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 چکیده

با درنظر گرفتن شرایط جغرافیایی ایران می توان براحتی فهمید که کشور ما در زمره کشورهاي سانحه خیز جهان قرار دارد، از مهمترین سوانح                              
تانسیل لرزه خیزي باال و رخداد خسارت هاي جانی ، زیانهاي مالی ،                همچنین شواهد تاریخی حاکی از پ      .  طبیعی باید از زمینلرزه و سیل نام برد         

زلزله بیانگر خطر در بسیاري از مناطق جهان است گرچه راهکار و چگونگی پیش بینی زلزله هنوز                     .  اقتصادي و اجتماعی جبران ناپذیر می باشد        
با بهره گیري از دانش ، روشها و اطالعات مربوط به زمینه              .  شددر این مقاله هدف بررسی اجمالی روند مدیریت خطر زلزله می با             .  مشخص نیست 

هاي مختلف علوم مانند زمین شناسی ، مهندسی ، برنامه ریزي اضطراري ، واکنش دربرابر بالیا ، بیمه ، علم اقتصاد و سایر علوم می توان به طرحی                     
ن ، برنامه ریزان و دیگر متخصصان جهت مدیریت یا کاهش خطر زلزله             موارد مذکور ابزاري است که مهندسا     .  کارآ براي مدیریت بحران دست یافت     

بنابراین هدف شناخت و چگونگی بکارگیري این ابزار براي ارزیابی خطر زلزله ، تعیین راههاي کاهش خسارت ، تصمیم گیري در                        .  در دست دارند  
متأسفانه مسئله مدیریت بحران تنها بعد از وقوع .  ابزار پرداخته خواهد شدمورد راهکارهاي بهینه و انجام آن است در این راستا به تجزیه و تحلیل این    

آن و در قالب امداد ، نجات و تا حدي مرمت و بازسازي مورد توجه می باشد در حالیکه با پرداختن به موضوعاتی مثل پیشگیري ، آمادگی و کاهش                               
بنابراین مدیریت سوانح به یک برنامه ریزي اجتماعی براي           .کارآمد دست یافت  اثرات ناشی از زلزله می توان به یک سیستم مدیریتی هماهنگ و               

برنامه ریزي از اصول اولیه و ابتدایی . آمادگی جهت وقوع بحران وابسته است و این برنامه ریزي عموماً نیاز به ابزار پیشرفته یا تکنولوژي خاصی ندارد       
امه مناسب می توان به هدفهاي یک طرح مدیریتی با حداکثر توان مهندسی و حداقل اتالف                 در بحث مدیریت بحران بحساب می آید چرا که با برن           

بنابراین میتوان گفت که مدیریت علمی بحران ، منابع موجود و           .  منابع مالی و انسانی جامه عمل پوشاند و مقدمه اجراي آنرا بطور مناسب فراهم نمود               
 به تخصیص آنها در سطوح گوناگون می پردازد و از اتالف منابع و تشکیل سازماندهی هاي اضافی                     نیازهاي الزم را مورد ارزیابی قرار می دهد و          

جلوگیري می نماید و در نهایت نتیجه این تحلیل ها ارائه یک راه حل سودمند و بهینه خواهد بود در این بین هماهنگی و انسجام بین بخش ها و                                
 . سازمانهاي مختلف نیز حائز اهمیت می باشد

 
 مدیریت بحران، مدیریت خطر، گسلش، سانحه، آسیب پذیري، خسارت: واژه هاي کلیدي

 
 مقدمه-1

زلزله یک پدیده اجتناب ناپذیر بوده و گسلش که منبع زمینلرزه است باعث خسارتهاي جانی و مالی نمی شود بلکه اندرکنش حرکات زمین با محیط                           
تلفات می گردد و هرگاه از آثار سوء آن پیشگیري نشود و آمادگی هاي الزم براي مقابله با آن هایی که مستحدثات بشر در آن واقع شده است موجب      
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معموالً پس از رویداد سانحه است که به آن پاسخی داده می شود و دقیقاً پس از آن تا رخداد     .  اتخاذ نگردد این پدیده تبدیل به یک فاجعه خواهد شد         
 اینجاست که میلیونها نفر از مردم در سراسر دنیا در برابر سوانح، آسیب پذیر باقی می مانند و براي آنها                       بعدي به فراموشی سپرده می شود ، مشکل       

