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فصلنامه دانش پيشگيرى و مديريت بحران نشريه 
تخصصي سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر 
تخصصي،  علمي،  مقاالت  از  نشريه  است.  تهران 
ترويجي و پژوهشي اساتيد، خبرگان، مديران اجرايي 
در  متخصصان  و  تكميلي  تحصيالت  دانشجويان  و 
بيني  پيش   ) بحران  مديريت  چهارگانه  ه هاي  حوز 
بازتواني)  و  بازسازي  مقابله،  آمادگي،  پيشگيري،  و 

استقبال مي كند.

فصلنامه دانش پيشگيرى و مديريت بحران در سايت 
(www.magiran.ir) نمايه مى گردد.

داوران  اين  شماره  (به  ترتيب  حروف  الفبا)
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شيوه نامه نگارش مقاالت علمى- تخصصي براي فصلنامه 
«دانش پيشگيرى و مديريت بحران»

فصلنامه «دانش پيشگيرى و مديريت بحران» نشريه علمي – تخصصي سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران است، و مقاالتي را كه در زمينه مديريت 
بحران و بر اساس چهار محور كلي پيشگيري و كاهش خطرپذيري، آمادگي، مقابله، و بازسازي و بازتواني به رشته تحرير درآمده باشد، منتشر مي كند. هدف از 
انتشار فصلنامه، توليد، ترويج و ارتقاي سطح دانش نظرى و تجربى در حوزه مديريت بحران، بسط همكارى و تعامل علمى بين كنشگران حوزه مديريت بحران 
به منظور تبادل آموخته ها و تجربيات، تقويت فضاى گفتگو و نقد انديشه در سطح ملي و بين المللي، كمك به ارتقاي فرهنگ عمومي جامعه از طريق طرح 
موضوعات كاربردي و نظري مديريت بحران با تأكيد بر شهر تهران، و از همه مهم تر ايجاد بستر مناسب براي توصيف، تبيين و ارايه راه حل براي رفع مشكالت 

و مسائل مبتالبه شهر تهران در حوزه مديريت بحران و ارايه راهكارهاي مناسب و كاربردي است. 
مقاالت ارايه شده براي انتشار در فصلنامة «دانش پيشگيرى و مديريت بحران» بايد داراي ويژگى هاي زير باشند: 

1. مقالة ارسالى به فصلنامه، نبايد قبًال در نشرية ديگرى به چاپ رسيده و يا در نوبت چاپ باشد. همچنين مقاله ارسالي نبايد در همايش هاي داخلي و خارجي 
ارايه شده باشد يا در كتاب مجموعه مقاالت مربوط به همايش ها منتشر شده باشد.

2. مقالة ارسالي در قالب نرم افزارWord و قلم آن با نازنين 12 حروفچيني شده باشد.
3. مسئوليت حقوقي مقاله از جنبه صحت مطالب ارايه شده به عهدة نويسندة مسئول است و نشريه، مسئوليتي در اين خصوص ندارد.

4. سياست فصلنامه، درج مقاالت با رويكرد علمى - پژوهشى يا علمي – ترويجي است. لذا مقاالتي در چرخه داوري قرار مي گيرند كه ساختار مقاالت 
علمي را داشته باشند.

5. پذيرش اولية مقاله، براساس رعايت راهنماي تدوين مقاله است و پذيرش نهايي و درج آن در فصلنامه، منوط به تأييد هيات تحريريه و داوران است. 
نتيجه داوري به صورت كتبي و از طريق پست الكترونيك به اطالع نويسنده مقاله خواهد رسيد. لذا الزم است نويسنده مقاله آدرس پست الكترونيك 

خود را همراه با مقاله در اختيار دفتر فصلنامه قرار دهد. 
6. مقاالت مي توانند مبتني بر پروژه ها، پژوهش هاي انجام شده يا مطالعات علمي ترويجي و تخصصي در زمينه مديريت بحران باشند.

7. فصلنامة «دانش مديريت بحران» در ويرايش مقاالت آزاد است.
8. مقاالت ارسالي بايد كليه بخش هاي يك مقاله علمي ـ پژوهشى را دارا باشد. بخش هاى اساسى يك مقاله علمى ـ پژوهشى به ترتيب عبارتند از: عنوان، 
اسامى نويسنده (نويسندگان)، چكيده، مقدمه، پيشينه تحقيق، روش تحقيق، نتايج، بحث و نتيجه گيرى و منابع. در ذيل به توضيح مختصر هريك از 

آنها پرداخته شده است. 
 عنوان:

عنوان مقاله بايد متناسب با موضوع، اهداف و نتايج پژوهش باشد و بتواند موضوع پژوهش را به طور خالصه براى خواننده ارايه كند، داراي كلمات يا عبارات 
اضافه نباشد و حتى المقدور از يك سطر بيشتر نباشد و تا حد امكان جامع و مانع باشد. در عنوان مقاله از كلمات انگليسي استفاده نشود. 

اسامى نويسنده (نويسندگان) زير عنوان مقاله درج شود. عنوان دانشگاهى و رتبه علمى نويسنده به صورت زيرنويس نوشته شود. 
چكيده:

عصاره مقاله است كه با خواندن آن اطالعات اساسى در خصوص پژوهش، پروژه يا مطالعات انجام شده به خواننده منتقل مى شود. معموًال بين 150 تا 400 
كلمه است (از نيم تا يك صفحه). در چكيده ابتدا موضوع يا هدف پژوهش يا پروژه در دوسطر توضيح داده ميشود. آنگاه روش كه شامل جامعه آماري، 
نمونه، روش اجرا، زمان و مكان اجرا و ابزار جمع آورى داده هاست مجموعًا در حداكثر سه تا چهار سطر توضيح داده ميشود و سپس شرح تحليل يا نتايج 

كلى پژوهش در دو تا سه سطر انجام مى گيرد. در پايان چكيده كليدواژه ها (حداكثر در 6 كلمه) ذكر مي شود.
مقدمه:

نكات اصلى و كليدى كه بايد در مقدمه يك مقاله علمي مورد توجه قرار بگيرد عبارتند از موضوع يا مساله پژوهش، پيشينه پژوهش و هدف از انجام پژوهش 
كه بايد به صورت ساده و روشن ارايه شوند. نويسنده بايد در مقدمه به موارد ذيل به صورت شفاف بپردازد:

1. هدف از انجام پژوهش يا پروژه؛
2. تعريف دقيق اصطالحات و مفاهيم بكار رفته در پژوهش يا پروژه؛

3. پيشينه پژوهش يا پروژه (شامل مبانى نظرى و تحقيقات انجام شده قبلى در زمينه پژوهش يا پروژه) كه الزم است نقاط قوت يا احيانًا ضعف آنها تحليل 
شود و چگونگى ارتباط آنها با تحقيق يا مقاله حاضر مشخص گردد؛

4. سواالت يا فرضياتى كه تحقيق در پى پاسخ گويى به آنها است.
روش :

اين قسمت از يك مقاله علمى شامل توضيح در مورد نوع تحقيق (هم از جهت هدف در نظر گرفته شده براى پژوهش و هم از نظر روش انجام پژوهش 
يا پروژه)، جامعه و نمونه و روش نمونه گيرى، ابزار تحقيق و روشن نمودن ميزان روايى و پايايى ابزار و توضيح در خصوص چگونگى مراحل انجام پژوهش 

يا پروژه است. 
يافته ها:

در اين بخش نويسنده بايد موارد ذيل را به صورت دقيق و خالصه تبيين كند:
1. يافته هاى حاصل از پژوهش يا پروژه؛

2. بيان يافته ها به شيوه اى دقيق و روشن؛
3. تحليل اين نكته كه آيا نتايج بدست آمده پاسخگوى سواالت يا فرضيات تحقيق (در صورت وجود فرضيات) هست يا خير؛

4. مشخص نمودن يافته هاى مهم حاصل از اين پژوهش يا پروژه.
بحث و نتيجه گيرى:

در تدوين اين بخش از مقاله بايد به طور كلي به مباحث زير به صورت خالصه پرداخته شود. 
1. ذكر اهداف انجام پژوهش يا پروژه؛
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2. تبيين ميزان ارتباط يافته هاى حاصل از پژوهش يا پروژه با اهداف در نظر گرفته شده از انجام آن؛
3. تعميم پذيرى يافته ها؛

4. مقايسه يافته هاي پژوهش يا پروژه با پژوهش هاى قبلى و ذكر داليل احتمالى براى توافق يا عدم توافق بين نتايج؛
5. محدوديت هاى پژوهش يا پروژه؛

6 . پيشنهاد براى پژوهش ها يا پروژه هاى آينده در اين خصوص؛
7. نتيجه نهايى به دست آمده از انجام پژوهش يا پروژه.

نحوه استناد و تنظيم منابع
شيوة استناد دادن و منبع نويسى بايد به روش APA (ويرايش ششم)1 باشد. براى اطالع بيشتر، از نشريه درخواست خالصه شيوه نامه 

APA شود. يا به منابع زير (به طور خالصه،2 كمى مبسوط3 انگليسى و براى توضيحات تكميلى به فارسى4) براى مراجعه شود.

 نقل قول و استناد داخل متن:
 نقل لفظ يا نقل مستقيم:

در صورتى كه نقل قول بيش از 40 كلمه باشد:

دكتر الوانى يكى از اساتيد به نام مديريت بيان مى دارد (الوانى، 1387): 
مديريت به عنوان يكى از فعاليت هاى اجتماعى بشر سابقه اى بس ديرينه دارد، اما آنچه به عنوان تاريخچه 
و سير تحوالت نظريه هاى سازمان و مديريت بيان مى داريم، مربوط به زمانى است كه نظريه هاى مديريت و 
سازمان پا به عرصة وجود نهادند و مديريت به صورت رشته اى علمى در ميان ساير رشته هاى علوم مطرح 
شد. بنابراين ذكر اين مطلب كه مديريت در سال هاى پايانى قرن نوزدهم ميالدى شكل گرفت، به معناى 

عدم وجود ان در اعصار پيشين نيست؛ ...(ص 15).

در اين شكل به متن نقل قول شده تورفتگى داده مى شود و ترجيحا اندازه قلم آن ريزتر از قلم متن باشد به  طورى كه در متن مقاله متمايز باشد. در اين 
نوع نقل قول گيومه ها برداشته مى شود.

اگر متن كمتر از 40 كلمه باشد، متن نقل قول شده داخل گيومه قرار مى گيرد:

الوانى (1387) پيرامون اهميت ارتباطات بيان مى دارد: «وجود ارتباطات مؤثر و صحيح در سازمان، همواره 
يكى از اجزاى مهم در توفيق مديريت به شمار آمده است. به تجربه ثابت شده است كه اگر ارتباطاتى صحيح 

در سازمان برقرار نباشد، گردش امور مختل و كارها آشفته مى شود.» (ص 173) 
:(prece/paraphrase)(برداشت) نقل فكر يا نقل غيرمستقيم 

در متن اولى:
دكتر الوانى يكى از اساتيد به نام مديريت بيان مى دارد (الوانى، 1387) كه مديريت يكى از قديمى ترين فعاليت هاى 
اجتماعى بشر است. اما تاريخ تحول نظريه هاى سازمان و مديريت بر مى گردد به زمانى كه اين نظريه ها مطرح شدند 
و مديريت به عنوان رشته اى از رشته هاى علمى درآمد. لذا اگر مى گوييم كه علم مديريت در اواخر قرن نوزدهم 

شكل مى گيرد به اين معنا نيست كه مديريت قبل از اين تاريخ وجود نداشته است (ص 15).
 استناد داخل متن به شيوه APA: ارجاعات در متن مقاله بايد به شيوه داخل پرانتز (مولف-تاريخى) باشد. در جدول 1 به اختصار 

حالت هاى مختلف استناد داخل متن آمده است.

1  American Psychological Association. (2010). Publication manual of the American Psychological Association (6th ed.). Washington, D.C.: merican 
Psychological Association

2 Dalhousie University Libraries. (August 2009). APA style (6th) quick guide. Halifax, Canada: Dalhousie University Libraries. Retrieved from 
http://www.library.dal.ca/Files/How_do_I/pdf/apa_style6.pdf or

3  http://www.wwnorton.com/college/english/write/writesite/APA_Guidelines.pdf
4. حرى، عباس؛ شاهبداقى، اعظم (1388). شيوه هاى استناد در نگارش هاى علمى: رهنمودهاى بين الملى (ويرايش دوم). تهران: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات. [شيوه نامه 

انجمن روان شناسى آمريكا (APA)، ص 207-141]
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جدول1. سبك هاى استنادهاى ساده*
نوع 
استناد

اولين استناد 
در متن

استناد بعدى 
در متن

اولين استناد در متن به شكل داخل 
پرانتز

استناد بعدى در متن
به شكل داخل پرانتز

يك اثر با 
يك نويسنده

Walker (2007)Walker (2007)(Walker, 2007)(Walker, 2007)

(الوانى، 1385)(الوانى، 1385)الوانى (1385)الوانى (1385)

يك اثر با 
دو نويسنده

Walker and Allen (2004)Walker and Allen (2004)(Walker & Allen, 2004)(Walker & Allen, 2004)

(اعرابى و چاوشى، 1388)(اعرابى و چاوشى، 1388)اعرابى و چاوشى (1388)اعرابى و چاوشى (1388)

يك اثر با 
سه نويسنده

 Bradley, Ramirez and Soo
(1999)

Bradley et al. (1999)
 (Bradley, Ramirez, & Soo,

1999)
(Bradley et al., 1999)

(زاهدى و همكاران، 1379)(زاهدى، الوانى و فقيهى، 1379)زاهدى و همكاران (1379)زاهدى، الوانى و فقيهى (1379)

يك اثر با 
چهار نويسنده

 Bradley, Ramirez, Soo, and
Walsh (2008)

Bradley et al. (2008)
 (Bradley, Ramirez, Soo, &

Walsh, 2008)
(Bradley et al., 2008)

مجيدى، فتح اللهى، استركى، و كاملى 
(مجيدى، فتح اللهى، استركى، و مجيدى و همكاران (1384)(1384)

(مجيدى و همكاران، 1384)كاملى، 1384)

يك اثر با 
پنج نويسنده

 

 Walker, Allen, Bradley,
Ramirez, and Soo (2008)

Walker et al. (2008)
 (Walker, Allen, Bradley,
Ramirez, & Soo, 2008)

(Walker et al., 2008)

رضائى راد، استركى، ناظمى، كاملى و 
(رضائى راد، استركى، ناظمى، كاملى و رضائى راد و همكاران (1383)شريعت جعفرى (1383)

(رضائى راد و همكاران، 1383)شريعت جعفرى، 1383)

يك اثر با 
شش نويسنده

 يا بيشتر 

Wasserstein et al. (2005)Wasserstein et al. (2005)(Wasserstein et al., 2005)(Wasserstein et al., 2005)

(عامريون و همكاران، 1388)(عامريون و همكاران، 1388)عامريون و همكاران (1388)عامريون و همكاران (1388)

گروه به عنوان 
نويسنده (به 

سهولت به صورت 
اختصار نشان داده 

مى شوند)

 National Institute of Mental
Health (NIMH, 2003)

NIMH (2003)
 (National Institute of Mental

Health [NIMH], 2003)
(NIMH, 2003)

سازمان مطالعات و تدوين كتب علوم 
سمت (1380)انسانى دانشگاه ها (سمت، 1380)

سازمان مطالعات و تدوين كتب   
علوم انسانى دانشگاه ها [سمت]، 

(1380
(سمت، 1380)

گروه به عنوان 
نويسنده (بدون 

اختصار)

University of Pittsburg (2005)
 University of Pittsburg

(2005)
 (University of Pittsburg,

2005)
 (University of Pittsburg,

2005)

سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور 
(1380)

سازمان مديريت و برنامه ريزى 
كشور (1380)

(سازمان مديريت و برنامه ريزى 
كشور، 1380)

(سازمان مديريت و برنامه ريزى 
كشور، 1380)

*اقتباس از:
American Psychological Association. (2010). Publication manual of the American Psychological Association (6th 

ed.). Washington, D.C.: American Psychological Association, p.177.

 نمونه متن يك مقاله داراى استناد به منابع فارسى و انگليسى: منابع انگليسى، در متن به صورت معادل فارسى و در پانويس انگليسى آن مى آيد.

انتظار عمومي بر اين باور است كه يك مركز درماني در شرايط اضطراري و غير متعارف عالوه بر اينكه عملكرد خود را حفظ مي نمايد، بايد قادر باشد 
تا خدماتي مضاعف را  ارايه نمايد. در مطالعه اي كه توسط اكبري، فرشاد و اسدي الري (2004)  انجام شد، عملكرد سيستم بهداشت و درمان يك 
ماه پس از وقوع زلزله در شهرستان بم مورد ارزيابي قرار گرفت. نتايج مطالعه نشان داد به دليل نابود شدن امكانات بيمارستاني منطقه، نياز بود... عرب، 
زراعتي، اكبري حقيقي و روانگر (1385) در مطالعه اي با عنوان ميزان آگاهي و عملكرد مديران اجرايي و آمادگي بيمارستان ها و رابطه بين آن ها در 
مقابله با زلزله، بيمارستان هاى دولتي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي تهران را مورد ارزيابي قرار دادند. ... كوارى و كشتكاران (1385) در مطالعه خود 
تحت عنوان بررسي ميزان آمادگي بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي شيراز از نظر مديريت بحران، مديران، مترون ها و مسئولين تأسيساتي 
بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه را به عنوان جامعه پژوهش خود انتخاب نمود.... امروزه در كشور هاى توسعه يافته سيستم فرماندهي حادثه بيمارستاني  يا 
به اختصار HEICS  به گونه اي نهادينه شده است كه بيمارستان ها در اين گونه كشورها بدون وجود چنين طرحي ارزشيابي نمي شوند. اين سيستم برگرفته 
از دستورالعمل استاندارد معروف «سامانه فرماندهي حادثه» تشكيالت سازمان مديريت اضطرارى فدرال(FEMA) (2008)  مي باشد. طبق نظر انجمن 
ارزشيابي سازمان هاى بهداشتي و درماني در آمريكا، هر بيمارستان تائيد شده بايد آمادگي كامل ارايه خدمات مراقبتي اورژانسي را در حوادث غيرمترقبه 
داشته باشد (آندرسون، 2003).  بر اين اساس، تمامي بيمارستان ها بايد فرآيند و مكاني براي ارايه مراقبت هاى پزشكي در قالب برنامه آمادگي در برابر 
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حوادث غيرمترقبه داشته باشند. اين برنامه شامل كليه برنامه ها و اقداماتي است كه بيمارستان  را قادر  مي سازد در شرايط اضطراري به صورتى كارآمد 
پاسخ الزم جهت مقابله با بحران را ارايه دهد (دانشكده آمريكايى پزشكان اورژانس، 2003)  از آنجايى كه هدف اصلي طرح مديريت بحران بيمارستاني 
ارايه بهترين و مناسب ترين خدمات به بيشترين تعداد مراجعين است، ايجاد يك طرح مشخص با مديريت علمي و دقيق كه تمامي مراحل «قبل، حين و 
پس» از حوادث غيرمترقبه را پوشش دهد،  ضروري به نظر مي رسد. اين طرح بايد شامل انجام اقدامات پيشگيرانه، آموزش و آشنايي كاركنان با شرايط 
اضطراري، تشكيل گروه هاي واكنش اضطراري، انجام مانورهاي دوره اي و نظارت بر اجراي دقيق امور درماني در زمان بحران (ديو و پارمر، 2001)1  باشد. 
البته بايد توجه داشت كه تمامي اين برنامه ها بدون در نظر گرفتن يك برنامه ريزي جامع مديريت بحران شهري كه در آن تمامي مسائل داخلي و خارجي 
 و آسيب پذيري ها  مورد بررسي قرار گرفته باشد، كمترين نتيجه اي نخواهد داشت (ديو و پارمر، 2001)... نكته قابل توجه اين است كه بيمارستان هاى 
ساير استان ها پس از وقوع زلزله در تهران، در صورت افزايش ظرفيت پذيرش خود تا 2 برابر، تنها ظرفيت پذيرش حدود 36٪  از مجروحين را خواهند 

داشت (مركز پيشگيرى و مديريت بحران شهر تهران، 1382). 

1. Dave & Parmar, 2001

 منابع [مورد استناد در متن باال]:
منابع فارسى:

عرب، محمد؛ زراعتي، حجت؛ اكبري حقيقي، فيض اله؛ روانگر، رامين (1385). ميزان آگاهي و عملكرد مديران اجرايي و آمادگي بيمارستان و رابطه بين آن ها در مقابله با زلزله (بيمارستان هاى 
دولتي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي تهران). مديريت سالمت، 11(4)، 7-14. بازيابى از

 http://hm.tums.ac.ir/browse.php?a_id=323&slc_lang=fa&sid=1&ftxt=1
كواري، سيدحبيب اله؛ كشتكاران، علي (1385). بررسي ميزان آمادگي بيمارستان هاى دانشگاه علوم پزشكي شيراز در شرايط بحراني در سال 1384 (دومين كنفرانس بين المللي مديريت جامع 

بحران در حوادث غيرمترقبه طبيعي). تهران: شركت كيفيت ترويج. 
مركز پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران. (1382). مطالعات طرح جامع مديريت بحران شهر تهران گزارشات دوره اي. تهران: مركز پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران.

منابع انگليسى:
Akbari, M., Farshad, A., & Asadi-Lari, M. (2004). The devastation of Bam: an overview of health issues 1 month after the earthquake. Public 

Health, 118(6), 403-408. doi:10.1016/j.puhe.2004.05.010
Dave, G., & Parmar, K. (2001). Emergency medical services and disaster management: A holistic approach. New Delhi: Jaypee Brothers Medical 

Publishers Ltd.
Federal Emergency Management Agency (FEMA). (2008) FEMA. ICS-100.A: Introduction to ICS. (Student Guide Version 2.0). Washington, D.C.: 

Federal Emergency Management Agency (FEMA).

 نحوه تنظيم فهرست منابع: نحوه تنظيم فهرست منابع به طور خالصه به شكل زير مى باشد:
BOOKS
One author: 

In Reference List In Text Citation

 Gardner, H. (1993). Frames of mind: The theory of multiple intelligences.
New York: Basic Books.

 (Gardner, 1993) or
Gardner (1993)….

در استناد داخل متندر فهرست منابع

(ابطحى، 1381) يا ابطحى (1381) بيان ابطحى، سيدحسين (1381). مديريت منابع انسانى. كرج: موسسه تحقيقات و آموزش مديريت.
مى دارد....

(ابهرى، 1380) يا ابهرى (1380) ابهري، مجيد (1380). علل و عوامل بروز آسيب هاى اجتماعي و راهكارهاي مقابله با آن. تهران: نشر پشوتن.
راهكارهاى مقابله با استرس را....

عفونى  بخش هاى  در  شاغل  پرستاران  ديدگاه  از  استرس آور  عوامل  بررسى   .(1370) سهيال  احتشامى، 
بيمارستان  هاى دولتى. تهران: دانشكده پرستارى و مامائى دانشگاه علوم پزشكى ايران.

(احتشامى، 1370) يا احتشامى (1370) 
عوامل استرس زا را ....

Two to seven authors: 

In Reference List In Text Citation

 Turban, E., & Frenzel, L. E. (1992). Expert systems and applied artificial
intelligence. New York: Macmillan.

 (Turban & Frenzel, 1992) or
Turban & Frenzel (1992) reports that…..
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  Cargill, O., Charvat, W., & Walsh, D. D. (1966). The publication of
academic writing. New York: Modern Language Association.

(Cargill, Charvat, & Walsh, 1966) or
 Cargill, Charvat, & Walsh (1966)
recommends that….

 Sarmad, Z., Bazrgan-Harandi, A., & Hejazi, E. (2007). Research method in
behavioral sciences. Tehran, Iran: Agah [Farsi].

 (Sarmad, Bazrgan-Harandi, & Hejazi,
 2007) or Sarmad, Bazrgan-Harandi, &
Hejazi (2007)

 Kazerooni, M., Kazerooni, A., Hosseinzadeh, A., Hadadi, M. R., & Alikhani,
 A. (2010). ERP: An integrated solution to strategic development. Tehran,
Iran: Khajeh Nasir Toosi University of Technology (KNTU) [Farsi].

 (Kazerooni, Kazerooni, Hosseinzadeh,
 Hadadi, & Alikhani, 2010) or Kazerooni,
 Kazerooni, Hosseinzadeh, Hadadi, &
Alikhani (2010)states that…

 seven authors (for more than 6 authors, list the first 6 followed by “et
 al.” with no quotations)

 e.g. (Turban et al, 1998) or Turban et al
(1998) state that the….

در استناد داخل متندر فهرست منابع

(سرمد، بازرگان و حجازى، 1381) يا سرمد، بازرگان و حجازى سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس؛ حجازى، الهه (1381). روش هاى تحقيق در علوم رفتارى. تهران: آگاه.
(1381) علوم رفتارى را اين گونه تعريف.....

به طور مثال (عامريون و همكاران، 1388) يا عامريون و براى بيشتر از 6 نويسنده، 6 نويسنده نوشته مى شود و سپس همكاران مى آيد.
همكاران (1388)..

 more than seven authors: 

In Reference List In Text Citation

 Cooper, L., Eagle, K., Howe, L., Robertson, A., Taylor, D., Reims, H., . . .
 Smith, W. A. (1982). How to stay younger while growing older: Aging for
all ages. London: Macmillan.

 (Cooper et al, 1982) or Cooper et al
(1982) adapted a new model for….

no author given:

In Reference List In Text Citation

Experimental psychology. (1938). New York: Holt.
 (Experimental psychology, 1938) or in
Experimental psychology (1938) it states that….

در استناد داخل متندر فهرست منابع

در كتاب «علت شناسى پرخاشگرى ... (1382)» بيان علت شناسى پرخاشگرى كودكان دبستانى (ويرايش 3). (1382). اصفهان: سپيده.
مى شود. 

no publication date given: 
Smith, J. (n.d.). Morality in masquerade. London: Churchill. 

به جاى «.n.d» از «بى.تا.» استفاده شود: به طور مثال
تحقيقات  مركز  تهران:  جامعه.  و  آنان  خانواده هاى  پاسداران،  ازديدگاه  پاسداران  اجتماعى  منزلت  وضعيت  بررسى  [بى. تا.].  على  بالويى، 

غيرصنعتى سپاه پاسداران انقالب اسالمى. 
an organization or institution as “author”: 
University of Minnesota. (1985). Social psychology. Minneapolis: University of Minnesota Press. 
U.S. Census Bureau. (2000). Statistical abstract of the United States. Washington, DC: U.S. Government Printing 

Office. 
(مستندات  كشور  كل  بازرسى  سازمان  اطالعات  آورى  فن  شوراى  جلسه  ششمين  مصوبات   .(1389) كشور.  كل  بازرسى  سازمان  اطالعات  فناورى  شوراى 

درون سازمانى). تهران: سازمان بازرسى كل كشور.
سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور [معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور] (1385). مجموعه اسناد ملى توسعه در برنامه چهارم توسعه اقتصادى، 

اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسالمى ايران (جلد دوم). تهران: معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى.
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an editor as “author”: 
Updike, J. (Ed.). (1999). The best American short stories of the century. Boston: Houghton Mifflin. 

افتخارى، اصغر (گردآورنده و مترجم) (1381). مراحل بنيادين انديشه در مطالعات امنيت ملى. تهران: پژوهشكده مطالعات راهبردى.
an edition of an author’s work: 
Brockett, O. (1987). History of the theatre (5th ed.). Boston: Allyn and Bacon. 

translation: 
Freud, S. (1970). An outline of psychoanalysis (J. Strachey, Trans.). New York: Norton. (Original work published 1940) 

استونر، جيمز اى. اف. ؛ فرى من، آر. ادوارد؛ گيلبرت، دانيل آر. (1379). مديريت (على پارسيان و سيدمحمد اعرابى، مترجمان). تهران: دفتر پژوهش هاى فرهنگى (نشر اثر 
اصلى 1995).

اسكات، ريچارد (1387). سازمان ها: سيستم هاى عقاليى، طبيعى و باز (حسن ميرزايى اهرنجانى، مترجم). تهران: سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انسانى دانشگاه ها (سمت) ؛ 
مركز تحقيق و توسعه علوم انسانى (نشر اثر اصلى 2003).   

conference proceedings: 
Keyhanipour, A., Piroozmand, M., Moshiri, B., & Lucas, C. (2005). A multilayer/multi-agent architecture for meta-

search engines. In Proceedings of ICGST International Conference on Artificial Intelligence and Machine Learning 
(AIML-05). Cairo: Egypt.

فاضل نيا، غريب؛ كيانى، اكبر ( 1382). فناورى اطالعات و ارتباطات و تبيين نظريه روستايى در روستاى غنى و فقير (مجموعه مقاالت همايش كاربرد فناورى اطالعات و 
ارتباطات در روستا). تهران: مؤسسه توسعه روستايى ايران.

كواري، سيدحبيب اله؛كشتكاران، علي (1385). بررسي ميزان آمادگي بيمارستان هاى دانشگاه علوم پزشكي شيراز در شرايط بحراني در سال 1384 (دومين كنفرانس بين المللي 
مديريت جامع بحران در حوادث غيرمترقبه طبيعي). تهران: شركت كيفيت ترويج. 

كلهر، روح اهللا؛ موالپور، اعظم؛ طباطبايي، سيدسعيد (1385). بررسي ميزان آمادگي بيمارستان هاى آموزشي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي قزوين از نظر مديريت بحران در 
حوادث غيرمترقبه (سومين كنگره بين المللى بهداشت، درمان و مديريت بحران در حوادث غيرمترقبه). بازيابى چكيده از

 http://www.civilica.com/Paper-ICHMCM03-ICHMCM03_326.html
لعل عليزاده، محسن (1388). نقش ازدواج در پيشگيرى از جرم. در محمد فرجيها و محمد حسين سر كشيكيان (گردآورندگان). مجموعه سخنرانى هاى ارايه شده در نخستين 

همايش ملى پيشگيرى از وقوع جرم (ص 122-130). تهران: نيروى انتظامى جمهورى اسالمى ايران، پليس پيشگيرى، دفتر تحقيقات كاربردى.

chapter in an edited book: 
Rubenstein, J.P. (1967). The effect of television violence on small children. In B. F. Kane (Ed.), Television and juvenile psychological 

development (pp. 112-134). New York: American Psychological Society.
Keyhanipour, A., Piroozmand, M., Moshiri, B., & Lucas, C. (2005). A multilayer/multi-agent architecture for meta-search engines. 

In Proceedings of ICGST International Conference on Artificial Intelligence and Machine Learning (AIML-05). Cairo: Egypt.
Quarantelli, E. L. (2000). Disaster research. In E. Borgatta and R. Montgomery (eds.). Encyclopedia of Sociology (pp 682-688). New 

York: Macmillan. 
Maskrey, A. , & Jegillos, S. (1997). Promoting community-based approaches in disaster management. As Asian Disaster Manage-

ment News, 3(2). Retrieved from http://www. adpc. net/irc06/1997/theme-2. html
Chen, L. C., Liu, Y. C., & Chan, K. C. (2006). Integrated community-based disaster management program in Taiwan: A case study 

of Shang-An Village. Natural Hazards, 37(1), 209-223. doi: http://dx.doi.org/10.1007/s11069-005-4669-5
Lee, J.-H., & Kim, Y.-G. (2001, January 01). A stage model of organizational knowledge management: A latent content analysis. 

Expert Systems with Applications, 20(4), 299-311. doi:10.1016/S0957-4174(01)00015-X
عنبرى، موسى (1387). جامعه شناسى فاجعه: كندوكاوى علمى پيرامون حوادث و سوانح در ايران.     تهران: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ.

كريمي، سلمان (1390). سامانه تخمين سريع خسارت و تلفات زلزله شهر تهران. تهران: سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران. بازيابى از 
http://ayazi.ir/SMA_Doc/Geomatic/Geomatic90/app/5.pdf 

بوث، سايمون (1383، بهار). ش ب ي ه س ازى ت ع ام ل ى و آم وزش مديريت ب ح ران : ف ن ون جديد ب راى ب ه ب ود ع م ل ك رد (حسين حسينى، مترجم). فصلنامه سياست دفاعى، 12(2) (پياپى 
 http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1317&Number=46&Appendix=046)، 121-134. بازيابى از

Dissertations / Theses
Carlson, W. R. (1977). Dialectic and rhetoric in Pierre Bayle. (Unpublished doctoral dissertation). Yale University, USA.

بنهرى، عبداهللا (1383). تاثير اعتياد و قاچاق موادمخدر بر امنيت ملى جمهورى اسالمى ايران. (پايان نامه كارشناسى ارشد). دانشگاه آزاد اسالمى، واحد علوم تحقيقات، دانشكده 
علوم انسانى، تهران.

رحمتي، مهدي (1381). بررسي جامعه شناختى عوامل موثر در خشونت و پرخاشگري در ورزش فوتبال. (رساله دكترا). دانشگاه تهران، دانشكده علوم اجتماعي، تهران.
روحانى، محمدرضا (1388 ). شناسايى و تحليل فضايى كانون هاى جرم خيز شهرى با استفاده از سامانه هاى اطالعات جغرافيايى (GIS): مطالعه موردى شهر كاشان. (پايان نامه 

كارشناسى ارشد). دانشگاه زنجان، دانشكده علوم انسانى، زنجان.
سحابى، جليل (1384). بررسى مقايسه اى نابرابرى اجتماعى در كردستان ايران و عراق .(پايان نامه كارشناسى ارشد). دانشگاه تهران، دانشكده علوم اجتماعى، تهران.

در صورت سؤال و ابهام درباره نحوه استناد در متن و نوشتن منابع از طريق پست الكترونيكى با فصلنامه مكاتبه نماييد.
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فرم اشتراك فصلنامه
 

از متقاضيان محترمى كه تمايل به اشتراك فصلنامه دانش پيشگيرى و مديريت بحران دارند درخواست مى شود 
موارد ذيل را تكميل و مبلغ اعالم شده در جدول را به شماره حساب 2123 بانك شهر، شعبه حساب هاى دولتى 
به نام درآمدهاى عمومى شهردارى تهران واريز نمايند؛ سپس با ارسال فرم اشتراك و اسكن اصل فيش بانكى به 

دفتر فصلنامه نسبت به برقرارى اشتراك اقدام نمايند.

rcs.tdmmo@gmail.com يا journal@tdmmo.ir  :پست الكترونيك
تلفن: 44244040
نمابر: 44272009

آدرس فصلنامه: تهران، انتهاى غربى بزرگراه جالل آل احمد، نرسيده به بزرگراه آيت اهللا اشرفى اصفهانى، نبش 
خيابان نهم شمالى، سازمان پيشگيرى و مديريت بحران شهر تهران، دفتر فصلنامه

هزينه اشتراك به انضمام هزينه پست

240000 تهران يكساله (4 شماره)

260000 شهرستان يكساله (4 شماره)



 11 فصلنامه دانش پيشگيرى و مديريت بحران / دورة سوم، شمارة اول، بهار 1392 

فهرست مطالب شماره هاى گذشته
دوره اول، شماره 2 (زمستان 1390)دوره اول، شماره 1 (پاييز 1390)

تاّملى بر ضرورت هاى مديريت بحران و مديريت كاهش خطرپذيرى زلزله
دكتر عباسعلى تسنيمى

سامانه هاى  در  زلزله  با  مقابله  راهكارهاى  و  لرزه اى  آسيب پذيرى 
آبرسانى ايران

دكتر نعمت حسنى
نقش پدافند غيرعامل در تنش زدايى

محمدعلى آرمانفر
درس هايى از زلزله هاى ايران در سه دهه اخير با تأكيد بر چالش هاى 

اجتماعى
دكتر مهدى زارع

معضل تخلفات ساختمانى در پايتخت با تأكيد بر شناسايى عوامل مؤثر 
در آن

زهره زمانى
مديريت بحران براى زيرساخت ها

چارلز اسكائورن؛ 
ترجمه دكتر وجه اهللا قربانى زاده و سجاد باقرى

الگوى نظرى جامع براى مديريت بحران
سهيل اصغر، دميندا االهاكون و ليونيد چاريلو؛ 

ترجمه فاطمه قهرمانى

برآورد خسارات و تلفات لرزه اى در منطقه اى از شهر تهران
محمدرضا  قائم مقاميان،  بابك منصورى، و نعيمه گواهى

پيشنهاد طراحى يك سامانه جامع مديريت دانش و تجربه با استفاده از 
رويكرد تركيب اطالعات جهت تسهيل فرآيند مديريت بحران 
دكتر مريم سادات ميريان، مسعود دل فرح و دكتر بهزاد مشيرى

ارتباط بين برنامه ريزي شرايط اضطراري و مديريت شرايط اضطراري
محمدرضا فرزادبهتاش و محمدتقي آقابابايي 

در  ساختماني  گودبرداري هاي  اجراي  و  طرح  مقررات  معرفي  و  بررسي 
شهر تهران

سعيد منتظرالقائم و خديجه شريفي
شهر  منتخب  عمومي  بيمارستان هاى  مديريتي  عملكرد  سطح  بررسي 

تهران در هنگام وقوع زلزله
شاهين محمدي يگانه، دكتر محسن اسدي الري، دكتر سيدحسام سيدين و 

دكتر علي ماهر
عوامل  سوانح: شناسايى  مديريت  و  كنترل  در  دانش  مديريت  كاربرد 

كليدى موفقيت
كريستانى سنويرانته، ديويد  اماراتونگا و شاميندا پاتيراژ؛ 

ترجمه: دكتر محسن كالنترى
ظرفيت اجتماعات محلى و آمادگى در برابر سوانح

لورنا پى. ويكتوريا
ترجمه: دكتر غالمرضا كاظميان و ندا فتوحى 

دوره دوم، شماره 2 (تابستان 1391)دوره دوم، شماره 1 (بهار 1391)

تأثير ارتباطات سازمانى و برنامه ريزى راهبردى بر مديريت بحران شهرداري
مهدى عليزاده سوادكوهى و سارا اسالمى

به  نگاهى  و   2011 مارس   11 سونامى  و  زلزله  از  پس  يكسال  ژاپن 
پيامدهاي انفجار هسته اي نيروگاه فوكوشيما: مطالعه موردى

دكتر مهدى زارع
نقش جامعه محلى در بهبود عملكرد نظام مديريت بحران

دكتر سيدموسى پورموسوى، آرمين فيروزپور و مسعود دارائى
تامين اردوگاه هاي اسكان موقت در بوستان هاي تهران براي آسيب ديدگان 

امير عباس امامي و سارا كشاني
روش هاى نوين مديريت و كنترل رواناب هاى شهرى در جهت توسعه پايدار

حميده آقامهدى صراف، هديه ايمانى و مهديه نوري 
انعطاف پذيري و پايداري در مقابله با باليا

آدام رز
ترجمة دكتر مسعود معيرى و علي جوزي خمسلويي

چهارچوبة اقدامات غيرسازه اى جهت پيشگيرى از بحران هاى سيل هاى 
ناگهانى و برق آسا در چين

دانگ يا سان، داوئى زانگ و زيئاوتائو چنگ
ترجمة نسرين گياه چين و محسن مهرجو

روش  وسيله  به  تهران  بيمارستان هاي  ساختماني  خسارت  تخمين 
HAZUS در اثر زلزله

سارا كشاني و اميرعباس امامي
بررسى تغييرات كمينه دماى متوسط استان چهارمحال و بختيارى  به 

منظور برنامه ريزى در مديريت بحران زلزله
فاطمه دهقان فاروجى، دكتر على بيت اللهى و اعظم نعمتى

از  استفاده  با  زلزله  وقوع  شرايط  در  امدادرسانى  مراكز  مكان يابى 
سيستم اطالعات جغرافيايى در ناحيه يك منطقه 22 شهردارى تهران

دكتر حميدرضا جودكى، زهرا طالع زارى و دكتر عباس ملك حسينى
مديريت بحران در زمين لرزه وان تركيه در 23 اكتبر 2011: مطالعه موردى

بهناز نظم آذر، دكتر مهدى زارع و ستاره قايچى افروز
بررسي و انتخاب مدل مناسب استراتژي منابع انساني براى مديريت 

بحران شهر تهران
دكتر فتاح شريف زاده و سيدمحمود رضائى جواهريان  
مفاهيم و مدل هاى تاب آورى در سوانح طبيعى

دكتر ياسمين استوار ايزدخواه
زمين لرزه  ها، هشدار سريع جنبش نيرومند زمين 

دكتر ريچارد م. آلن 
ترجمه: دكتر فرزام يمينى فرد و مجتبى نقوى 
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فهرست مطالب شماره هاى گذشته
دوره دوم، شماره 3 (پاييز 1391)

انواع سامانه هشدار سريع زمين لرزه و بررسى كارايى آن در شهر تهران
دكتر رضا حيدرى

نقش برنامه ريزى راهبردى در كاهش خطرپذيرى زلزله در بافت هاى فرسوده شهرى منطقه 20 شهر تهران
محسن مهرجو و نسرين گياه چين

مميزى مديريت در شرايط عادى، اضطرار و بحران: ريشه يابى بحران سيل در مترو تهران
دكتر نعمت حسنى

جايگاه رسانه هاى جديد در ارتباطات زمان بحران
دكتر على اكبر جاللى

علل بي تفاوتي شهروندان تهراني نسبت به زلزله احتمالي شهر تهران
امير رنگين كمان

شاخصه هاى موفقيت مديريت بحران شهرى سيالب ژانويه 2011 استان كوئينزلند استراليا: مطالعه موردى 
دكتر عليرضا فالحى

چگونه داالن هاي رودخانه شهري را مديريت نمائيم؟
ديويد ان. لرنر، آليسون هالت؛ ترجمه : سيد وحيد دشتيان مقدم

دوره دوم، شماره 4 (زمستان 1391)
آمادگى چيست و چه عواملى بر آن اثرگذار مى باشند؟ 

دكتر سيدمجيد جدى
شناسايى و اولويت بندى راهبردهاى پيشگيرى از بروز بحران هاى ناشى از زلزله در شهر تهران با استفاده از روش سلسله مراتبى فازى 

دكتر كامران شهانقى، منا صادقى و مجيد حيدرى
تاريخچه و عملكرد سيستم هاى هشداردهنده زودهنگام زلزله در جهان 

دكتر آرزو درستيان  و دكتر مهدي زارع
تحليل مقايسه اى علل عملكرد متفاوت مراكز درمانى در پاسخ به بحران زلزله با تاكيد بر جايگاه مديريت بحران در توسعه شهرى

سارا پازوكى پالشت و وحيد يگانگى دستگردى
نقش سيستم هاى اطالعات جغرافيايى در تحليل خطر و خطرپذيرى سوانح و بالياى طبيعى نواحى مناطق 3 و 6 شهردارى تهران

دكتر على اكبر قهرمانى و ليال قدرت آبادى
انواع مداخالت روان شناختى پس از وقوع زلزله: يك مطالعه مروري 

الهام درستيان 
زندان ها، زندانيان و باليا 

جي. سي. گايالرد و فاني ناويزت ترجمه: سيدوحيد دشتيان مقدم



 13 فرج اله رهنورد و يلدا محمدپور / شناسايي معيارهاي سنجش مرحله آمادگى مديريت بحران در ايران

سنجش آمادگى مديريت بحران
شناسايي معيارهاي سنجش مرحله آمادگى مديريت بحران در ايران

دكتر فرج اله رهنورد1 و يلدا مح مدپور2
 frahnavard@yahoo.com(نويسنده مسئول) .1. دانشيار گروه آموزشى مديريت، موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي، تهران، ايران

2. كارشناسى ارشد مديريت دولتى، دانشكده مديريت، دانشگاه آزاد قزوين، قزوين، ايران.

