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چکیده
زمینه و هدف: استفاده از روش های آینده پژوهی می تواند یکی از بهترین فن های مدیریت بهینه، در آینده ای باشد که ممکن است در آن هر لحظه 
بحرانی رخ دهد. در این راستا به منظور کاهش خسارات و تلفات ناشی از وقوع زلزله با کمک علم آینده پژوهی به کسب آمادگی الزم جهت مقابله 
با زلزله پرداخت می شود. تحقیق حاضر با هدف برقراری ارتباط منطقی و کاربردی بین انواع آینده در علم آینده پژوهی و دوره بازگشت بالیا در 

مدیریت بحران سعی در کاهش آثار زلزله دارد.
روش: این پژوهش از نوع مقایسه ای  می باشد که برای جمع آوری اطالعات از روش کتابخانه ای استفاده شده است. در پژوهش حاضر ابتدا علم 
آینده پژوهی مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد و توجه اصلی معطوف به انواع آینده در آن است. از طرف دیگر مباحث اصولی مدیریت بحران 

بالیای طبیعی مورد بررسی واقع می شود.
یافته ها: برای نوع آینده زلزله بر حسب مدت زمان مانده به اتمام دوره بازگشت بیش از 50 سال، نوع آینده تعریف نشده و برحسب احتمال وقوع 
از نوع ممکن  می باشد. همچنین اگر 50 تا 20 سال مانده باشد نوع آینده بلند مدت، اگر 20 تا 5 سال مانده باشد میان مدت، اگر 5 تا 1 سال مانده 
باشد نوع آینده کوتاه مدت و اگر حداکثر یک سال مانده باشد آینده نزدیک و بر حسب احتمال وقوع در تمام حاالت قبل از نوع محتمل می باشد و 

پس از گذشت دوره بازگشت )پسابازگشت( نوع آینده آن نزدیک و احتمال وقوع حتمی است که منطقه شهر ری در این دوره قرار دارد.
نتیجه گیری: برای برقراری ارتباط منطقی بین انواع آینده در علم آینده پژوهی و دوره بازگشت بالیا در مدیریت بحران سه حالت مختلف در نظر 
گرفته شد. این سه حالت برحسب اینکه بیش یا کمتر از 50 سال به اتمام دوره بازگشت مانده باشد و دوره پسابازگشت تعریف شده اند. در مطالعه 
موردی زلزله شهر تهران یا همان زلزله ری، آینده در بازه پسابازگشت و از نوع نزدیک و حتمی تلقی گردیده و لذا باید با این باور که هر لحظه ممکن 
است بلیه به وقوع پیوندد برای برنامه ریزی های همان سال اقدامات مدیریتی را تدارک دید و این امر هر سال به همین صورت ادامه پیدا کرده و 
فقط داده و اطالعات مربوطه سال به سال روزآمد می شوند. در پسابازگشت تمرکز مدیریت بر آمادگی برای مقابله شامل اقدامات فوری، اضطراری 

و عملیات امداد و نجات است.
کلید واژه ها: آینده پژوهی- مدیریت بحران- دوره بازگشت بالیا- زلزله – آینده نزدیک و حتمی
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Abstract
Background and objective: Using of future research methods can be one of the best methods for optimal management in a future in which 
a disaster may happen at any moment. In this regard, in order to reduce losses caused by the earthquake, it will be prepared to encounter 
with it by help of future research. The present study tries to reduce the effects of earthquake by establishing a logical and applied relationship 
between types of future in future research and a recurring period of disasters in disaster management.
Method: This is a comparison research that data was gathered by library method. In this research, at first, future research documents will be 
studied and the main attention is focused on the future types in it. On the other hand, principle issues of disaster management will  be studied.
Findings: For the future type of earthquake in terms of time before the end of the return period more than 50 years,  the type of future is not 
defined. If 50 to 20 years was left it is long term, if 20 to 5 years was left it is medium term, if 5 to 1 years was left it is short term and if one 
year was left it is near future and according to possibility occurrence it is possible in all scenarios. After the return period the type of future is 
near and the possibility of occurrence is inevitable that Rey area is located in this period. 
Conclusion: To make a logical relationship between types of future in future research  and recurrence of disasters in disaster management, 
three different states were considered. These three states have been defined post-return period considering whether there is over or less 
than 50 years left to the end of the return period. In this study, the earthquake of Tehran or Shahr-e-Rey is considered as future in post-return 
period, near and inevitable, so with this belief that the disaster may happen at any moment, management measures must be prepared every 
year and it must continue every year and only the related information should be updated. In post-return period, the management focus is on 
preparedness, including immediate and emergency actions and rescue operations.
Type of paper: Case study
Keywords: Future Research, Disaster Management, Return Period of Disasters, Earthquake, Near and Inevitable Future.
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مقدمه 
سوانح طبیعی بخشی از بالياي زيست محیطی می باشند و فراوانی 
ده  از  يكی  به  را  اين کشور  ايران  در  سوانح  و  حوادث  زياد  بسیار 
کشور سانحه خیز دنیا مبدل ساخته است. طبق آمارهاي سازمان ملل 
متحد در سال 2001، ايران بعد از چین، هند و بنگالدش چهارمین 
کشور حادثه خیز در آسیا محسوب می شود. علیرغم پیشرفت علم 
از  ناشی  بالياي  و  سوانح  عوارض  مقابل  در  هنوز  انسان  فّناوري  و 
دگرگونی هاي طبیعت مانند سیل، زلزله، طوفان و همچنین بالياي 
ناشی از ابزار دست ساخت خود آسیب پذير است. اکثر شهرهاي مهم 
کشور در معرض خطرات جدي حوادث و بالياي ويرانگري همچون 
زلزله هاي مخرب قرار دارند. تجربه نشان داده است که همواره زلزله 

با خسارات جانی و مالی فراوانی همراه بوده است.
در اين راستا به منظور کاهش خسارات و تلفات ناشی از وقوع 
با کمک علم آينده پژوهی که هدف اصلی آن برنامه ريزی و  زلزله 
داشتن پیش آگاهی است به کسب آمادگی الزم جهت مقابله با زلزله 
پرداخت می شود. با توجه به ماهیت بحران های طبیعی و روند مديريت 
آنها در بستر زمان، قبل از برنامه ريزی و کسب آمادگی برای بحران ها 
با نگاه آينده پژوهانه بايد يک ارتباط منطقی و کاربردی بین نوع آينده 

و ماهیت بحرانهای طبیعی در بستر زمان برقرار کرد.
اين مطالعه قصد دارد، ابتدا علم آينده پژوهی را مورد مطالعه و 
بررسی قرار دهد و توجه اصلی معطوف به انواع آينده در آن است. 
مورد  باليای طبیعی  بحران  مديريت  اصولی  مباحث  ديگر  از طرف 
بررسی واقع می شود و با توجه به ماهیت باليا و روند مديريت آنها در 
بستر زمان، به بازگشت باليا به ويژه زلزله به عنوان شاخص اساسی در 
تقسیم بندی نوع نگاه به آينده پس از آخرين بلیه توجه خواهد شد. در 
ادامه بین انواع آينده در علم آينده پژوهشی و دوره بازگشت باليا در 

