر هوایی و نقشه آسیب  تهیه شده توسط  سازمان نقشه برداري کشور در زلزله بم): 19- 4(شکل 
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رنگی ترکیبی  ؛ عکس1382اي از شهر بم قبل و بعد از زلزله بم  اي نقطه مقایسه عکسهاي ماهواره: )20- 4( شکل          

)Pansharpened (از سنسور اپتیکی ماهواره Quickbird  
 

بندي خودکار عوارض و نیز آشکارسازي  البته الزم به ذکر است که روشهاي بیشماري در خصوص طبقه
اي  اند که در زمینه برآورد تغییرات و خسارت در سطوح شهري و منطقه تغییرات طیفی و بافتی تاکنون توسعه یافته

کاربردهاي تصاویر . رد دارند و الزم است براي استفاده در شرایط بحران مورد مطالعه و مقایسه قرار داده شوندکارب
  :بندي نمود توان به شرح زیر طبقه ریزي شهري و مدیریت بحران را می اي اپتیکی در برنامه هوایی یا ماهواره

طالعات جغرافیایی افراد خود و اطالعات تیمهاي واکنش اضطراري به ا: راهبري تیمهاي واکنش اضطراري - 
دیسپاچر به نوبه خود آدرسی . پخش شده از دیسپاچر وابسته هستند تا به محلهاي مورد نیاز اعزام گردند

حتی در صورتی که آدرس صحیح باشد، . دهد را گزارش می) توسط متقاضی(که به او داده شده است 
مخصوصاً در روستاها، امکان گم کردن مسیر وجود . داند میگروه نجات سریعترین راه را به محل حادثه ن

. هاي مسکونی شهري تعداد زیادي خیابانهاي یکطرفه و بن بست وجود دارند همچنین در محله. دارد
استفاده از . ها توسط آوار بسته شده باشند و زمان بسیار زیادي تلف شود امکان این نیز هست که راه

، فاقد اطالعات GISها و  کنند ارزشمندند ولی نقشه و نقشه استفاده می GISیابی که از  سیستمهاي راه
اي با وضوح بسیار باال در این رابطه کامال مفید  در نتیجه عکس اپتیکی هوایی یا ماهواره. باشند سانحه می
اي ذخیره ه ذخیره شوند و بعنوان یک الیه برروي الیه GISتوانند مستقیماً در  این عکسها می. خواهند بود

  .شده قبلی بیایند
ریزي  اي با وضوح بسیار باال ابزار بسیار مفیدي در برنامه عکسهاي هوایی یا ماهواره: ریزي تخلیه امن برنامه - 

عکسهاي جدیدتر از یک واقعه، تصویر ارزشمندي از وضعیت مناطق مسکونی و . تخلیه هستند
. کنند د و همچنین وضعیت کلی مسیر را مشخص میکنن را ارائه می) ها و بلوکها نظیر خانه(غیرمسکونی 

دهند تا بهترین راهها براي تخلیه یا  را نیز نشان می... ها، نیروگاهها و  این عکسها، مناطق پرخطر، کارخانه
 .اسکان سنجیده شود
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سهاي توان با عک لغزشها و یا سایر ناپایداریهاي ژئوتکنیکی را می معموالً زمین: ناپایداریهاي ژئوتکنیکی - 
شود  اطالعات شیب و مشخصات شکلی و عوارض منطقه میهمچنین با. اي شناسایی نمود وارههوایی یا ماه

 .مناطق محتمل وقوع زمین لغزش را نیز از قبل مشخص کرد تا نسبت به پایدارسازي آنها اقدام شود
یعی نظیر زلزله یا تواند به دلیل وقوع حوادث طب نشت مواد خطرناك می: آشکارسازي نشت مواد خطرناك - 

ها  ها و سدها و دریاچه اصوال، نشت مایعات سمی و شیمیایی در رودخانه. حوادث بشر ساخت ایجاد شوند
این عکسها میزان و مسیر انتقال نشت را نشان . اي هستندقابل مشاهده در عکسهاي هوایی یا ماهواره

 . خواهند داد عکسها وسعت، جهت و مناطق خطرناك احتمالی را نشان. دهند می
. ریزي بازسازي، محلهاي مهم و با اولویت را مشخص کند تواند در برنامه این روش می: ریزي بازسازي برنامه - 

برداري شوند براحتی با استفاده از این عکسها قابل شناسایی بوده و بدین  مناطقی که باید بطور وسیع آوار
  .ت سنگین فراهم خواهد بودریزي براي بکارگیري ماشین آال ترتیب امکان برنامه

بسیاري از مواقع بمنظور تحلیل وضعیت منطقه و کنترل عملیات پشتیبانی، مسئولین : مدیریت بحران - 
در . کنند اي استفاده می مدیریت بحران از اطالعات جغرافیایی و باالخص از عکسهاي هوایی و ماهواره

اج مبرم به دستیابی سریع به اطالعات ، احتی)طبیعی و بشر ساخته(هنگام و پس از وقوع سوانح 
تواند به درازا بکشد و بستگی به امکانات  این زمان از حدود چند دقیقه تا ساعتها می. جغرافیایی وجود دارد

معموال پس از وقوع سوانح، از مناطق . از پیش تعیین شده، سطح مهارت کاربران و منابع کامپیوتري دارد
هاي با وضوح بسیار باال با تواتر بازدید  از طرفی ماهواره. شود ائی گرفته میآسیب دیده، عکسهاي اپتیکی هو

گیرند که استفاده  مرتبا از صحنه سانحه تصویر می) در حد روز و در آینده نزدیک در حد چند ساعت(کم 
 .از آنها با در نظر گرفتن اهمیت و قابلیت، مقرون به صرفه خواهد بود

و تعبیرات مربوط به آن، یک روش ) اي هوایی یا ماهواره(عکسهاي اپتیکی : میزان خرابی پس از زلزله - 
این . باشند هاي پس از وقوع سوانح بزرگ طبیعی و ساخته بشر می آوري و تحلیل داده متداول در جمع

مثالً، برآورد اولیه خرابی مستحدثات و نواحی . روش قادر است اطالعات مختلفی را بسرعت حاصل نماید
اي از  نمونه) 21- 4(شکل  .شود این روش بسیار سریعتر ازروش مشاهدات زمینی محقق میشهري در 

 .دهد اي را براي شهر بم نشان می برآورد خسارات انجام شده با استفاده از تصاویر ماهواره
باشد که  یکی از کاربردهاي اصلی ثبت عکسهاي اپتیکی، مستندسازي وقایع می: مستندسازي سوانح - 

این عکسها نه تنها . زیادي نظیر استفاده محققین و یا آموزش براي وقایع آتی خواهند داشتکاربردهاي 
. دهند گیري در وقایع آینده نشان می کشند بلکه گستره خرابی را براي درس صحنه بحران را به تصویر می

نهاي کنند تا در مناطقی که خطر وقوع سوانح باالست، بافت شهر، ساختما این اطالعات کمک می
در اغلب کشورهاي پیشرفته نیروهاي انتظامی و نیروي . پذیر و نواحی تخلیه امن، مشخص گردند آسیب

بینند تا عکسهایی  مسئول مدیریت بحران پروازهاي شناسایی متعددي را بعد از وقوع سوانح تدارك می
 .بدین منظور گردآوري کنند
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هاي با  ؛ درصد خانه Quickbirdاي از نقشه میزان تخریب از شهر بم  با استفاده از اطالعات ماهواره اپتیکی  نمونه): 21- 4(شکل 
 (Rathje, 2005)تخریب کامل با کدگذاري رنگی نشان داده شده است 
 

؛ تولید نقشه سایر کاربردهاي عکسهاي اپتیکی عبارتند از شناسایی و مطالعه کاربري زمین: سایر کاربردها - 
هاي اپتیکی؛ سنجش و نظارت بر کیفیت سطوح بزرگراهها؛ تغییرسنجی اتوماتیک  سه بعدي از زوج نقشه

هاي  هاي اخیر توسط ماهواره با استفاده از تصاویر هوائی تلویزیونی و عکاسی، تغییرسنجی مربوط به زلزله
اي با تصاویر  سنجی زلزله ، تغییرDMSP/OLSاپتیکی، تخمین سریع آسیب با استفاده از تصاویر شبانگاهی 

Terra-ASTERاي با وضوح بسیار باال، روش  ماهواره سنجی بصري و خودکار با استفاده از تصاویر ، تغییر
Object-oriented اي با استفاده از  گیري تغییر شکل هم لرزه در تخمین میزان تخریب پس از زلزله، اندازه
 ،HAZUSی اطالعات ساختمانها و ارتفاع در برآورد خسارت در برنامه بروزرسان ،SPOTتصاویر اپتیکی 

  .GIS & RSهاي سه بعدي خطر و خطرپذیري زلزله با  تولید نقشه
  
  راستفاده از فناوري الیدا  - 2- 3- 2- 4

، اجزاي شهري را از قبیل )لیزرياسکنرهاي (الیدار برداشت سه بعدي شهري با استفاده از سیستمهاي هوایی 
سازي سه بعدي  مدل. کشد اي به تصویر می ها، پلها، پارکینگها، پارکها و زمینها در محیط رایانه انها، بزرگراهساختم

دهد و چنانچه اطالعات ساختمانها و تغییرات  را نشان می) بافت و توپوگرافی( شهرها، وضعیت ساختاري یک شهر
تواند  از وضعیت حاضر و تغییرات حادث شده را میشهري مرتباً به بانک اطالعاتی وارد و تصحیح شود، گزارشی 

این . اند هاي خطر و خطرپذیري سه بعدي امروزه اکثر شهرهاي پیشرفته در حال تدوین و تکمیل نقشه. ارائه نماید
با تلفیق اطالعات دو بعدي زمین با اطالعات . ها ارتباط بصري قوي و تأثیرگذاري را در مردم و مسئولین دارد نقشه
هاي  چنانچه نقشه. هاي سه بعدي در محیط رقومی تولید نمود توان نقشه اعی با استفاده از روشهاي مختلف میارتف

باشند، در قبل و بعد از سانحه زلزله پردازش و تولید شوند، میزان  اي از عکس می سه بعدي که ماهیتاً مجموعه

D3 
DI = 40-60% 

D4 
DI = 60-80% 

D5 
DI = 80-100% 

LEGEND  
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توان از  خسارت، مدیریت بحران و بازسازي نیز می کنند و لذا در امور برآورد سریع تغییرات و خرابی را مشخص می
خیز نیز  اي در مناطق لرزه ریزي توسعه شهري و منطقه ها همچنین در برنامه این نقشه. ها استفاده کرد این نقشه

) با وضوح تصویري حدود چند سانتیمتر(با توسعه سیستمهاي بسیار دقیق لیزري  "البته اخیرا. اهمیت زیادي دارند
در ). 22- 4 شکل(اند  برداري سه بعدي دقیق از مناطق شهري شده  قادر به نقشه Hanza Luftbiltائی چون شرکته

همچنین اینگونه داده ها بطور بالقوه داراي . این شکل دقت در جزئیات مسطحاتی و ارتفاعی دیده می شود
باشد که قابلیت  می... ) ، تمیز بین آسفالت، خاك "مثال(اطالعات منتسب به ضریب بازتابشی سطحی مواد 

  .کند تشخیص مواد را تا حدي مهیا می
  
  

  
از قسمتی از شهر کلن؛ عوارض ساختمانی با وضوح بسیار باال  Hanza Luftbiltتصویر الیدار سیستم آلمانی ):  22- 4(شکل 

  مشهود می باشد
  
  SARاستفاده از تصاویر راداري   - 3 - 3- 2- 4

مصنوعی، تصویربرداري با کیفیت باالیی که در هر زمان از شب و روز و  - کیبیسیستمهاي راداري با روزنه تر
یک تصویر راداري از یک سیستم همدوس حاصل . سازددر هر شرایط آب و هوایی کارآیی دارند، را ممکن می

متریک سیستمهاي هوائی راداري غیرنظامی با قابلیتهاي انترفرو. شودگردد و اطالعات سه بعدي را شامل می می
اي در دهه اخیر طراحی و ساخته  توسعه - تحقیقاتیو منظورهاي آموزشی ه مختلفی در آمریکا، ژاپن و اروپا ب

،   BYU-SARتوان به  ازمیان این سیستمها می. گیرند میند که در کاربردهاي شهري مورد استفاده قرار ا هشد

GeoSAR ،Intermap ،DLR  جام شده با سیستمهاي فوق و مشابه اجماال عبارتند ازکارهاي ان. اشاره نمود... آلمان و :
گیري سطح مقطع راداري، توپوگرافی،  شهري، اندازه/گیري پراکنش راداري بافتها و سطوح زمینی تولید نقشه، اندازه

گیري میزان رطوبت خاك پوشش گیاهی و کشاورزي، آشکارسازي اجسام، آشکارسازي سرعت حرکت اجسام، اندازه
   .ي موارد دیگرو بسیار

رادارها قابلیت کار در روز و . اي را در مقایسه با سیستمهاي اپتیکی دارند سیستمهاي راداري مزیتهاي ویژه
توان خرابی شهري را آشکارسازي کرد تا  قع اضطراري، میاشب و در هر شرایط آب و هوایی را دارند و در مو
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به فضا  SAR، چندین ماهواره موفق راداري با روزنه ترکیبی تا کنون .تصمیمات الزم براي شرایط فوق گرفته شود
و به ماهواره کانادائی  ENVISATو  ERSاروپائی  ،JERSهاي ژاپنی  توان به ماهواره اند که می پرتاب شده

RADARSAT اشاره کرد.  
انهاي اسکان، سازي مک از آشکار ندعبارتدر مدیریت خطرپذیري و بحران  هاي راداري دادهبرخی از کاربردهاي 

 - مشخصات اجتماعی شناختبرداري،   برآورد جمعیت، برآورد تأثیرات عملکرد بشر در محیط فیزیکی، نقشه

   .مواردي از این قبیل سنجی کاربري زمین و اقتصادي، تغییر
  

  حرانتصاویر ماهواره اي در مدیریت ریسک و بها و  برخی تجارب موفق بین المللی در استفاده از داده - 4 - 2- 4
اي در مدیریت بحران زلزله، در این قسمت تنها برخی  ها و تصاویر ماهواره با توجه به نوین بودن استفاده از داده

  :شوند هاي انجام شده با این روشها بصورت اجمالی شرح داده می از پروژه
  

   سارات پروژه توسعه سیستم فناوري سنجش از دور راداري در آمریکا براي ارزیابی خ - 1- 4 - 2- 4
 NSFو  MCEERدر دانشگاه کالیفرنیاي جنوبی و با حمایت سازمانهاي  1997این پروژه پنج ساله، در سال 

  :آغاز شد و در چهار بخش کلی زیر دنبال شده است
  توسعه فناوري سنجش از دور راداري براي پایش و تغییرسنجی و سنجش صدمات شهري؛ - 
 ي؛سازي رادارانجام مطالعات و اعمال شبیه - 
شهر (در زلزله ازمیت ترکیه  ERSاي راداري هاي ماهوارهروش شناسی تغییرسنجی با استفاده از داده - 

Seymen(؛  
  .  اي و مطالعه آزمایشی در مورد زلزله ازمیت در شمال غربی ترکیهتغییرسنجی در مقیاس منطقه - 

ناوري در تصویربرداري، هاي علمی و عملی این فپس از گردآوري و مطالعات مبسوط در مورد زمینه
سازي راداري  اي در شهرها مورد بررسی قرار گرفت که این مهم با اعمال شبیهسنجی آن در تغییرسنجی لرزه امکان

و پردازش اطالعات مربوطه نیز گردآوري و  SARهاي فیزیکی سیستمهاي تئوري ریاضی و زمینه. سر شده استمی
اي که از فرمولهاي الکترومغناطیسی و انتشار موج بهره سازي رایانه همچنین از یک ابزار شبیه. بررسی گردید

استفاده از این فناوري  جست، استفاده شد تا تصاویر راداري ساختمانهاي با ابعاد واقعی را الگوسازي کند و امکان می
با استفاده از  شناختی در تغییرسنجی در ادامه نیز روش. را در تغییرسنجی پس از زلزله در شهرها محک بزند

سازي کامپیوتري بخوبی نتایج حاصله از شبیه. گیري قرار داده شدسازي شده مورد بحث و نتیجهتصاویر شبیه
  . دهد تغییراتی را که بصورت الگوسازي فیزیکی در صحنه موردنظر اعمال شده بود، نشان می

تصاویر . اتفاق افتاد 1999ترکیه در سال اي، زلزله ازمیت سازي رایانهپس از مرحله امکان سنجی توسط شبیه
. از این منطقه در تاریخهاي قبل و بعد از زلزله تهیه و پردازش شد ERSو تصاویر راداري  Landsatو  Spotاپتیکی 

دیده در اثر این زلزله و گردآوري اطالعات الزم در پردازش همچنین با انجام یک سفر شناسایی از شهرهاي آسیب
، کدگذاري و برداشت GPS ، مجریان طرح مناطق مشاهده شده را با استفاده از یک سیستم راهبريتصاویر راداري
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با استفاده از الگوریتمهاي تکمیل شده و شاخصهاي تغییرسنجی راداري و همچنین اطالعات بدست آمده . نمودند
هاي تغییرسنجی شاخصه. دنداي اپتیکی و راداري پردازش و مقایسه شهاي ماهوارهاز برداشتهاي زمینی، داده
در ازمیت محاسبه و بصورت کمی در محدوده ساختمانهاي فرو ریخته گزارش  Seymen راداري براي شهر سیمن

گیري آنتن رادار و بافت ساختمانها بسیار براي کالیبراسیون میزان بازگشت راداري که بر حسب سمت. گردید
انجام پذیرفت و منحنیهاي مربوط به سطح مقطع راداري  ERSه اي براي ماهوارسازي رایانهحساس است، شبیه

هاي این شهر، شهرهاي دیگر آسیب دیده مانند با استفاده از اطالعات بدست آمده در مورد شاخصه. رسم گردید
این . اي و در مقیاس بزرگتر پردازش شد و مناطق آسیب دیده مشخص گردیدکجائیلی و آداپازاري بصورت منطقه

تواند با توسعه بیشتر در آینده، زمینه مناسبی را براي ارزیابی  ت نشان داده که استفاده از این فناوري میمطالعا
  .سریع اثرات یک زلزله و در نتیجه تسریع فرایند واکنش اضطراري فراهم آورد

  
   پروژه سنجش از دور براي کاهش خسارات سوانح در آمریکا  - 2- 4 - 2- 4

هاي بسیار ارزشمندي را از  توانند داده اي و هوائی می ز وقوع زلزله، تصاویر ماهوارهبا توجه به اینکه قبل ا
وضعیت زیرساختها جهت بروزرسانی و توسعه آمار و اطالعات ساختمانها و شریانهاي حیاتی ارائه نمایند، لذا این 

دیدگی شهرها را با جزئیات  سیبانداز کلی از آ اي یک چشم امکان وجود دارد که پس از یک سانحه، تصاویر ماهواره
هاي با وضوح متوسط اپتیکی  توان با ماهواره خرابی ساختمانها را می. خرابی در مقیاس محلی پدیدار نمایند

و ) نظیر آنچه در زلزله ازمیت ترکیه مورد استفاده قرار گرفت( SAR، و یا تصاویر راداري )Spot و Landsatهمچون (
هاي بومرداس که در زلزله QUICKBIRDو  IKONOSنظیر تصاویر (الي اپتیکی همچنین تصاویر با وضوح با
رسد که با توزیع سریع اطالعات استخراج شده از  همچنین به نظر می. نشان داد) الجزایر و بم ایران استفاده شد

سازي،  بتوان کمک بسزایی را در عملیات آماده)  Google Earthنظیر(ها  روشهاي سنجش از دور توسط شبکه
  . گیري براي مدیران فراهم نموده و نسبت به کاهش خسارت و تلفات زلزله اقدام کرد شناسایی، و تصمیم

به رهبري (و دانشگاه کالیفرنیا ایرواین  ImageCat Inc اي مشترکاً بین شرکت آمریکایی در این راستا پروژه
   :باشند میارکان این پروژه به شرح زیر . انجام شده است) دکتر شینوزوکا

  توسعه و بکارگیري سنجش از دور براي آشکارسازي صدمات پس از سوانح؛ - 
 ؛Building Inventory توسعه بانک اطالعات ساختمانی - 
 .Quick loss estimationبرآورد سریع خسارت  - 

 تواند جهت کاربردي و عملیاتی کردن استفاده از تکنولوژیهاي پیشرفته در زمان پاسخ نتایج این طرح می
و نیز در ) ماهها و سالها پس از سانحه(، یا در زمان بازسازي )ساعات و روزهاي اول پس از یک زلزله مهم(اضطراري 

بمنظور تصدیق و استانداردسازي روشهاي . گیري مدیریت بحران در زمان واقعی مورد استفاده قرار گیرد تصمیم
، 2004هاي نیگاتاي ژاپن  ونامی اقیانوس هند و زلزلههاي مربوط به س آشکارسازي خرابی، در این پروژه از داده

 1995، کوبه 1999، ازمیت ترکیه 1999، چی چی تایوان 2001، هند 2003، بومردس 2003، بم 2004مراکش 
  : باشد اجزاي این پروژه به شرح زیر می .استفاده شده است 1994و نورتریج 
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این سیستم : هاي پس از سوانح در برآورد خرابی  TRS (Tiered Reconnaissance System) استفاده از روش - 
اي و در حد  اي، محله از منابع مختلف سنجش از دور استفاده نموده و در سه جز مقیاس منطقه

در پروسه محاسباتی اطالعات حاصله از یکی از اجزا، . نماید آوري و تحلیل می ساختمانها، اطالعات را جمع
 . یابد اي تحلیلها ادامه می هاي سازه به همین طریق تا حد برآورد خرابیورودي جزء دیگري خواهد بود و 

پس از ارزیابی  :EMS98و  HAZUSارزیابی خسارت ساختمانی بر پایه سنجش از دور همخوان با برنامه  - 
خسارات ناشی از گردبادهاي چارلی و ایوان، روش شناسایی خسارات برپایه سنجش از دور براي 

چنین اصالح روشی براي ساختمانهاي مسکونی، اداري و تجاري . ی اصالح شده استساختمانهاي مسکون
 .همخوان باشد  EMS98 ،HAZUS باشد بطوریکه با سیستمهاي براي زلزله نیز در دست تهیه می

این روش براي شمارش تعداد : گرا شناسی و پروتکل آشکارسازي خرابیها بطور خودکار و شی تکمیل روش - 
همچنین از آن براي سایر سوانح از . دیده در زلزله بم مورد استفاده قرار داده شده است یبساختمانهاي آس

این روش در مرحله بعد براي برآورد تعداد . قبیل گردباد کاترینا، و سونامی هند نیز استفاده شده است
 .در اثر فروریزش ساختمانها توسعه خواهد یافت  دیده افراد آسیب

روشهاي مختلفی براي آشکارسازي خرابیها با : سازي خرابی با سنسورهاي مختلفتکمیل روشهاي آشکار - 
هاي روشهاي آشکارسازي،  به منظور بهبود قابلیت. استفاده از سنسورهاي مختلف تاکنون ارائه شده است

در این پروژه یک پروتکل توانمند توسعه داده شده است تا اطالعات قبل و بعد از سانحه را که توسط 
 .آید، ادغام کند رهاي متفاوت بدست میحسگ

مدلسازي برآورد خسارت بدون تهیه بانک : عملیاتی کردن روشهاي تهیه بانک اطالعات ساختمانی - 
اي  در این پروژه تهیه بانک اطالعاتی با استفاده از تصاویر ماهواره. باشد پذیر نمی اطالعات ساختمانی امکان

شود و براي مناطق خارج از آمریکا  آنجلس توسعه داده می طقه لوسدر من HAZUSبراي استفاده در برنامه 
  .نیز بررسی خواهد شد

 : باشد برخی از نتایج انجام این طرح به شرح زیر می
  گرا؛ گرا و پیکسل توسعه و تست الگوریتمهاي آشکارسازي خرابی پس از زلزله بصورت شی •
 الگوریتمها؛و توسعه  TRSتهیه و اعمال چارچوب سیستم چند مقیاسی  •
 براي شناسایی خرابی ساختمانها و جابجایی زمین؛ SARو  GPSهاي  ادغام داده •
گرا براي شناسایی ساختمانهاي فروریخته با استفاده از فیلترهاي لبه و بافت  تکمیل و تصحیح روشهاي شی •

اند که  یب شدهساختمان تخر 8881ساختمان،  18985دهد که از  نتایج اولیه در مورد زلزله بم نشان می(
 ؛)دهد را در مقایسه با شمارش مستقل ساختمانها نشان می 67- 70%دقتی حدود 

و تک تصاویر  IFSARاستخراج اطالعات صورت وضعیت ساختمانی براي شهرهاي آمریکا بااستفاده از  •
 .اي ماهواره
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  اي سارت لرزهبندي اتوماتیک در ارزیابی خ پروژه مقایسه روشهاي تغییرسنجی و طبقه - 3- 4 - 2- 4
هاي مربوط به کاربرد سنجش از دور  این پروژه در دانشگاه تگزاس آستین انجام شده است و در راستاي پروژه

  اي با وضوح باال و توسعه روشهاي نیمه با در دست بودن تصاویر ماهواره. شود بندي میدر پاسخ به سوانح طبقه
اده از این تصاویر، امکان برآورد اثرات زلزله در زمان کوتاهی بعد از اتوماتیک آشکارسازي خرابی پس از زلزله با استف

  . شود رخداد آن با این روش فراهم می
بندي  در این طرح روشهاي مورد استفاده در ارزیابی صدمات ناشی از زلزله به دو دسته تغییرسنجی و طبقه

باشد و تغییرات  ز زلزله مورد لزوم میدرروش تغییرسنجی هر دو تصویر قبل و پس ا. تماتیک تقسیم شده است
هاي پس از  بندي تماتیک فقط داده در روش طبقه. زند ایجاد شده بین این زوج تصاویر، خرابی زلزله را تخمین می

الگوریتم .  شود اي توسط تمیز دادن مابین مشخصات داخل این تصویر میسر می هاي لرزه زلزله الزم است و خرابی
اند  پروژه از ضریب همبستگی روي تصاویر بعد و قبل که نسبت به هم ثبت مختصاتی شدهتغییرسنجی در این 

بعنوان مثال الگوریتم تغییرسنجی شده براي مطالعه اثرات زلزله بم، تغییرات بافتی را از طریق . نماید استفاده می
بندي تماتیک فقط از  طبقه در). پیکسل x 15 15فیلتري به ابعاد (سازد  اعمال یک فیلتر همبستگی نمایان می
دهد،  براي انجام تحلیل مدیریت شده که معموالً جوابهاي دقیقتري می. تصویر پس از زلزله استفاده شده است

ها را در محلهاي ویران شده و در محلهاي بدون خرابی مشخص و بعنوان ورودي به  اي از این داده زیرمجموعه
باشد که  یکی از این روشها، روش بیشینه شباهت می. شود منتقل می (Training Algorithm)  الگوریتم یادگیري

شود و هر پیکسل نامشخص به کالس  پارامترهاي تابع چگالی احتمال براي هر کالس از داده یادگیري برآورد می
هاي ورودي بصورت گوسی  توزیع داده. شود مربوطه که بیشترین مقدار تابع شباهت را دارد، تخصیص داده می

   .شده و باید میانگین و ماتریس کوواریانس آن برآورد شود فرض 
آید از الگوریتم  در این پروژه همچنین براي توفق بر مشکالتی که در تخمین ماتریس کوواریانس بوجود می

عارضه در این تحلیل  31 .شود بندي بشینه شباهت استفاده می در طبقه(Bayesian) انتخاب عوارض زوجی بایسین 
 25و  10و  6ها براي سه پنجره با سایزهاي  مشخصه بافتی و تراکم لبه 8باند طیفی و  4ر رفته است که بکا

پیکسلی و مقدار  15نتایج بدست آمده برحسب تغییرسنجی بر مبناي پنجره . پیکسلی محاسبه گردیده است
از محاسبات حذف شدند و در در این روند بافتهاي سبز . براي مشخصه واریانس استفاده شده است 7/0آستانه 

پیکسل درصدگیري شده است و مقیاس شاخصه خرابی بدین صورت تعریف x 100 100 نهایت در داخل یک پنجره 
به ترتیب به سه گروه خرابی متوسط، شدیدا % 60تا % 40، و %80تا % 60، %100تا % 80شود که مقادیر بین  می

  . شوند آسیب دیده و کامال ویران تقسیم می
نماید که در سطح  بندي تشابه بیشینه مشخص می دیده در شهر بم روش طبقه ر مورد توزیع نواحی آسیبد
. باشند کامالً ویران می km2 44/0دیده و حدود  شدیداً آسیب km2 63/2داراي خرابی متوسط،  km2 16/5شهر 

بصورت شدیداً  km2 79/1 ه،دید بصورت متوسط آسیب km2 98/2دهد که حدود نتایج تغییرسنجی نیز نشان می
  .   باشندنیز کامالً ویران شده می km2 48/0دیده و  آسیب
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  SARپروژه آشکارسازي صدمات پس از زلزله توسط تصاویر شدت راداري  - 4- 4 - 2- 4
و با همکاري دانشکده سیستمهاي محیط شهري  (NIED)این پروژه در مرکز تحقیقات علوم زمین ژاپن 

بر حسب مناطق  SARدر این تحقیق، تعیین مشخصات تصاویر . تعریف و اجرا شده استدانشگاه چیبا ژاپن 
کوبه در ژاپن، متد خودکار تغییرسنجی  1995با استفاده از اطالعات حاصل از زلزله . دیده موردنظر بوده است آسیب

تغییرات پس از  ERS-2و  Radarsatهاي ماهواره. هاي الجزایر و بم اعمال گردیدتوسعه داده شد و در مورد زلزله
اي نیز در اثر زلزله بم توسط ماهواره با تغییرات قابل مالحظه. در الجزایر را برداشت نمودند 2003می  21زلزله 

در این دو رویداد، تصاویر با وضوح باالي اپتیکی و . ثبت گردید ENVISATوضوح باالي اپتیکی و همچنین راداري 
دآوري و نسبت به هم ثبت شدند تا بتوان با قیاس از تصاویر اپتیکی محلهاي موردنظر گر ERS-2و  Radarsatراداري 

  .اویر راداري مقایسه و تشخیص داددیدگی را در تصو میزان آسیب
. دهندبدلیل اثر کاردینال ساختمانها و زمین، ساختمانها معموالً برگشت باالیی را در تصاویر راداري نشان می

با بررسی تصاویر مربوطه در برخی . انهاي فرو ریخته میزان برگشت راداري پایینی دارندفضاهاي باز و ساختم
تواند جهت فرستادن امواج مایکروویو، سمت و مناطق، خالف استنتاج فوق مشاهده شده است که دالیل این امر می

نطقه تعداد زیادي خانه در این م. چنین نتایجی در جنوب شرقی شهر بم مشاهده شد. یا تراکم ساختمانها باشد
پدیده (قدیمی با بامهاي تخت وجود داشت که پس از زلزله و ویران شدن آنها، میزان اکو راداري در آنها زیاد شد 

روش آشکارسازي خودکار . در این تحقیق مدلسازي تغییرسنجی با رعایت و اعمال موارد مذکور انجام شد). معکوس
  :شودصدمات شهري با مراحل زیر توصیف می

  هاي راداري در مورد زلزله کوبه ژاپن بمنظور تشخیص میزان خرابی؛استفاده از داده - 
  در قبل و بعد از زلزله؛ Multi-Look  ایجاد تصاویر شدت راداري - 
  ثبت تصاویر مورد پردازش از نظر مختصاتی؛ - 
  پیکسلی؛ 21در  lee 21استفاده از فیلتر  - 
  در این تصاویر فیلتر شده؛ محاسبه تفاضل و ضریب همبستگی - 
تعریف شاخص تمیزدهی که با رسم یک خط و با استفاده از دو پارامتر تفاضل و همبستگی حاصل گردیده و  - 

  با استفاده از کلیه نقاط محاسبه و تصدیق زمینی شده در تصویر الگوسازي شده است؛
  ضل آنها و محاسبه مشخصه تمیزدهی؛تعیین خطی مشابه با خط باال ولی با ضریب منفی براي میزان تفا - 
  .با مقایسه دو حالت باال ”z“استفاده از شاخص تمیزدهی ماکزیمم  - 

شود و براي آنها باال باشد بعنوان محل با صدمات شدید در نظر گرفته می ”z“پیکسلهایی که مقدار 
وارد  ”z“شد در توزیع مقادیر کمتر با - 6dbآشکارسازي مناطق شهري صدمه دیده پیکسلهایی که از مقدار آستانه 

بمنظور تصدیق این روش، زلزله کوبه، ازمیت ترکیه و گوجرات هند مورد بررسی قرار گرفت و پدیده . شوندمی
هاي کوبه، ترکیه و هند بدست آمد، درصد ساختمانهاي اي که در مورد زلزلهبا تجربه. معکوس کمتر مشهود بود

  .کارسازي است که این مورد با نتایج مطالعه زلزله بم همخوانی داشته استدرصد قابل آش 25ویران شده بیش از 
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  سیستمهاي هشدار و ارزیابی در ایران با برخی کشورهاي مورد بررسیمقایسه  - 5- 2- 4
اي را بین سیستمهاي مختلف موجود و فناوریهاي نوین  توان مقایسه با توجه به توضیحات ذکر شده فوق می

- 4(شکارسازي، هشدار و پاسخ سریع زلزله در ایران با کشورهاي دیگر به شرح جدول شماره ارزیابی خطرپذیري، آ
  . انجام داد) 7

  

 روشهاي مورد استفاده در کشورهاي مختلف براي تعیین خطرپذیري و  گستره،  شدت و اثرات زلزلهمقایسه ): 7- 4( جدول

استفاده از اطالعات و تصاویر 
  اي و هوایی ماهواره

در   GISو  GPSسیستم 
نرم افزارهاي مدیریت   شبکه ها  واکنش اضطراري

  کشور  بحران

 ,Views, VRS Tri-Net  HAZUS, EDRI متداول
MAEVIZ 

  آمریکا

 Flight Viewer متداول
SUPREME, EPOS, K-Net, ROSE, 

F-Net, Kik-Net, KCDMSS, 
UrEDAS, EDAS, Ready  

DIMSIS, TRAIN ژاپن  

 - - SAS - مکزیک  
  تایوان  -  TREIRS - محدود

 - - -  SERGISAI  ایتالیا  

 Istanbul EQ Rapid Response and the - محدود
Early Warning System  -  ترکیه  

  ایران UTS, IIEES, BHRC QD&LE Tehran - محدود
  

توان با مقایسه سیستمهاي مختلف  با توجه به اطالعات مندرج در این جدول و همچنین توضیحات فوق می
  :ورد و ارزیابی خطرپذیري و خسارت در ایران با سایر کشورها، به کمبودهاي زیر اشاره نمودبرآ

شود در  نگار و شتابنگار در نقاط مختلف کشور که باعث می ضعف شبکه و کمبود دستگاههاي لرزه - 
  تعیین مکان، بزرگا و شتاب زلزله اختالالتی دیده شود؛

به مراکز مدیریت بحران ) بخصوص دستگاههاي شتابنگار(ا اغلب دستگاهه) آنالین(عدم اتصال برخط  - 
 به منظور ارسال سریع اطالعات واقعی از جنبش زمین؛

عدم تهیه برنامه یا سیستم جامعی براي ارزیابی سریع تلفات و خسارات بر مبناي اطالعات زلزله  - 
 هاي موجود و نیز بانکهاي اطالعاتی ساختمان و مسکن؛ مبتنی بر شبکه

 نکهاي اطالعاتی دقیق و قابل اعتماد براي استفاده در سیستمهاي برآورد خسارات ؛نبود با - 
یاب براي بهبود عملیات امداد و در نتیجه ایجاد اختالل در  کمبود استفاده از سیستمهاي موقعیت - 

 فرایند جستجو و نجات سیستماتیک؛
یستمهاي موجود و یا توسعه این ها و نتایج س کمبود متخصصین و کاربران مجرب براي استفاده از داده - 

 سیستمها و نیازمندیهاي آن در دستگاههاي ذیربط بخصوص در سطوح محلی؛
اي و اثرات زلزله و همچنین  اي براي ارزیابی خطرپذیري لرزه هاي ماهواره محدودیتهاي استفاده از داده - 

 .کمبود متخصصین آشنا با این روشها
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  سیستمها و فناوریهاي نوین بحران با استفاده از  راهبردهاي بهبود سیستم مدیریت - 6- 2- 4
براساس توضیحات فوق و به منظور بهبود فرایند مدیریت بحران و کاهش خطرپذیري در کشور، راهبردهاي 

  :گردند المللی ارائه می زیر براساس تجارب بین
خصوص در مناطقی ها بصورت برخط ب نگاري و شتابنگاري با قابلیت ارسال داده هاي لرزه توسعه شبکه •

 که کمبود این سیستمها آشکارتر است؛
هاي شتابنگاري،  توسعه سیستمهاي تخمین و ارزیابی سریع تلفات و خسارات با استفاده از شبکه •

 ؛بع قابل اعتماد براي شرایط ایرانبانکهاي اطالعاتی دقیق و به روز و توا
 توسعه سیستمهاي هشدار سریع زلزله؛ •
 هاي الزم براي استفاده از فناوریهاي نوین در مدیریت واکنش اضطراري؛ مهتوسعه تحقیقات و برنا •
  .آموزش نیروهاي فعال در مدیریت بحران براي استفاده از فناوریهاي جدید •

  

  سیستمهاي هشدار و ارزیابی سریع زلزله هاي اصالح سیستم مدیریت بحران با استفاده از  برنامه - 7- 2- 4
  تخمین سریع خسارات و تلفات زلزلههاي  سامانهتوسعه ریزي براي  برنامه - 1- 7- 2- 4

پذیري مستحدثات و برآورد تلفات و خسارات ناشی از زلزله روشهاي مختلفی وجود  به منظور ارزیابی آسیب
  ).23- 4 شکل(بندي هستند  دارد که برحسب دقت و سرعت قابل تقسیم

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  ارزیابی خسارات و تلفات ناشی از زلزلهروشهاي مختلف براي پایش و ): 23- 4(شکل 

 میمستق يروشها

روشهاي 
 غیرمستقیم

 کند سریع

 
 
 

 شبکه برق، گاز
يبر نوریف  

 يانهایش شریپا
یاتیح  

 
 
 

 تصاویر ماهواره اي
 عکسهاي هوایی
 مشاهدات هوایی

  سنجش از دور 
 
 

 گزارشات ی دانید میبازد

یواقع يداده ها  

 
 
 

نیجنبش زم  
یرات ساختمانخسا  

 تلفات

 شبکه لرزه نگاري
 
 

 انسداد راهها
 آتش سوزي

 

 سایر اطالعات
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هاي شبکه لرزه نگاري و یا سایر اطالعاتی نظیر انسداد راهها  ارزیابی غیرمستقیم اثرات زلزله با استفاده از داده 
باشد که مورد اول با سرعت باال و مورد دوم با سرعت  سوزیهاي رخ داده پس از وقوع زلزله، قابل انجام می و آتش

لرزه به وقوع پیوسته، شدت زلزله  در این روشها با استفاده از تحلیل اطالعات مرتبط با زمین. اجراست کمتر قابل
یکی . شود گردد و سپس امکان برآورد اثرات ناشی از آن با استفاده از بانکهاي اطالعاتی موجود فراهم می برآورد می

توان با استفاده از آن توزیع مکانی شدت زلزله  ه میدیگر از روشها، پایش و بررسی عملکرد شریانهاي حیاتی است ک
روش دیگر استفاده از . با روش اخیر برآورد خسارات شریانهاي حیاتی نیز قابل انجام خواهد بود. را برآورد نمود

سازد تا از طریق مشاهده مستقیم بتوان تغییرات  فنآوري پیشرفته سنجش از دور است که این امکان را فراهم می
را ثبت و میزان خسارات را برآورد ...) شامل تغییرات هندسی و طیفی ساختمانها و (د شده در سطح زمین ایجا
البته هیچیک از این روشها دقت بازدیدهاي میدانی را ندارند، لیکن این مورد بسیار زمانبر است و قابلیت . نمود

و در حال حاضر همانطور که در قسمتهاي فوق اشاره شد از اینر. استفاده در ساعات اولیه بعد از رخداد زلزله را ندارد
نگاري براي برآورد اثرات زلزله کاربرد زیادي هاي لرزه استفاده از روشهاي غیرمستقیم بخصوص استفاده از شبکه

  .نشان داده شده است) 24- 4(لی استفاده از این روش در شکل روال ک. دارد
  

  
 

 

 

  
  
  
  
  
  

  
  هاي لرزه نگاريبی اثرات زلزله با استفاده از شبکهمکانیسم ارزیا): 24- 4(شکل 

  

ترتیب به منظور بهبود نظام مدیریت بحران کشور در بخشهاي برآورد خطر، واکنش اضطراري و ارتقاي  بدین
براي اینکار که با توجه به . آمادگی، توسعه سیستم برآورد خسارات و تلفات ناشی از زلزله ضروري خواهد بود

بایست اقدامات زیر در سطوح ملی تا  ، میاجرایی شودساله  3حداکثر است در یک بازه زمانی  اهمیت آن الزم
  :)6- 4(نمودار ( محلی به انجام رسند

دقیقه 10 چند دقیقه زلزله ساعت 10تا  5 یک ساعت   

 ارزیابی خسارات توزیع شدت شدت

 اطالعات واقعی خسارت توابع خسارت مدل زمین شناسی

 اصالح تخمین اولیه 

اولین تصمیمات مدیریت 
 بحران

تصمیمات اصالح شده 
 مدیریت بحران
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و ارتباط ) برحسب گستره و دقت مورد نظر(هاي شتابنگاري به تعداد کافی  اندازي شبکه نصب و راه - 
  ث استان و شهرستان؛برخط آن با سازمان مدیریت بحران کشور و ستادهاي حواد

این (هاي رویدادهاي قبلی در ایران  توسعه و تدقیق روابط مرگ و میر و خسارات برحسب زلزله - 
یابند و پس از تهیه قابل استفاده در کل  هاي قبلی توسعه می هاي موجود زلزله مطالعات براساس داده

 ؛)باشند کشور می
اي در  زیع جمعیت در سطوح محلی تا منطقهتوسعه بانکهاي اطالعاتی از وضعیت مستحدثات و تو - 

 ؛GISمحیط 
 افزارهاي تخمین خسارات و تلفات؛ توسعه نرم - 
توسعه سیستمهاي پشتیبان نرم افزارهاي تخمین خسارات براي برآورد نیازمندیهاي زمان بحران در  - 

 .سطوح محلی تا ملی
 

 اي اپتیکی و راداري و تصاویر ماهواره GISستفاده از توسعه روش برآورد آسیبهاي ناشی از زلزله در شهرها با ا - 2- 7- 2- 4

پذیري و ارزیابی صدمات ناشی از زلزله از اهمیـت   اي به منظور شناخت آسیب امروزه استفاده از فناوري ماهواره
تواند بعنوان یک ابزار در اختیار مدیران خطرپـذیري و   اي در مدیریت خطرپذیري و بحران برخوردار است و می ویژه
به منظور توسعه استفاده از این فناوري براي مـدیریت بحـران زلزلـه  الزم اسـت مبـانی      . ران در کشور قرار گیردبح

در منـاطق   "ارزیـابی تخریـب بعـد از زلزلـه    "و  "پذیري شناخت آسیب"اي براي  استفاده از پردازش تصاویر ماهواره
وتولیـد بردارهـاي    SARهـاي   تصـویر داده  ایجـاد الگـوریتم و سیسـتم پـردازش    . گـردد  شهري تحلیـل و اجرائـی   

هاي حاصـل شـده توسـط زلزلـه و در      کالیبراسیون برحسب بافت شهري بمنظور داشتن قابلیت آشکارسازي خرابی
رونـد انجـام ایـن    . باشـد  تخریب بر پایه سنجش از دور از اهداف دیگراین برنامه مـی /هاي تغییرات نهایت تولید نقشه

 :دباش برنامه به شرح زیر می
 گیـرد و از مـدلهاي   هاي اپتیکی از بافتهاي شهري انجام مـی  در مرحله اول پردازش روي تصویرهاي ماهواره - 

Fragility curve شود هاي احتمالی و مفروض استفاده می مرسوم و همچنین زلزله ساختمانهاي  . 
. باشـد  اپتیکـی مـی   و  SARترکیبـی /مرحله دوم ایجاد یک سیستم پردازش تصویر راداري با روزنه مصـنوعی  - 

 شود در اطالعاتی که از آرایش ساختمانهاي مناطق مفروض از عکسهاي با وضوح باالي اپتیکی استخراج می

GIS عکسهاي . گردند ذخیره میSAR شوند تـا در لحظـه خواسـته شـده      مربوط به قبل از زلزله پردازش می
جدیـدي بـه سیسـتم وارد     SARنانچه عکس پس از وقوع زلزله چ. سنجی باشند قابل پردازش تغییر و خرابی

همچنین روشهاي نوین تغییر سـنجی بـر   . دهد دیده را گزارش می شود، الگوریتم تغییرسنجی مناطق صدمه
هـایی از   نمونـه . گردد اي اپتیکی نیز بررسی و تغییرسنجی مربوطه انجام می مبناي پردازش عکسهاي ماهواره

انـد کـه    نشـان داده شـده  ) 26- 4(و ) 25- 4(ورد شهر بم در اشـکال  تحلیلهاي انجام شده در این رابطه در م
  .  باشد بیانگر یک مثال موفق در استفاده از تغییرسنجی راداري در راستاي این برنامه می
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هاي برداري بر اساس بافت و زاویه سمت منازل بمنظور  از شهر بم و تولید الیه  Quickbirdاي  تصویر ماهواره): 25- 4(شکل 

 (Mansouri, 2005)یجاد نقشه کالیبراسیون ا
 

  
 (Mansouri, 2005)کالیبره شده در شهر بم ) براساس اطالعات راداري(قشه اندیس تخریب ن ):26- 4(شکل 

  

 :)7- 4(نمودار ( اقداماتی که در راستاي اجراي این برنامه الزم است اجرا شوند عبارتند از
  شناسی؛  اي، مشاهدات زمینی و مدلهاي زلزله عات ماهوارهخطرپذیري شهري بر پایه اطال  ایجاد نقشه - 
 اي مناسب و پردازش آنها؛ گردآوري اطالعات ماهواره - 
 ؛SAR اي اپتیکی و  افزاري مناسب جهت پردازش تصاویر ماهواره ایجاد بانک نرم - 
 از ساختمانها در شهر تهران؛ GISایجاد بانک اطالعاتی  - 
 تصویر بالفاصله پس از وقوع زلزله؛  ایجاد سیستم سریع و آماده پردازش - 
اي  سازي و تخمین خرابی و خسارت از بافت شهري بالفاصله پس از اخـذ داده مـاهواره   توسعه قابلیت آشکار  - 

SAR مناسب پس از وقوع سانحه زلزله؛ 
 بندي مناطق شهري بر حسب نیاز جهت مدیران خطرپذیري و بحران؛ اولویت - 
  

 سیم و استفاده از مخابرات بی  GPS ،GISی مدیریت بحران با کمک توسعه سیستم عملیات - 3- 7- 2- 4

یکی از روشها و فناوریهاي جدید براي بهبود واکنش اضطراري و مدیریت بحران زلزله، استفاده از سیستمهاي 
باشد که قابلیت ارسال و دریافت اطالعات با  رسان می هوشمند عملیاتی براي ردیابی عوامل جستجوگر و کمک
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بدین منظور در این برنامه، ایجاد یک سیستم راهبري . باشند ت و اطمینان زیاد به مرکز مدیریت بحران را دارا سرع
باشد که اطالعات گوناگون زمینی رویداد را  مورد نظر می GISو ردیابی  GPSانفرادي و قابل حمل با کمک مکانیابی 

باید از نظر عملیاتی کارآ و ساده باشد که براي عموم این سیستم . بتواند به مرکز مدیریت بحران مخابره کند
بدین منظور الزم است، مرکز فرماندهی کلیه عوامل مجهز به این . نیروهاي امداد و نجات قابل استفاده باشد

مرکز فرماندهی . سازد شهري منطبق  GISهاي مختلف اطالعات  کند و روي الیه سیستمهاي انفرادي را ردیابی 
است قابلیت تماس مستقیم و قابل اتکا را با نیروها از طریق سیستم مخابراتی کارآمد دارا باشد و  همچنین الزم

  . دهند کاربران عملیاتی با کدهاي مناسب و از پیش تعیین شده اطالعات خواسته شده را گزارش 
ز رفع مشکالت آن بایست ابتدا بصورت پایلوت براي یکی از شهرها اجرا شود تا پس ا انجام این برنامه می

الزم به ذکر است که تاکید این طرح بر اجرائی نمودن . قابل استفاده در  کلیه شهرها و مناطق دیگر کشور نیز باشد
هاي  باشد، ولی نحوه استفاده جامع از اطالعات موجود، تکمیل و پاالیش و بروزرسانی داده چنین سیستمی می

اجزاي اصلی انجام این برنامه . باشد گیري نیز مورد توجه می م تصمیمگوریتلسازي ا آماري شهري و همچنین بهینه
  : اند به شکل مبسوط نشان داده شده) 8- 4(و در نمودار  باشد به شرح زیر می

هاي مخابراتی مطمئن و قابل اجرا در زمانهاي بحرانی و گزینش سیستم بهینه و  بررسی سیستم - 
  وت؛تعیین و طراحی شبکه مخابراتی در شهر پایل

قابل حمل و ارتباط آنها و برگزیدن بهینه ترکیب آنها و طراحی و  GISو  GPSهاي  بررسی سیستم - 
 اتصال سیستم به شبکه مخابراتی تخصیص یافته؛

هاي مختلف الکترونیکی پرسش و پاسخ  ایجاد الگوریتم مدیریت اطالعات شامل کدگذاري و تهیه فرم - 
 وضع موجود را براساس آن ارسال نمایند؛شات گزارو که عوامل امداد و نجات  اطالعات 

 افزاري مرتبط با سیستم مخابراتی؛ نرم/ افزاري ایجاد بسته سخت - 
 .ارائه پروتوتایپ - 

  :توان به اختصار بصورت زیر بیان نمود دستاوردهاي حاصل از انجام این برنامه را نیز می  
  تکمیل وبروزرسانی اطالعات مختلف آماري شهري؛/گردآوري •
 سازي و بسترسازي درزمینه توسعه علمی و فنی مربوطه؛ آماده •
 مورد لزوم؛ GISدستیابی به فنآوري روز مخابراتی، مکانیابی و  •
 قابلیت ارائه سیستم در وسعت مناسب براي شرایط واقعی بحران شهري؛ •
هـاي عملیـاتی   شامل کلیـه نیرو (ات مدیریت بحران تعیین و طبقه بندي عوامل اجرائی در زمان عملی •

 ).درطیف گسترده فعالیت
  

 و ایجاد مرکز هشدار سریع زلزله در سازمان مدیریت بحران کشورهاي پایش و هشدار سریع زلزله توسعه سیستم - 4- 7- 2- 4

همانطور که پیشتر ذکر شد، در سالهاي اخیر سیستمهاي هشدار سریع زلزله در برخی کشورهاي توسعه یافته 
رسانی به مردم  اطالعات حاصل از این سیستمها، بصورت خودکار براي اطالع اند و نظیر ژاپن گسترش زیادي داشته
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و همچنین ) کانسن شین(السیر ژاپن  آهن سریع راهتوقف حرکت قطارها در شبکه هاي گاز،  و یا قطع شبکه
رت گرفته در ایران نیز مطالعات جامعی در این رابطه صو .دنگیر ي مورد استفاده قرار میدباش نیروهاي امدا آماده

اي مدیریت بالیاي طبیعی  در زمینه ایجاد مرکز منطقه) 1387(است که مهمترین آن مطالعات حسنی و توفیقی 
   .باشدآوریهاي اطالعات، ارتباطات و فضا در آسیا و اقیانوسیه می متکی بر فن

براي پایش و هشدار  بایست مورد توجه قرار گیرد ایجاد یکی مرکز ملی یکی از مواردي که در این برنامه می
در حال حاضر سازمانهاي مختلفی مسئولیت پایش زلزله در کشور را برعهده دارند که مهمترین آنها . زلزله است

شناسی و مهندسی زلزله و مرکز تحقیقات ساختمان و  زلزلهالمللی  بینپژوهشگاه  ،موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
حاصل از شبکه  يها د و دادهنکن موسسات بصورت مستقل عمل می هر یک از اینهم اکنون . باشند مسکن می
براي ایجاد شبکه هشدار بدین ترتیب و . گیرند بصورت جداگانه مورد تحلیل و استفاده قرار مینیز آنها مربوط به 

هاي  بحران کشور ایجاد شود که دسترسی برخط به کلیه داده تدر سازمان مدیری يسریع زلزله الزم است مرکز
هشدار  بتواند اقدامات الزم را برايالزم، افزارهاي تخصصی  اندازي نرم ین موسسات را داشته باشد و با طراحی و راها

چنین سیستمی البته نیاز به بستر مخابراتی مناسب براي زمان بحران . زلزله تهیه و آماده ارسال نمایدخطر به موقع 
  .قرار داده خواهد شدنیز دارد که در بخش بعد به تفصیل مورد بررسی 

این شبکه بصورت خودکار  يها ایست توانایی استفاده از دادهب زیرساختهاي موجود کشور نیز میدیگر از طرفی 
تنها در حد چند ده ثانیه زمان براي انجام زلزله با توجه به اینکه معموال از زمان هشدار تا وقوع . را داشته باشند

بایست خودکار باشد تا امکان انجام فعالیتهاي مورد نظر  تر عملیاتی اقدامات نیز میاقدامات الزم وجود دارد، لذا بس
افزارهاي  افزارها و نرم بایست سخت گاز می شرکتبعنوان نمونه . در این زمان قبل از رسیدن امواج زلزله فراهم شود

اي بزرگ، امکان  بر وقوع زلزلهرا در نقاط کلیدي شبکه نصب نماید تا به محض ارسال خودکار عالئم مبتنی  مالز
  .فراهم شودنیز شبکه جریان گاز در خودکار  عقط

نظیر آنچه که در  ؛تواند هشدار الزم را به مردم نیز اعالم نماید همچنین چنانچه این شبکه تکمیل گردد می
م در کشور رسانی به هنگا اطالع براي این منظور الزم است زیرساختهاي. شود ژاپن در حال حاضر انجام می

بینی شود و آموزشهاي الزم نیز به مردم در این رابطه ارائه گردد تا در صورت مهیا شدن سیستم و اعالم  پیش
  . ن دهندمردم بتوانند واکنش مناسب را نشاهشدار زلزله 

بایست توسط مرکز هشدار زلزله مستقر در سازمان  که قاعدتا می برنامهاز دیگر فعالیتهاي مرتبط با این 
توان به سفارش انجام تحقیقات الزم در رابطه با موضوع به دانشگاهها و مراکز  مدیریت بحران کشور انجام شود، می

پذیري  کشور و وضعیت آسیبساختی  زمین لرزهآوري بانکهاي اطالعاتی مربوط به ساختار روز ، تکمیل و بهتحقیقاتی
ي مورد ها نقاط مختلف کشور به منظور بهبود کیفیت دادهنگاري و شتابنگاري در  هاي لرزه و کمک به توسعه شبکه

همچنین ایجاد ساختار تعامل این مرکز با سایر دستگاهها و انجام مانورهاي . اشاره نمودنیاز در سیستم هشدار زلزله 
بایست  گردد که می الزم به منظور کنترل آمادگی مراکز حساس از دیگر اجزاي اجراي چنین طرحی محسوب می

  .به اختصار شرح داده شده است) 9- 4(اجزاي این برنامه نیز در نمودار  .ت مدون تنظیم و اجرا گرددبصور
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  ریزي براي توسعه نرم افزار تخمین سریع خسارات و تلفات زلزله برنامه): 6- 4(نمودار 

  
 

  سطوح محلی تا ملی در خسارات و تلفات ناشی از زلزلهسریع برآورد هاي  فراهم نمودن امکان توسعه سامانه -  اهداف
 واکنش اضطراري فرماندهی بهبود فرایند  - 

 شهرداریها و فرمانداریها و استاندارشرکتهاي مشاور و مراکز تحقیقاتی با پشتیبانی  -  نهاد اجرایی
 میلیون تومان براي تدوین طرح و توسعه نرم افزار تخصصی مربوطه 360 هزینه تقریبی 

اندازي است لیکن در   مانه برآورد سریع تلفات و خسارات ناشی از زلزله در شهر تهران در حال راهدر حال حاضر سا وضعیت موجود 
اي دراین رابطه وجود ندارد و در صورت وقوع زلزله در این شهرها از روشهاي سنتی  سایر شهرها هیچگونه سامانه

جر به تاخیر در عملیات جستجو و نجات تواند من میاین موضوع که  آوري اطالعات میدانی استفاده خواهد شد جمع
 .گردد

 ماه 24 طول دوره
پذیري مستحدثات و برآورد تلفات و خسارات ناشی  ارزیابی آسیبدر کشورهاي توسعه یافته و در معرض خطر زلزله،  توجیه فنی

ها امکان  امانهشود و این س خسارات و تلفات زلزله انجام میتخمین سریع هاي  سامانه با استفاده ازاز زلزله 
  .کنند گیري دقیقتر مسئوالن مدیریت بحران را فراهم می تصمیم

  مستحدثات و جمعیت بانکهاي اطالعاتی  -  ورودي پروژه
 پذیري و مرگ و میر توابع آسیب - 
 فزار خسارات و تلفاتنرم ا - 
 سنجی یا شتابنگاري  هاي شدت شبکه - 

   و خساراته برآورد سریع تلفات نساما -  خروجی  پروژه
و هاي شتابنگاري به تعداد کافی و ارتباط برخط آن با سازمان مدیریت بحران کشور  اندازي شبکه نصب و راه -  اجزاء پروژه

  ستادهاي حوادث استان و شهرستان
 GISاي در محیط  توسعه بانکهاي اطالعاتی از وضعیت مستحدثات و توزیع جمعیت در سطوح محلی تا منطقه - 
 افزارهاي تخمین خسارات و تلفات بر حسب شرایط بومی نرمتوسعه توابع و اصالح و  - 
افزارهاي تخمین خسارات براي برآورد نیازمندیهاي زمان بحران در سطوح محلی تا  توسعه سیستمهاي پشتیبان نرم - 

 ملی
مهور، کارگروههاي تخصصی مرتبط در ، معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي رییس جسازمان مدیریت بحران کشور نظارت و ارزیابی

 طرح جامع امداد و نجات
 .باشد ها و نگهداري شبکه می استمرار پروژه منوط به بروزآوري داده استمرار پروژه

شش ماه   زمان/ اجزا  جدول زمان بندي طرح
  اول

شش ماه 
  دوم

شش ماه 
  سوم

شش ماه 
  چهارم

کافی و ارتباط برخط هاي شتابنگاري به تعداد  اندازي شبکه نصب و راه
  و ستادهاي حوادث آن با سازمان مدیریت بحران کشور 

        

توسعه بانکهاي اطالعاتی از وضعیت مستحدثات و توزیع جمعیت در 
   GISاي در محیط  سطوح محلی تا منطقه

        

افزارهاي تخمین خسارات و تلفات بر حسب  نرماصالح و توسعه توابع و 
   شرایط بومی

        

افزارهاي تخمین خسارات براي برآورد  عه سیستمهاي پشتیبان نرمتوس
  نیازمندیهاي زمان بحران در سطوح محلی تا ملی
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 اي اپتیکی و راداري و تصاویر ماهواره GISتوسعه روش برآورد آسیبهاي ناشی از زلزله با استفاده از ): 7- 4(نمودار 

  اي هاي ماهواره ابی وضعیت تخریب بعد از رخداد زلزله با استفاده از دادهپذیري و ارزی توسعه روش شناخت آسیب -  اهداف
وتولید بردارهاي کالیبراسیون برحسب بافت شهري بمنظور  SARهاي  ایجاد الگوریتم و سیستم پردازش تصویر داده - 

  هاي حاصل شده توسط زلزله  داشتن قابلیت آشکارسازي خرابی
 تخریب بر پایه سنجش از دور/ي تغییراتها تولید نقشهسازي براي  ظرفیت - 

 مراکز تحقیقاتیو  شرکتهاي مشاور نهاد اجرایی
 میلیون تومان  240 هزینه تقریبی 

اي اپتیکی و راداري بصورت محدود در برخی مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی براي مباحث  در حال حاضر تصاویر ماهواره وضعیت موجود 
البته استفاده . شوند که مهمترین نتایج آن در ارزیابی اثرات زلزله بم آشکار گردید گرفته می مرتبط با مدیریت بحران بکار

 .از این اطالعات در حال حاضر بیشتر جنبه تحقیقاتی دارد و هنوز بصورت موثر وارد مباحث اجرایی نشده است
 ماه 18 طول دوره
یریت بحران در کشورهاي توسعه یافته در دهه اخیر گسترش زیادي داشته اي در مد استفاده از فناوریهاي نوین ماهواره توجیه فنی

در ایران نیز از نظر علمی . شود است و در حال حاضر از این فناوري در برآورد ریسک و مدیریت بحران استفاده زیادي می
ورد توجه قرار گرفته مطالعات زیادي همپاي کشورهاي پیشرفته صورت گرفته است، لیکن در اجرا این مطالعات کمتر م

 . است
  اي عکسهاي هوایی و ماهواره وطالعات ا -  ورودي پروژه

 GISنمونه بانکهاي اطالعاتی در محیط  - 
  شناسی  اي، مشاهدات زمینی و مدلهاي زلزله خطرپذیري شهري بر پایه اطالعات ماهواره  ایجاد نقشهالگوریتم  -  خروجی  پروژه

 دیدگی ناشی از زلزله اي اپتیکی و راداري براي برآورد آسیب ر ماهوارهالگوریتم استفاده از تصاوی - 
  اي منطقه - اي اپتیکی از بافتهاي شهري بررسی روشهاي پردازش تصاویر ماهواره -  اجزاء پروژه

  و اپتیکی SARترکیبی / ایجاد سیستم پردازش تصویر راداري با روزنه مصنوعی  - 
  ه اطالعات فوق و با استفاده از بانکهاي اطالعاتی شهري بصورت پایلوتایجاد نقشه خطرپذیري شهري برپای - 
  توسعه سیستم سریع و آماده پردازش تصویر بالفاصله بعد از وقوع زلزله بصورت پایلوت - 
بندي مناطق از  اي و نحوه اولویت منطقه –ایجاد قابلیت آشکارسازي و تخمین خرابی و خسارات از بافتهاي شهري  - 

  دیریت واکنش اضطراريدیدگاه م
 شناسی، سازمان جغرافیایی ارتش برداري، سازمان زمین ، سازمان نقشهسازمان مدیریت بحران کشور نظارت و ارزیابی
بینی پرسنل مجرب براي انجام تحلیلهاي  اي بصورت آنالین قبل و بعد از زلزله و پیش امکان دسترسی به اطالعات ماهواره استمرار پروژه

 .باشند مهمترین عوامل استمرار پروژه میالزم از 
جدول زمان بندي 

  طرح
  شش ماه سوم  شش ماه دوم  شش ماه اول  زمان/ اجزا

 - اي اپتیکی از بافتهاي شهري بررسی روشهاي پردازش تصاویر ماهواره
  اي منطقه

      

        و اپتیکی SARایجاد سیستم پردازش تصویر راداري با روزنه ترکیبی 
خطرپذیري شهري برپایه اطالعات فوق و با استفاده از  ایجاد نقشه

  بانکهاي اطالعاتی شهري بصورت پایلوت
      

ایجاد نقشه خطرپذیري شهري برپایه اطالعات فوق و با استفاده از 
  بانکهاي اطالعاتی شهري بصورت پایلوت

      

ایجاد قابلیت آشکارسازي و تخمین خرابی و خسارات از بافتهاي شهري 
  اي طقهمن –
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 سیم و استفاده از مخابرات بی  GPS ،GISوسعه سیستم عملیاتی مدیریت بحران با کمک ت): 8- 4(نمودار 

  
  

ها و ارسال آن  براي استفاده در زمان بحران جهت برداشت داده Mobile-GISایجاد و راه اندازي یک سیستم مبتنی بر  -  اهداف
  کنش اضطراريگیري و فرماندهی مدیریت وا به مراکز تصمیم

 مراکز تحقیقاتی، شرکتهاي مشاور ذیصالح نهاد اجرایی
 میلیون تومان 180 هزینه تقریبی 

گیرند و این  در حال حاضر سیستمهاي پیشرفته جستجو و نجات کمتر مورد استفاده مراکز مرتبط با این موضوع قرار می وضعیت موجود 
ي گذشته نیز اختالالت زیادي در این عملیات سنتی ا دادهاي لرزهدر روی. شود عملیات اغلب بصورت سنتی انجام می

 .مشاهده شده است که باعث افزایش تلفات و مصدومیتهاي ناشی از زلزله گردید
 ماه 18 طول دوره 
طالعات رسان که قابلیت ارسال و دریافت ا استفاده از سیستمهاي هوشمند عملیاتی براي ردیابی عوامل جستجوگر و کمک توجیه فنی

با سرعت و اطمینان زیاد به مرکز مدیریت بحران را داشته باشند یکی از روشها و فناوریهاي جدید براي بهبود واکنش 
توان فرایند عملیات واکنش اضطراري را سرعت  د که با توسعه آن در کشور میباش می اضطراري و مدیریت بحران زلزله

 .بخشید و قابل اعتماد نمود
  سیستمهاي مخابراتی قابل اطمینان در زمان زلزله -  ورودي پروژه

  نرم افزارهاي تخصصی  - 
  Mobile-GISبانکهاي اطالعاتی و تجهیزات  - 

  شرایط واقعی بحران براي  GISفنآوري روز مخابراتی، مکانیابی و بسترسازي درزمینه استفاده از سازي و  آماده -  خروجی  پروژه
  بط در انجام وظایف در شرایط بحرانارتقاي آمادگی دستگاههاي مرت - 

  مرور ادبیات فنی در مورد موضوع و طراحی ساختار و معماري سیستم -  اجزاء پروژه
  ها طراحی و پیاده سازي پایگاه داده مکانی مرکزي براي مدیریت یکپارچه داده - 
  یت عملیات براي تبادل اطالعاتاده بین کاربران زمینی و واحد مدیرفمطالعه و انتخاب سیستم مخابراتی قابل است - 
  GISدر محیط  ي الزمتوسعه و ایجاد نرم افزارها - 
 ها و اطالعات بصورت سیستماتیک توسعه سیستم جهت گردآوري و بروزرسانی داده - 

 ، هالل احمر جمهوري اسالمی ایران، ستاد کل نیروهاي مسلحسازمان مدیریت بحران کشور نظارت و ارزیابی
استمرار پروژه منوط به استفاده از بانکهاي اطالعاتی بروز شده و آموزش نیروهاي شاغل در امر جستجو و نجات و نیز ایجاد  استمرار پروژه

 .باشد بستر مخابراتی قابل اطمینان در زمان زلزله می
  ومشش ماهه س  شش ماهه دوم  شش  ماهه اول  زمان/ اجزا  جدول زمان بندي طرح

موضوع و طراحی ساختار و معماري  مرور ادبیات فنی در مورد
  سیستم

      

سازي پایگاه داده مکانی مرکزي براي مدیریت  طراحی و پیاده
  ها یکپارچه داده

      

مطالعه و انتخاب سیستم مخابراتی قابل استفاده بین کاربران 
  زمینی و واحد مدیریت عملیات براي تبادل اطالعات

      

        GISدر محیط  توسعه و ایجاد نرم افزارهاي الزم

ها و اطالعات  توسعه سیستم جهت گردآوري و بروزرسانی داده
  بصورت سیستماتیک
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 توسعه سیستمهاي پایش و هشدار سریع و ایجاد مرکز هشدار سریع زلزله در سازمان مدیریت بحران کشور): 9- 4(نمودار 

  ن کشور مرکز هشدار سریع زلزله در سازمان مدیریت بحراایجاد  -  اهداف
  مسئوالن ذیربط مردم و تهیه و ارسال اطالعات الزم از وقوع زلزله به  - 
  فراهم شدن امکان انجام اقدامات خودکار براي کاهش خسارات و تلفات زلزله - 

 مراکز تحقیقاتی، شرکتهاي مشاور ذیصالح نهاد اجرایی
میلیون  240و ایجاد بستر مخابراتی با سازمانهاي متولی پایش زلزله، اندازي مرکز  راهتجهیز و براي  میلیون تومان 360 هزینه تقریبی 

 اداره مرکز بصورت ساالنهآموزش و  ، بودجه مورد نیاز برايدار سریع در سطح ملیهشافزار  تومان براي توسعه نرم
نگاري  هاي موجود لرزه گیرند و شبکه مورد استفاده قرار نمیچندان هشدار سریع زلزله در ایران در حال حاضر سیستمهاي  وضعیت موجود 

همچنین زیرساختهاي الزم در مراکز مدیریت بحران کشور براي توسعه . کنند و یا شتابنگاري بصورت منفرد فعالیت می
 .این سیستمها و اتصال آنها به مراکز مهم وجود ندارد

 ماه 24 طول دوره 
ر در کشورهاي پیشرفته نظیر ژاپن به منظور حفظ جان شهروندان و کاهش سیستمهاي هشدار سریع زلزله در سالهاي اخی توجیه فنی

رسانی به مردم و دستگاهها در  با استفاده از این سیستمها امکان اطالع. اند خسارات ناشی از زلزله گسترش زیادي داشته
 .اهش اثرات زلزله به عمل آوردکی را براي مهم توان اقدامات شود و در نتیجه می چند ثانیه قبل از وقوع زلزله فراهم می

  مرکز هشدار سریع زلزله و نیروهاي متخصص  -  ورودي پروژه
  بانکهاي اطالعاتینگاري و شتابنگاري،  هاي برخط لرزه ، شبکهنرم افزارهاي تخصصی - 
 سیستمهاي مخابراتی قابل اعتماد - 

  سامانه هشدار زلزله -  خروجی  پروژه
  اقدامات الزم در صورت اعالم هشدار بصورت خودکارجام براي انهاي مرتبط دستگاهمردم و رتقاي آمادگی ا - 

  موضوع و طراحی سیستمدر رابطه با تجارب داخلی و خارجی مرور  -  اجزاء پروژه
  نگاري و شتابنگاري کشور با بستر مخابراتی قابل اعتماد هاي لرزه و اتصال به شبکههشدار سریع زلزله ایجاد مرکز  - 
  الذکر  هاي فوق هاي شبکه دادهتفاده از سافزار هشدار سریع زلزله با ا توسعه نرمطراحی و  - 
  رسانی به مردم در خصوص خطر زلزله طراحی نحوه ارتباط با دستگاهها و اطالع - 
 هاي آموزشی الزم و برگزاري مانورهاي تخصصی و مردمی  تدوین برنامه - 

شناسی و مهندسی زلزله، مرکز تحقیقات  المللی زلزله موسسه ژئوفیزیک، پژوهشگاه بین، سازمان مدیریت بحران کشور نظارت و ارزیابی
 ساختمان و مسکن

 باشد میمردم و دستگاههاي مرتبط و آموزش  برقراري ارتباط برخط با سازمانهاي ذیربطاستمرار پروژه منوط به  استمرار پروژه
  چهارمماه  6  ومسماه  6  ومماه د 6  اول ماه  6  زمان/ اجزا  جدول زمان بندي طرح

          مرور تجارب داخلی و خارجی در رابطه با موضوع و طراحی سیستم

نگاري و  هاي لرزه ایجاد مرکز هشدار سریع زلزله و اتصال به شبکه
  شتابنگاري کشور با بستر مخابراتی قابل اعتماد

        

هاي  دادهافزار هشدار سریع زلزله با استفاده از  طراحی و توسعه نرم
  الذکر هاي فوق شبکه

        

رسانی به مردم در خصوص  طراحی نحوه ارتباط با دستگاهها و اطالع
  خطر زلزله

        

هاي آموزشی الزم و برگزاري مانورهاي تخصصی و  تدوین برنامه
  مردمی
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  المللی براي تدوین طرح مقابله با اثرات زلزلهتجارب بین  گیري ازه بهر -3- 4
باشد که مهمترین آنها عبارتند از طرح ایجاد مرکز  طرح مقابله اضطراري با اثرات زلزله داراي ابعاد مختلفی می

ش اضطراري، طرح ارتباطات اضطراري، طرح جستجو و نجات، طرح بهداشت و درمان و فرماندهی مدیریت واکن
  .گیرند در قسمتهاي زیر این موضوعات مورد بررسی قرار می. دیدگان در زمان بحران طرح تامین نیازمندیهاي آسیب

  

  مراکز فرماندهی عملیات واکنش اضطراري  - 1- 3- 4
که به سبب نبود مراکز فرماندهی واحد با حضور کلیه  هاي گذشته کشور دیده شد در بررسی زلزله

اندرکاران مدیریت واکنش اضطراري، مشکالت زیادي در هماهنگی امور و انجام عملیات واکنش اضطراري  دست
لذا ایجاد چنین مراکزي که اصطالحا بعنوان مراکز فرماندهی عملیات واکنش اضطراري یا اتاق بحران . ایجاد شد
بایست که در آن نمایندگان  د، بعنوان یکی از زیرساختهاي اصلی مدیریت بحران ضروري است و میشون نامیده می

تمامی سازمانهاي مرتبط با واکنش اضطراري حضور داشته باشند تا امکان انجام اقدامات هماهنگ و یکپارچه در 
جی در این رابطه، راهبردها و در این بخش ضمن بررسی تجارب موجود داخلی و خار. شود محل وقوع سانحه فراهم 

  .راهکارهاي الزم براي توسعه چنین مراکزي در کشور ارائه خواهد شد
  
 مروري بر مراکز فرماندهی عملیات واکنش اضطراري در برخی کشورها - 1- 1- 3- 4

اتاقهاي بحران یا مراکز فرماندهی عملیات واکنش اضطراري در دهه اخیر در بسیاري از کشورهاي توسعه 
در این بخش توضیحات مختصري در مورد این مراکز در برخی کشورها . اند ه یا در حال توسعه، تاسیس شدهیافت

  .ارائه خواهد شد
، اهمیت مدیریت )کوبه 1995(آواجی  - در کشور ژاپن و بخصوص بعد از رخداد زلزله بزرگ هانشین :ژاپن - الف

مسئوالن قرار گرفت و لزوم توسعه مراکز مدیریت یکپارچه اقدامات واکنش اضطراري بیش از پیش مورد توجه 
. بحران و واکنش اضطراري در سطوح مختلف با جدیت بیشتري در دستور کار مقامات محلی تا ملی قرار داده شد

در شهر کوبه با هدف بهبود مدیریت هماهنگ  2000بعنوان مثال مرکز مدیریت بحران استان هیوگو در سال 
همچنین مرکز مدیریت بحران ژاپن در سطح ملی ). الف - 27- 4شکل (ي تاسیس گردید فعالیتهاي واکنش اضطرار

هر دو مرکز . اي در آن نصب و راه اندازي گردید نیز بعد از این زلزله در شهر توکیو توسعه یافت و تجهیزات پیشرفته
  :و نیز مراکز مشابه در ژاپن از ویژگیهاي زیر برخوردارند

 ی و ایمنی در برابر خطر زلزله؛مکان مناسب از نظر دسترس - 
  اي و محلی مرتبط با مدیریت واکنش اضطراري؛ ارتباط با مراکز و سازمانهاي منطقه - 
افزاري مدیریت بحران پایدار در برابر زلزله همراه با بانکهاي  افزاري و سخت هاي نرم برخورداري از شبکه - 

 اطالعات الزم از وضعیت مستحدثات و جمعیت؛
هاي شهري هیچگونه  آب و ارتباطات اضطراري بطوریکه حتی در صورت قطع شبکه بینی برق، پیش - 

 ساعت ایجاد نشود؛ 72اختاللی در عملکرد آنها به مدت 
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 روز؛ 3سازي نیازمندیها براي عملکرد مستقل به مدت حداقل  ذخیره - 
ستقرار نیروهاي ساعته نیروهاي مرتبط با مدیریت بحران بصورت شیفتی در مرکز و همچنین ا 24استقرار  - 

  .مرتبط در فواصلی نزدیک به محل کار

  
  )ب(              )الف(

  کوبه:  توکیو؛ ب  :نمونه هایی از مراکز مدیریت واکنش اضطراري ژاپن؛ الف): 27- 4(شکل 
  

  :افزاري مستقر در این مراکز نیز عبارتند از افزاري و سخت مهمترین تجهیزات نرم
 دارند؛ها را به مرکز ارسال مینهاي پایش سطح شهر که از طریق خطوط ارتباطی قابل اطمینان دادهدوربی - 
 اي؛ هاي خبري تلویزیونی و ماهواره شبکه ارتباطی و مخابراتی ویژه بحران همراه با شبکه - 
 (Phoenix)بعنوان مثال در شهر کوبه نرم افزار فونیکس . افزارهاي تخصصی بانکهاي اطالعاتی و نرم - 

افزار ردي  و در شهر یوکوهاما نیز نرم) 28- 4 شکل(درخصوص مدیریت یکپارچه بحران طراحی شده است 
(READY) ها، اطالعات  آوري و تحلیل دائم داده افزارها با جمع این نرم. در این رابطه توسعه یافته است

ان در صورت نیاز بتوانند با نمایند تا مدیران بحر مرتبط با وضعیت بحران را بصورت پیوسته تهیه می
 .ها استفاده نماید سهولت از این داده

  
  (Phoenix, 2004)نمودار اجزاي مختلف سامانه فونیکس در شهر کوبه ): 28- 4(شکل 
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مراکز . در کشور ترکیه مراکز فرماندهی مدیریت واکنش اضطراري در سطوح مختلفی وجود دارند :ترکیه - ب
شوند که وابسته به دولت مرکزي بوده و  شناخته می (AYM)اي تحت عنوان آیم  همدیریت بحران در سطوح منطق

  :(Kuzucuoglu, 2006)وظایف اصلی زیر را برعهده دارند 
 مدیریت عملیات دفاع غیرعامل؛ - 
 دیدگان از سوانح؛ تامین بهداشت و امنیت آسیب - 
 تر از شهر باشد؛هدایت و هماهنگی مدیریت واکنش اضطراري در شرایطی که سطح بحران فرا - 
 .آموزش و ترویج فرهنگ ایمنی در برابر سوانح - 

توان به مرکز مدیریت بحران  بعنوان مثال می. اند در برخی شهرهاي ترکیه نیز چنین مراکزي توسعه داده شده
  ). 29- 4 شکل(اشاره نمود  (AKOM)شهر استانبول تحت عنوان آکوم 

  

  
  )آکوم( مرکز مدیریت سوانح استانبول): 29- 4(شکل 

  

ازمیت ایجاد شد و وظایف زیر را برعهده  1999این مرکز که وابسته به شهرداري استانبول است بعد از زلزله 
  :دارد

سازماندهی و هماهنگی فعالیتهاي مراکز و دپارتمانهاي مرتبط با مدیریت ریسک و بحران در استانبول به  - 
 منظور به حداقل رساندن اثرات سوانح؛

فعالیت سازمانهاي مسئول در بخشهاي مختلف مدیریت واکنش اضطراري به دستور نظارت و کنترل  - 
 شهردار استانبول و فرماندار استان؛

سازماندهی عملیات تیمهاي جستجو و نجات ، آموزش، و تامین تجهیزات و نگهداري آنها به نحوي که  - 
 براي پاسخ اضطراري آماده باشند؛

  ضطراري؛ریزي ارتباطات و حمل و نقل ابرنامه - 
 سازي گزارشات در مورد فعالیتها؛  پیگیري و آماده - 
  .توانند در استانبول ایجاد خطر نمایند پایش سوانحی که می - 
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در حال حاضر ارتباط سازمانی مناسبی بین آکوم و آیم وجود دارد و نمایندگان دو طرف بصورت منظم با 
  .کنندریزي می هر یک هماهنگ و برنامه یکدیگر در تعامل بوده و اقدامات الزم را در حوزه مسئولیت

آکوم عالوه بر اینکه مجهز به سیستمهاي پایش سوانح است، از نرم افزارهاي پیشرفته نیز براي مدیریت بحران 
این نرم افزار توسط دانشگاه ایلینویز . اشاره نمود Hazturkتوان به نرم افزار  باشد که بعنوان مثال می برخوردار می
توان آنرا  مکاري دانشگاه فنی استانبول و با حمایت مالی شهرداري استانبول توسعه داده شده است و میآمریکا با ه

این برنامه قابل استفاده . باشند، دانست می FEMAکه متعلق به  MAEVIZیا  HAZUSویرایش ترکی نرم افزار 
  .را ارائه نماید زلزلهفات ناشی از یک تواند برآوردي از خسارات و تل می قبل، حین و بعد از وقوع زلزله است و

در گذشته انجام عملیات واکنش اضطراري در هنگام وقوع سوانح در هندوستان بعهده اداره  :هندوستان - ج
نشانی شهرهاي این کشور بود، اما با توجه به مشکالتی که در انجام و هماهنگی عملیات توسط این  پلیس و آتش

اد، ایده تشکیل مرکز فرماندهی واکنش اضطراري در هند شکل گرفت که در آن سازمانها در سوانح بزرگ رخ د
در حال حاضر، در هندوستان هدایت . تعداد بیشتري از سازمانها و مراکز مرتبط با مدیریت بحران عضویت دارند

ر داخله هند گیرد که در وزارت امو انجام می) یا اتاق عملیات اضطراري(عملیات واکنش اضطراري در اتاق کنترل 
ساعته در هفت روز هفته، جهت کمک به انجام وظایف کمیسیونر امداد مرکزي فعال  24مستقر است و بصورت 

نشانی، وزارت امور داخله،  در این اتاق کنترل، نمایندگان سازمان دفاع غیرعامل، پلیس، آتش .(NDMA, 2007)است 
  :فعالیتهاي اصلی اتاق کنترل عبارتند از. ارندشرکت راه آهن، و ارتش و برخی نهادهاي دیگر عضویت د

 پایش، جمع آوري و ارسال اطالعات مرتبط با سوانح طبیعی؛ - 
 پایش و هدایت عملیات نجات و امداد؛ - 
 . هماهنگی ارگانها براي اقدامات یکپارچه در زمان وقوع بحران - 

لتی در مناطق بحران زده داشته و در هاي ایابه منظور انجام اقدامات فوق اتاق کنترل ارتباط نزدیکی با دولت
ها و سازمانهاي مرکزي مرتبط با مدیریت بحران، کلیه اقدامات انجام شده و مورد نیاز را  تعامل با وزارتخانه

  . رساند ریزي و به اطالع مسئولین مربوطه در سطوح محلی می برنامه
اضطراري بوده و بالفاصله بعد از وقوع  اتاقهاي کنترل در سطوح ایالتی و ملی مجهز به سیستمهاي مخابرات

همچنین . دیده بصورت مستقیم در تماس باشند توانند با قسمتهاي آسیب زلزله یا هر گونه سوانح دیگري می
اندازي شده است  بینی و راه در این مراکز توسط وزارت ارتباطات هندوستان پیش (Hot Lines)خطوط داغ مخابراتی 

مرکز و سازمان مرتبط با مدیریت واکنش اضطراري در صورت وقوع  50ري با بیش از تا امکان تماسهاي اضطرا
  .سانحه فراهم شود

اند تا  نکته جالب اینکه اتاقهاي کنترل در برخی از ایالتهاي هندوستان با مشارکت بانک جهانی تاسیس شده
برآوردهاي . اضطراري فراهم شودتوانمندي الزم در سطوح محلی تا ایالتی براي انجام اقدامات هماهنگ واکنش 

میلیون دالر آمریکا بوده است که شامل  1/1انجام شده براي ساخت هر اتاق بحران نیز در هندوستان معادل 
  .باشد ساخت ساختمان و تجهیزات مورد نیاز براي عملکرد صحیح آن می
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مستقر   (Office of Emergency Services)در کشور آمریکا اتاق بحران در دفاتر خدمات اضطراري  :آمریکا - د
این اتاقها مجهز به سیستمهاي پیشرفته مخابراتی و ارتباطی بوده و با مراکز پایش سوانح در تماس پیوسته . است
چنین اتاقهایی در تمامی ایالتهاي مختلف آمریکا و حتی اغلب شهرهاي این کشور وجود دارند و مسائل . باشند می

توان به مرکز  بعنوان نمونه می. کنند طراري را بصورت پیوسته پایش و مدیریت میمرتبط با مدیریت واکنش اض
 (PEMA)واقع در آژانس مدیریت شرایط اضطراري پنسیلوانیا  (Emergency Operation Center)عملیات اضطراري 

مرتبط با واکنش در این ایالت اتاق بحران مسئول هماهنگی و هدایت سازمانهاي متولی انجام امور . اشاره نمود
این مرکز همچنین پشتیبانی از مراکز عملیات . باشد اضطراري، تخلیه و اسکان فوري، و مواردي از این قبیل می

. اضطراري در سطح شهرها و دولتهاي محلی در زمان وقوع سوانح طبیعی یا انسان ساخت را برعهده دارد
نظیر ارزیابی خسارات، وضعیت (در صحنه حادثه  منظور این مرکز اطالعات مورد نیاز نیروهاي فعال بدین

را با سازمانهاي ذیربط به ) هاي مربوط به منابع موجود، وضعیت تخلیه، و سایر موارد مرتبط پاسخگویی، داده
نحوه اندرکنش مرکز عملیات اضطراري بحران پنسیلوانیا با سایر مراکز و نهادهاي ) 30- 4(شکل  .گذارد اشتراك می

نیز نمایی از یکی از مراکز عملیات اضطراري نشان داده ) 31- 4(در شکل . دهد ایالت را نشان می مرتبط در سطح
  .شده است

  
  نحوه تعامل مرکز عملیات اضطراري پنسیلوانیا با نهادهاي ذیربط ): 30- 4(شکل 

  
  

  
  
  
  

  
  نمایی از یکی از مراکز عملیات اضطراري): 31- 4(شکل 
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 لیمروري بر تجارب داخ - 2- 1- 3- 4

در حال حاضر در کشور ایران اتاق فرماندهی مدیریت واکنش اضطراري به معناي کالسیک آن و با امکانات و 
البته وزارت کشور و سازمان مدیریت . اي وجود ندارد زیرساختهاي مربوطه، بجز در شهر تهران در هیچ منطقه

تلف در دستور کار قرار داده است و به نظر هایی را براي توسعه و ساخت چنین مراکزي در نقاط مخ بحران برنامه
  . اندرکاران مدیریت بحران کشور تا حدودي آشکار شده است رسد که اهمیت این مراکز براي دست می

در ستاد مدیریت بحران این کالنشهر واقع در  1383اما در شهر تهران اتاق فرماندهی مدیریت بحران در سال 
اي و مخابراتی الزم براي  در ابتدا این مرکز فاقد امکانات رایانه. اسیس شدسازمان پیشگیري و مدیریت بحران ت

هم اکنون نیز ساختمان . اندازي شد مدیریت عملیات بود، لیکن به تدریج امکانات الزم در این مرکز نصب و راه
لزله محسوب ترین بناهاي شهر تهران در برابر ز جدیدي براي این منظور در دست ساخت است که یکی از مقاوم

  . دهد نمایی از مرکز مدیریت عملیات اضطراري شهر تهران را نشان می) 32- 4(شکل . گردد می
  

  
  مان پیشگیري و مدیریت بحران شهر تهرانزمرکز مدیریت عملیات اضطراري سا): 32- 4(شکل 

  
و  MPLSتی ، سیستمهاي مخابرا)کنترل ترافیک(در حال حاضر این مرکز مجهز به دوربینهاي پایش شهر 

افزارهاي تخصصی نظیر سیستم برآورد سریع خسارات و تلفات،  اي، نرم خطوط ارتباطی زمینی و ماهواره
و سایر سیستمهاي مورد نیاز براي پایش و ) نگاري، شتابنگاري و هواشناسی نظیر شبکه لرزه(سیستمهاي پایش 

  .باشد مدیریت عملیات واکنش اضطراري می
  
 ت کنونی کشور در زمینه مراکز مدیریت واکنش اضطراري با برخی کشورهامقایسه وضعی - 3- 1- 3- 4

اي را بین وضعیت کشورهاي مختلف با ایران در زمینه مراکز مدیریت واکنش اضطراري  مقایسه) 8- 4(جدول 
شود کشور ایران در مقایسه با اغلب کشورهاي پیشرفته و  همانطور که در این جدول دیده می. دهد را نشان می

تی بسیاري از کشورهاي هم ردیف خود در سطح منطقه، از این بعد در سطح غیرقابل قبولی قرار دارد که این امر ح
البته در این زمینه استفاده از تجارب . دهد لزوم تسریع در توسعه مراکز مدیریت واکنش اضطراري را نشان می

ینه بودجه براي توسعه این مراکز نماید تا امکان تواند کمک شایانی در صرف به کشورهاي منطقه و توسعه یافته می
  .توسعه مراکز فرماندهی عملیات واکنش اضطراري با کمترین هزینه و بهترین کارآیی فراهم شود



   ارزیابی مدیریت بحران در سطح محلی و ارائه راهکارهاي اجرایی پروژه 
 

                                                                                     شناسی و مهندسی زلزله المللی زلزله پژوهشگاه بین      
 

332

  مقایسه وضعیت  ایران با برخی کشورها در زمینه مراکز مدیریت واکنش اضطراري): 8- 4(جدول 

مراکز مدیریت واکنش   نام کشور
  اضطراري

خابراتی شبکه م
  اضطراري ایمن

شبکه هاي 
  پایش سوانح

برنامه اجرایی 
  اتاق بحران

  √  √  √  √  ژاپن
  در استانبول  در استانبول  √  √  ترکیه

  √  √  √  √  هندوستان
  √  √  √  √  آمریکا
  فقط تهران  فقط تهران  نسبتا ایمن در تهران  فقط تهران  ایران

 

  
  واکنش اضطراريراهبردهاي توسعه مراکز فرماندهی عملیات  -4- 1- 3- 4

واکنش اضطراري، توسعه مراکز مدیریت واکنش اضطراري  براساس توضیحات فوق و به منظور بهبود عملیات
گذاریهاي این بخش مورد توجه  راهبردهاي زیر الزم است در سیاستبدین منظور . رسد ضروري به نظر می
  :مسئوالن قرار گیرد

ر سطوح ملی، استانی و حتی محلی مجهز به احداث مراکز مدیریت عملیات واکنش اضطراري د •
 امکانات و نیازمندیهاي زمان بحران؛

توانمندسازي مراکز مدیریت عملیات واکنش اضطراري با استفاده از فناوریهاي جدید پایش سوانح و  •
 هاي مدیریت عملیات اضطراري؛ برنامه

و بهره برداري بهینه از این مراکز  نیازها، زیرساختها و نیازمندیهاي الزم براي راه اندازي تامین پیش •
 .در سطوح مختلف

  

  اضطراريهاي الزم براي توسعه مراکز فرماندهی واکنش  برنامه - 5- 1- 3- 4
  تهیه و تدوین استانداردها و معیارهاي توسعه مراکز فرماندهی واکنش اضطراري در ابعاد سخت افزاري و نرم افزاري - الف

ندهی واکنش اضطراري نیاز به استانداردها و معیارهایی دارد که در آن کلیه برداري از مراکز فرما ساخت و بهره
بایست مورد توجه  برخی از مواردي که در این رابطه می. هاي مرتبط با کارآمدي این مراکز مورد توجه باشد مولفه

  :قرار گیرند عبارتند از
ی و سایر سوانح طبیعی یا شناخت مکانیابی مناسب ساختمان مرکز به نحوي که از مخاطرات زمین - 

 بشرساخت در امان باشد و دسترسی به آن به سهولت میسر باشد؛
  دارا بودن ساختمانی مستحکم در برابر حداکثر زلزله باور کردنی در سطح منطقه؛ - 
پذیر و چند مسیره براي اطمینان از تامین منابع آب، برق، و مخابرات در  اتصال شریانهاي حیاتی انعطاف - 

 اد سوانح؛زمان رخد
اي براي حالتی که شریانهاي  بینی منابع اضطراري آب، ژنراتورهاي برق، خطوط مخابراتی ماهواره پیش - 

 حیاتی موجود در اثر زلزله آسیب ببینند؛
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 پیش بینی نیازهاي تخصصی مراکز به پرسنل متخصص؛ - 
 بینی نیازهاي افراد حاضر در مرکز بعد از بحران به مدت حداقل سه روز؛ پیش - 
  .در مرکز مدیریت عملیات اضطراري... هاي پایش، اطالع رسانی، ارتباطات و  بینی شبکه شپی - 

بایست در یک برنامه مناسب  اي دارد که می بدیهی است که هر یک از موارد فوق نیاز به استانداردهاي ویژه
  .است بصورت خالصه اجزاي این برنامه نشان داده شده) 10- 4(در نمودار  .تهیه و تدوین شوند

  
  اتاق فرماندهی واکنش اضطراري در خصوص نحوه فعالیت تهیه برنامه عملیاتی  - ب

بایست با استفاده  شرح وظایف اتاق فرماندهی عملیات واکنش اضطراري در قبل، حین و بعد از وقوع زلزله می
در این . اده شده استنشان د) 11- 4(اي از آن در نمودار  که نمونه از تجارب موجود جهانی تدوین و آماده شود
  :رسد خصوص توجه به موارد زیر ضروري به نظر می

  وظایف نیروهاي مستقر در مرکز در زمانهاي مختلف قبل تا بعد از وقوع زلزله؛ - 
رسانی به  بایست در زمان وقوع حادثه در این مراکز حضور بهم رسانند و نحوه اطالع وظایف افرادي که می - 

 آنها؛
سلسله مراتب سازمانی (ر در اتاق بحران با یکدیگر و با افراد فعال در صحنه حادثه نحوه تعامل افراد حاض - 

 ؛)در زمان بحران
 نحوه ارتباط مسئوالن حاضر در اتاق بحران با سازمانهاي ذینفع؛ - 
 نحوه جانشینی اعضا در صورت عدم امکان حضور برخی از آنها در زمان وقوع بحران؛ - 
 بحران نظیر هشدار، دستور تخلیه و مواردي از این قبیل؛ نحوه صدور دستورات الزم در زمان - 
 .نحوه برگزاري مانورها و تمرینات مشترك یا گروهی براي ارتقاي آمادگی در برابر سوانح - 

  
  شناسایی و تامین نیازهاي اتاق فرماندهی واکنش اضطراري - ج

بی داشته باشد که اطالعات تواند اثربخشی مناس عملکرد مراکز فرماندهی واکنش اضطراري در صورتی می
الزم در این مراکز وجود داشته باشد، بصورت صحیح مورد پردازش قرار گیرد و به موقع در اختیار مسئوالن حاضر 

هاي  بدین منظور الزم است که نیازهاي اطالعاتی مسئوالن حاضر در اتاق بحران در حوزه. در این مراکز قرار گیرد
همچنین الزم است که تجهیزات الزم در . ریزي شود هیه و تامین آنها از قبل برنامهمختلف بررسی شود و نسبت به ت

برخی . بینی شوند تا در صورت نیاز امکان انجام امور مختلف توسط این مرکز میسر باشد این مراکز نیز از قبل پیش
  :است به اختصار نشان داده شده) 12- 4(باشد که در نمودار  میاز این نیازها به شرح زیر 

 ؛...بانکهاي اطالعاتی از زیرساختها، مستحدثات، جمعیت و  - 
 ؛...نرم افزارهاي تخصصی نظیر نرم افزار پایش و هشدار زلزله، ارزیابی سریع تلفات و خسارات، و  - 
 ،...)نظیر شبکه بلندگوهاي شهري و (تجهیزات الزم براي هشدار و اعالم خطر  - 
  .ها ه به رسانهتجهیزات الزم براي اطالع رسانی یکپارچ - 



   ارزیابی مدیریت بحران در سطح محلی و ارائه راهکارهاي اجرایی پروژه 
 

                                                                                     شناسی و مهندسی زلزله المللی زلزله پژوهشگاه بین      
 

334

 افزاري تدوین استانداردها و معیارهاي توسعه مراکز فرماندهی واکنش اضطراري در ابعاد سخت افزاري و نرم ): 10- 4(نمودار 

فرماندهی واکنش کز امراندازي  به منظور ساخت، تجهیز و راههاي تیپ  و ارائه نقشهتدوین ضوابط و استانداردهاي الزم  اهداف
  و شرایط بومی کشورمطابق با استانداردهاي جهانی ) بحراناتاق (اضطراري 

 مراکز تحقیقاتی، شرکتهاي مشاور ذیصالح نهاد اجرایی
 میلیون تومان براي ارائه طرحهاي مورد نیاز در هر استان  240 هزینه تقریبی 

طراحی و ) اتاق بحران(کنش اضطراري در برخی شهرها و استانهاي کشور مراکز فرماندهی عملیات وادر حال حاضر  وضعیت موجود 
نیازمندیهاي این مراکز در زمان بحران، در برخی موارد این مراکز قابلیت  توجه کافی بهاند، لیکن به سبب عدم  ساخته شده

 . ارائه خدمات مورد انتظار در شرایط اضطرار را ندارند
 ماه 24 طول دوره 
بایست به  کنند و می مدیریت واکنش اضطراري عمل می گیري مراکز تصمیمله بعنوان اتاقهاي بحران در زمان وقوع زلز توجیه فنی

را در خدمات الزم بتوانند باشند تا ارائه دستورات مقتضی مجهز پایش عملیات و شناخت اوضاع، الزم به منظور تجهیزات 
 .زلزله ارائه نمایندشرایط سخت بعد از 

  و تجهیزات مورد نیاز در آن جهانی و داخلی از معماري و طراحی اتاقهاي بحران اطالعات مرتبط با تجارب -  ورودي پروژه
 مورد نیاز در اتاق بحرانهاي  شبکهو  نرم افزارهاي تخصصیاطالعات مرتبط با بانکهاي اطالعاتی،  - 

طابق با شرایط اجتماعی و مطرحهاي عملیاتی و اجرایی اتاقهاي مدیریت بحران و چیدمان و معماري تجهیزات مرتبط  خروجی  پروژه
  اقتصادي و بومی مناطق مختلف کشور

و انطباق  مراکز فرماندهی واکنش اضطراريو تجهیز ساخت  ،مرور تجارب داخلی و خارجی در زمینه مکانیابی، طراحی -  اجزاء پروژه
  آن با شرایط بومی

منابع اي و  اجزاي غیرسازهاي بحران، طراحی هاي شهري به اتاقه نحوه اتصال شبکهبررسی و ارائه طرحهاي مرتبط با   - 
  ...)و  آب، برق، مخابرات(اضطراري 

  زهاي تخصصی مراکز به پرسنل متخصصنیابررسی و ارائه طرحهاي مرتبط با  - 
 )...پایش، اطالع رسانی، ارتباطات و (هاي مورد نیاز در اتاقهاي بحران  بررسی و ارائه طرحهاي مرتبط با شبکه - 
 موارد فوقهاي تیپ براي  یستها و نقشهتهیه چک ل - 

، ستاد هالل احمر جمهوري اسالمی ایران، ستاد کل نیروهاي مسلح، و کارگروههاي مرتبط  سازمان مدیریت بحران کشور نظارت و ارزیابی
 عالی پیشگیري و مدیریت بحران ریاست جمهوري، سازمان نظام مهندسی

هاي مدیریت ریسک و بحران در طراحی اتاق بحران و تامین اعتبارات مورد نیاز براي فعالیت  در نظر گرفتن کلیه جنبه استمرار پروژه
 .باشد روزمره آن ضامن استمرار پروژه می

  چهارمماه  6  ومسماه  6  ماه دوم 6  اول ماه  6  زمان/ اجزا  جدول زمان بندي طرح
مرور تجارب داخلی و خارجی در زمینه مکانیابی، طراحی، ساخت و 

  جهیز اتاقهاي بحران و انطباق آن با شرایط بومیت
        

هاي شهري، اجزاي  بررسی و ارائه طرحهاي مرتبط با شبکه
  ...)و  آب، برق، مخابرات(منابع اضطراري اي و  غیرسازه

        

زهاي تخصصی مراکز به پرسنل نیابررسی و ارائه طرحهاي مرتبط با 
  متخصص

        

ط با شبکه هاي مورد نیاز در اتاقهاي بررسی و ارائه طرحهاي مرتب
  )...پایش، اطالع رسانی، ارتباطات و (بحران 

        

          هاي تیپ براي موارد فوق تهیه چک لیستها و نقشه



ارائه راهکارهاي اجرایی براي اصالح و بهبود نظام مدیریت بحران کشور     
 

                                                                                                  شناسی و مهندسی زلزله المللی زلزله پژوهشگاه بین  
 

335

  
 اتاق فرماندهی واکنش اضطراري در خصوص نحوه فعالیت تهیه برنامه عملیاتی ): 11- 4(نمودار 

  براي بهبود عملیات واکنش اضطراري و پایش  سازي فعالیتهاي اتاق بحران شفاف -  اهداف
   تهیه ضوابط و دستورالعملهاي الزم براي اقدامات اتاق بحران در زمان قبل تا بعد از وقوع زلزله - 

 کارگروههاي تخصصی طرح جامع امداد و نجات با همفکري مشاوران عالی نهاد اجرایی
 میلیون تومان 240 هزینه تقریبی 

حال حاضر با توجه به عدم اجرایی شدن فعالیتهاي اتاقهاي بحران، شرح وظایف مدون و جامعی در خصوص وظایف این  در وضعیت موجود 
 .کز که مورد توافق تمامی اعضاي ستادهاي حوادث باشد، وجود نداردامر

 ماه 24 طول دوره 
بحران بصورت ضوابطی مدون تهیه شده و بصورت  در بسیاري از کشورهاي پیشرفته دستورالعملهاي اجرایی اتاق مدیریت توجیه فنی

براي بهبود عملیات واکنش اضطراري  بحرانصرف ساخت و تجهیز اتاق فرماندهی مدیریت شوند لذا  اي تمرین می دوره
 . زلزله بصورت دقیق تدوین شودوقوع کافی نبوده و الزم است تا شرح وظایف آن در زمانهاي مختلف قبل تا بعد از 

  اطالعات مرتبط با تجارب کشورها  -  وژهورودي پر
  اطالعات مربوط به قوانین و شرح وظایف سازمانها و نهادهاي مرتبط با موضوع  - 
 ارتباطات بحران رسانی و اطالعات مربوط به زیرساختهاي اضطراري موجود براي اطالع - 

  زمان قبل تا بعد از رخداد زلزلهدستورالعملها و ضوابط اجرایی فعالیتهاي اتاق بحران در  -  خروجی  پروژه
  هماهنگ واکنش اضطراريستگاههاي مرتبط براي انجام اقدامات دارتقاي آمادگی  - 

  شرایط کشورو انطباق آن با ) زلزلهقبل تا بعد از (بررسی تجارب کشورها در زمینه عملکردهاي اتاق بحران  -  اجزاء پروژه
  از وقوع زلزلهر زمان قبل وظایف نیروهاي مستقر در مرکز دتدوین شرح  - 
  مبتنی بر شرح خدمات و ضوابط مربوطه در زمان وقوع حادثهمرکز و نیروهاي ستادي و اجرایی آن وظایف تدوین شرح  - 
  اولیهو رسانی به اعضاي اتاق بحران براي حضور یا انجام عملیات فوري  اطالعتدوین راهکارهاي مربوط به  - 
  )له مراتب سازمانی در زمان بحرانسلس(در اتاق بحران با افراد فعال در صحنه حادثه  نحوه تعامل افراد حاضرتدوین  - 
 ین قبیلنحوه صدور دستورات الزم در زمان بحران نظیر هشدار، دستور تخلیه و مواردي از اارائه طرحهاي مربوط به  - 
 دگی در برابر سوانحبرگزاري مانورها و تمرینات مشترك یا گروهی براي ارتقاي آماتدوین برنامه  - 

 سازمان مدیریت بحران کشور نظارت و ارزیابی
 .باشد تدوین شرح وظایف مبتنی بر ضوابط موجود و انجام تمرینات مشترك میاستمرار پروژه منوط به  استمرار پروژه

  چهارمماه  6  ومسماه  6  ماه دوم 6  اول ماه  6  زمان/ اجزا  جدول زمان بندي طرح
قبل تا بعد (ورها در زمینه عملکردهاي اتاق بحران بررسی تجارب کش

  و انطباق آن شرایط کشور) از زلزله
        

          از زلزلهوظایف نیروهاي مستقر در مرکز در زمان قبل تدوین شرح 
در زمان مرکز و نیروهاي ستادي و اجرایی آن وظایف تدوین شرح 
  مبتنی بر شرح خدمات و ضوابط مربوطه وقوع حادثه

        

          رسانی به اعضاي اتاق بحران  اطالعتدوین راهکارهاي مربوط به 
          نحوه تعامل افراد حاضر دراتاق بحران با افراد فعال در صحنه تدوین 

نحوه صدور دستورات الزم در زمان بحران ارائه طرحهاي مربوط به 
  ین قبیلنظیر هشدار، دستور تخلیه و مواردي از ا

        

برگزاري مانورها و تمرینات مشترك یا گروهی براي امه تدوین برن
  ارتقاي آمادگی در برابر سوانح
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 شناسایی و تامین نیازهاي اتاق فرماندهی واکنش اضطراري): 12- 4(نمودار 

گیري بهینه  میمافزاري مورد نیاز براي تص افزاري و نرم توانمندسازي اتاق بحران با شناخت و تامین نیروها و تجهیزات سخت اهداف
  در زمان زلزله

 کارگروههاي تخصصی طرح جامع امداد و نجات کشورمراکز تحقیقاتی و شرکتهاي مشاور ذیصالح با مشارکت  نهاد اجرایی
و  هاي هشدار سریع و برآورد خسارات و تلفات افزارهاي مورد نیاز براي اجراي سامانه توسعه نرمهاي مرتبط با  هزینه هزینه تقریبی 

و در نمودارهاي قبلی ارائه شدند در سطح هر شهرستان مستحدثات سازي بانکهاي اطالعاتی  تهیه و رقومیهمچنین 
 .بایست بصورت محلی محاسبه شود نیز می هاي تجهیزاتی متناسب با شرایط هر شهرستان و استان هزینه

اطالعات رقومی ها و  سامانهاز ) یریت واکنش اضطراري فعلیبعنوان مراکز مد(اغلب ستادهاي حوادث کشور در حال حاضر  وضعیت موجود 
پذیري و برآورد سریع خسارات و تلفات برخوردار نیستند و بانکهاي اطالعاتی موجود در اغلب  مورد نیاز براي تحلیل آسیب

 . باشد استفاده نمی قابل GISشهرستانها یا کامل نیست و یا در محیط 
 ماه 18 طول دوره 
توزیع جمعیت و نیز  و پذیري مستحدثات عملکرد بهینه اتاقهاي بحران متناسب با وضعیت و دقت اطالعات مرتبط با آسیب توجیه فنی

لذا توانمندسازي اتاقهاي بحران و بهبود . باشد می این مراکزمستقر در هاي پایش زلزله  شبکهافزارهاي تخصصی و  نرم
استفاده از افزارهاي تخصصی و نیز  نیاز و نرم دوسعه بانکهاي اطالعاتی مورعملیات واکنش اضطراري در ارتباط نزدیکی با ت

 .باشد ها می این دادهو تحلیل پایش ، تجهیزات مرتبط با نمایش
   افزاري افزاري و سخت تجارب جهانی و داخلی از نیازمندیهاي اتاق بحران در بعد نرم -  ورودي پروژه

  عیتبانکهاي اطالعاتی از مستحدثات و جم - 
 افزاري مورد نیاز اتاق بحران نرم افزارها و تجهیزات سخت - 

  توانمندي اتاقهاي مدیریت بحران براي تحلیل و پاسخ مناسب به اثرات زلزلهارتقاي  خروجی  پروژه
  بررسی نیازمندیهاي نرم افزاري و سخت افزاري اتاق بحران منطبق با تجارب جهانی  -  اجزاء پروژه

  ...یرساختها، مستحدثات، جمعیت و زوضعیت خطر زلزله، اطالعاتی از بانکهاي توسعه  - 
  ...نرم افزارهاي تخصصی نظیر نرم افزار پایش و هشدار زلزله، ارزیابی سریع تلفات و خسارات، و توسعه  - 
  ...ات الزم براي پایش، هشدار و اطالع رسانی و تجهیزتامین و نصب  - 
 تامین نیروهاي انسانی هاي نگهداري سیستم و تهیه برنامه - 

 همراکز مرتبط با پایش زلزلو  سازمان مدیریت بحران کشور نظارت و ارزیابی
استمرار پروژه منوط به استفاده بهینه از ظرفیتهاي مراکز داخلی و تامین اعتبارات مورد نیاز براي تهیه نیازهاي طرح  استمرار پروژه

 باشد  می
  اول ماه  6  زمان/ اجزا  جدول زمان بندي طرح

  
  ومس ماه 6  ماه دوم 6

بررسی نیازمندیهاي نرم افزاري و سخت افزاري اتاق بحران منطبق با تجارب 
  جهانی

      

یرساختها، مستحدثات، زوضعیت خطر زلزله، بانکهاي اطالعاتی از توسعه 
  ...جمعیت و 

      

زیابی نرم افزارهاي تخصصی نظیر نرم افزار پایش و هشدار زلزله، ارتوسعه 
  ...سریع تلفات و خسارات، و 

      

        ...ات الزم براي پایش، هشدار و اطالع رسانی و تجهیزتامین و نصب 
        هاي نگهداري سیستم و تامین نیروهاي انسانی تهیه برنامه
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  رسانی و ارتباطات اضطراري سامانه اطالع - 2- 3- 4
در واقع کلیه اطالعات . کند ان نقشی اساسی ایفا میرسانی و ارتباطات اضطراري در زمان بحر سامانه اطالع

دیده، دستورات صادره در جریان عملیات واکنش اضطراري و همچنین نیازمندیهاي مناطق  مرتبط با مناطق آسیب
بدین لحاظ تدوین طرح جامع . رسد دیده از طریق سیستم ارتباطات اضطراري به اطالع مسئوالن ذیربط می آسیب

رسانی بحران بعنوان یکی از اولویتهاي اصلی در مدیریت  سازي در شبکه ارتباطات و اطالع ظرفیتتوانمندسازي و 
  : اهداف اصلی این طرح عبارتند از. باشد واکنش اضطراري کشور مطرح می

 رسانی و ارتباطات در انطباق با برنامه مقابله اضطراري؛ پذیر نمودن خدمات اطالع انعطاف - 
 سب شبکه در زمان بحران؛اطمینان از عملکرد منا - 
  رسانی بحران و ارتباطات در برابر زلزله؛ اطالع  تأمین مقاومت فیزیکی سامانه - 
 .در خدمات شبکه  ایجاد پوشش گسترده - 

در بخشهاي زیر ضمن بررسی برخی تجارب جهانی و وضعیت کنونی کشور، راهبردها و راهکارهایی براي 
  .اهد شدارتقاي وضعیت موجود در این بخش ارائه خو

  
 المللی بخش ارتباطات اضطراري مروري بر تجارب بین - 1- 2- 3- 4

رسانی بحران و نحوه حفظ این شبکه از آسیبهاي احتمالی در زمان وقوع زلزله از  توانمندسازي شبکه اطالع
ان موضوعاتی است که در اغلب کشورهاي در معرض خطر زلزله بعنوان یکی از اولویتهاي بهبود نظام مدیریت بحر

  :شود در این قسمت برخی از تجارب کشورهاي مختلف در این رابطه مورد اشاره قرار داده می. شود شناخته می
مشخص شد که تاثیر قطع ارتباطات تلفنی ) 1995(آواجی در کوبه ژاپن - در پی زلزله بزرگ هانشین :ژاپن - الف

در این زلزله همچنین مشخص شد که . یدتواند عملیات واکنش اضطراري را با چالش همراه نما تا چه حد می
جایی تجهیزات  دیدگی تجهیزات عمده ارتباطی، بلکه ناشی از سقوط یا جابه مشکل قطع شبکه نه بخاطر آسیب

در شبکه شهري نیز حتی در ساختمانهاي مقاوم و ایمن، قطع . هاي هوایی بوده است ها و کابل جانبی نظیر باطري
در این . اي حاصل شده بود ریختن بخشی از سقف یا سقوط اجسام و تاسیسات غیرسازه کابلهاي مخابرات در اثر فرو

موثق در شهر و حتی کل کشور گردید که منجر به ایجاد  زلزله قطع ارتباط مخابراتی، باعث گسترش اطالعات غیر
الل سیستم امداد همچنین قطع این شبکه باعث اخت. دیده شد وحشت و بحران ثانویه در بخشهایی از مناطق آسیب

پس از وقوع این زلزله در ژاپن . و نجات شد که به نوبه خود در افزایش خسارات و تلفات زلزله تاثیر داشته است
اقداماتی براي توسعه شبکه ارتباطات اضطراري صورت پذیرفت بطوریکه در حال حاضر شبکه ارتباطات اضطراري 

 . کند برداري می اي بهره نی و ماهوارهترین سیستمهاي مخابراتی زمی ژاپن از پیشرفته
در این مجموعه بجز . دهد نمایی از سامانه ارتباطات و اطالعات اضطراري ژاپن را نشان می) 33- 4(شکل 

نظیر شبکه (آوري و تحلیل اطالعات مربوط به سوانح مستقر در سازمانهاي مختلف  سیستمهاي ارتباطی  جمع
، یک سیستم ارتباطات اضطراري ویژه )ها یا سامانه اطالعات راهها عات رودخانهسازمان هواشناسی ژاپن، سامانه اطال

نشانی و سازمانهاي مدیریت بحران در سطوح  بحران نیز ایجاد شده است که سازمانهاي دولتی، سازمانهاي آتش
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داده شده که این سیستم با این پیش فرض توسعه . نماید محلی تا استانی و حتی شهروندان را به هم مرتبط می
در نتیجه استفاده از آن براي . کند اي پیدا می بیند یا ترافیک بیش از اندازه شبکه تلفن شهري در اثر زلزله آسیب می

  .تماسهاي الزم بین مراکز مرتبط با مدیریت بحران میسر نخواهد بود
  

  
 (DMJ, 2006)سامانه ارتباطات اضطراري در توکیو ): 33- 4(شکل 

  

براي ارسال فکس، از  (hot lines)ه عالوه بر توسعه شبکه ارتباطی پایدار تلفن ثابت و خطوط داغ در این سامان
هاي تصویري و صوتی که در سطح شهر توسط واحدهاي گشتی و یا توسط  سیستمی براي ارسال اطالعات و داده

ز بین تمامی مراکز براي مواقع اي نی همچنین یک ارتباط ماهواره. گردد، نیز استفاده شده است کوپتر اخذ می هلی
  :سایر مشخصات این مجموعه به شرح زیر است. اضطراري بعنوان شبکه پشتیبان در نظر گرفته شده است

اي مستقیم بین مرکز مدیریت بحران مستقر در دفتر کابینه با شهرداري  برقراري ارتباط رادیویی و ماهواره - 
انس دفاع، وزارت زمین، زیرساختها و حمل و نقل، و توکیو، شرکت برق توکیو، منزل نخست وزیر، آژ

 صلیب سرخ ژاپن؛
کاوا با شهرداري توکیو و  اي بین مرکز معین مدیریت بحران واقع در تاچی برقراري ارتباط رادیویی و ماهواره - 