چكيده
لذا  مي شوند؛  جاني  و  مالي  خسارت هاي  ايجاد  باعث  مي افتند  اتفاق  كه  هنگامي  و  هستند  غيرقابل پيش بينى  وقايع  طبيعي  بحران هاي  هدف:  و  زمينه 
مديريت بحران سازوكارى است براى جلوگيري از وقوع بحران و كاهش آثار و عوارض ناشي از آن. مديريت بحران شامل چهار مرحله آمادگي، 
واكنش، بازسازي و كاهش است. در مرحله آمادگي سعي مي شود تا با باالبردن توان عملياتي جامعه، آمادگي در مقابل بحران هايي كه به وقوع خواهند 

پيوست، افزايش يابد.
روش: روش اين پژوهش توصيفى و نوع آن كاربردي است. براى تأييد معيارهاى كليدى آمادگى در مديريت بحران، پرسش نامه اى طراحى گرديد 
كه داده هاى آن از بين 257 مدير و كارشناس دو سازمان ستاد حوادث غيرمترقبه، استانداري هاي 30 استان و معاونت امداد و نجات هالل احمر 30 

استان كشور به روش تمام شمار گردآورى شد. 
يافته ها: با استفاده از تحليل عاملى تأييدى انجام شده، عوامل نه گانه موثر بر درجه آمادگى را مطابق مدل مك اينتاير و مايرز در ايران تأييد مى كند. 
عوامل تأثيرگذار عبارت اند از: 1) ارزيابي مخاطرات و آسيب پذيري ها؛ 2) مديريت و هماهنگي؛ 3) وضع قوانين و مقررات؛ 4) هشداردهنده هاي سريع؛ 
5) تهيه فهرست منابع و كمك هاى مورد نياز؛ 6) ايجاد توافق نامه هاي دوجانبه؛ 7) حفاظت از افراد خانواده؛ 8) حفاظت از دارايي هاي مردم؛ 9) آموزش 

و تمرين. 
نتيجه گيرى: در ضمن، سنجش درجه آمادگى هر يك از اين عوامل، نشانگر ضعف هاى اساسى مديريت بحران در ايران است كه پيشنهادهايى براى 

ارتقاى سطح آمادگى آن ها ارائه شده است. 
كليدواژه ها: سنجش آمادگى مديريت بحران، مديريت بحران، آمادگى، واكنش، بازسازى و كاهش.

آمادگى    مرحله  سنجش  معيارهاي  شناسايي  بهار).  يلدا (1392،  محمدپور،  فرج اله؛  رهنورد،  ششم 2010):  ويرايش   ،APAفارسي (شيوه استناد   
مديريت بحران در ايران. فصلنامه دانش پيشگيري و مديريت بحران، 3(1)، 20-13.
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ABSTRACT
Background and aim: Natural disasters are unpredictable events and when they occur, cause financial and life losses and dis-
aster management is a mechanism in order to prevent crisis and mitigate the effects and its consequences. Disaster manage-
ment includes four phases: preparedness, response, recovery, and mitigation. In preparedness phase readiness is increased to 
promote the operational power of the community in order to be prepared them for the oncoming disasters.
Method: This study is an applied-descriptive research. For approving key criteria of preparedness in disaster management a 
questionnaire was designed which data were gathered from 257 managers and experts of two organizations of Disaster Task 
Force and Red Crescent and Rescue Department in 30 provinces of Iran. 
Findings: By using of confirmatory factor analysis, nine factors affecting to the degree of preparedness according to McIntyre 
and Myers model were confirmed in Iran. Effective factors were: 1) assessment of risks and vulnerabilities, 2) management 
and coordination, 3) laws and regulations, 4) quick warning, 5) provide lists of needed resources and assistance, 6) establish 
bilateral agreements, 7) protection of family, 8) protection of public assets, and 9) education and training.
Conclusion: In addition, measuring the degree of preparedness of above mentioned factors shows fundamental weaknesses in 
disaster management in Iran which some suggestions are provided to enhance their preparedness level. 
KEYWORDS: Measuring Preparedness in Disaster Management, Disaster Management, Preparedness, Response, Recovery and 
Mitigation.

 Citation (APA 6th ed.): Rahnavard, F. & Mohammadpour, Y. (2013, Spring). Identify criteria for measuring preparedness 
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مقدمه
از  و  انسان ها  محيط زيست  طبيعت  از  بخشي  طبيعي  سوانح 
عليرغم  كه  است  بشر  زندگي  نگراني هاي  و  دغدغه ها  مهم ترين 
بحران زا  همچنان  زمينه ها،  از  بسياري  در  گوناگون  پيشرفت هاي 
هستند. هوخن دورن، يونكر، پوپاِو و شارپانسكيخ (2008)١ بحران ها 
ضرر  و  زيان  ايجاد  باعث  كه  مى دانند  غيرقابل پيش بينى  وقايع  را 
مركز  مي كنند.  وارد  انسان ها  به  بسياري  لطمه  و  مي شوند  فراوان 
كاهش بحران آسيا٢ در سال 2003، بحران را به اين صورت تعريف 
مى كند: «قطع جدى عملكرد جامعه، ايجاد خسارت مادى و محيطى 
با  نمى تواند  آسيب ديده  جامعه  كه  گونه اى  به  انسانى،  همه جانبه 
هر    ٣.(2007 (شلوف،  برآيد»  آن  عهده  از  خودش  منابع  از  استفاده 
بحران ها  مجموعه  در  زير،  ويژگى هاى  داشتن  صورت  در  مخاطره 
بيشتر  يا  نفر  ده  بحران  آن  در  كه  شود  گزارش   (1 مى گيرد:  قرار 
بحران  آن  تأثير  تحت  نفر  صد  كه  شود  گزارش   (2 كشته شده اند؛ 
قرارگرفته اند؛ 3) درخواستي براي كمك هاى بين المللى داده شود؛ و 

4) اعالم حالت اضطراري شود (شلوف، 2007). 
اين  كه  مي كنند  زندگي  مناطقي  در  جهان  مردم   ٪75 حدوداً 
آماج  يكبار  حداقل   ،2000 تا   1980 سال هاى  طول  در  مناطق 
حوادثي مانند زلزله، طوفان هاي حاره اي، سيل يا خشك سالى قرار 
گرفته  است. ميليون ها نفر از مردم در بيش از 100 كشور به طور 
بيش  گذشته  دهه  دو  در  دارند.  قرار  وقايع  اين  معرض  در  مرتب 
(مو،  كشته شده اند  طبيعي  بالياي  اثر  در  نفر  ميليون  نيم  و  يك  از 
كشورهاي  از  يكي  نيز  ايران   ۴.(2007 مولر،  و  سنيتس  گهباور، 
بالخيز طبيعي جهان و جزو ده كشور رديف اول حادثه خيز مي باشد؛ 
در شرايط فعلي حدود 70٪ كشور در معرض خطر زلزله بوده و به 
دليل شرايط نامساعد جوي و استفاده نابجا از منابع طبيعي نزديك 
50٪ كشورمان در معرض خطر جاري شدن سيل قرار دارد و ٪90 
جمعيت كشور در معرض خطرات ناشي از سيل و زلزله قرار دارند 

(زمرديان، 1381).
براي  خود  فراخور حال  مختلف به  هرچند مردم در كشورهاى 
1. Hoogendoorn, Jonker, Popova, & Sharpanskykh, 2008
2. Asian Disaster Reduction Center (http://www.adrc.asia/)
3. Shaluf, 2007
4. Moe, Gehbauer, Senitz & Mueller, 2007

با  اما  مي كنند،  استفاده  خاصي  شيوه هاي  از  فاجعه  بروز  با  مقابله 
پيشرفت علوم و فّناورى، نظريات علمي در مورد علل بروز حوادث 
غيرمترقبه و شيوه هاي مقابله با آن توسعه يافته و همين نظريات علمي 
اساس پيدايش حرفه پيشرفته مديريت بحران است. يكي از وجوه 
تمايز بين ديدگاه هاي علمي و غيرعلمي در خصوص بروز فاجعه و 
انسان  اقدامات  سلسله  و  حوادث  اين  ماهيت  غيرمترقبه،  حوادث 
به وجود  حادثه  برابر  در  واكنش  يا  مجدد  بروز  از  پيشگيري  براي 
آمده است. آن هايي كه وقوع توفان، باران هاى سيل آسا، آتش فشان 
و غيره را ناشي از خشم خدايان مي دانند و آن را به نيروهاي مافوق 
اين  با  مقابله  يا  پيشگيري  براي  بشر  اقدام  مي دهند،  نسبت  طبيعي 
حوادث را قبول ندارند، اما دانشمندان معتقدند با بررسي علمي منشأ 
حوادث و باليا مي توان از طريق وضع قوانين و آيين نامه ها، انتقال 
سريع قربانيان از منطقه مصيبت زده به محل امن و بيمه هاي حوادث 
تا حدود زيادي ميزان خسارات وارده را كاهش و حتي االمكان از 
بروز مجدد آن پيشگيري نمود (درابك، هوتمر و انجمن بين المللى 

مديريت شهرى، 1991).۵
طبقه بندي بحران ها: شلوف (2007) پس از بررسي بحران ها، 
طبقه بندي زير را ارائه نموده است و به طوركلى بحران ها را در سه 

نوع زير طبقه بندي نموده است:
طبيعت  نيروى  از  ناشى  كه  هستند  فاجعه آميزى  وقايع  طبيعي:   .1
بشر قادر  اغلب  مانند زلزله، آتش فشان و طوفان كه  مى باشند 
خداوند»  «فرمان  اغلب  طبيعي  بالياي  نيست.  آن ها  كنترل  به 

ناميده مي شوند.
حاصل  كه  هستند  فاجعه آميزى  وقايع  بشر:  دست  ساخته  بالياي   .2
شيميائى،  مواد  نشت  مانند  مي باشند؛  انسان ها  تصميمات 
شهرى  آتش سوزى هاى  و  (پرتوزا)  راديواكتيويته  تشعشعات 

(جانسون، 2000).۶ 
3. بالياي مركب: باليايى كه حاصل خطاى انسانى همراه با نيروى 
طبيعت است. از جمله بحران هاى مركب، از بين بردن جنگل ها 
توسط انسان و به دنبال آن فرسايش خاك است كه به دنبال 

خود در اثر باران شديد، ايجاد سيل مى كند (ص3). 
5. Drabek, Hoetmer, & International City Management Association, 

1991
6. Johnson, 2000



 15 فرج اله رهنورد و يلدا محمدپور / شناسايي معيارهاي سنجش مرحله آمادگى مديريت بحران در ايران

كه  متفاوتي  رويكردهاي  به  توجه  با  بحران:  مديريت  تعريف 
انديشمندان انتخاب كرده اند، مديريت بحران١ به شيوه هاي متفاوتي 
تعريف شده اند. در گذشته بيشتر رويكرد واكنشي در تعاريف حاكم 
بود، درحالى كه امروزه مديريت بحران با رويكرد پيش نگر و واكنشي 
را  بحران  مديريت   ٢(2007) كاپوال  و  بوالك  هادو،  مي شود.  تعريف 
مي كنند.  تعريف  ريسك  از  اجتناب  و  داشتن  سروكار  چگونگي  به 
دفتر هماهنگى امدادرسانى در بالياى سازمان ملل (1984)٣ مديريت 

بحران را چنين تعريف نموده است: 
مديريت بحران داراي چهار ركن اصلي كاهش خسارات، آمادگي، 
مديريت  جامع  سيستم  است.  بازسازي  و  اضطراري  واكنش 
بحران مخاطرات بالقوه و منابع موجود را ارزيابي كرده و طوري 
برنامه ريزى مى نمايد كه منابع موجود را با مخاطرات موازنه كند 

تا با استفاده از منابع موجود بتوان بحران را كنترل كرد (ص3). 
اين  بحران،  مديريت  مدل هاي  بررسي  در  بحران:  مديريت  فرايند 
نكته مشخص شد كه بعضي از اين مدل ها، مراحل مختلف مديريت 
بحران را به صورت چرخه در نظر مي گيرند و بعضي ديگر آن ها را 
به صورت مرحله اي تصور مى كنند. به عنوان مثال، مو و پاترانراكول 
( 2006) ۴ مديريت بحران را شامل پنج مرحله عمومي زير مى دانند: 
1) پيش بيني؛ 2) اعالم هشدار؛ 3) نجات اضطراري؛ 4) تجديد قوا 
و توانبخشي؛ و 5) ترميم و بازسازي، در حالي كه كلمن، گرانيتو و 
و انجمن بين المللى مديريت شهرى (1988)۵ مديريت بحران را در 

قالب 4 مرحله زير طبقه بندي كرده اند:
1. كاهش اثر فاجعه: مجموعه اقدامات براى كاهش۶ يا از بين بردن 
مال  و  جان  بر  تكنولوژيك  و  طبيعى  حوادث  خطرات  ميزان 
مردم در بلندمدت در يك جامعه كه در معرض خطرات حوادث 

طبيعى قرار دارد (جانسون، 2000).
2. آمادگي:٧ مجموعه اقدامات براى افزايش توان عملياتى و ايجاد 
تسهيالتى براى واكنش موثر در برابر حادثه اى كه ممكن است 

در آينده نزديك روى دهد (جانسون، 2000). 
1. Disaster Management
2. Haddow, Bullock & Coppola, 2007
3. Office of the United Nations Disaster Relief Co-ordinator (UNDRC), 

1984
4. Moe & Pathranarakul, 2006
5. Coleman, Granito, & ICMA Training Institute, 1988 
6. Mitigation
7. Preparedness

3. واكنش:٨ انجام اقداماتى در حين يا درست بعد از وقوع فاجعه 
براى نجات جان مردم، به حداقل رساندن خسارت هايى كه به 
برنامه ها،  اجراى  شامل  اقدامات  اين  مى آيد.  وارد  آن ها  اموال 
آمارگيرى، غذا رسانى، پناهگاه اضطرارى، كمك هاى پزشكى 
و درمانى، بررسى و ارزيابى و همچنين اقدامات تخمينى است 

(سينها، 2006).٩ 
نمودار 1. فرايند مديريت بحران*

      *منبع: حسينى و همكاران، 1387، ص 36.
4. بازسازي:١٠ مجموعه اقداماتى براى بازگرداندن حداقل امكانات 
نيز  و  فاجعه ديده  ناحيه  و  مردم  براى  زيستى  استانداردهاى  و 
انجام اقدامات بلندمدت براى بازگرداندن جامعه به حالت بهتر 
از حالت عادى (جانسون، 2000؛ درابك و همكاران، 1991).

مو و پاتراناراكول (2006)، مديريت بحران را شامل پنج مرحله 
نجات   (3 هشدار؛  اعالم   (2 پيش بيني؛   (1 مى دانند:  زير  عمومي 

اضطراري؛ 4) تجديدقوا و توان بخشى؛ و 5) ترميم و بازسازي.
اين  است.  بحران  مديريت  مراحل  از  يكي  آمادگي  آمادگي:  مرحله 
مرحله از ديدگاه مركز كاهش بحران آسيا١١ مترادف با «زندگي» در 
نظر گرفته شده است. منظور آن است كه در صورت وجود آمادگي 
در جامعه، زندگي مردم حفظ مي شود و آسيب هايي كه ممكن است 
در طي يك بحران به آن ها برسد به حداقل ممكن كاهش مي يابد. 
8. Response
9. Sinha, 2006
10. Recovery
11. Asian Disaster Reduction Center
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در سال 1991، اين مركز ادعا را بيان كرد كه مرحله آمادگي، نقطه 
كليدي مديريت بحران است (مك اينتاير و مايرز، 2004).١ آمادگي 
در مقابل بحران را مي توان مهم ترين بخش فرايند مديريت بحران در 
نظر گرفت، چرا كه با وجود آمادگي كافي، مي توان از آسيب هاي 
بعدي جلوگيري نمود و مصداق اين عبارت است كه: پيشگيري بهتر 
از درمان است. به نظر مي رسد اگر دولت ها و جوامع در فرايند بحران، 
به اين مرحله توجه بيشتري نشان دهند و سرمايه گذاري بيشتري روي 
اين بخش انجام دهند، در آينده هزينه كمتري چه از نظر مالي و چه 
از لحاظ جاني پرداخت خواهند كرد. انجمن حفاظت از آتش سوزي 
مي كند:  تعريف  صورت  اين  به  را  آمادگي  سال 2006،  در  آمريكا،٢ 
«آمادگي عبارت است از فعاليت ها، برنامه ها و سيستم هايي كه قبل 
از بحران، آماده و اجرا مي شوند تا بتوانند فرايندهاي كاهش، واكنش 
نظر  از  ولى  نمايند»  تسهيل  را  آن ها  و  كنند  تقويت  را  بازسازي  و 
مركز مديريت بحران آمريكا،٣ آمادگي شامل: رهبري، آموزش، تمرين، 
كمك تكنولوژيكي و مساعدت مالي است كه باعث نيرومند ساختن 
شهروندان، جامعه، حكومت، دولت محلي و ملي و تربيت نيروي كار 
بحران،  اثرات  كاهش  و  مي شود  بحران  با  رويارويي  براي  متخصص 
پاسخگويي به نيازهاي بعد از بحران و تالش براي بهبود اثربخش را 

سبب مي شود (ساتن و تايرني، 2006، ص 4).۴ 
براى  آمادگى  درجه  سنجش  با  رابطه  در  آمادگي:  مرحله  سنجش 
نهادهاى  و  پژوهشگران  سوى  از  مختلفى  مدل هاى  بحران  با  مقابله 
در  آن ها  معروف ترين  كه  است  شده  مطرح  بحران  با  مقابله  متولى 

جدول 1 منعكس شده اند.
همان طور كه در جدول 1 ديده مى شود، نقطه مشترك زيادى 
بين معيارهاى آمادگى براى مقابله با بحران در مدل هاى مطرح شده 
مك اينتاير  مدل  انتخاب  با  مى توان  ديگر،  سخن  به  دارد.  وجود 
به  آن،  تكميل  با  و  دارد  بيشترى  معروفيت  كه   (2004) مايرز  و 
بحران  با  مقابله  براى  آمادگى  درجه  سنجش  در  جامعى  نسبتًا  مدل 

دست يافت. در زير تفضيل بيشتري از اين مدل مي پردازيم: 
مسئول  بحران  مديران  آسيب پذيري ها:  و  مخاطرات  ارزيابي   -

1. McEntire & Myers, 2004
2. National Fire Protection Association (NFPA)
3. FEMA
4. Sutton & Tierney, 2006, p. 4

ثبت شده،  قبلي  وقايع  بررسي  طريق  از  مخاطرات،  ارزيابي 
جستجو در روزنامه ها و كتابخانه ها و سايت ها هستند.

جدول 1. معيارهاى سنجش درجه آمادگى براى مقابله با بحران۵
مدل فدراسيون بين المللي هالل احمر 

و صليب سرخ (2000)۵
مدل ساتون و تايرني 

(2006)
مك اينتاير و مايرز 

(2004)

دانش مخاطرهارزيابى مخاطره، خطر و آسيب پذيرى
ارزيابي مخاطرات و 

آسيب پذيري

هماهنگى
مديريت، هدايت و 

هماهنگى
وضع قوانين و مقررات 

مرتبط

برنامه ريزى براى آمادگى
توافق نامه هاى رسمى و 

غيررسمى
طرح  عملياتي جهت 
حفاظت از دارايي ها

حفظ امنيت زندگى افرادسازوكارهاى پاسخگويى
طرح هايى براى حفاظت 

از زندگى افراد

حفاظت از دارايى هامديريت اطالعات
تشخيص و كسب منابع 

و كمك ها

منابع حمايتىسيستم هاى هشداردهنده سريع
توسعه سيستم هاى 
هشداردهنده سريع

بسيج منابع
آغاز مرحله ترميم و 

بازسازى
انعقاد توافق نامه هايي 
براي كمك هاى دوجانبه

آموزش عمومى، تمرين و مانور
غلبه بر موقعيت اورژانسى 

و ترميم فعاليت هاى 
كليدى

آموزش و تمرين

آمادگى در مقابل بحران به صورت 
جامعه محور

كه  است  فعاليت هايى  شامل  بعد  اين  هماهنگي:  و  مديريت   -
اورژانسي،  عمليات  موثر  اجراي  از  اطمينان  حصول  جهت 

طراحى شده اند (ساتن و تايرني، 2006، ص 9).
برنامه  هر  مورد  در  كليدي  نكته  آيين نامه ها:  و  قوانين  وضع   -
قانون  وضع  منظور  است،  آن  براي  بنيادي  نهادن  بنا  آمادگي، 
يا آيين نامه اي براي آن است كه قدرت و اختيار الزم را براي 

برنامه فراهم كند.
مقتضي  عمليات  انجام  دارايي ها:  از  حفاظت  جهت  عملياتي  طرح    -
و  اموال  به  ضرر  يا  خسارت  آمدن  وارد  از  جلوگيري  جهت 

محافظت از دارايي ها و اسناد مهم.
- طرح هايى براى حفاظت از زندگى افراد: آماده نمودن اعضاي خانواده، 

كاركنان و ديگران براي انجام واكنش سريع در هنگام بحران.
- تشخيص و كسب منابع و كمك ها: منظور از ليست منابع، ليستي 
است كه به مدير بحران اجازه دهد تا در ظرف 24 ساعت تمام 
5. International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, 

2000
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تهيه  ليست  آن  از  را  خود  نياز  مورد  مساعدت هاى  و  كمك ها 
نمايد (مك اينتاير و مايرز، 2004، ص 12).

دفتر  راهُبرد  تعريف  با  مطابق  سريع:  هشداردهنده  سيستم هاى   -
بين المللى كاهش خطرپذيرى سازمان ملل و كميته كاهش بالياى 
آلمان در سال ١،2010 هشدار سريع عبارت است از فراهم كردن 
به موقع و موثر اطالعات از طريق نهادهاى مشخص كه به افراد در 
معرض مخاطره كمك مى كند از ريسك اجتناب كنند يا آن را 

كاهش دهند و براى واكنش موثر به آن آماده باشند.
- انعقاد توافق نامه هايي براي كمك هاى دوجانبه: با انجام يك رشته 
توافق در قالب همكارى ها دو جانبه به طور غيررسمي يا به شكل 
برنامه ريزي منطقه اي، مي توان آمادگي جامعه را در مقابل بروز 

فاجعه افزايش داد (درابك وهواتمر، 1383، ص 92). 
- آموزش و تمرين: كوارنتلي٢ در سال 1984، بيان نمود كه مهم ترين 
جزء برنامه ريزي براي مرحله آمادگي، آموزش است كه به عنوان 

يك جزء اصلي مطرح مي گردد (مك اينتاير و مايرز، 2004).
هدف از آموزش در مديريت بحران، حاكم نمودن نظم به جاى 
و  اوليه  پاسخگويان  به  آموزش،  است.  بحران  از  ناشي  بي نظمي 
مقامات رسمي، ياد مي دهد كه چگونه به فشارهاي ناشي از بحران 
و  تمرين ها  خصوص  در  صنعتي  كشورهاي  بيشتر  دهند.  پاسخ 
مانورها متعهد هستند و بينش آنان اين است كه چنين مانورهايي در 

فرايند آمادگي، ضروري هستند (لوكاس، 2007).٣

روش 
مدل مك اينتاير و مايرز (2004)، كه ابعاد آن در جدول 1 بيان گرديد، 
در صورت افزودن شاخص ديگرى به نام «مديريت و هماهنگى» از 
بحران ها  با  مقابله  براى  آمادگى  درجه  سنجش  براى  الزم  جامعيت 
برخوردار خواهد بود. از اين رو، مدل تكامل يافته مك اينتاير و مايرز 
به عنوان مدل پژوهش انتخاب و پرسش هاى متناظر با ابعاد اين مدل 

به شرح زير طرح گرديد:
1. آيا بررسي مخاطرات و آسيب پذيري ها، يك معيار درجه آمادگي 

مديريت بحران در ايران است؟
1. United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR) & 

German Committee for Disaster Reduction (DKKV), 2010
2. Quarantelli
3. Lucus, 2007

بحران  مديريت  آمادگي  درجه  معيار  هماهنگي،  و  مديريت  آيا   .2
در ايران است؟

آمادگي  درجه  معيار  يك  مناسب  مقررات  و  قوانين  وضع  آيا   .3
مديريت بحران در ايران است؟

4. آيا وجود هشداردهنده هاي سريع، معيار درجه آمادگي مديريت 
بحران در ايران است؟

آمادگي  درجه  معيار  يك  كمك ها،  و  منابع  ليست  تهيه  آيا   .5
مديريت بحران در ايران است؟

آمادگي  درجه  معيار  يك  دوجانبه،  توافق نامه هاي  ايجاد  آيا   .6
مديريت بحران در ايران است؟

7. آيا حفاظت از افراد خانوار، يك معيار درجه آمادگي مديريت 
بحران در ايران است؟

مديريت  آمادگي  درجه  معيار  يك  دارايي ها،  از  حفاظت  آيا   .8
بحران در ايران است؟

9. آيا آموزش و تمرين، يك معيار درجه آمادگي مديريت بحران 
در ايران است؟

مطالعات  نوع  از  روش شناسى  به  توجه  با  پژوهش  اين 
از  تحقيق  اين  آن،  نتايج  گرفتن  نظر  در  با  و  است  توصيفى 
تأييد  براى  پژوهش  اين  در  مى شود.  محسوب  كاربردي  نوع 
پرسش نامه اى  بحران،  مديريت  در  آمادگى  كليدى  معيارهاى 
تعدادى  و  ليكرت  درجه اى  مقياس 5  در  گويه  با 53  محقق ساخته 
پرسش جمعيت شناختى طراحى گرديد؛ و بين مديران و كارشناسان 
و  استان   30 استانداري هاي  غيرمترقبه  حوادث  ستاد  سازمان  دو 
معاونت امداد و نجات هالل احمر 30 استان كشور (كه جمعًا بالغ 
بر 257 نفر هستند) به روش تمام شمار توزيع و از اين تعداد شده 
212 پرسشنامه برگشت داده شد كه از آن ها 191 پرسشنامه قابل 
استفاده بود. بنابراين با در نظر گرفتن نرخ بازگشت پرسشنامه ها، 

اين پژوهش را مي توان تمام شمار كامل تلقي كرد.
شاخص هاى  شناسايى  از  پس  پرسشنامه  اين  محتوايى  روايى 
خبرگان  نظرات  كسب  و  پژوهش  پيشينه  بررسى  طريق  از  مرتبط 
امر به دست آمده است. به عالوه، براى سنجش پايايى پرسش نامه، در 
مرحله مطالعه مقدماتى، تعدادى پرسش نامه بين افراد جامعه آمارى 
توزيع شد تا پايايى آن به روش آلفاى كرونباخ بررسى شود. اعتبار 
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كه  است  شده  منعكس   2 جدول  در  پرسش نامه  نه گانه  بخش هاى 
نشانگر اعتبار نسبتًا باالى پرسش نامه است.

جدول 2. آلفاي كرونباخ قسمت هاى نه گانه پرسشنامه
آلفاي كرونباخبخش هاي مجزاي پرسشنامه

10/9172- ارزيابي مخاطرات
20/7977- مديريت و هماهنگي

30/8439- وضع مقررات
40/7090- سيستم هاى هشداردهنده سريع

50/8069- ليست منابع
60/8120- موافقت نامه ها

70/9096- حفاظت از افراد خانوار
80/7836- حفاظت از دارايي ها
90/7440- آموزش و تمرين

يافته ها
بررسى آمارهاى توصيفى معيارهاى نه گانه درجه آمادگى براى مقابله با 
بحران در جدول 3 نشانگر آن است كه اكثر شاخص هاى درجه آمادگى 
در ايران در حد متوسط هستند. معيار «آموزش، مانور و تمرين» با 
ليكرت  درجه  پنج  مقياس  در  را  وضعيت  بهترين   4/14 ميانگين 
به خود اختصاص داده است، در حالى كه معيار «ارزيابى مخاطره و 

آسيب پذيرى» با ميانگين 3/12 در پايين ترين جايگاه قرار دارد.
 

جدول 3. آمارهاى توصيفى معيارهاى درجه آمادگى مقابله با بحران 
در ايران

معيارهاى درجه 
انحراف ميانگينبيشينهكمينهتعدادآمادگى

استاندارد
ارزيابي مخاطره و 
1911/794/863/12900/57764آسيب پذيرى

1912/2053/76540/59636مديريت و هماهنگي
وضع قوانين و مقررات 

1911/6753/71730/7249مرتبط با بحران

سيستم هاى هشداردهنده 
1911/5053/15010/64085سريع

1912/1753/92930/55969ليست منابع
191153/26350/67435انعقاد موافقت نامه ها
1911/884/883/22300/68152حفاظت از افراد خانوار
1911/604/803/38430/69794حفاظت از دارايي ها
191254/14310/69870آموزش و تمرين

ارتقاى  ضرورت  آمادگى،  معيارهاى  اكثر  متوسط  وضعيت  البته 
سطح آمادگى در كشور حادثه خيز ايران را بيش ازپيش نمايان مى سازد. 
ميانگين سازه هاى فرعى هر معيار، هدايتگر اقداماتى است كه بايد در 

ارتقاى سطح آمادگى در فرايند مديريت بحران صورت گيرد.
نمودار 2. مدل خوشه هاي مستقل

 

كاي دو=2919/93؛ درجه آزادي =1289؛ ارزش p=0/00؛
خطاي برآورد مربع ميانگين ريشه اي =0/082
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براي بررسي كفايت مدل مك اينتاير و مايرز در شرايط وضعى 
ايران، از تحليل عاملى تأييدى استفاده شد. مدل «خوشه هاي مستقل» 
حاصل اين خروجي است. همان طور كه در نمودار 3 ديده مى شود، 
ميانگين  مربع  برآورد  خطاي  و   0/05 از  كمتر  معناداري  سطح 
ريشه اي١ كمتر از 0/1 است كه نشانگر برازش مدل با داده هاست. 
به سخن ديگر، مدل با خوشه هاى مستقل كه همان مدل اصالح شده 

مك اينتاير و مايرز (2004) است تأييد مى شود. 

بحث و نتيجه گيرى
يافته هاي اين پژوهش، مدل تكامل يافته مبتنى بر مدل مك اينتاير و 
مايرز را در ايران تأييد مي كند. به سخن ديگر، اين يافته ها نشان از 
اين دارد كه ارزيابي مخاطرات و آسيب پذيري ها، رهبري و هماهنگي، 
وضع قوانين و مقررات، سيستم هاى هشداردهنده سريع، تشخيص و 
كسب منابع، حفاظت از دارايي ها، حفظ ايمني زندگي افراد، اقدام به 
انعقاد موافقت نامه ها و آموزش و تمرين، از عوامل كليدي سنجش 
درجه آمادگي مديريت بحران در ايران هستند. البته سطح ميانگين 
اين معيارها در مجموع در حد متوسط هستند. از اين رو، الزم است 
درجه  ارتقاى  براى  آن ها،  از  يك  هر  شاخص هاى  گرفتن  نظر  در  با 

آمادگى اقدامات زير صورت گيرد:
مخاطرات  ارزيابي  كه  مي دهد  نشان  پژوهش  اين  يافته هاي  الف- 
بنابراين،  است.  آمادگي  مرحله  در  كليدي  معيارهاى  از  يكي 
عامل  شاخص هاي  از  برخى  ميانگين  پايين بودن  به  توجه  با 
«ارزيابي مخاطرات و آسيب پذيرى ها» شناسايى و تهيه نمودار 
و  تحصيالت  مالى،  فقر  جنس،  سن،  نظر  از  آسيب پذير  افراد 
در  مي شود.  پيشنهاد  بحران پذيرى)  يا  (بحران ستيزى  فرهنگى 
ضمن، استفاده از نرم افزارهاي مرتبط با تخمين خسارات مانند 

ِهيزوس٢ مورد تاكيد است.
هماهنگي»  و  «رهبري  عامل  مي دهد  نشان  پژوهش  يافته هاي  ب- 
از عوامل كليدي مرحله آمادگي است و براى ارتقاى سطح اين 
مسئوليت  دقيق  تعريف  است: 1)  تاكيد  مورد  زير  موارد  عامل 
افراد به هنگام بحران؛ 2) مشخص كردن سلسله مراتب و خطوط 

1. RMSEA
2. HAZUS

اختيار در بحران ها؛ 3) پرورش و تربيت نيروي كار ماهر در زمينه 
بحران؛ 4) تشكيل كميته هاى راهبري ويژه براي مرحله آمادگي؛ 

و 5) مشخص نمودن چگونگى مديريت منابع در هنگام بحران.
ج- يافته هاي پژوهش بر كليدى بودن عامل «وضع قوانين و مقررات» 
تاكيد دارد؛ لذا براى ارتقاى كيفيت آن موارد زير توصيه مى شود: 
1) وضع قوانين و مقررات مرتبط با مديريت بحران؛ 2) مشاركت 
دست اندركاران بحران در فرايند خط مشى گذارى؛ و 3) پيش بينى 

منابع مورد نياز در قوانين و مقررات.
د- يافته هاي پژوهش در مورد عامل «سيستم هاى هشداردهنده سريع» 
نشان مي دهد كه اين عامل از عوامل كليدي مرحله آمادگي است 
سيستم هاى  و  الكترونيكي  خطر  آژيرهاي  از  استفاده  بنابراين 
مخابراتى براى آماده كردن مردم در مقابل بحران پيشنهاد مي شود. 
و  منابع  عامل«بسيج  كه  مي دهد  نشان  پژوهش  يافته هاي   - هـ 
كمك ها« از عوامل كليدي مرحله آمادگي است و ارتقاى سطح 
فهرست  تهيه  مى شود: 1)  توصيه  زير  شرح  به  آن  شاخص هاى 
افرادى كه در هنگام بحران نقش كليدي دارند؛ 2) تهيه فهرستى 
سيستم هاى  توسعه  و)   3 نياز؛  مورد  و  موجود  تجهيزات  از 

تداركاتي و پشتيباني مورد نياز.
و- يافته هاي پژوهش در مورد عامل «انعقاد موافقت نامه ها» نشان 
آمادگي  درجه  تعيين كننده  معيارهاى  از  عامل  اين  كه  مي دهد 
اين  در  زير  راهكارهاى  بنابراين،  است؛  بحران  با  مقابله  براى 
دوجانبه  موافقت نامه هاي  انعقاد   (1 مى گردد:  پيشنهاد  زمينه 
موافقت نامه هاى  وضع   (2 كشورها؛  ديگر  با  رسمي  به صورت 
دوجانبه به صورت غيررسمي؛ و 3) تنظيم قراردادهايي براي به 

اشتراك گذاشتتن منابع.
از  «حفاظت  عامل  به  توجه  اهميت  نشانگر  پژوهش  يافته هاي  ز- 
بنابراين،  است.  بحران  آمادگي  مرحله  در  افراد»  زندگي  امنيت 
انجام اقدامات زير پيشنهاد مي شود: 1) تهيه طرح هايى براي حفظ 
سالمت و ايمني اقشار آسيب پذير؛ 2) تعيين و معرفي پناهگاه ها؛ 
3) تهيه طرح هايى براي ايمني كاركنان ادارات و دانش آموزان؛ 

4) شناسايي و معرفي راه هاى خروج و تخليه نمودن افراد.
ح- يافته هاي پژوهش در مورد عامل «حفاظت از دارايي ها» نشان 
است؛  آمادگي  مرحله  كليدي  عوامل  از  عامل  اين  كه  مي دهد 
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توصيه  زير  موارد  عامل  اين  سازه هاى  ارتقاى  براى  بنابراين، 
كاربرد   (2 ساخت وساز؛  استانداردهاي  از  استفاده   (1 مى شود: 
حفظ  براي  حفاظتي  اقدامات  نوسازي؛ 3).  و  تعمير  روش هاى 
مانند  حفاظتي  سيستم هاى  از  استفاده   (4 و  اسناد؛  و  پرونده ها 

اعالن خطر براي آتش سوزى.
ط- يافته هاي پژوهش بر كليدى بودن عامل «ايجاد آموزش، مانور و 
تمرين» در مرحله آمادگي بحران تاكيد دارد؛ بنابراين، موارد زير 
در اين خصوص پيشنهاد مى گردد: 1) برگزارى برنامه آموزشي 
برگزارى   (2 آمادگي؛  جهت  در  جامعه  مختلف  اقشار  براي 
مانورهاى ادوارى در جهت حفظ آمادگى مردم؛ و 3) استفاده از 
تمرين در جهت آماده نگه داشتن دست اندركاران مديريت بحران.
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تفكيك زلزله از انفجار
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چكيده
زمينه و هدف: رويدادهاى ناگهانى مانند زمين لرزه هاى تكتونكى، سيل، طوفان، آتش فشان و نيز انواع انفجارات (هوائى، زمينى، زيرزمينى و انفجارات در 
آب) هسته اى، شيميائى (در معادن، بخش هاى مختلف صنعت و يا برنامه هاى نظامى) و ... باعث ايجاد بحران به ويژه در مناطق شهرى مى شوند. مديريت 
چنين بحران هايى بايد بتواند شرايط را در كمترين زمان ممكن عادى كند. به دليل نزديك بودن به معادن يا نيروگاه هسته اى و يا مكان هاى مستعد، 
برخى از حوادث باعث به وجودآمدن بحران توسط عوامل انسانى و داغ شدن بازار شايعه پراكنان مى شوند. متأسفانه اگر چنين بحران هاى پيچيده بدون 
تحقيقات جامع نيز همراه باشد، ندانسته به اخبار كذبى بيشتر دامن زده و باعث تشديد بحران مى شود. استفاده از انرژى هاى هسته اى نيز سبب ايجاد 
شبهه، خبرسازى و بحران در اذهان عمومى مى شود. خبرسازى هائى نظير اينكه، رخداد زلزله هاى متعدد به ويژه از شروع 1392 (زلزله در استان هاى 

بوشهر، سيستان و بلوچستان و اصفهان و ...) به دليل انجام آزمايش هاى هسته اى گوناگون در نقاط مختلف كشور است. 
روش: اين مطالعه از نوع مطالعه مرورى است كه با استفاده از منابع، اسناد و اشكال مختلف به تفاوت ميان زلزله و انفجار مى پردازد.

يافته ها: براى ابهام زدايى، استفاده از روش هايى نظير تفكيك زلزله از انفجار توسط متخصصان زلزله شناسى انفجارات است و با كمك گرفتن از ابزارها 
و اهرم هاى نوين انواع رسانه هاى جمعى در شرايط بحرانى مى توان برخى از بحران هاى به وجود آمده مرتبط با انفجارها را حتى االمكان مديريت كرده و 

اختالالت به وجود آمده در جامعه را كاهش داد و يا بزرگ نمائى آن ها را به حداقل رساند. 
نتيجه گيرى: درصد موفقيت در كاهش بحران بستگى به ميزان فرهنگ سازى در جامعه با روش هاى گوناگون و تأثيرگذار دارد. 

كليدواژه ها: تفكيك زلزله از انفجار، ابهام زدايى در بحران ، شايعه پراكنى در بحران، رسانه هاى جمعى، زلزله شناسى انفجارات.
 استناد فارسي (شيوه APA، ويرايش ششم 2010): واشقانى فراهانى، جميله؛ زارع، مهدى (1392، بهار). لزوم تفكيك زلزله و انفجار جهت كمك به 

مديريت بحران بر اساس چرخه مديريت بحران. فصلنامه دانش پيشگيري و مديريت بحران، 3(1)، 30-21.

The Necessity of Discrimination of Earthquakes from Explosions in Order to 
Assist the Disaster Management 

Jamileh Vasheghani-Farahani1 & Mehdi Zare2

1. PhD of Geophysics, Engineering Seismology, Institute of Geophysics, University of Tehran, Tehran, IRAN. j_farahani@ut.ac.ir

2. International Institute of Earthquake Engineering and Seismology (IIEES), Tehran, Iran.

ABSTRACT
Background and objective: Sudden events such as tectonic earthquakes, flood, storm, volcano and explosion types (air, land, 
underground and explosions in the water), nuclear, chemical, (in mining, different industry sectors or military programs) and ... 
cause crisis especially in urban areas. In managing such disasters, we should be able to normalize the situation in the shortest 
possible time delay. Because of the proximity to mines or nuclear plants or places capable of explosion, some of the incidents 
caused disaster by human agents and heating up the rumormongers’ market. Unfortunately, such complex crisis without com-
prehensive investigation fuels the falsehood news and increases crisis. The use of nuclear energy also generates uncertainty, 
news making and crisis in public opinion. News making such as several earthquakes especially from 1392 (earthquake in Bush-
ehr, Sistan and Baluchistan and Isfahan, etc.) have occurred because of several nuclear tests in different parts of the country.
Method: This review study using different resources, documents and forms addresses the difference between earthquakes 
and explosions.
Findings: For demystification, use of methods such as the discrimination of earthquake from the explosion is done by explo-
sion seismology experts and with the help of modern tools and levers of mass media in crisis situations, could possibly manage 
some crisis related to explosions and reduce disorders in the society or minimize their magnification.
Conclusion: The success rate of reducing crisis depends on the level of socialization of the society by various and effective 
methods.
KEYWORDS: Discrimination between Earthquakes and Explosions, Demystification in Disaster, Rumors, Mass media, Explosion 
seismology.

 Citation (APA 6th ed.): Vasheghani-Farahani, J. & Zare, M. (2013, Spring). The necessity of discrimination of earthquakes 
from explosions in order to assist the disaster management. Disaster Prevention and Management Knowledge Quarterly 
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مقدمه
تكتونيكى  شرايط  و  جغرافيائى  موقعيت  دليل  به  ايران  كشور 
گسلش  و  چين خوردگى  به صورت  شكل  تغيير  دچار  آن  بر  حاكم 
از  مى شوند.  مختلف  بزرگاى  با  زمين لرزه ها  ايجاد  سبب  كه  شده 
نظير  مختلف  مقاصد  براى  انفجارها  انواع  انجام  دليل  به  طرفى 
مختلف  معادن  در  كه  انفجاراتى  انواع  يا  و  راه سازى  تونل،  ساخت 
جامعه  بر  موجود  شرايط  در  عظيمى  تغيير  مى شوند  انجام 
به  منجر  آن ها  صحيح  مديريت  عدم  بعضًا  كه  مى شود  ايجاد 
مى دهند.  قرار  جدى  تهديد  مورد  را  جامعه  كه  مى شوند  رويدادهائى 
راه سازى،  براى  منفجره  مواد  كاربردهاى  از  برخى  مثال  به عنوان 
دفاعى،  نظامى  مصارف  سازى،  سد  معادن،  استخراج  سازى،  تونل 
برگزارى جشن ها (آتش بازى) و غيره و برخى موارد داراى كاربرد هاى 
بسيار خطرناك و جبران ناپذير مواد منفجره كه غيرانسانى مى باشند 
ناامنى  و  وحشت  ايجاد  و  تروريستى  اعمال  انجام  از  عبارتند  كه 
در جامعه. البته بعضًا انفجارها بدون قصد آسيب و تنش و كامًال 
ناخواسته به دليل عدم مطالعات كافى و يا انواع بى دقتى ها باعث 
خسارت هاى جبران ناپذير روحى و جسمى مى شوند كه به طور مكرر 
مثال:  به عنوان  مى شوند،  شنيده  خارجى  يا  و  داخلى  خبرهاى  در 
انفجار راه سازى چندين كارگر را گرفتار بهمن كرد، انفجار تونل در 
مهر،  خبرنگار  گزارش  به  گذاشت،  برجاى  كشته  چند  ساخت،  حال 
آتش سوزى و انفجار مهيبي در مجتمع پتروشيمى پرديس از حدود 
ساعت 14 بعدازظهر روز چهارشنبه 13 مردادماه به دليل انفجار در 
خط لوله انتقال اتان ايجاد شده است كه نشت گاز در حين عمليات 
و  شد  مرگبار  حادثه  اين  به  منجر  اتان  انتقال  لوله  خط  جوشكاري 
از  برخى  همچنين  باخته اند.  جان  دم  در  شاغل  كاركنان  از  تعدادى 
انفجارها در اثر نشت گاز و پوسيدگى و قديمى بودن لوله هاى گاز 
باعث انفجار مهيب شده و سبب اختالل در شهر و انواع خسارت ها 
مى شوند (بهادري، 1389). در شكل 1 نمونه اى از انفجارهاى ناشى 
از حوادث در داخل شهر و تخريب ساختمان نمايش داده شده است 
كه  داد  رخ  مسكونى  منزل  يك  در  انفجار  اين   .(1391 (قهردار، 
تخريب ناشى از اين انفجار به حدى بود كه سبب تخريب زيرزمين 
و سه باب مغازه در طبقه همكف اين ساختمان شد (ملكى، 1391).

گاهى اوقات اخبارى در ميان مردم باعث تنش و بحران بسيار 

جدى مى شوند، نظير وقوع زمين لرزه ها در محدوده اى كه انفجارات 
مى شوند.  انجام  شهرى  مناطق  نزديكى  در  مردم  ايمنى  رعايت  با 
معادن، مناطق نظامى و يا صرفًا به دليل وجود تأسيسات اتمى در 
چنين مكان هايى متأسفانه به داليل مختلف زلزله هاى طبيعى توسط 
كه  مى شوند  قلمداد  انفجار  هستند،  شايعه پراكنى  مروج  كه  افرادى 

متأسفانه اهدافى از ترويج اين گونه اخبار ناموثق را نيز دارند.
 

 شكل 1. نمونه اى از انفجارهاى ناشى از حوادث در داخل شهر و 
تخريب ساختمان* 

  http://164.138.23.1/content/davoud%20ghahrdar-4-4.jpg/4:منبع*      
      به نقل از قهردار، 1391.  