مديريت بحران ارتباط منطقی و کاربردی ارائه می شود.
آينده پژوهی مشتمل بر مجموعه تالش هايی است که با واکاوی 
بالقوه و  به تجسم آينده های  يا ثبات،  الگوها و عوامل تغییر  منابع، 
برنامه ريزی برای آن ها می پردازد. آينده پژوهی بازتاب دهنده چگونگی 
زايش واقعیت »فردا« از دل تغییر )ثبات( »امروز« است. موضوعات 
»دلخواه«  و  برگیرنده گونه های »ممكن«، »محتمل«  در  آينده پژوهی 
 .)1393 پور،  )محمدی  هستند  آينده  به  حال  از  دگرگونی  برای 

آينده پژوهی در واقع آمادگی برای آينده و به کار بردن منابع موجود 
)عظیمی، 1387،  است  ارزش ها  راستای  در  ممكن  بهترين وجه  به 
ص 37( علی رغم وجود اختالفات ناچیز در همه تعاريف ارائه شده 
در  جامع  است  تالشی  آينده پژوهی  يا  »آينده شناسی  گفت:  می توان 

جهت شناخت و مطالعه آينده.«
اولین فعالیت آينده پژوهی در قالب يک تحلیل علمی در سال های 
1930 تا 1933 توسط يک گروه محقق و با سرپرستی ويلیام اف 
در  می شد  شناخته  نوپايی  علم  که  جامعه شناسی  زمینه  در  آگبرن1 
آمريكا انجام شد. دهه ۶0 بود که در آن آينده پژوهی به عنوان يكی 
ايران  آينده پژوهی  اولین  شد.  پايه ريزی  علوم  جديد  رشته های  از 
توسط دکتر مجید تهرانیان به روش دلفی در طرح راديو و تلويزيون 
انجام شد. او از صاحب نظران مختلف کمک گرفت و آينده جامعه 

ايرانی را مورد پرسش قرار داد )ضیايی پرور، 1391( 
پژوهش ديگر در سال 1375 انجام شد که به صورت پیوست 
شماره 11 نشريه برنامه  و بودجه منتشر شد و متدولوژی آينده نگری 
و  کرد  کشور  برنامه ريزی  رسمی  ادبیات  وارد  بار  اولین  برای  را 
مرکزی  تأسیس  جمله  آن  از  که  بود  کرده  مطرح  را  پیشنهاد هايی 
برای مطالعات آينده نگری در ايران بود. اما بحث آينده پژوهی در 
مديريت بحران از نظر برقراری ارتباط بین انواع آينده در علم آينده 
پژوهشی و دوره بازگشت باليا در مديريت بحران مبحث کاماًل تازه 

ای می باشد که مطالعه حاضر سعی در برقراری اين ارتباط دارد.

روش
روش تحقیق حاضر از نوع مقايسه ای  می باشد، که برای جمع آوری 
اطالعات از روش کتابخانه ای استفاده شده است. در پژوهش حاضر 
ابتدا علم آينده پژوهی مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد و توجه 
مباحث  ديگر  از طرف  است.  آن  در  آينده  انواع  به  معطوف  اصلی 

اصولی مديريت بحران باليای طبیعی مورد بررسی واقع می شود.

یافته ها 
پیش از بررسی بین انواع آينده در علم آينده پژوهی و دوره بازگشت 
باليا در مديريت بحران، ابتدا علم آينده پژوهی مورد مطالعه و بررسی 
است.  آن  در  آينده  انواع  به  معطوف  اصلی  توجه  و  گیرد  می  قرار 

1.  William F.Ogburn
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از طرف ديگر مباحث اصولی مديريت بحران باليای طبیعی مورد 
بررسی واقع می شود و با توجه به ماهیت باليا و روند مديريت آنها در 
بستر زمان، به بازگشت باليا به ويژه زلزله به عنوان شاخص اساسی 
در تقسیم بندی نوع نگاه به آينده پس از آخرين بلیه توجه خواهد 
شد. در ادامه بین انواع آينده در علم آينده پژوهشی و دوره بازگشت 

باليا در مديريت بحران ارتباط منطقی و کاربردی ارائه می شود.
تفاوت آینده پژوهی و برنامه ریزی

پژوهی  آينده  آينده است ولی  بستن  دنبال کنترل و  به  برنامه ريزی 
آينده های  از  )حرکت  است.  آينده  آشكارسازی  و  گشودن  دنبال  به 
محتمل به سوی آينده های بديل( )خزائی، 1394، ص 9( تفاوت های 

برنامه ريزی و آينده پژوهی به طور خالصه در جدول 1 آمده است.

جدول 1. تفاوت های برنامه ریزی و آینده پژوهی ]نگارندگان[

آینده پژوهیبرنامه ریزی
بلندمدت تر )5 تا 50 سال(کوتاه مدت تر )یک تا 5 سال(

خلق آیندهپیش بینی آینده
متعهد به آینده های بدیل معتبرانحراف آینده ها از یکدیگر

تعابیر گوناگون از واقعیتدیدگاه مبتنی بر واقعیت خشک
مشارکتی تر با حضور ذی نفعانتوسط یک گروه خاص و قدرتمندان

اهمیت به فرایند برنامه ریزی به خود برنامه اهمیت می دهد
کم تر ابزارگرا است )اقدام محور(ابزارگرا است

انواع آینده
شود  می  نام برده  مختلفی  آينده های  از  آينده پژوهی  مباحث  در 
)عباسی،  می کنند  تقسیم  صورت  دو  به  را  آينده  آينده پژوهان  و 

محمودی، 1384، ص 3(:
1- روش متداول که شامل:

که  بعید  يا  محتمل  بد،  يا  خوب  از  اعم  چیزی  هر  ممکن:  آینده  ـ 
می تواند در آينده روی دهد.

به وقوع  آينده  به احتمال  زياد در  آينده ممكنی که  ـ آینده محتمل: 
خواهد پیوست.

ـ آینده مطلوب: آينده محتملی که مطلوب و مرجح است.
2- دسته بندی از حیث زمان

آينده از حیث زمان نیز به چند قسمت تقسیم می شود:
ـ آینده نزدیک: حداکثر تا يک سال

ـ آینده کوتاه مدت: بین يک تا پنج سال

ـ آینده میان مدت: بین پنج تا بیست سال
ـ آینده درازمدت: بین بیست تا پنجاه سال

عناصر تشکیل دهنده آینده:
آينده از چهارعنصر رويدادها، روندها، تصويرها و اقدام ها تشكیل می 
شود و اين عناصر می توانند باعث پیدايش آينده های مختلف شوند:

1- رویدادها:

تمام وقايعی که امكان وقوع دارند )آينده های ممكن(.
2- روندها:

الف( وقايعی که در گذشته و حال اتفاق افتاده است و در آينده نیز 
به احتمال زياد اتفاق خواهد افتاد )مانند آلودگی محیط زيست(.

می کنند  پیدا  وقوع  احتمال  خاص  شرايط  تحت  که  وقايعی  ب( 
)مانند تغییر حكومت در اثر فشارهای سیاسی و اقتصادی(.