 مرکز مدیریت بحران واقع در این شهر؛ 9دفتر کابینه و ارتباط رادیویی این مرکز با 
 آژانس یا سازمان مسئول مدیریت بحران؛ 54ایدار تلفن ثابت با برقراري ارتباط پ - 
  .آژانس یا سازمان مسئول مدیریت بحران 28اي با  برقراري ارتباط ماهواره - 
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 EMTEL (Emergency Telecommunication)در اتحادیه اروپا سیستم ارتباطات اضطراري : اتحادیه اروپا - ب

بعنوان مثال براي برقراري ارتباطات با مردم و . وح مختلفی داردشود و برحسب گروههاي هدف سط نامیده می
اي  هاي رادیو و تلویزیون زمینی یا ماهواره رسانی نسبت به احتمال وقوع سوانح در مقیاسهاي مختلف از شبکه اطالع

نشانی،  ششود و براي ارتباطات بین مراکز مدیریت بحران و تیمهاي عملیاتی نظیر آت و یا اینترنت استفاده می
اي و موبایل استفاده  ، تلفنهاي ماهواره)سیم بی(هاي رادیویی  از تجهیزاتی نظیر شبکه... اورژانس، دفاع غیرنظامی و 

باشد، در این  بجز سیستمهاي سخت افزاري که تقریبا مشابه با دیگر کشورهاي توسعه یافته جهان می. شود می
تواند براي  ات اضطراري توسعه داده شده است که استفاده از آنها میاتحادیه استانداردهایی براي برقراري ارتباط

  :مهمترین استانداردهایی که دراین رابطه توسط این اتحادیه تعریف شده است عبارتند از . کشور مفید واقع شود
در این استاندارد : در خصوص ارتباط بین مسئوالن مدیریت واکنش اضطراري TS 102 181استاندارد  - 

عریف انواع ارتباطات بین مسئوالن مدیریت بحران، نحوه تعیین نیازمندیهاي ارتباطات اضطراري ضمن ت
در این استاندارد همچنین انواع خدمات . براي آنها براساس اتفاقات ناشی از بحران شرح داده شده است

 ؛(ETSI, 2008)مخابراتی اضطراري و نحوه حفظ امنیت در برقراري ارتباطات شرح داده شده است 
در این استاندارد ضمن : در خصوص ارتباط بین مسئوالن و مردم در زمان بحران TR 102 182استاندارد  - 

توصیف ماهیت و اهداف ارتباطات مسئوالن مدیریت بحران با مردم، روشهاي این ارتباطات شرح داده شده 
رسانی  اي تلفنی اطالعدر این خصوص به سیستمهاي مختلف رادیو و تلویزیون، آژیر، سیستمه. است

سیمهاي آماتوري، شبکه اینترنت و ایمیل پرداخته  انواع سیستمهاي موبایل و پیجر، بی ،(ETAS)اضطراري 
 ؛ (ETSI, 2006-a)شده است

در این استاندارد به لزوم برقراري : در خصوص ارتباط بین مردم در زمان بحران TR 102 410استاندارد  - 
سپس ضمن . ن بحران و نیازمندیهاي ارتباطی افراد عادي پرداخته شده استارتباطات بین مردم در زما

شامل معماري (اشاره به ظرفیتهاي تاسیسات ارتباطی، نیازهاي برقراري خدمات ارتباطی براي مردم عادي 
  ؛(ETSI, 2007)شرح داده شده است ) ها و مواردي از این قبیلشبکه، تنوع مخاطبین، دسترسی

این استاندارد نیز ضمن : براي پیامهاي اضطراري CBSو  SMSدر خصوص پایداري    TR 102 444استاندارد - 
اشاره به خدمات پیام کوتاه که امروزه بسیار رایج شده است، خصوصیات پیامهاي اضطراري را مورد بررسی 

یام، کدهاي کوتاه، بندي پبدین منظور مواردي نظیر اخطار، تکرار پیام، الحاق به پیام، اولویت. قرار می دهد
و مواردي از این قبیل مورد بحث قرار داده شده است و براساس آن راههاي اطمینان از دریافت پیام 

 ؛(ETSI, 2006-b)ارائه شده است ...) تاییدیه، نمایش، دوره اعتبار، پاسخ و(
در این : حرانپذیري شبکه مخابراتی براي شرایط ب در خصوص آمادگی و انعطاف TR 102 445استاندارد  - 

آوري سیستم مخابرات در شرایط بحران شرح داده شده  پذیري و تاب استاندارد در ابتدا مفهوم انعطاف
افزاري و  نرم(ها الزم است انجام گیرد  پذیري شبکه است و برخی از اقداماتی که براي افزایش انعطاف
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پذیر  ریزي براي انعطاف ندارد نحوه برنامهبعالوه در این استا. ، مورد بررسی قرار گرفته است) افزاري سخت
 .(ETSI, 2006-c)آوري آن در شرایط بحران شرح داده شده است  نمودن سیستم یا حفظ تاب

تاسیس شد، زمانی که بحران تسلیحاتی کوبا  1962شبکه ارتباطات بحران آمریکا تقریبا از سال : آمریکا - ج
آمریکا آقاي کندي دستور تشکیل نهاد ارتباطات ایمن را صادر نمود  جمهور وقت بعد از این بحران رییس. مطرح بود

هاي ارتباطی ایمن در زمان  و شوراي امنیت ملی آمریکا یک کمیته ویژه را به منظور بررسی راههاي ایجاد شبکه
فاع، جمهور، وزارت د این کمیته بعدها پیشنهاد نمود تا یک سیستم ارتباطی واحد بین رییس. بحران تشکیل داد

متعاقبا به دستور آقاي کندي . فعاالن عرصه اطالعات و امور دیپلماتیک و رهبران گروههاي مردمی ایجاد شود
در این سامانه اتصال، بهسازي و توسعه شبکه و تجهیزات . ایجاد شد 1963در سال  (NCS)سامانه ارتباطات ملی 

ل مورد توجه قرار داده شده بود بطوریکه تحت هر هاي وابسته به آن در کلیه نهادهاي فدرا ارتباطات و مولفه
در زمان  1984این سامانه بعدها در سال . شرایطی بدون وقفه فعال باشند و یا قابلیت بازیابی سریع داشته باشند

در حال حاضر . آقاي ریگان توسعه یافت و مقرر شد مسائل مرتبط با بحرانها و سوانح را نیز تحت پوشش قرار دهد
.  شود بعنوان بخشی از وزارت امنیت داخلی آمریکا شناخته می 2003عضو است و از سال  24انه مشتمل بر این سام

 :نشان داده شده است) 34- 4(ساختار سازمانی سامانه ارتباطات ملی آمریکا در شکل 
  

  
 (NCS, 2008)ساختار سازمانی سامانه ارتباطات ملی آمریکا ): 34- 4(شکل 

  

  :ر مدیریت وظایف زیر را بر عهده دارددر این سامانه دفت
ریزي، اجرا و نگهداري سیستم مطابق با اصول ایمنی براي آمادگی  تامین متخصصین مورد نیاز براي برنامه - 

  رسانی در شرایط اضطراري؛ خدمات
خشی هاي مرتبط با موثر بودن برنامه ارتباطات اضطراري و اثرب هدایت انجام مطالعات، تحلیلها، و ارزیابی   - 

 ستم در حفظ زیرساختهاي حساس ملی؛این سی
 هاي مرتبط در خصوص موضوعات مرتبط با ارتباطات اضطراري؛ ارائه مشاوره به مسئوالن و کمیته - 
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 مشارکت در تهیه و تدوین سیاستها، استانداردها، قوانین و تحقیقات مرتبط با ارتباطات اضطراري؛ - 
 ورها و ارائه کمکهاي فنی به سایر کشورها؛هاي ارتباطات اضطراري دیگر کش پایش برنامه - 
حلهاي موثر و به  هاي وابسته براي توسعه توانمندیهاي ارتباطی با ارائه راه کمک به اعضاي مختلف کمیته - 

 .صرفه
یکی از تجارب موفق کشور هندوستان در زمینه مخابرات اضطراري استفاده از شبکه تلفن موبایل : هندوستان - د

آسیا توسعه داده شد و یک  2004این سیستم پس از سونامی ویرانگر سال . باشد هشدار می براي اعالم خطر و
ایده توسعه این سیستم با توجه به رویدادي که . شود سیستم مدرن اطالعات و ارتباطات در این رابطه محسوب می

احتمال وقوع سونامی، با یکی از هندیهاي ساکن سنگاپور با شنیدن خبر . در این زلزله اتفاق افتاد شکل گرفت
تماس گرفت و بالفاصله خانواده وي با استفاده از سیستم آدرسهاي عمومی  (Nallavadu)خانواده خود در ناالوادو 

موجود در مرکز مخابرات این منطقه و با کمک مردم محل، اطالعات الزم را در خصوص احتمال وقوع سونامی به 
هاي موجود در  خانه از مجموع خانه 150ترتیب علیرغم اینکه  بدین. ساندنداطالع ساکنین دهکده و مناطق اطراف ر

این مساله بخاطر آن بود که قبل از هرگونه . این منطقه در اثر سونامی ویران شد، لیکن هیچ کس کشته نشد
نی الزم رسا اي، مردم با کمک مرکز مخابرات منطقه اطالع اقدامی جهت اعالم خطر توسط دولتهاي محلی یا منطقه

با توجه به این تجربه، ایده استفاده از شبکه ارتباطات براي اعالم هشدار زلزله و نجات جان . را انجام داده بودند
انسانها بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت و برنامه توسعه شبکه مخابرات اضطراري مبتنی بر سیستم موبایل با 

. اي مورد توجه مسئوالن واقع شد تلفات احتمالی یک رویداد لرزه توجه به هزینه کم آن در مقایسه با خسارات و
سایر اجزاي . کند این سیستم  در حال حاضر بعنوان بخشی از سیستم اعالم هشدار مدرن در هندوستان فعالیت می

نگار، سیستمهاي پایش وضعیت کف اقیانوس، سیستمهاي پایش جزر و مد،  این سیستم عبارتند از سیستمهاي لرزه
  .اي و همچنین امکانات ماهواره

رادیو و (ها  رسانی نظیر رسانه الزم به ذکر است که در هندوستان سایر زیرساختهاي الزم براي اطالع
نیز فعال هستند لیکن توسعه این سیستمها در مناطق روستایی ممکن است با ... ، خطوط تلفن ثابت، و )تلویزیون
همراه باشد و در نتیجه در همه نقاط در دسترس ) فیزیکی نظیر الکتریستهاز قبیل نیاز به زیرساختهاي (موانعی 

حال آ نکه توسعه تکنولوژي جدید مثل تلفنهاي . نباشد، بسیار گران تمام شود و یا توسط عموم قابل استفاده نباشد
  :آنها عبارتند ازالبته توسعه این سیستم نیز نیازمندیهاي دارد که مهمترین . موبایل اغلب این موانع را ندارد

بایست با  در نتیجه این سیستم می. اعالم هشدار موثر نیاز به ارتباطات به موقع دارد: نیازهاي سازمانی - 
چنین تعامالتی . سیستمهاي هشدار دولتی، اپراتورهاي خصوصی تلفن و تشکالت محلی در ارتباط باشد

  .دارد نیاز به عقد تفاهمنامه بین این نهادها براي تشریک اطالعات
ریزي سیستم، الزم است که به مسائل فنی آن نیز توجه شود بطوریکه  در مرحله برنامه: نیازهاي فناوري - 

کنندگان  سیستم طراحی شده قابل اتصال به سیستمهاي فنی مورد استفاده در سازمانهاي اجرایی و تامین
 . خدمات تلفنی و همخوان با آن باشد
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اي  بایست با ارائه سیستم یارانه ت تلفن و همچنین دولتهاي محلی میکننده خدما تامین: نیازهاي مالی - 
هاي مالی توسعه چنین سیستمهاي هشداري را تا حدودي برعهده گیرند بطوریکه مردم در معرض  هزینه

 .خطر، توانایی الزم براي تهیه سیستم موبایل اضطراري با هزینه کم را داشته باشند
این . سیستم الزم است به اثرات اجتماعی اعالم هشدار نیز توجه شود براي توسعه این: مسائل انسانی - 

و در سمت دیگر ) بمبئی 2005نظیر سیل (اثرات دو وجه قالب دارد که در یک سمت اعالم هشدار اشتباه 
بایست در اعالم هشدار  ترتیب می بدین. قرار دارد) نظیر طوفان کاترینا(تفاوتی نسبت به عالئم هشدار  بی

  . سازي انسانی الزم نیز در مناطق مورد نظر صورت پذیرد ظرفیت زلزله
  
  بررسی تجارب ایران - 2- 2- 3- 4

هاي گذشته ایران، قطع شدن شبکه  همانطور که در گزارش فعالیت چهارم این پروژه ذکر شد، در اغلب زلزله
ا توزیع خسارت و تلفات با ارتباطی در برخی مناطق کشور به واسطه وقوع زلزله، باعث شد که اطالعات مرتبط ب

امداد  ناپذیري را در فرایند نجات و توجهی به مراکز ذیربط منعکس گردد و این امر تاخیرات بعضا جبران تاخیر قابل
ترتیب اصالح ساختار ارتباطات بحران یکی از اولویتهاي طرحهاي مخابراتی بحران کشور محسوب  بدین. ایجاد کرد

فعالیت سوم این پروژه توضیح داده شد که متولی خدمات ارتباطی در ایران، وزارت  همچنین در گزارش. گردد  می
شود که  بخش ارتباطات این ارگان خود به چند شرکت تقسیم می. باشد می (IT)آوري اطالعات  ارتباطات و فن

  ).35- 4 شکل(نمایند  همگی تحت نظارت شرکت مخابرات ایران فعالیت می
  

              
  

  ایران درارتباطات شرکتهاي مرتبط با ساختار سازمانی  ): 35- 4(شکل 
  

در این قسمت ضمن مرور ساختار ارتباطات کشور، برخی اقدامات مرتبط با توسعه شبکه مخابرات براي مواقع 
  :اضطراري شرح داده می شود

آوري اطالعات وزارت ارتباطات و فن  

خابرات ایران شرکت م  شرکت پست  

شرکت هاي 
اي منطقه  

 
 

شرکت مخابرات 
 تهران 

شرکت سیستم 
 تلفن همراه

شرکت تامین 
شبکه 
افزاري سخت  

شرکت ارتباطات 
المللی تلفن بین  

شرکت مخابرات 
دیجیتال و 
 اینترنتی
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تجهیزات سوئیچ براي اتصال به مشترکین و انشعابات  این شبکه از دستگاه تلفن ثابت،: شبکه تلفن ایران - الف
نقش اصلی شرکت تلفن نیز، ارائه خدمات ارتباط صوتی و دیجیتالی با کیفیت . کابلی و رادیویی تشکیل شده است

مراتب شبکه، شامل شکل استاندارد شبکه و   ساختار سلسله. باشد مناسب به عموم مردم و در سراسر کشور می
  ).36- 4 شکل(دور است هاي راه  تلفن

  

  
  

  شبکه استاندارد تلفن): 36- 4(شکل 
  

  ویو به یکدیگر متصل در حال حاضر تقریبا کلیه شهرهاي بزرگ کشور از طریق فیبر نوري و سیستم مایکرو
حی شده، که هر دو از مسیره طرا و چند ) لوپ(همچنین انشعابات انتقال در اغلب شهرها به شکل حلقه . هستند

  .شود ضریب اطمینان باالیی برخوردارند و به این ترتیب احتمال خرابی همزمان سیستمها کمتر می
اي یا چند  نقطه  هاي تلفن در شهرهاي بزرگ معموال به فرم چنددرخصوص سیستم سوییچ نیز شبکه

امروزه سوئیچینگ . چینگ وجود دارداست و بسته به ابعاد شهرها تعدادي ایستگاه محلی سوئی (LS)ایستگاهی
. هاي آنالوگ هنوز در شبکه فعال هستند تر آنالوگ را گرفته، اما برخی دستگاه دیجیتالی تقریباً جاي سیستم قدیمی
هاي سوئیچینگ تلفن در مرکز شهرها و مناطق تجاري آن مستقر هستند که  نکته مهم این است که اغلب ایستگاه

 - 90.000هاي سوئیچینگ، به طور متوسط از ظرفیت  ایستگاه. در برابر زلزله دارند پذیر معموال بافتی آسیب
  . خط برخوردارند 40.000

کابلی و سیستم آنالوگ انتقال  PMCدر بیشتر انشعابات، سیستم فیبر نوري نصب شده است و در عین حال، 
اند، که  هاي زیرزمینی کار گذاشته شده ن داکتها نیز اغلب درو کابل. اند نیز هنوز در بسیاري از شهرهاي ایران فعال

  . ترند هاي هوایی در برابر زلزله مقاوم نسبت به کابل

 المللی پایانه بین

 مرکز دوم

 مرکز اولیه

 )در سطح شهر و شهرستان( پایانه محلی 
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پذیر شبکه مخابرات ایران، شبکه دسترسی است که رابطی بین جعبه اصلی توزیع  اما مهمترین قسمت آسیب
 ):37- 4 شکل(باشد خطوط در ساختمان مرکزي ارتباطات و تلفن مشترکین می
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   (JICA andTDMMO, 2004)شبکه کابل مشترکین): 37- 4(شکل 
  

هاي اصلی  کابل. متر استفاده شده است میلی 4/0در بسیاري از شهرها در شبکه دسترسی از کابلی به ضخامت 
هاي هوایی تنها در نزدیکی موقعیت مشترکین  اند و کابل هاي زیرزمینی جاي داده شده و فرعی هر دو درون داکت

که » کافو«یکی موسوم به : در شبکه دسترسی، همچنین از دو نوع کابین توزیع استفاده شده. شوند اشته میکار گذ
که در نزدیکی موقعیت مشترکین » پست«؛ و دیگري موسوم به  هاي اصلی و فرعی نصب شده در محل تقاطع کابل

مخابرات (سیستم مولتی پلکس هاي موجود براي مشترکین کافی نیست و لذا از  ظرفیت کابل. شود نصب می
این بدان معناست که چند مشترك به وسیله یک جفت کابل با جعبه انشعاب اصلی . شود استفاده می) ترکیبی

 . ارتباط دارند
  

مزیت بزرگ سیستم تلفن . دومین سیستم موجود مخابراتی ایران شبکه تلفن همراه است: شبکه تلفن همراه - ب
همچنین سیستم تلفن . ایسه با سیستم کابلی است که معموال نیاز به حفاري داردهمراه، آسانی نصب آن در مق

سیستم تلفن . تواند به سادگی ظرفیت خود را افزایش داده و تعداد بیشتري از مشترکین را پوشش دهد همراه می



ارائه راهکارهاي اجرایی براي اصالح و بهبود نظام مدیریت بحران کشور     
 

                                                                                                  شناسی و مهندسی زلزله المللی زلزله پژوهشگاه بین  
 

345

بخش (ایرانسل  و) وابسته به شرکت مخابرات ایران(همراه در ایران در حال حاضر توسط دو اپراتور همراه اول 
  . فعال است و در آینده قرار است اپراتور سومی نیز به این مجموعه اضافه شود) خصوصی

که در شعاع  BTSو  HLRهاي  ایستگاه: بخش مدیریت و کنترل موجود است 4در شبکه تلفن همراه معموال 
هاي سیستم  آنتن. شوند ه میهاي باالدستی کنترل و ادار شوند و توسط ایستگاه متري یکدیگر نصب می 300- 500

  :شوند تلفن همراه به اشکال گوناگون نصب و از لحاظ مقاومت در برابر زلزله به چهار دسته تقسیم می
  شده؛ دکلهاي مهار - 
 ؛)متر باالتر از سطح بام 4- 5(شده به دیوار جانبی بام ساختمانها  دکلهاي پیچ - 
 متري با ستون فوالدي؛ 20- 30دکلهاي خودایستاي  - 
 .ها هاي خصوصی و ساختمان سایر سازمان ساختمان  متر روي بام 10اي به ارتفاع تقریبی دکله - 

  . نشان داده شده است) 39- 4(و ) 38- 4(هاي  هاي نصب شده در شکل هایی از آنتن نمونه
  

  
  ثابت بر روي بام GSMآنتن ): 38- 4(شکل 

  

  
  ثابت بر روي برج GSMآنتن ): 39- 4(شکل 
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اي نیز در حال حاضر توسط  بجز تلفنهاي ثابت و همراه، سیستم ارتباطات ماهواره: اي رهسیستمهاي ماهوا - ج
خدمات این . شود ارائه می) نظیر ثریا و اینمارست(شرکت مخابرات ایران و برخی شرکتهاي خارجی داراي مجوز 

ا توجه به ایمنی نسبی این ب. گیرد را در بر می VSATاي تا سیستم  اي از تلفنهاي موبایل ماهواره شرکتها دامنه
هایی براي توسعه استفاده از این تجهیزات براي مخابرات بحران  تجهیزات در مقابل زلزله، در حال حاضر برنامه

  .توسط شرکت مخابرات ایران و برخی از سازمانهاي مرتبط با مدیریت بحران در دست انجام است
تجربه خوبی در سازمان پیشگیري و مدیریت بحران در خصوص ارتباطات اضطراري در زمان بحران همچنین 

در . باشد می) جایکا(المللی ژاپن  شهر تهران وجود دارد که حاصل انجام پروژه مشترکی با آژانس همکاریهاي بین
این پروژه سیستم برقراري ارتباطات اضطراري با استفاده از شبکه موجود تلفن ثابت و همراه به همراه سیستمهاي 

نمایی از شبکه پیشنهادي این مجموعه  )40- 4(شکل  .(JICA and TDMMO, 2004) اي پیشنهاد شده است ماهواره
  .دهد که در برخی نقاط جهان از جمله ژاپن نیز مشابه آن توسعه داده شده است را نشان می
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  پیکربندي رایج شبکه بحران): 40- 4(شکل 

  

هر دو شبکه . لی و سیستم دسترسی تشکیل شده استشبکه پیشنهادي جدید بحران اساساً از یک شبکه اص
منقطع به  بندي مدار غیر شبکه اصلی، در یک پیکر. کنند کار می) ویو مایکرو(کوتاه  به وسیله سیستم رادیویی موج
شبکه دسترسی براي ارائه ). 41- 4 شکل(باشد  می  گانه متصل 22ویو به مناطق  وسیله سیستم رادیویی مایکرو

شبکه دسترسی . شود طی در داخل محدوده مناطق، به وسیله سیستم تلفن همراه پوشش داده میخدمات ارتبا
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باشد و کلیه اطالعات  دیده و شبکه اصلی متصل می هاي جستجو و نجات نزدیک به محل حادثه  عمدتاً به خودرو
ران در مناطق و نواحی هاي مدیریت بح ستاد. دهد شده را به سازمان مدیریت بحران انتقال می آوري الزم جمع

ها و خسارات ناشی از  شهرداري که در نزدیکی محل بحران قرار دارند نیز باید آخرین اطالعات مربوط به آسیب
  ).41- 4 شکل(آوري نموده و به سازمان اصلی ارسال نمایند  بحران را جمع
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  نحوه ارتباطات اضطراري در شبکه پیشنهادي بحران): 41- 4(شکل 

  
  : هاي زیر را پوشش دهد کرد سی همراه باید کارشبکه دستر

شده شدت زلزله به طور همزمان از  اطالعات ثبت: نگاري هاي شدت لرزه از شبکه لرزه گردآوري داده - 
گانه نصب شوند، به سازمان مرکزي مخابره  22نگاري که باید در هریک از مناطق  هاي لرزه ایستگاه

گیري در مورد  ها و خسارات و در نهایت تصمیم ي برآورد میزان آسیبنگاري برا هاي لرزه از داده. شود می
 عملیات امداد و نجات بالفاصله پس از رویداد بحران استفاده خواهد شد؛

به منظور پشتیبانی مؤثر عملیات جستجو و : رسانی براي امداد و نجات دریافت اطالعات بحران و اطالع - 
شود، بلکه براي همفکري بیشتر در  ا در خود سازمان بررسی مینجات، اطالعات آسیبها و خسارات نه تنه

جمهوري،  هاي ذیربط در بحران مانند وزارت کشور، استانداري، دفتر ریاست ها، براي سازمان گیري تصمیم
 احمر نیز ارسال خواهد شد؛ هاي حیاتی و جمعیت هالل هاي شریان نشانی، سازمان پلیس، آتش
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ها و  ها و آسیب ها مانند وضعیت بحران و خسارت العمل ها و دستور عیهبرخی اطال: ها پخش اطالعیه - 
این . هاي ثابت و سیار براي عموم پخش کرد گو توان از طریق بلند العمل تخلیه اضطراري را می دستور

بایست از قبل در سطح شهر نصب شوند و به شبکه ارتباطات اضطراري متصل باشند تا بلندگوها می
 .از طریق آنها در زمان بحران به عموم مردم اعالم گردد اطالعات الزم

  .دهد اجزاي شبکه ارتباطات بحران پیشنهادي در این طرح را نشان می) 42- 4(شکل 
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  اجزاي شبکه اضطراري ارتباطات بحران):42- 4(شکل 

  
  سیستمهاي ارتباطات اضطراري در ایران با برخی کشورهاي مورد بررسیمقایسه  - 3- 2- 3- 4

توان تجارب مرتبط با کشورهاي مختلف در زمینه سیستمهاي موجود  توجه به توضیحات ذکر شده فوق میبا 
  .خالصه نمود) 9- 4(براي ارتباطات اضطراري را به شرح جدول شماره 

  
 کشورهاي مختلف در زمینه ارتباطات اضطراري و مخابرات بحران تجارب ):  9- 4( جدول

  کشور  رسانی اضطراري عتجارب مرتبط با ارتباطات و اطال
  ژاپن اي توسعه شبکه اضطراري مدیریت بحران در سطوح ملی و منطقه

  آمریکا ایجاد کمیته ارتباطات اضطراري ملی
  اتحادیه اروپا توسعه استانداردهاي مرتبط با ارتباطات اضطراري

  هندوستان رسانی بحران ایجاد سیستمهاي موبایل ویژه اطالع
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اي را بین وضعیت  توان مقایسه ات مندرج در این جدول و همچنین توضیحات فوق میبا توجه به اطالع
  :ارتباطات اضطراري در ایران با سایر کشورها به شرح زیر انجام داد

هاي مختلفی براي ارتباطات در زمان عادي وجود دارد که به سبب ضعفهاي ساختاري،  در ایران شبکه - 
حتی شبکه . توان از اغلب آنها براي شرایط بحران استفاده نمود نمی پذیر هستند و در برابر زلزله آسیب

ارتباطات تلفن همراه نیز در ایران برخالف کشورهایی مثل هندوستان براي ارائه خدمات در شرایط 
 .وقوع زلزله طراحی نشده است

و ارتباطات در ریزي ارتباطات اضطراري تحت عنوان کارگروه مخابرات  در ایران کارگروهی براي برنامه - 
بینی شده است که در رابطه با آن  طرح جامع امداد و نجات با محوریت وزارت ارتباطات پیش
علیرغم تشکیل این کارگروه، اقدامات . توضیحات جامعی در گزارش فعالیت سوم این پروژه ارائه شد

وسط کمیته ارتباطات آن در توانمندسازي شبکه ارتباطات اضطراري در مقایسه با آنچه که در آمریکا ت
 .ملی انجام شده است، چندان گسترده نبوده است

استانداردها و دستورالعملهاي الزم براي ارتباطات در شرایط بحران در ایران تاکنون چندان بصورت  - 
توان از استانداردهاي مشابهی که در سایر کشورها مورد  در این رابطه می. جدي گسترش نیافته است

 .برداري نمود بهره) اتحادیه اروپا ETSIیر استانداردهاي نظ(استفاده است 

  
  راهبردهاي بهبود سیستم مدیریت بحران در زمینه مخابرات و ارتباطات اضطراري -4- 2- 3- 4

براساس توضیحات فوق و به منظور بهبود فرایند مدیریت بحران و کاهش خطرپذیري در بخش ارتباطات 
  :گردند المللی ارائه می براساس تجارب بیناضطراري و مخابرات، راهبردهاي زیر 

 توانمندسازي شبکه ارتباطات و مخابرات براي ارائه خدمات در شرایط بحران ناشی از زلزله؛ •
توسعه شبکه ویژه بحران با قابلیت برقرار ارتباط بین مراکز مدیریت و اجراي فعال در زمینه مدیریت  •

 واکنش اضطراري؛
 ارتباطات اضطراري براي گروههاي مختلف هدف؛تهیه استانداردهاي برقراري  •
  .اي توسعه استفاده از فناوریهاي جدید بخصوص سیستمهاي ارتباطی ماهواره •

  
  شبکه مخابرات و ارتباطات اضطراريهاي بهبود سیستم مدیریت بحران در بخش  برنامه - 5- 2- 3- 4

  پذیر سازي تاسیسات آسیب قاومریزي براي ارزیابی خسارات وارده به شبکه مخابراتی و م برنامه - الف
پذیري شبکه مخابرات در سطوح محلی تا  به منظور اطمینان از برقراري تماسهاي اضطراري، برآورد آسیب

در این رابطه الزم است . باشد اي بعنوان یکی از اولویتهاي طرح مقابله با اثرات زلزله در این حوزه ضروري می منطقه
هاي  البته تجارب زلزله. شوند هاي مخابراتی، بر اساس مناطق شهري برآورد  مخسارات ناشی از زلزله به سیست

دهد که معموال زیرساختهاي اصلی مخابراتی نظیر تأسیسات سوئیچینگ و همچنین ساختمانهاي  گذشته نشان می
  :استاصلی مخابراتی در برابر زلزله مقاومت نسبتا خوبی دارند و مشکل اصلی در اثر مسائل زیر رخ داده 
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هاي دیزلی برق اضطراري، سقوط  قطع برق مراکز مخابراتی بواسطه از کار افتادن شبکه برق، موتور - 
  رسیده است؛ ها بطوریکه برق به هیچ یک از تجهیزات نمی کننده ها و یکسو باطري

 ها؛  آسیب در اتصاالت مانند فقدان نقاط اتصال به تعداد الزم یا شکسته شدن برخی از مقره - 
 .کابل هوایی مشترکینپارگی  - 

هاي موجود در سیستم فعلی مخابراتی به واسطه مسائل مرتبط با نصب تجهیزات  همچنین برخی نارسایی
هاي گوناگونی نیز در  اند، روش جایی که مؤسسات مختلفی نصب تجهیزات را بر عهده داشته از آن. ایجاد شده است

  :ستنداین زمینه به کار رفته است که بعضا به شرح زیر ه
اند؛ در حالی که چنین  ها بدون محافظت و مهار فقط بر روي سکو قرار داده شده بعضی از دستگاه - 

  تجهیزاتی براي جلوگیري از واژگونی باید در داخل بتن مهار شوند؛
 اند و از قسمت باال آزادند؛ مرتفع، فقط از قسمت پایین ثابت شده  هاي ایستاده برخی دستگاه - 
ثابت و  هاي غیر هاي ذخیره بر روي قفسه سوئیچ قیمت و صفحه گیري حساس و گران ههاي انداز دستگاه - 

 ترین لرزشی سقوط کرده و غیر قابل استفاده خواهند شد؛ اند که با کوچک نشده قرار داده شده مهار
کشی از کف اتاقها به زیرزمین، بدون درپوش رها شده و به این ترتیب امکان  بسیاري از داکتهاي کابل - 

 شود؛ سوزي از زیرزمین به باال فراهم می سرایت آتش
 ها نیز کامالً مهار شوند؛ الزم است این دستگاه. اند هاي ژنراتورها در برخی موارد خوب مهار نشده باطري - 
  .خیز بودن کشور مناسب نیست هاي تلفن همراه با توجه به زلزله روشهاي فعلی براي ثابت کردن آنتن - 

کننده بوده، که هر یک به  گانگی مؤسسات یا افراد نصب موجود احتماالً به دلیل چندهاي  نقایص و نارسایی
اندازي تجهیزات،  لذا الزم است شرکت مخابرات ایران، در زمینه نصب، آزمایش و راه. اند روش خود عمل کرده

کلیه پیمانکاران نصب و  .استاندارد ویژه خود را تدوین نموده و یا در صورت وجود، آن را مورد بازنگري قرار دهد
رسانی  شده قابل سنجش و قیاس بوده، خدمات هاي تمام العمل پیروي نمایند تا کار اندازي نیز باید از این دستور راه

  . )13- 4نمودار ( بهینه شرکت مخابرات را تضمین نماید
هش اثرات زلزله در سازي و کا ریزي براي مقاوم بایست نسبت به برنامه پذیر می شدن نقاط آسیب با مشخص

. الذکر را اصالح نماید ها و نواقص فوق سازي باید چنان باشد که همه آسیب اقدامات الزم مقاوم. این بخش اقدام نمود
  :مهمترین این اقدامات عبارتند از

  سوزي؛ اي در برابر زلزله و آتش و غیرسازه) تأسیسات و اتصاالت(اي  سازي اجزاي سازه مقاوم •
 مودن کلیه تجهیزات موجود؛ثابت و مهار ن •
 .الیه پذیري شبکه با در نظر گرفتن سیستمهاي جایگزین و چند بندي مدوالر و افزایش انعطاف پیکر •

هاي ارتباطی این  البته با توجه به میزان اهمیت دستگاههاي مختلف در زمان بحران، الزم است که شبکه
وان مثال قطع ارتباط ستادهاي حوادث استانی و بعن. دستگاهها برحسب اولویت مورد بهسازي قرار گیرند

شده نیست، حال آنکه ارتباطات تلفن اغلب این ستادها همانند سایر ادارات و اماکن  شهرستانی به هیچوجه پذیرفته 
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بنابراین اگر در هنگام . شود مسکونی به وسیله یک ایستگاه انشعاب که در نزدیکی این محلها قرار دارد، تأمین می
. هاي ذیربط وجود نخواهد داشت ها عمالً راهی براي ارتباط با سازمان ها دچار پارگی شوند، تا تعمیر آن کابل بحران

به . براي رفع این نقیصه الزم است چنین مشترکینی به وسیله بیش از دو ایستگاه انشعاب به شبکه مرتبط شوند
توانند شبکه را بدون قطعی  می) ذخیره(هاي دیگر  این ترتیب، حتی اگر یک ایستگاه از مدار خارج شود، ایستگاه

البته در صورتی که مسیرهاي کابلی دو سیستم به یکدیگر نزدیک باشد، در صورت وقوع زلزله، . حفظ نمایند
ها نیز از  هاي این ایستگاه بنابراین بهتر است مسیر کابل. احتمال تخریب همزمان هر دو و قطع ارتباط وجود دارد

همچنین به منظور حفاظت در برابر قطع ارتباط تلفنی به ویژه در شبکه فیبر نوري با ظرفیت . باشندیکدیگر دور 
  . گانه اجرا شود هاي چند باال، الزم است اقداماتی نظیر مسیر

  
  راه اندازي شبکه ارتباطی ویژه بحران - ب

باشد و بیم آن  پرهزینه می سازي شبکه ارتباطات موجود، از لحاظ هزینه و حجم کار، زمانبر و طرح مقاوم
ترتیب و در راستاي رفع این  بدین. اي قوي از کار بیفتد سازي در اثر زلزله رود که این شبکه حتی بعد از مقاوم می

براي تعیین پیکربندي شبکه . رسانی و ارتباطات ویژه بحران ایجاد شود نقیصه، باید شبکه جدیدي براي اطالع
عامه : بندي کرد توان در دو گروه تقسیم کنندگان از شبکه را می هنگام بحران، استفادهرسانی و ارتباطات در  اطالع
  : زده عبارتند از اطالعات مورد نیاز مردم بحران. هاي مرتبط با مدیریت بحران و گروه) زدگان زلزله(مردم 

  هاي احتمالی؛ لرزه رسانی در مورد زلزله بعدي یا پس اطالع - 
 ، بستگان و نزدیکان؛آگاهی از سالمت خانواده - 
 ؛)نظیر مرکز و شدت زلزله(داده  تر از زلزله روي جزئیات دقیق - 

  : هاي مرتبط با مدیریت بحران نیز عبارتند از برخی اطالعات مورد نیاز گروه
  تعداد افرادي که باید در هر منطقه مورد جستجو و نجات و امداد قرار گیرند؛ - 
 ها؛ اطالعاتی در مورد بسته شدن جاده - 
 . نحوه تأمین آب و غذاهاي تخلیه و  شده براي تخلیه و مسیر هاي تعیین طالع در مورد مکانا - 

براي گروه اول یا مردم عادي قطعا اولویت ارتباط کمتر از گروه دوم است و چنانچه شبکه مخابراتی نتواند 
این مساله به وسیله سیستم . ار دهدبایست اولویت دوم را مورد توجه قر خدمات الزم را به هر دو گروه ارائه نماید می
این نوع . هاي سوئیچینگ موجود نیز در دسترس است، قابل حل است کنترل ترافیک خطوط تلفن که در سیستم

  .)14- 4نمودار ( هاي موجود زمینی یا موبایل با تعیین اولویت دسترسی قابل انجام است ارتباطات از طریق شبکه
توان براي ارتباطات اضطراري تکیه چندانی  بکه مخابراتی موجود، عمال نمیپذیري ش البته با توجه به آسیب

براي گروههاي مرتبط با مدیریت واکنش اضطراري و به منظور اطمینان از ترتیب  بدین. روي شبکه فعلی نمود
مشابه . ر گیردبایست مورد توجه قرا ارتباطات امن در زمان بحران توسعه سیستم ثانویه ارتباطات ویژه بحران نیز می

تواند  چنین سیستمهایی براي شهر تهران در قالب طرح جامع مدیریت بحران این کالنشهر تهیه شده است و می
  .اي قرار گیردبعنوان یک الگو مورد استفاده در سطوح محلی تا منطقه



   ارزیابی مدیریت بحران در سطح محلی و ارائه راهکارهاي اجرایی پروژه 
 

                                                                                     شناسی و مهندسی زلزله المللی زلزله پژوهشگاه بین      
 

352

  بررسی کارآیی سیستمهاي مختلف ارتباطات در زمان بحران  - ج
تر از سیستمهاي  ستمهاي رادیویی در شرایط بحران بسیار بهتر و نیرومندباور عمومی بر این است که سی

رغم  هاي رادیویی علی هاي گذشته نیز اغلب شبکه هاي ناشی از زلزله در حقیقت در بحران. کنند کابلی عمل می
ال اطالعات، از این رو، انتخاب سیستم رادیویی ارتباطات و انتق. نزدیکی به منطقه زلزله، دچار آسیب جدي نشدند

البته نوع انتخاب گزینه ارتباطات رادیویی بستگی به شرایط محلی و . به نظر گزینه برتر در ارتباطات بحران است
سیم، تلفن موبایل و  بایست باتوجه به مزایا و معایب موجود در هر یک از سیستمهاي بی امکانات موجود دارد که می

  :)15- 4نمودار ( دماهواره به شرح زیر مورد توجه قرار گیر
انواع مختلفی دارند که در سطوح محلی کاربرد ) سیم بی(سیستمهاي مبتنی بر رادیو : سیم سیستم رادیویی بی - 1

این سیستمها . دارد...) نظیر پلیس، نیروهاي نظامی و (زیادي براي برقراري ارتباطات بین نهادهاي مختلف 
تجو و نجات و موارد مرتبط در حال حاضر بعنوان اولویت همچنین در مسائل مرتبط با واکنش اضطراري، جس
البته هر چند که در شرایط عادي این . آیند دیده به شمار می برقراري ارتباطات بین نیروهاي فعال در مناطق آسیب

  :برند سیستمها توان مناسبی براي ارسال اطالعات به واحدهاي تحت پوشش دارند، لیکن از نقاط ضعف زیر رنج می
توانند  شوند، تنها در صورتی می جهیزات فرستنده و گیرنده که بر روي برجها و سایر دکلها نصب میت - 

ها اقدام کنند که دکلها و برجها در برابر زلزله مقاوم باشند؛ حال آنکه  نسبت به دریافت و ارسال داده
همچنین در . وندش در اغلب موارد بیشتر این تجهیزات بصورت مقاوم در برابر زلزله طراحی نمی

مشاهده شده است که زیرساختهاي مرتبط با ارسال امواج ) نظیر طوفان کاترینا(بسیاري از سوانح 
 اند؛ اند و توان ادامه فعالیت نداشته رادیویی در اثر وقوع سانحه آسیب دیده

ل در دیده اصوال از قب سیم در بسیاري از مناطق آسیب زیرساختهاي مورد نیاز براي سیستمهاي بی - 
 .لذا گستره کاربرد این سیستمها محدود است). نظیر زلزله باالکوت پاکستان(اند  محل وجود نداشته

انتخاب این سیستم به عنوان . یابد خدمات تلفن همراه در ایران به سرعت گسترش می: سیستم تلفن همراه - 2
  :شبکه ارتباطی در بحران، مزایاي زیر را در بر دارد

تواند از طریق هر ایستگاه دیگري در  گاه رله مجاور از کار بیفتد، این سیستم میدر صورتی که ایست - 
چنان رله را ادامه دهد؛ به شرط آن که ایستگاه، گیرنده را شناسایی کرده و خط ارتباطی  مسیر هم

 بین فرستنده و گیرنده هنوز فعال باشد؛
ي رله سیار کار گذاشته و منطقه را تحت ها زده، ایستگاه توان به سهولت در نزدیکی محدوده زلزله می - 

 تکنولوژي نوین، بسیار کوچک است؛ گیري از ها نیز با بهره اندازه ایستگاه. پوشش تلفن قرار داد
  .سترده در سطح مناطق وسیع را داردجایی گ تلفن همراه، به علت سبکی و کوچکی، قابلیت جابه - 

به وسیله ایستگاه رله تلفن همراه پوشش داده شود، در  اي که باید گیري در مورد وسعت منطقه البته تصمیم
هاي بلند، سیستم تلفن همراه  تراکم و داراي ساختمان به طور کلی در یک شهر پر. طراحی شبکه بسیار اهمیت دارد

هاي رله نیز در همین محدوده مستقر  متر را پوشش دهد و ایستگاه 500- 800اي به شعاع  تواند منطقه می
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هاي بلند مانع امواج، سیستم تلفن  ز سوي دیگر، در مناطق روستایی فاقد جمعیت زیاد و بدون ساختمانا. شوند می
در ایران،  GSMمزایاي سیستم تلفن همراه کامالً آشکار است؛ اما سیستم . تري خواهد داشت همراه پوشش گسترده

ه اینکه تعداد زیادي ایستگاه رله تلفن کند و با توجه ب به عنوان بخشی از شبکه عمومی ارتباطات سیار عمل می
ها نیز  ها در این شبکه اند، لذا مشکالت ترافیک خطوط و مسائل مرتبط با دسترسی موبایل در سراسر کشور گسترده

جایی که منابع طیف فرکانس رادیویی محدودند، تخصیص فرکانس ویژه براي شبکه  همچنین از آن. وجود دارد
  . ، در حال حاضر بسیار مشکل است)ط بحرانی فعال شودکه صرفاً در شرای(بحران 

 :سیستمهاي ماهواره در موارد بحران داراي محاسن زیر است: اي سیستم ماهواره - 3
. هاي بسیار نیرومند مقاومت نماید آنتن ماهواره طوري طراحی شده که بتواند در برابر بادها و گردباد - 

 هنگام زلزله نیز بسیار پایین است؛بنابراین، احتمال واژگونی آنتن آنها در 
 تواند کل کشور را پوشش دهد؛ یک سیستم ماهواره می - 
 باشند؛ اي بسیار کوچک و قابل حمل با دست می در حال حاضر سیستمهاي ارتباط ماهواره - 
 توان با ماهواره تماس داشت؛ به طور همزمان و از چند نقطه می - 
را بصورت باند پهن و باند باریک فراهم نماید که قابل  IP Basedتواند ارتباطات  اي می فناوري ماهواره - 

 هستند؛... استفاده در اینترنت، انتقال داده، ویدئو، صدا و 
 4هاي دستی تا کیلوبایت در ثانیه براي ترمینال 64تواند از  سرعت انتقال داده از طریق ماهواره می - 

براي سیستمهاي ثابت این مقدار حتی . باشدمتفاوت  VSATهاي پرتابل  مگابایت در ثانیه براي آنتن
 یابد؛ مگابایت در ثانیه نیز افزایش می 40تا 

مرتبط با مسائل توان به  نیز داراي مشکالتی هستند که از جمله میاي  سیستمهاي مخابراتی ماهوارهالبته 
براي کاهش این . وداشاره نمسیاسی و نیز هزینه باالي آن اختالل سیستم در شرایط بد آب و هوایی، مسائل 

در . گردد پیشنهاد می ها، روشهاي مختلفی وجود دارد که توسط شرکتهاي ارائه کننده این خدمات معموالً هزینه
  .اي براي ارتباطات اضطراري نشان داده شده است سیستمهاي مختلف ماهواره) 43- 4(شکل 

  
  انواع سیستمهاي مخابراتی ماهواره اي قابل استفاده در زمان بحران): 43- 4(شکل 
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 پذیر سازي تاسیسات آسیب ریزي براي ارزیابی خسارات وارده به شبکه مخابراتی و مقاوم برنامه ):13- 4(نمودار 

پذیري  ران با تقویت نمودن زیرساختهاي مخابراتی و افزایش انعطافاطمینان از برقراري ارتباطات الزم در شرایط بح اهداف
  هاي موجود شبکه

 مخابرات و ارتباطاتشرکتهاي مشاور ذیصالح با مشارکت کارگروههاي تخصصی  مرکز تحقیقات مخابرات ایران، نهاد اجرایی
میلیون تومان براي  80، سازي روشهاي مناسب مقاوم پذیري و میلیون تومان براي تدوین معیارهاي ارزیابی آسیب 140 هزینه تقریبی 

 اجراي طرح بصورت مطالعاتی در سطح  منطقه پایلوت
پذیر هستند و این آسیب بیشتر مرتبط با اجزاي  هاي مخابراتی کشور در برابر زلزله آسیب در حال حاضر بسیاري از شبکه وضعیت موجود 

باشد که عمدتا در اثر زلزله و تخریبهاي  و نیز کابلهاي مربوط به شبکه می هاي مخابراتی اي نظیر دکلها و آنتن غیرسازه
شبکه مخابرات محلی در دیده از زلزله،  آسیبهاي گذشته کشور نیز در اغلب مناطق  در زلزله. بینند ناشی از آن آسیب می

 .دنمو که این امر دسترسی به اطالعات را با اشکال مواجه می هنگام زلزله قطع شده بود
 ماه 24 طول دوره 
اي در نجات جان انسانها و کاهش تنشهاي روحی  کننده برقراري ارتباطات اضطراري در زمان بحران نقش تعیین امکان توجیه فنی

به نحوي طراحی  ش شده است که زیرساختهاي مخابراتییافته تال از اینرو در اغلب کشورهاي توسعه .بازماندگان زلزله دارد
 .نشود اختاللدهی آنها دچار  زلزله قابلیت سرویس مکه در هنگا و اجرا شوند

  هاي مخابراتی موجود پذیري شبکه وضعیت آسیب -  ورودي پروژه
  )نظیر شبکه برق(پذیري زیرساختهاي مرتبط با شبکه مخابرات  وضعیت آسیب - 
 هاي مخابراتی بکهشپذیري  یا افزایش انعطافسازي  تجارب و استانداردهاي جهانی در زمینه مقاوم - 

  ضوابط و دستورالعملهاي الزم براي طراحی مقاوم شبکه مخابراتی  -  خروجی  پروژه
  براي استفاده در زمان بحران) افزاري افزاري و سخت نرم(هاي مخابراتی  پذیري شبکه روشهاي ارتقاي انعطافتوسعه  - 

هاي  زلزلهاثرات هاي مخابراتی مبتنی بر تجارب جهانی و مرور  هپذیري شبک معیارهاي شناخت آسیبروشها و بررسی  -  اجزاء پروژه
  کشورگذشته 

 زلزله برابرسازي اجزاي شبکه مخابراتی به نحو ایمن در هارمسازي زیرساختهاي مخابراتی و نحوه  مقاومبررسی روشهاي  - 
  و توسعه استانداردهاي الزم

و توسعه  افزاري افزاري و سخت از طریق روشهاي نرممخابراتی پذیري شبکه  آوري و انعطاف بررسی روشهاي افزایش تاب - 
  استانداردهاي الزم

   ارتقاي عملکرد آن در هنگام زلزلهتوسعه استانداردهاي دوین برنامه ارزیابی شبکه هاي مخابراتی و ت - 
 اجراي طرح در منطقه پایلوت و ارزیابی و اصالح دستاوردها - 

 دفتر توسعه مخابرات، شرکت مخابرات ایران، بحران کشورسازمان مدیریت  نظارت و ارزیابی
  .باشد تامین اعتبارات الزم براي اجراي طرحهاي مستخرج از این برنامه میاستمرار پروژه منوط به  استمرار پروژه

 ماه  6  زمان/ اجزا  جدول زمان بندي طرح
  اول

ماه  6
  دوم

ماه  6
  ومس

ماه  6
  چهارم

          هاي مخابراتی  پذیري شبکه شناخت آسیبمعیارهاي روشها و بررسی 
سازي زیرساختهاي مخابراتی و نحوه مهارسازي اجزاي  بررسی روشهاي مقاوم

  شبکه مخابراتی به نحو ایمن در برابر زلزله و توسعه استانداردهاي الزم
        

پذیري شبکه از طریق روشهاي نرم  آوري و انعطاف بررسی روشهاي افزایش تاب
  و سخت افزاري و توسعه استانداردهاي الزمافزاري 

        

          هاي مخابراتی و ارتقاي عملکرد آن در هنگام زلزله تدوین برنامه ارزیابی شبکه
          اجراي طرح در منطقه پایلوت و ارزیابی و اصالح دستاوردها
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 راه اندازي شبکه ارتباطی ویژه بحران): 14- 4(نمودار 

  

در ن مدیریت بحران بین مسئوالپایدار ساختهاي الزم براي اطمینان از برقراري ارتباطات اضطراري زیرتوسعه و ایجاد  اهداف
و همچنین افراد حاضر در صحنه هاي مرتبط با مدیریت واکنش اضطراري مراکز و سازمان، اي تا منطقه يکشورح وسط

  و جلوگیري از پخش شایعات و اخبار جعلی عملیات
 شرکتهاي مشاور ذیصالح با مشارکت کارگروههاي تخصصی مخابرات و ارتباطات ات مخابرات ایران،مرکز تحقیق نهاد اجرایی

 هاي عملیاتی براي هر شهرستان میلیون تومان براي مطالعه اجزاي طرح و ارائه نقشه 180 هزینه تقریبی 
اي و  دیده با مسئوالن منطقه محلی در منطقه آسیب ارتباط بین مسئوالن ی نظیر زلزله،بحرانوقوع در حال حاضر در زمان  وضعیت موجود 

از طرفی حتی در . بینند گیرد زیراکه اغلب زیرساختهاي مخابراتی در زمان زلزله آسیب می کشوري با سختی صورت می
سازي این شبکه، به علت حجم ترافیک سنگین مخابرات از خارج از منطقه به داخل محدوده بحران زده،  صورت مقاوم

بین منجر به ایجاد اختالل در تماسهاي اضطراري این امر یابد که  افزایش میمخابراتی عادي  ترافیک خطوط معموال
 .شود میمسئوالن و افراد مرتبط با مدیریت واکنش اضطراري 

 ماه 12 طول دوره 
د که البته اولویت برقراري دار زیادي براي مردم ساکن در منطقه و مسئوالن وجود شبکه مخابرات ویژه بحران کاربرد توجیه فنی

تماسهاي اضطراري براي مسئوالن بیشتر از مردم است و در نتیجه الزم است که این شبکه مخابراتی در اولویت اول کلیه 
 .سازمانها و مسئوالن مرتبط با مدیریت بحران را تحت پوشش قرار دهد

  انجارب جهانی از سیستمهاي مخابراتی ویژه بحرت -  ورودي پروژه
  ایجاد سیستمهاي مخابراتی در سطوح محلی جهتتوانمندیهاي داخلی شرایط و  - 
 افزارهاي تخصصی مورد لزوم اعتبارات، تجهیزات و نرم - 

  هاي الزم در توسعه و تجهیز شبکه اضطراري بحران ضوابط و دستورالعملها و نقشه -  خروجی  پروژه
  ران براي کاربران دستورالعملهاي نحوه استفاده از شبکه ویژه بح - 

  هاي مخابراتی ویژه بحران  تجارب جهانی در زمینه شبکهبررسی  -  اجزاء پروژه
داخلی و شرایط اجتماعی، بومی، سیاسی و  ظرفیتهايطراحی سیستمهاي مخابراتی بحران مبتنی بر توانمندیها و  - 

  امنیتی هر منطقه
  این نهادها دستورالعملهاي استاندارد برايتهیه شناخت نهادهاي کاربر شبکه مخابرات اضطراري و  - 
 آموزش نیروهاي مرتبط با موضوع و انجام مانورهاي آمادگی - 

، سازمان تنظیم مقررات رادیویی وزارت ارتباطات، ستاد کل نیروهاي مسلح، ستاد عالی سازمان مدیریت بحران کشور نظارت و ارزیابی
 پیشگیري و مدیریت بحران رییس جمهور

اخذ مجوزهاي الزم از مراجع ذیصالح، تامین اعتبارات الزم براي توسعه سیستم در سطوح محلی و استمرار پروژه منوط به  پروژه استمرار
 باشد  میآموزش نیروها براي استفاده از سامانه در شرایط بحران 

 ماه  چهار  زمان/ اجزا  جدول زمان بندي طرح
  اول

ماه  چهار
  دوم

ماه  چهار
  ومس

        هاي مخابراتی ویژه بحران ارب جهانی در زمینه شبکهبررسی تج
ظرفیتهاي طراحی سیستمهاي مخابراتی بحران مبتنی بر توانمندیها و 

  داخلی و شرایط اجتماعی، بومی، سیاسی و امنیتی هر منطقه
      

شناخت نهادهاي کاربر شبکه مخابرات اضطراري و تهیه دستورالعملهاي 
  دهااستاندارد براي این نها

      

        آموزش نیروهاي مرتبط با موضوع و انجام مانورهاي آمادگی
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 بررسی کارآیی سیستمهاي مختلف ارتباطات در زمان بحران): 15- 4(نمودار 

سیم، تلفنهاي همراه و  سیستمهاي رادیویی بیشبکه زمینی، (موجود شناخت کارآیی سیستمهاي مختلف مخابراتی  اهداف
  در زمان بحران ناشی از زلزله )هاي تلفنهاي ماهواره

 شرکتهاي مشاور ذیصالح با مشارکت کارگروههاي تخصصی مخابرات و ارتباطات مرکز تحقیقات مخابرات ایران، نهاد اجرایی
 میلیون تومان 120 هزینه تقریبی 

رند که یگ مورد استفاده قرار میارتباطات در زمان بحران  يسیستمهاي مختلفی در ایران براي برقراردر حال حاضر  وضعیت موجود 
. باشند اي می ، تلفنهاي موبایل و سیستمهاي ماهواره)سیم بی(ویی یهاي راد شبکهتلفنهاي خطوط زمینی، مهمترین آنها 

ن اوجود ندارد و در نتیجه هر سازم ،دنتوافق کلی در اینکه کدامیک از این سیستمها کارآیی بهتري در زمان بحران دارالبته 
 . کند این سیستمها استفاده میاي از  یا مجموعه تشخیص خود از یک براساس

 ماه 12 طول دوره 
برقراري ارتباطات اضطراري در زمان وقوع زلزله مستلزم استفاده نیروهاي مرتبط با مدیریت بحران از یک شبکه امکان  توجیه فنی

ل در این زمینه از سیستمهاي مختلفی استفاده در حال حاضر سازمانهاي مختلف فعا. هماهنگ استمقاوم و ارتباطی 
اندازي  لذا الزم است تا پیش از راه. کنند و در نتیجه امکان ارتباط اغلب آنها با یکدیگر در زمان زلزله وجود ندارد می

اي سیستمهاي مخابراتی ویژه بحران، بهترین روش بر مبناي سیستمهاي موجود انتخاب شود و استفاده از آن به سازمانه
 .مرتبط ابالغ گردد

  اي رادیویی، موبایل و ماهوارهزمینی، هاي ارتباط  اطالعات فنی مربوط به نقاط ضعف و قوت شبکه -  ورودي پروژه
 تمهاي فوق در زمان زلزلهسمشکالت و محاسن استفاده از سیتجارب جهانی و داخلی از  - 

با توجه به مشخصات فنی و نیازمندیهاي راي برقراري ارتباطات اضطراري هاي مخابراتی مناسب در ایران ب معرفی شبکه خروجی  پروژه
  زمان بحران

  )تلفن ثابت(بررسی نقاط ضعف و قوت شبکه ارتباطات زمینی  -  اجزاء پروژه
   )بی سیم(نقاط ضعف و قوت شبکه ارتباطات رادیویی بررسی  - 
  بررسی نقاط ضعف و قوت شبکه مخابراتی موبایل - 
  اي ضعف و قوت شبکه مخابرات ماهوارهبررسی نقاط  - 
  ارزیابی مقایسه اي شبکه هاي فوق و معرفی شبکه بهینه در زمان بحران ناشی از زلزله - 
 تدوین دستورالعملهاي اجرایی بر پایه سیستم پیشنهادي براي ابالغ به سازمانهاي مرتبط با مدیریت بحران - 

ازمان تنظیم مقررات رادیویی، ستاد کل نیروهاي مسلح، هالل احمر جمهوري اسالمی ، سسازمان مدیریت بحران کشور نظارت و ارزیابی
 ایران، شرکت مخابرات ایران

 .نتخاب سیستمی کارآمد و قابل قبول براي کلیه دستگاههاي مرتبط با مدیریت بحران استاستمرار پروژه منوط به ا استمرار پروژه
 هچهار  ما  زمان/ اجزا  جدول زمان بندي طرح

  اول
ماه  چهار
  دوم

ماه  چهار
  ومس

        )تلفن ثابت(بررسی نقاط ضعف و قوت شبکه ارتباطات زمینی 
        )بی سیم(بررسی نقاط ضعف و قوت شبکه ارتباطات رادیویی 
        بررسی نقاط ضعف و قوت شبکه مخابراتی موبایل
        اي بررسی نقاط ضعف و قوت شبکه مخابرات ماهواره

هاي فوق و معرفی شبکه بهینه در زمان بحران ناشی از  اي شبکه ایسهارزیابی مق
  زلزله

      

تدوین دستورالعملهاي اجرایی بر پایه سیستم پیشنهادي براي ابالغ به سازمانهاي 
  مرتبط با مدیریت بحران
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  جستجو، نجات و امداد سامانه -3- 3- 4
ه، جمعیت هالل احمـر ایـران بعنـوان متـولی اصـلی      همانطور که در گزارش فعالیت سوم این پروژه اشاره شد

در طرح جامع امداد و نجات کشور نیز این سازمان بعنوان مسئول . شود جستجو، نجات و امداد در ایران شناخته می
سـازمانهاي  . کارگروه امداد و نجات معرفی شده است که مدیریت نیروهاي مختلف ارگانهاي ذیربط را بر عهـده دارد 

ریـزي کشـور، وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش       روه عبارتند از وزارت کشور، سازمان مدیریت و برنامههمکار کارگ
پزشکی، وزارت بازرگانی، سپاه پاسداران انقالب اسالمی، ارتش جمهوري اسالمی ایران، نیـروي انتظـامی جمهـوري    

پـرورش، وزارت مسـکن و شهرسـازي،    اسالمی ایران، وزارت راه و ترابري، وزارت جهاد کشاورزي، وزارت آمـوزش و  
وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات، وزارت دفـاع و پشـتیبانی نیروهـاي مسـلح، نیـروي مقاومـت بسـیج، سـازمان         

، سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایـران، وزارت نیـرو و سـازمان    )ره(بهزیستی کشور، کمیته امداد خمینی 
المللـی زلزلـه شناسـی و مهندسـی زلزلـه،      نی نیز عبارتند از پژوهشگاه بـین سازمانهاي پشتیبا. هاي کشور شهرداري

وزارت امور خارجه، سازمان هواشناسی کشور، وزارت علوم، تحقیقـات و فنـاوري، وزارت امـور اقتصـادي و دارایـی،      
  .ستوزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، وزارت دادگستري، بنیاد مسکن انقالب اسالمی و سازمان حفاظت محیط زی

هـاي  همچنین در گزارش فعالیت چهارم این پروژه مشکالت موجود در بخش جستجو، نجات و امداد در زلزله
توان برخی از چالشـهاي   براساس توضیحات ارائه شده در آن گزارشات می. اند اخیر کشور مورد بررسی قرار داده شده

  :بندي نمود موجود در زمینه جستجو و نجات را به شرح زیر دسته
ریخته و  هاي هزاران ساختمان فرو جستجو و نجات افراد از میان خرابه: کمبود منابع انسانی ماهر - 

اي پرتعداد، به همراه تجهیزات  هاي تخصصی و حرفه ها و تیم شده، مستلزم بسیج و استقرار نیرو تخریب
جود در صورت براساس تخمینهاي مو. آالت ویژه طی دو روز اول پس از حادثه خواهد بود و ماشین

اي موجود، تنها پاسخگوي بخش  در ایران، نیروهاي حرفه اي ویرانگر در یک شهر بزرگ  وقوع زلزله
یافته  در چنین شرایطی در صورت رویداد زلزله، امکان عملیات سازمان. کمی از نیازها خواهند بود

بر این . تّکی خواهند بودامدادي م هاي تخصصی امدادي وجود نداشته و مردم عمدتاً به خود توسط تیم
هایی که باید در مواقع بحران در این رابطه فعال  بندي فعالیتها و امکانات موجود و محل اساس، اولویت

 یابد؛ باشند، اهمیت می
طرح جامع امداد و نجات کشور، بر نقش کلیدي و رهبري  44علیرغم اینکه ماده : ضعف هماهنگی - 

  کند، اما هنوز راهکار هماهنگ مرتبط با نجات و امداد تأکید میجمعیت هالل احمر در انجام عملیات 
هایی که قرار است با این  اي در رابطه با عملیات جستجو، نجات و امداد در میان سازمان کننده و تنظیم

 جمعیت همکاري نمایند، وجود ندارد؛
احمر و همچنین کمبود  لهاي امداد و نجات هال تعداد کم و توزیع نامناسب پایگاه: محدودیت امکانات - 

اي در  تجهیزات الزم براي انجام اقدامات مورد نیاز نجات و امداد با توجه به وضعیت خطرپذیري لرزه
 گردد؛ کشور بخصوص در شهرها از مهمترین چالشهاي نجات و امداد محسوب می
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تی و نیز تاخیر هاي رخداد مشاهده شد به واسطه ضعف بانکهاي اطالعادر اغلب زلزله: ضعف اطالعات - 
 .در اطالع رسانی از اثرات زلزله و گستره آن، فرایند جستجو و نجات با تاخیر همراه بوده است

 .همچنین در هیچیک از این رویدادها از فناوریهاي نوین براي جستجو و نجات استفاده نشده است
ه وضعیت آسیب دیدگی هاي کشور بخصوص زلزله بم، عدم رسیدگی اولیه بدر اغلب زلزله: ضعف تریاژ - 

 .زدگان، باعث ایجاد مشکل براي مراکز درمانی گردیدزلزله
رسد که براي بهبود وضعیت مدیریت بحران در بخشهاي فوق، استفاده از تجارب  ترتیب به نظر میبدین

براي کشور  بایست بر اساس این تجارب راهبردها و راهکارهاي مرتبط را المللی ضرورتی انکارناپذیر باشد و می بین
  .تدوین نمود

  
 المللی در رابطه با مسائل مرتبط با نجات و امداد مروري بر تجارب بین - 1- 3- 3- 4

در اغلب کشورهاي توسعه یافته بهبود سیستمهاي نجات و امداد بعنوان یکی از اولویتهاي بهبود نظام 
سته در زمینه ارتقاي کیفیت این در ایران نیز جمعیت هالل احمر بصورت پیو. شود مدیریت بحران شناخته می

نماید و حتی مرکزي را تحت عنوان موسسه آموزشی هالل ایران بدین منظور تاسیس نموده  خدمات فعالیت می
است تا ضمن تربیت نیروهاي مورد نیاز در بخشهاي مختلف مرتبط با نجات و امداد، پژوهشهاي الزم را نیز در این 

اي زیر برخی از تجارب کشورهاي مختلف در راستاي بهبود عملکرد خدمات نجات در قسمته. رابطه به انجام رساند
  :شوند و امداد مورد اشاره قرار داده می

  
هاي مرتبط با  بعنوان یکی از نقاط عطف در بهبود برنامه) 1995(آواجی در کوبه ژاپن - زلزله هانشین :ژاپن - الف

برخی از . الت فراوانی در این رابطه پس از زلزله ایجاد شدگردد زیرا که مشک نجات و امداد در ژاپن محسوب می
  :(WCDR, 2005)درسهاي حاصل از این زلزله در زمینه امداد و نجات به شرح زیر می باشد 

محلی تا (در کشور ژاپن برحسب سطح حادثه : بهبود هماهنگی براي انجام عملیات امداد و نجات •
 Fire)و آژانس مدیریت بحران و آتش ژاپن  (Self Defence Force)سازمان دفاع غیرنظامی ) اي منطقه

and Disaster Management Agency) شونددیدگان سوانح شناخته میمسئول نجات و امداد آسیب .
نیز در این عملیات مشارکت  (National Police Agency)البته سایر سازمانها نظیر آژانس پلیس ملی 

اسطه مشکالت ایجاد شده در هماهنگی بین این دستگاهها، بعد از زلزله کوبه به و. دارد
توانند در این عملیات مشارکت  هایی بین این سازمانها با یکدیگر و با سایر نهادهایی که می تفاهمنامه

منعقد شد که براساس آن اقدامات هماهنگ در این زمینه ) در سطوح مختلف محلی تا ملی(کنند 
  گیرد؛ حسب سطح حادثه انجام میبین ارگانهاي دست اندرکار بر

در این زلزله مشخص شد که برآورد سریع خسارات : آشکار شدن اهمیت ارزیابی سریع اثرات سانحه •
شود،  دیده می) 44- 4(همانطور که در شکل . و تلفات ناشی از زلزله تا چه میزان حائز اهمیت است
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 6زلزله در ساعت (نفر بوده است  430ا شدگان این حادثه در عصر روز حادثه تنه برآورد تعداد کشته
نفر تا آن زمان جان خود را از  6000این در حالی بود که در این رویداد بیش از ). صبح اتفاق افتاد

مشخص است که برآورد اشتباه از اثرات زلزله تا چه حد  .(Hisada, 2008)دست داده بودند 
مات نجات و امداد اخالل ایجاد نماید و توانست در بسیج امکانات و نیازهاي منطقه به خد می

این مساله باعث شد تا دولت محلی و دولت مرکزي تا . ترتیب باعث افزایش تلفات زلزله گردد بدین
 .گیري کنند ساعتها نتوانند در خصوص نیازهاي منطقه تصمیم

 

 
بیش از "قوع رویداد؛ تیتر روزنامه می نویسد در بعد از ظهر و) 1995(برآورد اشتباه از تعداد تلفات زلزله کوبه  ):44- 4(شکل 

  "نفر در زلزله جان خود را از دست داده اند 430

  
این موضوع سبب شد تا در ژاپن سیستمهاي پایش و برآورد سریع تلفات و خسارات در ابعاد مختلف توسعه یابند تا 

 . اي ویرانگر، مجددا مسئوالن دچار غافلگیري نشوند در صورت وقوع زلزله
برطبق : اهمیت توانمندسازي مردم و نیروهاي محلی براي انجام اقدامات جستجو، نجات و امداد •

هزار نفر از زیر آوار زنده  35، حدود )کوبه 1995پس از زلزله (مطالعه صورت گرفته در دانشگاه کوبه 
نیروهاي توسط % 23توسط مردم و همسایگان و تنها % 77بیرون آورده شدند که از این تعداد حدود 

این مساله باعث گردید تا اهمیت توجه به نقش مردم در انجام امور خودامدادي . امدادي نجات یافتند
و دگرامدادي در ژاپن بیش از پیش آشکار گردد و اقداماتی توسط دولتهاي محلی براي توانمندسازي 

توان به ارائه  می از جمله این اقدامات. مردم براي ایفاي نقش فعالتر در این امور صورت گیرد
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اي مدیریت بحران، استقرار  تخصصی، توسعه نیروهاي داوطلب، توسعه تشکالت محله آموزشهاي نیمه
 .هاي شهري و مواردي از این قبیل اشاره نمود تجهیزات اولیه جستجو، نجات و امداد در محله

دمات زیادي به مراکز درمانی در اثر زلزله کوبه ص: ریزي براي ارائه خدمات امدادي اولیه اهمیت برنامه •
دیدگان  منطقه وارد شد که این امر باعث ایجاد مشکالت زیادي در ارائه خدمات امدادي به آسیب

با توجه به محدودیت فضاهاي درمانی باقیمانده ضرورت داشت که تنها افرادي به این مراکز . گردید
ه مراکز درمانی خارج از محدوده اعزام اعزام گردند که نیازمند دریافت این خدمات بودند و بقیه ب

ریزي منسجم براي تریاژ و همچنین محدودیت آمبوالنس و  البته با توجه به نبود برنامه. شوند
کوپتر این اقدامات با مشکالت جدي مواجه شد و اغلب مراکز درمانی با مشکل پذیرش مصدوم  هلی

با توجه به این . کنندگان را نداشتند جعهمواجه بودند به نحوي که توانایی رسیدگی به وضعیت مرا
بیمارستانی در ژاپن در سالهاي بعد گسترش قابل  اتفاقات، تدوین برنامه تریاژ و مراقبتهاي پیش

 .توجهی یافت
نبود سیستم مدیریت بحران یکپارچه در : اهمیت توسعه زیرساختهاي الزم براي واکنش اضطراري •

ردید تا مدیریت عملیات واکنش اضطراري با چالشهایی مواجه شهر کوبه در زمان وقوع زلزله باعث گ
همچنین در برخی قسمتهاي شهر کوبه به دلیل وجود معابر باریک و یا نبود امکانات . شود
نشانی، عملیات نجات و امداد با مشکالت بیشتري همراه گردید و میزان خسارات و تلفات ناشی  آتش

این . جود زیرساختهاي الزم براي واکنش اضطراري افزایش یافتاز زلزله در آن مکانها به سبب عدم و
مساله سبب شد تا توسعه زیرساختهاي مورد نیاز براي مدیریت واکنش اضطراري پس از وقوع این 

 . زلزله مورد توجه مسئوالن شهري در مناطق مختلف کشور ژاپن قرار گیرد
  

در ژانویه ) گجرات(وقوع زلزله بوج ن بخصوص بعد از ضعفهاي سیستم نجات و امداد در هندوستا :هندوستان - ب
  :مهمترین این مشکالت به شرح زیر بودند. بیش از پیش آشکار گردید 2001
 دیده و حجم آسیبها در دسترس نبود؛ اطالعات الزم از گستره آسیب - 
 پس از وقوع زلزله تیمهاي امداد و نجات نتوانستند بموقع در محل حضور یابند؛  - 
 ایی و بیرون کشیدن افراد زنده از زیر آوار تعلیمات الزم پیشتر ارائه نشده بود؛براي شناس - 
 تجهیزات و نیروي انسانی کافی جهت واکنش اضطراري وجود نداشت؛ - 
تیمهاي ویژه امداد و نجات از سایر کشورها با تاخیر به منطقـه رسـیدند و بـه همـین علـت آنهـا نیـز         - 

 انی موثر واقع شوند؛نتوانستند آنطور که باید در امدادرس
هایی را براي بهبود وضعیت پاسخگویی به اثرات  با توجه به مشکالت رویداده در این زلزله، دولت مرکزي برنامه

  :سوانح در دستور کار قرار داد که برخی از آنها به شرح زیر هستند
نفـر   45شـتمل بـر   هر تـیم م ): تیم امداد و نجات 144(تعلیم و تجهیز تیمهاي تخصصی پاسخ به سوانح  •

بدین نحو این تیمهـا  . باشد عضو نظیر کارشناسان نجات و امداد، پزشک، پیراپزشک و مهندس عمران می
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این تیمها براي امـداد و نجـات   . توانایی الزم بمنظور فعالیت در تمامی انواع سوانح را بدست خواهند آورد
طبق برنامـه تـدوین شـده، پرسـنل ادارات      البته. اند به تجهیزات مدرن و سگهاي تعلیم دیده مجهز شده

مرکزي پلیس نیز باید در کنار واحدهاي امداد و نجات براي انجام این عملیات، آموزش ببینند تا بتواننـد  
 . ر محل وقوع سانحه حضور یابند و اقدامات الزم را به انجام رسانندسریعا د

وقوع سوانح بزرگ و اعالم نیاز ایالتهاي آسیب دولت مرکزي به کلیه ایالتها دستور داده است تا در صورت  •
 دیده، تیمهاي ویژه خود را براي پاسخ به حوادث اعزام دارند؛

اي  چهـارده مرکـز منطقـه   بمنظور تقویت فرآیند پاسخ فوري به سیل، توفان، زلزله، ریزش کـوه و غیـره،    •
نش اضـطراري نیـز کمیتـه    جهت نظارت بر روند اجراي عملیات واکـ . ایجاد گردیده است پاسخ به سانحه

 راهبري در وزارت امور داخله هند تشکیل گردیده است؛
در کشـور ایجـاد و    (ICS)به منظور ارتقاء کیفیت مدیریت واکنش اضطراري، سیستم فرمانـدهی حادثـه    •

هاي گوناگون مدیریت حادثه از قبیـل لجسـتیک،    منظور آموزش افراد در جنبه بدین. اندازي شده است راه
 ؛ریزي، ایمنی، مدیریت رسانه و غیره انجام شده است ملیات، برنامهانجام ع

سازمانهاي مختلف در زمان وقوع سوانح، مقرر شده اسـت کـه   ریزي و هماهنگی اقدامات  به منظور برنامه •
همچنین تیمهـاي  . هر سازمان برنامه پشتیبان عملیات خود را براي شرایط اضطرار، از پیش تدوین نماید

بایست قبل از وقوع حادثه تعیین و مشخص گردنـد و منـابع و    ري مرتبط با هر دستگاه میواکنش اضطرا
 امکانات الزم براي آنها آماده شود تا بدین ترتیب به عملیات واکنش اضطراري سرعت بخشیده شود؛

است کـه   اندازي شده در راستاي تامین منابع اطالعاتی الزم در سوانح، یک پایگاه داده متمرکز ایجاد و راه •
در این شبکه اطالعـات مربـوط بـه موجـودي منـابع      . باشد از طریق شبکه جهانی وب قابل دسترسی می

ایـن  . ضروري از قبیل تجهیزات، ابزار و ادوات و نیروي انسانی الزم بـراي پاسـخ  بـه سـانحه، وجـود دارد     
س و آدرس افراد مسـئول  شبکه ابزار و تجهیزات را برحسب کاربردشان لیست کرده و نیز داراي تلفن تما

شبکه مذکور بمنظور سرعت بخشیدن بـه فرآینـد واکـنش اضـطراري در سـوانح،      . باشد در این رابطه می
 آورد؛ امکان دسترسی سریع به منابع را فراهم می

به منظور سهولت در فرماندهی و هماهنگی عملیات نجات و امداد، ایجاد اتاقهاي کنترل و مراکز عملیـات   •
مراکـز مـذکور بـه تلفنهـاي     . اي و محلی در دستور کار قرار داده شـده اسـت   سطوح منطقهاضطراري در 

. انـد  و غیره مجهـز گردیـده   GISکامپیوتر، برق اضطراري، بانکهاي اطالعاتی در سامانه  ،GPSاي،  ماهواره
حـال حاضـر   در . شـوند  کارکنان این مراکز نیز آموزشهاي الزم را گذرانده و در این رابطه تعلیم داده مـی 

 DOTشبکه ارتباطی بین مراکز عملیات اضطراري در سطح ملی و ایالتی و محل سانحه، مبتنی بر شبکه 
 باشد؛ می

اي براي تجهیز و توسعه مراکز مرتبط با نجات و امـداد   به منظور تقویت ظرفیت واکنش اضطراري، برنامه •
زمندیهاي اولیـه در سـطوح محلـی بـراي     باشد تا نیا در دست اجرا می) نظیر مراکز آتش نشانی و پلیس(

 .پاسخ فوري به اثرات سانحه تامین گردد
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ازمیت، مشکالت ساختاري متعددي در ارائه خدمات نجات و امداد از سـوي   1999تا قبل از وقوع زلزله : ترکیه - ج
عتر از سـازمانهایی  در واقع بعد از رخداد این زلزله، مردم و سازمانهاي داوطلـب سـری  . سازمانهاي ذیربط وجود داشت

بهمـین  . که مسئولیت مستقیم در این رابطه داشتند، به منطقه رسیدند و فعالیتهاي امداد و نجات را شـروع کردنـد  
از آن هنگام دولت مرکزي برنامه پاسخ به سوانح خود را متحول ساخته، . خاطر دولت مرکزي مورد انتقاد قرار گرفت
هرهاي بزرگ تشکیل داد و بودجـه زیـادي را بـه پـژوهش در ایـن رابطـه       مراکز هماهنگی جستجو و نجات را در ش

  :مهمترین نتایج این اقدامات به شرح زیر بوده است. اختصاص داد
اي و محلی بتواننـد   تمرکززدایی در ارائه خدمات نجات و امداد به نحوي که مسئوالن در سطوح منطقه - 

 نمایند؛ بصورت مستقل عملیات نجات و امداد را آغاز و هدایت
توجه به مناطق روستایی و توسعه مکانیسمی براي انجام اقدامات اولیه توسط مسئوالن محلی و مـردم   - 

 پیش از رسیدن نیروهاي امدادي؛
  (PCCRR)اصالح سامانه پاسخ بـه سـوانح بـا تشـکیل کمیتـه اسـتانی همـاهنگی جسـتجو و پاسـخ           - 

Province Committee for Coordination of Rescue and Response  )؛)45-4 شکل 
  

  
  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  (Columba, 2002) سامانه پاسخ به سوانح ترکیه ):45- 4(شکل 

ی جستجو و پاسخگکمیته استانی هماهن  

  بحران شهرمدیریت مرکز 
فرماندار، شهردار، رئیس پلـیس،  (

ــده   نماینــده هــالل احمــر، نماین
وزارت امور اجتمـاعی و مسـکن،   
سرپرسـت بهداشـت، فرمانـدهان    
ــهر،   ــدارمریهاي ش ــا و ژان پادگانه

  )سرپرست اداره آموزش

 و مسکن اداره کل امور اجتماعی

 اداره یا دفتر سوانح شهر

  گروههاي پاسخ
اولیـه  و نجات؛ ارزیـابی  برداري آوار  

 ، امنیتموقت ، مسکنخسارت
  امکانات شرایط اضطراري

 حمل و نقل، کمـک رسـانی،   ،ارتباطات
 ،مقـدماتی اسکان  ،ارائه خدمات درمانی

 ...)، ودفع فاضالب ،مین آب، برقتا

 وزارت امور اجتماعی و مسکن
 مجاور  هايفرمانداري یا استانداري شهر

 نیروهاي نظامی

بیمارستانها، اداره (موسسات خدمات عمومی 
پست، تمامی گروههاي ارتباطی، رادیو و 
تلویزیون، شرکتهاي آب و برق، شرکت 

 )آهن، هواشناسی راه

 سازمانهاي بخش خصوصی

 میدفاع غیر نظا نیروهاي سازمان

 افراد مستقل

 شود اقداماتی که با هماهنگی استاندار انجام می

 مسیر فرمان
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مسـئول ارزیـابی   ) در سطح ملـی (ترکیه، وزارت امور اجتماعی و مسکن  بر اساس ساختار جدید امداد و نجات
سـازي عملیـات واکـنش اضـطراري      دیده از سانحه و اعالم وضعیت اضطراري بـه منظـور فعـال    سریع گستره آسیب

بعنوان متولی هماهنگی امداد و نجـات و آوار بـرداري    (Crisis Center)اي  در هر استان مرکز بحران منطقه. باشد می
کند که مسئولیت آن با استاندار استان  زیر نظر دفتر استانی یا شهرستانی وزارت امور اجتماعی و مسکن فعالیت می

نمایـد و بـه اسـتانداران     نین بعد از زلزله در زمینه ارزیابی خسارات و تلفات نیز فعالیـت مـی  این دفتر همچ. باشد می
  . ریزي نمایند نماید تا بتوانند نسبت به توزیع کمکها برنامه گزارش مربوطه را ارائه می

نهاي توانـد کلیـه سـازما    بـا مـدیریت اسـتاندار آن، مـی     (PCCRR)در هر استان کمیته استانی نجات و امـداد  
نشانی، پلیس و نیز اسـتانهاي همجـوار و همچنـین نیروهـاي      خصوصی و عمومی، گروههاي دفاع غیر نظامی، آتش

گـردد و   در زمان وقوع زلزله کلیه اطالعات به این مرکز ارسـال مـی  . نظامی را براي مقابله با اثرات زلزله بسیج نماید
  . نماید عان اقدام میاین مرکز نسبت به در اختیار گذاردن اطالعات به ذینف

در سطوح محلی تا ملی مهمتـرین سـازمان   از میان سازمانهاي فعال در امداد و نجات، سازمان دفاع غیرنظامی 
باشـد کـه داراي    اي در امر نجات و امداد می اي از نیروهاي حرفه این سازمان متشکل از مجموعه. گردد محسوب می

این سازمان همچنین داراي مراکز آموزشـی متعـدد در   . و نجات هستندتجهیزات و امکانات پیشرفته براي جستجو 
اي از تجهیزات و مراکز آموزشی این نیروها در آنکارا  نشان داده شـده   نمونه) 46- 4(در شکل . باشد سطح ترکیه می

  .است
  

    
  اي از تجهیزات و مراکز آموزشی سازمان دفاع غیر نظامی ترکیهنمونه ):46- 4(شکل 

  

نشانی و پرسنل امدادي در سـطح ایـالتی و    در آمریکا مسئولیت اولیه نجات و امداد برعهده پلیس، آتش: ریکاآم - د
اما همانطور که پیشتر ذکر شد، در مواردي که سطح حادثه فراتر از توانمندیهاي محلـی باشـد، آژانـس    . محلی است

. گیرد یت این عملیات نقشی کلیدي بعهده میبعنوان متولی هماهنگی و هدا (FEMA)فدرال مدیریت بحران آمریکا 
گـردد و ریـیس    این آژانس قسمتی از معاونت آمادگی و مقابله با بحران وزارت امنیت داخلی این کشور محسوب می

مهمترین وظایف این آژانس در زمینه مدیریت واکنش اضطراري بـه   .باشد آن معاون وزارت امنیت داخلی آمریکا می
  :باشد شرح زیر می
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 اعزام تیمهاي ارزیابی خسارات و تیمهاي مقابله با بحران براي همکاري با مقامات ایالتی و محلی؛ - 
 برپا نمودن و تجهیز دفاتر عملیاتی بحران ایالتی و فدرال و کمک به هماهنگی سازمانهاي مرتبط؛ - 
 مدیریت فرایند درخواست کمکها و توزیع آنها؛ - 
 تخصصی مرتبط؛ مهپشتیبانی و انجام مانورهاي تخصصی و نی - 
 تامین شبکه ارتباطات اضطراري در صحنه حادثه؛  - 
  .نشانان و تدوین استانداردهاي مورد نیاز آموزش نیروهاي مرتبط نظیر آتش - 

شود و تنها بعد از درخواسـت فرمانـدار    الزم به ذکر است که این آژانس در تمام سوانح و بحرانها وارد عمل نمی
منظـور   بـدین . گردد جمهور، اقدامات این سازمان آغاز می ان سانحه فدرال توسط رییسایالت براي اعالم سانحه بعنو

اگر ارزیابی نشان دهد که منابع ایالت توان مقابله با بحـران  . دهد در اولین گام فیما ارزیابی اولیه خسارت را انجام می
هـا گسـترده و بـه     ه بار که خسارات و خرابیالبته در سوانح بزرگ و فاجع. شود را ندارد، آنگاه بحران فدرال اعالم می

  . پذیردوضوح قابل رویت باشند، اعالم بحران فدرال در عرض چند ساعت و بدون ارزیابی اولیه خسارت صورت می
دیده نیازمند پشتیبانی براي جستجو و نجات شهري با استفاده از توان ملی باشـند، فیمـا در    اگر مناطق آسیب

گروه از نزدیکترین ستادهاي جستجو و نجات شهري خود را به منطقه اعزام  3اعالم نیاز،  ساعت از دریافت 6عرض 
یـاب   سگ زنـده  4نفره،  31تیم  2هر ستاد شامل . گردند کند و در صورت نیاز ستادهاي بیشتري وارد صحنه می می

  :کنند صصی زیر فعالیت میهاي تخ اعضاي ستاد امداد و  نجات شهري در حوزه. باشد و وسایل و تجهیزات کامل می
 جستجو جهت پیدا کردن قربانیان گرفتار در سانحه؛ - 
 ؛)بخصوص آوار ناشی از ساختمانهاي بتنی و فلزي(نجات افراد بصورت ایمن از زیر آوار  - 
  .ارائه کمکهاي پزشکی جهت مداوا و مراقبت از قربانیان در قبل و بعد از عملیات نجات - 

اند که مراکز  ضر ستادهاي امداد و نجات شهري در سراسر آمریکا تشکیل شدهالزم به ذکر است که در حال حا
  :نشان داده شده است) 47- 4(در شکل ) مرکز 28(اصلی آن 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  (Bea, 2005)اي ستادهاي جستجو و نجات شهري در آمریکا  دفاتر منطقه ): 47- 4(شکل 
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 مرتبط با نجات و امدادمروري بر تجارب داخلی در رابطه با مسائل  - 2- 3- 3- 4

کشور ایران در زمره معدود کشورهایی است که ارائه خدمات جستجو، نجات و امـداد در آن از کیفیـت بـاالیی    
برخوردار است و جمعیت هالل احمر ایران که متولی اصلی این امـور اسـت، قابلیتهـا و ظرفیتهـاي زیـادي در ایـن       

افـزاري، خـدمات جسـتجو و نجـات همـانطور کـه در        افزاري و سـخت  مالبته به واسطه برخی مسائل نر. ارتباط دارد
شـود و در ایـن رابطـه نیـاز بـه انجـام        گزارش فعالیت چهارم این پروژه اشاره شد به شکل کامال مطلوب ارائـه نمـی  

در این قسمت برخی از مطالعاتی کـه در رابطـه بـا بهبـود وضـعیت موجـود       . ها وجود دارد اصالحات در برخی حوزه
البته اقدامات مشابهی نیز در برخی دیگر از نقاط کشـور  . ت و امداد در تهران صورت گرفته است ارائه خواهد شدنجا

  .انجام شده که کمابیش الگو گرفته از وضعیت تهران است
  

احمر استان تهران، جمعیت هالل: احمر استان تهرانبرنامه آمادگی و مقابله با حوادث جمعیت هالل - الف
این ). 1383هالل احمر، (خیزي در تهران را با نگرش نجات و امداد به انجام رسانیده است خاص حادثهمطالعات 

این برنامه در سه . گردید 1379مطالعات منجر به ارائه و تصویب برنامه آمادگی مقابله با حوادث و سوانح در سال 
  :بخش جداگانه بشرح زیر تهیه شده است

  : اندهاي ذیل مورد توجه قرار گرفتهدر این بخش اهداف و برنامه: آمادگی فیزیکی - 
  تاسیس و تجهیز مرکز مدیریت و عملیات نجات و امداد شهر تهران؛ •
گانه حوزه استحفاظی  22پایگاه نجات و امداد درون شهري در مناطق  22تاسیس و تجهیز  •

ان به طور مستقل در عملیات این پایگاهها در صورت وقوع زلزله شدید در تهر(شهرداري تهران 
) نفر 25000(خانوار  5000نمایند و اقالم مورد نیاز جهت اسکان و تغذیه تا  نجات و امداد عمل می

همچنین امکانات الزم نظیر آمبوالنس، خودروهاي نجات و سایر  . در هر پایگاه مستقر خواهد شد
پایگاه براي  22ن ترتیب جمعاً در بدی. بینی شده استوسایل امدادي نیز در این پایگاهها پیش

البته تا زمان تهیه گزارش مطالعات این . امکانات فراهم خواهد شد) نفر 550000(خانوار  110000
 19اندازي و احداث شده است و به دلیل نداشتن امالك مناسب در پایگاهها تنها در سه منطقه راه

 ؛)منطقه دیگر این امر هنوز میسرنشده است
شرق، شمال(پایگاه امداد و پشتیبانی اقماري در محورهاي منتهی به تهران  5جهیز تاسیس و ت •

 ؛)غرب و جنوبشرق، جنوبغرب، جنوبشمال
المللی در تاسیس و تجهیز یک پایگاه بارانداز و بارگیري بمنظور جذب و هدایت کمکهاي بین •

احمر در د قبل، جمعیت هاللدر خصوص این مورد و مور(المللی امام خمینی مجاورت فرودگاه بین
سازي براي اسکان پایگاه اقماري، ذخیره 5هایی را در دست اجرا دارد و در هکتار زمین، برنامه 97

بدین ترتیب . بینی شده استوتغذیه اضطراري بازماندگان زلزله و انجام عملیات نجات و امداد پیش
دهاي معین دیگر استانها، امکان انجام عملیات با در نظر گرفتن نیروهاي سازمان یافته اعزامی از ستا

 دیدگان فراهم خواهد شد؛ نفر از آسیب 1،250،000نجات و امداد براي 
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 تکمیل چهار پایگاه شهرستانهاي اطراف تهران در پیشوا، ورامین، دماوند و فیروزکوه؛ •
ریم، اسالمشهر، پایگاه امدادي در شهرهاي اطراف تهران در ساوجبالغ، رباط ک 10تاسیس و تجهیز  •

 اشتهارد، قرچک، پاکدشت، رودهن، لواسانات و شمیرانات؛
- قزوین، اتوبان تهران - اتوبان کرج(اي در محورهاي منتهی به تهران تاسیس یازده پایگاه امداد جاده •

 -ساوه، محور تهران –، محور تهران )کندوان(چالوس  - ، محور کرج)پاکدشت(قم، جاده خراسان 
 ؛)دماوند

 ه از امکانات و تجهیزات و نیروي انسانی استانهاي معین؛استفاد •
 . احداث مرکز آمادگی و نگهداري سگهاي جستجوگر در مجاورت فرودگاه پیام •

  :هاي آموزشی بشرح زیر مورد نظر بوده استدر این بخش اجراي برنامه: هاي آموزشی برنامه - 
آموزش مردم در : گ خودامدادي شاملهاي آموزشهاي عمومی و همگانی بمنظور ترویج فرهنبرنامه •

دیده، آموزش  هاي امداد و سوانح، نحوه مشارکت مردم با نیروهاي امدادي در مناطق آسیبزمینه
روشهاي پیشگیري، مقابله و کاهش اثرات سوانح، آموزش در زمینه جستجو و نجات، آموزش در 

اري، آموزش در زمینه اسکان زمینه انجام کمکهاي اولیه پزشکی، آموزش در زمینه تغذیه اضطر
 ؛...اضطراري، آموزش در زمینه بهداشتی، آموزش در زمینه بهداشت روانی و 

هاي آموزشهاي تخصصی شامل آموزش تربیت مربیان در سطوح مختلف آموزشی، آموزش برنامه •
 ...مدیران عملیاتی، آموزش فنی و تخصصی براي مدیران، کارکنان درسطوح مختلف، بازآموزي و 

سنجی در مدیریت امداد و سوانح؛ شناخت هایی از قبیل امکاندر این بخش نیز برنامه: سنجیهاي امکانبرنامه - 
شناسی جمعیت؛ ...)شناسی، اقلیم، و موقعیت و وسعت، جغرافیایی طبیعی، زمین(مشخصات طبیعی استان 

ویژگیهاي سازمانها، مراکز آموزشی، مراکز ( ، ساختارها...)ها، واحدهاي مسکونی وویژگیهاي خانواده، سکونتگاه(
  .تدوین شده است....) تولیدي، حمل و نقل، پارکهاي عمومی و 

  : در این مطالعات همچنین راهکارهاي زیر براي اصالح وضع موجود ارائه شده است
 اي؛ احمر با توجه به نیازهاي منطقهسازي اقالم ضروري و امدادي جمعیت هالل ذخیره - 
 ن و احداث پایگاههاي درون شهري؛تامین زمی - 
 براي پایگاههاي درون شهري؛... تامین تجهیزات و ابزار نجات، آمبوالنس و  - 
رسانی و آگاهی اقشار جامعه و همچنین ترویج و ارتقاء فرهنگ ایمنی و خودامدادي با مشارکت  اطالع - 

 صدا و سیما، شهرداري و سایر سازمانها و ارگانها؛
 ؛)ره(آهن سراسري به داخل پایگاه بارانداز در جنب فرودگاه امام لی از راهاحداث یک خط فرعی ری - 
پذیري مستحدثات، مکانهاي مناسب تهیه بانکهاي اطالعاتی از ساختار و بافت شهرها، ارزیابی آسیب - 

در ... جهت اسکان اضطراري، امکانات و تجهیزات در اختیار سایر سازمانها، پراکندگی جمعیت و 
  .GISمحیط 
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  طرح پایگاههاي پشتیبانی مدیریت بحران سازمان پیشگیري و مدیریت بحران شهر تهران  - ب
اقدام به مطالعه و اجراي  1383از سال   سازمان پیشگیري و مدیریت بحران شهر تهران در قالب طرح فوق،

ها بصورت دو سوله این. هایی به منظور پشتیبانی عملیات واکنش اضطراري پس از رویداد زلزله نموده استسوله
اند که در شرایط عادي بخشی از آن بعنوان فضاي ورزشی و بخشی بعنوان انبار وسایل و منظوره طراحی شده

بعد از وقوع زلزله کل فضا به کاربري اسکان . گیرندامکانات مورد نیاز در فاز واکنش اضطراري مورد استفاده قرار می
عدد  143ها در حال حاضر حدود تعداد این سوله. یابدري اختصاص میموقت یا فرماندهی عملیات واکنش اضطرا

معیارهاي انتخاب این . عدد در دست بررسی است 1000بینی شده است که طرح افزایش آنها تا بیش از پیش
  :باشدها به شرح زیر میسوله

سوله . شده استمتر مربع در نظر گرفته  2000ها حداقل زمین مورد نظر براي احداث سوله: ابعاد - 
همچنین در محوطه این . متر مربع زیربنا دارد 1100شود و بصورت دو طبقه در آن احداث می

کوپترهاي امدادي را بینی شده است که امکان نشست و برخاست هلیها پد هلیکوپتر نیز پیش سوله
 1000زمینهاي  البته در برخی نواحی بواسطه کمبود فضاي خالی،. پس از وقوع بحران فراهم نماید
  باشند؛کوپتر میاند که فاقد پد هلیمتري نیز مورد بررسی قرار گرفته

شامل عدم وجود چاه یا قنات و مسیل در محل، درصد شیب : شناسی مهندسی معیارهاي زمین - 
فاصله کافی تا گسل، عمق مناسب آب زیرزمینی، عدم وجود   مناسب زمین، عدم وجود خطر لغزش،

 ؛...خاك دستی، و 
فاصله از تاسیسات خطرناك، وجود ساختمانهاي   جمعیت منطقه، راههاي دسترسی،: معیارهاي شهري - 

 ؛....بلند در اطراف سوله، بافت مسکونی، 
هاي احتمالی، استفاده از قطعات سازي، طراحی مقاوم در برابر زمین لرزه سبک: ايمعیارهاي سازه - 

 .اردي از این قبیلپیش ساخته که به سرعت قابل اجرا باشند و مو
اي از این پایگاههاي پشتیبانی مدیریت بحران که در یکی از مناطق شهر تهران اجرا  نمونه) 48- 4(در شکل 

  .شده، نشان داده شده است
  

  
  اي از پایگاههاي پشتیبانی مدیریت بحران در شهر تهراننمونه): 48- 4(شکل 
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  مانورهاي عمومی و تخصصی جستجو و نجات - ج
الل احمر ایران بصورت مستمر، مانورهایی را براي ارتقاي آمادگی مردم و مسئوالن براي مقابله با جمعیت ه

کند که تاثیر مهمی در بهبود آگاهی مردم از مخاطرات ناشی از سوانح  اثرات زلزله در نقاط مختلف کشور برگزار می
از این نوع مانورها مرتبط با نجات و امداد گروهی . و همچنین ارتقاي آمادگی براي مقابله با اثرات آن را دارد

تصاویري از این ) 49- 4(شکل . شوند باشند که در قالب مانورهاي شهري یا مانورهاي مدارس به اجرا گذاشته می می
  .دهد مانورها را نشان می

  

     
  اي از مانورهاي نجات و امداد هالل احمرنمونه): 49- 4(شکل 

  

  و سازمان پیشگیري و مدیریت بحران تهران ) جایکا(المللی ژاپن اي بینهمطالعات آژانس همکاري - د
و  (JICA and CEST, 2000) "اي تهران بزرگ بندي لرزه مطالعات ریزپهنه"این مطالعات در قالب دو پروژه 

 (JICA and TDMMO, 2004) "مطالعات طرح جامع پیشگیري و مدیریت بحران ناشی از زلزله در تهران بزرگ"
یري شهر نتایج زیر حاصل پذدر پروژه اول با بررسی امکانات موجود در تهران و وضعیت آسیب. جام شده استان

  :شده است
 بایستی با گستردگی زیاد در زمان کوتاهی فعال شود؛بعد از زلزله اقدامات نجات و امداد  - 
 ا سرعت انجام گیرند؛روند و لذا ارسال کمکها  بایستی ب منابع موجود به میزان زیادي از بین می - 
 شود؛ فرماندهی و هماهنگی عملیات دچار مشکل می - 
 شود؛  افراد سالم نیز بطور جدي تحت تاثیر قرار گرفته و امکان بسیج آنها کمتر امکانپذیر می - 
 .گیردتدارکات با کندي صورت می  هاي حمل و نقل و مخابراتی، در اثر خسارت به سامانه - 

در این مطالعه با توجه به . تاي طرح جامع مدیریت بحران تهران انجام گرفته استمطالعات مرحله دوم در راس
احمر در عملیات جستجو و نجات براساس قوانین جاري کشور، گروه مطالعاتی امکانات و محوریت جمعیت هالل

. قرار داده استنیروي انسانی این جمعیت را براي مدیریت بحران شهري ناشی از زلزله در شهر تهران مورد بررسی 
داوطلبین و انبار کاال   احمر از چهار زیر گروه آموزش، عملیات،بر طبق این مطالعات گروه نجات و امداد هالل

شود و اخیرا نیز گروه بهداشت و درمان نیز به منظور ارائه خدمات واکسیناسیون و توانبخشی تاسیس  تشکیل می



ارائه راهکارهاي اجرایی براي اصالح و بهبود نظام مدیریت بحران کشور     
 

                                                                                                  شناسی و مهندسی زلزله المللی زلزله پژوهشگاه بین  
 

369

زمان بحران در تهران عبارتند از دو پایگاه نجات و امداد در شهر  منابع فیزیکی قابل استفاده در. گردیده است
اي در شریانهاي اصلی منتهی به تهران که به ده  تهران، پنج پایگاه شهري در استانهاي مجاور و شش پایگاه جاده

بهنگام  توان اي که می تعداد داوطلبین آموزش دیده. آالت سنگین براي عملیات نجات مجهز هستند دستگاه ماشین
این . شود نفر داوطلب تخمین زده می 50000نفر از میان کل  5000وضعیت اضطراري براي تهران بسیج نمود نیز 

  :ارائه شده است) 10- 4(اطالعات در جدول 
  

 (JICA and TDMMO, 2004)ن منابع در اختیار جمعیت هالل احمردر سطح کشور و در تهرا:  )10- 4(جدول 

  در استان تهران داراییهاي عمده جمعیت

  

  کل داراییهاي جمعیت در سطح ملی
  شاخه محلی  300  شاخه محلی  14
  پایگاه نجات و امداد  300  پایگاه نجات و امداد  2
  اي پایگاه جاده  89  اي پایگاه جاده  6
  ایستگاه نجات کوهستانی  20  پایگاه شهري استانی  5
  وسایل نقلیه  3600  آمبوالنس  50
  انبار کاال  m2260،000  مختلف وسایل نقلیه  100
  مرکز ارتباطات  1  آالت سنگین نجات ماشین  10

  

نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران را نیز بعنوان یکی از  گروه مطالعاتی همچنین وضعیت سازمان آتش
ر آتش و مها  در این سازمان گروه. بخشهاي فعال در زمینه فعالیتهاي جستجو و نجات مورد بررسی قرار داده است

کارمند فعال، چهل  1500نجات یکی از پنج گروهی است که تحت نظر مدیر عامل سازمان فعالیت کرده و داراي 
  ).50- 4 شکل(باشد  ایستگاه اصلی و چهارده ایستگاه فرعی در سطح شهر می

  

 
  ایستگاههاي آتش نشانی موجود در سطح شهر تهران و میزان همپوشانی آنها): 50- 4(شکل 
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جرثقیل  2در بخش نجات نیز این سازمان داراي . باشد نشانی مجهز می آتش ستگاه اصلی به سه ماشین هر ای
در این سازمان هیچیک از . باشد ماشین نجات با جرثقیل می 21تنی و  25جرثقیل  2تنی،  6جرثقیل  1تنی،  10

نشده بود اما تصمیماتی در این راستا اتخاذ هاي واکنش و آمادگی در برابر زلزله تا زمان انجام مطالعات اجرا  برنامه
باشد که ایستگاه در سطح شهر می 115نشان و آتش 4500استاندارد این سازمان دستیابی به تعداد . شده است

نشانی  دستگاه ماشین آتش 120مدت برنامه اضافه نمودن ده ایستگاه در مناطق اصلی شهر و خرید  البته در کوتاه
نشانی احمر و سازمان آتشهاي ارائه شده در این طرح، کل نیروهاي هالل براساس داده. است بینی شده جدید پیش

 .باشند نفر می 5500توان در حال حاضر براي عملیات جستجو و نجات در تهران بسیج نمود  تهران که می
جارب ت. ده استگروه مطالعاتی سپس توانمندیهاي موجود را با نیازهاي زمان بحران مورد مقایسه قرار دا

ساختمان مسکونی  1000دهند که عملیات جستجو و نجات در میان آوار ناشی از تخریب هاي قبلی نشان میزلزله
 100با فرض اینکه هر تیم متشکل از (امدادگر نیاز دارد  200،000تیم متشکل از  2000طبقه یا بیشتر، به  10

گردد تعداد  همانطور که مالحظه می). ه روز کار کنندعضو آموزش دیده باشد که بصورت دو شیفته در شبان
 1000نیروهاي فعال هالل احمر در تهران بسیار کمتر از تعداد مورد نیاز حتی براي جستجو و نجات فقط 

اي شدید در تهران تعداد ساختمانهاي تخریب  باشد، حال آنکه در صورت وقوع زلزله ساختمان خسارت دیده می
در این راستا گروه مطالعاتی راهکارهایی را جهت بهبود وضع موجود . واحد خواهند بود 1000 شده بسیار بیشتر از

  :باشندپیشنهاد نموده است که به شرح زیر می
که اطالعات تیمها و سازمانهاي امدادي در آن لحاظ شده  GISایجاد یک بانک اطالعاتی در سیستم  - 

 جام عملیات جستجو و نجات مشخص گردند؛باشند و براساس آن مناطق داراي اولویت جهت ان
 ؛)11- 4(تعیین تعداد تیم الزم و تجهیزات مورد نیاز براي انجام عملیات در سطوح مختلف؛ جدول  - 
 سازماندهی و آموزش داوطلبین وگروههاي محلی براي پشتیبانی گروههاي تخصصی جستجو و نجات؛ - 
  .شونده به کشور اعزام میسازماندهی تیمهاي جستجو و نجات خارجی که بعد از سانح - 

  

  ]91[تعداد تیمهاي تخصصی و تجهیزات الزم به منظور انجام عملیات نجات و امداد ): 11- 4(جدول 
 سطح طبقه بندي گروه مساحت/هدف  تجهیزات/پرسنل

  تیمهاي مجرب: پرسنل
، دتکتور حرارتی، )فایبرسکوپ(وسایل تصویري : تجهیزات

 امواج صوتی دوربین دید در شب، دریافت کننده

تاسیسات داراي : هدف
  اولویت

 کل پایتخت: مساحت

تیمهاي نجات 
  تخصصی

 نفر 200تا  100
3 

تیمهاي آموزش دیده که توسط افراد مجرب : پرسنل
  پشتیبانی شوند

، ماشینهاي نجات )فایبرسکوپ(وسایل تصویري : تجهیزات
 کمپرسور، دستگاه برش فوالد، وینچ پرتابل  هیدرولیکی،

ختمانهاي بلند سا: هدف
  و برجها

 منطقه: مساحت

تیمهاي نجات 
  اي منطقه

 نفر 100تا  20
2 

  تیمهاي آموزش دیده با مشارکت مردم محله: پرسنل
 ...، اره، دستگاه برش، دریل، میله، طناب و چکش: تجهیزات

  معمولی هاي زهسا: هدف
 محله: مساحت

  ايتیمهاي نجات محله
 نفر 20تا  10

1 
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  ریزي شهر تهرانمطالعات و برنامه مطالعات مرکز - ه
شناخت وضعیت موجود خدمات ایمنی و "ریزي شهر تهران مطالعاتی را با عنوان مرکز مطالعات و برنامه

این . انجام داده است 1378در سال  "نشانی در شهر تهران و سایر کشورهاي جهان و استانداردهاي موجود آتش
تهران، در راستاي تهیه و اجراي برنامه استراتژیک شهرداري تهران  مطالعات با هدف افزایش سطح ایمنی شهر

در این . در بخش طرح ساماندهی توزیع فضاهاي خدماتی و زیرساختی به انجام رسیده است) 80 –برنامه تهران (
  نشانی و خدمات ایمنی شهرداري تهران مورد بررسی قرار گرفته وراستا گسترش سازمان آتش

عمودي شهر و تکنولوژي و تسهیالت جدید  -  است که این گسترش متناسب با توسعه افقی گیري شدهنتیجه 
ها، تجهیزات و نیروي در این مطالعات ضمن ارائه توصیفی از وضع موجود تاسیسات، ایستگاه. باشدشهري نمی

تعداد ایستگاهها،  نشانی و تحلیل آمار و اطالعات مربوطه، استانداردهایی در مورد تعیینانسانی سازمان آتش
  همچنین . مورد نیاز در تهران بر اساس تجارب جهانی مطرح شده است... تجهیزات، نیروي انسانی و 

اطالعات این طرح مربوط . گانه تهران ارائه شده است اي بین توزیع امکانات خدمات ایمنی در مناطق بیستمقایسه
نشانی و خدمات ایمنی، کارنامه عملکرد از سازمان آتشهاي دریافتی بوده و برپایه پرسشنامه 1377به سال 

  . نشانی تهیه شده استشهرداري تهران، نشریه همگامان و گزارش عملکرد سازمان آتش
نشانی شهر تهران و خدمات این سازمان در در این تحقیق اطالعات مربوط به ایستگاههاي سازمان آتش

  :گرددبه شرح زیر خالصه میاین اطالعات . مقیاس وسیعی برداشت شده است
  ؛...)سال ساخت، مالکیت، مساحت زمین و بنا، تعداد طبقات، چاه و استخر، و   شامل نشانی،(مشخصات کلی  - الف
به ازاي تعداد ایستگاه، جمعیت منطقه، خودرو و تجهیزات، شیر ( پراکندگی امکانات در سطح مناطق  - ب

  ؛...)اظت فردي، و تجهیزات حف  ها،نشانی، خاموش کننده آتش
  ؛)نشان معاونتها شامل عملیات، پیشگیري، آموزشی، پژوهشی، نیروي آتش(نیروي انسانی در بخشهاي مختلف  - ج
  ؛...، مانورهاي آموزشی، تشکیالتی و )امکانات درون سازمانی و برون سازمانی(امکانات آموزشی  - د
  عملیات پیشگیري؛ - ه
  نشانی و نجات؛لیتهاي این سازمان در امور آتشدامنه عملیات، خدمات و شرح فعا - و

براي تحلیل وضعیت موجود در این مطالعه به هر یک از مناطق بیستگانه به عنوان یک مجموعه زیستی 
دهد  نتایج این تحلیل نشان می. مستقل نگریسته شده و نیازها و کمبودهاي آن مورد بررسی قرار داده شده است

نشانی به محل حادثه میانگین زمان رسیدن به تاخیرات زمانی در اعزام تیمهاي آتش که بعنوان مثال در برآورد
این . باشددقیقه می 3این زمان دو برابر متوسط زمانی مطلوب یعنی میانگین . دقیقه است 6محل حادثه در حدود 

طوالنی بودن (ر تهران ، گسترده بودن شه)تراکم شهر و جمعیت باال(نشانی تاخیر به واسطه کمبود ایستگاه آتش
هاي قدیمی، تعداد زیاد خودرو، تنگ بودن بعضی از معابر بویژه در محله(، مشکالت ترافیکی )مسیرهاي دسترسی

سرعت کم خودروها (نشانی و فرسودگی خودروهاي آتش... ) مسدود شدن مسیر حرکت به جهت پارك خودروها و 
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به منظور رفع این مشکل در این مطالعات پیشنهاد شده است که . ایجاد شده است...) با توجه به قدمت آنها، 
  : ایستگاههاي جدیدي در شهر تهران بر اساس دو عامل جمعیت و مساحت به شرح زیر ساخته شوند

  نفر جمعیت؛ 50000یک ایستگاه به ازاي هر : استاندارد اول •
  .کیلومتر مربع 5یک ایستگاه براي هر : استاندارد دوم •

ایستگاه جدید و بر اساس استاندارد  83به ) نفر یک ایستگاه 50000هر(هران از نظر جمعیتی براین اساس ت
      . ایستگاه جدید نیاز دارد 67به ) کیلومتر مربع یک ایستگاه 5به ازاي هر (مساحتی 

نشانی در سطح شهر تهران در فروردین این در حالیست که طبق آمار دریافتی از وضعیت ایستگاههاي آتش
نشانی ظرف نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران دریافت گردیده آمار ایستگاههاي آتشکه از سازمان آتش 1384

پذیر در برابر زلزله توجهی نداشته است و بسیاري از ایستگاهها داراي ساختمانهاي آسیبچند سال اخیر تغییر قابل
وقت به منظور بازسازي ایستگاههاي فرسوده و  دهد که بایستی اقداماتی در اسرعاین آمار نشان می. باشندمی

  .احداث ایستگاههاي جدید به عمل آورد تا حداقل آمادگی در برابر بحران ناشی از زلزله فراهم شود
  
 مقایسه وضعیت کنونی کشور در زمینه نجات و امداد با برخی کشورها - 3- 3- 3- 4

ا عملیات نجات و امداد در ایران با برخی کشورها اي بین پارامترهاي مرتبط ب نتایج مقایسه) 12- 4(در جدول 
  . ارائه شده است

  
  مقایسه وضعیت  ایران با برخی کشورها در زمینه عملیات جستجو و نجات): 12- 4(جدول 

مهارت در   نام کشور
  انجام عملیات

تعداد افراد آموزش 
  دیده و حرفه اي

استفاده از 
  فناوریهاي نو

هاي  برنامه
  آموزشی

ن هماهنگی بی
  نهادهاي ذیربط

برنامه ریزي 
  براي تریاژ

  خوب  خوب  خوب  خوب  مناسب  خوب  ژاپن
  ضعیف  متوسط  متوسط  متوسط  متوسط  متوسط  ترکیه

  ضعیف  متوسط  متوسط  متوسط  متوسط  متوسط  هندوستان
  خوب  خوب  خوب  خوب  مناسب  خوب  آمریکا
  ضعیف  ضعیف  متوسط  ضعیف  متوسط  خوب  ایران

 
شود، مقایسه بین پارامترهاي مرتبط با عملیات نجات و امداد در ایران با  یده میهمانطور که در جدول فوق د
  :سایر کشورها بیانگر نتایج زیر است

یافته استفاده از تکنولوژي روز براي بهبود عملیات نجات و امداد به  در ایران بر خالف کشورهاي توسعه - 
 دالیل مختلف چندان رواج نیافته است؛

اي هالل احمر براي انجام فعالیتهاي نجات و امداد خوب ارزیابی  هاي حرفههر چند مهارت نیرو - 
هاي  شود، لیکن به دلیل محدودیت این نیروها و ضعف تجهیزات و امکانات، عملکرد آنها در زلزله می
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هاي  نیروهاي داوطلب نیز تعداد محدودي داشته و در زلزله. بخش نبوده است بزرگ چندان رضایت
 اند؛ ارآیی نداشتهگذشته چندان ک

هاي آموزشی مختلفی را در زمینه خودامدادي و دگرامدادي برگزار  علیرغم اینکه هالل احمر دوره - 
کرده و مانورهایی نیز در این رابطه داشته است، لیکن هنوز درصد اندکی از مردم آشنایی الزم را با این 

امات الزم توسط مردم در زمان بحران روشها دارند که این خود مانع از انجام به موقع و صحیح اقد
  شود؛ می

ضعف هماهنگی بین نهادهاي فعال در صحنه حادثه در زمینه جستجو، نجات و امداد، علیرغم وجود  - 
قوانین صریح و شفاف همچنان وجود دارد و این مساله کیفیت و نحوه ارائه این خدمات را در مواجهه 

 کند؛ با اثرات زلزله با مشکل مواجه می
ایران هنوز سیستم تریاژ براي انجام بررسیهاي پیش بیمارستانی رایج نشده است و لذا در زمان  در - 

 .شوند وقوع سوانح مراکز درمانی همچنان با خیل عظیم مراجعان اغلب سرپایی مواجه می
  
  راهبردهاي بهبود خدمات نجات و امداد - 4- 3- 3- 4

رسد که براي بهبود خدمات جستجو، نجات و  ه نظر میبا توجه به توضیحات ارائه شده در قسمتهاي قبل، ب
  :ریزي اقدامات مربوط به این موضوع مورد توجه قرار داد بایست سیاستهاي زیر را در برنامه امداد می

 سازي دستگاههاي فعال در حوزه نجات و امداد و تدوین مقررات الزم در این رابطه؛  هماهنگ •
 ر جستجو، نجات و امداد؛گسترش استفاده از فناوریهاي نوین د •
بینی امکانات الزم براي مشارکت  توسعه آگاهی عمومی از فرایند خودامدادي و دگرامدادي و پیش •

 مردم در انجام امور مربوطه با ارائه آموزشهاي الزم؛
 .آموزش نیروهاي امدادي و مراکز درمانی با تریاژ و گسترش استفاده از این اقدامات در زمان بحران •

  
  هاي الزم براي بهبود عملیات جستجو، نجات و امداد  برنامه - 5- 3- 3- 4

عملیات جستجو، نجات و امداد مهمترین بخش ) ساعت اول پس از رویداد 72(در زمان طالیی پس از زلزله 
تري انجام شوند تعداد بیشتري ریزي منظمهرچه این عملیات با دقت و برنامه. شودواکنش اضطراري محسوب می

بدین منظور الزم است تیمهاي . مین از زیر آوار نجات خواهند یافت و تلفات زلزله کاهش خواهد یافتاز مصدو
تخصصی الزم و کافی، قبل از وقوع زلزله ایجاد و تجهیز گردند تا بتوانند در زمان بحران با استفاده از امکانات 

با . و توانمند در حداقل زمان به انجام رساننداي مشخص و مدیریتی واحد بینی شده وظایف محوله را با برنامه پیش
پذیري باالي اغلب مناطق کشور در برابر زلزله و تعداد زیاد ساختمانهاي تخریب شده در سناریوهاي توجه به آسیب