انتظار تا حادثه بعدي پاسخ مناسبی نیست بنابراین باید با انجام فعالیت هایی کارآمد، جمعیت آسیب پذیر را حمایت نموده و میزان آسیب پذیري آنها                          
امروزه تصور می شود که      .ر از طریق برنامه ریزي ، سازماندهی و در یک کلمه مدیریت کارآ و منسجم امکان پذیر است                    را کاهش داد که این ام      

پیشگیري از تلفات جانی و خسارات ناشی از زلزله و یا کاهش خطرات ناشی از آن در گرو شناخت خطر زلزله ، ساخت و ساز مقاوم و آمادگی در برابر                           
مجموعه تدابیر و پیشگیري هاي الزم براي انجام هر یک از موارد ذکر شده را میتوان مدیریت بحران                   "راین با یک تعریف ساده    وقوع زلزله است بناب   

 میزان موفقیت یک برنامه مدیریتی کامل و جامع شهري و آمادگی در برابر زلزله بستگی به جمع آوري داده هاي گوناگون و اطالعات                          .]11["نامید
آسیب پذیري شهري و وضعیت آن دارد عالوه بر موارد ذکر شده حمایت و پشتیبانی از طرح نیز حائز اهمیت می باشد بنابراین یک                           دقیق از میزان    

ایران کشوري در حال    .  طرح جامع و کامل بدون حمایت هاي مورد نیاز، پشتوانه قانونی و آموزش هاي الزم داراي کارآیی مورد نظر نخواهد بود                        
هیمالیا که یکی از فعالترین نواحی تکتونیکی جهان است، قرار دارد و وقوع زلزله هر چند مدت یکبار باعث                       _ند لرزه خیزي آلپ   توسعه و در کمرب   

بوجود آمدن خسارات جانی و مالی فراوان و از دست رفتن سرمایه هاي ملی می گردد در حالیکه با طراحی و تنظیم یک برنامه جامع و کامل براي                               
بتنی بر علم ، دانش و تجربه جهت پیشگیري و آمادگی در برابر خطر و رویارویی با آن می توان خسارتهاي ناشی از زلزله را به                               مدیریت بحران م  

ارتعاش ناشی از زلزله که بر سازه وارد می شود خطر اولیه ناشی از زمینلرزه محسوب میگردد و بسته به نوع آن                       .  میزان قابل مالحظه اي کاهش داد     
مکانیسم هاي اساسی در داخل زمین که باعث         .  روانگرایی، شکست زمین، زمین لغزش، تسونامی و انواع دیگر خطرات را شامل شود              ممکن است   

صفحه اي که در طول آن حرکات زمین رخ می     .  وقوع زلزله می شوند هنوز بطور کامل درك نگردیده اند و نظریه هاي گوناگونی پیشنهاد شده است                 
ین در یک زلزله می باشد ، گسل نام دارد و نکته قابل توجه آنستکه صفحه همه گسل ها در سطح پوسته زمین بریده نمی                             دهد و مبدأ حرکت زم    

دالیل متعددي وجود دارد که بسیاري از ساختمانها در مقابل خطرات ذکر شده مقاومت نداشته و آسیب پذیر                      .  شوند تا با چشم قابل دیدن باشند       
در بعضی سازه ها که از      .  دچار خسارت خواهند شد این خسارت می تواند از ترکهاي سطحی تا تخریب سازه متغیر باشد                 بحساب می آیند در نتیجه       

آزمایشگاه ها، ماشین آالت تخصصی، (نظر کاربري متفاوت هستند نظیر بیمارستانها و مراکز اعزام خدمات اضطراري وارد آمدن خسارت به تجهیزات                  
 اهمیت ویژه اي برخوردار است چون ارزش تجهیزات داخل این نوع مراکز بمراتب از خود ساختمان بیشتر است عالوه بر                       از)  وسائل ارتباطی و غیره   

. این ممکن است این نوع خسارات اولیه منجر به خطرات ثانویه مانند آزاد شدن مواد خطرناك و سمی ، آتش سوزي هاي گسترده و غیره بشود                               
همانگونه که مالحظه می شود وقوع زلزله باعث بوجود آمدن              . ناشی از زلزله را بطور خالصه نشان می دهد             خسارات و زیانهاي    1نمودار شکل 