ميان  در  وحشت  و  رعب  باعث  نيتى  هر  با  كذبى  اخبار  چنين 
مردم شده و سبب سوق دادن جامعه به سوى ناامنى روحى مى شوند. 
به هرحال باوجود حوادث متنوع طبيعى و غيرطبيعى بايد براى حفظ 
امنيت و جان افراد جامعه تدابيرى انديشيد كه اگر چنين بحران هايى 
ايجاد شد، بتوان تا جايى كه امكان پذير است آسيب پذيرى جامعه 
را مديريت كرده و اقداماتى شايسته به منظور كاهش خسارت هاى 
جمله  از  داد.  انجام  محيط زيست  روى  بر  حوادثى  چنين  از  ناشى 
راهكارهايى كه مى توانند در كاهش بحران مفيد و اثرگذار باشند، 
فعاليت كارگروه هاى مختلف است كه با ايجاد يك ساختار مديريتى 
و آموزش هاى مكرر و به روز با هدف بازيافت جامعه به سوى قبل 
از بحران و وضعيت مطلوب انجام گيرد. هدف اصلى بحث ما در 
ميان انفجارهاى گوناگون كه به انواع موجود آن ها نيز اشاراتى شد 
پرداختن به نقش مؤثر جداسازى انفجار از زلزله در مواردى است 
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كه خبر زلزله با شايعه پراكنى برخى افراد انفجار قلمداد مى شود.
گام ها  مهم ترين  از  يكى  راهكارها:  انواع  و  بحران  مديريت  اهميت 
منظور  بدين  است.  بحران  از  قبل  پيشگيرى  بحران  مديريت  در 
مختلف  خطرات  و  بحران  كاهش  در  پيشگيرى  روش هاى  از  يكى 
آشنايى  جهت  آموزش هايى  كه  نحو  بدين  است،  آمادگى  كسب 
اقشار مختلف جامعه با پديده هاى طبيعى نظير زلزله و يا رخدادهاى 
مصنوعى نظير انفجارهاى مختلف و نحوه مقابله با خطرات ناشى از 
آن ها از طرق مختلف در رسانه هاى جمعى، سازمان مديريت بحران، 
شهردارى ها، سازمان آتش نشانى، مدارس و ... ارائه شود. آگاهى مردم 
يكى از مهارت هاى مهم و اساسى است كه با برنامه ريزى كارآمد و 

مؤثر، دستيابى به اهداف سهل تر و قابل دسترس تر خواهند بود. 
در  مفيد  ابزارى  ارتباط جمعى  وسايل  كه  است  آن  بر  ما  اعتقاد 
بسيار  تأثيرات  با  مى تواند  كه  است  بحران  از  پيش  مرحله  مديريت 
دسترس  در  رسانه ها  غالب  همچنين  دهند.  يارى  را  جامعه  نيرومند، 
بسيارى از اقشار مختلف جامعه قرار دارند. پيشنهاد مى شود كه شهر 
به  همچنين  و  راهُبردى  و  اقتصادى،  سياسى،  موقعيت  دليل  به  تهران 
دليل رشد فزاينده جمعيت آن كه باعث پتانسيل بيشتر آسيب پذيرى 
نيز مى شود در اولويت مديريت بحران و پيشگيرى قرار گيرد. از ديگر 
آموزش هاى  يا  تمرين  و  مانور  بحران،  مديريت  در  مؤثر  روش هاى 
عمومى و تخصصى است. البته در مورد زلزله مانورهايى در مدارس 
در حال انجام است اما بهتر است براى خطرات بشرى نيز امكان سنجى 
مانور و تمرين خاص آن ها انجام شود. به طوركلى هر آنچه كه توانائى 
جامعه را در انجام مديريت صحيح و سريع باال مى برد در كاهش بحران 
سهم بسزايى خواهد داشت. راهكار كارآمد براى مقابله با بحران هايى 
نظير شايعه پراكنى در قبل و يا هنگام وقوع حوادث، ابهام زدايى از چنين 
رويدادهائى توسط افراد متخصص است. هدف، راهكار حفظ امنيت و 
آسايش روحى و فكرى افراد است. بعضًا سايت هاى بدون اعتبار اخبار 
كذب پيش بينى زلزله را منتشر مى كنند و يا رخداد برخى زلزله ها را به 
فعاليت هسته اى يا نظامى نسبت مى دهند. اخبار آن ها موجى از بحران ها 
را در زمانى بسيار كوتاه رواج داده كه عدم مديريت صحيح و كنترل 

آگاهانه آن ها باعث گسترش دامنه خسارات روانى مى شود.
نحوه پيشگيرى (قبل از بروز بحران) و همچنين مديريت بحران در 
هنگام وقوع آن موجب سوق دادن هدفمند و اصولى جريان پيشرفت 
امور به روالى قابل كنترل است. از طرفى تالش در برگشتن امور در 
مدت زمانى كوتاه تا حد ممكن و معقول به سمت شرايط قبل از بحران 

است. از ميان آسيب هاى مخرب زيست محيطى پخش انواع شايعه ها 
است. براى جلوگيرى از شايعه پراكنى كمك فكرى، دانائى و از همه 
مهم تر دانش تخصصى افراد متخصص مى توانند يارى دهنده در مهار 
كردن شايعات بر اساس موضوعات مختلف باشند. چندتخصصه بودن 
مى تواند  ذى ربط  مسئولين  امكانات  كمك  با  مختلف  كارگروه هاى 
مجموعه اى از مهارت ها را كه باهم در حال تعامل هستند را در هنگام 
بروز بحران تأثيرگذار دانست. در قسمت بعد تالش داريم تا به طور 

تفضيلى و تخصصى در مورد اختالف انفجار و زلزله بپردازيم.
توضيح و تفسير كلى اختالف انفجار و زلزله: بعضًا استفاده از انرژى هاى 
هسته اى باعث شبهه در اذهان عمومى مى شود و برخى از افراد باعث 
خبرسازى شده و موجب بحران در جامعه مى شوند. آنان معتقدند كه 
سال  شروع  از  به ويژه  متعدد  زلزله هاى  رخداد  داليل  از  يكي  احتماالً 
1392 (زلزله در استان هاى بوشهر، سيستان و بلوچستان و اصفهان و 
...) آن است كه اين رخدادها در نقاط مختلف كشور به دليل انجام 
آزمايش هاى هسته اى مختلف است. سؤال اين است كه آيا چنين 
اخبارى صحت دارد؟ آيا وقوع زلزله هاى متعدد با بزرگاهاى متنوع و 

نسبتًا باال حاصل فعاليت هاى هسته اى است؟ 

روش
اين مطالعه از نوع مطالعه مرورى است كه با استفاده از منابع، اسناد 

و اشكال مختلف به تفاوت ميان زلزله و انفجار مى پردازد.
 

يافته ها
جهت  قدرتمند  بسيار  ابزارى  زلزله شناسى  علم  امروزه  خوشبختانه 
نظارت انفجارات هسته اى زيرزمينى و حتى انفجارهاى با قدرت هاى 
كم را در اختيار دارد. براى جلوگيرى از گسترش سالح هاى هسته اى 
تحت  را  قوانينى  جهانى  سازمان هاى  زيست محيطى  مشكالت  و 
معاهده  و   1963 هسته اى،  آزمايش هاى  محدوديت  معاهده  عنوان 
محدوديت آستانه آزمايش ها، 1974 و ... را تصويب نموده اند كه جهت 
عملياتى سازى چنين هدف مهمى شبكه هايى از انواع لرزه نگارها در 
بر  نظارت  فعاليت هايى  چنين  با  واقع  در  يافتند.  گسترش  جهان 
علم  همچنين  مى پذيرد.  انجام  هسته اى  سالح هاى  گسترش  منع 
زلزله شناسى انفجارات در دهه هاى اخير مورد توجه بيشترى قرار گرفته 
طبقه بندى  و  شناسايى  در  متنوعى  و  وسيع  بسيار  تحقيقات  است. 
قدرت  و  بزرگا  تعيين  تكتونيكى،  زلزله هاى  از  انفجارى  رخدادهاى 
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انفجار با روش هاى گوناگون صورت گرفته است. امروزه با نظارت بر 
انواع انفجارها حتى پيشرفت هايى به طرف تعيين موقعيت، تشخيص 
و شناسايى رخدادهاى با بزرگاى كم شده است. آستانه بزرگا و فاصله اى 
كه نظارت صورت مى گيرد حتى تا محدوده هاى محلى كمتر از 200 
رخدادهاى  انواع  نظارت،  برنامه هاى  در  است.  يافته  كاهش  كيلومتر 
انفجارى به ويژه رخدادهاى لرزه اى با بزرگاى كم در قسمت هاى مختلف 
جهان على الخصوص انفجارهايى از نوع معدن كه براى اهداف گوناگون 
انجام مى شوند مورد توجه شديد است. هدف آن ها از نظارت دقيق و 
از  متجاوز  انفجار  نوع  از  مصنوعى  جنبش هاى  كه  است  آن  پيوسته 
يك آستانه ايمنى خاصى نشود؛ بنابراين با وجود نظارت بسيار قوى 
آيا رخدادهاى مصنوعى (انفجارها) را مى توان زلزله هاى طبيعى قلمداد 
نمود؟ زمانى كه انواع لرزه نگارها رخدادهاى اعم از انفجار يا زلزله را ثبت 
مى كنند، متخصصانى كه علم تفكيك و شناسايى رخدادهاى مصنوعى 
و طبيعى را دارا هستند با بررسى هايى كه بر روى داده هاى ثبت شده 
توسط دستگاه هاى لرزه نگارى مى كنند، قادر به شناسايى قطعى رخداد 
بعضًا  هسته اى  آزمايش هاى  كه  است  ذكر  به  الزم  البته  بود.  خواهند 
در جهت اهداف صلح جويانه نظير كاربرد انرژى هسته اى در صنعت، 
يا ايجاد حفره اى در زمين براى مدفون كردن مواد شيميائى در داخل 
آن انجام مى شود (در انرژى آزادشده از انفجار هسته اى با افزايش گاز 
داغ در محل انفجار، سنگ هاى مجاور محل انفجار به صورت بخار در 
هدف  آخر  در  و  مى آيد)  وجود  به  محل  آن  در  حفره  يك  و  مى آيند 

مهم ديگرى نظير انجام آزمايش هسته اى جهت مطالعه ساختار مناطق 
مختلف كه به علم زلزله شناسى كمك خواهد كرد. 

زمين لرزه  از  انفجارى  رويداد  يك  دقيق  تشخيص  به طوركلى 
به راحتى امكان پذير نيست. با مطالعات مختلف ديده شد كه تشخيص 
است.  امكان پذير  مختلفى  روش هاى  با  انفجارها  از  زمين لرزه ها 
عمده ترين روش ها كه در دهه هاى اخير براى تفكيك رخدادها استفاده 
(دوال،  مصنوعى  هوش  و  طيفى  روش هاى  از:  عبارت اند  است  شده 
تيلور، اندرسون، 1990؛١ واشقانى فراهاني ، زارع و لوكاس، 2012).٢ 
كامًال  زلزله ها  با  انفجارات  مختلف  انواع  در  انرژي  توليد  منبع   
متفاوت است، بنابراين نوع سيگنال توليدشده از اين دو رويداد انفجار 
و زلزله نيز متفاوت است. ثبت هايى از شكل سيگنال هاى انفجار و زلزله 
نشان داده شده اند. در شكل 2 براى آشنايى بيشتر با نگاشت هاى از نوع 
انفجار هسته اى چندين مثال از انفجارهاى هسته اى در تاريخ هاى 28 
و 30 مى 1998 در پاكستان نمايش داده شده است. نگاشت ها توسط 
لرزه نگارها ثبت شده اند. نگاشت سمت راست (28 مى 1998) توسط 
رصدخانه ژئوفيزيكى سودانكوله٣ در دانشگاه اوئولو۴ در فنالند ثبت 
 شده است. اين ايستگاه در 18 كيلومترى شمال شرق از اوئولو واقع 
شده است. در شكل 3 نيز مثالى از يك انفجار هسته اى با بزرگاى 5 
نمايش كه در تاريخ 11 مى 1998 در هند رخ داده است داده شده 

است (مركز جمع آورى داده اى لرزه اى باندپهن، 2010 الف).۵

1. Dowla, Taylor, & Anderson, 1990
2. Farahani-Vasheghani, Zare, & Lucas, 2012
3. Sodankylä Geophysical Observatory (http://www.sgo.fi/)
4. University of Oulu
5. Broadband Seismic Data Collection Center, 2010a

شكل 2. نمونه اى از نگاشت انفجارهاى هسته اى در تاريخ هاى 30 مى 1998،* سمت چپ و 28 مى 1998، سمت راست در پاكستان**

*منبع:
 http://eqinfo.ucsd.edu/special_events/nuclear_tests/pakistan/

pakistan_nuclear_test_verts.gif 

**منبع: مركز جمع آورى داده اى لرزه اى باندپهن، 2010 الف
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داده  مركز  توسط  تعيين شده  موقعيت   1 جدول  در  همچنين 
اطالعات  ملى  مركز  و  آزمايش ها١  منع  جامع  معاهده  بين المللى 
انفجار  رخدادهاى  براى  آمريكا٣،  زمين شناسى  سازمان  زلزله٢، 

هسته اى در پاكستان نمايش داده شده است.

جدول 1. اطالعات مربوط به دو رخداد انفجار هسته اى در پاكستان*

عرض 
جغرافيايى

طول 
جغرافيايى

منبع2بزرگاىزمان شروع1عمق

28/7064/040/006:54:56 1998/05/304/3QED

28/494863/78140/006:54:57 1998/05/304/6REB

28/49363/7310/006:54:54 1998/05/304/6PDE

28/96064/7300/010:16:15 1998/05/284/8QED

28/903264/89330/010:16:17 1998/05/284/9REB

28/90264/7890/010:16:15 1998/05/284/8PDE

 توضيحات: 1. مبنا ساعت گرينويچ است. QED، REB، PDE .2 ليستى از رخدادهاى لرزه اى را توليد 
مى كنند كه توسط مركز داده بين المللى معاهده جامع منع آزمايشات و مركز ملى اطالعات زلزله 

نگهدارى مى شوند.
     * منبع: مركز جمع آورى داده اى لرزه اى پهن، 2010 الف.

شكل 3. نمونه اى از نگاشت انفجار هسته اى در تاريخ 11 مى 1998 در 
*(Mb =5/0 بزرگاى) هند

     * منبع:
http://eqinfo.ucsd.edu/special_events/nuclear_tests/images/131N_AAf9_60s.jpeg 

براى آشنايى بيشتر تفاوت بين سيگنال هاى انفجار و زلزله هاى 
تكتونيكى مقايسه اى از هر دو نوع رخداد را نمايش داده ايم (شكل هاى 
آزمايش  لرزه نگاشت هاى  قائم  مؤلفه هاى   4 شكل  در   .(6 و   5  ،4
1. Comprehensive Test Ban Treaty Prototype International Data Centre
2. National Earthquake Information Center
3. U.S. Geological Survey (USGS) (www.usgs.gov)

هسته اى در هند و يك زلزله به همراه پنجره فازهاى منطقه اى جهت 
هرتز  فركانس هاى 4-2  بين  رخدادها  داده شده اند.  نمايش  مقايسه 
در  انفجار  براى   Sn به  نسبت   Pn كه  شود  توجه  شده اند.  فيلتر 
مقابل زلزله قوى تر است (والتر و همكاران، 1998).۴ در شكل 5 
مشترك  ايستگاه  يك  در  ثبت شده  زلزله  و  انفجار  از 2  مقايسه اى 
جنوب غرب ويرجينيا ثبت شده اند كه سيگنال زلزله و انفجار باهم 

متفاوت هستند (چاپمن، 2008).

شكل 4. نمونه اى از مقايسه نگاشت هاى زلزله و انفجار، انفجار هسته اى 
* (NIL) هند (باال) و زلزله (پائين) در ايستگاه نيلور،۵ پاكستان

 

 *منبع: والتر و همكاران، 1998.
شكل 5- انفجار شيميائى در جنوب غرب ويرجينيا (باال) 

و زلزله در كوه هاى شمال كارولينا (پائين)*

         *منبع: چاپمن، ۶,2008

4. Walter et al, 1998
5. Nilore
6. Chapman, 2008
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شكل 6(الف)- نمايشى از سيگنال هاى زلزله (باال) و انفجار (پائين) و 
(ب) طيف فازهاى مختلف آن ها براى زلزله (باال) و انفجار (پائين)*

(الف)

(ب)

              *منبع: دوال و همكاران، 1990.
به طوركلى هنگامى كه يك انفجار هسته اى در زير زمين منفجر 
مى شود، به دليل آنكه فشار يكسانى به ديواره هاى حفره توليدشده وارد 
امواج  از  چشمه اى  به صورت  انفجارها  از  اين گونه  بنابراين  مى شود 
فشارى بر روى ركوردهاى لرزه اى ثبت شده و بنابراين امواج اوليه 
قوى تر ديده مى شوند؛ اما در مورد زلزله هاى تكتونيكى هنگامى كه دو 
بلوك از پوسته زمين در امتداد يك گسل بر روى يكديگر بلغزند از 

نواحى گسيختگى گسل توليد امواج برشى مى شود.
البته يكى از روش هاى مورد توجه در تفكيك زلزله و انفجار معيار 
طيفى است كه بسيار هم مؤثر است. در مطالعه حاضر مثال هاى متنوعى 
از معيارهاى طيفى نمايش داده نشده است، به دليل آنكه بحث معيار طيفى 
بسيار تخصصى و پيچيده است و انواع انفجارهاى هسته اى، شيميائى و 
انفجارهاى با قدرت پائين معدنى و ... بحث طيفى آنان در مقايسه با 
زلزله ها پيچيدگى هاى خاصى داشته كه در مقاله حاضر نمى گنجد. البته 
به عنوان مثال نمونه اى از تفكيك زلزله از انفجار به وسيله روش طيفى و 
با استفاده از هوش مصنوعى (شبكه عصبى مصنوعى) نمايش داده شده 
است. در شكل 6 (الف و ب) مثال هايى از فازهاى لرزه اى منطقه اى 
زلزله ها و انفجارات هسته اى را كه در ايستگاه هاى رصدخانه لرزه اى 
فازهاى  طيف  همراه  به  ثبت شده اند  ليورمور١  الرنس  ملى  آزمايشگاه 
منطقه اى آن ها كه توسط دوال و همكاران (1990) انجام شده، نمايش 
داده شده است، داده هاى زلزله در اياالت متحده غربى و انفجارها در سايت 

تست انفجار در دره نِوادا رخ داده اند.
تقسيم  نوع  سه  به  مى توان  به طوركلى  را  هسته اى  آزمايش هاى 
 -2 آب  زير  هاي  آزمايش   -1 از:  عبارت اند  كه  كرد  دسته بندى 
آزمايش هاي جوي 3- آزمايش هاى زيرزمينى. در شكل 7 نمونه اى 
از انفجارهاى هسته اى زيرزمينى در بين بِرى٢ و دى موينز٣ نمايش داده 
شده است. تست ده كيلوتن در دسامبر سال 1970 و همچنين تست 
2/9 كيلوتن در ژوئن 1962 در سايت تست نوادا انجام شده اند (مداليا 

و كنگره ملى آمريكا، ۴،2010 در آزمايشگاه ملى الرنس ليورمور).
شكل 7. نمونه هايى از انفجارهاى هسته اى در سايت تست نوادا، 

دى موينز، 1962 (چپ) و بين بِرى، 1970 (راست)* 

*منبع: مداليا و كنگره ملى آمريكا، 2010 ، ص 20.
1. Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) (https://www.llnl.gov/)
2. Baneberry
3. Des Moines
4. Medalia, & Library of Congress, 2010



 27 جميله واشقانى فراهانى و مهدى زارع / لزوم تفكيك زلزله و انفجار جهت كمك به مديريت بحران بر اساس چرخه مديريت بحران

در فعاليت هاى هسته اى به ويژه در چشمه هاى لحظه اى كل انرژى 
در فاصله زمانى اندك آزاد مى شود كه امواج توليدشده از آن ها شبيه 
به امواج زمين لرزه هاى تكتونيكى است. به همين دليل مى بايستى در 
تحليل امواج بسيار دقت نمود؛ البته افرادى كه متخصص تشخيص 
با  انفجارى  رويدادهاى  انواع  مى توانند  هستند  رويدادهائى  چنين 
بزرگاهاى بزرگ و كوچك را با دقت باالترى تشخيص داده و از 
كمتر  بسيار  اشتباه  احتمال  اينكه  به  توجه  با  كنند.  تفكيك  زلزله ها 
توجه  مورد  مطلب  است.  اجتناب ناپذير  نيز  قطعيت  عدم  اما  است 
ديگر به ويژه در مورد آزمايش هاى هسته اى در مقايسه با زلزله ها، 
عمق كم آنان است، به طور معمول عمق انفجارها نسبت به زلزله ها 
كمتر است. از ديگر موارد قابل توجه آن است كه توان توليد امواج 
لرزه اى در فركانس هاى مختلف در زلزله ها و انواع مختلف انفجارات 
هسته اى و يا شيميائى متفاوت است. البته هميشه تشخيص انفجار از 
زلزله تنها از روى شكل سيگنال آن ها امكان پذير نيست و نياز مبرم 
به مطالعات بسيار جزئى ترى دارد. به طور مثال در شكل 8 نمونه اى 
از دو رخداد نمايش داده شده اند كه بسيار به لحاظ سيگنال شبيه به 

يكديگر هستند. 
شكل 8. سيگنال انفجار استارورث (Starwort) در 26 آوريل 1973 

(باال) و سيگنال زلزله كوه ماساچوست در 5 اوت 1971 (پائين) كه هر 
دو در ايستگاه مينا، نوادا (MNV) در فاصله رومركزى به ترتيب 235 

و 254 كيلومترى ثبت شده اند*

              *منبع: وود وارد، گري، گوپتا و هاني، 2007، ص 1199، 1201,١
1. Woodward , Gray, Gupta & Haney, 2007, pp. 1199, 1201

در اين مطالعه معرفى و يا بحث تخصصى روش هاى تشخيص 
زلزله و انفجار هدف ما نيست. اين مطالعه صرفًا به معرفى توانائى 
افراد  برخى  بعضًا  كه  است  ابهام هايى  رفع  در  متخصصان  كمك 
ما  هدف  مى كنند.  معرفى  انفجار  گوناگون  اهداف  با  را  زلزله هايى 
از نمايش انواع سيگنال ها به ويژه سيگنال هايى كه تشخيص ظاهرى 
آنان حتى ممكن است ديگران را متقاعد نمايد كه برخى انفجارها از 
زلزله ها غيرقابل تفكيك هستند، تأكيدى است بر معرفى توان علمى 
متخصصان علم زلزله شناسى انفجارات كه در هنگام بحران مرتبط با 
انفجار مى توانند كمك بسيار مفيدى باشند و جامعه را به سمت آرامش 
روانى سوق خواهند داد. البته در بخش بعدى بيشتر در اين خصوص 
پرداخته شده است. ممكن است چالشى ايجاد شود كه راهكار ارائه شده 
جداسازى زمين لرزه از انفجار در كجاى چرخه مديريت بحران قرار 
مى گيرد؟ براى پاسخ نمونه اى از چرخه مديريت بحران در شكل 9 
نمايش داده شده است. جايگاه جدا كردن زمين لرزه از انفجار در اين 
چرخه مى تواند «مقابله» باشد. منظور از مقابله عبارت است از ارائه 
به  بالفاصله  يا  و  حين  وقوع،  از  قبل  اضطرارى  اقدامات  و  خدمات 
دنبال رخداد بحران است كه با هدف جلوگيرى از گسترش خسارات 
غيرطبيعي  حوادث  در  است.  آن ها  رساندن  حداقل  به  در  تالش  و 
«مقابله» شامل شناسايي بحران و داليل به وجود آمدن آن و استفاده از 
ابزارهاى انساني و متخصص و همچنين اطالعات جامع در خصوص 

بحران موجود براى مقابله با آن مورد نياز است.
شكل 9. نمونه اى از چرخه مديريت بحران* 

 http://tdmmo.tehran.ir/Default.aspx?tabid=176 :منبع*         
         به نقل از سيني و همكاران، 1387. 
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بعضًا  كذب:  اخبار  انتشار  از  ابهام زدايى  در  متخصصان  نقش 
از  برخى  خصوص  در  آنان  موضع گيرى  و  مردمي  واكنش هاى 
مى شود  عمومى  اذهان  در  شبهاتي  بروز  سبب  تكتونيكى  زلزله هاى 
گريبان گير  را  جدى  بسيار  آسيب هاى  آن ها  روانى  تخريب هاى  كه 
 30 تاريخ  در  داده  رخ  زلزله  مورد  در  مثال  به عنوان  مى كند.  جامعه 
در   (10 (شكل   Ms=  6/9 بزرگاى  با  شمسى)   1377) مى 1998 
اعتقاد  برخى  افغانستان  كشور  در  گرينويچ  به وقت   6:22 ساعت 
رخداد  باعث  پاكستان  و  هند  در  هسته اى  آزمايش هاى  كه  داشتند 
چنين زلزله اى شده است. با بررسى هاى مختلف اوليه و تفضيلى اين 
وقوع  محل  و  هسته اى  آزمايش  رخداد  به فاصله  توجه  با  و  رخدادها 
آزمايش هايى  چنين  توسط  توليدشده  بزرگاى  همچنين  و  زمين لرزه 
كه  مى شود  باعث  زلزله  و  آزمايش ها  رخداد  عمق  طرفى  از  و 
ارتباطي  هيچ گونه  كه  شود  انجام  روانى  بحران  چنين  از  ابهام زدايى 
تكتونيكى  زمين لرزه  و  پاكستان  و  هند  هسته اى  آزمايش هاى  بين 
افغانستان وجود ندارد. هنگامى كه به طور كامًال تصادفى يك زلزله 
و انفجار در يك تاريخ باهم به وقوع مى پيوندند، بازار شايعه داغ تر 
كه  نيز  ايران  در  را  شايعات  اين  از  ديگرى  مثال  همچنين  است. 
 17)  88 مهرماه   25 تاريخ  در  مى كنيم.  مطرح  را  شد  ابهام  باعث 
جنوب  منطقه  در   4/0 گشتاورى  بزرگاى  با  زلزله اى   (2009 اكتبر 
مورد  منطقه  زلزله هاى  بًا  غال آنكه  دليل  به  كه  داد  رخ  تهران  شرقى 
نظر زير 4/0 هستند و همچنين به دليل موقعيت جغرافيائى محل 
نظامى  منطقه  يا  و  تهران  سيمان  كارخانه  به  بودن  نزديك  رخداد، 
بازار  كه  شديم  متوجه  زلزله زده  منطقه  از  بازديد  هنگام  در  پارچين 
داغ  نظر  مورد  منطقه  در  مذكور  محل  دو  از  يكى  در  انفجار  شايعه 
شده است. متأسفانه برخى از افراد نيز به پخش چنين اخبار بى پايه 
و اساس دامن زده و باعث گسترش سريع آن ها مى شوند. در بازديد 
كه  افرادى  براى  شد  تالش  زمين لرزه  شدت  برآورد  جهت  انجام شده 
ابهام زدايى  مى دادند  نسبت  منطقه  در  انفجار  انجام  اثر  در  را  زلزله 
قبيل  از  زلزله  اين  روى  بر  تخصصى  تحقيقات  سپس  دهيم.  انجام 
تعيين موقعيت، به دست آوردن سازوكار كانونى و پارامترهاى چشمه 
و  شد (واشقانى فراهانى  انجام  طيفى  مطالعات  و  زلزله  شدت  زلزله، 
زارع، 2011). انجام تحقيقات تخصصى و انعكاس دادن آن ها به زبان 

ساده مى تواند در مقابله با بحران نقش چشمگيرى داشته باشد. 

*Ms= 6/9 شكل 10. زلزله 30 مى 1998 افغانستان با بزرگاى

       *منبع:
http://eqinfo.ucsd.edu/special_events/nuclear_tests/images/

sequence2.jpg 
       به نقل از مركز جمع آورى داده اى لرزه اى باند پهن، 2010 ب.١

همچنين زلزله هايى نظير زمين لرزه هاى شنبه20 فروردين 1392، 
فروردين  هفتم  و  بيست  زمين لرزه  و  بوشهر)  (استان  خورموج 
1392، شمال باخترى سراوان هيچ گونه ارتباطى با انفجار نداشته و 
اين رخدادها كامًال طبيعى بوده و هيچ يك از ويژگى هايى كه انواع 
انفجارات هسته اى، شيميائى (در معادن، بخش هاى مختلف صنعت 
و يا برنامه هاى نظامى) و ... دارند، در آن ها مشاهده نشده است؛ اما 
يا  و  رويداد  آن  خاص  جغرافيائى  موقعيت  دليل  به  بعضًا  متأسفانه 
اخبارى  فروردين 1392  زلزله 20  مورد  در  به ويژه  ديگر  عواملى 
زمين لرزه ها  اين  وقوع  كه  كرد  پيدا  رواج  مردم  ميان  در  كذب 
به  آنكه  به ويژه  است  هسته اى  فعاليت هاى  از  ناشى  و  نبوده  طبيعى 
دليل وجود نيروگاه اتمى در شهر بوشهر و از همه مهم تر اينكه روز 
20 فروردين مصادف با روز ملى فناورى هسته اى نيز است بازار 
از  بسيارى  شد.  داغ تر  زلزله  رخداد  اوليه  ساعات  در  به ويژه  شايعه 
افراد بر اين باور بودند كه انفجار به دليل فعاليت هاى هسته اى در 
شيطنت هايى  و  شايعه ها  چنين  كه  چند  هر  است.  داده  رخ  بوشهر 
دوام ندارند اما متأسفانه باعث ايجاد بحران به ويژه در مناطق شهرى 
كافى  امورى  چنين  در  آن ها  آگاهى  ميزان  كه  جوامعى  باألخص  و 
1. Broadband Seismic Data Collection Center, 2010b
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نيست، مى شوند كه باعث صرف زمان در جهت هدفمند كردن امور 
به سمتى خواهد شد تا بتوان شرايط را در كمترين زمان ممكن به 
شرايط عادى و قبل از بحران سوق داد. زمانى كه چنين رخدادهايى 
انجام  با  انفجار  از  زلزله  تفكيك  متخصصان  مى پيوندند  وقوع  به 
تحقيقات تخصصى خود و تشريح كردن تفاوت هاى اين دو رخداد 
ساده  زبانى  به  خود  علمى  گزارش هاى  با  مى توانند  زلزله  و  انفجار 
جهت  در  مهمى  گام   ... و  روزنامه ها  در  گزارش ها  چاپ  قبيل  از 
ابهام زدايى برداشته و از تشويش و نگرانى مردم جلوگيرى نمايند. 
كمك  روانى  تخريب هاى  و  روحى  فشار  رفع  در  به موقع  مديريت 

شايانى را به سالمت جامعه خواهد كرد.

بحث و نتيجه گيرى
معموالً در جوامع براى برطرف كردن انواع بحران ها كه نظم و آرامش 
راهكارهاى  كاربرد  دارند.  وجود  راه حل هايى  مى زنند  هم  بر  را  مردم 
مفيد مى توانند امنيت و ثبات قبل از بحران را تا حدود زيادى برقرار 
به  مربوط  اخبار  انواع  جامعه  در  بحران  ايجاد  موارد  از  يكى  كنند. 
انفجارات معرفى شد كه برخى از آن ها در اثر بى دقتى و يا رعايت 
نكردن موارد ايمنى باعث بحران مى شوند؛ اما برخى ديگر به دليل 
رخداد بعضى زلزله ها به وجود مى آيند كه به لحاظ مكانى و يا زمانى 
در شرايطى به وقوع مى پيوندند كه توسط شايعه پراكنان رخداد زلزله، 
انفجار قلمداد مى شود و موجب ترس و وحشت در ميان عموم مردم 
خطر  به  آنان  جسمى  و  روانى  آرامش  و  امنيت  همچنين  و  شده 
مى افتد. يكى از راهكارهاى پيشنهادى در مطالعه حاضر كه در چنين 
مواقعى مى تواند در رفع بحران حاكم بر جامعه كمك شايانى نمايد، 
انفجار  نوع  اساس  بر  روش ها  سريع ترين  با  انفجار  و  زلزله  تفكيك 
عملياتى  قابل  انفجارات  زلزله شناسى  متخصصان  توسط  كه  است 
شدن است. اشاره شد كه عمده ترين روش ها كه در دهه هاى اخير براى 
طيفى  روش هاى  از:  عبارت اند  است  شده  استفاده  رخدادها  تفكيك 
چرخه  در  انفجار،  و  زلزله  جداسازى  روش  است.  مصنوعى  هوش  و 
مديريت بحران در جايگاه «مقابله» قرار داده شد، زيرا كه در جهت 
كاهش خسارت نقش مهمى را مى تواند ايفا كند. آنچه كه پيش از 
بروز چنين بحران هايى مى تواند درصد باورپذيرى چنين شايعاتى را 
به ويژه  مردم  به  آگاهى دادن  و  آموزش  سطح  بردن  باال  بياورد  پائين 

از طريق رسانه هاى جمعى است. پيشگيرى از بروز چنين اخبارى با 
تهيه برنامه هاى آموزشى علمى بسيار ساده و قابل درك و فهم براى 
با  مقابله  علم  ترويج  در  مى تواند  جامعه  در  سنى  مختلف  رده هاى 
نامعتبر  سايت هايى  يا  و  افراد  برخى  توسط  معرفى شده  بحران هاى 
بسيار راهگشا بوده و در هنگام بروز چنين مسائل و مشكالتى كمتر 
حين  در  مختلف  طرق  از  مردم  به  آگاهى دادن  با  باشند.  تأثيرگذار 
بحران هايى مقابله كرد و  چنين  بحران نيز به طورقطعى مى توان با 

مانع از بر هم زدن نظم و امنيت حاكم بر جامعه شد.
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چكيده
گذشته  روندهاى  تعميم  طريق  از  آينده  پيش بينى  انساني،  جوامع  گوناگون  روندهاي  در  قطعيت  عدم  و  پيچيدگى  افزايش  با  امروزه  هدف:  و  زمينه 
فرآيندى غير منطقى و تقريبًا غيرممكن به نظر مى رسد؛ ازاين رو آينده پژوهان به جاى شناخت يك حالت از آينده، به مطالعه آينده هاي بديل روي 
مي آورند. «تحليل چندسناريويي» و سناريوپردازى از جمله روش هايى است كه ضمن توجه به تدوين چند سناريوى بديل براى رويارويى با آينده، تالش 
مى كند تا انسان و اجتماعات انسانى را از تبديل شدن به موجودى منفعل و اسير در چنگال محيط بازدارد و حتى االمكان دستيابى به قدرت پيش بينى و 
كنترل آينده را امكان پذير سازد. هدف از اين مقاله معرفى انواع راهُبردهاى محتمل و قابل كاربرد در مديريت بحران و بررسى «رويكرد اجتماع محور 

مديريت بحران» به  منزله رويكردى منطبق با راهُبرد فوق فعال با بهره گيرى از روش تحقيق توصيفى است. 
روش: در اين مقاله، ضمن اقدام پژوهى تاريخى و تفسير ى راهبرد فوق فعال، به ابعاد گوناگون مديريت بحران با تاكيد بر اجتماع محورى پرداخته شده 
است؛ سپس با روش تحليل محتواى متنى و گردآورى اطالعات به شيوه   مستقيم كتابخانه اى و اسنادى، منابع بالقوه رويكرد اجتماع محورى به مديريت 

بحران بررسى و تالش شده است با پيشنهاد راهبرد فوق فعال، متناسب با ظرفيت هاى مذكور برنامه ريزى شود.
يافته ها: يافته هاى اين مقاله بر لزوم تدوين و اجراى سناريوهاى منطبق با شرايط، ويژگى ها و ظرفيت هاى خاص محله هاى شهرى با هدف آمادگى براى 

مواجهه با انواع بالياى طبيعى و كنترل پيامدهاى آن تاكيد دارد. 
نتيجه گيرى: انطباق زياد ميان رويكردهاى فوق فعال و اجتماع محور مديريت بحران زمينه مناسبى براى هم افزايى و اثربخشى اين دو رويكرد در تعامل 

با يكديگر فراهم خواهد آورد.
كليدواژه ها: راهُبرد فوق فعال، توانمندسازى، آسيب پذيرى، مديريت بحران اجتماع محور. 
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Future Researching Approach for Formulating Disaster Management Overactive 
Strategy with Emphasis on Community-Based Approach

Seyed Mosa Pourmosavi, PhD, Masoud Daraei, Armin Firozpour, & Aliasghar Sadabadi

ABSTRACT
Background and Objective: Today with the increased complexity and uncertainty in the various processes of human socie-
ties, it seems almost an illogical and impossible process to predict the future through the generalization of past trends; so 
futurists study alternative futures instead of a state of the future. Analysis of multi scenario and scenario processing are such 
techniques that In addition to considering the compilation of some alternative scenarios for facing with the future, attempts 
to prevent human and human communities of becoming a passive and trapped creature in hands of environment and achieve 
the power of future prediction and control as far as possible. The purpose of this study is to introduce types of possible and 
applicable strategies in disaster management and survey the approach of community-based disaster management as an ap-
proach coincident with overactive strategy with using descriptive research method.
Method: In this study, in addition to historical and interpretative action research of over-active strategy, different aspects of 
disaster management has been addressed with emphasis on community-based approach; then potential sources of commu-
nity-based approach of disaster management has been investigated through content analysis and gathering of information 
in documentation method and attempted to plan proportional with mentioned capacities by suggesting overactive strategy.
Findings: The findings emphasize on the necessity of compilation and implementation of scenarios coincident with conditions, 
features and specific capacities of urban neighborhoods with the purpose of readiness for dealing with different disasters and 
controlling its consequences.
Conclusion: High adaptation between the overactive and community-based approaches of disaster management will provide 
an appropriate field for synergistic and effectiveness of these two approaches interact with each other.
KEYWORDS: Overactive strategy, Empowerment, Vulnerability, Community-based Disaster management.

 Citation (APA 6th ed.): Pourmosavi, S. M., Darani, M., Firozpour, A., & Sadabadi, A. (2013, Spring). Future researching 
approach for formulating disaster management overactive strategy with emphasis on community-based approach. Disaster 
Prevention and Management Knowledge Quarterly (DPMK), 3(1), 31-39.
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مقدمه
قرار گرفتن ايران در بين 10 كشور حادثه خيز دنيا، وقوع 30 مورد 
اختصاص  به ويژه  و  آن  در  جهان  شدة  شناخته  طبيعى  حادثه  از 41 
بالياى  وقوع  از  ناشى  انسانى  تلفات  از  درصد  شش  حدود  داشتن 
طبيعى جهان به ايران در مقايسه با سهم يك درصدى آن از جمعيت 
كره زمين (گوها-ساپير، هارگيت و هويويس، 2004، ص 2)،١ لزوم 
در  كه  را  بحران  مديريت  منسجم  و  جامع  نظام  يك  از  بهره گيرى 
ناشى  آسيب هاى  كاهش  به منظور  الزم  اقدامات  و  پيش بينى ها  آن 
از وقوع بالياى طبيعى مورد توجه قرار گرفته است، بيشتر نمايان 
مى كند. نظامى كه ضمن درك اهميت كليه مراحل چرخه مديريت 
بحران، ميزان تمركز بر مراحل پيشگيرى و آمادگى را به منزله عامل 
تعيين كننده مختصات جامعه به لحاظ آشفتگى و سردرگرمى و يا 
كنترل پذيرى و بازگشت سريع به شرايط عادى پس از وقوع بحران 

در نظر گيرد.
اگر چه خط مشى، فراهم آوردن امكانات و منابع الزم، صورت بندى 
پيش بينى هاى  از  برخاسته  سناريوهاى  تهيه  مقتضى،  پيش بينى هاى 
مراحل  در  برنامه ريزى شده  اقدامات  عملياتى سازى  و  صورت گرفته 
پيش، حين و پس از وقوع بحران، در زمره وظايف اصلى دولت ها و 
حكومت هاست، اما نحوه انجام اين وظايف در كشورهاى گوناگون 

متفاوت است.
با چشم پوشى از انواع الگو ها و رويكردهاى متفاوت مديريت 
بحران در كشورهاى گوناگون، مى توان در يك تقسيم بندى كلى، 
دسته بندى  ذيل  به صورت  و  گروه  دو  قالب  در  را  رويكردها  اين 

كرد(كانى، 1998):٢
1. رويكرد لجستيكى يا سّنتى؛

2. رويكرد توسعه اى يا اجتماع محور (ص 10).
هيچ  دارد،  تأكيد  بازسازى  و  مقابله  بر  كه  اول  رويكرد  در 
مديريت  چرخة  در  موجود  گروه هاى  اثربخش ترين  براى  جايگاهى 
اين  در  است.  نشده  گرفته  نظر  در  محلى  اجتماعات  يعنى  بحران؛ 
و  كنترل  هماهنگى،  گذارى،  خط مشى  برنامه ريزى،  رويكرد 
سازمان هاى  توسط  بحران،  مديريت  مراحل  همة  در  سازمان دهى 
1. Guha-Sapir, Hargitt & Hoyois, 2004, p. 2
2. Cuny, 1998

محلى  اجتماعات  براى  نقشى  چنانچه  و  مى پذيرد  صورت  دولتى 
در نظر گرفته شود، نقشى انفعالى و حاشيه اى خواهد بود (مارش، 

اسِميل و باكل، 1999، ص 3).٣ 
خطرهاى  شناسايى  بر  عالوه  اجتماع محور،  رويكرد  در 
تهديدكننده توسط ساكنان اجتماعات محلى، تالش مى  شود تا افراد 
نقش در  تأثيرگذار جوامع به فعاليت و ايفاى  و گروه هاى فعال و 
شرايط  و  شوند  فراخوانده  بحران  مديريت  چرخة  مراحل  تمامى 
براى  محلى  گروه هاى  و  افراد  ظرفيت هاى  افزايش  منظور  به  الزم 
واقع  در   ۴.(21 ص   ،2003 (فالك،  آيد  فراهم  بحران  با  مواجهه 
محلى  و  بومى  نيروهاى  كردن  درگير  رويكرد،  اين  اصلى  هدف 
و  كنترل  هماهنگى،  سياست گذارى،  برنامه ريزى،  فرايندهاى  در 
در  موفقيت  است.  دولت  هدايت  با  بحران  مديريت  سازمان دهى 
ناشى  خسارات  و  پيامدها  كاهش  به  ذكرشده،  اهداف  به  دستيابى 
از وقوع بالياى طبيعى منجر خواهد شد (فيشر، 2001، ص 40).۵ 
بنابراين در نظر گرفتن نقش فعال براى مردم ، سازمان هاى محلى و 
گروه هاى مردم نهاد و همچنين تاكيد بر شناسايى مخاطرات محيطى 
توسط مردم محلى با هدف پيش بينى پيامدهاى احتمالى وقوع بحران 
و برنامه ريزى و اقدام به منظور پيشگيرى از حادث شدن اين پيامدها 
با بهره گيرى از ظرفيت هاى محلى و توانمند سازى اجتماعات محلى 
از جمله تالش هاى اين رويكرد به منظور تأثيرگذارى بر آينده جوامع 
پرداخته  بدان  مقاله  اين  در  كه  مى شود  محسوب  خطر  معرض  در 

خواهد شد
با  مقايسه  در  (باليا)  طبيعى  بحران هاى  ازآنجاكه  نظرى:  بحث 
بار  به  را  گسترده ترى  تلفات  و  خسارات  انسان ساخت،  بحران هاى 
اجتماعات  و  مردم  آمادگى  پيش بينى اند،  قابل  كمتر  و  مى آورند 
محلى به منظور مواجهه با چنين حوادثى، اهميت بيشترى مى يابد. 
در  فراوان  قطعيت  عدم  به  توجه  «با  كه  اصل  اين  گرفتن  نظر  در 
پيش بينى تأثيرات خاص محيطى، دستيابى به موفقيت در انطباق 
و سازگارى با محيط از طريق رويكردهاى توسعه اى و انعطاف پذير، 
بهره گيرى  سناريوپردازى،  86)؛۶  ص   ،2006 (آلن،  است»  ساده تر 
3. Marsh, Smale & Buckle, 1999, p. 3
4. Falk, 2003, p. 21
5. Fischer, 2001, p. 40
6. Allen, 2006, p. 86
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محلى  اجتماعات  سطح  در  موجود  توانمندى هاى  و  ظرفيت ها  از 
اين  ساكنان  آماده سازى  و  آموزش  به منظور  اقدام  و  برنامه ريزى  و 
كاهش  هدف  با  احتمالى،  با  رويدادهاى  مواجهه  براى  اجتماعات 
خسارات و تلفات ناشى از وقوع بالياى طبيعى را مشخص مى كند.