مختلف زلزله در شهرها، وسعت این عملیات بسیار گسترده خواهد بود و الزم است با توجه به وضع موجود، نسبت 
به منظور بهبود . ریزي و ایجاد تمهیدات و ساختارهاي مورد نیاز پیش از وقوع زلزله احتمالی، اقدام نمود به برنامه
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توانند در توانمندسازي سازمانهاي مسئول نجات و امداد  هایی که می وضعیت موجود، در این بخش برخی برنامه
  .شوند مفید واقع شوند، مورد بررسی قرار داده می

  ن نمودن اقدامات الزم در هر بخشهاي حائز اهمیت در نجات و امداد و مدوهشناخت مولف - الف
. سرعت و دقت در عملیات جستجو و نجات تاثیر بسیاري در نجات جان مصدومین محبـوس در زیـر آوار دارد  

ه شده اسـت  احتمال زنده ماندن افراد در زیر آوار در زمانهاي مختلف بعد از رخداد زلزله نشان داد) 13- 4(در جدول 
  ):1387دفتري، (

  

  احتمال زنده ماندن افراد در زیر آوار در زمانها ي مختلف بعد از زلزله): 13- 4(جدول 
 ردیف زمان زیر آوار ماندن در صد زنده ماندن

 1 دقیقه30 3/99
 2 یک روز 81

 3 دو روز 7/53
 4 سه روز 7/36

 5 چهار روز 19
 6 پنج روز 4/7

  

سـاعت اول بعـد از رخـداد آن     24شود بیشترین شانس زنده مانده بازمانـدگان زلزلـه در    یهمانطور که دیده م
ساعت شـانس زنـده مانـدن افـراد در زیـر آوار بـه        72شود به طوري که بعد از  است و به تدریج این احتمال کم می

بندي اقدامات  ت و اولویتریزي در ارائه خدمات جستجو و نجا ترتیب اهمیت برنامه بدین. رسد درصد می 20کمتر از 
  . گردد سازي عملیات به وضوع آشکار می و هماهنگ

، (Access)دستیابی  ،(Locate)عملیات جستجو و نجات معموال چهار مرحله اصلی دارد که عبارتند از مکانیابی 
هینه سـازي انجـام   براي ب. گویند می LASTکه اصطالحا به آن  (Transport)و حمل و انتقال  (Stabilize)پایدارسازي 

اقدامات فوق الزم است پارامترهاي موثر در هر یک از این اجزا در یک برنامه مدون بررسی و براساس شرایط محلـی  
  ):16- 4نمودار ( در این راستا الزم است به موارد زیر توجه شود. مورد بازنگري قرار گیرد

د افراد زیرآوار، موقعیت مصـدومین و  شامل تعدا(دیده  آوري اطالعات از سطح منطقه آسیب نحوه جمع - 
هـا، شناسـایی انـواع     تعیین مناطقی که جستجوهاي اولیه در آنها باید انجام شـود، گسـتردگی خرابـی   

ها و زمان ساخت، تعیین محل انشـعابات، تخمـین اولیـه     خطرات در منطقه و محل بروز آن، نوع سازه
 ؛...)نیروهاي کمکی و منابع الزم و 

جستجوي سطحی منطقه، تریاژ، نجات افراد در دسـترس و تعیـین   : (ریع منطقه شاملنحوه ارزیابی س - 
ها و طرحهاي ضروري جهت تجهیز مناسب منطقه بـا   موقعیت دقیق افراد دیگر در زیرآوار، تهیه نقشه

ابزار و افرادکمکی الزم، یافتن هر نوع نشانی از پایداري بناء بـا اسـتفاده از اطالعـات گـردآوري شـده،      
 ؛...)مت گذاري معابر و اماکن، تعیین محل استقرار تجهیزات و کارکنان نجات، و عال
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شامل شناسایی محلهاي با احتمـال بیشـتر و فضـاهاي خـالی، پرسـش از شـاهدان       (نحوه نجات اولیه  - 
ها و کمکها یـا   هاي نجات در منطقه، تجدید نظر در برنامه حادثه و نجات یافتگان، تعیین وضعیت گروه

بینـی   زنی در منطقه عملیات براي مقابله با موارد پیش یها، تشکیل واحد اضطراري جهت گشتنیازمند
  ؛ )نشده

هاي عالمت  ها با تجهیزات سبک و کنترل محل شامل جابجایی نخاله(نحوه نجات ثانویه با وسایل فنی  - 
زدن بـه اجسـام    صدا کردن ، ضربه(گذاري شده، انتخاب محلهایی براي تخلیه آوار، جستجو در زیرآوار 

، نجات جان مصدومان زیر آوار بیرون آمده، شـمعک گـذاري در محلهـایی کـه     )فلزي و شنیدن پاسخ
تجهیــزات (خطرریــزش در آنهــا وجــود دارد، اســتفاده از ابزارهــاي تخصصــی مــدرن بــراي جســتجو 

رت بـر  ، کنترل اطالعات میزان پایداري و تخریب ساختمانهاي منطقـه، نظـا  )الکترونیکی موقعیت یاب
  ؛)نحوه عملیات گروه نجات توسط واحد کنترل

شامل اسـتفاده از ماشـین آالت سـنگین بـا در نظرگـرفتن پایـداري       (نحوه برداشت سیستماتیک آوار  - 
ساختمانها و شمعکها، عالمت گذاري کلیه مناطق آوار برداري شده، ارتباط موثر بـا نیـروي انتظـامی و    

 ؛...)ن عملیات پس از قطعیت یافتن خروج افراد زیرآوار و سایر عوامل مشارکت کننده، اعالم پایا
تجهیـزات و تکنولـوژي،   ( شناسایی عوامل موثر در افزایش ضریب موفقیت عملیات جسـتجو و نجـات    - 

گذاري مناطق با استفاده از عالئـم   کمیت و کیفیت گروههاي جستجو و سازماندهی مناسب آنها، نشانه
فعالیتهاي نیروهاي درگیر عملیـات، تقسـیم کـار و طبقـه بنـدي       سازي مجموعه المللی، هماهنگ بین

ژگی و مشخصات جمعیت در معرض خطـر،   تخصصی امور، تخصص امدادگران و داوطلبان، شناخت وی
  ...).زیرساختهاي مخابراتی، نظام هاي اطالعاتی و 

  برنامه ریزي براي ارائه خدمات نجات و امداد متناسب با سطح بحران - ب
هاي گسترده ناشی از زلزلـه، تـا حـد امکـان      ملیات جستجو، نجات و امداد آن است که در بحرانهدف کلی ع

این کار تنهـا بـا مشـارکت    . جان تعداد بیشتري از مصدومان و مجروحان و افراد مدفون در زیر آوار نجات داده شود
نشانی، اورژانس،  و انتظامی، آتش نظیر هالل احمر، بسیج، نیروهاي نظامی(حداکثري نیروهاي مرتبط با این موضوع 

البتـه چنـین مشـارکتی نیـاز بـه برنامـه       . میسر خواهد بـود ) و سایر سازمانهاي مندرج در طرح جامع امداد و نجات
هاي درون سازمانی و فراسازمانی، و اجراي تمرینات مشترك دارد کـه تـاکنون در ایـران چنـدان      اجرایی، هماهنگی

بایست وضعیت نیروهاي مـورد نیـاز در صـحنه     اي در گام اول می دوین چنین برنامهبراي ت. جدي گرفته نشده است
حادثه را در سطوح مختلف بحران شناسایی نمود که این کار نیازمند بازتعریف سطوح بحران برحسـب سـناریوهاي   

ا هر نوع سـاختار  پس از اینکار الزم است سامانه فرماندهی حادثه ی. اي تا محلی است مختلف زلزله در سطوح منطقه
هـاي   هـاي ذیـربط در طـرح    فرماندهی ویژه بحران براي آن سطح بحران تعریف شود و مسئولیت هر یک از سازمان

اي تمـرین   هاي اجرایی آنان در موارد بحران، مکتوب و مشخص گردد و در مانورهاي دوره واکنش اضطراري و برنامه
  :)17- 4نمودار ( ید مورد توجه قرار گیرند عبارتند ازسایر موضوعاتی که در تدوین این برنامه با. شود
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 گیري، فرماندهی و هماهنگی؛ توسعه سیستمی ساده براي تصمیم - 
 ساعت اولیه پس از رویداد زلزله؛ 72ریزي براي شناسایی اقدامات اولویت دار در طی  برنامه - 
 اي؛ تدوین برنامه عملیاتی براي هر سازمان در سطوح محلی تا منطقه - 
 بسیج منابع انسانی و تجهیزاتی در سطح کشور پس از رویداد زلزله؛نحوه  - 
نحوه ایجاد ساختارهاي محلی خودامدادي و دگرامدادي و تعبیه امکانات اولیه براي نجات و امداد در  - 

 سطح واحدهاي همسایگی؛
 تا حد ممکن؛) مردمی(نحوه به کارگیري منابع محلی  - 
 و جمعیت و نرم افزارهاي ارزیابی تلفات و خسارات؛ هاي اطالعاتی ساختمان استفاده از بانک - 
 برحسب سطح بحران؛... و  Mobile GIS ،PDA ،GPSاستفاده از فناوریهاي نوین نظیر  - 
 هاي جستجو و نجات برحسب نتایج ارزیابی خسارات و تلفات؛ نحوه اولویت بندي اعزام تیم - 
 ایجاد سیستم مدیریت مصدومین؛ - 
دیدگی و توزیع صدمات  یمارستانها و مراکز درمانی برحسب سطح آسیبتدوین طرح تریاژ و تعیین ب - 

 هاي تخصصی با حجم زیاد مصدومان و مجروحان سرپایی؛ به منظور جلوگیري از اشباع بیمارستان
گیري در مورد اولویت و محل پایگاههاي عملیات جستجو و نجات میدانی و تعیین  نحوه تصمیم - 

آالت سنگین،  ها که منابع انسانی، ماشین ها و پایگاه و تأثیر محل هاي الزم در زمینه اهمیت معیار
 گردند؛وسائط نقلیه و خدمات آمبوالنس در آنها متمرکز می

 .نحوه استفاد از تیمهاي اعزامی از خارج از کشور - 
  ریزي براي توسعه پایگاههاي تریاژ و ایستگاههاي خدمات پزشکی  برنامهو  ژتدوین طرح تریا - ج

نقش مهمی  (Advanced Medical Posts,AMP)و خدمات پزشکی اضطراري  (Triage)ستگاههاي تریاژ وجود ای
تر خدمات درمانی اولیه به مصدومین و انتقال آنها به بیمارستانها و یا مراکز درمانی دیگر در ارائه سریعتر و منظم

از شهرهاي کشور تعداد بسیار زیادي  اي شدید در هر یک توان انتظار داشت که در صورت وقوع زلزلهمی. دارد
مصدوم برجاي خواهند ماند که رسیدگی به آنها نیاز به مراکز تریاژ و تیمهاي درمانی متعددي دارد که بایستی براي 

تدوین طرح در این راستا بایستی قبل از وقوع چنین رویدادي نسبت به . تامین آن تمهیدات الزم اندیشیده شود
. اقدامات الزم صورت پذیرد ي ارائه کننده این خدماتکانهاي الزم براي قرارگیري ایستگاههابینی مپیشتریاژ و 

که در این راستا بایستی مورد توجه وضوعاتی برخی از مارائه شده است و ) 18- 4(اجزاي چنین طرحی در نمودار 
 : قرار گیرند عبارتند از

 اقبتهاي پزشکی پیش بیمارستانی؛برنامه تخصیص کادر پزشکی مورد نیاز براي تریاژ و مر - 
توزیع مناسب ایستگاهها برحسب سناریوي زلزله بطوریکه کل محدوده را با توجه به تراکم نحوه  - 

  د؛نپذیري ساختمانها پوشش دهجمعیت و آسیب
 آب و تلفن؛   برق،راههاي باز، دسترسی به شریانهاي حیاتی قابل استفاده در زمان بحران نظیر  - 
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 متر مربع؛  40کافی مقاوم در برابر زلزله و یا امکان نصب کانکسهایی با ابعاد حداقل  وجود فضاي بسته - 
 ؛ امکان توقف وسایط نقلیهو  دارا بودن فضاي باز کافی براي انتظار مصدومین و یا انجام درمان سرپایی - 
، کیت کیت سوختگی  مثل اکسیژن، ست احیاي تنفس، کیت کمکهاي اولیه،(موردنیاز تجهیزات اولیه  - 

 ؛)...فیکس نمودن موقت شکستگی و 
 بینی امکانات الزم براي واکسیناسیون؛پیش - 
  .بینی محل و امکانات الزم براي نگهداري موقتی اجسادپیش - 

  نشانی و خدمات ایمنی و تدوین معیارهاي مربوطه پایگاههاي آتش سازي در ظرفیت - د
دیدگی مراکز نگهداري مواد ر نشت گاز یا آسیبسوزي در زمان زلزله به سبب عوامل مختلفی نظیخطر آتش

نشانی توانمندي خود را جهت مقابله با این بدین منظور الزم است که ایستگاههاي آتش. زا بسیار زیاد استآتش
نشانی عالوه بر این نیروهاي آتش. آثار بعد از زلزله حفظ نموده و آمادگی الزم را براي چنین شرایطی کسب نمایند

توانند در مواقع اضطراري به سایر  شوند و می آموزش دیده براي انجام عملیات نجات و امداد محسوب میافرادي 
سازي و توانمند  به همین دلیل در برخی کشورها به جاي ایجاد پایگاههاي نجات،. نیروهاي امدادي یاري برسانند

بر ایجاد پتانسیل الزم براي واکنش اضطراري نشانی مورد توجه قرار گرفته است تا عالوه  توسعه ایستگاههاي آتش
بدین ترتیب نه تنها از امکانات . در زمان بحران، امکان استفاده از پرسنل براي شرایط غیر بحرانی نیز مهیا گردد

گردد، بلکه پرسنل نجات و امداد نیز بطور روزمره در معرض موجود در زمانهاي قبل از زلزله نیز استفاده می
نشانی  گردد در انتخاب ایستگاههاي آتشبه همین منظور معموال توصیه می. گیرند قعی قرار میمانورهاي وا

باشند لیکن الزم است براي تعیین  برخی از این معیارها به شرح زیر می. معیارهاي دست باال در نظر گرفته شود
اجزاي چنین ( شانی به عمل آیدن دقیق این پارامترها مطالعات تکمیلی در قالب پروژه توسعه ایستگاههاي آتش

  .)نشان داده شده است 19- 4طرحی در نمودار 
 نشانی بایستی متناسب با پراکندگی مراکز مهم و تاسیسات خطرناك باشد؛ توزیع ایستگاههاي آتش - 
پذیر توزیع  در مناطق پرتراکم از نظر جمعیتی و ساختمانی و مناطقی که ساختمانهاي آسیب - 

 نشانی مورد نیاز است؛ اد بیشتري ایستگاه آتشتري دارند، تعد گسترده
نشانی  براي ایستگاههاي آتش...) منابع آب، چاه و (الزم است تمهیدات الزم براي تامین آب اضطراري  - 

 بینی شود تا در صورت قطع آب در زمان زلزله مشکلی براي تهیه آب ایجاد نشود؛ پیش
عملیاتی آنها بایستی از حداقل عرض الزم  نشانی و حوزهمسیرهاي دسترسی به ایستگاههاي آتش - 

 نشانی و چرخش آنها برخوردار باشند؛  براي تردد خودروهاي آتش
نشانی تا دورترین نقطه در شرایط طبیعی در نواحی مهم شهري حداکثر فاصله مجاز ایستگاههاي آتش - 

کیلومتر  5ثر این فاصله براي مناطق مسکونی شهري حداک. باشدکیلومتر می 2دهی حدود سرویس
هاي مرتبط و یا وجود موانع فیزیکی  با افزایش خطر به واسطه احتمال وقوع زلزله و پدیده. باشدمی

 یابد؛این مقادیر کاهش می... وجود خیابانهاي پرشیب، و   نظیر عرض باریک معابر،
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یتی، ارتفاع نشانی در شرایط عادي معموالً با توجه به معیارهاي جمعتعیین محل ایستگاههاي آتش - 
دقیقه  5حداکثر (ساختمانها، عمر ساختمانها، مساحت و نوع کاربري و نیز پارامترهاي زمان دسترسی 

پذیري  خیز عالوه بر این عوامل بایستی به آسیب در مناطق لرزه. شودانجام می) سوزيتا محل آتش
خسارات ثانویه نظیر اي ساختمانها و شریانهاي حیاتی و شرایط دسترسی بعد از بحران و لرزه

 ناپایداریهاي ژئوتکنیکی نیز توجه شود؛
و دیگر نیروهاي ) غیر از نیروهاي کشیک(نشانی المقدور محل سکونت مجموعه نیروهاي آتشحتی - 

 دقیقه بتوانند خود را پیاده به محل ایستگاه برسانند؛ 10- 15نجات و امداد طوري باشد که در حداکثر 
پمپ ) نظیر صنایع نفت، صنایع شیمیایی، صنایع چوب، صنایع نظامی(عتی در مراکزي نظیر مراکز صن - 

زا و نیز هتلها، مدارس و دیگر  بنزینها، مراکز نگهداري سوخت و گاز، انبارهاي مواد خطرناك و آتش
الزم است تمهیدات خاصی نظیر ایجاد ) مثل سینما و تئاتر، فروشگاههاي طبقاتی، بازار(مراکز تجمع 
 نشانی اندیشیده شود؛  مستقل آتشایستگاههاي 

المقدور طوري طراحی شوند که در زمان زلزله دچار آسیب نشانی در سطح شهر حتیشیرهاي آتش - 
این شیرها در فاصله مناسب از تاسیسات در معرض خطر . دهی داشته باشندنشوند و قابلیت سرویس

 ی منجر به مسدود شدن راه نشود؛  نشانسوزي و در نقاطی نصب شوند که توقف خودروهاي آتشآتش
در جانمایی ایستگاههاي جدید بایستی به مسائلی نظیر ایمنی اهالی محل بخاطر تردد وسایط نقلیه  - 

 . سرو صدا، ترافیک و موارد مشابه توجه شود  نشانی،آتش
  کزتوسعه پایگاههاي نجات و امداد و تدوین معیارهاي الزم براي مکانیابی و تجهیز این مرا - ه

عملیات جستجو و نجات یکی از مهمترین ارکان واکنش اضطراري است که الزم است در زمانی کوتاه بعد از 
این عملیات . زلزله آغاز شده و با سرعتی مناسب دنبال شود تا بتوان افراد زنده بیشتري را از زیر آوار نجات داد

و بایستی در شرایط کاري سخت در میان شود خسته کننده و خطرناك محسوب می  معموال کاري زمان بر،
انجام ... ساختمانهاي تخریب شده، خاکریزهاي ریزش کرده، گل و الي، تونل، و   بلوکهاي سقوط کرده،  ها، واریزه
لذا الزم است امکانات الزم براي انجام این امور در مراکز مشخصی تعبیه گردند تا امکان استفاده از آنها . شود

احمر جمهوري متولی اصلی عملیات نجات و امداد در ایران، جمعیت هالل. وقوع بحران میسر باشد بالفاصله بعد از
نشانی یا نیروهاي نظامی و انتظامی نیز نقش مهمی در انجام یا باشد ولی مراکزي نظیر سازمان آتشاسالمی می

ل ایستگاههاي نجات مشابه با برخی معیارهاي الزم براي انتخاب مح. کنترل این عملیات بعهده خواهند داشت
عالوه بر این معیارها الزم . باشد که در بخش قبل مورد بررسی قرار گرفتنشانی میانتخاب محل ایستگاههاي آتش

  :  )20- 4نمودار ( است موارد زیر نیز در تعیین محل ایستگاهها نجات و امداد مورد توجه قرار گیرد
 یاب؛جستجوگر و وسایل زنده بینی مراکز نگهداري و تربیت سگهايپیش - 
دستگاه برش، باب کت، ژنراتور تولید  بینی مراکز نگهداري وسایل نجات نظیر جکهاي هیدرولیکی،پیش - 

 ؛...برق، برانکار، وسایل اولیه پزشکی، و 
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 :مکانیابی و تجهیز مراکز متناسب با نوع خطر - 
  یا سنگ ریزش؛لغزش هاي ناشی از زمینجستجو در واریزه: در مناطق کوهستانی •
 جستجو در زیر آوار یا درون تونلهاي موجود؛: در مناطق شهري •
 خطر نشت مواد شیمیایی و خطرناك؛: در مناطق صنعتی •
 .سوزيخطر انفجار یا آتش: رسانی یا مراکز نظامی در تاسیسات سوخت •

  
 ات الزم در هر بخشهاي حائز اهمیت در نجات و امداد و مدون نمودن اقدامشناخت مولفه): 16- 4(نمودار 

  اقدامات الزم در هر بخش مبتنی بر تجارب جهانیضوابط موجود و توسعه بهبود عملیات جستجو، نجات و امداد با بازنگري  اهداف
 امداد و نجات و بهداشت و درمانمشارکت کارگروههاي تخصصی با شرکتهاي مشاور موسسه آموزش عالی هالل ایران،  نهاد اجرایی
 میلیون تومان 240 بی هزینه تقری

معهذا مرور تجارب . گردد جستجو و نجات در جهان محسوب می شناخته شده معتبرهالل احمر ایران از نهادهاي  وضعیت موجود 
در عملیات جستجو و نجات هماهنگی الزم ها  علیرغم این تواناییکه  دهد مینشان ) بخصوص زلزله بم(هاي گذشته  زلزله
 . شود برداري می هرهد و از سیستمهاي نوین نیز کمتر بمرتبط با موضوع وجود ندار يدستگاههار این نهاد و سایبین 

 ماه 24 طول دوره 
با توجه به اهمیت ساعات اولیه بعد از رخداد زلزله در نجات جان انسانها، الزم است که تالشهاي زیادي در بهبود عملکرد  توجیه فنی

در این راستا . فراهم شود ساعاتبرداري حداکثري از این  ات به عمل آید تا امکان بهرهمرتبط با جستجو و نج يسازمانها
 .تواند کمک شایان توجهی را بنماید می جزءمطالعه المانهاي مختلف مرتبط با نجات و امداد و راهکارهاي ارتقاي هر 

  هاي گذشته زلزلهنقاط ضعف و قوت عملیات نجات و امداد در اطالعات مربوط به  -  ورودي پروژه
 روشهاي بهبود عملیات نجات و امدادتجارب جهانی و داخلی از  - 

  ضوابط و دستورالعملهاي ارتقاي عملیات نجات و امداد در اجزاي مختلف آن خروجی  پروژه
 دیده آسیبارزیابی سریع منطقه و آوري اطالعات  جمعبررسی روشها و ارائه راهکارهاي بهبود عملیات  -  اجزاء پروژه

  نجات اولیه سازي روشهاي  نهتوسعه و بهی - 
  نجات ثانویه با وسایل فنی توسعه و بهبود روشهاي  - 
  توسعه و بهبود روشهاي برداشت سیستماتیک آوار  - 
  شناسایی عوامل موثر در افزایش ضریب موفقیت عملیات جستجو و نجات  - 
 الذکر تدوین معیارها و دستورالعملهاي الزم براي موارد فوق - 

 ، هالل احمر جمهوري اسالمی ایرانسازمان مدیریت بحران کشور نظارت و ارزیابی
استفاده همه نهادها از ماحصل این مطالعات و ابالغ آن به دستگاههاي ذیربط از سوي سازمان استمرار پروژه منوط به  استمرار پروژه

 .باشد مدیریت بحران کشور می
  ومسماه  6  ماه دوم 6  اول ماه  6  نزما/ اجزا  جدول زمان بندي طرح

ارزیابی سریع و آوري اطالعات  جمعبررسی روشها و ارائه راهکارهاي بهبود عملیات 
  دیده منطقه آسیب

      

        نجات اولیهسازي روشهاي  نهیتوسعه و به
        نجات ثانویه با وسایل فنیتوسعه و بهبود روشهاي 

        ماتیک آوار توسعه و بهبود روشهاي برداشت سیست
        شناسایی عوامل موثر در افزایش ضریب موفقیت عملیات جستجو و نجات

        تدوین معیارها و دستورالعملهاي الزم براي موارد فوق الذکر
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 ریزي براي ارائه خدمات نجات و امداد متناسب با سطح بحران برنامه ):17- 4(نمودار 

نهادهاي ذیربط در نجات و امداد و اجراي  کیفیت ارائه خدماتزلزله با بهبود وقوع ز کاهش تلفات و مصدومیتهاي ناشی ا اهداف
  عملیات استاندارد

 شرکتهاي مشاور، موسسه آموزش عالی هالل ایران، مراکز تحقیقاتی با مشارکت اعضاي کارگروه امداد و نجات  نهاد اجرایی
 سازي ضوابط براي هر استان میلیون تومان براي بومی 60ی، براي تدوین ضوابط کل میلیون تومان 240 هزینه تقریبی 

دستگاههاي مختلفی در زمینه امداد و نجات در کشور فعال هستند که مهمترین آنها عبارتند از هالل احمر، در حال حاضر  وضعیت موجود 
با دهاي خاص خود را دارند که معموال  استاندارتجهیزات و هر یک از این نهادها . بسیج و نشانی اورژانس، نیروهاي نظامی، آتش

همچنین در  .در زمان وقوع زلزله یکسان نیستنیز در نتیجه کیفیت ارائه خدمات توسط آنها یکدیگر هماهنگ نیست و 
 .شود ها نیز اصوال استاندارد مشخصی در کشور وجود ندارد یا اجرا نمی بسیاري از زمینه

  ماه 24 طول دوره 
و ) اصلی و همکار(لفات و مصدومیتهاي ناشی از سوانح بزرگی نظیر زلزله تنها با مشارکت کلیه سازمانهاي ذیربط کاهش ت توجیه فنی

 . میسر است ،استفاده از استانداردهاي یکسان و اجرایی که براي سطوح مختلف بحران تهیه شده باشندتدوین و 
  در نجات و امداد و ضوابط اجرایی هر یک سازمانهاي متولی و یا همکاراطالعات مربوط  -  ورودي پروژه

 و توانمندیها ، فناوریها اطالعاتمدیریت در زمینه تجارب جهانی  - 
  سطح بحرانبرنامه جامع ارائه خدمات نجات و امداد متناسب با   خروجی  پروژه

   گیري، فرماندهی و هماهنگی متناسب با سطوح بحران تصمیم سیستمتعریف  -  اجزاء پروژه
  ساعت اولیه پس از رویداد زلزله 72دار هر سازمان در طی  ریزي براي شناسایی اقدامات اولویت نامهبر - 
  در سطح کشور پس از رویداد زلزله  نحوه بسیج منابع انسانی و تجهیزاتیبررسی  - 
  در عملیات  اراتهاي اطالعاتی ساختمان و جمعیت و نرم افزارهاي ارزیابی تلفات و خس استفاده از بانکبررسی نحوه  - 
  برحسب سطح بحران... و  Mobile GIS ،PDA ،GPS استفاده از فناوریهاي نوین نظیربررسی نحوه توسعه  - 
دیدگی و  تدوین طرح تریاژ و تعیین بیمارستانها و مراکز درمانی برحسب سطح آسیبسیستم مدیریت مصدومین و  ایجاد - 

  توزیع صدمات
  یت و محل پایگاههاي عملیات جستجو و نجات میدانیگیري در مورد اولو نحوه تصمیم - 
 خارج از کشورداخل و اعزامی از داوطلب از تیمهاي  هنحوه استفاد - 

 ، معاونت سالمت وزارت بهداشت، هالل احمر جمهوري اسالمی ایرانسازمان مدیریت بحران کشور نظارت و ارزیابی
 . باشد هاي آن می ه به نحو اجرایی و آشنا نمودن کلیه دست اندرکاران با مولفهطراحی برناماستمرار پروژه منوط به  استمرار پروژه

جدول زمان بندي 
  طرح

 ماه 6  زمان/ اجزا
  اول

ماه  6
  دوم

ماه  6
  ومس

 ماه  6
  چهارم

          گیري، فرماندهی و هماهنگی متناسب با سطوح بحران تصمیم سیستمتعریف 
          ساعت اولیه  72ویت دار هر سازمان در طی ریزي براي شناسایی اقدامات اول برنامه

          در سطح کشور پس از رویداد زلزله نحوه بسیج منابع انسانی و تجهیزاتیبررسی 
هاي اطالعاتی ساختمان و جمعیت و نرم افزارهاي  استفاده از بانکبررسی نحوه 

  در عملیات ارزیابی تلفات و خسارات
        

و  Mobile GIS ،PDA ،GPS از فناوریهاي نوین نظیر استفادهبررسی نحوه توسعه 
  برحسب سطح بحران... 

        

          تدوین طرح تریاژسیستم مدیریت مصدومین و  ایجاد
          گیري در مورد اولویت و محل پایگاههاي جستجو و نجات میدانی نحوه تصمیم
          خارج از کشورداخل و اعزامی از داوطلب از تیمهاي  هنحوه استفاد
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 اضطراري برنامه ریزي براي توسعه پایگاههاي تریاژ و ایستگاههاي خدمات پزشکیو  ژتدوین طرح تریا ):18- 4(نمودار 

  اي بزرگ به منظور ارائه خدمات درمانی مطلوبتر فراهم نمودن امکان تفکیک مصدومان بعد از رخداد زلزله -  اهداف
  عملیات درمان در این مراکز پس از رخداد زلزله در اختالل ایجاد رستانها و جلوگیري از ازدحام مصدومان سرپایی در بیما - 

امداد و نجات و با مشارکت کارگروههاي و دانشگاههاي علوم پزشکی ، موسسه آموزش عالی هالل ایران یحقیقاتتکز امر نهاد اجرایی
 بهداشت و درمان

 میلیون تومان براي بومی سازي در هر استان 60رالعملهاي کلی، براي تدوین طرح و دستو میلیون تومان 180 هزینه تقریبی 
جامعی در کشور براي انجام عملیات تریاژ بعد از رخداد سوانح بزرگ مقیاس وجود ندارد و از اینرو  در حال حاضر سیستم وضعیت موجود 

توانند  شوند و نمی رپایی اشباع میمراکز درمانی با مصدومان س) نظیر زلزله بم(معموال بعد از رخداد هر سانحه بزرگی 
همچنین عدم آگاهی کافی پرسنل شاغل در این بخش با . ارائه نمایندبصورت موثر خدمات مورد نیاز مصدومان جدي را 

 .عملیات پزشکی اضطراري باعث شده است که سالمت بسیاري از مصدومان زلزله به راحتی در معرض خطر قرار گیرد
 ماه 18 طول دوره 

باشد که در ایران  انجام تریاژ و مراقبتهاي پزشکی پیش بیمارستانی از اصول شناخته شده در مدیریت انبوه مصدومان می جیه فنیتو
بدین ترتیب تدوین و ابالغ طرحی براي انجام اقدامات . تاکنون بصورت جدي مورد توجه قرار نگرفته و یا اجرایی نشده است

 .گردد نظام مدیریت بحران کشور محسوب میالزم در این خصوص از اولویتهاي 
  از چگونگی تدوین و اجراي طرحهاي تریاژ و مراقبتهاي پیش بیمارستانیتجارب جهانی  -  ورودي پروژه

 پیش نیازهاي اجراي طرح مبتنی بر شرایط بومی  - 
  دیدگان زلزله تانی براي نجات جان آسیبدستورالعملهاي الزم براي انجام مراقبتهاي پیش بیمارسو  تدوین طرح تریاژ خروجی  پروژه

  تریاژ و خدمات پزشکی اضطراريریزي و اجراي  برنامهتجارب داخلی و خارجی در زمینه بررسی  -  اجزاء پروژه
   پایگاههاي تریاژ و ارائه خدمات پزشکی اضطراريبراي ایجاد و تجهیز شناخت تجهیزات و زیرساختهاي مورد نیاز  - 
و با در نظر گرفتن  مبتنی بر شرایط محلیساعت اولیه بعد ازرخداد زلزله  72ر پزشکی براي برنامه تخصیص کاد - 

  جایگزینهاي احتمالی
و همچنین پرسنل مراکز درمانی در زمینه تریاژ و مراقبتهاي تدوین الگوي آموزش نیروهاي شاغل در امداد و نجات  - 

  پیش بیمارستانی
 در بخش امداد و نجات براي ابالغ به سازمانهاي مرتبطمطالعات فوق ه تدوین دستورالعملهاي اجرایی بر پای - 

 هالل احمر جمهوري اسالمی ایرانوزارت بهداشت و درمان، ، سازمان مدیریت بحران کشور نظارت و ارزیابی
 . می گردندفراهم نمودن ضمانت اجرایی و آموزش نیروهاي دو رکن اصلی در تضمین استمرار پروژه محسوب  استمرار پروژه

 ماه  شش  زمان/ اجزا  جدول زمان بندي طرح
  اول

ماه  شش
  دوم

ماه  شش
  ومس

ریزي و اجراي تریاژ و خدمات  بررسی تجارب داخلی و خارجی در زمینه برنامه
  پزشکی اضطراري

      

شناخت تجهیزات و زیرساختهاي مورد نیاز براي ایجاد و تجهیز پایگاههاي تریاژ و 
  ی اضطراريارائه خدمات پزشک

      

ساعت اولیه بعد از رخداد زلزله مبتنی بر  72برنامه تخصیص کادر پزشکی براي 
  شرایط محلی و با در نظر گرفتن جایگزینهاي احتمالی

      

تدوین الگوي آموزش نیروهاي شاغل در امداد و نجات و همچنین پرسنل مراکز 
  درمانی در زمینه تریاژ و مراقبتهاي پیش بیمارستانی

      

تدوین دستورالعملهاي اجرایی بر پایه مطالعات فوق براي ابالغ به سازمانهاي 
  مرتبط در بخش امداد و نجات
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 نشانی و خدمات ایمنی و تدوین معیارهاي مربوطه پایگاههاي آتشسازي در  ظرفیت): 19- 4(نمودار 

  

در سوانح  کنش اضطراري، به ویژه در عملیات نجات و امدادنشانی در زمینه وا آتش هايافزایش ظرفیت و توانمندي سازمان -  اهداف
  طبیعی بزرگ مقیاس

  در زمان زلزله مهار مواد خطرناكموارد خاص نظیر نشانی در زمینه  آتش هايارتقاء کارآیی واکنش اضطراري سازمان - 
 شرکتهاي مشاور ذیصالحنشانی و خدمات ایمنی،  آتش هايسازمانشهرداریها،  نهاد اجرایی

 متناسب با وضعیت هر شهرستان: سازي محلی میلیون تومان، ظرفیت 240: واکنش اضطراريبرنامه طراحی  هزینه تقریبی 
در زمینه عملیات  هاهمچنین این سازمان. دنباش میشهري سوزي و ایمنی  نشانی مسئول کنترل آتش آتش هايسازمان وضعیت موجود 

با این . دننمای به عنوان همکار جمعیت هالل احمر عمل میگاهی ران نیز جستجو و نجات در واکنش اضطراري پس از بح
نشانی از نظر اختیارات، نیروي انسانی و تجهیزات رشد کافی نداشته  آتش هايوجود به دلیل نبود مبناي قانونی الزم، سازمان

ان یک نهاد متولی واکنش اضطراري در د تا بتواند به طور کامل به عنونمدت تا درازمدت دار و نیاز به پشتیبانی در کوتاه
 .دنهاي جستجو، نجات، امداد و مسائل مربوط به مواد خطرزا عمل نمای زمینه

 سال 5: هاي توسعه اجراي طرح، سال 2: مطالعه وضع موجود و تدوین طرح توسعه طول دوره 
توانند در صورت وقوع سوانح  ارآمدي هستند که مینشانی عمدتا نیروهاي ورزیده و ک نیروهاي مستقر در پایگاههاي آتش توجیه فنی

که نه  لذا توانمندسازي این سازمانها براي مقابله با سوانح طبیعی داراي محاسن زیادي است. عملکرد خوبی داشته باشند
 .تنها در زمان بحران زلزله، بلکه در زمان رخداد سایر سوانح نیز اثربخشی زیادي دارد

  هاي مختلف، امکانات، تجهیزات سبک و سنگین  ارشناسی در زمینهنیروي ک -  ورودي پروژه
 هاي آموزشی و کارآموزي مختلف دوره - 

با مشارکت کارآمد و توانمند  یبصورتبراي پاسخگویی به نیازهاي زمان بحران ناشی از زلزله یستم واکنش اضطراري بهبود س خروجی  پروژه
  نشانی  آتش هايسازمان

  در مقایسه با دیگر کشورها هاي موجود لعه و بررسی وضعیت و توانمنديمطا -  اجزاء پروژه
  زیرساختهاي الزمسازي و ایجاد  ظرفیتنشانی به منظور  و بازنگري سیستم موجود سازمانهاي آتشطراحی  - 
  قوع زلزلههاي عملیاتی براي واکنش اضطراري در زمان بحران ناشی از و و بهبود ظرفیتایستگاهها توسعه ریزي  برنامه - 
  تدوین ضوابط و دستورالعملهاي الزم و ابالغ آن به نهادهاي ذیربط - 
 آموزش و توسعه منابع انسانی - 

 سازمان دهداریها و شهرداریها، هالل احمر جمهوري اسالمی ایران سازمان مدیریت بحران کشور،  نظارت و ارزیابی
هاي  در برنامهنشانی  آتش هايسازمان مشارکتتدوین قانون مناسب و کارآمد براي  از م براي استمرار پروژه عبارتندعوامل مه استمرار پروژه

  هاي آموزشی  و انجام برنامهنشانی  تأمین منابع کافی براي سازمان آتش، نجات امداد سوانح
ماه شش   زمان/ اجزا  طرح  بندي جدول زمان

  اول
ماه شش 
  دوم

ماه  شش
  سوم

ماه  شش
  چهارم

در مقایسه با دیگر   هاي موجود وضعیت و توانمنديمطالعه و بررسی 
  کشورها

        

نشانی به منظور  و بازنگري سیستم موجود سازمانهاي آتشطراحی 
  زیرساختهاي الزمسازي و ایجاد  ظرفیت

        

هاي عملیاتی براي  و بهبود ظرفیتایستگاهها توسعه ریزي  برنامه
  زلزله واکنش اضطراري در زمان بحران ناشی از وقوع

        

          تدوین ضوابط و دستورالعملهاي الزم و ابالغ آن به نهادهاي ذیربط
          آموزش و توسعه منابع انسانی
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 توسعه پایگاههاي نجات و امداد و تدوین معیارهاي الزم براي مکانیابی و تجهیز این مراکز): 20- 4(نمودار 

  راري ارتقاي ظرفیتهاي محلی مدیریت واکنش اضط -  اهداف
  اي و محلی مبتنی بر شرایط بومی  توانمندسازي پایگاههاي امداد و نجات منطقه - 

 موسسه آموزش عالی هالل ایران، مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی، شرکتهاي مشاور ذیصالح  نهاد اجرایی
، بودجه الزم براي ب شرایط مختلف کشوربراي تدوین معیارهاي توسعه پایگاههاي امداد و نجات برحس میلیون تومان 180 هزینه تقریبی 

 پایگاهها این ساخت و تجهیز 
 معیارهاییها داراي  پایگاههاي نجات و امداد در نقاط مختلف کشور وجود دارند که از نظر ظرفیتها و تواناییدر حال حاضر  وضعیت موجود 

رسنلی معموال قادر به تامین نیازها در زمان این پایگاهها به سبب محدودیتهاي اعتباري و پالبته . نسبتا یکسان هستند
رخداد سوانح بزرگ مقیاس نیستند و در نتیجه کمبودهایی در ساعات و روزهاي اولیه بعد از وقوع چنین سوانحی مشاهده 

 .کند که عملیات واکنش اضطراري را با مشکل مواجه می شود می
 اندازي سال براي ساخت و راه 5و تجهیز، براي تدوین ضوابط و معیارهاي توسعه  ماه 18 طول دوره 
بایست پایگاههاي  معموال نیازهاي امداد و نجات در زمان رخداد سوانح در مناطق مختلف کشور متفاوت است در نتیجه می توجیه فنی

. شناختی هر منطقه توسعه داده شوند نجات و امداد متناسب با نیازهاي محلی و شرایط اقلیمی، جغرافیایی و زمین
همچنین الزم است که الگوي توسعه این پایگاهها به نحوي باشد که امکان دسترسی نیروهاي نجات و امداد به مناطق 

 .دیده از زلزله در ظرف مدت زمان معقولی فراهم شود آسیب
  موجودپایگاههاي نجات و امداد معیارهاي ساخت و تجهیز اطالعات فنی مربوط به  -  ورودي پروژه

 نیازهاي امداد و نجات در شرایط مختلف اقلیمی و جغرافیایینی و داخلی از تجارب جها - 
  ضوابط و دستورالعملهاي توسعه پایگاههاي امداد و نجات مطابق با شرایط بومی -  خروجی  پروژه

  برنامه بروزآوري امکانات و تجهیزات موجود در پایگاهها - 
  )مانورها(زمان بحران و در زمان عادي  برنامه استفاده از منابع موجود در پایگاهها در - 

  بررسی نیازهاي امداد و نجات متناسب با شرایط اقلیمی و جغرافیایی براساس تجارب جهانی و داخلی -  اجزاء پروژه
  بررسی طرحها و الگوهاي موجود توسعه پایگاههاي نجات و امداد - 
  نیازمندیهاي هریکبا توجه به شهري  پایگاههاي نجات و امداد شهري و بین تدوین معیارهاي توسعه - 
  سازي اقالم مورد نیاز در این پایگاهها براي مواقع بحران متناسب با شرایط بومی بررسی الگوهاي تجهیز و ذخیره - 
  ریزي براي توزیع و استفاده از منابع موجود در پایگاهها در سطوح مختلف بحران  برنامه - 
 براي موارد فوق و ابالغ آن به نهادهاي ذیربطالزم تدوین ضوابط و استانداردهاي  - 

، هالل ریزي و نظارت راهبردي رییس جمهور کارگروه تخصصی امداد و نجات، معاونت برنامه، سازمان مدیریت بحران کشور نظارت و ارزیابی
 احمر جمهوري اسالمی ایران

 .باشد شرایط محلی و نظارت بر اجرا می اق بتدوین معیارهاي اجرایی و منطباستمرار پروژه منوط به  استمرار پروژه
 ماه  شش  زمان/ اجزا  جدول زمان بندي طرح

  اول
ماه  شش
  دوم

ماه  شش
  ومس

        بررسی نیازهاي امداد و نجات متناسب با شرایط اقلیمی و جغرافیایی 
        بررسی طرحها و الگوهاي موجود توسعه پایگاههاي نجات و امداد

        عه پایگاههاي نجات و امداد شهري و بین شهريتدوین معیارهاي توس
        سازي اقالم مورد نیاز در این پایگاهها  بررسی الگوهاي تجهیز و ذخیره

ریزي براي توزیع و استفاده از منابع موجود در پایگاهها در سطوح مختلف  برنامه
  بحران 

      

        غ آن به نهادهاي ذیربطتدوین ضوابط و استانداردهاي الزم براي موارد فوق و ابال
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  خدمات درمانی و بهداشتی  - 4- 3- 4
براساس طرح جامع امداد و نجات کشور، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی متولی کارگروه تخصصی 

اعضاي این کارگروه عبارتند از نماینده ستاد حوادث و سوانح غیرمترقبه وزارت کشور، . باشد بهداشت و درمان می
هالل احمر جمهوري اسالمی ایران، نماینده کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسالمی، نماینده نماینده 

بهداري سپاه، نماینده بهداري ارتش، نماینده بهداشت و درمان نیروي مقاومت بسیج، نماینده سازمان نظام پزشکی، 
اعضاي . ده بهزیستی و نماینده صدا و سیما، نماین)دامپزشکی(نماینده وزارت نیرو، نماینده وزارت جهاد کشاورزي 

کارگروه تخصصی عملیاتی استان و شهرستان نیز همانند ترکیب فوق در سطح استان و شهرستان بوده و با 
مسئولیت رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در سطح استان و رییس شبکه بهداشت و درمان 

وظایف این کارگروه نیز عبارتند از انجام هرگونه اقدام و آمادگی، . هندددر سطح شهرستان تشکیل جلسه می
پیشگیري، کاهش آثار، مقابله و بازسازي در زمینه مسائل بهداشتی و درمانی کشور اعم از درمان پیش بیمارستانی، 

مواد خوراکی و ها و بهداشت  درمان بیمارستانی، بهداشت محیط، بهداشت خانواده، پیشگیري و مبارزه با بیماري
ها و تسهیالت بهداشتی درمانی، بهداشت روان و  آشامیدنی، ارزیابی و نظارت بر وضعیت تغذیه، تخلیه بیمارستان

هاي فعالیت مرتبط به منظور پیشگیري یا کاهش مرگ و میر، بیماریها و معلولیتهاي ناشی از سوانح  سایر حوزه
  .طبیعی، فناوري و مخاطرات اجتماعی و بیولوژیک

اند،  علیرغم اینکه در این قانون به صراحت مسئولیتها و وظایف سازمانهاي مرتبط با این مقوله مشخص شده
هاي گذشته نظیر بم و سیالخور بویژه در روزهاي اولیه بعد  لیکن ارزیابی عملکرد بخش بهداشت و سالمت در زلزله

در این بخش ضمن بررسی برخی . ب نبوده استدهد که خدمات ارائه شده در حد مطلو از رخداد زلزله نشان می
  .گردد هاي الزم براي بهبود وضعیت موجود در این زمینه ارائه می تجارب جهانی در این رابطه، راهبردها و برنامه

  
  مروري بر تجارب جهانی در زمینه بهبود وضعیت بهداشت و درمان در شرایط اضطراري  -1- 4- 3- 4

. گردد ه توسعه امکانات پزشکی اضطراري از جمله کشورهاي پیشرو محسوب میکشور ژاپن در زمین: ژاپن - الف
  :بندي نمود توان به شرح زیر دسته مهمترین تجارب موفق این کشور در این رابطه را می

در ژاپن بیمارستانهاي تخصصی اورژانس و سوانح در بسیاري : ایجاد بیمارستانها و مراکز درمانی ویژه سوانح - 1- الف
اي از این مراکز در شهر توکیو واقع  نمونه. رها براساس مصوبه وزارت بهداشت این کشور تاسیس شده استاز شه

این بیمارستان ). 51- 4شکل (شود  است که به نام بیمارستان ملی توکیو و مرکز درمانی سوانح نامیده می
گردد و بعنوان بخشی  ق ژاپن محسوب میترین بیمارستان در ژاپن براي مقابله با اثرات یک زلزله بزرگ در شر اصلی

کاوا در کنار سایر زیرساختهاي تاسیس شده در این قسمت براي از پایگاه پاسخ به سوانح بزرگ مقیاس در تاچی
  . مواجهه با اثرات یک زلزله بزرگ بنا شده است

ی به وضعیت گردند که رسیدگ از نظر ساختاري بیمارستانهاي سوانح، بیمارستانهاي سطح سه محسوب می
جراحات چندگانه، سوختگی و سایر مصدومیتهاي حاد و پیچیده را برعهده دارند که در هنگام رخداد سوانح به 
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ظیفه دیگر را نیز بعهده دارد که عبارتند از انجام تحقیقات وهمچنین این مراکز درمانی دو . شوند فراوانی ایجاد می
یمارستانها و مراکز درمانی عمومی و خصوصی که هر دو در زمان الزم در زمینه پزشکی سوانح و آموزش پرسنل ب

  .باشند وقوع زلزله براي مواجهه با آسیب دیدگان ضروري می
  

  
  مرکز درمانی سوانح توکیو): 51- 4(شکل 

  

  : توان به شرح زیر فهرست نمود ترتیب مهمترین وظایف بیمارستانهاي سوانح ژاپن را می بدین
 :ینیکیخدمات بیمارستانی و کل - 

هاي بزرگ مقیاس در بخشهاي مختلف  ارائه خدمات پزشکی اورژانس براي مواجهه با اثرات زلزله •
  کشور ژاپن؛

 ارائه خدمات درمانی سطح سوم در وضعیت اضطراري؛ •
 .انجام امور درمانی در مواردي که نیاز به درمانهاي سطح باال وجود داشته باشد •

  :تحقیقات - 
  ه مواجهه با وضعیت اضطراري بعد از رخداد سانحه؛ انجام مطالعات مربوط به نحو •
 بررسی نحوه ارائه پاسخ موثر به اثرات بحران در بخش درمان و بهداشت؛ •
 توسعه روشهاي جدید براي درمان و طب سوانح؛ •
 .انجام تحقیقات مرتبط با پیوند اعضا و بافتها •

  : آموزش - 
  کلینیکی طب سوانح و اورژانس؛ آموزش امور •
هاي تخصصی و نیمه تخصصی طب سوانح و مراقبتهاي اضطراري براي پرسنل درمانی  برگزاري دوره •

 بیمارستانهاي مختلف و دانشجویان؛
 توسعه مطالب الزم براي آموزش کمکهاي اولیه به مردم؛ •
 .آموزش کادر پرستاري بیمارستانها و مراکز درمانی مختلف براي انجام وظیفه در زمان وقوع سوانح •
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) بخصوص بیمارستانهاي سوانح(در اغلب مراکز درمانی ژاپن : گسترش خدمات در مواقع اضطراريقابلیت  - 2- الف
اي انجام شده که  گیرد، طراحی فضاها به گونه عالوه بر توانمندیهایی که در زمان عادي نیز مورد استفاده قرار می

بعنوان مثال در این بیمارستانها بسیاري . آورد برابر زمان عادي فراهم می 5تا  2امکان گسترش فضاي درمانی را از 
توان از فضاي آنها براي بستري نمودن بیمار  از فضاهاي اداري، راهروها، و سالنها طوري طراحی شده است که می

بینی شده است که نیازمندیهاي زمان  همچنین در این مراکز انبارهایی نیز پیش. در زمان بحران نیز استفاده نمود
اي از تجهیزات و  نمونه) 52- 4(شکل . شوند ایش ظرفیت پذیرش مصدوم، در آنها نگهداري میبحران براي افز

  .دهد فضاهاي قابل انبساط در بیمارستانهاي سوانح ژاپن را نشان می
  

    
  )ب(            )الف(

اي بستري مصدوم؛ استفاده از البی بعنوان فض): الف(قابلیت افزایش ظرفیت در بیمارستانهاي سوانح ژاپن؛ ): 52- 4(شکل 
  نمونه اي از تجهیزات انبار شده در بیمارستانها براي مواقع اضطراري): ب(

  

مراکز درمانی ژاپن بصورت مستمر مانورهایی را براي ارتقاي آمادگی جهت مواجهه : انجام مانورهاي آمادگی - 3- الف
مانورها نحوه پذیرش و اعزام مصدومان،  در این. نمایند با اثرات زلزله احتمالی در مناطق مختلف ژاپن برگزار می

اقدامات الزم براي رسیدگی به اوضاع جسمی و روحی آنها، و نیز نحوه انجام مراقبتهاي ویژه از انواع مختلف 
بدین ترتیب همواره در این کشور آمادگی الزم براي مواجهه با مصدومان احتمالی سوانح . شود مصدومان تمرین می
  .دهد اي از این مانورها را نشان می نمونه) 53- 4(شکل . د دارددر مراکز درمانی وجو

  

    
  هایی از مانورهاي خدمات پزشکی اضطراري در ژاپن نمونه): 53- 4(شکل 
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مسائل مرتبط با پزشکی اضطراري در کشور هندوستان مسائل نسبتا جدیدي محسوب : هندوستان - ب
هاي ویرانگر دهه اخیر و نیز با توجه افزایش آمار تلفات سوانح  در سالهاي اخیر و بخصوص بعد از زلزله. گردند می

و عملیات تروریستی، ) نظیر حادثه انفجار بوپال هند(رانندگی و همچنین اتفاقات ناشی از سوانح صنعتی در هند 
اهمیت توسعه این شاخه از مدیریت بحران را در دستور کار قرار داده است،  (MCI)شوراي پزشکی هندوستان 

مهمترین بخشهاي  .(Das et al, 2008)گردد لیکن همچنان در این رابطه کشور هند کشوري ضعیف محسوب می
  :بندي نمود توان به شرح زیر دسته مرتبط با پزشکی اضطراري در هندوستان را می

. باشد توانمند می (EMS)سیستم پزشکی اضطراري  کشور هند فاقد: بیمارستانی بخش مراقبتهاي پیش - 
نشانی،  ات مرتبط با اورژانس در این کشور توسط سازمانهاي مختلف نظیر شهرداریها، پلیس، آتشخدم

این در  .(Ramanujam and Aschkenasy, 2007). شود بیمارستانها و شرکتهاي خصوصی انجام می
 همچنین سرویس آمبوالنس هوایی نیز در این. حالیست که این سازمانها با یکدیگر هماهنگی ندارند

در روستاها نیز اساسا سرویسهاي اضطراري پزشکی وجود ندارد و . کشور چندان شکل نگرفته است
همچنین . شوند دیدگان با وسایل نقلیه معمولی و یا حتی با تراکتور به مراکز درمانی منتقل می آسیب

ماره خود را در این کشور یک شماره تلفن ثابت براي اورژانس وجود ندارد و هر منطقه و هر سازمان ش
از طرفی خدمات آمبوالنس ). 108و در آندراپرادش شماره  1099و  102مثال در دهلی شماره (دارد 

لذا حدود . در این کشور نیز استاندارد نیست و پرسنل آنها آشنایی کافی با پزشکی اضطراري ندارند
در زمان % 80بیش از دهند و  درصد از مصدومان سوانح در آمبوالنسها جان خود را از دست می 30

ترتیب مصدومان در هند معموال به اولین مرکز درمانی بدون  بدین. رسند مناسب به این مراکز نمی
همچنین در هند دستورالعمل یا . شوند توجه به ظرفیت و توانمندي آن مرکز براي پذیرش منتقل می

 .بیمارستانی وجود ندارد یشاي براي تریاژ، اعزام مصدمان و مراقبتهاي پ راهنماي ملی یا منطقه
این بیمارستانها بیشترین نقش را در پذیرش و درمان مصدومان سوانح : بیمارستانهاي بخش دولتی - 

هر چند بیمارستانهاي . البته کیفیت خدمات آنها در هند نسبتا پایین است. طبیعی و بشرساخت دارند
، اما بطور کلی بیمارستانهاي ایالتی کنند دانشگاهی تا حدي خدمات اضطراري قابل قبولی ارائه می

دیده آشنا با طب اورژانس، زیرساختهاي مناسب و اقالم مصرفی کافی براي  معموال فاقد پرسنل آموزش
همچنین تریاژ در این بیمارستانها معموال چندان جدي گرفته . باشند مواجهه با اثرات سوانح بزرگ می

نظیر جراح ارتوپدي، جراح متخصص ترمیم ( پزشکان متخصص در زمینه طب سوانح. شود نمی
همچنین مسئولیتها در زمان . نیز در اغلب این مراکز درمانی وجود ندارند...) جراحت و پیوند اعضا و 

الزم . شود بحران کامال شفاف و شناخته شده نیست و لذا اقدامات کلینیکی معموال با تاخیر انجام می
دولتی فاقد برنامه ویژه بحران هستند که این مساله منجر به به ذکر است که بیشتر بیمارستانهاي 

 .افزایش تلفات در سوانح طبیعی گذشته شده است
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این بیمارستانها عمدتا در شهرهاي بزرگ قرار دارند و اغلب مجهز به : بیمارستانهاي بخش خصوصی - 
یمارستانها نیز اغلب البته در این ب. باشند تجهیزات الزم براي تشخیص وضعیت و درمان مصدومان می

در . پزشکان و کادر درمانی با طب اورژانس و اقدامات الزم براي شرایط اضطراري آشنایی کافی ندارند
بجز هزینه پایدارسازي اولیه (این بیمارستانها حتی براي شرایط اضطراري هزینه عملیات پزشکی 

یدگی به این افراد را در پس بایست توسط مصدوم پرداخت شود که عمال کار رس می) وضعیت مصدوم
 . نماید سوانح بزرگ مشکل می

. در مناطق روستایی ارائه خدمات پزشکی عمدتا بعهده مراکز بهداشت است: مراکز درمانی در روستاها - 
در این مراکز پرسنل بصورت تجربی برخی از اقدامات الزم براي رسیدگی به اوضاع مصدومان سوانح را 

همچنین . هاي طب اورژانس را گذرانده است پزشک شاغل در این مراکز دورهاند هرچند کمتر  آموخته
این مراکز با مشکالت متعددي در مواجهه با سوانح روبرو هستند که مهمترین آنها عبارتند از نبود 
امکانات و پرسنل الزم، نبود امکان ارتباطات اضطراري و مشکل دسترسی به امکانات و مراکز درمانی 

ا در مقایسه با همکاران شهري، پرسنل شاغل در مراکز بهداشت روستایی عملکرد بهتري معهذ. دیگر
  . اند در مواجهه با سوانح داشته

کنند  شوند و هر یک به شیوه خود تالش می در هنگام وقوع یک سانحه بزرگ بسیاري از مراکز باال فعال می
به اینکه این نهادها فاقد مدیریت یکپارچه هستند لذا با  البته با توجه. دیدگان برسانند خدمات امدادي را به آسیب

ترتیب توزیع کمکها و نحوه ارائه خدمات معموال منظم نیست و این مساله رسیدگی  بدین. یکدیگر هماهنگی ندارند
  . به اوضاع مصدومان را با مشکل مواجه می کند

تان براي بهبود وضعیت خدمات با توجه به مسائل فوق اقدامات مختلفی توسط شوراي پزشکی هندوس
یکی از این اقدامات ارتقاي آمادگی در بیمارستانها و آموزش کادر درمانی . پزشکی اضطراري صورت گرفته است
منظور توسعه یافته، مقرر شده است که در هر  اي که بدین در برنامه. باشد براي مواجهه با سوانح طبیعی می
دوین شود تا آن مرکز بتواند در سوانحی که در آنها میزان مصدومین و تلفات بیمارستان برنامه آمادگی اضطراري ت
در این راستا همچنین مقرر شده است مسئولین، پرسنل و پزشکان مراکز . باالست، به نحو مناسبی عمل کند

مات مسئول هاي زیر مورد توجه مقا منظور برنامه بدین. درمانی براي مواجهه با مواقع اضطراري آموزش داده شوند
  :قرار داده شده است

کنندگان به مراکز درمانی  آموزش پزشکان و پرسنل بیمارستانها براي مواجهه با خیل عظیم مراجعه - 
 بعد از رخداد سوانح بزرگ؛

آموزشهاي ضمن خدمت مدیران مراکز خدمات بهداشتی و پرسنل و کادر پزشکی در خصوص ایجاد  - 
 سازي در این رابطه؛ راري بمنظور ظرفیتآمادگی در بیمارستان براي مواقع اضط

 آموزش اقدامات اضطراري براي انواع مختلف مصدومیتهاي ناشی از سوانح؛ - 
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درمانی در شرایط اضطرار، در برنامه آموزشی  - گسترش درسهاي مرتبط با مدیریت خدمات بهداشتی  - 
وم بهداشتی راجیوگاندي دانشگاه عل(هاي کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا گروه علوم پزشکی  دوره

 ؛)بعنوان اولین مرکز ملی در این رابطه انتخاب گردیده است در کارناتاکا
 .برگزاري مانورهاي آمادگی براي مواجهه با اثرات سوانح در سطوح مختلف درمانی و بهداشتی - 

خت به بعالوه این شورا مراحل واکنش اضطراري در بخش پزشکی اضطراري را در سوانح طبیعی و بشر سا
  :بندي نموده است شرح زیر دسته

انجام اقدامات الزم براي احیاي مصدوم و ارائه کمکهاي اولیه توسط  :(Pre-response)اقدامات اولیه  •
 مردم محل قبل از رسیدن نیروهاي مسئول انجام پاسخ اضطراري؛

درمانی و آمبوالنسها  انجام اقدامات الزم توسط سازمانها و مراکز: (Pre-hoppital)قبل از بیمارستان  •
 قبل از اعزام یا بستري نمودن مصدوم در بیمارستان؛

 2انجام اقدامات الزم توسط بخش اورژانس بیمارستان و همچنین انجام مراقبتهاي سطح : بیمارستان •
 براي مصدومان بستري؛

مراقبتهاي انجام مراقبتهاي ویژه به شکلی که در اغلب بیمارستانها وجود دارد و : مراقبتهاي جدي •
 سطح سه براي درمان مصدومان جدي در کلینیکهاي ویژه؛

  .ارائه خدمات الزم براي بازگرداندن مصدوم یک سانحه به جامعه از نظر جسمی و روحی: بازتوانی •
بندي این شورا، اقدامات مرتبط با پزشکی اضطراري مشتمل بر مواردي نظیر تامین  همچنین براساس دسته

ریزي حمل و نقل و انتقال مصدوم، تامین اقالم و  بینی ارتباطات اضطراري، برنامه پیش نیروي مجرب، آموزش،
تسهیالت، تامین واحدهاي مراقبت ویژه، تامین دسترسی به خدمات امدادي، ارتقاي هماهنگی، آموزش همگانی و 

  .گردد هاي متقابل می اي و بهبود همکاري تخصصی، ارزیابی وضعیت بصورت دوره
  

کشور آمریکا در زمینه توسعه خدمات پزشکی و بهداشتی سوانح در جهان یکی از کشورهاي پیشرو : اآمریک - ج
گردد و مطالعات و تحقیقات مختلفی در این کشور براي بهبود ارائه خدمات واکنش اضطراري به  محسوب می

اي  انجام شده توسعه برنامه یکی از اقداماتی که در این رابطه در این کشور. مصدومان تاکنون صورت پذیرفته است
 (PAHO)توسط سازمان بهداشت آمریکا  (Mass Casualty Management, MCM)براي مدیریت متمرکز مصدومان 

در این .   (WHO, 1989)که برگرفته از استاندارد سازمان بهداشت جهانی است (PAHO, 2001-1994)باشد  می
هاي مختلف  رستان، به شکل زیر تحت پوشش درمانی و مراقبتسیستم، مصدومان در فاصله صحنه حادثه تا بیما

  ):54- 4 شکل(گیرند  قرار می
در سطح واحدهاي ) جستجو و نجات(ارائه کمکهاي اولیه در هنگام بیرون آوردن مصدومان از زیر آوار  - 

 همسایگی توسط نیروهاي محلی و مردم؛
در سطح  (Collecting Point)آوري  اکز جمعانجام تریاژ و کمکهاي اولیه هنگام انتقال مصدومان به مر - 

 واحدهاي همسایگی توسط نیروهاي داوطلب و محلی؛
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هاي ارائه کننده خدمات پزشکی پیشرفته  انجام تریاژ، درمان اولیه و پایدارسازي مصدومان در پایگاه - 
(Advanced Medical Posts, AMP) ها شوند و کادر پزشکی مجرب در آن که در سطح محله برپا می

 مستقر است؛
به بیمارستانهاي سطح دو مستقر در مناطق ) پایدارسازي(انتقال مصدومان بعد از تریاژ و درمان اولیه  - 

شهري یا بیمارستانهاي صحرایی برپا شده در سطح هر منطقه شهري براي درمان و مدیریت وضعیت 
 مصدومان؛ 

 هر براي درمانهاي تخصصی؛انتقال مصدومان جدي به بیمارستانهاي سوانح یا سطح سه در ش - 
 .انتقال مصدومان به بیمارستانهاي شهرهاي دیگر با هواپیما براي درمان نهایی - 

  

  
  ساختار امداد پزشکی در سوانح مطابق با سیستم مدیریت متمرکز مصدومان در آمریکا):  54- 4(شکل 

  : باشد مهمترین بخشهاي سیستم مدیریت متمرکز مصدومان به شرح زیر می
پس از رویداد بحران، نیروهاي مردمی عملیات جستجو و نجات را انجام داده و : آوري جمع مراکز - 

در . مصدومان را به محلی در سطح واحدهاي همسایگی براي ارائه کمکهاي اولیه انتقال خواهند داد
 صورت نیاز به مداواي بیشتر، مصدوم به پایگاه پزشکی پیشرفته منتقل خواهد شد؛

ها توسط مراکز مسئول مدیریت بحران در بخش  این پست :(AMP)کی پیشرفته هاي پزش پایگاه - 
دیدگی یا تراکم جمعیت برپا  پزشکی اضطراري در نقاط مختلف محالت برحسب درجه آسیب

. توانند در ارزیابی مصدومان قبل از انتقال به بیمارستان نقش مهمی داشته باشند شوند و می می
نشان داده شده ) 14- 4(مانهاي مختلف بعد از رخداد زلزله در جدول مهمترین نقش این مراکز در ز

 . است
مستلزم آن است که حداقل  (MCM)اجرایی شدن سیستم مدیریت متمرکز مصدومین : بیمارستان - 

یک بیمارستان با قابلیت عملکرد در سطوح مختلف بحران وجود داشته و نیز یک یا چند پایگاه 
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عالوه بر آن، یک بیمارستان دیگر نیز باید از پیش تعیین . مستقر باشدپزشکی پیشرفته در هر منطقه 
هاي  بیمارستان. شود، تا در صورت از کار افتادن بیمارستان اصلی، دیگري آغاز به فعالیت نماید

این بیمارستانها . هاي موجود را به طور موقت افزایش دهند توانند ظرفیت بیمارستان صحرایی نیز می
دیده و جبران بخشی از  اران جدید، تخلیه بیماران بستري در مراکز درمانی آسیببا پذیرش بیم

ها، نقش مهمی در تعادل بخشی رسیدگی به وضعیت مصدومان ایفا  کمبودهاي سایر بیمارستان
  .  خواهند نمود

  

  هاي پزشکی پیشرفته طی چند روز اول پس از بحران ها یا پست نقش واحد ): 14- 4( جدول
  اري بحران، پنج تا هفت روز پس از وقوع حادثهدوره اضطر

  سوزي دیده از ریزش آوار یا آتش شهروندان آسیب: هدف
 ها، مراکز درمانی و اماکن تخلیه درب ورودي بیمارستان: مکان

 : هاي عمده نقش 
w هاي تجمع افراد هاي اولیه در محل تأمین کمک  
w ها بعد از تثبیت وضعیت پزشکی د به بیمارستانانجام تریاژ، اقدامات اولیه و انتقال موارد حا  

  از روز ششم تا چند هفته بعد از حادثه: بحران  دوره پس از 
  ها و بیمارانی که در منطقه آسیب دیده نیاز به خدمات پزشکی دارند شهروندان مستقر در اردوگاه: هدف
 دیدهها و سطح منطقه آسیب اردوگاه: مکان
 :هاي عمده نقش
w  موارد حاد به بیمارستانانتقال  
w رسیدگی به اوضاع مجروحین و بیماران داخلی  
w تهیه داروهاي مورد نیاز بیماران و مصدومین و رسیدگی به مشکالت روحی  

  

مسئوالن و : شوند نیروهاي فعال در ارائه خدمات اورژانس اولیه به دو بخش تقسیم می MCMدر سیستم 
نقش هر گروه  )15- 4(در جدول . ؛ و کارکنان بخش بهداشت و درمان محلیهاي محلی مقامات، کارکنان، و گروه

  . در دوره بحران، به طور خالصه ارائه شده است
  

  نقش مسئوالن محلی و کارکنان بهداشت و درمان در نجات و امدادرسانی:  )15- 4(جدول 
  نقش در زمان بحران  نیروها

خود را  هایی که مسئوالن، افراد یا گروه(مسئوالن محلی 
هاي  دانند در سطح مردمی و محلی فعالیت متعهد می

و   نقل و تأمین پناهگاه و جستجو و نجات، ارتباطات، حمل
  )غذا را انجام دهند

  تشکیل کمیته هماهنگی شرایط اضطراري. 1
  آوري و توزیع اطالعات گرد. 2
  هماهنگی عملیات اطفاي حریق و انجام عملیات جستجو و نجات. 3
  ل مصدومانانتقا. 5
  ها بیمارستان کمک به پذیرش مصدومان در مراکز درمانی و. 6

  ها سازماندهی مراکز بهداشت یا بیمارستان. 1  کادر خدمات پزشکی محلی
  تریاژ. 2
  درمان اولیه در صحنه حادثه. 3
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نجام رسیده یکی دیگر از اقداماتی که در کشور آمریکا براي بهبود وضعیت ارائه خدمات درمانی اضطراري به ا
و کمیته  (ACGME)در این کشور شوراي آموزش پزشکی . باشد است توسعه آموزش خدمات پزشکی اورژانس می

طب اورژانس نیز .  (ACGME, 2006)گردند متولی آموزش پزشکی اضطراري محسوب می (PRC)بررسی رزیدنسی 
ی در طب اورژانس سه سال است و طول دوره رزیدنس. بعنوان یک رشته تخصصی در این کشور طراحی شده است

در این دوره داوطلب با انواع . طوري طراحی شده که پزشک براي انجام امور روزمره در شرایط بحران آموزش ببیند
هاي مختلف نظیر احیا، مدیریت مجاري  شود و اقدامات تخصصی در زمینه اثرات سوانح روي سالمت انسان آشنا می

ریزي براي اقدامات طب اورژانس از اولین نقطه  بیمارستانی، و برنامه تنفسی، مدیریت سیستمهاي پیش
اوقات دانشجو % 50اي تنظیم شده که حداقل  آموزشها به گونه. گیرد دیدگی تا مراحل پایانی درمان را فرا می آسیب

هایی  چنین دورهرسد توسعه  به نظر می. به کار در اورژانس بیمارستانها تحت نظارت اساتید مربوطه اختصاص دارد
تواند در تربیت کادر درمانی مورد نیاز براي شرایط اضطراري ناشی از سوانح طبیعی و بشرساخت بسیار حائز  می

هاي آموزش کادر  الزم به ذکر است که در کنار این آموزشهاي تخصصی، در کشور آمریکا برنامه. اهمیت باشد
با شرایط اضطراري و همچنین برگزاري مانورهاي آموزشی براي  درمانی بیمارستانها و مراکز درمانی براي مواجهه

  .هاي بخش پزشکی اضطراري در دستور کار قرار دارد این پرسنل نیز بعنوان دیگر برنامه
  
معموال در شرایط اضطراري ناشی از وقوع سوانح : استاندارد اسفر در زمینه مسائل بهداشتی در سوانح - د

ترتیب  بدین. گردد دیدگان می ریها باعث ایجاد مشکالت و صدمات زیادي به آسیبمسائل بهداشتی و گسترش بیما
دیده و نیز انجام اقدامات الزم براي تامین حداقل نیازمندیهاي بخش  بررسی وضعیت بهداشتی مناطق آسیب

ین یکی از مهمتر. گردد دیده محسوب می بهداشت، از ضروریات انجام اقدامات بشردوستانه در مناطق آسیب
باشد که  می (SPHERE, 2004)استانداردهاي موجود در زمینه مسائل بهداشتی در سوانح طبیعی استاندارد اسفر 

در این استاندارد نیازمندیهاي پایه براي تامین سالمت بازماندگان و شان افراد . توسط آکسفام منتشر شده است
در این استاندارد بخشهاي مختلف رسیدگی به . دیده از سوانح در حوزه مسائل بهداشتی ارائه شده است آسیب

  :بندي شده است دیده به قسمتهاي زیر تقسیم اوضاع بهداشتی مناطق آسیب
  

دیده از سانحه در این  مهمترین استانداردهاي ارزیابی مناطق آسیب: هاي تحلیل وضع موجودداستاندار - 1- د
  :باشند استاندارد به شرح زیر می

بایست اثرات سانحه را در بخش بهداشت آشکار سازد و  ی اولیه در حد امکان میارزیاب: ارزیابی اولیه - 
ریزي  دیده از سانحه مشخص نماید تا اولویتهاي برنامه نیازمندیهاي بخش بهداشت را در مناطق آسیب

چنین ارزیابی با مشارکت حداقل یک متخصص اپیدمیولوژي با تیمهاي . بهداشتی مشخص شود
و در تعامل با مسئوالن ) بخشهاي آب و فاضالب، تغذیه، سرپناه و بهداشت در(کارشناسی دیگر 

دیده انجام  و آژانسهاي بشردوستانه مستقر در منطقه آسیب) زن و مرد(دیده  بهداشتی، افراد مصیبت
 شود؛ می
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این . آوري شوند اطالعات مرتبط با مسائل بهداشتی الزم است بصورت منظم جمع: ها آوري داده جمع - 
عات شامل جمعیت، بیماریها، مصدومیتها، شرایط محیطی، و خدمات بهداشتی در یک فرمت اطال

 باشد که نمایانگر مسائل اصلی در بهداشت منطقه است؛ استاندارد می
دیده از سانحه الزم  هاي مرتبط با سیستم بهداشت و تغییرات جمعیت آسیب داده: بررسی اطالعات - 

ود تا تصمیم گیرندگان بتواند پاسخ مناسب و مقتضی را در است بصورت منظم بررسی و تحلیل ش
 بخشهاي مختلف ارائه کنند؛

آوري شده الزم است به منظور ارزیابی اثربخشی اقدامات انجام شده در  اطالعات جمع: پایش و ارزیابی - 
دیدگان بصورت پیوسته پایش شوند و مورد  جهت کاهش و کنترل بیماریها و تامین بهداشت آسیب

 یل قرار گیرند؛تحل
هاي  دیده از سانحه الزم است فرصت مشارکت در طراحی و اجراي برنامه جمعیت آسیب: مشارکت - 

  .رسانی در این بخش را داشته باشند تا موفقیت اقدامات تضمین گردد کمک
  

که باشد  اضطراري میزا در شرایط  سرخک یکی از شایعترین ویروسهاي بیماري: (Measles)کنترل سرخک  - 2- د
تواند عاملی  کند که می آلی براي تکثیر و انتقال پیدا می به واسطه اتفاقات ناشی از جابجایی جمعیت فرصت ایده

در نتیجه واکسیناسیون سرخک الزم است بعنوان . دیده از سانحه باشد براي افزایش مرگ و میر در مناطق آسیب
بدین منظورالزم است کلیه . اولین فرصت انجام شود اولویت اول در زمان رخداد سوانح در نظر گرفته شود و در

مهمترین . دیده از سانحه منتقل شوند تجهیزات و پرسنل مورد نیاز براي این منظور در اسرع وقت به مناطق آسیب
  :باشند استانداردهاي کنترل سرخک به شرح زیر می

ساله یک دوز  12ماهه تا  6دیده از سانحه الزم است کلیه کودکان  در مناطق آسیب: واکسیناسیون - 
 را در اولین فرصت دریافت نمایند؛ Aواکسن سرخک و مقدار الزم ویتامین 

بایست بصورت  دیده می مناطق آسیب افراد جدیدالورود به: واکسیناسیون افراد جدیدالورود - 
 سیستماتیک واکسینه شوند؛

ع سرخک در جمعیت الزم است واکنش سیستماتیکی براي هر مورد شیو: کنترل شیوع بیماري - 
 دیده از سانحه و جمعیت میزبان به مرحله اجرا گذارده شود؛ آسیب

گردند الزم است تحت مراقبت ویژه قرار گیرند  کلیه کودکانی که مبتال به سرخک می: مدیریت موارد - 
 .تا از مرگ و میر آنها اجتناب شود

  

یده از سوانح شیوع بیماریهاي واگیر نظیر د دلیل اولیه مرگ و میر در مناطق آسیب: بیماریهاي مسري - 3- د
نیز در ... سایر امراض مسري نظیر هپاتیت، تیفوئید، تیفوس، و . باشد سرخک، امراض تنفسی شدید، و ماالریا می

مسئوالن بهداشت محلی معموال در خط مقدم تالشها براي کنترل این امراض قرار . برخی موارد خطر شیوع دارند
دیده از سانحه نیز نقش اصلی را در  جمعیت آسیب. ه پشتیبانی از سوي مقامات بهداشتی دارنددارند و لذا نیاز ب
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همچنین به منظور پیشگیري از این امراض . پیشگیري از شیوع این بیماریها با رعایت مسائل بهداشتی بعهده دارد
تراکم . رد توجه ویژه قرار گیرندالزم است سالمت سایر بخشهاي مرتبط با بهداشت نظیر آب، غذا و سرپناه نیز مو

توانند منجر به  جمعیت، آب آلوده، ضعف در دفع فاضالب، و کیفیت نامناسب سرپناهها مسائلی است که می
مهمترین نکات مورد نظر در این بخش به . گسترش سریع امراض مسري گردند و در نتیجه باعث مرگ و میر شوند

  :باشند شرح زیر می
 پیوسته پایش شود؛ طوردیده از سوانح ب یت شیوع امراض واگیر در مناطق آسیبالزم است وضع: پایش - 
بایست با استفاده از استانداردهاي جهانی  گیري می بیماریهاي داراي پتانسیل همه: بررسی و کنترل - 

 .بصورت مستمر بررسی و کنترل شوند
  

  :ورد توجه قرار گیردبایست م در این بخش موضوعات زیر می: خدمات مراقبتهاي بهداشتی - 4- د
دیده از سانحه  ارائه خدمات مراقبت بهداشتی به جمعیت آسیب: ارائه مراقبتهاي پزشکی مناسب - 

. شود آوري شده از سیستم اطالعات بهداشت انجام می هاي جمع معموال براساس ارزیابی اولیه و داده
گ و میر در مناطق ارائه خدمات پزشکی متناسب با وضعیت موجود تاثیر زیادي در کاهش مر

 دیده از زلزله خواهد داشت؛ آسیب
مراقبتهاي بهداشتی در شرایط اضطراري تابعی از اصول مراقبتهاي بهداشتی اولیه : کاهش مرگ و میر - 

 .شود باشد که در صورت عدم توجه کافی به آن باعث افزایش مرگ و میر می می
  

اي کمکهاي بشردوستانه متکی بر مهارت، دانش و میزان ه کلیه جنبه: سازي منابع انسانی و آموزش ظرفیت - 5- د
با توجه به اینکه فشار . باشد تعهد کارکنان و داوطلبان خدمات مراقبتهاي بهداشتی در شرایط سخت کاري می

باشد، لذا الزم است پرسنل شاغل در این بخش به قدر  دیده معموال بسیار باال می کاري این افراد در مناطق آسیب
بایست به میزان الزم از  همچنین این افراد می. ربه کسب نموده باشند و آموزشهاي الزم را گذرانده باشندکافی تج

سازي منابع انسانی  مهمترین موضوعات مرتبط با ظرفیت. سوي سازمانهاي مرتبط با خود پشتیبانی و هدایت شوند
  :و آموزش به شرح زیر است

گیرد که داراي صالحیت و  وال توسط کارکنانی صورت میاقدامات بهداشتی در سوانح معم: صالحیت - 
لذا . شوند باشند و بصورت مناسب پشتیبانی و مدیریت می تجربه الزم براي انجام وظایف خود می

 تجربه و فاقد آموزش الزم به این مناطق جلوگیري نمود؛ بایست از ورود افراد بی می
توانمندسازي خود براي تطابق با محیط زیست جدید و دیده از سانحه به منظور  افراد آسیب: پشتیبانی - 

 هاي الزم را دریافت نمایند؛ بایست پشتیبانی استفاده بهینه از کمکها می
االمکان توسط بخشهاي مرتبط با  بایست حتی ظرفیتهاي محلی و مهارتها می: ظرفیتهاي محلی - 

  .بهداشت اضطراري مورد استفاده قرار گیرد
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  جارب داخلی در زمینه وضعیت بهداشت و درمان در شرایط اضطراري مروري بر ت -2- 4- 3- 4
در کشور ایران اقدامات مختلفی در زمینه بهبود ارائه خدمات پزشکی و بهداشتی در زمان اضطراري توسط 

هاي مرتبط با بهداشت و درمان انجام شده است که در گزارش فعالیت سوم و چهارم برخی از آنها مورد  سازمان
در این قسمت برخی از مطالعات و اقداماتی که در زمینه اثربخشی نظام موجود در مواجهه با . قرار گرفتنداشاره 

  :گیرند  اي ویرانگر انجام شده است، مورد بررسی قرار می اثرات زلزله
اي  لرزهبندي خطر  این مطالعات در قالب مطالعات طرح ریزپهنه :برآورد تلفات ناشی از زلزله در شهر تهران - الف

هاي  لرزه و آمار تلفات ناشی از وقوع زمین (JICA and CEST, 2000)انجام شده است  1380شهر تهران در سال 
با استفاده از منظور  دینب. احتمالی ناشی از جنبش گسل ري، شمال تهران، مشا و مدل شناور ارزیابی شده است

سبت تعداد تلفات به تعداد کل ساکنان نو ) 1375ر سال آما(تعداد ساکنان ساختمانهاي فروریخته ی نظیر اطالعات
تلفات ناشی از ) هاي گذشته و توابع خسارات حاصله براساس ارزیابی سوابق خسارت زلزله( ساختمانهاي فروریخته

ساعت اول بعد از  72در این مطالعات به امدادرسانی در . سناریوهاي مختلف زلزله احتمالی تهران برآورد شده است
افراد % 95اي شده و فرض گردیده که در صورت عدم امدادرسانی در این زمان طالیی، ع زلزله توجه ویژهوقو

همچنین پارامتر زمان زلزله بعنوان یک عامل اصلی در برآورد . دهندمحبوس در زیر آوار جان خود را از دست می
ه زلزله در شب روي دهد، تقریبا کل در این مطالعات فرض شده چنانچ. تعداد تلفات در نظر گرفته شده است

  . دهندساکنین در خانه خواهند بود و در صورت عدم امدادرسانی در زمان طالیی اغلب آنها جان خود را از دست می
اي هاي گذشته کشور استفاده شده است و رابطهبراي برآورد تعداد تلفات در روز از مقادیر تجربی حاصل از زلزله

  .سبت تلفات روز به شب ارائه شده استبین شدت زلزله و ن
بیشترین تلفات ، مدل گسل ري مدلهاي بررسی شده در این مطالعاتاز میان اند که  این محاسبات نشان داده

کل جمعیت تهران % 6نفر از ساکنان یا حدود  000/380را برجاي خواهد گذاشت و باعث کشته شدن بیش از 
پذیر بیشتر از مناطق مرکزي و شمالی خواهد ت وجود ساختمانهاي آسیبمناطق جنوبی بعلتلفات در . خواهد شد

  . نشان داده شده است) 16- 4(و جدول ) 55- 4(نتایج این ارزیابی براي گسل ري در شکل . بود
  

  

  

  

  

  

  

  توزیع تلفات ناشی از زلزله مدل گسل ري در هنگام شب و بدون امداد رسانی) : 55- 4(شکل 
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 یع تلفات ناشی از مدل گسل ري نحوه توز: )16- 4(جدول 

  
  

دهد در زمان طالیی پس از زلزله بایستی کلیه امکانات جستجو، نجات و پزشکی این مطالعات نشان می
یکی از ضروریات انجام این عملیات وجود . اضطراري بسیج شوند تا از آمار تلفات و معلولیتهاي احتمالی کاسته شود

بدین . باشددهی آنها پس از زلزله می اکز درمانی در سطح شهر و امکان سرویسو توزیع مناسب بیمارستانها و مر
منظور در این مطالعات موقعیت بیمارستانها براساس اطالعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بانک 

 137ن براساس این مطالعات در تهرا  ).56- 4 شکل(وارد شده است  GISاطالعاتی شهرداري تهیه و در سیستم 
بینند که در مقایسه با درصد آنها آسیب می 50بیمارستان وجود دارد که در اثر زلزله ناشی از گسل ري بیش از 

  .شودتعداد کل بیمارستانها درصد باالیی محسوب می
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  توزیع بیمارستانها در سطح شهر تهران ): 56- 4(شکل 
  

مطالعات طرح "با عنوان  1383تا   1381الهاي این طرح که سدر : طرح جامع مدیریت بحران شهر تهران - ب
انجام شده، اطالعات قبلی تدقیق و به روز شده است و  "جامع مدیریت و پیشگیري ناشی از زلزله در تهران بزرگ

نحوه ارائه خدمات امداد و پزشکی اضطراري بعنوان یکی از مهمترین بخشهاي این پروژه مورد توجه قرار گرفته 
ها و مطالعات انجام شده در این پروژه در بخش پزشکی  محدوده بررسی. (JICA and TDMMO, 2004)است 

هاي مطالعه شده در این  نیز سازمانها و مولفه) 18- 4(در جدول . نشان داده شده است) 17- 4(اضطراري در جدول 
  .اند مطالعات معرفی شده

  
  هاي آنها محدوده مطالعات و مولفه): 17- 4(جدول 

  ردیف  مطالعاتی محدوده  مولفه
  1  مراقبت پیش بیمارستانی  کمکهاي اولیه؛ تامین خدمات پزشکی اضطراري؛ مراقبت پیش بیمارستانی 

تعداد، مالکیت، موقعیت و تخصص بیمارستانها؛ مراجع بهداشت و درمان در تهران؛ پیشرفت 
؛ اطالعات سازي برنامه مدیریت بحران بیمارستانها؛ تمرین آمادگی در برابر بحران آماده

  ...سازي نیازمندیهاي پزشکی و  ساختمانها و تاسیسات؛ ذخیره
  2  مراقبت بیمارستانی

بیماریهاي مسري احتمالی در تهران طی دوره بحران؛ مسئولین از سطح ملی تا سطح 
  3  بیماریهاي مسري  اي؛ سازماندهی تامین آب شرب و دفع فاضالب ناحیه

سالمت در بیمارستانها؛ برگزاري کارگاهها و سمینارها اي براي پرسنل بخش  آموزشهاي حرفه
در زمینه مدیریت بحران براي پرسنل بخش سالمت؛ آموزش کمکهاي اولیه براي سطوح 

  مختلف جامعه

آموزش نیروي انسانی و 
  4  هاي همگانی آموزش

اي نقل سازي نیازمندیهاي پزشکی و امداد؛ سامانه ارتباطات رادیویی؛ منابع و سامانه بر ذخیره
  5  سازي و تدارکات ذخیره  و انتقال قربانیان و تدارکات
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  سازمانها ومولفه هاي مطالعه شده در محدوده مطالعات): 18- 4(جدول 
  سطح اداري  ملی  شهري  امکانات

ري
شه

ت 
داش
ز به
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م
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ب
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ه
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ن ته
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س   
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ز اط
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ت ه
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ب

  و 
ش
موز
آ

 
کی
زش
پ

  

 ]سازمان هدف[
  
  
 ]محدوده مطالعاتی[

  1  سازمان و شبکه                
  2  قوانین و راهبردها                
  3  برنامه مدیریت مراقبتها                
  4  مراقبتهاي پیش بیمارستانی                
  5  مراقبتهاي بیمارستانی                
  6  شناسایی بیماریهاي مسري                

آموزش نیروي انسانی و                 
  7  آموزش همگانی

  8  سازي و تدارکات ذخیره                
  

مربوط به (هاي موجود در این مطالعات همچنین تعداد کادر پزشکی در استخدام وزارت بهداشت براساس داده
هر چند این آمار نسبتا قدیمی است ولی . نشان داده شده است) 19- 4(وري شد که در جدول جمع آ) 1378سال 

چندان تغییر محسوسی نداشته سازي دولت در چند سال اخیر، تعداد این پرسنل با توجه به سیاستهاي خصوصی
  . دهدان میدرمانی را در سطح کشور و استان تهران نش - نیز تعداد مراکز بهداشتی ) 20- 4(جدول . است

  
  1378تعداد و نوع پرسنل در استخدام وزارت بهداشت در سال ): 19- 4(جدول

  جمعیت  پرسنل  نوع پزشکان
  آمار  1378  1378  

  کل  پزشکی  پیراپزشکی  سایر  عمومی  متخصص  دندانپزشک  داروساز  1375
  کشور کل  60055488  296728  24770  151193  120765  10732  10119  2234  1585
  تهران استان  11176239  83041  7535  30750  44756  2402  3565  800  714

  
  برحسب نوع مالکیت و ساعات کار 1379درمانی در سال  –تعداد مراکز بهداشتی ): 20- 4(جدول 

  وضعیت مالکیت  ساعات کار
  

وزارت   خصوصی  دیگران  روزانه  روزي شبانه
  جمع کل  بهداشت

  ردر کل کشو  6891  5627  401  953  5702  1279
  در استان تهران  883  458  182  243  604  279
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با توجه به محدودیتهاي موجود در بخش بهداشت و درمان و نیز برآورد تلفات و مصدومان احتمالی ناشی از 
 24هاي اولیه طی  اي بزرگ در تهران، در این مطالعات توصیه شده که براي تأمین خدمات تریاژ و کمک زلزله

بدین . اندازي شود در منطقه راه (MCM)ن در تهران، سیستم متمرکز مدیریت مصدومان ساعت اولیه پس از بحرا
براي استقرار در . دستگاه واحد امدادي در سطح شهر و مراکز تخلیه اضطراري نیاز است 3000منظور تقریباً به 

با (از خواهد بود پزشک، مورد نی 18000تیم پزشکی متشکّل از  6000شده، حداقل  درمانگاه میدانی یاد 3000
). کنند ساعته به طور اضطراري کار می 24پزشک باشد که هر یک در دو شیفت کاري  3فرض اینکه هر تیم شامل 

پزشکی است که در تهران و در وزارت بهداشت  7500البته براساس این مطالعات تعداد این پزشکان دو برابر تعداد 
ها  لیه پزشکان خصوصی در سطح تهران نیز بسیج شوند، تعداد آنکنند و ادعا شده است که حتی اگر ک خدمت می

 .    در حد مورد نیاز نخواهد بود
ساختار پیشنهادي پزشکی . براي رفع این مشکل، راهکارهایی در سطوح محله تا منطقه ارائه شده است

اژ سرپایی در سطح محله، اضطراري در سطح محله تحت تأثیر چهار جزء حیاتی قرار دارد که عبارتند از مرحله تری
مرحله انتقال بیمار به پایگاه پزشکی پیشرفته با مسئولیت هالل احمر، مرحله بستري نمودن در بیمارستان 
صحرایی یا عمومی، و مرحله انتقال و بستري در بیمارستان تخصصی اورژانس یا انتقال هوایی بیمار به یک 

، انتقال مجروحان حادثه براي درمان بیمارستانی، عمدتا طبق شیوه در این سیستم. هاي مجاور بیمارستان در استان
  : بایست انجام شود زیر می
هاي  کنند، به یکی از بیمارستان رنگ دریافت می هاي پزشکی، کارت هویت زرد مصدومانی که در پایگاه - 

از . شد در مناطق شهرداري انتقال داده خواهند) داراي واحد خدمات اورژانس و اتاق عمل( 2سطح 
هاي مجهز اورژانس تهران بسیار  جایی که احتماالً در چند روز اولیه پس از بحران، آمبوالنس آن
حداقل . شود هاي انتقال، توسط هالل احمر و شهرداري منطقه تعیین می مشغله خواهند بود، معیار پر

 بند؛هاي وزارت بهداشت بایستی به این مهم اختصاص یا دو بیمارستان از بیمارستان
انتقال داده  "هاي تخصصی بحران بیمارستان"موسوم به  3هاي سطح  مصدومان حادتر به بیمارستان - 

اي از  مجموعه. دهند ترین عملیات درمان پزشکی را در حوزه مربوطه ارائه می شوند؛ که پیشرفته می
شتیبان، ، متشکل از یک بیمارستان تخصصی و یک بیمارستان پ"بیمارستان تخصصی بحران"سیزده 

پد نیز  وجود هلی. به عالوه یک بیمارستان تخصصی در سطح ملی به این منظور باید اختصاص یابند
 هاي تخصصی است؛ یکی دیگر از الزامات بیمارستان

هاي بحران در هر حوزه، باید تمهیدات گسترش  در مناطق و بیمارستان 2هاي سطح  بیمارستان - 
. ت، تجهیزات اتاق عمل و ژنراتور برق را مد نظر قرار دهندافزایش تعداد تخ: ظرفیت خود از قبیل

هاي مادر محسوب شده و باید کامالً در  هاي صحرایی، بخشی از توسعه بیمارستان توسعه بیمارستان
هاي مادر برپا  هاي موجود یا بیمارستان ها قرار گرفته و نباید مستقل از بیمارستان خدمت اهداف آن

 شود؛
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بحرانی،  دهند، بیماران غیر هاي بحران را تشکیل می ی که هسته اصلی بیمارستانهای در بیمارستان - 
انتقال . هاي مجاور منتقل خواهند شد هاي پشتیبان در استان همراه با سایر مصدومان به بیمارستان

و هاي بیمارستانی  هاي اوژانس تهران، آمبوالنس بیماران از بیمارستان تا فرودگاه، به وسیله آمبوالنس
  . کوپتر انجام خواهد شد یا هلی

اساساً مصدومانی که داراي وضعیت حاد اما . نشان داده شده است) 57- 4(مفهوم کلی این سیستم در شکل 
هاي هسته و مرکزي  قابل درمان و داراي امید به زنده ماندن تشخیص داده شوند، براي مدت طوالنی در بیمارستان

شد؛ بلکه به محض تثبیت وضعیت جسمانی، به مناطق دور از صحنه حادثه  زده نگهداري نخواهند منطقه حادثه
  .باشد مسئولیت تأمین وسیله نقلیه مربوطه نظیر آمبوالنس یا بالگرد، بر عهده اورژانس تهران می. اعزام خواهند شد

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ساختار اصلی امداد پزشکی پیشنهادي براي شهر تهران):  57- 4(شکل 
  

هاي مهم براي تحقق اهداف کلّی این بخش به شرح  آمده، برخی مسئولیت بسته به وضعیت پیشترتیب  بدین
  : زیر توصیه شده است

 هاي حفظ زندگی مصدومان در سراسر عملیات امداد پزشکی؛ در اولویت قرار دادن مراقبت - 
مداد هاي تریاژ و ا درمان انتخابی آن عده از مصدومان یا مجروحانی که طبق تشخیص در پست - 

 رود؛ ها می پزشکی امید به زنده ماندن آن
 ها؛ ها بدون توجه به محل، مالکیت و منبع آن برداري مفید از آن بسیج منابع و بهره - 
هاي مالی بخش خصوصی، به منظور بسیج سراسري آن  ایجاد تعهد دولتی در زمینه جبران خسارت - 

 قید و شرط به مصدومان؛ بخش در ارائه خدمات درمانی بی
مند واکنش اضطراري از طریق غربالگري درمانی و توزیع بیماران در سراسر  تشکیل سیستم نظام - 

 کشور؛

 انتقال

 صحنه اصلی حادثه

هاي درمانگاهی در اطراف صحنه  واحد. 1 شده هاي تخریب ساختمان
 حادثه

تریاژ، درمان و بستري 
  )2مراقبت در سطح (

 ها در صحنه حادثه  بیمارستان. 2

 مناطق دورتر از صحنه حادثه

 پشتیبانی لجستیک

  هاي درمان صحرایی  اعزام تیم
 ی پزشکیمایحتاج پشتیبان

پذیرش مصدومان بسیار حاد در 
 3هاي سطح  بیمارستان

 بیمارستان تخصصی بحران. 3
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هاي محلی،  تشکیل سیستم امداد پزشکی، به طوري که تریاژ و درمان فوراً شروع شده و در بیمارستان - 
 ها ادامه یابد؛ شهري، استانی و سایر استان

 عیارهاي موجود که به مرور زمان تغییر خواهند کرد؛هاي بهداشتی مطابق با م تأمین مراقبت - 
هاي ضروري، جراحات حاد  انجام جراحی: هدایت منابع طی چند روز پس از حادثه طبق اولویت - 

 هاي مزمن؛ داخلی و سپس درمان بیماري
اعزام تعداد زیادي از کارکنان بخش بهداشت از سراسر کشور به منطقه جهت جبران کمبود نیروي  - 

باید امکانات و تجهیزات مورد نیاز را همراه خود ها میهاي اعزامی از سایر استانکلیه تیم( انسانی
 ؛)ها را تا دو هفته در منطقه حادثه نگه دارندبیاورند و آن

 .ها پس از حادثه با هماهنگی قبلیهاي مناسب براي استقرار تیمتعیین مکان - 
کمیته تخصصی بهداشت، درمان و کاهش : اثرات بالیاي طبیعیمطالعات کمیته فرعی بهداشت و درمان کاهش  - ج

هاي تخصصی است که با مسئولیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و  اثرات بالیاي طبیعی یکی از کمیته
هاي ارائه  بهترین شیوه"طرح . فعالیت خود را آغاز نموده است 1374سازمان و نهاد دیگر از سال  8عضویت 

در قالب فعالیتهاي پژوهشی این  "تی درمانی به مردم در قبل، هنگام و بعد از وقوع بالیاي طبیعیخدمات بهداش
توسط معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران با هدف  1376کمیته در سال 

هنگام و بعد از وقوع بالیاي معرفی دستورالعملهاي فنی و جدید به منظور ارائه خدمات بهداشتی درمانی در قبل، 
در واقع بخش بهداشت در شرایط بحرانی پس از وقوع زلزله حائز ). 1378پور، صادقی(طبیعی انجام شده است 

نیروي انسانی موجود جهت انجام اقدامات بهداشتی شامل کارشناسان ارشد، کارشناسان، . اهمیت زیادي است
زانی هستند که در این راستا آموزش دیده و بطور روزمره وظایف هاي بهداشت محیط و بهور کاردانان، تکنسین

اماکن عمومی، اجساد (نظارت بر بهداشت مواد غذائی، دفع صحیح مواد زائد، بهسازي محیط، ضد عفونی و گندزائی 
ها به دو گروه در زمان بحران این نیرو. و مبارزه با حشرات، جوندگان و ناقلین بیماریها را بعهده دارند) و وسائل آلوده

در صورتی که وضعیت . شوند بندي میکارکنان ستادي بهداشت محیط و کارکنان اجرایی بهداشت محیط تقسیم
اضطراري بسیار گسترده باشد و تعداد کارکنان بهداشت محیط کافی نباشد، نیروي انسانی مورد نیاز از بین کارکنان 

هاي  کارکنان آزمایشگاههاي خصوصی، خدمه کارخانهنیات، هاي شیر و لب رکنان کارخانهنظیر کا(سایر بخشها 
  . شوندبه صورت داوطلبانه تامین می...) صنعتی، و 

تعداد کارکنان بهداشت محیط که هنگام وضع اضطراري مورد نیاز هستند به ماهیت جامعه، تعداد افراد 
هاي حمل و نقل و  شی شبکهمصیبت زده، وسعت حوزه مصیبت دیده، شرح خدمات مورد نیاز، میزان ثمر بخ

ارقامی که براساس ) 21- 4(در جدول . ارتباطات، میزان تعلیمات و کفایت کارکنان موجود و غیره بستگی دارد
دهد که در صورت وقوع زلزله این ارقام نشان می. تجربیات قبلی در این راستا بدست آمده نشان داده شده است

هاي موجود در این بخش تکاپوي رفع نیازهاي گسترده پس از بحران را احتمالی در تهران امکانات و توانمندي
  .نماید و الزم است در این رابطه مطالعات و اقدامات الزم توسط مسئولین ذیربط صورت پذیردنمی
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  )1378پور، صادقی(تعداد کارکنان بهداشت محیط مورد نیاز در وضعیت اضطراري ): 21- 4(جدول 
  کارکنان ستادي  کارکنان اجرایی  تعداد افراد مصیبت زده  )نفر(از تعداد کارکنان مورد نی

  نفر 1000کمتر از   1  1
  نفر 10000الی  1000  1  4تا  1
  نفر 50000الی  10000  1  8تا  4
  نفر 100000الی  50000  2  15تا  8

  نفر اضافه 100000براي هر   1  10
  

نظیر سرخک، (گردند ن بالیاي طبیعی شایع میدر این مطالعات همچنین بیماریهاي واگیر که در جریا
مورد بررسی قرار داده شده است و علل ایجاد آنها ...) بیماریهاي اسهالی، عفونتهاي حاد تنفسی، سوء تغذیه و 

برخی از این علل نظیر محیط نامناسب اسکان موقت، تراکم زیاد جمعیت، آب ناکافی و ناسالم و . بررسی شده است
ریزیهاي شهري از بروز  توان با تمهیدات مناسب در برنامهسرپناههاي موقت، عواملی هستند که میشرایط نامناسب 

  .  آنها جلوگیري نمود
اقالم امدادي و کیتهاي مورد   سازي مواد غذایی و آشامیدنی،در این مطالعه همچنین به ایجاد انبارهاي ذخیره

ین انبارها براي یک درصد جمعیت هر جامعه توصیه تاسیس ا. نیاز در وضعیت اضطراري پرداخته شده است
ترین تنگنا در برابر دستیابی به استانداردهاي جهانی در این خصوص فقدان منابع مورد نیاز بخش  اما مهم. شود می

بینی انبارها در استانهاي  در این راستا توصیه شده است که با استفاده بهینه از انبارهاي موجود، پیش. بهداشت است
ساعت اول بعد از  72معین، هماهنگی با انبارهاي سازمانهاي غیردولتی، استاندارد کردن اقالم امدادي مورد نیاز در 

اي در خصوص  بندي اقالم امدادي و ایجاد بانک اطالعات رایانه وقوع زلزله، استاندارد کردن نحوه انتقال و بسته
  .نواقص را برطرف نمودی از این انبارهاي اقالم امدادي بصورت شبکه در کل کشور برخ

  
  مقایسه تجارب جهانی با ایران در حوزه مسائل بهداشت و درمان مرتبط با زلزله - 3- 4- 3- 4

با مطالعه و بررسی تجارب جهانی در حوزه امداد، درمان و بهداشت اضطراري و مقایسه آن با تجارب ایران، 
ترتیب با مروري بر مطالب فوق  بدین. را مورد توجه قرار داد) 22- 4(توان وجوه اشتراك و افتراقی به شرح جدول  می

  :توان برخی چالشهاي موجود در این بخش را به شرح زیر فهرست نمود و نکات مندرج در این جدول می
توان  دیدگان ناشی از سوانح احتمالی وجود ندارد و لذا نمی در ایران برآوردي از تعداد و وضعیت آسیب - 1

اي  البته چنین برنامه. اي ارتقاي آمادگی برحسب تعداد مصدومان احتمالی تدوین نمودبرنامه جامعی بر
 اساسا نیاز به توابع تجربی و تحلیلی دارد که تاکنون در ایران توسعه نیافته است؛

میزان هماهنگی بین مسئوالن سازمانهاي مرتبط با خدمات درمان و بهداشت در شرایط اضطراري ضعیف  - 2
لذا توسعه تعامل و همکاري بین این . قوانین و مقررات الزم در این رابطه وجود دارد است هر چند که

 دستگاهها ضروري است؛
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پذیري ساختمانها و تاسیسات مرتبط با بیمارستانها و مراکز درمانی اغلب نقاط کشور در  وضعیت آسیب - 3
مراکز تاکنون به اجرا گذاشته نشده  اي جدي براي بهبود ایمنی این برابر زلزله بسیار نامناسب است و برنامه

 است؛ هر چند در قوانین و سیاستها در مورد نیاز به بهبود کیفیت این مراکز سخن گفته شده است؛
در ایران بیمارستانهاي ویژه سوانح بسیار معدود هستند و بیمارستانهاي موجود نیز توانمندي گسترش  - 4

ایی نظیر حادثه مسجد ارگ که تعداد معدودي مصدوم بعنوان مثال در رویداده. خدمات خود را ندارند
 .سوختگی برجاي گذاشت، بستري آنان در تهران با مشکل مواجه شد

اي براي ارتقاي آمادگی بیمارستانها براي مواجهه با شرایط بحران ناشی از سوانح بزرگ وجود  طرح و برنامه - 5
 .اند بطه ندیدهندارد و پرسنل این مراکز نیز آموزشهاي الزم را در این را

  
  مقایسه تجارب برخی کشورها با ایران در حوزه درمان و بهداشت اضطراري): 22- 4(جدول 

  آمریکا  ژاپن  هند   ایران  ویژگی  ردیف
  بلی  بلی  خیر  خیر  هاي مختلف برآورد تعداد مصدومین احتمالی زلزله  1
  بلی  بلی  خیر  خیر  وجود روابط برآورد مصدومان براساس شرایط بومی  2

هماهنگی و سازماندهی بین دست اندرکاران امور   3
  خوب  خوب  ضعیف  ضعیف  مربوط به امداد، درمان و بهداشت در زمان بحران

  خوب  خوب  ضعیف  ضعیف  مقاومت بیمارستانها و مراکز درمانی در برابر زلزله  4

اي و شریانهاي حیاتی  سازي اجزاي غیرسازه مقاوم  5
 خوب  خوب کم  کم   متصل به این مراکز 

طرح و برنامه براي ارتقاي آمادگی براي مواجهه با   6
  خوب  خوب  ضعیف  ضعیف  اثرات زلزله

وجود بیمارستانهاي ویژه سوانح و بیمارستانهاي   7
  خوب  خوب  محدود  محدود  سطح سه براي درمان اثرات سوانح

برنامه ویژه آموزش مواجهه با شرایط بحران براي   8
 خوب  خوب متوسط کم  و مراکز درمانیپرسنل شاغل در بیمارستانها 

ذخیره سازي اقالم مورد نیاز براي موارد اضطراري و   9
  خوب  خوب  کم  کم  ظرفیت سازي براي گسترش دامنه خدمات

  
  استراتژیهاي بهبود خدمات درمان و بهداشت در شرایط اضطرار - 4- 4- 3- 4

توان راهبردهاي زیر را در جارب جهانی، میبا توجه به موضوعات مورد بررسی در قسمتهاي قبل و با توجه به ت
  :زمینه بهبود خدمات بهداشت و درمان در شرایط اضطراري مورد توجه قرار داد

اي و شریانهاي حیاتی  شامل سازه، اجزاي غیرسازه(سازي بیمارستانها و دیگر مراکز درمانی و بهداشتی  مقاوم - 
بینی نحوه تامین اعتبارات  انهاي فاقد این امکانات با پیشو توسعه مراکز درمانی سوانح در است) متصل به آنها

 الزم ؛
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 ارتقاي هماهنگی بین دستگاههاي متولی امور مرتبط و انجام تمرینات و مانورهاي مشترك؛ - 
 سازي در مراکز درمانی و بهداشتی براي مواجهه با شرایط زمان بحران؛ توسعه منابع انسانی و ظرفیت - 
 با قابلیت گردش و جابجایی منابع در سناریوهاي مختلف زلزله در سطوح محلی؛ تامین امکانات مورد نیاز - 
 ریزي براي آموزشهاي تخصصی و نیمه تخصص مخصوص کادر بهداشت و درمان در سطوح مختلف؛ برنامه - 
سازي مردم و مسئوالن در سطوح محلی براي بعهده گرفتن وظایف محوله در  آموزش همگانی براي آماده - 

 .سوانحزمان رخداد 
  
  درمانی اضطراري –هاي بهبود خدمات پزشکی  برنامه - 5- 4- 3- 4

ریزي به منظور  در اولین گام براي برنامه: برآورد تلفات و مصدومین ناشی از زلزله احتمالیتوسعه روشهاي : الف
یوهاي رسیدگی به اوضاع مصدومین و بهبود خدمات پزشکی اورژانس الزم است تعداد مصدومین احتمالی از سنار

بایست در گام اول  منظور می بدین. اي در نقاط مختلف کشور برآورد شود مختلف زلزله در سطوح محلی و منطقه
پذیري مستحدثات شهر مشخص شود و روابط مناسب براي تخمین تلفات و مصدومین براساس شرایط بومی  آسیب

هاي گذشته  اي بومی مبتنی بر اطالعات زلزله طهالزم به ذکر است که در حال حاضر در ایران راب. توسعه داده شوند
یا الگوریتم ارائه  Hazusنظیر روش (وجود ندارد و اغلب برآوردها براساس روابط توسعه داده شده در سایر کشورها 

بایست با  منظور می بدین. شود که طبعا با شرایط کشور ما سازگار نیست انجام می) شده توسط کوبرن و اسپنس
) شب یا روز(خرابی مستحدثات در سناریوهاي مختلف زلزله، و با در نظر گرفتن زمان وقوع زلزله تعیین سطح 

  .)21- 4نمودار ( الزم صورت گیرد برآوردهايبرآوردي از تعداد مصدومان احتمالی زلزله بدست آورد تا براساس آن 
شناسایی نقاط : سازي ي و مقاومپذیري مراکز درمانی و انجام بهساز برنامه شناسایی وضعیت موجود آسیب - ب

سازي از مهمترین  پذیري بیمارستانها و مراکز درمانی و انجام اقدامات الزم براي مقاوم ضعف و وضعیت آسیب
منظور الزم است اقدامات زیر در قالب  بدین. گردد اقدامات الزم براي بهبود خدمات پزشکی اضطراري محسوب می

  :اي صورت گیرد در سطوح محلی تا منطقهنشان داده شده است، ) 22- 4(ر نظیر آنچه در نموداهایی  برنامه
دیدگی  احتمال آسیب: ها و مراکز درمانی هاي بیمارستان اي ساختمان پذیري سازه شناخت آسیب - 

بایست در سناریوهاي مختلف زلزله بررسی شوند و ظرفیتهاي قابل  بیمارستانها و مراکز درمانی می
سازي ساختمان  همچنین الزم است برنامه بهسازي و مقاوم. شناسایی گردند استفاده بعد از زلزله

دهی این مراکز  بیمارستانها و مراکز درمانی در دستور کار مقامات ذیربط قرار گیرد تا امکان سرویس
 هاي بزرگ فراهم شود؛ بعد از زلزله

ه فعالیت عادي مراکز درمانی و ادام: ها اي و تأسیسات بیمارستان سازه ارزیابی خسارات به اجزاي غیر - 
پذیري این  لذا آسیب. اي میسر نیست دیدگی تاسیسات و اجزاي غیرسازه بیمارستانها در صورت آسیب

ها و مراکز درمانی و  افتادگی بیمارستان بدیهی است در صورت از کار. بایست ارزیابی گردد اجزا نیز می
سازي  در نتیجه مقاوم. نیز قابل اجرا نخواهد بوددرمانی / گونه طرح واکنش بهداشتی بهداشتی، هیچ

 .اي در بیمارستانها و مراکز درمانی نیز از اهمیت زیادي برخوردار است تاسیسات و اجزاي غیرسازه
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هاي گذشته کشور، انتظار  براساس تجارب زلزله: هاي حیاتی بررسی تأثیرات ناشی از قطع شریان - 
در اثر زلزله در اغلب بیمارستانها ومراکز درمانی ... ، آب، گاز و هاي حیاتی مانند برق رود که شریان می

هایی که ممکن است در اثر زلزله آسیب جدي ندیده باشند نیز  بنابراین، حتی بیمارستان. قطع گردد
پذیري این اجزا  بایست آسیب لذا می. توانند با ظرفیت کامل به مصدومین رسیدگی نمایند احتماال نمی

در این ...) مانند ژنراتور برق، منابع آب و (بینی تاسیسات اضطراري  د و نسبت به پیشنیز بررسی شو
 .مراکز اقدام شود

با توجه به اینکه : ریزي براي توسعه بیمارستانهاي تخصصی و مدیریت انتقال مصدومان حادثه برنامه - ج
باشند، الزم است  ان بسیار محدود میو یا بیمارستانهاي ویژه سوانح در حال حاضر در ایر 3بیمارستانهاي سطح 

هاي ویژه بحران بایستی  بیمارستان. نسبت به ساخت و توسعه اینگونه مراکز درمانی اقدامات الزم صورت پذیرد
  : واجد شرایط زیر باشند

 داراي ساختمانی مقاوم در برابر زلزله باشند؛ - 
ات آب، برق، سوخت و فاضالب هاي حیاتی بوده و از نظر خدم هاي مستقل شریان مجهز به سیستم - 

 روز خودکفا باشند؛ 3براي حداقل 
یو، اتاق مشاوره،  سی ، امکانات بستري، آي3داراي تسهیالت ارائه خدمات اضطراري در سطح  - 

 ، اتاق عمل جراحی و واحد دیالیز خون باشند؛xآزمایشگاه، اتاق تصویربرداري با اشعه 
هاي چندگانه،  مان بسیار حاد، شامل موارد مجروحیتقابلیت تأمین مراقبت براي نجات جان مصدو - 

را داشته  3هاي درجه  و سوختگی (crush syndrome)دیدگی عضو داخلی، سندروم لهیدگی  آسیب
  باشند؛

هاي بستري و پنج برابر بیماران سرپایی برخوردار  از فضاي کافی براي پذیرش دو برابر تعداد تخت - 
 باشند؛

رسانی در موارد اضطراري و بحرانی  سیم اطالع نی در بحران، از سیستم بیدر راستاي ایفاي نقش کانو - 
 مند باشند؛ بهره

اي عمل کنند و  گیرنده در زمینه انتقال بیماران در سطح منطقه بتوانند در قالب یک کانال تصمیم - 
بیمار  کوپتر براي فرود بالگرد جهت حمل حداقل داراي امکانات الزم براي انتقال بیماران و پد هلی

 باشند؛
هاي  هاي خودکفاي پزشکی به همراه تجهیزات پرتابل درمان، دارو، برچسب بتوانند عملکرد اعزام تیم - 

 تریاژ، چادر، ژنراتور، برق، آب، غذا و مایحتاج روزانه را پوشش دهند؛
توانایی امانت دادن تجهیزاتی نظیر تختخواب پرتابل، کیت درمان و انبار وسایل و تجهیزات به  - 

 ها در همان حوزه را داشته باشند؛ بیمارستان
  .دهی به کارکنان مؤسسات بهداشتی همان حوزه را بعهده گیرند خدمات آموزش - 
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مند نیستند، بیماران باید بر  هاي ویژه بهره ها از امکانات عمل جراحی و مراقبت جا که کلیه بیمارستان از آن
ها در  بندي بیمارستان اي از طبقه نمونه. مراکز انتقال داده شوندهاي واجد شرایط، به این  اساس ظرفیت بیمارستان

با ازدحام بیماران  3هاي سطح  کند تا بیمارستان بندي کمک می این دسته. نشان داده شده است) 23- 4(جدول 
  .نشان داده شده است) 23- 4(جزییات چنین طرحی در نمودار  .سرپایی مواجه نشوند

  
  ها شده براي آن ها طی دوره بحران بر اساس سطح بحران اعالم ستاننقش بیمار):  23- 4(جدول 

سطح واکنش 
  نقش مورد نظر طی دوره بحران  سطح موجود  اضطراري

  2و بخشی از سطح  1سطح   1
  تریاژ و درمان ساده: درمان بیمارن سرپایی. 1
 2ها در سطح  انتقال بیماران حادبه بیمارستان: فاقد خدمات بستري. 2
  هاي پزشکی پیشرفته د تقریباً مشابه با پایگاهعملکر. 3

  3و بخشی از سطح  2سطح   2

  تریاژ و درمان ساده: درمان بیماران سرپایی. 1
موارد حاد باید به ). غیرحاد(فقط براي موارد متوسط : خدمات بستري. 2

  .منتقل شوند 3هاي سطح  بیمارستان
  راي امکانات جراحیدا هاي فقط توسط بیمارستان بستري خدمات ارائه. 3
نیاز به افزایش ظرفیت جدید از طریق تخلیه بیمارانی که از قبل . 4

  . اند بستري بوده

  3سطح   3

هاي پزشکی  عدم ارائه درمان سرپایی، جز براي بیمارانی که از پایگاه. 1
  .منتقل شده باشند 2و  1هاي سطوح  پیشرفته و یا بیمارستان

بیمارانی با وضعیت حاد و خدمات  ارائه خدمات بستري ویژه به. 2
  محدود به افرادي با امید به زنده ماندن

  نیاز به تخلیه و انتقال بیماران بستري، به منظور افزایش ظرفیت. 3
  
مکانیزم فرماندهی در بخش بهداشت، یکی از موارد : در عملیات بهداشت و درمان فرماندهی و هماهنگیبهبود  - د

در چنین شرایطی، نیاز به یک . شود محسوب میبار شهري  هاي فاجعه زلزلهحران مدیریت بمهم و حیاتی در 
گیرنده وجود دارد، تا بتواند منابع الزم را به طور گسترده و سریع تامین،  کننده و تصمیم سیستم قاطع هماهنگ

