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چکیده
زمینه و هدف: وقوع زلزله در استان تهران و البرز سبب پیامدهای ناگوار انسانی، خسارت های سنگین اقتصادی و نیاز به تخصیص حجم زیادی از منابع و فعالیت های 
کشور در زمان بازتوانی خواهد شد. از این رو ضروری است برنامه ریزی بر مراحل قبل از سانحه در جهت کسب آمادگی و شناخت آسیب پذیری تمرکزکند. در مقاله 
حاضر تالش شده، چارچوب برنامه ریزی استراتژیک ضمن شناخت عوامل درونی و بیرونی اثرگذار بر برنامه، راهبردهایی مناسب جهت کسب آمادگی در مرحله قبل 

و پس از زلزله احتمالی برای مناطق شهری  معرفی شود.
روش: این مقاله مبتنی بر رویکردی توصیفی-تحلیلی بوده که در راستای پیشبرد اهداف، نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای فراروی کاهش آسیب پذیری کالبدی 
و آمادگی در برابر زلزله از طریق مطالعه ی اسناد، کتب، رساالت و مقاالت، همچنین تولید نقشه  احتمال وقوع زلزله و نقشه آسیب پذیری و آنالیز آن ها شناسایی و مورد 
ارزیابی واقع شد و در نهایت با انجام تحلیل سوات راهبردها تعیین و سیاست هایی در جهت تحقق آن ها پیشنهاد  گردید. در این مقاله نقشه های مورد نیاز در نرم افزار 

ArcGIS تهیه شده است.
یافته ها: نقشه پهنه بندی خطر استان تهران و البرز نشان داد که 12% از سطح منطقه در پهنه خطرپذیری زیاد و بسیار زیاد قرار دارد که شهر تهران، کرج و شمیرانات 
در این محدوده واقع اند و از مرکز منطقه به لبه ها میزان خطر کم می شود. مواردی چون گرایش به خرید خانه دوم بین مردم در حومه شهر، امکان تحوالت سازنده 
و مثبت در ساختارهای کالبدی شهر تهران به سبب آگاهی مسئولین از اثرات زلزله  و موقعیت ویژه  و امکانات استان در کشور از مهم ترین ظرفیت های فراروی 
تحقق برنامه های آمادگی و کاهش خطر است. از سوی دیگر تجمع دارایی ها و آمادگی پایین سازمان ها برای پاسخ گویی در زمان بحران از عمده موانع تحقق آن است.

نتیجه گیری: بازسازی، فرصتی برای برنامه ریزی آینده و حفظ گذشته است؛ با آماده سازی کالبدی جامعه می توان از اثرات و پیامدهای مخرب زلزله کاست و سبب 
بازسازی پایدار شد. از مهم ترین استراتژی های تدوین شده برای مقطع زمانی پیش از رخداد زلزله تهیه سیستم اطالعاتی جامع برای شناخت دقیق در حوزه هایی همچون 
شناخت ذی النفع ها  یا پتانسیل منطقه برای تامین مصالح در زمان بازسازی و  همچنین تعداد نیروی کار ماهر در تمامی بخش های ساخت است، که سبب کاهش 

سردرگرمی مسئولین و تصمیم گیری بهتر آن ها درحوزه تامین مصالح، نیروی کار و ... می شود.
کلیدواژه ها: برنامه ریزی بازتوانی، کاهش خطر، زلزله، آسیب پذیری، آمادگی، استان تهران و البرز

◄استناد   فارسي )شیوه APA، ویرایش ششم 2010(: دوستی، افسانه؛ محتاط، نیلوفر؛ اسدیان زرگر، نعیمه )پاییز 1394(. برنامه بازتوانی کالبدی زلزله احتمالی استان 
تهران و البرز با رویکرد کاهش آسیب پذیری در مناطق شهری . فصلنامه د  انش پیشگیري و مد  یریت بحران، 5 )3(، 210- 220.

Physical recovery plan for a possible earthquake in Tehran and Alborz province, using 
vulnerability reduction in urban area approach

Afsaneh Doosti *, Niloofar Mohtat , Naimeh Asadian Zargar

ABSTRACT
Background and objective: An earthquake in Tehran and Alborz provinces will cause heavy human and economic losses and need allocating large 
amounts of resources and rehabilitation activities in recovery phase. Hence, it is necessary for planning to focus on pre-disaster phase for recognition 
of vulnerabilities and preparedness. The present article tries to identify the internal and external factors affecting plan through strategic planning 
framework and to introduce appropriate strategies for being prepared in pre and post phases of occurrence of possible earthquake in urban area. 
Method: This is an analytical - descriptive study. In line with the objective of this paper, strengths, weaknesses, opportunities and threats of physi-
cal vulnerability reduction and preparation against earthquake were identified and evaluated through literature review and preparation risk and 
vulnerability maps.  Based on the SWOT analysis, strategies were made and proposed. In this article, required maps is made in ArcGIS software.
Findings: Tehran and Alborz provinces’ risk map shows that 12% of the area is located in high and very high risk zone (city of Tehran, Karaj 
and shemiranat area) and from center to the margins of this area, the risks are going to be reduced. Results showed that some of the most 
important capacities for reducing risks and increasing preparedness are People’s tendency to buy second houses in suburbs, possibility of posi-
tive changes in physical structure of the said cities due to the authorities’ awareness of the effects of the earthquake and Special location and 
facilities of these provinces in the country. Meanwhile, asset accumulation and organizations’ low level of preparedness for response in the 
time of disasters are major obstacles in this regard.
Conclusion: Reconstruction is an opportunity for future planning and preservation of the past.  Through community physical preparedness, 
earthquake devastative impacts can be reduced and may lead to sustainable construction. One of the most important strategies formulated 
for the pre disaster phases is preparation of integrated information system for identification of some fields e.g. recognition of stakeholders or 
potential of area for providing materials in construction phase as well as number of skilled working staff in all parts of construction that may 
avoid parallel measures and cause better decision making for officials in logistics, material, staff and… fields. 
Keywords: Recovery planning, Risk reduction, Earthquake Hazard, Vulnerability, preparation, Tehran and Alborz provinces
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کوا3 است که درسال1999 میالدی با استفاده از داده های مربوط به 
الیه های بالیای طبیعی  و الیه های بالیای تکنولوژیک، مدل خطرات 
که  آسیب پذیری  الیه های  با  آن  تلفیق  با  سپس  و  است  ساخته  را 
مدل آسیب پذیری را تشکیل می دهد، اقدام به تولید مدل ریسک و 
نقشه ریسک می کند )عزیزی و برنافر، 1391ص 129( به نقل از 
)کوا:1999(. نات4و همکارانش )2015( در پژوهشی نقشه خطر و 
آسیب پذیری لرزه ای شهر کلکته هند را با استفاده از پایگاه داده های 
قائدر   ،1392 سال  در  کرده اند.  تهیه  جغرافیایی  اطالعات  سیستم 
برای تحلیل میزان ریسک پذیري  رحمتی و همکارانش روشی را 
مبنای  بر  که  زلزله،  خطر  از  لرستان  استان  شهري  هاي  سکونتگاه 
کردند.  پیشنهاد  بود،  جغرافیایی  اطالعات  سیستم  داده های  پایگاه 
تولید  بواسطه  را  آسیب پذیری  تحلیل   )1387( اکبری  و  عزیزی 
دادند. روش  انجام  از اطالعات سیستم جغرافیایی  استفاده  با  نقشه 
کار آن ها شناسایی، تولید و تلفیق نقشه های آسیب پذیری دو دسته 
چند  شامل  یک  هر  که  است  ساخت  انسان  و  ساخت  زمین  معیار 
زیر معیار می شود. در این مدل هر یک از زیر معیارها با استفاده از 
تحلیل سلسله مراتبی وزن دهی و نسبت به یکدیگر وزن دهی شده اند.