روندهای  مهم ترين  آينده پژوهان  اعتقاد  به  که  نوظهور  وقايع  ج( 
مستقیم  پیامد  عمدتًا  که  هستند  نوظهور  مسائل  همین  آينده، 
انقالب  )مانند  هستند  جديد  فن آوری های  غیرمستقیم  يا 

نیمه هادی ها(.
3- تصویرها:

ساختن تصوير از آينده های مطلوب برای مردم است.
4- اقدام ها:

به معنی طرح ريزی و ارائه راهكار برای رسیدن به آينده مطلوب 
است )عباسی، محمودی، 1384، ص 3(.

سطوح آینده پژوهي
کاربردهاي  و  است  بین رشته ای  دانش  يک  آينده  پژوهي  ازآنجاکه 
فراواني در حوزه هاي مختلف دارد، بسته به موضوع مورد مطالعه، روش 
مطالعاتي و ارزش هاي آينده پژوه، داراي سطوح متفاوتي است، ريچارد 

اسالتر اين سطوح را چنین تقسیم بندي کرده است )خزائی، 1390(:
بر  حاکم  مفروضات  بر  مبتني  شیوه  اين  عامه پسند:  آینده پژوهي  ـ 

روابط اجتماعي و ساده و عامه پسند است. 
ـ آینده پژوهي مسئله محور: اين روش اخیر تالش دارد با شناسايي 
هرچند  راه حل هايي،  آن ها  براي  موانع،  و  مشكالت  تعريف  و 

ظاهري و غیرمتقن ارائه کند.
ـ آینده پژوهي انتقادي: اين روش اهتمام ويژه اي به تحلیل فرضیه ها، 

تصورات و پارادايم ها دارد. 
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ـ آینده پژوهي معرفت شناسنامه: اين روش مي کوشد تا ثابت کنید 
که مشكالت و گرفتاری های ما ريشه در نگرش ما به جهان و 
راه های شناختي ما داشته و راه حل ها نیز از دگرگوني هاي نهفته 

و غیرقابل پیش بینی در اين سطح ناشي مي شود.

 اهداف آینده پژوهی
برای سادگی بیشتر، اين اهداف را می توان در قالب سه موضوع اصلی 

تقسیم بندی کرد:
1- ساختن اطالعاتی که به روند تصمیم گیری کمک کند

ساختن اطالعات بر جمع آوری و تحلیل داده ها در موارد بحرانی 
و... متمرکز است. اين اطالعات برای شناسايی فرصت های مختلف 
مفید  دارند،  همراه  به  را  بیشترين سود  که  نوظهور  موقعیت های  و 
آن ها  با  مقابله  برای  چاره انديشی  و  احتمالی  تعیین خطرات  است. 
به کارگیری  با  دولت ها  و  سازمان ها  که  است  ديگری  موارد  از 

برنامه های آينده پژوهی خود را برای آينده آماده می کنند.
2- زمینه سازی و ایجاد الگوهای ذهنی مبتنی بر آینده پژوهی

اين هدف کمتر بر نوع و مقدار اطالعات پردازشی توجه دارد و 
بیشتر بر الگوهای ذهنی تأکید می کند که برای پردازش اطالعات 
مورداستفاده قرار می گیرد. در اين الگو راه های جديدتر و وسیع تر 
فكر کردن آموزش داده می شود و به اين ترتیب مردم بهتر برای آينده 
آماده می شوند. از سوی ديگر تغییر الگوهای ذهنی و توسعه سطح 
فكر موجب می شود تا مردم در مقابل تغییرات اجتناب ناپذير آينده 

واکنش نشان دهند.
وفاق  به  دستیابی  و  آینده  برای  گروهی  چشم انداز  یک  3-تشکیل 

عمومی

يک  به  دستیابی  آينده پژوهی  دستاوردهای  مهم ترين  از  يكی 
انداز گروهی  ترسیم يک چشم  چشم انداز و ديدگاه مشترک است. 
کاربران  سرمايه گذاری،  نهادهای  انديشمندان،  تا  شود  می  موجب 
هدف  يک  به  رسیدن  برای  تأثیرگذار  نهادهای  همه  و  تحقیقات 
همسو  تهديدها  و  فرصت ها  راهكارها،  چالش ها،  درباره  مشترک 

شوند )مبانی آينده پژوهی، 1392(.

تعریف بحران
بحران عبارت است از نوعی شرايط غیرعادی که در آن حجم عظیمی 
از تغییرات در مدت زمان کوتاهی چنان روی دهد که تعادل و توسعه 

سیستم قابل تأمین نبوده و سیستم دچار ناپايداری و اضمحالل شود 
)حسنی، 1392، ص 8(. 

مدیریت بحران 
فرايند عملكرد و برنامه ريزي مقامات دولتی و دستگاه های اجرايی 
بحران ها  تجزيه وتحلیل  مشاهده،  با  که  است  عمومی  و  دولتی 
ابزارهاي موجود  از  با استفاده  به صورت يكپارچه، جامع و هماهنگ 
تالش می کنند از بحران ها پیشگیري کنند يا در صورت بروز آن ها 
در جهت کاهش آثار، آمادگی الزم، امدادرسانی سريع و بهبود اوضاع 
تا سطح وضعیت عادي تالش نمايند )کالهی دهكردی، 1392، ص 
5( وظیفه  مديريت  بحران اتخاذ تصمیمات  مؤثر بر اساس  اطالعات  
است.  بحران  سريع   کنترل   و  خسارات   کاهش   جهت   در  صحیح  
موقعیت های   برای   را  جايی   بحران  برنامه ريزی های   تمام   در  بايد 

پیش بینی نشده  در نظر گرفت.
مقوله  دو  هر  به  می توان  هم  بحران  مديريت  تعريف  در  گرچه 
بحران های طبیعی و انسانی پرداخت ولی در ادامه فقط بحران های 
بحران های  میان  در  می گیرد.  قرار  بررسی  و  بحث  مورد  طبیعی 
نیز  ما  در کشور  و  بوده  برخوردار  ويژگی خاصی  از  زلزله  طبیعی 
بیشتر درگیر آن می باشد. با توجه به دوره بازگشت زلزله به عنوان 
مهمترين باليای طبیعی در کشور به تطابق بین انواع آينده و تقسیم 

بندی دوره بازگشت زلزله پرداخته می شود.

آینده پژوهی در مدیریت بحران بالیای طبیعی
1- تقسیم بندی بالیای طبیعی

باليای طبیعی به سه نوع تقسیم می شوند:
اقلیمی  منشأ  طبیعی  باليای  از  درصد   90 از  بیش  اقلیمی:  بالیای 
دارند مانند سیل، خشكسالی، طوفان و... با توجه به اينكه ايران جزء 
مناطق خشک و نیمه خشک است، توزيع نامناسب زمانی و مكانی 
بارش که خاص اين منطقه و ويژگی آن محسوب می شود در سالی 
با افزايش غیر  با بارش کم مواجه ايم خشكسالی و زمانی که  که 
ايم شاهد طغیان رودخانه های فصلی  ناگهانی بارش مواجه  عادی و 
و دائمی و جاری شدن سیل، آسیب های فراوان به مراکز جمعیتی 

و.... هستیم.
 بالیای ناشی از فرآیندهای زمین شناسی مثل زلزله و رانش زمین.