شان داده شده است، ن) 24- 4(در این راستا انجام طرحی نظیر آنچه در نمودار . نمایدپشتیبانی و  مستقراعزام، 
ساختار سیستم فرماندهی ویژه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ) 58- 4(در شکل . رسد ضروري به نظر می

طبق این . هاي مناطق نشان داده شده است چنین سلسله مراتب هماهنگی بین شهرداري تهران و شهرداري و هم
ن فرمانده سیستم فرماندهی حادثه ویژه تهران منصوب شده ساختار رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه تهران به عنوا

هاي شهید بهشتی و دانشگاه پزشکی ایران نیز به فرمانده ملحق  هاي علوم پزشکی دانشگاه و رؤساي دانشکده
در سایر شهرها نیز در صورت وجود دانشگاه . حوزه خدماتی در سطح شهر تهران را پوشش دهند 3شوند تا  می

  .سئولیت سیستم فرماندهی حادثه در بخش بهداشت و درمان بر عهده رییس آن دانشکده قرار داردعلوم پزشکی، م
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  مکانیزم هماهنگی و فرماندهی بخش بهداشت در تهران): 58- 4( شکل
  

رسند، ولی مشاهدات نشان  علیرغم اینکه در ظاهر ساختارهایی نظیر مورد فوق منظم و هماهنگ به نظر می
. حاضر بخش بهداشت و درمان در سطح کشور فاقد پیوستگی، یکپارچگی و شفافیت الزم است دهد که در حال می

هاي پزشکی، مراکز  هاي قانونی دانشگاه توان به عدم شفافیت حوزه مسئولیت از جمله مشکالت این بخش می
می و خصوصی، هاي عمو در بخش... بیمارستانی، متولّیان دارو و  هاي اولیه و مراقبت پیش درمان، مراقبت

  : الذکر هستند، عبارتند از برخی مشاهداتی که مؤید مطالب فوق. ها و مراکز بهداشتی و درمانی اشاره نمود بیمارستان
هاي آمادگی در برابر بحران بر عهده وزارت بهداشت گذاشته شده است  ریزي و تدوین سیاست برنامه •

اندرکاران این امور  الزم با سایر دستلیکن معاونت سالمت که متولی این بخش است در تعامل 
نیست و در نتیجه دستورالعملهاي الزم براي بهبود وضعیت مدیریت بحران در این بخش تهیه و یا 

 اجرایی نشده است؛
شود باعث ایجاد  مسئله جدایی بهداشت از درمان که در کلیه دفاتر وزارت بهداشت اعمال می •

به . گردد دیده از زلزله می مانی و بهداشتی در مناطق آسیبمشکالتی در زمینه رسیدگی به اوضاع در
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همین دلیل، در کلیه اقداماتی که جهت بهبود وضعیت موجود صورت گرفته، تفکیک این دو مقوله 
 باعث شده است که اثربخشی اقدامات کمتر محسوس باشد؛

حتی دسترسی به . هیچگونه بانک اطالعاتی براي منابع بخش بهداشت و درمان ایجاد نشده است •
هاي موجود در شهرها و مشخصات آنها از طریق وزارت بهداشت نیز کار  لیست جامعی از بیمارستان

ها و تحقیقاتی  از این رو، فقدان اطالعات قابل اتکا منجر به انجام طرح. رسد غیرممکنی به نظر می
 هاي درسی موجود است، خواهد شد؛ عملی نظیر آنچه در کتاب غیر

شود و نه  کشور، مستقیماً توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هدایت میاورژانس  •
پاره به شهروندان، انجام  ارائه خدمات پزشکی چند. ها هاي علوم پزشکی در سطح استان دانشگاه

همچنین سیستم . سازد هاي پزشکی را عمالً غیرممکن می خدمات پزشکی اورژانسی توسط دانشگاه
هاي پزشکی  هاي دانشگاه ي خدماتی سازمان اورژانس، با حوزه قانونی مسئولیتها تقسیمات حوزه

 قابل انطباق نیست؛
آمادگی ناچیز و فقدان هرگونه طرح واکنش اضطراري در بخش بهداشت معضل مهم دیگري در این  •

هاي تخصصی مربوط به طرح جامع امداد و نجات، هیچگونه  صرفنظر از طرح کمیته. ارتباط است
ارزیابی ظرفیت و توان عملکردي در . بهداشتی براي شرایط بحرانی در شهرها آماده نشده استطرح 

هایی از این دست و دسترسی به  هاي محتمل، بدون وجود طرح بخش بهداشت براي مقابله با زلزله
  . واقعی خواهد بود فهرست منابع، دشوار و غیر

ه درمان و بهداشت در زمان اضطراري، الزم است ترتیب به منظور بهبود وضعیت موجود در زمین بدین
هاي فوق براي بهبود هماهنگی و انسجام سازمانهاي متولی بخشهاي مختلف بهداشت و درمان  هایی در حوزه برنامه

البته ارتقاي هماهنگی بین نهادهاي مسئول واکنش اضطراري در بخش بهداشت و درمان به . به اجرا گذاشته شود
به ویژه در (سازي در برابر بحران و انجام تمرینات مشترك  هاي ذیربط در جهت آماده مابین سازمانانعقاد توافقات 

مهمترین اقداماتی که در این رابطه . نیازمند است) هاي موازي و استفاده بهینه از منابع انسانی راستاي حذف فعالیت
  :)24- 4نمودار ( بایست مورد توجه قرار گیرند عبارتند از می

هاي مربوطه که در طرح  ریزي در مورد نحوه هماهنگی و مکانیزم فرماندهی در میان سازمان امهبرن - 
 اند؛ جامع امداد و نجات در این زمینه معرفی شده

این طرح استاندارد . تدوین طرح استاندارد عملیات واکنش اضطراري در هر سازمان مسئول یا همکار - 
  :باید شامل موارد زیر باشد

  اتی استاندارد که بر اساس طرح جامع مدیریت بحران هر شهر تنظیم شده باشد؛برنامه عملی •
 ها در صحنه بحران؛ سیستم بسیج افراد محلی و استفاده از نیروي آن •
هاي مربوط به مدیریت متمرکز و گروهی مصدومان در بین  شیوه اشتراك و هماهنگی فعالیت •

 زارت بهداشت؛هاي مسئول بحران، به ویژه هالل احمر و و سازمان
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 . خودامدادي در شرایط بحران برايدهی نیروهاي مردمی  سنجی هماهنگی و سازمان مطالعه و امکان •
توان در سه گروه  هاي آموزشی را می برنامه: بهداشت و درمان در شرایط اضطرار هاي آموزشی توسعه برنامه - ه

  ):25- 4نمودار ( نمود بندي آموزشهاي تخصصی، نیمه تخصصی و همگانی به شرح زیر تقسیم
هاي خاص براي مصدومین ناشی از  هاي تخصصی طب اورژانس و جراحی دوره: آموزشهاي تخصصی - 

هایی در سطح دکتراي  ترتیب الزم است چنین دوره بدین. سوانح چندان در کشور توسعه نیافته است
در اختیار گروههاي  تخصصی گسترش یافته و آموزشهاي الزم براي انجام اقدامات کلینیکی و میدانی

 مرتبط قرار گیرد؛
در حال حاضر سطح آمادگی و آگاهی اغلب مسئوالن، پرسنل و کادر درمانی بیمارستانها و مراکز  - 

مواجهه با شرایط اضطراري بسیار محدود است و اغلب این افراد توانایی الزم نحوه درمانی در رابطه با 
ترتیب الزم است همانند کشورهاي  بدین. راري را ندارندبراي انجام اقدامات مورد نیاز در شرایط اضط

. هایی براي ارتقاي سطح دانش آنها در این زمینه به انجام رساند مورد بحث در این بخش، برنامه
اي براي آموزش داوطلبان بخش امداد و پزشکی اضطراري تدوین گردد تا  همچنین الزم است برنامه

 سترده در زمان الزم فراهم شود؛امکان استفاده از منابع انسانی گ
هایی در سطوح  به منظور ارتقاي آمادگی مردم با روشهاي امداد، الزم است برنامه: آموزشهاي همگانی - 

 . اي توسط سازمانهاي مسئول اجرا شود محلی تا منطقه
و درمانی متناسب براي ارائه خدمات بهداشتی  برنامه تامین منابع انسانی و تجهیزاتی در بخش پزشکی اضطراري - و

مورد نیاز براي سناریوهاي مختلف زلزله و ذخیره ) کادرهاي پزشکی و بهداشتی(تأمین نیروي انسانی  :با زمان
از دیگر ) براي حداقل سه روز(اي از مواد مصرفی پزشکی و سایر اقالم مورد نیاز مراکز درمانی و بهداشتی مجموعه

بایست انجام شوند  مهمترین اقداماتی که در این رابطه می. شود سوب میهاي مورد نیاز در زمان بحران مح برنامه
  :عبارتند از
 اي؛ تنظیم برنامه بسیج کادر درمان و بهداشت و انجام تمرینات دوره §
 تأمین انبار ذخیره مواد و تجهیزات؛ §
 مدیریت منابع انسانی و تجهیزاتی؛ §
  .المللی در حین بحرانینهاي پزشکی اهدایی بریزي براي استفاده از کمک برنامه §

عملیات مربوط به خدمات بهداشت و درمان، باید با توجه به تغییرات در نیازهاي مصدومان با همچنین 
سازي  بندي براي درمان، پاك دهنده برنامه زمان نشان) 24- 4(جدول بعنوان مثال . ریزي شوند گذشت زمان، برنامه

همانطور که . باشد ماه پس از آن می 2حیطی از زمان وقوع حادثه تا م هاي لجستیک و پشتیبانی و زیست و فعالیت
ریزي ارائه این  شود نیازهاي مصدومان در زمانهاي مختلف بعد از زلزله متفاوت است و الزم است برنامه دیده می

نمودار  جزییات بیشتري در رابطه با این برنامه در .خدمات نیز متناسب با نیازهاي زمانهاي مختلف انجام شود
  نشان داده شده است) 26- 4(شماره 
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  هاي مورد نیاز در بخش بهداشت و درمان اضطراري روند واکنش): 24- 4(جدول 
  ماه دوم  ماه اول  هفته دوم  هفته اول  روزدوم و سوم  اولین اول  زمان

خدمات 
  درمان

سازي  فعال
  اقدامات

تریاژ و درمان 
  اضطراري

درمان 
  مصدومان 

کاهش مصدومان 
  ند به جراحی ونیازم

  افزایش بیماران داخلی 

هاي  افزایش بیماري
مزمن و وخیم شدن 
  شرایط این بیماران

وخامت اوضاع 
بهداشتی مصدومان 

  مانده زنده 
خدمات 
  بهداشت

سازي  فعال
  اقدامات

سازي و  آماده
  استقرار تیمها

سازي  پاك
و بهداشت 

  محیط

سازي  ضدعفونی و پاك
محیط و جلوگیري از 

   اپیدمی

نترل شرایط کلی ک
بهداشت و افزایش 

  درمانی نیاز به روان

بهداشت محیط و 
  کنترل اپیدمی

  سازي سیستم واکنش اضطراري فعال w  روز اول
w اعزام کارکنان مورد نیاز  
w ارزیابی اولیه خسارات به تأسیسات، کارکنان و بیماران در بیمارستانها و مراکز درمانی  
w ها ارستانتخلیه بیماران بستري در بیم  

  روز دوم و سوم
 

w ها تر خسارات و آسیب ادامه ارزیابی دقیق  
w اعزام کارکنان مورد نیاز  
w المللی رسانی و امداد بین درخواست کمک  
w ها در صحنه هاي خارجی و استقرار آن رسیدن تیم  
w دیده هاي آسیب تخلیه بیماران از بیمارستان  
w تشکیل سیستم مدیریت متمرکز مصدومان  
w هاي فعال هاي امداد پزشکی پیشرفته و بیمارستان مراجعه تعداد بسیار زیادي از مصدومان به پایگاه  
w سازي و ضدعفونی محیط آمادگی براي عملیات پاك 

  هفته اول
 

w انتقال مصدومان و بیماران به فرودگاه یا مبادي خروجی دیگر  
w برپایی تعداد زیادي بیمارستان صحرایی در سطح شهر  
w هاي پزشکی پیشرفته و افزایش بیماران با مشکالت حاد داخلی ادامه مراجعه مصدومان به پایگاه  
w سازي محیطی هاي ضدعفونی و پاك گسترش فعالیت  
w هاي مزمن و مشکالت روانی تهدید فزاینده بیماري 

  هفته دوم
 

w هاي پزشکی پیشرفته کاهش مراجعه بیماران و مصدومان به پایگاه  
w هاي مزمن هاي داخلی حاد و بیماري ایش چشمگیر بیماريافز  
w وخامت کلی وضعیت بهداشت محیطی  
w انباشت مقادیر فراوانی از داروها و مایحتاج اهدایی خارجی 

  ماه اول
 

w هاي مسکونی خود شده به محل بازگشت مصدومان درمان  
w هاي مزمن وخامت اوضاع مبتالیان به بیماري  
w ها بیماري پیشگیري از شیوع  
w هایشان هاي خارجی امداد به کشور بازگشت تیم  
w ها نمایان شدن تأثیرات جدي تخریب بیمارستان  
w درمانی هاي روان آغاز مشاوره 
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شوند ولی در هر  بالیاي طبیعی همواره سبب شیوع اپیدمی نمی: برنامه بهداشت محیط و پیشگیري از بیماریها - ز
هاي امداد پزشکی آغاز  د در اولین فرصت پس از رویداد بحران و به موازات فعالیتحال عملیات بهداشت محیط بای

هاي  هاي مسئول، در وهله نخست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و پس از آن سازمان سازمان. شود
زم واکنش خود المللی هستند، که پس از بروز بحران، هر یک مکانی هاي امداد بین پشتیبان نظیر هالل احمر و تیم

هاي وسیع و متنوعی را نیز در سطح بخش بهداشت عالوه بر خدمات معمول خود، فعالیت. نمایند را فعال می
  .اندنشان داده شده) 25- 4(دیده برعهده دارد که اهم این موارد در جدول  مناطق آسیب

  
  هاي حوزه بهداشتفعالیت):  25- 4(جدول 

  گاه عملیاتپای  هاي واکنشفعالیت  نوع فعالیت
  هانظارت بر اردوگاهها و شرایط پناهگاه. 1  بهداشت محیط

  نظارت بر سالمت آب آشامیدنی. 2
  نظارت بر سالمت غذا. 3
  کنترل حیوانات و حشرات موزي. 4
ها، دانها، زبالهضدعفونی کردن منازل مسکونی، توالت. 5

  ...هاي دفن و هاي آب، مکانخندق
  ي عمومیهاالعملآموزش دستور. 6

تیم بهداشت و امداد مستقر در 
  مرکز بهداشت

  نظارت. 1  هاپیشگیري از بیماري
  هاي البراتواريتشخیص، درمان و آزمایش. 2
  قرنطینه بیماران در صورت نیاز. 3
  کنترل منابع بیماري. 4
  پذیرهاي آسیبحمایت از گروه. 5
  واکسیناسیون، تغذیه و بهداشت آب. 6

مستقر در  تیم بهداشت و امداد
  مرکز بهداشت

  بهداشت کودکان و بزرگساالن. 1  خدمات روزانه 
  پزشکیبهداشت دهان و دندان و کلینیک دندان. 2
  روحی و مشاوره - بهداشت فکري. 3
  لجستیک. 4

یافته براي هاي گسترشتیم
خدمات ویژه مستقر در وزارت 

  بهداشت

  
توان متولّیان بهداشت جامعه را به دو گروه  در ایران میهمچنین براساس ساختار فعلی نظام بهداشت و درمان 

  :بندي نمود تقسیم
  هاي مرتبط محلی؛مسئوالن محلی، کارکنان و گروه - 
 .شوند پرسنل بهداشتی که عمدتاً از مراکز بهداشت سایر مناطق اعزام می - 

توانند به طور  نیز میالبته مردم محلی . دهد نقش هر گروه را بر اساس دوره بحران نشان می) 26- 4(جدول 
  . شوند تا به مسئوالن محلی و کارکنان بهداشت کمک کننددهی و بسیج داوطلبانه سازمان
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  هاي امدادرسانینقش کارکنان بهداشت در فعالیت):  26- 4(جدول 
  دوره آمادگی  دوره بعد از رویداد زلزله  مسئوالن
  هاي مردمارزیابی نیاز •  مقامات محلی

  رسان خارج سازمانیهاي کمکههماهنگی گرو •
  بندي خانوادگیگروه •
  هاسازي و بهداشت در پناهگاهپاك •
  کنترل تأمین و توزیع غذا •
  سرپرستمراقبت از کودکان بی •
  باختگانتدفین جان •
  عمران و بازسازي پس از بحران •

  تحلیل تجربیات گذشته •
افزودن دانش در حوزه خطرپذیري محلی و  •

  رمنابع خط
برگزاري مانورها به منظور ارتقاء آمادگی  •

  عمومی
  هاي بنیادین عمل به آموزش •

کارکنان 
  بهداشت

  ارزیابی و کنترل وضعیت بهداشت جامعه •
  تغذیه سالم •
  سازيو آموزش در جهت بهداشت و پاك العملارائه دستور •
  هاي روانیمراقبت •
  ايهاي دورهگزارش •

  ايو حرفهبهبود دانش تخصصی  •
  ها و مراکز درمانیآمادگی در بیمارستان •
  هاي بهداشتیآموزش داوطلبین براي فعالیت •
  

  
عفونی و  هاي ضد هاي پیشگیري از شیوع بیماریها و تیم در این برنامه همچنین الزم است نحوه اعزام تیم

ترتیب بتوانند با  د، تا بدیندیده مشخص شو بهداشت محیط، از مراکز بهداشتی سراسر کشور به مناطق آسیب
هاي  ها و مشاوره العمل اند دستور ها موظف این تیم. هاي عفونی پیشگیري نمایند اقدامات الزم از شیوع بیماري

زده ارائه نموده و منازل مسکونی و اماکن تخلیه اضطراري در اطراف صحنه حادثه را  بهداشتی را به مردم زلزله
ن منظور الزم است تیمهاي بهداشتی الزم به تعداد کافی تشکیل شوند و منابع انسانی و البته بدی. ضدعفونی نمایند

  .تجهیزاتی متناسب با سطح خطر براي هر استان براي آنها تامین شود
اي که به منظور بهبود وضعیت  توضیحات مختصري در رابطه با اجزاي مختلف چنین برنامه) 27- 4(در نمودار 

  .ارائه شده استسوانح تدوین گردیده، موجود مدیریت بهداشت 
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 توسعه روشهاي برآورد تلفات و مصدومین ناشی از زلزله احتمالی): 21- 4(نمودار 

  دیده  مناطق آسیبریزي درمان در  برنامهفراهم نمودن امکان برآورد تلفات و مصدومان ناشی از زلزله به منظور  -  اهداف
ساختهاي بهداشت و درمان با توجه به برآورد مصدومان احتمالی در سناریوهاي مختلف فراهم نمودن امکان توسعه زیر - 

  زلزله
 شرکتهاي مشاور ذیصالحمراکز تحقیقاتی، دانشگاههاي علوم پزشکی،  نهاد اجرایی

 میلیون تومان  180 هزینه تقریبی 
ود ندارد و از توابع موجود در سایر کشورها در این رابطه در حال حاضر توابع خسارات جانی ناشی از زلزله در کشور وج وضعیت موجود 

نوع مصدومیتها و الزم در رابطه با  همچنین بانکهاي اطالعاتی. شود که چندان با شرایط کشور ما سازگار نیست استفاده می
 .هاي گذشته تهیه نشده است در زلزلهپذیري مستحدثات  توزیع آنها براساس آسیب

 ماه 18 طول دوره 
ریزي براي کاهش ریسک و بهبود عملیات  برآورد تلفات و مصدومیتهاي ناشی از زلزله یکی از شاخصهاي مهم در برنامه توجیه فنی

براي چنین برآوردي الزم است اطالعات مربوط به مرگ  میر و مصدومیتهاي ناشی از . گردد واکنش اضطراري محسوب می
 .دنشود و براساس آن توابع الزم توسعه داده شو آوري جمعاز بومی زلزله در شرایط مختلف متناسب با ساخت و س

  هاي گذشته کشور مرگ و میر و مصدومیتهاي ناشی از زلزلهاطالعات مربوط به  -  ورودي پروژه
 توابع مناسب براي شرایط بومی کشور  - 

  ب با وضعیت ساخت و ساز در نقاط مختلف کشوربرآورد تعداد تلفات و مصدومیتها در سناریوهاي مختلف زلزله متناس خروجی  پروژه
  بررسی روشهاي برآورد تلفات و مصدومیتهاي زلزله در کشورهاي مختلفمطالعه و  -  اجزاء پروژه

هاي مختلف کشور متناسب با وضعیت  تهیه و تدقیق بانکهاي اطالعاتی مرتبط با مرگ و میر و مصدومیتها در زلزله - 
  دیدگی مستحدثات آسیب

مبتنی براطالعات ) در دو سطح مصدومان سرپایی و مصدومان بستري(ه توابع برآورد تلفات و مصدومان زلزله توسع - 
  هاي کشور مربوط به زلزله

  الذکر و با قابلیت استفاده در سناریوهاي مختلف زلزله در نقاط مختلف کشور افزاري متناسب با توابع فوق توسعه برنامه نرم - 
 راي کاهش تلفات و خسارات متناسب با برآوردهاي انجام شده با تحلیل فوق ارائه پیشنهاداتی ب - 

 وزارت بهداشت و درمان، هالل احمر جمهوري اسالمی ایرانسازمان مدیریت بحران کشور،  نظارت و ارزیابی
مهمترین موارد حائز اهمیت در استمرار  اي آتی و تدقیق بانکهاي اطالعاتی از کالیبره کردن توابع متناسب با رویدادهاي لرزه استمرار پروژه

  .دنگرد پروژه محسوب می
  ماهشش   زمان/ اجزا  طرح  بندي جدول زمان

  اول 
  ماه  شش
  دوم

ماه  شش
  سوم

بررسی روشهاي برآورد تلفات و مصدومیتهاي زلزله در مطالعه و 
  کشورهاي مختلف

      

صدومیتها در تهیه و تدقیق بانکهاي اطالعاتی مرتبط با مرگ و میر و م
  دیدگی مستحدثات هاي مختلف کشور متناسب با وضعیت آسیب زلزله

      

در دو سطح مصدومان (توسعه توابع برآورد تلفات و مصدومان زلزله 
  هاي کشور مبتنی براطالعات زلزله) سرپایی و مصدومان بستري

      

استفاده الذکر و با قابلیت  افزاري متناسب با توابع فوق توسعه برنامه نرم
  در سناریوهاي مختلف زلزله در نقاط مختلف کشور

      

ارائه پیشنهاداتی براي کاهش تلفات و خسارات متناسب با برآوردهاي 
  انجام شده با تحلیل فوق
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 سازي پذیري مراکز درمانی و انجام بهسازي و مقاوم برنامه شناسایی وضعیت موجود آسیب): 22- 4(نمودار 

به منظور بهسازي و مراکز درمانی اي و زیرساختهاي متصل به  اجزاي غیرسازه، پذیري بیمارستانها شناخت آسیب اهداف
  رسانی در شرایط وقوع زلزله  خدمات جهتآمادگی ارتقاي سازي آنها براي  قاومم

 ، مراکز تحقیقاتی و دانشگاهیشرکتهاي مشاور ذیصالح نهاد اجرایی
 متناسب با شرایط محلی: پذیري انجام عملیات میدانی براي شناسایی و کاهش آسیبون تومان، میلی 120: تدوین طرح هزینه تقریبی 

اي بزرگ امکان  پذیر هستند و در صورت وقوع زلزله در حال حاضر بسیاري از مراکز درمانی کشور در برابر زلزله آسیب وضعیت موجود 
اي و تجهیزات موجود در این مراکز به خوبی مهار  رسازههمچنین اجزاي غی. رسانی خود را از دست خواهند داد خدمات
هاي آب، برق و مخابرات  همچنین شبکه. دیدگی آنها وجود دارد اند و در صورت جنبش زمین امکان جابجایی و آسیب نشده

 .نیستند از استانداردهاي الزم براي مقاومت در برابر زلزله برخوردار نیز و سایر زیرساختهاي متصل به مراکز درمانی
 سال 5: سازي بهسازي و مقاومهاي  اجراي طرحسال،  2: ماه، انجام عملیات شناسایی 12 :تدوین طرح طول دوره 
رسانی  خدماتباید با ظرفیت کامل اقدام به  مراکز درمانی در زمان وقوع زلزله نقشی کلیدي در حفظ جان مصدومان دارند و توجیه فنی

اند و از مدار  کشور دیده شده است که اغلب مراکز درمانی خود به واسطه زلزله آسیب دیده هاي گذشته در زلزله. نمایند
 .بر مشکالت مدیریت واکنش اضطراري افزوده استامر دهی خارج شدند که این  سرویس

  پذیري مراکز درمانی ضوابط و معیارهاي شناسایی آسیب -  ورودي پروژه
 سازي ضوابط بهسازي و مقاوم - 

اي و زیرساختهاي متصل به مراکز درمانی و  سازهها ، اجزاي غیر پذیر در سازه دستورالعملهاي الزم براي شناسایی نقاط آسیب پروژه خروجی 
  استانداردهاي الزم براي کاهش خطرپذیري این مستحدثات

  تجارب جهانی در زمینه مراکز درمانی ایمن در برابر زلزلهمطالعه و بررسی  -  اجزاء پروژه
  سازي آنها هاي مراکز درمانی و ارائه ضوابط بهسازي و مقاوم پذیري سازه توسعه دستورالعمل شناسایی آسیب - 
اي و تجهیزات موجود در بیمارستانها و  سازي اجزاي غیرسازه تدوین ضوابط و دستورالعملهاي الزم براي بررسی و مقاوم - 

  مراکز درمانی
  پذیري آنها ري زیرساختهاي متصل به مراکز درمانی و روشهاي کاهش آسیبپذی تدوین معیارهایی براي شناخت آسیب - 
 ...)آب، برق و (تدوین ضوابط مربوط به زیرساختهاي اضطراري مورد نیاز در زمان بحران  - 

 ي حیاتیوزارت بهداشت و درمان، سازمان نظام مهندسی، سازمانهاي متولی شریانها سازمان مدیریت بحران کشور،  نظارت و ارزیابی
تدوین ضوابط قابل اجرا از نظر فنی، تدوین قوانین الزم براي الزام مراکز درمانی به م براي استمرار پروژه عبارتند ازعوامل مه استمرار پروژه

   تبعیت از این ضوابط، تامین اعتبارات مورد نیاز و نظارت بر اجرا
ماه  سه  زمان/ اجزا  طرح  بندي جدول زمان

  اول
ماه  سه

  دوم
ماه  سه

  سوم
ماه  سه

  چهارم
تجارب جهانی در زمینه مراکز درمانی ایمن در برابر مطالعه و بررسی 

  زلزله
        

هاي مراکز درمانی و  پذیري سازه توسعه دستورالعمل شناسایی آسیب
  سازي آنها ارائه ضوابط بهسازي و مقاوم

        

سازي اجزاي  تدوین ضوابط و دستورالعملهاي الزم براي بررسی و مقاوم
  اي و تجهیزات موجود در بیمارستانها و مراکز درمانی غیرسازه

        

پذیري زیرساختهاي متصل به  تدوین معیارهایی براي شناخت آسیب
  پذیري آنها مراکز درمانی و روشهاي کاهش آسیب

        

تدوین ضوابط مربوط به زیرساختهاي اضطراري مورد نیاز در زمان 
  ...)آب، برق و (بحران 
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 ریزي براي توسعه بیمارستانهاي تخصصی و مدیریت انتقال مصدومان حادثه برنامه): 23- 4(نمودار 

  توسعه بیمارستانهاي تخصصی ویژه مصدومان ناشی از سوانح و تدوین برنامه تجهیز این مراکز -  اهداف
  دیدگی  رسانی به مصدومان سوانح برحسب سطح آسیب ارتقاي خدمات - 
  برداري بهینه از امکانات درمانی موجود نمودن امکان بهرهفراهم  - 

 دانشگاههاي علوم پزشکی، مشاوران ذیصالح، مراکز تحقیقاتی نهاد اجرایی
و  سازي ظرفیتمیلیون تومان در هر شهرستان،  60: برنامه ریزي انتقال مصدومانمیلیون تومان،  120: برنامه ریزي توسعه هزینه تقریبی 

  هر شهرستاننیازهاي متناسب با  :تانهاي تخصصیساخت بیمارس
در حال حاضر بیمارستانهاي ویژه بحران ویا بیمارستانهاي تخصصی سطح در ایران بسیار محدود می باشند و از گسترش  وضعیت موجود 

ه ایم مراکز چندان لذا در صورت وقوع زلزله در نقاط دور افتاده امکان دسترسی ب. جغرافیایی مناسبی نیز برخوردار نیستند
از طرفی برنامه اي براي انتقال مصدومان برحسب سطح مصدومیت بین نهادها مرتبط با بهداشت و درمان . مهیا نیست

 .تدوین نشده ولذا اعزام مصدومان بدون توجه به نوع مصدومیت و امکانات موجود در مراکز درمانی انجام می پذیرد
 سال 5: ماه، ظرفیت سازي و ساخت بیمارستانهاي تخصصی در سطوح محلی 12: تقال مصدومانبرنامه ریزي توسعه و ان طول دوره 
خدمات رسانی به موقع و مناسب به مصدومان ناشی از زلزله نقش تعیین کننده در حفظ جان آنها و سالمت آنها بعد از  توجیه فنی

در اینراستا الزم . مانی ونوع مصدومیتها انجام شودرخداد زلزله دارد که می بایست متناسب با نوع سرویس دهی مراکز در
است ظرفیت سازي الزم در مراکز درمانی به منظور پذیرش مصدومان زلزله صورت گیرد و مکانیسمی نیز براي انتقال 

 .مصدومان خاص به مراکز تخصصی تعریف شود
  نیازمندیهاي بهداشت و درمان متناسب با سطح بحران  -  ورودي پروژه

  یت سازي و ایجاد زیرساختهاي مورد نیازظرف - 
 هاي آموزشی و کارآموزي مختلف دوره - 

  خدمات رسانی به مصدومان سوانح و کاهش تعداد تلفات و عوارض ناشی از رسیدگی نامناسب به اوضاع مصدومان بهبود  خروجی  پروژه
  اي تخصصی ویژه بحرانتجارب جهانی در زمینه توسعه بیمارستانهمطالعه و بررسی  -  اجزاء پروژه

  )3سطح (بیمارستانهاي تخصصی مدیریت بحران و تجهیز تدوین ضوابط مربوط به احداث  - 
  بیمارستانها بر حسب سطوح بحران در تدوین برنامه ارائه خدمات درمانی  - 
  دیدگی و سطح بیمارستان تدوین برنامه اعزام مصدومان به بیمارستانهاي مختلف بر حسب سطح آسیب - 
  الذکر و اقدامات مورد انتظار در هر مرکز نیروهاي شاغل در بیمارستانها و مراکز درمانی نسبت به فرایند فوقآموزش  - 
 اي تدوین دستورالعملهاي الزم و ابالغ آنها به مراکز درمانی و تمرین آن در مانورهاي دوره - 

 ، وزارت بهداشت و درمان المی ایرانهالل احمر جمهوري اسسازمان مدیریت بحران کشور،  نظارت و ارزیابی
ریزي براي نظارت بر اجراي  ، تامین اعتبارات الزم و برنامهمناسب و کارآمد یقانونضوابط تدوین منوط به استمرار پروژه  استمرار پروژه

  . باشد برنامه می
ماه  سه  زمان/ اجزا  طرح  بندي جدول زمان

  اول
ماه سه 
  دوم

ماه  سه
  سوم

ماه  سه
  چهارم

          تجارب جهانی در زمینه توسعه بیمارستانهاي بحرانمطالعه و بررسی 
تدوین ضوابط مربوط به احداث و تجهیز بیمارستانهاي تخصصی 

  )3سطح (مدیریت بحران 
        

          تدوین برنامه ارائه خدمات درمانی در بیمارستانها برحسب سطح بحران
          مختلفنهاي تدوین برنامه اعزام مصدومان به بیمارستا

          نیروهاي شاغل در بیمارستانها و مراکز درمانیآموزش 
          تدوین دستورالعملهاي الزم و ابالغ آنها به مراکز درمانی و تمرین آن 



   ارزیابی مدیریت بحران در سطح محلی و ارائه راهکارهاي اجرایی پروژه 
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 بهبود فرماندهی و هماهنگی در عملیات بهداشت و درمان): 24- 4(نمودار 

  درمان در شرایط بحران  هماهنگی نهادهاي مرتبط با بهداشت وارتقاء  -  اهداف
  دیدگان سوانح بهبود ارائه خدمات پزشکی و بهداشتی به آسیب - 

 دانشگاههاي علوم پزشکی، مراکز تحقیقاتی، شرکتهاي مشاور ذیصالح نهاد اجرایی
 میلیون تومان 240 هزینه تقریبی 

سطح کشور فاقد پیوستگی، یکپارچگی و شفافیت دهد که در حال حاضر بخش بهداشت و درمان در  مشاهدات نشان می وضعیت موجود 
هاي پزشکی، مراکز  هاي قانونی دانشگاه توان به عدم شفافیت حوزه مسئولیت از جمله مشکالت این بخش می. الزم است

ها و  هاي عمومی و خصوصی، بیمارستان در بخش... بیمارستانی، متولّیان دارو و  هاي اولیه و مراقبت پیش درمان، مراقبت
 .راکز بهداشتی و درمانی اشاره نمودم

 سال 2 طول دوره 
در چنین . بار است هاي فاجعه زلزلهمدیریت بحران مکانیزم فرماندهی در بخش بهداشت، یکی از موارد مهم و حیاتی در  توجیه فنی

م را به طور گسترده و گیرنده وجود دارد، تا بتواند منابع الز کننده و تصمیم شرایطی، نیاز به یک سیستم قاطع هماهنگ
 .نمایدمستقر و پشتیبانی سریع تامین، اعزام، 

  ضوابط و دستورالعملهاي موجود -  ورودي پروژه
 با بخش بهداشت و درمان قوانین مرتبط با تعامالت بین نهادهاي مرتبط - 

  نیاز در زمان بحران  ارتقاي هماهنگی دستگاههاي متولی بهداشت و درمان براي ارائه خدمات مورد -  خروجی  پروژه
  ین هماهنگی دستگاههاضوابط و قوانین الزم براي تبی - 

  موجود ساختارهاي بهداشت و درمان در زمان بحران و شناخت نقاط ضعف و قوتمطالعه وضعیت  -  اجزاء پروژه
  هاي مربوطه  ریزي در مورد نحوه هماهنگی و مکانیزم فرماندهی در میان سازمان برنامه - 
   طرح استاندارد عملیات واکنش اضطراري در هر سازمان مسئول یا همکارتدوین  - 
  تلفیق طرحهاي موجود در هر سازمان متولی یا همکار و ایجاد هماهنگی بین طرحها - 
  داوطلبان در زمان بحرانمحلی و مدیریت نیروهاي سیستم تدوین  - 
هاي  یت متمرکز و گروهی مصدومان در بین سازمانهاي مربوط به مدیر شیوه اشتراك و هماهنگی فعالیتتدوین طرح  - 

 ه ویژه هالل احمر و وزارت بهداشتمسئول بحران، ب
 به نهادهاي ذیربط هاآنو آموزش و ابالغ براي موارد فوق تدوین ضوابط و دستورالعملهاي الزم  - 

 وري اسالمی ایران، هالل احمر جمهوزارت بهداشت و درمانسازمان مدیریت بحران کشور،  نظارت و ارزیابی
  .باشد اي می منوط به تبعیت دستگاهها از ضوابط حاصله و برگزاري تمرینهاي مشترك بصورت دورهاستمرار پروژه  استمرار پروژه
ماه شش   زمان/ اجزا  طرح  بندي جدول زمان

  اول
ماه شش 
  دوم

ماه  شش
  سوم

ماه  شش
  چهارم

در زمان بحران و موجود ساختارهاي بهداشت و درمان مطالعه وضعیت 
  شناخت نقاط ضعف و قوت

        

          هانریزي در مورد نحوه هماهنگی و مکانیزم فرماندهی میان سازما برنامه
          تدوین طرح استاندارد عملیات واکنش اضطراري در هر سازمان 

          تلفیق طرحهاي موجود در هر سازمان و ایجاد هماهنگی بین طرحها
          داوطلبان در زمان بحرانمحلی و یت نیروهاي مدیرسیستم تدوین 

          ها شیوه اشتراك و هماهنگی فعالیتتدوین طرح 
و آموزش و ابالغ براي موارد فوق تدوین ضوابط و دستورالعملهاي الزم 

  به نهادهاي ذیربط هاآن
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 بهداشت و درمان در شرایط اضطرار هاي آموزشی توسعه برنامه): 25- 4(نمودار 

  ارتقاي دانش تخصصی در زمینه درمان مصدومان ناشی از سوانح -  اهداف
  بهداشت و درمان براي مواجهه با شرایط بحرانبخش بهبود آمادگی مسئوالن و پرسنل  - 
  ارتقاي دانش همگانی در زمینه اقدامات مورد نیاز در بخش بهداشت و درمان در شرایط وقوع سوانح - 

 ی، دانشگاههاي علوم پزشکیمراکز تحقیقات نهاد اجرایی
 میلیون تومان 240 هزینه تقریبی 

هاي خاص براي مصدومین ناشی  طب اورژانس و جراحینظیر (مرتبط با درمان در سوانح هاي تخصصی  دورهدر حال حاضر  وضعیت موجود 
رسنل و کادر درمانی طح آمادگی و آگاهی اغلب مسئوالن، پهمچنین س. چندان در کشور توسعه نیافته است )از سوانح

مردم نیز اطالع چندانی در . مواجهه با شرایط اضطراري بسیار محدود استنحوه بیمارستانها و مراکز درمانی در رابطه با 
  .به انجام برساننددر این رابطه توانند اقدامات اولیه را  زمینه بهداشت و درمان در شرایط بحران ندارند و نمی

 سال 2 طول دوره 
توسعه آموزشهاي تخصصی تا همگانی در زمینه بهداشت و درمان در زمان بحران، تاثیر زیادي در حفظ سالمت و کاهش  فنی توجیه

 . شود تلفات سوانح طبیعی دارد و در کشورهاي پیشرفته با جدیت زیادي دنبال می
   پیشرفتهوح مختلف در کشورهاي هاي آموزشی در سط مطالب آموزشی و اطالعات مرتبط با توسعه برنامه -  ورودي پروژه

 موجود در کشور ضوابط و قوانین مرتبط - 
  دستورالعملهاي ارتقاي دانش تخصصی، نیمه تخصصی و همگانی در زمینه بهداشت و درمان در شرایط اضطرار خروجی  پروژه

  و همگانی مرتبط تجارب کشورهاي مختلف در زمینه بهبود آموزشهاي تخصصی، نیمه تخصصیمطالعه  -  اجزاء پروژه
هاي تخصصی و سایر درمانهاي ویژه  هاي تخصصی طب اورژانس، جراحی و توسعه رشتهایجاد  برنامه جهتطراحی  - 

  مصدومان سوانح طبیعی
براي آموزش پرسنل و مدیران مراکز درمانی در زمینه نیازمندیهاي زمان بحران و تدوین مفاد آموزشی مورد ریزي  برنامه - 

  مختلف شاغل در بخش بهداشت و درماننیاز گروههاي 
  مردم جهت ارتقاي دانش همگانی در زمینه بهداشت و درمان در شرایط بحران آموزشبراي  علمیتدوین برنامه و مفاد  - 
 تدوین قوانین و ضوابط الزم براي گسترش و اجراي موارد فوق و ابالغ دستورالعملهاي الزم به مراکز ذیربط - 

، وزارت بهداشت و درمان، سازمان صدا و سیما، وزارت هالل احمر جمهوري اسالمی ایرانزمان مدیریت بحران کشور، سا نظارت و ارزیابی
 آموزش و پرورش

اندرکاران امور، تامین اعتبارات  هاي آموزشی، توجیه دست منوط به ایجاد زیرساختهاي الزم براي اجراي برنامهستمرار پروژه ا استمرار پروژه
  . باشد رل نحوه اجرا میالزم و کنت

ماه شش   زمان/ اجزا  طرح  بندي جدول زمان
  اول

ماه شش 
  دوم

ماه  شش
  سوم

ماه  شش
  چهارم

تجارب کشورهاي مختلف در زمینه بهبود آموزشهاي تخصصی، مطالعه 
  نیمه تخصصی و همگانی مرتبط

        

هاي تخصصی طب اورژانس،  و توسعه رشتهایجاد  برنامه جهتطراحی 
  هاي تخصصی و سایر درمانهاي ویژه مصدومان سوانح طبیعی جراحی

        

ریزي براي آموزش پرسنل و مدیران مراکز درمانی در زمینه  برنامه
  نیازمندیهاي زمان بحران و تدوین مفاد آموزشی مورد نیاز گروهها

        

تدوین برنامه و مفاد علمی براي آموزش مردم جهت ارتقاي دانش 
  بهداشت و درمان در شرایط بحران همگانی در زمینه

        

          تدوین قوانین و ضوابط الزم براي گسترش و اجراي موارد فوق
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برنامه تامین منابع انسانی و تجهیزاتی در بخش پزشکی اضطراري براي ارائه خدمات بهداشتی و درمانی ): 26- 4(نمودار 
 متناسب با زمان

  در بخش بهداشت و درمانهاي زمانی بعد از زلزله  بازهکانات مورد نیاز در تضمین امکان تامین نیروها و ام -  اهداف
  رسانی و بهبود مدیریت فرایند بهداشت و درمان اضطراري ارتقاي خدمات - 

 دانشگاههاي علوم پزشکی، مراکز تحقیقاتی، شرکتهاي مشاور ذیصالح نهاد اجرایی
 میلیون تومان 240 هزینه تقریبی 

هاي زمانی بعد از زلزله تدوین و  حال حاضر برنامه جامعی در زمینه تامین نیازهاي بخش بهداشت و درمان در بازه در وضعیت موجود 
بر بوده  زمان بحرانگردد که تامین آنها در زمان  اجرایی نشده است و معموال بر حسب نیاز، درخواستهایی آماده و ارسال می

 .شود درمان می و و منجر به ایجاد اختالل در عملیات بهداشت
 سال 2 طول دوره 
اي از مواد مصرفی پزشکی و سایر اقالم مورد تأمین نیروي انسانی مورد نیاز براي سناریوهاي مختلف زلزله و ذخیره مجموعه توجیه فنی

و درمان براي ارتقاي آمادگی بخش بهداشت ها  برنامهمهمترین از ) براي حداقل سه روز(نیاز مراکز درمانی و بهداشتی 
نظیر (عملیات با توجه به تغییرات در نیازهاي مصدومان ریزي این  الزم است برنامههمچنین . شود محسوب میسوانح 

  .دشوانجام با گذشت زمان  )محیطی هاي پشتیبانی و زیست سازي و فعالیت درمان، پاك
   هاي مورد بررسی تجارب داخلی و خارجی در زمینه -  ورودي پروژه

 مقررات موجود ضوابط و - 
  ضوابط و دستورالعملهاي اجرایی در رابطه با تامین منابع انسانی و تجهیزاتی متناسب با زمان خروجی  پروژه

اقدامات صورت گرفته در سایر کشورها در زمینه تامین منابع انسانی و تجهیزاتی بخش بهداشت و درمان مطالعه و بررسی  -  اجزاء پروژه
  زلزله عد از هاي مختلف ببراي زمان

  هاي مختلف زمانی    بازهشرایط و در براي ارائه خدمات پایدار تدوین طرح بسیج کادر پزشکی، درمانی و بهداشتی  - 
  قبل تا بعد از زلزلهدرمان در زمان  فعال در بهداشت ومراکز اشتراك منابع درمانی و تجهیزاتی مدیریت و تدوین طرح  - 
نی براي مواجهه با اثرات زلزله در امات الزم براي ارتقاي آمادگی مراکز بهداشتی و درملیستها و فهرست اقدا تهیه چک - 

    هاي زمانی مختلف  بازه
 آموزش و  تدوین ضوابط و دستورالعملهاي الزم و ابالغ آن به نهادهاي ذیربط - 

 ي اسالمی ایرانهالل احمر جمهوروزارت بهداشت و درمان، ، سازمان مدیریت بحران کشور نظارت و ارزیابی
و اعتبارات الزم، نظارت بر اجرا و فراهم نمودن تأمین منابع ، ضوابط اجراییتدوین  م براي استمرار پروژه عبارتند ازعوامل مه استمرار پروژه

  ضمانتهاي اجرایی
ماه شش   زمان/ اجزا  طرح  بندي جدول زمان

  اول
ماه شش 
  دوم

ماه  شش
  سوم

ماه  شش
  چهارم

اقدامات صورت گرفته در سایر کشورها در زمینه ی مطالعه و بررس
  تامین منابع انسانی و تجهیزاتی براي زمانهاي مختلف بعد از زلزله

        

تدوین طرح بسیج کادر پزشکی، درمانی و بهداشتی براي ارائه خدمات 
  هاي مختلف زمانی    پایدار در شرایط و بازه

        

مانی و تجهیزاتی مراکز فعال تدوین طرح مدیریت و اشتراك منابع در
  در بهداشت و درمان در زمان قبل تا بعد از زلزله

        

لیستها و فهرست اقدامات الزم براي ارتقاي آمادگی مراکز  تهیه چک
  هاي زمانی بهداشتی و درمانی براي مواجهه با اثرات زلزله در بازه

        

          هادهاي ذیربطتدوین ضوابط و دستورالعملهاي الزم و ابالغ آن به ن
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 برنامه بهداشت محیط و پیشگیري از بیماریها): 27- 4(نمودار 

  دیده از زلزله پیشگیري از شیوع بیماریهاي عفونی و واگیر در منطقه آسیب -  اهداف
  دیده از سوانح ریزي براي ساماندهی وضعیت بهداشت منطقه آسیب برنامه - 
  ر برابر اثرات سوانحسازي در بخش بهداشت براي آمادگی د ظرفیت - 

 ، دانشگاههاي علوم پزشکی، مراکز تحقیقاتیشرکتهاي مشاور ذیصالح نهاد اجرایی
 میلیون تومان 180 هزینه تقریبی 

در حال حاضر برنامه جامعی براي ارتقاي آمادگی نهادهاي متولی امر، مسئوالن و مردم در زمینه بهداشت سوانح وجود ندارد  وضعیت موجود 
که معموال با انجام اقدامات ضربتی تا  آید ی بوجود میاشتنگرانی زیادي در زمینه مسائل بهد ،اي ینرو با رویداد هر سانحهو از ا

 .شود حدودي حل و فصل می
 ماه 18 طول دوره 
فرصت پس از رویداد  شوند ولی در هر حال عملیات بهداشت محیط باید در اولین بالیاي طبیعی همواره سبب شیوع اپیدمی نمی توجیه فنی

هاي مسئول، در وهله نخست وزارت بهداشت، درمان و آموزش  سازمان. هاي امداد پزشکی آغاز شود بحران و به موازات فعالیت
المللی هستند، که پس از بروز بحران، هر یک  هاي امداد بین هاي پشتیبان نظیر هالل احمر و تیم پزشکی و پس از آن سازمان

 .نمایند ود را فعال میمکانیزم واکنش خ
  ضوابط و مقررات فعلی نظام بهداشت و درمان  -  ورودي پروژه

 هاي مرتبط تجارب جهانی و داخلی در زمینه - 
  ارتقاي آمادگی مردم و مسئوالن براي مواجهه با مسائل بهداشتی بعد از زلزله -  خروجی  پروژه

  ضوابط اجرایی و دستورالعملهاي بهداشتی  - 
  در زمینه بهداشت محیط بعد از رخداد سوانح دیگر کشورهاالمللی و  تجارب سازمانهاي بینمطالعه و بررسی  -  ژهاجزاء پرو

  هاي زمانی مختلف بعد از زلزله شناخت نیازمندیهاي بهداشتی در بازه - 
  و نحوه اجراي آنها )هاي زمانی مختلف در بازه(تدوین شرح وظایف تیمهاي بهداشتی در زمانهاي قبل تا بعد از زلزله  - 
  دیده  منطقه آسیب در) بیماریها، ضدعفونی و بهداشت محیط عپیشگیري از شیو(بهداشتی تیمهاي  تامینریزي  برنامه - 
  تدوین برنامه آموزش به مردم در زمینه مسائل بهداشتی در زمانهاي مختلف بعد از رخداد زلزله  - 
  ن به نهادهاي ذیربطتدوین ضوابط و دستورالعملهاي الزم و ابالغ آ - 

 ، صدا و سیماالمللی ، وزارت بهداشت و درمان، سازمانهاي بینهالل احمر سازمان مدیریت بحران کشور،  نظارت و ارزیابی
استمرار پروژه منوط به جدي گرفته شدن مقوله بهداشت سوانح از سوي مسئوالن و تامین منابع مورد نیاز براي اجراي  استمرار پروژه

  .باشد پیشنهادي می طرحهاي
  سومماه  شش  دومماه  شش  ماه اولشش   زمان/ اجزا  طرح  بندي جدول زمان

المللی و دیگر کشورها در  تجارب سازمانهاي بینمطالعه و بررسی 
  زمینه بهداشت محیط بعد از رخداد سوانح

      

        هاي زمانی مختلف بعد از زلزله شناخت نیازمندیهاي بهداشتی در بازه
دوین شرح وظایف تیمهاي بهداشتی در زمانهاي قبل تا بعد از زلزله ت
  و نحوه اجراي آنها) هاي زمانی مختلف در بازه(

      

پیشگیري از شیوع بیماریها، (ریزي تامین تیمهاي بهداشتی  برنامه
  دیده در منطقه آسیب) ضدعفونی و بهداشت محیط

      

ئل بهداشتی در زمانهاي تدوین برنامه آموزش به مردم در زمینه مسا
  مختلف بعد از رخداد زلزله

      

        تدوین ضوابط و دستورالعملهاي الزم و ابالغ آن به نهادهاي ذیربط
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  تخلیه امن و اسکان اضطراري -4-3-5
و واکنش اضطراري در چرخه مدیریت بحران  پاسخگویی تخلیه امن و اسکان اضطراري بخشی از مرحله

یا در زمانی که خطر وقوع زلزله احساس ) قبل از اسکان موقت(لرزه س از وقوع زمینپ معموال. گرددمحسوب می
شود، به منظور ایجاد شرایط امن براي بازماندگان، ساکنان و شهروندان و خارج نمودن آنها از شرایط خطرناك و می

عملیات تخلیه اضطراري به مرحله  سوزي، باید ها یا مخاطرات ثانویه نظیر آتش لرزه  اجتناب از خطرات ناشی از پس
بینی فضاهاي اسکان اضطراري، امکانات مورد نیاز این مکانها  بدین منظور الزم است ضمن پیش. اجرا گذارده شود

در فرایند تخلیه و اسکان اضطراري . رسانی الزم از فرایند تخلیه در اختیار شهروندان قرار گیرد تامین گردد و اطالع
  : ز اهمیت است که مهمترین آنها عبارتند ازعوامل مختلفی حائ

  وجود سیستم تخلیه امن؛ - 
 شناسایی و معرفی مسیرهاي تخلیه؛ناسب براي تخلیه و اسکان اضطراري و تعیین و معرفی محلهاي م - 
 ؛)مورد نیاز اقالمغذا، آب، و سایر نظیر (هاي تخلیه تامین امکانات و نیازمندیهاي پناهجویان در محل - 
 و پشتیبانی فرایند تخلیه؛مدیریت براي  ریزيبرنامه - 
 رسانی صحیح به شهروندان؛ اطالع - 
 ؛تامین امنیت، سالمت جسمی و روانی پناهجویانریزي براي  برنامه - 
 ...).نظیر معلوالن و سالمندان و (ریزي براي گروههاي ویژه جامعه  برنامه - 

ضطراري پرداخته شده است که براي الزم به ذکر است که در این بخش تنها به موضوع تخلیه و اسکان ا
تواند تا چند ماه نیز ساعت تا حداکثر چند روز اختصاص دارد و نباید آنرا با اسکان موقت که می 72زمانی به مدت 

مهمترین دالیلی که ). مورد اخیر در فصل بعد مورد بررسی قرار داده خواهد شد(تداوم یابد، یکسان در نظر گرفت 
  : )59- 4شکل (بندي نمود توان به گروههاي زیر دستهکند را میاري ضرورت پیدا میتخلیه و اسکان اضطر

در این شرایط مردم . دیدگی ساختمانها و منازل مردم شده باشدهنگامیکه وقوع زلزله منجر به آسیب - 
و ) هالرزهنظیر پس(بایست در محلی گردآوري شوند تا امکان حفاظت از آنها در برابر مخاطرات موجود  می

این مورد در . نیز امکان تامین نیازمندیهاي اولیه آنها پیش از اعزام به مکانهاي اسکان موقت فراهم شود
اغلب زلزله گذشته کشور وجود داشته است و معموال پس از وقوع زلزله اسکان اضطراري مردم در چادرها 

  شده است؛انجام می
سوزي، نشت مواد خطرناك یا وقوع مخاطرات تشمانند احتمال وقوع آ ايهنگامی که خطر بالقوه - 

در این صورت . شودوجود دارد و توسط مقامات و افراد مسئول اعالم میلغزش شناختی نظیر زمین زمین
توسط فرد مسئول مرتبط از طریق رسانه، بلندگو، یا سیستمهاي محلی اضطراري دستور الزم جهت تخلیه 

رایط پس از وقوع زلزله معموال احتمال وقوع این مخاطرات وجود در ش. انتشار اطالعات صادر خواهد شد
دیدگی خطوط لوله گاز و یا مخازن نگهداري مواد خطرناك یا دارد زیرا به واسطه زلزله احتمال آسیب

 آتشزا و یا امکان ناپایداري شیبها وجود دارد؛
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دیده باشند در اثر وقوع سیبهنگامیکه احتمال فروریختن ساختمانهایی که ممکن است در حین زلزله آ - 
ها و یا تا زمان بازرسی لرزهبایست تا پس از پایان پسدر این شرایط مردم می. لرزه وجود داشته باشدپس

 سالمت واحدهاي مسکونی خود توسط افراد متخصص، در مکانهاي تخلیه امن مستقر شوند؛
در این . زلزله کوچک وجود داشته باشدزمانی که نگرانی از وقوع یک زلزله بزرگ پس از رویداد چند  - 

اي کوچک خود بخود یا به درخواست مسئوالن منازل شرایط مردم ممکن است به واسطه رخداد زلزله
خود را ترك و در مکان امنی مستقر شوند تا چنانچه زلزله بزرگی متعاقبا رخ داد اثرات جانی آن کمتر 

لرزه ایجاد شده اشاره نمود که بواسطه پیش 1385در سال  زلزله لرستانتوان به در این رابطه می. باشد
هاي باز مستقر شدند و بدین فضاسایر در سطح خیابانها، پارکها و  خانه خود را ترك نمودند و اغلب افراد

ها رخ داد بسیار زلزله اصلی که چند ساعت پس از رخداد این پیش لرزهمجروحین و کشته شدگان ترتیب 
  .ي مشابه بودکمتر از رویدادها

    
  
  

    
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  

  سناریوهاي تخلیه اضطراري): 59- 4(شکل 
 

) یا احتمال آن(اضطراري، با وقوع یا احساس خطر وقوع حادثه آغاز شده و با رفع خطر فرایند تخلیه و اسکان 
توان به صورت یرا ممراحل تخلیه اضطراري . کند، خاتمه پیدا میو یا با انتقال پناهجویان به مراکز اسکان موقت

  : )1387حسینی و همکاران، ( زیر خالصه کرد
  ؛لرزه یا وقوع پیشاعالم خطر  - 
 ؛تخلیه خودجوشیا صدور دستور تخلیه  - 

 زلزله

زلزله منجیل یا بم: مثال  
 

 انواع سناریوي تخلیه اضطراري

 صدور
دستور تخلیه      

تخریب بخشی از 
 ساختمانها

خطر آسیب دیدگی 
 مناطق ناامن

وجود عوامل خطر در 
 محله یا منطقه

تخلیه اضطراري         
تا رفع خطر در محل       

 انجام
 تخلیه 

تخلیه اضطراري تا          
استقرار در مسکن موقت           

تصمیم افراد       
به تخلیه       

تخلیه اضطراري         
تا رفع خطر در محل         

نبود امکان ادامه      
زندگی در محل        

 خطر وقوع 
هاي ثانویه بحران       

خطر نشت گاز در : مثال
 محله

احتمال ریزش       
 ساختمان

 زلزله لرستان
 

ي  
ریو
سنا

2
 

ي  
ریو
سنا

1
 

ي  
ریو
سنا

4
 

 تصمیم به  تخلیه 
 

آسیب دیدگی جزیی 
 ساختمانها

  اقامت در مکانهاي تخلیه تا اطمینان
  در محل از رفع خطر

هااحتمال تخریب در پس لرزه بازرسی پایداري : مثال 
 نسبی ساختمان

ي  
ریو
سنا

3
 



   ارزیابی مدیریت بحران در سطح محلی و ارائه راهکارهاي اجرایی پروژه 
 

                                                                                     شناسی و مهندسی زلزله المللی زلزله پژوهشگاه بین      
 

422

 ؛انتشار اطالعات و اخبار مربوط به تخلیه بین عموم مردمکسب و  - 
  ؛اضطراري در محالت مورد نیاز اسکانبازگشایی مراکز  - 
  ؛)توانبه ویژه افراد ضعیف و کم(یه اضطراري راهنمایی و کمک به مردم جهت تخل - 
 ؛اضطرارياسکان  هايثبت نام و کنترل اولیه سالمت و وضعیت افراد پناهجو در مکان - 
درباره نیازها،  یکز و جزئیاتاشامل تعداد پناهجویان مستقر در مر(اضطراري اسکان کز اگزارش وضعیت مر - 

 ؛)مراکزاین کمبودها و امکانات موجود در 
ن فضا، خدمات، و تجهیزات و امکانات مورد نیاز جهت پناهجویان به کمک افراد مسئول و خود تامی - 

 ؛پناهجویان
 ؛اضطراريو اسکان ارائه اطالعات و وسایل ارتباطی مورد نیاز جهت پناهجویان طی مراحل مختلف تخلیه  - 
 پایان بحران و یا صدور دستور انتقال به مکانهاي اسکان موقت؛ - 
 مراکز اسکان موقت؛و کمک به پناهجویان جهت بازگشت به منازل خود یا انتقال به دیها نیازمنتامین  - 
 ؛اضطرارياسکان انجام فعالیتهاي مورد نیاز به منظور عادي سازي شرایط در هریک از مراکز  - 
 .اضطراريو اسکان مستندسازي فرایند تخلیه  - 

یه امن و اسکان اضطراري در رخدادهاي در گزارش فعالیت چهارم این پروژه مشاهده شد که وضعیت تخل
پذیري نسبتا باالي اغلب شهرهاي کشور با توجه به آسیب .اي بزرگ کشور با چالشهاي زیادي همراه بوده است لرزه

رسد که در برابر زلزله و تعداد زیاد ساختمانهاي در معرض خطر تخریب در سناریوهاي مختلف زلزله، به نظر می
اي براي سازماندهی فرایند تخلیه و اسکان اضطراري مورد نیاز خواهد بود و لذا الزم است با ریزي گستردهبرنامه

ریزي و ایجاد تمهیدات و ساختارهاي مورد نیاز براي تخلیه و اسکان  توجه به وضع موجود، نسبت به برنامه
با توجه به تجارب کشورهاي  بدین منظور الزم است .اضطراري شهروندان پیش از وقوع زلزله احتمالی، اقدام نمود

در این بخش با اشاره به برخی تجارب جهانی در . دیگر نسبت به بهبود وضعیت موجود اقداماتی را به انجام رساند
  .این رابطه، راهبردها و راهکارهایی براي کاهش مشکالت مرتبط با اسکان اضطراري ارائه خواهد شد

 
  ه تخلیه امن و اسکان اضطراريمرور تجارب موفق جهانی در زمین - 1- 5- 3- 4

تخلیه و اسکان اضطراري در ژاپن عمدتا در مکانهاي باز و ساختمانهاي عمومی مقاوم : بررسی تجارب ژاپن - الف
هایی در این کشور در سطوح محلی  منظور نقشه بدین. پذیرد در برابر زلزله نظیر ورزشگاهها یا مدارس صورت می

اي فرایند تخلیه و زندگی در  دهند و مردم بصورت دوره به ساکنین منطقه نشان می اند که فضاهاي امن را تهیه شده
مهمترین موضوعاتی که در تخلیه اضطراري در ژاپن قابل اشاره . کنند گیرند و تمرین می شرایط اضطراري را فرا می

  :است را می توان به شرح زیر دسته بندي نمود
هایی توسط مقامات محلی یا استانی تهیه  هر و فرمانداري، نقشهدر هر ش: هاي تخلیه اضطراري تهیه نقشه - 

شده است که در آنها مکانهاي امن به منظور استقرار مردم بعد از وقوع زلزله و یا هنگام صدور دستور 
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ها با توجه این نقشه. مشخص شده است) با استفاده از سیستم هشدار سریع(تخلیه به واسطه خطر زلزله 
شوندگان و  بینی شده تخلیه جود در سطح شهر، آسیب پذیري مستحدثات، تعداد پیشبه مخاطرات مو

) 60- 4(ها در شکل  هایی از این نقشه نمونه. ظرفیت فضاهاي اسکان و مواردي از این قبیل تهیه شده است
  :نشان داده شده است

  

     
  

  دهند ها مسیر حرکت به سوي فضاهاي تخلیه را نشان میهاي تخلیه اضطراري در ژاپن؛ پیکان هایی از نقشه نمونه): 60- 4(شکل 
  

شوند و حتی افرادي که بصورت موقت به این شهرها  ها در سطح شهر به کلیه شهروندان ارائه می این نقشه
نکته جالب . هایی را از مراکز مدیریت بحران این شهرها دریافت کنند توانند چنین نقشه کنند نیز می مسافرت می
دهد و  باشد که اقدامات اضطراري را در زمان وقوع زلزله توضیح می ها می درج در پشت برگه این نقشهاطالعات من

تواند بعنوان یک راهنماي جیبی براي ارتقاي آگاهی عمومی نسبت به اقدامات الزم در زمان وقوع زلزله بکار  می
  ).61- 4 شکل(گرفته شود 

  
  شوند هاي تخلیه اضطراري در ژاپن منعکس می بحران که در پشت نقشهبرخی اطالعات الزم در زمان ):  61- 4(شکل 
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دیدگی ساختمانها با استفاده از توابع  ها با توجه به سناریوي خطر زلزله، وضعیت آسیب براي تهیه این نقشه
سپس . شود شود و براساس آن تعداد جمعیت نیازمند به اسکان اضطراري تخمین زده می خسارات برآورد می

نحوه توزیع جمعیت پناهجو ) فضاي باز و عمومی موجود(ساس این اطالعات و با در نظر گرفتن فضاهاي موجود برا
الزم به ذکر است که اطالعات مرتبط با مکانهاي . شود هاي تخلیه امن اقدام می ارزیابی شده و نسبت به تهیه نقشه

ند، بصورت تابلوهایی در سطح شهر نیز نمایش داده گرد هایی که در بین مردم توزیع می تخلیه امن عالوه بر نقشه
  ).62- 4 شکل(شوند  می

  
  

  که در معابر شهرهاي ژاپن نصب شدهاي از عالئم شهري براي معرفی فضاهاي تخلیه و اسکان اضطراري نمونه):  62- 4(شکل 
  

سازي این  براي تجهیز و آمادههاي تخلیه اضطراري، اقداماتی  در کنار تهیه نقشه: سازي فضاهاي تخلیه امن آماده - 
در برخی از این مکانها تجهیزات . گیرد مکانها توسط دولتهاي محلی و شهرداریها و حتی جوامع محلی صورت می

سازي شده  ذخیره) نظیر چادر، آب، مواد غذایی، و سایر امکانات مورد نیاز در زمان بحران(مورد نیاز در زمان بحران 
هایی از این  نمونه) 63- 4(شکل . بینی شده است سهاي بهداشتی اضطراري نیز پیشو زیرساختهایی نظیر سروی

) 64- 4(در شکل . شوند دهد که در یک ورزشگاه در شهر میکی در استان هیوگو نگهداري می امکانات را نشان می
و اسکان  اي از امکانات نگهداري شده در سطح واحدهاي همسایگی براي تسهیل فرایند تخلیه امن نیز نمونه

  .اضطراري نشان داده شده است

     
  اي از انبارهاي نگهداري اقالم مورد نیاز در اسکان اضطراري و تخلیه امن نمونه): 63- 4(شکل 
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  شود که امکانات مورد نیاز درزمان اسکان اضطراري و تخلیه  در آن نگهداري می  نمونه فضاي باز در سطح محله): 64- 4(شکل 

  

سازي فضاهاي تخلیه امن و اسکان اضطراري، در ژاپن همچنین  در کنار آماده: ینات و مانورهاي مردمیانجام تمر - 
شود و نیروهاي داوطلب و ساکنین محالت در این مانورها  اي با حضور مردم انجام می تمرینهایی بصورت دوره

. شوند ط با واکنش اضطراري آشنا میشرکت جسته و با روند اسکان اضطراري و تخلیه امن در کنار سایر امور مرتب
  . نشان داده شده است) 65- 4(نمونه هایی از این مانورها در شکل 

  

    
  اي از تمرینات تخلیه امن و اسکان  اضطراري در ژاپن  نمونه):  65- 4(شکل 

  

ي تدوین ریزي مدیریت واکنش اضطرار یکی از مهمترین اقدامات الزم در برنامه :مروري بر تجارب آمریکا - ب
در آمریکا . بایست اجزاي مختلف مرتبط با این موضوع را در برگیرد باشد که می طرح تخلیه و اسکان اضطراري می

اي از آن در این  در ایالتهاي مختلف و براي سطوح مختلف شهري طرحهاي مختلفی تدوین شده است که نمونه
در  .(Sorensen, and Vogt, 2006)هیه شده است تگردد که توسط مرکز مدیریت بحران آوك ریج  بخش معرفی می
  :هاي زیر مورد بررسی قرار داده شده است این برنامه مولفه

با توجه به اینکه تخلیه امن یک اقدام عمومی محسوب : سازي برنامه تخلیه امن در سطح محله نهادینه - 
تخلیه امن توسط کل ریزي براي انجام  هایی در خصوص نحوه برنامه گردد، در این بخش توصیه می

ساکنین یک محله یا واحد همسایگی با توجه به خصوصیات اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی آن محله ارائه 
 شده است؛
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تواند با وقوع یک حادثه به صورت خودجوش و یا با اعالم هشدار توسط  فرایند تخلیه امن می: اعالم هشدار - 
م هشدار الزم است به اثرات ناشی از اعالم خطر در سطح در مورد اخیر و براي اعال. مسئوالن صورت گیرد

در واقع در برخی موارد ممکن است اثرات . جامعه توجه نمود و تنها به مسائل فنی و فیزیکی بسنده نکرد
در این رابطه رفتارهاي مردم در هنگام . ناگوار ناشی از هشدار خطر بیشتر از خود سانحه احتمالی باشد

 م خطر نیز الزم است مورد توجه قرار داده شود؛تخلیه و نحوه اعال
در این بخش به ساختار سازمانی نهادهاي متولی تخلیه اضطراري پرداخته : ساختار سازمانی تخلیه امن - 

 شده است که مبتنی بر سیستم مدیریت بحران آمریکاست؛
ریزیها  هادهاي متولی باید برنامهریزي براي اداره مراکز تخلیه امن، نبمنظور برنامه: مسئولیتها در تخلیه امن - 

بایست مشتمل بر تامین،  ریزیها می این برنامه. و اقدامات الزم را از سطوح مردمی تا دولتی به انجام برسانند
 توسعه، مدیریت، پشتیبانی و هماهنگی فرایند تخلیه و اسکان موقت باشد؛

رسانی و  من و اسکان اضطراري، بحث اطالعیکی از مهمترین ارکان تخلیه ا: رسانی و آموزش همگانی اطالع - 
بایست مردم محله در سطوح همسایگی با فرایند تخلیه و ضرورت  آموزش همگانی است که طی آن می

بایست مبتنی بر شرایط بومی هر منطقه صورت  بدیهی است این اقدامات نیز می. انجام آن آشنا شوند
 گیرد تا اثربخشی بیشتري داشته باشد؛

همانطور که ذکر شد در کل بخشهاي تخلیه و اسکان اضطراري توجه به : سائل اجتماعیتوجه به م - 
در این رابطه الزم است به مسائل . خصوصیات اجتماعی ساکنین محل اهمیت زیادي در موفقیت کار دارد

 :زیر توجه شود
  نحوه تاثیر عوامل اجتماعی بر تصمیم گیري ساکنین به تخلیه و اسکان اضطراري؛ •
 شخصیه ساکنین و اعتقاد بر لزوم تخلیه براي حفظ جان؛ احوال •
 تاثیر آمادگی قبلی در تخلیه امن و اسکان اضطراري؛ •
  .رابطه بین شرایط فرهنگی و اقتصادي با تخلیه و اسکان اضطراري •

 ریزي الزم براي اسکان اضطراري یا تخلیه امن شهروندان در چنانچه برنامه: رابطه تخلیه با آمادگی سازمانی - 
فضاهاي از قبل تعیین شده، صورت نگرفته باشد مشکالت زیادي در زمان اعالم خطر یا وقوع زلزله ایجاد 

 :به منظور جلوگیري از چنین پیامدهایی الزم است اقدامات زیر انجام شوند. خواهد شد
 پذیري و مسائل اجتماعی؛ هاي اسکان اضطراري مبتنی بر شرایط آسیب تهیه برنامه •
 تخلیه امن و اسکان اضطراري در شرایط بحران به ساکنین؛آموزش نحوه  •
 تامین فضاها و امکانات مورد نیاز براي پاسخگویی به مراجعین؛ •
 ؛...)معلولین، سالمندان و (ریزي براي گروههاي خاص اجتماعی  برنامه •
 بینی نیازهاي زمان بحران و تامین پشتیبانی الزم از فرایند تخلیه؛ پیش •
 .زم براي اقامت در فضاهاي اسکان موقتتدوین مقررات ال •
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شوند و  بعد از وقوع زلزله معموال بسیاري از راهها مسدود می: تامین دسترسی به فضاهاي تخلیه و اسکان - 
همچنین ترافیک حاصل از استفاده از وسایل شخصی در این زمان . عبور از برخی راهها خطرناك است
تخلیه اضطراري عالوه بر شناخت و معرفی راههاي امن  در برنامه. مشکالت را دوچندان خواهد کرد

بایست مقرراتی را براي کنترل ترافیک تدوین و اجرایی  دسترسی به فضاهاي تخلیه و اسکان اضطراري، می
 نمود تا دسترسی مردم به مکانهاي تخلیه و اسکان با مشکالت کمتري مواجه شود؛

مراکز تخلیه و اسکان موقت، مواجهه با خیل عظیم یکی از چالشهاي اداره : مدیریت فضاهاي تخلیه - 
مراجعین با شرایط مختلف اجتماعی و فرهنگی که اغلب به واسطه زلزله دچار بحرانهاي روحی و روانی نیز 

تواند تا حد  ریزي براي مدیریت فضاهایی تخلیه از این بعد اهمیت زیادي دارد و می برنامه. باشد هستند، می
بدین منظور در . آرامش در این فضاها و جلب مشارکت مردم در اداره این مراکز گردد زیادي باعث برقراري

االمکان از ایجاد  بایست معیارهایی مورد توجه قرار گیرد تا حتی انتخاب تیمهاي مدیریت این مکانها، می
 .تنشهاي احتمالی در این فضاها جلوگیري شود

کان اضطراري در مقیاس شهري، بجز آمریکا و ژاپن در برخی تخلیه امن و اس :بررسی تجارب سایر کشورها - ج
ریزي و اجراي این عملیات مورد توجه  کشورهاي دیگر نیز مورد توجه قرار داده شده است و راهکارهایی براي برنامه

البته بیشترین تجارب موجود در این رابطه مرتبط با تخلیه امن هنگام اعالم خطر سونامی . قرار گرفته است
  :باشد برخی از تجارب موفق دیگر کشورها در این رابطه به شرح زیر می.  باشد می

در این کشور و در برخی شهرها فضاها و مکانهایی بعنوان مراکز تخلیه اضطراري و اسکان موقت در : ترکیه - 
  طرحهاي جامع و تفصیلی در نظر گرفته شده است؛

ر سریع و ارتقاي آموزش همگانی براي تخلیه امن در این کشور ضمن توجه به سیستمهاي هشدا: اندونزي - 
در هنگام خطر سونامی، در سالهاي اخیر به منظور ساخت سریع سرپناه اضطراري نیز استفاده از چوبهاي 

 بامبو رایج شده است؛
در شهر کاتماندو، ضمن تعیین برخی فضاهاي باز بعنوان مکانهاي تخلیه امن و اسکان اضطراري، : نپال - 

یی نیز براي تامین نیازهاي اولیه در این مکانها و همچنین تعریض راههاي منتج به این مکانها در ها برنامه
هایی از  همچنین در راستاي ارتقاي آمادگی مردم براي مواجهه با اثرات زلزله، برنامه. باشد دست اجرا می

سکان اضطراري را در اي در این شهر در دست اجرا است که فرایند تخلیه امن و ا طرف تشکالت محله
 ؛(Victoria, 2005)نماید  سطوح محلی اجرایی می

اي در شهرهاي مستعد این خطر در  رسانی و هشدار خطر سونامی اقدامات گسترده براي اطالع: هندوستان - 
توان به نصب بلندگوها  از جمله این اقدامات می Fakhruddin, 2006).(کشور هندوستان صورت گرفته است 

ي راهنماي مناطق امن در سطح شهرهاي مستعد وقوع این خطر و نصب ایستگاههاي پایش در و تابلوها
 ؛)66- 4 شکل(سواحل اشاره کرد 
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  اي از عالئم نشانگر فضاهاي تخلیه امن و سیستمهاي هشدار و پایش خطر سونامی در هند نمونه):  66- 4(شکل 

  
  مروري بر تجارب ایران - 2- 5- 3- 4

هاي شهري در مدیریت بحران زلزله، وجود و توزیع مناسب ر شد، یکی از مهمترین مولفههمانطور که ذک
باشد که بایستی با توجه به تراکم جمعیت و  فضاهاي تخلیه امن شهري براي اسکان آوارگان ناشی از زلزله می

آسیبی به آنها وارد فضاهاي تخلیه امن مکانهایی هستند که در برابر زلزله . وضعیت دسترسی تعیین محل گردند
باشند و امکان دسترسی به آنها نیز از طریق شود و داراي فضا و امکانات کافی جهت اسکان بازماندگان زلزله مینمی

تعیین محل و ساخت این فضاها بایستی قبل از وقوع زلزله انجام شود و الزم است کلیه . راههایی امن میسر است
همچنین محل و نحوه دسترسی به این . اسکان اضطراري و موقت آوارگان تعبیه شودامکانات مورد نیاز در آنها براي 

بررسی تجارب داخلی در . فضاها نیز بایستی به نحو مقتضی به اطالع ساکنین مناطق مختلف شهر رسانده شود
امات دهد که بجز شهر تهران در سایر شهرها و سطوح محلی اقدخصوص تخلیه امن و اسکان اضطراري نشان می

در این بخش تجارب تهران در این . ریزي تخلیه و اسکان اضطراري صورت نگرفته استتوجهی براي برنامهقابل
  .رابطه مورد بررسی قرار داده می شود

در این طرح که توسط سازمان پیشگیري و مدیریت بحران  :طرح جامع پیشگیري و مدیریت بحران شهر تهران - الف
تهیه شده است، به مبحث تخلیه امن و اسکان ) جایکا(المللی ژاپن هاي بینانس همکاريشهر تهران با همکاري آژ

این گروه مطالعاتی فضاهاي تخلیه امن را به شرح . (TDMMO and JICA, 2004)اضطراري نیز پرداخته شده است 
  :اند زیر تعریف نموده

و براي اسکان فوري و تشکیل فضاهاي تخلیه امن فضاهایی هستند که در سطح محالت وجود دارند "
   مناطقی نظیر پارکها،. شوندگروههاي اولیه جهت اعزام به مراکز اسکان موقت در نظر گرفته می

و به طور کلی مناطقی که امنیت افراد در آنها تضمین شده است در   هاي ورزش، مدارس، مکانهاي مذهبی،زمین
متر مربع در نظر  2این مطالعات فضاي الزم براي هر فرد برابر  در. "تواند مورد استفاده قرار گیرنداین بخش می

شعاع حداکثر این فضاها از مناطق مسکونی نیز ). متر مربع است 1این مقدار در توکیو برابر (گرفته شده است 
  . باشدمتر می 500حدود 



ارائه راهکارهاي اجرایی براي اصالح و بهبود نظام مدیریت بحران کشور     
 

                                                                                                  شناسی و مهندسی زلزله المللی زلزله پژوهشگاه بین  
 

429

ایج این مطالعات راههاي طبق نت. در این مطالعات همچنین راههاي تخلیه امن نیز مورد توجه قرار گرفته است
توانند با امنیت در آنها تردد نموده و خود را به فضاهاي تخلیه امن تخلیه امن راههایی هستند که پناهجویان می

این عدد از تجارب عملی در . متر باشد 15طبق تعریف این طرح، عرض معابر تخلیه امن نباید کمتر از . برسانند
  :انتخاب شده است) 67- 4(ارامترهاي زیر مطابق با شکل ژاپن بدست آمده است و براساس پ

  متر؛ 4: فضاي الزم براي فعالیتهاي امداد و نجات و تردد خودروهاي امدادي  - 
 متر؛ 4- 3: فضاي الزم براي ایمنی از سقوط بلوکها و اجسام از ساختمانهاي مجاور - 
 .متر 8- 7: فضاي الزم براي تخلیه امن - 

  : استروش محاسبه به شکل زیر بوده 
  )زمان تخلیه(× )سرعت تخلیه(× )تراکم پناهجو(×)تعداد پناهجو( =فضاي الزم براي تخلیه امن 

 
  

  
  پهناي راههاي تخلیه امن :  )67- 4(شکل 

 
به منظور انتخاب فضاهاي تخلیه امن؛ اطالعات مربوط به فضاهاي شهري، نظیر فضاهاي ورزشی یا فرهنگی 

آوري شد و ، نمایشگاهها، ترمینالها و دیگر فضاهاي باز جمع...)ارکهاي جنگلی و پارکها، پ(تفریحی، فضاهاي سبز 
  :امکان استفاده از آنها بعنوان فضاهاي تخلیه امن براساس موازین زیر بررسی گردید

مالکیت عمومی مکان به منظور اطمینان از امکان استفاده از آن در زمان بحران در اولویت انتخاب : مالکیت - 
 ا بوده است؛ه گزینه

پارکهاي بزرگ، فضاهاي باز و زمینهاي ورزشی با توجه به امکان افزایش امکانات آنها، نسبت به : ابعاد - 
 ؛ه استشد فضاهاي کوچک ترجیح داده می

هاي مقاوم در برابر زلزله بعنوان فضاهاي اسکان تنها تاسیسات عمومی داراي سازه: مقاومت در برابر زلزله - 
 اند؛ دهاضطراري برگزیده ش

عدم وجود خطرات طبیعی و نیز تاسیسات خطرناك در محل یا اطراف آن از دیگر پارامترهاي : ایمنی - 
 ها بوده است؛ انتخاب گزینه

امکان احداث ذخایر آب شرب اضطراري، سرویس بهداشتی و انبارهاي کاالهاي : قابلیت ارتقاي ظرفیتها - 
  .ا بوده استدر محلهاي انتخابی، از دیگر معیاره... ضروري و 
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مکان داراي مشخصاتی مطابق با معیارهاي فوق بودند که از  136مکانهاي پیشنهادي، یان بر این اساس از م
  .اندنشان داده شده) 68- 4(این مکانها در شکل . تخاب گردیدمورد توسط گروه مطالعاتی ان 96این میان 

  

  
  ايمکانهاي موجود و پیشنهادي تخلیه امن منطقه):  68- 4(شکل

  
این طرح نیز توسط سازمان  :ساعت اولیه بعد از زلزله در شهر تهران 72طرح واکنش اضطراري طی  - ب

به  1387در سال ) جایکا(المللی ژاپن هاي بینپیشگیري و مدیریت بحران شهر تهران با همکاري آژانس همکاري
هاي ه راهنماي تخلیه اضطراري، نقشهدر این طرح عالوه بر تهی .(TDMMO and JICA, 2008)انجام رسیده است 

تخلیه امن براي دو محله از شهر تهران تهیه شده است و مانورهایی نیز در سطح این محالت براي آموزش و اطالع 
  :باشد اجزاي طرح به شرح زیر می. رسانی عمومی از طرح صورت گرفته است

ات و گستردگی تهران، در این پروژه دو با توجه به محدودیت زمانی مطالع: انتخاب مناطق مورد مطالعه - 
. پذیري متفاوت در هنگام رخداد زلزله، انتخاب شدندبه عنوان معرف مناطق داراي آسیب 2و  17منطقه 

در این دو منطقه نیز دو محله جهت اجراي آزمایشی پروژه، براساس پارامترهایی نظیر معیارهاي فیزیکی 
و معیارهاي اجتماعی و ) زله، عرض معابر موجود، مخاطرات ثانویهپذیري در برابر زلشامل جمعیت، آسیب(

شامل میزان عالقمندي و همکاري شهروندان، شورایاران و مسئولین نواحی شهرداري در (افزاري نرم
 انتخاب شدند؛) مباحث مرتبط

آوري عهاي مورد نیاز جمبا مشخص شدن محالت انتخابی، داده: )Diagnosis Map(تهیه نقشه شناسایی  - 
شد و با بازدیدهاي میدانی نقاط خطرزا، فضاهاي باز، مدارس و مراکز ورزشی مناسب براي تخلیه 

اي و خصوصیات اجتماعی مردم ها و عناصر غیرسازهشهروندان، مسیرهاي نامناسب عبوري، وضعیت سازه
ر نظر گرفته هاي دهاي محالت انتخابی و ساختمانهمچنین مقاومت ساختمان. محله شناسایی شدند
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هاي  نتایج این مطالعات در قالب نقشه. شده براي مراکز تخلیه به صورت اجمالی مورد ارزیابی قرار گرفتند
 ؛)69- 4شکل (شناسایی تهیه گردید 

  
  تهران 17منطقه ) ع(نقشه شناسایی مناطق آسیب پذیر در محله امامزاده حسن ): 69- 4(شکل

 

با توجه به اطالعات ساختمان و نفوس، : ت پذیرش در مراکز تخلیهبرآورد تعداد تخلیه شوندگان و ظرفی - 
بینی و تعداد افرادي که در هنگام رخداد زلزله ممکن است نیاز به تخلیه اضطراري داشته باشند پیش

 ظرفیت هریک از مراکز تخلیه جهت پذیرش تخلیه شوندگان مشخص گردید؛
براساس اطالعات نقشه شناسایی و همچنین : لو دستورالعم (Evacuation Map)تهیه نقشه تخلیه  - 

هاي مرتبط با افراد نیازمند به تخلیه اضطراري، نقشه تخلیه اضطراري براي مناطق پایلوت تهیه شد  داده
همچنین در این رابطه دستورالعملی نیز تهیه . نشان داده شده است) 70- 4(اي از آن در شکل  که نمونه

 .دهد ن اضطراري را توضیح میشد که فرایند تخلیه امن و اسکا
 

  
  تهران 2نقشه تخلیه اضطراري در محله گیشا منطقه ): 70- 4(شکل



   ارزیابی مدیریت بحران در سطح محلی و ارائه راهکارهاي اجرایی پروژه 
 

                                                                                     شناسی و مهندسی زلزله المللی زلزله پژوهشگاه بین      
 

432

به منظور آموزش چگونگی فرآیند تخلیه به شهروندان، : آموزش همگانی و برگزاري مانورهاي تخلیه - 
شد تا مردم با هاي مناسبی بصورت مانور دور میزي و نیز مانورهاي میدانی در مناطق پایلوت انجام تمرین

 ).71- 4 شکل(نحوه تخلیه اضطراري آشنا شده و اطالعات الزم را براي مواقع بحران کسب نمایند 
 

    
  برگزاري مانورهاي مردمی تخلیه امن در برخی مناطق شهر تهران): 71- 4(شکل

 
  المللی با ایران در حوزه تخلیه امن و اسکان اضطراري مقایسه تجارب بین - 3- 5- 3- 4

ور که اشاره شد، تخلیه امن و اسکان اضطراري در برخی از کشورهاي پیشرفته جهان نظیر آمریکا و همانط
ژاپن متداول است و در ایران نیز در سالهاي اخیر در برخی شهرها نظیر تهران مورد توجه مسئوالن امر قرار گرفته 

  ):27- 4جدول (ت زیر را استنتاج نمود نکاتوان  با مقایسه تجارب موجود که در قسمتهاي قبل بحث شد، می. است
  

  مقایسه تجارب برخی کشورها با ایران در حوزه تخلیه امن و اسکان اضطراري): 27- 4(جدول 

  هند  ترکیه  ژاپن  نپال  اندونزي  آمریکا  ایران  ویژگی  ردیف
  وسطمت  متوسط  خوب  متوسط  متوسط  خوب  ضعیف  تهیه و اجراي برنامه جامع تخلیه امن و اسکان اضطراري  1
  متوسط  ضعیف  خوب  متوسط  متوسط  خوب  ضعیف  آموزش فرایند تخلیه و اسکان اضطراري  2
پیش بینی فضاهاي تخلیه امن و اسکان اضطراري و تهیه   3

  هاي الزم نقشه
  ضعیف  ضعیف  خوب  ضعیف  ضعیف  خوب  ضعیف

ریزي براي مدیریت و هماهنگی فعالیتهاي اجرایی و  برنامه   4
  ان اضطراريپشتیبانی در فضاهاي اسک

  متوسط  متوسط  خوب  ضعیف  متوسط  خوب  متوسط

  ضعیف  ضعیف  خوب  ضعیف  ضعیف  خوب  ضعیف  برآورد تعداد پناهجویان احتمالی در سناریوهاي مختلف  5
برنامه ریزي براي توسعه و تجهیز فضاهاي اسکان   6

  اضطراري
  متوسط  متوسط  خوب  متوسط  متوسط  خوب  ضعیف

  متوسط  ضعیف  خوب  خوب  متوسط  خوب  ضعیف  امن و اسکان اضطراري  جلب مشارکت مردمی براي تخلیه  7
  ضعیف  ضعیف  خوب  ضعیف  ضعیف  خوب  ضعیف  توجه به نیازمندیهاي گروههاي خاص مثل معلولین  8

  

در ایران برنامه جامعی براي تخلیه و اسکان اضطراري در اغلب شهرها وجود ندارد و تنها در تهران  - 
  .تواند بعنوان الگویی در دیگر شهرها استفاده شود رت گرفته که میفعالیتهایی در سالهاي اخیر صو
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فعالیتهاي مقطعی که در این . اغلب مردم ایران از فرایند اسکان اضطراري و نیز تخلیه امن ناآگاه هستند - 
رابطه صورت گرفته نیز بدون توجه به مسائل اجتماعی و فرهنگی بوده و تاثیر چندانی در اصالح 

 .دم در این رابطه نداشته استدیدگاههاي مر
بینی نشده است و در هنگام رویداد زلزله  در ایران اساسا مکانهایی براي اسکان اضطراري و تخلیه امن پیش - 

این اقدام که چندان با شرایط اقلیمی، بومی . شود که این مشکل با توزیع چادر رفع شود معموال سعی می
ر که در گزارش فعالیت چهارم پروژه دیده شد همواره با و فرهنگی کشور نیز سازگار نیست، همانطو

 .مشکالتی همراه بوده است
اداره فضاهاي اسکان اضطراري و تخلیه امن نیاز به دستورالعملهاي ویژه و تمرین پیوسته دارد و الزم است  - 

چنین . ئم باشندکلیه دست اندرکاران این امور با یکدیگر و با مقامات باالدستی و نیز با مردم در تعامل دا
 .فرایندي در حال حاضر در ایران وجود ندارد

این مساله که . اي در ایران برآوردي از تعداد احتمالی پناهجویان در دست نیست در صورت وقوع زلزله - 
ریزي تخلیه امن  پذیري مستحدثات است در برنامه نیازمند تهیه بانکهاي اطالعاتی و انجام تحلیلهاي آسیب

در این رابطه با توجه به نبود آمار مشخص از تعداد . اري از اهمیت زیادي برخوردار استو اسکان اضطر
 .اي نیز براي توسعه و تجهیز فضاهاي تخلیه امن وجود ندارد پناهجویان احتمالی، برنامه

رسانی مناسب، کمتر  میزان مشارکت مردمی در انجام فعالیتهاي مرتبط با تخلیه امن به سبب عدم اطالع - 
حد انتظار است حال آنکه در مساله تخلیه امن و نیز اسکان اضطراري، مشارکت مردم نقشی کلیدي  از

اند کنترل اوضاع را به  شود که هنوز نیروهاي دولتی نتوانسته دارد زیرا این فعالیتها عمدتا زمانی انجام می
 .دست گیرند و مردم باید خود در این رابطه فعالیت نمایند

) معلولین، سالمندان و گروههاي دیگر ضعیف مقابل زلزله(ه خاصی براي توجه به نیازمندان در ایران برنام - 
 . شود اي انجام می وجود ندارد و اقدامات مرتبط بصورت فردي و سلیقه

در طرحهاي جامع، تفصیلی و هادي در ایران تاکنون توجه چندانی به مقوله تخلیه امن و اسکان اضطراري  - 
 یی به این منظور در این طرحها در شهرها پیش بینی نشده استنشده است و مکانها

 
  استراتژیهاي مربوط به تخلیه امن و اسکان اضطراري - 4- 5- 3- 4

توان مهمترین راهبردهاي مربوط به اصالح نظام  براساس توضیحاتی که در قسمتهاي قبل ارائه شد، می
  :شرح زیر فهرست نمودمدیریت بحران در قسمت تخلیه امن و اسکان اضطراري را به 

تدوین قوانین الزم و ملحوظ نمودن طرحهاي تخلیه امن و اسکان اضطراري در چارچوب طرحهاي جامع و  - 
 تفصیلی محلی با توجه به خصوصیات بومی، اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی؛

 شناسایی و معرفی فضاهاي تخلیه امن و اسکان اضطراري در سطوح محلی؛ - 
 انی، مدیریت و پشتیبانی فرایند تخلیه و اسکان اضطراري؛رس ریزي اطالع برنامه - 
 .برگزاري تمرینها و مانورهاي آمادگی - 
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  هاي مورد نیاز براي اصالح سیستم تخلیه امن و اسکان اضطراري  برنامه -5- 5- 3- 4
به منظور بهبود وضعیت موجود در زمینه اسکان : تدوین دستورالعمل تخلیه امن و اسکان اضطراري - الف
با . شود هاي اصلی محسوب می راري و تخلیه امن، تهیه دستورالعمل تخلیه و اسکان اضطراري یکی از برنامهاضط

  :بایست مطالب زیر را در برگیرد توجه به تجارب موجود داخلی و خارجی این دستورالعمل می
ی در زمان اضطراري در سطح محالت با هدف تامین امنیت عمومو اسکان تبیین چارچوب فرایند تخلیه  - 

  ؛زلزله و به منظور پیشگیري از بحرانها و حوادث ثانویهوقوع 
 عملیات؛ ریزي و مدیریتاضطراري جهت برنامهو اسکان آشنا کردن مسئوالن مرتبط با فرایند تخلیه  - 
   ؛در سطح محلهي تخلیه اضطراري مسیرها مراکز ومعیارهاي انتخاب ارائه  - 
هاي با توجه به شرایط و ویژگی ه شهروندان درباره تخلیه اضطراريرسانی بتبیین ساختار فرایند اطالع - 

 جامعه هدف؛ اجتماعی –فرهنگی 
بعد از ساعت  72اضطراري از ابتدا تا پایان و اسکان تبیین چارچوب مسئولیتها طی مراحل مختلف تخلیه  - 

 وقوع زلزله؛
مانورهاي میدانی تخلیه و اسکان یزي و مهاي دورمانور هايها و دستورالعملآشنا کردن مسئوالن با کاربرد - 

  اضطراري جهت آمادگی در برابر بحران؛
ایجاد یک تصویر مشترك بین افراد و سازمانهاي مسئول درباره تخلیه اضطراري با هدف استانداردسازي امر  - 

 .تخلیه اضطراري
  :مهمترین کاربردهاي این دستورالعمل به شرح زیر است

طح محالت براي انجام اقدامات مورد نیاز براي تخلیه و اسکان اضطراري در ایجاد و بهبود آمادگی در س •
  ساعت پس از وقوع حادثه؛ 72

 تبیین جزییات فرایند تخلیه و اسکان اضطراري؛ •
 معرفی اقدامات الزم جهت اجراي فعالیتهاي مرتبط و نحوه شروع عملیات تخلیه و اسکان؛ •
 اس زمانهاي از پیش تعیین شده؛هماهنگ نمودن اقدامات و عملیات الزم بر اس •
 .تسهیل همکاري متقابل بین مردم و اشخاص ذیربط و تضمین کارایی باال با تعداد اندك افراد موجود •

ها و اجزاي برنامه تدوین دستورالعمل تخلیه امن و اسکان اضطراري بصورت اجمالی  مولفه) 28- 4(در نمودار 
  .اند معرفی شده

  
در مقاطع زمانی مختلف بعد از  طرح تخلیه امن و اسکان اضطراري چارچوب تدوین ساختار و - ب

. تواند به صورت خودجوش و یا بنا به درخواست مسئوالن ذیربط انجام شودتخلیه و اسکان اضطراري می :زلزله
دهد یاند و یا هنگامی که چند زلزله خفیف رخ مبعنوان مثال در مواقعی که زلزله رخ داده و ساختمانها آسیب دیده

در مواقعی . ، مردم معموال خودبخود نسبت به تخلیه اماکن مسکونی خود اقدام خواهند نمودکه قابل احساس باشند
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نیز که مسئوالن لزوم انجام تخلیه امن را بنا به دالیل فوق تشخیص دهند، آنگاه فرمان تخلیه اضطراري را صادر 
شود، برحسب سطح بحران و نوع مخاطرات والن صادر میتوسط مسئدستور تخلیه در شرایطی که . خواهند نمود

البته در . شود دراصتواند متفاوت باشد یا بعبارتی دیگر دستور تخلیه در سطوح مختلفی نهاد صادر کننده دستور می
  . تواند اجباري باشدبرخی موارد دستور تخلیه حالت توصیه دارد و در برخی موارد می

امات مرتبط با تخلیه و اسکان اضطراري تهیه ساختار سازمانی مدیریت تخلیه به منظور اثربخشی بهتر اقد
نشان داده شده است، ضروري ) 72- 4(اضطراري با توجه به ساختار نظام مدیریت بحران کشور نظیر آنچه در شکل 

مات الزم در این ساختار الزم است وظایف کلیه دست اندرکاران کارگروهها مشخص گردد و اقدا. به نظر می رسد
  .براي آمادگی جهت مواجهه با اثرات چنین رویدادي انجام شود

 

 
  

  ساختار سازمانی مدیریت تخلیه و اسکان اضطراري): 72- 4(شکل 
  

که عبارتند از  از هم تفکیک کردزمانی در سه مقطع  توان میرا  اسکان اضطراريعملکرد مراکز از سوي دیگر 
عالوه بر تفکیک . بعد از زلزله ساعت 72ساعت اولیه تا  3پس از زلزله، ساعت اولیه پس از  3، طی اديمان عز

. شودطراحی باید اندهی حادثه ممراکز، عملیات هریک از مقاطع زمانی بر اساس سامانه فراین زمانی عملکرد 
. اندیشی شود هر یک از موارد فوق چاره بایست براي ریزي اسکان اضطراري و تخلیه امن می ترتیب در برنامه بدین

  : بایست مورد توجه قرار گیرند به شرح زیر است مهمترین نکاتی که در این رابطه می
 : در زمان عادياسکان اضطراري عملکرد مراکز تبیین  - 1- ب

 اسکان کارگروه 

ت یریستاد مد
استانبحران   

يو ادار یمال و  یبانیپشت 
کیلجست  

اتیعمل و  يزیبرنامه ر 
 پردازش اطالعات

 استان اسکانکارگروه 

شهرستانت بحران یریستاد مد  

يو ادار یمال و  یبانیپشت 
کیلجست  

اتیعمل و پردازش  يزیر برنامه 
 اطالعات

 کارگروه اسکان شهرستان

 یبانیپشت يادار و یمال
و 
  کیلجست

و  يزیر برنامه  اتیعمل
  پردازش اطالعات

 ت بحرانیریس ستاد مدیرئ

 گزارش به

 گزارش به
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فراد و معرفی ادر تخلیه امن تعیین مسئولیتها تهیه فرمهاي الزم و ( ریزيآوري اطالعات و برنامهجمع •
 ؛)از بخشهاي ذیربط یک مسئول هر

پذیرش، مسئول هاي مختلف شامل تعیین افراد مسئول در گروهو  تعیین مسئول و مدیر مرکز تخلیه •
 ؛...مسئول تغذیه، کارکنان خدمات، مسئول لجستیک، مسئول کمکهاي اولیه، مسئول امنیت و 

وه روزآمد سازي ذخایر و منابع شامل مواد ، نحتعیین تجهیزات ضروري الزم به منظور نگهداري در مراکز •
غذایی، منابع تامین انرژي، تجهیزات کمکهاي اولیه و بهداشتی و دارویی که نیاز به تجدید در مقاطع 

 زمانی دارند؛
 .و ذخایر و منابع تجهیزاتهاي مربوط به هزینهتعیین وضعیت پرداخت و نیروها نحوه پشتیبانی اداري  •

  : ساعت اولیه پس از حادثه 3در اسکان اضطراري اکز عملکرد مرتبیین  - 2- ب
 مراکز در مواقع ضروري و کنترل حضور مسئوالن امور مختلف؛نحوه بازگشایی  •
 ؛... )و  مصدومبه عنوان مثال افراد سالخورده، زنان باردار، افراد (تعیین اولویت پذیرش افراد  •
 مرکز تخلیه اضطراري؛امنیت و انتظامات در امین تنحوه  •
  در محلهاي اسکان موقت؛تعیین نحوه استقرار افراد  •
 ؛مورد نیازو اقالم تجهیزات سایر و ، دارو مواد غذاییو توزیع نگهداري نحوه تامین،  •
 ...).؛ تعیین وضعیت پناهجویان و ثبت نام و پذیرش افراد( ریزيآوري اطالعات و برنامهجمع •

  :ساعت 72زلزله تا یه پس از ساعت اول 3از عملکرد مراکز تخلیه تبیین  - 3- ب
 ارائه اطالعات به مراجع ذیربط؛و  ریزيآوري اطالعات و برنامه جمع •
 ریزي براي انتقال افراد به مراکز دیگر یا به مراکز اسکان موقت؛برنامه •
 ؛توان به خود افراد واگذار کردتعیین کارها و فعالیتهایی که می •
 .رسنلتامین نیازمندیهاي مراکز به اقالم یا پ •

هاي انجام این برنامه در بخشهاي مختلف بصورت اجمالی مورد اشاره و تفسیر قرار  مولفه) 29- 4(در نمودار 
  . داده شده است

  
مراکز : هاي شناسایی و تخلیه امن تدوین معیارهاي انتخاب فضاهاي اسکان اضطراري و تهیه نقشه - ج

  :بندي نمود توان در دو گروه کلی زیر دستهاسکان اضطراري را می
فضاهاي سرپوشیده و مکانهاي عمومی که از ساختمان مقاوم در برابر زلزله برخوردار بوده و امکان پذیرش و  - 

بایست از پناهجویان در این مراکز می. نگهداري از پناهجویان و تامین نیازهاي اولیه آنها را داشته باشند
  واقع بروز بحرانهاي بزرگ مصون باشند؛خطراتی از قبیل گسترش آتش و سایر خطرات محتمل در م
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در این فضاها نباید هیچگونه . فضاهاي باز نظیر پارکینگها و پارکهاي بزرگ که داراي فضاي الزم هستند - 
بایست همچنین در این مکانها می. خطري نظیر ریزش ساختمانهاي مجاور به هنگام زلزله وجود داشته باشد

 .از قبل فراهم و انبار شود) یر چادر و اقالم ضروري مورد نیازنظ(امکانات الزم براي زمان بحران 
پذیري مناطق مختلف، بندي توسعه فضاهاي اسکان اضطراي بایستی برحسب میزان آسیب انتخاب و اولویت

بدین منظور الزم است  .در سناریوهاي مختلف انجام شود بروز خطر تراکم جمعیت و نوع و وسعت احتمال
برخی از پارامترهایی که در انتخاب فضاهاي اسکان . نتخاب فضاهاي اسکان مورد توجه قرار گیردمعیارهایی براي ا

 : اضطراري باید مورد توجه قرار گیرند عبارتند از
 مصون بودن از مخاطرات طبیعی و انسان ساخت؛ - 
 عدم تاثیر سو بر محیط زیست؛ - 
 ؛)...آب، برق، تلفن، و (هاي شریانهاي حیاتی  دسترسی به شبکه - 
 ؛بودن فضاي کافی جهت اسکان و استقرار افراد دارا - 
 ، ...مهیدات الزم نظیر سرویس بهداشتی، حمام، فاضالب و دارا بودن ت - 
 ایمن بودن و محافظت شدن از خطرات مختلف؛ - 
 .تطابق با معیارهاي فرهنگی و اجتماعی - 

مناسب براي تخلیه و اسکان  مطالعه این پارامترها و تدوین معیارهایی براي شناسایی و انتخاب فضاهاي
هاي اسکان اضطراري  بایست در یک برنامه جامع مورد توجه قرار گیرد و براساس نتایج آن نقشه اضطراري می

معرفی ) 30- 4(اي در نمودار  اجزاي چنین برنامه. پذیري محالت تهیه و در اختیار عموم قرار گیرد مبتنی بر آسیب
  .شده است

برداري براي رین مقیاس براي تهیه نقشه اسکان اضطراري در شهرها که قابلیت بهرهبهتالزم به ذکر است که 
تشکیل شده  بلوكچندین واحد کوچکتر به نام تجمیع هر محله از . شهروندان را نیز داشته باشد واحد محله است

ظرفیت . ري استضروآوري جمعیت روز و شب در بلوکهاي ساختمانی جمعریزي تخلیه و اسکان، در برنامه .است
، اما بطور قابل محاسبه استآن محله که نیاز به تخلیه اضطراري دارند، باتوجه به جمعیت ساکنان  اسکانمراکز 

جمعیتی بین با (محله در واحد همسایگی با ظرفیت الزم در هر اي تخلیه محلهبینی حداقل یک مرکز معمول پیش
   .است ضروري ،)نفر 2000- 5000

ن اضطراري در سطح محله همچنین مستلزم بررسی و شناسایی محله و جمع آوري اطالعات تهیه نقشه اسکا
، شناسایی نقاط قوت، نقاط پرخطر، بررسی مسیرهاي امن جهت )اطالعات جمعیتی و فیزیکی(کلی درباره محله 

عنوان مراکز انتخاب مسیر تخلیه اضطراري، و شناسایی مراکز و فضاهاي موجود در محله به منظور انتخاب به 
آوري اطالعات مورد نیاز و بررسی ویژگیهاي محله الزم است تیمهاي عملیاتی تشکیل جهت جمع. اسکان است

توان به یک شناخت کلی طی مراحل زیر می. دهندشده و محله را با توجه به معیارهاي گوناگون مورد بررسی قرار 
  :اضطراري دست یافت هاي محله انتخاب شده جهت تهیه نقشه تخلیه از ویژگی
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  :و اقتصادي معیارهاي فرهنگی، اجتماعی - الف
 ؛...قومیت، زبان و  ،هاي جمعیتی شامل سن، جنسیت، تعداد خانوار، سوادویژگی - 
، )ارزیابی تعداد افراد دریافت کننده خدمات به منظور(تراکم جمعیت، جمعیت ساکن و غیر ساکن محدوده  - 

 ؛توانو سایر افراد کمآمار افراد مسن، بیمار، معلولین 
 ؛...)شامل پزشکان، پرستاران، روانشناسان، مددکاران اجتماعی، و ( آمار افراد متخصص محله  - 
 . تعداد افرادي که در زمان خطر نیاز به تخلیه اضطراري دارند - 
 ؛وضعیت مالکیت افراد - 
 وضعیت اقتصادي ساکنان محله به طور نسبی؛ - 
 .ي باز جهت استفاده به عنوان مرکز اسکانوضعیت مالکیت اماکن عمومی و فضاها - 
هاي فیزیکی مورد بررسی و تیم عملیاتی تشکیل شده الزم است محله را براساس ویژگی: معیارهاي فیزیکی - ب

  : گیرند عبارتند ازهاي فیزیکی که در شناسایی محله مورد بررسی قرار میبرخی از ویژگی. ارزیابی قرار دهد
 ه؛مطالعمساحت محله مورد  - 
نسبت حجم و ، درصد ساخت و ساز، به کل محله ، تعداد طبقات، نسبت مناطق ساخته شدهساختمانهاتعداد  - 

 به فضاي باز؛ ساختمانی توده
پذیري آنها  و آسیب ...)فوالدي، بتنی، و(ها نوع سازه ساختمانو  سناي بناها اعم از هاي سازهبررسی ویژگی - 

 در برابر زلزله؛
 ؛...)و تسهیالت عمومی، مراکز آموزشی، فضاي باز  ،تجاري، کارخانه ،مسکونی(ها کاربري - 
سرانه زمین براي و هاي موجود کاربريریزي شهري محل اعم از تراکم ساختمانی، هاي برنامهبررسی ویژگی - 

 ؛هر نفر در سطح محله
ستفاده متداول از پذیري بافت تاثیر دارد اعم از اهاي کلی معماري بناهاي محل که بر آسیببررسی ویژگی - 

 ؛... اي، سیستم کنسول و نماي شیشه
 ؛...، انبارهاي مواد سوختی و شیمیایی و پمپ بنزین، ایستگاه گازنظیر نقاط پرخطر محله شناسایی  - 
 ریزش یا رانش زمین؛شناختی نظیر سنگمناطق داراي مخاطرات زمین - 
 هاي مجاور؛به واسطه ریزش ساختمانبسته شدن راههاي باریک در معرض خطر  - 
د؛ فراوانی ساختمانهاي مستحکم، اي موجوهبزرگراه، شریانها و انبارهاي ذخیره اقالمنظیر  نقاط قوت محله - 

 منابعفراوانی  مراکز درمانی، ، فراوانیفضاهاي سبز و پارکهااسکان، فراوانی مراکز احتمالی مناسب پراکندگی 
 ؛ ...و  آب

در این . هاي شناسایی و اسکان اضطراري در سطح محله وجود داردبراساس این اطالعات، امکان تهیه نقشه
توانند با ها مکانهاي داراي مخاطرات و نیز مکانهاي مناسب از نظر مدیریت بحران مشخص شده و مسئوالن مینقشه

  .ریزي تخلیه اضطراري و مدیریت بحران اقدام نماینداستفاده از آن نسبت به برنامه
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مردم با فرایند و  اضطراري، آشناکردن رسانی در زمینه اسکانهدف از اطالع: اطالع رسانیتدوین معیارهاي  - د
رسانی در سطح محالت،  به منظور افزایش کارایی و دامنه نفوذ اطالع. ضرورتهاي تخلیه و اسکان اضطراري است

اساس ساختار مناسب توجه کافی شود و بر این  ویژگیهاي ساختاري، اجتماعی، و فرهنگی محلهالزم است به 
توجه به موارد  ،)محله( رسانی در سطح واحدهاي همسایگی اطالعجهت . رسانی مدنظر قرار بگیرد آموزش و اطالع
  : زیر ضروري است

  ؛هاي هدف در رابطه با برنامه تخلیه اضطراريجلب اعتماد عمومی مردم و توجیه گروه - 
 ؛ي ترتیب داده شده براي تخلیه اضطراريهابرنامه مشارکت مناسب در جهتجلب مشارکت مردمی  - 
 ؛تخلیه اضطراريمخاطرات موجود در محله و اهمیت در باره هاي هدف افزایش آگاهی گروه - 
 ؛تخصیص زمان کافی جهت اطالع رسانی در زمینه تخلیه اضطراري - 
 ؛هاي هدفاطالعات به صورت مستمر براي گروهتکرار کافی و انتقال  - 
 آن؛فرایند تخلیه اضطراري و نحوه انجام ساندن شناو ات برنامه مردم با جزئینمودن  آشنا - 
ي هاهاي فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي مردم مناطق و محالت در انتخاب روشویژگیقراردادن مدنظر  - 

  .تا حد امکان افزایش دهدرا رسانی اثربخشی اطالع به نحوي که رسانی و آموزشاطالع
نمودار ( توان به صورت زیر خالصه کردرا می) واحدهاي همسایگی(حله رسانی در سطح ماصلی اطالعمراحل 

4 -31(:  
  ؛هاي جمعیتی، فرهنگی و اقتصاديهاي هدف براساس ویژگیتعیین گروه •
 ،هاي فرهنگیویژگی براساسانتخاب افراد، سازمانها و نهادهاي مهم تاثیرگذار بر مردم و شناسایی  •

 در زمینه تخلیه اضطراري؛ رسانیستفاده به عنوان کانال اطالعاجتماعی و اقتصادي محالت به منظور ا
در زمینه تخلیه در انتخاب اجتماعات محلی که بتواند به عنوان مکان مناسب مبادله اطالعات  شناسایی و •

 ؛)هاي فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي محالتبا توجه به ویژگی( مورد استفاده قرار بگیرندسطح محالت 
هاي متفاوت رسانی با توجه به ویژگیکارآمد اطالع مناسب، روزآمد، و و تدوین روشهاي تهیهشناسایی،  •

 ؛فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي محالت
مورد نیاز با استفاده از ) رسانیاطالعهاي آموزشی و بستهیا ( هاهیه و توزیع دستورالعملها و راهنمات •

 ي فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي محالت؛هاو موثر و با در نظر گرفتن ویژگی روشهاي روزآمد
ترکیبی از و استفاده هاي آموزشی، یادگیري و انتقال اطالعات براي اهالی محالت فراهم آوردن فرصت •

 ؛رسانیهاي اطالعشرو
 ؛کم توان و افراد معلول هايگروهرسانی و آموزش براي هاي ویژه اطالعبرنامهدر نظر گرفتن  •
و آموزش در سطح محالت با توجه به ویژگیهاي فرهنگی اجتماعی و  رسانیتدوین سناریوي اطالع •

  .اقتصادي هر محله
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 تدوین دستورالعمل تخلیه امن و اسکان اضطراري): 28- 4(نمودار 

  

  ات فرایند تخلیه و اسکان اضطراريتبیین جزیی -  اهداف
  الزم جهت اجراي فعالیتهاي مرتبطمعرفی اقدامات  - 
  مسئوالنن مردم و تسهیل همکاري متقابل بی - 

 تحقیقاتی، موسسه آموزش عالی هالل ایران، شرکتهاي مشاور ذیصالحمراکز  نهاد اجرایی
 میلیون تومان 120 هزینه تقریبی 

در زمینه اسکان اضطراري نیز ضوابط موجود . در حال حاضر دستورالعمل جامعی در زمینه تخلیه امن در کشور وجود ندارد وضعیت موجود 
در نتیجه . شود باشند و از روشهاي یکسانی در این رابطه استفاده می ر شرایط فرهنگی، اجتماعی و بومی نمیمنطبق ب

  .اند معموال در هر زلزله بازماندگان در فرایند اسکان اضطراري با مشکالتی مواجه بوده
 ماه 12 طول دوره 
بینی  بر بازماندگان وارد شده است، الزم است برنامه مناسبی براي پیش در ساعات اولیه بعد از رخداد زلزله که مصائب زیادي توجیه فنی

در این راستا تهیه دستورالعمل تخلیه و . اسکان اضطراري وجود داشته باشد تا مشکالت بیشتري به بازماندگان تحمیل نشود
 .رسد اسکان ضروري به نظر می

  در بخش اسکان اضطراري و تخلیه امن و خارجی داخلیاي  لرزهتجارب مربوط به رویدادهاي  -  ورودي پروژه
 ضوابط و قوانین مرتبط موجود در کشور - 

  و ضوابط تخلیه امن و اسکان اضطراري مبتنی بر شرایط اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي دستورالعمل خروجی  پروژه
  اده از تجارب داخلی و خارجیاستفبا  یح محلواضطراري در سطو اسکان چارچوب فرایند تخلیه شناخت  -  اجزاء پروژه

  )از نظر فیزیکی و اجتماعی(ی در سطح محلي تخلیه اضطراري مسیرها مراکز ومعیارهاي انتخاب تدوین  - 
و اقتصادي  اجتماعی ،با توجه به شرایط فرهنگی رسانی به شهروندان درباره تخلیه اضطراريتبیین ساختار فرایند اطالع - 

  جامعه هدف
بعد از وقوع ساعت  72اضطراري از ابتدا تا پایان و اسکان مسئولیتها طی مراحل مختلف تخلیه دامات و اقتبیین چارچوب  - 

  زلزله
 و ابالغ آن به نهادهاي ذیربط استاندارد تخلیه اضطراريتهیه و تصویب  - 

 هالل احمر جمهوري اسالمی ایرانسازمان مدیریت بحران کشور،  نظارت و ارزیابی
  .باشد و نحوه نظارت بر اجراي آن می ، ابالغ آنتدوین استانداردها مطابق با شرایط بومی کشورتمرار پروژه منوط به اس استمرار پروژه
ماه  سه  زمان/ اجزا  طرح  بندي جدول زمان

  اول
ماه  سه

  دوم
ماه  سه

  سوم
ماه  سه

  چهارم
با  یح محلواضطراري در سطو اسکان چارچوب فرایند تخلیه شناخت 

  تجارب داخلی و خارجیاستفاده از 
        

در سطح ي تخلیه اضطراري مسیرها مراکز ومعیارهاي انتخاب تدوین 
  )از نظر فیزیکی و اجتماعی(ی محل

        

 رسانی به شهروندان درباره تخلیه اضطراريتبیین ساختار فرایند اطالع
  جامعه هدف اجتماعی و با توجه به شرایط فرهنگی

        

و مسئولیتها طی مراحل مختلف تخلیه ت و اقداماتبیین چارچوب 
  بعد از وقوع زلزلهساعت  72اضطراري از ابتدا تا پایان اسکان 

        

و ابالغ آن به نهادهاي  استاندارد تخلیه اضطراريتهیه و تصویب  - 
  ذیربط
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 مختلف بعد از زلزلهچارچوب طرح تخلیه امن و اسکان اضطراري در مقاطع زمانی  تدوین ساختار و): 29- 4(نمودار 

  هاي زمانی مختلف قبل تا بعد از رخداد زلزله سازي اقدامات و مسئولیتها در بازه شفاف -  اهداف
  مند نمودن فرایند تخلیه و اسکان اضطراري نظام - 
  شناخت نیازمندیهاي نظام مدیریت بحران کشور در زمینه تخلیه امن و اسکان اضطراري - 

 سازمانهاي غیردولتی، شرکتهاي مشاور، موسسه آموزش عالی هالل ایرانتی، مراکز تحقیقا نهاد اجرایی
 میلیون تومان 120 هزینه تقریبی 