استان  در  خطرپذیری  و  آسیب پذیری  میزان  بررسی  برای 
لرزه ای  پهنه بندی  ریز  مطالعات  همچون  پژوهش هایی  نیز  تهران 
تهران بزرگ توسط آژانس همکاری های بین المللی ژاپن )جایکا( 
ارزیابي فضایي  تهران و  با عنوان زلزله  در سال 1378، پژوهشی 
 ،)1385 تبریزی،  و  )زنگی آبادی  شهري  مناطق  آسیب پذیري 
تهران  شهر  لرزه اي  آسیب پذیري  در  موثر  فاکتورهاي  وزن دهي 
)آقاطاهر و همکاران، 1385(، ارزیابي آسیب پذیري مساکن شهري 
در برابر زلزله )مطالعه موردي منطقه 9 شهرداري تهران( )فرج زاده و 
همکاران، 1390( و بسیاری دیگر صورت گرفته است که یافته های 

آن ها حاکی میزان باالی آسیب پذیری در این شهر است.
طبق مطالعات صورت گرفته، بیش تر مدل های سنجش و تحلیل 
معیارها،  انتخاب  اساس  بر  لرزه ای  خطرپذیری  و  آسیب پذیری 
پایگاه  از  استفاده  با  پهنه بندی  نقشه های  تولید  به آن ها و  وزن دهی 
به  می رسد  نظر  به  و  است  جغرافیایی  اطالعات  سیستم  داده های 

3.  Cova
4.  Nath

مقدمه
موقعیت جغرافیایی کشور ایران علی رغم آنکه موجب بهره مندی از 
منابع و ثروت های طبیعی و زیرزمینی شده، سبب قرار گرفتن آن در 
معرض یکی از مخرب ترین و در عین حال غیرقابل پیش بینی ترین 
پدیده های طبیعی یعنی زلزله نیز شده است. مخاطرات بالقوه این امر 
برای کالنشهر تهران با توجه به تراکم سکونت )حدود پانزده درصد از 
جمعیت کشور( و سرمایه و تولید )با سهمی در حدود چهل درصد 
از تولید ناخالصی ملی کشور( دارای ابعاد بسیار گسترده تری است 
کاهش  برای  توسعه  فرآیند  در  رویکردها  این  نمودن  لحاظ  لزوم  و 
خطر آن را نشان می دهد. اهمیت این موضوع ضرورت تدوین برنامه 

راهبردی جامع و کاملی را در این حوزه نمایان می کند.
برنامه ریزی سوانح پیش از وقوع، یکی از موثرترین ابزار برای 
شناخت چالش های برنامه ریزی بازتوانی و اجرای  موفق آن است. 
سبب  شود،  سانحه  دچار  منطقه  که  این  از  قبل  برنامه  این  تدوین 
توانمندی دولت ها و ذی النفع ها در تدوین اهداف و استراتژی های 
بازتوانی مورد تایید جامعه، جمع آوری اطالعات مهم برای افزایش 
همچنین  مسئولیت ها،  و  نقش ها  تعریف  تصمیم گیرندگان،  آگاهی 
خواهد  عملیات،  بهینه  مدیریت  برای  اجرایی  ظرفیت های  توسعه 
برنامه ریزی ها  دیگر  با  وقوع  از  پیش  سوانح  برنامه ریزی  شد. 
)با موضوع شرایط پس  بر اساس سناریو  متفاوت است و بیش تر 
استفاده  از شرایط واقعی  اینکه  تا  از وقوع سانحه( تدوین می شود 
آسیب پذیری ها  و شناخت  بالقوه  پیش بینی خطرهای  بوسیله  کنند. 
اهداف  و  ترسیم  سانحه  وقوع  از  از شرایط پس  تصویری  می توان 
بین المللی  )سازمان  کرد  تعریف  را  اقدامات  و  استراتژی ها  کالن، 
بازتوانی، 2:2012(1. تحلیل آسیب پذیری شهری، تحلیل، ارزیابی 
و  شهر  معنوی  و  مادی  جانی،  خسارت های  احتمال  پیش بینی  و 
ساکنان آن در برابر مخاطرات احتمالی محسوب می شود )پاتون و 

فونستون،2001: 270(2.
مکان ها  آسیب پذیری  زمینه  در  گسترده ای  تالش های  تاکنون 
در برابر حوادث طبیعی و میزان خطر لرزه ای صورت گرفته است. 
یکی از مدل های معروف در زمینه آسیب پذیری اثرات زلزله، مدل 
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عنوان یک روش مطلوب برای این پژوهش مناسب باشد. دادههاي 
یک  آسیبپذیري  قابلیت  مطالعه  انجام  و  اجرا  براي  جغرافیایي 
ناحیه، از اهمیتي خاص برخوردار بوده و ميتواند به عنوان راهنماي 
به کار رود و در عمل،  براي پیشگیري بالیاي شهري  برنامهریزي 
به  مطالعات  این گونه  انجام  براي  مشکل  جديترین  دادهها  فقدان 
خصوص در کشورهاي درحال توسعه است )تقوایی و علی محمدی، 

.)1385
عمده پژوهش های آسیب پذیری و خطرپذیری در سطح شهری 
انجام شده و ارزیابی کمتری در سطح منطقه ای و استانی انجام شده 
مدیریت  مراحل  در  آمادگی  راهکارهای  ارائه  به  همچنین  است. 
بیان  تنها  اغلب  و  شده  کمی  توجه  آسیب پذیری  کاهش  و  بحران 
میزان آسیب پذیری در مطالعات موردی است. هرچند در سال های 
اخیر مطالعاتی اندکی در زمینه  تدوین برنامه های راهبردی مدیریت 
بحران در کشور انجام شده است. رعنای یکردشولی و عسکری فر 
با عنوان چارچوبی برای تدوین برنامه های  )1394(، در پژوهشی 
نیاز  بیان  با  منطقه ای  و  ملی  سطوح  در  بحران  مدیریت  راهبردی 
برنامه راهبردی کاهش  برای تدوین و عملیاتی شدن  الگو  به یک 
آسیب پذیری و آمادگی در برابر زلزله احتمالی استان تهران، چهار 