معرفى  و  مقاله  مؤلفه هاى  تعريف  از  پس  بخش  اين  در 
رويكرد  تبيين  به  بحران،  مديريت  در  محتمل  سناريوهاى  انواع 

اجتماع محور مديريت بحران پرداخته خواهد شد. 
را  بحران  پاسكال١  تصميم گيرى،  در  فوريت  بر  تأكيد  با  بحران: 
كه  غيرمنتظره  و  ناگهانى  «حادثه اى  مى نمايد:  معرفى  اين چنين 
و  سريع  تصميم گيرى  نيازمند  و  مى كند  مطرح  را  اساسى  تهديدى 

سطح باال است» (جيكز، 2009، ص 6).٢
تصميم  به منظور  اشاره شده،  بحران  تعريف  در  كه  طور  همان 
سريع براى حادثه اى ناگهانى كه به يكباره تمام شهر را تحت تأثير 
زمان  در  كه  مى شود  احساس  برنامه اى  به  نياز  مى دهد،  قرار  خود 
بحران تمام جوانب آن را كه از قبل پيش بينى كرده در نظر گرفته 
و با ايجاد جايگزين هاى ممكن، تصميم گيران را براى كنترل و مهار 

آن يارى رساند. 
مديريت بحران: طبق تعريف كومبز، مديريت بحران مجموعه اى از 
عوامل طراحى شده براى مبارزه با بحران و كاهش صدمات تحميل شده 
به وسيله بحران است. عبارت «مجموعه اى از عوامل طراحى شده» در 
اين تعريف نيز بيانگر اهميت توجه به سناريوپردازى به منظور كاهش 

خسارات و تلفات ناشى از وقوع بحران است (كومبز، 2007).٣
آسيب پذيرى: استعداد پذيرش آسيب، به صورت فيزيكى يا روانى 
مى گويند  آسيب پذيرى  را  جامعه  افراد  يا  فرد  سامانه،  يك  براى 
(تسنيمى، 1390، ص 30). اين شرايط مى تواند فيزيكى، اجتماعى، 
و  باشد (اردالن  مديريتى  فرايندهاى  به  مربوط  يا  محيطى  اقتصادى، 

تيمن، 1386، ص 7).
است  عبارت  و  بوده  آسيب پذيرى  مقابل  اصطالح  اين  ظرفيت: 
مخاطرات  با  سازگارى  براى  را  مردم  توانايى  كه  مثبتى  عوامل  از 
فيزيكى،  امكانات  و  روش ها  مى تواند  ظرفيت  مى دهد.  افزايش 
شخصى  خصوصيات  همچنين  و  اقتصادى  يا  اجتماعى  سازمانى، 
1. Paschall
2. Jaques
3. Coombs, 2007

كند.  تداعى  را  مديريت  رهبرى  و  قبيل  از  مهارت يافته،  گروهى  يا 
ظرفيت مى تواند به عنوان قابليت نيز توصيف شود (اردالن و تيمن، 
بر  بحران  مديريت  اجتماع محور  الگوهاى  تاكيد   .(7 ص   ،1386
از  ناشى  پيامدهاى  پيش بينى  و  جوامع  آسيب پذيرى هاى  شناسايى 
براى  تالش  همچنين  و  بحران  وقوع  زمان  در  آسيب پذيرى ها  اين 
اجتماعات  در  موجود  ظرفيت هاى  طريق  از  آسيب پذيرى ها  كاهش 
محلى يكى از نشانه هاى وجود انطباق ميان سناريوپردازى و رويكرد 

اجتماع محور است كه در ادامه به آن ها پرداخته خواهد شد.

روش 
اين مقاله از حيث منطق، استقرايى بوده و از حيث هدف، توسعه اى 
و كاربردى است و هدف آن توسعه دانش كاربردى در زمينه تدوين 
استراتژى فوق فعال مديريت بحران با رويكرد اجتماع محورى است. 
اين پژوهش بر اساس چگونگي به دست آوردن داده هاى مورد نياز و 
از حيث روش انجام آن در زمره تحقيقات توصيفى قرار مى گيرد زيرا 
فوق فعال  رويكرد  بر سناريوپردازى  حاكم  توصيف شرايط  هدف آن 
مديريت بحران و ارائه الزامات و راهكارهاى توسعه آن است. روش 
پژوهش حاضر، توصيفى- تحليلى از نوع تحليل محتواست. تحليل 
محتوا در پى برجسته سازى محور هاى يك موضوع و متن با هدف 
و  الوانى  مى باشد (دانايى فرد،  واقعيت ها  ارايه  و  توصيف  و  تحليل 

آذر، 1383، ص 213). 
شيوه تحليل اطالعات، توصيفى و تاريخى است. روش گردآورى 
از  پژوهش  اين  مى باشد.  اسنادى  و  كتابخانه اى  مستقيم  اطالعات 
تحقيقات  نوع  اين  اساسى  هدف  است.  بنيادي  جهت گيري،  حيث 
آزمون نظريه ها، تبيين روابط بين پديده ها و افزودن مجموعه دانش 
موجود در يك زمينه خاص است (دانايى فرد و همكاران، 1383، 

ص 187). 
افزايش دانش در مديريت بحران به وسيله رويكرد فوق فعال و 
بسط اجتماع محورى در مديريت بحران، هدف بنيادى اين پژوهش 
است. ماهيت تحقيق نيز كيفي است. براى دستيابى به اطالعات در 
كتابخانه اى،  منابع  از  به دست آمده  تجربيات  و  نظرى  مبانى  زمينه 
مقاالت و كتب قيد شده در فهرست منابع و ماخذ استفاده شده است. 
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يافته ها
ابزارهاى  از  سناريوپردازى  سناريوپردازى:  پيرامون  مطالعات 
عدم  بررسى  براى  مؤثر  روشى  و  اخير  سال   20 در  به دست آمده 
اطمينان هاى آينده است (چرماك، 2005)؛١ كه هيچ تجربه يكسان و 
رويكرد استانداردى براى نهادينه كردن آن در دست نيست. على رغم 
برخوردارى  عدم  عمل،  و  نظريه  در  سناريوپردازى  اخير  ساليان  رواج 
است  باقى  خود  قوت  به  همچنان  استانداردى  رويكرد  از  روش  اين 

(وولكرى و ريبيرو، 2009، ص 1205).٢
همچنين ادبيات سناريوپردازى، فاقد روش هاى كافى به منظور 
از  امر  اين  و  است؛  شده  تعريف  پيش  از  مدل هاى  از  استفاده 
موجود  شواهد  مى پذيرد.  تأثير  اشخاص  منحصربه فرد  توانايى هاى 
زمينه  اين  در  انگشت شمارى  موردى  مطالعات  كه  مى دهند  نشان 

وجود دارد (زگراس و ريل، 2012، ص 306).٣
مورد  رخدادهاى  از  داستان هايى  سناريوها  سناريو پردازى:  و  سناريو 
اقداماتى  ارزيابى  براى  آن ها  از  تصميم گيران  كه  هستند  ما  انتظار 
مى كنند.  استفاده  دهند،  انجام  آينده  براى  اكنون  هم  مى بايست   كه 
هم چنين سناريو با به كارگيرى رويكردهاى مشخص براى دسترسى 
باك،  و  ادموند  است (وولنبرگ،  ارتباط  در  آينده  درباره  به اطالعات 

2000، ص 66).۴
سناريو پردازى، رويكردى به راهُبرد با تمركز بر فراگرد است 
اين  مى كند.  متمايز  سنتى  رويكردهاى  از  را  آن  ويژگى،  اين  كه 
رويكرد در جستجوى راهُبرد بهينه و تكامل يافته است و به عنوان 
ابزارى براى بهبود تصميم گيرى به خصوص در شرايط عدم اطمينان 

توصيه مى شود. 
آينده  از  دقيقى  كامًال  توصيف  نمى تواند  سناريويى  هيچ  البته 
ارائه دهد. نقش سناريوها كمك به مديران براى شناسايى، تشخيص 
با آن روبرو خواهند  و توجه به عدم اطمينان هايى است كه احتماالً 

شد (واروم و ملو، 2010، ص 356).۵
سناريوپردازى: شامل 4 مرحله اصلى است:

 تعريف اهداف سناريوها؛
1. Chermack, 2005
2. Volkery & Ribeiro, 2009, p. 1205
3. Zegras & Rayle, 2012
4. Wollenberg, Edmunds, & Buck, 2000, p. 66
5. Varum & Melo, 2010, p. 356

 كسب اطالعات در مورد ساخت سيستم و محرك هاى اصلى تغيير؛
 ايجاد سناريوها؛

تصميم گيران  توسط  آن ها  از  استفاده  و  سناريوها  برداشت   
(وولنبرگ و همكاران، ص 66).

روش هاى  به  مربوط  نگرانى ها  پاسخگوى  سناريو  پردازى، 
برنامه ريزى رسمى است، زيرا رويكردى انعطاف پذير به برنامه ريزى 
دارد و جايگزين هاى ممكن زيادى را براى آينده در نظر مى گيرد 

(فلپس، چان و كاپساليس، 2001، ص 223).۶ 
جامعه  بين  در  سناريوپردازى  كه  است  دهه اى  چند  از  بيش 
علمى و اجرايى مقبوليت زيادى پيدا كرده است و به عنوان ابزارى 
براى پشتيبانى از راهُبرد در سازمان ها مورد استفاده قرار مى گيرد. 
مجموعه  به  شكل دهى  در  راهُبرد  فرآيند  از  برخاسته  سناريوى 
و  مدوز  (فرانكو،  مى كند  مشاركت  چالش  پر  اما  محتمل،  آينده 

آرمسترانگ، 2013، ص 1).٧ 
مديريت  در  سناريوپردازى  به  توجه  از  ناشى  سودمندى هاى 
بحران و نقش آن در كاهش عدم اطمينان هاى پيش روى و افزايش 
شهرى،  مديران  و  سياست گذاران  كنترل  و  پيش بينى  قدرت 
ضرورت استفاده از مدلى جامع كه در برگيرنده سناريوهاى از پيش 
تعريف شده براى هركدام از مراحل بحران باشد، را تقويت مى كند. 
پژوهش  از  استفاده  با  تا  است  درصدد  حاضر  مقاله  اساس،  اين  بر 
امكان  بحران،  مديريت  اجتماع محور  رويكرد  معرفى  ضمن  كيفى، 
راهبرد  آينده پژوهانه  سناريوپردازى  در  رويكرد  اين  از  بهره گيرى 

فوق فعال مديريت بحران را مورد توجه قرار دهد.
رويكرد فوق فعال در مديريت بحران: برنامه ها و اقدامات نظام هاى 
مديريت بحران متأثر از نوع نگرش به بحران و راهُبردهاى منتخب 
براى مواجهه با آن است. همان طور كه در جدول 1 مشاهده مى شود 
در اين راهُبردها كه از منفعل تا فوق فعال متغير هستند، نگرش هاى 
متفاوتى به بحران و نحوه مقابله با آن وجود دارد. به عنوان مثال در 
راهُبرد منفعل تاكيد بر مرحله پس از وقوع بحران است و هيچ گونه 
در  آمادگى  و  پيشگيرى  پيش بينى،  توان  تقويت  به منظور  تالشى 
فوق فعال،  راهُبرد  در  كه  حالى  در  نمى پذيرد  صورت  بحران  برابر 

6. Phelps, Chan & Kapsalis, 2001, p. 223
7. Franco, Meadows & Armstrong, 2013, p. 1
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برنامه هاى  تدوين  همچنين  و  آن  پيامدهاى  و  بحران  پيش بينى 
رويداد  هرگونه  با  مقابله  و  كنترل  پيشگيرى،  به منظور  جامع 
نوعى  به  دستيابى  و  آتى  اقدامات  تمامى  براى  مبنايى  احتمالى 
در  واقع  در  مى آورد.  فراهم  احتمالى  بحران هاى  برابر  در  هوشمندى 
رويكرد فوق فعال نظام مديريت بحران تالش مى كند تا با مداقه بر 
جوانب امر، ضمن شناسايى مؤلفه هاى تأثيرگذار، آن ها را بازپردازى 
بنابراين  گيرد.  اختيار  در  را  اوضاع  كنترل  ترتيب  بدين  و  نمايد 
فوق فعال،  راهبرد  اتخاذ  قابليت  به  نيل  و  انفعال  از  گذار  براى 
خود،  توانمندى هاى  و  قابليت  ها  سطح  صحيح  ارزيابى  و  شناسايى 
در  است.  ضرورى  محيط  در  فعال  موجوديت هاى  ساير  و  ذى نفعان 
واقع رويكرد فوق فعال، راهبردى دانش مبنا است و برحسب مديريت 

جريان هاى اطالعات و دانش، تنظيم مى شود  (پورعزت، 1382)

جدول 1. تنوع راهُبردهاى محتمل مديريت بحران*

مفهوم نوع راهبُرد

انتظار كشيدن براى بروز حادثه و تصميم گيرى براى مواجهه با منفعل
هر حادثه پس از بروز آن؛

همنوايى با گروه هاى تأثيرگذار براى اجتناب از بروز حوادث؛همنوا

تمهيد شرايط مناسب براى مواجهه با حوادث احتمالى، و در نظر فعال
گرفتن سناريوهاى مناسب براى زمان حال؛

فقدان برنامه و ترديد در نوع اقدام (دفاعى، تهاجمى و بى تفاوتى)؛آشفته حال

فوق فعال
در نظر گرفتن يك برنامه مفصل مشتمل بر سناريوهاى متعدد 
و متنوع، براى مواجهه با هر نوع وضعيت احتمالى در مقاطع 

زمانه اى گوناگون؛
 *منبع: پورعزت، ماليي و فيروزآبادي، 2008، ص 891..١

اهميت سناريوپردازى براى مديريت بحران: سناريوپردازى به 
از  بهترى  درك  به  دستيابى  ضمن  تا  مى كند  كمك  سياست گذاران 
محيط خارجى، به سرعت هشدارهاى دريافتى از محيط را شناخته و 
مشكالت موجود يا در حال ايجاد را پااليش كرده و براى حل آن ها، 
راهُبردهايى را اتخاذ كنند. همچنين سياست گذاران با بهره گيرى از 
اين   رويكرد مى توانند تعارض هاى موجود ميان منافع و ارزش هاى 
فعاليت هاى  آينده  براى  مناسبى  بستر  و  كرده  مديريت  را  جوامع 
ايجاد نمايند؛ اين امر، ماهيت كليدى سياست گذارى  است (وولكرى 

و ريبيرو، 2009، ص 1199).
1. Pourezzat, Mollaee, & Firouzabadi, 2008, p. 891

را  آينده  تا  مى كند  كمك  جوامع  به  سناريوپردازى  همچنين 
دريابند  را  ريسك  كنند،  پيش بينى  را  روندها  و  رخدادها  و  رصد 
آينده  براى  را  ايده هايى  جديد،  راهُبردى  گزينه هاى  شناسايى  با  و 
مطلوب فراهم كنند. اين رويكرد به سياست گذاران كمك مى كند تا 
از مدل هاى ذهنى ثابت خود خارج شده و نسبت به امكانات آيندة 

جايگزين آگاه باشند (پورعزت و همكاران، 2008، ص 887).
و  مناسب  سناريو پردازى  شد،  گفته  پيش تر  كه  همان طور 
افزايش  و  اطمينان  عدم  كاهش  به  منجر  واقعيت  از  برخواسته 
توان پيش بينى و كنترل رخدادها و رويدادهاى گوناگون مى شود. 
بديهى است كه عدم اطمينان موجود در جوامع بشرى هنگام وقوع 
بحران هاى طبيعى و انسان ساخت بيش ازپيش نمود خواهد يافت. در 
اين شرايط عدم برنامه ريزى مناسب و از پيش تعيين شده به منظور 
مواجهه با بحران ها و عدم اطمينان هاى حاصل از اين، پيامدهايى را 
به همراه خواهد داشت كه جبران آن بسيار مشكل و در بعضى موارد 
غيرممكن خواهد بود. شايد بتوان با انديشيدن به مفهوم «هم افزايى 
نوع  هر  با  مقابله  براى  آمادگى  و  سناريوپردازى  اهميت  منفى» 

رويداد احتمالى را درك كرد. 
و  مديريت  حوزه  در  متداول  واژه اى  (سينرژى)  هم افزايى 
نشان دهنده اين است كه كل، بيش از مجموعه اجزاى خود مى باشد. 
ريسك  با  و  پيچيده  منسجم،  صنعتى  و  نظامى  سيستم هاى  در  اما 
مى تواند  دو  منفى  به عالوه  دو  منفى  اتمى)،  نيروگاه هاى  (مانند  باال 
كند  تهديد  نابودى  به  را  سيستم  و  شود،  هزار  پنج  منفى  مساوى 
(اسكات، 1387، ص 149). اگر دور انديشى و آينده نگرى به منظور 
كار  دستور  در  احتمالى  رويداد  هرگونه  با  مقابله  براى  آمادگى 
شرايطى  تصور  نگيرد،  قرار  مسئول  سازمان هاى  و  سياست گذاران 
مشابه با موارد ذكرشده در صورت وقوع بحران هايى مانند زمين لرزه 

در كالن شهرهايى مانند تهران چندان دور از ذهن نخواهد بود. 
بايد توجه داشت كه در سناريو پردازى نيز مانند ساير رويكردها 
و فراگردهاى مرتبط با برنامه ريزى راهُبردى، ناديده گرفتن نقش، 
از  برخوردارى  عدم  به طوركلى  و  ذى نفعان  توانمندى هاى  و  نيازها 
اجراى  و  تدوين  در  شكست  و  ناكارآمدى  به  منجر  آن ها،  حمايت 
ابتدايى  مرحله   2 در  به خصوص  مهم  اين  شد.  خواهد  برنامه ها 
سناريو پردازى يعنى هدف گذارى و كسب اطالعات در مورد ساخت 
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بنابراين  مى رسد.  نظر  به  بيشتر  تغيير  اصلى  محرك هاى  و  سيستم 
تلفيق سناريو پردازى با رويكردهايى از مديريت بحران كه بهره گيرى 
از مشاركت و توانمندى هاى ذى نفعان را مورد تاكيد قرار مى دهد 
ساليان  در  كه  رويكردهايى  جمله  از  بود.  خواهد  اثربخش  بسيار 
بحران  مديريت  برنامه هاى  در  را  چشمگيرى  دستاوردهاى  اخير 
نيازهاى  پاسخگوى  مى رسد  نظر  به  و  است  داده  اختصاص  خود  به 
سناريوپردازى در مديريت بحران باشد رويكرد اجتماع محور است 

كه در ادامه به آن پرداخته خواهد شد. 
رويكرد اجتماع محور در مديريت باليا:١ مديريت اجتماع محور باليا 
از جمله رويكردهايى است از اهميت فزاينده اى در فراگرد مديريت 
بحران برخوردار است. به لحاظ تاريخى، تعامالت از باال به پايين٢ و 
بهره گيرى از رويكردهاى فّناورانه با تكيه بر كارشناسان خارج از محل 
برخوردار  گسترده اى  كاربرد  از  طبيعى  بالياى  و  بحران  مديريت  در 
و  اجتماع محور  رويكردهاى  از  بهره گيرى  اخير،  ده  دو  طى  اما  بوده؛ 
گسترش  باليا  وقوع  به  صرف  توجه  با  مقايسه  در  ريشه،  بر  تمركز 
يافته است (آلن، 2006، ص 63). در اين رويكرد كه با هدف كاهش 
آسيب پذيرى و افزايش توانمندى جوامع در معرض خطر به كارگرفته 
تجزيه وتحليل  و  شناسايى  مراحِل  تمامى  در  محلى  مردم  مى شود، 
مخاطرات، برنامه ريزى كاهش مخاطرات و اجراى برنامه هاى مديريت 
بحران، فعاالنه مشاركت مى كنند و در مركز تصميم گيرى ها قرار دارند.

توانمندسازى  بر  بالقّوه  به صورت  اجتماع محور  رويكردهاى 
مشاركتى و ايجاد ساختارهايى با قابليت انتقال تفكرات و مطالبات 
پرداخت  اولويت  و  اخالق  حاكميت  مى شوند؛  بنا  باال٣  به  پايين  از 
از  اجتماع محور،  سازمان هاى  به  بالعوض  كمك هاى  از  بسيارى 
 .(83 ص   ،2006 (آلن،  رويكردهاست  اين  موفقيت  اصلى  علل 
تهديدكننده  خطرهاى  شناسايى  بر  عالوه  اجتماع محور،  رويكرد  در 
توسط ساكنان اجتماعات محلى، تالش مى  شود تا افراد و گروه هاى 
فعال و تأثيرگذار جوامع به فعاليت و ايفاى نقش در تمامى مراحل 
منظور  به  الزم  شرايط  و  شوند  فراخوانده  بحران  مديريت  چرخة 
افزايش ظرفيت هاى افراد و گروه هاى محلى براى مواجهه با بحران 

1. Community Based Disaster Management (CBDM)
2. top-down
3. bottom-up

فراهم آيد ( فالك، 2003، ص 21).۴
بايد توجه داشت كه مردم محلى، تنها گروه درگير در مداخالت 
از  حاصل  خروجى هاى  و  نيستند  باليا  مديريت  اجتماع محور 
برنامه هاى اين رويكرد، تحت تأثير تعامالت موجود ميان مجموعه اى 

از مؤلفه ها و عوامل پيچيده به شرح ذيل قرار دارد:
الف) روّيه ها و ترتيبات تأمين اعتبار؛

ب) سازمان هاى پشتيبان؛
و  نسبى  چانه زنى  قدرت  و  ذى نفعان  متفاوت  ديدگاه هاى  ج) 

مذاكرة آنان؛
آن  در  اقدامات  كه  سياسى  و  اجتماعى  اقتصادى،  بافت  د) 

صورت مى پذيرد.
مى تواند  باليا،  اجتماع محور  مديريت  مشابه  اقدامات  بنابر اين، 
و  (بانكوف  باشد  داشته  نامشابه  پيامدهاى  متفاوت،  جوامع  در 
هيل هورست، 2004؛۵ آلن، 2006، ص 82). بررسى هاى انجام شده 
نشان مى دهد كه در ميان عوامل و مؤلفه هاى ذكرشده، تنظيم روابط 
و افزايش مشاركت ميان دولت و جامعة مدنى، نقش بسيار مهمى 
ناَيموگاسيرا،  و  دارد (ليستر  اجتماع محور  رويكردهاى  موفقيت  در 

۶.(2003
در ميان اهدافى كه براى اين رويكرد در نظر گرفته شده، كاهش 
با  سازگارى  براى  محلى  مردم  ظرفيت  ارتقاى  و  آسيب پذيرى ها 
مديريت  دارند.  بيشترى  اهميت  طبيعى،  بالياى  از  ناشى  خطرهاى 
آن  هدف  كه  است  توسعه  بر  مبتنى  رويكردى  باليا،  اجتماع محور 
صاحب نظران  ازاين رو،  است.  پايدار  توسعة  ارتقاى  بلندمدت،  در 
منزلة  به  باليا  اجتماع محور  مديريت  ابتكارات  چنانچه  معتقدند 
بحران ها،  از  پيشگيرى  گسترده تر  فراگردهاى  در  كليدى  عنصرى 
برنامه ريزى توسعة پايدار و نهادسازى مورد توجه قرار گيرد، نسبت 
كوتاه مدت  اهداف  با  محلى  پروژة  يك  به عنوان  تنها  كه  زمانى  به 
بسيار  اثربخشى  شود،  گرفته  نظر  در  باليا  وقوع  برابر  در  آمادگى 

بيشترى خواهد داشت (آلن، 2006، ص 82).
مديريت اجتماع محور باليا اغلب به منزلة توانمندترين رويكرد 
با قابليت انطباق باال، در سطوح محلى كه نخستين تأثيرات وقوع 
4. Falk, 2003, p. 21
5. Bankoff & Hilhorst
6. Lister & Nymugasira, 2003
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شده  شناخته  مى دهد،  رخ  آنجا  در  محيطى  سختى هاى  و  مخاطرات 
است. گرچه شيوه هاى پياده سازى و اجراى اين رويكرد در جوامع 
گوناگون متفاوت است، اما بررسى هاى صورت گرفته وجود نقاط 
ضعف و قّوت به نسبت مشتركى را در ميان شيوه هاى اجراى اين 
مشترك  قّوت  و  ضعف  نقاط  شناسايى  مى دهد؛  نشان  رويكرد 
مى تواند نقش موثّرى در اجراى موفقيت آميز اين رويكرد در جوامع 

مورد نظر ايفا كند.
از جمله مهم ترين نقاط قّوت اين رويكرد، مى توان به موارد ذيل 

اشاره كرد:
1. تأكيد بر بهره گيرى از دانش و تجربة موجود در سطح محلى؛

2. استفادة مؤثر از منابع، توانايى ها و راهبردهاى منطبق با ويژگى ها 
و خصوصيات مردم محلى؛

3. حاكميت اخالق و فرهنگ كار تيمى در ميان اعضا؛
4. توانايى باال در سنجش مؤثر نيازها؛

5. توزيع مؤثر و عادالنة كاال و خدمات در زمان وقوع بحران؛
اجتماعات  باالى  ظرفيت  و  انسجام  همبستگى،  از  بهره گيرى   .6

محلى؛
توانمندى  افزايش  به منظور  محلى  مردم  از  پشتيبانى  و  حمايت   .7
آلن،  پاتل، 2010؛١  و  ويل  آسيب پذيرى (پترسون،  كاهش  و 

.(2006
تأكيد بر كارآمدى رويكردهاى اجتماع محور را نبايد به معناى 
ساير  همانند  نيز  رويكرد  اين  گرفت.  نظر  در  آن  بودن  بى نقص 
ناديده  كه  دارد  نقايصى  و  ضعف  نقاط  بشرى  دانش  دستاوردهاى 
انگاشتن آن ها منجر به عدم توفيق در دستيابى به اهداف مورد نظر 

خواهد شد. 
باليا  مديريت  در  اجتماع محور  رويكرد  ضعف  نقاط  مهم ترين 

عبارت اند از:
قدرت  به  دسترسى  عدم  و  تصميم گيرى  قدرت  منابع،  نبود   .1
قانونى براى ذى نفعان و نهادهايى كه در مركز ابتكارات محلى 
اصل  اين  به  توجه  ص 22-25).٢  قرارگرفته اند (اِيد، 1997، 
ويژگى  مهم ترين  طبيعى،  بالياى  با  سازگارى  زمينة  «در  كه 

1. Patterson, Weil & Patel., 2010
2. Eade, 1997, pp.22-25

جامعه، ظرفيت كاركردى آن در شناسايى مشكالت به صورت 
جمعى و سپس تصميم گيرى، اقدام و تخصيص منابع بر اساس 
كه  مى كند  مشخص  113)؛٣  ص   ،1998 (داينز،  است»  آن 
اقدامات  زمينة  در  محلى  اجتماعات  تصميم گيرى  قدرت  نبود 
نياز  مورد  منابع  به  دسترسى  عدم  و  بحران  مديريت  به  مربوط 
براى كاهش آسيب پذيرى ها و غلبه بر مشكالِت شناسايى شده، 
اجراى موفقيت آميز اين رويكرد را با مشكل مواجه مى كند. اين 
امر مى تواند به نااميدى مردم محلى و شكل گيرى ذهنيت منفى 
نسبت به مشاركت در فرايندهاى اجتماعى (از جمله مديريت 

بحران) منجر شود.
افراد  وجود  محلى:  اجتماعات  بودن  ناهمگن  و  بودن  نامتجانس   .2
اجتماعات  در  متفاوت  اعتقادات  و  فرهنگ ها  قوميت ها،  با 
محلى، از مواردى است كه عدم توجه به آن منجر به ناكارآمدى 

رويكردهاى اجتماع محور خواهد شد.
3. تمايل اجتماعات محلى به حمايت از ذى نفعان بانفوذ و در نتيجه، 
جمله  از  نيز  آسيب پذير  گروه هاى  نيازهاى  به  توجه  كاهش 
نقطه ضعف هاى اصلى اين رويكرد محسوب مى شود كه احتمال 
مصادره شدن آن توسط افراد و گروه هاى بانفوذ و قدرتمند را 

افزايش مى دهد (آلن، 2006، ص 84).

بحث و نتيجه گيرى
بهره گيرى  مستلزم  بحران  مديريت  در  فوق فعال  راهُبرد  به كارگيرى 
رويدادهاى  شناسايى  ضمن  بتوانند  كه  است  روش هايى  و  ابزارها  از 
احتمالى، براى هر يك از آن ها راه حل هاى بديل و از پيش تعيين شده 
و  سناريوپردازى  طريق  از  مهم  اين  به  دستيابى  امروزه  نمايند.  ارائه 
صورت  شده  اولويت بندى  سناريو هاى  اساس  بر  اقدام  و  برنامه ريزى 
كامًال  و  استاندارد  رويكرد  سناريو  تدوين  براى  آنجاكه  از  مى پذيرد. 
نظر  مورد  نتايج  به  آن  مبناى  بر  بتوان  تا  ندارد  وجود  مشخصى 
دست يافت، اين امر بيشتر به قدرت ابتكار و توانايى راهُبردشناسان 
فراوانى  اهميت  از  سناريو  اجراى  و  تدوين  در  آنچه   دارد.  بستگى 
برخوردار است، لزوم تدوين سناريو بر مبناى واقعيت ( و نه ذهنيت 
سياست گذاران) و همچنين جلب مشاركت ذى نفعان در مراحل متفاوت 
3. Dynes, 1998, p. 113
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شد  گفته  كه  همان طور  است.  شده  تدوين  سناريوهاى  پياده سازى 
نوينى  رويكردهاى  جمله  از  بحران  مديريت  اجتماع محور  رويكرد 
است كه تالش مى كند ضمن افزايش ظرفيت و توانمندسازى مردم 
ناشى  آسيب هاى  بيشترين  معرض  در  كه  كسانى  به عنوان  محلى 
در  را  آنان  هميارى  و  مشاركت  دارند،  قرار  طبيعى  بالياى  وقوع  از 
بازسازى)  تا  پيشگيرى  (از  بحران  مديريت  چرخه  مراحل  تمامى 
بررسى  نمايد.  جلب  تدوين شده  راهُبردهاى  اجراى  و  سياست گذارى 
آن  از  حاكى  بحران  مديريت  اجتماع محور  رويكرد  اصول  و  مبانى 
است كه اين رويكرد از ويژگى هايى برخوردار است كه بهره گيرى از 
بود.  خواهد  اثربخش  بسيار  بحران  مديريت  سناريوپردازى  در  آن ها 

برخى از اين ويژگى ها عبارت اند از:
1. رويكرد اجتماع محور بر شناسايى ظرفيت ها و آسيب پذيرى  هاى 
موجود در اجتماعات محلى با مشاركت مردم تاكيد دارد، اين 
امر مى تواند به تسهيل گردآورى اطالعات واقعى براى تدوين 
برنامه ريزى  و  توانمندى ها  از  بهره گيرى  همچنين  و  سناريوها 
سناريوهاى  غالب  در  آسيب پذيرى ها  نمودن  برطرف  براى 

پيشنهادى منجر شود.
مراحل  در  محلى  مردم  حضور  بر  اجتماع محور  رويكرد  تاكيد   .2
ايجاد  سبب  بحران  مديريت  برنامه ريزى  و  سياست گذارى 
در  آن ها  مشاركت  تسهيل  همچنين  و  آن ها  در  تعهد  احساس 

اجراى سناريو ها در مواقع وقوع بحران مى شود.
3. شناسايى مخاطرات محيطى توسط مردم محلى و ارائه راه حل هايى 
زمان  در  مخاطرات  اين  از  ناشى  آسيب هاى  كاهش  به منظور 
سناريوهاى  تدوين  به  منجر  محلى،  مردم  توسط  بحران  وقوع 

بومى و مختص محيط محلى خواهد شد.
و  باال  به  پائين  از  برنامه ريزى  بر  اجتماع محور  رويكرد  تاكيد   .4
برنامه ها،  تدوين  در  محلى  مردم  اولويت هاى  و  نيازها  بازتاب 
منجر به توجه به جزئيات در سناريوها و پرهيز از كلى نگرى و 
عدم توجه به بافت اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى جامعه هدف 

خواهد شد.
تدوين  به  پايدار،  توسعه  بر  تاكيد  با  اجتماع محور  رويكرد   .5

سناريوهايى جامع نگر با افق بلند مدت منجر خواهد شد.
6. بهره گيرى از همبستگى، انسجام و ظرفيت باالى اجتماعات محلى 

موجب ايجاد توازن ميان منافع و ارزش هاى جامعه محلى مى شود.
7. تاكيد رويكرد اجتماع محور بر لزوم توجه به گروه هاى آسيب پذير 
در  آنان  نيازهاى  و  انتظارات  بازتاب  و  جامعه  كم توان  و 
معرض  در  كه  گروه هايى  به عنوان  بحران  مديريت  برنامه هاى 
بيشترين خطرهاى ناشى از وقوع بحران هاى طبيعى قرار دارند 

به تدوين سناريوهاى جامع نگر مى انجامد.
در  پيشرو  كشورهاى  در  گرفته  صورت  تجربيات  بررسى 
آن  از  حاكى  ژاپن  مانند  اجتماع محور  رويكردهاى  به كارگيرى 
است كه تدوين سناريوهاى چندگانه و متناسب با مختصات جامعه 
دولتى،  سازمان هاى  محلى،  مردم  مشاركت  و  همكارى  با  محلى، 
و  خصوصى  بخش  و  غير انتفاعى  سازمان هاى  مردم نهاد،  گروه هاى 
سپس اجرا و پياده سازى اين سناريو ها در غالب مانورهاى آمادگى 
در برابر وقوع بالياى طبيعى، به افزايش توان پيشگيرى و آمادگى، 
كاهش چشمگير خسارات و تلفات ناشى از وقوع بالياى طبيعى و 
بازگشت سريع جامعه به شرايط عادى منجر خواهد شد. بهره گيرى 
از  برگرفته  طرح هاى  اثربخشى  افزايش  به منظور  تجربيات  اين  از 
رويكرد اجتماع محور در ايران (مانند طرح دوام) و تدوين و اجراى 
در  به خصوص  شهرى  محله هاى  در  شده  بومى سازى  سناريوهاى 

كالن شهرهايى مانند تهران بسيار مؤثر و ضرورى به نظر مى رسد.
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مديريت تداوم كسب وكار
سيستم مديريت تداوم كسب وكار: يك رويكرد جامع براى مواجهه با بحران در سازمان ها
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چكيده
زمينه و هدف: امروزه پيچيدگى سازمان ها با افزايش وسعت زنجيره هاى تأمين، ميزان برون سپارى فعاليت ها و وابستگى به سيستم هاى اطالعاتى، به طور 
قابل مالحظه اى افزايش يافته است. در نتيجه  اين تغييرات، نه تنها درست نمايى وقوع ريسك هاى مختل كننده عمليات افزايش يافته، بلكه شدت آن ها نيز 
مخرب تر گشته است. از سوى ديگر، تنگ تر شدن عرصه رقابت در فضاى كسب وكار، سازمان ها را به سوى استقرار و به كارگيرى سيستم هاى مديريتى 
مختلفى سوق داده است. سيستم مديريت تداوم كسب وكار يك سيستم مديريتى جامع است كه با شناسايى اختالالت ممكن و تأثيرات آن ها بر سازمان، 
به افزايش قابليت ارتجاعى سازمان در مقابله با هر گونه اختالل كمك مى كند. اين سيستم به عنوان بخشى از سيستم مديريتى يكپارچه سازمان محسوب 

مى شود كه به ساخت، پياده سازى، عمليات، پايش، بازبينى، نگهدارى و توسعه مبحث تداوم كسب وكار در سازمان مى پردازد. 
روش: اين مطالعه، نوعى مطالعه مرورى است كه ابعاد مختلف مديريت تداوم كسب وكار را با استفاده از منابع مختلف مورد بررسى قرار داده است. 
نتيجه گيرى: در اين مقاله، ابتدا مفاهيم اوليه و تاريخچه موضوع مديريت تداوم كسب وكار به طور اجمالى مرور مى شود. سپس، بر اساس رويكردهاى 
موجود ملى و بين المللى توسعه داده شده براى استقرار يك سيستم مديريت تداوم كسب وكار كارا، ساختار مناسبى براى پياده سازى اين سيستم در 

سازمان ها پيشنهاد شده است. 
كليدواژه  ها: سيستم مديريت تداوم كسب وكار، اختالالت سازمانى، خاصيت ارتجاعى، مديريت بحران.
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Business Continuity Management System: A Comprehensive Approach to Dealing with 
Crisis in Organizations

Seyed Ali Torabi, PhD, Navid Sahebjamnia, & Seyed Afshin Mansori

ABSTRACT
Background and Objective: Nowadays, complexity of organizations have significantly increased with enhancement of sup-
ply chain, outsourcing rate of activities and dependence to information systems. As a result of these changes, not only the 
likelihood of operations confounding risks have increased but their intensity has been more destructive. On the other hand, 
narrowing the competition field in the business environment, has led organizations towards the establishment and using the 
different management systems. Business Continuity Management system is a comprehensive management system which with 
identifying possible disorders and their impacts on the organization helps to increase elasticity of organization against any 
disorder. This system is considered as part of an organization integrated management system which addresses construction, 
implement, operation, monitoring, review, maintenance and development of business continuity topics in organization.
Method: This study is an overview of different aspects of business continuity management by using various sources.
Conclusion: In this study, at first we briefly review the basic concepts and history of business continuity management. Then 
based on existing national and international approaches which is developed for establishing of a business continuity manage-
ment system, an efficient structure for implementing of this system in the organizations has been proposed.
KEYWORDS: Business continuity management system, Organizational disorders, Elasticity, Disaster management.

 Citation (APA 6th ed.): Torabi, S. A., Sahebjamnia, N. & Mansori, S. A. (2013, Spring). Business  continuity management 
system: A comprehensive approach to dealing with crisis in organizations. Disaster Prevention and Management Knowledge 
Quarterly (DPMK), 3(1), 40-52. 
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مقدمه
تداوم فرآيند هاى كليدى سازمان در هنگام وقوع اختالالت سازمانى 
خواه بر اثر بحران هاى گسترده يا حادثه هاى كوچك يك نياز اساسى 
براى هر سازمانى است. نياز به وجود تضمينى براى تداوم فرآيندهاى 
تداوم  مديريت  سيستم  توسعه  و  شكل گيرى  به  منجر  سازمانى، 
كسب وكار١ به عنوان ابزار ايجاد نظم سازمانى در مقابله با اختالالت 
سازمانى شده است. بر اساس تعريفى از موسسه استاندارد انگلستان، 
تداوم كسب وكار٢ به سطحى از توانايى راهبردى و تاكتيكى سازمان 
در مقابله با هر نوع بحرانى٣ به منظور تداوم فعاليت هاى كليدى خود 
چنين  مى گردد.  اطالق  قابل قبول،  و  تعيين شده  پيش  از  سطح  در 
را  سازمان  كه  بحران هايى  يا  ريسك ها  انواع  بتواند  بايد  سيستمى 
تهديد مى نمايد را شناسايى نموده و براى مواجهه با آن ها برنامه اى 
سازمان هاى  و  محققان  گزارش هاى  مطالعه  با  نمايد.  ارائه  مشخص 
فعال در حوزه مديريت بحران، دسته بندى هاى گوناگونى براى عوامل 
بروز بحران يافت مى گردد. براى مثال عشقى و الرسن (2008)۴ با 
مرور و مطالعه تأثيرات عمده بحران ها طى 105 سال اخير طبقه بندى 
نظرى براى بحران ها ارائه كردند؛ اما بيشتر مطالعات بر مبناى دو 
عالقه مندان  شكل گرفته اند.  (فناورى)۶  انسانى  و  طبيعى۵  عامل 
مى توانند براى مطالعه بيشتر در مورد انواع بحران هاى ممكن براى 

يك سازمان به پايگاه داده بحران هاى بين المللى٧ مراجعه نمايند. 
حوزه نظريه مديريت بحران سازمان به يك نقش راهبردى براى 
سازمانى  بحران هاى  با  مقابله  و  بازيابى  براى  سازمان  ساختن  توانا 
مديريت  ريشه  به عنوان  بحران  مديريت  از  محققان  مى كند.  اشاره 
تدوام كسب وكار٨ ياد مى كنند. مديريت تدوام كسب وكار از دهه 
بازيابى  كه  عملياتى  و  تكنيكى  ريسك هاى  با  مقابله  براى   1970
تكامل  مى كردند،  تهديد  بحران ها  و  اختالالت  مقابل  در  را  سازمان 
يافت. هربان (2010)٩ سير تكاملى مديريت تدوام كسب وكار را 
1.  Business Continuity Management System (BCMS)
2.  Business Continuity (BC)
3.  Disaster
4.  Eshghi & Larson, 2008
5.  Natural Disaster
6.  Man-made or Technological Disaster
7.  http://www.emdat.be/database
8.  Business Continuity Management (BCM)
9.  Herbane, 2010

مورد  استاندارد ها  توسعه  و  قانونمندسازى  تدوين،  مرحله  سه  در 
و  اليوت  هربان،  نيز  قبلى  تحقيق  يك  در  است.  داده  قرار  بررسى 
اسوارتز (2004)١٠ مديريت تدوام كسب وكار را تلفيقى از مفاهيم 
مديريت ريسك١١ سازمانى و مديريت راهبردى معرفى نموده و به 

بررسى جوانب هر يك از اجزاى آن پرداخته است. 
مرور ادبيات مديريت تدوام كسب وكار و برنامه ريزى بازيابى١٢ 
جنگ ها  از  نشأت يافته  مفهوم  دو  اين  كه  مى دهد  نشان  سازمان 
دوم،  جهانى  جنگ  طى  در   ١٣.(2006 برمن،  و  (ردلنر  مى باشند 
حمالت  و  بمب ها  اثر  در  كه  بود  زيرساخت هايى  بازيابى  بر  تأكيد 
و   جنگ  موضوع  ترتيب،  بدين  مى رفتند.  بين  نظامى  از  نيرو هاى 
نيرو هاى نظامى  به عنوان عامل محرك اصلى براى توسعه اين مبحث 
بيش ازپيش  سازمان ها  مديران  نيز  جهانى  جنگ  از  پس  گرديدند. 
(پندرسون،  آوردند  روى  كسب وكار  تداوم  سيستم هاى  توسعه  به 
دودن هوفر، هارلى و پرمن، 2006).١۴ در آن زمان تمركز برنامه هاى 
اغلب  كه  كليدى  و  بزرگ  سازمان هاى  و  تسهيالت  بر  بازيابى 
دولتى نيز بودند، معطوف شده بود. به عنوان مثال، بر اساس تحقيق 
مديريت  تمركز  اياالت متحده  در   ١۵(2004) پارفوموك  و  موتف 
تدوام كسب وكار بر مراكز حمل ونقل شهرى و مراكز توليد انرژى 

الكتريسيته گذارده شد كه در اختيار دولت قرار داشتند. 
در دهه 1970 گستره  توجه به تداوم كسب وكار و برنامه ريزى 
اساس  بر  شد.  كشيده  نيز  خصوصى  بخش هاى  به  سازمان  بازيابى 
مطالعه الكساندر (2004)،١۶ هواپيماربايى و حمالت تروريستى از 
كسب وكار١٧  تداوم  برنامه  توسعه  براى  انگيزشى  عوامل  مهم ترين 
در بخش هاى خصوصى شد چراكه ديگر تنها كشور يا مركز خاصى 
تمامى  سازمان ها  و  نمى شد  محسوب  تروريستى  فعاليت هاى  هدف 
نيازمند توانمندسازى خود براى واكنش به وقايع ناشى از حمالت 

شدند. 
پس از جنگ، حمالت تروريستى و سپس ظهور شبكه اينترنت 
10.  Herbane,  Elliott, & Swartz, 2004
11.  Risk Management (RM)
12.  Recovery Planning
13.  Redlener & Berman, 2006
14.  Pederson, Dudenhoeffer, Hartley, & Permann, 2006
15.  Moteff, & Parfomak, 2004
16.  Alexander, 2004
17.  Business Continuity Plan (BCP)
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از جمله عوامل رشد و توسعه مديريت تدوام كسب وكار و بازيابى 
فناورى  حوزه  در  فعال  خصوصى  سازمان هاى  شدند.  سازمان 
اطالعات در معرض حمالت سايبرى قرار گرفتند كه اين حمالت 
شدن  دزديده  حتى  و  آن ها  الكترونيكى  صفحات  خرابى  موجب 
طرفى،  از  مى شدند.  مشتريانشان  اعتبارى  كارت هاى  اطالعات 
قوانين بين المللى، سازمان ها را مكلف به حفظ اطالعات مشتريانشان 
به  گذشته  از  بيش  سازمان ها  تا  گرديد  موجب  امر  اين  و  مى كرد 
دنبال توسعه قابليت ارتجاعى خود در مقابل بحران ها باشند. بدين 
در  آسيب پذيرى  كاهش  همچون  تهديداتى  چنين  با  مقابله  ترتيب، 
تداوم  مدل هاى  از  بخشى  به عنوان  اغلب  سايبرى،  تهديدات  مقابل 
(ديويسون،  مى شد  گرفته  نظر  در  سازمان  بازيابى  و  كسب وكار 

 ١.(2008
كسب وكار،  تداوم  عملياتى  بسته  اگرچه 
هزينه  پر  بسيار  مديران  سوى  از  عمومًا 
آدامز  اعتقاد  به  اما  مى شود  محسوب 
(2004)، ارزش يك سيستم مديريت تداوم 
سازمان  بازيابى  برنامه ريزى  و  كسب وكار٢  
در  حتى  را  آن  مى توان  كه  است  به اندازه اى 
قالب يك برترى نسبت به رقبا، به مشتريان و 

ساير سازمان هاى مرتبط ارائه كرد. 
مهم ترين   ٣،(2007) ديويسون  اعتقاد  به 
حادثه اى كه موجب رشد و شكوفايى مديريت 

جهانى  عرصه  در  سازمان  بازيابى  برنامه ريزى  و  كسب وكار  تدوام 
يادكرد،  سيستمى  چنين  عطف  نقطه  به عنوان  آن  از  مى توان  و  شد 
چنين  تدوين  با  صنعتى  كشور هاى  امروزه  بود.  سپتامبر  حادثه 11 
ايمن  حادثه اى  نوع  هر  برابر  در  را  خود  سازمان هاى  سيستمى،  
ساخته اند. در كشور آمريكا، تمامى  زيرساخت هاى حياتى، با قوانين 
ممكن  زمان  سريع ترين  در  بتوانند  تا  شدند  مواجه  سخت گيرانه اى 

پس از وقوع يك حادثه به شرايط آغازين خود باز گردند. 
بر  تمركز  افزايش  موجب  تروريستى  حمالت  و  جنگ  اگرچه 
و  ردلينر  تحقيق  اساس  بر  شد،  كسب وكار  تداوم  مديريت  مباحث 
1.   Davison, 2008
2.  Business Continuity Management System (BCMS)
3.  Davison, 2007

ممكن  تمامى  حاالت  به  همه جانبه  نگاهى  امروزه   ،(2006) برمن 
بروز اختالل در سازمان ايجاد شده است. داهلمر (1999)۴ توضيح 
مى دهد كه يك تكانه از سوى محيط معادل يك اختالل در سازمان 
بوده و مى تواند هم ناشى از منابع داخلى سازمان همچون خرابكارى 
روى  زلزله  همچون  خارجى  منابع  سوى  از  هم  و  باشد  كارمندان 
دهد. آدامز (2004) اعتقاد دارد كه امروزه تمركز برنامه ريزى تداوم 
كسب وكار بيش از گذشته بر افزايش قابليت ارتجاعى در عمليات 
و فرآيندهاى سازمان پس از وقوع بحران است. در نمودار1، سير 
سازمان  كسب وكار  تداوم  مديريت  سيستم  تكامل  در  تاريخى 

به صورت شماتيك نشان داده شده است. 
نمودار 1. سير تاريخى تكامل سيستم مديريت تداوم كسب وكار و 

برنامه ريزى بازيابى سازمان*

      * منبع: ديويسون، 2008، ص23.