اداره مراکز تخلیه امن و اسکان صدور دستور تخلیه یا ي در زمینه نحوه ددر حال حاضر ضوابط و دستورالعملهاي استاندار وضعیت موجود 
  .ال بازماندگان سوانح در پیگیري نیازهاي خود با مشکالت زیادي مواجه هستنداضطراري وجود ندارد و از اینرو معمو

 ماه 12 طول دوره 
ساعت  3، طی مان عاديکه عبارتند از ز از هم تفکیک کردزمانی در سه مقطع  توان میرا  اسکان اضطراريعملکرد مراکز  توجیه فنی

مراکز، عملیات هریک این عالوه بر تفکیک زمانی عملکرد . عد از زلزلهب ساعت 72ساعت اولیه تا  3پس از زلزله، اولیه پس از 
ریزي اسکان اضطراري و تخلیه  ترتیب در برنامه بدین. شودطراحی باید اندهی حادثه ماز مقاطع زمانی بر اساس سامانه فر

 .اندیشی شود بایست براي هر یک از موارد فوق چاره امن می
   و سازمانهاي فعال در زمینه تخلیه امن و اسکان اضطراريتجارب کشورها  -  ورودي پروژه

 قوانین و ضوابط موجود در بخشهاي مرتبط - 
هاي زمانی مختلف قبل تا بعد از رخداد زلزله در بخش تخلیه امن و اسکان  مرتبط با اقدامات الزم در بازهدستورالعملهاي  خروجی  پروژه

  اضطراري 
  فرایند تخلیه امن و اسکان اضطراريورهاي مختلف در زمینه بهبود تجارب کشمطالعه  -  اجزاء پروژه

تعیین ، ریزيآوري اطالعات و برنامهجمع( در زمان عادياسکان اضطراري عملکرد مراکز هاي مربوط به  شناخت مولفه - 
  ...)و نیروهانحوه پشتیبانی اداري ، تعیین تجهیزات ضروريیتها، مسئول

امین تپذیرش، ، مراکزنحوه بازگشایی شامل ( ساعت اولیه پس از حادثه 3در ن اضطراري اسکاعملکرد مراکز تبیین  - 
 ...)و ریزيي اطالعات و برنامه، جمع آورمورد نیازاقالم  نحوه تامین، نحوه استقرار، امنیت

براي  ریزينامهر، بآوري اطالعات جمعشامل ( ساعت 72زلزله تا ساعت اولیه پس از  3از عملکرد مراکز تخلیه تبیین  - 
 ...)، و توان به خود افراد واگذار کردتعیین کارها و فعالیتهایی که میاکز دیگر یا به مراکز اسکان موقت، انتقال افراد به مر

 ي الزم براي هریک از موارد فوق و ابالغ آن به نهادهاي مرتبطاتهیه دستورالعمله - 
 ، شهرداریهال احمر جمهوري اسالمی ایرانهالسازمان مدیریت بحران کشور،  نظارت و ارزیابی
ایجاد زیرساختهاي الزم براي اسکان اضطراري و تخلیه امن و اجراي مدون برنامه ها با تامین اعتبارات لزم، از ملزومات  استمرار پروژه

  .استمرار برنامه محسوب می گردند
ماه  سه  زمان/ اجزا  طرح  بندي جدول زمان

  اول
ماه  سه

  دوم
ماه  سه

  سوم
ماه  سه

  چهارم
فرایند تخلیه امن و تجارب کشورهاي مختلف در زمینه بهبود مطالعه 

  اسکان اضطراري
        

در زمان اسکان اضطراري عملکرد مراکز هاي مربوط به  شناخت مولفه
  عادي

        

          ساعت اولیه پس از حادثه 3در اسکان اضطراري عملکرد مراکز تبیین 
          ساعت 72زلزله تا ساعت اولیه پس از  3از تخلیه  عملکرد مراکزتبیین 

ي الزم براي هریک از موارد فوق و ابالغ آن به اتهیه دستورالعمله
  نهادهاي مرتبط
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 هاي شناسایی و تخلیه امن تدوین معیارهاي انتخاب فضاهاي اسکان اضطراري و تهیه نقشه): 30- 4(نمودار 

  امن اي انتخاب فضاهاي اسکان اضطراري و تخلیهشناخت معیارهاي الزم بر -  اهداف
  بینی مسیرهاي تخلیه امن پیشنحوه  - 
  هاي تخلیه و اسکان اضطراري سازي مایحتاج ضروري در محل ذخیرهبرنامه  - 

 موسسه آموزش عالی هالل ایران، شرکتهاي مشاور ذیصالحمراکز تحقیقاتی،  نهاد اجرایی
 راي تدوین معیارهاب میلیون تومان 120 هزینه تقریبی 

در حال حاضر بجز برخی محالت شهر تهران، اقدام خاصی در خصوص شناسایی فضاهاي مناسب براي تخلیه امن و اسکان  وضعیت موجود 
اي تهیه  ي تخلیه امن در سطوح محلی تا منطقهها نقشه ت با تدوین معیارهاي مناسب،اضطراري انجام نشده است و الزم اس

 .وندان قرار گیردو در اختیار شهر
سال براي تهیه نقشه و توزیع و  3، اضطراري ناسایی فضاهاي تخلیه امن و اسکانسال براي تدوین معیارهاي الزم براي ش 1 طول دوره 

 سازي سال براي تجهیز و آماده 5، )برحسب ابعاد منطقه مورد مطالعه(آموزش 
خانمان شده و نیاز به  دهد که در اثر وقوع زلزله تعداد زیادي از مردم بی شان میهاي گذشته ن برآورد سوابق موجود از زلزله توجیه فنی

است زیرا فضاهاي باز قابل استفاده بدین مهمتر این مسئله به ویژه در مناطق شهري . اسکان اضطراري خواهند داشت
و تجهیز این محلها با وسایل و هاي تخلیه امن، تعیین مسیرهاي تخلیه  بنابراین، پیش بینی محل. منظور محدود هستند

 .مایحتاج ضروري وهمچنین نگهداري از این تجهیزات از ضروریات مدیریت واکنش اضطراري است
  و اسکان اضطراري هاي تخلیه تجارب جهانی از نحوه تهیه نقشه -  ورودي پروژه

 استانداردهاي موجود در زمینه اسکان اضطراري  - 
  هاي تخلیه  هاي الزم براي تهیه و توزیع نقشهضوابط و معیار -  خروجی  پروژه

  راهنماهاي آموزش تخلیه و اسکان اضطراري به مردم - 
  هاي تخلیه امن و اسکان موقت بررسی استانداردها و تجارب جهانی از نحوه تهیه نقشه -  اجزاء پروژه

  تهیه طرح تخلیه اضطراري و کتابچه راهنما - 
 ها و مسیرهاي تخلیه امن و اسکان اضطراري حلشناسایی و تعیین متهیه راهنماي  - 
  ه و توزیع آن در بین مردم و ارائه آموزشهاي محلیتهیه نقشتدوین برنامه  - 
 اي با امکانات الزم و ضروري هاي تخلیه امن منطقه تجهیز محلتدوین برنامه  - 

 ، شهرداریهاالمللی ، صدا و سیما، سازمانهاي بینهالل احمر جمهوري اسالمی ایرانسازمان مدیریت بحران کشور،  نظارت و ارزیابی
صدا و سیما باشد که این امر توسط سازمان مدیریت بحران با همکاري  رسانی عمومی می نکته مهم در استمرار پروژه اطالع استمرار پروژه

 .تواند انجام شود می
ماه  سه  زمان/ اجزا  طرح  بندي جدول زمان

  اول
ماه  سه

  دوم
ماه  سه

  سوم
ماه  هس

  چهارم
هاي تخلیه امن  بررسی استانداردها و تجارب جهانی از نحوه تهیه نقشه

  و اسکان موقت
        

          تهیه طرح تخلیه اضطراري و کتابچه راهنما
ها و مسیرهاي تخلیه امن و  شناسایی و تعیین محلتهیه راهنماي 

  اسکان اضطراري
        

بین مردم و ارائه آموزشهاي  ه و توزیع آن درتهیه نقشتدوین برنامه 
  محلی

        

اي با امکانات الزم و  هاي تخلیه امن منطقه تجهیز محلتدوین برنامه 
  ضروري

        



ارائه راهکارهاي اجرایی براي اصالح و بهبود نظام مدیریت بحران کشور     
 

                                                                                                  شناسی و مهندسی زلزله المللی زلزله پژوهشگاه بین  
 

443

 رسانی تدوین معیارهاي اطالع): 31- 4(نمودار 

هاي  ر برنامهبهبود فرایند تخلیه امن و اسکان اضطراري با آشنا نمودن مردم با این موضوع و تشویق آنها به مشارکت د اهداف
  مرتبط با این مقوله با توجه به ساختارهاي فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي جوامع محلی

 ها تحقیقاتی، شرکتهاي مشاور ذیصالح، سازمانهاي غیردولتی، رسانه مراکز نهاد اجرایی
 و اجرا در منطقه پایلوت رسانی براي تدوین برنامه اطالع میلیون تومان 90 هزینه تقریبی 

توان  هاي مرتبط با مدیریت بحران در سراسر کشور ناچیز است و در نتیجه می در حال حاضر میزان مشارکت مردم در برنامه ضعیت موجود و
انتظار داشت که بدون انجام اقدامات الزم، طرحهاي اسکان اضطراري و تخلیه امن با اقبال چندانی از سوي مردم مواجه 

  .نشوند
 ماه 9 طول دوره 

ي شناسایی محلی ها مردم در تهیه نقشه آمیز طرحهاي تخلیه امن و اسکان اضطراري مستلزم مشارکت فعال اجراي موفقیت یه فنیتوج
هایی تدوین شود تا از کانالهاي مناسب اطالعات الزم در اختیار مردم  در این رابطه الزم است برنامه. باشد و تخلیه امن می

 .ها نماید شارکت در این برنامهقرار گیرد و آنها را ترغیب به م
   اطالعات مرتبط با کانالهاي ارتباطی با مردم در سطح محلی -  ورودي پروژه

 تجارب موفق داخلی و خارجی - 
  فراهم نمودن امکان مشارکت مردم در فرایند تخلیه امن و اسکان اضطراري خروجی  پروژه

  ي جمعیتی، فرهنگی و اقتصاديهاهاي هدف براساس ویژگیتعیین گروه -  اجزاء پروژه
  در زمینه تخلیه اضطراري رسانیانتخاب افراد، سازمانها و نهادهاي مهم تاثیرگذار بر مردم بعنوان کانال اطالعو شناسایی  - 
  عمل کنندند به عنوان مکان مناسب مبادله اطالعات نانتخاب اجتماعات محلی که بتوا شناسایی و - 
  لیصادي محهاي فرهنگی، اجتماعی و اقترسانی با توجه به ویژگیارآمد اطالعک مناسب و روشهايشناسایی  - 
  مورد نیاز ) رسانیاطالعهاي آموزشی و بستهیا ( هاهیه و توزیع دستورالعملها و راهنمات - 
  سانیرهاي اطالعشاز رواستفاده با هاي آموزشی، یادگیري و انتقال اطالعات براي اهالی محالت راهم آوردن فرصتف - 
 برآورد نتایج و اصالح برنامه براي اجرا در سایر مناطق - 

 هالل احمر جمهوري اسالمی ایران، سازمان صدا و سیما، وزارت آموزش و پرورشسازمان مدیریت بحران کشور،  نظارت و ارزیابی
  .باشد ها می هر محل در اجراي برنامهتعامل مناسب با مردم و توجه به شرایط بومی استمرار پروژه منوط به ایجاد  استمرار پروژه
  سومماه  سه  دومماه  سه  ماه اولسه   زمان/ اجزا  طرح  بندي جدول زمان

هاي جمعیتی، فرهنگی و هاي هدف براساس ویژگیتعیین گروه
  اقتصادي

      

انتخاب افراد، سازمانها و نهادهاي مهم تاثیرگذار بر مردم و شناسایی 
  در زمینه تخلیه اضطراري یرسانبعنوان کانال اطالع

      

د به عنوان مکان مناسب نانتخاب اجتماعات محلی که بتوان شناسایی و
  عمل کنندمبادله اطالعات 

      

هاي رسانی با توجه به ویژگیکارآمد اطالع مناسب و روشهايشناسایی 
  لیصادي محفرهنگی، اجتماعی و اقت

      

- اطالعهاي آموزشی و بستهیا ( هاهیه و توزیع دستورالعملها و راهنمات
  مورد نیاز) رسانی

      

هاي آموزشی، یادگیري و انتقال اطالعات براي راهم آوردن فرصتف
  رسانیهاي اطالعشاز رواستفاده با اهالی محالت 

      

        برآورد نتایج و اصالح برنامه براي اجرا در سایر مناطق



   ارزیابی مدیریت بحران در سطح محلی و ارائه راهکارهاي اجرایی پروژه 
 

                                                                                     شناسی و مهندسی زلزله المللی زلزله پژوهشگاه بین      
 

444

  اثرات زلزله و اقدامات مورد نیاز در واکنش اضطراريتدوین سناریوي زلزله جهت پیش بینی  -6- 3- 4
مهمترین هدف اقدامات واکنش اضطراري تامین سالمت جانی و حفظ اموال شهروندان در معرض آسیب 

براي تحقّق این مهم، در وهله اول باید وضعیت محتمل ناشی . ریزي در ابعاد مختلف دارد باشد که نیاز به برنامه می
بینی کرد که این کار با تهیه سناریوي زلزله  خسارات بالقوه ناشی از آن را در سطوح مختلف پیش از وقوع زلزله و

  .پذیري مستحدثات ممکن خواهد بود خیزي مناطق مختلف و میزان آسیب مبتنی بر وضعیت لرزه
در سطوح  ترتیب یکی از اهداف تهیه سناریوي زلزله، کمک به تدوین برنامه مربوط به واکنش اضطراري بدین

باشد که ستادهاي مدیریت بحران استانی و شهري، متولّی آن  می) بخصوص شهرها(و محلی ) استانی(اي  منطقه
بعبارت . دهند ها را پوشش  ها و واکنش بایست طیف وسیعی از آسیب از این رو، این سناریوها می. شوند محسوب می

  . پردازد ها می هاي ممکن در برابر آن ت و واکنشها، خسارا پذیري دیگر هر سناریو، به توصیف کیفی خطر
توان به آشکار شدن نقاط  البته استفاده از سناریوي زلزله محاسن عمده دیگري نیز دارد که از آن جمله می

بعنوان نمونه در یک سناریوي زلزله، آسیبهاي . افزاري اشاره نمود افزاري و چه در بعد نرم ضعف چه در بعد سخت
تواند براي  هاي دقیقی دارد که می ب الزم است برآورد شوند، اینکار نیاز به انجام مطالعات و ارزیابیخطوط لوله آ

  .پذیر قابل بهره برداري باشد مسئوالن امر جهت بهسازي وضعیت این نقاط آسیب
هد در بخشهاي زیر تجارب موفق برخی کشورهاي جهان در تدوین سناریوي زلزله مورد بررسی قرار داده خوا

هاي الزم براي بهبود وضعیت کنونی در این رابطه  شد و با مقایسه آن با وضعیت کنونی کشور، راهبردها و برنامه
  .شود ارائه می

  

  مروري بر تجارب جهانی در زمینه تدوین سناریوي بحران - 1- 6- 3- 4
توسعه یافته و یا در سناریوي زلزله براي برآورد نیازهاي زمان بحران در چند سال اخیر در برخی کشورهاي 

  .شود حال توسعه مورد استفاده قرار داده شده است که در این بخش مروري بر این موارد ارائه می
یکی از کاملترین سناریوهاي زلزله، در ایالت کالیفرنیا توسط وزارت کشور آمریکا با : تجارب کشور آمریکا - الف

در این سناریو . شناسی این کشور تهیه شده است ن زمینهمکاري متخصصین و سازمانهاي مختلف از جمله سازما
هاي مختلف اقتصادي و اجتماعی  مسائل مختلف مرتبط با زلزله احتمالی در این ایالت بررسی شده است و جنبه

اجزاي اصلی این سناریو را نشان ) 73- 4(شکل  .(Jones, 2008)چنین رویدادي مورد بررسی قرار گرفته است 
  .دهد می

  

  
  هاي اصلی سناریوي زلزله کالیفرنیا مولفه): 73- 4( شکل
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شناختی ناشی از آن در این  شود در این سناریو، در ابتدا خطر زلزله و مخاطرات زمین همانطور که مالحظه می
ایالت مورد بررسی قرار گرفته است و سپس اثرات زلزله محتمل بر ساختمانها، زیرساختها و شریانهاي حیاتی 

سپس براساس میزان خسارات، وضعیت واکنش . ست و میزان خسارات ناشی از آن برآورد شده استبررسی شده ا
. اضطراري در این منطقه مدلسازي شده و براساس آن وضعیت تلفات و مصدومین زلزله احتمالی برآورد شده است

ی قرار گرفته است و در نهایت همچنین در این سناریو اثرات اقتصادي ناشی از وقفه فعالیتهاي این ایالت مورد بررس
  .نیز راهکارهایی براي کاهش اثرات چنین رویدادي پیشنهاد شده است

رسانی، مخابرات،  شامل اطالع(در بخش واکنش اضطراري، سناریوي این زلزله برحسب موضوعات مختلف 
تدفین، مراکز  جستجو و نجات، اسکان اضطراري، تامین آب و غذا، کمکهاي ارسالی، خدمات پزشکی، مدیریت

مدیریت بحران، اطفاي حریق، مسائل حقوقی و قانونی، امنیت و کنترل، ترافیک، خدمات اضطراري، بازسازي راهها، 
بندي  ساعت و یک هفته دسته 72ساعت،  24ساعت،  2دقیقه،  30دقیقه،  5تا  2در فواصل زمانی ) و آواربرداري
  :باشد هیه شده به شکل زیر میمنظور ت اي از جداولی که بدین نمونه. شده است

  
  سناریوي واکنش اضطراري در بخش جستجو و نجات در مدل تهیه شده در کالیفرنیا): 28- 4(جدول 

  
در . تقریبا سناریوي زلزله در کشور ژاپن براي اغلب شهرهاي این کشور تهیه شده است :تجارب کشور ژاپن - ب

هاي مختلف برآورد شده و  خیزي، احتمال وقوع زلزله لرزه شناختی و وضعیت این سناریوها، براساس مدل زمین
روز برآورد شده است و اقدامات  پذیري و توزیع جمعیت در ساعات مختلف شبانه اثرات آن با توجه به میزان آسیب

البته در برخی از فرمانداریهاي کشور ژاپن نظیر توکیو، هیوگو . واکنش اضطراري نیز برمبناي آن تنظیم شده است
(Hyogo)  و شیزواوکا(Shizuoka)  طراحی سناریوي واکنش اضطراري بصورت بسیار دقیق و براساس دقایق پس از

در . شوند هاي مختلف تهیه شده است و اقدامات واکنش اضطراري نیز بر این اساس تنظیم می وقوع زلزله در حوزه
ریزي شده بین ند و در مانورهاي برنامها بینی شده این سناریوها اتفاقات مختلف ناشی از وقوع زلزله پیش

هاي ضروري در صحنه رویداد  بدین منظور، کلیه اتفاقات احتمالی و فعالیت .گردند دستگاههاي مسئول تمرین می
ها  بعالوه نحوه تامین منابع مورد نیاز براي پشتیبانی فعالیت. گیرند زلزله سناریو تعیین شده و مورد بحث قرار می
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مهمترین موضوعاتی که در این سناریوها مورد . شوند ران نیز در تدوین سناریو مورد بررسی واقع میپس از وقوع بح
طالعات حادثه، مسائل ترافیکی، جستجو و نجات قربانیان، مسائل امداد و تریاژ، گیرند عبارتند از ا توجه قرار می

هاي حیاتی، نحوه  انیان، مسائل مرتبط با شریان، سرپناه موقت قرب)مثل سونامی(هاي دریایی  اتفاقات ناشی از پدیده
لغزش و مخاطرات  ها، آسیبهاي ناشی از زمین ساماندهی داوطلبان امداد و نجات، برآورد خسارات سازه

  . شناختی، آواربرداري و روان درمانی قربانیان حادثه زمین
هاي خطر در  گرفته است، تهیه نقشهیکی از اقداماتی که توسط دولت ژاپن با استفاده از سناریو زلزله صورت 

شود تا جزئیات  ها معموال توسط دولتهاي محلی انجام می تولید این نقشه. باشد اي می مقیاسهاي محلی تا منطقه
باشد که توسط مراکز  اي می هاي ملی وضعیت خطر لرزه ها، نقشه از جمله این نقشه. الزم به شهروندان ارائه گردد

شروع و در سال  1999اي در سال  هاي ملی خطر لرزه در کشور ژاپن تهیه نقشه. شوند یتحقیقات زلزله تهیه م
) سناریو(ها، می توان به نقشه هاي شناسایی جنبش زمین با روشهاي تعیینی  از جمله این نقشه. پایان یافت 2005

تواند داشته  در شهرها می سناریوي مختلف که تأثیرات مهمی 13هاي تعیینی براي  نقشه. و احتماالتی اشاره نمود
گردد که آیا محل  ها دو موضوع مهم براي شهروندان آشکار می با مشاهده این نقشه. باشد تهیه و منتشر شده است

  . باشد و اگر چنین است چه کاري باید صورت بپذیرد سکونت آنها در منطقه خطر می
باشند و جلب نظر شهروندان از این طریق  هاي ملی خطر زلزله داراي مقیاس بسیار کوچکی می البته نقشه

هزار نفر، پروژه تهیه نقشه  500میلیون و  3بدین منظور براي شهر یوکوهاما سیتی با جمعیت . سخت خواهد بود
هزار گمانه، ایجاد  15در این پروژه با گردآوري و ثبت اطالعات بیش از . پیشرفته جنبش زمین آغاز گردید

متري  50ید مدل نیمرخ خاك و همچنین تهیه نقشه جنبش زمین با میکرومش متري براي تول 50میکرومش 
 ). 74- 4 شکل(میسر شد 

  
  نقشه خطرپذیري سه بعدي از شهر یوکوهاما، ژاپن ): 74- 4(شکل 
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ها در معرض دید عموم  این نقشه. باشد نیز می WEB-GISپروژه یوکوهاما شامل نقشه خطر و ریسک تحت 
نماید تا در هنگام وقوع زلزله، زمینه آمادگی  پرخطر و تاسیسات ایمن را در نقشه مشخص میگیرند و نقاط  قرار می

همچنین به منظور ارتقاي کارایی و ارتباط بهینه با شهروندان، اخیرا سعی شده است که این . وجود داشته باشد
العات یا جزئیات ارتفاعی شهر که از این کار با وارد نمودن اط. بعدي تهیه و ارائه گردند هایی بصورت سه چنین نقشه

هاي  شود و نسبت به نقشه گردد انجام می ساختمانها تهیه می GISهاي لیزري و یا بانکهاي اطالعاتی  برداري نیمرخ
  . دوبعدي اثربخشی بهتري دارد

  
ور مدیریت دانشگاه بوغازیچی در استانبول ترکیه، مرکزي را بمنظ 2001در ژانویه سال : تجارب کشور ترکیه - ج

این مرکز عالوه بر مطالعات آکادمیک در زمینه مدیریت خطرپذیري و بحران، به . تأسیس نمود (CENDIM)حوادث 
هاي کاهش  المللی در راستاي افزایش میزان درك و آگاهی و نیز بهبود برنامه سازي فعالیتهاي ملی و بین هماهنگ

یکی از اقداماتی که توسط این مرکز انجام شده است، تهیه . پردازد اثرات در رابطه با سوانح در ترکیه نیز می
در این سناریو براساس مدل گسلهاي موجود . باشدمی 2002در سال سناریوي زلزله در رابطه با کالنشهر استانبول 

 در منطقه، توزیع شدت زلزله احتمالی در گریدهاي مختلف تعیین شده و براساس آن میزان آسیبهاي ناشی از وقوع
تهیه هاي  اي از نقشه نمونه. زلزله و همچنین تلفات و مصدومین و آورگان احتمالی ناشی از آن برآورد شده است

البته در این مطالعه مسائل مرتبط با واکنش . نشان داده شده است) 75- 4(شده توسط این مرکز در شکل 
  .(Bogazichi, 2002)اضطراري بصورت زمانی پیاده نشده است 

  

  
  توزیع مصدومان بستري در سناریوي زلزله استانبول): 75- 4(شکل 
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  مروري بر تجارب داخلی - 2- 6- 3- 4
استفاده از سناریوي زلزله و مسائل همه جانبه ناشی از آن در مدیریت واکنش اضطراري تاکنون چندان در 

نظیر مانورهاي (ها  هالبته سناریوهاي تک بعدي مدیریت واکنش اضطراري در برخی حوز. ایران مرسوم نبوده است
به کرات تدوین و اجرایی شده است، لیکن با توجه به اینکه در شرایط واقعی مسائل مختلف ) امداد و نجات

جانبه انجام شود تا امکان  بایست در کنار هم دیده شوند، لذا الزم است که تدوین سناریو بصورت همه می
توان اقدامات انجام شده در راستاي استفاده از سناریوي  کل می در. سازي وضعیت بعد از وقوع زلزله مهیا شود شبیه

  :بندي نمود زلزله براي بهبود وضعیت مدیریت بحران در کشور را به شکل زیر دسته
سازمان مدیریت بحران شهر تهران با : اقدامات سازمان پیشگیري و مدیریت بحران شهر تهران - 

، اولین سناریوي زلزله را در ابعاد شناخت اثرات )ایکاج(المللی ژاپن  مشارکت آژانس همکاریهاي بین
در سناریوي زلزله احتمالی، . زلزله احتمالی و اتفاقات ناشی از آن بعد از رخداد زلزله تهیه نموده است

سه مدل مرتبط با جنبش گسلهاي شمال تهران، ري و مشا مورد مطالعه قرار داده شده است و اثرات 
در این مطالعه . بندي خطر زلزله بررسی شده است هاي ریزپهنه فاده از نقشهآن روي مستحدثات با است

دیده و همچنین تعداد تلفات و  همچنین تعداد و وضعیت ساختمانها و شریانهاي حیاتی آسیب
این سازمان . خسارت ناشی از زلزله احتمالی ناشی از جنبش هر یک از گسلهاي فوق برآورد شده است

اي با مشخصات زلزله ناشی از جنبش  نش اضطراري را در صورت وقوع زلزلههمچنین سناریوي واک
گسل مشا بصورت اتفاقات زمانی متعاقب آن تهیه کرده است و از آن براي تدوین طرح جامع مدیریت 

 .بحران شهر تهران استفاده نموده است
اقدام به انجام طرحی  UNDPاین معاونت با همکاري : ریزي و توسعه راهبردي اقدامات معاونت برنامه - 

تحت عنوان مدیریت بحران در سطح محلی نموده است که توضیحات آن در گزارش فعالیت سوم این 
هاي احتمالی در شهرهاي گرگان و کرمان،  در بخشی از این پروژه براي زلزله. پروژه ارائه شد

  .سناریوهایی در دست تدوین می باشد که البته هنوز کامل و ارائه نشده است
  
  مقایسه وضعیت فعلی ایران با سایر کشورها در موضوع سناریوي زلزله - 3- 6- 3- 4

  : ، مقایسه موضوعات مورد اشاره در قسمتهاي فوق ارائه شده است)29- 4(در جدول 
  

  بررسی تطبیقی نظام مدیریت بحران ایران با نظامهاي مشابه برخی کشورها): 29- 4(جدول 

  )کالیفرنیا(مریکا آ  ترکیه  ژاپن  ایران  ویژگی  ردیف
  دارد  براي برخی شهرها  دارد  براي برخی شهرها  سناریوي زلزله  1
 دارد  -   دارد تنها براي تهران  سناریوي واکنش اضطراري  2

ریزي مدیریت بحران  برنامه  3
  بلی  خیر  بلی  خیر  مبتنی براساس سناریو

استفاده از سناریو براي   4
  بلی  خیر  بلی  خیر  کاهش ریسک
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  :توان نکات زیر را مورد توجه قرار داد می) 29- 4(موضوعات مورد اشاره در جدول  با مقایسه
تهیه سناریوي زلزله بعنوان یک ابزار مهم در مدیریت بحران و کاهش ریسک در سالهاي اخیر در اغلب  - 

البته در کشورهاي در حال توسعه نظیر ایران . کشورهاي توسعه یافته مورد توجه قرار داده شده است
رسد با تهیه سناریوي زلزله  به نظر می. نها براي معدودي از شهرها چنین سناریوهایی تهیه شده استت

تواند فراهم  براي شهرها و استانهاي کشور امکان کاهش ریسک و بهبود مدیریت واکنش اضطراري می
  .شود

ر واقع با تهیه د. کاهش ریسک بر مبناي سناریوي زلزله اثربخشی بهتري نسبت به سایر روشها دارد - 
شود  ریزي کاهش ریسک فراهم می هاي مختلف براي برنامه بندي الزم در حوزه سناریوي زلزله، اولویت

 .تواند در مدیریت منابع مالی و پرسنلی براي انجام اقدامات کاهش ریسک موثر باشد که می
لکه الزم است که عالوه بر اینکه تهیه سناریوي زلزله براي شهرهاي مختلف کشور ضروري است، ب - 

 . اتفاقات ناشی از رخداد زلزله نیز در سناریوهاي مختلف تعیین و براي نهادهاي مرتبط مشخص گردند
  
  استراتژیهاي مرتبط با سناریوي زلزله براساس تجارب جهانی - 4- 6- 3- 4

ل تهیه سناریوي زلزله براساس خطر زلزله و مخاطرات مرتبط با آن و توجه به ساخت و ساز و مسائ - 
 اي؛ اجتماعی در سطوح محلی تا منطقه

 هاي مختلف مدیریت واکنش اضطراري در تدوین سناریو؛ لزوم توجه به مولفه - 
نظیر شرکتهاي متولی شریانهاي (لزوم مشارکت کلیه نهادهاي مرتبط با واکنش اضطراري در تهیه سناریو  - 

و ارائه نتایج مدلسازیها به سازمانهاي ) حیاتی و دیگر نهادهاي دولتی، عمومی و غیردولتی مرتبط با موضوع
 ذیربط؛

هاي سناریوها به نحوي که قابلیت استفاده براي کاهش ریسک و بهبود مدیریت  تعیین دقیق اجزا و مولفه - 
  .بحران را داشته باشند

  
  ریزي براي تدوین سناریوي زلزله  برنامه -5- 6- 3- 4

بینی اتفاقات ناشی از وقوع یک زلزله به  براي پیش :ايتعیین زلزله سناریو در سطوح محلی تا منطقه - الف
ریزي اقدامات واکنش اضطراري همانطور که در قسمتهاي فوق اشاره شد، در برخی کشورها نظیر ژاپن  منظور برنامه

شود تا در صورت وقوع چنین رویدادي  معموال بزرگترین زلزله ناشی از گسلهاي موجود در منطقه در نظر گرفته می
البته معموال خسارات ناشی از . ن و مردم غافلگیر نشوند و آمادگی نسبی براي پاسخ به آن را داشته باشندمسئوال

از این . هاي کوچکتر ممکن است رخ دهد چنین مدلی، بسیار بیشتر از اتفاقاتی است که در شرایط واقعی و در زلزله
اقعی نباشند، ولی براي ارتقاي آمادگی الزم است رو، برخی توصیفات مندرج در سناریو ممکن است بیانگر شرایط و

  . مورد توجه قرار گیرند



   ارزیابی مدیریت بحران در سطح محلی و ارائه راهکارهاي اجرایی پروژه 
 

                                                                                     شناسی و مهندسی زلزله المللی زلزله پژوهشگاه بین      
 

450

با تعیین زلزله سناریو و تعیین نحوه توزیع شدت زلزله در سطح زمین در قسمتهاي مختلف شهر یا استان، 
ول بدین منظور اطالعاتی نظیر موارد مندرج در جد. الزم است اثرات این زلزله بر روي مستحدثات مشخص گردد

  . بایست تکمیل گردد می) 30- 4(
  

  اثرات زلزله سناریو در شهر مورد بررسی): 30- 4(جدول 

  میزان  واحد  موضوع
    باب  اند  هاي مسکونی که شدیداً خسارت دیده و تخریب شده ساختمان

    هکتار  است  مساحت مناطقی که شدیداً خسارت دیده و یا تخریب شده
    تن 1000  شده دیده و تخریب سارتهاي خ حجم آوار ناشی از ساختمان
    تن 1000  شده در راهها  دیده و تخریب هاي خسارت حجم آوار ناشی از ساختمان

    نفر  تعداد تلفات و مصدومان 
    نفر  خانمان تعداد افراد بی

    نقطه  شکستگی در اجزاي شبکه آب
    نقطه  شکستگی در اجزاي شبکه گاز

    متر  هاي برق قطع کابل
    متر  تلفنقطع خطوط 

  
بندي و همچنین استفاده از توابع شکنندگی و مرگ و میر قابل  اطالعات فوق از طریق مطالعات ریزپهنه

بندي و  هاي ریزپهنه هاي اصلی تدوین سناریوي واکنش اضطراري تهیه نقشه لذا یکی از پایه. استخراج خواهند بود
  .اجزاي این برنامه به اختصار معرفی شده است) 32- 4(در نمودار  .شناخت توزیع خسارات و تلفات خواهد بود

  
پس از مشخص : با اثرات آن مواجههو انجام مانورهاي آمادگی براي  تهیه سناریوي واکنش اضطراري - ب

. شدن خسارات و تلفات ناشی از وقوع زلزله، الزم است اثرات زلزله در عملیات واکنش اضطراري نیز بررسی شود
بایست در تدوین سناریوي زلزله مورد توجه قرار گیرند عبارتند از  اضطراري که می مهمترین ارکان واکنش

رسانی و درمان اضطراري، تخلیه و اسکان اضطراري، ترافیک و  فرماندهی واکنش اضطراري، جستجو و نجات، امداد
ز برحسب مورد هاي مرتبط با واکنش اضطراري نی البته سایر مولفه. هاي حیاتی حمل و نقل و وضعیت شریان

در هر بخش الزم است تا با توجه به وضعیت موجود، اتفاقات احتمالی . توانند به این فهرست اضافه شوند می
بایست در اختیار سازمانهاي ذیربط قرار گیرد  چنین جدولی می. بینی شود و در جدول مربوطه منعکس گردد پیش

ه خود در مباحث کاهش ریسک و مدیریت بحران اقدام هاي مرتبط با حوز تا نسبت به رفع مشکالت و نارسایی
 :باشد اي از چنین جدولی به شرح زیر می نمونه. نمایند
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  نمونه اي از سناریوي واکنش اضطراري): 31-4(جدول 
س از رویداد

 بالفاصله پ

سناریوي بحران 
وضعیت بحرانی (

زلزله - 
تخریب تعداد بسیار زیادي از ساختمان - 
برآورد می - 
شریان - 
شکستگی لوله - 
بخشهایی از شهر در خاموشی ناشی از قطع برق به سر می - 
لوله - 
فقط سیستم مخابرات ماهواره - 
آتش سوزي در برخی مناطق ایجاد شده است - 

  .ادها و مراکز مدیریت بحران تخریب شده و قابل استفاده نیستندبرخی ساختمانهاي  ست -   ها واکنش
  .توانند در دفاتر کار خود حاضر شوند از کارکنان و پرسنل متولی مدیریت بحران می 30%شود که فقط  برآورد می - 

جستجو، امداد
 

رسانی و درمان
  

سناریوي بحران 
وضعیت بحرانی (

  )موجود

  . اند ونی تخریب شدههاي مسک حدود نیمی از ساختمان - 
  .اند برآورد می شود که هزاران تن در دم جان سپرده - 
  . اند شده حبس، و یا به شدت مصدوم شده هاي تخریب برآورد می شود که حدود دهها هزار تن  در داخل ساختمان  - 
یا وسایط نقلیه رها شده مسدود ها رخ داده است و سطح اغلب راهها با آوار و  ها و بزرگراه تصادفات متعددي در مسیر راه - 

  . گردیده است
  .  اند ها و مراکز درمانی به شدت آسیب دیده تقریباً نیمی از بیمارستان - 

  ها واکنش

اند، تالش  برند؛ ولی در عین حال براي نجات افرادي که در زیر آوار مدفون شده مردم در بهت و وحشت به سر می - 
  . کنند می

آید؛ چرا که دسترسی به  اي، کاري از مردم بر نمی هاي بیرون شهري وتصادفات جاده له در جادهدر مورد اثرات زلز - 
  . اورژانس براي اعزام آمبوالنس مقدور نیست

درمانی و قطع جریان برق، و نیز کثرت بیماران - هاي مراکز بهداشتی با توجه به تخریب کلی یا نسبی ساختمان - 
  .  آوري حکمفرماست سنل مصدوم، وضعیت وحشتشدگان و حتی پر شده، فوت پذیرش

هاي اضطراري بصورت موردي فعال شده است و دستورات اولیه براي انجام  هاي امداد و نجات، شبکه  تلفن در سازمان - 
  .شود اقدامات الزم به واحدهاي ذیربط داده می

تخلیه اضطراري
سناریوي بحران   

وضعیت بحرانی (
  )موجود

  .اند و نیاز به چادر و اسکان اضطراري دارند ب درصد باالیی از ساختمانها، دهها هزار تن بی خانمان شدهبا توجه به تخری - 
  .ساختمانهاي عمومی سالم موجود ظرفیت و برنامه پذیرش افراد بی خانمان را ندارند - 

  .نمایند اي منازل خود را به مقصد فضاهاي باز مجاور تخلیه می عده -   ها واکنش

ترا
ک
فی

  

سناریوي بحران 
وضعیت بحرانی (

  )موجود

  .تعدادي از پلها تخریب شده است - 
  . اند متر، توسط آوار ساختمانی مسدود شده 6تر از   هاي باریک با عرض کم در بخشهایی از شهر، بسیاري از گذرگاه - 
  .اند ها را مسدود کرده و بزرگراه هاي اصلی رو واژگون شده و راه هاي پیاده تعداد زیادي از تابلوهاي تبلیغاتی و پل - 
  . ها وارد نشده است خسارت چندانی به خود جاده  - 

  .اند هاي پلیس و سازمانهاي مسئول ترافیک تخریب شده نیمی از ساختمان -   ها واکنش
  . توانند در محل کار خود حضور یافته و یا انجام وظیفه نمایند تعداد معدودي از پرسنل می - 

شریان
 

هاي
 

حیاتی
سناریوي بحران   

وضعیت بحرانی (
  )موجود

  . هاي حیاتی به طور پراکنده در سراسر شهر قابل مشاهده است هاي وارده به شریان آسیب - 
  . اند هاي آب شهري در بسیاري از نقاط دچار شکستگی شده لوله - 
  . هاي برق در برخی نقاط دچار پارگی شده و خاموشی وسیعی رخ داده است کابل - 
  . هاي گاز شهري در برخی نقاط شکسته شده است و اغلب علمکهاي گاز خانگی از کار افتاده است لوله - 
  . اند هاي تلفن همراه واژگون شده اند و بسیاري از آنتن هاي خطوط تلفن ثابت آسیب دیده اغلب کابل - 
  .است سوزي و گسترش آن جدي به واسطه نشت گاز و عدم دسترسی به آب، خطر وقوع آتش - 

  .اند هاي حیاتی فرو ریخته شریان کننده ساختمانهاي مربوط به نهادهاي تأمین  اغلب -   ها واکنش
  . ها قادر به حضور در دفاتر و انجام وظیفه هستند فقط درصد کمی از پرسنل این نهاد - 
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  ....ادامه ): 31-4(جدول 

2 
تا 

3 
س از رویداد

ساعت پ
  

ستادهاي مدیریت بحران و فرمان
ش 
دهی واکن

اضطراري
  

سناریوي بحران 
وضعیت بحرانی (

  )موجود

  . شود شدگان هزاران نفر برآورد می تعداد کشته - 
  .شود ها هزار نفر برآورد می تعداد مجروحین ده  - 
  . اند آورده ها و مراکز درمانی هجوم  انبوهی از مردم به طرف بیمارستان - 
  . باشد  می کشی تقریباً در سراسر منطقه قطع آب لوله - 
  . نمایند هاي وارده به تأسیسات خود می هاي متولی مدیریت بحران، اقدام به بسیج نیروهاي خود و ارزیابی آسیب هریک از سازمان - 

  ها واکنش

  .ستاد مدیریت بحران تشکیل شده است - 
  .عملیات واکنش اضطراري با استفاده از منابع موجود آغاز شده است - 
  . هاي وارده به دلیل قطع خطوط ارتباطی دشوار است عات آسیبآوري اطال جمع - 
  .هنوز برآورد صحیحی از حجم و گستره آسیبها در دست نیست - 

جستجو، امداد
 

رسانی و درمان
  

سناریوي بحران 
وضعیت بحرانی (

  )موجود

  .نی بسیار دشوار استهاي درما هاي امداد و نجات و ارگان آوري اطالعات توسط سازمان برقراري ارتباط و گرد - 
اي امداد نبود اطالعات موثق از محل زلزله و نبود سیستم برآورد خسارات و تلفات با استفاده از شدت زلزله، باعث سردرگمی مسئوالن در اعزام تیمه - 

  .شده است

  ها واکنش

هاي نظامی آغاز می  احمر و نیرو ول در بحران نظیر هاللهاي مسئ شوند و عملیات جستجو، امداد و نجات توسط سازمان هاي امدادي اعزام می تیم - 
  . شود

آوري  نماید؛ اما در زمینه جمع را فعال می  واکنش اضطراري از پیش تعیین شده  دفتر مرکزي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سیستم - 
  . شود ه میهاي وارده به تجهیزات و پرسنل درمانی، با مشکل مواج اطالعات خسارات و آسیب

اند، پرسنل شیفت شب براي تأمین ایمنی و تخلیه بیماران، به علت کمبود نیروي انسانی و خاموشی  و هنوز فعال  هایی که آسیب ندیده در بیمارستان - 
  .گسترده، با سختی مضاعفی مواجهند

  . غلب اشباع شده و قادر به پذیرش آنها نیستندها ا اما بیمارستان. ها منتقل نمایند کنند مصدومان را به بیمارستان مردم سعی می - 

تخلیه اضطراري
  

سناریوي بحران 
وضعیت بحرانی (

  )موجود

  . برند ها و مراکز درمانی هجوم می تعداد زیادي از مصدومین، به سمت بیمارستان - 
  . اند اطالع خانمان، مصدوم و یا مجروح، از نحوه واکنش و اقدام صحیح بی افراد بی - 
  .گردد گیري از تجهیزات و پرسنل موجود آغاز می دیدگان، با بهره هاي اولیه و درمان اضطراري آسیب ه کمکارائ - 

  ها واکنش

  .عملیات تخلیه توسط کارکنان محلی آغاز شده است - 
  . هاي نظامی آغاز شده است اسکان اضطراري توسط هالل احمر و نیرو - 
  . اند اکن تخلیه اضطراري نمودهاندازي ام نهادهاي مرتبط شروع به راه - 
  . اند اما در چنین شرایطی، انتقال این اطالعات به عموم، بسیار دشوار است هاي تخلیه اضطراري اعالم شده العمل دستور - 

ک
ترافی

  

سناریوي بحران 
وضعیت بحرانی (

  )موجود

  . است ود شده هاي آسیب دیده، تقریباً به طور کلی مسد ساختمان  شبکه حمل و نقل در محل - 
  .تیمهاي امداد و نجات اغلب قادر نیستند خود را به محل حادثه برسانند - 
  .  اند ها را مسدود کرده شده، مسیر هاي متوقف اتومبیل - 
  .  افزایند کنند با وسیله نقلیه شخصی از محل حادثه دور شوند، بر هرج و مرج اوضاع می افرادي که سعی می - 

  ها واکنش
  . زده شوند هاي اورژانس بتوانند وارد منطقه حادثه ها و اتومبیل نمایند؛ تا فقط آمبوالنس اهور و نیروي انتظامی، کنترل ترافیک را آغاز میپلیس ر - 
  . پذیرد به علت کمبود پرسنل و ترس و وحشت غالب مردم، کنترل ترافیک به دشواري صورت می - 
  .  طلبند ش کمک مینیروي انتظامی، براي کنترل ترافیک از ارت - 

شریان
 

هاي حیاتی
  

سناریوي بحران 
وضعیت بحرانی (

  )موجود

  . کشی تقریباً در سراسر شهر قطع شده است جریان آب لوله - 
  . خاموشی ناشی از قطع برق تقریباً نیمی از شهر را فرا گرفته است - 
  . شود پراکنده شنیده میهاي کوچک  در نقاط بسیاري از شبکه گاز شهري، گاز نشت کرده و انفجار - 
  . اي فعال است فقط سیستم مخابرات  ماهواره - 

  ها واکنش

هاي وارده ناشی از زلزله به تأسیسات خود اطالعاتی کسب کنند؛ اما به علت قطع  هاي حیاتی، سعی دارند در مورد آسیب هاي متولی شریان ارگان - 
  . ارتباط تلفنی، این کار عمالً غیر ممکن است

  . ها را براي انجام تعمیرات بسیج نمایند؛ اما تعداد افراد بسیار کم است هاي حیاتی سعی دارند نیرو هاي متولی شریان گانار - 
  . کند آب را به هر طریقی به مراکز درمانی برساند سازمان آب تالش می - 
  . کند برق مراکز درمانی را وصل نماید شرکت برق سعی می - 
  . سوزي جلوگیري شود رودي به شهر قطع شده، تا از آتشجریان گاز در مبدأ و - 
  .   شرکت تلفن سعی دارد خطوط ارتباطی را بازسازي نماید - 
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  ....ادامه ): 31-4(جدول 
س از رویداد

ک روز پ
ی

  
ش 
ستادهاي مدیریت بحران و فرماندهی واکن

اضطراري
  

سناریوي بحران 
وضعیت بحرانی (

  )موجود

  . اند ته شدههزاران نفر از مردم کش - 
  .ها و مراکز درمانی، سردرگمی و سرگردانی حکمفرماست در بیمارستان - 
آیند؛ اما به دلیل عدم آمادگی این اماکن براي پذیرش، اوضاع مرتبی به چشم  مردم در اماکن تخلیه اضطراري گرد هم می - 

  .خورد نمی
  .آورند اراي ارتباط فعال هجوم میاند و مردم به سمت نقاط د هاي مخابراتی از کار افتاده سیستم - 

  ها واکنش

  . نماید وزارت کشور، وضعیت اضطراري اعالم کرده و سطح بحران را تعیین می - 
  . گردد می اي به حالت فعال بر سیستم مخابرات موبایل تا اندازه - 
  .شوند آوري می هاي وارده، به تدریج جمع اطالعات مربوط به آسیب - 
  .اند نقل اضطراري تعیین شده و هاي حمل مسیر - 
  .کمبود پرسنل هنوز وجود دارد - 

جستجو، امداد
 

رسانی و درمان
  

سناریوي بحران 
وضعیت بحرانی (

  )موجود

  . شود ها و مراکز درمانی دیده می مرج زیادي در بیمارستان و هرج - 
  .اند بسیاري از قربانیان با جراحات شدید بدون دریافت خدمات درمانی رها شده - 

  ها واکنش

توانند در دفاتر خود  باشند و فقط تعداد کمی از کارمندان می پنجم پرسنل براي تماس اضطراري در دسترس می تر از یک کم - 
  . حضور یابند

قادر به اند و  نشانی و سایر اماکن مرتبط با امداد و نجات، آسیب دیده هاي آتش ها، ایستگاه اکثر ادارات، مراکز درمانی، بیمارستان - 
  . دهی کامل نیستند سرویس

هاي معین نیز  تعدادي از مسئولین استان. باش به سر برند پرسنل دولتی مسئول جستجو و امداد دستور دارند در وضعیت آماده - 
  .شوند وارد منطقه می

ها بیش از توان منابع  آسیب نیافته در جریان است؛ و این در حالی است که وسعت هاي امدادي سازمان در سراسر منطقه، فعالیت  - 
  .موجود است

  . گیرند دیدگان مجروح قرار می ها و مراکز درمانی  فعال، در معرض هجوم آسیب تعدادي از بیمارستان - 

تخلیه اضطراري
  

سناریوي بحران 
وضعیت بحرانی (

  )موجود

مرج در این مراکز  و ها براي پذیرش، هرج این محلکنند؛ اما به دلیل عدم آمادگی  کم در اماکن تخلیه اضطراري تجمع می مردم کم - 
  .گردد حاکم می

  ها واکنش
  .تامین آب و غذا براي مردم با مشکالتی همراه است - 
  . شود از سازمان هالل احمر و ارتش براي تأمین آب و غذا درخواست کمک می - 
  .مدیریت اماکن اسکان اضطراري با چالشهاي مختلفی روبروست - 

ک
ترافی

  

سناریوي بحران 
وضعیت بحرانی (

  )موجود

  . وضعیت ترافیک چندان بهبود نیافته است - 
  .آورند مردم همچنان براي ورود یا خروج از منطقه هجوم می - 
  . اند هاي شهر توسط اتومبیل و آوار تخریبی مسدود شده ها و گذرگاه اکثر مسیر - 

  ها واکنش

  . شود گیري می ش کنترل ترافیک تصمیمهاي اضطراري و رو در مورد اولویت مسیر - 
  . کند هاي حمل و نقل اضطراري از آوار ساختمانی را آغاز می شهرداري، پاکسازي مسیر - 
  ارتش، پلیس راهور و  - 

  . پردازند نیروي انتظامی، با همکاري یکدیگر به کنترل ترافیک می
  .شود اطالعات وضعیت ترافیک از طریق رسانه ها منتشر می - 

شر
 یان

هاي حیاتی
سناریوي بحران   

وضعیت بحرانی (
  )موجود

  .آب و برق و گاز اغلب بخشها همچنان قطع است - 
  . تنها تلفن موبایل با ظرفیت محدود برقرار است - 

  . شود هاي اضطراري آغاز می کار تعمیر موقت شریان -   ها واکنش
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  ....ادامه ): 31-4(جدول 

2 
تا 

3 
س از رویداد

روز پ
  

س
تادهاي مدیریت بحران و فرماندهی 

ش اضطراري
واکن

سناریوي بحران   
وضعیت بحرانی (

  )موجود

  . یابد روز افزایش می به تعداد تلفات و مصدومین روز - 
  . کند ایجاد میهاي امدادي به این اماکن اختالل  العاده سنگین، در اعزام کمک شوند؛ اما ترافیک فوق اندازي می هاي تخلیه امن به تدریج راه مکان  - 
  .شود هاي اضطراري آغاز می تخلیه آوار ساختمانی از مسیر - 
  .تدفین و تشخیص هویت با مشکل مواجه است - 
  . شوند جریان برق و ارتباطات تلفنی، به کندي ترمیم می  - 

  ها واکنش
  . گیرند گشته و فعالیت را از سر می نیمی از پرسنل به سر کار خود باز - 
  .اند مکی از ستادهاي معین و مناطق مختلف به منطقه اعزام شدهنیروهاي ک - 
  . شود المللی آغاز می هاي بین پذیرش کمک  - 

جستجو، امداد
 

رسانی و درمان
  

سناریوي بحران 
وضعیت بحرانی (

  )موجود

  . توجهی وجود دارد مرج قابل و  ها و مراکز درمانی هرج  در بیمارستان - 
  . شود هاي اولیه احساس می نل بیمارستانی در مراکز کمککمبود فضا، پزشک و پرس  - 
  . دهند بسیاري از افراد در مراکز درمانی جان خود را از دست می - 
  . شود کمبود دارو احساس می - 

  ها واکنش

  .شود که برخی تجهیزات امدادي سالم مانده و قابل استفاده مجدد هستند به تدریج مشخص می - 
المللی، به دلیل محدودیت منابع و درخواست بیش از حد توان منابع موجود ناچار  هاي بین نشانی، سپاه و نهاد نجات هالل احمر، آتشهاي امداد و  تیم - 

  .دار مستقر شوند هاي اولویت اند در فضاهاي از پیش تعیین شده و ساختمان شده
  .ه استعملیات امداد و نجات در اکثر مناطق مسکونی سراسر شهر، اتمام یافت - 
  . شود المللی به تدریج آغاز می هاي داخلی و بین دریافت کمک  - 
  . دیدگان نیست انتقال هوایی مجروحین و مصدومین عمالً آغاز شده ؛ اما پاسخگوي تعداد آسیب - 
انتظار دریافت خدمات درمانی به سر  اند نیز با وجود جراحات شدید، به علت کمبود منابع موجود، در ها نجات داده شده اي که از زیر آوار حتی عده - 

  .برند می

تخلیه اضطراري
  

سناریوي بحران 
وضعیت بحرانی (

  )موجود

  .یابد تعداد آوارگان در اماکن تخلیه اضطراري روز به روز افزایش می - 
  . یابند شوند، در خارج از این اماکن استقرار می افرادي که موفق به ورود نمی - 
  .هاي دسترسی، کمبود آب، غذا و مایحتاج اولیه زندگی وجود دارد سیربه علت مسدود بودن م - 
  . بهداشتی را به وجود آورده است هاي بهداشتی، شرایط غیر فقدان توالت - 
  .  اند دار در حال شیوع ها و امراض واگیر بیماري - 

  ها واکنش

  . کنند هاي تخلیه شروع به کار می مکان - 
  . کن بیشتر هستندهالل احمر در جستجوي اما - 
  . نماید نویسی و آمارگیري از آوارگان را آغاز می هالل احمر، نام - 
  . شوند ها در محل حاضر می هاي مجاور و سایر کشور هاي امداد و نجات از استان تیم - 
  . المللی آغاز شده است پذیرش کمکهاي بین - 

ک
ترافی

  

سناریوي بحران 
وضعیت بحرانی (

  )موجود

  .یابد هاي اضطراري به تدریج بهبود می فیکی مسیرشرایط ترا - 
  . هاي حمل و نقل اضطراري تردد نمایند توانند  در مسیر هاي حمل و نقل مایحتاج اضطراري نسبتاً به سهولت می وسایل نقلیه اضطراري و کامیون  - 
  . ند هاي غیر اضطراري همچنان مسدود سایر مسیر - 

  . هاي اضطراري همچنان ادامه دارد مسیرآوري آوار از  جمع -   ها واکنش
  . دهد دیده به تدریج تأثیر خود را نشان می کنترل ترافیک در منطقه آسیب - 

شریان
 

هاي حیاتی
  

سناریوي بحران 
وضعیت بحرانی (

  )موجود

الب و با همکاري هالل احمر و عملیات آبرسانی در سراسر شهر، توسط شرکت آب و فاض. برد شبکه آبرسانی همچنان در حالت قطعی به سر می - 
  . شود شهرداري آغاز می

  . برد سوم شهر در خاموشی به سر می  شود؛ اما هنوز یک هاي عمده و تأسیسات عمومی با انجام تعمیرات موقت وصل می برق بیمارستان  - 
  . گاز هنوز به طور سراسري وصل نشده است - 
  .تباط اضطراري برقرار شده است؛ اما هنوز شبکه براي عموم فعال نیستهاي مخابراتی براي برقراري ار بخشی از سیستم - 

  ها واکنش

  . شوند آوري می ها به تدریج جمع اطالعات مربوط به خرابی و آسیب  - 
  . اند جهنمایند؛ و این در حالی است که با کمبود پرسنل موا هاي تعمیراتی خود را بررسی می هاي حیاتی، طرح هاي متولی شریان سازمان - 
  .  نماید شده آغاز می سازمان آب، عملیات تأمین آب اضطراري را براي شهروندان تخلیه - 
  . کند شرکت برق، تعمیرات اضطراري را آغاز می  - 
  .کند شرکت گاز، اقدامات ایمنی براي جلوگیري از نشت گاز را شروع می  - 
  .کند میشرکت مخابرات، کار تعمیر خطوط ارتباطی عمومی را آغاز  - 
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  ....ادامه ): 31- 4(جدول 
س از رویداد

ک هفته پ
 ی

شکل کلی خسارات و آسیب - 
وضعیت ترافیک به مرور بهبود می - 

  . پذیرد جدد  بر اساس نیروي انسانی و امکانات موجود صورت میدهی م سازمان -   ها واکنش

جستجو، امداد
 

رسانی و درمان
  

وضعیت (سناریوي بحران 
  )بحرانی موجود

اند؛ اما به دلیل کمبود امکانات، انجام عمل  اکثر مصدومین خدمات درمانی نسبی دریافت داشته  - 
  . ممکن است جراحی غیر

  ها واکنش

  . یابد مان اضطراري به تدریج سازمان میعملیات در - 
شود؛ در حالی که به علت کمبود وقت، بسیاري از این  ها تقریباً متوقف می عملیات جستجو در زیر آوار - 

  . مانند نشده باقی می ها جستجو محل
   . شوند هاي خود در نقاط گوناگون مستقر می المللی، براي ارائه کمک هاي متعدد امداد بین تیم  - 
اي از عملیات درمان، از  و قسمت عمده  تعداد زیادي بیمارستان صحرایی در خارج از شهر برپا شده - 

  .شود ها منتقل می هاي داخل شهر به این بیمارستان بیمارستان
مانده مراکز درمانی یا مراکز موقت انجام  هاي مسري، با توجه به تعداد باقی هاي مهار بیماري فعالیت - 

  . شود می
  .ها انباشته شده است گاه ها در فرود انبوه داروها و وسایل پزشکی اهدایی سایر کشور - 

تخلیه اضطراري
وضعیت (سناریوي بحران   
  )بحرانی موجود

هاي غذایی و دارویی، هرج و مرج در اماکن اسکان اضطراري به مرور  به علت تأمین تدریجی کمک - 
  .یابد کاهش می

  .اند یدگان بدون چادر و سرپناه ماندهد هنوز برخی از حادثه  - 

  . خانمان تقریباً به اتمام رسیده است نویسی آوارگان بی شناسایی و نام -   ها واکنش
  .شود عملیات ساختمانی براي تأمین مسکن موقت آغاز می - 

ک
ترافی

  

وضعیت (سناریوي بحران 
  . یابد شرایط ترافیکی به مرور بهبود می -   )بحرانی موجود

  ها واکنش
  .یابد هاي اضطراري اتمام می کار آواربرداري از جاده - 
  .شود هاي فرعی شروع می آواربرداري از جاده - 
  .  هنوز ترافیک سنگین در برخی نقاط وجود دارد - 

شریان
 

هاي حیاتی
وضعیت (سناریوي بحران   

  )بحرانی موجود

  . ز در بسیاري از مناطق ، آب قطع استها شروع شده؛ اما هنو کشی در برخی مکان تأمین آب لوله - 
اصولی، خرابی و نشتی تکرار  شود؛ اما به علت تعمیرات سریع و بعضاً غیر برق به تدریج وصل می - 

  .شود می
  . چنان قطع است گاز شهري اغلب نقاط شهر هم - 
  .شبکه ارتباطی تقریباً برقرار شده، اما ترافیک مخابراتی هنوز وجود دارد - 

  ها واکنش
  . شود ها مشخص می ها و خرابی شکل کلی آسیب - 
  .اند نیمی از کارمندان به سر کار خود بازگشته - 
  .نمایند هاي حیاتی، تعمیرات اساسی را آغاز می هاي متولّی شریان شرکت - 
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  ....ادامه ): 31-4(جدول 
س از رویداد

ک ماه پ
 ی

سناریوي بحران 
)

تعداد کل تلفات، مفقودین و مصدومین نهایی می - 
هنوز بسیاري از آوارگان در اماکن اسکان اضطراري زندگی می - 
سیستم مخابرات و برق تقریباً به طور کامل بازسازي و برقرار شده است - 
سیستم آبرسانی و گاز شهري هنوز به طو - 
  

  ها واکنش
  . دهد مرکز عملیات اضطراري به کار خود پایان می - 
  . اند بخش اعظم پرسنل ستادها به سر کار خود بازگشته - 
  .شود دیده آغاز می کار بازسازي تأسیسات عمومی آسیب - 

جستجو، امداد
 

رسانی و درمان
  

سناریوي بحران 
وضعیت بحرانی (

  )موجود
  .نشانی و مراکز درمانی هنوز آغاز نشده است ار بازسازي و تعمیرات تأسیسات آتشک - 

  ها واکنش

  . کنند تا کارکنان خودي به سر کار خود بازگردند هاي معین، هنوز در ادارات دولتی کار می بسیاري از پرسنل اعزامی از استان - 
  . گردند هاي خود باز می ا اعزام شده بودند، به شهره انبوهی از مصدومانی که براي درمان به سایر شهرستان - 
  . دهند هاي مزمن به فعالیت خود ادامه می چنان در راستاي درمان انبوه مبتالیان به بیماري هاي صحرایی هم بیمارستان - 
ها  انی در آنرود و عالیم عدم ثبات رو شرایط بهداشتی آوارگان در اماکن اسکان اضطراري به طور کلی رو به وخامت می - 

  . شود مشاهده می
  . العاده زیاد است شوند؛ اما تقاضا فوق هاي صحرایی اعزام می درمانی به اماکن اسکان  اضطراري و بیمارستان هاي امداد روان تیم - 
  .شوند هاي مسري در سراسر شهر مستقر می هاي بهداشت محیط و مهار بیماري تیم - 

تخلیه اضطراري
سناریوي بحران   

وضعیت بحرانی (
  )موجود

  کنند خانمان در اماکن اسکان اضطراري زندگی می دیدگان بی هنوز بسیاري از حادثه - 

  . شود انتخاب برخی از آوارگان جهت سکونت در مسکن موقت آغاز می -   ها واکنش

ک
ترافی

  

سناریوي بحران 
وضعیت بحرانی (

  )موجود

  وضعیت به تدریج به حالت عادي برمی گردد - 

  ها واکنش
  .نیاز به حضور نیروهاي نظامی و انتظامی براي کنترل ترافیک و جابجایی اقالم و کمکها همچنان وجود دارد - 

شریان
 

هاي حیاتی
سناریوي بحران   

وضعیت بحرانی (
  )موجود

  . شود هاي وارده مشخص می شکل کلی آسیب - 
  .اند اغلب کارمندان سالم به سر کار خود بازگشته - 
  .نمایند هاي حیاتی، تعمیرات اساسی را آغاز می هاي متولّی شریان شرکت - 

  . دهند هاي آب و گاز به تعمیرات ادامه می شرکت -   ها واکنش
  نماید ریزي بازسازي اساسی را آغاز می شرکت مخابرات برنامه - 

  

مرتبط با موضوع که  هاي مختلف، الزم است که نهادهاي با تهیه سناریوي مدیریت واکنش اضطراري در حوزه
اي اقدامات مورد نیاز در زمان زلزله را با توجه به سناریو  در سناریو به آنها اشاره شده در تمرینها و مانورهاي دوره

این تمرین عالوه بر اینکه به ارتقاي آمادگی آنها کمک خواهد کرد، با مشخص نمودن نقاط ضعف و . تمرین نمایند
شود که اقدامات الزم براي بهبود اوضاع پیش از وقوع زلزله ویرانگر  ري، باعث میقوت در عملیات واکنش اضطرا

  .احتمالی توسط هر دستگاه به انجام برسد
  .بصورت اجمالی نشان داده شده است) 33- 4(اجزاي این برنامه در نمودار 
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در سه گروه توان اثرات اقتصادي رویداد یک زلزله را می :هاي اقتصاديخسارتتدوین سناریوي  - د
هاي مرتبط با خسارات انسانی شامل تلفات، هاي مرتبط با خسارات اقتصادي، هزینههزینه: بندي نمود تقسیم

ترتیب در تدوین سناریوي زلزله  بدین. هاي زیست محیطی و اکوسیستمیها و هزینهها و مجروحیتمصدومیت
. )34- 4نمودار ( حتمالی در این ابعاد مورد توجه قرار گیردهاي زلزله ا بایست به این اثرات نیز توجه شود و هزینه می
  :هاي زیر تقسیم نمودتوان به بخشهاي اقتصادي ناشی از زلزله را میزیان

هاي ناشی از تخریب هاي مستقیم ناشی از زلزله، الزم است هزینهبه منظور برآورد زیان: هاي مستقیمزیان - 
) سازيهاي رایج ساختمانبراساس هزینه(ي حیاتی موجود در شهر دیدگی ساختمانها و شریانها و یا آسیب
  اي استفاده نمود؛بندي لرزهتوان از نتایج مطالعات ریزپهنه بدین منظور می. شودمحاسبه 

گذاریها، هاي غیرمستقیم ناشی از زلزله عبارتند از توقف سرمایهخسارت: زلزله هاي غیرمستقیمزیان - 
بایست در تدوین سناریوي زلزله و برآورد دیده که میو تولید در منطقه آسیبخدمات و نیز کسب و کار 

 اثرات آن مورد توجه قرار گیرند؛
هاي عملیات واکنش اضطراري، هاي واکنش اضطراري شامل هزینههزینه: هاي واکنش اضطراريهزینه - 

هاي اضطراري یاز در پناهگاههاي آواربرداري و تمهیدات مورد ن خسارات پرداختی به بازماندگان و هزینه
 خواهد بود؛

هاي مرتبط با بازسازي شریانهاي حیاتی و واحدهاي مسکونی و  هزینه: هاي بهسازي و بازسازيهزینه - 
  . دیده از زلزله نیز الزم است محاسبه و در این بخش مورد توجه قرار گیرد غیرمسکونی آسیب

گذاري در بخشهاي  فایده سرمایه –، تعیین میزان سود اهمیت برآورد اثرات اقتصادي یک زلزله در سناریو
بعبارت دیگر با انجام این محاسبات مشخص خواهد شد که بعنوان مثال با . باشد مختلف پیشگیري و آمادگی می

گذاري مورد نیاز یابد و میزان سرمایههاي واکنش اضطراري و بازسازي چقدر کاهش میپذیري، هزینه کاهش آسیب
  .پذیري به مقدار بهینه و اثرات آن در کاهش ریسک چه میزان است آسیببراي کاهش 
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 ايتعیین زلزله سناریو در سطوح محلی تا منطقه): 32- 4(نمودار 

بینی اثرات ناشی از آن به منظور تدوین طرحهاي مقابله و واکنش  خیزي در یک منطقه و پیش شناخت پتانسیل لرزه اهداف
  ي توانمندي مدیریت بحراناضطراري و ارتقا

 ، شرکتهاي مشاور ذیصالحدانشگاههامراکز تحقیقاتی،  نهاد اجرایی
  و ابعاد منطقه مورد بررسی متغیر است متناسب با موضوعات مورد نظر  هزینه تقریبی 

است و در معدودي از شهرها نیز  تهیه شده ي کشوربرخی از شهرها برايبندي خطر زلزله  هاي ریز پهنه در حال حاضر نقشه وضعیت موجود 
و  باشند اما اغلب نقاط کشور فاقد چنین اطالعاتی می. هاي سناریو انجام شده است پذیري مبتنی بر زلزله آسیب هايبرآورد

 .هاي احتمالی وجود ندارد درنتیجه امکان برآورد اثرات زلزله
 سال 2 طول دوره 
پذیري و پتانسیل وقوع  ارتباط نزدیکی با اثرات زلزله دارد که این خود نیز تابعی از آسیب ریزي براي واکنش اضطراري برنامه توجیه فنی

در نتیجه به منظور ارتقاي توانمندي و آمادگی براي مواجهه با اثرات زلزله یا کاهش . زلزله در منطقه مورد مطالعه است
 .شدبا  ري مستحدثات میپذی ریسک، اولین گام شناخت ریسک برپایه برآورد خطر زلزله و آسیب

  ساخت منطقه خیزي و شرایط لرزه زمین اطالعات مربوط به لرزه -  ورودي پروژه
  پذیري مستحدثات و بانکهاي اطالعاتی مربوطه اطالعات آسیب - 

   سناریوي زلزله در منطقه -  خروجی  پروژه
  اثرات و آسیبهاي ناشی از زلزله سناریو - 

  سناریو برپایه مطالعات لرزه خیزيشناخت زلزله  -  اجزاء پروژه
  در اثر زلزله سناریو )تعداد یا درصد(دیده یا تخریب شده  برآورد ساختمانهاي شدیدا آسیب - 
 خانمان ناشی از زلزله سناریو بیافراد مصدومان و  ،برآورد تعداد تلفات - 
  ترددبرآورد حجم آوار ناشی از تخریب ساختمانها و موقعیت آن نسبت به مسیرهاي  - 
  )آب، گاز، برق و مخابرات(دیدگی زیرساختها  برآورد اثرات زلزله سناریو در آسیب - 
ریزي  هاي مورد نیاز براساس تحلیلهاي فوق و براي سناریوهاي مختلف و تعیین بدترین شرایط براي برنامه تهیه نقشه - 

 واکنش اضطراري
 استانداریها ،شهرداریهاسازمان مدیریت بحران کشور،  نظارت و ارزیابی
ها و بانکهاي اطالعاتی و انعکاس نتایج حاصله در طرحهاي واکنش اضطراري  بروزرسانی دادهنکته مهم در استمرار پروژه  استمرار پروژه

 .باشد می
ماه شش   زمان/ اجزا  طرح  بندي جدول زمان

  اول
ماه شش 
  دوم

ماه  شش
  سوم

ماه  شش
  چهارم

          خیزي ات لرزهشناخت زلزله سناریو برپایه مطالع
) تعداد یا درصد(دیده یا تخریب شده  برآورد ساختمانهاي شدیدا آسیب

  در اثر زلزله سناریو
        

          خانمان ناشی از زلزله سناریو برآورد تعداد تلفات، مصدومان و افراد بی
برآورد حجم آوار ناشی از تخریب ساختمانها و موقعیت آن نسبت به 

  مسیرهاي تردد
        

آب، گاز، برق و (دیدگی زیرساختها  برآورد اثرات زلزله سناریو در آسیب
  )مخابرات

        

هاي مورد نیاز براساس تحلیلهاي فوق و براي سناریوهاي  تهیه نقشه
  ریزي واکنش اضطراري مختلف و تعیین بدترین شرایط براي برنامه

        



ارائه راهکارهاي اجرایی براي اصالح و بهبود نظام مدیریت بحران کشور     
 

                                                                                                  شناسی و مهندسی زلزله المللی زلزله پژوهشگاه بین  
 

459

 ام مانورهاي آمادگی براي مواجهه با اثرات آنو انج تهیه سناریوي واکنش اضطراري): 33- 4(نمودار 

  شناخت اثرات زلزله سناریو بر عملیات واکنش اضطراري -  اهداف
  اقدامات مقابله و واکنش اضطراري براساس نتایج حاصله از رخداد زلزله سناریوراهکارهاي بهبود  تعیین - 

 مراکز تحقیقاتی، شرکتهاي مشاور ذیصالح نهاد اجرایی
 )بصورت متوسط(هر شهرستان میلیون تومان براي  240 یبی هزینه تقر

در حال حاضر اثر زلزله سناریو در سیستمهاي واکنش اضطراري تنها در شهر تهران مورد مطالعه قرار گرفته است و در سایر  وضعیت موجود 
 .شهرها اصوال چنین موضوعی مورد توجه قرار ندارد

 سال 2 طول دوره 
هاي مختلف مرتبط با مدیریت  ور کاهش اثرات زلزله سناریو در منطقه مورد مطالعه، الزم است اثرات آن بر مولفهبه منظ توجیه فنی

نظیر فرماندهی، جستجو و نجات، امداد، بهداشت و درمان، اسکان اضطراري، ترافیک، شریانهاي حیاتی و (واکنش اضطراري 
 .ریزي الزم را انجام داد د برنامهبررسی شود تا بتوان نسبت به رفع مشکالت موجو...) 

  و داخلی در زمینه اثرات زلزله بر زیرساختهاي مدیریت بحرانتجارب جهانی  -  ورودي پروژه
  پذیري بندي و آسیب هاي ریزپهنه نقشه - 
  بانکهاي اطالعاتی در زمینه زیرساختهاي مدیریت بحران - 

   مدیریت بحران بعد از رخداد زلزله سناریو وضعیت نیروها و زیرساختهاي مرتبط با -  خروجی  پروژه
  پیشنهادات اصالحی براي بهبود وضع موجود - 

  اثرات زلزله سناریو در فرماندهی واکنش اضطراري مبتنی بر شرایط موجودبررسی  -  اجزاء پروژه
  بررسی اثرات زلزله سناریو در عملیات جستجو، نجات و امداد - 
  خش بهداشت و درمان بررسی اثرات زلزله سناریو در ب - 
  بررسی اثرات زلزله سناریو در بخش اسکان اضطراري  - 
  بررسی اثرات زلزله سناریو در بخش ترافیک و حمل و نقل - 
  بررسی اثرات زلزله سناریو در بخش شریانهاي حیاتی - 
  تدوین راهکارهاي کاهش اثرات زلزله در موارد فوق  - 
 ا زلزله سناریو با مشارکت کلیه سازمانهاي مرتبطانجام مانورهاي آمادگی براي مواجهه ب - 

، وزارت بهداشت و درمان، سازمانهاي متولی هالل احمر جمهوري اسالمی ایران، شهرداریهاسازمان مدیریت بحران کشور،  نظارت و ارزیابی
 شریانهاي حیاتی

و تخصیص منابع و اعتبارات الزم به العاتی قابل اطمینان ها و تحلیل بانکهاي اط منوط به بروزآوري دادهاستمرار پروژه  استمرار پروژه
 .باشد میمنظور انجام وپیگیري مطالعات 

ماه  شش  زمان/ اجزا  طرح  بندي جدول زمان
  اول

ماه  شش
  دوم

ماه  شش
  سوم

ماه  شش
  چهارم

          بررسی اثرات زلزله سناریو در فرماندهی واکنش اضطراري 
          عملیات جستجو، نجات و امدادبررسی اثرات زلزله سناریو در 

          بررسی اثرات زلزله سناریو در بخش بهداشت و درمان
          بررسی اثرات زلزله سناریو در بخش اسکان اضطراري

          بررسی اثرات زلزله سناریو در بخش ترافیک و حمل و نقل
          بررسی اثرات زلزله سناریو در بخش شریانهاي حیاتی

          هکارهاي کاهش اثرات زلزله در موارد فوقتدوین را
          انجام مانورهاي آمادگی براي مواجهه با زلزله سناریو 
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 هاي اقتصاديخسارتتدوین سناریوي ): 34- 4(مودار ن

  اي گذاري منطقی براي کاهش خطرپذیري لرزه میزان سرمایهشناخت  -  اهداف
  ي کاهش ریسکفراهم نمودن زمینه تامین اعتبار براي طرحها - 

 مراکز تحقیقاتی، شرکتهاي مشاور ذیصالح نهاد اجرایی
 هر شهرستانمیلیون تومان براي  120 هزینه تقریبی 

ترتیب  بدین. گذاري مناسب براي کاهش ریسک زلزله در شهرها وجود ندارد در حال حاضر برآورد مشخصی از میزان سرمایه وضعیت موجود 
نسبت در نتیجه برآورد . پذیر نیستند هاي مصرف شده براي آن توجیه گیرد که هزینه تی صورت میاي از موارد اقداما در پاره

هاي مفقوده نظام مدیریت بحران کشور  بعنوان یکی از حلقه) سازي نظیر مقاوم(هزینه به فایده اقدامات کاهش ریسک 
 .شود شناخته می

 ماه 12 طول دوره 
گذاري در بخشهاي مختلف پیشگیري و آمادگی  فایده سرمایه –، تعیین میزان سود صادي یک زلزلهآورد اثرات اقتاهمیت بر توجیه فنی

هاي واکنش پذیري، هزینه بعبارت دیگر با انجام این محاسبات مشخص خواهد شد که بعنوان مثال با کاهش آسیب. باشد می
پذیري به مقدار بهینه و اثرات  از براي کاهش آسیبگذاري مورد نییابد و میزان سرمایهاضطراري و بازسازي چقدر کاهش می
 .آن در کاهش ریسک چه میزان است

  پذیري در سناریوهاي مختلف زلزله اطالعات آسیب -  ورودي پروژه
 ها و ارزشهاي اقتصادي انسانها، مستحدثات، و فعالیتها جداول هزینه - 

   لهگذاري در کاهش ریسک زلز میزان بهینه سرمایه خروجی  پروژه
  فایده طرحهاي کاهش ریسک در سناریوهاي مختلف زلزله –از روشهاي برآورد هزینه بررسی تجارب جهانی  -  اجزاء پروژه

  تعیین خسارات مستقیم، غیرمستقیم و ثانویه وارده به منطقه مورد مطالعه در اثر وقوع زلزله سناریو - 
  م انجام اقدامی براي کاهش ریسکهاي واکنش اضطراري و بازسازي در صورت عد تعیین هزینه - 
  هاي واکنش اضطراري و بازسازي در صورت انجام اقدامات کاهش ریسک با نسبتهاي مختلف تعیین هزینه - 
  هاي انجام درصدهاي مختلف بهسازي مترتب در زلزله سناریو با هزینه هاي مقایسه خسارات و هزینه - 
 کگذاري براي کاهش ریس تعیین درصد بهینه سرمایه - 

 ، وزارت اقتصاد، نظام مهندسی، وزارت مسکن و شهرسازي، هالل احمر، بنیاد مسکنشهرداریهاسازمان مدیریت بحران،  نظارت و ارزیابی
 .توجه به ارزش جانهایی است که در اثر زلزله سناریو ممکن است از دست بروندنکته مهم در استمرار پروژه  استمرار پروژه
ماه سه   زمان/ جزاا  طرح  بندي جدول زمان

  اول
ماه سه 
  دوم

ماه  سه
  سوم

ماه  سه
  چهارم

فایده طرحهاي  –بررسی تجارب جهانی از روشهاي برآورد هزینه 
  کاهش ریسک در سناریوهاي مختلف زلزله

        

تعیین خسارات مستقیم، غیرمستقیم و ثانویه وارده به منطقه مورد 
  مطالعه در اثر وقوع زلزله سناریو

        

هاي واکنش اضطراري و بازسازي در صورت عدم انجام  ین هزینهتعی
  اقدامی براي کاهش ریسک

        

هاي واکنش اضطراري و بازسازي در صورت انجام اقدامات  تعیین هزینه
  کاهش ریسک با نسبتهاي مختلف

        

هاي  هاي مترتب در زلزله سناریو با هزینه مقایسه خسارات و هزینه
  لف بهسازيانجام درصدهاي مخت

        

          گذاري براي کاهش ریسک تعیین درصد بهینه سرمایه
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نظام مدیریت هاي اصالح  برنامه
اسکان موقت، در بخش بحران 

  و بهسازي  ، بازتوانیبازسازي
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  و بازتوانیبازسازي  ،اسکان موقت هايراهکارهاي اصالح نظام مدیریت بحران در بخش - 5-1
اي  قرار دارد، مرحله بازسازي که معموال بدنبال مرحله واکنش اضطراري پس از رخداد سانحهاسکان موقت و 

در مرحله بازسازي تنها به . گیرد دیده صورت می است که درآن اقدامات الزم براي احیاء زندگی در نواحی آسیب
شود و ارتقاء استانداردها و ساخت و ساز مقاوم در برابر سوانح  برقراري وضعیت به شرایط قبل از بحران توجه نمی

. باشد تا امکان پیشگیري و کاهش اثرات سوانح آینده فراهم گردد نظر بایست که مد آینده نیز همواره می
امکان پیشگیري از خسارات و کاهش تلفات ناشی از سوانح آتی   ترتیب رعایت ضوابط استاندارد براي بازسازي، بدین

و به همین دهد  را نیز کاهش میدر رویدادهاي آتی آورد و هزینه و زمان عملیات واکنش اضطراري  را فراهم می
هاي گذشته  هاي دهه این مساله تاکنون در ایران بخصوص در زلزله. دلیل فعالیت مربوط به آن اثر دوسویه دارد

هاي سالیان قبل  شود که بسیاري از ساختمانهایی که پس از زلزله کمتر مورد توجه بوده است و از اینرو مشاهده می
توان به  ب جدي دیدند و یا تخریب گردیدند که بعنوان نمونه میساخته شده بودند، در رویدادهاي بعدي نیز آسی

زهرا مجددا تخریب  بویین 1341تجربه زلزله آوج اشاره نمود که بسیاري از ساختمانهاي بازسازي شده بعد از زلزله 
  .شدند

سازي  بازسازي در تعریف عبارت از مجموعه فعالیتهایی است که براي احیاي منطقه آسیب دیده و توانمند
گیرد و از اینرو شامل بهبود کامل تمام شرایط و امکانات نظیر بازتوانی بازماندگان،  مردم آسیب دیده صورت می

سازي اقتصادي و از سرگیري مجدد زندگی اجتماعی و  دیده، فعال ساختمانهاي آسیب بازسازي زیرساختها و
نمایند و از  دیده فعالیت می لمللی در منطقه آسیبا هاي مختلف ملی و بین در دوره بازسازي سازمان. فرهنگی است

دیده نیز بر روند کار بازسازي  یافتگی مناطق آسیب سطح توسعه. شود هایی براي توسعه حاصل می این طریق فرصت
تر از  در جریان بازسازي توجه به روند کار و در نظر گرفتن معیارها و ضوابط الزم به مراتب مهم. گذارد تأثیر می

  . د نهایی آن استتولی
  

  در فرایند مدیریت بحرانو بازتوانی بازسازي ، اسکان موقت جایگاه -5-1-1
در مراحل مختلف مدیریت بحران به عنوان رابطی میان مراحل پیش و پس و بازتوانی بازسازي ، اسکان موقت

شود که در صورت اجراي  یدر مرحله بازسازي زمینه براي اقداماتی فراهم م. دنرو از رخداد سانحه به شمار می
تواند احتمال بروز خسارتهاي سوانح آینده را کاهش دهد و جامعه را براي رویارویی با سوانح  درست و بموقع می

هاي جدید جهت استقرار و  چنین اقداماتی عبارت از بازبینی مقررات ساختمانی و یا مکانیابی. بعدي آماده سازد
انجامد  دیهی است اتخاذ چنین اقداماتی به کاهش خسارتهاي احتمالی میب. هاي شهري هستند گسترش زیرساخت

به همین ترتیب اقداماتی که در زمان پیش از رخداد سوانح صورت . دهد و سطح آمادگی جامعه را افزایش می
رویارویی با سوانح مشکالت و  در صورت وجود آمادگی در. گذارند گیرند نیز بر دوره بازسازي اثر می می
که در واقع گذار از شرایط اولیه پس از سانحه به سوي استقرار و از سرگیري  هاي دوران انتقالی، رگمیسرد

الزم به ذکر است که شرایط دوران انتقالی نظیر مسکن موقت، . ها و زندگی روزمره است، کمتر خواهد بود فعالیت
ان مشارکت مردم تأثیر مستقیم بر امر ها و میز چگونگی تأمین خدمات الزم براي زندگی، از سرگیري فعالیت
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همچنین نحوه بازتوانی روحی و روانی . شود بازسازي داشته و به نوبه خود موجب کند شدن یا تسریع روند آن می
و بازگشت منطقه به شرایط عادي خود  از زلزله دیده  بازماندگان تاثیرات مستقیمی بر روند بازسازي مناطق آسیب

که بر کاهش اثرات سوانح اثر گذارند و  در ادامه مطلب مواردي از بازسازي. رد توجه قرار گیردبایست مو که میدارد 
  .شوند مواردي که در دوران انتقالی بر بازسازي تأثیر دارند بررسی می

  
  زسازي بر کاهش اثرات سوانح آیندهاثرات با - 1- 1- 1- 5

اي براي انجام اقداماتی که تأثیر  از اینرو زمینه. ندکن هایی را براي تغییر فراهم می هاي بازسازي فرصت برنامه
  :ها بطور خالصه عبارتند از ها و زمینه این فرصت. شود مثبت بر روند توسعه منطقه دارند فراهم می

زیستگاههاي در هاي جدید براي استقرار  مکانیابیالزم براي زمینه  ،بازسازي در زمان: هاي جدید مکانیابی •
بدین . شود هاي برق، آبرسانی و گازرسانی فراهم می نظیر شبکه یییرساختهامکان زتغییرمعرض خطر یا 

در مکانهاي نامناسب و خطرناك قرار گرفته باشند، در دوره بازسازي ساختگاهها ، چنانچه این قبیل ترتیب
یی در زلزله اي از تغییرمکان زیستگاههاي روستا نمونه .تر منتقل شوند توانند به مکانهاي جدید و مطمئن می

سیالخور و آوج مشاهده شده است، هرچند براي تغییر مکان این روستاها مطالعات الزم در ابعاد مختلف 
 .اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي صورت نگرفت

هاي ساخت و  برنامه بازسازي زمینه به کار بستن استانداردهاي جدید در زمینه: کاربرد استانداردهاي جدید •
براساس برآورد خسارات حاصله امکان بازبینی . کند و استقرار خدمات را حاصل می ساز، کاربري اراضی

تواند موجب تدوین  شود که این خود می استانداردهاي ساخت و ساز و معیارهاي توسعه فراهم می
هاي مورد بررسی  در زلزله. تر شده که از لحاظ سطح ایمنی در وضعیت بهتري قرار دارند استانداردهاي جدید

اي کشور  در این پروژه دیده شد که در بازسازي تالش بر اجراي ساختمانهاي مطابق با استانداردهاي لرزه
بوده است، حال آنکه به سبب بومی نبودن این استانداردها، استقبال مردم از زندگی در چنین مکانهایی 

 .چندان زیاد نبوده است
 ،سازي منطقه و ساخت و سازهاي جدید در دوره بازسازيپاکاثرات زلزله در منطقه همزمان با : سازي مقاوم •

. کند عمومی و دولتی فراهم میخصوصی،  سازي را در خصوص ساختمانهاي هاي مقاوم امکان انجام پروژه
سازي ساختمانها موجب جلوگیري از خسارات احتمالی آینده شده و در حفظ منابع و  طبیعتاً مقاوم

سازي  سازي و مقاوم اي، یک بازه زمانی طالیی براي ترویج ایمن از هر زلزله در واقع بعد .مهم استها  سرمایه
ریزي صحیح  مند به انجام چنین فعالیتهایی هستند که به شرط برنامه وجود دارد و بسیاري از مردم عالقه

 .توان از آن براي بهبود وضعیت و کاهش ریسک استفاده نمود می
ها در نواحی با خطر باال موجب افزایش خسارات و تلفات زلزله و  ختتمرکز زیرسا: ها عدم تمرکز زیرساخت •

ها امکان دسترسی مناسبتر و کارآیی بهتر  پراکنش زیرساخت. گردد نیز اختالل در امر واکنش اضطراري می
 . تواند مورد توجه قرار گیرد هاي بازسازي می این نکته در برنامه. سازد آنها را در مواقع بحران میسر می
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پذیري در برابر سوانح را  ها و کارهاي اقتصادي میزان آسیب تنوع هرچه بیشتر فعالیت: ها سازي فعالیت تنوعم •
دوره بازسازي . پذیرترین نوع اقتصاد در برابر سوانح است دهد چراکه اقتصاد تک محصولی آسیب کاهش می

ماید که این به نوبه خود اقتصاد را در هاي جدید اقتصادي را فراهم ن  تواند امکان ایجاد مشاغل و فعالیت می
 .سازد تر می برابر سوانح مقاوم

  
  اقدامات دوره انتقالی بر بازسازياثرات  - 2- 1- 1- 5

شود دورانی است که زندگی بازماندگان سانحه از شرایط  دوره انتقالی که پس از دوره امداد فوري آغاز می
در این دوران مواردي چون تأمین . کند ها گذار می ز فعالیتاضطراري اولیه به از سرگیري زندگی روزمره و آغا

امکانات اولیه زندگی و از سرگیري کار و بازتوانی روحی و روانی بازماندگان، بازیابی زیرساختها، تامین مسکن موقت، 
ن زندگی به اندازي زندگی است که این به معناي برگرداند در دوره انتقالی موضوع اصلی به راه. حرفه اهمیت دارند

دوره انتقالی به معناي بازتوان ساختن افراد، خانوارها و سازمانها به از سرگیري زندگی و . روند سابق خود است
گذارند و موجب کند  در دوره انتقالی مواردي هستند که بر بازسازي اثر می. فعالیت خود به صورت موقت است

هاي مورد بررسی در این پروژه  بررسی وضعیت بازسازي در زلزله برخی از این موارد در. شوند شدن یا تسریع آن می
  : عبارتند ازدر گزارش فعالیت چهارم ارائه شدند که مهمترین آنها 

هاي جنسی ارائه  هاي نقدي و کمک هاي ارسالی پس از سوانح به دو صورت کمک کمک: هاي ارسالی کمک •
یحتاج ضروري زندگی نظیر کنسرو، پتو، چادر، هاي جنسی در دوره امداد فوري شامل ما کمک. می شوند

ها معموالً در دوره امداد فوري از سوي منابع داخلی و خارجی تأمین  این کمک. پوشاك و نظایر آن هستند
در دوره انتقالی ارسال . شوند هاي مالی در دوره پس از رخداد در تمامی مراحل ارسال می کمک. شوند می

به مواردي نظیر تأمین هزینه تعمیر منزل افراد و یا خریداري بعضی از اشکال تواند منجر هاي مالی می کمک
تواند موجب کند شدن و به  گذارد و می مسکن موقت نظیر کانتینر شود که این در بازسازي منطقه اثر می

  ).تجربه زلزله منجیل و بم( تعویق افتادن آن شود
هاي مورد بررسی در این طرح دیده زلزلهآمده در  براساس تجربیات بدست: تخلیه منطقه از سوي ساکنان •

هاي  دیده مایل به خروج از منطقه نبوده و مایلند در کنار ویرانه مناطق آسیب ساکنانکلیه موارد شد که در 
دیده با زور و فشار صورت گیرد و یا اردوگاههایی  در صورتیکه تخلیه منطقه آسیب. هاي خود به سرببرند خانه

تواند از نظر مشارکت  شود که این می دم تأمین شوند معموالً با مقاومت اهالی مواجه میجهت اسکان مر
 .را ایجاد کند که نمونه بارز آن در زلزله بم مشاهده شدمردم در روند بازسازي مشکالتی 

 تواند اختالالت جدي در از سرگیري کار و زندگی در نواحی نبود امنیت و نظم می: نظمی و عدم امنیت بی •
تجربه بم و ( شوند دیده ایجاد کند و بدیهی است که مناطق ناامن در بازسازي نیز با مشکل مواجه می آسیب

دیده  در نواحی آسیبو بازسازي تأمین نظم و امنیت از نخستین اصول الزم در برقراري زندگی . )سیالخور
 .است
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ي ساکنان در دوره انتقالی بسیار مهم تأمین منابع الزم براي شروع زندگی روزمره برا: دسترسی به منابع •
در . باید از سوي تشکالت مردمی و با همکاري مردم صورت گیرد مدیریت منابع و امکانات می. است

در صورت دریافت کمک از خارج از کشور، . غیراینصورت نتیجه آن جز ایجاد یا تقویت وابستگی نخواهد بود
چگونگی استفاده از منابع در دوره انتقالی . ن تعیین شودباید توسط خود ساکنا چگونگی استفاده آن می

بسیار مهم است چراکه به دلیل محدودیت منابع بویژه در کشورهاي در حال توسعه و در اولویت نبودن 
 .هاي مربوط به سوانح، احتمال گرفتار شدن در چرخه تکرار و عدم استفاده بهینه از امکانات وجود دارد هزینه

هاي مورد بررسی در این پروژه نیز گزارش شده است که به تفصیل مورد اشاره قرار  زلزلهاین مسائل در 
 .گرفت

در تسریع روند بازسازي توجه به آالم روحی و روانی بازماندگان نقش : مسائل روحی و روانی بازماندگان •
ر روح و روان بازماندگان چنانچه در دوره انتقال توجه کافی به این مقوله نشود، اثرات زلزله ب. اساسی دارد

مانع از مشارکت فعال آنها در بازسازي و در نتیجه کاهش مقبولیت ساخت و سازهاي جدید در میان 
هاي الزم براي بازتوانی روحی و روانی بازماندگان  از اینرو در دوره انتقال الزم است برنامه. شود بازماندگان می

 .به اجرا گذاشته شود
به منظور فراهم نمودن بستر الزم براي بازسازي، توجه به بازیابی زیرساختها ضرورت : بازیابی زیرساختها •

تواند روند بازسازي را  هاي آب، برق، گاز و مخابرات در دوره انتقال می در واقع برقرار نمودن شبکه. دارد
  .سرعت بخشد و امکان مشارکت مردم را در فرایند بازسازي فراهم آورد

اي ، مقایسـه و بـازتوانی  بازسازي، ن بررسی تجارب برخی کشورها در حوزه اسکان موقتدر قسمتهاي زیر ضم
موارد فوق هاي الزم براي بهبود وضعیت  شود و سپس راهبردها و برنامه بین وضعیت ایران با دیگر کشورها انجام می

  .ارائه خواهد شد
 

  بازتوانی و بازسازي، در حوزه اسکان موقت بررسی تجارب بین المللی - 5-1-2
  )ژاپن(اقدامات صورت گرفته در بازسازي شهر کوبه  - 1- 2- 1- 5

تـامین  تجارب موفق در موضوعات مـرتبط بـا   ) ژاپن(در خصوص اقدامات صورت گرفته در بازسازي شهر کوبه 
هاي تنظیم و توسعه مجـدد اراضـی، بـازتوانی اقتصـادي و اجتمـاعی، بهبـود امنیـت شـهري،          مسکن دائمی، پروژه

در بصورت اجمـالی  اعتبارات بازسازي و نحوه استفاده از شبکه حمل و نقل، بازسازي سرویسهاي عمومی، دازي ان راه
  . (Tanaka and Kimura, 2002)ندشو مورد بحث قرار داده میاین بخش 

  مسکن دایمیهاي تامین پروژه - الف
 :وبه، اقدامات زیر صورت گرفتدیده در زلزله ک هزار خانوار آسیب 82به منظور تامین مسکن دائمی براي 

o مسکن . اي خصوصی استفاده شد هاي اجاره منظور از مسکن عمومی و خانه بدین: بها کاهش اجاره
و از اینـرو بـراي    داشـت  ياجـاره بهـاي کمتـر    ؛عمومی بسته به اندازه، مکان و درآمـد سـاکنان  

تخفیفهـاي بیشـتري   ضاعت هاي بی ب حتی به برخی از خانواده. مناسب بودهاي کم درآمد  خانواده
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 ،اي هاي خصوصی اجـاره  در مورد خانه .داده شدها  مدت ده سال از زمان انتقال به این خانهنیز به 
آواجـی  - زلزلـه هانشـین  بازسـازي اثـرات   هایی به منظور اجاره از محل اعتبارات مربـوط بـه    یارانه

 .اختصاص داده شد
o هایی براي بازسـازي مسـکن    این خصوص وامدر : هایی براي بازسازي مسکن شخصی حمایت ارائه

دیدگان از سانحه بـا   هاي بازسازي مسکن آسیب از سوي موسسات مالی مسکن تامین شد و پروژه
بـدین منظـور   . حمایت شـدند آواجی - بازسازي اثرات زلزله هانشیناستفاده از اعتبارات مربوط به 

 .شدند بسیجبراي این کار  از مرکز نیروي انسانی مسکن و شهرسازي کوبهنیز متخصصانی 
  دیده هاي تنظیم و توسعه مجدد اراضی در مناطق آسیب اجراي پروژه - ب

 :، عبارتند ازبه انجام رسیده استمهمترین اقداماتی که در این بخش  
o هکتار؛145منطقه و به وسعت  13در براي کاهش ریسک هاي تنظیم مجدد اراضی  اجراي پروژه 
o هکتار؛ 7/38منطقه و به وسعت  14د اراضی در دهاي توسعه مج اجراي پروژه 
o  مناطق مسکونی پرجمعیت و ساخت ساختمان هاي با کیفیت باال در این مناطق؛توجه به 
o واحد؛ 5018منطقه برابر با  117در هاي تجمیع پالکهاي کوچک  حمایت از پروژه 
o ؛واحد 3665با  منطقه برابر 49سازي به جاي واحدهاي منفرد کوچک در  حمایت از آپارتمان 
o   تبـادالت  مرکـز  اجراي پروژه توسعه در مرکز شرقی شهر شامل ایجاد مراکز تجاري ، پژوهشـی و

 فرهنگی و ساخت واحدهاي مسکونی؛
o  دلپذیر شهري؛امن و ایجاد یک محیط 
o ها در برابر آتش؛ بهبود طرح و مقاومت ساختمان 
o  صیهاي خصو بکارگیري سرمایهجهت ایجاد تغییراتی در قوانین. 

 هاي رفاهی اقتصادي و برنامه- ماعیکمک به بازتوانی اجت - ج
o ؛مدیریت بحران اي ایجاد تشکالت محله 
o  هـاي درمـانی    دیـدگان زلزلـه و کـاهش هزینـه     حفظ تندرستی و سالمت روانی آسـیب کمک به

 هاي کم درآمد پس از سانحه؛ خانواده
o حمایت از سالمندان از طریق: 

 ر منازل؛اعزام مشاوران و توزیع غذا د §
 دیدگان از زلزله؛ هاي عمومی آسیب به خانه اناعزام سالمند §
 هاي افراد سالمند؛ هاي ارتباطی اضطراري در خانه نصب سیستم §
هاي حمایت محلی شامل مددکاران اجتماعی، داوطلبـان و متخصصـان    تشکیل انجمن  §

 افراد سالمند؛ کمک به به منظور 
 هم گردآوردن افراد سالمند؛ تشکیل گروههایی به منظور حمایت و دور §
 ؛جمعیت سالمندمراکز بهداشتی در نواحی پرایجاد  §
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 .گروههاي ایجاد دوستی و ارتباطات میان سالمندان توسعه §
o حمایت از افراد ناتوان از طریق: 

 تقویت نگرش روش زندگی مستقل فردي به سمت زنـدگی مسـتقل اجتمـاعی بوسـیله     §
 ؛ آموزشهاي دریافتی از سوي مربیان

 ؛کیل مراکز محلی حمایت از افراد ناتوانتش §
 افراد ناتوان؛از هاي گروهی نگهداري  ایجاد خانه §
 یابی افراد ناتوان؛ و مدیریت مراکزي جهت کمک در کار تشکیل §
 وان نظیر بازدید از آنها در منزل؛اجراي خدمات حمایتی از افراد نات §
تامین امکـان رفـت و   و ذهنی،  گسترش مراکز روزانه نگهداري از کودکان ناتوان و ناتوان §

 مانده شدید ذهنی؛ آمد به مدرسه براي کودکان عقب
حمایت از بیماران مبتال به بیماري فراموشی بوسیله اعزام مشاوران روانـی بـراي چـک      §

هاي گروهی و مراکز خدمات مشاوره بـراي ایـن بیمـاران،     کردن این بیماران، ایجاد خانه
ایـن بیمـاران نظیـر سـازماندهی اعـزام مشـاوران و        تامین شرایط مناسب براي تقویـت 

 .عاطفی و روانیشرایط گروههاي تقویت کننده 
o حمایت از کودکان و جوانان از طریق: 

 اي؛ ایجاد مراکز حمایت از کودکان در سطح منطقه  §
 بهبود بهداشت مادر و کودك؛ §
 یجاد مراکز مشاوره براي نوجوانان؛ا §
 جوانان؛ هاي مربوط بهه مهدکودکها، توسعه فعالیتساخت محل بازي براي کودکان، توسع §

o ایجاد اشتغال و کمک به تامین زندگی از طریق: 
 دیدگان از زلزله؛  تهیه کمک مستقل براي آسیب §
 تمدید مدت کاهش مالیات بر دارایی؛ §
 .اعزام مشاوران کمک به بهبود یافتن زندگی و معرفی فرصتهاي شغلی §

o از طریق 2010می تا پایان سال هاي جامع رفاه عمو تصویب برنامه : 
ایـده ایـن    .هاي توسعه شـهري  پیشبرد تندرستی جسمی و روانی ساکنان  بوسیله پروژه §

برنامه بر این اساس است که همکاري میان سازمانهاي مختلف منجر به بهبـود سیسـتم   
. شود که مبتنی بر حمایت متقابل و خودگردان در سطح محلی اسـت  توسعه شهري می

. شـود  رایطی موجب حفظ حقوق شهروندان و استقالل و آزادي انتخاب آنان میچنین ش
اي آن  اي رفاهی شهر کوبه تهیـه شـده اسـت کـه هـدف پایـه       ترتیب برنامه منطقه بدین
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توسعه شهري براساس بکـارگیري منـابع موجـود و اسـتفاده از منـابع      ": عبارت است از
 :ه عبارتند ازهاي اجرایی این برنام جهت. "رفاهی قابل حمایت

 درك یک سیستم رفاهی حمایتی براي ساکنان؛ •
 توزیع خدماتی که براحتی در دسترس هستند؛ •
 اي که تمام شهروندان نیز در آن شرکت داشته باشند؛ توسعه شهري به گونه •
 .ایجاد حس زنده بودن جامعه •

  :ازبودند  عبارتنیز هاي اصلی این برنامه پروژه
 اي؛ به منظور پیشبرد رفاه منطقه اندتوسعه محلی مبتنی بر شهرون •
 افزایش حمایت از خدمات نگهداري از کودکان؛ •
 حمایت از ایجاد شرایطی ایمن و با ثبات براي سالمندان؛ •
 اي که قادر به ادامه زندگی خود در جامعه باشند؛ حمایت از افراد ناتوان بگونه •
 ؛ساده سازي زندگی مردم جامعهپیشبرد یک سیستم طراحی براي  •
 اي که در آن حقوق کلیه ساکنان محترم شمرده شود؛ ایجاد جامعه •
 .ایجاد یک جامعه سالم •

  بازتوانی اقتصادي - د
 :ند ازبود اهداف بازتوانی اقتصادي عبارت 

o ؛براي بازماندگان تامین فرصتهاي شغلی 
o  ؛براي اشتغال زاییصنایع محلی توسعه 
o ؛اد مشاغل جدید و تشویق رشد صنایعایج 
o  هاي صنعتییسم و انجمنتورتوسعه. 