مرحله تدوین برنامه را به روشنی بیان می کنند.
عنوان  با  راهبردی  برنامه  تدوین  الگو  اول  درمرحله 
پیش برنامه ریزی شامل تعیین اهداف اصلی برنامه بر اساس قوانین 
موجود، تعیین رسالت و تعیین اهداف و مسائل اساسی است. مرحله 
مخاطرات،  تعیین  برفعالیت های  مشتمل  شناخت  عنوان  با  دوم 
دارائی ها،  فهرست  تعیین  بحرانی،  رویدادهای  ویژگی های  تعیین 
تخمین خسارت و تحلیل سوات است. مرحله سوم به تدوین راهبرد 
این  )همان،1394(.  می پردازد  برنامه  اجرای  به  چهارم  مرحله  و 
شناخت  آن،  انجام  از  هدف  که  است  مقاله  این  انجام  مبنای  الگو 
تدوین  و  منطقه ای  سطح  در  استان  دو  این  آسیب پذیری های 
استراتژی های جهت کاهش میزان خسارات و تلفات ناشی از وقوع 
زلزله احتمالی در استان تهران و کسب آمادگی در مرحله بازسازی 

است. مقاله سعی دارد تا به سواالت زیر پاسخ مناسبی ارائه دهد:
1. میزان آسیب پذیری لرزه ای استان تهران و البرز چگونه است؟

2. کدام شهرهای استان تهران و البرز در پهنه خطر زیاد زلزله قرار دارند؟

3. راهکارهای کسب آمادگی برای دوران بازسازی زلزله احتمالی 
سکونتگاه های شهری استان تهران و البرز کدام اند؟

روش
روش  و  ماهیت  حیث  از  و  کاربردی  هدف  لحاظ  به  مقاله  این 
از  نیاز  مورد  داده هاي  جمع آوري  براي  و  است  تحلیلی  توصیفی- 
استان  آمایش  برنامه  تدوین  و  تهیه  طرح  )بخصوص  اسنادي  روش 
احتمال  نقشه   به  مقاله  نیاز  به  توجه  با  است.  شده  استفاده  تهران( 
وقوع زلزله و نقشه آسیب پذیری استان تهران، این نقشه ها در نرم افزار 
موثر  عوامل  ابتدا  نقشه ها  تولید  برای  شد.  تهیه  آرک.جی.آی.اس1 
در احتمال وقوع زلزله و علل آسیپ پذیری شناخته شد و با توجه به 
الویت و میزان تاثیرشان این عوامل وزن دهی و نقشه تولید شدند. 
در انتها با تلفیق الیه های تولیدی با توجه به وزنشان در نرم افزار، دو 
نقشه با عنوان های احتمال وقوع زلزله در استان تهران و آسیب پذیری 
استان تهران تهیه شد. تحلیل نقشه ها و مطالعه اسناد سبب شناخت 
عوامل داخلی )نقاط قوت و ضعف( و عوامل خارجی )فرصت ها و 
از  استراتژی ها است، شد. پس  پایه در تدوین  مبنا و  تهدیدها( که 
تهیه ماتریس سوات2 برای هر دو مقطع زمانی قبل و بعد از زلزله، 

استراتژي هاي قابل اجرا تدوین گردید.

یافتهها
زلزله  برابر  آمادگی در  برنامه راهبردی کاهش آسیب پذیری و  تهیه 
احتمالی استان تهران فرآیند گام به گام و مشخصی دارد. در ادامه به 

ترتیب مراحل مختلف انجام کار شرح داده می شود:
 گام اول، پیش برنامه ريزی: در این مرحله اهداف اصلی برنامه 
برای دو مقطع زمانی )پیش از وقوع زلزله و مرحله بازسازی پس از 

زلزله( تعیین شده است جدول )1(

1.  ArcGIS 
2.  SWOT
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جدول 1: اهداف کالن و خرد برنامه در سه مقطع زمانی )پیش از وقوع 
زلزله، امداد و نجات، بازسازی پس از زلزله(

اهداف خرد برنامهاهداف کالن برنامهمقطع زمانی

پیش از وقوع 
زلزله

کاهش آسیب پذیری 
کالبدی جامعه و 

آماده سازی منطقه مورد 
مطالعه در مقابل وقوع 

زلزله

کاهش تلفات انسانی و تعداد مجروحین در 
زمان وقوع زلزله

ایمنی و کاهش آسیب پذیری ابنیه در مقابل 
وقوع زلزله

ایمنی و کاهش آسیب پذیری زیرساخت های 
منطقه در مقابل وقوع زلزله

بازسازی پس 
از زلزله

بازسازی پایدار منطقه پس 
از رخداد زلزله )اجتماعی-

کالبدی(

پایداری سازمانی جامعه پس از سانحه
پایداری اجتماعی و اقتصادی جامعه پس از 

سانحه
پایداری زیست محیطی جامعه پس از سانحه

پایداری فنی جامعه پس از سانحه

ماخذ: نگارندگان

 گام دوم، شناخت وضع موجود و پیش بینی وضعیت پس از 
رخداد زلزله: این مرحله به عنوان یکی از مهم ترین مراحل تدوین 
سند، مشتمل بر فعالیت های زیر است: شناخت مخاطره و مناطق 
محدودیت های  و  امکانات  شناخت  زلزله،  مقابل  در  آسیب پذیر 
منطقه برای پاسخ گویی مناسب در زمان بحران. در تحلیل موقعیت 
و ارزیابی ریسک، ابتدا باید نقاطی که احتمال وقوع زلزله در آن ها 
تراکم  نقشه ی  ترکیب  از  نقشه  این  شوند.  شناسایی  است،  زیاد 
آبرفت ها  پراکندگی  نقشه  گذشته،  زلزله های  مرکز  نقشه  گسل ها، 
برای  شد.  تهیه  جی.آی.اس  افزار  نرم  در  زمین  شیب  نقشه  و 
قالب  در  اهمیت  ماتریس  موثر(،  عوامل  )نقشه  الیه ها  وزن  تعیین 
پرسش نامه هایی تهیه شد که توسط اساتید دانشگاهی پاسخ داده شد 
و وزن الیه ها بدست آمد. وزن الیه ها درجدول)2( ارائه شده است. 
ابزار  کمک  با  وزنشان  به  توجه  با  الیه ها  نرم افزار جی.آی.اس  در 
به نقشه  با توجه  تلفیق شد و نقشه بدست آمد )نقشه 1(.  اورلی1، 
بسیار  تا  کم  بسیار  احتمال   ( پهنه  هر  مساحت  محاسبه  و  تولیدی 
زیاد(، 26% ازسطح منطقه احتمال وقوع سانحه مورد نظر بسیارکم، 
در 48% ازسطح منطقه احتمال وقوع سانحه کم، در 12% ازسطح 
منطقه احتمال وقوع متوسط، در 9% احتمال وقوع زیاد و تنها در %5 
از سطح استان، احتمال وقوع بسیار زیاد است که متأسفانه منطبق 

بر شهرستان تهران است.
استان  دو  این  در  زلزله  وقوع  احتمال  پهنه بندی  نقشه  بررسی 

1.  Overlay

باال  بسیار  با خطر  از مناطق  استان  میانی  نشان می دهد که قسمت 
بحساب می آید و مناطقی در منتهی الیه شرقی استان تهران و قسمت 
شمال غربی محدوده در منطقه احتمال وقوع باالی زلزله قرار دارند. 
با  لواسان و شهر کهریزک در منطقه  تهران، شهرری،  در کل شهر 
احتمال وقوع بسیار باالی زلزله قرار دارند. در مناطق شهری همچون 
شهر طالقان و فیروزکوه نیز احتمال وقوع باال است. شهر کرج مرکز 

استان البرز در منطقه با احتمال وقوع کم زلزله قرار دارد.