يك  به كارگيرى  و  استقرار  نيازمند  سازمان ها  نتيجه،  در 
تا  هستند  كسب وكار  تداوم  مديريت  سيستم  براى  جامع  رويكرد 
پرداخته  آن  با  مقابله  به  اختاللى  هرگونه  وقوع  صورت  در  بتوانند 
به  بازگردند.  خود  اوليه  وضعيت  به  ممكن  زمان  سريع ترين  در  و 
تداوم  مديريت  سيستم  براى  جامع  رويكرد  يك  ارائه  ديگر،  بيان 
كسب وكار تنها با مطالعه سازمان پيش از وقوع بحران (شناسايى 
همه جوانب آسيب پذير) و ارائه برنامه هاى عملياتى تداوم براى دوره 
پس از بحران محقق خواهد شد؛ يعنى رويكردى بدون نقطه پايان 
بحران  از  پس  مرحله   براى  هم  و  بحران  از  پيش  مرحله  در  هم  كه 
4.  Dahlhamer, 1999
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ترتيب،  بدين  دارد.  معين  و  مدون  عملياتى  برنامه هاى  يا  برنامه  
تداوم  مديريت  سيستم  يك  از  سازمان ها  برخوردارى  صورت  در 
كسب وكار كارا و اثربخش، سازمان ها مى توانند از مزاياى بسيارى 

همچون موارد ذيل برخوردار گردند (شارپ، 2012):١
 سازمان از پيش توانايى شناسايى تأثيرات ناشى از انقطاع در 

فرآيندهاى عملياتى را خواهد داشت؛
مانند  بيمه نشدنى  ريسك هاى  مديريت  توانايى  سازمان   
را  مى شود  سازمان  اعتبار  و  شهرت  متوجه  كه  ريسك هايى 

خواهد داشت؛
وقفه ها  به  اثربخش  پاسخگويى  برنامه ى  يك  داراى  سازمان   

خواهد بود؛
 سازمان مى تواند با انجام فرآيندهاى تمرينى يك پاسخگويى 

و واكنش مناسب را به وجود آورد؛
به موقع  ارائه  و  تحويل  توانايى  داشتن  با  مى تواند  سازمان   

محصوالت و خدمات، مزيت رقابتى كسب نمايد؛
 فعاليت ها و خدمات كليدى شناسايى و حفظ شده و استمرار 

آن ها تضمين مى شود؛
واكنش  يك  ايجاد  براى  حادثه  مديريت  قابليت  نوع  يك   

مناسب به وجود خواهد آمد؛
 الزامات ذى نفعان شناخته شده و آماده  ارائه خواهد بود؛

 سازمان همواره در مقابل قوانين و الزامات خود پاسخگو باقى 
مى ماند؛

 تأمين ساختار پايدارى سازمانى با توجه به تجربيات گذشته؛
 افزايش قابليت ارتجاعى سازمان در مقابل اختالالت؛

 ايجاد قابليت حفظ مشتريان و تأمين كنندگان پس از وقوع 
اختالالت؛

 ايجاد قابليت حفظ اعتبار و خوش نامى  سازمان پس از وقوع 
اختالالت؛

 ايجاد قابليت اطمينان در زنجيره تأمين.

روش
مديريت  مختلف  ابعاد  كه  است  مرورى  مطالعه  نوعى  مطالعه،  اين 

1.  Sharp, 2012

قرار  بررسى  مورد  مختلف  منابع  از  استفاده  با  را  كسب وكار  تداوم 
داده است. 

يافته ها
مفاهيم كليدى: درك مناسب و صحيح از مفاهيم كليدى زير براى 
كسانى كه مى خواهند در حوزه مديريت تدوام كسب وكار فعاليت 

نمايند بسيار مفيد و اثربخش خواهد بود: 
كسب وكار،  در  اختالل  به  منجر  مى تواند  كه  وضعيتى  حادثه:٢   

زيان، وضعيت اضطرارى و يا بحران شود.
 اختالل: رويداد پيش بينى شده (به عنوان مثال اعتصاب كارگران 
يا توفان) و يا پيش بينى نشده (به عنوان مثال قطع برق يا زلزله) 
تحويل  زمان  از  منفى  و  غيربرنامه ريزى شده  انحراف  باعث  كه 
سازمان  اهداف  به  توجه  با  خدمات  يا  محصوالت  انتظار  مورد 

مى شود.
 ريسك: رويدادى كه ممكن است اتفاق افتاده و در دست يابى به 

اهداف سازمان تأثير (مثبت يا منفى) گذارد.
به  منجر  كه  جامعه/سازمان  عملكرد  در  جدي  اختالل  بحران:   
و  مي شود  گسترده  انسانى  و  مادي  زيست محيطى،  خسارات 
توانمندي جمعيت آسيب ديده براي پاسخ گويى به آن ها به حد 

كافي نمي باشد.
 برنامه هاى اقتضايى:٣ برنامه هايى كه به منظور مقابله با هرگونه 
عيب يا اختاللى در يك سيستم تدوين مى گردد. انواع برنامه هاى 
اقتضايى شامل برنامه ريزى پاسخ سريع به حادثه،۴ برنامه ريزى 

بازيابى پس از بحران۵ و برنامه تداوم كسب وكار مى باشد.
حداكثر  اختالل:۶  بروز  از  پس  قابل تحمل  زمان  حداكثر   
كليدى  سيستم هاى  يا  و  فرآيند ها  كه  است  مجازى  زمان 
اگر  باشند.  ازكارافتاده  اختالل  وقوع  از  پس  مى توانند  سازمان 
تعيين شده   زمان  حداكثر  از  قبل  سازمان  كليدى  كاركرد هاى 
وارد  سازمان  به  جدى  صدمات  نشوند،  بازيابى  آن ها،  براى 

خواهد آمد.
2.  Incident
3.  Contingency Plans
4.  Incident Response (IR)
5.  Disaster Recovery Planning (DRP)
6.  Maximum Tolerable Period of Disruption (MTPD)



فصلنامه دانش پيشگيرى و مديريت بحران / دورة سوم، شمارة اول، بهار 1392   44

 زمان بازيابى هدف١: حداكثر زمانى كه بايد در طى آن، فرآيندها 
و  اطالعاتى  سيستم هاى  از  (اعم  ازكارافتاده  سيستم هاى  يا  و 
خود  عادى  شرايط  به  سازمان  توانايى هاى  به  توجه  با  غيره) 
بازگردند. به عبارتى، اين زمان يك حداكثر مقدار هدف گذارى 
شده (آستانه مطلوبيت) براى سازمان است و مقادير بيش از آن 

براى سازمان مطلوب نخواهد بود.
 نقطه بازيابى هدف:٢ فاصله قابل قبول و هدف گذارى شده براى 
وضعيت عملياتى فرآيندها و اطالعات قبل از وقوع اختالل و 
پس از بازيابى آن ها است. يك نقطه بازيابى هدف برابر صفر 
به اين معنى است كه تمامى فرآيندها و اطالعات كليدى بايد 
به صورت دقيق و مطابق با آنچه كه قبل از اختالل وجود داشته، 
كامًال  فرآيندها  توانمندى  ميزان  به عبارت ديگر،  شوند.  بازيابى 
مشابه وضعيت قبل از وقوع اختالل شده و نيز حجم اطالعات 

ازدست داده شده صفر باشد.
حداقل  شامل  اجرايى  منابع  حداقل  اجرايى:  منابع  حداقل   
براى  نياز  مورد  قطعات  و  خام  مواد  انسانى،  نيروى  تجهيزات، 
تداوم و يا از سرگيرى فرآيند هاى كليدى كسب وكار در سطح 

مورد قبول است،
رقابتى  دنياى  در  كسب وكار:  تدوام  مديريت  استانداردهاى   
امروز، بقاى كسب وكارها نيازمند حفظ تداوم ارائه محصوالت 
و خدمات كليدى سازمان تحت هر شرايطى است. لذا استقرار 
با  مواجهه  براى  ابزارى  به عنوان  كسب وكار  تدوام  مديريت 
هرگونه اختاللى در سازمان، امرى اجتناب ناپذير است؛ اما نكته 
حائز اهميت براى مديران سازمان ها چگونگى پياده سازى چنين 
سيستمى در سازمان  است. از اين رو استانداردهاى گوناگونى از 
سوى سازمان هاى مختلف ارائه شده است كه به تدوين الزامات 
مورد نياز براى استقرار يك سيستم مديريت تداوم كسب وكار 
اشاره دارد. اگرچه اين استانداردها رويكرد شفافى براى استقرار 
مديريت تدوام كسب وكار در سازمان ارائه نمى كنند، اما براى 
ارزيابى و مميزى اين سيستم بسيار مفيد هستند. سه استاندارد 
معروف دنيا كه بيش از ساير استانداردها مورد توجه متخصصان 

1.  Recovery Time Objective (RTO)
2.  Recovery Point Objective (RPO)

و سازمان ها قرارگرفته اند، شامل موارد ذيل است: 
شامل  آمريكايى  استاندارد  اين   : NFPA1600 استاندارد  الف) 
بيان  با  كه  است  كسب وكار  تداوم  برنامه هاى  و  بحران  مديريت 
براى  اساسى  بنيان  يك  موثر  فرآيندهايى  و  تكنيك ها  عناصر، 
معرفى  بحران٣  از  پس  بازيابى  و  كسب وكار  تداوم  برنامه ريزى 
عناصر،  خط مشى ها،  تعريف  بر   NFPA1600 استاندارد  مى نمايد. 
تهيه راهنماى انجام تجزيه وتحليل، طرح ريزى و پياده سازى عناصر 
بازيابى  برنامه ريزى  و  كسب وكار  تداوم  بحران،  مديريت  اصلى 

بحران تمركز دارد (وو و استريب، 2006).۴ 
سوى  از  استاندارد  اين   :BS25999-2:2007 استاندارد  ب) 
 BS25999-1:2005 استاندارد  از  پس  بريتانيا  استاندارد  موسسه 
ارائه شده است. تمركز اين استاندارد بر روى استقرار، پياده سازى و 
مديريت سيستم مديريت تداوم كسب وكار و تعبيه آن در فرهنگ 
سازمان است. اين استاندارد به طوركلى به طرح ريزى و پياده سازى 
برنامه هاى  و  تداوم  مفهوم  به  توجه  با  كسب وكار  اصلى  عناصر 

بازيابى مى پردازد (تامينيدى، 2010).۵
استاندارد  تدوين  از  هدف   :ISO22301:2012 استاندارد  ج) 
بين المللى  سازمان  سوى  از  كسب وكار  تداوم  مديريت  بين المللي 
عمل،  استقرار،  ايجاد،  برنامه ريزي،  الزامات  تعيين  استاندارد۶ 
نظارت، بازنگرى، حفظ و بهبود مستمر مديريت تدوام كسب وكار، 
مختل كننده  حادثه  از  بعد  بازيابي  و  پاسخگويى  آمادگى،  به منظور 
و  بوده  بين المللي  استاندارد  اين  در  مشخص شده  الزامات  مي باشد. 
در تمامى حوزه هاى كسب وكار قابل به كارگيرى مى باشند. در واقع 
همه سازمان ها در تمامى بخش ها بدون توجه به نوع، اندازه و ماهيت 
سازمان مى توانند از اين  استاندارد استفاده نمايند (برن، 2012).٧ 

مديريت تدوام كسب وكار يك مسئوليت جديد در سازمان ها: در 
دهه هاى گذشته، هنگام صحبت با اغلب كاركنان سازمان هاى مختلف 
به وضوح ديده مى شد كه آن ها فقط چيزهايى در مورد مسئوليت هاى 
نماينده  كسب وكار،  تداوم  تيم  در  بودن  عضو  شامل  خود،  شغلى 
حادثه  از  پس  بازيابى  بخش  رابط  يا  و  كسب وكار  بازيابى  بخش 
3.  Business Continuity and Disaster Recovery Planning (BC/DR)
4.  Waugh & Streib, 2006
5.  Tammineedi, 2010
6.  www.iso.org
7.  Byrne, 2012
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شده  گنجانده  انسانى  نيروى  وظايف  تشريح  در  جايى  -كه  بودن 
بود- شنيده اند و اين موضوع اصًال چيز غيرمعمولى نبود. براى ساير 
به صورت  حوادث،  به  مربوط  مسئوليت هاى  نيز  سازمان  كارمندان 
وظايف ديگرى كه تخصيص داده شده است، ديده مى شد. اگر خود 
كارمندان نيز براى كسب اطالعات بيشتر تالش مى كردند، اغلب با 
عبارت «چيزى براى نگرانى وجود ندارد، در صورت نياز از شما براى 
حضور در جلسه برنامه ريزى دعوت مى شود»، يا حتى «هيچ ربطى به 
شما ندارد» و يا شايد «برنامه اى در دفتر وجود دارد كه فردى سال ها 
پيش آن را نوشته است» مواجه مى شدند. به طوركلى در برنامه هاى 
مديريت تدوام كسب وكار كاركنان مورد بى اعتنايى قرار مى گرفتند.

با  به ندرت  كسب وكار  تداوم  تيم  اعضاى  طراحى  نوع  اين 
به كارگيرى نيروى كار اضافى همراه بوده و حتى حجم كارى روشن 
مسئوليت هاى  اين  جبران  براى  اوليه  مسئوليت هاى  در  مشخصى  و 
اجراى  زمان بندى  برنامه  اين  بر  عالوه  نمى شد.  گنجانده  جديد 
برنامه ها نيز اغلب غيرواقعى بودند. در اين ميان كاركنانى نيز وجود 
تداوم كسب وكار  براى  برنامه اى  حتى از اينكه سازمان  داشتند كه 
اين  در  مطمئنًا  نداشتند.  آگاهى  دارد،  حادثه  از  پس  بازيابى  يا  و 
اين گونه  اهداف  از  دركى  سازمان  كاركنان  اينكه  انتظار  شرايط، 
خودشان،  با  برنامه ها  اين گونه  ارتباط  يا  و  باشند  داشته  برنامه  ها 
بيهوده  كنند  درك  را  بعد كالن تر سازمان  در  حتى  كارى يا  بخش 
است. در ميان اكثر مديران و كارمندان   ارشد سازمان ها نيز با وجود 
درك  سازمان،  در  كسب وكار  تداوم  برنامه هاى  وجود  از  آگاهى 
كاملى از اينكه برنامه تداوم كسب وكار شامل چه چيزهايى مى شود، 
وجود نداشته و نمى دانستند براى توسعه و حفظ يك برنامه عملى 

تداوم كسب وكار چه اقداماتى بايد صورت گيرد.
به  نياز  نوع  شركت ها  و  سازمان ها  از  بسيارى  در  امروزه 
مديريت تدوام كسب وكار تغييرات اساسى كرده است. در بسيارى 
چند  براى  كليدى  فعاليت هاى  اغلب  در  وقفه  ايجاد  سازمان ها،  از 
دقيقه يا حتى چند ثانيه نيز غيرقابل قبول است؛ اما با اين اوصاف، 
حاكم  قدرت هاى  نمودن  متقاعد  كه  كرد  مشاهده  مى توان  هم  باز 
اين  ايجاد  و  كسب وكار  تداوم  سيستم  اجراى  براى  سازمان  درون 
تداوم  تضمين  براى  عملى  تعهد  يك  بودن،  مفيد  بر  عالوه  كه  ديد 
كسب وكار نيز مى باشد، چالش بزرگى است. اين مسئله زمانى كه 

اهميت  خالقانه  برنامه هاى  و  طرح ها  و  دارد  وجود  اقتصادى  ركود 
پيدا مى كنند، بيشتر مشاهده مى شود.

در  كسب وكار  تداوم  نمى دانند  هنوز  سازمان ها  از  بسيارى 
اطالعات  بخش  از  قسمتى  دارد؛  وجود  سازمانى  نمودار  كجاى 
يا  و  مالى  امور  يا  فعاليت ها  از  قسمتى  اينكه  يا  است  فناورى  و 
امنيتى است. آيا احتياج به يك بخش جديد و جداگانه براى واحد 
وجود  پرسش ها  اين  براى  واحدى  پاسخ  است؟  كسب وكار  تداوم 
براى  نظر  مورد  گستره  و  سازمان ها  نوع  به  بسته  پاسخ ها  و  ندارد 
ديگر،  موثر  عوامل  و  كسب وكار  تداوم  مديريت  سيستم  اجراى 
متغير هستند. شايد بزرگ ترين چالش پياده سازى سيستم مديريت 
به عنوان  كسب وكار  تداوم  تلفيق  به  مداوم  نياز  كسب وكار  تداوم 
قسمتى از سازمان و فرهنگ سازى به منظور حذف اين ديد كه تداوم 

كسب وكار يك برنامه جانبى است، مى باشد.
مداوم  به طور  كسب وكار  تداوم  مديريت  سيستم  كه  همچنان 
رشد مى كند در هر گام هم با مشكالت متفاوتى روبرو شده و هم 
هسته  به  كه  جايى  تا  مى سازد.  مهيا  سازمان  براى  بيشترى  مزاياى 
بسيارى  اكنون  مى گردد.  تبديل  يكپارچه  ريسك  مديريت  مركزى 
ريسك هاى  مديريت  كه  رسيده اند  درك  اين  به  سازمان ها  از 
كه  نيست  مسئوليتى  سازمان،  كسب وكار  تداوم  و  سازمان  درون 
رئيس  مالى،  مديريت  بيمه،  برنامه  مدير  عهده  بر  را  آن ها  بتوان 
بهترين  دليل  همين  به  گذاشت.  سازمان  مميزان  يا  و  امنيت  بخش 
رويكردى كه مى توان براى مقابله با ريسك هاى پيش رو و اجراى 
تداوم كسب وكار به كار برد، استفاده از يك برنامه تداوم كسب وكار 
يكپارچه با مشاركت تمامى واحدهاى سازمان است. در نتيجه بايد 
هر  مختلف  مسئوليت هاى  يكپارچه،  و  مدون  برنامه  يك  تدوين  با 
يك از كارمندان و بخش هاى سازمان به تفكيك مشخص شود كه 
محيط  و  سازمان  از  كافى  شناخت  داشتن  مستلزم  خود  مسئله  اين 

پيرامون سازمان مى باشد.
تدوام  مديريت  چرخه  كسب وكار:  تداوم  مديريت  عمر  چرخه 
كسب وكار  تداوم  فعاليت هاى  از  سرى  يك  به عنوان  كسب وكار 
برنامه هاى  مراحل  و  تمامى  جنبه ها  يكجا  كه  است  مطرح شده 
سيستم مديريت تداوم كسب وكار را پوشش مى دهد. به عبارت ديگر، 
است  گردشى  مداوم  فرآيند  يك  كسب وكار  تدوام  مديريت  چرخه 
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اين  است.  بهبود  و  پيشرفت  حال  در  مداوم  به طور  سازمان  در  كه 
چرخه در يك مجموعه  راهبردى به كارگرفته مى شود و توسط اعضاى 
كه  همان طور  قرار  گيرد.  عمل  مورد  بايد  سطحى  هر  در  سازمان 
تدوام  مديريت  عمر  چرخه  است،  شده  داده  نشان  نيز   2 نمودار  در 
اجراى  براى  عناصر  اين  مى باشد.  عنصر  شش  شامل  كسب وكار 
يك برنامه مديريت تدوام كسب وكار در هر سازمانى بدون توجه به 
ويژگى هاى سازمان همچون بزرگى يا كوچكى، خصوصى يا دولتى، 
شوند.  پياده سازى  بايد  توليدى  يا  خدماتى  انتفاعى،  يا  غيرانتفاعى 
البته گستره و ساختار يك برنامه مديريت تدوام كسب وكار در هر 
نيازهاى  با  متناسب  شود  تالش  بايد  ولى  است،  متفاوت  سازمانى 
هر سازمان عناصر چرخه عمر مديريت تدوام كسب وكار پياده سازى 
شوند. در ادامه به توضيح هر يك از اجزاء چرخه عمر مديريت تدوام 

كسب وكار خواهيم پرداخت.

نمودار 2.  چرخه مديريت تدوام كسب وكار*

      

       *منبع: موسسه استاندارد انگليس، 2007، ص 3..١ 
فرآيند  قلب  برنامه،  مديريت  كسب وكار:  تداوم  برنامه  مديريت   (1
مديريت تدوام كسب وكار است. مديريت برنامه موثر، رويكرد سازمان 
را به سمت تداوم كسب وكار سوق خواهد داد. مديريت برنامه تداوم 

كسب وكار شامل سه گام مى شود:
الف) تخصيص مسئوليت ها: در ابتداى شروع براى تدوين برنامه، 

1.  British Standards Institution (BSI), 2007, p. 3

بايد فردى با قدرت و اقتدار كافى به عنوان مسئول تعيين سياست 
به منظور  افرادى  يا  فرد  سپس  و  تعيين  كسب وكار  تدوام  مديريت 
انتخاب  كسب وكار  تداوم  برنامه  نگهدارى  و  حفظ  و  پياده سازى 
شوند. افرادى كه وظيفه پياده سازى و حفظ و نگهدارى برنامه تداوم 
كسب وكار را بر عهده مى گيرند ممكن است از بخش هاى مختلف 
سازمان (بسته به  اندازه، نوع و پيچيدگى سازمان) باشند؛ بنابراين 
ضرورى است كه يك فرد با قدرت و اقتدار كافى (به عنوان مثال 
مالك، رئيس هيئت مديره و يا يك نماينده انتخابى) مسئوليت كلى 
مستقيم  به صورت  و  برعهده گرفته  را  كسب وكار  تدوام  مديريت 
پاسخگو باشد. اين عمل باعث تضمين موفقيت مستمر برنامه خواهد 

شد.
ارشد  مديريت  باشد،  پيچيده  و  بزرگ  سازمان  ساختار  اگر 
سازمان مى تواند به تناسب موقعيت مكانى و پيچيدگى فعاليت هاى 
سازمان، نمايندگانى در محل ها و يا فعاليت هاى مختلف كسب وكار 
به منظور كمك به اجراى برنامه تداوم كسب وكار تعيين كند. البته 
تمامى نقش ها، مسئوليت ها و جايگاه هاى شغلى با توجه به مهارت 
مشخص  تفكيك  به  و  يكپارچه شده  بايد  افراد  كار  شرح  و  شغلى 
اين  است  موظف  نيز  سازمان  مميزى  فرآيند  ديگر،  طرف  از  شود. 
در  بايد  مسئوليت ها  اين  همچنين  نمايد.  بررسى  را  مسئوليت ها 
ارزيابى، اهداى پاداش سازمان به رسميت شناخته شوند تا كاركنان 
مربوطه  فعاليت هاى  در  مشاركت  براى  كافى  انگيزه  از  سازمان 

برخوردار باشند. 
تداوم  پياده سازى  سازمان:  در  كسب وكار  تداوم  پياده سازى  ب) 
كسب وكار شامل فعاليت هايى نظير تهيه و تدوين برنامه با استفاده 
از راهبرد هاى تعيين شده، آموزش كاركنان و برگزارى تمرين هاى 
برنامه تداوم كسب وكار است. مرحله آموزش، آزمايش و نگهدارى 
سبب مى شود تا كاركنان به سطح قابل قبولى از آگاهى و آمادگى 
براى مواجه با بحران هاى احتمالى رسيده و برنامه تداوم كسب وكار 
در  تنها  نمود  توجه  بايد  باشد.  سازمان  نياز هاى  با  مطابق  همواره 
برنامه  ضعف  نقاط  كه  است  برنامه  آزمايش  و  آموزش  انجام  حين 
باال  و  آموزش  تداوم  نمود.  برطرف  را  آن ها  مى توان  و  آشكارشده 
مواجه  در  سازمان  ارتجاعى  قابليت  كاركنان،  آگاهى  سطح  بردن 
با بحران ها را افزايش داده و سبب مى شود كه تمامى كاركنان در 
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تداوم  حفظ  در  را  مسئوليتى  چه  بدانند  دقيقًا  بحران  بروز  هنگام 
كسب وكار در سازمان دارا مى باشند.

باشد،  نشده  آزمايش  كسب وكار  تداوم  برنامه  كه  زمانى  تا 
با  مواجه  براى  آمادگى  به منظور  عملى  برنامه  يك  را  آن  نمى توان 
بحران و حفظ تداوم فرآيند هاى سازمان دانست و تنها يك برنامه 
برنامه،  آزمايش  از  بعد  مى شود.  محسوب  كاغذ  روى  نوشته شده 
بايد ارزيابى هاى الزم از نتايج آزمايش صورت گيرد. در طى اين 
ارزيابى ها، تفاوت بين نتايج مورد انتظار از برنامه و آن چه در عمل 
روى مى دهد بررسى شده و داليل اين اختالفات و نقايص موجود در 
برنامه مشخص مى گردد. پس از به دست آمدن نقايص و شكاف هاى 
نتيجه،  در  بگيرد.  صورت  برنامه  در  الزم  اصالحات  بايد  موجود، 
يك  مانند  بايد  برنامه،  به روزرسانى  و  اصالح  ارزيابى،  آزمايش، 

چرخه در سازمان اجرا شوند.
شامل  مستمر  مديريت  كسب وكار:  تداوم  مستمر  مديريت  ج) 
فعاليت هاى بازرسى برنامه و نظارت بر حفظ و نگهدارى مى شود. 
فعاليت هاى مديريت مستمر تداوم كسب وكار، به منظور اطمينان از 
حوادث  وقوع  با  مواجه  براى  مستمر  آمادگى  و  برنامه  بودن  به روز 
تهيه شده،  كسب وكار  تداوم  برنامه  از  نگهدارى  و  حفظ  است. 
است.  كسب وكار  تداوم  فرآيندهاى  در  موجود  چالش  بزرگ ترين 
هدف از حفظ و نگهدارى برنامه، بررسى مداوم برنامه براى اطمينان 
از اينكه برنامه متناسب با تغييرات به وجودآمده در مقابل بحران ها 
طى  در  بايد  همواره  دليل  همين  به  است.  مى كند،  عمل  به خوبى 
يك فرآيند مستمر برنامه را با توجه به تغييرات و همچنين نقايص 

شناسايى شده، به روزرسانى نمود.
2) نهادينه كردن مديريت تدوام كسب وكار در فرهنگ سازمانى: يك 
تخصص هاى  از  بتواند  بايد  موفق  كسب وكار  تدوام  مديريت  برنامه 
متوجه  ريسك هاى  و  فرآيندها  سازمان،  اهداف  سازمان،  درون 
سازمان حداكثر استفاده را ببرد. يكى از فرصت هاى موجود، تلفيق 
مديريت تدوام كسب وكار با فرهنگ درون سازمان به منظور تضمين 
اصلى  اهداف  از  بخشى  به  كسب وكار  تدوام  مديريت  تبديل شدن 
كسب وكار  تدوام  مديريت  كردن  نهادينه  نتيجه،  در  است.  سازمان 
چنين  كه  است  مواردى  كليدى ترين  از  يكى  فرهنگ سازمانى  در 
سيستمى با آن مواجه خواهد بود. به همين دليل عوامل توسعه تداوم 

كسب وكار در سازمان اين مسئله را به عنوان يكى از عناصر اصلى 
چرخه عمر مديريت تدوام كسب وكار در نظر گرفته و اقداماتى براى 
يكپارچه سازى  مديران،  حمايت  كرده اند.  پيشنهاد  مهم  اين  تحقق 
آموزش  همچنين  و  تحول١  مديريت  با  كسب وكار  تدوام  مديريت 
و باال بردن سطح آگاهى از جمله اقداماتى است كه مى توان بدين 

منظور انجام داد.
مديريت  عمر  چرخه  در  عنصر  اين  از  هدف  سازمان:  شناخت   (3
محصوالت  شناسايى  طريق  از  سازمان  شناخت  كسب وكار،  تدوام 
و  آن ها  توليد  براى  كليدى  فرآيند  هاى  سازمان،  كليدى  خدمات  و 
همچنين منابعى كه در انجام اين فعاليت ها نقش دارند، مى باشد. 
در  كسب وكار  فرآيند هاى  تمامى  بايد  ابتدا  سازمان  شناخت  براى 
نمودن  ليست  از  پس  شوند.  شناسايى  سازمان  بخش هاى  تمامى 
هر  در  اختالل  صورت  در  كه  ديد  بايد  سازمان،  فرآيند هاى  تمامى 
يك از اين فعاليت ها، چه اتفاقى براى كسب وكار خواهد  افتاد. براى 
آنكه بتوان فعاليت هاى شناسايى شده را اولويت بندى نمود، مى توان 

از معيار هايى نظير زمان خرابى قابل قبول استفاده كرد.
تضمين  آن  كليدى  فرآيند هاى  و  سازمان  از  مناسب  شناخت 
اهداف  راستاى  در  كسب وكار  تدوام  مديريت  برنامه  كه  مى كند 
سازمان بنانهاده شود. عالوه بر آن شناخت مناسب از سازمان، باعث 
باال بردن احتمال موفقيت برنامه تداوم كسب وكار مى باشد و بدون 
شناخت كافى از سازمان و فعاليت هاى كليدى آن، برنامه به احتمال 
قوى با شكست مواجه خواهد شد. در اين مرحله از چرخه سيستم 
گستره  تعيين  شامل  كليدى  گام  سه  كسب وكار  تداوم  مديريت 
و  كسب وكار٢  اثرات  تحليل  كسب وكار،  تداوم  مديريت  سيستم 

ارزيابى ريسك٣ بايد با دقت هرچه تمام تر صورت پذيرد.
به منظور  كسب وكار:  تداوم  مديريت  سيستم  گستره  تعيين  الف) 
در  كسب وكار  تداوم  مديريت  سيستم  از  اثربخش  بهره بردارى 
سازمان، بايد گستره و محدوده ى پياده سازى چنين سيستمى  در گام 
چه  براى  بدانند  بايد  سازمان  مديران  واقع  در  گردد.  معين  نخست 
و  نموده  پياده سازى  خود  سازمان  در  را  سيستمى   چنين  مى خواهند 
از چه مزايايى بهره مند گردند. همان گونه كه در زير بخش مزاياى 
1.  Change Management
2.  Business Impact Analysis (BIA)
3.  Risk Assessment (RA)
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مديريت تدوام كسب وكار اشاره شد، چنين سيستمى  مزاياى متنوعى 
دارد كه با توجه به گستره ى به كارگيرى آن مى تواند متفاوت باشد. 
به عنوان  را  سازمان  مشتريان  از  دسته اى  بخواهيم  اگر  مثال،  براى 
خود  كسب وكار  تداوم  برنامه  در  بايد  بگيريم،  نظر  در  ذينفعان 
(حتى  آن ها  به  مربوط  بحران هاى  با  مواجهه  براى  نيز  را  برنامه اى 
نظر  در  مى شود)  مقابل  سازمان  در  اختالل  موجب  كه  بحران هايى 
بگيريم.  نكته حائز اهميت ديگر در تعيين گستره چنين سيستمى،  
عوامل خارجى تأثيرگذار بر سازمان مى باشد. دسته اى از اين عوامل 

در نمودار 3 نشان داده شده است. 
نمودار 3. عوامل تأثيرگذار بر سيستم مديريت تداوم كسب وكار*

      *منبع: شارپ، 2012، ص14.
برنامه هاى  بدانيم  تا  كرد  خواهد  كمك  ما  به  گستره  تعيين 
بايد  را  سطحى  چه  تا  مى كنيم  طراحى  سازمان  براى  كه  بازيابى 
از  خاصى  بخش هاى  درون  به  معطوف  تنها  (آيا  دهند  پوشش 
سازمان است، آيا كل سازمان را پوشش مى دهد و آيا گروهى از 
ذى نفعان سازمان را هم پوشش مى دهد). از سوى ديگر در صورت 
محدود بودن منابع بازيابى مى توان با اولويت گذارى بر بخش هايى 
كه نياز به بازيابى دارد، به بهترين نحو ممكن سازمان را از بحران 
كسب وكار،  تدوام  مديريت  گستره  تعيين  به منظور  سازيم.  خارج 

بايد به سؤاالت زير پاسخ دهيم:
 چه مسئوليت هاى اجتماعى متوجه سازمان مى باشد؟ (تأمين 

سالمتى كارمندان و ساكنين منطقه)؛
است؟  چگونه  سازمان  فعاليت هاى  به  نسبت  جامعه  ديدگاه   

زيست محيطى  آلودگى  موجب  سازمان  اگر  مثال  (براى 
برنامه ريزى  در  بايد  نفت)  پااليشگاه  يك  (نظير  مى گردد 

بازيابى به اين نكته توجه داشت)؛
(محيط  است؟  چگونه  سازمان  پيرامون  اقتصادى  محيط   
اقتصادى كه سازمان در آن فعاليت دارد و با آن ها تعامل 

دارد براى مثال سطح اقتصادى كشور)؛
 شرايط سياسى محيطى كه سازمان در آن فعاليت مى كند؟

 آيا سازمان يك سازمان جهانى است؟ (از قوانين و مقررات 
بين المللى بايد تبعيت كند).

مشتريان،  (همچون  سازمان  خارجى  بدنه  ديگر  سوى  از 
تا  مشتاق اند  بسيار  دولتى)  مرتبط  سازمان هاى  و  تأمين كنندگان 
بدانند، چه سطحى از سازمان تحت پوشش سيستم مديريت تداوم 
تأثيرگذارند  گستره  طراحى  در  كه  عواملى  دارد.  قرار  كسب وكار 

اغلب شامل موارد زير مى باشند:
 اندازه و درجه پيچيدگى سازمان؛

قانونى،  مراجع  تأمين كنندگان،  مشتريان،  نيازمندى هاى   
شركت هاى بيمه و سرمايه گذاران؛

 نوع فعاليت سازمان؛
 محيط و مكانى كه سازمان در آن واقع شده است؛

 اهداف سازمان.
اثرات  تحليل  انجام  از  هدف  كسب وكار:   اثرات  تحليل  ب) 
تعيين  و  كسب وكار  در  كليدى  فرآيند هاى  شناسايى  كسب وكار،١ 
بر  سازمان  بالقوه  اختالالت  كليه  غيراقتصادى  و  اقتصادى  اثرات 
روى اين فرآيند ها در هر دوره زمانى است. با انجام تحليل اثرات 
زمان  حداكثر  قبيل  از  مهم  اطالعات  و  ويژگى ها  كسب وكار، 
قابل تحمل پس از بروز اختالل، زمان بازيابى هدف، نقطه بازيابى 
خارجى  و  داخلى  وابستگى هاى  و  اجرايى  منابع  حداقل  هدف، 
ركن  كسب وكار،  اثرات  تحليل  مى شود.  تعيين  كليدى  فرايندهاى 
اصلى در تهيه يك برنامه تداوم كسب وكار مناسب است. بدون يك 
تحليل اثرات كسب وكار جامع و كامل، برنامه تداوم كسب وكار به 
احتمال زياد با شكست مواجه خواهد شد. رويكردهاى انجام تحليل 
اثرات كسب وكار را در كار محققانى همچون لوگران (2012)٢ و 
1.  Business Impact Analysis (BIA)
2.  Le Grand, 2012
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ميلر و انگمن (2012)١ مى توان يافت.
و  شناسايى  براى  ريسك٢  ارزيابى  از  ريسك:   ارزيابى  ج) 
استفاده  اختالل  سناريوهاى  و  ريسك ها  تهديدها،  اولويت بندى 
ريسك هاى  شناسايى  ريسك  ارزيابى  در  گام  اولين  مى شود. 
اولويت بندى  براى  بعدى  گام  در  و  است  سازمان  پيش  روى 
ريسك ها مى توان از معيارهايى نظير درستنمايى و شدت اثر استفاده 
بر  تصور  قابل  و  ممكن  تهديد  و  ريسك  هر  مورد  در  بايد  نمود. 
روى فرآيند هاى كسب وكار، بزرگ و يا كوچك، با احتمال وقوع 
زياد و يا بسيار نادر، فكر شده و فهرستى از آن ها تهيه شود. براى 
اصلى:  دسته  سه  به  مى توان  را  تهديدات  و  ريسك ها  كار،  راحتى 
طبيعى، انسانى و فناورانه تقسيم نمود. هنگامى كه تمامى ريسك ها 
اهميت  ميزان  بايد  شدند،  شناسايى  سازمان  پيش روى  تهديدات  و 
روش هاى  شود.  مشخص  آن ها  از  يك  هر  به  پرداختن  اولويت  و 
شناسايى شده  تهديدات  و  ريسك ها  اولويت بندى  براى  متفاوتى 
 ٣(2012) ژانگ  و  جاين  لو،  به  مى توانند  (عالقمندان  دارد  وجود 
ارزيابى  ماتريس  از  استفاده  روش ها  اين  از  يكى  نمايند).  مراجعه 
ريسك است. روش ماتريس ارزيابى ريسك، يك روش كمى است 
ريسك  درستنمايى  عامل  دو  اساس  بر  را  تهديد  يا  ريسك  هر  كه 
يا تهديد و شدت تأثير آن بر سازمان، مورد ارزيابى قرار مى دهد. 
بلوس،  همچون  محققانى  كار  در  را   ريسك  ارزيابى  رويكردهاى 

وى، يانگ (2012)۴ و دى (2012)۵  مى توان يافت.
راهبردهاى  تعيين  كسب وكار:  تدوام  مديريت  راهبرد هاى  تعيين   (4
مديريت تدوام كسب وكار به صورت منطقى بعد از شناخت سازمان 
سازمان  شناخت  از  به دست آمده  اطالعات  از  استفاده  با  دارد.  قرار 
مى توان  شده اند،  سازمان  كليدى  فرآيند هاى  شناسايى  به  منجر  كه 
راهبرد هاى مناسب براى حفظ تداوم و يا از سرگيرى مجدد فرآيند هاى 
كليدى را تعيين نمود. در اين مرحله براى تعيين راهبرد هاى مناسب، 
كليدى  فرآيندهاى  از  يك  هر  براى  نياز  مورد  منابع  مى شود  فرض 
در  داليلى  به  فرآيند  انجام  مكان  و  تجهيزات  انسانى،  نيروى  مانند 

1.  Miller, & Engemann, 2012
2.  Risk Analysis (RA)
3.  Lu, Jain, & Zhang, 2012 
4.  Blos, Wee, & Yang, 2012
5.  Dey, 2012

دسترس نباشند و سپس براى هر يك از اين مشكالت راهبرد هاى 
انواع  شامل  مى توانند  راهبرد ها  اين  مى شود.  پيشنهاد  مناسب 
مكان هاى جايگزين، آموزش نيروى انسانى جانشين و امثالهم باشند.

5) توسعه و پياده سازى پاسخ مديريت تدوام كسب وكار: اين عنصر 
پياده سازى  و  توسعه  به منظور  كسب وكار  تدوام  مديريت  چرخه  از 
برنامه و ايجاد تمهيدات الزم براى اطمينان از اجراى مداوم فرآيند ها و 
همچنين وجود آمادگى هاى الزم براى مواجه شدن با هر گونه بحران يا 
اختاللى مى باشد. بدين منظور بايد راهُبردهاى طراحى شده در مرحله 
قبل خالصه سازى و سامان دهى شده و برنامه تداوم كسب وكار تدوين 
شود. در اين برنامه بايد به طور واضح مشخص شود كه در صورت 
وقوع اختالالت، چه اقداماتى، توسط چه كسانى، چگونه، با استفاده از 
چه منابعى و در چه زمانى بايد انجام شوند تا فرآيند هاى كسب وكار 

تداوم داشته و يا مجدداً از سر  گرفته  شوند.
اين  كسب وكار:  تدوام  مديريت  برنامه  بازبينى  و  حفظ  تمرين،   (6
عنصر از چرخه تداوم كسب وكار از سه عنصر تشكيل شده  است. 
همواره  كه  كرد  خواهد  تضمين  تمرين،  انجام  يعنى  اول  عنصر 
تمهيدات انديشيده شده توسط مديريت تدوام كسب وكار سازمان با 
توجه به تمرين هايى كه در فواصل زمانى مختلف صورت مى گيرد، 
موجود  شكاف هاى  و  ضعف  نقاط  مشاهده  با  و  بوده  تأييد  مورد 
و  حفظ  يعنى  دوم  عنصر  بخشيد.  بهبود  را  برنامه  بتوان  برنامه  در 
نگهدارى، يكى از مهم ترين چالش موجود پيش روى برنامه ريزى تداوم 
كسب وكار است. هدف از اين عنصر انجام اصالحات الزم با توجه 
به تغييراتى است كه به مرور زمان در سازمان اتفاق مى افتد. عنصر 
نهايى يعنى بازبينى، در فواصل مشخص و بر روى مراحل خاصى 
از برنامه انجام مى شود و برنامه از لحاظ تأمين نمودن اهداف اصلى 

سازمان بررسى مى شود.
مديريت تداوم كسب وكار و مديريت ريسك: شباهت و تفاوت ها: 
با توجه به اينكه مديريت تدوام كسب وكار و مديريت ريسك۶ در 
قسمت هايى مانند شناسايى و تحليل اثرات ريسك ها ممكن است 
اشتراكاتى داشته باشند، همواره سؤال هايى مانند آنچه در ذيل آمده 

است در مورد ارتباط بين اين دو پيش مى آيد: 
 آيا يكى از اين دو، زيرمجموعه ديگرى است؟

6.  Risk Management (RM)
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هم  يكديگر  با  كسب وكار  تداوم  و  ريسك  مديريت  آيا   
پوشانى دارند؟ آيا با يكديگر تداخل دارند؟

 آيا اين دو فعاليت موازى يكديگرند؟ 
پاسخ  نيست.  ساده اى  چندان  كار  پرسش ها  اين  به  پاسخ 
كسب وكار،  نوع  با  تنگاتنگى  بسيار  رابطه  مطرح شده  پرسش هاى 
كه  مسئوليت هايى  و  ريسك ها  با  مواجه  در  سازمان ها  رويكرد 
گذاشته  كسب وكار  تدوام  مديريت  و  ريسك  مديريت  عهده  بر 
توجه  با  مختلفى  تعاريف  ريسك  مديريت  براى  دارد.  مى شود، 
مديريت  دارد.  وجود  مى كند  استفاده  آن  از  كه  سازمانى  و  فرد  به 
ريسك عبارت است از: سياست ها، رويه ها و فعاليت هايى كه براى 
يا  حداقل سازى  پيشگيرى،  و  كنترل  ارزيابى،  تحليل،  شناسايى، 
همكاران، 2012).١  و  (گرون والد  مى گيرد  صورت  ريسك  حذف 
كسب وكارى  هر  در  ذاتى  به صورت  معموالً  ريسك  اينكه  دليل  به 
وجود دارد، اغلب مديران ريسك ممكن است مديريت ريسك را 
جلوگيرى از ريسك تعريف نكنند، بلكه آن را مديريت ريسك ها از 
طريق كاهش اثرات منفى به يك سطح قابل قبول و استفاده از مزايا 
و يا فرصت هايى كه ممكن است يك ريسك به دنبال داشته باشد، 
بدانند. درهرصورت، شباهت هايى ميان مديريت ريسك و مديريت 
مديريت  ميان  مقايسه   1 جدول  در  دارد.  وجود  كسب وكار  تدوام 

ريسك و تداوم كسب وكار آمده است.