مانند کوير زايی، تخريب محیط زيست و  بالیای زیست محیطی: 
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باليای زيست محیطی به گونه ای است که  بیابان زايی که معموالً 
طبیعی  باليای  تشديد  يا  ايجاد  موجب  طبیعت  در  انسان  دخالت 
مراتع  سوزی  آتش  رودخانه، خشكسالی،  طغیان  سیل،  مانند  ديگر 
و جنگل ها می شود و بالعكس با رعايت مسائل زيست محیطی تا 
حدودی می توان از آثار باليای زيست محیطی و خسارات ناشی از 

تغییر اقلیم جلوگیری کرد.
در  متعددی  طبیعی  باليای   ،90 دهه  آخر  سال های  طی  در 
نقاط مختلف جهان رخ داده اند که شامل طیف گسترده ای از وقايع 
بینی  پیش  قابل  فصلی  سیل های  تا  زلزله  مثل  بینی  پیش  غیرقابل 
بوده اند. بر اثر اين باليا بطور متوسط ساالنه حدود 188 میلیون نفر 
در سراسر جهان متاثرشده اند. جالب است بدانیم که اين آمار ۶ برابر 
آسیب ديدگان جنگ هاست و بیش از 90 درصد مرگ های ناشی از 

باليای طبیعی درکشورهای در حال توسعه روی داده اند.
کشور ما نیز به دلیل موقعیت جغرافیايی به طور مكرر با وقوع 
انواع باليا مانند: سیل، زلزله، طوفان، خشكسالی و... مواجه بوده و 
همواره احتمال وقوع هر يک از اين باليا وجود دارد. ايران رتبه ششم 
آسیب های ناشی از باليای طبیعی در جهان را به خود اختصاص داده 
است. براساس آمارهای موجود از 40 نوع باليای طبیعی که در جهان 
ثبت شده است 31 نوع آن در ايران رخ می دهد. مطابق ارزيابی کمیته 
ملی کاهش خطرات باليای طبیعی، زلزله و سیل در ايران، اولويت 
فرد،  )عباسی  دارد  قرار  خشكسالی  آنها  از  بعد  و  بوده  دوم  و  اول 
1392( با توجه به مطالب گفته شده از انجا که اولويت اول در باليای 
طبیعی در کشور ما با زلزله است و همچنین به دلیل تفاوت اين بحران 
طبیعی با ساير بحران ها و آثاری که از خود به جا می گذارد در تحقیق 
حاضر از بین تمام باليای طبیعی به مبحث زلزله می پردازيم. که در زير 

ابتدا اين تفاوت و اثار آن بیان می شود.
2- تفاوت های زلزله با سایر بالیاي طبیعی

بمب  گاهی صدها  و  ده ها  معادل  که  زياد  بسیار  تخريب  قدرت  ـ 
اتمی  می باشد.

ـ زمان بسیار کوتاه وقوع که تقريبًا در اکثر قريب به اتفاق موارد، 
کمتر از يک دقیقه بوده و لذا امكان هرگونه مقابله همزمان را 

بسیار مشكل می سازد.
ـ حوضه تخريب بسیار زياد که ده ها و گاهی صدها هزار کیلومتر 

مربع را شامل می شود.
ـ ادامه تهديدات ناشی از خطر پس لرزه ها که گاهی به بیش از يک 

سال می انجامد.
ـ پیش بینی وقوع آن با تقريب مطلوب و عملی بسیار مشكل بوده و 
گاهی پیش بینی دقیق وقوع آن نظیر ساير بالياي طبیعی تقريبًا 

غیرممكن است.
3- علل عمده اهمیت بیشتر بشر به پدیده زلزله در دوران معاصر

ـ افزايش تعداد شهرها در نقاط مختلف که بعضًا در مناطق فعال 
لرزه خیز بوده است.

ـ گسترش شهرها و بزرگ شدن آنها به طوري که گسل هاي زيادي 
در داخل مناطق شهري قرارگرفته اند.

قربانیان  تعداد  افزايش  باعث  که  تراکم جمعیت شهرها  افزايش  ـ 
زلزله گرديده است.

که  شهري  مختلف  امكانات  و  تأسیسات  کیفی  و  کمی  افزايش  ـ 
باعث افزايش خسارات مالی ناشی از زلزله شده است.

ـ پیشرفت دانش لرزه شناسی و مهندسی زلزله که بشر را قادر به 
ثبت اطالعات و تجزيه و تحلیل هرچه دقیق تر زلزله های گذشته 

کرده است )کالهی دهكردی، 1392، ص 21(.
4- برنامه ریزي کاهش اثرات زلزله

هدف اين برنامه ريزي کاهش اثرات و عوارض نامطلوب بروز 
زلزله است که اقدامات مربوط به آن در اکثر موارد در مقايسه با 
دارد. سیستم  پايیني  بسیار  زلزله، هزينه  با  مقابله  ساير روش هاي 
در  می تواند  عادي  شرايط  در  ديگري  سیستم  هر  مانند  شهري 
پوياي  حرکت  به  مطلوب،  شده  انجام  برنامه ريزی های  چهارچوب 
خود ادامه دهد، اما بروز زلزله به عنوان يک بحران به مفهوم اختالل 
در جريان حیات اين سیستم خواهد بود. لذا با برنامه ريزي مناسب 
در راستاي کاهش تأثیرات مخرب زلزله می توان در تطبیق سیستم 
از شرايط بحران گذر کرد  بتوان  تا  نمود  اقدام  با بحران آتي  شهر 
)علوی، مسعود، 138۶، ص 4(. در تحقیق حاضر با کشف ارتباط 
و  مناسب  برنامه ريزی  به  بحران  مديريت  و  پژوهی  آينده  علم  بین 

کسب آمادگی الزم برای شرايط بحرانی می پردازيم.
5- لزوم آینده پژوهی در مدیریت بحران

تغییرات زيادی در طبیعت و جامعه روی می دهد که غفلت از 
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فراهم  آينده  در  بحرانی  بروز شرايط  برای  را  زمینه  می تواند  آن ها 
کند. تغییر اقلیم که روزبه روز اثرات گسترده تری در جهان و ايران 
می گذارد آينده پژوهی در مديريت بحران را اجتناب ناپذير می نمايد. 
پیشرفت سريع دانش و فناوری نیز ضرورت بررسی های آينده نگرانه 

در مقوالتی نظیر مديريت بحران را نیز شامل می شود.
بهترين  از  يكی  می تواند  آينده پژوهی  روش های  از  استفاده 
آن  در  است  ممكن  که  باشد  آينده ای  بهینه  مديريت  در  فن ها 
هرلحظه بحرانی اتفاق افتد، )محمود زاده، 1394( اعمال امروز ما 
تعیین کننده فرداست؛ بنابراين به جرعت می توان گفت: عدم توانايي 
در پیش بینی دقیق آينده و همچنین پیچیدگي هاي ناشي از تغییرات 
نوظهور  دانش  قابلیت هاي  از  محققان  تا  شده  باعث  روزافزون 
فعالیت هاي  عمق  وارد  را  آينده نگاری  و  برده  بهره  آينده پژوهی 