 نقشه1: پهنه بندی احتمال وقوع زلزله )نقشه مخاطره( در استان تهران 
و البرز. مقیاس 1:4،000،000- ماخذ: نگارندگان

پهنه بندی آسیب پذیری  نقشه  به  نیاز  منطقه  بهتر  برای شناخت 
های  نقشه  ابتدا  نقشه  این  تولید  برای  است.  آن  تحلیل  و  لرزه ای 
آسیب پذیری  و  ابنیه  آسیب پذیری  زیرساخت ها،  آسیب پذیری 
اجتماعی- اقتصادی ایجاد شده است؛ که هر کدام از آن ها خود از 
تلفیق چندین الیه با وزن دهی های مناسب به وجود آمده اند.  الیه های 
با وزن هر یک در جدول  نهایی همراه  نقشه آسیب پذیری  سازنده 
شماره 2 نشان داده شده است. نقشه آسیب پذیری )نقشه شماره2( 
مورد  سانحه  آسیب پذیری  منطقه  ازسطح   %37 که  می دهد  نشان 
کم،  سانحه  آسیب پذیری  منطقه  ازسطح   %36 در  بسیارکم،  نظر 
در 13% ازسطح منطقه آسیب پذیری متوسط و 6% ازسطح استان 
کهریزک،  شهرری،  تهران،  شهر  است.  زیاد  بسیار  آسیب پذیری 
فیروزآباد، اسالم شهر و کرج آسیب پذیری زیاد و بسیار زیاد است.
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 نقشه2: پهنه بندی آسیب پذیری لرزه ای در استان تهران و البرز . 
مقیاس 1:4،000،000- ماخذ: نگارندگان

در برنامه ریزی بازسازی مسکن پیش از رخداد زلزله  نیاز است 
محدوده ای که احتمال خسارت باال ساختمان های مسکونی پیش بینی 
می شود، شناسایی شود. بدین منظور دو نقشه احتمال وقوع زلزله و 
نقشه آسیب پذیری با وزن یکسان در GIS ترکیب شدند و نقشه ای 
با عنوان پهنه بندی خطر زلزله )نقشه بحران(  تولید شد )نقشه 3(. 
این نقشه نشان می دهد که شهر تهران بیش از دیگر شهرهای این دو 
استان، در برابر وقوع مخاطره زلزله در وضعیت بحرانی قرار دارد. 
همچنین شهر ری، کهریزک، اسالم شهر، بخش غربی شهر لواسان 

)جاجرود(، با خطر زیاد ارزیابی می شوند.

نقشه3: نقشه خطر زلزله )بحران( در استان تهران و البرز . مقیاس 
1:4،000،000- ماخذ: نگارندگان

جدول2:   نقشه ها و الیه های سازنده هریک همراه با وزن ها

وزن الیه هاالیه های سازنده نقشه هاعنوان نقشه

1- نقشه مخاطره 
)احتمال وقوع 

زلزله(

0/48نقشه ی تراکم گسل ها

0/28نقشه مرکز زلزله های گذشته

0/13نقشه پراکندگی آبرفت ها

0/11نقشه شیب زمین

2- نقشه 
آسیب پذیری 

لرزه ای

نقشه 
آسیب پذیری 
زیرساخت ها

نقشه تراکم شبکه حمل و نقل 
)از3 الیه ریلی، مترو و جاده ای(

0/22

0/29

0/19نقشه تراکم ایستگاه های گاز

0/21نقشه تراکم شبکه نیرو

0/12نقشه تراکم ایستگاه های نیرو

0/07نقشه تراکم خطوط انتقال نفت

0/19نقشه تراکم پل ها

نقشه 
آسیب پذیری 

ابنیه

0/1نقشه تراکم کاربری فرهنگی-مذهبی

0/32

0/11نقشه تراکم کاربری تجاری

0/17نقشه تراکم کاربری درمانی

0/21نقشه تراکم کاربری مسکونی

0/08نقشه تراکم کاربری صنعتی

0/14نقشه تراکم کاربری اداری

0/04نقشه تراکم کاربری ورزشی

0/15نقشه تراکم کاربری خدماتی

0/39نقشه آسیب پذیری اجتماعی- اقتصادی )تراکم جمعیتی(

ماخذ: نگارندگان

تحلیلعواملداخلیوخارجیموثربربرنامهبازتوانیکالبدی
دردومقطعزمانی)پیشوپسازرخدادزلزله(

پس از تولید و تحلیل نقشه های پهنه بندی احتمال وقوع زلزله، 
عوامل  شناخت  زلزله،  خطر  نقشه  و  آسیب  پذیری  پهنه بندی  نقشه 
داخلی )نقاط قوت و ضعف( و خارجی )فرصت ها و تهدیدها( ممکن 
شد. عوامل درونی مؤثر بر مدیریت بحران که می توان به الزامات 
و اختیارات، منابع انسانی، قابلیت ها، ظرفیت ها، ساختار تشکیالتی 
همچنین  و  کرد  اشاره  دسترس  در  مالی  منابع  و  بحران  مدیریت 
مسائل مرتبط سیاسی و قانونی، فناوری، جمعیت شناختی، اجتماعی، 
اقتصادی، اقلیمی و روندها و پیش بینی ها که عوامل بیرونی در حوزه 
مدیریت بحران هستند. عوامل داخلی و خارجی برای دو مقطع زمانی 
در بخش کالبدی )ابنیه و زیرساخت ها( شناسایی شد )جدول 3(. 
برای درک بهتر نقاط قوت و ضعف در بخش کالبدی، نقشه هایی با 
عنوان خطر برای هر کدام از الیه های مربوط به زیرساخت ها و ابنیه 
شبکه  خطر  اداری،  کاربری های  خطر  گاز،  لوله های  خطر  همچون 
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حمل و نقل ریلی و ... از طریق تلفیق نقشه آسیب پذیری هر کدام با 
نقشه خطر اصلی )نقشه 3( تولید شد )مانند نقشه 4(.