جدول 1. مقايسه ميان مديريت ريسك و مديريت تدوام كسب وكار*
(RM) مديريت ريسك(BCM) مديريت تدوام كسب وكار

شناسايى ريسك ها و فرصت هاى 
مربوطه؛ اندازه گيرى و ارزيابى 

ريسك هاى شناسايى شده

ارزيابى ريسك: شامل شناسايى ريسك ها 
و تأثيرشان بر روى فعاليت ها؛ سعى در 

كاهش اثرات

تحليل اثرات كسب وكار: شناسايى تعيين سطح هدف براى هر ريسك
فعاليت هاى كليدى

مديريت برنامه شامل كنترل، اقدام و 
پشتيبانى

برنامه تداوم كسب وكار: مستندسازى 
راهبرد ها

       * منبع: ترابى، صاحب جمع نيا و باقرصاد، 1392، ص 47.
تدوام  مديريت  و  ريسك  مديريت  اصلى  هدف  درحالى كه 
در  رويكرد ها  اين  ولى  مى  باشد  سازمان  از  حفاظت  كسب وكار 
سنتى  به صورت  ريسك  مديريت  دارند.  تفاوت  اصلى شان  تمركز 
1.  Grunwald, Fassbender, & Wakhloo, 2012

بر روى ريسك هايى از قبيل بازارهاى مالى، پروژه ها و ملزومات 
قانونى مانند ريسك هاى اعتبارى تمركز دارد، درحالى كه مديريت 
كه  است  ريسك هايى  دنبال  به  عمده  به طور  كسب وكار  تدوام 
خالف  بر  ريسك  مديريت  مى كند.  تهديد  را  سازمان  فعاليت هاى 
هدف اصلى مديريت تدوام كسب وكار، برنامه اى براى تداوم و يا از 
سرگيرى فعاليت هاى سازمان پس از وقوع بحران ندارد. در نتيجه 
مى توان گفت هر چند اين دو رويكرد شباهت هايى با يكديگر دارند 
ولى در حقيقت دو رويكرد در حوزه هاى متفاوت هستند. در عمل به 
دليل اجتناب از هر گونه موازى كارى در هر يك از اين دو فعاليت، 
ريسك  مديريت  گزارش دهى  ساختار  و  مسئوليت ها  نقش ها،  بايد 

و مديريت تدوام كسب وكار به طور كامل و شفاف مشخص شود.

نتيجه گيرى
در اين مقاله پس از بررسى روند توسعه مديريت تدوام كسب وكار از 
دوران جنگ جهانى دوم تاكنون، يك رويكرد جامع براى پياده سازى و 
استقرار سيستم مديريت تداوم كسب وكار در سازمان ارائه گرديد. بر 
اساس چرخه عمر مديريت تدوام كسب وكار شش مرحله از شناسايى 
سازمان تا رويه بهبود مستمر تدوين گرديد. اين چرخه بر پايه رويكرد 
اگرچه  است.  گرفته  شكل  اقدام»٢  و  ارزيابى  استقرار،  «طرح ريزى، 
كسب وكار  تداوم  مديريت  سيستم  براى  گوناگونى  استانداردهاى 
ارزيابى  براى  الزاماتى  ارائه  به  تنها  استانداردها  اين  اما  ارائه شده اند، 
مديريت تدوام كسب وكار پياده سازى شده در سازمان پرداخته اند. لذا 
رويه پيشنهادى در اين مقاله نه تنها مى تواند به سازمان ها در استقرار 
سيستم مديريت تداوم كسب وكار كمك نمايد، بلكه مى تواند براى 
دريافت گواهينامه در مراحل بعد نيز مثمرثمر باشد. در پايان نيز با 
بررسى تفاوت هاى ميان مديريت ريسك و مديريت تدوام كسب وكار 
سعى شد تا به ابهامات ذهنى در راستاى تفاوت ها و شباهت هاى اين 
دو حوزه پرداخته شود. البته به اعتقاد بسيارى از متخصصان، سازمان ها 
بر اساس تخصص نيروى انسانى خود در حوزه بحران، مديريت تدوام 
اطالعات،  فناورى  براى  بازيابى  برنامه  يك  قالب  در  را  كسب وكار 
مديريت ريسك و يا مديريت اضطرارى در نظر مى گيرند. از اين رو 
بررسى تفاوت هاى ميان انواع برنامه هاى اقتضايى، بازيابى، مديريت 
2.  Plan, Do, Check, Action (PDCA)
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زمينه  به عنوان  مى تواند  بحران  با  مقابله  برنامه هاى  ساير  و  ريسك 
تحقيقاتى مناسب براى آينده مطرح گردد. عالوه بر موارد مطرح شده، 
به  ويژه اى  توجه  جهان  خدماتى  هم  و  توليدى  صنايع  در  هم  امروزه 
مديريت تدوام كسب وكار مبذول گرديده است. به عنوان مثال صنايع 
خودروسازى، بانك ها، شركت هاى بيمه، سازمان هاى خدمات شهرى، 
نيروگاه ها، پااليشگاه ها و ساير مراكز كليدى و راهُبردى كشورهاى 
توسعه يافته و در حال توسعه به دنبال پياده سازى سيستم مديريت 
تداوم كسب وكار هستند. از اين رو آشنايى و توسعه مفاهيم سيستم 
مديريت تداوم كسب وكار براى استقرار و پياده سازى آن در سازمان ها 
مهم  كاربردى  زمينه هاى  از  يكى  به عنوان  نيز  داخلى  مؤسسات  و 

سيستم مديريت تداوم كسب وكار قابل ذكر است.   
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چكيده
زمينه و هدف: برنامه عمران ملل متحد با هدف توسعه كشورهاي جهان سوم تشكيل شد. يكي از زوايايى كه از اهداف توسعه هزاره مطرح سازمان 
ملل متحد و برنامه عمران ملل متحد در سال 2000 جلوگيري مى كند، بالياي طبيعي است. اين سازمان با بهره گيري از اين موضوع به كشورها، 
به ويژه كشورهاي توسعه نيافته با توانايى كمتر كمك مي نمايد؛ و دو كار مهم و اساسي دارد: 1- كاهش شدت اثر مسائلي كه به صورت متغيرهاي 
واگيردار  بيماري هاي  افزايش  طبيعي،  بالياي  مانند  مى كند  آسيب  دچار  را  كافي  آمادگي  بدون  كشورهاي  و  مي شوند  توسعه  روند  وارد  ناخواسته 
خصوص،  اين  در  است.  كند  بسيار  آن  روند  يا  و  نشده  شروع  دولت ها  توسط  هنوز  يا  كه  توسعه  زواياي  برخي  اجراي   -2 مسلحانه،  مبارزات  و 
اقدامات  همچنين  و  بحران  مديريت  حوزه  در  آموزشي  پروژه هاي  انجام  دارد.  عمومي  آگاهي هاي  افزايش  بر  سعي  آموزشي  برنامه هاي  طريق  از 
انجام شده در زلزله هاى بم، زرند و قزوين و نيز سيل گلستان نشان داد كه برنامه عمران ملل متحد اقداماتي را در حوزه مديريت بحران انجام داده است. 

روش: اين مقاله، مطالعه اى مرورى بوده كه مبتنى بر پروژه هاي قبلي منعقدشده و همچنين بررسي عملكرد اين سازمان در ايران استوار است.
يافته ها: اين سازمان در ايران خدماتي انجام داده است؛ كه مهم ترين آن ها پس از اعالميه توسعه هزاره مبني بر كمك به كشورها و دستيابي به يكسري 

اهداف تا سال 2015 افزايش يافته است.
نتيجه گيرى: بررسي فعاليت هاى برنامه عمران ملل متحد در قالب كمك ها و همچنين همكاري ها كه در غالب پروژه ها انجام داده است نشان مي دهد 

فعاليت هاى اين سازمان موثر و حائز اهميت بوده است.
كليدواژه ها: برنامه عمران ملل متحد، اهداف توسعه هزاره، چارچوب همكاري برنامه عمران ملل متحد، سازمان ملل، ايران.

 استناد فارسي (شيوه APA، ويرايش ششم 2010): حاج احمدي، رسول (1392، بهار). فعاليت هاى برنامه عمران ملل متحد در حوزه مديريت بحران 
به ويژه پس از سال 2000. فصلنامه دانش پيشگيري و مديريت بحران، 3(1)، 63-53.

UNDP Activities in the field of Disaster Management Area, Especially after 2000
Rasool Haj-Ahmadi

ABSTRACT
Background and objective: United Nations Development Program (UNDP) was formed with the aim of developing third world 
countries. One of the aspects which prevent the UN millennium development goals and UNDP in 2000 is natural disasters. This 
organization by using of this subject helps to countries, especially developing countries with less ability; and has two major 
works: 1- Reducing the severity of effects that enter into developing process as unwanted variables and damage countries 
without adequate preparation such as natural disasters, communicable diseases and armed conflicts. 2- Implementation of 
some aspects of development which has not started by governments or its process is very slow. In this regard, it is trying to 
raise public awareness through the educational programs. Implementation of educational projects in the field of disaster man-
agement and also measures taken in Bam, Zarand and Qazvin earthquakes and Golestan flood, revealed that the UNDP has 
taken steps in the area of disaster management.
Method: This study is a review based on signed previous projects and also evaluating the performance of this organization in 
Iran.
Findings: This organization has done some services in Iran which the most important one has increased after the declaration 
of millennium development based on help to countries and achieving of some goals until 2015.
Conclusion: Investigating the UNDP activities in the form of aids and also cooperation which has done in most projects shows 
that organization’s activities has been effective and important.
KEYWORDS: United Nations Development Program (UNDP), Millennium Development Goals (MDGs), Cooperation Framework 
of UNDP, United Nation, Iran.

 Citation (APA 6th ed.): Hajahmadi, R. (2013, Spring). UNDP activities in the field of disaster management area, especially 
after 2000. Disaster Prevention and Management Knowledge Quarterly (DPMK), 3(1), 53-63.
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مقدمه
زماني كه جنگ جهاني اول اتفاق افتاد آرمان گرايان وارد حوزه روابط 
بين الملل شده و نظريه هايى صلح محور را ارائه نمودند. آنان اولين 
به  شروع  بين الملل  روابط  و  مرزى  فرا  حوزه  در  كه  بودند  گروهي 
نظريه پردازى كردند. آنان انسان را موجودي صلح طلب معرفي كرده 
و خواستار حذف جنگ از روابط ميان ملت ها شدند. در پي نظريات 
آنان جامعه ملل تشكيل شد؛ اما با رخ داد جنگ دوم جهاني تمامي 
نظريات آنان شكست خورد و از طرف گروه مخالف خود واقع گرايان 
به آرمان گرايان يا همان خيال پردازان تشبيه شدند. زمانى كه جنگ 
نام  تغيير  ليبراليسم ها  به  آرمان گرايان  رسيد  پايان  به  جهاني  دوم 
هدف  با  ملل  سازمان  كردند.١  نظريه پردازى  به  شروع  مجدداً  و  داده 
نظريه  همان  پي  در  كه  شد  تشكيل  بين المللي  امنيت  و  صلح 
منافع  دنبال  به  ليبراليست ها  واقع  در  گرفت.  شكل  ليبراليستي 
بين المللي هستند ولي راه رسيدن به اين منافع بر خالف واقع گرايان 
كشورهاست.  ساير  با  روابط  طريق  از  بلكه  نيست  دولت  خود  از 
حال مى توان گفت اگر مهم ترين موضوع روابط بين الملل تا پايان 
دقت  و  مشاهده  با  بود،  صلح  و  جنگ  موضوع  دوم  جهانى  جنگ 
عمل به نظر مى رسد كه اساسى ترين موضوع نيمه دوم قرن بيستم 
دسته  آن  جمله  از  كشورها  از  بسيارى  براى  يكم  و  بيست  قرن  و 
از كشورهايى كه تحت عنوان «جهان سوم»٢ از آن ها ياد مى كنيم، 

موضوع توسعه يافتگى مى باشد.
مجمع عمومي سازمان ملل متحد در سال 1965 بنا به توصيه 
شوراي اقتصادي و اجتماعي، سازماني را به نام «برنامه عمران ملل 
از  را  خود  كار  رسمًا  سازمان  اين  كرد  ايجاد  (UNDP)ا٣  متحد» 
ملل  سازمان  عمران  برنامه  وظيفه  نمود.  آغاز   1966 ژانويه  اول 

1. طبق فلسفه الكاتوش، در علوم اجتماعي نظريات از بين نمي روند بلكه با تغييري در 
حاشيه هاي نظريه خود يعني موضوعاتي كه جزو محور اصلي نظريه نيستند، تغيير نام 
داده و با همان ماهيت و جوهره دوباره شروع به فعاليت مي كنند ( چالمرز، 1387، 

ص 13).
2. جهان سوم و پايگاه سوم تعابيرى بودند كه در سال هاى 1947 تا 1949 در فرانسه 
اصطالح  اين  از  بورده  كلود  استفاده  به  آوريل 1949  در  ورسى  پيتر  شدند.  رايج 
اصطالح  در  بايد  را  واژه  اين  ريشه  است  معتقد  الو  ژوزف  اما  است.  كرده  اشاره 
موقعيت سوم به اسپانيايى (Dritte-position)  جست. كلمه اى كه خوان پرون آن 
را در 1949 به كار برد. ژوزف الو كاربرد عام جهان سوم را مربوط به دوران پس از 

كنفرانس باندونگ 1955 مى داند (ويكى پديا، دانشنامه آزاد، 1392ب).
3. United Nation Development Program (UNDP)

متحد اعطاي كمك هاي فني چندجانبه و كمك به اجراي طرح هاي 
هدف  است.  رشد  به  رو  و  توسعه  حال  در  كشورهاي  در  عمراني 
از تشكيل اين سازمان دستيابي كشورهاي در حال توسعه به رشد 
و  فرهنگي  امور  بهداشت،  تجاري،  صنعتي،  كشاورزي،  اقتصادي، 
مى باشد  ارتباطات  و  حمل ونقل  مسكن،  و  خانه سازى  آموزشي، 

(موسى زاده، 1379، ص 215-214).
در اين پژوهش به ساختار برنامه عمران ملل متحد و همچنين به 
عملكرد آن در حوزه مديريت بحران۴ پرداخته مى شود. برنامه عمران 
ملل متحد يكي از مجموعه سازمان هاى تخصصي زير نظر سازمان 
ملل متحد است كه با هدف توسعه كشورهاي توسعه نيافته يا همان 
جهان سوم در سال 1966 تشكيل شد. امروزه عمده فعاليت هاي اين 
سازمان تحت تأثير اهداف توسعه هزاره يا به اختصار MDGsق۵ قرار 
اهداف  واقع  در  مى كند.  تالش  اهداف  اين  به  رسيدن  براي  و  دارد 
تحقيق از اهداف توسعه هزاره سازمان ملل متحد نشأت مى گيرد كه 
در سپتامبر سال 2000 ميالدى، 189 تن از سران دولت ها اعالميه 
هزاره را تصويب كردند و طي آن مسائلي مطرح شد كه كشورها 
متعهد شدند تا سال 2015 به آن دست پيدا كنند. اين اعالميه يك 
تعهد جهانى بى سابقه و يكى از قابل اعتناترين اسناد سازمان ملل در 
چند سال اخير به شمار مى رود. اين اعالميه قدرت ديد همگانى و 
مشتركى در چگونگى مقابله با برخى از چالش هاى بزرگى كه جهان 
(برنامه  از  عبارت اند  اهداف  اين  مى كند.  عرضه  روبروست  آن  با 

۶
عمران ملل متحد، 2013ب):.

 گرسنگى و فقر شديد را ريشه كن كنند؛
 آموزش ابتدايى همگانى را محقق سازند؛ 

 برابرى جنسيتى را ارتقاء بخشيده و زنان را توانمند سازند؛
 ميزان مرگ ومير كودكان را كم كنند؛

 بهداشت مادران را بهبود بخشند؛
 با گسترش بيمارى ايدز و ويروس آن و همچنين ماالريا و 

ساير بيمارى ها مبارزه كنند؛
 از پايدارى محيط زيست اطمينان حاصل كنند؛

 مشاركتى جهانى براى توسعه ايجاد كنند.
4. Disaster Management 
5. Millennium Development Goals (MDGs)
6. United Nations Development Programme (UNDP), 2013b
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پس برنامه عمران ملل متحد به دنبال اين موضوعات است كه به 
كشورهاى در حال توسعه كمك كند و كشورها را تشويق به كاهش 
حكومت هاي  ايجاد  زنان،٣  توانمندسازى  ظرفيت،٢  توسعه  فقر،١ 
مردم ساالر،۴ پيشگيري از بحران،۵ انرژي و محيط زيست۶ و كاهش 
بيماري هاي ايدز و هپاتيت كند كه در اين راستا فعاليت هاي خود 
را برنامه ريزى مى كند. همان طور كه مشاهده شد يكي از مسيرهاي 
مقابل  در  بتوانند  كشورها  كه  است  اين  اهداف  اين  به  دستيابي 
محيط زيست به يك نوع پايداري نائل آيند؛ زيرا نبود اين پايداري 
مى تواند به عنوان يك دغدغه تلقي شده و كشورها را از رسيدن به 
توسعه مطلوب بازدارد كه پروژه هاي برنامه با همين رويكرد ايجاد 
گرديد. يكي از اين برنامه ها، چارچوب همكاري برنامه عمران ملل 
متحد (UNDAF)ا٧ است و يك چارچوب برنامه راهُبردى است كه 
واكنش جمعي سيستم سازمان ملل متحد به اولويت هاي توسعه ملي 
مى باشد. از طريق اين چارچوب اولويت ها مشخص شده و بر اساس 
آن برنامه ريزى مى شود. در واقع برنامه عمران ملل متحد از طريق 
بررسي  را  كمك ها  اين  و  كرده  كمك  كشورها  به  چارچوب  اين 
متحد  ملل  عمران  برنامه  همكاري  چارچوب  مى كند.  ارزيابي  و 
توافق  به  كشورها  با  آن  از  پس  و  مى كند  مشخص  را  موضوعاتي 
رسيده و آن را از طريق قرارداد به امضاء مى رساند و سپس در درون 
كشورها نسبت به موضوع، دستگاه متولي را مشخص و سندي را با 
هر يك از دستگاه ها امضاء مى كند و همچنين برنامه هاى خود را در 

آن موضوع مشخص با دستگاه مربوطه تعيين مى كند. 
 در اين پژوهش سعي بر اين خواهد شد كه برنامه عمران ملل 
نحوه  و  قرارگرفته  بررسي  مورد  ساختار  و  عمل  زاويه  دو  از  متحد 
عملكرد برنامه عمران ملل متحد در ايران بيان شود و از طرفي اين 
فرضيه ثابت شود كه برنامه عمران ملل متحد در راستاي رسيدن به 

اهداف توسعه هزاره به كشورها كمك مى كند.

1. Poverty reduction
2. Capacity development
3. Women's empowerment
4. Democratic governance
5. Crisis prevention
6. Environment & Energy
7. United Nations Development Assistance Framework (UNDAF)

روش
قبلي  پروژه هاي  بر  مبتنى  كه  بوده  مرورى  مطالعه اى  مقاله،  اين 
استوار  ايران  در  سازمان  اين  عملكرد  بررسي  همچنين  و  منعقدشده 

است.

يافته ها
ملل  عمران  برنامه  مركزي  اداره  متحد:  ملل  عمران  برنامه  اركان 
متحد در شهر نيويورك است كه به اختيار كشورهاي عضو، محل 
آن انتخاب شده است. مدير برنامه اين سازمان سومين عضو ارشد 
سازمان ملل متحد پس از معاون سازمان ملل متحد و جانشين وي 
(مدير)  سرپرست   .2 حكام،  شوراي   .1 از:  عبارتند  آن  اركان  است. 
برنامه عمران ملل متحد و 3. برنامه هاى وابسته (موسى زاده، 1379، 

ص 215-214).
1- شوراي حكام:٨ اين شورا داراي 48 عضو است. دوره عضويت 
دولت هاي عضو سه سال است. اعضاي شوراي حكام به وسيله 
شوراي اقتصادي و اجتماعي انتخاب مى گردند. اعضاي مذكور 
بر مبناي توزيع جغرافيايي مناسب به شرح زير انتخاب مى شوند: 
الف) كشورهاي در حال توسعه: 27 كرسي (11 كرسي براي كشورهاي   
و 7  يوگسالوي  و  آسيايي  كشورهاي  براي  كرسي  آفريقايي، 9 

كرسي براي كشورهاي آمريكاي التين). 
براي  كرسي   17) كرسي   21 توسعه يافته:  كشورهاي  ب)   
اروپاي  كشورهاي  براي  كرسي  و 4  غربي  اروپاي  كشورهاي 

شرقي) (موسى زاده، 1379، ص 215-2145).
كل  دبير  متحد:  ملل  عمران  برنامه  مقر  و  (مدير)٩  سرپرست   -2
سازمان ملل متحد ضمن مشورت با شوراي حكام مدير برنامه 
تأييد  به  بايد  انتصاب  اين  مى كند.  تعيين  را  متحد  ملل  عمران 
مجمع عمومي نيز برسد (ويكى پديا، دانشنامه آزاد، 1392الف).

3- برنامه هاى وابسته: برنامه هاى وابسته سازمان عمومًا تحت عنوان 
صندوق  از:  عبارت اند  كه  مى كنند،  فعاليت  ويژه  صندوق هاي 
توسعه ملل متحد، صندوق ويژه ملل متحد براى كشورهاى در 
صندوق  متحد،  ملل  جمعيت  صندوق  ساحل،  فاقد  توسعه  حال 
8. Board of Governors
9. Administrator
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كشورهاى  براى  امانى  صندوق  زنان،  براى  متحد  ملل  توسعه 
مستعمره، صندوق ملل متحد براى كاوش منابع طبيعى، صندوق 
كارى  گروه  آزادى بخش،  جبهه  به  كمك  براى  متحد  ملل 
بين الدولى ويژه براى همكارى هاى فنى ميان كشورهاى در حال 
ص   ،1379 (موسى زاده،  متحد  ملل  داوطلبانه  واحد  و  توسعه 

.(215-214
زمينه هاى اصلي فعاليت برنامه عمران ملل متحد: اين زمينه ها 
هزاره؛  توسعه  اهداف  به  دستيابى  و  فقر  كاهش  الف)  از:  عبارت اند 
و  بازيابى؛  و  بحران  از  پيشگيرى  ج)  مردم ساالر؛  حكومت هاى  ب) 

د) محيط زيست و انرژى براى توسعه پايدار.
الف) كاهش فقر: برنامه عمران ملل متحد به كشورهاي در حال توسعه 
كمك مى كند تا راهُبردهايى را براى مقابله با فقر انجام دهند و اين 
كار را با دسترسى به فرصت هاى اقتصادى و منابع و متصل شدن به 
خط مشى و اهداف كشورهاى پيشرفته در مورد برنامه هاى مبارزه با 
فقر، انجام مى دهد. اين سازمان همچنين فعاليت هايى را در سطح 
كالن در مورد اصالحات تجارى، تشويق به سرمايه گذارى خارجى و 
معاف از ماليات با اين هدف كه افراد فقير از برنامه هاى جهانى شدن 
نفع ببرند، انجام مى دهد. در سطح جهانى، برنامه عمران ملل متحد 
و  پيشرفت  در  زنان  نقش  ارتقاى  توسعه،  به  مربوط  پروژه هاى  از 
بين  همكارى  مردم نهاد (سمن ها)،  كشور، ايجاد سازمان هاى  آبادانى 
دولت ها و وام هاى خارجى حمايت مى كند و در اين راستا، با رهبران 
و دولت هاى محلى همكارى مى كند تا فرصت هايى را براى توانمند 

شدن افراد براى ايجاد شغل و بهبود وضعيت اقتصادى فراهم آورد.
ب) ايجاد حكومت دموكراتيك: اين سازمان با تهيه و ارائه مشاوره 
و توصيه هاى سياسى و پشتيبانى فنى و آموزش افراد در طرفدارى 
بحث هاى  و  مذاكرات  انجام  و  مردم ساالرانه  اصالحات  براى  را  خود 
و  بهبود  و  كشورها  ديگر  موفق  تجارب  از  استفاده  و  پيش رونده 
افزايش ظرفيت پذيرى نهادها و افراد اعالم كرده و كشورها را براى 
ايجاد چنين دولتى كمك مى كند. اين سازمان همچنين با تشويق 
و  ملى  سطح  در  مذاكرات  و  مناظرات  افزايش  براى  كشورها  اين 
در  ملى  برنامه هاى  سر  بر  توافق  به  رسيدن  براى  احزاب  به  كمك 

كشورهايى با دولت دموكرات، به آن ها نيز كمك مى كند.
ج)مقابله با بحران و اصالح و بازسازى: اين سازمان تالش هايى نيز براى 

كاهش خطر درگيرى هاى مسلحانه و يا فجايع و همچنين بازسازى 
شرايط پس از وقوع بحران، انجام مى دهد. از طرفي نيز تالش هايى 
را براى حمايت از دولت هاى محلى و كمك به برنامه ريزى ها براى 
مشاركت با آن ها، وضع استانداردها و مقررات و سياست ها، توسعه و 
ارزيابى امور انجام مى دهد. نمونه اى از برنامه هاى برنامه عمران ملل 
متحد، شامل تالش براى كاهش سالح هاى كشتارجمعى، استفاده از 
اثرات  كاهش  و  خشونت آميز  برنامه هاى  از  ممانعت  و  ديپلماسى 
بالياى طبيعى است. اصالح و بازسازى امور شامل: خلع سالح افراد 
مسلح، ايجاد صلح بين گروه ها، هماهنگ سازى مبارزات سياسى و 
اجتماعى، تالش براى اسكان افراد بى خانمان، بهبود و اصالح مراكز 
از  پس  كه  كشورهايى  براى  قضايى  سيستم هاى  اصالح  خدماتى، 
جنگ نياز به بازسازى و اصالح دارند از ديگر برنامه هاى اين سازمان 
است. بالياي طبيعي عاملي اساسي براي بازماندن از اهداف توسعه 
كرد؛  خواهد  دورتر  چه  هر  را  چشم اندازها  آن  وقوع  و  مى باشد  هزاره 
به طور مثال وقوع زلزله، رسيدن به آرمان كاهش فقر به نصف تا سال 
2015 را عقب تر خواهد انداخت. برنامه عمران ملل متحد به دنبال 

روش هاى جديد براي پيشگيري از بحران است.
و  فقير  كشورهاى  كه  آنجايى  از  محيط زيست:  و  انرژى  د) 
و  هستند  محيط زيست  تخريب  سوء  تأثير  تحت  توسعه نيافته، 
كمبود و يا عدم دسترسى اين كشورها به مراكز و خدمات پاكسازى، 
زيست محيطى  راهكارهاى  دنبال  به  تا  داشت  آن  بر  را  سازمان  اين 
حفاظت  توسعه  و  افزايش  براى  را  كشورها  اين  توانايى  تا  بگردد 
كمك  كشورها  اين  به  سازمان  اين  دهد.  افزايش  محيط زيست،  از 
بردن  بكار  با  اثرات  اين  با  مقابله  براى  را  خود  ظرفيت  تا  مى كند 
روش هاى ابتكارى و دعوت از ديگر احزاب براى پيشبرد پروژه هاى 
حساس زيست محيطى كه به افراد فقير كمك مى كند تا زندگى و 
طول عمر خود را بهبود ببخشند باال ببرد (ويكى پديا، دانشنامه آزاد، 

1392الف). 
نظارت  و  جمع آورى  روى  سازمان  اين  محيطى  راهُبرد  زيست  
مؤثر آب، دستيابى به خدمات انرژى پايدار، مديريت پايدار زمين براى 
مقابله با تخريب زمين و بيابان زايى، حفاظت از گونه ها و تنوع زيستى و 
سياست هايى براى كنترل انتشار آلوده كننده هاى مضر و مواد تخريب كننده 

اليه ازن، تمركز دارد (ويكى پديا، دانشنامه آزاد، 1392 الف). 
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دالئل مديريت بحران به عنوان قرارگرفتن يكي از اولويت هاي برنامه 
در  طبيعى  حوادث  و  باليا  هزينه هاى  كل  جمع  متحد:  ملل  عمران 
ميليارد  با 122  دالر (برابر  ميليارد  مبلغ 160  سال 2012  در  جهان 
يورو) اعالم شده است. در سال 2012 بالياى طبيعى، نزديك به 160 
بيمه  را  آن  دالر  ميليارد   65 كه  نهاد  برجاى  خسارت  دالر  ميليارد 
بوده   2011 سال  از  پائين تر  رقم  اين  البته  كه  است  كرده  پرداخت 
است. سالى كه در آن سونامى ژاپن رخ داد و شركت هاى بيمه هزينة 
خسارات را 400 ميليارد دالر برآورد كردند، 119 ميليارد آن توسط 
شركت هاى بيمه پوشش داده شد. اياالت متحده آمريكا در اين ميان 
است؛ به گونه اى كه 67٪ از كل  را داشته  خسارت  باالترين ميزان 
خسارات و 90٪ از خسارات بيمه شده متعلق به اين كشور بوده است. 
طوفان سندى كه 25 ميليارد دالر از خسارات آن را بيمه ها پوشش 
خشكسالى هاى  كه  است  حالى  در  اين  آن هاست.  جمله  از  دادند، 
تابستانى نيز هر ساله خسارات قابل توجهى به آمريكا وارد مى كند. 
در  كه  شده  برآورد  دالر  ميليارد  خسارت 20  اين  ميزان  مجموع  در 

تاريخ آمريكا بى سابقه است (خبرآنالين، 1391).
ايران يكي از مستعدترين كشورها در جهان است كه در معرض 
بالياي طبيعي قرار دارد و همواره با سيل، خشكسالي و زلزله مواجه 
است؛ به طوري كه 97٪ آن روي خطوط گسل لرزه اى قرارگرفته 
به  كشته  تقريبًا 30000  كه  بود  بم  زلزله  در  آن  بارز  نمونه  است. 
در  طبيعي)١  باليا(ي  مديريت  افزايش  و  تقويت  لذا  داشت.  همراه 
را  آن  و  قرارگرفته  متحد  ملل  عمران  برنامه  كار  دستور  در  ايران 
(سازمان  است  قرارداده  خود  كار  رأس  در  برنامه  يك  به عنوان 

مديريت بحران كشور، 1392).
توسعه يافته  كشورهاي  به  طبيعي  بالياي  كه  مى شود  مشاهده 
قدرت  از  كشورها  اين  چون  ولي  است؛  كرده  وارد  جدي  آسيب 
پيشرفته  بسيار  نيز  علمي  نظر  از  و  بوده  برخوردار  بااليي  اقتصادي 
هستند مى توانند پس از وقوع بحران سريعًا خود را بازيابي كرده و 
شرايط را عادي نمايند. اما اين بحران ها در كشورهاي توسعه نيافته 
اخير  سيل  به  مى توان  كه  هستند  متفاوت  پيشرفت  حال  در  يا 
كشور  اين  توسعه  روند  كاهش  بر  عالوه  كه  كرد  اشاره  پاكستان 
به علت افزايش هزينه هاى جاري چگونه تمركز را از ساير خطوط 
1. Disaster Management 

توسعه گرفته و به خود متمركز مى كند. لذا برنامه عمران ملل متحد، 
روند  كاهش  در  بازدارنده  و  اساسي  عامل  يك  را  طبيعي  بالياي 
توسعه كشورها مشخص كرده و به دنبال راه حلى براي كاهش اثرات 
آن است و سعي بر اين دارد تا از آثار باليايي كه قابل پيش بينى 
زمينه  در  علم  گسترش  و  آموزش  با  را  كار  اين  و  بكاهد  نيستند 
عمران  برنامه  كه  كارهايي  مهم ترين  از  يكي  مى دهد.  انجام  مذكور 
انجام  مالي  كمك هاي  و  علم  گسترش  زمينه هاى  در  متحد  ملل 
مى دهد تفاهم نامه هايى است كه با كشورها امضاء مى كند. يكي از 
اين تفاهم نامه ها چارچوب همكاري برنامه ملل متحد است كه به آن 

خواهيم پرداخت (برنامه عمران ملل متحد، 2013الف).٢ 
ابتكارات مديريت بحران سازمان ملل متحد: در نقشه لرزه شناسى 
خطرات زلزله كره زمين، ايران كه در بين دو گسل اصلى قرارگرفته، 
يكى از زلزله خيزترين كشورهاى دنيا به شمار مى آيد. ايران نه تنها در 
بًا دچار سيل و خشكسالى هاى  معرض خطر زلزله قرار دارد بلكه غال
مكرر نيز مى شود. در طى دهه گذشته آژانس هاى سازمان ملل متحد 
باشند  قادر  كه  طبيعى  بالياى  ريسك  مديريت  ابتكارات  زمينه  در 
از  داشته اند؛  فعاليت  باشند  پاسخگو  درازمدت  در  گسترده  به طور 

جمله آن ها: 
از  ناشى  آسيب هاى  مديريت  براى  ملى  رهنمودهاى  آمادگى  الف) 
زلزله: بعد از زلزله منجيل در سال 1990، محيط زيست سازمان ملل 
و برنامه عمران سازمان ملل متحد با همكارى بنياد مسكن انقالب 
اسالمى براى راه اندازى مديريت آسيب هاى زلزله با تهيه رهنمودهايى 
در اين خصوص شروع به كار كردند. اين راهنمايى ها شامل طراحى 
كنترل  ساختمانى؛  مصالح  توليد  شهرى؛  و  منطقه اى  برنامه ريزى  و 
كيفيت؛ طراحى و ساخت ساختمان هاى مقاوم در مقابل زلزله اعم از 
مهندسى و يا غير مهندسى ساز؛ و مقاوم كردن ساختمان هاى موجود 

و خسارت ديده از زلزله مى باشد.
لرزه شناسى  و  زلزله  مهندسى  بين المللى  مؤسسه  ب)تأسيس 
كه  است  تصميماتى  پايه  بر  مؤسسه  اين  تشكيل  (IIEES):ت٣ 
تربيتى  سازمان  عمومى  كنفرانس  جلسه  چهارمين  و  بيست  در 
ارائه كننده  كه   (UNESCO) (يونسكو)  متحد  ملل  فرهنگى  علمى 
2. United Nations Development Programme (UNDP), 2013a
3. International Institute of Earthquake Engineering and Seismology 

(IIEES) (http://www.iiees.ac.ir/)
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و  ايران  در  كافى  ظرفيت  ايجاد  براى  بين المللى  انجمن  درخواست 
منطقه مى باشد، صورت گرفت. برنامه عمران سازمان ملل متحد و 
تأسيس  از  پشتيبانى  و  حمايت  جهت  را  مشتركى  پروژه  يونسكو 
پروژه  اين   .(UNDP/IRA/90/009) نمودند  ايجاد  مؤسسه  اين 
شامل آموزش فنى براى كارمندان مؤسسه بين المللى مهندسى زلزله 
و  گسل ها  رديابى  به منظور  الزم  وسايل  تأمين  نيز  و  لرزه شناسى  و 
آزمايش و تحقيق درباره لرزه هاى شديد بر روى ساختمان هاى موجود 

مى باشد.
اين  هدف  (INDMP):ا١  بحران  مديريت  ملى  جامع  برنامه  ايجاد  ج) 
و  ايران  جمعيت  از  دائم  محافظت  به منظور  برنامه اى  پروژه  ايجاد 
پيشبرد توسعه امالك آن بر مبنايى مستحكم، در سطح ملى بود. 
پروژه برنامه عمران سازمان ملل متحد تأكيد بر هماهنگى بيشتر و 
پروژه  براى  حوادث  كنترل  و  رسيدگى  تشكيالت؛  اين  وضع  بهبود 
كلى توسعه؛ تشكيل سيستم ارتباطى/اطالعاتى مؤثر و قابل اجرا؛ و 
باال بردن سطح هشيارى مقابله با زلزله در شهرها را دارد. همچنين 
اين پروژه معرف ارتباط مسائل بين مديريت ملى در مواقع ضرورى، 
آماده باش بين سطوح جامعه محلى و منطقه اى و كمك در تسكين 
 6 تاريخ  در  برنامه  اين  معرفى  بخشنامه  مى باشد.  شرايط  بهبود  و 

آوريل 2003 توسط هيئت وزيران تأييد گرديد.
آن ها:  هماهنگى  و  باليا  برابر  در  ملى  واكنش  براى  د)ظرفيت سازى 
هدف فعاليت هاى مشترك بين برنامه عمران سازمان ملل متحد و 
جمعيت صليب سرخ ايران (هالل احمر) كاهش تلفات بالياى طبيعى 
از طريق افزايش توانائى واكنش ملى در برابر حوادث و هماهنگ 
كردن آن ها مى باشد (سازمان ملل در جمهورى اسالمى ايران، 2013).

اقدامات برنامه عمران ملل متحد در زلزله بم: پس از وقوع زلزله 
بم در 1382 و در راستاي تحقق اهداف توسعه هزاره (كه زلزله يكي 
از عوامل بازدارنده از دستيابي به اين اهداف بود)، برنامه عمران ملل 
سازمان  اين  اقدامات  خالصه  نمود.  آغاز  را  خود  فعاليت هاي  متحد 
به شرح زير بود كه به سه بخش كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت 

تبديل مى شدند:
در  آب رسانى  سيستم  زيرساخت هاي  ترميم  و  بازسازي   

1. Integrated National Disaster Management Plan (INDMP) (http://
un.org.ir/content/un-disaster-management-iran)

بم (با  منطقه  در  آسيب ديده  خرده مالكان  كوچك  نخلستان هاى 
اعتبار 695/000 دالر آمريكا)؛

مشاركت  و  بسيج  طريق  از  پايدار  مسكن  بازسازي  برنامه   
اجتماعي (با اعتبار 1/533/000 دالر آمريكا)؛

 حمايت از واكنش سريع و هماهنگ سازمان ملل متحد پس از 
راهُبرد  طريق  از  مشاركتي  بازسازي  برنامه ريزى  و  زمين لرزه 
از  حمايت  و  جامعه  بر  مبتني  ارتباطات  و  اطالعات  مديريت 

معلولين (با اعتبار 521/000 دالر امريكا)؛
 توسعه مبتني بر جامعه و نهادسازى براي ايجاد درآمدهاى پايدار 

و فقرزدايي (با اعتبار 186/000 دالر امريكا).
اما اين فعاليت ها به سه برهه زماني تقسيم شدند كه عبارت اند 

از:
سازمان  هماهنگ  واكنش  از  حمايت  كوتاه مدت:  فعاليت هاى  الف) 

ملل متحد پس از وقوع زمين لرزه.
ب) فعاليت هاى ميان مدت: 

جلسات  و  تخصصي  كارگاه هاى  طريق  از  فني  كمك هاي  ارائه   
بين المللي،  و  محلي  هاي  تخصص  و  تجارب  ارائه  مشاوره اى، 
و  آموزشي  برنامه هاى  حمايتي،  اقدامات  نمونه،  پروژه هاي 

ظرفيت سازى و غيره؛
 احياء زيرساخت هاي سيستم هاي آب رسانى براي نخلستان هاي 

كوچك خرده مالكان آسيب ديده از زلزله؛
 برنامه بازسازي پايدار مسكن در بم از طريق بسيج و مشاركت 

اجتماعي؛
 برنامه ريزى بازسازي مشاركتي از طريق يك راهُبرد ارتباطات و 

اطالعات مبتني بر جامعه.
ج) فعاليت هاى بلندمدت:

ملل  عمران  برنامه  همكاري  چارچوب  در  برنامه  اين  از  بخشي   
متحد (2005-2009) قرارگرفته است؛

درآمدهاي  ايجاد  براي  نهاد  ساخت  و  جامعه  بر  مبتني  توسعه   
پايدار و فقرزدايى.

زرند،  زلزله هاى  در  متحد  ملل  عمران  برنامه  همچنين  و 
طبيعي  بالياي  از  ديگر  برخي  و  گلستان  سيل  و  مازندران/قزوين 
و   (2005 متحد،  ملل  عمران  (برنامه  است  داشته  فراواني  نقش 
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در  متحد  ملل  عمران  برنامه  اهداف  مورد  در  مى بايستى  همچنين 
حوزه پايداري محيط زيست در قسمت آب و هوايي اعالم كرد كه 
عمل  زير  طرق  از  هزاره  توسعه  اهداف  به  رسيدن  در  سازمان  اين 

مى كند (برنامه عمران ملل متحد در ايران، 2013):١
كالن  سياست هاى  در  زيست محيطى  مالحظات  به  پرداختن   

اقتصادى؛
 مشاوره فنى در حفاظت از تنوع زيستى؛

 تنظيم استانداردهاى مصرف انرژى. 
چارچوب سازمان ملل متحد براي كمك به توسعه (UNDAF):د٢ 
در  متحد  ملل  سازمان  برنامه  و  سازمان  چهارده  حاضر  حال  در 
 UNDAFجمهوري اسالمي ايران مشغول به كار هستند. يكي از آنان
را  متحد  ملل  سازمان  كشوري  گروه  سازمان ها  اين  مجموعه  است. 
تشكيل مى دهند كه توسط هماهنگ كننده مقيم سازمان ملل متحد، 
كه نماينده دبير كل سازمان ملل متحد در امور توسعه است، اداره 
مى گردند. گروه مديريت چارچوب توسعه همكارى سازمان ملل متحد 
كه رئيس گروه برنامه عمران سازمان ملل متحد و سازمان برنامه و 
مديريت ايران است و همچنين اعضاي آن سازمان جهانى بهداشت 
(WHO)،ب٣ برنامه عمران ملل متحد،۴ يونيسف، دفتر مقابله با مواد 
مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC)،ب۵ برنامه توسعه سازمان 
ملل (UNDP)،ص۶ صندوق جمعيت سازمان ملل متحد (UNFPA)م٧ 
مى باشند. گروه مديريت چارچوب توسعه همكارى سازمان ملل، براى 
نظارت بر پيشرفت اين سازمان در ايران، در سپتامبر 2003 تشكيل 
شد. اين گروه، متشكل از اعضاى ارشد دولت و سازمان ملل متحد، 
مستقيمًا به تيم كشورى سازمان ملل متحد گزارش مى دهد. اجراى 
اين  گزارش هاى  و  كار  نتايج  ماتريس  بر  مرور  و  برنامه ها  به موقع 
سازمان بر عهده اين گروه مى باشد. اهداف اين گروه ها عبارت است 

از (سازمان ملل در جمهورى اسالمى ايران، 2013): 
1. United Nations Development Programme (UNDP) in Iran, 2013
2. United Nations Development Action Framework (UNDAF) 
3. World Health Organization (WHO) (http://www.who.int) 
4. United Nations Development Programme (UNDP) (http://www.

undp.org/content/undp/en/home.html) 
5. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) (http://www.

unodc.org/) 
6. United Nations Development Programme (UNDP)
7. United Nations Population Fund (UNFPA) (http://www.unfpa.

org/ )

توسعه  «اهداف  تحصيل  براى  توانايى ها  و  ظرفيت ها  تقويت   
هزاره»؛

 ترويج و بهبود اداره بهينه كشور؛
 توسعه پايدار، مديريت بحران و سوانح كارايى انرژى؛

فرصت هاى  افزايش  و  مديريت  و  اقتصاد  تحصيل  بهينه سازى   
شغلى؛

 تهيه ابزار انتقال علوم و فّناورى در همه زمينه هاى همكارى. 
در  متحد  ملل  سازمان  كشوري  گروه  هاي  فعاليت  از  هدف 
دستيابي  براي  ملي  تالش هاى  از  پشتيباني  ايران  اسالمي  جمهوري 
به اهداف بيانيه هزاره، اجالس هاى بين المللي، اجالس هاى سران و 

كنوانسيون ها است.
چهارچوب سازمان ملل متحد براي كمك به توسعه چهارچوب 
ملل  سازمان  سيستم  جمعي  واكنش  كه  است  راهُبردى  برنامه هاى 
با  مقابله  مى گيرد (دفتر  بر  در  ملي  توسعه  اولويت هاي  به  را  متحد 

مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، 2013).
بر اساس تعريف مجمع عمومى سازمان ملل، «برنامه مشترك 
ارزيابى كشورى (CCA)»ب٨ به طور معمول وسيله ايست در دست 
پيشرفت  وضعيت  تجزيه وتحليل  براى  متحد  ملل  سازمان  سيستم 
هم  برنامه،  اين  كشور.  توسعه  در  مؤثر  عوامل  شناسايى  و  ملى 
در  ملى  اولويت هاى  آن،  برآورد  در  و  فرآورده  هم  و  است  فرآيند 
توسعه  اهداف  بر  آن  توجه  عطف  درحالى كه  مى شود  گرفته  نظر 
هزاره براى پيشرفت و ساير تعهدات و بر مقاصد و اهداف «اعالميه 
هزاره»(MD) و كنفرانس ها و همايش هاى بين المللى استوار خواهد 

بود.
اساس  بر  خود،  همكاران  ديگر  به اتفاق  متحد  ملل  سازمان 
داخل  در  توسعه  و  پيشرفت  چالش هاى  عمومى  تجزيه وتحليل 
برنامه  طريق  از  دارند  خاص  توجه  به  نياز  كه  را  مواردى  كشور، 
 (CCA)«كشورى ارزيابى  مشترك  مى كند. «برنامه  مشخص   CCA

«چارچوب  سند  به وجودآوردن  جهت  در  گامى  به عنوان  همچنين 
به كارگرفته  پيشرفت  براى  متحد»  ملل  سازمان  همكارى  توسعه 
ملل  سازمان  سيستم  كلى  عكس العمل  آن  به وسيله  تا  مى شود 
كرده  معين  را  مشخص شده  چالش هاى  از  منتخبى  به  نسبت  متحد 
8. Common Country Assessment (CCA)
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و برنامه ريزى مشترك نمايندگى هاى سازمان ملل متحد در ايران را 
پايه گزارى نمايد (اوستبى، 2013).