خسارات و زیانهاي متعددي خواهد شد که مهمترین آنها خسارات سازه اي ، غیر سازه اي و زیانهاي جانی و مالی می باشد که اثرات سوء ناشی از آن           
 . ئل اقتصادي و اجتماعی را تحت شعاع قرار می دهدبطور مستقیم یا غیر مستقیم مسا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .روند زیانهاي ناشی از وقوع زلزله: 1شکل
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مدیریت خطر زلزله با طرح این مسئله شروع می شود که چه چیزهایی در معرض خطر است؟ باید گفت که در یک قاعده یا تعریف کلی هر چیزي                              
بنابراین تهیه فهرست از دارائی ها و سرمایه هایی که در معرض خطر               .  زله است از خطر ناشی از آن مصون نیست          که بصورت بالقوه مرتبط با زل      

 فهرست نمونه اي از سرمایه هاي در معرض خطر زلزله را بیان می کند در این جدول نه تنها سرمایه هاي در                     1جدول  .    هستند ، کار با ارزشی است     
از زلزله بر این سرمایه ها مورد توجه قرار گرفته است و بصورت کلی و نه جامع راههاي کاهش خسارت جهت                         معرض خطر بلکه تهدیدات ناشی       

 .مقابله با این تهدیدات را شرح می دهد
 .دارائی ها و سرمایه هاي در معرض خطر: 1جدول

 
 زیان در اثر توقف عملکرد، که در ادامه  به شرح هرکدام        بطور کلی سه نوع سرمایه در معرض خطر را میتوان توصیف کرد؛ زیان جانی ، زیان مالی و                  

 .پرداخته خواهد شد
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بیشتر بواسطه تخریب ساختمان ها ، تسونامی ، آتش سوزي ،             (می شوند )  زیان جانی (مردم بصورت هاي مختلف بواسطه زلزله کشته و مجروح            _
 ).زمین لغزش و غیره

 پرداختن هزینه تعمیر یا باز سازي ساختمان و یا بصورت غیر مستقیم مانند از دست دادن کار در         بواسطه)  زیان مالی (از دست دادن مستقیم سرمایه      _
 .صورت خرابی کارخانه و مراکز اداري یا بدلیل تغییرات طوالنی یا کوتاه مدت در وضعیت اقتصادي که ناشی از خسارات زلزله است

توقف در عملیات کاري و تجاري تا زمانی که            (ت انسانی نیز می تواند باشد         مختل شدن یا توقف عملکرد که بمعنی خسارت مالی یا جراح              _
 ).کارخانجات ، مراکز صنعتی یا فروشگاهها بتوانند عملکرد قابل قبول داشته باشند

مل شود و   بطور خالصه نقطه آغاز اجراي مدیریت خطر زلزله ، تخمین خسارات یا زیان هایی است که شخص ممکن است بدلیل وقوع زلزله متح                         
بعنوان مثال چنانچه بعد از مطالعات ارزیابی آسیب پذیري   .  این خسارات هر سه دسته از سرمایه ها را اعم از جانی ، مالی یا عملکرد را در بر می گیرد                     

 نه تنها کاهش تلفات     سازه یک مدرسه در برابر زلزله و خطرات ناشی از آن ، ساختمان داراي عملکرد مناسبی تشخیص داده نشود ، مقاوم سازي آن                       
عدم نیاز (و جراحات انسانی را بدنبال خواهد داشت بلکه کاهش هزینه هاي تعمیر ساختمان ، لوازم آن و ادامه عملکرد مدرسه را نیز باعث خواهد شد               

 ).به یافتن ساختمانی دیگر و دایر بودن مدرسه
 
 خطر زلزله-2

ناگون سنجید و بیان کرد پیش از اختراع دستگاههاي علمی و جدید، زلزله را بصورت کیفی و از خطر یا احتمال وقوع آن را می توان به روش هاي گو           
مقیاس هاي مختلفی براي بزرگی و شدت تعبیه شده است          .  روي اثر و یا قدرت آن اندازه گیري می کردند که در نقاط مختلف میزان آن متفاوت بود                  