نقشه4: نقشه خطر زلزله برای کارخانجات در استان تهران و البرز . 
مقیاس 1:4،000،000- ماخذ: نگارندگان، )نقاط مشخص شده توزیع 

کارخانه ها را نشان می دهد(

با توجه به نقشه های تولیدی مشاهده شد در نقاط شهری همچون 
باال  زلزله  وقوع  احتمال  جمعیت،  و  سرمایه  باالی  تمرکز  با  تهران 

است.
تعیین  منظور  به  سوات  درجدول  راهبرد:  تدوين  سوم،  گام   
فرصت ها  مدت،  بلند  و  مدت  کوتاه  راهبردهاي  و  استراتژي ها 
قوت هاي  و  ضعف  با  سیستماتیک  طور  به  خارجي  تهدیدهاي  و 
داخلي در یک رویکرد ساختاري شده مقایسه شدند تا چهار حالت 
بهترین  داراي   so حالت  گردد.  تعیین  مدل  این  استراتژي هاي 
موقعیت بوده چرا که سیستم با چند فرصت محیطي روبرو است و 
قوت هاي بسیاري دارد که استفاده از فرصت ها را ترغیب مي نماید 
و این وضعیت، استراتژي برنامه ریزی را توصیه مي نماید؛ در حالت  
ST سیستم داراي قوت هاي کلیدي است، لیکن با محیطي تهدیدزا 

از قوت هاي موجود  استراتژي ها  این وضعیت،  در  مواجه مي باشد. 
براي ساختن فرصت هاي بلند مدت در سایر موارد استفاده مي کنند؛ 
لیکن  است،  روبرو  خوبي  فرصت  یک  با  سیستم    WO حالت  در 
استراتژي  استراتژي،  بهترین  که  مي برد  رنج  داخلي  چند ضعف  از 
تهاجمی مي باشد؛ در حالت WT سیستم نه با فرصت و نه با قوت 

محیط داخلي مواجه بوده بلکه از بعد داخلي با ضعف و از نظر بعد 
خارجي با تهدیدات متعددي مواجه مي باشد

جدول3: عوامل درونی و بیرونی در بخش کالبدی – ماخذ : نگارنده 

تهدیدفرصتنقاط ضعفنقاط قوت
تراکم پایین کاربری ها 

)اداری، صنعتی، ورزشی، 

آموزشی و فرهنگی( در 

اکثر شهرهای هر دو 

استان ) به جز مراکز 

استان ها(

تراکم پایین ابنیه در شهر 

فیروزکوه، نظرآباد، ری 

و ورامین

وجود آیین نامه ها 

والزامات ساختمانی

وجود سه شبکه 

حمل ونقلی گسترده و 

فعال در استان

وجود امکانات الزم برای 

انجام تعمیرات ناوگان 

شبکه راه آهن در استان 

تهران به عنوان مرکز 

ارائه دهنده خدمات فنی 

جهت کل شبکه راه آهن 

کشور

دو خطه بودن اکثر 

مسیرها در استان تهران

بهره مندی از تمامی 

شبکه های اصلی انرژی در 

هر دو استان

امکان تحوالت سازنده 

و مثبت در ساختارهای 

کالبدی شهر تهران

تراکم باالی خطوط نیرو 

)خطوط انتقال نفت، 

لوله های انتقال گاز، 

خطوط سیم های برق( 

در پهنه احتمال باالی 

وقوع زلزله

تراکم باالی ایستگاه های 

برق و مخاذن در پهنه 

احتمال باالی وقوع زلزله

تراکم باالی شبکه حمل و 

نقل در پهنه احتمال باالی 

وقوع زلزله

تراکم باالی کارخانجات 

و کاربری های صنعتی 

در پهنه احتمال باالی 

وقوع زلزله

فقدان ظرفیت های بالقوه 

برای استفاده ازسایر 

اشکال انرژی در هر 

دو استان

احتمال پایین وقوع 

زلزله در شهر کرج، 

شهر هشتگرد، اشتهارد، 

ماهدشت، محمدشهر، 

حسن آباد، دماوند، 

کیالن، شریف آباد، 

اسالمشهر. )نقشه 

شماره1(

آگاهی مسئولین از 

ضرورت مشارکت مردم 

برای تضمین موفقیت 

برنامه

امکان تشکیل کارگروه 

شهری، تهیه دستورالعمل 

طراحی و اصالح اراضی 

در محالت قدیمی و 

مجتمع های مسکونی

مسئولیت کارگروه 

تخصصی تامین مسکن به 

عهده بنیاد مسکن درزمان 

بازسازی

احتمال بسیار باالی وقوع 

زلزله در شهر تهران، 

شهرری، لواسان و شهر 

کهریزک )نقشه شماره1(

احتمال باالی وقوع 

زلزله در شهر طالقان و 

فیروزآباد )نقشه شماره1(

سردرگمی مسئولین برای 

مدیریت بهینه آوار

عدم قانون اجباری بیمه 

سوانح طبیعی در کشور

در  زلزله ازرخداد پیش زمانی مقطع برای استراتژی تدوین
جهتآمادهسازیوکاهشآسیبپذیری

یکی از اهداف تدوین برنامه بازتوانی پیش از رخداد زلزله، شناخت 
محدودیت ها و توانمندی های نمونه مطالعاتی و تدوین استراتژی ها 
در جهت کاهش محدودیت ها و افزایش توانمندی های آن است. با 
زلزله  زیاد  بسیار  خطر  با  منطقه  در  تهران  شهر  قرارگیری  به  توجه 
به  استان ضروری  نقاط شهری هر دو  با دیگر  )نقشه 3( و مقایسه 
نظر می رسد که برنامه ریزی برای نقاط دیگر شهری با هدف کمک به 
کاهش آسیب پذیری شهر تهران صورت گیرد. استراتژی های تدوین 
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شده برای مقطع زمانی پیش از رخداد زلزله باید سبب توانمند کردن 
مدیران بحران در زمان بازسازی شود. در مرحله شناخت عواملی که 
سبب افزایش آسیب پذیری جامعه در مقابل رخداد سانحه )زلزله( و 
که  شدند  شناسایی  می شوند،  جامعه  آمادگی  در  اختالل  موجب  یا 
زلزله،  خطر  پهنه  در  شهری  سکونتگاه های  تمرکز  و  تجمع  می توان 
تراکم باالی کارخانجات و کاربری های صنعتی در پهنه خطر زلزله، 
انتقال گاز،  انتقال نفت، لوله های  تراکم باالی خطوط نیرو )خطوط 
خطوط سیم های برق( در پهنه خطر زلزله، تراکم باالی ایستگاه های 
برق و مخازن نفت در پهنه خطر زلزله، و تراکم باالی شبکه ی حمل 
افزایش  و  مشکل  ایجاد  عوامل  از  را،  زلزله  خطر  پهنه  در  نقل  و 