  :ات مربوط به بهبود یافتن وضعیت اقتصادي بازماندگان عبارت بودند ازاقدامهمچنین 
o ارائه وام و کمکهاي مالی براي بازگشایی مجدد مشاغل؛ 
o بازسازي؛در زمان  خرده فروشی و تجارت کاهش مالیات بر 
o  ها توسط دولت؛کارخانهاجاره 
o  مشاغل کوچک و متوسطبخصوص (ود مشاغل تجاري براي بهبو یارانه کمک ارائه.( 

  امنیت شهريبهبود  - ه
 :شوداین موضوع به چهار بخش تقسیم می

 :زندگی ایمن شهري از طریق بهبود .1
 افزایش آمادگی در برابر سانحه؛  •
 تهیه کتاب راهنماي ایمنی و اطمینان در برنامه ریزي شهري و مسکن؛  •
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هـاي مربـوط   طح مناطق شهر و فعالیتشهري ایمن در س ریزي انتشار گزارش در مورد برنامه •
 به ایمنی در سطح محلی؛

 ریزي شهري ایمن در سطح مناطق شهر؛ اي براي برنامه تهیه برنامه •
 تهیه نقشه نواحی امن در سطح محلی؛  •
هاي آموزشی در خصوص برنامه ریـزي شـهري ایمـن، آمـادگی در     برگزاري سخنرانی و دوره •

ري از رخـداد جـرایم و توسـعه تشـکالت محلـی، پیشـبرد مطالعـات و        برابر سانحه، پیشـگی 
 تحقیقات بنیادي در زمینه آمادگی در برابر سانحه؛ 

برگزاري تمرینات مربوط به آمادگی در برابر سانحه و انتقال تجـارب مربـوط بـه سـانحه بـه       •
 . هاي آینده نسل

 :ایجاد محیط ایمن زندگی از طریق .2
تـا  ( اي فعال در زمینه پیشگیري از سـانحه و امـور رفـاهی    حلههاي تشکالت مپیشبرد فعالیت •

 ؛)سازمان از این نوع تاسیس شده بودند 190، 2007پایان سال 
 .همکاري بخش خصوصیبا تمرین آمادگی در برابر سانحه  543برگزاري   •

 :ایمن شهري از طریق هايزیرساختتوسعه  .3
 پیشگیري از سانحه؛  ایجاد یک شبکه سبز  •
 ها؛حی سبز کنار رودخانهگسترش نوا •
هـا و پیشـگیري از سـرایت آتـش بـه      نگهداري از جـاده ( هاگسترش نواحی سبز کنار جاده  •

 ؛ )راهها
 .گسترش نواحی سرسبز کوهستانی و گسترش نواحی سرسبز کنار دریا •

 :تقویت مدیریت آمادگی در برابر سانحه از طریق .4
سیستم تلویزیونی مراقبت ( توزیع اطالعاتتقویت تواناییهاي مربوط به گردآوري، پردازش و   •

از آتش، شبکه رادیویی مدیریت سـانحه، ایجـاد یـک شـبکه جـامع ارتباطـات پیشـگیري از        
هـاي  سانحه، استفاده از سیستم انتقال تصویر آتش سوزي بوسیله هلیکـوپتر، نصـب گیرنـده   

 ؛ )العات ایمنیاي همزمان براي انتقال اطالعات بطور همزمان و سرویس ایمیل اطماهواره
نجات اضطراري، آمـوزش بـه    وسایلانبارسازي ، هاي نجات و درمان اضطراريتقویت سیستم •

تقویـت ظرفیـت   ، شهروندان در مورد نجات جان و تاسیس گروه خاص پیشرفته نجات جـان 
بازسازي بخش سوانح در ادارات آتش نشانی، تهیـه ماشـین آالت مـورد نیـاز،     ( مقابله با آتش

کـه در برابـر زلزلـه    ي براي پیشگیري از سانحه و امدادرسانی و ایجاد چاههـاي آب  ریزبرنامه
 ؛)مقاوم هستند
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نفـر در   105000نگهداري مواد ضروري بـراي  ( اضطراري اقالمبرقراري سیستم عرضه غذا و  •
مکان کمکی دیگر که براي این منظور  8و مختلف مکان در نظر گرفته شده در مناطق  225

اند، تامین میزان کافی آب آشامیدنی بوسیله نصب لوله هـاي بـا ظرفیـت    شدهدر نظر گرفته 
هاي سـیار بـراي   تهاي ذخیره آب مقاوم در برابر زلزله، تامین امکانات توالرباال و ساخت تانک
 ).مواقع اضطراري

  عمومیراه اندازي و توسعه سرویسهاي  - و
 :در بخشهاي زیرمقاوم در برابر سانحه  ایجاد تسهیالت

 هاي برق و تلفن مقاوم؛شبکهساخت  توسعه •
 خطوط نیرو؛براي  کابلهاي زیرزمینینصب  •
 هاي ذخیره در مواقع اضطراري؛مقاوم در برابر زلزله با ظرفیت باال و سیستمآب هاي ساخت لوله •
از ، اسـتفاده  آب بهبود طراحی مقاوم در برابر زلزله براي مسیرهاي انتقال، چاههاي انتقـال و خطـوط توزیـع    •

 اي توزیع؛چاههاي توزیع دوگانه و سیستم حلقه
تامین کارکردهاي جایگزین  فاضالب و بهبود طراحی مقاوم در برابر زلزله براي مسیرها و ایستگاههاي تصفیه •

تصـفیه  سیسـتم  اسـتفاده از  و توسـعه   در مواقع اضطراري با متصل کردن ایستگاههاي تصفیه به یکـدیگر 
  .  بارانپیشرفته آبهاي آلوده و آب 

  شبکه حمل و نقلتوسعه  - ز
 :دریایی، هوایی و زمینی به منظورهدف از این بخش تشکیل یک شبکه چند مدلی 

 ؛مطمئن دسترسیایجاد یک شبکه  •
 آهن؛ گسترش شبکه راه •
 . نقل مختلط دریایی و هوایی ایجاد یک سیستم حمل و •

  یآواج- عتبارات بازسازي زمین لرزه هانشیننحوه استفاده از ا - ح
 :ند ازبود موارد استفاده از این اعتبارات عبارت

o دیده از زلزله شامله مردم آسیبهاي مربوط به تثبیت زندگی و پیشبرد سالمت و رفافعالیت: 
 هاي داوطلبانه؛گیري فعالیتکمک به شکل §
 دیده؛کمک به سازماندهی و اداره دفاتر محلی در نواحی آسیب §
 رات بازسازي اجتماعی و اقتصادي؛هایی از محل اعتباتامین یارانه §
نظیـر  ( کمک به تاسیس مراکزي در آنها حمایتگرانی از خانوارهاي سالمند حمایت کنند §

 ؛)تاسیس مراکزي که در آنها سالمندان ساعاتی از روز را دور یکدیگر جمع شوند
 ایجاد یک مرکز محلی براي ارائه خدمات مشاوره؛ §

o مسکن شاملهاي حمایت از بازسازي اجراي پروژه: 
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هـاي خـود را بازسـازي    دیدگان از زلزله تا خانـه ارائه سیستم یارانه براي کمک به آسیب §
 هاي جدید خریداري کنند؛کنند و یا خانه

 ها؛هیه طرح خاص براي بازپرداخت بدهیت §
 ریزي شهري؛هاي مرمتی برنامهکمک به اجراي پروژه §
 هاي بازسازي مسکن سالمندان؛کمک به پروژه §

o هاي مربوط به پیشبرد بازسازي صنعتی شاملیتفعال: 
 هاي تجاري کوچک و میانه که متحمل خسارات شدند؛بازگشایی مجدد فعالیت §
 هاي تجاري کوچک و متوسط؛ارائه وام و یارانه براي فعالیت §
 تامین اعتبار و یارانه براي مردم تا کسب و کار خود را از سر گیرند؛ §
ارانه براي کمک به مردم تا کسب و کار خود را بازگشایی ایجاد حمایت از طریق تامین ی §

هایی چون توسعه مجدد مراکز تجـاري و سـاماندهی بـه مرکـز     کنند نظیر اجراي پروژه
 شهر؛

 کمک به مواردي نظیر باززنده سازي نواحی تجاري و خرده فروشی؛ §
 هاي جدید نقل مکان هایی که به ساختمانکمک به پرداخت اجاره براي شرکت §

 کنند؛می
o کنند شاملهایی که به بهبود یافتن آموزشی و فرهنگی کمک میفعالیت: 

 دیده خصوصی؛بازسازي مدارس آسیب §
 هاي تعمیر میراث فرهنگی؛کمک به پرداخت هزینه §
 دیده؛هاي هنري و فرهنگی در نواحی آسیبکمک به فعالیت §

o کنند نظیر کمک دیده کمک می هایی که به بهبود یافتن کلی و سریع مناطق آسیبسایر فعالیت
 .هاي بازسازيدارند و یا پروژهبه مراسمی که خاطره زلزله را زنده نگه می

  زلزله کوبه از پس بازیابی زیرساختها - ط
خسارات بسیاري را به زیرساختها وارد کرد بطوري که از لحاظ اقتصادي کوبه  1995زلزله ژانویه سال 

به منظور بازیابی زیرساختها اقدامات زیر انجام  .گردیدمیلیارد ین برآورد  500از خسارات وارده به زیرساختها بیش 
  : شد

در این شهر  مشترك میلیون کی حدودبرق  کوبه، لزلهاثر ز در موجود اطالعات براساس :برق نیروي تامین - 
 تمامی آن از پس هفته کی و شد برقرار ساعت 24 از پس آنها از نیمی حدود دسترسیالبته  که شد طعق

 در برق تاسیسات اندازي راه سانحه این در که دهند می نشان ها بررسی .شدند اندازي راه برق سرویسهاي
 اثر در برق تیرهاي از بسیاري که بود آن از ناشی این و بود برده را بیشتري زمان آن از قبل سوانح با مقایسه
 زمان که بودند شده قطع نیز زیرزمینی هايکابلی برخ این، بر عالوه و بودند دیده  آسیب ساختمانها سقوط
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که از الکتریکی  شرکت هفت بازیابی، مدت طی رد .(UNCRD, 2005) داشتند نیاز تعمیر براي را بیشتري
نیازهاي تجهیزاتی و پرسنلی بازیابی را برعهده  تامینبه منطقه اعزام شده بودند،  دیده آسیبخارج از منطقه 

 24 بطور نفر 4700 حدود مجموع در. کردند همکاريدر این راستا  کانساي برق وينیر شرکت باگرفتند و 
 .کردند کار ساعته

 حدودالبته . در اثر این زلزله آب حدود یک میلیون و دویست و هفتاد هزار خانه قطع شد :آبرسانی سیستم - 
 باقیماندهدرصد  10براي  و شد اندازي راه سانحه از پس هفته 5 طی درآبرسانی  هاي سیستم درصد 90
  :از عبارت بودند بازیابی براي طوالنی زمان مدت به نیاز دالیل .نداشت وجود بازیابی امکانمختلف  یلبدال

 شناسایی آب فشار با مکانها این که چرا بود مشکل معمول روشهاي بوسیله آب نشت مکانهاي کردن پیدا •
 کافی بطور توانست نمی آب فشار گی شبکه،دید آسیببه دلیل  بسیاري مکانهايدر حالیکه در  شدند می

 ؛ابدی افزایش
 سایر و کوبه شهر نیاز مورد آب ،زلزله اثر در آبانتقال  هاي لوله اصلی خطوط دیدگی به دلیل آسیب •

 نمود؛ می تر مشکل را بازیابی کار نبود آب کهبا کمبود مواجه بود  شهرها
 ریخته فرو زلزله اثر در که شده بود واقع شهرداري ششم طبقه در کوبه شهر در فاضالب و آب تامین اداره •

 تا بیابند را دیده آسیب مکانهاي و آورده بیرون را ها نقشه و مدارك اسناد، نتوانستند کارکنان اینرو از و بود
 ؛کنند شروع را بازیابی کار بالفاصله

اتصاالت مقاوم در برابر  با دیمق نوع اتصاالتو قدیمی بودن اجزاي شبکه و زمانبر بودن جایگزینی  ضعیف •
 .بود بازیابی در تاخیر دالیلاز دیگر زلزله 

 زلزله سنسورنظیر استفاده از (به سبب تمهیدات اندیشیده شده در طراحی شبکه الزم به ذکر است که 
 آب ) 5 شدت باالي زمین جنبشدر مخازن آب جهت مسدود نمودن خروجی مخزن در صورت احساس 

توسط تانکرها در اختیار مردم  واز محل این مخازن قابل استحصال بود  هفته کی تا کوبه ندانشهرو نیاز مورد
در منطقه ي اضطرار خانه هیتصف روزمره، یکی زندگي براسالم  آب نیتام منظور بههمچنین  .گرفت قرار می

  .روز گزارش شده است 91در کل مدت زمان بازیابی شبکه آب کوبه برابر با . ایجاد شد
کیلومتر لوله فاضالب  316حدود و  اژایستگاه پمپ 47خانه،  تصفیه 18در اثر این زلزله  :فاضالب سیستم - 

روز  چند در که فاضالبي شرکتها توسط فاضالب ستمیسی ابیبازعمده فعالیتهاي مربوط به  .آسیب دید
 کوبه به ر شمال ژاپندو دیهوکا استان در ساپورو واقع و رویکوشي شهرها از سانحه، رخداد از پس نخست
در . فاضالب بودندي ها ستمیسی ابیباز در تجربهي دارااین شرکتها  پرسنل. ، صورت گرفتشدند اعزام

مدت زمان بازیابی  .آمدند کوبه به اندازي سیستم فاضالب نفر جهت راه هزار 7 حدود اول ماه درمجموع 
 .روز گزارش شده است 135شبکه فاضالب کوبه نیز معادل 

 انیمشترگاز  سیسروی ابیباز. هزار خانوار قطع شد 845در اثر زلزله کوبه گاز حدود  :گاز نیتام تمسیس - 
 خطوط ستیبا یم گازرسانی شرکتهاي پرسنل که بود آن ازی ناش نیا و بود بر زمان موضوعی نسبتا

 تحت منطقه ظور ابتدامن بدین. کردند یم کنترل ،مجددي انداز راه از قبلتجهیزات مرتبط را  و گاز ینیرزمیز
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 سپس. شدندقطع  مجاوري بلوکها به متصلي ها لوله تمام و گردیدم یتقس بلوك هزار 4 تا 3 به سیسرو
 ریتعم و ها شکستیی شناسادر مرحله بعد عملیات . گردید قطع کنندگان استفاده تمامگاز ی اصل سوپاپ

کل عملیات اجرایی  .اجرا گردید یاصل هايکردن سوپاپ باز و ها نشت کردن چکآغاز شد و در نهایت  آنها
 .روز به طول انجامید 84بازیابی شبکه گاز کوبه 

هزار  193 و حدودسیستم سوئیچ بورد بواسطه آسیب تلفن هزار خط  285حدود در زلزله کوبه : مخابرات - 
 ژاپن فنتل و تلگراف شرکت .Shiyozaki et. al, 2005) ( ط اشتراك قطع شدندنیز در اثر آسیب خطو خط

 نفر هزار 4 که نفر هزار 7 مخابرات ستمیسی ابیبازي برا. بود کوبه شهر در مخابرات ستمیسی ابیباز مسوول
براي  ژاپن تلفن و تلگراف شرکت. کردند تیفعال ،بودند آمدهي مناطق دیگر به منطقه شرکتها ریسا از آنها

ترتیب  بدین. گرفت بکار را اریسي ها فرستنده و لیموباي ا ماهواره ستگاهیا 6 ار،یس ژنراتور 11بازیابی موقت 
 جیاین میزان نیز بتدر .افتی کاهشمورد  هزار 85 به سرعت به ارتباطات قطع تعداد زلزله فرداي رخداد

 نظر از مدار هزار 38 البته. روز پس از سانحه شبکه مخابراتی تقریبا بازیابی شد 15ظرف  و افتی کاهش
 . ودنبی ابیباز قابلی کیزیف

ولی چهار ماه پس از رخداد  ،دیده بودند اگرچه خطوط قطار شهري بشدت در زلزله آسیب :حمل و نقل - 
یعنی حدود  ژوئنیکی از خطوط قطار شروع به کار نمود و تا پایان ماه  1995زلزله در ابتداي ماه مه سال 

 ي داخل شهري نیززرگراههاب. اي یک خط شروع به کار نمودندشش ماه پس از زلزله سایر خطوط به استثن
 10تا حدود سایر خطوط حمل و نقل نیز . اندازي شدند راه آنماه پس از  9از یکماه پس از سانحه تا حدود 

  .اندازي شدند ماه پس از سانحه راه
توان به شرح زیر  مهمترین رویکردهایی که در بازیابی زیرساختها در زلزله کوبه مورد توجه بود را می

  : نمودبندي  دسته
  اسیسات مقاوم در برابر سوانح آتی؛جاد تبازیابی به منظور ای •
 ؛)تاسیسات نظیر کانالهاي(ساخت تاسیساتی که مشکالت قبل از زلزله را برطرف نمایند  •
 هاي اضطراري؛مجهز به سیستمظرفیت عرضه باال  هاي ضدزلزله، داراي توسعه شبکه •
چندگانه و چرخشی که در صورت آسیب یک مسیر سایر  پذیري و در نظر گرفتن مسیرهاي ارتقاي انعطاف •

 برداري باشند؛ مسیرها قابل بهره
 .بز در کنار زیرساختها و شبکه راهتوسعه فضاهاي باز و س •
  کوبهبازسازي بندي اقدامات صورت گرفته در  جمع - ي

  :نمود به شرح زیر فهرستتوان  بطور کلی مهمترین اقدامات صورت گرفته در بازسازي کوبه را می
دیدگان از سانحه به ترك محل زندگی خود و سکونت در اردوگاهها کـه موجـب از بـین رفـتن      الزام آسیب •

 هاي اجتماعی حمایتی براي پایداري اقتصاد و اجتماع محلی شد؛ شبکه
 ؛گروههاي محلی متشکل از داوطلبان تشکیل •
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 ؛حل مشکالت تنظیم اراضی و مسکن با همکاري مردمریزي براي  برنامه •
 ؛محیط ه منظور جلوگیري از آلودگیخارج از محیط مسکونی ببه صنعتی انتقال کارگاههاي   •
و نحـوه آمـادگی   ) هاي چوبیبخصوص در مورد خانه(آموزش ساکنان در مورد خطرات محیط زندگی آنها  •

 ؛در برابر سوانح آتی
 هاي باریک؛ چهو کوتعریض معابر  •
 هاي ضعیف؛راي مقاوم کردن و تقویت ساختمانبهاي مالی هاي فنی و کمکارائه مشاوره •
 ؛کم درآمدکمک به ساکنان سالمند  •
 اقتصادي؛ هايکار و فعالیتاحیاي  •
 ها و مراسم یادبود؛برگزاري فستیوال •
 انتقال اطالعات فنی به زبان عامیانه و ساده به ساکنان؛ •
 حفظ ارتباطات در سطح محلی؛ •
 ضوع بازسازي؛مستندسازي اقدامات و چالشهاي مرتبط با مو •
 .دیدگان شناخت سوابق اجتماعی، فرهنگی و تاریخی آسیب •

از آنجا که زلزله کوبه و تجارب مربوط به بازسازي آن در کشور ژاپن بسیار تاثیرگذار بودند با استفاده از تجـارب  
د کـه  معیارهایی در سطح کل کشور به منظور کاهش خسارات سـوانح احتمـالی تـدوین شـدن     ،بازسازي این سانحه

  : (Kobe, 2008)عبارتند ازمهمترین آنها 
  و شریانهاي حیاتی؛ ها اي سازه سازي لرزه مقاومهاي  برنامهاجراي  - 
 توپوگرافی؛وضعیت براساس و ساز در ساخت  انهیشبرد برنامه کاربرد اراضی هوشمندپ - 
 ساخت و توسعه سیستمهاي حمل و نقل؛ - 
 ؛تخلیه امنی و نگهداري از فضاهاي باز به عنوان نواحتوسعه  - 
تـامین  به منظـور   )فیزیکی و طبیعی و شرایط زیرساختیهاي  شخصهنظیر م(هاي مناطق  شناسایی ویژگی - 

 اي؛ اي منطقه امنیت لرزه
 در نواحی به منظور مشارکت مردم در فعالیتهاي کاهش خسارات سانحه؛ امداديتشکیل سازمانهاي خود - 
 کارکرد آنها در مواقع اضطراري؛ها به منظور امکان ادامه مقاوم کردن زیرساخت - 
 ها؛روها از سقوط دیوارها و فروریختن پرچین محافظت کردن پیاده - 
 بینی و طراحی مسیرهاي خروج اضطراري در مواقع بحرانی؛پیش - 
 هایی به منظور حفظ و نگهداري از معابر بعنوان تسهیالت موثر براي کاهش خسارات سانحه؛اجراي پروژه - 
 ازسازي تعاونی و مشترك؛هاي بپیشبرد پروژه - 
ها، ایستگاههاي آتش نشانی و مـدارس تعیـین شـده    ادارات دولت محلی، کالنترياستفاده از پیشبرد طرح  - 

 به عنوان مراکز اداري کاهش اثرات سانحه؛
 مدارس، مراکز محلی و پارك ها به عنوان مراکز تخلیه؛استفاده از طرح توسعه  - 
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هاي موقت تامین شده از سـوي دولـت براسـاس     به منظور ارائه خانه هاي متنوع و متفاوت برقراري سیستم - 
 محلی؛شرایط 

هاي تاریخی و برقراري معیارهـاي کـاهش   اي سازه تحقیق و پژوهش در زمینه پیشبرد عملکرد لرزهتوسعه  - 
 خسارات سانحه؛

 اي براي تقویت و نگهداري ساختمانهاي موجود؛ توسعه استاندارهاي طراحی لرزه - 
 بحران در مدیریت سانحه؛ شرایطاي ساختمانهاي موجود مورد استفاده براي  کرد لرزهبهبود عمل - 
 ؛یاتی براي مقاوم سازي ساختمانهاهاي کم بهره و بخشودگی هاي مالارائه یارانه، وام - 
 هاي ساختمانی نیستند؛ نامه هاي ضعیف که مطابق آیین قانونی براي بازسازي سازهالزامات اتخاذ  - 
 کنترل کیفیت براي ساخت و ساز؛ برقراري سیستم - 
 ؛و مخابرات اضطراريشبکه اطالعات توسعه  - 
 .تعیین راهبردي به منظور گردآوري اطالعات قابل اطمینان در مراحل اولیه پس از رخداد سانحه - 
  

  )اندونزي( منطقه آچهاقدامات صورت گرفته در بازسازي  - 2- 2- 1- 5
وب شرقی رخ داد که کشورهاي بسیاري از جملـه انـدونزي،   ، زلزله بزرگی در منطقه آسیاي جن2004در سال 

این زلزله که همراه با سومانی عظیمی در آسیا و آفریقا بود، منجـر بـه   . را تحت تاثیر قرار داد... تایلند، هندوستان و 
رویـداد  بازسازي در این اولویتهاي . ایجاد خسارات زیادي به واحدهاي مسکونی در مناطق وسیعی از اندونزي گردید

در قسـمتهاي زیـر   . بنـدي هسـتند   قابل دستهبازماندگان  امرار معاش و در بخشهاي مختلف مرتبط با زمین، مسکن
  :(Acheh-Nias, 2007)گیرند مهمترین جوانب در خصوص هر یک از این موضوعات مورد بررسی قرار می

  موارد مربوط به زمین - الف
رزها و نیز تعیـین  م ریختن طرح فیزیکی زمینها، از بین رفتن مچون بهزیادي شکالت زلزله آچه باعث ایجاد م

تعیین وضعیت زمینهاي آسیب دیده در این منطقه بـه اجـرا   اي براي  پروژه، بازسازيهنگام در . گردیدها حریم زمین
  :اجزاي این پروژه عبارت بودند از. درآمد

یق تشکیل فهرست اراضی در نواحی امالك و شناسایی مالکیت بر زمینها از طر یحقوقشناسایی وضعیت  •
 مختلف، بازیابی اسناد ثبت اراضی و ایجاد بانک اطالعاتی اراضی؛

 هاي غیردولتی؛ ها با مشارکت ساکنان و با کمک سازمان تهیه نقشه زمین •
 ها و عالمت گذاري مرزها توسط سازمانهاي ذیربط؛ ها و تعیین اعتبار مالکیت گیري قطعات زمیناندازه •
 ها و مشاعات و فراخوان مالکین بالقوه؛هاي الزم براي کسب اطالع از همجواري عیهصدور اطال •
 .پس از احراز هویت زمینهابراي مالکین صدور سند  •
  موارد مربوط به مسکن - ب

 ؛دیدهتبیین حقوق قانونی ساکنان آسیب •
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 دیدگان از سانحه؛ تامین مسکن موقت براي آسیب •
 ؛کنترل قیمت مصالح •
 ساخت مسکن؛ •
 دیده؛ به مناطق آسیبو غیر استاندارد مین منابع و جلوگیري از ورود منابع غیرقانونی تا •
 .تامین نیروي کار از داخل •
  وارد مربوط به تامین معاش ساکنانم - ج

سازي بنادر و جـایگزینی   هاي کشاورزي، دوباره شروع فعالیتهاي کشاورزي و ماهیگیري از طریق احیا زمین •
 دست رفته؛هاي ماهیگیري از  قایق

 هاي نقدي و اعتباري مناسب به بنگاههاي اقتصادي کوچک و متوسط؛ تامین کمک •
 زا نظیر مزد در برابر کار؛ اشتغالهاي  توسعه برنامه •
 .هاي کارآموزي انجام برنامه •

ا دیده از زلزله اندونزي قابل استفاده است ر عالوه بر موارد فوق، مهمترین تجاربی که در بازسازي مناطق آسیب
  :(ASEAN, 2005)توان به شرح زیر فهرست نمود می

هـاي وابسـته بـه دولـت      دیده از طریق تشـکیل دبیرخانـه   تعیین رابطانی در سطح محلی در مناطق آسیب •
انـدرکاران   دسـت هاي صورت گرفته توسط  ها وظایف متعددي نظیر هماهنگی فعالیت این دبیرخانه ؛محلی

، درگیر ساختن دولت محلـی در فرآینـد   بازسازيهاي  شرفت فعالیت، تبادل اطالعات مربوط به پیبازسازي
 ؛بر عهده داشتند راهاي محلی در مدیریت ظرفیتها  و کمک به دولتبازسازي 

 بـه خـود   هـا  ترتیب مسوولیت بازسـازي خانـه   بدین؛ دیده خانوارهاي آسیببرخی به پرداخت مستقیم پول  •
 د؛وها بر دولت موثر ب کز کلیه فعالیتاین کار در عدم تمر. گردیده بودواگذار مردم 

المللی و کمک دهنـده چـون بانـک جهـانی،      هاي بین شامل سازمان(الملل  از جامعه بیندرخواست کمک  •
بـراي   )المللی مـالی  سسات بینگذاري اروپایی و مو بانک توسعه اسالمی، بانک توسعه آسیایی، بانک سرمایه

 ؛ها نامهاجراي برتامین اعتبارات مورد نیاز براي 
 درکشـور  هاي خـارجی جهـت تقویـت تـوان ملـی       مهلت قانونی براي بازپرداخت بدهیمدید تدرخواست  •

 هاي بازسازي و بازتوانی خود؛ اجراي برنامه
 .هاي بازسازي و بازتوانی خش خصوصی در کمک به اجراي طرحبحمایت و تشویق  •

  
  )آمریکا(پریتا  لوما 1989از زلزله  دیده اقدامات صورت گرفته در بازسازي مناطق آسیب - 3- 2- 1- 5

که مهمترین آنها  ه استمختلفی مطرح بود موضوعاتلوماپریتا،  1989دیده از زلزله  در بازسازي مناطق آسیب
ریزي براي ارتقاي  بازسازي مسکن، حفاظت از مراکز تاریخی، برنامهریزي پیش از رخداد، نحوه  برنامهعبارت بودند از 

و طراحی شهري که در قسمتهاي زیـر بصـورت    اقتصادي،وضعیت بهبود یافتن  ،قررات ساختمانیاي و م ایمنی لرزه
 .(APA, 2008) گیرند اجمالی مورد بررسی قرار می
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  ریزي پیش از رخداد زلزله برنامه - الف
ـ     براي بازسازي ریزي  برنامهدهد که  تجارب حاصل از زلزله لوماپریتا نشان می ه بهتـر اسـت پـیش از وقـوع زلزل

اي مناسـب و جـامع در بـازه زمـانی      اي، امکان اجـراي برنامـه   احتمالی صورت گیرد تا در صورت رخداد چنین زلزله
  :بایست در برگیرنده موارد زیر باشد اي می چنین برنامهبراساس تجارب این زلزله، . معقول فراهم شود

شـود و   محول میدر زمان بازسازي  ختلفسازمانهاي مبرنامه باید شامل انواع فعالیتها و اموري باشد که به  .1
 توانند وارد کار شوند؛ باید مشخص شود که در چه مواردي داوطلبان و نیروهاي کمکی از خارج می

ایـن  . را در برگیـرد ذینفـع  هـاي   گروهدیگر پذیر و  ، گروههاي جمعیتی آسیبمحلیهاي باید سازمانبرنامه  .2
 گیرند؛ لرزه بر عهده می زمین گروهها هر یک نقشهاي کلیدي را بدنبال رخداد

پس هر سـاختار سـازمانی از پـیش تعیـین      ،از رخداد غیرقابل اجتناب است سکارکنان در شرایط پ تغییر .3
 ري را در شرایط پس از سانحه بدهد؛اي تنظیم شده باشد که امکان هر تغیی شده باید بگونه

گروههاي کـاري  بدین منظور  .ر اهمیت داردبسیادر شرایط پس از سانحه  پذیري برنامه براي تغییر انعطاف .4
 بینی نشده را حل کنند؛ تا مشکالت پیش گیرندشکل باید اي  ویژه

ریزي بازسازي پـیش از  در برنامهپس از سوانح سلسله مراتب اداري تغییر خواهند کرد و از اینرو الزم است  .5
 توجه شود؛ هاي ارتباطی جدیدشبکهرخداد زلزله به ایجاد 

انسانی و تجهیزاتـی مـورد نیـاز بـراي بازسـازي سـناریوهاي       منابع نیازمندیها و ش از رخداد باید برنامه پی .6
 بندي کند؛ شناسایی و دستهپیش از رخداد زلزله مختلف را 

کـه الزم  مـورد نیـاز باشـند    در زمان بازسازي در سطوح محلـی  نیروهاي تخصصی جدیدي امکان دارد که  .7
 ریزي نمود؛ آنها برنامهاست از قبل نسبت به نحوه تامین 

ریزیهـاي  که الزم است در برنامه بسیار مهم استدر زمان بازسازي روانی فردي و بهداشت  توجه به مسائل .8
 بازسازي به آنها توجه شود؛

الزم است امور مختلف مرتبط با بازسازي توسط سازمانهاي مختلف از قبل تمـرین شـود تـا آمـادگی الزم      .9
 ود؛براي انجام امور فراهم ش

بندي باشند تا پس از بازسازي میزان خطرپذیري هاي ریزپهنه بایست مبتنی بر نقشه طرحهاي بازسازي می .10
 به حد قابل قبولی کاهش یابد؛

هاي گذشته و مستندات مرتبط با آنها نقش اساسی براي ارتقاي آمـادگی متولیـان    استفاده از تجارب زلزله .11
اتی در این زمینه اهمیت زیادي در آمادگی براي مواجهـه بـا اثـرات    لذا ایجاد بانکهاي اطالع. بازسازي دارد

 .هاي آتی دارد زلزله
  وضعیت اقتصاديبهبود  - ب

ها و یـا   حفظ سرمایهاز طریق دیده  وضعیت اقتصادي مناطق آسیباز هم گسیختگی میزان حداقل رساندن  به
اقتصـادي  وضعیت امل اصلی در بهبود وعاز  ییک. گردد جابجایی مراکز تجاري یکی از تجارب این زلزله محسوب می
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ها این حادثـه بسـیار غیـر قابـل اطمینـان       سوزي و یا طوفان لرزه آن است که برخالف سیل، آتش در خصوص زمین
در . داردبسـتگی  است و از اینرو بهبود یافتن بخش خصوصی به توان آن در یـافتن سـرمایه بـراي بازسـازي مـالی      

منـابع   زیراکـه  تر از بهبود یـافتن مسـکن بـود    بسیار مشکل وضعیت اقتصاديهبود یافتن واتسون ویل و سانتاکروز ب
  . نیز بیشتر بودندگذاري و عوامل ایجاد رکود اقتصادي  سرمایه ریسکاعتباري محدودتر بوده و 
کـه بخصـوص بـه     بهبود وضعیت اقتصاديلرزه صاحبان تجارت و کسبه از ناتوانی شهر در  پس از رخداد زمین

را  بازسـازي زندگی کلیه تصمیمات مربـوط بـه   نحوه تامین موضوع . ناراضی بودند سطه قطع راهها ایجاد شده بود،وا
هـایی بـراي    تحت تاثیر قرار داده بود و سرانجام پس از جلساتی میان کسبه و تجار و مسووالن شهر اولویتها و روش

موضـوع را  داوطلبـانی  سی قرار گرفت و مقرر شد منابع مالی مورد برردسترسی به موجود و چگونگی مشکالت حل 
ماننـد و یکپـارچگی   تجـاري بـاقی ب   زیرسـاختهاي موجب شـد تـا   این امر . تا مشکالت را حل کنند پیگیري نمایند

این امر یک موفقیت اولیه براي داوطلبان و کلیه کارکنانی بود که تحت شرایط سـخت  . حفظ شوداقتصادي منطقه 
اما این موفقیت اولیـه  . در مواقع بحرانی بودبا یکدیگر دند و آزمونی از توان مردم در کار کردن با یکدیگر کار کرده بو

و درآمـدهاي   در بهبود یافتن اقتصادي منجر به افزایش غیر واقعی انتظارات در رابطه با بازسـازي بلنـد مـدت شـد    
توانی زآموخته شده از این زلزله در بعد بـا  ترتیب مهمترین درسهاي بدین. مالیاتی دولت محلی را تحت تاثیر قرار داد

  :توان به شرح زیر خالصه نمود را میاقتصادي 
وضـعیت اقتصـادي   کوتـاه مـدت در بهبـود    وضعیت اقتصادي نواحی خسارت دیده در ادامه حیات نحوه  .1

ضـعیت اقتصـادي منـاطق    بهبود وی از روشهاي باید فهرستبازسازي برنامه در . مدت بسیار مهم استبلند
 تعریف شود؛در سطح محلی  دیده در نظر گرفته شود و ارتباط میان دولت و مشاغل باید بوضوح سیبآ

منـابع و  از دسـت رفـتن    حاصـل تغییر کند و ایـن   تواند کامال پس از سانحه میمنطقه  ياقتصادشرایط  .2
بایـد شـرایط    ترتیب در برنامـه بازسـازي  بدین. است) ها خرده فروشینظیر از بین رفتن (موجود اعتبارات 

 . رفته شودتغییر یافته در نظر گ
. ها یک متغیر اصلی تاثیرگذار بر بهبـود یـافتن اقتصـادي هسـتند    ها و مالکان داراییابزارهاي مالی حرفه .3

. مالکان بنگاههاي بزرگ توان متفاوتی در پایداري اقتصادي و بازسازي دارند تا مالکان بنگاههاي کوچـک 
ریـزي پـیش از رخـداد    برنامه. در میان بنگاههاي بزرگ تا کوچک وجود دارد هاي متفاوتیهمینطور توان

 .بینی کند نیازها را پیش وپذیر را در نظر گیرد باید الگوهاي مالکیت و مشاغل در نواحی آسیب
 دهند؛تحت تاثیر قرار میها عمدتا وضعیت اقتصادي بخش خصوصی را خسارات زلزله .4
کروز یـک  در سانتا. ده معموال سنگین هستندوانی مناطق تجاري خسارت دیسازي و بازتهاي دوبارههزینه .5

رصـد شـرایط   د 35منطقه تجاري باید میزان مشاغل را تـا  در که  نشان دادبررسی اقتصادي بدنبال زلزله 
 ود؛نم بتدریج جبرانتا خسارات را  پیش از رخداد زلزله افزایش داد

ي اریـزي بـر  در برنامـه . نیاز استمورد امی انواع و اشکال در تمبه منطقه آسیب دیده کمکهاي اقتصادي  .6
ریعا بـراي تـامین آنهـا اقـدام     بهبود یافتن از سانحه، جوامع باید منابع احتمالی را در تمام انواع بیابند و س

 کنند؛
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شود چرا که در این مـدت جامعـه   اي از فرصت ها باز میماهه نخست پس از یک سانحه پنجره 6در طی  .7
اما نکتـه اینجاسـت کـه نیازهـاي بهبـود یـافتن در       . احتمال دریافت کمکهاي اقتصادي را داردبیشترین 

بدین ترتیب براي استفاده مناسـب از ایـن بـازه زمـانی     . هنگامی که این پنجره باز است مشخص نیستند
 ریزهایی از قبل تدوین نمود؛بایست برنامهمی

اقتصاد ملی وضعیت به عنوان نمونه . بگذارند بازسازيصاد توانند اثرات زیادي بر اقتمتغیرهاي خارجی می .8
 .گذار استدر این رابطه بسیار تاثیر...) و ها  تجارت، بدهیتولید و چرخه نظیر (اي  یا منطقه

ایجاد و اتخاذ برنامه بهبود یـافتن از  . بخش خصوصی و دولتی باید با هم کار کنند تا بهبودي حاصل شود .9
 بازسازي بود؛انتاکروز یک نمونه موفق از گردهم آوردن ذینفعان گوناگون درسانحه در منطقه تجاري س

امکان دارد که براي شرایط اقتصادي تغییر یافته در پس از سانحه ناکافی  یموجود قبلو ترتیبات ها برنامه .10
 پذیر باشند؛قابل تغییر و انعطاف هاه برنامهلذا الزم است ک باشند 

کلیـه ابزارهـاي موجـود در جامعـه     بایست با توجه بـه  دیده میمناطق آسیب اقتصادي توان بهبود یافتن .11
 انجام شود؛...) نظیر توسعه مجدد اراضی، تعریض معابر و(

تـر کـه    هاي کمکی قابل کـاربرد در نـواحی قـدیمی    برنامهشامل باید ریزي بهبود وضعیت اقتصادي  برنامه .12
 .کنند نیز باشدرا تحمل میخسارات بیشتري 

  سازي مسکنباز - ج
کـاربرد اراضـی   نحوه دیده از زلزله لوماپریتا،  بازسازي مسکن در منطقه آسیباز موضوعات مهم در زمینه یکی 

در قبـل از زلزلـه،   هاي کشاورزي  هاي حفظ زمین ر این شهر با توجه به کنترل شدید توسعه شهري و سیاستد .بود
به منظور رفع این مشـکل و  . شهري شودمنطقه و گسترش رشد باعث تواند  مین بازسازي مسکرسید که  به نظر می

فضا هاي چند برابر، امکان افزودن  جلوگیري از آسیب زمینهاي کشاورزي، در مناطق مرکزي شهر با تخصیص تراکم
همچنـین بعـدها شــهرداري امکـان اصـالحات بافـت شــهري و      . بازسـازي واحـدهاي جدیـد میســر گردیـد    بـراي  
ایـن   .هاي مالیاتی فـراهم کـرد  هایی نظیر بخشودگی هاي جدید از طریقه در ساخت خانههاي مربوطه را  نشینی عقب

سیالخور اسـت کـه زمینهـاي کشـاورزي بـه      - آستانه هاي گذشته ایران نظیر زلزله درب تجربه برخالف تجارب زلزله
  .راحتی براي بازسازي روستاها مورد استفاده قرار گرفتند

ریزان در روزهاي نخست پس از سانحه یک برنامه اولیـه آمـاده    ع موجود، برنامهبه منظور استفاده بهینه از مناب
هدف از ایـن کـار آن بـود کـه     . پذیر نبود سازي بدون کسب مجوزهاي قانونی الزم امکان کردند که برطبق آن دوباره

ـ     دیده بودند، هر چه سریع مردمی که بیشتر آسیب ر روي مشـکالت  تر به شرایط عادي بازگردنـد و منـابع محـدود ب
کمکهـاي مـالی نیـز بـراي تعمیـر واحـدها        هاي برخی مناطق آسیب دیدههمینطور شهرداری. تر متمرکز شوند مهم

این اقدامات در کوتـاه مـدت    .ندهاي ساخت مسکن براي اقشار کم درآمد نیز شرکت کرد و در پروژه نداختصاص داد
ین ترتیب مهمترین درسهاي حاصل از زلزله لومـا پریتـا   بد .در تامین و گسترش واحدهاي خسارت دیده موثر بودند

  :توان به شرح زیر فهرست نمود در این بخش را می
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بـا توجـه بـه مـوارد      موقتتامین فوري مسکن  وشهايباید رزلزله، پیش از رخداد ریزي بازسازي  در برنامه .1
 شناسایی شود؛مکانی، فرهنگی و اجتماعی 

ها و سـایر کمکهـاي نقـدي و غیرنقـدي     منابع مالی مورد نیاز و یارانهبازسازي مسکن الزم است برنامه در  .2
 مورد توجه قرار گیرند و منابع احتمالی جذب این کمکها شناسایی گردند؛

هاي پیش از رخـداد بایـد    برنامه. سیار اهمیت دارندبخصی شي ها خانهبازسازي هاي  پروژهدر منابع محلی  .3
 هدایت نمود را شامل شوند؛مسکن بازسازي به سمت توان  را میاین منابع مواردي نظیر اینکه چگونه 

هـایی  بینند چرا کـه چنـین خانـه   ها بیشترین خسارات را میجمعیت کم درآمد و مسکن آنها در اثر زلزله .4
بازسـازي  هـاي کوتـاه مـدت و بلنـد مـدت      سیاست. هاي آسیب پذیر واقع هستند قدیمی بوده و در مکان

 یر و یا افراد خاص را تامین کنند؛پذ که نیازهاي جمعیت بسیار آسیب یم شوندتنظاي  مسکن باید بگونه
سیاستهاي مربوط بـه ایجـاد   اجراي و  بنديراههاي گوناگونی براي تسهیل کردن بازسازي از طریق ناحیه .5

 ریزي بازسازي مورد توجه قرار گیرد؛ تواند در برنامه ها وجود دارد که می تغییرات و تراکم
بـا  (پذیري  جابجایی براساس ارزیابی خطر و یا آسیبزلزله الزم است نیاز به پیش از رخداد ریزي  در برنامه .6

هـاي تقویـت    برنامـه البتـه بایـد سـعی شـود تـا بـا       . بینی شـود  پیش) بندي هاي ریزپهنه استفاده از نقشه
 اجتناب شود؛مسکونی مردم و مناطق جابجایی المقدور از  ها، حتیساختمان

هـر چـه   بایـد  ...) نظیر امکانات سازمانهاي غیردولتی، نهادهـاي خیریـه و   (کمکی یا تجهیزاتی مالی منابع  .7
 ی پس از رخداد سانحه پیگیري و جذب شوند؛زودتر شناسایی و در زمان کوتاه

ایط پـس از زلزلـه دوبـاره ارزیـابی شـوند و در اسـناد       رباید با توجـه بـه شـ   نیازهاي بلند مدت مسکن می .8
 ملحوظ شوند؛د مدت ریزي بلن برنامه

ي کالن باشد و بـا توجـه بـه    سیاستهاتابع سکن باید بازسازي مریزي کوتاه مدت و بلند مدت براي  برنامه  .9
زیسـت محیطـی و یـا    مسـائل  بنـدي،   یا محدودیتهاي ناشی از ناحیه و کاربرد اراضی، زیرساختهاوضعیت 

  .تنظیم شوند سیاستهاي محدود ساختن رشد
  اریخیحفاظت از مراکز ت - د

هـاي   باشـند از اهمیـت زیـادي در برنامـه     بازسازي بافتهاي تاریخی که داراي ارزش فرهنگی و اجتمـاعی مـی  
دیده از زلزله لوماپریتـا بافتهـاي تـاریخی چنـدان ارزشـمندي      هر چند که در منطقه آسیب. بازسازي برخوردار است

صورت گرفتـه  دود ساختمانهاي نسبتا تاریخی اي براي حفظ و مرمت مع وجود نداشته است، لیکن اقدامات گسترده
. ریزي بازسـازي بـراي کشـور تـاریخی مـا را بـه همـراه داشـته باشـد          تواند درسهاي زیادي براي برنامه است که می

  :باشند پریتا به شرح زیر میازي بافتهاي قدیمی در زلزله لوماهاي بازس مهمترین جنبه
بایسـت   اي مـی  چنـین برنامـه  . ریخی بسیار مهم استریزي پیش از رخداد در حفظ ابنیه تا برنامه .1

و همچنـین روشـهاي   تاریخی در سطح محلـی  دیدگی بناهاي  باتوجه به خطر زلزله امکان آسیب
 مرمت و بازسازي آنها را شامل شود؛
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دهـد ولـی احتمـال    اگرچه تقویت ساختمانی تضمینی در پابرجا بودن ساختمانهاي تاریخی نمـی  .2
دهد و از نظر عملی و اقتصادي نیـز تعمیـر را امکـان پـذیر      سیاري کاهش میویرانی را در موارد ب

 سازد؛ می
 الزم است مقررات ساختمانی جدیدي براي بازسازي این بناها تهیه و تنظیم گردند؛ .3
و یـا   شـدند  تبـدیل زلزله برخی از بافتهاي تاریخی که آسیب بیشتري دیدند به موزه در این زلزله  .4

 ؛هاي موجود منتقل شدند ه از آن به موزهآثار تاریخی بجا ماند
حتـی در   .دیـده مـورد توجـه قـرار گیـرد      در بازسازي تالش شد تا ویژگی تاریخی مناطق آسـیب  .5

هـاي ایـران    برخالف زلزلـه (هایی طراحی شد تا تصور تاریخی بودن را تقویت کنند  مناطقی نشانه
 ؛)ر مورد توجه قرار داشتکه مثال در بازسازي شهر بم هویت تاریخی و فرهنگی شهر کمت

هـاي تـاریخی   در خصوص ارزیابی و تقویت سـاختمان الزم آموزش پس از این زلزله به مهندسان  .6
 هاي تاریخی باشند؛تا مهندسان بیشتري بتوانند قادر به بررسی و ارزیابی ساختمانداده شد 

یســه بــا پــس از زلزلــه در مقاســاختمانهاي تــاریخی دولتــی شــانس بیشــتري در بــاقی مانــدن  .7
توانـد مالکیـت مشـترك دولتـی و      یک راهبرد در این خصوص مـی . هاي خصوصی دارندساختمان

 سازد؛ را بیشتر می تامین اعتبارات بازسازيخصوصی باشد که امکان 
تـا  آغـاز شـود   توانـد بـا تعیـین سـاختمانهاي داراي اولویـت       مـی  بازسازي بافتهـاي تـاریخی  کار  .8

 .به تدریج فراهم شود منابع الزمامکان جذب ترتیب  بدین
  در بازسازيرابر زلزله ریزي ایمنی در ب برنامه - ه

این سیاسـت بایـد رهیافـت    . پذیر شهري اقدام نمود در بازسازي الزم است نسبت به اصالح ساختارهاي آسیب
. رهیز شـود پیا تغییر کاربري جابجایی اقتصادي و اجتماعی ناشی از مشکالت ایجاد گیرد تا از پیش بلند مدتی را در 

اشغال آنها کاسته سطح در هر جایی که امکان دارد ساختمانها باید در جاي خود باقی بمانند و اگر الزم است میزان 
پریتا در این بخـش بـه شـرح زیـر بـوده      درسهاي حاصل از زلزله لومامهمترین . شود و یا نوع کاربرد آنها تغییر کند

  :است
تواند بعنوان الگویی براي اصالح بافتهـاي شـهري مـورد     بندي می ریزپهنههاي  نقشهو استفاده از تهیه  .1

 منطقه نیز توجه شود؛و اقتصادي اجتماعی شرایط استفاده قرار گیرد به شرطی که در اجراي آن به 
از سـناریوهاي زلزلـه   با توجه بـه  هاي خطر  ، تهیه نقشهآتی به منظور کمک به کاهش خسارات سوانح .2

 ؛تا خطرات و شرایط احتمالی خسارات را نشان دهند تاهمیت زیادي برخوردار اس
هـاي مختلـف را   در مورد ساختمان الزمبرنامه پیش از رخداد باید نیاز احتمالی به کاربرد استاندارهاي  .3

 ؛کندو تعیین پس از رخداد زلزله شناسایی 
ات زلزلـه در  تقویت ساختمانها نیز پیش از رخداد زلزله همانطور که در بخش پیشگیري و کاهش اثـر  .4

اي نیـز در حفـظ جـان     میزان بسـیار کـم تقویـت لـرزه    این گزارش اشاره شد، بسیار مهم است حتی 



 در سطح محلی و ارائه راهکارهاي اجرایی پروژه ارزیابی مدیریت بحران

شناسی و مهندسی زلزله المللی زلزله پژوهشگاه بین   486

توانـد سـالم مانـدن سـاختمان را     از طرف دیگر حتی تقویت کامل نیز نمـی . ساکنان بسیار مهم است
بایـد میـان   آورد که می هاي کاهش خسارات بوجود میاین موضوع چالشی را براي برنامه. تضمین کند

 .پذیري تعادل برقرار سازدواقعیت و امکان
 طراحی شهري - و

زلزله لوماپریتا در شهر در . شود معموال بعد از وقوع زلزله فرصت مناسبی براي اصالح بافتهاي شهري فراهم می
ایجـاد   ایـن تغییـرات شـامل   . تغییرات زیادي بعد از وقوع زلزله براي بهبود محیط شهري صـورت گرفـت  سانتاکروز 
جزئیـات  آنهـا، اجـراي   عقب نشینی ، محدود نمودن تعداد طبقات و روهاي وسیع پیادهایجاد رفت و آمد، مسیرهاي 

نیـز تغییـرات   در شـهر واتسـون ویـل    . بوده استها و سایر موارد ها، پنجرهطراحی در مورد تابلوها، سردرها، سایبان
. یجاد شد تا محیط قابل قبولی براي زنـدگی مـردم ایجـاد شـود    نسبتا قابل توجهی در بافتهاي شهري بعد از زلزله ا

  :توان نکات زیر را در این رابطه مورد توجه قرار داد براساس تجارب این زلزله می
، اثرات عمیق و مهمی بر )آواربردارينظیر (شوند  ذ میاختیه واکنش اضطراري التصمیماتی که در مراحل او .1

 گذارند؛ طراحی شهري می
ریـزي   برنامه. شوندویران شهري امکان دارد در اثر زلزله نمادهاي صلی نظیر ساختمانهاي مهم یا مکانهاي ا .2

 تا محیط مانوس شهري حفظ گردد؛ ها را جبران سازند پس از رخداد باید این خسارات و ویرانی
ید از قبـل  لذا چنین منابعی با. اي براي طراحی شهري فراهم کند د زمینهتوان هاي عمومی می سرمایهجذب  .3

 شناسایی گردند؛
بعـد از زلزلـه   استفاده، پارکینگ و سایر مـوارد بایـد    نوعاستانداردهاي توسعه در خصوص ارتفاع،  /سیاستها .4

 پس از رخداد سانحه بازنویسی شوند؛دوباره ارزیابی شوند و براساس شرایط 
. کند فراهم می ت مختلف را اخطرناشی از کاهش خسارات مسائل مرتبط با بازسازي فرصتی را براي ادغام  .5

ترتیب در طراحی شهري در بازسازي باید دیدگاه همه جانبه نگر داشت و تنها منحصر به خطر زلزلـه   بدین
 . نبود

  سیاستهاي توسعه در مرحله بازسازي  - ز
پس از وقوع زلزله، معموال الزم است بازنگریهایی در سیاستهاي توسعه و رشد منـاطق آسـیب دیـده اعمـال     

تا امکـان اسـتفاده   مخالف با رشد شهر بود تغییر کرد با توسعه که بیشتر  مرتبطسانتاکروز سیاستهاي شهر در . دشو
نفر تشکیل شـد کـه در    36شکل از تیک گروه مشاوران م. از امکانات ایجاد شده براي تعالی و رشد شهر فراهم شود

هاي غیرانتفاعی حضور ي و سازمانا هاي مالی و حرفه آن نمایندگان جوامع محلی و گروههاي محلی، اصناف، اتحادیه
ریزي بهبود یافتن از سانحه برگـزار کـرد، و    کارگاههایی را در زمینه برنامهو  این گروه مطالعاتی را انجام داد. داشتند

با توجه به  ها و مشکالت بسیاريها همراه با چالشاگرچه این فعالیت. را ارائه داد هایی براي توسعه مرکز شهر برنامه
میانـه موفـق بـود کـه تـا       سیسـتم شرایط سیاسی سانتاکروز بود اما در نهایت در گردهم آوردن جامعه و ایجاد یک 

یکـاي التـین   رجمعیـت آم امکان مشـارکت  هنگامی که زلزله رخ داد نیز واتسون ویل شهر در  .آنزمان وجود نداشت
در نهایـت  هـا  اعضاي ایـن کمیتـه  با همکاري  رو شوراي شه فراهم شدریزي بهبود یافتن  هاي برنامه کمیتهشهر در 
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مهمترین درسهاي ایـن رویـداد    .موفق شدند که برنامه واکنش به سانحه شهر را براساس مشارکت محلی تهیه کنند
  :بندي نموددستهشرح زیر توان به در این بخش را می

و از کارسـاز نباشـند   حه خیلی پیش از زلزله، ممکن است براي شرایط پس از سانسیاستهاي موجود  .1
بهتر است سیاستهاي مورد نیاز براي بازسازي قبل از  .کوتاه مدت ایجاد کندرا در ی یهااینرو آشفتگی

 وقوع زلزله تدوین و آماده شوند؛
وح مناسب رشـد  زلزله، سطاثرات بایست مبتنی بر  میریزي بهبود یافتن از سانحه در بلند مدت  برنامه .2

 و سایر پارامترهاي مرتبط باشد؛ها، دي، ظرفیت زیرساختیا توسعه اقتصا
داشـته  وجود جامعه برخی سیاستها در سانحه امکان دارد که نیاز به تغییر اثرات بهبود یافتن از براي  .3

 هماهنگ شود؛باشد تا با منافع ذینفعان اصلی در بازسازي 
هـاي الزم بـراي    و لذا زمینه بایست مبتنی بر اقدامات بخش خصوص باشد سیاستگذاري بازسازي می .4

 بایست وجود داشته باشد؛ فعالیت این بخشها می
تـر و   مشـکل تگذاري اصلی از نظـر سیاسـ   اتفرصتهاي جدید از طریق توسعه مجدد و یا تغییر ایجاد .5

چرا که براي مورد اول تـوافقی در مـورد    ،باشد سازي یا تعمیر آنچه مانده است می زمان برتر از دوباره
 ش جامعه مورد نیاز است؛نگربررسی یا  برنامه و

گیـري   زمان مـورد نیـاز بـراي تصـمیم    شود که  باعث میقبل از وقوع زلزله نبود سیاستهاي مشخص  .6
 شوند؛اجرا استرس و فشار طرحها بدون مطالعه کافی و همراه با و از اینرو شود محدود 

. توان در آنها ایجـاد کـرد   نی نمیالگوهاي سکونتگاهی معموال ثابت هستند و تغییرات چندا کلیطورب .7
هاي دوباره سازي در بعضـی  ریزان شهر سانتاکروز در مورد محدودیت براي مثال تالشهاي اولیه برنامه

 فراوان رد شدند؛هاي روستایی پس از بحث و جدلخطرناك نواحی 
ـ  . تواند کل برنامه بازسازي را با تعویـق همـراه سـازد    تداخل سیاستها با یکدیگر می .8 ه عنـوان نمونـه   ب

 بازسازي نواحی اطراف را به تاخیر اندازد؛تواند  مرکز تاریخی میدر مورد ویران کردن یک اختالف 
در تدوین سیاستهاي بازسازي اگرچه زمان بر است و از نظر سیاسی چـالش برانگیـز،   مشارکت مردم  .9

دیـد بـراي مشـارکت    ن مسـیرهاي ج بازسازي یـافت در فرآیند . لیکن از اهمیت زیادي برخوردار است
 .استضروري مردم 

  گیريندي و نتیجهبجمع - ح
توان بـه   براساس مطالب ارائه شده در قسمتهاي فوق، مهمترین درسهاي زلزله لوما پریتا در بعد بازسازي را می

  : شرح زیر خالصه نمود
بینی نشـده   ت پیشباید داراي انعطاف باشند چرا که در چنین مواقعی مسائل و مشکال بازسازيهاي  برنامه .1

 آیند؛ بسیاري بوجود می
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برنامـه  . دارد دولـت منـابع  بـه  محلی بستگی به امکان اتصال منابع جامعه  بازسازيهاي موفقیت در برنامه .2
وظـایف و  بایـد  بلکـه   ،وظایف و روابط میان سازمانهاي دولتی را مشخص کنـد باید پیش از رخداد نه تنها 

 .نمایدرا مشخص  ذینفعان اصلی هستندرا که در واقع محلی حور مردم مسازمانهاي با مردم و روابط 
اسـت و تمـامی عوامـل دیگـر نظیـر       ياقتصـاد وضعیت بهبود یافتن بلند مدت از سانحه در اصل تابعی از  .3

 شوند؛سیاسی، اجتماعی و طراحی شهري باید در برنامه بهبود یافتن شناسایی و ادغام 
یـافتن از  وع اقتصادي است اما سیاستها هستند که فرآینـد بهبـود   اگر چه بهبود یافتن از سانحه یک موض .4

هاي پیش از زلزله براي بهبود یافتن باید براساس ترتیبات قانونی باشد امـا   برنامه. برند سانحه را به پیش می
برنامـه  باید در  الزمپذیري  بنابراین انعطاف. این نکته را در نظر گیرد که سانحه سیاستها را تغییر خواهد داد

 د؛پیش از رخداد گنجانده شو
در اقتصـاد، مسـکن، ایمنـی و نظـایر آن را      ،سـالمت تواند وضعیت  میزلزله در صورت استفاده از فرصتها،  .5

 رخداد بهبود بخشد؛جامعه آسیب دیده بعد از 
یسک برنامه پیش از رخداد و برنامه بازسازي بهتر است در سایر اقدامات مرتبط با توسعه شهري و کاهش ر .6

پـذیري   ریزي توسعه اقتصادي شهر، الزم است ضمن تحلیل آسـیب  به عنوان نمونه براي برنامه. ادغام شوند
همچنین تامین مسـکن مقـاوم   . پذیري به اجرا گذاشته شوددر برابر سانحه، برنامه الزم براي کاهش آسیب

تواند تاثیر گذار باشـند بایـد در   می هاي بازسازيافراد کم درآمد و یا حفاظت از مراکز تاریخی که در برنامه
 ریزي کاهش ریسک نیز منعکس شوند؛برنامه

اگر کـه خطـر بسـیار    . میزان آمادگی مردم براي مواجهه با اثرات زلزله تابعی از دیدگاه تقدیرگرانه آنهاست .7
ـ    قدر پیدا می و بزرگ و پیامدهاي بسیاري داشته باشد مردم معموال تمایل به قضا ه اقـدام  کننـد و مایـل ب

 .لذا ضروري است برنامه الزم براي اصالح این دیدگاه در بازسازي در نظر گرفته شود. کردن نیستند
ریزي پیش از رخـداد   نشان داده نشد و اقدامی هم در زمینه برنامهبه مردم در زلزله لوماپریتا خطر بدرستی  .8

له مـردم را نسـبت بـه اثـرات زلزلـه      بهتر است با استفاده از سناریوي زلز. رفتو کاهش خسارات صورت نگ
احتمالی آگاه کرد تا عالوه بر ارتقاي آمادگی آنها براي مراحل بعد از وقوع رخداد، اقداماتی را نیـز در زمـان   

 قبل از آن براي کاهش ریسک انجام دهند؛
ـ      هاي جدید ساخت و ساز میتکنولوژیاستفاده از  .9 را نیـز  تواند فرایند بازسـازي را بهبـود بخشـد و سـرعت آن

 ریزي براي بازسازي این فناوریها مورد توجه قرار گیرند؛ بهتر است در برنامه. افزایش دهد
ریزي پیش  هاي مهمی در زمینه برنامهتواند درس هاي کشورها در مناطق مختلف دنیا می تجربهاستفاده از  .10

 .را در بر داشته باشد... و ازي براي بازسهاي قانونگذاري هاي بهبود یافتن از سانحه، روش از رخداد، برنامه
  
  )هندوستان(گجرات  2001دیده از زلزله  اقدامات صورت گرفته در بازسازي مناطق آسیب - 4- 2- 1- 5

دیده از زلزله گجرات نیز نکات ارزشمندي قابل استخراج در بررسی اسناد مرتبط با بازسازي مناطق آسیب
  :(ADRC, 2006) عبارتند ازاست که مهمترین آنها 
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 زمان بازسازي؛در دیده ي آسیبمردم و خانوارهاحداقل جابجایی  •
 دولت؛مصالح فنی و ساخت و ساز خانه توسط مالکان با کمکهاي مالی،  •
 ؛بازسازيها و سایر سوانح طبیعی در دوره  هاي مقاوم در برابر گردبادها، زلزله الزام ساخت خانه •
 هاي فنی را ارائه دهند؛ نند و راهنماییر ساخت نظارت کمهندسان از سوي دولت به روستاها تا بر کااعزام  •
 در منطقه؛مصالح ساختمانی تولید و عرضه عاف کردن پرداخت مالیات براي م •
 تعمیر ساختمانها راهنمایی کنند؛ تا مردم را براي ساخت و ساز وآموزشی کتابهاي تهیه  •
 سازي؛ از اهمیت مقاومایجاد آگاهی چهار میز لرزان نمایشی براي تهیه و اجراي برنامه آموزشی با  •
 ؛روستا 2500در و نمایش آنها ها مورد ساخت و ساز و تقویت ساختماننی در تهیه فیلمهاي آموزشی ف •
هایی در مورد سـاخت وسـاز مقـاوم بودنـد و در     نوارهاي صوتی بصورت آهنگهاي محلی که حاوي پیام تهیه •

 شدند؛ میجلسات عمومی و اجتماعات محلی پخش 
از و هاي مناسـب سـاخت و سـ   در مـورد روشـ  هـاي محلـی    در روزنامهئه پیامهاي تبلیغاتی و اطالع رسانی ارا •

 ها؛ بازسازي و تعمیر خانه
س در نـواحی  اتوبو 600بر روي و نصب آن  سوانحهایی در مورد نیاز به ساخت و ساز مقاوم در برابر  پیامتهیه  •

 آسیب دیده؛
ر مـورد سـاخت و   دیـده د  انهاي مهم در نقاط مختلف در منطقه آسیبسمینار آموزشی در مکبرگزاري انواع  •

 ساز ایمن در برابر زلزله؛
 ؛هزار روستاي گجرات 18به ساخت و ساز ایمن به عنوان یک دستور کار در تمامی الزام  •
 هاي بناساز؛ تعمیر، بازسازي و تقویت خانه •
ها که آنها را در برابر خطرات  خانهایمن  یحاو طر لیحاستفاده از مصالح منحوه براي الزم هاي  راهنمایی ارائه •

 ؛مقاوم سازند
 راهنماي کارآموزي بنایان؛کتاب تهیه و پخش  •
  ؛هاي بازسازي شده تمامی خانهو نظارت با استفاده از افراد مستقل جهت بازرسی و ارزیابی  کنترل کیفیت •
 ورت مقاوم در برابر سوانح؛ بصبراي بازسازي مسکن هزار مهندس  6بنا و  27000آموزش بیش از  •
 اهمیت زندگی و ساخت و ساز مقاوم در برابر زلزله؛مردم در خصوص رسانی به  اطالع •
  ؛دیده بیش از یک میلیون کتابچه راهنما در مورد ساخت و تعمیر مسکن ایمن در نواحی آسیبتهیه و توزیع  •
 بین زن و شوهر؛هاي جدید ساخته شده تمامی خانهمالکیت مشترك  •
 و انسانی؛نوع سانحه طبیعی  14هاي بازسازي شده در برابر  تمامی خانهبیمه  •
هـایی   کمیتهآسیب دیده توسط در سطح نواحی رسیدگی به شکایات مربوط به جبران خسارات و ارائه کمک  •

 .در روستاها تشکیل شدندکه 
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  )تایوان(چی چی  1999دیده از زلزله  اقدامات صورت گرفته در بازسازي مناطق آسیب - 5- 2- 1- 5
هزار واحد مسکونی تخریب گردید یا دچار صدمات جدي شد و  105چی چی تایوان   1999لرزه  در اثر زمین

میلیارد دالر برآورد شده  5/11لرزه  خسارات اقتصادي ناشی از این زمین. نفر نیز جان خود را از دست دادند 2500
یده، دولت مرکزي اقداماتی را در سه مرحله به منظور تامین د با توجه به تعداد باالي ساختمانهاي آسیب. است

  : (Shao, 2002)سرپناه به شرح زیر به انجام رساند
دیدگان و یا کسانی که در معرض خطر  در طی این مرحله تأمین سرپناه اضطراري براي آسیب :مرحله نجات: الف
ها و فضاهاي باز  أمین چادر در مکانهایی چون پارك، مهمترین هدف دولت بود که از طریق تشتندها قرار دا لرزه پس

حدود  1999در این زلزله زمان پایان معینی براي این مرحله مشخص نبود و تا پایان دسامبر . به انجام رسید
. شدند بردند، در حالیکه در همان زمان واحدهاي مسکونی موقت توزیع می نفر هنوز در چادرها به سر می 3588

  .بردند منتظر تعمیر واحدهاي مسکونی خود و یا دریافت مسکن موقت بودند ه در چادرها به سر میبیشتر کسانی ک
  :  در این دوره عملکرد دولت متمرکز بر یکی از موارد زیر بوده است :یابی مکان: ب

هاي  هزار واحد مسکونی دولتی براي خریداري عمومی از سوي دولت 6حدود : ارائه سهام مسکن دولتی - 
واحدهاي  حدود یک درصد 1999عرضه شدند، اما تعداد متقاضیان این واحدها تا پایان دسامبر  محلی

  .مسکونی ویران شده بود
این سیاست به منظور استفاده از واحدهاي مسکونی خالی اجرا شد تا از این : تامین سوبسید براي اجاره - 

سید باعث شد که ایده اصلی طرح اما سهولت درخواست سوب. طریق واحدهاي موقتی کمتري ساخته شود
درصد  30در این روش حدود . تر گردید در نتیجه در سال دوم شرایط درخواست سخت. بخوبی اجرا نشود

میزان سوبسید بسته به تعداد اعضاي خانوارها متفاوت . شد تخفیف براي اجاره مسکن اختصاص داده می
درصد کسانی که خانه  80حدود . کردند دریافت میتر مبلغ بیشتري  هاي پرجمعیت بطوریکه خانواده بود،

درصد مردمی که  60. از سوبسید اجاره استفاده کردند) حدود هشتاد هزار خانوار(خود را از دست دادند 
هاي تعمیر شده خود و سی درصد در منزل بستگان و دوستان زندگی   سوبسید دریافت کردند در خانه

کنندگان، سوبسید را براي پرداخت اجاره استفاده نکردند  د دریافتدرص 50در نتیجه بیش از . کردند می
درصد مردم از سوبسید براي پرداخت اجاره  20بلکه براي تعمیر یا تأمین مسکن استفاده کردند و تنها 

هاي خود را تعمیر کنند تا  دادند تا با استفاده از سوبسید خانه همچنین مردم ترجیح می. استفاده کردند
بمانند تا به   و نیز مایل بودند در مکانهاي سابق خود باقی) سازي بدلیل هزینه باالي دوباره(سازي  دوباره
  . هاي جدید بروند محل

هاي ویران شده و به منظور تامین مسکن براي آسیب  با توجه به تعداد زیاد خانه: ارایه مسکن موقت - 
واحد مسکونی موقت پس از  5270ل حدود در ک. دیدگان، سیاست مسکن موقت به مورد اجرا گذاشته شد

بخش  ها بیشتر برروي اراضی دولتی قرار داشت ولی با کمک  محل ساخت این خانه. زلزله ساخته شدند
دیدگان قادر بودند که در نزدیکی محل سکونت اصلی خود زندگی کنند و  خصوصی در تأمین زمین، آسیب

ر مسکن موقت محدودیتی یکساله داشت ولی امکان تمدید اقامت د. از اینرو ارتباطات اجتماعی حفظ شوند



ارائه راهکارهاي اجرایی براي اصالح و بهبود نظام مدیریت بحران کشور     
 

   شناسی و مهندسی زلزله المللی زلزله پژوهشگاه بین  
 

491

کسانی که خانه آنها تاحدودي و یا کامالً تخریب شده بود . آن به مدت دو سال نیز فراهم گردیده بود
. با اینحال تعداد متقاضیان کمتر از تعداد واجدان شرایط بود. توانستند تقاضا براي مسکن موقت بدهند می

تنها  2000با این حال تا اواخر فوریه . قت در میان افراد غیرواجد شرایط باال بودتقاضا براي مسکن مو
درصد کل واحدهاي مسکونی خسارت دیده را  5کردند که این  خانوار در مسکن موقت زندگی می 4700

زار ه 5هزار نفر متقاضی مسکن موقت بودند اما این تعداد یکماه بعد به  20در ابتدا حدود . گرفت دربر می
تأمین مسکن موقت با همکاري . نفر کاهش یافت و این ناشی از جذابیت برنامه سوبسید اجاره بود

دیدگان مساحت  به منظور تأمین نیاز آسیب. سازمانهاي خصوصی و مؤسسات دولتی ژاپنی صورت گرفت
ی مشکالت مختلفی از نظر امکانات زندگ. متر مربع افزایش یافت 37متر مربع به حدود  26ها از حدود  خانه

ها، در این مراکز مشاهده شد که عبارت بودند از انتقال صدا، حرارت باالي داخل خانه، کوچک بودن خانه
از نظر روابط اجتماعی طبق بررسی انجام شده . نبود مکانهاي خصوصی در آنها و دور بودن به مراکز خرید

ایگان خود داشتند و از نظر مشارکت در درصد ساکنان اظهار داشتند که روابط خوبی را با همس 80
دهد که روابط اجتماعی در واحدهاي  کردند و این در کل نشان می هاي جامعه نیز اغلب شرکت می فعالیت

اما از نظر بهداشت پزشکی و روانی با وجود روابط اجتماعی . مسکونی موقت در تایوان مناسب بوده است
درصد ساکنان داراي نشانه  40ی، طبق بررسی در حدود نزدیک در مناطق استقرار واحدهاي مسکون

شرایط ناپایدار . خوابی بوده است بیشتر موارد بیماري شامل آنفلونزا و بی. بیماریهاي جسمی و روانی بودند
 .هاي روحی بوده است ها و امنیت محیطی نیز عامل بیشتر ناراحتی   زندگی، بازپرداخت وام

این وام براي تامین . رین برنامه بازسازي ارائه وام با بهره پایین براي بازسازي بودمهمت :مرحله بازسازي مسکن: ج
ها نسبتا کم بود چرا که براي کسانی که چیزي  تعداد متقاضیان برنامه وام. بود  هزینه تعمیر، بازسازي یا خرید خانه

به . مین نیازهاي بازسازي مسکن نبودندبراي رهن نداشتند اثبات شایستگی بسیار دشوار بود و از اینرو قادر به تأ
براي  2000ژانویه  15هاي صورت گرفته و بازسازي جامعه، قانونی در  سازي منظور حفظ ارتباط اجتماعی در خانه

اي پیروي کنند، از امتیاز  بازسازي پس از زلزله به تصویب رسید که براساس آن کسانی که از برنامه بازسازي منطقه
ه تخریب ساختمان، به تعویق افتادن مالیات در کوتاه مدت و سوبسید براي طراحی واحد عدم پرداخت هزین

با توجه به وابستگی بازسازي به درآمد افراد و توان مالی آنها، در این بررسی ساکنان از . مسکونی برخوردار هستند
  : نظر اقتصادي به سه گروه تقسیم شدند

  را دارند؛ کسانی که توان اقتصادي براي بازسازي - 
  کسانی که توان اقتصادي را دارند ولی به کمک نیاز دارند؛ - 
  .کسانی که قادر به تأمین هزینه بازسازي نیستند - 

شد و براي گروه سوم باید  میبراي گروه دوم سیاستهاي کمک کردن باید منجر به پیشبرد کار بازسازي 
  .حل دایمی نشود وقت تبدیل به راهتا مسکن م گردید میمسکن دولتی دایمی براي آنها تأمین 

  : در دوران بازسازي مسکن مشکالتی به شرح زیر مشاهده گردید
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این مشکل مربوط به تصاحب بعضی از اراضی عمومی یاخصوصی توسط گروهی از مردم : مالکیت زمین •
مشکل . ندتوانستند بازسازي را برعهده گیر چون این مالکان حق مالکیت قانونی نداشتند، لذا نمی. بود

  . مالکیت مهمترین مساله در بازسازي بوده است
لرزه در نقاطی شکل زمین یا مرزها را تغییر داد که نیاز به ارزیابی مجدد  زمین: تغییر در موقعیت زمین •

 .با توجه به کمبود امکانات، اینکار در اولویت قرار نگرفت که منجر به کندي کار بازسازي شد. داشته است
نظیر زمین (در برخی مناطق به سبب آشکار شدن خطر گسلش یا خطرات ژئوتکنیکی : يتغییر کاربر •

این کار منجر به ایجاد مشکل در بازسازي . ، الزم بود که طرح جدیدي براي کاربري ارائه شود)لغزش
 . هاي خطرناك گردیدو نواحی شهري واقع در این محدودهبرخی روستاها 

هزار واحد  60از میان صد هزار واحد مسکونی خسارت دیده : ازي و واممشکالت مربوط به اعتبارات بازس •
بدین . شدند که اغلب مالکان استطاعت مالی الزم براي این کار را نداشتند سازي می بایست که دوباره می

 5ها تا  تمدید مهلت بازپرداخت بهره وام: منظور دو سیاست حمایتی بکار گرفته شد که عبارت بودند از
با . هاي پیشین در صورت داشتن بدهی به بانک در زمان پیش از رخداد زلزله امکان حذف وام سال و

 . هاي خود نبودند وجود اعمال دو روش فوق باز هم بسیاري از آسیب دیدگان قادر به بازسازي خانه
ان ساختم 85دیده در اثر زلزله،  مسکونی آسیب  مجتمع 104از حدود : هاي مسکونی بازسازي مجتمع •

طبق قانون تایوان در خصوص بازسازي . ساختمان دیگر نیز قابل استفاده نبودند 19فروریختند و 
 4/3ها الزم است که دوسوم ساکنان در جلسه حضور یابند و هرگونه تصمیمی با موافقت  مجتمع

 .ر بودناپذی مواردي امکان سانحه بسیار دشوار و در شرایط پس از حاضرین صورت گیرد که این امر در
آندسته از مالکانی که تصمیم به بازسازي واحدهاي مسکونی خود در : واحدهاي مسکونی شخصی •

هاي سابق گرفتند بدلیل بروز مشکالت ناشی از موارد قانونی نظیر مقررات ساختمانی یا موارد  محل
با ) اههانظیر کوچک بودن پالك، نبود مرز مشخص و عدم دسترسی به ر(ریزي شهري  مربوط به برنامه

 .مشکالت زیادي مواجه شدند
  :به منظور مقابله با مشکالت ذکر شده در باال دولت سیاستهاي زیر را دنبال کرد

این بررسی برروي کسانی متمرکز شد که قادر به انجام : دیدگان در بازسازي بررسی نیازمندیهاي آسیب: الف
ها در پیش و پس  بدین منظور مسائلی از قبیل نوع خانه. بودندبازسازي نبوده و از وام و سایر امکانات نیز برخوردار ن

هاي ارایه شده، و مکانهاي توسعه جوامع جدید بررسی و  از زلزله، شرایط بازسازي مسکن، مشکالت بازسازي مدل
  .  شد گزارش می

اراضی به سبب  با توجه به ایجاد مشکالت مربوط به ابعاد و موقعیت: گیري مجدد وضعیت ثبتی اراضی اندازه - ب
  . دیده را مورد توجه قرار داد گیري و ثبت مجدد اراضی در نواحی آسیب رخداد زلزله، دولت برنامه اندازه

ردیفهایی از بودجه عمومی دولت براي کمک به بازسازي : مشارکت و سیاستگذاري دولت براي تسریع بازسازي - ج
همچنین به منظور نوسازي بافت . ی در نظر گرفته شدهاي مسکونی و بازسازي تاسیسات عموم یا تعمیر مجتمع

  . شهري سیاستهاي تشویقی نظیر نسبت تراکم در منطقه یا معافیتهاي مختلف بکار برده شد
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ها یا سایر مخاطرات زمین  در نواحی قرار گرفته برروي گسل: کاربري زمین در مناطق خطرناك  اصالح برنامه - د
یر نموده و تمهیداتی براي مالکین به منظور عدم ساخت و ساز در این نواحی شناختی، برنامه توسعه شهري تغی

  . تهیه شد
به منظور کمک به کسانی که ضامنی براي استفاده از وام نداشتند و یا از : تأسیس بنیادهاي کمک به بازسازي - ه

توان به وظایف این بنیادها میاز جمله . نظر مالی در مضیقه بودند، بنیادهایی براي کمک به بازسازي تاسیس گردید
... هاي اهدایی از بخش خصوصی به سمت بازسازي، و  هدایت کمک  تامین اعتبار براي استفاده از تسهیالت دولتی،

  .  اشاره نمود
به منظور تسهیل بازسازي، جداي از ساده کردن قوانین، : هاي شخصی ارایه دستورالعمل براي بازسازي خانه - و

بدین منظور دستورالعملهایی توسط گروههاي مشاور در . ختمان نیز باید کاهش داده شودهزینه طراحی سا
  . هاي شخصی تهیه و ارائه گردید تا از ساخت ساختمانهاي با کیفیت پایین جلوگیري شود خصوص بازسازي خانه

افزوده شده تا اجراي برنامه قوانین مربوط به نحوه کاربري اراضی عمومی به قانون موجود : اصالح و ارتقاي قوانین - ز
هاي مسکونی نیز تغییر نمود تا امکان  همچنین قوانین مربوط به اتخاذ تصمیم در مجتمع. بازسازي را هموار سازند

  . افزایش سرعت بازسازي آنها فراهم شود
  
   (SPHERE)معیارهاي ارائه شده در پروژه اسفر  - 6- 2- 1- 5

و بازتوانی توسعه استانداردهاي بشردوستانه در زمینه اسکان موقت یکی از مهمترین اقداماتی که در زمینه 
باشد که توسط آکسفام  می (SPHERE, 2004)صورت گرفته است، پروژه اسفر روحی و روانی بازماندگان سوانح 

مکانهایی هستند که داراي حداقل استانداردهاي براساس این استاندارد مکانهاي اسکان موقت . منتشر شده است
مهمترین استراتژیهاي ارائه شده در این پروژه در . باشند ستی الزم براي زندگی در مدت زمان نسبتا طوالنی زی

  :باشند زمینه اسکان موقت به شرح زیر می
  حتی المقدور سعی شود آسیب دیدگان به محل زندگی خود بازگردند؛ •
د در حد ممکن و بصورت مستقل دیدگانی که امکان بازگشت آنها به محل زندگی خود وجود ندار آسیب •

 هاي میزبان دیگر اسکان یابند؛ در نزد افراد فامیل یا محله
دیدگانی که امکان بازگشت به محل زندگی خود و یا اسکان مستقل نزد جوامع میزبان را ندارند در  آسیب •

 اردوگاهها و چادرهاي مستقل اسکان یابند؛
دیده الزم است ارزیابی شود و محل اسکان  سیبجمعیت آ )یالواقعی یا احتم(امنیتی تهدیدات  •

 بایست در فاصله ایمن از این تهدیدات خارجی واقع شود؛ می
فشان، سیالب، و تندبادها مصون  بایست از مخاطرات زلزله، آتش مکانهاي انتخاب شده براي اسکان می •

 باشند؛
دیده، آوار و  هاي آسیب بایست از خطرات ناشی از مواد خطرناك، سازه مکانهاي انتخاب شده می •

 شناختی مصون باشند و محافظت شوند؛ ناپایداریهاي زمین
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 بینی شود؛ زیرساختهاي الزم حمل و نقل براي دسترسی ساکنین و تامین خدمات در این مکانها پیش •
اسکان الزم است قبل از اشغال تعیین شود و مجوزهاي الزم در  يمالکیت زمینهاي مورد استفاده برا •

 از اخذ شود؛صورت نی
محل عبادت در  و آب و تجهیزات بهداشتی و تسهیالت اجتماعی شامل خدمات بهداشتی، مدرسه •

 .کان دسترسی آسان به آن فراهم شودمکانهاي اسکان الزم است تامین شود یا ام
موارد ریزي فیزیکی مراکز اسکان موقت ارائه شده است که برخی  در این پروژه همچنین معیارهایی براي برنامه

  :به شرح زیر هستند
ها و یا ساکنین روستاها در  اي محله بایست طوري طراحی شوند که اعضاي فامیل، هم مراکز اسکان می - 

حدي تامین شود و امکان تامین امنیت و  هاي واحد قرار گیرند تا پیوستگی اجتماعی مردم تا محدوده
 دیده فراهم شود؛ مدیریت مرکز توسط خود مردم آسیب

دیده باید دسترسی به آب سالم، سرویسهاي بهداشتی، خدمات درمانی و سایر  جمعیت آسیبکلیه  - 
 تاسیسات اجتماعی را داشته باشند؛

متر مربع فضا وجود داشته  45ریزي اولیه براي استقرار اردوگاهها باید طوري باشد که به ازاي هر نفر  برنامه - 
 باشد؛

زهکشی آب فراهم گردد و زمین نیز مناسب براي حفر چاه توپوگرافی سطحی باید طوري باشد که امکان  -
 توالت باشد؛

میسر  ،دسترسی به واحدها و تاسیسات باید توسط راههاي امن که تحت هر شرایط آب و هوایی باز هستند -
 .باشد

به شرح زیر در و نحوه طراحی آن در این استاندارد همچنین ویژگیهایی براي فضاي سرپوشیده اسکان موقت 
  :گرفته شده است نظر

  متر است؛ 5/3سطح فضاي مورد نیاز براي هر فرد حداقل معادل  •
از نظر جنسیت، سن، (بایست امکان جدایش و حفظ حریم شخص خانوارها را  مساحت سرپوشیده می •

 تامین نماید؛...) خانواده و 
 ل انجام باشد؛دیدگان در آن قاب اي طراحی شود که فعالیتهاي ضروري آسیب بایست به گونه فضا می •
 بایست در جاهاي ممکن به اجرا گذاشته شود؛ فعالیتهاي رفاهی الزم می •
المقدور مشابه با شرایط فرهنگی و  بایست حتی طراحی سرپناهها و مواد مورد استفاده در ساخت آنها می •

 دیدگان باشد؛ اجتماعی آسیب
دي و قابل قبول براي جمعیت بایست مقاوم، کاربر مواد مورد استفاده در ساخت سرپناه موقت می •

 دیده باشد؛ آسیب
نوع ساخت، مواد مورد استفاده و اندازه و موقعیت بازشوها باید به نحوي باشد که بهترین امکان تبادل  •

 حرارتی و تهویه را فراهم آورد؛
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 مدیریت مواد زاید و زهکشی از دیگر موارد مرتبط بادسترسی به منابع آب و تاسیسات بهداشتی و نیز  •
 .باشند ساخت سرپناه می

  :از نظر ساخت سرپناه و مسائل زیست محیطی مرتبط نیز در این پروژه معیارهایی به شرح زیر ارائه شده است
ترجیحا بهتر است از منابع محلی براي تامین مواد و نیروي کار الزم براي ساخت سرپناه استفاده شود  •

 نبیند؛بطوریکه وضعیت اقتصادي و محیط زیستی محل آسیب 
 اي انتخاب شود که از مخاطرات آتی پیشگیري کنند؛ مواد و نوع ساخت و ساز باید به گونه •
 بایست در سطح محلی قابل اجرا باشد؛ نگهداري و به روزآوري مواد و نوع ساخت و ساز می •
با دسترسی به منابع آب و تاسیسات بهداشتی و نیز مدیریت مواد زاید و زهکشی از دیگر موارد مرتبط  •

 باشند؛ ساخت سرپناه می
 دیده باید با توجه به منابع طبیعی موجود صورت گیرد؛ اسکان موقت یا دائمی جمعیت آسیب •
 تولید و تامین مصالح و نحوه ساخت و ساز نباید در دراز مدت اثرات زیانبار زیست محیطی برجاي گذارد؛ •
افزایش جذب آب، از فرسایش خاك  درختان و گیاهان موجود الزم است در منطقه حفظ گردند تا ضمن •

 جلوگیري کنند و سایه الزم را ایجاد نمایند؛
بایست به حالت اول آن  بعد از خاتمه مرحله اسکان موقت، مکان سرپناههاي موقت و اردوگاهها می •

 .برگردد مگر در شرایط خاص مورد تایید مقامات ذیربط
توان به  اندارد اسفر به آن پرداخته شده است، میاز دیگر موضوعات مرتبط با موضوع این فصل که در است

بر طبق این استاندارد در زمان وقوع سانحه نکاتی به . مسائل بازتوانی روحی و روانی بازماندگان سوانح اشاره نمود
  :بایست مورد توجه قرار گیرند شرح زیر می

دقیق و موثق  به شکلت امدادي بایست بصورت پیوسته در جریان اخبار مرتبط با سانحه و اقداما مردم می - 
  ؛قرار گیرند

دیده از سانحه حفظ گردد یا مجددا  المقدور تالش شود تا ساختار فرهنگی و مذهبی جامعه آسیب حتی - 
همچنین الزم است به مردم اجازه داده شود تا مراسم سوگواري و تدفین را براي عزیزان خود . احیا شود

 برگزار نمایند؛
رسمی یا (زم تامین شد، الزم است آموزش کودکان و نوجوانان در مدارس که منابع المحض آنبه  - 

 مجددا برقرار شود و فعالیتهاي عادي سرگرم کننده دنبال شود؛) غیررسمی
به جوانان و بزرگساالن اجازه داده شود تا در فعالیتهاي اجتماعی جدي و هدفمند مورد عالقه خود نظیر  - 

 فعالیتهاي امدادي مشارکت نمایند؛
و یتیم شده، افراد بیوه، سالمندان و دیگرانی که  سرپرست نظیر کودکان بی(منفرد تنها و در خصوص افراد  - 

اي ترتیب داده شود که امکان بازگشت آنها به  هاي ویژه بایست برنامه می) اند خانواده خود را از دست داده
 شبکه اجتماعی فراهم شود؛
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ها مطابق آنچه پیش از بحران وجود داشت انجام  ردم و خانوادهالزم است اقدامات مناسب جهت گردآوري م - 
 پذیرد؛

ریزي شوند که افراد  بایست طوري برنامه ها می دیده، سرپناه در صورت نیاز به جابجایی مردم آسیب - 
در زمینه محل و نحوه ایجاد فضاهاي و نظر آنها  ها در کنار یکدیگر اسکان داده شوند ها و محله خانواده
مورد توجه قرار مدارس، تاسیسات آب و سرویسهاي بهداشتی و فضاهاي سرگرمی و فرهنگی  مذهبی،

  .گیرد
یر مورد اشاره زهمچنین در زمینه اختالالت روحی و روانی بازماندگان سوانح، در این استاندارد نکاتی به شرح 

  : قرار داده شده است
بایست در تاسیسات بهداشتی  شوند، می نحه میهاي حاد عصبی بعد از رخداد سا افرادي که دچار ناراحتی •

  مستقر در محله خود مورد درمان اولیه روانشناختی قرار گیرند؛
بایست در سیستم مراقبتهاي پزشکی اولیه مورد  درمان موارد نیازمند به مداخالت روانپزشکی مینحوه  •

 بایست تامین شوند؛ همچنین داروهاي روانپزشکی الزم در این مراکز می. توجه قرار داده شود
بایست بعد از رخداد سانحه درمانشان ادامه یابد  اند، می افرادي که داراي اختالالت روانپزشکی قبلی بوده •

 ؛شود جلوگیريبایست از قطع درمان این گروه به واسطه شرایط بحران  المقدور می و حتی
ه بازتوانی مردم مبتنی بر اگر ابعاد سانحه گسترده باشد، طرحهایی جهت ایجاد یک سیستم گسترد •

  .بایست تهیه و به مرحله اجرا درآید ساختار جوامع محلی براي فازهاي بعد از بحران می
به موثر هستند، در کاهش آالم روحی و روانی بازماندگان سوانح نکاتی کلی که در این استاندارد همچنین 

  :شکل زیر تعریف شده است
گردد،  وقع نه تنها بعنوان یک ضرورت و حقوق پایه مردم تلقی میکسب اطالعات معتبر و به م: اطالعات - 

مردم اطالعات مورد نیاز . دیده گردد تواند باعث کاهش اضطراب و تنشهاي عمومی در جامعه آسیب بلکه می
اي دارد و از ارائه اطالعات مربوط به ماهیت و گستره بحران تا اطالعات مرتبط  در این زمینه دامنه گسترده

همچنین الزم است اطالعات مرتبط با انواع فعالیتهاي  .گیرد یمنی و اثرات فیزیکی سانحه را در بر میبا ا
 رسانی  اطالعخدمات به مردم  نایارائه و محل در دست اجراست توسط دولت، مردم و سازمانها که امدادي 

قابل (و بصورت شفاف  بایست از طریق روشهاي شناخته شده در ارتباطات بحران این اطالعات می. شود
ارائه ) دهنده وضعیت منطقه باشد به نحوي که نشان(و صریح ) ساله ساکن در محل 12براي نوجوانان فهم 
 گردد؛

بتوانند اجساد عزیزان خود را ببینند بایست  میدر صورتیکه فرهنگ جامعه اقتضا کند، افراد خانواده : تدفین - 
بایست خودداري  المقدور می د بدون برگزاري مراسم مربوطه حتیاز تدفین اجسا. و با آنها خداحافظی کنند

  تا اثرات روانی درازمدت در بازماندگان نداشته باشد؛ شود
دیده و افراد شاغل در  رسیدگی به اوضاع روحی و روانی جمعیت آسیب: کمکهاي اولیه روانشناختی - 

این اقدامات معموال بسیار ساده . ردشناسان صورت گی رسانی الزم است بالفاصله و با کمک روان امداد
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همچنین . باشند می) تا صحبت کردن با آنها(هستند و بیشتر متمرکز بر شنیدن صحبتهاي مخاطبین 
اند یا خیر از دیگر اقدامات مرتبط با  و اطمینان از اینکه نیازها برطرف شده ي روانشناختیارزیابی نیازها

اي سریعا  تواند با کمک داوطلبان و افراد حرفه مراقبتهاي می چنین .باشد کمکهاي اولیه روانشناختی می
 ؛بخش استفاده نشود هاي آرامالمقدور از دارو تالش شود حتی یدهمچنین با. ریزي و اجرا شوند برنامه

نظیر صدمه به خود یا دیگران، (حاالتی که نیاز به مداخالت روانپزشکی دارند : درمان موارد حاد روانپزشکی - 
 یعا تشخیص داده شده و درمان شوند؛بایست سر می...) افسردگی، مانیا و سایکوز، 

بایست برپایه ارزیابی خدمات موجود و  این مداخالت می: مداخالت روانشناختی مبتنی بر جوامع محلی - 
در این مداخالت . دیده برنامه ریزي و اجرا شوند شناخت وضعیت اجتماعی و فرهنگی جامعه آسیب

ورد توجه قرار منظیر نحوه برخورد با افراد و جوامع محلی از نظر عملکردي و فرهنگی  ایست موارديب یم
و افراد با نفوذ محلی توصیه در این راستا مشارکت با رهبران . گیرد تا امکان بازتوانی این جوامع فراهم شود

 .ق شودهمچنین فعالیتهاي خودامدادي مبتنی بر جوامع محلی نیز معموال باید تشوی. گردد می
  
  مروري بر تجارب جهانی در حوزه بازتوانی روحی و روانی بازماندگان سوانح - 7- 2- 1- 5

دیده از زلزله روشهاي مختلفی در جهان آزموده  به منظور مداخله در بازتوانی روحی و اجتماعی مناطق آسیب
یس جهت رسیدگی به اجتماعی، از نیروهاي پل در انگلستان قبل از مداخله سرویسهاي پزشکی و. شده است

در نروژ ارتش مسئول ارائه کمکهاي اولیه از جمله کمکهاي  .شود دیدگان استفاده می نیازهاي اولیه روانی حادثه
سوزي در یک کارخانه در  باشد که این وظیفه پس از وقوع آتش الزم به توضیح می. روانشناسی و روانپزشکی است 

شکل  1987مقدمات چگونگی رفتار با قربانیان حوادث در اوایل سال در فرانسه  .بعهده ارتش گذاشته شد 1985
توسط کروك و همکارانش  1988مشاوره تخصصی در بیمارستان سنت آنتوان پاریس در در این راستا ارائه . گرفت

 گذاري گردید که در ابتدا براي مصدومین عملیات تروریستی و بعدها براي مصدومین انواع مختلف تروماهاي پایه
باشد، هر کدام از  اي مرکزي در هر استان می این شبکه در حال حاضر داراي هسته. روانی مورد استفاده قرار گرفت
در  .اند روانشناسان و پرستارانی است که در زمینه روانپزشکی حوادث تعلیم دیده این مراکز شامل روانپزشکان،

شان داد که چطور باور و اعتقاد به مداخالت روانی پس ن 1999اگوست  17زلزله شدید ناحیه مرمره در ترکیه نیز 
اي که در شرق  همچنین زلزله. المللی ایجاد و مورد توجه قرار گرفت از وقوع حادثه، در سازمانهاي ملی و بین

 .تواند بعنوان یک اولویت مطرح گردد که چطور بهداشت روانی می نشان داد بوقوع پیوست، 2003الجزیره در می 
زدگان فراخوانده شدند و  روانپزشکان و روانشناسان منطقه براي کمک به زلزله در اولین روز حادثه،رویداد در این 
  .شناس در این راستا در اردوگاه پناهندگان به خدمت گرفته شدند روان 30 ،ن فرصتدر اولی

مداخالت انجام شده در  مهمترین نمونه ازبوقوع پیوست  1995ژانویه  17زلزله کوبه ژاپن که در البته شاید 
در این زلزله در ابتدا . زمینه بازتوانی روحی و روانی بازماندگان باشد که در قسمتهاي قبل نیز مورد اشاره قرار گرفت

امدادگران در خالل کمک به . العمل فوري نشان دهند عکس مقامات محلی نتوانستند نسبت به این حادثه،
لیکن این حرکت خودجوش دادند،  آب و غذا به صحبتهاي آنان گوش فرا می ه،زدگان براي پیدا کردن سرپنا زلزله
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 .حرکتی هماهنگ نشده بود، بهمین خاطر تعدادي از روانپزشکان، مراکز امداد بهداشت روانی را سازماندهی کردند
یکسال از  پس از گذشت. را تدارك دیدندالعمل براي امدادگران داوطلب بود هایی که حاوي دستور آنان کتابچه

وقوع زلزله مشاهده گردید که مشکالت بیشتر ماهیت اجتماعی داشتند تا روحی و هیچ گزارشی دال بر شیوع 
بحث و  در واقع. دریافت نگردید ،Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) اختالل استرس پس از ضربه گسترده

اجتماعی که احتمال داشت به مشکالت روحی ها به کاهش مشکالت  در رسانه PTSDگفتگو و صحبت در خصوص 
مرکز تحقیقات بهداشت شهري که شامل دپارتمان پزشکی سوانح نیز متعاقبا  دانشگاه کوبه. کمک کرد اضافه شوند،

  .اندازي کرد بود، را راه
  

  و بازتوانی بازسازي ،در حوزه اسکان موقت مروري بر برخی تجارب ایران - 5-1-3
در و بازتوانی بازسازي  ،اسکان موقتاین پروژه به صورت تفصیلی تجارب حاصل از  در گزارش فعالیت چهارم

در این بخش از تکرار این . هاي اخیر کشور مورد بررسی و نقد قرار گرفت و نقاط ضعف و قوت آنها بررسی شد زلزله
اسکان موقت و براي  ران براي ارتقاي آمادگیبرخی تجارب موجود در شهر تهگردد و تنها به  تجارب اجتناب می

اي بزرگ اشاره خواهد شد و مروري نیز بر تجارب مرتبط با بازتوانی  بازسازي این کالنشهر در صورت وقوع زلزله
  .انجام خواهد شدهاي اخیر  مبتنی بر درسهاي زلزله

  
  برنامه بازسازي و بازتوانی در طرح جامع مدیریت بحران شهر تهران - الف

جامع پیشگیري و مدیریت بحران شهر تهران با مشارکت سازمان همکاریهاي  این برنامه در قالب طرح
بازگرداندن شهربه بازسازي، هدف اصلی به موجب این طرح  . (JICA, 2004)تهیه شده است) جایکا(المللی ژاپن  بین

ی که روح، قربانیانبازسازي روحی و معنوي نیز و عادي و تامین امکانات زندگی مناسب براي شهروندان شرایط 
فرایند نوسازي و بازسازي شهري را براساس این طرح . باشد می ،دیده استدر اثر زلزله آسیبجسم و اموال آنها 

  .توان از نظر زمانی به پنج مرحله از لحظه وقوع زلزله تقسیم نمود می
ن دوره زمانی ای: )طی یک هفته پس از وقوع زلزله( ایجاد چارچوب اولیه براي بازسازي شهري:  1مرحله  •

تهران  ستاد مدیریت بحرانباشد و در طی این دوره  ین و تائید چارچوب اولیه بازسازي شهر مییبراي تب
سازوکار اصلی جهت اقدام به بازسازي ضربتی شامل تشکیل ستادهاي بازسازي پس از بحران را تعیین 

  .خواهد نمود
در : )یک هفته تا یک ماه پس از وقوع زلزله از( هاي کلی براي بازسازي شهري تدوین سیاست: 2مرحله  •

طی این دوره سیاست کلی بازسازي شهر در ستادهاي بازسازي و به منظور روشن ساختن راهکارهاي 
تبیین خواهد گردید و ) در بحرانهاي ملی(زیر نظر ستاد عالی مدیریت بحران کشور اصلی امور بازسازي 

 .ند شدپس از آن شهروندان از مفاد آن مطلع خواه
در طی این دوره : )از یک تا شش ماه پس از وقوع زلزله( تدوین طرح اولیه بازسازي شهري:  3مرحله  •

یا  /طرح اولیه بازسازي شهر تهیه خواهد شد که از این طریق طرح پایه براي بازسازي کل شهر تهران و
 .هاي تحقق آن مشخص خواهد شد دیده و همچنین شیوه هاي آسیبمحدوده
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در این مرحله کسب رضایت از : )از شش ماه تا یک سال( تایید برنامه کار بازسازي شهر: 4 مرحله •
 .گیرد در دستور کار قرار میساکنان محلی و تهیه برنامه کاري بازسازي بر مبناي طرح اصلی تدوین شده 

هر مبتنی بر در این مرحله، بازسازي ش: )سال اول به بعد( هاي بازسازي شهري اجراي پروژه:  5مرحله  •
بینی اقدامات و  پیش یع روند انجام کارردر راستاي تس. پیش خواهد رفت 4کاري مرحله  اصول برنامه

  .باشد تأمین منابع مالی ضروري میبراي ارائه راهکارهاي اجرایی 
برخی ابعاد ) 1- 5(در جدول . در این طرح همچنین به بازتوانی شهر تهران در ابعاد مختلف توجه شده است

  :مورد توجه در این طرح براي بازتوانی اثرات زلزله احتمالی در تهران نشان داده شده است
  

 اجزاي طرح جامع مدیریت بحران تهران در بخش بازتوانی ): 1- 5(جدول 

 فعالیتهاي مورد نیاز زیربخش  بخش

 درمان
 قبت پزشکی منطقهایجاد سیستم مرا

 نی سیستم مراقبت پزشکی تهیه اطالعات الزم در خصوص شرایط بازتوا - 
 اي موقتاندازي بیمارستان یا مرکز درمانی منطقهتأسیس و راه - 

 بازتوانی فعالیت بیمارستانها
 بازتوانی عملکرد بیمارستان، کلینیک و مرکز درمانی دولتی - 
 حمایت و پشتیبانی از بیمارستانها یا کلینیکهاي خصوصی - 

 خدمات اجتماعی

 ط به خدماتمربوي هابررسی تقاضا
 بشردوستانه

 خدمات قربانیان به ي هاآوري اطالعات مربوط به تقاضاجمع - 
 تسهیالتبراي ارائه دیدگی آسیبمیزان شرایط و بررسی  - 

 خدماتیبازسازي تسهیالت 
 دولتیخدماتی احیا و بازسازي تسهیالت  - 
 و خصوصی بخشهاي داوطلبخدمات ارائه حمایت و پشتیبانی از  - 

 یخدمات هايو تأمین سیستمتهیه 
 تأمین نیروي انسانی و منابع ایمن و ضروري - 
 تهیه سیستم مراقبت خانگی - 

 پشتیبانی معیشتی
 بالیاویژه فراهم نمودن کمک هزینه  و  ارائه وام معیشتی - 
 آوري و توزیع کمکهاي بالعوضجمع - 
 تأمین درآمد - 

 سالمت/ بهداشت
 بهداشت

  مراقبت سالمت روانی - 
  مراقبت پزشکی - 

 بهداشت عمومی
 تأمین سالمت آب و غذا - 
 بهداشتی و حمام عمومی هايسرویسبا ایجاد تامین بهداشت  - 

 آموزش و پرورش

  مدارس عمومیپشتیبانی بازسازي و بازسازي  بازسازي مدارس

 شروع مجدد کالسهاي درس
 برپایی مجدد کالس درس در مدارس عمومی - 
  دد کالس درس در مدارس خصوصیپشتیبانی و شروع مج - 
 انتقال دانش آموزان مدارس آسیب دیده به سایر مدارس - 

فرهنگی و  هايآموزش
 اجتماعی

احیاي تسهیالت آموزشی اجتماعی و 
 فرهنگی

 ها، تئاترها و بناهاي تاریخیبازسازي و احیاي موزه - 
 مدیریت و نگهداري از کاالهاي ذخیره شده - 

فعالیتهاي داوطلبانه 
 هروندانش

تشویق فعالیتهاي داوطلبانه و مشارکتی 
 مردم

 تسهیل فعالیتهاي داوطلبانه مردم و بازماندگان  - 

زندگی تامین امنیت 
 مردمروزمره 

 ردم از مانجام اقدامات حمایتی 
 نظارت بر تجارت و عرضه و تقاضا - 
 هااز افزایش قیمتممانعت  - 
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  احمرهاللجمعیت شهر تهران با همکاري مطالعات مرکز پیشگیري و مدیریت بحران   - ب
، طرح تخلیه 1380هاي تفصیلی مصوب خرداد مرکز پیشگیري و مدیریت بحران شهر تهران براساس برنامه

هاي ممکن تخلیه، انتقال و استقرار بینی و طراحی شیوهاضطراري و اسکان موقت شهروندان تهرانی را با هدف پیش
در مرحله اول . )1382مرکز پیشگیري و مدیریت بحران، ( قوع زلزله تهیه نمودجمعیت در مکانهاي امن هنگام و

اطالعات   )موسسه آموزش عالی هالل ایران(احمر این طرح با همکاري مرکز آموزش و تحقیقات جمعیت هالل
بعد آوري گردید و در مرحله احمر جمعمورد نیاز جهت انجام طرح توسط دانشجویان موسسه آموزش عالی هالل

بدین منظور دستورالعملهایی براي مکانیابی و شناسایی اماکن . این اطالعات مورد پردازش و تحلیل قرار گرفتند
براین . مناسب جهت اسکان موقت تهیه شد و با همکاري شهرداري تهران این مکانها شناسایی و بررسی گردیدند

مکان  900حدود  1381معرفی و تا مهرماه مکان توسط شهرداریهاي مناطق مختلف تهران  1030اساس حدود 
ها در یک بانک اطالعاتی ذخیره گردیده و با استفاده از نرم افزاري که بدین منظور تهیه  این داده. ارزیابی گردید

. فراهم گردید1382تا اردیبهشت شده است، امکان دسترسی به اطالعات هر مکان به همراه کروکی محل مورد نظر 
   :که تا کنون تنها برخی از این موارد انجام شده است پذیرفت بایست انجام میمیحله مطالعات زیر در ادامه این مر

پارك ورزشگاه آزادي، پارك جنگلی (بررسی و شناسایی و تعیین نقاط مناسب اسکان در سه نقطه  - 
  ؛)حصار و پارك افراسرخه

 موقت؛بررسی و تجهیز این مناطق جهت اسکان  - 
 ؛هروندان در معرض خطرشبررسی روش تخلیه  - 
 ؛مشخص کردن مسیرهاي اصلی ورودي و خروجی از منطقه آسیب دیده به مناطق امن - 
  .بررسی مسئولیتهاي سازمانهاي مسئول، پشتیبان و همکار در ساختار تخلیه و اسکان موقت - 

به ه در این طرح بینی شدپیش اي از اطالعات ثبت شده و امکانات مورد نیاز در رابطه با یکی از اماکننمونه
  . دهد نیز خالصه اطالعات اماکن اسکان موقت مناطق شهرداري تهران را نشان می) 2- 5(جدول . باشد شکل زیر می
  عمومی :مالکیت  ،1:ناحیه، 13:منطقه  ،پارك پیروزي :نام محل  ،503:کد محل   ،7-13:کد مکان
  26خیابان  - متري نیروي هوایی 30خیابان : آدرس    درصد موزائیک  5درصد آسفالت،  30:نوع زمین

  نفر 667:  تعداد نفر قابل اسکان کل           متر مربع  20000  :مساحت کل
  نفر 667: تعداد نفر قابل اسکان سرباز   مترمربع   20000  :مساحت سرباز قابل اسکان

  صفر: تعداد نفر قابل اسکان سرپوشیده       صفر  :مساحت سرپوشیده قابل اسکان
  :امکانات مورد نیاز

  1467): قوطی- روزانه(تعداد کنسرو               نفر 27  :تعداد نیروي امدادي
   427): کیلوگرم- روزانه(مقدار نان               نفر 17  :تعداد نیروي انتظامی
               عدد 11:تعداد چادر خدماتی               عدد 167: تعداد چادر امدادي

           147): ستهب- روزانه(مقدار مواد شوینده                 تخته 2133: تعداد پتو
           20  ):قوطی- روزانه(مقدار شیر خشک                عدد 167: ظروف مورد نیاز
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           20):بسته- روزانه(مقدار پوشک               شعله 67: روشنایی مورد نیاز
           1000): لیتر - روزانه(سوخت                   عدد 167: تعداد والور

  
  اسکان موقت مناطق شهرداري تهران نخالصه اطالعات اماک): 2- 5(جدول 

جمعیت قابل 
 اسکان

فضاي 
  سرپوشیده

 )متر مربع(

  فضاي سر باز
 )متر مربع(

متر (کل متراژ 
 )مربع

تعداد 
 اماکن

 منطقه
جمعیت قابل 
 اسکان

فضاي 
  سرپوشیده

 )متر مربع(

  فضاي سر باز
 )متر مربع(

  کل متراژ 
 )متر مربع(

تعداد 
 اماکن

 منطقه

23513 18820 602738 621558 37 12 28226 109280 250630 359910 72 1 
11108 41150 108860 150010 24 13 3175 2095 83820 85915 13 2 
15122 1420 446000 447420 41 14 28588 120035 202990 323025 40 3 
4422 0 132640 132640 13 15 116492 103520 2930007 3033527 227 4 
28005 20550 728058 748608 32 16 21589 50391 372819 423210 94 5 
874 0 26200 26200 9 17 109956 364302 1311438 1675740 74 6 
9710 32819 112284 145103 22 18 381698 1020080 5886905 6906985 69 7 

140601 103400 3654046 3757446 12 19 663 3460 1000 4460 3 8 
8974 30100 105100 135200 16 20 8270 9500 196200 205700 26 9 

154000 34045 4434400 446845 135 22 3380 3210 83850 87060 17 10 
 11 21 116404 104754 11650 5611 جمع 998 23864566 21784739 2079827 1104310

 
  مطالعات دبیرخانه طرح جامع مدیریت بحران شهر تهران - ج

ران شهر تهران طرح مقدماتی تخلیه اضطراري و اسکان موقت شهر تهران را دبیرخانه طرح جامع مدیریت بح
ریزي جهت نقل و انتقال و اسکان موقت شهروندان در با هدف برنامه 1379در آبان ماه  23طی گزارش شماره 

 در این طرح اماکن استقرار یا اسکان موقت به دو دسته فضاهاي سرپوشیده و. شرایط اضطراري، منتشر نمود
بدین منظور فهرستی . در بخش فضاهاي باز تمرکز اصلی بر روي پارکها بوده است. اندبندي شدهفضاهاي باز تقسیم

در بخش فضاهاي سرپوشیده نیز مدارس . از محل و مساحت بوستانها در مناطق مختلف شهر تهران تهیه گردید
  .کان موقت در نظر گرفته شدموجود در سطح شهر تهران فهرست بندي گردیده و بعنوان محلهاي اس

در این طرح هرچند که برخی از پارامترهاي اصلی در تخلیه امن و اسکان موقت مورد توجه قرار داده شده است 
در هر حال در زمان انجام . ولی معیارهاي مورد استفاده و نیز دامنه اطالعات مورد تحلیل بسیار محدود بوده است

ها مرجع مرتبط با تخلیه امن و اسکان موقت در تهران حائز اهمیت بوده و اطالعات این طرح، نتایج آن به عنوان تن
اما جهت استفاده از نتایج این طرح در زمان حاضر بایستی مشکالت . مناسبی را در این رابطه فراهم نموده است

  : اصلی این طرح را به شرح زیر مورد توجه قرار داد
  ؛اي و راههاي امني، منطقهاعدم تفکیک فضاهاي تخلیه امن محله - 1
 ؛عدم توجه به همپوشانی فضاهاي پیشنهادي با توجه به مرز مناطق - 2
 ؛عدم توجه به پارامترهایی نظیر تراکم جمعیت منطقه و فاصله تا فضاي تخلیه امن - 3
 ؛آسیب پذیر بودن بسیاري از مدارس پیشنهادي براي اسکان موقت در برابر زلزله - 4
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 ؛زم در اماکن پیشنهادينبود امکانات و تجهیزات ال - 5
 ؛عدم بررسی موقعیت محل جهت برآورد امکان پذیري اسکان در فضاهاي پیشنهادي - 6
 محیطی در محدوده فضاي تخلیه امن؛ عدم توجه به خطرات ژئوتکنیکی یا - 7
شیب، فضاي (عدم تفکیک مساحت فضاهاي پیشنهادي به دو بخش قابل اسکان و غیر قابل اسکان  - 8

 ....)درختکاري شده و 
  
  معیارهاي معرفی شده در چارچوب طرح جامع تهران - د

استفاده کشورها سایر مستندات و برخی  استاندارد اسفر ازدر طرح جامع شهر تهران در قسمت اسکان موقت 
به که در قسمتهاي زیر  هپیشنهاد گردیدبراي انتخاب مکانهاي اسکان موقت تلفیقی از این استانداردها  شده است و
  : شوند ئه میاختصار ارا

 مشخصات فیزیکی - 
پـذیري منـاطق مختلـف، تـراکم     بایست برحسب میـزان آسـیب  بندي ساخت سرپناه میانتخاب و اولویت - 

 شود؛جمعیت و نوع و وسعت خطر در سناریوهاي مختلف انجام 
 در محل وجود نداشته باشد؛... لغزش، فرونشست زمین و امکان ایجاد خطرات طبیعی نظیر زمین - 
هـاي  المقدور بایستی به راههاي اصلی و محلی و در صورت امکان به مبادي ورودي و پایانهاین فضاها حتی - 

در صورت وجود فضاهاي خالی در نزدیکی مبـادي شـهر ترجیحـاً ایـن فضـاها بـه       . شهري نزدیک باشند
 اي اختصاص یابد؛کاربري فضاي تخلیه امن منطقه

باشد مگر آنکه سیستم مناسبی بـراي کنتـرل و   % 1یا کمتر از % 6ش از شیب زمین در این فضاها نباید بی - 
 زهکشی آبهاي سطحی در نظر گرفته شده باشد؛  

 بینی شود؛ در محل براي شرایط اضطراري پیش...) آب، برق، تلفن و (شریانهاي حیاتی الزم  - 
باشـد و  ونت پناهجویـان مـی  کیلومتر از محل سک 2اي حدود فاصله مناسب تا فضاهاي تخلیه امن منطقه - 

 ترجیحاً این فضاها بایستی نزدیک به امکانات و زیرساختهاي شهري موجود باشند؛
این فضا شامل جـاده، امکانـات درمـانی و    . متر مربع است 45میزان فضاي ناخالص مورد نیاز براي هر نفر  - 

احد، منابع آب، سرپناهها، انبارها و هاي مجاور هر وآموزشی، دفاتر کار مربوط به مسئولین مرکز، آشپزخانه
هـا  ریزي مناسب در اسکان خانوادهتواند با برنامهدر شرایط محدودیت زمین این مقدار فضا می. شودمی... 