 اندازه گیري "MMIشدت اصالح شده مرکالی "ت متحده شدت بصورت کیفی و با استفاده از مقیاس           در ایاال .  که برخی اوقات باعث اشتباه می شوند      
یا مقیاس اندازه گیري دیگر کمیت شدت ارتعاش را تعیین می           "  PGAحداکثر شتاب زمین    "می شود در حالیکه مهندسان و دانشمندان با استفاده از           

 ). می شود معموالً بصورت کسري از شتاب ثقل بیان PGA(کنند
خطر زلزله تعریفی از . شناسایی و تعیین خطر زلزله در یک شهر ، منطقه یا محله در روند مدیریت بحران از مهمترین و حساس ترین عوامل می باشد                

نگر میزان شدت   عالوه بر آن نمایا   .  اثرات متفاوت زمین در یک مکان معین در اثر زلزله و همچنین احتمال افزایش این اثرات به سطوح دیگر است                     
 .تناوب لرزش زمین است

خطرات زلزله به مکان وقوع نیز بستگی دارد بدین معنی که در هر مکانی نوع این خطرات متفاوت است و به محل و خصوصیات زمین در آن مکان                              
میزان . رزش کاهش یا تقلیل می یابدلرزش زلزله معموالً در محل یا نزدیکی گسل شدید است و هرچه از محل آن دورتر شویم میزان ل                .  بستگی دارد 

یکی از این پارامترها خاك می باشد ، خاك نرم مانند باتالقهاي پر شده قدیمی                  .  این کاهش به بزرگی زلزله و زمین شناسی منطقه بستگی دارد            
ایش فاصله از گسل کاهش می یابد       اثرات خاك عامل اولیه شدت لرزش است و بنابراین گرچه لرزش با افز            .    میزان حرکت زمین را افزایش می دهد      

 .اما ممکن است در فاصله دور و بر روي خاکهاي نرم شدت آن زیاد باشد
 
 خسارات و زیانهاي ناشی از زمینلرزه و راههاي کاهش آن-3

 اثرات زلزله مقاومت کنند این      همانطوریکه قبالً نیز اشاره شد ممکن است در بسیاري از ساختمانها ، عناصر سازه اي و غیر سازه اي نتوانند در مقابل                      
بخش بطور خالصه به مرور انواع خسارات و زیانهاي متداول ناشی از زلزله می پردازد که می تواند در تکمیل برنامه ریزي جهت مدیریت بحران                              

 .اهد شدمفید باشد در همین راستا  به بررسی بیشتر در مورد عملکرد انواع مختلف سازه ها در مقابل زلزله پرداخته خو
می باشد و باعث تخریب جزئی        (URM)  ؛ این مورد یکی از نواقص مهم و اساسی در ساختمان هاي آجري غیرمقاوم              تخریب دیوارهاي خارجی   •

 .یا حتی کامل سقف شده و خطرات جانی چشمگیري را بوجود می آورد در عین حال زیانهاي مالی را نیز بدنبال خواهد داشت
 شکست برشی ستونها یکی از خطرناك ترین مودهاي شکست بوده و بصورت آنی رخ می دهد و باعث ایجاد                        ؛شکست برشی ستونهاي بتنی    •

 .خسارت هاي جانی و زیانهاي مالی گسترده اي می گردد و معموالً در ساختمانهاي بتنی قدیمی غیر مقاوم رخ می دهد
ع خسارت شده اند تخریب نمی شوند و میزان خسارت جانی ناشی از آن              ؛ اکثر ساختمانهایی که دچار این نو      ترك در محل اتصاالت تیر به ستون       •

 .چندان مشخص نیست ولی زیانهاي مالی ناشی از آن بسیار با اهمیت و قابل مالحظه است
 اینصورت  موارد ذکر شده در باال رایج ترین نوع خسارت می باشند و ممکن است همه آنها براي قسمت هایی از سازه با شدت یا ضعف رخ دهد در                              

سازه نیاز به بازدید و بررسی دارد تا در صورت لزوم تخلیه شود یا تعمیر اجزاي سازه اي و غیر سازه اي انجام شده و کاربري مجدد آن براي سکونت ،      
اي سازه اي داراي    از نقطه نظر سکونت خسارات و زیانهاي مربوط به تعمیرات اجزاي غیر سازه اي به اندازه خسارته                    .  تجارت و غیره تأیید گردد     