آسیب پذیری منطقه برشمرد.
با تشکیل ماتریس سوات نقاط قوت، ضعف، تهدید و فرصت 
بررسی  تدوین راهبردها مورد  برای  ابنیه و زیرساخت ها  در بخش 
جداول  از  راهبردها  تدوین  برای  است  ذکر  به  الزم  گرفت.  قرار 
بین  سازگاری  فهم  برای  بیرونی  و  درونی  عوامل  تبادل  و  تطبیق 

آن ها استفاده شد و راهبردهایی این برنامه به شرح زیر است:
- تقویت و مقاوم سازی ابنیه در مقابل زلزله به خصوص در بافت های 

قدیمی و فرسوده شهر تهران؛
تهیه  و  آواررریزی  و  آواربرداری  انجام  برای  کارگروه  تدوین   -

برنامه مدیریت آوار پیش از رخداد زلزله
- تشویق مردم به خرید خانه های ویالیی در مناطق کم تراکم دور 

از مرکز استان ها به منظور کاهش آسیب پذیری؛
- باال بردن آگاهی عمومی درباره وقوع زلزله و اثرات مخرب آن در 

مراکز پرتراکم به منظور کاهش آسیب پذیری؛
منطقه  پتانسیل  دقیق  برای شناخت  اطالعاتی جامع  تهیه سیستم   -

برای تامین مصالح در زمان بازسازی؛
- کاهش ساخت و ساز در مناطق پرخطر کوهپایه ای؛

-شناخت دقیق ذی النفع ها قبل از رخداد زلزله )مالکان، مستاجران و ...( 
برای جلوگیری از اغتشاش های پس از زلزله؛

و  تجاری  مذهبی،  مراکز  ادارات،  در  بحران  ستادهای  ایجاد   -
فرهنگی به منظور کاهش آسیب پذیری در این مراکز؛

- برقراری و ارتباط مناسب درشبکه حمل و نقل )معابراصلی( و تجهیز 
آن ها )شامل اصالح روکش و ...( برای تسریع در زمان بازسازی؛

- تمرکز زدایی زیرساخت های انتقال نیرو از مناطق با خطر باالی 
زلزله در صورت امکان و یا تجهیز آن ها به میراگرها؛

برای  وسمن ها(  مردم  بیمه،  )دولت،  بازسازی  مالی  نظام  -تعیین 
جبران خسارت.

برنامه  این  در  کلی  پیشنهادی  سیاست های  برخی  موضوع 
عبارتند از:

1- شناسایی افراد بیسواد و یا کم سواد در محالت و برگزاری 
تعمیر جاده ها و خطوط  لزوم  برای آن ها؛ 2-  آموزشی  کالس های 
نقل جدید  و  تأسیس خطوط حمل  و  آن ها  کیفیت  ارتقاء  و  ریلی 
مناسب؛  دسترسی  تأمین  برای  شهرها  حومه ی  در  نیاز  صورت  در 
3- لزوم تعبیه ی شیرهای گاز به تعداد کافی و در فواصل مناسب 
تعمیر  و  بودن آن ها  از سالم  اطمینان  در مسیر خطوط گازرسانی، 
وام  قبیل  از  تسهیالتی  ارائه ی  نیاز؛ 4-  و مرمت آن ها در صورت 
لزوم  خانه هایشان؛ 5-  مقاوم سازی  به  آن ها  تشویق  برای  مردم  به 
و  مدارس  در  زلزله  مانور  اجرای  و  آموزشی  کالس های  برگزاری 
سازمان ها و محالت پر تراکم شهری؛ 6- تعبیه ی شیرهای قطع گاز 
در مسیر خطوط گازرسانی به منظور کاهش آسیب پذیری خطوط 
گاز؛ 7- بهبود مقاومت سازه ای و غیر سازه ای مراکز امدادی، خدماتی 
و پایگاه های مدیریت بحران بویژه در شهر تهران )مرکز محدوده(؛ 
8- تدوین طرح های اسکان موقت و دایم برای شهر تهران با توجه 
منطقه  هر  برای  آن  ساکنین  قومیتی  تنوع  و  خاص  ویژگی های  به 
شهر و توانمندسازی فضاهای شهری جهت ارایه خدمات در شرایط 
بحران؛ 9- تدوین ضوابط و مقرررات برای اجرای سامانه فرماندهی 
حوادث ICS  برای تمامی مراکز خدماتی توسط مراکز آتش نشانی.

تدوین استراتژی برای مقطع زمانی پس از رخداد زلزله در جهت 
آماده سازی و بازسازی پایدار

همان گونه که ذکر شد این برنامه در واقع برنامه ریزی پیش از 
وقوع سانحه است که شامل یکسری تصمیمات و اقداماتی است که 
قبل و بعد از وقوع سانحه باید انجام گیرد. برنامه بازسازی پس از 

سانحه باید دارای ویژگی های زیر باشد )پویان ژ2007،1 ص5(:
- جامع باشد: به این معنا که شامل تمام عناصر شهری و متعلقاتش 

باشد.
1. Pooyan, Zh.
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قابل  استراتژی های  دارای  که  ای  گونه  به  باشد:  محور  عملیاتی   -
استفاده بلند مدت باشد.

- محرک جامعه باشد: مشوق مشارکت آ ن ها به خصوص در سطح 
محلی در فرآیند بازسازی باشد.

- قابل تکرار باشد: به گونه ای که در دیگر موقعیت ها قابل استفاده باشد و 
زندگی بسیاری را نجات دهد و در انرژی و منابع صرفه جویی گردد.

باید  نیز  احتمالی  زلزله  از  پیش  بازسازی  برنامه  در  موارد  این 
رعایت شود. زندگی شهری بسیار متکی به زیرساخت ها و امکانات 
تسهیالت می باشد و همین وابستگی ها، داشتن ویژگی های فوق را 
تشویق  باعث  بازسازی  برنامه  اگر  می کند.  الزامی  بازسازی  برای 
مردم برای مشارکت در فرآیند بازسازی شود می تواند به تاب آور 

شدن شهر کمک نماید.
جهت تدوین استراتژی های مناسب تر برای حصول هدف برنامه 
الزم بود که محدوده ای از منطقه مورد مطالعه انتخاب شود که در 
اثر زلزله دچار خسارات و تلفات انسانی شود، ازاین رو برای تدقیق 
)نقشه  خطر  نقشه  زیاد  بسیار  و  زیاد  خطر  پهنه  پژوهش،  محدوده 
محدوده  در   .)5 )نقشه  شد  انتخاب  سناریو  محدوده  عنوان  به   )3
سناریو، شهرستان تهران، شهرستان ری )شهر باقرآباد، کهریزک(، 
شهرستان شمیرانات )لواسان(، شهرستان اسالم شهر )شهر اسالمشهر 

و چهاردانگه( قرار دارند.