برنامه ريزي و پیش بیني تحوالت علمي و تكنولوژي کنند. 
پیچیدگی دنیای امروز با اين  همه اطالعات و واقعیاتی که ريشه 
در گذشته و حال دارند، می توانند رهنمون ما به آينده باشند و يقینًا 
بی  هم  آينده  در  می تواند  داده،  رخ  و حال  در گذشته  که  اتفاقاتی 
افتد. به طور مثال در زلزله شناسی ما نمی توانیم دقیقًا پیش بینی کنیم 
چه زمانی زلزله می آيد و نقطه کانونی آن را مشخص کنیم، اما با 
بررسی های دقیقی که از زلزله های گذشته )گذشته پژوهی( تاکنون 
لرزه خیز  مناطق  می توان  آن ها(  رخداد  داليل  )کشف  گرفته  انجام 
را مشخص و آمادگی بیشتری برای مواجه با آن کسب کرد. ايلیا 
را  آينده  »نمي توانیم  مي گويد:  نوبل  جايزه ي  برنده ي  پريگوگین، 
بتوان  شايد  باشیم«.  آماده  آن  براي  مي توانیم  اما  کنیم  پیش گويي 
با  رويارويي  براي  آمادگي  ايجاد  را  آينده پژوهي  هنر  بزرگ ترين 

آينده دانست )احمدزاده، 1394، ص 5( 
پس می توان گفت از آنجايی که از اهداف اصلی آينده پژوهی 
بهتر  درک  همچنین  و  است  آينده  شرايط  برای  برنامه ريزی  ابتدا 
روندهای جامعه و داشتن پیش آگاهی است و از همه مهمتر چون 
با  است  و مطلوب  آيندهای ممكن، محتمل  به  پژوهی  آينده  توجه 
وجود ترديد در وقوع هر يک از اين آينده ها، حتی تحقق برخی از 
آنها اثر بزرگی بر جامعه و دولت می گذارد. پس بايد برای شرايط 
بحرانی آماده بود و زمانی آمادگی ايجاد می شود که اول آگاهی بعد 

برنامه ريزی باشد، که اينها اهداف اصلی علم آينده پژوهی هستند.

آینده پژوهی در مدیریت بحران زلزله
1- نگاه آینده پژوهانه به زلزله

الزمه داشتن يک نگاه آينده پژوهانه به زلزله اين است که ابتدا 
از آينده ها  بندی آينده جز کدام يک  بررسی شود زلزله در تقسیم 
قرار می گیرد. همان طور که در فصل يک گفته شد آينده را به دو 
تقسیم  و  متداول  بندی  تقسیم  کرد:  بندی  تقسیم  می توان  صورت 
بندی از حیث زمان. سؤال اينجاست که زلزله جز کدام يک از اين 

تقسیم بندی ها قرار می گیرد؟
 در آمار و احتماالت فرمولی خاص از آن به نام دوره بازگشت 
دو  وقوع  زمان  محاسبه  برای  می توان  فرمول  اين  از  می کنند.  ياد 
بین  زمانی  فاصله  متوسط  تعريف  بنابر  کرد.  استفاده  مشابه  حادثه 
دوره  را  آن  معادل  يا  بزرگ تر  رويدادی  و  مشخص  رويداد  يک 
داده  رخ  منطقه  يک  در  که  زلزله هايی  مطالعه  می نامند.  بازگشت 
است معموالً نشان می دهد که زلزله های اتفاق افتاده در يک منطقه 
با توجه به شدت آنها فاصله زمانی کم بیش يكسانی ديده می شود. 
با مطالعه گسل های فعال توسط متخصصان زلزله شناسی مشخص 
با  لرزه ای خواهد داشت.  فعالیت  فعال، دوباره  شده که يک گسل 
توجه به اين امر و با بررسی زلزله های رخ داه در يک منطقه، اين 
تعیین می کنند  بازگشت زلزله را  برای هر منطقه دوره  متخصصان 
)دردوره  زلزله  بینی  پیش  نوع  يک  حقیقت  در   .)1389 )اکبری، 

چندين ساله( است. 
پیش بینی ها به 4 دسته تقسیم می شوند:

1ـ پیش بینی بلند مدت 
2ـ پیش بینی میان مدت 

3ـ پیش بینی کوتاه مدت 
4ـ پیش بینی آنی

بازگشت  دوره  به  عنايت  با  زمان  بستر  در  باليا  وقوع  درواقع 
مديريت  در  پژوهی  آينده  علم  کاربرد  برای  را  زمینه  تواند  می 
آينده پژوهي  مفروضات  و  به ويژگی ها  توجه  با  کند.  فراهم  بحران 
اندازه اي  تا  انتخاب آن  در  انسان  و  متكثرند  و  متعدد  آينده ها،  که 
مختار است و اينكه آينده پژوهي به شدت از نظام ارزشي و نگرشي 
و   )1394 پروژه،  شاخص  )پژوهشگاه  می پذيرد  تأثیر  آينده پژوه 
همچنین با توجه به مطالب گفته شده در باال با در نظر گرفتن دوره 
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بازگشت های مختلف برای زلزله با بزرگاهای مختلف چندين حالت 
را می توان برای تعريف نوع آينده زلزله در نظر گرفت. که در زير 

به چند حالت اشاره می کنیم.
2- نوع آینده زلزله

حالت اول: حالتی را در نظر می گیريم که دوره بازگشت های مختلف 
زلزله در يک منطقه خاص با بزرگاهای مختلف آن مشخص باشد. 
بندی  تقسیم  دار  زمان  آينده های  زمره  در  را  زلزله  اين  می توان 
کرد، اما بايد توجه داشت که چون در دوره ی زمانی بیش از پنجاه 
به احتمال قوی  که  پیوست  خواهد  وقوع  به  عمده ای  تغییرات  سال 
باشند،  داشته  چندانی  تأثیر  ما  امروز  درتصمیم گیری های  نمی تواند 
آينده پژوهان در تقسیم بندی بر حسب زمان بر بازه های زمانی بین 
5 تا 50 سال تأکید می کنند و برنامه ها و اهداف خود را در همین 

دوره ی زمانی تعريف می کنند )آينده پژوهی، 1394(.
حالت دوم: همان طور که گفته شد آينده پژوهی برای زلزله با دوره 
اما زلزله های وجود  بازگشت های بیش از 50 سال تعريفی ندارد. 
دارد که دوره بازگشت های طوالنی مدت دارند. مانند زلزله بزرگ 
تهران که با بررسی های صورت گرفته، مشخص شده است که دوره 
زلزله ها جز کدام  نوع  اين  دارد.  تا 200 ساله  بین 150  بازگشت 

آينده قرار می گیرند ؟
به اين منظور می توان برای زلزله با دوره بازگشت های طوالنی، 
آمادگی  کسب  و  برنامه ريزی  يعنی  پژوهی  آينده  به  شروع  زمانی 
کنیم که 50 سال مانده تا دوره بازگشت زلزله فرا برسد، يعنی از 
دوره بازگشت 50 سال کم می کنیم، در اين شرايط زمان مانده )چند 

سال(  به اتمام دوره بازگشت مهم است. 
حالتی را در نظر می گیريم که از زمان دوره بازگشت  حالت سوم: 
يک زلزله برای يک منطقه خاص گذشته ولی زلزله روی نداده است. 
پس احتمال اتفاق افتادن آن زياد است، يعنی آينده آن حتمی است 
نزديک  آينده  پس  بپیوندد  وقوع  به  زلزله  دارد  امكان  لحظه  هر  و 
»نزديک  آينده  نام  به  جديدی  آينده  توان  می  پس  باشد،  می  هم 
حتمی« را تعريف کرد. در اين حالت بايد هر يک سال يک بار تمام 