اهمیت است وسائل جابجا شده و شکسته ، خطوط شکسته شده آب و گاز، پنجره هاي شکسته، ترك خوردن وسیع دیوارهاي داخلی و خارجی، عدم                          
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را عملکرد مناسب وسائل سرمایشی و گرمایشی، مواد مضر پخش شده بر روي زمین و دیگر خسارات غیر سازه اي ممکن است هزینه هاي زیادي                            
 . که باعث عدم استفاده بهینه از ساختمان می گردد) تخلیه یا تعمیرات طوالنی(بهمراه داشته باشد 

گرچه ساختمان هاي مسکونی همانطور که گفته شد زیان هایی را متحمل خواهند شد چنین خرابی هایی براي ساختمان هایی مانند بیمارستان یا                          
است زیرا چنین وسائل و تجهیزاتی پس از زلزله به شدت مورد نیاز هستند و ارزش وسایل آنها بمراتب از                      مراکز اعزام خدمات اضطراري فاجعه آمیز       

بنابراین می توان فهمید که خسارتهاي اولیه ممکن است منجر به خسارتهاي ثانویه شود مانند آزاد شدن مواد خطرناك و        .    خود ساختمان بیشتر است   
 این خسارات بهمراه تأخیر در مراکز امداد رسانی بعلت خسارات زیربنایی مانند قطع ارتباطات،  وجود خطوط                   سمی، آتش سوزي هاي گسترده و غیره      

 .انتقال آب آسیب دیده یا نامناسب و سایر موارد می تواند به یک فاجعه هولناك تبدیل شود
 بطور  2شکل.  یان را به روشهاي مختلفی کاهش داد       در اینجا به بررسی راههاي کاهش خسارت پرداخته خواهد شد گرچه می توان خسارت و ز                   

خالصه و اجمالی نشان می دهد که چگونه می توان در هر مرحله روند توسعه خسارت و زیان هاي ناشی از آنرا کنترل کرد همچنین در شکل ،                                 
خسارت را پوشش نمی دهد ولی یک        چرخه علت و معلولی خسارت زلزله نشان داده شده است گرچه این الگو تمامی مشکالت مربوط به کاهش                      

 .نماي کلی از آنچه باید صورت پذیرد را مشخص می نماید
 

 
 .کاهش زیانهاي ناشی از زلزله: 2شکل

 
 تصمیم گیري در مدیریت بحران-4

ه با زلزله وجود    در بخش هاي قبلی عوامل خطر ، خسارت ، زیان ناشی از آن و راهکارهاي کاهش خسارت که در یک جامعه یا سازمان جهت مقابل                          
دارد بررسی شد ، نکته دیگري که در مدیریت بحران حائز اهمیت است بحث تصمیم گیري می باشد مشکل اساسی در مدیریت بحران ناشی از                              

عیت هاي  یافتن این راه حل در موق     .  یافتن راه حل نیست بلکه یافتن بهترین و اجرائی ترین راه حل با توجه به شرایط و موقعیت منطقه می باشد                        



 

 

568

گرچه ممکن است این    .   بستگی دارد  3حساس براي هر جامعه و یا سازمان متفاوت است و به روند تصمیم گیري نشان داده شده در نمودار شکل                       
 .شکل پیچیده بنظر آید اما این روند کلی از دو بخش اصلی تشکیل شده است

 ارزیابی خطر_
 بررسی راهکارهاي کاهش خسارت_

 
  گیري در مدیریت بحران روند تصمیم: 3شکل

ارزیابی خطر، سؤال هایی را بهمراه خواهد داشت از جمله اینکه سرمایه هاي در معرض خطر کدامند؟ براي این سرمایه ها چه تمهیداتی را باید                               
نچه باید مورد توجه قرار   اندیشید؟ سرمایه هاي در معرض خطر معموالً همان چیزهایی هستند که جامعه یا سازمان خاص مسئول آن است بنابراین آ                    

نکته دیگري که باید به آن توجه کرد مفهوم خطر می باشد یعنی با توجه به                   .  گیرد جلوگیري از تلفات جانی و به حداقل رساندن زیان مالی است             
با درنظر گرفتن این .  رزیابی شودبیشترین میزان تلفات جانی و زیانهاي مالی و سرمایه هاي مورد تهدید در شرایط کنونی ا         )  خطر(احتمال وقوع زلزله    