 نقشه 5: محدوده سناریو خطرپذیری باال دراستان تهران و البرز با 
مقیاس 1:4،000،000- ماخذ: نگارندگان

تولیدی، پیش بینی  به نقشه های خطر و آسیب پذیری  با توجه 
اثر وقوع زلزله در محدوده سناریو، مشکالتی در شبکه  می شود بر 
ابنیه  بخش  و  و گاز  نفت  انتقال  نیرو، خطوط  نقل، شبکه  و  حمل 
خسارات چشمگیری صورت گیرد که شناخت این مشکالت گامی 
موثر در راستای شناخت نیازهای زمان بازسازی خواهد بود. هدف 
پایداری  و  پایدار  بازسازی  بخش،  این  در  استراتژی ها  تدوین  از 
پس  جامعه  فنی  و  محیطی  زیست  اقتصادی،  اجتماعی-  سازمانی، 
به بررسی ویژگی ها  ابتدا  از وقوع زلزله می باشد. برای این منظور 
ژ،  )پویان  پیشین  پژوهش های  در  پایدار   بازسازی  ارزش های  و 
2007 ص8-9 و اسچنیدر ک1، 2012 ص110-120( پرداخته 
در  شاخص هایی  عنوان  به  شده  استخراج  ویژگی های  و  است  شده 
تدوین استراتژی ها و سیاست های این بخش از پژوهش بکار گرفته 

شده اند که در جدول 4 نشان داده شده اند:

جدول 4: شاخص ها و ارزش های بازسازی پایدار- ماخذ: نگارنده

Cr1
Cr2بهبود امنیت و ایمنی23

حفاظت از منابع4

Cr3
سازگاری با زمینه5)توجه به 

Cr4اقلیم و محیط زیست(
استفاده از ظرفیت ها و 

منابع بومی6
Cr5

Cr6کاربردی بودن سیاست ها7
مشارکت عمومی8

Cr7
پایداری نتایج و دست 

نظارت مسئولینCr8آوردها9

Cr9
توجه به معیشت و ایجاد 

Cr10فرصت های شغلی
توجه به ارزشهای بومی 

و فرهنگی

Cr11
توجه به بازسازی اجتماعی 
Cr12در کنار بازسازی کالبدی

توجه به نیاز سانحه 
دیدگان و رفع آن ها

سوات،  جدول  تشکیل  و  شاخص ها  این  گرفتن  نظر  در  2با 

آن،  اهداف  به  توجه  با  بازسازی  مرحله  برای  برنامه  راهبردهای 
تدوین شده اند که عبارتند از:

-تقویت و توسعه فعالیت های تولید مسکن انبوه جهت استفاده در 
1.  Schneider,C

2. حروف Cr بعنوان حروف اول واژه Criterion به معنای شاخص یا معیار بکاررفته 
است.

3.  Safety improvement
4.  Resources conservation
5.  Compatibility with the context
6.  Using native sources
7.  Applicable policies
8.  Public participation
9.  Sustainable outcomes
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زمان بازسازی؛
آن ها  دادن  و مشارکت  مردم وسمن ها  از ظرفیت های  -بهره گیری 

در تصمیم گیری ها؛
شهرداری،  و  مهندسی  نظام  نظیر  ذی صالح  سازمان های  تقویت   -
برای نظارت بر اجرای قوانین ساختمانی و شهری در بازسازی 

جهت کاهش آسیب پذیری در مقابل سوانح بعدی؛
-تأمین امنیت در محدوده زلزله زده در تمام مراحل بازسازی توسط 

نیروی انتظامی و مراکز پلیس؛
با  باالبردن کیفیت ساختمان ها  با  معیارهای کاهش خطر  اعمال   -
در  موجود  پایای  و  بادوام  ایمن،  ساختمانی  مصالح  از  استفاده 

مقابل زلزله احتمالی؛
منابع  با  انرژی های  از  استفاده  به  مربوط  دانش  نشر  و  -رواج 
توسط  پایدار  مصالح  و  خورشیدی(  )انرژی  تجدید پذیر 

متخصصین و دانشگاهیان در زمان بازسازی؛
-تقویت حضور افراد آموزش دیده در رشته بازسازی پس از سانحه 
زمینه  در  مهارت  با  سازمان های  و  شرکت ها  مشاورها،  در 

ساختمان سازی و زیرساخت ها؛
نیرو، شبکه  بازسازی شبکه  تکنولوژی های روز جهت  از  -استفاده 
لوله های انتقال گاز و شبکه حمل و نقل مقاوم در برابر زلزله های 

آتی بویژه در بخش های جنوبی محدوده سناریو؛
-مدیریت آوار و نخاله ها و ضایعات ساختمانی در زمان بازسازی و 
مراکز صنعتی و بیمارستانی و جلوگیری از وارد کردن آسیب 

به مردم و محیط زیست.
برای تحقق بخشیدن به اهداف برنامه نیازمند سیاست هایی در 
بیان  به  مقاله  این  در  تعیین شده هستیم که  استراتژی های  راستای 

نمونه ای از آنها می پردازیم:
1-دعوت به همکاری از متخصصین و پیشکسوتان امر بازسازی 
در سازمان های متصدی نظیر بنیاد مسکن، شهرداری و نظام مهندسی 
به  تجربه  با  و  ذی صالح  مهندسی  فنی  دفترهای  معرفی   -2 ...؛  و 
برگزاری   -3 ابنیه؛  بازسازی  جهت  آن ها  رجوع  برای  مالکان، 
محالت،  در  زلزله  با  برخورد  نحوه ی  مورد  در  آموزشی  برنامه های 
و  نخاله ها  و  آوار  مدیریت  برنامه  ایجاد   -4 سازمان ها؛  و  مدارس 

ضایعات ساختمانی و مراکز صنعتی و بیمارستانی و دور کردن و 
دفع آن ها در مکان هایی به دور از سکونتگاه های انسانی؛ 5- تشویق 
مردم از طریق ایجاد انگیزه های مالی نظیر دادن وام بانکی و... برای 
تشویق   -6 کمتر؛  خطر  با  شهر  حومه  در  ویالیی  های  خانه  خرید 
هنرمندان برای ساخت فیلم ها و تبلیغات و انیمیشن برای فرهنگ 
سازی سانحه، در رده های مختلف سنی در رسانه ها؛ 7- برگزاری 
کالس ها و الزام شرکت در آن برای ارتقای پایه مهندسین در زمینه 
بهینه سازی مصرف انرژی مواد ومصالح پایا و استفاده از انرژی های 
نظارت  برای  مهندسی  مختلف  کمیته های  ایجاد   -8 پذیر؛  تجدید 
در  ها  آن  اجرای  بر  نظارت  و  مهندسی  نظام  سازمان  قوانین  بر 
بسیج  نظیر  مردمی  نهادهای  تقویت  و  ایجاد   -9 سازها؛  و  ساخت 
مدارس و مساجد محالت برای مشارکت در امور بازسازی با توجه 
به بحرانی بودن وضعیت محدوده؛ 10- تعیین و یا ایجاد سازمان 
اتالف  از  جلوگیری  برای  اصلی  سازمان های  بین  هماهنگ کننده 

زمان و هزینه در بازسازی.