 تقلیل یابد؛
در اسـتانداردهاي جهـانی   . المقدور فضاي کافی بین اماکن در فضاهاي تخلیه امن در نظر گرفته شودحتی - 

متـر بـین بلوکهـاي     15متر بین هر دسـته از واحـدهاي اقـامتی،     6واحدهاي اقامتی،  متر بین 2معموالً 
 شود؛ اقامتی در نظر گرفته می

لیتـر بـراي    15حداقل ( مقدار کافی آب سالم براي آشامیدن، پخت و پز و بهداشت اولیه در دسترس باشد - 
 ؛)هر نفر در روز
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ست که داراي قابلیت نفوذپذیري مناسب خاك براي دفـع  اولویت انتخاب محلهاي تخلیه امن با مکانهایی ا - 
 فاضالب و عدم گسترش آلودگی باشند؛ 

در شـرایطی  . متر باید باالتر از سطح ایستابی باشـد  3ترین تراز محل انتخابی در فصل بارانی حداقل پایین - 
بایسـتی تمهیـداتی    تواند باالتر از این مقـدار قـرار گیـرد   که سطح آب زیرزمینی در صورت عدم پمپاژ می

 نظیر زهکشی یا سیستم تخلیه آب اضطراري اندیشیده شود؛
امکان تردد وسایط نقلیه و کامیونهاي سبک و سنگین تحت هر شرایط آب و هوایی در این مکانهـا فـراهم    - 

 باشد و فضاي کافی به منظور توقف خودروهاي شخصی و یا امدادي فراهم باشد؛ 
 براي ساکنین وجود داشته باشد؛... اجتماعی نظیر مدرسه، خدمات درمانی و  امکان استفاده از خدمات -  
هایی براي نگهـداري وسـایل اولیـه    بینی شده براي تخلیه امن، سولهگردد که در فضاهاي پیشتوصیه می - 

در مورد نیاز در زمان بعد از وقوع زلزله در نظر گرفته شود و این مکانها بعنوان پایگاههاي آمـوزش مـردم   
 .سطح محالت مورد استفاده قرار گیرد

 معیارهاي بهداشتی و زیست محیطی - 
 المقدور وجود نداشته باشد؛امکان انتشار بیماریهاي مسري توسط حشرات موذي و ناقل حتی - 
 امکان تهویه هوا بصورت طبیعی یا مصنوعی در داخل سرپناه وجود داشته باشد؛ - 
 اضالب وجود داشته باشد تا محیط زیست و یا منابع آب آلوده نشوند؛مکان الزم براي تخلیه زباله و ف - 
 آب کافی و تعداد الزم سرویسهاي بهداشتی و حمام در محل وجود داشته باشد؛  - 
 . ها منجر به فرسایش خاك نشودجاري شدن آب در آبراهه - 

  معیارهاي ایمنی و امنیتی - 
 یط بعد از بحران وجود داشته باشد؛امکان استفاده از مکانهاي تخلیه امن در شرا - 
 داشته باشد؛ ... محل انتخابی فاصله کافی از تاسیسات خطرناك، آتشزا و  - 
 بینی شود؛سوزي بین واحدها پیشراههاي فرار اضطراري در صورت آتش - 
 امنیت الزم براي تمام ساکنین و کارکنان در محل و محوطه اطراف آن قابل تامین باشد؛ - 
 ی براي افراد معلول و ناتوان با اختصاص امکانات کافی در نظر گرفته شود؛مکانهای - 
 بینی شود؛مکانهاي استقرار نیروهاي حفاظتی و بهداشتی در فضاهاي تخلیه امن پیش - 
 .امکان ایجاد روشنایی در شرایط اضطراري در مناطق مهم و کلیدي وجود داشته باشد - 

  معیارهاي اجتماعی - 
و ...) سن، جنسیت، پراکندگی، شرایط جسمانی، (خلیه امن برحسب توزیع آماري جمعیت محل فضاهاي ت - 

مدت و بلندمـدت  توانند در این اماکن در کوتاهمعیارهاي فیزیکی فوق انتخاب شود و تعداد افرادي که می
 اسکان یابند برآورد گردد؛

 تعیین شود؛...) معلولین، بیماران و خردساالن، افراد مسن، (پذیر در برابر زلزله درصد افراد آسیب - 
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 درصد افرادي که نزد فامیل و بستگان در نقاط دیگر شهر یا کشور اقامت خواهند نمود برآورد شود؛ - 
وضعیت اجتماعی و اقتصادي جمعیت پناهجو براي تعیین امکان استفاده عمومی یـا خصوصـی از فضـاها     - 

 تعیین شود؛
  :شناسایی گردند) نظیر موارد زیر(در زمان تخلیه امن دارند گروههایی که نیازمندیهاي خاصی  - 

شامل بیمارستانها، شیرخوارگاهها، مراکز نگهـداري بیمـاران روانـی،    : درمانی –مراکز بهداشتی  •
  ...خانه سالمندان، مراکز نگهداري معلولین، افراد نابینا و ناشنوا، و 

 ...رس ویژه، و مهدکودکها، پیش دبستانی، مدارس، مدا: مراکز آموزشی •
 ... ها، خوابگاهها و هتلها، مسافرخانه: مهمانپذیرها •
 ...زندانها، مراکز تجاري و صنعتی، مراکز ورزشی، ترمینالها و : سایر مراکز •

  
  تجارب مرتبط با بازتوانی روحی و روانی بازماندگان - ه

ن پروژه توضیحات مفصلی ارائه درخصوص مسائل روحی و روانی بازماندگان زلزله در گزارش فعالیت چهارم ای
همانطور که در فصل مربوطه بحث شد، بجز زلزله بم که مطالعات سیستماتیک مناسبی در زمینه بررسی . شد

در این . ها به این موارد کمتر پرداخته شده است اختالالت روانی ناشی از زلزله در آن انجام شد، در سایر زلزله
اي و تامین سالمت روان توسط سازمان  ریزي خدمات مشاورهزله، کمیته برنامهپس از گذشت دو هفته از زلرویداد 

طی همکاریهایی که با یونیسف بعمل آمد، کمیته مذکور مسئولیت تهیه . در منطقه تشکیل گردید بهزیستی کشور
ارتقاي  این جزوه عملی به منظور .جزوه آموزشی مداخله در بحران براي مربیان مهدکودك را نیز بعهده گرفت

همچنین در . مهارتهاي مربیان در مقابله با پیامدهاي روانی اجتماعی حوادث طبیعی در کودکان تدوین گردید
رسانی عمومی یک پمفلت با عنوان کمک به والدین براي غلبه بر ترس کودکان زلزله زده تهیه و توزیع  زمینه اطالع

   .گردید
مسئولیت سطح . مت روان در شهرستان بم شامل سه سطح بودبطورکلی نظام ارائه خدمات برنامه تامین سال

کارشناسان ارشد  و اول بعهده همیار، سطح دوم بعهده کارشناسان روانشناسی و سطح سوم بعهده روانپزشک
مسائلی از قبیل گستردگی شهر، آشنا نبودن کارشناسان به منطقه . در ستاد گذاشته شد روانشناسی بالینی مستقر

نمود که از یاري افراد بومی داوطلب به عنوان بالهاي اجرایی  ویژگیهاي فرهنگی شهر ایجاب می جغرافیایی و
سطح سالمت روان جامعه در سطح اول  يسازمان بهزیستی در تحقق اهداف بهداشت روانی اجتماعی و ارتقا

روانی اجتماعی در لذا مطابق برنامه تدوین شده، مشارکت همیاران در تحقق اهداف سالمت . گیري شود بهره
پس از جذب، سازماندهی . پایگاههاي مستقر در سطح شهر در خدمات سطح اول بطور همزمان در برنامه دنبال شد

انجام رسانی در شبکه  و آموزش همیاران داوطلب سالمت روان در زمینه مفاهیم بهداشت روانی بمنظور خدمت
  .یته سالمت روانی اجتماعی توزیع گردیدندگانه ستاد کم این افراد در پایگاههاي ششپذیرفت و 

اختالل و ناسازگاري و پس از آن افسردگی و سوگ بیشترین میزان را در تجارب این زلزله نشان داد که 
همچنین تفاوت میزان  تجارباین . داده استبه خود اختصاص دیده از زلزله  آسیبآسیبهاي روحی در جمعیت 
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باالترین میزان اختالالت در زنان افسردگی و آشکار ساخت و نشان داد ن و مردان شیوع این اختالالت را در بین زنا
دار   گردد این اختالف در برخی موارد معنی چنانچه مالحظه می. بوده است اعتیاد، سوگ، و باالترین میزان در مردان

عالوه بر این یکی  .الت نشان دهدتواند تفاوت نیاز زنان و مردان را نسبت به دریافت مراقبتها و مداخ باشد و می می
توسط سازمان  "طرح محب"دیگر از تجارب موفق در زمینه کاهش اثرات روحی و روانی سوانح تحت عنوان 

  .بهزیستی کشور به اجرا در آمده است که توضیحات مربوطه در گزارش فعالیت سوم این طرح ارائه گردید
  

  بازتوانیبازسازي و  ،اسکان موقت مقایسه تجارب جهانی با ایران در حوزه - 4- 1- 5
و مقایسه آن با تجارب ایران بازتوانی بازسازي و  ،اسکان موقتبا مطالعه و بررسی تجارب جهانی در حوزه 

  .   را مورد توجه قرار داد) 3- 5(توان وجوه اشتراك و افتراقی به شرح جدول  می
  

  اسکان موقت و بازسازي مقایسه تجارب برخی کشورها با ایران در حوزه): 3- 5(جدول 

یف
رد

  

  ایران  ویژگی
  )چهار زلزله(

هند 
  )گجرات(

  ژاپن
  )کوبه(

  تایوان
  )چی چی(

  آمریکا
  )لوما پریتا(

اندونزي 
  )آچه(

وجود آمادگی قبلی براي   1
  متوسط  خوب  متوسط  خوب  متوسط  خوب  اسکان موقت

2  
توجه به شرایط اقتصادي، 

اجتماعی، فرهنگی و 
  اقلیمی در اسکان موقت

  کم متوسط  متوسط  متوسط کم کم

رعایت استانداردها در   3
  کم  متوسط  متوسط  متوسط  کم  کم  اسکان موقت

وجود طرحهاي بازسازي   4
  کالن  اي منطقه  -   اي منطقه  کالن  کالن  قبل از وقوع زلزله

5  
توجه به بازتوانی اقتصادي 

و اجتماعی در کنار 
  بازتوانی فیزیکی

  کم  خوب  کم  خوب  کم  کم

رزیابی و توزیع نحوه ا  6
  متوسط  خوب  خوب  خوب  متوسط  متوسط  تامین اعتبارات بازسازي

اثربخشی سیاستهاي تامین   7
  متوسط  خوب  خوب  خوب  متوسط  متوسط  دائم مسکن موقت و

توجه به ایجاد محیطی   8
  خوب  خوب  خوب  خوب  خوب  خوب  امن براي زندگی

  خوب  خوب  خوب  خوب  خوب  متوسط  استفاده از مشارکت مردم  9

توجه به بازیابی زیرساختها   10
  کم  خوب  متوسط  خوب  کم  کم  بصورت هدفمند و پایدار

توجه به بازتوانی روحی و   11
  روانی بازماندگان

فقط در بم (کم 
  متوسط  متوسط  متوسط  خوب  کم  )متوسط

  

توانی و بازبازسازي  ،اسکان موقتدر خصوص وضعیت زیر چند نکته مهم به توان  فوق می مطالببا مروري بر 
  : اشاره نموددر مقایسه با سایر کشورها ایران در 
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میزان آمادگی نهادهاي متولی اسکان موقت نظیر هالل احمر براي بسیج امکانات و ارائه سرپناه در مواقع  - 1
 ؛مناسب استدر مقایسه با سایر کشورها نسبتا اضطراري 

که منطبق با شرایط بومی و اقلیمی  وجود نداردالزم و کافی اسکان موقت معیارهاي فضاهاي در ایجاد  - 2
استفاده از (کشور معموال از روشهاي یکسان ها در نقاط مختلف  ترتیب در کلیه زلزلهبدین. تهیه شده باشند

 استفاده شده است که مشکالتی براي بازماندگان ایجاد کرده است؛) چادر
حلی وجود ندارد تا بعد از رخداد طرحهاي اجرایی براي اسکان موقت در اغلب شهرها و یا سایر سطوح م - 3

 تنها در تهران تالشهایی براي این منظور صورت گرفته است؛. دنزلزله قابل استفاده باش
تفاوت فضاهاي اسکان اضطراري با موقت در ایران چندان مورد توجه مسئوالن امر قرار نگرفته است و  - 4

 شود؛ یاستانداردهاي اسکان موقت نیز معموال چندان در عمل اجرا نم
هاي ایران چندان مورد  تفاوت شرایط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي بازماندگان در اسکان موقت در زلزله - 5

 ایجاد شده است؛اسکان موقت از اینرو مشکالتی در اداره مراکز  توجه نبوده است و
پیشرفته علیرغم اینکه در حال حاضر تهیه الگوهاي بازسازي براي سناریوهاي خطر در برخی کشورهاي  - 6

 هاي احتمالی تهیه نشده است؛ هنوز در ایران چنین طرحهایی براي زلزلهلیکن معمول گردیده، 
در طرحهاي بازسازي نیز تفاوتهاي اقلیمی، فرهنگی و اجتماعی مردم چندان مورد توجه قرار داده نشده  - 7

 شود؛است، هرچند تالش شده است در ساخت واحدهاي مسکونی امن در برابر زلزله اقدام 
تامین منابع مالی مورد نیاز براي بازسازي در ایران معموال در بدو امر با مشکالت چندانی همراه نیست  - 8

لیکن استفاده از این منابع و تخصیص اعتبارات و همچنین تغییر وضعیت بازار مشکالتی را در فرایند 
 بازسازي ایجاد نموده است؛

رسد برنامه الزم  ن برحسب مورد متنوع بوده است و به نظر میهاي ایرا مشارکت مردم در بازسازي در زلزله - 9
 ی براي این منظور تدوین نشده است؛براي بسیج مردم و امکانات محل

اي از قبل جهت استفاده از توانمندیهاي کشور براي بازیابی سریع  در بازیابی زیرساختها در ایران برنامه  - 10
غلب بعد از زلزله بسیج شدند که این امر باعث طوالنی شدن دیده وجود نداشته است و نیروها ا نقاط آسیب

همچنین توجه به بازیابی پایدار زیرساختها به دلیل شتاب در انجام کار کمتر مورد . زمان بازیابی بوده است
 توجه بوده است؛

نبوده است بحث بازتوانی روحی و روانی بازماندگان، بجز در زلزله بم در سایر رویدادها چندان مورد توجه   - 11
توان انتظار داشت در صورت وقوع  به این ترتیب می. اي نیز در این رابطه در کشور وجود ندارد و برنامه

 .زلزله بزرگی در آینده مشکالت مشاهده شده در این رابطه بار دیگر آشکار گردد
  
  بازتوانیبازسازي و  ،اسکان موقتمرتبط با استراتژیهاي  - 5- 1- 5

توان راهبردهاي زیر را در تجارب جهانی، میبا توجه به و  قبلمورد بررسی در قسمتهاي  با توجه به موضوعات
  :مورد توجه قرار دادو بازتوانی بازسازي ، اسکان موقتزمینه 
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مبتنی بر شرایط بومی، اقتصادي،  ، بازیابی و بازتوانیبازسازي، تدوین طرحهاي اسکان موقتریزي براي  برنامه - 
 اجتماعی و فرهنگی؛

در  ، بازسازي و بازیابیتامین امکانات مورد نیاز با قابلیت گردش و جابجایی منابع براي اسکان موقت - 
 برداري بهینه از توان موجود در کشور؛ به منظور بهره اي تا منطقه سناریوهاي مختلف زلزله در سطوح محلی

 رجی؛بینی نحوه تامین اعتبارات الزم براي بازسازي از منابع داخلی و خا پیش - 
در سطوح محلی براي بعهده گرفتن وظایف محوله در زمان اسکان موقت و مسئوالن سازي مردم و  آماده - 

 بازسازي؛
مبتنی بر توسعه پایدار و اصالحات ارضی در سناریوهاي و بازیابی ریزي براي اجراي طرحهاي بازسازي  برنامه - 

 ؛)باز در اطراف زیرساختها گسترش فضاهاينظیر ( ايمختلف زلزله در سطوح محلی تا منطقه
 امور؛تدوین ساختار مناسب تعامل بازماندگان زلزله با نهادهاي متولی بازسازي به منظور تسریع و تسهیل  - 
ترجیحا  اسناد و مداركمرکز توسعه نظیر (هاي شهري  شبکهزیرساختها و ایجاد بانکهاي اطالعاتی از  - 

 ؛براي بهبود و تسریع فرایند بازیابی )شده رقومی
ریزي براي توجه به آسیبهاي روحی و روانی بازماندگان در زمان بازسازي مبتنی بر شرایط فرهنگی،  برنامه - 

  .اقتصادي و اجتماعی و تالش براي به حداقل رساندن عوارض مربوطه
  
  در بخش اسکان موقت و بازسازي هاي اصالح ساختار مدیریت بحران کشوربرنامه - 6- 1- 5
  ي در معرض آسیب زلزلهه بازسازي شهرهاتدوین برنام - 1- 6- 1- 5

بعضی از این عوامل به عنوان . بایست مورد توجه قرار گیرند عوامل گوناگونی در برنامه بازسازي شهرها می
یابند و برخی نیز اصولی هستند که در بازسازي  هایی هستند که در دوره بازسازي امکان عملی شدن می فرصت

ریزي اصالح  شناخت و بررسی این عوامل از جمله اولویتهاي برنامه. ت اهمیت دارندبدلیل تأثیر خود بر محیط زیس
در این قسمت برخی از این عوامل به شرح زیر معرفی . باشد نظام مدیریت بحران کشور در بعد بازسازي می

  .)1- 5نمودار ( گردند می
زبینی مقررات ساختمانی موجود و تدوین ارزیابی خسارات پس از رخداد سوانح، زمینه با: مقررات ساختمانی: الف

این امر بویژه در خصوص ساختمانهاي دولتی و عمومی اهمیت دارد چرا . کند مقررات ساختمانی جدید را فراهم می
سازي بهتر  بازبینی مقررات ساختمانی امکان مقاوم. که حفظ آنها به معناي حفظ منابع و سرمایه عمومی است

باشد آن  اما نکته دیگري که در این مورد درخور توجه می. آینده را نیز به همراه دارد ساختمانها و کاهش خسارات
است که بازبینی مقررات و تدوین مقررات جدید به زمان نسبتاً طوالنی نیاز دارد که جهت تکمیل آن کار بازسازي 

مقررات جدید در دوره بازسازي نکته همچنین چگونگی الزام سازندگان به پیروي از . امکان دارد با تأخیر انجام گیرد
توانند زمان و هزینه بیشتري در اجرا به همراه داشته  که مقررات جدید می دیگري است که درخور توجه است چرا

اي  اي قبل از وقوع زلزله لذا الزم است چنین برنامه. باشند و آشنایی پیمانکاران نیز با آن معموال چندان باال نیست
  ا گذاشته شود تا امکان استفاده از نتایج آن در شرایط واقعی فراهم گردد؛احتمالی به اجر
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بندي  در دوره بازسازي امکان ایجاد تغییراتی در الگوهاي کاربري اراضی و روشهاي ناحیه :کاربري اراضی - ب 
تواند  یسیاستهاي بازسازي در این خصوص م. بویژه در نواحی که خسارات بیشتري ببار آمده است، وجود دارد

ها، جایگزینی مناسب  شامل کاهش تراکم جمعیت در نواحی خطرناك، افزایش سطح فضاي باز و پارك
ساختمانهاي عمومی نظیر مدارس در سطح مناطق به منظور استفاده براي سرپناه اضطراري و یا تعریض معابر بویژه 

اي از چنین اقداماتی در  نمونه. رزه باشدل تر پس از رخداد زمین معابر اصلی در سطح مناطق جهت استفاده روان
  . صورت گرفت 1995لرزه رخداده در سال  بازسازي شهر کوبه بدنبال زمین

باید صورت گیرد اما پیامدهایی را  آواربرداري در دوره بازسازي اگرچه جهت پاکسازي محیط می :آواربرداري - ج
لم برجاي مانده و از دست رفتن وسایل شخصی افراد به همراه خود دارد که مهمترین آن از دست رفتن مصالح سا

شود تا اثرات زیست محیطی کمتري از  در کار بازسازي همواره تأکید بر استفاده از مصالح برجاي مانده می. است
از بین رفتن وسایل شخصی افراد و خانوارها نیز عالوه بر جنبه اقتصادي، از نظر روحی و روانی . سانحه برجاي بماند

  .ي بازماندگان مهم استبرا
از موارد بسیار مهمی که تأثیرات بسیار و بلندمدتی را در کار بازسازي به همراه دارد : محیط مأنوس شهري: د

ریزیهاي  ها و برنامه لذا در به کار بستن استانداردهاي جدید، مکانیابی. موضوع تأکید بر محیط مأنوس شهري است
هایی براي خود دارد که به آن هویت  را درنظر داشت که هر محیط ویژگی جدید کاربري اراضی باید این نکته

در غیراینصورت نتیجه کار . بایست در راستاي حفظ هویت هر منطقه باشد هاي بازسازي می بخشد و برنامه می
 در واقع بازسازي شهرها و. هرچند از نظر اصول مهندسی مطلوب باشد، در کارکرد خود دچار مشکل خواهد بود

گیري  تواند موجب شکل بکار بستن روشهاي جدید طراحی، بدون توجه به نقش و موقعیت اجتماعی منطقه می
لذا در بازسازي فاکتورهاي موجود در هر . محیطی نامأنوس براي ساکنان و در تعارض با مجموعه بزرگتر خود باشد

  .باشدجامعه باید درنظر گرفته شوند تا نتیجه کار قابل پذیرش براي مردم 
متخصصان مجرب به نیروها و در کار بازسازي موضوع استفاده از  :متخصصان بومینیروها و استفاده از  - ه

هایی  اما نکته درخورتوجه آن است که چنین ویژگی. منظور ایجاد محیطی ایمن، هماهنگ و منسجم اهمیت دارد
صان غیربومی بویژه متخصصان خارجی استفاده از متخص. آیند در صورت بکارگیري متخصصان بومی بوجود می

هاي جدیدي را معرفی نماید اما مشکالتی چون عدم تجانس میان عنصر و مجموعه و  هرچند امکان دارد که روش
متخصصان بومی باتوجه به سابقه آشنایی خود با . یا ناکارا بودن مجموعه پدیده آمده را به همراه خواهد داشت

اي را معرفی و به کاربرند و از اینرو این نکته  پذیر و باصرفه هاي ساده، امکان ند روشتوان منطقه و فرهنگ ساکنان می
  . رود در کار بازسازي اصل مهمی به شمار می

کار بازسازي یک فرایند جامع بهم پیوسته : بهم پیوستگی بازسازي فیزیکی و اجتماعی محیط شهري: و
پیش روند در غیراینصورت  ي و در هماهنگی با یکدیگر باید بهاست که ابعاد فیزیکی و اجتماعی کار بصورت مواز

پیوستگی ابعاد فیزیکی و اجتماعی در بازسازي به . نتیجه کار جزیک ساخت و ساز چندگانه و نامتجانس نخواهد بود
هاي فیزیکی و  در صورت عدم رعایت بهم پیوستگی جنبه. معناي حفظ انسجام و پیشگیري از وابستگی است

، حتی چنانچه بازسازي فیزیکی به نحو مطلوبی صورت گیرد به دلیل عدم هماهنگی و تجانس با محیط اجتماعی
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نمونه این موضوع در بازسازي واحدهاي مسکونی در مناطق . اجتماعی، بازسازي کارآیی موردنظر را نخواهد داشت
افزودن فضا در قسمتهاي مختلف  شود که ساکنان به مرور زمان مجبور به زده گیالن و زنجان مشاهده می زلزله

 .ساختمان شدند که در گزارش فعالیت چهارم بصورت تفصیلی مورد بحث قرار گرفت
دیده، یافتن مکانهاي جدید جهت  در مواردي بدلیل شرایط خاص طبیعی منطقه آسیب: هاي جدید مکانیابی: ز

ق جدید در بسیاري موارد مشکالتی را به مکانیابی مناط. باشد استقرار سکونتگاهها و تاسیسات شهري ضروري می
همراه دارد چرا که بازماندگان سانحه مایلند در مکانهاي قبلی خود باقی بمانند و انتقال به مکان جدید بازگشت 

از سوي دیگر جریان زندگی در هر منطقه تابعی است از عوامل . اندازد زندگی آنان به حالت عادي را به تأخیر می
توانند  مدت عمال نمی هاي جدید در کوتاه دي و فرهنگی در کنار عوامل فیزیکی و بدین ترتیب مکاناجتماعی، اقتصا

گاهی الزم است که واحدهاي مسکونی را به مکانهاي جدید منتقل کرد . تبدیل به محل سکونت بازماندگان شوند
موردي در بازسازي زلزله ازمیت نمونه چنین . در حالیکه فعالیتهاي شهري تا مدتی در مکان سابق باقی بمانند

در چنین مواردي دوگانگی محل سکونت و انجام فعالیتها پیامدهاي ). 1- 5شکل (مشاهده شد ) 1999(ترکیه 
  .نامناسبی را بدنبال دارد و از اینرو در مکانیابی جدید در دوره بازسازي باید مشارکت ساکنان را مدنظر قرار داد

  
ازمیت ترکیه که به دور از محیط کار بازماندگان بنا شده  1999د ساخته شده پس از زلزله سکونتگاههاي جدی): 1- 5(شکل 

  بودند

ها در دوره بازسازي جهت کاهش خسارات احتمالی سوانح  سازي ساختمانها و زیرساخت مقاوم :سازي مقاوم - ح
قرار گیرند و براساس الگوي خسارات  ها و الگوهاي فعلی باید مورد بازبینی سازي طرح براي مقاوم. آینده اهمیت دارد
  .هاي جدیدي تهیه شوند ببار آمده طرح

بازسازي پس از سانحه به عنوان فرصتی براي بهبود بخشیدن به استانداردهاي موجود به : بهبود استانداردها - ط
ازسازي مورد تواند در دوره ب به عنوان نمونه سرانه فضاي باز و سبز موجود در مناطق شهري می. رود شمار می

استانداردهاي معابر و دسترسی به خدمات عمومی نیز در دوره ). 2- 5 شکل(تجدیدنظر قرار گیرد و افزایش یابد 
  .توانند بهینه گردند بازسازي می
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  1995گسترش فضاهاي باز و سبز در شهر کوبه پس از زلزله ): 2- 5(شکل 

  

دیده در امر بازسازي اهمیت  اعی موجود در منطقه آسیبشرکت مردم و گروههاي اجتم: مشارکت مردم - ي
دهی را داشته و کار  در واقع در برنامه مناسب بازسازي، دولت و سازمانهاي امدادرسانی نقش سرویس. زیادي دارد

در غیر اینصورت برنامه بازسازي با مکانیسم از باال به پایین . بازسازي باید به مسوولیت بازماندگان صورت گیرد
به منظور حمایت از مشارکت مردم در کار بازسازي . کند تر می جنبه تحمیلی داشته و دوره بهبود یافتن را طوالنی

. گیري را به گروههاي مردمی واگذار نمایند ها منابع الزم را براي بازسازي تأمین نمایند و تصمیم باید که دولت می
کان دارد که زندگی اجتماعی در شهرها به معناي کامل خود در صورت عدم مشارکت ساکنان در برنامه بازسازي ام

  .آغاز نشده و نتیجه کار مورد استفاده چندانی قرار نگیرد
  

  پایدار ارتباط میان بازسازي و توسعه بررسیبرنامه  - 2- 6- 1- 5
ت تواند جریان توسعه را هم بصورت مثبت و هم بصورت منفی تح ریزي و انجام عملیات بازسازي می برنامه

هاي  دیده نیز بر روند و میزان موفقیت برنامه یافتگی جوامع سانحه  از سوي دیگر سطح توسعه. تأثیر قرار دهد
بایست در برنامه اصالح  که میدر قسمتهاي زیر اثرات مختلف بازسازي در روند توسعه . بازسازي اثر مستقیمی دارد

  .بررسی خواهد شدنظام مدیریت بحران در این بخش مورد توجه قرار گیرد؛ 
  بازسازي به عنوان ابزار توسعه - الف

این درصورتی است که براساس ارزیابی . توانند به عنوان ابزار توسعه قلمداد شوند هاي بازسازي می برنامه
هاي توسعه به سمت کاهش خسارات و توسعه پایدار و هوشمندانه  خسارات ناشی از سانحه، تغییراتی در برنامه

توان به  بعنوان مثال می. رود ر اینصورت بازسازي به عنوان یکی از ابزارهاي توسعه به شمار مید. صورت گیرد
... سازي براي ساختمانهاي جدید و  ها و یا تأکید بر مقاوم ممنوعیت یا محدودیت ساخت و ساز در محدوده گسل

شود و این امر مستلزم تأمین  گذاري میدر چنین مواردي اساس توسعه پایدار به نوعی در بازسازي بنیان. اشاره نمود
دیده بطور معمول ساکنان تمایل به برقراري شرایط  در جوامع سانحه. منابع و اختصاص زمان نسبتاً طوالنی است

از اینرو ایجاد چنین . قبل از سانحه را دارند و این ناشی از تمایل به بازگشت به شرایط مأنوس گذشته است
با توجه به نقش مشارکت مردم در انجام . ن دارد که از سوي ساکنان مورد پذیرش قرار نگیردتغییراتی در ابتدا امکا
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ط هاي بازسازي، الزم است راهکارهایی را براي تشویق مردم به رعایت اصول توسعه پایدار با استفاده از شرای پروژه
  .حاصله بعد از زلزله تهیه نمود

  بازسازي به عنوان مانع توسعه - ب
این درصورتی است که بدلیل خسارات . توانند به عنوان مانع توسعه قلمداد شوند هاي بازسازي گاهی می برنامه

در . هاي کالن در حال اجرا و حائز اهمیت در توسعه متوقف شوند ناشی از سانحه و ضرورت بازسازي منطقه، پروژه
حل طرحهاي خود جدا شده و به سمت این وضعیت عالوه بر ضررهاي ناشی از خسارات سانحه، منابع مالی از م

تمام و عدم امکان پایان  هاي نیمه گذاري در اینصورت زیان ناشی از سرمایه. شوند هاي بازسازي متمرکز می پروژه
این مساله بخصوص در نواحی که از نظر . برداري از آنها نیز به خسارات زلزله اضافه خواهد شد یافتن طرح و بهره

البته بایستی توجه داشت که معموال اجراي . تر خواهد بودهاي باالیی برخوردارند ملموس اقتصادي از پتانسیل
بازسازي در مقایسه با طرحهاي در دست ساخت از اولویت بیشتري برخوردار است چرا که در غیراینصورت امکان 

طوالنی شدن آن و عدم  همچنین تأخیر در کار بازسازي موجب. آید هاي جدید در منطقه بوجود نمی گذاري سرمایه
  .شود تواند منجر به مهاجرت ساکنان به سایر مناطق شود که در مواردي می جذب سرمایه الزم در دوره انتقالی می

  یافتگی بر بازسازي تأثیر سطح توسعه - ج
سوانح خسارات ناشی از سوانح معموالً در جوامع کمتر توسعه یافته به دلیل فقدان زیرساختهاي مقاوم در برابر 

در اثر . شوند روند و یا نابود می بیشتر است و معموالً منابع نیز در چنین جوامعی در اثر رخداد سوانح تحلیل می
هاي بازسازي نیز عموماً به کندي و با تأخیر شروع شده و تکمیل آنها نیز به زمان  کمبود و یا فقدان منابع، برنامه

اي بازسازي بویژه در کشورهاي کمتر توسعه یافته منابع خارجی وارد ه گاهی در برنامه. تري نیاز دارد طوالنی
شوند که سودمند بودن آنها باتوجه به عوامل گوناگونی چون هدف استفاده و چگونگی به کار بردن آنها چندان  می

 یافتگی یک جامعه بهتر باشد قدرت بهبود یافتن از اثرات سوانح نیز بیشتر هرچه سطح توسعه. مشخص نیست
ریزي توسعه  ریزي به منظور آمادگی در برابر سوانح جزئی از برنامه این مطلب بدان معناست که برنامه. خواهد بود

دهی به سوانح و  تر باشد توان پاسخ تر و بنیادي گیري توسعه صحیح هرقدر که جهت. رود هر کشور به شمار می
  .بهبود یافتن از خسارات و آثار آنها نیز بیشتر خواهد بود

  .اند بصورت خالصه معرفی شده) 2- 5(اجزاي چنین برنامه در نمودار 
  
  نقش سازمانها و عوامل دیگر در بازسازيتبیین  - 3- 6- 1- 5

هاي بازسازي سازمانها و عوامل متعددي دخیل هستند که نقش هر یک از آنها با توجه به  در اجراي برنامه
برخی از این سازمانها و عوامل عبارتند از دستگاههاي دولتی، . تأثیري که بر روند کار دارند، حائز اهمیت است

بخشهاي و همچنین ) 3- 5(نمودار در . دیده المللی و ساکنان منطقه آسیب هاي غیردولتی داخلی و یا بین سازمان
  . شده استزیر نقش این عوامل مورد بررسی قرار داده 

  :بازسازي بر دو گونه هستند دستگاههاي دولتی درگیر در کار: دستگاههاي دولتی - الف
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این سازمانها در مواردي بدلیل طوالنی شدن : سازمانهاي دولتی مسئول در بخش امدادرسانی پس از سانحه •
دوره امدادرسانی و جهت تأمین خدمات ضروري در دوره انتقالی، در زمان بازسازي نیز در منطقه حضور 

 .حمر و سازمانهاي مسئول بهداشت و درمان اشاره کردتوان به هالل ا از جمله این سازمانها می. دارند
این سازمانها برحسب وظیفه خود حضور مستمر و : دیده سازمانهاي دولتی مسئول بازسازي منطقه آسیب •

دیده داشته و در ارتباط مستقیم با ساکنان و سازمانهاي غیردولتی داخلی و  دایمی در منطقه آسیب
ریزي براي بازسازي و استفاده از اعتبارات  نها همچنین در چگونگی برنامهاین سازما. باشند المللی می بین

 .باشد مهمترین این سازمانها بنیاد مسکن انقالب اسالمی می. نمایند موجود نقش مهمی را ایفا می
زسازي نیز بر المللی درگیر در دوره با سازمانهاي غیردولتی داخلی یا بین: المللی سازمانهاي غیر دولتی داخلی یا بین - ب

  :دوگونه هستند
این سازمانها که در اکثر موارد بصورت : المللی درگیر در امور امدادرسانی سازمانهاي غیردولتی یا بین •

شوند و در مواردي بدلیل طوالنی  دیده وارد می کنند، جهت امدادرسانی به منطقه آسیب داوطلبانه عمل می
حضور چنین سازمانهایی در دوره . مانند در منطقه باقی می شدن زمان امدادرسانی در دوره انتقالی نیز

تواند انجام امور را تسهیل نماید و بویژه در خصوص ایجاد مشارکت مردم در فرآیند بازسازي  بازسازي می
نقش مهمی داشته باشد؛ مشروط بر آنکه وظایف آنها به نحو صحیح تعریف شده باشد و هماهنگی الزم بین 

 .اقدامات نهادهاي دولتی متولی بازسازي وجود داشته باشد اقدامات آنان با
این سازمانها در بیشتر موارد امکانات : المللی درگیر در امور بازسازي سازمانهاي غیردولتی داخلی یا بین •

چنین . نمایند هاي روز ارایه میآوريها و الگوهاي ساخت و ساز و استفاده از فن تخصصی را در خصوص طرح
شوند و استفاده  یی در دوره بازسازي با هماهنگی سازمانهاي دولتی مسئول بازسازي وارد منطقه میسازمانها

 .از خدمات آنها در صورت عدم همکاري و مشارکت ساکنان چندان مؤثر نخواهد بود
همکاري و . روند دیده مهمترین عوامل در دوره بازسازي به شمار می ساکنان منطقه آسیب: دیده ساکنان منطقه آسیب - ج

در مورد نقش مردم . هاي بازسازي اهمیت بسیاري دارد دیده در اجراي برنامه مشارکت ساکنان مناطق آسیب
  : توان به نکات زیر اشاره نمود دیده در دوره بازسازي می آسیب
 به مردم؛  هاي بازسازي از سوي دولت عدم امکان تحمیل برنامه •
 بازسازي؛لزوم مشارکت مردم براي تسریع عملیات  •
 لزوم گسترش همکاري مردم با دستگاههاي دولتی در فرایند بازسازي؛ •
نیاز به استفاده مؤثر از منابع معتبر و سازمانهاي غیردولتی براي برقراري ارتباط بهتر میان مردم و  •

 .دستگاههاي دولتی
 

  شناخت الگوي مسکن موقت در مناطق مختلف کشور - 4- 6- 1- 5
وقت در دوره انتقالی پس از سانحه و ارتباط آن با بازسازي واحدهاي دایمی، این با توجه به اهمیت مسکن م

نماید و نقاط ضعف و قوت آنرا مورد بررسی و  چگونگی الگوي موجود در نقاط مختلف کشور را بررسی می برنامه
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وقت با توجه به در واقع هدف از این مطالعه دست یافتن به اصول ضروري در تامین مسکن م. دهد تحلیل قرار می
  : )4- 5نمودار ( باشدمراحل انجام این پروژه به شرح زیر می. نیازهاي مناطق مختلف است

مروري بر ادبیات فنی اسکان فوري و موقت، اهمیت آنها، نکات اصلی مربوطه و نقش آن در : مرحله اول •
 بازسازي واحدهاي مسکونی دایمی؛

ط مختلف کشور بدنبال رخداد زمین لرزه، چگونگی اجراي بررسی نحوه اسکان موقت در نقا: مرحله دوم •
 آن و نتایج حاصله؛

بررسی نتایج حاصله از اسکان موقت در کشور در ابعاد مختلف و شناخت نقاط ضعف و قوت : مرحله سوم •
 آنها؛ 

 نتیجه گیري از روند اجرا شده و ارایه راهکارها و پیشنهاداتی براي بهبود آن؛: مرحله چهارم •
  :  به اختصار عبارتند ازبرنامه ن دستاوردهاي انجام این مهمتری

  ارزیابی الگوهاي مناسب مسکن موقت؛ - 
 ارایه نقاط قوت و ضعف روند موجود در اسکان موقت کشور؛ - 
 ارایه پیشنهاداتی براي بهبود اسکان موقت؛ - 
 تسهیل امور اجرایی در دوره انتقالی؛ - 
 .بازسازي مناسبتر واحدهاي مسکونی دایمی - 

  
  کشورزده  بررسی روند توسعه شهري در شهرهاي زلزله -5- 6- 1- 5

هاي انجام شده و هاي متفاوت رخ داده در کشور در طی بیست سال گذشته و بازسازي با توجه به زمین لرزه
ساختها زیکی و نحوه استقرار خدمات و زیرچگونگی توسعه شهري، گسترش فی برنامهروند توسعه بعد از آن، در این 

مراحل انجام این پروژه به شرح زیر . شود ی زلزله زده کشور طی ربع قرن اخیر مورد بررسی قرار داده میدر نواح
  : )5- 5نمودار ( باشدمی

تاکنون  1360انتخاب و مطالعه وضعیت چند نمونه از شهرهاي زلزله زده در کشور از سال : مرحله اول •
 و بررسی نتایج بازسازي در کاهش خطرپذیري؛

مطالعه روند و چگونگی توسعه شهرهاي زلزله زده در دوره بازسازي و بعد از آن و تعیین : ممرحله دو •
 میزان در نظر گرفتن مخاطرات محتمل در روند توسعه؛

هاي لرزهپذیري فعلی و میزان آمادگی براي مواجهه با زمینتحلیل وضعیت آسیب: مرحله سوم •
 احتمالی آینده؛

پایدار شهري در نواحی  رایه راهکارهایی براي بازسازي متناسب با توسعهنتیجه گیري و ا: مرحله چهارم •
 .زلزله خیز

  :  مهمترین دستاوردهاي انجام این پروژه به اختصار عبارتند از
  هاي احتمالی آینده؛شناخت آمادگی شهرهاي بازسازي شده براي مواجهه با رویداد زلزله - 
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 ه زده کشور؛ارزیابی نحوه و روند توسعه شهري مناطق زلزل - 
 هاي گذشته؛ ارتقاي قوانین و ضوابط بازسازي مطابق با تجارب بازسازي - 
 ارایه اصول توسعه شهري براي بازسازي؛ - 
 .ایجاد توسعه پایدار شهري - 

  
  ایرانمطالعه الگوي کاربري اراضی و کاهش خسارات ناشی از زمین لرزه به منظور بازسازي نواحی آسیب دیده در  - 6- 6- 1- 5

بکار بستن اصول کاربري اراضی در برنامه بازسازي شهري است تا از این طریق ضمن برنامه ین هدف از ا
اصول کاربري . ریزي مناسب از خطرات احتمالی ناشی از سوانح آینده پیشگیري کرداستفاده بهتر از فضا با برنامه

.  ات حاصل از حوادث رخداده استاراضی مورد نظر در این پروژه برخاسته از دانش کنونی در این خصوص و تجربی
  : )6- 5نمودار ( باشدمراحل انجام این پروژه به شرح زیر می

خیز، اصول مربوط به استقرار مراکز فعالیت با کاربري اراضی در نواحی لرزهریزي بررسی برنامه: مرحله اول •
  شناسی و چگونگی گسترش شهرها در این راستا؛توجه به شرایط زمین

هاي موجود در کشور از نظر تغییر در نحوه استفاده از اراضی در پی سوانح رخداده  مطالعه نمونه: مرحله دوم •
  و شرایط جدید حاصل از آن؛

ه به ضوابط پذیر در دوره بازسازي در نحوه استفاده از فضاها با توج مطالعه تغییرات امکان: مرحله سوم •
  هاي ممکن؛قانونی موجود و گزینه

بازسازي جهت ریزي بهینه کاربري اراضی در مرحله  ن راهکارهایی به منظور برنامهتدوی: مرحله چهارم •
 .کاهش خسارات احتمالی

  :  مهمترین دستاوردهاي انجام این پروژه به اختصار عبارتند از
  خیز؛ریزي شهري براي نواحی لرزهرنامهوسعه سیستم مناسب بت - 
 خیز؛رزهها و خسارات احتمالی در نواحی لکاهش میزان آسیب - 
 ارایه راهکارهایی براي گسترش بهینه شهرها؛ - 
 هاي کاهش خسارات در برنامه بازسازي؛ادغام فعالیت - 
 .خیزکمک به توسعه پایدار شهري در نواحی لرزه - 

  
  ی ناشی از سوانح آینده در ایرانریزي فضایی مناسب جهت پیشگیري از خسارات احتمالبرنامه - 7- 6- 1- 5

فضاها و فعالیتها در محیطهاي شهري به منظور کاهش خسارات زیرساختها، ار گرفتن نحوه قربرنامه در این 
چیدمان فعالیتها در مناطق بازیابی و گیرد و اصول مناسب  ها مورد بررسی قرار می لرزه احتمالی ناشی از زمین

مراحل انجام . شود شهري با استفاده از تکنیکهاي جدید و اصول کلی کاهش خسارات ناشی از سانحه استنتاج می
  :)7- 5نمودار ( باشد این پروژه به شرح زیر می

 هاي شهري در شهرها؛ساختریزي فضایی در گسترش بهینه خدمات و زیر برنامهو بررسی : مرحله اول •
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ریزي فضایی در مناطق شهري در نقاط  هاي موجود قابل استفاده براي برنامهبررسی تکنیک: مرحله دوم •
 مختلف ایران و جهان؛

هاي یر زلزله بم با استفاده از تکنیکمطالعه الگوي خسارات ناشی از سوانح اخیر در ایران نظ: مرحله سوم •
 ریزي فضایی؛ مورد استفاده در برنامه

به  هاي مراحل پیشیناستنتاج اصول کلی مربوط به کاهش خسارات سانحه براساس یافته: مرحله چهارم •
 ؛یریزي بازسازي و بازیاب منظور برنامه

 .خیزي فضایی مناسب در نواحی لرزهریزارایه راهکارهاي مربوط به برنامه: مرحله پنجم •
  :  به اختصار عبارتند ازبرنامه مهمترین دستاوردهاي انجام این 

  ها در نواحی شهري؛ارایه الگوي بهینه توزیع فعالیت - 
 ارایه راهکارهاي کاهش خسارات با توجه به برنامه ریزي فضایی؛ - 
 خیز؛توسعه پایدار شهري در نواحی لرزه کمک به - 
 .کاهش خسارات ناشی از سوانح احتمالی - 

  
  و بازتوانی ظور جلب مشارکت مردم در بازسازياي در زمان پس از رخداد زلزله به من روشهاي توسعه تشکالت محلهبررسی  - 8- 6- 1- 5

به منظور مطالعه روشهاي توسعه  امهبرن، این و بازتوانی با توجه به اهمیت مشارکت مردم در فرآیند بازسازي
هدف از این بررسی . اي به عنوان مراکز جذب مشارکت مردمی در دوره بازسازي ارائه شده است تشکالت محله

اي براي پاسخگویی بهتر به سوانح و چگونگی امکان استفاده از تشکالت  چگونگی سازماندهی تشکالت محله
مراحل انجام این پروژه به . ظرات و عقاید مردم در خصوص بازسازي استاي موجود به منظور استفاده از ن محله

  : )8- 5نمودار ( باشدشرح زیر می
اي در ایجاد آمادگی در میان ساکنان در خصوص رویارویی با  شناسایی نقش تشکالت محله: مرحله اول •

 سانحه و سازماندهی آنان در دوره پس از سانحه؛
 وط به مشارکت مردم در بازسازي در ایران و سایر کشورهاي جهان؛شناسایی مسائل مرب: مرحله دوم •
اي موجود در زمانهاي پس از رخداد  بررسی روشهاي بکارگیري توانمندیهاي تشکالت محله: مرحله سوم •

 سانحه در امور مربوط به امداد فوري، دوره انتقالی و بازسازي؛
مردم در اي موجود در جلب همکاري  تشکالت محله ارایه روشهاي سازماندهی یا استفاده از: مرحله چهارم •

 .بازسازي پس از زمین لرزه
  :  به اختصار عبارتند از برنامه نیزمهمترین دستاوردهاي انجام این 

 هاي بازسازي از پایین به باال؛توسعه رهیافت •
 شناسایی عوامل کلیدي در گذار از دوره انتقالی به بازسازي دایم؛ •
 هاي کاهش خطرات از طریق جلب همکاري مردم؛تسهیل اجراي برنامه •
 .هاي ایمنی شهريکمک به بهبود پایداري برنامه •
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  بهبود فرایند بازیابی زیرساختها در زمان بعد از رخداد سوانحبررسی روشهاي  - 9- 6- 1- 5
ها و زیرساختها بعد از رخداد  همانطور که در گزارش فعالیت چهارم این طرح اشاره شد، بازیابی شبکه

گذشته ایران در مدت زمان نسبتا طوالنی صورت گرفت و این مساله مشکالتی را براي بازماندگان ایجاد هاي  زلزله
در  .هاي آتی صورت نگرفت همچنین در بازیابی این تاسیسات توجه الزم به ارتقاي مقاومت آنها در برابر زلزله. نمود

ایداري شبکه کمتر مورد توجه پها، مواردي نظیر ایمنی و  کهاي موارد به دلیل برقراري سریعتر شب نتیجه در پاره
که در این شهر  دهد میاز طرفی مرور تجارب جهانی بخصوص بازیابی زیرساختها در شهر کوبه نشان . واقع شد

سازي شبکه براي مقاومت سازي و توانمند عالوه بر سرعت بازسازي، موارد مرتبط با بهبود وضع موجود و نیز ظرفیت
اي در این رابطه به اجرا گذاشته شود تا  لذا الزم است برنامه. هاي آتی نیز مورد توجه قرار گرفته است برابر زلزلهدر 

بصورت خالصه در اجزاي این برنامه . المانهاي اصلی در بازیابی پایدار شبکه زیرساختها مورد مطالعه قرار گیرد
  :باشند به شرح زیر میابطه ارائه شده است و توضیحاتی در این ر) 9- 5(نمودار 

: در مرحله بازیابی سازي و تقویت کالبد زیرساختها مقاومپذیري شبکه،  افطمعیارهاي افزایش انعبررسی  - 
نجات رسیدگی به اوضاع بازماندگان و حتی عملیات تواند  زیرساختها میاز کار افتادن  شد، اشارههمانطور که 

ن تاسیسات ایپذیري  انعطافسازي و تقویت  ز اینرو اتخاذ معیارهاي مقاوما. دهد قرار  تاثیرتحت نیز و امداد را 
  بازیابی قرار گیرد؛باید در دستور کار سازمانهاي مسوول 

کار بازیابی زیرساختها نیاز به  ،چنانچه در تجربه کوبه نیز دیده شد: هماهنگی میان سازمانهانحوه ارتقاي  - 
ریزي از قبل و انجام  حلی و ملی دارد و این خود نیاز به برنامهح موهمکاري میان سازمانهاي مختلف در سط

مرتبط با زیرساختها  اسناد و مداركهمچنین الزم است . یافتن به توافقهاي الزمه را داردمذاکرات و دست 
 بصورت رقومی تهیه و در مراکز مختلف نگهداري شود تا در صورت نیاز مورد استفاده قرار گیرد؛

در زمان بعد از رخداد زلزله فرصت مناسبی براي بهبود وضعیت شبکه و : کردهاي سیستمکارهبود نحوه ب - 
توان به امکان ایجاد داکتهاي الزم براي عبور  شود که از آن جمله می انجام تغییرات اساسی در آن فراهم می

 ترتیب  بدین. موداشاره ن او توسعه فضاهاي باز در اطراف زیرساخته) مثل لوله یا کابل(اجزاي شبکه  نداد
محیطی از دیگر  شبکه با توجه به مسائل زیستهاي مربوط به توسعه و گسترش  تهیه و تدوین برنامه

  . ه مورد توجه قرار گیردمبایست در این برنا موضوعاتی است که می

  
  در بازماندگان با عالئم روحی مختلفکاهش اثرات روانی زلزله بررسی روشهاي  - 10- 6- 1- 5

شود که در  اي به بازماندگان وارد می قوع سوانح طبیعی بویژه زلزله، فشار روانی ناگهانی و غیرمنتظرهبدنبال و
آنجا که فرد را از فعالیت عادي  تا ،تواند اثرات دراز مدتی را در روح و روان افراد بجا گذارد توجهی می اثر بی
اختالل استرس پس از . نواده و جامعه تبدیل نمایداش باز داشته و یک نیروي مولد را به نیروي سربار خا روزمره
هراس از ادامه  ،پذیرياضطراب، افسردگی، پرخاشگري، تحریک ،Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) ضربه

از دست نگرانی  ،فعالی، کاهش قدرت حرکت بیش ،تفاوتی بی ،از دست دادن قدرت تفکر، عدم درك زمانزندگی، 
به بازماندگان سوانح مجموعاً عواملی هستند که فشار روانی زیادي را و بسیاري موارد دیگر ده، دادن اعضاي خانوا
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علیرغم اهمیت زیاد مسائل روانی و روحی . اندازند د را به مخاطره میافراو سالمت روانی و جسمانی کنند  وارد می
، درمانی و اجتماعی اکثر کشورها از سیاستگذاریهاي بهداشتیکمتر در اکنون در دوران بازسازي، این موضوع ت

متمرکز بر پیامدهاي جسمی و مالی توجهات عمدتا مورد توجه بوده است و  جمله ایران در برخورد با این حوادث
  . استبوده این رویدادها 

) 4- 5(به منظور نشان دادن اهمیت موضوع توجه به شرایط روحی و روانی بازماندگان سوانح، در جدول 
  :از برخی اختالالت روانی قبل و بعد از وقوع سوانح نشان داده شده است اي مقایسه
  

  درصد فراوانی شیوع اختالالت روانی قبل و پس از وقوع حوادث): 4- 5 (جدول 

 پس از حوادث
 )ماه 12میزان شیوع در (

 قبل از حوادث
 )ماه 12میزان شیوع در (

 اختالالت

 اختالالت روانی حاد 2%- 3 3%- 4
 اختالالت روانی خفیف یا متوسط 10% 20%

 اطالعات موجود نیست 30%- 50
بدون (دیسترس سایکولوژیک متوسط یا شدید 

 )اختالل

 اطالعات موجود نیست 20%- 40
دیسترس سایکولوژیک خفیف یا عدم وجود 

 دیسترس

  
واکنش  دهند که نشان می واکنشهاي روانی در هنگام وقوع بحرانمطالعات انجام شده در خصوص همچنین 

  :باشد همه افراد در سطح گسترده مشابه بوده و شامل مراحل زیر می
 گیرد میپس از وقوع حادثه فرد بیدرنگ وارد فاز شوك شده، تحت نفوذ و کنترل سانحه قرار  :فاز شوك - الف

اوت و تف  ست بیا فرد ممکن. دهد گیري خود را از دست می موجی از احساسات او را احاطه کرده و قدرت تصمیم
روشهاي مختلفی براي بازتوانی  .آمیز عمل کند ناتوان از انجام کوچکترین کاري باشد و بسیار پرهیجان و شتاب
که نحوه برخورد با آن نیاز به مطالعات جامع  روحی افرادي که در این مرحله قرار دارند تاکنون اجرا شده است

قربانی شود که  بعنوان مثال معموال توصیه می. دف داردمتناسب با شرایط اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي جامعه ه
و در خصوص قربانی میخکوب شده . خواهد انتقاد کند از هرچه که مییا  شودخطر مشغول  فعال به کارهاي بی بیش
 بود وباید جدي نیز در رفتار با قربانی هراسناك . شوداز منطقه حادثه دور که شود  نیز معموال توصیه میتفاوت  بی

  . زیرا رفتار وي دیگران را آزار خواهد دادنمود او را از دیگر قربانیان دور 
کند که در اثر حادثه  شود، در این مرحله فرد عواطفی را تجربه می پس از فاز شوك آغاز می :فاز واکنش - ب

ر حادثه در ذهن فرد ، تصویآورد که چه اتفاقی افتاده است میکم به خاطر  او کم. دهد بوجود آمده و او را آزار می
در این هنگام  .رسد ایی نمیبشکل تصاویري مبهم و متغیر است و تالش او براي جلوگیري از ایجاد این تصاویر به ج

قربانی که یا . ها، ظهور موجی از احساسات قوي ولی طبیعی است نخستین واکنش. شود ها آغاز می است که واکنش
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او ممکن است . خطر مرگ بوده است دچار اضطراب زیادي است به واقعیت و یا در تصور خویش در معرض
سه احساس غالب در این رابطه . شوند ی از آنها موجب نگرانی او میاحساسات دیگري را نیز تجربه کند که برخ

یدي تحت فشار روحی قرار را به طور شدو فرد  بسیار دردناك هستندکه اضطراب، خشم و گناه  زعبارتند ا
  .دهند می
فرد در این مرحله قادر است حداقل براي  .شود این فاز پس از فاز واکنش شروع می: فاز انطباق و سازش - ج

آنچه که . دهد مدتی ذهن خود را بر موضوع دیگري متمرکز کند اما هنوز یادآوریهاي مکرر سانحه او را عذاب می
کم وقوع حادثه را  ست به این معنی که کممایه امیدواري است، توانایی او براي انطباق و سازش با این تجربه ا

آنکه احساساتش بر او چیره  تواند بی کند و قربانی می آرام فروکش می احساسات شدید، آرامدر این مرحله  .پذیرد می
 . تواند انجام کارهاي معمول روزانه را آغاز کند او می. گو کند و شود درباره سانحه گفت

کند که او را براي  خرین مرحله است، فرد حادثه دیده از حادثه تجربیاتی کسب میفاز بازیابی آ :فاز بازیابی - د
شناسد و در بسیاري موارد  او اکنون تواناییهاي ذاتی خود را می. سازد تر می مواجهه با بحرانهاي احتمالی آینده آماده

   .به زندگی خود ادامه دهد تواند به آینده بنگرد و آمیز حادثه می تر شده و با پشت سرگذاشتن موفقیت قوي
باشد که در صورت عدم آموزشهاي قبلی یعنی عدم آمادگی و عدم ایجاد ظرفیت روانی عمومی  شایان ذکر می

براي مواجهه با بحران زلزله و صدمات ناشی از آن، مداخالت تیمهاي امدادگر روانی بسیار مشکل و حتی بنظر 
خالف مداخالت جسمانی، نیازمند صرف اوقات و ایام طوالنی روانی بررسند زیرا مداخالت  ل میحاص غیرممکن و بی

  .کند دیدگان زلزله اجازه و فرصت چنین مداخالتی را سلب می هستند که گستردگی ضایعات و تعدد آسیب
رسد شناخت اثرات روحی و روانی بازماندگان در هریک از فازهاي ذکر شده فوق و نیز  ترتیب به نظر می بدین
 گردند  اجزاي این برنامه محسوب میاز مهمترین  و نحوه ارائه آموزشهاي عمومی الزم، مقابله با این حاالتروشهاي 

 .اند اي به طور اجمالی معرفی شده اجزاي چنین برنامه) 10- 5(در نمودار  .قرار گیرندتوجه  موردبایست  می و
    
  به اوضاع روحی و روانی بازماندگان سوانح تدوین معیارها و استانداردهاي الزم براي رسیدگی - 11- 6- 1- 5

اجتماعی هنگام وقوع سوانح طبیعی، انجام مداخالت روانشناختی و  و بمنظور بازتوانی بازماندگان از نظر روانی
بایست موارد  ی مطابق با استاندارد اسفر میمداخالتچنین . باشد روانکاوي و مداخالت اجتماعی امري ضروري می

  :)11- 5نمودار ( دزیر را در برگیر
افرادي که از مشکالت روحی ناشی از : تأمین کمکهاي اولیه روانشناختی براي بازماندگانریزي براي  برنامه - 

داشته را هاي اولیه روانشناختی در مراکز خدمات بهداشتی درمانی کبرند باید دسترسی به کم استرس رنج می
تا  ودتواند به داوطلبین محلی آموزش داده ش بم مالحظه گردید، میاین نوع کمکهاي اولیه چنانچه در زلزله . باشند

  .براي ارائه خدمت از آنها کمک گرفته شود
در برخی موارد که اثرات روانی سانحه جدي : برنامه تامین روانپزشکان و اقالم دارویی مورد نیاز براي بیماران - 

اي براي دسترسی به تعداد  بایست برنامه در نتیجه می. ناپذیر است باشد، استفاده از مداخالت روانپزشکی اجتناب
همچنین الزم . کافی روانپزشک وجود داشته باشد که امکان بسیج آنها در زمان سوانح بزرگ مقیاس فراهم باشد
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دهنده مراقبتهاي بهداشتی اولیه جهت درمان بیماریهاي  در مراکز ارائهدر این زمینه از وجود داروهاي ضروري است 
آفرین  ست براي خود و دیگران مشکلا زیرا این افراد در صورت عدم درمان ممکن ،روانی اطمینان حاصل گردد حاد

برند نیز حائز اهمیت  هاي روحی رنج می نظارت بر ادامه درمان و مصرف دارو در افرادي که از قبل از ناراحتی. باشند
  .دارو اجتناب ورزند باشد زیرا این افراد باید از قطع ناگهانی می

اجتماعی باید قبل از وقوع بحران مشخص  - چگونگی ارائه خدمات روانی: اجتماعی - تدوین برنامه مداخالت روانی - 
نکته . بندي آنان، ارائه گردد این خدمات باید براساس ارزیابی وضعیت موجود و شناسایی مشکالت و اولویت. باشد

عی آن است که این مداخالت باید متناسب با وضعیت فرهنگی و آداب و اجتما - مهم در انجام مداخالت روانی
مددکاران اجتماعی نیز باید در این خصوص آموزشهاي الزم را ببینند تا در صورت لزوم به دیگر . رسوم منطقه باشد

  :گیرند مداخالت اجتماعی موارد زیر را در بر می .رسانندبکنندگان خدمات، یاري  ارائه
از آنجا که دسترسی به اطالعات در کاهش استرس و اضطراب همگانی : ی به اطالعاتتأمین دسترس •

تواند مؤثر باشد، از اینرو تامین دسترسی مردم به منابع اطالعاتی موثق در مورد بحران و تالشهاي  می
 باشد؛ وري میصورت گرفته در این خصوص توسط دولت، مقامات محلی و سازمانهاي امدادرسان ضر

مردم باید بتوانند مراسم تشیع جنازه و خاکسپاري را براي : آالم و درد و رنج بازماندگانتسکین  •
انجام مراسم مذهبی توسط مبلغین . شود بستگان خویش انجام دهند، زیرا موجب التیام نسبی آنها می

ها و  جستجوي خانواده. مذهبی نیز بشکل عمومی در کاهش آالم و ناراحتی آنها تأثیرگذار است
اعضاي خانواده از  داريها به یکدیگر و ایجاد پناهگاهی براي آنان و یکجا نگه رساندن اعضاي خانواده

نیز در ن محلی در فعالیتهاي امدادرسانی یاستفاده از داوطلب. باشد اقدامات ضروري در این رابطه می
 این رابطه، امري مفید است؛

حض آرام شدن اوضاع، بهتر است که فعالیت خود را ها به م بچه: دور کردن ذهن بازماندگان از سانحه •
در مدارس از سرگیرند، بزرگساالن نیز پس از مدتی به سرکار برگشته و فعالیتهاي روزمره را از سر 

همچنین فراهم . کند که بازماندگان زودتر به شرایط عادي زندگی بازگردند اینکار کمک می. گیرند
ها و افراد مسن به فعالیتهایی که ورود آنها   ند کودکان یتیم، بیوهآوردن زمینه دسترسی افراد تنها مان

 باشد که در استاندارد اسفر نیز به آن اشاره شده است؛ را به اجتماع سرعت بخشد، از مسایل مهم می
بررسیهاي الزم در خصوص نحوه استقرار مدارس، تسهیالت : تأمین رفاه و آسایش براي بازماندگان •

اند، بایستی  فرهنگی، تفریحی و رفاهی براي افرادي که از سانحه جان سالم بدر بردهبهداشتی، مراکز 
  .باشد از نکات مهم در این رابطه مینیز فراهم آوردن تسهیالت ویژه براي معلولین . انجام پذیرد
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  تدوین برنامه بازسازي شهرهاي در معرض آسیب زلزله): 1- 5(نمودار 

  

  در ابعاد مختلفاي بهبود فرایند بازسازي ریزي بر برنامه -  اهداف
 و معیارهاي الزم براي انجام بازسازيتوسعه ضوابط  - 

 مراکز تحقیقاتی، دانشگاههامشاوران ذیصالح،  نهاد اجرایی
 )شهرستانبراي هر (میلیون تومان  120 هزینه تقریبی 

اي  الح ساختار شهر و بازسازي پایدار در صورت وقوع زلزلهاي براي اص در اغلب شهرهاي کشور برنامهدر حال حاضر  وضعیت موجود 
گیري در زمینه بازسازي بالفاصله بعد از زلزله و در بازه  بزرگ وجود ندارد و این مساله باعث شده است که تصمیم

گان که معموال چندان مورد قبول بازماند زمانی کوتاهی بدون توجه به شرایط بومی، اجتماعی و فرهنگی انجام شود
  .باشد نمی

 ماه 12 طول دوره
به منظور . یابند بازسازي امکان عملی شدن می که در دورهشوند  ایجاد میهایی  فرصت معموال بعد از وقوع زلزله توجیه فنی

 . تدوین شده باشدریزي الزم از قبل  استفاده بهینه از این فرصتها الزم است برنامه
  ع موجود و تعیین نقاط ضعف و قوتاطالعات مرتبط با وض - ورودي پروژه

 هاي ریزپهنه بندي و طرحهاي جامع و تفصیلی نقشه -
   در زمان بازسازي به منظور ارتقاي وضع موجودهاي قابل اجرا  برنامه -  خروجی  پروژه

 طرحها و ضوابط مستند و قانونی - 
  ها و زیرساختها در زمان بازسازي سازه سازي و بهسازي در مقاوم استانداردها بهبودبررسی زمینه  -  اجزاء پروژه

  هاي جدید  و مکانیابی ریزي براي توجه به کاربري زمین در طرحهاي بازسازي برنامه - 
  ...ریزي براي حفظ محیط زیست در زمان آواربرداري و اسکان موقت و  برنامه - 
  اجتماعیریزي براي حفظ محیط مانوس شهري و بهم پیوستگی بازسازي فیزیکی و  برنامه - 
 دیدگان برنامه بکارگیري نیروهاي بومی و توجه به بازتوانی روحی و روانی آسیب - 

ستاد عالی پیشگیري و مدیریت بحران رییس جمهور، بنیاد مسکن انقالب اسالمی، ، سازمان مدیریت بحران کشور نظارت و ارزیابی
 ، وزارت مسکن و شهرسازيولی زیرساختها، سازمانهاي متریزي و نظارت راهبردي رییس جمهور معاونت برنامه

توجیه دستگاهها ، تصویب طرحها در مراجع قانونی و توجه به شرایط بومی در ارائه طرحهااستمرار پروژه منوط به  استمرار پروژه
 .باشد میمفاد آنها به اجراي 

  جدول زمانبندي طرح 
  

  زمان/ اجزا
  

ماه  3
  اول

ماه  3
  دوم

ماه  3
  سوم

ماه  3
  چهارم

ها  سازي و بهسازي سازه بررسی زمینه بهبود استانداردها در مقاوم
  و زیرساختها در زمان بازسازي

        

ریزي براي توجه به کاربري زمین در طرحهاي بازسازي و  برنامه
  هاي جدید مکانیابی

        

ریزي براي حفظ محیط زیست در زمان آواربرداري و اسکان  برنامه
  ...موقت و 

        

ریزي براي حفظ محیط مانوس شهري و بهم پیوستگی  امهبرن
  بازسازي فیزیکی و اجتماعی

        

برنامه بکارگیري نیروهاي بومی و توجه به بازتوانی روحی و روانی 
  دیدگان آسیب

        



ارائه راهکارهاي اجرایی براي اصالح و بهبود نظام مدیریت بحران کشور     
 

   شناسی و مهندسی زلزله المللی زلزله پژوهشگاه بین  
 

21

  برنامه بررسی ارتباط میان بازسازي و توسعه پایدار): 2- 5( نمودار

  

جامع و هاي بازسازي  دیده به منظور تنظیم برنامه یافتگی مناطق آسیب وسعهبررسی اثرات بازسازي در میزان ت اهداف
 براي مواجهه با رویدادهاي آتیکننده توسعه محلی  تضمین

 مشاوران ذیصالحمراکز تحقیقاتی و دانشگاهی،  نهاد اجرایی
 میلیون تومان 180 هزینه تقریبی 

دیده تاثیر داشته  یافتگی مناطق آسیب اي گذشته تا چه حد در توسعه رزهتعیین اینکه بازسازي در رویدادهاي ل وضعیت موجود 
ها متمرکز بر بهبود  مورد مطالعه قرار نگرفته است و بیشتر ارزیابیدر کشور است تاکنون چندان در ابعاد مختلف 

  .کیفیت ساخت و ساز فیزیکی بوده است
 ماه 18 طول دوره
تواند جریان توسعه را هم بصورت مثبت و هم بصورت منفی تحت تأثیر  ت بازسازي میریزي و انجام عملیا برنامه توجیه فنی

 اتهاي بازسازي اثر دیده نیز بر روند و میزان موفقیت برنامه یافتگی جوامع سانحه  سطح توسعه همچنین. قرار دهد
ی اهمیت زیادي در تدوین اي و مل اثرات منفی و مثبت بازسازي در توسعه منطقهه در نتیجه مطالع .مستقیمی دارد

 .طرحهاي مرتبط دارد
هاي گذشته  یافتگی در مناطق بازسازي شده در زلزله وضعیت توسعهاسناد و مدارك مرتبط با گزارشات،  - ورودي پروژه

  کشور
 یافتگی ه شاخصهاي توسعهاطالعات مربوط ب -

  هاي گذشته کشور لزلهدیده از ز یافتگی در مناطق آسیب تعیین درصد توسعه -  خروجی  پروژه
 یافتگی در ابعاد مختلف آن تعیین توسعهضوابط  - 

در بازسازي و جوامع محلی یافتگی  تجارب جهانی در زمینه شاخصهاي کمی و کیفی در مطالعه توسعهبررسی  -  اجزاء پروژه
  کشورسازي شاخصها با توجه به شرایط  تعیین شاخصهاي مرتبط و بومی

  شده فوق زمین با توجه به شاخصهاي بومی هاي گذشته ایران در زلزلهپس از بازسازي تگی یاف مرور وضعیت توسعه - 
  شناخت اثرات بازسازي بعنوان مانع توسعه - 
  ابزار توسعهشناخت اثرات بازسازي بعنوان  - 
 شناخت تاثیر سطح توسعه یافتگی بر بازسازي - 

، وزارت مسکن و انقالب اسالمی، کارگروههاي تخصصی مرتبط بنیاد مسکن، سازمان مدیریت بحران کشور نظارت و ارزیابی
 شهرسازي

یافتگی در  تعیین شاخصهاي متناسب با شرایط بومی کشور و ارزیابی صحیح توسعهاستمرار پروژه منوط به  استمرار پروژه
 .باشد اي گذشته می رویدادهاي لرزه

  جدول زمانبندي طرح 
  

  ماه سوم 6  ماه دوم 6  ماه اول 6  زمان/ اجزا
بررسی تجارب جهانی در زمینه شاخصهاي کمی و کیفی در 

یافتگی جوامع محلی در بازسازي و تعیین  مطالعه توسعه
  سازي شاخصها شاخصهاي مرتبط و بومی

      

هاي گذشته  یافتگی پس از بازسازي در زلزله مرور وضعیت توسعه
  شده فوق زمین با توجه به شاخصهاي بومی ایران

      

        ت اثرات بازسازي بعنوان مانع توسعهشناخ
        شناخت اثرات بازسازي بعنوان ابزار توسعه

        یافتگی بر بازسازي شناخت تاثیر سطح توسعه
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  تبیین نقش سازمانها و عوامل دیگر در بازسازي): 3- 5(نمودار 

  بازسازي مرتبط با تبیین جایگاه و نقش عوامل مختلف  -  اهداف
 ایف ارکان مختلف بازسازي و نحوه تعامل آنها با یکدیگرتعیین شرح وظ - 

 مراکز تحقیقاتی، سازمانهاي غیردولتیمشاوران ذیصالح،  نهاد اجرایی
 میلیون تومان  240 هزینه تقریبی 

ر شود که الزم است د بنیاد مسکن انقالب اسالمی بعنوان مسئول بازسازي در کشور شناخته میدر حال حاضر  وضعیت موجود 
دیده از زلزله بعمل  تعامل با دستگاههاي مختلف دولتی و غیردولتی اقدامات الزم را براي بازسازي مناطق آسیب

هاي گذشته کشور  معهذا میزان تعامل این بنیاد با مراکز مختلف و حتی میان ستادهاي بازسازي در زلزله. آورد
  .چندان قابل قبول نبوده است

 ماه 24 طول دوره
سازمانها و عوامل متعددي دخیل هستند که نقش هر یک از آنها با توجه به تأثیري  ،هاي بازسازي در اجراي برنامه یتوجیه فن

هاي  برخی از این سازمانها و عوامل عبارتند از دستگاههاي دولتی، سازمان. که بر روند کار دارند، حائز اهمیت است
 .که نقش هر یک می بایست تبیین و نهادینه گردد دیده آسیب المللی و ساکنان منطقه غیردولتی داخلی و یا بین

  گزارشات مربوط به بازسازي در سوانح گذشته کشور - ورودي پروژه
 قوانین و مقررات موجود و شرح وظایف دستگاهها در زمینه بازسازي و بازتوانی -

   رایند بازسازيتدقیق نقشها و وظایف دستگاههاي دولتی و غیر دولتی در ف -  خروجی  پروژه
 نحوه تعامل بین دستگاههاي مرتبط با موضوعمشخص شدن  - 

  هاي گذشته بررسی اختالالت ایجاد شده در تعامل دستگاهها با یکدیگر و با مردم در جریان بازسازي در زلزله -  اجزاء پروژه
  و بازتوانی نقشهاي قابل انتظار از دستگاهها در زمینه بازسازيتجارب جهانی در زمینه بررسی  - 
  تعیین نقشها و مسئولیتهاي دستگاههاي دولتی  - 
  المللی تعیین نقشها و مسئولیتهاي دستگاههاي غیردولتی و نهادهاي بین - 
  دیده از زلزله تعیین نقشها و مسئولیتهاي ساکنان مناطق آسیب - 
 مرتبط با موضوعاي بین دستگاههاي  انجام تمرینها و مانورهاي دورهآموزش اقدامات مورد انتظار از هر دستگاه و   - 

بنیاد مسکن انقالب اسالمی، ، ستاد عالی پیشگیري و مدیریت بحران رییس جمهور، سازمان مدیریت بحران کشور نظارت و ارزیابی
 ، وزارت مسکن و شهرسازي، وزارت اقتصادالمللی مرتبط سازمانهاي بین

تخصصی در استمرار پروژه اهمیت زیادي  رینات و مانورهاي تخصصی و نیمهتمبرگزاري و آموزشهاي الزم  ارائه استمرار پروژه
 .دارد

  جدول زمانبندي طرح 
  

  زمان/ اجزا
  

ماه  6
  اول

ماه  6
  دوم

ماه  6
  سوم

ماه  6
  چهارم

بررسی اختالالت ایجاد شده در تعامل دستگاهها با یکدیگر و با 
  هاي گذشته مردم در جریان بازسازي در زلزله

        

سی تجارب جهانی در زمینه نقشهاي قابل انتظار از دستگاهها برر
  در زمینه بازسازي و بازتوانی

        

          تعیین نقشها و مسئولیتهاي دستگاههاي دولتی
تعیین نقشها و مسئولیتهاي دستگاههاي غیردولتی و نهادهاي 

  المللی بین
        

          ز زلزلهدیده ا تعیین نقشها و مسئولیتهاي ساکنان مناطق آسیب
آموزش اقدامات مورد انتظار از هر دستگاه و انجام تمرینها و 

  اي بین دستگاههاي مرتبط با موضوع مانورهاي دوره
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  شناخت الگوي مسکن موقت در مناطق مختلف کشور): 4- 5(نمودار 

  کشور مبتنی بر شرایط بومی الگوهاي مناسب مسکن موقت شناخت -  اهداف
 رایی در دوره انتقالیهیل امور اجتس - 
 تر بازسازي مناسبایجاد فضایی براي  - 

 موسسه آموزش عالی هالل ایران، مشاوران ذیصالح، مراکز تحقیقاتی نهاد اجرایی
 میلیون تومان 120 هزینه تقریبی 

شوند و معموال  طرحهاي اسکان موقت در نقاط مختلف کشور به شیوه کم و بیش یکسانی اجرا میدر حال حاضر  وضعیت موجود 
در نتیجه . شود وضعیت اقلیمی، بومی، اجتماعی و فرهنگی مردم براي ارائه خدمات مرتبط نمیتوجهی به 

هاي گذشته در این دوره مشاهده شده است که مشکالتی را براي بازماندگان ایجاد کرده  اختالالت زیادي در زلزله
  .است

 ماه 12 طول دوره
بایست متناسب با شرایط بومی هر منطقه  ت با توجه به مدت زمان نسبتا طوالنی آن میدوره اسکان موق توجیه فنی

در این رابطه الزم است با استفاده از استانداردهاي . ریزي و اجرا شود تا مصائب بازماندگان بیشتر نشود برنامه
 .پذیرد الزم صورت ریزي برنامهو با توجه به شرایط اجتماعی و فرهنگی ) نظیر اسفر(موجود 

  تجارب جهانی و استانداردهاي موجود  - ورودي پروژه
 هاي گذشته کشور گزارشات مربوط به مطالعات اسکان موقت در زلزله -

   در اسکان موقت هاي قابل اجرا  برنامه -  خروجی  پروژه
 کشور مبتنی بر شرایط بومیطرح اجرایی ضوابط مشخص شدن  - 

در بازسازي واحدهاي مسکونی نکات اصلی مربوطه و نقش آن و استخراج  فنی اسکان موقتمروري بر ادبیات  -  اجزاء پروژه
  دایمی

و نتایج  طرحها، چگونگی اجراي لرزه بررسی نحوه اسکان موقت در نقاط مختلف کشور بدنبال رخداد زمین - 
  حاصله

  ط ضعف و قوت آنهالف و شناخت نقادر ابعاد مختب جهانی و تطبیق آن با وضعیت موجود رمقایسه تجا - 
 ارائه راهکارهاي اجرایی مبتنی بر شرایط بومی - 
 تدوین ضوابط و مقررات الزم و ابالغ آن به دستگاهها و تدوین برنامه هاي آموزشی و تمرینی مرتبط - 

 ، کارگروههاي تخصصی مربوطههالل احمر جمهوري اسالمی ایران، سازمان مدیریت بحران کشور نظارت و ارزیابی
 .باشد میتطبیق ضوابط با شرایط بومی کشور و ابالغ دستورالعملهاي اجرایی استمرار پروژه منوط به  مرار پروژهاست

  جدول زمانبندي طرح 
  

  زمان/ اجزا
  

ماه  3
  اول

ماه  3
  دوم

ماه  3
  سوم

ماه  3
  چهارم

نکات اصلی و استخراج  مروري بر ادبیات فنی اسکان موقت
  واحدهاي مسکونی دایمی در بازسازيمربوطه و نقش آن 

        

بررسی نحوه اسکان موقت در نقاط مختلف کشور بدنبال رخداد 
  ، چگونگی اجراي طرحها و نتایج حاصلهلرزه زمین

        

در ابعاد مقایسه تجارب جهانی و تطبیق آن با وضعیت موجود 
  لف و شناخت نقاط ضعف و قوت آنهامخت

        

          ر شرایط بومیارائه راهکارهاي اجرایی مبتنی ب
تدوین ضوابط و مقررات الزم و ابالغ آن به دستگاهها و تدوین 

  برنامه هاي آموزشی و تمرینی مرتبط
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  کشورزده  بررسی روند توسعه شهري در شهرهاي زلزله): 5- 5(نمودار 

  

  دههاي احتمالی آینشناخت آمادگی شهرهاي بازسازي شده براي مواجهه با رویداد زلزله -  اهداف
 و تطابق آن با اصول توسعه پایدار زده کشور ارزیابی نحوه و روند توسعه شهري مناطق زلزله - 
 هاي گذشتهارتقاي قوانین و ضوابط بازسازي مطابق با تجارب بازسازي - 

 مشاوران ذیصالح، مراکز تحقیقاتی، دانشگاهها نهاد اجرایی
 )زلزلههر در بررسی بازسازي براي (میلیون تومان  80 هزینه تقریبی 

اي مختلف کشور بعد از رخداد هاي از روند بازسازیهاي انجام شده در شهر در حال حاضر اطالعات پراکنده وضعیت موجود 
اند و هیچ یک میزان تطابق فرایند بازسازي  مختلف تهیه شده دارد که توسط مراکز تحقیقاتی وجود هاي اخیر زلزله

  .اند ردتوجه قرار ندادهبا توسعه پایدار را بصورت جامع مو
 ماه 12 طول دوره
هاي انجام شده و روند گذشته و بازسازي هايهاي متفاوت رخ داده در کشور در طی سال لرزه با توجه به زمین توجیه فنی

چگونگی توسعه شهري، گسترش فیزیکی و نحوه استقرار خدمات و زیرساختها در الزم است توسعه بعد از آن، 
ریزي مناسب براي  گیرد تا براساس آن بتوان برنامهاخیر مورد بررسی قرار  هاي دههده کشور طی ز نواحی زلزله

 .رویدادهاي احتمالی آتی را انجام داد
  گزارشات مربوط به بازسازیهاي انجام شده در کشوراسناد و  - ورودي پروژه

  مربوط به ضوابط بازسازي مورد استفاده در هر دورهاطالعات  -
 پذیري فعلی مستحدثات  وضعیت آسیبات مربوط به اطالع -

   برنامه بهبود کیفیت بازسازي براي تضمین توسعه پایدار -  خروجی  پروژه
 دستورالعملهاي بازسازي منطبق با شرایط بومی - 

  نتایج بازسازي در کاهش خطرپذیري زده در کشور و بررسی شهرهاي زلزلهبازسازي مطالعه وضعیت  -  اجزاء پروژه
فتن زده در دوره بازسازي و بعد از آن و تعیین میزان در نظر گر طالعه روند و چگونگی توسعه شهرهاي زلزلهم - 

  مخاطرات محتمل در روند توسعه
  هاي احتمالی آیندهلرزهپذیري فعلی و میزان آمادگی براي مواجهه با زمینوضعیت آسیب شناخت - 
  پایدار شهري در نواحی زلزله خیز زسازي متناسب با توسعهگیري و ارایه راهکارهایی براي با نتیجه - 

 بنیاد مسکن انقالب اسالمی، سازمان مدیریت بحران کشور نظارت و ارزیابی
راد مجرب براي تحلیل جوانب مختلف العات مورد نیاز و استفاده از افدسترسی به اطاستمرار پروژه منوط به  استمرار پروژه

 .باشد میموضوع بازسازي 
  جدول زمانبندي طرح 

  
  زمان/ اجزا

  
ماه  3

  اول
ماه  3

  دوم
ماه  3

  سوم
ماه  3

  چهارم
 زده در کشور و بررسی شهرهاي زلزلهبازسازي مطالعه وضعیت 

  نتایج بازسازي در کاهش خطرپذیري
        

زده در دوره  طالعه روند و چگونگی توسعه شهرهاي زلزلهم
فتن مخاطرات نظر گر بازسازي و بعد از آن و تعیین میزان در

  محتمل در روند توسعه

        

پذیري فعلی و میزان آمادگی براي مواجهه وضعیت آسیب شناخت
  هاي احتمالی آیندهلرزهبا زمین

        

 گیري و ارایه راهکارهایی براي بازسازي متناسب با توسعه تیجهن
  خیز پایدار شهري در نواحی زلزله
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  به منظور بازسازي نواحی آسیب دیده  زلزله گوي کاربري اراضی و کاهش خسارات ناشی از مطالعه ال): 6- 5(نمودار 

  
  

 هکارهایی براي گسترش بهینه شهرهاارایه راو  خیزریزي شهري براي نواحی لرزهتوسعه سیستم مناسب برنامه -  اهداف
  خیزها و خسارات احتمالی در نواحی لرزهکاهش میزان آسیب - 
 کمک به توسعه پایدار ي کاهش خسارات در برنامه بازسازي و هاادغام فعالیتمکان فراهم نمودن ا - 

 شرکتهاي مشاور، نهادهاي تحقیقاتی و دانشگاهی نهاد اجرایی
 میلیون تومان  120 هزینه تقریبی 

شوند،  ین نمیدر حال حاضر طرحهاي بازسازي عموما متناسب با شرایط محیطی و اصول آمایش سرزمین تدو وضعیت موجود 
  .بایست در بازه زمانی کوتاهی بعد از زلزله تهیه و اجرا شوند زیراکه اغلب این طرحها می

 ماه 12 طول دوره
خطرات احتمالی ناشی از  از اهمیت زیادي در کاهشبکار بستن اصول کاربري اراضی در برنامه بازسازي شهري  توجیه فنی

  .اي باشد منطقه –کننده توسعه پایدار شهري  تضمینتواند  برخوردار است و می سوانح آینده
  دیده از زلزله اسناد و مدارك مرتبط با کاربري اراضی و نحوه استفاده از آن در بازسازي مناطق آسیب - ورودي پروژه

 تجارب جهانی در زمینه بکارگیري اصول کاربري اراضی در طرحهاي بازسازي -
  حاکم بر بازسازي از دیدگاه کاربري زمینهاي  شناخت مولفه -  خروجی  پروژه

 ریزي کاربري زمین در طرحهاي بازسازي ضوابط و راهکارهاي برنامه - 
  مبتنی بر تجارب جهانی خیزریزي کاربري اراضی در نواحی لرزهبرنامهنحوه بررسی  -  اجزاء پروژه

  چگونگی گسترش شهرها ناسی و شاصول مربوط به استقرار مراکز فعالیت با توجه به شرایط زمینشناخت  - 
رخداده و شرایط جدید  هاي موجود در کشور از نظر تغییر در نحوه استفاده از اراضی در پی سوانح مطالعه نمونه - 

  حاصل از آن
پذیر در دوره بازسازي در نحوه استفاده از فضاها با توجه به ضوابط قانونی موجود و  مطالعه تغییرات امکان - 

  هاي ممکن گزینه
  ریزي بهینه کاربري اراضی در مرحله بازسازي جهت کاهش خسارات احتمالی تدوین راهکارهایی به منظور برنامه - 

 بنیاد مسکن انقالب اسالمی، وزارت مسکن و شهرسازي، سازمان مدیریت بحران کشور نظارت و ارزیابی
 .باشد میبر شرایط بومی و ابالغ آن به نهادهاي ذیربط  تصویب طرحهاي قابل اجرا مبتنیاستمرار پروژه منوط به  استمرار پروژه

  جدول زمانبندي طرح 
  

  زمان/ اجزا
  

ماه  3
  اول

ماه  3
  دوم

ماه  3
  سوم

ماه  3
  چهارم

ریزي کاربري اراضی در برنامهاصول ریزي  نحوه برنامهررسی ب
  مبتنی بر تجارب جهانی خیزنواحی لرزه

        

راکز فعالیت با توجه به شرایط اصول مربوط به استقرار مشناخت 
  چگونگی گسترش شهرهاشناسی و زمین

        

هاي موجود در کشور از نظر تغییر در نحوه استفاده  مطالعه نمونه
  رخداده و شرایط جدید حاصل از آن از اراضی در پی سوانح

        

پذیر در دوره بازسازي در نحوه استفاده از  مطالعه تغییرات امکان
  هاي ممکن وجه به ضوابط قانونی موجود و گزینهفضاها با ت

        

ریزي بهینه کاربري اراضی در  دوین راهکارهایی به منظور برنامهت
  مرحله بازسازي جهت کاهش خسارات احتمالی
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  ریزي فضایی مناسب جهت پیشگیري از خسارات احتمالی ناشی از سوانح آیندهبرنامه): 7- 5(نمودار 

  خیزبراي نواحی لرزهریزي فضایی سیستم مناسب برنامهتوسعه  -  اهداف
 خیزها و خسارات احتمالی در نواحی لرزهش میزان آسیبکاه - 
  ي کاهش خسارات در برنامه بازسازيهاادغام فعالیتهکارهایی براي گسترش بهینه شهرها با ارایه را - 

 شرکتهاي مشاور، مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی نهاد اجرایی
 میلیون تومان 240 نه تقریبی هزی

دیده از زلزله در مرحله بازسازي در هیچیک از  نحوه چیدمان زیرساختها و مستحدثات در شهرهاي آسیب وضعیت موجود 
  . بازسازیهاي انجام شده در کشور مورد توجه مناسب قرار داده نشده است

 ماه 24 طول دوره
نحوه قرار گرفتن زیرساختها، فضاها و فعالیتها در محیطهاي و توسعه شهري،  به منظور بهبود طرحهاي بازسازي توجیه فنی

و اصول مناسب بازیابی و چیدمان فعالیتها در مناطق شهري با استفاده از بایست مورد بررسی قرار گیرد  میشهري 
 .تکنیکهاي جدید و اصول کلی کاهش خسارات ناشی از سانحه استنتاج شود

  ریزي فضایی طرحهاي توسعه شهري و بازسازي ات جهانی در زمینه برنامهتجربی - ورودي پروژه
 ذیربط يضوابط و مقررات مرتبط و شرح وظایف سازمانها -

ضوابط و دستورالعملهاي مربوط به چیدمان فضاها و فعالیتها در محیطهاي شهري به منظور کاهش خطرپذیري  خروجی  پروژه
  اي لرزه

با استفاده از  ریزي فضایی در گسترش بهینه خدمات و زیرساختهاي شهري برنامهو روشهاي  یتاهمبررسی  -  اجزاء پروژه
 تجارب جهانی

 شهري و انطباق آنها با شرایط بومی ریزي فضایی در مناطق  هاي موجود قابل استفاده براي برنامهبررسی تکنیک - 
هاي مورد استفاده در له بم با استفاده از تکنیکمطالعه الگوي خسارات ناشی از سوانح اخیر در ایران نظیر زلز - 

  ریزي فضایی  برنامه
ریزي  هاي مراحل پیشین به منظور برنامهاستنتاج اصول کلی مربوط به کاهش خسارات سانحه براساس یافته - 

  بازسازي و بازیابی
  اندرکاران مرتبط با موضوع  ریزي آموزش دست برنامه - 

، ریزي و نظارت راهبردي رییس جمهور ، معاونت برنامهبنیاد مسکن انقالب اسالمی، ریت بحران کشورسازمان مدی نظارت و ارزیابی
 وزارت مسکن و شهرسازي

و ابالغ دستورالعملهاي اندرکاران بازسازي و توسعه شهري  آموزش نتایج طرح به دستاستمرار پروژه منوط به  استمرار پروژه
 . باشد میحاصله 

  ح جدول زمانبندي طر
  

  زمان/ اجزا
  

ماه  6
  اول

ماه  6
  دوم

ماه  6
  سوم

ماه  6
  چهارم

ریزي فضایی در گسترش بهینه  برنامه و روشهاي اهمیتبررسی 
  با استفاده از تجارب جهانی خدمات و زیرساختهاي شهري

        

ریزي فضایی  هاي موجود قابل استفاده براي برنامهبررسی تکنیک
  با شرایط بومی شهري و انطباق آنها در مناطق 

        

مطالعه الگوي خسارات ناشی از سوانح اخیر در ایران نظیر زلزله بم 
  ریزي فضایی هاي مورد استفاده در برنامهبا استفاده از تکنیک

        

استنتاج اصول کلی مربوط به کاهش خسارات سانحه براساس 
  هاي مراحل پیشینیافته

        

          ن مرتبط با موضوعاندرکارا ریزي آموزش دست برنامه
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اي در زمان پس از رخداد زلزله به منظور جلب مشارکت مردم در  بررسی روشهاي توسعه تشکالت محله): 8- 5(نمودار 
  بازسازي و بازتوانی

 بازسازي از پایین به باال هايتوسعه رهیافت -  اهداف
 از دوره انتقالی به بازسازي دایمشناسایی عوامل کلیدي در گذار  - 
  ش خطرات از طریق جلب همکاري مردمهاي کاهتسهیل اجراي برنامه - 

 غیردولتی، شرکتهاي مشاور، مراکز تحقیقاتی سازمانهاي  نهاد اجرایی
 میلیون تومان 120 هزینه تقریبی 

اند و در  تهمشارکت چندانی در فرایند بازسازي نداشو سازمانهاي محلی هاي گذشته مردم  در بسیاري از زلزله وضعیت موجود 
  . نتیجه فرایند بازسازي طوالنی شده و نتیجه آن نیز مورد رضایت مردم نبوده است

 ماه 12 طول دوره
با توجه به اهمیت مشارکت مردم در فرآیند بازسازي و بازتوانی، این برنامه به منظور مطالعه روشهاي توسعه  توجیه فنی

هدف از این بررسی . ردمی در دوره بازسازي ارائه شده استاي به عنوان مراکز جذب مشارکت م تشکالت محله
اي براي پاسخگویی بهتر به سوانح و چگونگی امکان استفاده از تشکالت  چگونگی سازماندهی تشکالت محله

 . اي موجود به منظور استفاده از نظرات و عقاید مردم در خصوص بازسازي است محله
  د در زمینه مشارکت مردم و سازمانهاي محلی در فعالیتهاي اجتماعیقوانین و مقررات موجو - ورودي پروژه

  تجارب کشورهاي مختلف در زمینه بکارگیري توان مردمی براي تسریع طرحهاي بازسازي و بازتوانی -
 مشارکت مردم و سازمانهاي محلی در بازسازياطالعات مربوط به  -

  بومی  هاي قابل اجرا برحسب شرایط برنامه -  خروجی  پروژه
 ضوابط و مقررات الزم براي مشارکت مردم در زمینه بازسازي و بازتوانی - 

سانحه و اثرات اي در ایجاد آمادگی در میان ساکنان در خصوص رویارویی با  شناسایی نقش تشکالت محله -  اجزاء پروژه
 ماندهی آنان در دوره پس از سانحهساز

 زي در ایران و سایر کشورهاي جهانبازساشناسایی مسائل مربوط به مشارکت مردم در  - 
اي موجود در زمانهاي پس از رخداد سانحه در امور  بررسی روشهاي بکارگیري توانمندیهاي تشکالت محله - 

 اد فوري، دوره انتقالی و بازسازيمربوط به امد
بازسازي پس از  اي موجود در جلب همکاري مردم در ارایه روشهاي سازماندهی یا استفاده از تشکالت محله - 

 زمین لرزه
 المللی، معاونت امور اجتماعی وزارت کشور هالل احمر، سازمانهاي بین، سازمان مدیریت بحران کشور نظارت و ارزیابی

 . باشد توجیه مسئوالن مربوطه در خصوص اهمیت استفاده از توان محلی در بازسازي میاستمرار پروژه منوط به  استمرار پروژه
  بندي طرح جدول زمان

  
  زمان/ اجزا

  
ماه  3

  اول
ماه  3

  دوم
ماه  3

  سوم
ماه  3

  چهارم
اي در ایجاد آمادگی در میان  شناسایی نقش تشکالت محله

  ماندهی آنان سانحه و سازاثرات ساکنان در خصوص رویارویی با 
        

زي در ایران و شناسایی مسائل مربوط به مشارکت مردم در بازسا
  سایر کشورهاي جهان

        

اي موجود  بررسی روشهاي بکارگیري توانمندیهاي تشکالت محله
  هدر زمانهاي پس از رخداد سانحه در امور مربوط

        

اي موجود  ارایه روشهاي سازماندهی یا استفاده از تشکالت محله
  لرزه در جلب همکاري مردم در بازسازي پس از زمین
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  یند بازیابی زیرساختها در زمان بعد از رخداد سوانحبررسی روشهاي بهبود فرا): 9- 5(نمودار 

  دیده از زلزله  تسریع راه اندازي زیرساختهاي آسیب -  اهداف
 تدوین برنامه الزم براي توجه به ارتقاي کیفیت زیرساختها بعد از زلزله - 

 حقیقاتیمراکز ت و کارگروههاي تخصصی، مشاوران ذیصالح،متولی زیرساختها سازمانهاي  نهاد اجرایی
 میلیون تومان  240 هزینه تقریبی 

و رف شد نسبتا طوالنی ص یمدت زمان، نهاي گذشته ایرا از زلزلهدیده  ها و زیرساختهاي آسیب بازیابی شبکهبراي  وضعیت موجود 
مقاومت همچنین در بازیابی این تاسیسات توجه الزم به ارتقاي . این مساله مشکالتی را براي بازماندگان ایجاد نمود

ها، مواردي  اي موارد به دلیل برقراري سریعتر شبکه در نتیجه در پاره. هاي آتی صورت نگرفت آنها در برابر زلزله
  .نظیر ایمنی و پایداري شبکه کمتر مورد توجه واقع شد

 ماه 24 طول دوره
این شهر عالوه بر سرعت بازسازي، دهد که در  تجارب جهانی بخصوص بازیابی زیرساختها در شهر کوبه نشان می توجیه فنی

هاي آتی  سازي و توانمندسازي شبکه براي مقاومت در برابر زلزله موارد مرتبط با بهبود وضع موجود و نیز ظرفیت
اي در این رابطه به اجرا گذاشته شود تا المانهاي اصلی در  لذا الزم است برنامه. نیز مورد توجه قرار گرفته است

 .ه زیرساختها مورد مطالعه قرار گیردبازیابی پایدار شبک
  هاي گذشته تجارب جهانی و داخلی از بازیابی زیرساختها بعد از رخداد زلزله - ورودي پروژه

 بهبود کارایی موجود براي ها و نیازهاي  متولی زیرساختهاي از اجزاي شبکهاطالعات سازمانهاي  -
  بی زیرساختها براي بازیاهاي قابل اجرا  برنامه -  خروجی  پروژه

 متولی يوظایف دستگاههامشخص شدن  - 
  بررسی تجارب جهانی در زمینه بازیابی زیرساختها -  اجزاء پروژه

  هاي گذشته کشور در زلزله بررسی مشکالت و مسائل مرتبط با بازیابی زیرساختها - 
 ها در مرحله بازیابیسازي و تقویت کالبد زیرساخت پذیري شبکه، مقاوم بررسی معیارهاي افزایش انعطاف - 
 نحوه ارتقاي هماهنگی میان سازمانها - 
  نحوه بهبود کارکردهاي سیستم - 
  ذیربط يتدوین ضوابط و دستورالعملهاي مورد نیاز و ابالغ آن به سازمانها - 

وزارت نفت،  ، وزارت نیرو،ریزي و نظارت راهبردي رییس جمهور ، معاونت برنامهسازمان مدیریت بحران کشور نظارت و ارزیابی
 وزارت ارتباطات

اجراي نتایج طرح توسط سازمانهاي مرتبط  با کارگروهها وبرگزاري جلسات پیوسته   استمرار پروژه منوط به استمرار پروژه
 .باشد می

  جدول زمانبندي طرح 
  

  زمان/ اجزا
  

ماه  6
  اول

ماه  6
  دوم

ماه  6
  سوم

ماه  6
  چهارم

          بی زیرساختهابررسی تجارب جهانی در زمینه بازیا
بررسی مشکالت و مسائل مرتبط با بازیابی زیرساختها در 

  هاي گذشته کشور زلزله
        

سازي و  پذیري شبکه، مقاوم بررسی معیارهاي افزایش انعطاف
  تقویت کالبد زیرساختها در مرحله بازیابی

        

          نحوه ارتقاي هماهنگی میان سازمانها
          سیستم نحوه بهبود کارکردهاي

تدوین ضوابط و دستورالعملهاي مورد نیاز و ابالغ آن به سازمانهاي 
  ذیربط
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  بررسی روشهاي کاهش اثرات روانی زلزله در بازماندگان با عالئم روحی مختلف): 10- 5(نمودار 

  بهبود وضعیت نظام مدیریت بحران کشور در زمینه بازتوانی اثرات روحی و روانی سوانح -  اهداف
  شناخت مسائل روحی مرتبط با فازهاي مختلف بعد از بحران - 
 دیدگان روحی زلزله هاي ارتقاي آمادگی براي بازتوانی آسیب تدوین برنامه - 

 مراکز تحقیقاتی و دانشگاهیمشاوران ذیصالح،  نهاد اجرایی
 میلیون تومان 180 هزینه تقریبی 

) بجز بطور نسبی در مورد زلزله بم(هاي گذشته در کشور  حی و روانی زلزلهاثرات رومسئوالن به میزان توجه  وضعیت موجود 
دیدگان و بازماندگان  چندان قابل قبول نبوده است و این امر منجر به ایجاد اختالالت روحی فراوانی در آسیب

  .که آثار آن هنوز در برخی مناطق قابل مشاهده است گردیده است
 ماه 18 طول دوره
ثر شود که در ا اي به بازماندگان وارد می نبال وقوع سوانح طبیعی بویژه زلزله، فشار روانی ناگهانی و غیرمنتظرهبد توجیه فنی

اش  مدتی را در روح و روان افراد بجا گذارد، تا آنجا که فرد را از فعالیت عادي روزمرهتواند اثرات دراز توجهی می بی
لذا مطالعه نحوه بازتوانی  .ار خانواده و جامعه تبدیل نمایدباز داشته و یک نیروي مولد را به نیروي سرب

 .دیده دارد سازي وضعیت مناطق آسیب دیدگان سوانح اهمیت زیادي در بهبود فرایند بازسازي و عادي آسیب
  تجارب جهانی و داخلی در خصوص شناخت اثرات روحی و روانی زلزله و روشهاي مقابله با آن - ورودي پروژه

 مرتبط و فعالیتهاي آنها در این رابطهسازمانهاي  اطالعات -
   بازتوانی مبتنی بر شرایط بومی هاي  برنامه -  خروجی  پروژه

 نهادها و افراد متولی موضوعوظایف  شرح - 
  بررسی تجارب جهانی در خصوص اثرات روحی و روانی سوانح طبیعی  -  اجزاء پروژه

این فازها در اثرات روحی و روانی و  بازیابیو  انطباق و سازش، کنشوا، شوك هايفازهاي مرتبط با  شناخت مولفه
 مبتنی بر تجارب داخلی و خارجی بازماندگان

  اي اختالالت در سطوح مختلف محلی تا منطقهروشهاي مقابله با این شناخت  - 
 براي بازتوانی اختالالت روحی در فازهاي فوقلعملهاي اجرایی اتدوین دستور - 
  ی در سطوح مختلفآموزشهاي  هتدوین برنام - 
  ریزي براي اجراي مانورها و تمرینات در سطوح مختلف برنامه - 

 ، وزارت بهداشت، هالل احمرسازمان بهزیستی کشور، سازمان مدیریت بحران کشور نظارت و ارزیابی
 .باشدمیهاي آموزشی مرتبط  مهتوجیه اهمیت موضوع به مسئوالن ذیربط و اجراي برنااستمرار پروژه منوط به  استمرار پروژه

  جدول زمانبندي طرح 
  

  ماه سوم   6  ماه دوم 6  ماه اول 6  زمان/ اجزا
بررسی تجارب جهانی در خصوص اثرات روحی و روانی سوانح 

  طبیعی
      

انطباق و ، واکنش، شوك هايفازهاي مرتبط با  شناخت مولفه
  بازماندگاندر این فازها اثرات روحی و روانی و  بازیابیو  سازش

      

اختالالت در سطوح مختلف محلی روشهاي مقابله با این شناخت 
  اي تا منطقه

      

براي بازتوانی اختالالت روحی در لعملهاي اجرایی اتدوین دستور
  فازهاي فوق

      

        ی در سطوح مختلفآموزشهاي  تدوین برنامه
        مختلف ریزي براي اجراي مانورها و تمرینات در سطوح برنامه
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  تدوین معیارها و استانداردهاي الزم براي رسیدگی به اوضاع روحی و روانی بازماندگان سوانح): 11- 5(نمودار 

  

  بازتوانی روحی و روانی بازماندگان سوانح برايایجاد یک فرایند استاندارد  -  اهداف
 سازمانهاي مرتبطبراي  الزمهاي  تهیه برنامهفراهم نمودن امکان  - 

 شرکتهاي مشاور، مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی، سازمانهاي مردم نهاد اجرایی نهاد
 میلیون تومان  120 هزینه تقریبی 

در کشور وجود ندارد ) نظیر استاندارد اسفر(استانداردي در زمینه بازتوانی روحی و روانی بازماندگان در حال حاضر  وضعیت موجود 
ضمن اینکه در برخی مناطق . شود انجام میاي و ناهماهنگ  ه صورت سلیقهو در نتیجه ارائه خدمات بازتوانی ب

  .دنی نیز در اولویت قرار نداریاه اصوال چنین برنامه
 ماه 12 طول دوره
بمنظور بازتوانی بازماندگان از نظر روانی و اجتماعی هنگام وقوع سوانح طبیعی، انجام مداخالت روانشناختی و  توجیه فنی

و دستورالعملهاي الزم  هادر نتیجه تهیه استاندارد. باشد داخالت اجتماعی امري ضروري میروانکاوي و م
بایست بعنوان اولویت نظام مدیریت بحران در این بخش مورد  میو آموزش گروههاي مختلف هدف منظور  بدین

 .توجه قرار گیرد
  ی بازماندگان سوانحتجارب داخلی و خارجی در زمینه بازتوانی روحی و روان - ورودي پروژه

 )نظیر استاندارد اسفر(استانداردها و راهنماهاي موجود  -
  هاي قابل اجرا برحسب شرایط بومی  برنامهاستانداردها و  -  خروجی  پروژه

 مداخالت روانشناختی پس از رخداد زلزلهرح ط - 
  خارج کشورداخل و این زمینه در بررسی تجارب و استانداردهاي موجود در  -  اجزاء پروژه

 ریزي براي تأمین کمکهاي اولیه روانشناختی براي بازماندگان برنامه - 
 و اقالم دارویی مورد نیاز براي بیماران یروانپزشکنیازهاي برنامه تامین  - 
تسکین آالم و درد و رنج ، تأمین دسترسی به اطالعاتشامل ( اجتماعی - تدوین برنامه مداخالت روانی - 

  )تأمین رفاه و آسایش براي بازماندگانو  دن ذهن بازماندگان از سانحهدور کر، بازماندگان
  تدوین برنامه آموزش نتایج حاصل از موارد فوق به دستگاههاي ذیربط - 

 المللی وزارت بهداشت، سازمان بهزیستی، سازمانهاي بین، سازمان مدیریت بحران کشور نظارت و ارزیابی
 .باشد میآموزش به افراد ذینفع ریزي براي  و برنامهتصویب و ابالغ مصوبات به  استمرار پروژه منوط استمرار پروژه

  جدول زمانبندي طرح 
  

  زمان/ اجزا
  

ماه  3
  اول

ماه  3
  دوم

ماه  3
  سوم

ماه  3
  چهارم

بررسی تجارب و استانداردهاي موجود در این زمینه در داخل و 
  خارج کشور

        

یه روانشناختی براي ریزي براي تأمین کمکهاي اول برنامه
  بازماندگان

        

و اقالم دارویی مورد نیاز براي  یروانپزشکنیازهاي  برنامه تامین 
  بیماران

        

تأمین دسترسی شامل ( اجتماعی - تدوین برنامه مداخالت روانی
  ...) تسکین آالم و، به اطالعات

        

اي تدوین برنامه آموزش نتایج حاصل از موارد فوق به دستگاهه
  ذیربط
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  بهسازي و بازسازي بافتهاي فرسوده و آسیب پذیر - 5-2
براي کاهش خطرپذیري . باشند پذیرترین نواحی شهري در برابر زلزله مناطق داراي بافتهاي فرسوده می بآسی

اي، اصالح و بهسازي بافتهاي فرسوده از اولویت خاصی برخوردار است که بدین منظور در اولین گام الزم است  لرزه
خیز با  ایی بافتهاي فرسوده در مناطق لرزهشناس. هاي داراي بافتهاي فرسوده در شهرها شناسایی گردند محدوده

در این مناطق بجز عواملی نظیر . ریزي شهري تا حدودي متفاوت است روشهاي متداول در شهرسازي و برنامه
عرض معابر و ریزدانگی که بعنوان پارامترهاي متداول در شناخت بافتهاي فرسوده   پذیري ساختمانها، میزان آسیب

گیرند، عوامل دیگري نیز نظیر میزان شدت جنبش زمین، مخاطرات  وجه قرار میدر کلیه شهرها مورد ت
 که از دیدگاه مدیریت بحران زلزله حائز... شناختی، دسترسی به فضاهاي باز، وجود تاسیسات خطرناك و  زمین

نی و در بخشهاي زیر ضمن بررسی تجارب موجود جها. بایست مورد توجه قرار گیرد باشند، نیز می اهمیت می
خیز و معرفی پارامترهاي حائز اهمیت؛ مهمترین راهبردها و  داخلی براي شناسایی بافتهاي فرسوده در مناطق لرزه

  .شوند هاي الزم براي بازسازي و بهسازي این بافتها شرح داده می برنامه
 

مرور تجارب موفق جهانی در زمینه بهسازي و بازسازي بافتهاي آسیب پذیر شهري - 1- 5-2  
  تجربه ژاپن - 1- 1- 2- 5

گردد، لیکن  اي یکی از کشورهاي پیشرفته جهان محسوب می هرچند کشور ژاپن از نظر توسعه شهري و منطقه
گردند که در برابر  پذیر فراوانی مشاهده می بافتهاي قدیمی و آسیب) بخصوص توکیو(در برخی شهرهاي این کشور 

به همین دلیل دولتهاي محلی براي بهسازي این بافتها،  .(Kumagai and Nojima, 1999)پذیرند زلزله آسیب
  ).3- 5 شکل(شوند  هاي مختلفی را به مورد اجرا گذاشته اند که در این بخش مورد بررسی قرار داده می برنامه

  
  

  
  
  
  
  
  
 

  
  

  نپارامترهاي مهم از دیدگاه خطر زلزله براي شناسایی بافتهاي فرسوده شهري براساس تجربه ژاپ): 3- 5(شکل 
  

  .شود در این بخش توضیحات مختصري در رابطه با این پارامترها ارائه می

  خسارات ساختمانی
  

 شدت زمین لرزه - 
  مخاطرات زمین شناختی - 
 ها ساختمان پذیري آسیب - 

  تخلیه امن
 وجود فضاهاي تخلیه امن - 

 نسبت مساحت انسداد معابر - 
 تراکم پناهجویان در محل تخلیه - 
 درصد افراد ضعیف در برابر زلزله - 

  خطرات ثانویه
  

 تاسیسات خطرزا - 
 شبکه گاز - 

 حیاتی صدمات شریانهاي - 
 توزیع امکانات واکنش اضطراري - 

پارامترهاي مهم در شناسایی 
بافتهاي فرسوده در مناطق لرزه 
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خسارات ناشی از زلزله در بافتهاي شهري تابعی از پارامترهاي مختلف نظیر : خسارات ساختمانی: الف
  :باشد پذیري ساختمانها به شرح زیر می شدت زمین لرزه، مخاطرات زمین شناختی و آسیب

ت زلزله در نقاط مختلف شهر تابعی از فاصله تا گسل مسبب و شرایط ساختگاه میزان شد: شدت زلزله - 
اي مختلف را  توان مناطق داراي شدتهاي لرزه اي می بندي لرزه با در دست داشتن نقشه ریزپهنه. باشد می

رار خیزي ق اي با شدت کم لرزه پذیر است در منطقه اي آسیب چنانچه بلوکی که از نظر سازه. شناسایی نمود
تواند بافت فرسوده محسوب نشود حال آنکه همان بلوك اگر در منطقه با شدت زلزله باال واقع  گیرد، می

بندي بهسازي بافتهاي فرسوده کمک  تواند به اولویت انجام این بررسیها می. شود شود، فرسوده محسوب می
 .راهم نمایدشایانی نماید و امکان استفاده بهینه از منابع محدود مالی موجود را ف

  لغزش، نظیر زمین(شناختی  معموال مناطقی که در معرض مخاطرات زمین: شناختی مخاطرات زمین - 
بدین . پذیري باالتري نسبت به سایر مناطق شهري برخوردارند قرار دارند از آسیب...) روانگرایی، فرونشست و 

د یا عدم وجود این مخاطرات نیز توجه بندي مناطق داراي بافت فرسوده الزم است به وجو ترتیب در اولویت
 .در شرایط یکسان اولویت بهسازي با مناطقی است که با این مخاطرات مواجه باشند. نمود

نظیر سن، نوع مصالح، طراحی، (اي  اي از المانهاي سازه این پارامتر شامل مجموعه: آسیب پذیري ساختمانها - 
 .مان استپذیري ساخت باشد که نشان دهنده آسیب می...) و 

اي از پارامترهایی است که قبل و بعد از وقوع زلزله از بعد حفظ جان  تخلیه امن شامل مجموعه: تخلیه امن: ب
  .گیرند این پارامترها در قسمتهاي زیر مورد بررسی قرار می. باشند ساکنین محلی حائز اهمیت می

اي قابل شناسایی و تفکیک  طقهفضاهاي تخلیه امن در دو بعد محلی و من: وجود فضاهاي تخلیه امن - 
عدم وجود . ریزیهاي کاربري زمین اقدام نمود باشند و الزم است نسبت به مکانیابی و تجهیز آنها در برنامه می

گردد و به همین دلیل  پذیري ساختار شهري در آن مناطق می این فضاها در بعضی مناطق منجر به آسیب
 .خیز بایستی بعنوان یک پارامتر مهم در نظر گرفته شوند لرزه پذیر در نواحی در شناسایی بافتهاي آسیب

معابر باریک در هنگام وقوع زلزله و در اثر ریزش آوار ناشی از تخریب : نسبت مساحت انسداد معابر - 
براي محاسبه درصد انسداد . گردند و لذا دسترسی به آنها با دشواري روبرو خواهد شد ساختمانها مسدود می

پذیري ساختمانهاي مجاور، ارتفاع آنها و موانع موجود  بر عرض معابر الزم است وضعیت آسیبراهها عالوه 
 . پذیري ساختاري آن ناحیه بیشتر خواهد بود هرچه نسبت انسداد معابر بیشتر باشد، آسیب. نیز برآورد گردد

تعداد فضاهاي تخلیه پذیري و  تراکم پناهجو ارتباط مستقیمی با جمعیت منطقه، سطح آسیب: تراکم پناهجو - 
براي برآورد زمان تخلیه امن در مناطق پرجمعیت شهري نیز الزم است تراکم جمعیت در . امن دارد

. شود این زمان برحسب تعداد پناهجو و سرعت میانگین تخلیه محاسبه می. مسیرهاي تخلیه محاسبه شود
ز باالتر است و لذا این مناطق در اولویت پذیري نی باشد، معموال آسیب در مناطقی که تراکم پناهجو باال می

 .گیرند بازسازي و بهسازي قرار می
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و اطفال ) سال 70باالي (معموال معلولین جسمی یا ذهنی، افراد مسن : درصد افراد ضعیف در برابر زلزله - 
برابر زلزله  باشند که بعنوان افراد ضعیف در پذیرتر از بقیه اقشار جامعه می در برابر زلزله آسیب) سال 5زیر (

پذیري  تواند بعنوان شاخصی براي تعیین آسیب درصد این افراد در سطح مناطق می. شوند شناخته می
 . منطقه شناخته شود زیرا امکانات و تسهیالت خاصی براي انتقال آنها مورد نیاز است

انویه در افزایش زا معموال بعنوان یک عامل ث وجود تاسیسات و صنایع خطرناك و آتش :خطرات ثانویه: ج
شود و لذا وجود آنها در بافتهاي شهري عاملی براي  پذیري بافتهاي شهري در هنگام وقوع زلزله شناخته می آسیب
تواند بعنوان شاخصی در شناسایی بافتهاي فرسوده مورد توجه  گردد و می پذیر نمودن بخشهاي اطراف می آسیب

  : گردد عبارتند از صدمات ثانویه می برخی از مواردي که منجر به ایجاد. قرار گیرد
... پاالیشگاهها، مراکز ذخیره سوخت و مواد شیمیایی خطرناك، پمپ بنزین یا گاز، و : تاسیسات خطرناك - 

دیدگی آنها و در نتیجه انفجار یا نشت گازهاي  بعنوان تاسیساتی هستند که در زمان زلزله امکان آسیب
پذیري آنها و  یسات در بافتهاي شهري شاخصی براي افزایش آسیبوجود این تاس. سمی از آنها وجود دارد

  . ایجاد اولویت در بهسازي آنها خواهد بود
آسیب شبکه و خطوط لوله گاز در اثر زلزله تاثیر زیادي در افزایش صدمات و تلفات ناشی از زلزله : شبکه گاز - 

بندي  پذیري این بافتها و درجه آسیب بندي دارد و لذا وضعیت آنها در بافتهاي شهري نقش مهمی در تقسیم
 . اي دارد فرسودگی بافت از دیدگاه خطرپذیري لرزه

اي در  پذیري شبکه آب، برق و ارتباطات نیز نقش تعیین کننده میزان آسیب: صدمات شریانهاي حیاتی - 
نظیر (یه صدمات این سیستمها نه تنها باعث ایجاد مخاطرات ثانو. پذیري بافتهاي شهري دارد بررسی آسیب

تواند باعث ایجاد مشکالت  گردد، بلکه می می...) سوزي ناشی از اتصال خطوط نیرو، و گرفتگی، آتش آب
 . مختلفی در عملیات واکنش اضطراري نیز بشود

عدم دسترسی به ایستگاههاي آتش نشانی، بیمارستانها و مراکز مدیریت : توزیع امکانات واکنش اضطراري - 
گردد و به همین منظور وجود این ساختارها نقش  ات و تلفات ثانویه زلزله میبحران باعث افزایش صدم

تواند بعنوان معیاري جهت تعیین  پذیري ساختار شهري دارد و می اي در کاهش آسیب تعیین کننده
 . فرسودگی بافتهاي شهري مورد توجه قرار گیرد

اصل جمع اندیسهاي تخریب پذیري تجمعی برحسب سه عامل اصلی ذکر شده فوق و بصورت ح آسیب
شود و در نهایت  محاسبه می) 1با ضریب (و سوانح ثانویه ) 2با ضریب (؛ تخلیه امن ) 2با ضریب (ساختمانها 

  :اولویتهاي بازسازي یا بهسازي به شرح زیر تعیین می گردند
  )Priority Improvement Area( نواحی داراي اولویت بهسازي - 
 (Improvement Area)نواحی بهسازي   - 
 (Build up Area)سازي  نواحی مقاوم - 

بر این اساس نواحی داراي اولویت بهسازي نیاز به بازسازي فوري داشته و باید در اولویت بهسازي قرار داده 
در بخش ) از ساختمانها%  60تخریب یا صدمات کلی در بیش از (  پذیر در این نواحی تعداد زیادي زون آسیب. شوند



ارائه راهکارهاي اجرایی براي اصالح و بهبود نظام مدیریت بحران کشور     
 

   شناسی و مهندسی زلزله المللی زلزله پژوهشگاه بین  
 

535

، وجود ...)عدم وجود فضاي تخلیه امن یا راه مناسب تخلیه امن و(در بخش تخلیه امن  یا   مانها،پذیري ساخت آسیب
شود که  ، معموال پیشنهاد می)هاي باریک نظیر کوچه(با توجه به وجود مشکالت بافتی در این نواحی . دارد

ر داده شود تا ساختار شهري سازي در این مناطق در اولویت قرار گیرد و بافت شهري بطور کامل تغیی دوباره
  . جدیدي منطبق با وضعیت خطر در این نواحی شکل گیرد

رود صدمات زیادي به  در نواحی بهسازي قسمتهایی با خطرپذیري باال در برابر زلزله وجود دارند و انتظار می
ر ساختمانی وجود دارد پذیر از نظ در این نواحی تعداد زیادي زون آسیب. واسطه زلزله در این قسمتها ایجاد گردد

باشد و یا اینکه اندیس تخلیه امن نامطلوب بوده ولی اندیس  در حالیکه اندیس تخلیه اضطراري آنها مطلوب می
سازي بافت شهري وجود ندارد بلکه  در این نواحی معموال لزومی به دوباره. پذیري ساختمانها مطلوب است آسیب

تواند مورد  می... ران نظیر فضاهاي تخلیه امن، راههاي اضطراري و توسعه تجهیزات و تاسیسات پیشگیري از بح
پذیري ساختمانها و  سازي نیز در مقایسه با نواحی قبلی، دو پارامتر اصلی آسیب در نواحی مقاوم. توجه قرار گیرد

در . دارندفضاهاي تخلیه امن از درجه خطر کمتري برخوردارند و هر دو اندیس مربوطه در درجه نسبتا خوب قرار 
  .  باشد سازي موردي و ساخت و سازهاي انفرادي بصورت مقاوم در برابر زلزله می این مناطق تنها نیاز به مقاوم

 
  تجربه ترکیه در بهسازي بافتهاي فرسوده محله زیتون بورنو شهر استانبول - 2- 1- 2- 5

باشد که این شهر را در برابر  یپذیر و فرسوده بسیاري م شهر استانبول همانند تهران داراي بافتهاي آسیب
بدین دلیل شهرداري استانبول طرحی را براي احیاي بافتهاي . پذیر نموده است اي احتمالی بسیار آسیب زلزله

دراین طرح اولویت بندي بافتهاي آسیب پذیر شهر براساس  .(Metin, 2007) فرسوده این شهر به اجرا گذاشته است
  :پارامترهاي زیر تعیین شده است

 پذیري ساختمانها؛ آسیب - 
 دسترسی و عرض معابر؛ - 
 خطر برخورد ساختمانهاي مجاور در هنگام زلزله؛ - 
  .ناهمگونی بافتهاي شهري - 

پذیر  در برنامه اصالحی ارائه شده در این کالنشهر راهکارهاي زیر براي رفع مشکل بافتهاي آسیبهمچنین 
  :ارائه شده است

از مجموع ساختمان مسکونی  2295منظور تعداد  بدین: پذیر تخریب و بازسازي واحدهاي آسیب •
) ساختمان تجاري 13500از مجموع (ساختمان تجاري  6500ساختمان مسکونی و حدود  16000

 ؛)4- 5 شکل( بایست تخریب گردند  می
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 واحدهایی که در طرح نوسازي و بهسازي بافت آسیب پذیرمحله زیتون بورنو می بایست تخریب گردند): 4- 5(شکل 

 
در برخی از قسمتهاي محله زیتون بورنو به دلیل مسائل ساختاري : تغییر کاربري و اصالح بافت •

شهري نظیر تراکم بیش از حد یا مسائل مرتبط با توسعه پایدار، تغییر کاربري یا الگوي ساخت مورد 
 ؛)5- 5شکل ( توجه قرار داده شده است 

  
 متهاي محله زیتون بورنو استانبولتغییر کاربري یا الگو در برخی قس): 5- 5(شکل 

 
در طرح بازسازي و نوسازي این منطقه : جلوگیري از ساخت ساختمانهاي نامتقارن و غیراستاندارد •

پذیري در برابر  مقرر شده است که از ساخت ساختمانهاي غیراستاندارد جلوگیري شود تا میزان آسیب
 ؛)6- 5شکل (زلزله کاهش یابد 
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 از ساخت واحدهاي آسیب پذیر در محله زیتون بورنواستانبولجلوگیري ): 6- 5(شکل 

 
ها و جلوگیري از انسداد راهها در زمان وقوع زلزله در طرح  به منظور بهبود دسترسی: تعریض معابر •

عرض موجود با تملیک اراضی یا  بازسازي و نوسازي این محله مقرر شده است که راههاي کم
 ).7- 5 شکل(نشینی آنها تعریض گردند  عقب

  

1,9 m

3,1 m

2,1m

1,5 m1,9 m1,9 m

3,1 m3,1 m

2,1m2,1m

1,5 m1,5 m
  

 تعریض معابر به منظور جلوگیري از انسداد راهها در طرح بازسازي محله زیتون بورنواستانبول): 7- 5(شکل 

  
  پذیر جهت تضمین توسعه پایدار تجربه اي از اتحادیه اروپا در خصوص بهسازي بافتهاي آسیب - 3- 1- 2- 5

یزي کاربري زمین و نیز اصالح ساختار ر یکی از معضالت بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده نحوه برنامه
وجود ساختمانهاي قدیمی و معابر تنگ و باریک همواره بعنوان مانعی . باشد شهري با استفاده از امکانات موجود می

مشکالتی که در این راستا وجود دارد از نحوه . گردد براي اصالح بافتهاي فرسوده در مناطق شهري محسوب می
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ا متقاعد نمودن ساکنین به مشارکت در اصالح بافت فرسوده تا تامین مصالح و بازیافت را تملیک بناهاي قدیمی ی
اي  دانمارك در پروژه (DEMEX)در این رابطه مطالعاتی توسط شرکت مهندسین مشاور دمکس . دهد پوشش می

سازي بافتهاي فرسوده باشد، به منظور ارائه راهکارهاي به می (IRMA)که مصوب اتحادیه اروپا در قالب طرح ایرما 
 (Sanchez and Lauritzen, 2004) .به انجام رسیده است

باشد که کلیه  هدف اولیه این طرح ارائه یک مدل شهري قابل اجرا براي توسعه و اصالح بافتهاي فرسوده می
زیافت مصالح یکی از ارکان مهم این طرح توجه به با. عناصر مدیریتی تا اجرایی و عملیاتی در آن دیده شده باشد

تواند بعنوان یک الگو جهت استفاده و بازیافت آوار ناشی از تخریب ساختمانها در اثر زلزله نیز  باشد که می شهري می
پذیر به یک  در این مدل هدف اولیه تبدیل یک بافت شهري قدیمی، آلوده کننده و آسیب. مورد استفاده قرار گیرد

مدل مفهومی این طرح . باشد پایدار از جنبه مخاطرات طبیعی و سوانح میبافت شهري نو، سازگار بامحیط زیست و 
در این طرح همچنین دو چالش اصلی در بهسازي و اصالح ساختارهاي . نشان داده شده است) 8- 5(در شکل 

  :شکل زیر معرفی شده است قدیمی و فرسوده به 
عه پایدار جایگاهی ندارند و نحوه چگونگی تخریب ساختمانها و زیرساختهاي قدیمی که در طرحهاي توس - 1

 .مدیریت بازیافت مصالح با امکان حداکثر استفاده مجدد از آنها
 .نحوه نوسازي ساختمانها و زیرساختهاي موجود و استفاده از این ساختمانها براي اهداف جدید - 2

  

  
  

  پذیر  مدل مفهومی اصالح ساختار آسیب): 8- 5(شکل 
 

برخی . راتژي نوسازي بافتهاي فرسوده بایستی مورد توجه قرار گیرندفاکتورهاي زیادي جهت تعیین است
بندي مواد خطرناك در مناطق داراي  مسائلی که الزم است در این راستا بررسی شوند عبارتند از شناسایی و طبقه

یش طول عمر بافت فرسوده، امکان انتشار مواد سمی در اثر زلزله و یا انجام عملیات تخریب و بازسازي، میزان افزا
ساختمانهاي هدف، تبدیل ساختارهاي صنعتی و آلوده کننده محیط زیست به کاربریهاي دیگر، توجه به قابلیت 

هاي ساختمانی، توجه به فضاهاي باز شهري و عناصر الزم در بهسازي  بازیافت مصالح مختلف و نحوه کاهش نخاله
  :دهد ي در این طرح را نشان میاجزاي مدل پیشنهاد) 9- 5(شکل ... . بافتهاي فرسوده و 
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  پذیر  نمودار اجزاي مدل مفهومی اصالح ساختار آسیب): 9-5(شکل 

 
  :باشد اجزاي این نمودار به شرح زیر می

منظور از شهر قدیمی شهري است که اصالح ساختار آن براساس ارزیابی ساختمانها و زیرساختهاي شهري   - 1
و  (Obsolete)توان به دو دسته منسوخ  ساختمانها و اجزاي شهر را می. باشد مع مورد توجه میطبق طرح جا
  بندي نمود؛ تقسیم (Reusable)قابل بازیافت 

بدین . هاي انجام شده بایستی تخریب گردند ساختارهاي منسوخ ساختارهایی هستند که براساس ارزیابی  - 2
 صالح و دفع نخاله براي آنها تدوین شود؛ترتیب الزم است طرح جامعی براي بازیافت م

... کننده نظیر آزبست، مواد خطرناك، و  مواد آلوده (Decontamination)زدایی  در بخش پاالیش و آلودگی  - 3
 باشد؛ بخشی از این عملیات قبل و بخشی در حین تخریب قابل اجرا می. بایستی جداسازي گردند

تخریب انتخابی و جداسازي مصالح در داخل سایت مطرح در این طرح بعنوان  (Demolition)تخریب   - 4
کننده تفکیک  کننده به دو گروه مصالح تمیز و مصالح آلوده در همین چارچوب ساختارهاي آلوده. گردد می
 گردد تا میزان حجم مصالح مضر به حداقل برسد؛ می

لح از محل ساختگاه برداشته شود و خاك آلوده به مصا پاکسازي ساختگاه بعد از عملیات تخریب انجام می  - 5
نوع عملیات پاکسازي بستگی به طرح جامع . شود شده و با خاك طبیعی و یا مصالح بازیافتی جایگزین می

 شهر دارد؛
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بصورت (ساختارهاي جدید بر روي ساختگاههاي پاکسازي شده با استفاده حداکثر از مصالح بازیافتی   - 6
توانند  مصالح بازیافتی همچنین می. شوند بنا می) ازي یا پرکنندهمصالح مورد استفاده در بتن یا مصالح زیرس

 هاي موقت مورد استفاده قرار گیرند؛ براي ساخت راهها یا سازه
 ساختارهاي جدید عبارتند از ساختمانها، راهها، فضاهاي باز و باغهاي جدید؛  - 7
که طبق ارزیابی انجام شده قابلیت ساختارهاي قابل بازیافت شامل ساختمانها، راهها و زیرساختهایی هستند   - 8

 استفاده در طرح جدید شهري را دارا باشند؛
هاي خطرناك و آلوده کننده در این ساختارها بایستی  مصالح و مواد آلوده کننده نظیر آزبست یا زباله  - 9

 بخشی از این کار در حین بازسازي موضعی قابل انجام است؛. پاکسازي گردد
بخش . باشد سته به میزان نیاز به تغییرات در ساختمانها و زیرساختها میمیزان بازسازي موضعی واب - 10

 باشد؛ مهمی از عملیات بازسازي تخریب موضعی بخشهایی از ساختارها می
. شود پاکسازي ساختگاه شامل اطراف و داخل ساختار شهري، بعد از تخریب موضعی ساختارها انجام می - 11

 شود؛ مصالح طبیعی یا بازیافتی جایگزین می خاکهاي آلوده از محل برداشته شده و با
مصالح بازیافتی به میزان . شود بازسازي ساختارها براساس نیازهاي عمومی و طراحی شهري انجام می - 12

 گیرند؛ حداکثر در این چارچوب مورد استفاده قرار می
سیسات باشند و ساختارهاي بازیافتی بایستی منطبق با نیازمندیهاي عمومی براي ساختمانها و دیگر تا - 13

 طول عمر آنها تقریبا معادل با ساختارهاي جدید باشد؛
 مصالح غیر آالینده خرد و تفکیک شده تا بعنوان مصالح بازیافتی مورد استفاده قرار گیرند؛ - 14
. گردند آوري شده و به کارگاه بازیافت منتقل میقطعات و مصالح حاصل از تخریب و بازسازي جمع - 15

 شوند؛ منفرد انبار میمصالح تمیز نیز بصورت 
الزم است بصورت  ... مصالح آلوده شده به مواد آالینده نظیر نفت، مواد شیمیایی، فلزات سنگین و - 16

 اختصاصی مورد بازیافت قرار گیرند؛
به منظور خرد نمودن مصالح، از دستگاههاي خرد کن سیار یا ثابت درون یا برون شهري و الکهاي  - 17

 توان استفاده نمود؛ مرتبط می
 توان بعنوان آگرگات، مصالح زیرسازي، یا مصالح پرکننده استفاده نمود؛ از مصالح بازیافتی می - 18
 ضایعات و مصالح خطرناك بایستی به طریقه مناسبی دفن شده و بهسازي شوند؛ - 19
 اند و یا قابلیت بازیافت ندارند بایستی براساس قوانین موجود دفن گردند؛ مصالحی که بازیافت نشده - 20
لوده بایستی مطابق با قوانین ملی یا محلی برداشته شده و پس از انجام بهسازي مورد استفاده خاکهاي آ - 21

 مجدد قرار گیرند؛
 مصالح طبیعی بایستی از بیرون محدوده شهري به محل ساختگاه آورده شوند؛ - 22
 اي از ساختارها و زیرساختهاي جدید و بازیافتی خواهد بود؛   شهر جدید شامل مجموعه - 23
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باشد که به  قتصادي انجام این طرح براي بهسازي بافتهاي فرسوده داراي ارزش افزوده مناسبی میاز نظر ا
  :شکل زیر قابل محاسبه است

  
  پذیر  مدل اقتصادي طرح اصالح ساختار آسیب: ) 10-5(شکل 

  
  :گردد براساس این تحلیل میزان هزینه کل بازسازي بافت فرسوده به شکل زیر محاسبه می

Total Cost= Cost(A-X)+Cost(B-X)+Cost(X)  
طبق این تحلیل براي استفاده بهینه از منابع موجود، میزان تولید مصالح باطله و مصرف مصالح جدید بایستی 

مساله مهم در این . به حداقل برسد که اینکار تنها با بازیافت مصالح به میزان حداکثر ممکن قابل انجام خواهد بود
هاي زیادي را  باشد که براي دفن و بهسازي آن بایستی هزینه کننده می ازیافت و آلودهالگو ضایعات غیرقابل ب