برنامه ريزی ها را به روز کرد و آماده بود. 
حاالت فوق را می توان در جدول زير خالصه نمود:

جدول 2. نوع آینده بر حسب زمان مانده به دوره بازگشت 
]نگارندگان[

مدت زمان مانده به 
اتمام دوره بازگشت 

نوع آینده
نوع آینده حسب احتمال 

وقوع در بازه زمانی

بیش از 50 سال
تعریف نشده )آینده پژوهی 
در این بازه وارد نمی شود(

ممکن

محتمل )کم(آینده بلند مدت50 تا 20 سال
محتمل )متوسط(آینده میان مدت20 تا 5 سال
محتمل )زیاد(آینده کوتاه مدت5 تا 1 سال

محتمل )خیلی زیاد(آینده نزدیکحداکثر یک سال 
حتمیآینده نزدیکپسابازگشت)هرسال( 

نوع آینده زلزله شهر ری
در دو هزار سال گذشته در تهران، منطقه ری حدود شش بار زلزله 
هفت ريشتری داشته است و آخرين زلزله  در مارس 1830 میالدی رخ 
داده که بزرگی  آن بیش از 7 ريشتر بوده است. گسل های مسبب 
زلزله های اين شهر، دو کسل شمالی و جنوبی ری می باشند. اين دو 
گسل در زير به هم مرتبط بوده و تقريبًا می توان آنها را يک گسل 
با طول حدود 2۶ کیلومتر محسوب کرد. در سال 1830 میالدی که 
آخرين زلزله در شهرری روی داده، تهران روستايی بیش نبوده است 
که بعدها توسط قاجاريه به عنوان پايتخت انتخاب شده و گسترش 

يافته است.
با توجه به جدول2 و مشخص شدن نوع آينده شهر ری می توان 
نتیجه گرفت که عالوه بر اين که به طور کلی آينده آن نزديک حتمی 
است و نیاز به برنامه ريزی برای سال به سال منطقه وجود دارد، بايد 
در کنار آن برای آينده های زمان دار حتمی هم برنامه ريزی صورت 

گیرد.
لذا از نظر علم آينده پژوهی در مديريت بحران زلزله تهران با 
تهران  شهرری(،  )زلزله  جنوبی  و  شمالی  ری  گسل های  سناريوی 
آمادگی  بايد  سال  به  وسال  داشته  قرار  حتمی  نزديک  آينده  در 
امكانی  انسانی،  تغییريافته  آمار  بر حسب  زلزله  اين  برای  را  خود 
بازه  از  مقطع  اين  در  ديگر  عبارت  به  کند.  روزآمد  ساختاری  و 
زمانی که پسابازگشت نام دارد، محور مديريت بحران بايد آمادگی 
برای دو بخش مقابله )شامل اقدامات فوری، اقدامات اضطراری و 
عملیات جان يعنی جستجو، امداد و نجات( و بازيابی، بازسازی و 
)حسنی،1392، صص 15-8(.  باشد  داشته  زلزله  از  بعد  بازتوانی 
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و  خسارات  میزان  برآورد  و  بررسی  به  نیاز  آمادگی  کسب  برای 
منطقه  ويژگی های  ابتدا  ادامه  در  است.  آينده  سال های  در  تلفات 
مورد بررسی قرار می گیرد سپس به بررسی نتايج حاصل از پروژه 
برآورد  زمینه  در  تهران  شهر  بحران  مديريت  و  پیشگیری  سازمان 
میزان خسارات و تلفات در منطقه 20 بر اساس سناريو مدل گسل 
ری می پردازيم و در ادامه با بروز آوری اطالعات اين پروژه و به 
دست آوردن تغییرات رشد جمعیت و ساخت وساز در سال های اخیر 
مبادرت  منطقه  آينده  سال به سال  در  تلفات  میزان  زدن  تخمین  به 

می کنیم.

ویژگی و موقعیت شهر ری
با  تهران  منطقه شهری شهرداری  منطقه 20 )شهر ری( جنوبی ترين   
محدوده  داخل  کیلومترمربع   23 وسعت  و  جمعیت  نفر   378445
شهری و 153 کیلومترمربع حريم بوده همچنین اين منطقه دارای پنج 
ناحیه داخل محدوده و دو ناحیه خارج محدوده و 22 محله  می باشد.
 سابقه و قدمت ۶000 ساله شهر ری و وجود اماکن و عناصر با 
ارزش تاريخی و همچنین جذب زوار حرم حضرت عبدالعظیم)ع( 
منطقه  اين  به  مذهبی  ـ  تاريخی  خاص  و  بارز  بسیار  ويژگی های 
بخشیده و آن را نسبت به ساير مناطق تهران، مجزا و متفاوت ساخته 
است. جدا افتادگی کالبدی منطقه از تهران که تا سالیان اخیر نیز 
ادامه داشته است از خصايص بارز اين منطقه به شمار می رود. عالوه 
بر ويژگی های منحصربه فرد فوق جايگاه اين منطقه در نظر فضای 
انسجام  و  اصلی  عنصر  به عنوان  و  است  شاخص  بسیار  نیز  شهری 
بخش فضای شهری تهران بشمار می آيد، عالوه بر خصلت های بارز 
تاريخی و مذهبی و فرهنگی مذکور می توان به وجود چشم اندازهای 
شهر  جنوبی  حريم  و  شهربانو  بی بی  کوه  با  هم جواری  به واسطه  باز 
تهران نیز اشاره نمود که پتانسیل مناسب و مطلوبی را جهت توسعه 
آينده منطقه به همراه دارد. دسترسی مناسب با توجه به عبور کمربندی 
تهران )آزادگان( از شمال منطقه و نیز وجود ايستگاه های فعال مترو 
و امكان ارتباط سريع با مرکز تهران و ساير نقاط اصلی آن نیز از 
ويژگی های مطلوب منطقه به شمار می رود. درعین حال وجود زمین 
و مسكن ارزان قیمت و وجود سطوح قابل توجه کاربری های صنعتی 
و انبارداری و ضرورت تبديل آن ها به صنايع تولیدی و پارک جهت 
جذب شاغلین و همچنین وجود سطوح قابل توجه اراضی مزروعی 

توسعه  و وجود فرصت  منطقه  در حاشیه  به خصوص  و فضای سبز 
اشتغال از مهم ترين ويژگی های منطقه بشمار می رود )معرفی منطقه 

.)1394 ،20
بیشترين درصد ساخت وساز آن از نوع خشتی و گلی  می باشد 
که بیشترين درصد طبقات ساختمان ها بین يک تا 3 طبقه است که 
از رده کیفیت متوسط برخوردار هستند، يعنی از سال ساخت آنها 

بیش از 30 سال گذشته است.