بحثونتیجهگیری
کاهش  راهکارهای  ارائه ی  و  لرزه ای  آسیب پذیری  میزان  بررسی 
که  است  حاضر  قرن  تحقیقاتی  مهم  موضوعات  از  آسیب پذیری 
سکونتگاه های  پراکنش  و  آسیب پذیری  میزان  بررسی  به  بیش تر 
شهری در پهنه خطر زلزله با استفاده از نقشه های تولیدی در پایگاه 
وجود  با  است.  شده  توجه  شهری  مقیاس  در  جغرافیایی  داده های 
در  راهبردهایی  به  نیاز  پژوهش ها،  این  یافته های  بودن  کاربردی 
جهت کسب آمادگی و کاهش آسیب پذیری های شناسایی شده در 
بسیار ضروری  بازسازی  به خصوص  بحران  مراحل مختلف مدیریت 
از  یکی  کالبدی  زمینه  در  بازتوانی  برنامه  تدوین  می رود.  بشمار 
زمینه  این  در  برنامه ریزی  چالش های  شناخت  برای  ابزار  موثرترین 
ظرفیت ها  بهبود  و  آماده سازی  سبب  که  است  آن  موفق  اجرای  و 
در  می شود.  سانحه  از  پس  شرایط  در  تطبیق پذیری  برای  منابع  و 
برای  با عنوان چارچوبی  پژوهشی  پیشنهادی  الگوی  از  این مطالعه 
تدوین برنامه های راهبردی مدیریت بحران در سطوح ملی و منطقه ای 

)رعنای یکردشولی و عسکری فر،1394(، استفاده شد.
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زلزله،  احتمال وقوع  نقشه های  تهیه  با   مقاله سعی شد  این  در 
نقشه آسیب پذیری کالبدی و نقشه خطر زلزله )تلفیق دو نقشه قبلی( 
در نرم افزار جی.آی.اس، محدوده های با خطرپذیری باال در محدوده 
برگیرنده  در  محدوده  این  شود.  شناسایی  البرز  و  تهران  استان  دو 
شهر تهران و شهرری بود. با تحلیل نقشه ها روشن شد که از مرکز 
و  می شود  کم  زلزله  خطر  و  آسیب پذیری  لبه ها  سمت  به  محدوده 
همچنین نقاط با آسیب پذیری باال اغلب در محدوده با احتمال وقوع 
باال زلزله قرار دارند که نشان دهنده ضرورت تهیه برنامه و تدوین 
برای  آمادگی  کسب  و  آسیب پذیری  کاهش  برای  استراتژی هایی 

مرحله بازسازی است.
به  مستقیمًا  بازتوانی  فرآیند  موفقیت  درجه  سانحه  از  پس 
مهم  دارد.  ربط  سانحه  از  قبل  ارگان ها  آمادگی  و  برنامه ریزی 
از  استفاده  با  زمان  کمترین  در  دائم  مسکن  ساخت وساز  که  است 
منابع محدود موجود انجام گیرد. برای کاهش مشکالت برخواسته 
طریق  از  موثری  استراتژی های  باید  زمانی،  محدودیت های  از 
برنامه ریزی جامع اتخاذ شود. البته تعجیل در تهیه برنامه بازسازی 
منجر به کیفیت پایین ساخت وساز و عدم استفاده از اقتصاد و صنعت 

ساختمانی محلی می شود.
از مهم ترین استراتژی های تدوین شده برای مقطع زمانی پیش 
دقیق  شناخت  برای  جامع  اطالعاتی  سیستم  تهیه  زلزله،  رخداد  از 
در حوزه هایی همچون شناخت ذی النفع ها )گروه مالکان، مستاجران و ...( 
یا پتانسیل منطقه برای تامین مصالح در زمان بازسازی )تعداد کارخانجات 
 ).... و  معین  ستادهای  و  مصالح  انبارهای  ظرفیت   مصالح،  تولید 
ساخت  بخش های  تمامی  در  ماهر  کار  نیروی  تعداد  همچنین  و  
سردرگرمی  کاهش  سبب  که  است،   )... و  بتن ریز  )جوشکار، 
نیروی  مصالح،  تامین  درحوزه  آن ها  بهتر  تصمیم گیری  و  مسئولین 
و  آواربرداری  انجام  برای  کارگروه  تدوین  می شود.   ... و  کار 
یکی  زلزله  رخداد  از  پیش  آوار  مدیریت  برنامه  تهیه  و  آوارریزی 
برنامه  مأموریت  است.  زمانی  مقطع  این  استراتژی های  از  دیگر 
مدیریت آوار، پیش بینی حجم آوار تولیدی، تخمین حجم آوار قابل 
بازیافت، بررسی آسیب پذیری شبکه ها و راه های ارتباطی، انتخاب 
بازتوانی،  و  اضطرار  مرحله  در  آوارریزی  دائم  و  موقت  مکان های 
مطالعه  ساختمان ها،  آوار  جداسازی  و  بازیافت  مکان های  انتخاب 

و  ملی  سطح  در  ارگا ن ها  انسانی  منابع  و  تجهیزات  و  امکانات 
منطقه ای و محلی است.

زلزله  وقوع  در صورت  فراوان  پیش بینی خسارات  به  توجه  با 
از  استفاده  آن،  از  پس  مسکن  باالی  تقاضای  و  تهران  شهر  در 
تکنولوژی های تولید مسکن انبوه شاید بهترین پاسخ برای بازسازی 
بازسازی  تحقق  برای  دیگر  استراتژی های  از  بود.  خواهد  پایدار 
برنامه  مالی  نظام  تعیین  به  می توان  است  مقاله  مطلوب  که  پایدار 
)جبران خسارت(، استفاده از نیروی کار متخصص و نظارت دقیق 
بر ساخت وساز  اشاره کرد. تجربیات گذشته نشان داده، در مواردی 
که برنامه مالی روشن و منظم ارائه شده، به گونه ای مثبت سبب حفظ  
و  محلی  عمران  بهبود  نتیجه  در  و  کمک  دریافت کنندگان  اعتبار 

وضع اقتصادی گردیده است.
حفظ  و  آینده  برنامه ریزی  برای  فرصتی  بازسازی،  کل  در 
گذشته است. بازسازی پس از سانحه می تواند هم تأثیر مثبت و هم 
منفی بر برنامه های توسعه داشته باشد. در طوالنی مدت زمانی که 
سبب ایجاد تاب آوری در جوامع شود و جلوگیری یا کاهش وقوع 
کاهش  معیارهای  است.  موفق  شود،  آن  اثرات  و  طبیعی  خطرات 
خطر باید در سطح های گوناگون از واحد همسایگی تا مناطق تحت 
پوشش دولت محلی، منطقه ای و ملی و حتی استراتژی ها، هنجارها 

و کدهای ساختمانی مطالعه شود.
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