اطالعات می توان فهمید که تعیین میزان خطر کار بسیار مهمی است و توسط کارشناسان مجرب و با قضاوت مهندسی که مستلزم داشتن تجربه و                           
 با آن مقابله کرد در غیر        در بسیاري موارد ممکن است خطر در حدي باشد که به شیوه اي ساده بتوان                  .  دانش کافی می باشد ، انجام می گیرد         

[اینصورت باید راهکارهایی براي کاهش خسارت اندیشید و تصمیماتی را براي انتخاب راه حل بهینه گرفت تا خطر را به سطح قابل قبولی کاهش داد     
 از جمله بررسی ، تجزیه و در قسمت دوم که مربوط به بررسی راهکارهاي کاهش خسارت می باشد نیز پارامترهاي متعددي حائز اهمیت هستند         ].  10

در مدیریت بحران برآورد صحیح ظرفیت هاي منابع موجود ملی و سپس             .  تحلیل توانایی هاي موجود در جامعه یا سازمان ها براي کاهش خطرات             
ئف محوله به   وظا.  مشخص نمودن وظائف و نقش هاي متناسب با ظرفیت سازمانهاي مرجع از اهمیت ویژه اي در مدیریت بحران برخوردار است                       

سازمانهاي مرجع در هر کشوري متفاوت بوده و با توجه به شرایط داخلی ، ظرفیت ها و ساختار منابع داخلی آن کشور تعیین می گردد بنابراین هریک       
کادر متخصص و   از سازمانهاي تعیین شده باید از یک مدیریت مناسب و صحیح برخوردار باشند تا بتوانند وظائف و مسئولیت هاي محوله را با                             

در بخش مربوط به ارائه راهکار میتوان راههاي کاهش خسارت را مورد ارزیابی قرار داد بنابراین                   .  آموزش دیده خود به بهترین نحو بانجام برسانند        
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نسیل منابع و امکانات منطقه طرح هاي پیشنهادي توسط افراد متخصص مورد بررسی قرار می گیرد و نهایتاً راهکار بهینه و قابل اجرا با استفاده از پتا                
وظیفه اصلی سیستم مدیریت بحران حصول اطمینان از هماهنگی میان منابع و عملیات دستگاههاي دولتی و در صورت لزوم                       .  انتخاب می گردد  

وان ارکان اصلی مقابله با     میت.  دستگاههاي غیر دولتی بمنظور ارائه بهترین اقدامات ضد بحران در تمامی اوقات و به مطلوبترین نحو ممکن می باشد                    
 :هر بحران را بصورت زیر تقسیم بندي کرد

 .بررسی و شناخت معنی و مفهوم بحران در سطوح مختلف_
 .تحلیل خطر حاصل از بحران_
 .برنامه ریزي مشخص و بهینه جهت مبارزه با بحران_
 .تخصیص صحیح و مناسب منابع_
 .بهره گیري از تخصص هاي مرتبط_
 آموزش_

 ].11[بیات بدست آمده سیستم سازمانی مدیریت بحران جدا از سیستم دولتی هیچگاه جهت مقابله با بحران مؤثر نبوده استطبق تجر
 
 برنامه ریزي مدیریت بحران-5

امات را می   بطور خالصه این اقد   .  اجراي راهکارهاست که این امر نیازمند برنامه ریزي دقیق می باشد           )  زلزله(آخرین اقدام در مدیریت بحران خطر        
 .  مشاهده کرد4توان در شکل

 

 
 .روند برنامه ریزي جهت کاهش خسارت: 4شکل
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؛ راههاي مختلفی براي پرداخت هزینه هاي کاهش خطرات ناشی از زلزله وجود دارد که به جامعه و سازمانها بستگی دارد و در                            تأمین اعتبار  •
ي حاصل از برنامه هاي دولتی و اجاره بهاي استفاده کنندگان و در بخش                  بخش دولتی شامل درآمدهاي عمومی ، اوراق بهادار ، کمک ها             

 .خصوصی میتوان از منابع مصرفی ، وامها یا اوراق قرضه و یا یارانه هاي دولتی استفاده کرد
ي مورد نیاز و مرتبط     تخصص ها .  ؛ اجراي طرح شامل بکارگیري مدیران، استفاده از کارشناسان، مشاوران و یا پیمانکاران می باشد               مدیریت طرح  •