مدل  سناریو  اساس  بر  شهرری  در  تلفات  و  خسارات  برآورد 
گسل ری

از آنجای که سناريو ابزاری برای برنامه ريزی است که طرح کلی آثار 
بر  را  ارائه می دهد و می توان واکنش اضطراری صحیح  را  احتمالی 
اساس سناريو تعیین کرد )کرمانی نژاد، 1390، ص 24(. سناريو به 
مديران بحران و اعضای جامعه کمک می کند تا آثار زمین لرزه را از 
خسارات گرفته تا تلفات تجسم و برای کاهش تلفات تصمیم های 
الزم را اتخاذ کنند. تا بتوانند برنامه مديريت مخاطرات را برای کاهش 

خسارات تهیه و اجرا کنند.
به همین منظور طی پروژه ای که سازمان پیشگیری و مديريت 
و  زلزله شناسی  بین المللی  پژوهشگاه  مشاوره  با  تهران  شهر  بحران 
مهندسی زلزله در اسفندماه 1389 با عنوان استخراج توابع شكنندگی 
و روابط تلفات انسانی برای ساختمان های تهران انجام شده است که 
مدل گسل  برای:  سناريو  مدل   4 گرفتن  نظر  در  با  پروژه  اين  در 
تهران، مدل گسل ری، مدل گسل مشاء، مدل شناور به نتايجی در 
مورد تخمین زدن تعداد تلفات و خسارات در سال 1389 با استفاده 
نظر  با در  آمار جمعیتی سال 1375 رسیدند. در تحقیق حاضر  از 
گرفتن نتايج حاصل از کار آنها از سناريو مدل گسل ری و داده های 
تهران  گانه   22 مناطق  ساختمان های  ويژگی های  خصوص  در  که 
سال  در  آماری  داده های  به روز کردن  با  و  بودند  کرده  جمع آوری 
جاری و به دست آوردن روند تغییر نرخ رشد جمعیت و تغییرات 
ساخت وساز در منطقه مورد مطالعه به تخمین زدن تعداد تلفات در 

سال های آينده منطقه پرداخته می شود.
برآورد خسارت برای ساختمان های مسكونی شهر ری 

خسارات وارده به ساختمان های مسكوني براي چهار سناريوي 
اين  در  کارخانه ها  و  تجاري  ساختمان های  شد.  محاسبه  زلزله 
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محاسبات دخالت داده نشدند. بناهاي عمومي مهم از قبیل مدارس، 
بیمارستان ها و ايستگاه های آتش نشاني در قسمت های بعدی مطالعه 
که  است  آن   مفهوم  به  »خسارت ديده«  ساختمان های  است.  شده 
بدون  و  فروريخته اند  و  شده  سنگین  خسارات  دچار  ساختمان ها 
تعمیرات اساسي قابل سكونت نیستند. به عالوه، علت خسارت، به 

خود ارتعاش لرزه اي محدود مي شود. خسارات ناشي از سوانح ثانويه 
اين  مشمول  انفجار  و  آتش سوزي  زمین لغزه،  گرايي،  روان  مانند 
به جدول زير مشخص می شود که  با توجه  محاسبات نشده اند.که 
از ساختمان های موجود در شهر ری بر اساس مدل گسل ری تعداد 

2930۶ آسیب وارد می شود که معادل 78/۶ درصد  می باشد.

جدول 3. آسيب هاي وارده به ساختمان های مسكوني بر اساس منطقه]نگارندگان[

منطقه
تعداد کل مدل شناورمدل گسل مشامدل گسل  شمال تهرانمدل گسل ری

ساختمان ها نسبتتعدادنسبتتعدادنسبتتعدادنسبتتعداد
202930678/6837922/5412111/11888750/637295

برآورد تلفات در شهر ری بر اساس مدل گسل ری
تلفات در تعريف عبارت است از افرادي که فقط در نتیجه فروريزي 
ساختمان کشته مي شوند و نه در اثر ساير عوامل. به ويژه در زلزله هاي 
مقیاس وسیع، مردم ممكن است در اثر بیماری های رايج در اردوگاه ها 
و پناهگاه ها فوت کنند. تلفات انساني براي هر نوع سازه ساختماني 
شهري  منطقه  هر  داده هاي  در  نتايج  و  برآورد  آماري  حوزه  هر  در 
به تفكیک روز و شب و نوع فعالیت هاي  تلفات  ادغام شد. تعداد 

اضطراري امدادرسانی در جدول 4 بر اساس منطقه برای مدل گسل 
ری جمع بندی شده است. وضعیت وقوع زلزله در شب بدون هیچ گونه 

امدادرساني، شديدترين تلفات را موجب مي شود.
با توجه به نتیجه کار انجام شده بیشترين میزان تلفات برای زمانی 
است که زلزله در شب هنگام رخ داده باشد و امدادرسانی صورت نگرفته 
باشد. تمام حالت ها برای مدل گسل ری برای شهر ری در جدول زير 

خالصه می شود )سازمان پیشگیری مديريت بحران، 1389(.
جدول 4. تلفات در شهر ری بر اساس مدل گسل ری]نگارندگان[

جمعیت
منطقه

روز هنگامشب هنگام
نوع امداد رسانینوع امداد رسانی

بدون 
امدادرسانی

امداد رسانی 
مردمی

گروه های امداد 
رسان

کارشناسان
بدون 

امدادرسانی
امداد رسانی 

مردمی
کارشناسانگروه های امداد رسان

درصدکشتهدرصدکشتهدرصدکشتهدرصدکشتهدرصدکشتهدرصدکشتهدرصدکشتهدرصدکشته

؟2215523018810/10250618/40229547/70215137/20143984/80119534/00109463/6010257

روند تغییرات در رشد جمعیت و ساخت وساز شهر ری 
در يک زلزله میزان خسارات و تلفات ارتباط مستقیم با میزان افراد 
به  دارد  منطقه  آن  در  ساخت وساز  ويژگی های  و  منطقه  در  ساکن 
همین دلیل برای تخمین زدن خسارات و تلفات زلزله در سال های 
آينده در شهر ری از مدل گسل ری نیاز به شناخت روند تغییرات در 

جمعیت و ساخت وساز منطقه  می باشد.
طبق آماری که مرکز آمار ايران در سرشماری عمومی نفوس و 
مسكن در سال 1390 انجام داده است، درصد متوسط رشد ساالنه 
جمعیت در شهر تهران برابر با 1.44 اعالم شده که شامل منطقه 20 
اما  نتايج سرشماری، 1390، ص 52(  تهران هم می شود )گزيده 
میزان  در  تأثیر  بر  که عالوه  منطقه  در  تغییرات ساخت وساز  روند 

خسارات در تعداد تلفات هم مؤثر  می باشد. شامل عوامل تأثیرگذار 
بهبود  مقاوم سازی،  و  ساز  مهندسی  اصول  در  بهبود  مانند:  مختلفی 
فرهنگ ساخت مشارکتی در تبديل ساختمان های کهنه و غیر مقاوم 
به ساختمان های مقاوم، افزوده شدن به عمر بناها و از دست رفتن 
مقاومت اولیه آن ها، بیشتر شدن تعداد ساخت وساز..... می باشد که 
مسكن  بنیاد  و  منطقه  شهرداری  از  به دست آمده  گزارش های  طبق 
می توان متوسط نرخ اين تغییرات را حدوداً برای هر ده سال 1.1 
در نظر گرفت. در اين تغییرات برای میزان تلفات عامل تغییر در 
به  بنا  که  گرفت  نظر  در  نیز  را  مسكونی  واحد  در  جمعیت  تراکم 
پیداکرده  کاهش  نصف  به  متوسط  به طور  مسكن  سايت  آمارهای 

است.
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تخمین تعداد تلفات در شهر ری برای زلزله در سال های آینده 
بنا به مدل گسل ری

با توجه به مطالب گفته شده در باال و اعمال تغییرات رشد جمعیت 
و ساخت وساز برای سال های 1375 به بعد تا سال 1415 به تخمین 
میزان تلفات پرداخته شد که بخشی از نتیجه حاصل در جدول زير 

آمده است.