متقابل  مقامات  همكارى  با  متحد»  ملل  سازمان  كشورى  «تيم 
ملى و بين المللى، تشكيل اولين (برنامه مشترك ارزيابى كشورى) 
برآورد  دنبال  به  نمود.  قطعى   2003 اوت  ماه  در  ايران  براى  را 
«برنامه مشترك ارزيابى كشورى» و اشاعه آن به ايران، در ژوئن 
با  ملل  كشورى سازمان  عمليات  با  ارتباط  در  گروه فعال   ،2003
همكارى  توسعه  «چارچوب  پايه گذارى،  براى  خود  ملى  همكاران 
در  جلسه اى  برگزارى  با  عمليات  كرد.  به كار  شروع  ملل»  سازمان 
تاريخ 25-27 اوت 2003 براى تعيين اولويت ها در محل گاجره 
آغاز گرديد. شركت كنندگان اعضاى دولت، سازمان هاى مردم نهاد 
(سمن)١ و نمايندگان واحدهاى مقيم و غيرمقيم سازمان ملل متحد 
شناسايى  جلسه  اين  تشكيل  از  عمده  هدف  مى دادند.  تشكيل  را 
اولويت ها جهت تشريك مساعى كشور و سازمان ملل ظرف چهار 
سال آتى بود. اين جلسه همچنين فرصت مناسبى براى مذاكره دولت 
و سازمان ملل درباره نكات مهم و مورد نظر دو طرف، جهت توسعه 

كشور ايجاد كرد.
در  ثمربخشى  همكارى  متحد  ملل  عمران  برنامه  و  ايران  بين 
زمينه مديريت باليا پس از زلزله 1990 منجيل در امر نقشه كشى از 
مناطق در معرض خطر زلزله به وجود آمد. اين همكارى طى سال ها 
به تدريج از طريق اجراى چند برنامه براى تقويت ظرفيت هاى ملى 
در زمينه آمادگى و كاهش ريسك باليا گسترش يافت. طرح جامع 
در  و  تدوين  متحد  ملل  توسعه  برنامه  حمايت  با  باليا  مديريت  ملى 
آوريل 2003 به تصويب كابينه رسيد. اين طرح كه چارچوبى براى 
مديريت وضعيت هاى اضطرارى در سطوح ملى، استانى و محلى در 
جريان مراحل آمادگى، كاهش و بازيابي ارائه شد بعدها جاى خود 
ريسك  مديريت  قانون  مبناى  بر  باليا  مديريت  جديد  برنامه  به  را 
بالياى سال 2007 داد. برنامه عمران ملل متحد از تالش ها براى احياء 

شهرهاى بم، زرند و لرستان پس از زلزله نيز به شدت حمايت كرد. 
خطر  احتمال  بودن  باال  نظر  از  ايران  وضعيت  شناسايى  با 
وقوع باليا و تجديد تعهد دولت ايران و سازمان ملل براى كاهش 
خطرهاى بالياى آينده پس از زلزله بم، چارچوب كمك عمران ملل 
1. Non-governmental Organizations (NGOs)

متحد، مديريت خطرپذيرى باليا را به عنوان يك حوزه برنامه ريزى 
اصلى در اولويت قرارداد. متعاقبًا به پيروى از هدف هاى مشترك 
٢CPAP برنامه عمران ملل متحد و دولت ايران يك برنامه مشترك 

ملى پنج ساله مديريت خطرپذيرى باليا (2005- 2010 كه تا پايان 
2011 تمديد شد) را تدوين كردند كه بر سه عنصر اصلى و فرعى 

زير متمركز بود:
الف) اصالح دسترسى به اطالعات درباره مديريت و خطرپذيرى باليا: 
بهبود مديريت اطالعات ريسك ها و به اشتراك گذاشتن اطالعات در 
اطالعات  است.  ايران  در  مستمر  نيازى  مربوطه  سازمان هاى  تمامى 
مربوط به خطر در سازمان هاى مختلف مستقر بوده و گردآورى داده ها 
منظم نبوده يا با ضابطه هاى گوناگون گردآورى مى شده اند. بنابراين 

اين عنصر به دنبال دسترسى به بروندادهاى زير بوده است:
 ايجاد يك درگاه (پورتال) اطالعات مربوط به مديريت ملى 

ريسك باليا؛
 ايجاد پايگاه داده ها / فهرست ملى باليا؛

 تهيه گزارش ريسك بالياى ايران.
مؤثر  مديريت  براى  جامعه  و  شهر  سطوح  در  ظرفيت ها  تقويت  ب) 

خطرپذيرى زلزله شهرى(UERM):ا٣
 ايمنى و آمادگى مدرسه؛

 بيمارستان هاى امن؛
 مديريت جامعه محور خطرپذيرى باليا (شهر ايمن)؛

 سناريوى زلزله شهر، برنامه هاى آمادگى و پاسخ؛ 
 مجموعه اقدامات براى آموزش و باال بردن آگاهى عمومى؛

 تقويت فرايند صدور جواز ساختمان.
آموزش  شكل  به  ظرفيت سازى  زمينه  در  برنامه  اصلى  درونداد 
به وسيله شركت هاى بين المللى و حمايت از سوى مشاوران ملى بود. 
بيش از 35 نوع مختلف آموزش بين 2005 تا 2010 در تهران و 

استان ها درباره جنبه هاى گوناگون اين عنصر انجام شد.
ج) تسهيل مشاركت و تسهيم دانش براى مديريت خطرپذيرى باليا 

(DRM)د۴ در سطح زير منطقه اى:
باليا  خطرپذيرى  كاهش  و  مديريت  ضابطه هاى  و  مفاهيم   
2. Country Programme Action Plan (CPAP)
3. Urban Earthquake Risk Management (UERM)
4. Disaster Risk Management (DRM)



 61 رسول حاج احمدي / فعاليت هاى برنامه عمران ملل متحد در حوزه مديريت بحران به ويژه پس از سال 2000 

و  گنجانده شده  ملى  توسعه  سياست هاى  و  برنامه ها  در 
ظرفيت هاى نهادى، عملياتى و هماهنگى براى كاهش مؤثر 

خطرپذيرى باليا و پاسخ تقويت شده باشند.
دقيق  پايش  تا  باشند  تقويت شده  محلى  و  ملى  ظرفيت هاى   
حوادث  خطرپذيرى  به  مربوط  زودهنگام  هشدارهاى  و 

تضمين شود.
خطرند،  معرض  در  بيشتر  كه  آن ها  به ويژه  جوامع،  همه   
و  پاسخ  آمادگى،  پيشگيرى،  براى  بيشترى  توانايى هاى 

احياء از باليا را داشته باشند.
ملل  سازمان  و  ايران  دولت  پنج ساله  همكارى هاى  جامع  سند 
متحد شامل حوزه هاى بهداشت و درمان، محيط زيست، كاهش فقر، 
مديريت بحران و مبارزه با مواد مخدر در شهريور 1390 به امضاء 
وزارت امور خارجه و نماينده مقيم سازمان ملل در ايران رسيد. بر 
اساس اين سند، وزارتخانه ها و نهادهاى مسئول دولتى با همكارى 
را  مربوطه  حوزه اى  برنامه هاى  ملل  سازمان  در  همكار  آژانس هاى 

براى پنج سال آينده تهيه نمودند.
پس از اينكه چارچوب همكاري برنامه عمران ملل متحد جديد 
تصويب شد، گروه هاى مربوطه در حوزه هاى مذكور در اين چارچوب 
همكاري وارد عمل شدند و ما به عنوان مثال حوزه مديريت بحران را 
مطرح مى كنيم كه يكي از موضوعات مذكور در چارچوب همكاري 

برنامه ملل متحد است.
 سند پروژه اى ميان جمهوري اسالمي ايران و برنامه عمران ملل 
متحد با موضوع تقويت كاهش خطرپذيرى باليا در جمهورى اسالمى 
ايران در روز يكشنبه مورخ 1391/11/15 امضاء شد. تاريخ اجراي 

اين سند پروژه، از ژانويه 2013 تا دسامبر 2016 مى باشد. 
سازمان هاى طرف همكارى در اجراى اين برنامه تحت هدايت 
سازمان مديريت بحران كشور و طرف هاى همكار كه شامل معاونت 
مركز  (SPAS)،م١  رئيس جمهور  راهبردى  نظارت  و  برنامه ريزى 
پيشگيرى  سازمان  شهرسازى(BHRC)،س٢  و  مسكن  راه،  تحقيقات 
هالل احمر  جمعيت  و  تهران (TDMMO)و٣  شهر  بحران  مديريت  و 
1. Strategic Planning and Supervision (SPAS) (http://www.spac.ir/) 
2. Building and Housing Research Center (BHRC) (http://www.bhrc.

ac.ir/portal/) 
3. Tehran Disaster Mitigation and Management Organization (TDMMO) 

(http://tdmmo.tehran.ir/) 

مذكور  سند  اهداف  راستاي  در  ايران(IRCS)د۴  اسالمي  جمهوري 
حركت خواهند كرد. هيئت مديره برنامه۵ به عنوان مكانيسم هماهنگى 
عضويت 4  و  بحران  مديريت  سازمان  رياست  با  برنامه  نظارتى  و 
سازمان مجرى طرف قرارداد به صورت منظم نحوه اجرا و هماهنگى 
قرار  بررسى  مورد  را  برنامه  پيشرفت  و  مجرى  سازمان هاى  ميان 
 ۶ برنامه  تصميم گيرى  كميته  به  را  برنامه  منظم  گزارش هاى  و  داده 

پنج ساله، ارائه خواهد نمود. 
ملي  توسعه  پنجم  برنامه  راستاي  در  مى توان  را  همكاري  اين 
ايران (2011- اسالمى  جمهورى  ملى  توسعه  پنجم  برنامه  دانست. 

2015) به مسئله مديريت و كاهش خطرپذيرى باليا در چند زمينه، 
از جمله افزايش و اصالح پاسخ و آمادگى در برابر باليا، بهتر كردن 
زلزله،  از  پيشگيرى  تدابير  و  ساختمان سازى  مقررات  و  ضابطه ها 
بهبود ايمنى در مناطق مسكونى روستايى و در اقدام اساسى ديگرى، 
خطرپذيرى  كاهش  و  مديريت  به  ساالنه  ملى  بودجه  اختصاص ٪2 

باليا، رسيدگى و توجه كرده است.
 د) انتظارات از سند پروژه:

چندبخشى  برنامه هاى  براى  نهادى  ظرفيت هاى  پيشرفت   
مديريت و كاهش خطرپذيرى باليا؛

احتياطى  طرح هاى  براى  نهادى  ظرفيت هاى  از  حمايت   
مديريت باليا و ضابطه هاى ارزيابى خطر در نواحى شهرى؛

 تقويت مديريت و كاهش خطر شهرى؛
زلزله  بالياي  خطرپذيرى  كاهش  آمادگى  طرح  شدن  آماده   

تهران؛
 توسعه ظرفيت هاى نهادى در مديريت و كاهش خطرپذيرى 

باليا؛
بالياى  ريسك  مديريت  براى  ملى  ظرفيت هاى  از  حمايت   
(سازمان  شهرى  سيل  و  زلزله  مديريت  در  جامعه محور 

مديريت بحران كشور، 1392، ص 6). 

نتيجه گيرى
ارائه  را  كمك هايى  كشورها  به  توانسته  متحد  ملل  عمران  برنامه 
4. Iranian Red Crescent Society (IRCS) (http://rcs.ir/) 
5. Outcome Board
6. UNDAF Steering Committee
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از  است.  بوده  مالي  و  فني  كمك هاى  شامل  كمك ها  اين  نمايد. 
كشورها  بازيابي  در  اساسي  نقشي  متحد  ملل  عمران  برنامه  طرفي 
پس از حوادث طبيعي دارد بدان گونه كه ما آن را پس از زلزله بم 

مشاهده كرديم. و خالصه آن شامل اين موارد بود:
در  آب رسانى  سيستم  زيرساخت هاى  ترميم  و  بازسازي   

نخلستان ها؛
 بازسازي منازل مسكوني؛

 مديريت اطالعات و حمايت از معلولين؛ 
 توسعه مبتني بر جامعه و فقرزدايي؛

 كمك هاى تخصصي و مشورتي. 
اما از منظري ديگر برنامه عمران با امضاء تفاهم نامه چارچوب 
و  مالي  كمك هاي  توانسته  متحد  ملل  عمران  برنامه  همكاري 
خصوص  در  نمايد.  ايران  اسالمي  جمهوري  به  را  چندجانبه اى 
كمك هاي مالي بايستي به اين موضوع اشاره كرد كه مى توان به آن 
به عنوان يك فرصت نگريست؛ مثًال در پروژه سال 2012 در بخش 
كاهش خطرپذيرى باليا قرار است مبلغ 550000 دالر آمريكا در 
حوزه كاهش خطرپذيري باليا كه سرفصل هاي آن در متن گفته شد 

هزينه شود.
اقدامات ديگري كه مى توان به آن اشاره نمود عبارت اند از:

 راه اندازى مديريت آسيب هاى زلزله با همكاري بنياد مسكن 
انقالب اسالمي؛

 تأسيس موسسه بين المللي مهندسي زلزله؛
 ايجاد برنامه جامع ملي مديريت بالياي طبيعي؛

هماهنگي  و  باليا  برابر  در  ملي  واكنش  براي  ظرفيت سازى   
آن ها.

بايد گفت عملكرد برنامه عمران ملل متحد و ساير سازمان هاى 
و   2000 سال  از  پس  متحد  ملل  سازمان  زيرمجموعه  تخصصي 
بسيار  كردند  موافقت  آن  با  كشور   189 كه  هزاره  توسعه  بيانيه 
افزايش يافت. بسياري از كشورها متعهد شدند كه تا سال 2015 
به مجموعه اى از اهداف مانند كاهش فقر به نصف، حذف نابرابري 
جنسيتي، كاهش مرگ ومير كودكان و مادران و... دست پيدا كنند 
شد  متحد  ملل  برنامه  عملكرد  روند  شدن  سريع تر  موجب  اين  و 
راستاي  در  كه  اسنادي  و  پروژه ها  در  مى توانيم  را  آن  نمونه  ما  كه 

چارچوب همكاري برنامه عمران ملل متحد امضاء مى شود مشاهده 
ايمني  مانند  نتايجي  كه  كرديم  مشاهده  اول  چهارچوب  در  كنيم. 
مدارس و بيمارستان ها، افزايش سطح آگاهى ها در مدارس و... را 
در پي داشت و همچنين در عملكرد برنامه مشاهده مى كنيم كه روند 
برنامه  همكاري  چارچوب  كه  به طوري  دارد  مناسبي  تداوم  كمك، 
عمران ملل متحد جديد با موضوعاتي جديد ميان جمهوري اسالمي 
رسيد  امضاء  به   2012 سال  در  متحد  ملل  عمران  برنامه  و  ايران 
كه اولين سند آن در تاريخ 1391/11/15 ميان سازمان مديريت 
خطرپذيرى  كاهش  خصوص  در  متحد  ملل  عمران  برنامه  و  بحران 

حوادث امضاء شد و مى بايستى منتظر نتايج آن بود.
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آسيب پذيري زمين لرزه
بررسي آسيب پذيري چند زمين لرزه مهم ده سال گذشته در جهان (1391-1382)
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چكيده
زمينه و هدف: زلزله ها در جهان آسيب هاى جانى و مالى متعددى را ايجاد مى كنند. در اين مقاله سعي شده رفتار سازمان ها و دولت هاي محلي در 

زلزله هاي مهم ده سال گذشته در جهان و همچنين از ديد مديريت بحران و آسيب هاي ناشي از زلزله بررس  ى شوند. 
روش: اين مطالعه مرورى است كه بر اساس گزارش هاي مؤسسات و سازمان هاى مختلف پس از زمين لرزه هاي: 26 دسامبر 2003 بم، 12 ژانويه 

2010 هائيتى، 27 فوريه 2010 شيلي، 11 مارس 2011 ژاپن و 23 اكتبر 2011 ت  ركيه تنظيم شده است.
يافته ها: پس از مطالعه هر يك از اين زلزله ها ديده مى شود كه ژاپن به دليل آمادگي و مديريت صحيح به بهترين شكل با زلزله مقابله مي كند و در 
هائيتى عدم آمادگي و ناتواني دولت از كنترل اوضاع، اين زلزله تبديل به بحران عظيمي شد در شيلي به نسبت باال بودن بزرگاي زلزله بحران به صورت 
مناسبي كنترل شد. در زلزله بم هم اگر اقدامات قبل از بحران صورت گرفته بود آسيب ها كاهش مي يافت. در تركيه هم بحران به طور نسب  ي خوب 

كنتر  ل    شده است.
نتيجه گيرى: اين زلزله ها اهميت اتخاذ تدابير الزم قبل از وقوع زلزله يا ديگر بالياى ط  بيعى را نشان مى دهند كه مى تواند به كاهش قابل توجه تع  داد 
قربانيان بينجامد و ازآنجاكه زلزله ها تنها موجب آسيب هاي جاني و مالي نخواهد شد، بلكه اكثر مواقع به بروز بحران هاي ديگري مي انجامند، الزم است 
تدابير الزم قبل از وقوع بحران را جهت كاهش آسيب هاي ناشي از زلز  له بسيار جدي بگيريم. همچنين براي اقدامات حين بحران و پس از بحران هم 

از قبل برنامه ريزي نماييم.
كليدواژه ها: زلزله، آسيب پذيري، واكنش، ايران، هائيتي، شيلي، ژاپن، تركيه. 
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A Study on Vulnerability of Some Important Earthquakes All around the World 
in the Past Ten Years  (2003-2012)

Elahe Kamali

ABSTRACT
Background and objective: Earthquakes in the world cause many human and financial damages.In this paper has tried to 
survey the behavior of organizations and local governments in important past ten years earthquakes all around the world and 
also from the point of view of disaster management and earthquake damages.  
Method: This review study is based on the reports of different organizaitions and institutes after 26 December 2003 Bam, 12 
January 2010 Haiti, 27 February 2010 Chile, 11 March 2011 Japan and Turkey 23 October 2011 earthquakes.
Findings: After the study of these earthquakes, it was observed that Japan because of preparedness and correct management 
deal with the earthquake in the best way and in Haiti lack of preparation and inability of government from situation control, 
earthquake was turned into a major crisis. In Chile, disaster relatively to its highly magnitude was controlled appropriately.
In Bam earthquake if pre-disaster measures had taken place, injuries would reduce.In Turkey , disasater was relatively well 
controlled. 
Conclusion: These earthquakes show the importance of take necessary measures before occurance of earthquake or other dis-
asters which can lead to considerable reductions in the number of victim and since the earthquake did not only lead to human 
and financial damages, and most of the time leads to other disasters, it is necessary to take essential measures before disaster 
seriously in order to reduce earthquake damages. Also do planning for during and post disaster measures.
KEYWORDS: Earthquake, Vulnerability, Response, Iran, Haiti, Chile, Japan, Turkey.

 Citation (APA 6th ed.): Kamali, E. (2013, Spring). A study on vulnerability of some important earthquakes all around the 
world in the past ten years (2003-2012). Disaster Prevention and Management Knowledge Quarterly (DPMK), 3(1), 64-86.

فصلنامه دانش پيشگيرى و مديريت بحران/ دورة سوم، شمارة اول، بهار  1392 

ت:
ياف
در

خ 
اري
ت

ش:
ير
پذ

خ 
اري
ت

13
92

/0
2/

01
13

92
/0

2/
25

Disaster Prevention and Management Knowledge (DPMK) 
Quarterly, Vol. 3, No. 1 (Spring 2013)



 65 الهه كمالى / بررسي آسيب پذيري چند زمين لرزه مهم ده سال گذشته در جهان (1391-1382)

مقدمه
مشترك  تجارب  طبيعت  انرژي هاي  از  ناشي  بحران هاي  و  حوادث 
بسياري از كشورهاست. شواهد موجود بيانگر اين است كه هر سال 
در مناطق مختلف دنيا سوانح طبيعي باعث به بار آمدن ضايعات 
جاني، رواني و مالي جبران ناپذيري مى شود. بررسي همه جانبه آثار 
اين  از  نيمي  از  بيش  كه  مي دهد  نشان  گذشته  در  طبيعي  سوانح 
طبيعي  پديده  مى شود.  ناشي  زلزله  پديده  از  خسارت ها  و  ضايعات 
كه  چرا  نباشد.  مهمي  پديده  زياد  شايد  زمين  كره  مقياس  در  زلزله 
خود،  پوسته  طبيعي  تكتونيكي  حركت هاى  خالل  در  زمين  كره 
اين  كه  است  انساني  مقياس  در  فقط  لرزش هاست.  اين گونه  مولد 
پديده شكل فاجعه به خود مي گيرد. در واقع زمين لرزه پديده اي است 
طبيعي كه تخريب ساختمان ها، تلفات انساني، خسارات اقتصادي، 
برآيند  و...  ارتباطي  راه هاى  شدن  مسدود  حياتي،  شريان هاى  قطع 

حاصل از آن مي باشد.
ابنيه،  و  تأسيسات  ويرانى  از  ناشى  مستقيم  آسيب هاى  از  غير 
در  اينكه  ضمن  داشت  نظر  در  بايد  نيز  را  تبعى  حوادث  خسارات 
كنار خرابى ها و مشكالت ناشي از تخريب ساختمان ها و جاده ها و 
خطوط لوله و ... معضل عمده اي كه دقيقًا پس از وقوع اين پديده 
مى شود،  آسيب ديدگان  و  مسئولين  و  منطقه  گريبان گير  طبيعي 
سوءاستفاده و فرصت طلبى اشرار و افراد ناقض امنيت اجتماع است. 
به صورت  افراد  اين  زمين لرزه  وقوع  از  اندكي  زمان  خالل  در  گاه 
سريع همانند ويروس هايى منطقه را ناامن كرده، آسيبي بزرگ تر از 

آسيب زلزله وارد مي كنند.
تعريف disaster  حادثه يا فاجعه يا بال، حوادثى كه بروز آن ها 
(مقياس  شد  خواهد  زيادى  تلفات  خسارات،  آمدن  بار  به  موجب 
وسيع تر) حادثه گويند. بحران نيز عبارت از شرايطى است كه در آن 
با غافلگيرى، كمبود اطالعات و محدوديت زمان براى تصميم گيرى 
مواجه مى شويم. سپس با بهره گيرى از فناورى نوين جهت كاهش 

تلفات جانى و مالى باشيم.
تعاريف مرتبط با بحران: 

 بحران:١ يعنى به هم خوردن روند عادى و طبيعى زندگى انسان، كه 
باعث ايجاد بى نظمى و اختالل در زندگى و  به هم خوردن توازن و تناسب 
1.  Crisis

بين نيازها و منابع است. در شرايط بحران توازن موجود از بين مى رود.
بحران، در نتيجه يك سرى عوامل طبيعى و غيرطبيعى شامل زلزله، 
سيل، طوفان، آتش سوزى، خشك سالى، سونامى، هجوم بيمارى هاى 

واگير، جنگ و... 
است  زلزله  طبيعى،  بالياى  مخرب ترين  فاجعه:  يا  حادثه   

(رمضان زاده، 2010).
 شرايط اضطرار: شرايط خاصي است كه در حوادث غيرمترقبه 
ازجمله  وقوع،  مكان  و  زمان  دقيق  پيش بيني  عدم  مي گردد.  ايجاد 
كارآمد  و  صحيح  مديريت  شرايط  اين  در  مي باشد.  آن  مشخصات 
محوي،  توانا،  مهرابي  عمراني،  (اسمي،  است  اهميت  حائز  بسيار 

.(1385
با  و  كاربردى  است  عملى  بحران  مديريت  بحران:  مديريت  نقش 
استفاده از تجزيه وتحليل بحران هاى گذشته و با كمك علم و فناورى 
در جستجوى يافتن راه حل يا ابزارى است كه به وسيله آن: 1-بتوان 
از وقوع بحران پيشگيرى كرد، 2- يا ابزار مقابله با آن آماده شود.  

اقدامات عبارتند از: 
1- هشدار به موقع به ساكنين؛
2-تأمين آوارگان بى سرپناه؛

3- حفظ امنيت عمومى؛
4-تخليه آثار حادثه؛

5-بازگرداندن جامعه به شرايط عادى؛
6-تقويت روحيه انسانى و بهداشت روانى (رمضان زاده 2010).

اهداف مديريت بحران:
1-در درجه اول رفع شرايط بحران و اضطرار است؛

2-بازگرداندن سريع جامعه به حالت عادى؛
3-كاهش آسيب هاى ناشى از بحران چه جانى و چه مالى؛

4-كاهش اثرات بحران در جامعه و مقابله با آن با كمترين  هزينه ها؛
5-ايجاد آمادگى در جامعه براى مقابله با بحران؛

6-بازسازى مناطق بحرانى از لحاظ فيزيكى، روانى و فرهنگى؛
7-ايجاد تمرين و آموزش و مانورها در مناطق جهت آمادگى 

براى مقابله با بحران براى مديران و مردم.
فرايند يا مراحل مديريت بحران: شامل يك سرى مراحل هماهنگ 
يكپارچه است كه در چهار مرحله خالصه مى گردد (رمضان زاده، 2010):
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وقوع  از  پيشگيرى  موجب  كه  اقداماتى  كليه  پيشگيرى:  1-مرحله 
جامعه  در  بحران  مخرب  آثار  از  جلوگيرى  سبب  و  بحران ها 

مى گردد؛
به  قادر  را  مردم  و  دولت  كه  اقداماتى  كليه  آمادگى:  2-مرحله 
بحران  بروز  موقع  در  كارا  و  به موقع  و  سريع  عكس العمل 

مى نمايد؛
3-مرحله مقابله: نحوه رفتار صحيح در هنگام وقوع بحران؛

از  مانده  به جاى  آسيب هاي  آثار  بردن  بين  از  بازسازى:  4-مرحله 
بحران.

كه با اجراى اين فرآيند در موقع بروز بحران مى توان آسيب ها و 
خسارات و هزينه هاى جانى و مالى را به حداقل رساند. 

ازآنجاكه عوارض و صدمات جانى و مالى و روانى ناشى از زلزله 
تأثير شگرف و انكارناپذيرى در نحوه زندگى و سالمت انسان ها در 
جوامع به جا مى گذارد بر آن شديم تا به تحليل آسيب پذيرى شهرها 
پس از زلزله در شهرهاى ايران و چند شهر ديگر دنيا بپردازيم. گرچه 
جلوگيرى از وقوع زلزله امكان پذير نيست، ولى كاهش آسيب هاى 

ناشى از آن امكان پذير است.
دولت هاي  و  سازمان ها  رفتار  شده  سعي  مقاله  اين  در  واقع  در 
ايران  در  را  بحران  از  پس  و  بحران  حين  بحران،  از  قبل  محلي 
به عنوان كشوري در حال توسعه، هائيتى كشوري فقير در آمريكا، 
كشوري  ژاپن  دارد،  را  زلزله  باالي  ريسك  كه  كشوري  شيلي 
توسعه يافته و تركيه كه از لحاظ فرهنگي، اقليم ي و همچنين شرايط 
لرزه خيزي به ويژه در مناطق شمال غربي ايران و شرق تركيه كه به 
ايران بسيار شبيه است، بررسي كرده همچنين تأثير آمادگي قبل از 
زلزله، اقدامات صحيح و به موقع در هنگام وقوع زلزله و پس از آن 
بررسي  زلزله  از  ناشي  آسيب هاي  كاهش  در  بحران)  (مديريت  را 

شود.

روش
روش بررسى مطالعه مرورى است از اسناد، مطالعات و گزارش هاى 
بين  در  دنيا  مختلف  شهرهاى  در  وقوع يافته  زلزله هاى  به  مربوط 

سال هاى 1382 تا 1391 مى باشد. 
داليل انتخاب كشورها: در اين مطالعه الزم بود آسيب هاي زلزله در 

چند كشور را مورد بررسي قرار داد تا بتوان تشخيص داد چه عواملي 
است.  تأثيرگذار  زلزله  از  ناشي  آسيب هاي  افزايش  يا  كاهش  در 
بنابراين سعي شد زلزله هاي شاخص در كشورهاي ايران (كشوري در 
حال توسعه)، هائيتى (يكى از كشورهاى فقير قاره آمريكا و جهان)، 
به  توجه  (با  تركيه  دارد)،  را  زلزله  باالي  ريسك  كه  (كشوري  شيلي 
به عنوان  ژاپن  ايران)،  به  اقليمي  و  فرهنگي  نظر  از  بسيار  شباهت 

كشوري توسعه يافته مورد بررسي قرار گيرند.
در  بم  زلزله  داده اند.  رخ  مختلفى  تاريخ هاى  در  زلزله ها  اين 
اين  اثر  در  پيوست.  وقوع  به   6/5 بزرگى  با   2003 دسامبر   26
زلزله حدود 30000 نفر كشته، 20000 نفر آسيب ديده و بيش از 
60000 نفر بى خانمان شدند (زارع، مكنون و ديلمي، 1390). زلزله 
هائيتى در 12 ژانويه سال 2010 با بزرگى 7 روى داد. اين زلزله 
باعث كشته شدن بيش از 222000 نفر، آسيب ديدن 300000 نفر 
و جابه جايى ميليون ها نفر گرديد (زارع، مكنون و ديلمي، 1390). 
زلزله شيلي در 27 فوريه 2010 با بزرگي 8/8 به وقوع پيوست. 
نفر  هزاران  و  شد  نفر   730 از  بيش  شدن  كشته  باعث  زلزله  اين 
 .(1388 اشعرى،  و  مهشادنيا  (اسالمى،  شدند  بى خانمان  نيز  ديگر 
با   2011 مارس   11 جمعه  روز  در  ژاپن  سنداي  توهوكو،  زلزله 
بزرگاي 9 به وقوع پيوست. اين زلزله موجب كشته شدن 15850 
(زارع،  شدند  ناپديد   3287 و  مجروح   6011 همچنين  شد.  نفر 
1391). زلزله استان وان (شهرهاي وان و ارجيش) تركيه در 23 
اكتبر 2011 با بزرگاي 7,2 روي داد. اين زلزله موجب كشته شدن 
644 نفر و ايجاد خسارت و تخريب ساختمان ها در شهرهاى وان 
و ارجيش در استان وان در كشور تركيه گرديد (نظم آذر، زارع و 

قايچي افروز، 1391).

يافته ها
بالقوه  درعين حال  و  خاموش  اغلب  كه  زلزله  به ويژه  طبيعي  سوانح 
مستعد ايجاد آسيب هستند موجب تلفات جاني و خسارات مالي 
مي گردند. در ادامه با بررسى و ارزيابى آسيب پذيرى شهرها پس از 
مالى  خسارات  و  جانى  تلفات  به  آسيب ها  كه  ديد  خواهيم  زلزله 
محدود نشده و گاه پس از گذشت سال ها همچنان آثار زلزله به جاى 

مانده است.
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 زلزله بم:
ساعت  در   (1382/10/5)  2003 دسامبر   26 تاريخ  در  بم  زلزله 
بزرگي  به  گرينويچ)  به وقت   1:56:56) تهران  به وقت   5:26:26
داد  رخ  ايران  شرقي  جنوب  در  بم  شهر  اطراف  در   6/5 گشتاوري 
(زارع، 1390). در اثر اين زمين لرزه مخرب بيش از 33000 نفر كشته 
شدند و در همين حدود نيز مجروح بر جاى ماند. 80٪ ساختمان ها 
كامًال تخريب شدند و حدود 17٪ ساختمان ها با آسيب هاى اساسى 
به سازه (غيرقابل بهره بردارى)، حدود 2/8٪ ساختمان ها آسيب هاى 
ارگ  همچنين  ديدند.  جزئى  آسيب  نيز  حدود ٪0/2  و  غيرسازه اى 
تاريخى بم آسيب كلى و اساسى ديد. اكثر سكونت گاه هاى روستايى 
كليه  و  تخريب  مخابرات  و  برق  و  آب  شبكه هاى  و  قنوات  نيز  و 

نظامات و ارتباطات درون شهرى متالشى گرديد (زارع، 1390).
ساختمان هاى  نوع  از  كه  موجود  ساختمان هاى  بيشتر  تقريبًا 
شمال  كيلومتري  پنج  محدوده  تا  خصوصًا  بودند  آجري  و  خشتي 
شرقي بم به كلى ويران شدند و برخي از آن ها كه دچار فروريختگي 
است  ايجادشده  آن ها  در  بزرگي  ترك هاى  نشدند،  كامل  انهدام  و 
به طوري كه غيرقابل ترميم مي باشد. البته وجود پس لرزه هاي متعدد 
طي چند روز پس از زلزله اصلي نيز، خرابي هاي به جا مانده را تشديد 

كرده است (گودرزي، 1382 و 1383). 
همچنين مشاهدات اوليه در محدوده شهرستان بم و روستاهاي 
قنات هاى  رشته  به  قابل توجهي  صدمات  كه  مي دهد  نشان  اطراف 
و  ريزش  است.  شده  وارد  زلزله  اثر  در  منطقه  سطح  در  موجود 
قسمت هاى  در  قديمي  قنات هاى  محل  در  زمين  فرونشست 
به  قابل توجهي  صدمات  ايجاد  به  منجر  مواردي  در  بم  شهر  مختلف 
موجود  حياتي  شريان هاى  و  مسكوني  منازل  و  ساختمان ها  راه ها، 
صدمات  آثار  دورتر  فواصل  در  و  است؛  شده  زلزله زده  محدوده  در 
به سختى قابل پيگيري و مشاهده مي باشد (اميني حسيني، مهدويفر، 

كشاورز بخشايش و رخشنده، 1382).
واكنش به زلزله: ازآنجاكه بر اثر زلزله اكثر ابنيه حياتى و ضروري 
انبارهاي  مخابراتي،  مراكز  آتش نشاني،  مراكز  بيمارستان ها،  نظير 
برق رساني  و  آب رساني  تأسيسات  فرمانداري،  ساختمان  امدادي، 
تخريب شده يا دچار آسيب هاي شديدي شده بودند. به طوري كه فاقد 
كاربري الزم بودند، در نتيجه در نخستين ساعات پس از وقوع حادثه 

عمليات امداد و نجات با مشكالت زيادي مواجه بود. اكثر سازه هاي 
حياتي و ضروري موجود در منطقه بم به دليل فقدان سيستم سازه اي 
آسيب هاي  زلزله،  از  ناشي  جانبي  بارهاي  با  مقابله  جهت  مناسب 

شديدي را متحمل شده بودند (حسيني و افشين، 1384).
در اثر اين حادثه طبق گزارش رسانه ها تقريبًا اكثر مديران بومي 
شهر  يكباره  به  لذا  شدند.  كشته  زلزله  اثر  بر  مختلف  بخش هاى  در 
تشديد  حادثه  اين  وخامت  و  ازدست داده  را  خويش  مديريتي  سكان 
شده است (گودرزي، 1382 و 1383). همچنين در مديريت امنيت 
شهرى، در 40 ساعت اول پس از فاجعه، ناهماهنگى هاى مشهودى 
به  امدادرسانى  دسته بندى كردن  و  امدادرسان  خودروهاى  هدايت  در 
مردم مشاهده شد. در اين راستا فعاليت سازماندهى شده انجام نشد و 
بدين سبب خودروهاى امدادرسان با تجمع در مبادى ورودى شهر بم، 
خود موجبات انسداد راه و اختالل در امدادرسانى در روز دوم فاجعه 
جاذبه هاي  شهر،  معماري  بافت  (زارع، 1390).  كردند  فراهم  را  بم 
گردشگري، وجود اشرار در منطقه، شرايط بد اقتصادي مردم منطقه و 
كشته شدن بسياري از مسئولين شهر در اثر زلزله، ويژگي هاي خاص 

زلزله بم بود كه به آن ابعاد جهاني داد(گودرزي، 1382 و 1383).  
درواقع ابعاد فاجعه و خاصه ابعاد رسانه اي آن به حدى زياد بود كه 
ناخواسته سيل خروشاني از كمك هاي مردمي را به سمت بم روانه داشت. 
هجوم غيرساختارمند و كنترل نشده كمك هاي مردمي و حضور مردم در 
شهر و اطراف آن و راه هاى ارتباطي علي رغم نكات فراوان ارزشمند 

نهفته در آن، بر ابعاد بحران افزود (گودرزي، 1382 و 1383).
عالوه بر اين متعاقب زلزله، سازمان هاى مردمي و بشردوست و 
ارگان هاي دولتي از همان كشور و ديگر كشورها جهت كمك بـه 
همنوعـان خـود گروه هاى پزشكي و تجهيزات و دارو به منطقه اعزام 
مي نمايند. متأسفانه به علت فقدان مديريت كالن جهت سازماندهي 
مراكز،  اكثر  زلزله زده،  مناطق  در  پزشـكي  خدمات  سطح بندي  و 
خدمات عمومي و مشابه آن ارائه مي دهند و هيچ كدام توانمندي و 
امكانات ارائه خدمات تخصصي يا ويژه را دارا نمي باشند. بر اساس 
تجارب حاصل از عملكرد مراكز درماني در زلزله بم عملكرد مراكز 
درماني در شهرهاي مختلف مشخص شد كه مراكز درماني در منطقه 
زلزله زده فقط قادر به ارائه خدمات درماني در زمينه عمومي يا تروما 
مي باشند و متأسفانه فكري هدفمند براي ارائه خدمات تخصصي به 
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خدمات  نيز  و  رواني  روحي،  آسيب ديده  بيماران  كودكان،  زنان، 
مختلف پيرابالينى نمي شود كه با فروكش كردن فاز حاد امدادرساني 

مشكل فوق بيشتر نمود مي كند (موسوي ناييني، 1385).
امكانات نامناسب مردم در روزهاي اوليه ازجمله نقاط ضعفي بود 
كه توسط برخي از مسئولين محترم نيز مورد اعتراض قرار گرفت، از 
جمله تأخير در رساندن چادر به منطقه، برپايي اردوگاه در محلى دورتر 
از شهر، كه البته با تدبير انجام شده بهبود يافت (گودرزي، 1382 و 
1383). شرايط بد اقتصادي مردم منطقه و روستاهاي اطراف به دليل 
خشكسالي چندساله در منطقه و بحران هاي اقتصادي مردم باعث شد 
تا پس از زلزله بسياري جهت استفاده از جو به دست آمده راهي شهر بم 
شوند به طوري كه برخي از گزارش ها حاكي از آن است كه جمعيت بم 

پس از حادثه 2 برابر شده است (گودرزي، 1382 و 1383). 
ازآنجاكه موقعيت مكاني شهر بم كه در خط سير باندهاي قاچاق 
كشور بوده و از ديرباز نيروهاي انتظامي، امنيتي و مردمي در شهر 
باعث  بودند،  درگير  موادمخدر  قاچاق  كاروان هاى  با  آن  اطراف  و 
شد تا وقوع زلزله حساسيت امنيتي منطقه را دوچندان كند. وجود 
اشراري در منطقه كه پيش تر با گروگان گيرى مردم و گردشگران 
و  داشته  نامشروع  درآمد  كسب  و  منطقه  چهره  تخريب  در  سعي 
همواره مترصد ميدان تازه اي براي اقدامات خود بودند باعث شد تا 
فرصت پيش آمده را مغتنم شمرده و سعي در بهره برداري از زلزله بم 

نمايند (گودرزي، 1382 و 1383).
و  به طوركلى  طبيعي  سوانح  زلزله:  از  پس  سال هاى  در  بم 
هستند.  آلونك نشين ها  آمدن  پديد  زمينه  خاص  به طور  زلزله ها 
كه  است  اين  شهرها  اطراف  در  آلونك نشين ها  شكل گيري  علت 
و  مسكن  و  زمين  غيررسمى  بازار  رشد  باعث  طبيعي  سوانح  وقوع 
زمينه ساز گسترش سكونت گاه هاي حاشيه اي مى شود (زارع، 1390). 
و البته اكثر حاشيه نشينان مهاجراني هستند كه به قصد سوء استفاده 

از شرايط وارد منطقه زلزله زده شده و در اين مناطق ساكن مي شوند، 
كه اين امر در سال هاى پس از زلزله نيز ادامه يافته و قطعًا منجر به 
بروز مسائل اجتماعي جديد خواهد گرديد و بر بحران خواهد افزود؛ 
بود  خواهد  همراه  شهر  اصلي  ساكنين  نارضايتي  با  عمومًا  كه  چرا 

اگرچه سال ها از سكونت آن ها بگذرد.
و  بود  كند  هنوز  بازسازى  فرايند  بم،  زلزله  از  پس  سال  يك 
زندگى  موقتى  سرپناه هاى  و  چادرها  در  هنوز  شهر  ساكنان  اغلب 
مى كردند (زارع، 1390). مرورى بر مراحل طى شده بازسازى نشان 
از ناهماهنگى در اجراى برنامه بازسازى و ايجاد هويتى تركيبى بر 
مبناى برنامه اجرايى نامنسجم دارد. بنياد مسكن، عمليات بازسازى 
در  (كمك رسان)  معين  ستادهاى  استقرار  با  را  زلزله زده  مناطق 
مناطق شهرى و روستايى شهرستان بم و با استفاده از توان اجرايى، 
تخصصى و مالى خود آغاز كرد. همچنين از سوى اين ستاد راهبرى 
از  نفر  تركيب 5  با  بم  شهرستان  شهرسازى  و  معمارى  شوراى  بم، 
كارشناسان معمارى كشور تشكيل شد تا ضوابط و الزامات معمارى 
اهميت  به  مرحله  اين  در  متأسفانه  اما  كنند؛  مشخص  را  بم  شهر 
بازسازى  قابل  مناطق  جانمايى  نحوه  و  آسيب ديده  مناطق  موقعيت 
توجه كافى نشد. به نحوى كه در نواحى نزديك و بر روى فراديواره 
صورت  بازسازى  جريان  در  گسترده اى  ساخت وساز  بم  گسل 
خطرناك  نواحى  اين  در  بيشترى  مردم  به اين ترتيب  و  است  گرفته 