ارائه خدمات ضروري ، کمکهاي اولیه و اورژانس، تشکیل گروههاي پزشکی سیار، افراد مجرب جهت جستجو و                    :  با مدیریت بحران عبارتند از     
م نجات اشخاص آسیب دیده، کسب اطالعات و آمار دقیق، کنترل بهداشت عمومی و ایجاد محل سکونت موقت ایمن و داراي حداقل هاي الز                        

 .]11[براي زندگی
؛ طرحهاي تقویت بنا و بهسازي آن معموالً بعنوان بخشی از طرح توسعه سرمایه انجام می شود در حالیکه استحکام قسمتهایی از                          اجراي طرح  •

 .سازه و طرحهاي کوچکتر بعنوان بخشی از طرح تعمیر و نگهداري و از درآمدهاي عمومی انجام می شود
ي که باید به آن توجه کرد این است که جامعه، سازمان یا دولت باید همیشه طرحی براي پاسخگویی به وضعیت                        ؛ نکته ا  حمایت پس از زلزله    •

 .اضطراري در محل داشته باشد و تأمین کننده امنیت ، اسکان موقت و سایر موارد براي آسیب دیدگان باشد
 

 اثر آموزش در کاهش بحران-6
 ناشی از بحران بحساب می آید، بحث مربوط به آموزش در راستاي کاهش بحران بسیار گسترده                    آموزش یکی از ارکان مهم کاهش خسارت هاي        

یکی از  ].  6[بوده و جنبه هاي مختلفی را در بر می گیرد، در اینجا فقط بصورت خالصه و اجمالی به آنچه اهمیت بیشتري دارد پرداخته می شود                               
هدف از آموزش افزایش توانایی و توسعه دانش جهت رویارویی با خطر می . انی آموزش می باشدضروري ترین پیش نیازهاي آمادگی در برابر هر بحر       

باشد بنابراین انتشار اطالعات ، آموزش افراد متخصص و مردم عادي در هر مقطع سنی بطور کلی در دست یابی به یک طرح و برنامه جامع مدیریت                    
نکته اي که باید به آن توجه شود         .   کاهش خسارتهاي جانی و مالی ناشی از خطر خواهد شد            بحران موفق و کارآمد مؤثر خواهد بود که منجر به           

آنستکه برنامه هاي آموزشی براي آمادگی در برابر بحران ناشی از زلزله باید با برنامه مدیریت بحران کشور سازگار باشد و یک توازن و هماهنگی                             
و مسئولین وجود داشته باشد نتیجه این هماهنگی به کاهش خسارات جانی و زیانهاي مالی                 سازماندهی شده بین گروههاي آموزش دهنده ،مردم         

آموزش جهت پیشگیري از بحران، وقوع بحران و بعد از آن نقش کلیدي در کاهش خسارات ایفا می کند باید توجه شود که این                           .  منجر خواهد شد  
 .ن صورت گرفته و با آن سازگار باشدآموزش ها باید در راستاي اهداف برنامه جامع مدیریت بحرا

 
 نتیجه-7

مدیریت بحران، علمی است که بر پایه تجربه ، مشاهده سوانح و بحرانهاي پیشین ، ارزیابی و بررسی آنها بدنبال بهترین راه حلی است که بوسیله آن               
ز سوي دیگر در صورت بروز آنها نسبت به امداد رسانی بموقع و  از یک سو بتوان از رخ دادن فجایع جلوگیري کرد و یا براي مقابله با آن آماده شد و ا                    

بهبود شرایط اقدام نمود، بنابراین هدف از مطالب ارائه شده بیان روند برنامه ریزي علمی باتوجه به مراحل گوناگون و پارامترهاي مؤثر در مدیریت                           
الی و نیروي انسانی و شرح وظائف در قالب جداول و فلوچارت هاي               بحران بوده است و سعی شده تا نحوه تصمیم گیري، تخصیص بهینه منابع م               

مرتبط بیان گردد، گرچه ممکن است برخی از مسائل عنوان شده بواسطه مشکالت اجرایی تغییر کند که این امر جهت ارضاي اولویت ها و نیازهاي                           
 .یر می باشدهر جامعه اي براي سهولت اجراي اقدامات و فعالیت هاي مربوطه ، اجتناب ناپذ
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