المقدور مصالح پاك از مصالح آلوده کننده کامال  ها نیز الزم است حتی براي کاهش این هزینه. متحمل شد
  .جداسازي شوند تا حجم و در نتیجه هزینه دفن مواد آالینده به حداقل برسد

 
  پذیري محیط شهريسی تجارب جهانی درخصوص اثرات ریسکهاي صنعتی و تاسیسات خطرناك بر آسیببرر -4- 1- 2- 5

) یـا کارخانجـات  (اي خطرناك در تأسیسات  شود که منجر به وقوع حادثه ریسک صنعتی به ریسکی اطالق می
اخـل خـود ایـن    توانـد باعـث خسـارات جـانی و مـالی در د      نتایج این حوادث نه تنها می. شود صنعتی خطرناك می

شود بلکه ممکن است بواسطه پراکندگی مواد خطرزا یا گازها و بخارات سمی آن توسـط  ) یا کارخانجات(تأسیسات 
هند ) Bhôpal(نظیرحادثه بوپال (اي در سطح شهرها نیز ایجاد شود  باد یا عوامل دیگر به محیط خارج از آنها، فاجعه

ریزي بازسازي و بهسازي و نیز کـاربري   به همین منظور در برنامه). 11- 5(؛ شکل )در ایتالیا) SEVESO(یا سه وسو 
  .خیز مکانیابی تاسیسات خطرناك از اهمیت فراوانی برخوردار است زمین در نواحی لرزه

تـوان بـه تأسیسـاتی کـه      باشد کـه از آن جملـه مـی    فعالیتهاي تأسیسات خطرناك بسیار متنوع وگوناگون می
نظیر صنایع شـیمیایی و پتروشـیمی، اسـتخراج نفـت وگـاز، سـوختها و       (ر ارتباط هستند مستقیماً با مواد خطرزا د

هایی نظیـر متـالوژي، تولیـد السـتیک، تصـفیه آب و غیـره        تا تأسیسات و کارخانجاتی که در زمینه) هاي اتمی زباله
رزایی مثـل آمونیـاك،   کنند و حتی به آزمایشگاهها و مراکز علمی و تحقیقاتی که با مواد بخصوص و خط فعالیت می

معمـوالً در هـر کشـوري ایـن نـوع تأسیسـات را بـا اسـتفاده از خصوصـیات و          . کنند، اشاره کرد کلر و غیره کار می
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هاي خاص آنان نظیر نوع فعالیت، نوع و مقدار مواد خطرناك موجود یا انبار شده در آنان، خصوصـیت مکـان    ویژگی
 . کنند بندي می شناسایی و رده... و ) ها و غیره مناطق مسکونی، رودخانهمثل فواصل این تأسیسات از (استقرار آنها 

  

  
  
  
  
  
  

  )ب(                                  )الف(               
حادثه بوپال ): الف(اند؛  تصاویري از برخی حوادث صنعتی که تاثیرات مخربی بر محیطهاي شهري مجاور داشته): 11- 5(شکل 

از کارخانه یونیون کارباید که منجر  (Methyl-isocyanate)ناشی از نشت مواد شیمیایی خطرناك  1984هند در سال 
 1976وسو در ایتالیا در سال  حادثه سه): ب(نفر گردید؛  500000نفر و مسمومیت حدود  3000به کشته شدن حدود 

که بطور  (Dioxine)زیادي دیوکسین  کننده سموم دفع آفات و نشت مقدار ناشی از انفجار یک راکتور شیمیایی تولید
  نفر تاثیر گذار بوده است 37000مستقیم در زندگی 

 
مـثالً در  (ها، یا انفجارهاي ناگهانی و غیرمترقبـه   سوزي بزرگترین خطرات مربوط به این نوع تأسیسات به آتش

ش شدن مـواد سـمی یـا    و یا پخ) اثر تولید یک واکنش شیمیایی حاصل از ترکیب دو ماده مختلف با خواص متضاد
دهند که اغلب حوادث صـنعتی درجهـان    آمارها نشان می. شود بخار آنها در هوا، آب و یا در سطح زمین، مربوط می

از جمله حوادث صنعتی مـرتبط بـا   . شوند یا سوانح طبیعی مثل زلزله ایجاد می دراثر اشتباهات و لغزشهاي انسانی و
. ازمیت ترکیه و چـی چـی تـایوان اشـاره نمـود      1999یسات صنعتی در زلزله توان به صدمات وارده به تاس زلزله می

درصـد تولیـد ناخـالص     7درصد از تولیدات صنعتی ترکیه به ارزش  40زلزله ازمیت در منطقه اي رخ داد که حدود 
از  کیلـومتر  20کارخانه صنعتی مهـم در شـعاعی بـه انـدازه      73حدود . ملی این کشور در آن منطقه واقع شده بود

از میـان  . کانون زلزله قرار داشتند که از این میان دو کارخانه دقیقا بـر روي گسـل مسـبب زلزلـه بنـا شـده بودنـد       
کارخانـه   4و ) Tuprasپاالیشگاه توپراس (توان به بزرگترین پاالیشگاه نفت ترکیه  تاسیسات واقع در این محدوده می

ع زلزله سقف یکی از مخـازن ذخیـره نفـت در پاالیشـگاه تـوپراس      در اثر وقو. بزرگ تولید مواد شیمیایی اشاره نمود
سوزي در این مخزن رخ داد که منجر به تخریب کامل بـرج خنـک کننـده    جابجا گردید و در اثر جرقه حاصله آتش

دیـده باعـث ایجـاد آتـش سـوزي دیگـري در        همچنین نفت جاري شده از خط لوله نفت آسـیب . مجاور آن گردید
. (Bendimerad et al, 1999) که منجر به تخریب واحد پروسس نفـت خـام ایـن پاالیشـگاه گردیـد      پاالیشگاه گردید

  ها مانع از گسترش ابعاد این سانحه به مناطق شهري مجاور گردید سوزي موقع آتشه خوشبختانه کنترل ب
  ).12- 5شکل (
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  )ب(                                                                      )الف(     

مخزن ذخیره ): الف(ازمیت ترکیه  1999در زلزله  (Tupras)صدمات وارده به بخشهایی از پاالیشگاه توپراس : )12- 5(شکل 
   خطوط لوله و تاسیسات آسیب دیده پاالیشگاه ): ب(تولیدات پاالیشگاه، 

  

سیسات صنعتی روي مناطق شهري در درجـه اول بسـتگی بـه فاصـله ایـن      میزان مخاطرات ناشی از آسیب تا
به همین دلیل، تهیه مقررات کاربري زمین در محدوده این . تأسیسات با مناطق مسکونی یا طبیعی مجاور آنان دارد

المللـی   در قسمتهاي ذیل برخی تجارب بـین . تاسیسات از اهمیت زیادي در طرحهاي توسعه شهري برخوردار است
  .شوند ریزي کاربري زمین در مناطق داراي تاسیسات صنعتی و خطرناك شرح داده می رخصوص در برنامهد
وسـو کـه در سـال     حادثـه سـه  : (Seveso II) 2نامه سه وسو  ریزي کاربري زمین در آیین مقررات برنامه - الف

ترین حوادث صنعتی رخ داده در قـاره   شده در ایتالیا رخ داد و تا به امروز بعنوان یکی از مشهورترین و شناخته 1976
در زمینه ایمنی  SEVESO IIو  SEVESO Iآید، که منجر به تصویب دو قانون مهم و مشهور بنامهاي  اروپا بشمار می

که ویرایش جدیدي از آیین نامه سـه   2آیین نامه سه وسو . تاسیسات صنعتی در برابر سوانح و حوادث گردیده است
 ,SEVESO)اجراي آن الزامی شـد   1999در اتحادیه اروپا تصویب گردید و از سال  1996ل باشد، در سا می 1وسو 

نظیر حادثـه بوپـال هنـد در    (ایجاد شد  1نامه سه وسو  در واقع بدنبال وقوع سوانحی که بعد از تصویب آیین .(1996
تلف شـدن نـیم میلیـون     که منجر به آلودگی آب و 1986و یا حادثه کارخانه ساندوز سوییس در سال  1984سال 

، لزوم تجدید نظر در آیین نامه قبلی بیش از پیش آشکار گردید که در نهایت منجر به تهیه آیین نامـه  )ماهی گردید
آن مـنعکس شـده اسـت، بحـث      12کـه در مـاده    2یکی از مهمترین بخشهاي آیین نامه سه وسـو  . شد 2سه وسو

این بخش به منظور در نظر گرفتن مسائلی نظیر . باشد طرناك میریزي کاربري زمین در مجاورت تاسیسات خ برنامه
آنچه در فاجعه بوپال هند رخ داد، مورد توجه قرار داده شده است و هدف آن کاهش اثرات سوانح و حوادث صـنعتی  

با اجراي مفاد این بند امکان پیشگیري از تـاثیرات سـوء   . باشد در تاسیسات خطرناك روي محیط زیست اطراف می
  . گردد وانح مرتبط با تاسیسات خطرناك در محیطهاي شهري فراهم میس

براساس این بند مسئولین شهري موظفند که در مکانیابی تاسیسات خطرناك جدید اثرات آنها را روي محـیط  
در رابطـه بـا تاسیسـات خطرنـاك موجـود نیـز مسـئولین        . زیست و مناطق مسکونی مجاور مورد بررسی قرار دهند

به اصالح ساختار تاسیسات در جهت افزایش ضریب ایمنی آنها و نیـز ممانعـت از انبارسـازي مقـادیر      شهري موظف
همچنین الزم است مکانهاي تردد ماشین آالت حامل . باشند قابل توجهی از مواد خطرناك در تاسیسات صنعتی می
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. آنجا زیاد است، فاصله داشـته باشـند   مواد خطرناك به میزان کافی از مناطق مسکونی و یا مراکزي که تردد افراد به
مهمترین توصیه این بند در نظر گرفتن فاصله کافی بین مراکز و تاسیسات خطرنـاك بـا منـاطق مسـکونی مجـاور      

این فاصله بعدها بصـورت زونهـایی بـراي کاربریهـاي     . باشد که الزم است برحسب نوع و میزان خطر تعیین شود می
  .  مختلف مورد توجه قرار داده شد

 (COMAH)پـروژه کنتـرل خطـرات سـوانح بـزرگ      : (COMAH) پروژه کنترل خطـرات سـوانح بـزرگ    - ب
اي از مقررات و قوانینی است که الزم است به منظور تامین ایمنی حاصل از انبارسـازي مـواد خطرنـاك در     مجموعه

سـیبهایی بـه بخشـهایی از    تاسیسات صنعتی رعایت گردد تا چنانچه در اثر وقوع سوانح طبیعی یا حـوادث بشـري آ  
ایـن پـروژه   . تاسیسات وارد شد، خطر نشت مواد خطرناك و مسائل مرتبط با آن به محیط اطراف به حـداقل برسـد  

تواند بعنوان یک الگو در ایجاد زونهاي شهري در اطراف تاسیسات خطرناك به منظور کاهش صـدمات و تلفـات    می
موقعیـت زونهـاي مختلـف    ) 13- 5(شکل . له مورد استفاده قرار گیرددیدگی این تاسیسات در اثر زلزناشی از آسیب

  .(COMAH, 2002) دهد  اطراف تاسیسات خطرناك را نشان می

  
  

  
  
  
  
  
  

  
  در اطراف تاسیسات خطرناك COMAHنامه  زونهاي هم خطر تعریف شده طبق ضوابط و مقررات آیین): 13- 5(شکل 

  
نین و ضوابط خاصی براي مدیریت و نگهداري مواد خطرناك و هر زون در اطراف تاسیسات خطرناك داراي قوا

در شـکل فـوق زونهـاي خطرنـاك در محـدوده      . باشـد  نیز قوانین خاص زیست محیطی، ایمنی و آتش نشـانی مـی  
شـعاع ایـن   . انـد  بندي شـده  تاسیسات صنعتی به سه گروه زون خطر باال، زون خطر متوسط و زون خطر کم تقسیم

آنها بستگی به نوع تاسیسات، میزان و نوع مواد خطرناك موجود و میزان خطـر بسـتگی دارد   زونها و نیز مشخصات 
  .که بایستی در رابطه با کلیه تاسیسات خطرناك صنعتی بطور جداگانه مورد بررسی قرار گیرد

در این پروژه که در کشـور  : پروژه تعیین اندیسهاي کاربري زمین در اطراف تاسیسات خطرناك صنعتی - ج
ریزي کاربري زمین در اطراف تاسیسات شیمیایی خطرناك به منظور تعیین  نان به انجام رسیده است، نحوه برنامهیو

تاثیر حوادث طبیعی یا بشرساخته در این تاسیسات روي جمعیـت و محـیط زیسـت اطـراف، مطالعـه شـده اسـت        
Nivolianitou et al, 2004).( هـاي مختلفـی از مسـائل انسـانی،      ن جنبـه ریـزي کـاربري زمـی    با توجه به اینکه برنامه
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گیرد، لذا براي تعیین اثرات حوادث صنعتی در محـیط زیسـت    را در بر می... بهداشتی، زیست محیطی، اقتصادي و 
  . اي از پارامترهاي فوق مورد بررسی قرار گیرد اطراف بایستی مجموعه

تی خطرناك روي جوامع محلـی و  هدف اصلی این پروژه کاهش خطرات ناشی از سوانح در تاسیسات صنع
  :باشد محیط زیست اطراف آنها، در راستاي موضوعات زیر، می

  زیست اطراف و بهداشت منطقه؛ ثیر حوادث روي مناطق مسکونی، محیطأکاهش ت - 
 اجتماعی با تعیین کاربري زمین در اطراف تاسیسات خطرناك؛ –وري اقتصاديافزایش بهره - 

متـر یـا    200×200مـثال  (ات خطرناك بـه بلوکهـایی بـا ابعـاد مشـخص      در این طرح محدوده اطراف تاسیس
گردند و کاربري هر بلوك مطـابق بـا میـزان خطرپـذیري و مسـائل فـوق تعیـین         بندي می تقسیم) متر 500×500
بندي بلوکهاي اطراف تاسیسات خطرناك بـه شـکل زیـر انجـام      با انجام تحلیلهاي مرتبط در نهایت تقسیم. گردد می
  :شود می

مناطقی هستند که میزان خطرپذیري در آنها بسـیار بـاال ارزیـابی شـده اسـت و بایسـتی       : زمینهاي ممنوعه - 
فعالیتهاي بشري در آن زونها ممنوع یا بسیار محدود شـود و بـه پوشـش گیـاهی و حیـات وحـش طبیعـی        

 اختصاص یابند؛
باشد و اجازه کاربریهـاي   ن پذیر میها تنها انجام فعالیتهاي کشاورزي امکا در این محدوده: کاربري کشاورزي - 

 شود؛ مسکونی یا صنعتی داده نمی
ها با توجه به میزان خطرپذیري مجوز ایجاد کارگاههاي صنعتی یـا تجـاري    در این محدوده: کاربري صنعتی - 

 شود؛ داده می
موجـود  ها با رعایت ضوابط و مقررات هاي مسکونی در این محدودهامکان احداث ساختمان: کاربري مسکونی - 

 میسر است؛
با انجام تقسیم بندي فوق امکان توسعه بهینه و پایدار در بلوکهاي واقع در محدوده تاسیسات خطرناك میسـر  

  .خواهد بود
  

پذیر شهريمرور تجارب موفق داخلی در زمینه بهسازي و بازسازي بافتهاي آسیب - 2- 5-2  
موثرترین روشها جهت کاهش صدمات و  لرزه یکی ازبهسازي ساختارهاي شهري جهت کاهش اثرات زمین

برخی از مطالعاتی که در این راستا در کشور انجام شده است در این بخش . شود تلفات ناشی از زلزله محسوب می
  .گرددارائه می

  معیارهاي ارائه شده توسط شوراي عالی معماري و شهرسازي - 1- 2- 2- 5
و شهرسازي وابسته به وزارت مسکن و شهرسازي توسط شوراي عالی معماري  1383این معیارها در سال 

  : باشدمبناي شناخت بلوکهاي با بافت فرسوده در این مطالعات به قرار زیر می. ارائه شده است
  درصد امالك آن مساحتی کمتر از یکصد متر مربع داشته باشند؛ 50بلوکی که حداقل : 1شرط 
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  وده است؛درصد ساختمانهاي آن فرس 50بلوکی که حداقل : 2شرط 
 .متر باشد 6درصد معابر آن کمتر از  50بلوکی که حداقل : 3شرط 

در حال حاضر در اغلب شهرهاي کشور استفاده از این روش براي شناسایی و بهسازي بافتهاي فرسوده رواج 
عیارها این م. براساس این روش بلوکهایی که هر سه شرط فوق را دارا باشند در اولویت بهسازي قرار دارند. دارد

شوند، لیکن در برگیرنده معیارهاي  هرچند برخی از پارامترهاي مهم در شناسایی بافتهاي فرسوده را شامل می
  .خیز نیز مورد استفاده قرار گیرندابه میتوانند براي مناطق غیرلرزهمرتبط با زلزله نیستند و بصورت مش

  
  و مرکز پیشگیري و مدیریت بحران شهر تهران) کاجای(المللی ژاپن هاي بینمطالعات آژانس همکاري- 2- 2- 2- 5

در بین  "طرح جامع مدیریت بحران شهري ناشی از رویداد زلزله در تهران بزرگ "این مطالعات در چارچوب
توسط گروه مطالعاتی جایکا و مرکز پیشگیري و مدیریت بحران شهر تهران انجام پذیرفته  1383تا  1381سالهاي 

اي شهر تهران که توسط جایکا این مطالعات با مبنا قرار دادن مطالعات ریزپهنه بندي لرزه در . (JICA, 2004)است
پذیري ساختار شهر تهران در برابر زلزله در دو بخش  هاي میدانی موردي، آسیب انجام شده است و نیز با بررسی

مطالعات در این بخش مورد  نحوه انجام این. خطر زلزله و منابع مدیریت بحران مورد تحلیل قرار گرفته است
  .شود بررسی قرار داده می

به منظور تهیه نقشه مدیریت بحران، گروه مطالعاتی : تحلیل خطر زلزله در سطح مناطق شهر تهران - الف
نتایج این . خطرات ناشی از زلزله و ناپایداري زمین را در مناطق مختلف شهر مورد بررسی و تحلیل قرار داده است

ها نیز هاي ثبت دادهدر برگه. اند ها تهیه گردیدههاي ثبت دادهو نیز برگه GISهایی در سیستم  ت نقشهتحلیلها بصور
هاي  نقشه. اطالعاتی نظیر اطالعات منطقه، خطرات موجود، منابع بحران زا و وضعیت آسیب پذیري درج شده است

GIS اند که خطر زلزله و نیز منابع  ن نامگذاري شدهها تهیه شده، به عنوان نقشه مدیریت بحراکه براساس این داده
هایی که به منظور تحلیل خطر زلزله مورد استفاده قرار گرفته است براساس داده. دهند مدیریت بحران را نشان می

بندي انتخاب گردیدند و عبارتند از نواحی داراي خطر روانگرایی، نواحی داراي خطر زمین مطالعات پروژه ریزپهنه
منابع الزم جهت مدیریت . صدمات ساختمانی، آسیب پذیري پلها، شریانهاي حیاتی، و تاسیسات حیاتیلغزش، 

بعنوان (تهران و مراکز مرتبط با واکنش اضطراري نظیر پارکها و فضاهاي باز  GISبحران نیز از منابعی نظیر مرکز 
بهداشتی،  - یر ساختمانهاي درمانی نظ(، تاسیسات آموزش عمومی، تاسیسات مدیریت بحران )فضاهاي تخلیه امن

  . اندآوري شدهجمع... و ) مراکز آتش نشانی، هالل احمر، پلیس
پذیري زونهاي آماري شهر تهران مورد تحلیل قرار در این مطالعه آسیب: پذیري شهر تهرانتحلیل آسیب - ب

وان عامل ورودي و برآورد صدمات این تحلیل با در نظر گرفتن زلزله احتمالی و جنبش وارده بعن. داده شده است
در دسترس بودن، درصد مسدود شدن راهها، تراکم پناهجو در فضاهاي تخلیه (ساختمانی، فضاهاي تخلیه امن 

وجود تاسیسات خطرناك، آسیب دیدگی لوله هاي گاز (و صدمات ثانویه ) امن، تعداد افراد ضعیف در برابر زلزله
  :اندنشان داده شده) 5- 5(این پارامترها درجدول . ام شده استبعنوان خروجی انج) وصدمات خطوط برق
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  پذیريمتغیرها و تحلیل آسیب): 5- 5(جدول 
 موارد لحاظ شده در اندیس اندیس پارامترها

 ساختمانها
 شرایط زمین

 ايجنبش لرزه بندي مطالعه ریز پهنه
 وضعیت ساختمان

 تخلیه امن

 ايیه امن منطقهبراساس فضاهاي تخل در دسترس بودن
 براساس درصد تخریب ساختمانها نسبت انسداد راهها

 متر 15راههاي پهن تر از  تراکم پناهجو
 سال 5و زیر  65جمعیت باالي  درصد افراد ضعیف

 صدمات ثانویه
 مخازن بزرگ نفت و گاز، پمپ بنزین، تاسیسات شیمیایی تاسیسات خطرناك
 دیدهله تامین گاز داخل ساختمانهاي آسیبصدمات خطوط لو صدمات شبکه گاز

 دیدهابلهاي داخلی در ساختمانهاي آسیبصدمات شبکه، و ک صدمات تجهیزات برق
  

 : پذیري ساختار شهري به شرح زیر محاسبه شده است با توجه به این پارامترها تحلیل آسیب
شتاب ناشی از (در هر زون   PGAین مقدار آسیب پذیري ساختمانها با در نظر گرفتن بیشتر: تخریب ساختمانها - 

تحلیل شده است ) جنبش گسل شمال تهران براي زونهاي شمالی و شتاب ناشی از گسل ري براي زونهاي جنوبی
  .و نسبت صدمات ساختمانی نیز برحسب جنبش زمین در هر زون، نوع، سن و طبقات محاسبه گردیده است

راههایی با (ن فضاهاي تخلیه امن، شبکه راهها و مسیرهاي تخلیه امن عواملی نظیر در دسترس بود: تخلیه امن - 
سال بعنوان افراد ضعیف در برابر زلزله و تراکم پناهجو در  5سال و زیر  65، آمار افراد باالي )متر 15عرض بیش از 

پنج اندیس  مسیرهاي تخلیه امن در تحلیلهاي مرتبط با این قسمت مورد توجه قرار گرفته است و بر این اساس
  . براي بیان وضعیت تخلیه امن پیشنهاد شده است

شامل ایستگاههاي (عوامل ایجاد کننده سوانح ثانویه پس از زلزله در سه گروه تاسیسات خطرناك : سوانح ثانویه - 
، خطوط لوله گاز و خطوط انتقال برق )گاز پرکنی، انبارها یا کارخانجات حاوي مواد شیمیایی و پمپهاي بنزین

  .بندي شده استتقسیم
پذیري تجمعی برحسب سه عامل اصلی ذکر شده در قسمت قبل و آسیب: دیدگی تجمعیبرآورد آسیب - ج

با ضریب (و سوانح ثانویه ) 2با ضریب (؛ تخلیه امن ) 2با ضریب (بصورت حاصل جمع اندیسهاي تخریب ساختمانها 
  :پذیر تقسیم شده استپذیر تا کم آسیباز بسیار آسیبگروه  5ها به در نهایت زیرمنطقه. محاسبه شده است) 1

، 12و  11، 10آسیب پذیرترین مناطق بوده و در بخشهاي مرکزي مناطق : 5هاي داراي اندیس زیرمنطقه - 
از مساحت شهر و ) کیلومتر مربع 16% (2واقع هستند و حدود  20و  17، جنوب مناطق 14شرق منطقه 

  .شوندتهران را شامل میاز جمعیت ) نیم میلیون نفر% (8
، 1پذیري را دارا بوده و در بخش کوهستانی منطقه رتبه دوم آسیب: 4هاي داراي اندیس  زیرمنطقه - 

و غرب  20، 17،18، 16، 15، جنوب مناطق 14و  8، شرق مناطق 12و  11، 10بخشهایی از مناطق 
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را ) میلیون نفر 7/1(عیت شهر جم% 27و   )کیلومتر مربع 99(مساحت شهر % 14قرار دارند و  9منطقه 
 . شوندشامل می

که  17غیر از منطقه (داراي گسترش زیادي در نواحی توسعه یافته شهري : 3هاي داراي اندیس زیرمنطقه - 
را ) میلیون نفر1/2(جمعیت % 32و ) کیلومتر مربع 188(مساحت % 27باشد و می) دارد 5یا  4کال اندیس 
 .دهدپوشش می

 270% (38در مناطق شمالی، شرقی و غربی گسترش بیشتري داشته و : 2راي اندیس هاي دازیرمنطقه - 
 .دهدپایتخت را به خود اختصاص می) میلیون نفر 2حدود (از جمعیت % 30از مساحت و ) کیلومتر مربع

از % 2گسترش داشته و تنها  22و  4، 3بصورت خیلی محدود در مناطق : 1هاي داراي اندیس زیرمنطقه - 
  . گرددرا شامل می) نفر 67000حدود (از کل جمعیت % 1و ) کیومتر مربع 13(حت شهر کل مسا

  .اندنشان داده شده) 14- 5(این نواحی در شکل 
  

  
  پذیري کلی در شهر تهراناندیس آسیب): 14- 5(شکل 

  
ت هاي بهبود وضعیت مدیریگروه مطالعاتی به منظور تهیه پروژه :پذیر شهريمشخصات نواحی آسیب - د

اندیسهاي قبلی به  بدین منظور. بندي نموده استپذیري را به هشت گروه تقسیم بحران شهري، هر اندیس آسیب
براي  5و  4و درجات خطرپذیري  Aبراي گروه  3تا  1بندي گردیده و درجات خطرپذیري طبقه Bو   Aدو گروه 

) یري ساختمانها، تخلیه امن و سوانح ثانویهپذآسیب(بدین ترتیب سه عامل قبلی . در نظر گرفته شده است Bگروه 
یعنی در هر سه مولفه خطرپذیري کم  AAA. گردندبصورت یک کلمه سه حرفی برحسب درجه خطر تعریف می

پذیري ساختمان یعنی خطرپذیري کم در آسیب ABBیعنی در هر سه مولفه خطرپذیري زیاد است و  BBBاست و 
بر اساس نتایج این تحلیلها گروه مطالعاتی مناطق شهر تهران را از نظر اولویت . ویهولی باال در تخلیه امن و سوانح ثان
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سازي تقسیم بندي شده است  نواحی بهسازي و نواحی مقاوم بهسازي به سه دسته نواحی داراي اولویت بهسازي، 
  .  نشان داده شده است) 15- 5(که در شکل

  
  

  
 

   هاي بهسازيبندي محدودهپهنه): 15- 5(شکل 
 
  مطالعات مشاورین مناطق شهرداري تهران  - 3- 2- 2- 5

سازمان مشاور فنی و مهندسی شهرداري تهران، طرحی را به منظور شناسایی بافت فرسوده در مناطق 
این طرح در سالهاي . مختلف شهرداري تهیه نموده که توسط مشاورین مناطق مختلف تهران انجام شده است

مشاورین مناطق مطالعات جامعی را از وضعیت بافتهاي فرسوده در سطح مناطق انجام پذیرفت و  1382تا  1381
در این راستا ابتدا چارچوب مشخصی جهت هماهنگی بین مشاورین تهیه گردید تا پارامترهاي . به انجام رساندند

ر توزیع نظی(در این راستا عواملی نظیر عوامل کالبدي . مورد نیاز جهت شناسایی بافتهاي فرسوده مشخص شود
عوامل آالینده زیست محیطی،   ، وضعیت و تراکم بافت منطقه، معضالت عملکردي،...) کاربري، شبکه ارتباطی، 

مبود زیرساختهاي شهري به عنوان عوامل اصلی شناسایی بافتهاي فرسوده ک اجتماعی و فرهنگی و- عوامل اقتصادي
  : فرسوده به شرح زیر انجام گرفته است بندي بافتهايمورد توجه قرار داده شده و در نهایت طبقه

  بافتهایی که نیاز به تخریب و نوسازي مجدد دارند؛ - 
 بافتهایی که نیاز به اعمال سیاستهاي تجمیعی دارند؛ - 
 هایی که در آنها تنها یکی از عوامل مخرب اثر گذار است؛پهنه - 

همانطور که دیده . ه شده استنشان داد) 16- 5(هاي تهیه شده در این پروژه در شکل  اي از نقشه نمونه
بندي بافتهاي فرسوده  شود در این مطالعات نیز برخی از مسائل حائز اهمیت از دیدگاه خطر زلزله براي تقسیم می

  . مورد توجه کافی قرار نگرفته است
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   سودههاي تهیه شده توسط مشاوران مناطق شهر تهران براي تفکیک بافتهاي فراي از نقشهنمونه): 16- 5(شکل 

  
  مطالعات مرکز برنامه ریزي شهر تهران   - 4- 2- 2- 5

ریزي شهر تهران در راستاي تهیه طرح جامع و تفصیلی شهر تهران با استفاده از  مرکز مطالعات و برنامه
. بندي بافتهاي فرسوده شهر تهران نمودهاي پهنهمعیارهاي شوراي عالی معماري و شهرسازي، اقدام به تهیه نقشه

  :بندي شدپذیر به شکل زیر شناسایی و دسته مطالعات بلوکهاي آسیبدر این 
در این قسمت اطالعات مربوط به نوع : درصد ساختمانهاي فرسوده 50تعیین بلوکهاي شهري با بیش از  - 

نوع اسکلت تقسیم بندي شده است و دوام آنها  24اسکلت بنا در هر بلوك شهري تعیین و در مجموع به 
بندي محالت شهر تهران را بر پهنه) 17- 5(شکل . بندي گردیده استام تا با دوام طبقهدر سه گروه کم دو

 .دهداساس ساختمانهاي کم دوام نشان می
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بندي محالت شهر تهران براساس نسبت ساختمانهاي کم دوامپهنه): 17- 5(شکل   
 

عات مربوط به این بخش از بانک متر مربع اطال 100درصد امالك کمتر از  50تعیین بلوکهاي با بیش از  - 
. امالك استخراج شده است که در آن تعداد ملک و مساحت کل امالك هر بلوك مشخص گردیده است

منطقه  20تجاري در  - هزار ملک مسکونی و مسکونی  755دهد که از حدود این اطالعات نشان می
 .باشده باالي این مقدار میمتر مربع مساحت دارند و مساحت بقی 150درصد کمتر از  58تهران، 

درصد معابر با  50بلوکهاي داراي بیش از : متر 6درصد عرض معابر کمتر از  50تعیین بلوکهاي با بیش از  - 
استخراج شده است و براي معابر فاقد اطالعات،  1374هاي پایه سال متر از نقشه 6عرض کمتر از 

توزیع این بلوکها ) 18- 5(شکل . انجام شده است GISافزار در نرم Bufferتشخیص بلوکهاي مزبور با روش 
 .دهدرا در سطح شهر تهران نشان می

 

  
  متر  6درصد معابر کمتر از  50بلوکهاي با بیش از ): 18- 5(شکل 
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این نتایج . با تلفیق معیارهاي فوق مساحت بافتهاي فرسوده در مناطق مختلف شهر تهران تعیین شده است
باشد و شرط  گانه فوق می 3معیارهاي  3تا  1در این جدول منظور از شرط . ده شده استنشان دا) 6- 5(در جدول 

مربوط به  6، شرط 3و  1مربوط به بلوکهاي داراي شرط  5مربوط به بلوکهاي داراي شرط اول و دوم، شرط  4
  . باشدمی 3و  2، 1مربوط به بلوکهاي داراي شرط  7و شرط  3و  2بلوکهاي داراي شرط 

  
  منطقه تهران بر حسب مترمربع  22مساحت بلوکهاي با بافت فرسوده در ): 6- 5( جدول

 

  پذیرمقایسه تجارب جهانی با ایران در حوزه بهسازي و بازسازي بافتهاي آسیب - 3- 2- 5
شود با مطالعه و بررسی تجارب جهانی در حوزه بازسازي و اسکان  همانطور که در قسمتهاي فوق دیده می

توان نکات ارزشمندي را در خصوص نحوه بهبود وضعیت موجود دراین حوزه  آن با تجارب ایران می موقت و مقایسه
اي ذکر شده است و توضیحاتی نیز در ادامه ارائه  بصورت مقایسه) 7- 5(استنتاج نمود که برخی موارد در جدول 

  .خواهد شد
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  ونوسازي بافتهاي فرسوده مقایسه تجارب برخی کشورها با ایران در حوزه بهسازي: )7- 5(جدول 
  ایران  ویژگی  ردیف

  
  اتحادیه اروپا  ترکیه  ژاپن

در نظر گرفتن پارامترهاي مرتبط با زلزله در اولویت بندي   1
  بهسازي بافتهاي فرسوده

  متوسط  متوسط  خوب  ضعیف

  خوب  ضعیف خوب ضعیف  توجه به وضعیت اجتماعی در طرحهاي بهسازي  2
  خوب  ضعیف  خوب  ضعیف  ر طرحهاي بازسازي و نوسازيتوجه به مسائل زیست محیطی د  3
توجه به مخاطرات صنعتی در تدوین طرحهاي بازسازي و   4

  نوسازي
  خوب  متوسط  خوب  متوسط

زون بندي و تغییر کاربري زمین در مناطق خطرناك در اجراي   5
  طرحهاي بازسازي و بهسازي

  خوب  خوب  خوب  متوسط

  خوب  خوب  خوب  خوب  نوسازي توجه به تعریض معابر در بازسازي و  6
  خوب  خوب  خوب  خوب  توجه به آسیب پذیري مستحدثات براي تدوین طرحهاي بازسازي  7
توجه به زیرساختهاي شهري و تاسیسات مدیریت بحران در تدوین   8

  طرحهاي بهسازي و نوسازي
  خوب  متوسط  خوب  ضعیف

  
نوسازي و بهسازي بافتهاي فرسوده در  توان به نکات مهم زیر در خصوص وضعیت با بررسی موارد فوق می

  : ایران در مقایسه با سایر کشورها اشاره نمود
قوانین و ساختارهاي فعلی تدوین شده براي بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده در ایران برپایه  - 

است باشند و لذا الزم پارامترهایی استوار است که بطور کامل در برگیرنده مخاطرات ناشی از زلزله نمی
  نسبت به تدوین قوانین جدید و یا اصالح قوانین موجود براي توجه بیشتر به این مقوله اقدام نمود؛

بندي بهسازي و بازسازي بافتهاي فرسوده در حال حاضر به دلیل محدودیت پارامترهاي مورد  اولویت - 
هی مناسب پارامترها توجه، چندان مطابق با نیازمندیهاي کاهش ریسک زلزله نیست و الزم است با وزن د
 و تخصیص اعتبارات متناسب، نسبت به بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده اقدام شود؛

مخاطرات ناشی از صنایع خطرناك در محیطهاي شهري و تاثیر آن بر افزایش ریسک زلزله در طرحهاي  - 
 رد توجه قرار گیرد؛بایست در اولویت بندي بهسازي این بافتها مو بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده می

پذیري فیزیکی بافتها  پذیر الزم است عالوه بر آسیب در تدوین طرحهاي بهسازي و نوسازي بافتهاي آسیب - 
به مسائل اجتماعی و اقتصادي در سطوح محلی نیز توجه شود و راهکارهاي اجرایی مبتنی بر این شرایط 

 تدوین و عملیاتی شوند؛ 
از وضعیت زیرساختهاي موجود در محل و میزان آمادگی در سطح  پذیري هر محله تابعی میزان آسیب - 

هاي  بایست در تدوین برنامه این پارامترها نیز می. باشد محلی براي مقابله با اثرات زلزله احتمالی می
 .پذیر مورد توجه قرار گیرند بهسازي و بازسازي بافتهاي آسیب

پذیر اهمیت زیادي در حفظ محیط زیست و  آسیب مساله بازیافت مصالح در بازسازي و نوسازي بافتهاي - 
 .مقرون به صرفه کردن این عملیات دارد که تاکنون در ایران کمتر مورد توجه بوده است
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  پذیراستراتژیهاي بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده و آسیب - 4- 2- 5
نوسازي بافتهاي توان مهمترین راهبردهاي بهسازي و  المللی می براساس تجارب موجود داخلی و بین

  :پذیر و فرسوده شهري را به شرح زیر خالصه نمود آسیب
پذیري  بایست مبتنی بر مخاطرات طبیعی و آسیب پذیر می طرحهاي بهسازي و نوسازي بافتهاي آسیب - 

 فیزیکی و همچنین شرایط بومی، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی تدوین و اجرا گردند؛
آور، راهکارهاي  بایست عالوه بر تدوین قوانین و ضوابط الزام پذیر می یببراي بهسازي و نوسازي بافتهاي آس - 

 بینی گردد؛ها نیز پیش الزم براي تشویق شهروندان به مشارکت در اجراي این برنامه
هاي بهسازي و بازسازي  محیطی در طراحی و اجراي برنامهجه به مخاطرات صنعتی و مسائل زیست تو - 

 ت زیادي در این رابطه برخوردار است؛پذیر از اهمی بافتهاي آسیب
بایست به توسعه پایدار و گسترش زیرساختهاي  هاي بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده می در طراحی برنامه - 

 الزم براي تامین رفاه و امنیت مردم توجه الزم مبذول گردد؛
بایست مبتنی بر  یر میپذ نحوه تامین و تخصیص اعتبارات الزم براي بهسازي و بازسازي بافتهاي آسیب - 

 .شوند اولویتهایی باشد که با توجه به پارامترهاي فوق تعیین می
  
  پذیر هاي اصالح ساختار مدیریت بحران کشور در بخش بهسازي و نوسازي بافتهاي آسیب برنامه - 5- 2- 5
  ی شهريتدوین روشهاي مناسب براي شناسایی و اولویت بندي بهسازي بافتهاي فرسوده در نواح - 1- 5- 2- 5

همانطور که پیشتر ذکر شد روشهاي فعلی مورد استفاده در کشور که مبتنی بر ضوابط شوراي عالی معماري و 
پذیر شهري را  باشند، کارآیی الزم براي آشکارسازي اولویتهاي بهسازي و بازسازي بافتهاي آسیب شهرسازي می

المللی و داخلی در این خصوص توسعه  رب بینبدین منظور الزم است که روشهاي جدیدي مبتنی بر تجا. ندارند
توان از روشهاي زیر که مبتنی بر  در این راستا می. یابند تا امکان تخصیص مناسب اعتبارات بدین منظور فراهم شود

  :تجارب جهانی است بهره برداري نمود
پارامترهاي حائز  این روش یکی از معدود روشهایی است که برمبناي :پذیري تجمعی روش برآورد آسیب - الف

در این روش از سه اندیس اصلی خسارات . خیز تهیه شده است بندي بافتهاي فرسوده در نواحی لرزه اهمیت در پهنه
پذیري  میزان آسیب. شود ساختمانی، تخلیه امن و خطرات ثانویه براي شناسایی بافتهاي فرسوده استفاده می

با ضریب (و سوانح ثانویه ) 2با ضریب (؛ تخلیه امن ) 2ا ضریب ب(بصورت حاصل جمع اندیسهاي تخریب ساختمانها 
بندي  پذیر تقسیمپذیر تا کم آسیبگروه مختلف از بسیار آسیب 5شود و در نهایت مناطق به  محاسبه می) 1

توان هریک از اندیسهاي فوق را  سازي بیشتر نتایج جهت شناسایی اولویتهاي بهسازي می به منظور کمی. شوند  می
بر اساس نتایج این تحلیلها مناطق شهري از نظر اولویت بهسازي به . ه گروههاي کوچکتري نیز تقسیم بندي نمودب

  .شوند بندي میگروههاي مختلف تقسیم
پذیري فیزیکی،  در این روش بلوکهاي شهري بر مبناي پارامترهاي زمین شناختی، آسیب :بندي روش بلوك - ب

و همچنین شاخصهاي اجتماعی و اقتصادي بصورت منفرد و همچنین بصورت مخاطرات صنعتی و تکنولوژیکی، 
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شود پارامترهاي مختلفی در کنار  بندي می شوند در این روش همانطور که دیده می مرتبط با هم بررسی و دسته
  .گیرند که نحوه وزن دهی به این پارامترهاي تابعی از شرایط محلی خواهد بودیکدیگر مورد بررسی قرار می

در سالهاي اخیر و با توجه به پیشرفت تکنیکهاي سنجش از دور و بهبود  :روش تحلیلی سنجش از دور - ج
و اطالعات  (GIS)امکان شناسایی بافتهاي فرسوده با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی   بانکهاي اطالعاتی،

اي، عملکرد سیستم شهري در  ویر ماهوارهدر این روشها با استفاده از تحلیل تصا. اي فراهم شده است ماهواره
شوند تا براساس آن  دار شناسایی می گردد و بافتهاي مشکل بینی می بخشهاي مختلف در زمان بعد از زلزله پیش

پارامترهایی که در این روشها مورد توجه هستند عبارتند از . نحوه بهسازي ساختار شهري مورد توجه قرار گیرد
و واکنش اضطراري، زیرساختهاي بهداشتی و درمانی، وضعیت ساختمانها و بلوکهاي  امکانات مدیریت بحران

  .شهري، و مواردي از این قبیل
ریزي شهري تا  خیز با روشهاي متداول در شهرسازي و برنامه البته شناسایی بافتهاي فرسوده در مناطق لرزه

عرض معابر و ریزدانگی که   پذیري ساختمانها، در این مناطق بجز عواملی نظیر میزان آسیب. حدودي متفاوت است
گیرند، عوامل دیگري نیز  بعنوان پارامترهاي متداول در شناخت بافتهاي فرسوده در کلیه شهرها مورد توجه قرار می

که از ... شناختی، دسترسی به فضاهاي باز، وجود تاسیسات خطرناك و  نظیر میزان جنبش زمین، مخاطرات زمین
اي از  در این برنامه مجموعه. باشند، نیز بایستی مورد توجه قرار گیرد اهمیت می بحران زلزله حائز دیدگاه مدیریت

اي، وضعیت آسیب پذیري ساختمانها، میزان در دسترس بودن  پارامترها نظیر شرایط زمین شناختی، جنبش لرزه
فراد ضعیف در برابر زلزله، وجود تاسیسات مکانها، نسبت انسداد راهها، تراکم پناهجو در راههاي تخلیه امن، درصد ا

پذیري بافتهاي  خطرناك، صدمات شبکه گاز و صدمات تجهیزات برق مورد مطالعه قرار داده شده و میزان آسیب
همچنین براساس نتایج این مطالعات راهکارهاي بهسازي بافتهاي . شود شهري در برابر زلزله احتمالی برآورد می

توان به طور خالصه به شکل  مراحل انجام این طرح را می. شود پذیر کشور تعیین می یبفرسوده و ساختارهاي آس
  :)12- 5نمودار ( زیر ارائه نمود

پذیري بافتهاي شهري در برابر زلزله با استفاده از تجارب  مطالعه پارامترهاي موثر در افزایش آسیب: مرحله اول
  پذیري بافتهاي فرسوده؛ برحسب میزان اهمیت در افزایش آسیب بندي آنها هاي گذشته ایران و جهان و دسته زلزله

بندي کالسیک بافتهاي فرسوده در کشورهاي مختلف و تعیین نقاط ضعف و قوت  مطالعه نحوه تقسیم: مرحله دوم
  خیز؛هر روش براي استفاده در مناطق لرزه

دهی پارامترهاي مختلف مورد  خیز با وزن زهبندي بافتهاي فرسوده در نواحی لر ارائه الگوي جدید تقسیم: مرحله سوم
  مطالعه؛

پذیري بافتهاي فرسوده نظیر توزیع بهینه فضاهاي باز  شناسایی عوامل شهري موثر در کاهش آسیب: مرحله چهارم
در بین بافتهاي مختلف شهري و نیز بین بلوکهاي ساختمانی و توسعه الگوهاي مناسب براي راههاي دسترسی و 

 اضطراري؛
  تحلیل اقتصادي انجام تغییرات الزم براي اصالح ساختار شهري؛: ه پنجممرحل
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  .اجراي نتایج مطالعات در یکی از شهرهاي تاریخی و اصالح روش براساس بازخوردها و نتایج عملی: مرحله ششم
  :مهمترین دستاوردهاي انجام این طرح به اختصار عبارتند از

  ض خطر زلزله؛توسعه هوشمندانه و پایدار شهرهاي در معر - 
 کاهش صدمات و تلفات ناشی از زلزله در مناطق داراي بافت فرسوده؛ - 
 خیز؛ توسعه معیارهاي شناسایی بافتهاي فرسوده در مناطق لرزه - 
 پذیري ساختار شهري متناسب با سطح خطر زلزله؛ تعیین اهمیت پارامترهاي مختلف در آسیب - 
 توسعه روشهاي بهسازي و اصالح بافتهاي فرسوده  - 

 
 بررسی و تهیه الگوهاي مناسب بازسازي یا نوسازي بافتهاي فرسوده - 2- 5- 2- 5

خیز از  نوسازي و بازسازي بافتهاي فرسوده امروزه در مطالعات توسعه شهرهاي بزرگ بخصوص در مناطق لرزه
پذیر  روشهاي مختلفی براي بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده و ساختارهاي آسیب. اهمیت زیادي برخوردار است

بعنوان مثال روشهاي تجمیع پالکها، . اند شهري ارائه شده است و برخی از آنها نیز به مورد اجرا گذاشته شده
. برخی از راهکارهایی است که در این رابطه ارائه و بعضی اجرا شده است... سازي، گسترش فضاهاي عمومی و  انبوه

ها بدون توجه به معیارهاي فرهنگی،  م هر یک از این برنامهدهد که انجا نتایج بررسی اثرات این روشها نشان می
اجتماعی و اقتصادي جوامع راهگشاي حل معضالت بافتهاي فرسوده نیست و هرچند که از بعد فیزیکی برخی از 

  .تواند ایجاد شود مسائل ممکن است بصورت موضعی برطرف گردند، و لیکن از بعد اجتماعی مسائل دیگري می
ضمن مطالعه جوانب مختلف روشهاي بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده از دیدگاه مهندسی،  در این تحقیق

اي نیز بر مسائل اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده مبذول خواهد شد و  توجه ویژه
اجتماعی جامعه، اصالح و  پذیر مطابق با الگوهاي فرهنگی و گردد تا معیارهاي بهسازي ساختارهاي آسیب سعی می

  : )13- 5نمودار ( باشد مراحل انجام این طرح بطور خالصه به شرح زیر می. تدوین گردند
آوري اطالعات از روشهاي معمول و نیز پیشرفته نوسازي و بهسازي بافتها و ساختارهاي  جمع: مرحله نخست

  لعملهاي داخلی و جهانی؛خیز با استفاده از ضوابط و دستورا فرسوده در مناطق شهري زلزله
ارزیابی میزان موفقیت روشهاي نوسازي و بهسازي بافتهاي فرسوده براساس تعیین میزان مقبولیت : مرحله دوم

  زیان در رابطه با هر روش مورد استفاده؛ –اجتماعی آن و نیز انجام مطالعات سود 
فرسوده و میزان تاثیر آن در مقبولیت  مطالعه نقش مشارکت مردمی در بهسازي و نوسازي بافتهاي: مرحله سوم

 روشهاي مورد استفاده؛
تعیین نحوه ایجاد مشارکت مردمی در طرحهاي توسعه شهري و اصالح بافتهاي فرسوده و نیز تحلیل : مرحله چهارم

 روشهاي تشویق و ترغیب مالکین ساختمانهاي فرسوده به مشارکت در این طرحها؛
مهندسی بهسازي و نوسازي همراه با  –یبی در برگیرنده معیارهاي فنی ایجاد یک سیستم ترک: مرحله پنجم

 معیارهاي فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي توسعه بافتهاي شهري؛



ارائه راهکارهاي اجرایی براي اصالح و بهبود نظام مدیریت بحران کشور     
 

   شناسی و مهندسی زلزله المللی زلزله پژوهشگاه بین  
 

557

تحلیل نتایج و ارائه راهکارها و الگوهاي مناسب براي نوسازي و بهسازي بافتهاي فرسوده مبتنی بر : مرحله ششم
 تماعی؛و عوامل اقتصادي و اج  هاي شهري، مولفه

  :توان به اختصار بصورت زیر بیان نمود دستاوردهاي حاصل از انجام پروژه را نیز می
ارزیابی اثربخشی ضوابط موجود در کشور و در سطح جهان در خصوص بهسازي بافتهاي  - 

  فرسوده؛
 زیان؛ –ارزیابی روشهاي مختلف بهسازي بافتهاي فرسوده براساس روشهاي سود  - 
 قابل قبول براي نوسازي و بهسازي بافتهاي فرسوده؛ ارائه روشهاي اقتصادي و - 
بررسی روشهاي ایجاد انگیزه مشارکت مردمی در طرحهاي بهسازي و نوسازي بافتهاي  - 

 فرسوده؛
 افزایش درصد موفقیت طرحهاي نوسازي و بهسازي بافتهاي فرسوده؛ - 
 .تعیین روشهاي تشویق و ترغیب مالکین به بهسازي ساختمانهاي شخصی - 

  
  خیز تدوین معیارهاي توسعه شهري در نواحی لرزه - 3- 5- 2- 5

توسعه شهرهاي کشور بویژه در چند دهه اخیر موجب افزایش جمعیت شهري و به دنبال آن رشد 
خیزي اکثر بخشهاي کشور،  علیرغم لرزه. بنایی و شریانهاي حیاتی شده استسیسات زیرسازي و تا ساختمان

در این راستا الزم است . بدون توجه به خطر زلزله صورت پذیرفته است متاسفانه در اغلب موارد گسترش شهرها
معیارها و استانداردهایی جهت توسعه در نواحی شهري در مناطق زلزله خیز تهیه گردد تا براساس آن امکان توسعه 

ن راستا در ای. پایدار شهرها فراهم شده و اصالحات الزم در ساختار شهرهاي موجود به تدریج به انجام برسد
خیز اهمیت زیادي در کاهش خسارات و نیز مدیریت  جانمایی صحیح ساختمانها و تاسیسات شهري در نواحی لرزه

توزیع مناسب بیمارستانها، ایستگاههاي نجات، مراکز فرماندهی بحران و نیز وجود فضاهاي تخلیه . بحران زلزله دارد
مالحظات شهري به آنها توجه نمود و ساختار و چیدمان امن و راههاي اضطراري مواردي هستند که بایستی در 

  . شهر را بر این اساس تنظیم نمود
همچنین وجود بافتهاي فرسوده شهري و نحوه اصالح آنها از دیگر مواردي است که نقش مهمی در کاهش 

مناسب شهري  در این برنامه با بررسی مشکالت ناشی از عدم وجود ساختار. خسارات و تلفات زلزله خواهد داشت
هاي گذشته ایران و جهان و نیز با بررسی دستورالعملهاي موجود، ضوابط و  در افزایش خسارات ناشی از زلزله

معیارهایی در ابعاد مختلف مالحظات ژئوتکنیکی، تا مدیریت بحران، با قابلیت استفاده در نواحی شهري کشور ارائه 
  . خواهد شد

در  .اند بصورت اجمالی معرفی شده) 14- 5(که در نمودار  خواهد رسید حله به انجاماین طرح در چهار مر
ساخت و ساز در حریم گسلها، (مرحله نخست، اطالعات و معیارهاي توسعه شهري از دیدگاه ژئوتکنیکی 

گردآوري و مورد بررسی قرار داده ) لغزش، مکانهاي مستعد روانگرایی و فرونشست زمین و اثرات ساختگاه زمین
در این مرحله ضوابط و دستورالعملهاي داخلی و جهانی مورد بررسی قرار گرفته و مطالعاتی در خصوص . دشون می
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در مرحله دوم معیارهاي . پذیرد هاي گذشته صورت می ها در بافتهاي شهري در زلزله صدمات ناشی از این پدیده
عیت مورد توجه قرار داده شده و معیارهاي توسعه شهري با توجه به پراکندگی بافتهاي شهري، کاربریها و تراکم جم

این بخش از . گردد توزیع فعالیتها، پراکندگی و تراکم جمعیت در سطح شهرها در نواحی زلزله خیز تهیه می
تواند بعنوان یک پارامتر اصلی در طرحهاي  ریزي شهري برخوردار است و می مطالعات از اهمیت خاصی در برنامه

  . د استفاده قرار گیردتوسعه و تراکم شهري مور
بررسی معیارها و و ضوابط موجود در ایران و سایر کشورها در خصوص مکانیابی تاسیسات ومراکز مرتبط با 

در . باشد مرحله سوم این طرح می...) نشانی، فضاهاي تخلیه امن، و  بیمارستانها، ایستگاههاي آتش(مدیریت بحران 
ستجو، نجات و امداد در مدیریت بحران بعد از زلزله، ضمن ارزیابی عملکرد این راستا با توجه به اهمیت اقدامات ج

هاي گذشته، دستورالعملهاي جانمایی و ساخت این تاسیسات و امکانات مورد بررسی  این تاسیسات در برخی زلزله
جام شده و در نهایت سازي این معیارها و ضوابط با توجه به شرایط ایران اندر مرحله چهارم، بومی. شود قرار داده می

  .شوندنیز نتایج مطالعات در قالب دستورالعملهایی تدوین و ارائه می
  :توان به اختصار بصورت زیر بیان نمود دستاوردهاي حاصل از انجام پروژه را نیز می

  لرزه در شهرها با رعایت مفاد دستورالعمل حاصله؛کاهش تلفات و خسارات ناشی از زمین - 
ریزي کاربري زمین در میزان تلفات و خسارات ناشی از زلزله در شهرها طی  امهارزیابی تاثیر برن - 

 رویدادهاي گذشته؛
ارزیابی اثربخشی ضوابط موجود در کشور و در سطح جهان در خصوص مکانیابی ساختمانها،  - 

 تاسیسات زیربنایی و شریانهاي حیاتی؛
و افزایش کارایی مدیریت شهري  ارائه ضوابط و دستورالعملهاي مکانیابی مراکز مدیریت بحران - 

 .هالرزهبدنبال وقوع زمین
  
  خیز مطالعه معیارهاي تعیین فرم و الگوي مناسب توسعه در مناطق لرزه - 4- 5- 2- 5

بایست براساس معیارهاي خاصی از دیدگاه فرم و الگوي توسعه،  خیز می ساختارهاي شهري در مناطق لرزه
از هندسه و (فرم و الگوي شهري و نحوه چیدمان ساختمانها توسعه و اصالح تعیین معیارهاي . طراحی و اجرا گردند

ریزي بعنوان ارکان اصلی برنامه) معماري یک ساختمان بعنوان کوچکترین واحد شهري تا بلوکها و اجزاي بزرگتر
ین طرح به مراحل انجام ا. باشد خیز، هدف اصلی انجام این طرح میکاربري زمین و توسعه شهري در مناطق لرزه

  : )15- 5نمودار ( باشد اختصار به شرح زیر می
اي مختلف و  مطالعه توزیع بهینه تراکم ساختمانی و جمعیتی در مناطق داراي پتانسیل مخاطرات لرزه: مرحله اول

گرایی  اي براي رشد شهر یا منطقه با توجه به دیدگاههاي مختلف تمرکز اي یا تک هسته تدوین نظامهاي چند هسته
  گرایی؛ عدم تمرکز یا

پذیري  با توجه به تنوع آسیب... مطالعه نحوه تفکیک بافتهاي عمده مسکونی، تجاري، صنعتی، و : مرحله دوم
 محتمل و انواع متفاوت عملیات نجات و امداد؛
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ا بررسی و ارائه الگوهاي توسعه شهري در مناطق داراي ناپایداریهاي ژئوتکنیکی نظیر شیبهاي تند ب: مرحله سوم
 توجه به احتمال وقوع ناپایداریهاي طبیعی و مشکالت دسترسی و نجات وامداد پس از وقوع بحران؛

مطالعه توزیع بهینه فضاهاي باز در بین بافتهاي مختلف شهري و نیز بین بلوکهاي ساختمانی و : مرحله چهارم
ناسب براي راههاي دسترسی و بررسی روشهاي دسترسی به مناطق مختلف شهر بعد از زلزله و توسعه الگوهاي م

 اضطراري؛
هاي فرماندهی و نظیر مراکز کنترل شریانهاي حیاتی، اتاق(جانمایی ساختمانها و تاسیسات مهم : مرحله پنجم

با توجه به همپوشانی، توزیع ) مدیریت بحران شهري، بیمارستانها، مراکز نجات و امداد، مراکز پلیس و مدارس
 ؛...اطراف، مجاورت با راههاي اصلی و پذیري مناطق  جمعیت، آسیب

 ؛  ...)نظیر زندانها، پمپ بنزینها و(مطالعات مکانیابی ساختمانها و تاسیسات خطرناك و آتشزا : مرحله ششم
نسبت ارتفاع به عرض ساختمان، نوع نما، راههاي (ارائه الگوهاي شهرسازي براي طراحی ساختمانها : مرحله هفتم

   ...).ان و خروج اضطراري از ساختم
  :مهمترین دستاوردهاي انجام این پروژه به اختصار عبارتند از

  اي؛ پذیري لرزهتوسعه هوشمندانه و پایدار شهرهاي جدید و کاهش آسیب - 
پذیر شهرهاي موجود با پیاده نمودن فرم و الگوهاي استاندارد  اصالح ساختار و بافتهاي آسیب - 

 متناسب با سطح خطر زلزله؛
 مراکز جمعیتی و پرتراکم ساختمانی با سطح خطر زلزله؛امکان انطباق  - 
 کاهش صدمات ناشی از خسارات ثانویه زلزله؛ - 
 پذیري؛ ایجاد فضاهاي باز کافی در سطح شهر براي اسکان موقت و یا کاهش آسیب - 
 توزیع مناسب تاسیسات و زیرساختهاي شهري مورد نیاز در زمان بحران؛ - 
در مناطق شهري به منظور ..) تجاري، صنعتی، و   ی،مسکون(امکان تفکیک بافتهاي مختلف  - 

 .اي کاهش خطرپذیري لرزه
  
  مسکونیدر مناطق  پیشگیري از خطرات صنعتی  -5- 5- 2- 5

ریزي براي مطالعه اثرات ناشی از ریسکهاي صنعتی، صرفنظر از اینکه ناشی از اشتباهات انسانی باشند و  برنامه
  :گیرد بدهند، بطور کلی حول چهار محور زیر انجام می یا در اثر سوانح طبیعی نظیر زلزله رخ

اقداماتی که باید براي پیشگیري از ریسکها و حوادث صنعتی قبل از وقوع حادثه در تأسیساتی که از مواد : الف
نظیر مطالعه خطرپذیري فعالیتهاي انجام گرفته در این نوع تأسیسات در (کنند، انجام شوند  خطرزا استفاده می

اي حاصل از وقوع یک حادثه در هر  ال بردن ضریب ایمنی آنها؛ تجزیه و تحلیل خطرات و پیامدهاي سلسلهجهت با
 ؛...)اي؛ تهیه و تدوین طرحهاي پیشگیرانه و  یک از تأسیسات کوچکتر مربوط به تأسیسات بزرگ زنجیره
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شامل (تأسیسات صنعتی خطرزا  اي در زمینه ساخت و ساز در مجاور ریزي شهري و منطقه تهیه مقررات برنامه: ب
رعایت فواصل مشخص براي ساخت و ساز در مجاورت تأسیسات صنعتی خطرناك، معیارهاي ساخت انواع مختلف 

  ؛ ...)زیست و  ها در فواصل مختلف در اطراف تاسیسات خطرناك، رعایت مسائل ایمنی مربوط به محیط سازه
تهیه بروشورهاي ( کنند این نوع تأسیسات زندگی می روشهاي افزایش آمادگی ساکنینی که در مجاورت: ج

 ؛.)..آموزشی؛ روشهاي اعالم خطر و 
تهیه دستورالعملهاي الزم براي شرایط زلزله نظیر (کنش اضطراري خاص در سطوح مختلف تهیه طرحهاي وا: د

  ...) قطع برق و گاز منطقه؛ استفاده از وسائل مخابراتی اضطراري و 
ر فوق، دو نوع تحقیق را بایستی در دستور کار قرار داد  که یکی مربوط به اثـرات کلـی   براي بررسی چهار محو

در مورد اول هدف اصلی به حـداقل رسـاندن مشـکالت    . باشد فعالیتهاي آنان و دیگري در مورد خطرپذیري آنها می
) شـعات، صـداها و غیـره   هـا، تشع  آلـودگی (مختلف پدید آمده ناشی از فعالیتهاي عادي و روزانه این نوع تأسیسـات  

  : باشد و مسائل زیر بایستی در نظر گرفته شود می
  تعیین مکان بهینه استقرار این نوع تأسیسات با توجه به محیط پیرامونی آنها؛ - 
تجزیه و تحلیل نتایج مستقیم و غیرمسـتقیم و نیـز اثـرات دائمـی و موقـت فعالیتهـاي ایـن تأسیسـات روي          - 

  ها؛زیست و سالمتی انسان محیط
حلهاي پیشنهادي براي از بین بـردن، کـاهش دادن و حتـی االمکـان جبـران ضـعفهاي ایمنـی ایـن نـوع           راه - 

  .حلها هاي مربوط به اجراي هر کدام از این راه تأسیسات و همچنین تخمین هزینه
در مورد دوم یا بررسی خطرپذیري تاسیسات صنعتی هدف اصلی شناسـایی ریسـکها و خطـرات احتمـالی     

. باشـد  حلهاي منطقی براي پیشگیري و کنترل این نوع خطرات مـی  و ارزیابی نتایج هر کدام از آنها و ارائه راه موجود
  :نتایج این تحقیقات از جمله باید منجر به شناسایی دو زون زیر گردد

% 1آور و کشـنده بـراي حـداقل     یا مسافتی که در درون آن ریسک مربوطـه باعـث نتـایج مـرگ     Z1منطقه  - 
  . شود ن محدوده مجاور آن میساکنی

یا مسافتی که در درون آن ریسک مربوطه تولید صدمات جدي و غیر قابل برگشت براي سالمتی  Z2منطقه  - 
  .کند زیست می انسان یا محیط

باید یادآوري نمود، در تحقیق در مورد خطرات تأسیسـات بـزرگ کـه خـود از تأسیسـات متعـدد کـوچکتري        
، خطرات هر کدام از )أسیساتی که در زمینه صنایع شیمیایی یا پتروشیمی فعالیت دارندمثل اکثر ت(اند  تشکیل شده

بـه عـالوه، بـه دلیـل ارتباطـات تنگاتنـگ و       . این تأسیسات کوچکتر باید بصورت جداگانه مورد بررسی قـرار گیرنـد  
تایج و پیامـدهاي وقـوع   بین این تأسیسات کوچکتر و پیامدهاي وقوع یک حادثه، باید ن (Domino Effect)اي  سلسله

  .حادثه بر روي تأسیسات مجاور و نیز نتایج و عواقب کلی آن بر روي کل سیستم مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد
یکی از کاربردهاي اصلی تحقیقات خطرپذیري براي تأسیسات صنعتی خطرناك که در این بحث بـدان اشـاره   

و طـرح ویـژه عملیـاتی       IOP)یـا  (Internal operation plan یشد، تشکیل دو طرح بنامهاي طرح امدادرسانی داخلـ 
Particular Intervention plan) یا(PPI   اي در داخل تأسیسات  اگر حادثه. است)  صـنعتی رخ دهـد،   ) یـا کارخانجـات
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مسئولین مربوطه در ابتدا و در سریعترین زمان ممکن طرح امدادرسانی داخلی را به معرض اجـرا خواهنـد گذاشـت    
این طرح که معمـوالً  . بینی شده است ه حاوي دستورالعملهایی است که از قبل براي مقابله با اینگونه حوادث پیشک

نظیر نحـوه و  (شود، شامل توضیحاتی در مورد چگونگی عملیات امدادرسانی  با مشورت متخصصین مختلف تهیه می
در صورت وقوع حادثه، چگـونگی تخلیـه    چگونگی هماهنگی و تقسیم کار بین گروههاي مختلف و اشخاص مسئول

پرسنل به خارج از این تأسیسات، نحوه به اجرا گذاشتن دستورالعملهایی که از قبـل بـراي کـاهش نتـایج و عواقـب      
  . باشد می) بینی شده است و غیره حوادث مختلف پیش

رامـون آن از طـرق   اگر ابعاد و نتایج حادثه رخ داده به محیط داخل تأسیسات محـدود نشـود و بـه محـیط پی    
نیز سـرایت کنـد، در آن صـورت مسـئولین     ) نظیر پخش شدن مواد و گازهاي خطرناك در هوا، آب، خاك(مختلف 

مربوطه موظف خواهند شد که طرح ویژه عملیاتی را براي عملیات امدادي و محافظت از ساکنین مناطق مجاور بـه  
 (IOP)قات خطرپذیري تأسیسات و طرح امدادرسـانی داخلـی   این طرح با استفاده از نتایج تحقی. معرض اجرا گذارند

نمـودار  ( شود در این طرح معموالً به نکات زیر توجه می. شود که در مراحل قبلی تهیه شده بودند، تهیه و تدوین می
5 -16(:  

  ارائه توصیف کلی و عمومی در مورد تأسیسات موردنظر و فعالیتهاي آنان؛ - 
  این طرح در آنها اجرا خواهد شد؛ تهیه فهرستی از مناطقی که - 
چگونگی مطلع کردن ساکنین مناطق تحت پوشش از حادثه بوقوع پیوسته و در صـورت لـزوم مطلـع کـردن      - 

بینـی شـده    آنان به چگونگی تخلیه این مناطق و استفاده از پناهگاههایی که از قبل براي اینگونه موارد پیش
  است؛

ردن فوري مسئولین مختلـف در دسـتگاههاي اجرایـی از نحـوه و نـوع      بینی شده براي مطلع ک روشهاي پیش - 
  حادثه بوقوع پیوسته و نتایج آن؛

بینی شده در ابتداي وقوع حادثه یا قبل از رسیدن سایر نیروهاي  نحوه به اجرا گذاشتن طرحهاي از قبل پیش  - 
به حفاظت از سـاکنینی کـه    هاي مربوط امدادي و نیروهاي انتظامی توسط مسئولین این تأسیسات در زمینه

مثل پخش آالرم خطر، چگونگی دور کردن اهـالی  (کنند  در نزدیکی این تأسیسات یا کارخانجات زندگی می
هایی که در کنار ایـن   ها و کانالهاي آبی مثل رودخانه این مناطق از محل استقرار این تأسیسات، بستن شبکه

  ).تأسیسات قرار دارند و غیره
  
 ه و استفاده از متدهاي کالسیک تحلیل ریسک در تجزیه و تحلیل ریسکهاي صنعتی حاصل از زلزله در تأسیسات صنعتی خطرناكمطالع - 6- 5- 2- 5

گردند، ریسک  بطورکلی در روشهاي کالسیک تجزیه و تحلیل ریسک که عموماً به علوم مهندسی برمی
یکی از موارد عمده . شود عریف میبرحسب حاصلضرب احتمال رخ دادن یک واقعه نامطلوب و پیامدهاي آن ت

توان برحسب محاسبه احتمال  این متدها را می. باشد استفاده از این متدها، تجزیه و تحلیل ریسکهاي صنعتی می
  :بندي نمود بوقوع پیوستن یک واقعه و محاسبه احتماالت به وقوع پیوستن پیامدهاي آن به دو دسته زیر تقسیم
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از جمله متدهایی که در این نوع تجزیه و تحلیل کالسیک بکار : پیوستن یک واقعه محاسبه احتمال به وقوع - الف
 Hazard)یا  HAZOPو متد  (Fault Tree Analysis)توان به متدهاي نوع درختی تجزیه و تحلیل نقصها  روند، می می

and Operability Studies) براي مثال در متد . اشاره کردHAZOP یسکهاي مربوط به که در زمینه ارزیابی ر
شود، مشکالت و ایرادات  استفاده می) ها و یا سیستمها و خطوط الکتریسیته لوله نظیر خطوط (سیستمهاي مرتبط 

آالت صنعتی ایجاد شوند در ابتدا شناسایی شده و سپس  توانند در هریک از دستگاهها و ماشین احتمالی که می
  .شود ي رفع یا کاهش هریک از آنها پیشنهاد میحلهایی نیز برا شود و راه علل آنها بررسی می

از جمله متدهایی که در این نوع تجزیه و تحلیل : محاسبه احتماالت به وقوع پیوستن پیامدهاي یک واقعه - ب
متدهاي درختی  ،(Event Tree Analysis)توان به متدهاي درختی وقایع  روند می کالسیک ریسک بکار می

   (Industrial Accident Gravity)و متد میزان خطرزا بودن تصادفات صنعتی (Utility Tree Analysis)سودمندي 
  .اشاره کرد

توان به روشهاي  متدهاي کالسیک دیگري نیز براي تجزیه و تحلیل ریسک وجود دارند که بعنوان مثال می
"What if"  وFMEA  وPHA ف مخصوص به خود هریک از این متدها، داراي امتیازات و نقاط ضع. اشاره نمود

باشند و باید با توجه به نوع ریسک، نوع تأسیسات مورد مطالعه و نیز اهداف پیگیري شده از تجزیه و تحلیل  می
اما بطور کلی، متدهاي تجزیه . گیري نمود گیري از آن تصمیم ریسک مربوطه نسبت به انتخاب نوع متد و نحوه بهره

  :باشند که عبارتند از ه میو تحلیل کالسیک ریسک داراي چهار ضعف عمد
تجربیات مختلف مخصوصاً در سالهاي : باشند این متدها صرفاً برپایه مدلهاي ریاضی استوار می - 

اند که نتایج حاصله از الگوریتمها و مدلهاي ریاضی لزوماً با واقعیتهاي  اخیر به وضوح نشان داده
بینی و ارزیابی طول مدت  شبراي مثال متخصصین انگلیسی در پی. باشند موجود منطبق نمی

دچار اشتباه گشته و در نتیجه این مدت زمان  Lancashineپیامدهاي واقعه چرنوبیل در شهر 
  بینی کرده بودند؛ را بسیار کوتاهتر از آنچه بر واقعیت منطبق بود، پیش

 در بسیاري از: باشند این متدها صرفاً بر پایه محاسبات کمی احتمال وقوع ریسک استوار می - 
محاسبه این ) هاي و سیستمهاي شهري از جمله در ارزیابی ریسکهاي گسترده شبکه(موارد 

احتماالت کمی عمالً به علت عدم امکان تهیه یک مدل ریاضی یا آلگوریتم در زمینه احتمال 
وقوع این ریسکها غیرممکن بوده و در نتیجه امکان استفاده از این متدها را با مشکل روبرو 

 کند؛ می
تجزیه و تحلیل کالسیک ریسک، تأثیرات و پیامدهاي عوامل کیفی بطور مناسب درنظر در  - 

 شود؛ گرفته نمی
در متدهاي کالسیک ارزیابی ریسک، تجزیه و تحلیل ریسک از مدیریت ریسک کامالً تفکیک  - 

شود که باید  به عبارت دیگر مدیریت ریسک یک فرآیند جداگانه محسوب می. شده است
گیرنده در مرحله بعد از تجزیه و تحلیل ریسک  رایی و نهادهاي تصمیمتوسط مسئولین اج

 .انجام پذیرد
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نظیر تأسیسات (اول اینکه تأسیسات صنعتی خطرناك . اند در این طرح دو نکته مورد توجه قرار داده شده
تعدد و شوند که داراي فرآیندهاي صنعتی م جزو تأسیسات صنعتی پیچیده محسوب می) شیمیایی، اتمی و غیره

با استفاده از متدهاي (در نتیجه تجزیه و تحلیل ریسکهاي صنعتی مربوط به آنها . باشند اي می سیستمهاي پیچیده
از طرفی دیگر، همانطورکه قبالً اشاره شد عوامل .  نیاز به استفاده از ترکیبی از این متدها دارد) کالسیک ریسک
توانند در افزایش پیامدهاي ریسکهاي صنعتی رخ  نیز می) اعیفاکتورهاي انسانی، آموزشی، اجتم(متعدد دیگري 

و در نتیجه ) قبل یا بعد از وقوع زلزله(داده در تأسیسات صنعتی خطرناك ناشی از زلزله نقش مهمی ایفا کنند 
  . باشد درنظر گرفتن این عوامل براي تجزیه و تحلیل ریسک در این تأسیسات ضروري می

فی در تهیه و تنظیم سناریوهاي مختلف که جهت استفاده در متدهاي کالسیک درنظر گرفتن این عوامل کی
حلی براي برطرف کردن این نقطه ضعف در این طرح  تواند به عنوان راه گیرند، می برداري قرار می ریسک مورد بهره

سیک استفاده لذا در این طرح تحقیقاتی از تلفیقی از سه نوع متدهاي کال. تحقیقاتی مورد استفاده قرار گیرد
  :شود می
و متدهاي درختی براي محاسبه احتماالت به وقوع پیوستن یک واقعه که  HAZOPاستفاده از متدهایی نظیر ) الف
  تواند منجربه بروز ریسک صنعتی در صورت وقوع زلزله شود؛ می
حاسبه احتماالت به وقوع براي م "Utility Tree Analysis"و  "Event Tree Analysis" استفاده از متدهایی نظیر) ب

  پیوستن پیامدهاي این واقعه؛
به منظور برطرف کردن نقاط ضعف مربوط به تجزیه و تحلیل  FMEA ،What if استفاده از متدهاي دیگر نظیر) ج

  ریسک بدست آمده از طریق متدهاي دیگر؛
عوامل کیفی به عنوان  به عالوه در تهیه و تنظیم سناریوهاي مختلف مربوط به وقوع ریسکهاي صنعتی، نقش

توان به  مراحل انجام این مطالعات را می. منشاء احتمالی پدید آمدن این ریسکها نیز باید مدنظر قرار گرفته شود
  :)17- 5نمودار ( بندي نمودشرح زیر تقسیم
ستفاده در این مرحله فرآیندهاي صنعتی ا: و فرآیندها) سیستمهاي صنعتی(تجزیه و تحلیل سیستمها  :مرحله اول

  :باشد شده در تأسیسات صنعتی خطرناك مطالعه شده که این مطالعه شامل بخشهاي زیر می
تولید، (تجزیه و تفکیک فرآیندهاي صنعتی گوناگون به کار گرفته شده در این تأسیسات  - 

و ترسیم دیاگرامهاي فعالیتهاي صنعتی انجام گرفته در هریک از ) سازي، کنترل طراحی، پیاده
  آنها؛

سایی و تجزیه و تفکیک سیستمهاي کوچکتر موجود در هریک از این فرایندهاي صنعتی و شنا - 
 ترسیم دیاگرامهاي جریانات مربوط به فعالیتهاي صنعتی انجام گرفته در هریک از آنها؛

 شناسایی و تفکیک این سیستمها به واحدهاي صنعتی کوچکتر و ترسیم دیاگرامهاي آنها؛ - 
سیم شده جهت تهیه یک لیست از تجهیزات، اجزا و قطعات مختلف استفاده از دیاگرامهاي تر - 

 بکار رفته در این تأسیسات باذکر نقش و عملکرد آنها؛
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تواند  شناسایی تجهیزات و قطعات حساس که خرابی یا از کارافتادن آنها در اثر زلزله می - 
 .منجربه وقوع ریسکهاي صنعتی خطرناك یا فاجعه در این تأسیسات شود

که عبارت از ارزیابی و برآورد ریسک با : مدیریت و تجزیه و تحلیل ریسک از طریق متدهاي کالسیک: وممرحله د
اندازي و شروع؛ تعیین نوع ریسک و منشأ آن؛ شناسایی و تعیین  شامل مراحل راه(استفاده از متدهاي کالسیک 

ن اختیارات و محدوده عمل هریک از مسئولین اجرایی در امر مدیریت ریسک و تعیین مسئولیتها و منابع و میزا
  باشد؛ می) گیري آنها و چگونگی انجام فرآیند تصمیم

مطالعه و انطباق روشهاي کالسیک تجزیه و تحلیل ریسک در جهت انجام طرح تحقیقاتی موردنظر  :مرحله سوم
  : که شامل مراحل زیر است

توانند منجربه از  می هاي مختلفی که ایجاد سناریوهاي مختلف مربوط به ریسک شامل علت - 
کارافتادن یا خرابی قطعات شوند، پیامدهاي خرابی این قطعات برروي سایر تجهیزات و 

  ها؛ بینی شده براي مقابله با این خرابی دستگاههاي موجود و راههاي مختلف پیش
سود در زمینه جایگزینی - هاي اقتصادي شامل تجزیه و تحلیل هزینه انجام تجزیه و تحلیل - 

ساختن پناهگاهها، جابجایی مکان استقرار (ها  فرسوده در این تأسیسات و سایر هزینهقطعات 
 ؛)آنها و غیره

هاي واقعی و قابل اجراي مربوط به راههاي افزایش ایمنی در  شناسایی و مشخص کردن گزینه - 
ها، ارزیابی  ها و قابلیت اجرایی هر کدام از این گزینه این تأسیسات و برآورد کردن هزینه

 ها؛ ریسکهاي باقیمانده، تعیین میزان قابل قبول بودن ریسک و تعیین هزینه
نیاز در جهت کاهش  هاي مربوط به ایجاد تغییرات مورد به اجرا درآوردن استراتژي - 

پذیري این تأسیسات در مقابل وقوع حوادث غیرمترقبه نظیر زلزله و بازرسی و نظارت  آسیب
  .مستمر

وشهاي کالسیک براي تجزیه و تحلیل ریسکهاي صنعتی پدید آمده در تأسیسات استفاده از ر: مرحله چهارم
  :صنعتی خطرناك در اثر زلزله شامل

اي از  گیري نیاز به درنظر گرفتن مجموعه این فرایند تصمیم): یا متدهاي مناسب(انتخاب متد  - 
یسات و مشخص نمودن هدف، شناسایی نوع تأس. فاکتورها و عوامل مختلف بطور همزمان دارد

فرایندهاي صنعتی بکار رفته در این تأسیسات، درنظر گرفتن نقش عوامل کیفی و باالخره 
روند که در انتخاب  استفاده از ترکیبی از متدهاي کالسیک از جمله این عوامل بشمار می

  متدهاي مناسب نقش دارند؛
ز ریسکها و تهیه لیستی ا: چگونگی استفاده از متدهاي استفاده شده در طرح تحقیقاتی - 

بینی راههاي مقابله با آنها از اجزاي  پیامدهاي احتمالی آنها، شناسایی علل این ریسکها و پیش
از . شوند مشترك فرایندهاي انجام شده در متدهاي کالسیک ارزیابی ریسک محسوب می
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باشد و نحوه استفاده از آنها  طرفی دیگر، هریک از این متدها داراي فرم مخصوص به خود می
 بستگی به نوع متد و نحوه ارزیابی ریسک از طریق این متد دارد؛

تکمیل و مقایسه نتایج حاصله از متدهاي کالسیک با نتایج حاصله از متدهاي مشابه دیگر و  - 
 .یا متدهاي محاسباتی و آماري

  :مهمترین دستاوردهاي انجام این پروژه به اختصار عبارتند از 
  سیسات خطرناك؛أاز خطرات احتمالی ناشی از وجود تزیست و مناطق مسکونی  حفظ محیط - 
 سیسات خطرناك؛أتوسعه پایدار و هوشمندانه شهرها در مجاورت ت - 
 سیسات صنعتی؛أکاهش صدمات و تلفات ناشی از وقوع سوانح در ت - 
 سیسات صنعتی؛أاي در تتوسعه روشهاي تحلیل خطرپذیري لرزه - 
 .سیسات صنعتیأدر مجاورت ت ریزي کاربري زمین کاهش عدم قطعیتها در برنامه - 

   
 مطالعه تأثیرات صنایع خطرناك در مناطق شهري به هنگام وقوع زلزله - 7- 5- 2- 5

هدف از این تحقیق، بررسی پیامدها و نیز پیشگیري از خطرات عمده پدید آمده در تأسیسات صنعتی 
به هنگام وقوع حوادث ) سمیها، انفجارها، نشت مواد سمی و زائد، متصاعد شدن بخارات  سوزي آتش(خطرناك 

نظیر مواد محترقه، مواد رادیواکتیو، مواد شیمیایی (این تأسیسات که از مواد خطرزا . باشد غیرمترقبه نظیر زلزله می
پذیر بوده و عدم  کنند، در مقابل وقوع حوادث غیرمترقبه نظیر زلزله آسیب استفاده می) مثل کلر و آمونیاك و غیره

تواند در صورت وقوع یک حادثه، منجر به ایجاد یک فاجعه در محیط پیرامون  یمنی در آنها میرعایت دقیق مسائل ا
در ایتالیا و چرنوبیل در شوروي سابق  SEVESOفجایع . آنها و حتی در ابعاد بسیار وسیعتر جغرافیایی شود

زمین در مجاورت این  در این مطالعه، مسائل مختلف مربوط به کاربري. باشند هایی از این مسئله می نمونه
  :گیرند تاسیسات به شرح زیر مورد بررسی قرار می

  شناسی در مکانیابی تأسیسات خطرناك؛ نحوه در نظر گرفتن مخاطرات زمین - 
 مطالعه فرآیندهاي صنعتی بکار رفته شده دراین تأسیسات و ریسکهاي پدید آمده مربوطه؛ - 
 هبود مسائل ایمنی در تأسیسات؛هاي جدید در جهت ب گیري از روشها و تکنولوژي بهره - 
بینی  ها براي افزایش ایمنی این تأسیسات، تخمین و پیش برآوردهاي اقتصادي و تخمین هزینه - 

 خسارات اقتصادي؛
 ؛)بعد از وقوع زلزله(تجزیه و تحلیل خسارات اقتصادي  - 
 بینی ابعاد اجتماعی و انسانی حادثه رخ داده و راههاي مقابله یا کاهش آنها؛ پیش - 
 زیست؛ ثیرات پیامدهاي وقوع یک حادثه برروي محیطتأ - 
 .مدیریت بحران بعد از وقوع فاجعه - 

  : )18- 5نمودار ( باشد مراحل انجام این طرح به شرح زیر می
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آوري اطالعات مختلف مربوط به مخاطرات طبیعی در محل  شامل جمع: تجزیه و تحلیل ریسک - مرحله اول
سازي  تولید، طراحی، پیاده(مطالعه فرایندهاي صنعتی بکار رفته شده  تاسیسات خطرناك وتحلیل خطرات محتمل؛

؛ مطالعه اثرات تأسیسات خطرناك ...در این نوع تأسیسات شامل نوع مواد، مقدار، میزان خطرزایی و ) و کنترل
سکهاي ؛ تنظیم سناریوهاي مختلف مربوط به وقوع ری)ساکنین، آب، خاك و غیره(زیست پیرامون آنها  برروي محیط

صنعتی مختلف و مطالعه احتمال وقوع آنها و نیز احتمال به وقوع پیوستن پیامدهاي هر کدام از آنها؛ مطالعه 
برروي سایر ) سیستمها، دستگاهها، قطعات(اي بوجود آمده در اثر خرابی هریک از تجهیزات  پیامدهاي سلسله

  .تجهیزات و روي عملکرد کل این تأسیسات
شامل استفاده از تکنولوژیهاي جدید براي افزایش ضریب ایمنی : روشهاي پیشگیريمطالعه  - دوم مرحله

اي که با  دستگاهها و مخازن، رعایت مسائل ایمنی به هنگام نقل و انتقال این مواد، جایگزینی اجزا و قطعات فرسوده
نیاز  هاي مورد حاسبه هزینهسازي پیرامون این تأسیسات؛ م باشند، فرم و الگوي ساختمان مواد خطرزا در ارتباط می

براي افزایش ایمنی، جایگزینی قطعات فرسوده دراین تأسیسات، جابجایی مکان استقرار آنها در صورت لزوم و سایر 
؛ )آب، خاك، هوا(زیست پیرامون این تأسیسات  هاي دیگر؛ شناسایی راههاي گوناگون افزایش ایمنی محیط هزینه

اي کنترل یا کاهش پیامدهاي حوادث رخ داده در تأسیسات صنعتی خطرناك ریزي شهري بر استفاده از برنامه
؛ ایجاد یک بانک اطالعاتی )نظیر تعیین فواصل مناسب به هنگام ساخت منازل مسکونی در مجاورت این تأسیسات(

ده شده مکان جغرافیایی، نوع مواد استفا(حاوي اطالعات جامع و کامل در مورد تأسیسات خطرناك و خطرزایی آنها 
  ).پذیري باال و غیره در این تأسیسات، شناسایی تجهیزات حساس داراي ضریب آسیب

رسانی به ساکنینی که در  شامل برنامه ریزي نحوه آمادگی و اطالع: برنامه ریزي مدیریت بحران - مرحله سوم
رویارویی با وقوع کنند؛ نحوه آموزش و آمادگی کارکنان این تأسیسات براي  مجاورت این تأسیسات زندگی می

ها، از  سوزي سازماندهی و تخلیه کارکنان، مقابله با پیامدهاي حوادثی نظیر انفجارها و آتش(حوادث غیرمترقبه 
؛ تهیه و تنظیم )پذیرتر براي جلوگیري از گسترش پیامدهاي حادثه و غیره کارانداختن تجهیزات حساس و آسیب

یی و منطقه تحت پوشش این تأسیسات صنعتی خطرناك؛ مطالعه اي مکان جغرافیا ها و عکسهاي ماهواره نقشه
  .تأثیرات اجتماعی، و اقتصادي در صورت بروز یک فاجعه

  :مهمترین دستاوردهاي انجام این پروژه به اختصار عبارتند از
  کاهش خسارات و صدمات وارده به شهرها و محیط زیست در اثر سوانح طبیعی؛ - 
 اسیسات خطرناك؛توسعه ایمنی در داخل و اطراف ت - 
 ریزي مدیریت بحران ناشی از تاثیر سوانح طبیعی در ایجاد ریسکهاي صنعتی؛ برنامه - 
 .تعیین تاثیرات اجتماعی وقوع سوانح صنعتی در جوامع محلی مجاور آنها - 
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  تدوین روشهاي مناسب براي شناسایی و اولویت بندي بهسازي بافتهاي فرسوده در نواحی شهري): 12- 5(نمودار 

  پایدار شهرهاي در معرض خطر زلزلهتوسعه هوشمندانه و  -  اهداف
 ودهکاهش صدمات و تلفات ناشی از زلزله در مناطق داراي بافت فرس - 
  خیز افتهاي فرسوده در مناطق لرزهبهسازي و اصالح ب ،توسعه معیارهاي شناسایی - 

 شرکتهاي مشاور ذیصالح، مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی نهاد اجرایی
 )تدوین طرح و اجرا در شهر پایلوتبراي (میلیون تومان  320 ه تقریبی هزین

باشند، کارآیی  روشهاي فعلی مورد استفاده در کشور که مبتنی بر ضوابط شوراي عالی معماري و شهرسازي می وضعیت موجود 
بدین منظور الزم است . پذیر شهري را ندارند الزم براي آشکارسازي اولویتهاي بهسازي و بازسازي بافتهاي آسیب

المللی و داخلی در این خصوص توسعه یابند تا امکان تخصیص مناسب  که روشهاي جدیدي مبتنی بر تجارب بین
  .اعتبارات بدین منظور فراهم شود

 ماه  24 طول دوره
ي شهري تا حدودي ریز خیز با روشهاي متداول در شهرسازي و برنامه شناسایی بافتهاي فرسوده در مناطق لرزه توجیه فنی

عرض معابر و ریزدانگی که بعنوان   پذیري ساختمانها، در این مناطق بجز عواملی نظیر میزان آسیب. متفاوت است
گیرند، عوامل دیگري نیز نظیر  پارامترهاي متداول در شناخت بافتهاي فرسوده در کلیه شهرها مورد توجه قرار می

که از ... دسترسی به فضاهاي باز، وجود تاسیسات خطرناك و  شناختی، میزان جنبش زمین، مخاطرات زمین
 .باشند، نیز بایستی مورد توجه قرار گیرد اهمیت می دیدگاه مدیریت بحران زلزله حائز

  اطالعات مرتبط با تجارب جهانی - ورودي پروژه
 ع و شرح وظایف دستگاههاي ذیربطاسناد و مدارك مرتبط با موضو -

  هاي قابل اجرا برحسب شرایط بومی  امهبرن -  خروجی  پروژه
 خیز بندي بافتهاي فرسوده در مناطق لرزه براي شناسایی و اولویتضوابط اجرایی طرح  - 

هاي  پذیري بافتهاي شهري در برابر زلزله با استفاده از تجارب زلزله مطالعه پارامترهاي موثر در افزایش آسیب -  اجزاء پروژه
  بندي آنها برحسب میزان اهمیت هگذشته ایران و جهان و دست

  بندي کالسیک بافتهاي فرسوده در کشورهاي مختلف و تعیین نقاط ضعف و قوت هر روش  مطالعه نحوه تقسیم - 
  هی پارامترهاي مختلف مورد مطالعهد خیز با وزن بندي بافتهاي فرسوده در نواحی لرزه ارائه الگوي جدید تقسیم - 
نظیر توزیع بهینه فضاهاي باز در بین (پذیري بافتهاي فرسوده  کاهش آسیب شناسایی عوامل شهري موثر در - 

 ...)، راههاي دسترسی و اضطراري و بافتهاي مختلف شهري
  رات الزم براي اصالح ساختار شهريتحلیل اقتصادي انجام تغیی - 
 ایج عملیاجراي نتایج مطالعات در یکی از شهرهاي تاریخی و اصالح روش براساس بازخوردها و نت - 

 وزارت مسکن و شهرسازي، معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي، شهرداریها، سازمان مدیریت بحران کشور نظارت و ارزیابی
 می باشدتصویب نتایج طرح و ابالغ آن به مشاوران شهرسازي و نظارت بر اجرا استمرار پروژه منوط به  استمرار پروژه

  جدول زمانبندي طرح 
  

  انزم/ اجزا
  

ماه  6
  اول

ماه  6
  دوم

ماه  6
  سوم

ماه  6
  چهارم

          در برابر زلزله پذیري بافتها مطالعه پارامترهاي موثر در آسیب
          بندي کالسیک بافتهاي فرسوده  مطالعه نحوه تقسیم

          خیز بندي بافتهاي فرسوده در نواحی لرزه ارائه الگوي جدید تقسیم
          پذیري بافتهاي فرسوده در آسیبناسایی عوامل شهري موثر ش

          رات الزم براي اصالح ساختار شهريتحلیل اقتصادي انجام تغیی
          اجراي نتایج مطالعات در یکی از شهرهاي تاریخی و اصالح روش
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  بررسی و تهیه الگوهاي مناسب بازسازي یا نوسازي بافتهاي فرسوده): 13- 5(نمودار 

 نوسازي و بهسازي بافتهاي فرسوده قیت طرحهايافزایش درصد موف -  اهداف
  تعیین روشهاي تشویق و ترغیب مالکین به بهسازي ساختمانهاي شخصی - 

 مراکز تحقیقاتی و دانشگاهیشرکتهاي مشاور،  نهاد اجرایی
 میلیون تومان  180 هزینه تقریبی 

پذیر شهري ارائه شده است و  ساختارهاي آسیب روشهاي مختلفی براي بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده و وضعیت موجود 
دهد که انجام هر یک از این  نتایج بررسی اثرات این روشها نشان می. اند برخی از آنها نیز به مورد اجرا گذاشته شده

ها بدون توجه به معیارهاي فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي جوامع راهگشاي حل معضالت بافتهاي فرسوده  برنامه
و هرچند که از بعد فیزیکی برخی از مسائل ممکن است بصورت موضعی برطرف گردند، و لیکن از بعد  نبوده است

  .تواند ایجاد شود اجتماعی مسائل دیگري می
 ماه 18 طول دوره
خیز از  نوسازي و بازسازي بافتهاي فرسوده امروزه در مطالعات توسعه شهرهاي بزرگ بخصوص در مناطق لرزه توجیه فنی

ریزي آن به کلیه جوانب فیزیکی، اجتماعی و اقتصادي توجه  و الزم است براي برنامه زیادي برخوردار است اهمیت
 .الزم مبذول شود

  اطالعات مربوط به ساختارهاي اجتماعی و فرهنگی در بافتهاي فرسوده شهري - ورودي پروژه
 پذیري کالبدي بافتها وضعیت آسیباطالعات مربوط به  -

  الگوهاي مناسب براي بهسازي بافتهاي فرسوده مبتنی بر مسائل فیزیکی، بومی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي هخروجی  پروژ
  آوري اطالعات از روشهاي معمول و پیشرفته نوسازي و بهسازي بافتها و ساختارهاي فرسوده  جمع -  اجزاء پروژه

  زیان  –لیت اجتماعی آن و انجام مطالعات سود روشها براساس تعیین میزان مقبواین ارزیابی میزان موفقیت  - 
 در مقبولیت روشها مطالعه نقش مشارکت مردمی در بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده و میزان تاثیر آن - 
  تعیین نحوه ایجاد مشارکت مردمی در طرحهاي توسعه شهري و اصالح بافتهاي فرسوده  - 
مهندسی بهسازي و نوسازي همراه با معیارهاي  –اي فنی ایجاد یک سیستم ترکیبی در برگیرنده معیاره - 

 عی و اقتصادي توسعه بافتهاي شهريفرهنگی، اجتما
  و عوامل اقتصادي و اجتماعی  هري،هاي ش تحلیل نتایج و ارائه راهکارها و الگوهاي مناسب مبتنی بر مولفه - 

 ، وزارت مسکن و شهرسازيو نظارت راهبردي رییس جمهور، معاونت برنامه ریزي سازمان مدیریت بحران کشور نظارت و ارزیابی
 باشد مینظارت بر اجرا نحوه ارائه طرحهاي کاربردي و استمرار پروژه منوط به  استمرار پروژه

  جدول زمانبندي طرح 
  

  زمان/ اجزا
  

  ماه سوم 6  ماه دوم 6  ماه اول 6

آوري اطالعات از روشهاي معمول و پیشرفته نوسازي و  جمع
  ازي بافتها و ساختارهاي فرسودهبهس

      

روشها براساس تعیین میزان مقبولیت این ارزیابی میزان موفقیت 
  زیان –و انجام مطالعات سود  هااجتماعی آن

      

مطالعه نقش مشارکت مردمی در بهسازي و نوسازي بافتهاي 
  در مقبولیت روشها فرسوده و میزان تاثیر آن

      

        اصالح بافتها کت مردمی در طرحهاي جاد مشارتعیین نحوه ای
توسعه بافتهاي فرسوده با توجه به ایجاد یک سیستم ترکیبی 

  عی و اقتصادي معیارهاي اجتما ومهندسی  –معیارهاي فنی 
      

        حلیل نتایج و ارائه راهکارها و الگوهاي مناسبت
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  خیز تدوین معیارهاي توسعه شهري در نواحی لرزه): 14- 5(نمودار 

  
  

  با رعایت مفاد دستورالعمل حاصله لرزه در شهرهاکاهش تلفات و خسارات ناشی از زمین -  اهداف
  مستحدثات مبتنی بر سطح خطر ارائه ضوابط و دستورالعملهاي مکانیابی  - 
 در زمان بحرانافزایش کارایی مدیریت شهري بهبود  - 

 مشاوران ذیصالحمراکز تحقیقاتی و دانشگاهی،  نهاد اجرایی
 میلیون تومان  240 هزینه تقریبی 

سازي  توسعه شهرهاي کشور بویژه در چند دهه اخیر موجب افزایش جمعیت شهري و به دنبال آن رشد ساختمان وضعیت موجود 
خیزي اکثر بخشهاي کشور، متاسفانه در اغلب  علیرغم لرزهالبته . بنایی و شریانهاي حیاتی شده استسیسات زیرو تا

  .ش شهرها بدون توجه به خطر زلزله صورت پذیرفته استموارد گستر
 ماه 24 طول دوره
الزم است معیارها و استانداردهایی جهت توسعه در نواحی شهري در مناطق زلزله منظور کاهش خطرپذیري  به توجیه فنی

زم در ساختار تهیه گردد تا براساس آن امکان توسعه پایدار شهرها فراهم شده و اصالحات الکشور خیز  زلزله
در این راستا جانمایی صحیح ساختمانها و تاسیسات شهري در نواحی . شهرهاي موجود به تدریج به انجام برسد

 .مدیریت بحران زلزله داردبهبود خیز اهمیت زیادي در کاهش خسارات و نیز  لرزه
  گزارشات و اطالعات مرتبط با تجارب داخلی و خارجی - ورودي پروژه

 متولی توسعه شهري به منظور بررسی نحوه اجراي طرحسازمانهاي مربوط به اطالعات  -
 خیز ضوابط و معیارهاي توسعه ایمن در شهرهاي لرزه خروجی  پروژه

لغزش، مکانهاي  ساخت و ساز در حریم گسلها، زمین(معیارهاي توسعه شهري از دیدگاه ژئوتکنیکی بررسی  -  اجزاء پروژه
 ) شست زمین و اثرات ساختگاهمستعد روانگرایی و فرون

پراکندگی بافتهاي شهري، کاربریها و تراکم پذیري مستحدثات،  آسیب به معیارهاي توسعه شهري با توجهبررسی  - 
  جمعیت 

بیمارستانها، ایستگاههاي (مراکز مرتبط با مدیریت بحران  مکانیابی تاسیسات و مربوط بهبررسی معیارها و ضوابط  - 
 ...) تخلیه امن، و  نشانی، فضاهاي آتش

  فوق با توجه به شرایط ایرانسازي معیارها و ضوابط بومی - 
  مرتبط و ابالغ آن به نهادهاي ذیربط دستورالعملهايتدوین  - 

 وزارت مسکن و شهرسازي، سازمان مدیریت بحران کشور نظارت و ارزیابی
 .باشد سوي وزارت مسکن و نظارت بر اجراي آن می تصویب و ابالغ معیارها ازاستمرار پروژه منوط به  استمرار پروژه

  جدول زمانبندي طرح 
  

  زمان/ اجزا
  

ماه  6
  اول

ماه  6
  دوم

ماه  6
  سوم

ماه  6
  چهارم

          معیارهاي توسعه شهري از دیدگاه ژئوتکنیکیبررسی 
پذیري  آسیب معیارهاي توسعه شهري با توجه به بررسی 

  کاربریها و تراکم جمعیتپراکندگی بافتهاي شهري، مستحدثات، 
        

مراکز  مکانیابی تاسیسات و مربوط بهبررسی معیارها و ضوابط 
  مرتبط با مدیریت بحران

        

          فوق با توجه به شرایط ایرانسازي معیارها و ضوابط بومی
          مرتبط و ابالغ آن به نهادهاي ذیربط دستورالعملهايتدوین 
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  خیز عیارهاي تعیین فرم و الگوي مناسب توسعه در مناطق لرزهمطالعه م): 15- 5(نمودار 

  اي پذیري لرزهتوسعه هوشمندانه و پایدار شهرها و کاهش آسیبامکان فراهم شدن  -  اهداف
 خطر زلزلهپذیر شهري با پیاده نمودن فرم و الگوهاي استاندارد متناسب با  اصالح بافتهاي آسیب - 
توزیع مناسب بافتهاي و تعیین  ز جمعیتی و پرتراکم ساختمانی با سطح خطر زلزلهامکان انطباق مراکشدن  فراهم - 

 اي در مناطق شهري به منظور کاهش خطرپذیري لرزه..) تجاري، صنعتی، و   مسکونی،(مختلف 
 مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی، مشاوران ذیصالح نهاد اجرایی

 میلیون تومان 240 هزینه تقریبی 
شناختی  در طراحی فرم و الگوي شهري در کشور توجه چندانی به خطر زلزله و مخاطرات زمینر حال حاضر د وضعیت موجود 

حتی در طرحهاي جامع، تفصیلی و هادي نیز میزان توجه به این مقوالت بسیار کم است که این . شود مربوطه نمی
  .شوداي بعضا در مناطق خطرناك انجام  منطقه –توسعه شهري  شود امر باعث می

 ماه 24 طول دوره
بایست براساس معیارهاي خاصی از دیدگاه فرم و الگوي توسعه، طراحی  خیز می ساختارهاي شهري در مناطق لرزه توجیه فنی

فرم و الگوي شهري و نحوه چیدمان ساختمانها  بعنوان ارکان اصلی تعیین معیارهاي توسعه و اصالح . و اجرا گردند
 .باشد خیز، هدف اصلی انجام این طرح مین و توسعه شهري در مناطق لرزهریزي کاربري زمیبرنامه

  ضوابط موجود درخصوص المانهاي مختلف برنامه اسناد و مدارك مرتبط با  - ورودي پروژه
 تجارب موجود داخلی و خارجی -

 معیارهاي توسعه شهري مطابق با فرم و الگوهاي سازگار با خطر زلزله  خروجی  پروژه
  اي مختلف  توزیع بهینه تراکم ساختمانی و جمعیتی در مناطق داراي پتانسیل مخاطرات لرزه شناخت -  اء پروژهاجز

پذیري محتمل و انواع  با توجه به تنوع آسیب... مطالعه نحوه تفکیک بافتهاي عمده مسکونی، تجاري، صنعتی، و  - 
 جات و امدادمتفاوت عملیات ن

ه شهري در مناطق داراي ناپایداریهاي ژئوتکنیکی نظیر شیبهاي تند با توجه به بررسی و ارائه الگوهاي توسع - 
 و نجات وامداد پس از وقوع بحران احتمال وقوع ناپایداریهاي طبیعی و مشکالت دسترسی

مطالعه توزیع بهینه فضاهاي باز در بین بافتهاي مختلف شهري و نیز بین بلوکهاي ساختمانی و بررسی روشهاي  - 
 سب براي راههاي دسترسی و اضطراريبه مناطق مختلف شهر بعد از زلزله و توسعه الگوهاي منا دسترسی

 ...و جانمایی ساختمانها و تاسیسات مهم با توجه به همپوشانی، توزیع جمعیت، تدوین معیارهاي  - 
 ..).یر زندانها، پمپ بنزینها ونظ(مطالعات مکانیابی ساختمانها و تاسیسات خطرناك و آتشزا  - 
 ...).و  ارتفاع به عرض ساختمان، نوع نما نسبت(ارائه الگوهاي شهرسازي براي طراحی ساختمانها  - 

 شوراي عالی معماري و شهرسازي، وزارت مسکن، شهرداریها، سازمان مدیریت بحران کشور نظارت و ارزیابی
 .باشد میاي  هاي توسعه شهري و منطقهاجرایی شدن نتایج مطالعات در طرحاستمرار پروژه منوط به  استمرار پروژه

  جدول زمانبندي طرح 
  

  زمان/ اجزا
  

ماه  6
  اول

ماه  6
  دوم

ماه  6
  سوم

ماه  6
  چهارم

          توزیع بهینه تراکم ساختمانی و جمعیتی شناخت
          پذیري  مطالعه نحوه تفکیک بافتها با توجه به تنوع آسیب

          پایداریهاي ژئوتکنیکیارائه الگوهاي توسعه در مناطق داراي نا
          مطالعه توزیع بهینه فضاهاي باز در بین بافتهاي مختلف شهري

          جانمایی ساختمانها و تاسیسات مهمتدوین معیارهاي 
          مطالعات مکانیابی ساختمانها و تاسیسات خطرناك و آتشزا

          ارائه الگوهاي شهرسازي براي طراحی ساختمانها
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  مسکونی در مناطق پیشگیري از خطرات صنعتی): 16- 5(نمودار 

  

  دیدگی تاسیسات صنعتی بر مناطق مجاور این تاسیسات شناخت اثرات ناشی از آسیب -  اهداف
 خیز  ه ضوابط قانونی براي ساخت و ساز تاسیسات خطرناك در مناطق لرزهتوسع وتهیه  - 

 دانشگاههاشرکتهاي مشاور ذیصالح، مراکز تحقیقاتی و  نهاد اجرایی
 ون تومانمیلی 240 هزینه تقریبی 

تاسیسات ناشی از وقوع سوانح طبیعی روي مخاطرات اثرات  درخصوصجامعی مطالعات در ایران در حال حاضر  وضعیت موجود 
ز اینرو در اغلب شهرها مراکز نگهداري مواد خطرناك ا. انجام نشده استع محلی مسالمت جوا و تاثیر آن برصنعتی 
  .شوند اي را باعث می ه بعضا مشکالت عدیدهکاورت منازل و مناطق مسکونی قرار دارند در مج

 ماه 24 طول دوره
ریزي براي مطالعه اثرات ناشی از ریسکهاي صنعتی، صرفنظر از اینکه ناشی از اشتباهات انسانی باشند و یا در  برنامه توجیه فنی

تهیه ، لی حول چهار محور پیشگیري از ریسکها و حوادث صنعتیاثر سوانح طبیعی نظیر زلزله رخ بدهند، بطور ک
روشهاي  سیسات صنعتی خطرزا،اي در زمینه ساخت و ساز در مجاور تأ ریزي شهري و منطقه مقررات برنامه

تهیه طرحهاي واکنش اضطراري و کنند  افزایش آمادگی ساکنینی که در مجاورت این نوع تأسیسات زندگی می
 .طالعات مورد توجه قرار گیرندبایست در این م استوار است که میف خاص در سطوح مختل

  اطالعات مرتبط با تاسیسات صنعتی و نحوه شناسایی تاسیسات خطرناك - ورودي پروژه
 دیدگی تاسیسات خطرناك در سوانح قبلی و اثر آن بر جوامع محلی اطراف آنها آسیباطالعات مربوط  -

 خیز در مناطق لرزهتاسیسات خطرناك الزم براي کاهش ریسک لعملهاي ضوابط و دستورا خروجی  پروژه
  موارد خطرناكو فعالیتهاي آنان و تهیه فهرستی از  صنعتیبررسی مفاهیم مرتبط با تأسیسات  -  اجزاء پروژه

  حوادث صنعتیوقوع از  پیشگیريبررسی روشهاي  - 
فوق درخصوص چگونگی مواجهه با اثرات سوانح  بررسی روشهاي ارتقاي آمادگی ساکنین مناطق حریم تاسیسات - 

  در این تاسیسات
  براي محافظت در برابر مخاطرات صنعتی اقدامات واکنش اضطراي تدوین ضوابط مربوط به- 
  معیارهاي توسعه در اطراف تاسیسات خطرناكتدوین   - 
  به مردم و مسئوالن ذیربط طرحهاتدوین برنامه آموزش  - 

، وزارت صنایع، وزارت نفت، سازمان انرژي و پشتیبانی نیروهاي مسلح وزارت دفاع، مدیریت بحران کشور سازمان نظارت و ارزیابی
 نشانی اتمی، سازمان آتش

 .باشد می دقیق و نظارت بر نحوه اجراي طرح هاي اجرایی مستلزم تدوین برنامهاستمرار پروژه  استمرار پروژه
  جدول زمانبندي طرح 

  
  زمان/ اجزا

  
ماه  6
  ولا

ماه  6
  دوم

ماه  6
  سوم

ماه  6
  چهارم

          بررسی مفاهیم مرتبط با تأسیسات صنعتی و فعالیتهاي آنان
          حوادث صنعتیاز وقوع  پیشگیريبررسی روشهاي 

بررسی روشهاي ارتقاي آمادگی ساکنین مناطق حریم تاسیسـات  
  فوق درخصوص چگونگی مواجهه با اثرات سوانح در این تاسیسات

        

براي محافظت  اقدامات واکنش اضطراريتدوین ضوابط مربوط به 
  در برابر مخاطرات صنعتی

        

          معیارهاي توسعه در اطراف تاسیسات خطرناكتدوین 
          تدوین برنامه آموزش طرحها به مردم و مسئوالن ذیربط
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زیه و تحلیل ریسکهاي صنعتی حاصل از زلزله در مطالعه و استفاده از متدهاي کالسیک تحلیل ریسک در تج): 17- 5( نمودار
  تأسیسات صنعتی خطرناك

  سیسات خطرناكزیست و مناطق مسکونی از خطرات احتمالی ناشی از وجود تأ حفظ محیط -  اهداف
 سیسات خطرناكتوسعه پایدار و هوشمندانه شهرها در مجاورت تأ - 
 نعتیسیسات صکاهش صدمات و تلفات ناشی از وقوع سوانح در تأ - 

 دانشگاههامشاوران ذیصالح، مراکز تحقیقاتی،  نهاد اجرایی
 میلیون تومان  120 هزینه تقریبی 

دیدگی آنها در اثر سوانح بصورت جدي  ریسک آسیب ،در طراحی تاسیسات خطرناك و صنعتیدر حال حاضر  وضعیت موجود 
هاي مهم دیگر تعریف  و بیش مشابه سازهگیرد و ضوابط ساخت و طراحی این تاسیسات کم  مورد توجه قرار نمی

تواند منجر به تحت تاثیر قرار گرفتن بخشهاي  دیدگی آنها در صورت رخداد زلزله، می حال آنکه آسیب. شود می
  .تواند تلفات و خسارت زلزله را افزایش دهد اطراف نیز بشود که این امر می

 ماه 12 طول دوره
گردند، ریسک برحسب  ک تجزیه و تحلیل ریسک که عموماً به علوم مهندسی برمیبطورکلی در روشهاي کالسی توجیه فنی

در مورد تاسیسات خطرناك با . شود حاصلضرب احتمال رخ دادن یک واقعه نامطلوب و پیامدهاي آن تعریف می
ریسک  دیدگی آنها در سوانح، الزم است روشهاي مختلفی را براي ارزیابی توجه به اثرات گسترده نامطلوب آسیب

 .آنها مورد بررسی قرار داد تا اطمینان کافی از پایداري آنها در هنگام رخداد سوانح ایجاد شود
  تحلیل ریسک تاسیسات صنعتیبا نحوه اسناد و مدارك مرتبط  - ورودي پروژه

 تاسیسات صنعتی در کشورمطالعات برآورد ریسک اطالعات مربوط به  -
 برآورد ریسک تاسیسات خطرناك در برابر زلزله الگوهاي مناسب براي خروجی  پروژه

 ي مربوطهسیستمهاي صنعتی و فرآیندهاخطرپذیري تجزیه و تحلیل بررسی روشهاي  -  اجزاء پروژه
 مدیریت و تجزیه و تحلیل ریسک از طریق متدهاي کالسیکبررسی نحوه  - 
 طرناكبراي تاسیسات خ مطالعه و انطباق روشهاي کالسیک تجزیه و تحلیل ریسک - 
استفاده از روشهاي کالسیک براي تجزیه و تحلیل ریسکهاي صنعتی پدید آمده در تدوین دستورالعمل نحوه  - 

 لهتأسیسات صنعتی خطرناك در اثر زلز
وزارت نفت، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح، وزارت صنایع، سازمان ، سازمان مدیریت بحران کشور نظارت و ارزیابی

 سازمان انرژي اتمینشانی،  آتش
کلید موفقیت پروژه است تا  ،اعضاي تیم نظارت بر پروژه و هدایت مشاور در انجام طرحبرگزاري جلسات پیوسته  استمرار پروژه

 .نتایج حاصله کاربردي و مطابق با واقعیتها باشد
  جدول زمانبندي طرح 

  
  زمان/ اجزا

  
ماه  3

  اول
ماه  3

  دوم
ماه  3

  سوم
ماه  3

  چهارم
سیستمهاي صنعتی خطرپذیري تجزیه و تحلیل ررسی روشهاي ب

  ي مربوطهو فرآیندها
        

مدیریت و تجزیه و تحلیل ریسک از طریق متدهاي بررسی نحوه 
  کالسیک

        

براي  مطالعه و انطباق روشهاي کالسیک تجزیه و تحلیل ریسک
  تاسیسات خطرناك

        

کالسیک براي  استفاده از روشهايتدوین دستورالعمل نحوه 
  تجزیه و تحلیل ریسکهاي صنعتی
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  مطالعه تأثیرات صنایع خطرناك در مناطق شهري به هنگام وقوع زلزله): 18- 5(نمودار 

   و محیط زیست در اثر سوانح طبیعی کاهش خسارات و صدمات وارده به شهرها -  اهداف
  یسات خطرناكتوسعه ایمنی در داخل و اطراف تاس - 

 شرکتهاي مشاور ذیصالح، مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی نهاد اجرایی
 میلیون تومان 180 هزینه تقریبی 

و ضوابط بندي نقاط شهري متناسب با وجود و چیدمان تاسیسات خطرناك  در حال حاضر معیارهایی براي پهنه وضعیت موجود 
ن مساله باعث شده است که با توجه ای. کشور وجود ندارداي براي ساخت و ساز در مجاورت این تاسیسات در  ویژه

به خطر باالي زلزله در اغلب شهرها، امکان ایجاد فجایع انسانی نظیر آنچه در بوپال هند مشاهده شد، در اثر وقوع 
  .اي از کشور وجود داشته باشد زلزله در هر نقطه

 ماه 18 طول دوره
ها، انفجارها،  سوزي آتش(در تأسیسات صنعتی خطرناك  ممکنبررسی پیامدها و نیز پیشگیري از خطرات عمده  توجیه فنی

باشد  از اهمیت زیادي برخوردار میزلزله  در مدیریت بحران) نشت مواد سمی و زائد، متصاعد شدن بخارات سمی
 .شود که در این طرح بدان پرداخته می

  اثیر آن روي محیط اطرافدیدگی تاسیسات خطرناك در اثر زلزله و ت اطالعات مربوط به آسیب - ورودي پروژه
 متولی تاسیسات خطرناكاطالعات سازمانهاي  -

  ارتقاي ایمنی تاسیسات خطرناك و ضوابط توسعه پایدار در اطراف این تاسیساتهاي  برنامه خروجی  پروژه
  ناسی در مکانیابی تأسیسات خطرناكش نحوه در نظر گرفتن مخاطرات زمین -  اجزاء پروژه

 یسات و ریسکهاي پدید آمده مربوطهیندهاي صنعتی بکار رفته شده دراین تأسمطالعه فرآنحوه  - 
 ود مسائل ایمنی در تأسیساتهاي جدید در جهت بهب گیري از روشها و تکنولوژي بهره - 
 براي افزایش ایمنی این تأسیسات ها برآوردهاي اقتصادي و تخمین هزینه - 
 و راههاي مقابله یا کاهش آنها الیحوادث احتمبینی ابعاد اجتماعی و انسانی  پیش - 
  زیست تأثیرات پیامدهاي وقوع یک حادثه برروي محیط - 

 وزارت مسکن و شهرسازي، وزارت صنایع، وزارت نفت، سازمان مدیریت بحران کشور نظارت و ارزیابی
ز ساخت و ساز تاسیسات خطرناك ابالغ دستورالعملهاي حاصل از این مطالعه و ممانعت ااستمرار پروژه منوط به  استمرار پروژه

 .باشد در مناطق مسکونی می
  جدول زمانبندي طرح 

  
  ماه سوم 6  ماه دوم 6  ماه اول 6  زمان/ اجزا

ناسی در مکانیابی ش نحوه در نظر گرفتن مخاطرات زمین
  تأسیسات خطرناك

      

یسات و مطالعه فرآیندهاي صنعتی بکار رفته شده دراین تأسنحوه 
  آمده مربوطه ریسکهاي پدید

      

ود مسائل هاي جدید در جهت بهب گیري از روشها و تکنولوژي بهره
  ایمنی در تأسیسات

      

براي افزایش ایمنی این  ها برآوردهاي اقتصادي و تخمین هزینه
  تأسیسات

      

احتمالی و راههاي ادث وبینی ابعاد اجتماعی و انسانی ح پیش
  مقابله یا کاهش آنها

      

        زیست پیامدهاي وقوع یک حادثه برروي محیطتأثیرات 
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