مديران  به  پیش آگاهی  يک  می تواند  جدول  از  حاصل  نتايج 
بحران منطقه برای برنامه ريزی و کسب آمادگی در زمان مواجه با 
بحران زلزله در سال به سال آينده شهر ری که زلزله آن  يک زلزله 
در  زلزله  برای  تلفات  تعداد  تخمین  با  بدهد.  است،  حتمی  نزديک 
هرسال، می توان يک قسمت اصلی از برنامه ريزی های بحران را که 

همان نجات جان انسان ها  می باشد را انجام داد.
جدول 5. تخمين تعداد تلفات در شهر ری برای زلزله در سال های آینده ]نگارندگان[

جمعیت

منطقه

روز هنگامشب هنگام

سال
نوع امداد رسانینوع امداد رسانی

کارشناسانگروه های امداد رسانامداد رسانی مردمیبدون امدادرسانیکارشناسانگروه های امداد رسانامداد رسانی مردمیبدون امدادرسانی

درصدکشتهدرصدکشتهدرصدکشتهدرصدکشتهدرصدکشتهدرصدکشتهدرصدکشتهدرصدکشته

8281868.69795110.017.04660071.945.84604576.495.35566622.555.02379223.333.36314825.422.79288302.442.55270155.142.391390

8745653.34839636.176.88697035.975.71638432.775.23598353.414.90400459.843.28332455.652.72304447.382.49285283.832.341391

9025514.24866504.526.72719341.125.58658862.625.11617500.724.79413274.553.21343094.232.66314189.692.44294412.912.281392

9097718.36873436.566.56725095.855.45664133.524.99622440.734.68416580.753.13345838.982.60316703.212.38296768.212.231393

8952154.86859461.576.40713494.325.31653507.394.87612481.684.56409915.453.05340305.562.53311635.962.32292019.922.171394

8594068.67825083.116.24684954.555.18627367.094.75587982.414.45393518.842.98326693.342.47299170.522.26280339.122.121395

8044048.27772277.796.08641117.465.05587215.604.62550351.544.33368333.632.90305784.962.41280023.612.20262397.422.071396

7336172.03704317.355.92584699.124.91535540.624.50501920.604.22335920.272.82278875.892.34255381.532.15239306.452.011397

6514520.76625433.805.76519212.824.78475560.074.38445705.494.11298297.202.75247641.792.28226778.802.09212504.131.961398

5628545.94540374.815.60448599.884.65410883.904.26385089.553.99257728.782.67213962.502.22195936.882.03183603.561.901399

4727978.59453914.845.44376823.904.52345142.484.14323475.223.88216492.182.59179728.502.15164586.981.97154226.991.851400

3858030.53370394.515.28307488.304.38281636.264.02263955.783.76176657.622.52146658.462.09134302.981.91125849.231.791401

3055560.18293352.455.12243530.734.25223055.923.89209052.983.65139912.832.44116153.502.03106367.961.8699672.591.741402

2346670.22225294.684.96187031.604.12171306.953.77160552.693.53107453.052.3789205.891.9681690.591.8076548.551.691403

1745922.64167619.244.80139151.513.99127452.373.65119451.203.4279945.072.2966369.181.9060777.801.7456952.121.631404

1257064.30120685.854.64100189.093.8591765.713.5386004.863.3157560.452.2147785.811.8443760.021.6841005.531.581405

بحث و نتیجه گیری 
ابتدا علم آينده پژوهی مورد مطالعه و بررسی قرار  در اين تحقیق، 
طرف  از  شد.  آن  در  آينده  انواع  به  معطوف  اصلی  توجه  و  گرفته 
ديگر مباحث اصولی مديريت بحران باليای طبیعی مورد بررسی قرار 
گرفت و با توجه به ماهیت باليا و روند مديريت آنها در بستر زمان، 
به عنوان شاخص اساسی در تقسیم  به ويژه زلزله  به بازگشت باليا 

بندی نوع نگاه به آينده پس از آخرين بلیه توجه شد. در ادامه بین 
انواع آينده در علم آينده پژوهشی و دوره بازگشت باليا در مديريت 
در  باليا  وقوع  واقع  در  شد.  ارائه  کاربردی  و  منطقی  ارتباط  بحران 
بستر زمان با عنايت به دور بازگشت می تواند زمینه را برای کاربرد 

علم آينده پژوهی در مديريت بحران را فراهم کند.
با عنايت به بررسی های به عمل آمده در اين تحقیق می توان 
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ارتباط اين دو علم را به صورت زير خالصه کرد:
1.  برای دوره بازگشت های بیش از 50 سال، آينده پژوهی علمی 
مانده  باقی  بازگشت  دوره  از  سال   50 که  دارد  کاربرد  وقتی 

باشد؛ اما در زمره آينده های ممكن قرار می گیرد.
از ضوابط  بازگشت،  از دوره  مانده  تا 20 سال  2. در محدود 50 
آينده پژوهی بلند مدت برای اقدامات مديريت بحران استفاده 

می شود.
بازگشت،  اتمام دوره  به  مانده  تا 5 سال  برای دوره زمانی 20   .3
گرفته  بكار  بحرانی  مديريت  اقدامات  برای  مدت  میان  آينده 

می شود. 
4. آينده کوتاه مدت برای دوره زمانی 5 تا يكسال مانده به اتمام 

دوره بازگشت کاربردی علمی تر دارند.
بازگشت کاربرد مناسب  برای يكسال آخر دوره  5. آينده نزديک 
تری از نظر علم آينده پژوهی در مديريت بحران خواهد داشت. 
۶. در تمامی موارد فوق وقوع باليا در محدوده دوره بازگشت بوده و 
آينده های محتمل در مورد آنها صادق بوده و بكاربرده می شود.

)پسابازگشت(،  بازگشت  دوره  اتمام  از  بعد  زمانی  بازه  برای   .7
آينده از نوع نزديک و حتمی تلقی گرديده و لذا بايستی با اين 
باور که هر لحظه ممكن است بلیه به وقوع پیوندد برای همان 
سال اقدامات مديريتی را تدارک ديد. اين روند هرسال به همین 
صورت ادامه پیدا کرده و فقط داده و اطالعات مربوطه سال به 

سال روزآمد می شوند.
8. در مورد زلزله شهر ری، با توجه به گذشت بیش از بیست سال از 
اتمام دوره بازگشت، براساس علم آينده پژوهی بايستی با نگاه 
روزآمد  را  مربوطه  برآوردهای  هرسال  حتمی  و  نزديک  آينده 

نموده و اقدامات مديريتی الزم و کافی را تدارک ديد.
با عنايت به مطالب مطرح شده پیشنهاد می شود که پروژه حاصل 
برای ديگر باليای طبیعی نیز مورد بررسی قرار گیرد و همچنین می 
توان برآورد میزان خسارات را برای سال به سال از آينده شهر ری 

صورت گیرد.
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