مستقرشده اند (زارع، 1390).
بيكارى، يكى از بزرگ ترين مشكالت سال هاى پس از زلزله، مردم 
بم است كه در كنار جوانب حاشيه اى آن و نيز عدم وجود امكانات 
پوشش دهنده مناسب، باعث شده است تا معضل اعتياد كه معموالً زاييده 
عواملى چون بيكارى و بى نشاطى و بى هدفى است، در زندگى جوانان 
منطقه رسوب كند و اكنون در صد زيادى از آن جوانان، به اين معضل 

گرفتار آمده اند(گودرزي، 1382 و 1383).
جدول 1. جدول آسيب پذيري زلزله ايران (بم)

ديگر آسيب هانحوه امدادرسانىنحوه مقابله با زلزلهآسيب هاي جانيبزرگاى زلزله
حدود 30000 نفر كشته، 6/5 ريشتر

20000 نفر آسيب ديده، 
بيش از 60000 نفر 
بى خانمان و 5  00 نفر 

قطع نخاع

باوجود آموزش هاي عمومي با عدم 
رفتار صحيح افراد در هنگام وقوع 

زلزله به دليل ناكارآمدي و غيرمؤثر 
بودن آموزش ها مواجه بوديم

تقريبًا اكثر مديران بومي در بخش هاى مختلف بر اثر زلزله 
كشته شدند. لذا به يكباره شهر سكان مديريتي خويش را 

ازدست داده و وخامت اين حادثه تشديد شده است. به علت 
عدم هماهنگي در تيم هاي امدادرساني اخالل در امدادرساني 
به وجود آمد همچنين آسيب ديدگي اكثر ابنيه حياتي مانند 

بيمارستان، مراكز آتش نشاني و مخابراتي و ... عمليات امداد و 
نجات را با مشكل مواجه كرد

پس از ده سال، آلونك نشينى، ناامنى، 
افت صنعت گردشگرى، معضل 
بيكاري و اعتياد از بزرگ ترين 

معضالت مردم بم است
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بيشتر كشته ها در زلزله بم به علت ريزش خانه ها بود. باوجود 
خشت  از  خانه ها  اغلب  ايران،  در  مرگبار  زلزله هاي  متناوب  وقوع 
ساخته شده بودند و نتوانستند در مقابل اثرات زلزله مقاومت كنند. 
به  بم  زلزله  در  خانه ها  تخريب  كه  مي دهد  نشان  مطالعات  بعضي 
بلكه  نبوده  ساختماني  مصالح  كمبود  و  ساخت  فّناورى  نبود  خاطر 
علت  يك  است.  بوده  ساخت  دانش  كمبود  و  مهارت  ضعف  نتيجه  
رعايت  عدم  بم،  در  بتوني  و  فلزي  اسكلت  خانه هاي  تخريب  در 
و  مكنون  (زارع،  است  بوده  ساخت  در  آيين نامه ها  و  استانداردها 

ديلمي، 1390).
 زلزله هائيتى: 

زلزله هائيتى در تاريخ سه شنبه، 12 ژانويه 2010 در ساعت 16:53 
محلى (21:53 ساعت هماهنگ جهانى UTC) به بزرگاي 7 در حدود 
25 كيلومترى (16 مايل) غرب پورتوپرنس، پايتخت هائيتى رخ داده 
است (ميالر، 2010).١ اين زلزله باعث كشته شدن بيش از 222000 
ميليون  جابه جايى 1/5  همچنين  و  نفر  ديدن 300000  آسيب  نفر، 
نفر شد كه اغلب آن ها در كمپ هاى موقتى شلوغ در پورتوپرنس يا 
با خانواده هاى ميزبان خارج از پايتخت زندگى مى كنند (زارع، مكنون 

و ديلمي،1390).
بود  شده  نابود  شهر  ساختمان هاى   ٪90 زلزله،  اين  اثر  بر 
بسيارى  زيرساخت  به  قابل توجهي  خسارات  و  (شريدن، 2010)٢ 
از ساختمان هاى دولتى و عمومى، از جمله كاخ دادگسترى، مجلس 
به  همچنين  و  شد  وارد  پورتوپرنس  جامع  كليساى  و  ملى  شوراى 
كاخ ملي نيز به شدت آسيب رساند. دولت هائيتى تخمين زده است 
يا  تخريب شده  تجارى  ساختمان  و 30000  خوابگاه  كه 250000 
كرده اند  گزارش  دولتي  مقامات  همچنين  بود.  آسيب ديده  شدت  به 
زلزله  در  كشور  غيرنظامى  خدمات  كاركنان   ٪30 حدود  در  كه 
تخريب شده  دولتى  وزارتخانه  از 29  وزارتخانه  و 28  كشته شده اند 
(ِكلِرهالس  مى كند  چالش برانگيزتر  را  بازسازى  و  احياء  كه  است 

جونير، 2010).٣  
سال  زلزله  در  كه  بود  بخش هايى  از  يكى  كشور  آموزش عالى 

1.  Millar, 2010
2.  Sheridan,  2010
3.   Kellerhals Jr, 2010

و  خراب  را  بسيارى  مدارس  زلزله،  ديد.  آسيب  شدت  به   2010
بسيارى  گرفت.  را  بى شمارى  آموزگاران  و  دانش آموزان  جان 
شد.  فلج  كشور  آموزشى  نظام  و  شدند  تخريب  نيز  دانشگاه ها  از 
سيستم  كه  كرد  اعالم  پير،  ژان  جوئل  آموزش وپرورش،  وزير 
و 50  مدرسه  از 1300  بيش  فروريخت».   آموزش وپرورش«كامًال 
تسهيالت مراقبت هاى بهداشتى ويران شدند (ريوگ-فرانزيا، 2010).۴

واكنش به زلزله: پس از زلزله، بسيارى از مردم هائيتى در خيابان، 
پياده رو و در خودرو هاى خود رفته و شب را در همان جا خوابيدند به 
اين دليل كه خانه آن ها كامًال تخريب شده بود، يا آنكه مى ترسيدند 
ساختمان هايي كه به طور كامل تخريب نشده اند تحمل پس لرزه ها را 

نداشته باشند و فروبريزند.
دالر  ميليارد  نيم  از  بيش  زلزله  از  پس  بالفاصله  اياالت متحده 
هزينه كرد و بيش از 20000 نفر از كاركنان نظامى و غيرنظامى 
اياالت متحده را براى اقدامات الزم شامل عمليات جستجو و نجات، 
دريايى و ارائه خدمات درمانى  فعال كردن فرودگاه ها و بندرهاى 
مورد نياز نجات انسان ها، غذا، آب و پناهگاه به هائيتى اعزام كرد 

(ِكلِرهالس جونير، 2010).
وضعيت شبكه راه هاى شهري كه از مهم ترين اجزاي شريان هاى 
حياتي ترابري مي باشند، پس از وقوع سوانح طبيعي همچون زلزله 
ترابري  حياتي  شريان هاى  ازآنجاكه  است.  فراواني  اهميت  داراي 
امدادي  آمدوشدهاي  انجام  حسن  در  تعيين كننده اى  نقش  داراي 
در  راه ها  شبكه  جديد  شرايط  از  آگاهي  مي باشند،  لجستيكي  و 
سريع ترين زمان پس از و  قوع زلزله، مى تواند جهت مديريت بحران 
در سطح منطقه آسيب ديده سودمند باشد (صمدزادگان، زرين پنجه، 
هائيتى  در  زيرساخت ها  گسترده  تخريب   .(1386 راستي ويسي 
آسيب ديدگان  به  كمك رسانى  در  بسيارى  مشكالت  بروز  موجب 
عصبانيت  موجبات  امر  همين   ۵.(2010 (ِشريدن،  بود  شده  زلزله 
علت  به  امدادى  گروه هاى  البته  و  مي آورد  فراهم  را  بازماندگان 
براي  موجود  تأسيسات  رفتن  بين  از  و  مناسب  زيرساخت  فقدان 
نتيجه  در  و  بود  خواهند  مواجه  مشكل  با  قربانيان  به  كمك رسانى 
به اين ترتيب  مى شود.  انجام  خود  حد  ضعيف ترين  در  امدادرسانى 

4.  Roig-Franzia, 2010
5.  Sheridan, 2010
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اين  مردم  از  بسياري  زلزله  از  پس  روز  چند  تا  كه  است  طبيعي 
زيادي  تعداد  نتيجه  در  و  باشند  نكرده  دريافت  كمكى  هيچ  كشور 
و  غذا  و  پزشكى  كمك هاى  نرسيدن  اثر  بر  زلزله  نجات يافتگان  از 
آب آشاميدنى سالم جان خود را از دست مى دادند و يا اينكه عده اي 
براي دستيابي به آب و غذا با يكديگر درگير مي شدند و يا گروهي 
يا  عمومي  اموال  غارت  به  دست  بحران  شرايط  از  سوء استفاده  با 
توسعه  بين المللى  آژانس  مدير  بااين حال  مي زنند.  مردم  شخصي 
اياالت متحده (USAID)گ١ گفت كه جامعه بين المللى در همكارى با 
دولت هائيتى، به نحو موثرى نيازهاى غذائى بيش از 3/5 ميليون 

مردم آسيب پذير را تأمين مي نمايد (ِكلِرهالس جونير، 2010).  
سال   200 طول  در  كه  بود  زلزله اى  شديدترين  فاجعه  اين 
و  امداد  از  بعد  بود (نوروزي، 1390).  داده  رخ  هائيتى  در  گذشته 
خود  به  نسبت  بيشتري  تلفات  و  خسارات  آسيب ديدگان،  انتقال 
بهداشت،  امور  به  رسيدگي  بنابراين  است.  داشته  دنبال  به  حادثه 
نظيـر تـأمين آب آشاميدني سالم، دفع فاضالب بهداشتي و زباله، 
تأمين تغذيه و سرپناه مناسب، و واكسيناسيون، مبارزه با بيماري ها، 
مبارزه بـا حشرات و جوندگان و ساير موارد بهداشتي ديگر مهم و 
ضروري مي باشد (صمدزادگان، زرين پنجه و راستى ويسى، 1386). 
پيامدهاى فاجعه بارى مانند زلزلة هائيتى، ازجمله ايجاد اختالالت در 
خدمات آب رسانى و ترتيبات تخلية فاضالب و جا به جايى جمعيت 
در اردوگاه هاى پرجمعيت و نامناسب، مى توانند در صورت وجود 
باكترى يا شروع شيوع آن، خطر انتقال وبا را افزايش دهند (بب، 

٢.(2010
در زلزله هائيتي هم جامعه بين المللى به نحو موثرى واكسيناسيون 
بيش از يك ميليون نفر از مردم هائيتى را به انجام رساند و از امكان 
جونير،  (ِكلِرهالس  كرد  بيمارى جلوگيرى  هرگونه  گسترده  شيوع 
2010).  سازمان بهداشتى پان امريكن (PAHO)ب٣ براى مقابله با 
شيوع وبا، با نهادهايى مانند آژانس توسعة بين المللى اياالت متحده و 
مراكز كنترل و پيشگيرى از بيمارى هاى اياالت متحده به مشاركت 

پرداخته است (بب، 2010).

1.  United States Agency for International Development (USAID) (www.
usaid.gov)

2.  Babb, 2010
3.  Pan American Health Organization (PAHO) (http://www.paho.org/)

زلزله هائيتي منجر به تعداد زيادي ناتواني گرديد كه از نوزادان 
و بچه ها تا بزرگساالن را در بر گرفت. قطع عضو، ضايعات مغزي و 
نخاعي، شكستگي ها و ديگر شوك ها نيازهاي شديدى را در سطوح 
فردي و اجتماعي سبب شدند. همچنين به نظر مي رسد نحوه خارج 
كردن افراد از زير آوار نيز به شكل صحيح صورت نگرفته باشد و 
فرد سانحه ديده به معلوليت از نوع ضايعه نخاعى دچار شده است. 
متأسفانه زخم ها و كبودي هاي شديد ناشى از زلزله خيلي رايج بودند 
و پزشكان و امدادگران براي حل اين مشكالت، قطع عضو را بهترين 
و  مى دانستند  مرگ  از  كمتر  را  آن  خطر  چون  مي دانستند  راهكار 
حتى مشاهده شده است كه بعضًا آن هايي كه از اين كار خودداري 
از  پس  كه  نيز  آسيب ديدگان  ديگر  مي مردند.  بالفاصله  مي كردند 
جراحي درمانگاه را ترك مي كردند و به محيط غيربهداشتي مي رفتند 
زخم ها را در معرض خطر قرار مي دادند و باز منجر به آسيب بيشتر 
مى شدند. بانك اطالعاتى كه حادثه ديده ها را شمارش و دسته بندي 
تا  را 6000  ناتوان  افراد  آمار  هائيتى  دولت  ولي  ندارد  وجود  كند 
8000 نفر تخمين مي زند (اسفندياري، زرنگاريان و حقي، 1390).

برندان گرملى مدير اجرايى DEC دراين باره گفت: زلزله هائيتى 
سال   30 طى  در  من  كه  بود  حوادثى  چالش برانگيزترين  از  يكى 
اين  شدم.  روبه رو  آن  با  بشردوستانه  سازمان هاى  در  خود  فعاليت 
بالياى  ديگر  يا  زلزله  وقوع  از  قبل  الزم  تدابير  اتخاذ  اهميت  زلزله 
تعداد  قابل توجه  كاهش  به  مى تواند  كه  مى دهد  نشان  را  طبيعى 
شاهديم  كه  همان گونه  اما   .(1390 (نوروزي،  بينجامد  قربانيان 
زلزله ها تنها موجب آسيب هاي جاني و مالي نخواهد شد بلكه اكثر 
هائيتي  زلزله  در  مي انجامند.  ديگري  بحران هاي  بروز  به  مواقع 
امر  اين  كه  شد.  زنداني  نفر   40000 فرار  موجب  زندان  تخريب 
زنان  عليه  به ويژه  بود،  شده  اردوگاه ها  در  گسترده  جنايت  موجب 
ترس  با  را  خود  روزهاي  آنان  بود  شده  سبب  امر  اين  و  دختران  و 
سپرى كنند. در نتيجه ناامني گريبان ساكنين اردوگاه و زلزله زد گان 
را مي گيرد. در اين گونه مواقع تأمين امنيت در واقع در اولويت بعد 
از تهيه غذا و داروست چرا كه زنده ماندن بازماندگان اولويت اصلي 
است و البته تأمين غذا آن طور كه سازمان ملل قولش را داده خود 

يك چالش عظيم است.
براى  هم پيمانانش  و  آمريكا  كه  گسترده اى  تالش هاى  جمله  از 
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كمك به مردم هائيتى براى بازسازى صورت مى دهند پروژه جديدى 
براى نجات گنجينه هاى هنرى غنى اين كشور از زير آوار است كه 
منشأ غرور و امرارمعاش مردم هائيتى در دوران هاى دشوار هستند. 
ريچارد كارين، معاون رئيس بنياد اسميتسونيان در امور تاريخ، هنر 
رسوم  و  فرهنگ  درحالى كه  گفت  واشنگتن،  در  مستقر  فرهنگ  و 
خطر  معرض  در  هنرى  آثار  و  شاهكارها  آن  به  حد  اين  تا  هائيتى 
وابسته است، اين پروژه درصدد است تا تاريخ هائيتى را حفظ كند. 
در  نادر  ويران شده  گالرى  روى  بر  كار  از:  عبارت اند  تالش ها  اين 
و  نقاشى  هزار  يك  تنها  كه  جايى  هائيتى،  پايتخت  پرنس،  پورتو 
از  بازمانده  ويرانه هاى  از  است  ممكن  مورد  هزار  ده  از  هنرى  اثر 
هائيتى  مردم  است  اميدوار   » گفت:  كارين  يابد.  نجات  زمين لرزه 

آن  مسئوليت  نهايت  در  و  كنند  همكارى  پروژه  اين  در  قدم به قدم 
و  احيا  در  را  هائيتى  مردم  كه  است  آن  هدف  بگيرند.  عهده  به  را 
بازسازى ميراث فرهنگى هائيتى به خدمت گرفته و آموزش دهيم.» 
همچنين ريچال گاسلينگز، مدير اجرايى كميته هنرها و علوم انسانى 
رئيس جمهورى آمريكا گفت: «نقاشى هاى گران بها، نجات مى يابند و 
هنرهاى دستى و ديوارنگاره هاى مذهبى از زير آوار خارج مى شوند 
و اسناد پنج قرن تاريخ، درگيرى و استقامت بشر از زير خاك و 
فساد نجات مى يابد.» هنر و تاريخ يك ملت به مردم آن يك حس 
هنرى،  آثار  همچون  دستى  هنرهاى  كه  هنگامى  و  مى دهد  هويت 
نمادهاى مذهبى و اسناد تاريخى تخريب مى شود، هرگز جايگزين 

پيدا نمى كند و دوباره خلق نمى شود (گرين، 2010).١
آوار   ٪98 هنوز  هائيتي  زلزله  از  پس  ماه  شش  زلزله:  از  پس 
پاك سازى نشده بود و هزاران جسد در زير آوار باقى مانده اند و تقريبًا 
مشكل  يك  زمين  مالكيت  بود.  نشده  ساخته  موقتي  مسكن  هيچ 
زلزله  از  قبل  خانه ها  از  بسياري  كه  چرا  بود  بازسازي  براي  خاص 
1.  Green, 2010

به طور رسمي ثبت نشده بودند.
جمعيت هائيتى كمى بيش از ده ميليون نفر است كه حدود سه 
ميليون نفر تحت تأثير زلزله  2010 قرار گرفتند. تخمين خسارت، 
7/8 ميليارد دالر آمريكاست. بخش خصوصى 70٪ ضرر و خسارت 
ناشى از زلزله را متحمل شده است (زارع، مكنون و ديلمي، 1390).

اقتصاددانان بانك جهانى پيش بينى كرده اند كه بازسازى كامل 
مالي  كمك هاي  و  حمايت  با  آن  اطراف  مناطق  و  پورتوپرنس 
(ِكلِرهالس  كشيد  خواهد  طول  دهه  يك  از  بيش  كافى  بين المللى 
جونير، 2010). كلينتون گفت: «ما متعهد به كمك به آن ها هستيم 
دهند»  تشخيص  را  بهتر  كشورى  براى  هائيتى  چشم انداز  بتوانند  تا 

(ِكلِرهالس جونير، 2010).

كشته شدن بسيارى از مديران ميانى هائيتى، از بين رفتن بخش 
عظيمى از اسناد و مدارك و از همه بدتر بروز بيمارى واگيردار وبا 
پس از زلزله مذكور، هائيتى را بسيار آسيب  پذيرتر از گذشته نموده 

است (گروه بانك جهاني، 2011).٢ 
البته بايد اين نكته را در نظر داشت كه مشكالت شديد هائيتى به 
علت فقر ديرينه، چالش هاي دولتي و عدم كارايي ساختارهاي بنيادي 
ساخت وساز  نحوه  تنها  نه  كشور  اين  در  است.  بوده  دهه ها  طول  در 
نادرست است و نظارت بر آن ها وجود ندارد بلكه حتى آيين نامه ها و 
استانداردهاي ساختمان هم بسيار كم مى باشند .اغلب پيمانكاران براي 
كاهش قيمت تمام شده ساختمان ها از سيمان بسيار كم در بتن استفاده 
استفاده  نادرست  نحوي  به  يا  و  كم  ميلگرد  از  همچنين  و  مى كنند 

مى نمايند (زارع، مكنون و ديلمي، 1390).
تداركات  سازماندهى  در  دشوارى ها  اصلى  دليل  بي شك   
امدادرسانى به زلزله زدگان هائيتى ناتوانى كامل دولت محلى و از بين 
رفتن زيرساخت ها در اين كشور بوده است. درواقع عدم برنامه ريزى 
2.  The World Bank Group, 2011

جدول 2. جدول آسيب پذيري زلزله هائيتى
ديگر آسيب هانحوه امدادرسانىنحوه مقابله با زلزلهآسيب هاي جانيبزرگاى زلزله
كشته شدن بيش از 222000 نفر، آسيب ديدن 7 ريشتر

300000 نفر، جابه جايي 1,5 ميليون نفر، قطع 
عضو، ضايعات مغزي و نخاعي، 6000 تا 8000 

نفر، بروز بيماري هاي واگيردار

مردم هائيتى در روبرو شدن با اين بالي 
طبيعي بي سابقه با جرأت و انعطاف 
عكس العمل نشان دادند ولي چالش 

روبروي آن ها عظيم است و اساسًا آموزش 
نديده اند

به علت تخريب گسترده 
زيرساخت ها و ناتواني دولت محلي 
امدادرساني به شدت ضعيف بوده 

است.

تخريب گسترده زيرساخت ها، 
ناامني، فلج شدن نظام آموزشى و 

آموزش عالى به علت آسيب ديدگي 
شديد مؤسسات آموزش عالى، 

مهاجرت ساكنين
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صحيح و به دليل ضعيف بودن اين كشور از لحاظ مديريت و عدم 
چالش  مى تواند  بحران  كوچك ترين  بحران  با  مقابله  براي  آمادگي 

عظيمي به همراه داشته باشد و بر شدت فاجعه بيفزايد. 
 زلزله شيلي:

در ساعت 03:34 به وقت محلي (06:34 به وقت جهاني و 10:04 به وقت 
با  زمين لرزه اى  اسفند 1388)   8) ميالدي  روز 2010/02/27  تهران) 
مائوله  ساحلي  منطقه  در  گشتاوري  بزرگاي  مقياس  در  بزرگي 8/8 
و 325  كونسپسيون  ساحلي  شهر  شرقي  شمال  كيلومترى  در 115 
كيلومتري جنوب غربي سانتياگو پايتخت شيلي در عمق 35 كيلومتري 
آب هاى آزاد اقيانوس آرام در سواحل غربي اين كشور به وقوع پيوست. 
طبق آخرين اخبار مراكز اطالع رساني، در اثر اين زمين لرزه شديد 730 
نفر كشته شده اند و هزاران نفر ديگر نيز بي خانمان شدند و همچنين 
بسياري از جاده ها و بزرگراه ها تخريب شده و پل هاي زيادي نيز واژگون 
شدند. ساختمان هاى 6 منطقه از 15 منطقه شيلي در اثر اين زمين لرزه 
به طور كامل تخريب شده اند. همچنين آب و بر  ق و تلفن در مناطق 
زلزله زده قطع شده است (اسالمى، مهشادنيا و اشعرى، 1388). به گفته 
به  جدى  آسيب هاى  و  ويران شده  خانه  شيلى 500،000  رئيس جمهور 
شده.  وارد  عمومى  حمل ونقل  ايستگاه هاى  و  بندرها  جاده ها،  پل ها، 
بسيارى از شبكه راه هاى شيلى و بزرگراه هاى اين كشور بر اثر زلزله 
آسيب جدى ديده اند. همچنين سيستم راه آهن و حمل ونقل ريلي شيلي 
از كار افتاده است. فرودگاه بين المللى سانتياگو از تبعات اين زلزله 
دور نمانده و كليه پروازهاى آن به مدت 3 روز لغو شده اند (تامپسون 
ساختمان هاى  فروريخته  ساختمان هاى  از  بسيارى  ليسى، 2010).١  و 
قديمي بودند، از جمله حدود 90٪ از مركز تاريخى از شهر كوربكو٢ 
توقف  موجب  زمين لرزه  اين  همچنين   ٣.(2010 (مكنيل،  شد  نابود 
عمليات در دو پااليشگاه نفت و دو معدن بزرگ مس و در نهايت ضربه 
به اقتصاد و زيرساخت هاى شماره يك توليدكننده مس در جهان (تقريبًا 
يك سوم مس جهان را استخراج مي كند) و يكى از توسعه يافته ترين و 
باثبات ت  رين كشورهاى آمريكاى التين شد(تامپسون و ليسى، 2010).        
به  زلزله  اوليه  ساعات  از  امدادى  گروه هاى  رؤساى  زلزله:  به  واكنش 

1.  Thompson & Lacey, 2010
2.  Curicó
3.  McNeil, 2010

آوار  زير  كه  را  افرادى  تا  كرده اند  تالش  و  اعزام شده  مختلف  مناطق 
خانم   .(1388 اشعرى،  و  مهشادنيا  (اسالمى،  دهند  نجات  مانده اند، 
شيلي، قول داد براى كمك به شيلى  كلينتون هم به رئيس جمهور 
آماده است هشت واحد تصفيه آب، پل هاى موقت، يك بيمارستان 
كند  ارسال  آسيب ديده  منطقه  به  پزشكى  لوازم  ديگر  و  صحرايى 
(تامپسون و ليسى، 2010). بسيارى از مردم در مناطق آسيب ديده شب 
اول پس از زلزله را به دليل ترس، خارج از منزل گذراندند. امدادرساني 
در ابتدا كند بود، ساكنان در شهرهاى ساحلى در جنوب كونسپسيون 
هنوز سه روز پس از زلزله با كمبود و يا نبودن غذا، آب آشاميدنى و 
سرپناه مواجه شدند، گزارش از غارت و بى قانونى ادامه داشت و بدون 
حضور نظاميان، غارت و چپاول گسترده و خرابكارى در كونسپسيون 
و مناطق ديگر در دو تا سه روز پس از زلزله رخ داده است (باريونوئوا، 
2010).۴ در كونسپسيون، يكى از شهرهايى كه سخت ترين ضربه را 
ديده بود، به دليل وضعيت غيرقابل تحمل به علت ناامني و خرابكاري، 
همه بخش هاى جمعيت خواستار اقدامات دولت و استفاده از ارتش 
براى كنترل شهرهاى آسيب ديده شدند. به همين دليل هزاران نفر از 
نيروهاى دولتى براي برقرارى نظم فرستاده شدند، و جهت جلوگيري از 
غارت مجبور به وضع مقررات منع رفت وآمد شبانه شدند (تامپسون و 
ليسى، 2010). ديوارهاى يك زندان به علت زلزله فروپاشيد و زندانيان 
نيز از بحران موجود سوء استفاده كرده و فرار كرده اند. البته تعدادي از 

آن ها دستگير شدند (مكنيل، 2010). 
شهرهاي تالكا و چيان و كائوكنِس از جمله شهرهايي هستند كه 
به مركز زمين لرزه نزديك بودند و با خاك يكسان شده اند (اسالمى، 
مهشادنيا و اشعرى، 1388). به گفته اقتصاددانان شيلي نيز   بخش هاى 
كشاورزي، تجارت و بازرگاني، معدن، صنعت، ساختمان سازي و 
گردشگرى از اين زلزله به شدت آسيب ديده اند (تامپسون و ليسى، 
اثر  در  كه  غيرمستقيمى  و  مستقيم  خسارات  بر  عالوه   .(2010
مذكور  زمين لرزه  وقوع  آمد،  به وجود  زمين لرزه  اين  شديد  جنبش 
كه  گرديد  سون  امى  مخرب  امواج  ايجاد  باعث  آرام  اقيانوس  در 
سواحل  متر  از 2  بيش  ارتفاع  با  آب  امواج  آن ها  گسترش  اثر  در 
شيلى را به طور كامل به زير آب برد (تقابنى، 1388) و خسارات 
فراواني نيز بر اثر برخورد امواج بلند به اين نواحي ساحلي به وجود 
4.  Barrionuevo, 2010,
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اثر  بر  كروزوئه  روبينسون  جزيره  در  نفر  پنج  همچنين  است.  آمده 
وقوع اين سونامي جان خود را از دست دادند و 50 كشور واقع در 
را  سونامي  وقوع  احتمال  ژاپن  تا  نيوزلند  از  آرام  اقيانوس  كمربند 
اعالم كردند. در پي اين زمين لرزه شديد در شيلي، امواج بلندي به 
پولينزي  در  ماركساس  جزاير  در  اوا  هيوا  منطقه  متر  چهار  ارتفاع 
فرانسه را درنورديد. در ضمن نخستين موج هاي سونامي در ساعت 
به وقت  دقيقه   35 و   18) محلي  به وقت  صبح  دقيقه   35 و  هفت 
و  مهشادنيا  (اسالمى،  رسيد  نيوزيلند  چاتام  سواحل  به  گرينويچ) 
شعاع  به صورت  سونامى  امواج  زمان،  گذشت  با  اشعرى، 1388). 
و  توسعه يافته  و  گسترش  مذكور  زمين لرزه  سطحى  مركز  پيرامون 
سواحل شمال شرقى اقيانوس آرام و جزاير موجود در اين اقيانوس 
را نيز تحت تأثير خود قرار داده و باعث ايجاد رعب و وحشت براى 
تمهيدات  بردن  به كار  و  آرام  اقيانوس  پيرامون  كشورهاى  ساكنين 

مقابله اى در كشورهاى مذكور گرديد. به نحوى كه 50 كشور واقع 
در كمربند پيرامون اين اقيانوس از نيوزيلند تا ژاپن احتمال وقوع 
دستور  در  را  سونامى  اين  خسارات  كاهش  راهكارهاى  و  سونامى 
مانند  تمهيداتى  توانستند  كشورها  اين  هرچند  قراردادند.  خود  كار 
تخليه مناطق و سواحل پر خطر را قبل از رسيدن امواج سونامى در 
دستور كار خود قرار دهند و در مجموع به كاستن خسارات سونامى 
انجاميد، اما بااين وجود مشاهده گرديد در برخى از جنبه ها و موارد، 
افزايش  و  توسعه  به  نياز  و  نبوده  كافى  تمهيدات  و  آگاهى ها  اين 
دانش هاى مرتبط با سونامى وجود دارد (تقابنى، 1388). چند روز 
به  عمومى  حمل ونقل  خدمات  داشتند  اعالم  مقامات  زلزله  از  پس 
سانتياگو  در  مترو  يك  خط  يك  بازگشت.  عادى  حالت  به    آرامى 
در حال حاضر فعاليت مى كنند. همچنين وضعيت جاده ها قابل قبول 

هستند (مكنيل، 2010).
ديدن تصاوير منتشرشده از زلزله 8/8 ريشترى شيلى جاى هيچ 

به  پاسخ  در  اما  است؛  بوده  قوى  زلزله  اين  نمى گذارد.  باقى  بحثى 
پرسشى درباره ميزان قدرت اين زلزله بايد به گفته هاى دانشمندان 
ناسا استناد كرد. محاسبات و تحقيقات ريچارد گروس و همكاران  ش 
در مركز پژوهشى آزمايشگاه پيشرانه جت ناسا،١ نشان مى دهد كه 
اين زمين لرزه باعث ايجاد تغيير اندكى در محور چرخش زمين شده 
محاسبه  پيچيده،  مدل هاى  از  بهره گيرى  با  همكارانش  و  وى  است. 
نموده اند كه اين زمين لرزه همچنين باعث كوتاه شدگى طول روزها 
به اندازه تقريبى 26/1 ميليونيم ثانيه گرديده است (تقابنى، 1388).

است،  عادي  امر  يك  شيلي  در  شديد  زمين لرزه هاي  وقوع 
به طورى كه خانمان براندازترين زمين لرزه مربوط به 22 مه سال 1960 
در اين كشور است. در آن زمين لرزه كه 9/5 ريشتر قدرت داشت 
يك هزار و 655 نفر جان خود را ازدست داده و بيش از دو ميليون نفر 

نيز بي خانمان شدند (اسالمى، مهشادنيا و اشعرى، 1388).

در شيلي به دليل قوانين سخت گيرانه استانداردهاي ساختمان سازي، 
به نسبت بزرگاي زلزله مردم بيشتري به نسبت زلزله هائيتى جان سالم 
به در بردند (مكنيل، 2010) و اين امر موجب شد تلفات جاني اين 
زلزله با بزرگاي 8/8 از آنچه تصور مي شد كمتر باشد. ضمن اينكه 
نبايد فراموش كرد سونامي مخرب پس از اين زلزله موجب بسياري 
شيلي  گفت  مى توان  واقع  در  بود.  اقتصادي  و  جاني  خسارات  از 
توانست اين بحران را با موفقيت پشت سرگذارد. همچنين كاترين 
براگ، معاون كمك هاى بشردوستانه، در سازمان ملل متحد، گفت 
چنين  براى  التين  آمريكاى  در  كشور  آماده ترين  احتماالً  شيلى  كه 
فاجعه اي بود و به همين دليل نياز به كمك هاى نسبتًا كمى از جهان 

داشت (تامپسون و ليسى، 2010).
 ژاپن:

در ساعت 46: 14 به وقت محلى (46: 05 به وقت جهانى و 16: 09 

1.  Jet Propulsion Laboratory (JPL) (http://www.jpl.nasa.gov/)

 جدول 3. جدول آسيب پذيري زلزله شيلي   
ديگر آسيب هانحوه امدادرسانىنحوه مقابله با زلزلهآسيب هاي جانيبزرگاى زلزله
كشته شدن بيش از 8/8 ريشتر

730 نفر، هزاران نفر 
نيز بي خانمان شدند

خوشبختانه سطح باالى دانش زلزله و 
سونامى در بخش اعظم جمعيت به آن ها 

كمك كرد تا بعد از وقوع رخداد به 
بهترين وجه عكس العمل نشان دهند

گروه هاى امدادى از ساعات اوليه زلزله به مناطق 
مختلف اعزام شده و تالش كردند تا افرادى را كه 

زير آوار ماندند، نجات دهند و امدادرساني در ابتدا 
كند و سپس سرعت گرفت در كل مى توان گفت 

امدادرساني به بهترين وجه صورت گرفت

زمين لرزه مذكور در اقيانوس آرام باعث 
ايجاد امواج مخرب سونامى گرديد. 

بخش هاى كشاورزي، تجارت و بازرگاني، 
معدن، صنعت، ساختمان سازي و گردشگرى 

به شدت آسيب ديده اند
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به وقت تهران) روز سوم مارس 2011 (20 اسفند 1389) زمين لرزه اى 
با بزرگاى 8/9 در مقياس امواج گشتاورى (Mw) در نزديك سواحل 
سانداى  شهر  خاور  كيلومترى  در 130  و  ژاپن  هنشو  جزيره  خاورى 
ژاپن  توكيو پايتخت  خاورى  شمال  كيلومترى  و 373  هنشو  جزيره 
در عمق 24 كيلومترى آب هاى آزاد اقيانوس آرام به وقوع پيوست 

(اسالمى، اشعرى و مهشادنيا، 1389).
اين بزرگ ترين زمين لرزه اين كشور در طي 140 سال گذشته 
كه سوابق زلزله از آن زمان تاكنون در اين كشور ثبت و جمع آوري 
بزرگ  زمين لرزه  پنجمين  زمين لرزه  اين  مى شود.  شمرده  شده، 
ثبت شده از سال 1900 ميالدي در جهان مي باشد.  به گفته متخصصان 
موسسه زلزله نگاري دولت ژاپن، براثر وقوع اين زمين لرزه كه ابعاد 
سطح  بوده،  غيرمنتظره  يادشده  متخصصان  براي  نيز  آن  وسعت  و 
حركت  باختر  سمت  به  متر  چهار  زلزله  وقوع  محل  در  واقع  زمين 

كرده است (اسالمى، اشعرى و مهشادنيا، 1389).
 6011 كشته،   15850 با  رسمي  آمار  اساس  بر  زلزله  اين 
مجروح و 3287 ناپديد و تخريب يا آسيب به 125 هزار ساختمان 
و 4،4 ميليون ساختمان كه با قطع برق و 5،1 ميليون ساختمان كه با 
قطع آب مواجه شدند، مهم ترين رويدادهاي مخرب لرزه اي تا كنون 
در ابتداي سده بيست و يكم در دنياي پيشرفته صنعتي بوده است 

(زارع، 1391). 
در اثر اين زمين لرزه در شمال خاورى ژاپن حدود سه هزار و 
400 ساختمان به طور كامل تخريب شده و در بيش از 200 نقطه اين 
كشور آتش سوزي رخ داده است. در اثر اين حادثه، لوله هاي گاز و 
سيستم آب رساني كشور نيز دچار صدمات شديد شده است. بيش از 
يك ميليون خانواده اكنون بدون آب بسر مي برند. در منطقه ايواتا، 
امواج حاصل از سونامي شهر ريكودزنتاكا را تخريب كرده و مناطق 
ساحلي مياگي نيز دچار صدمات شديد شده اند (اسالمى، اشعرى و 

مهشادنيا، 1389).
پهنه  در  زلزله  اين  وقوع  از  پس  ژاپن  دولت  زلزله:  به  واكنش 
زلزله زده اعالم وضع فوق العاده كرد و سامانه هاي حمل ونقل - مترو، 
در  را  خود  فعاليت  شينكانسن  سريع السير  قطارهاي  و  كشتي راني 
كردند.  متوقف  رخداد  از  پس  اوليه  ساعات  در  توكيو  و  سندايي 
فعاليت 4  همچنين  و  همراه  تلفن  ارتباطي  سامانه هاي  سندايي  در 

نيروگاه هسته اي متوقف شد. شش مورد آتش سوزي در ساعت هاي 
به  مربوط  يكي  كه  شد  گزارش  مه لرزه اي  رومركز  پهنه  از  اوليه 
رخداد  از  حاصل  سونامي  امواج  بود.  توكيو  نزديكي  در  پااليشگاهي 
زلزله تقريبًا به تمام كشور هاي حاشيه اقيانوس آرام، از فيليپين تا 
آژير  رسيد.   ... و  آمريكا  در  هاوايي  و  كاليفرنيا  نيوزيلند،  اندونزي، 
هشدار سونامي از ژاپن تا مناطق ساحلي تمامي كشور هاي اقيانوس 
آرام به مردم هشدار داد تا ساحل را ترك كنند. ازآنجاكه سرعت امواج 
بنابراين  است،  ساعت  در  كيلومتر   950 حدود  سونامي  از  حاصل 
دقيقه   8 حدود  سونامي  از  حاصل  امواج  كه  نمود  برآورد  مى توان 
طول كشيده تا به نزديك ترين نقطه ساحل سندايي، در غرب كانون 
زلزله، برسد، بنابراين سامانه هاي هشدار تا حد زيادي توانسته اند جان 
بسياري از مردم را نجات دهند. بااين حال حداقل در سه شهر سنداي، 
ايواته و مينامي سانريكو سيل حاصل از سونامي مردم را به همراه 
برد (زارع،  خود  با  بود  سيل  مسير  در  كه  هرچه  و  خودروها  وسايل، 

.(1391
گفته مى شود نزديك به دو هزار خانه مسكوني در شهر يناميسوما 
براساس  است.  تخريب شده  زمين لرزه  اثر  در  فوكوشيما  استان  در 
و  تخريب شده  فوكوشيما  در  هم  سد  يك  منتشرشده  گزارش هاي 
خانه هاي زيادي را آب برده است. در استان مياگي نيز ده ها روستا و 
شهرك به زير آب رفته است (اسالمى، اشعرى و مهشادنيا، 1389).

در ژاپن باالترين درجه هشدار خطر سونامى اعالم شده و توسط 
به سرعت  كه  شد  خواسته  مردم  از  تلويزيون  و  راديو  و  بلندگوها 
نواحى نزديك دريا را تخليه كرده و به نواحى بلند پناه ببرند. ارتفاع 
سونامى 10 متر پيش بينى شده بود. اثرات كشنده و مخرب سونامى 
بسيار بيشتر از زمين لرزه در نظر گرفته شده است. تصاوير پس از 
سونامى شهر مينامى سانريكو نشان مى دهد كه حتى آثارى از وجود 
شهر باقى نمانده است. در شهر ريكوزنتاكاتا تا طبقة سوم ساختمان ها 
وجود  احتمال  اين  كارشناسان  ارزيابى  طبق  فرورفتند.  آب  زير  به 
دارد كه سونامى در اين شهر بين 15 تا 20 متر ارتفاع داشته است. 
و  است  داشته  را  سونامى  تجربه  قبًال  ايواته  استان  در  مياكو  شهر 
شهر  اين  در  سونامى  با  مقابله  براى  متر  ارتفاع 10  به  خاك ريزى 
اين  ارتفاع  كه  است  اين  نشان دهندة  شهر  خرابى  بود.  شده  ساخته 

سونامى در اين ناحيه از 10 متر نيز بيشتر بوده است.
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در  مربوط  خسارات  و  تلفات  ميزان  بيشترين  سونامى  از  پس 
شده  گزارش  فوكوشيما  استان  و  مياگى  استان  ايواته،  استان  سه 
است. احتماالً باالترين تعداد تلفات در اثر سونامى متعلق به دو شهر 

اوتسوچى، ايواته و مينامى سانريكو، مياگى مى باشد. 
كيلومتري  در 400  زلزله  كانون  كه  نيز  ژاپن  پايتخت  توكيو، 
شمال شرقي آن قرار داشت از آسيب ها و آثار اين زلزله در امان 
نبوده است. به دنبال زمين لرزه يادشده برق در بخش هايي از پايتخت 
ژاپن قطع شد و به دليل توقف فعاليت فرودگاه ناريتا و از حركت 
ايستادن مترو و قطارهاى شهرى و برون شهري، صدها هزار مسافر 

سرگردان شدند (اسالمى، اشعرى و مهشادنيا، 1389). 
شدند.  جدى  دچار آسيب هاى  منطقه  در  حمل ونقل  سيستم هاى 
يكى از مهم ترين سيستم هاى حمل ونقل براى كمك رسانى در شرايط 
بحران، حمل ونقل هوايى است. فرودگاه سندايى در اثر هجوم آب 
بزرگ  كشته هاى  سونامى  از  ناشى  سيالب  رفت.  آب  زير  به  دريا 
كوچك را با خود به داخل ساحل آورده و راه ها در اثر حركت  و 
گسل ها قابليت خود را ازدست داده و راه آهن و واگن هاى آن دچار 
واژگونى شدند به طورى كه در ساعات اوليه امكان تردد سيستم هاى 

عمومى به صفر رسيد. 
همچنين در اثر هجوم جريان آب به خشكي، خودروها بر روي 
آب شناور شده و با حركت امواج دريا به دوردست پرتاب شدند. 
تصاوير ماهواره اي صحنه هاي باورنكردني از جابجايي اقالم سنگين 

كشتي ها و واگن هاى قطاري را به مردم نشان داد.
رآكتور شماره 4 نيز دچار حريق شد، ولى مقامات امنيت اتمى 
ژاپن گفتند كه توانسته اند آتش سوزى را مهار كنند. رآكتور شماره 
4 را پيش از وقوع زمين لرزه به منظور تعميرات، روز جمعه خاموش 
اين  سوختى  ميله هاى  تأسيسات،  اين  مسئوالن  نظر  از  بودند.  كرده 

رآكتور عامل خطرى جديد نخواهند بود.
تشعشعات  ميزان  فوكوشيما،  نيروگاه  هسته اى  حادثه  پى  در   
گذاشته است.  افزايش  به  رو  تأسيسات  اين  محدوده  در  راديواكتيو 
يوكيو ادانو، سخنگوى دولت ژاپن، هشدار داد و گفت: «ما در اين 
لحظه از چنان ميزانى از تشعشعات صحبت مى كنيم كه مى تواند به 

سالمتى انسان آسيب برساند.»
 به دنبال خطر انتشار مواد راديواكتيو از يكي از چهار راكتور 

اين نيروگاه، بيش از سه هزار نفر از اطراف نيروگاه تخليه شدند.
به گزارش ان اچ كي، آژانس ايمني هسته اي ژاپن مي گويد در 
كه  شده  يافت  سزيم  راديواكتيو  عنصر  فوكوشيما  نيروگاه  اطراف 
 1 شماره  راكتور  هسته اى  سوخت  از  بخشي  كه  است  آن  نشانگر 

نيروگاه ممكن است آغاز به ذوب شدن كرده باشد.             
ازآنجاكه انفجار در رآكتورهاي نيروگاه هسته اي فوكوشيما در 
انفجار  و  تخريب  مهم ترين  مارس 2011  سونامي 11  و  زلزله  اثر 
اين  رواني  تبعات  كه  مي رسد  نظر  به  است،  جهان  در  زلزله  اثر  در 
نبوده  اثرتر  كم  آن  از  ناشي  زيست محيطى  و  فني  مسايل  از  حادثه 
گزارش  نيروگاه  پيرامون  منطقه  در  خودكشي  آمار  افزايش  است. 
شد و اينكه حتي در بيرون زون 60 كيلومتري (شعاع پهنه حفاظتي 
هسته اي  نيروگاه  پيرامون  در  ژاپن  دولت  سوي  از  اعالم شده 
فوكوشيما) نيز بعضي از كشاورزان همچنان نگران آلودگي زمين ها 
نيروگاه-  از  كيلومتري  فاصله 100  در  – حتي  خود  محصوالت  و 

هستند (زارع، 1391).
به  افزود  دولت،  سخنگوى  ژاپن  نخست وزير  كان،  تائوتو 
ساكنانى كه به رغم دستور نقل مكان هنوز در خانه هاى خود مانده اند، 
توصيه مى شود در و پنجره  خانه هاى خود را بسته نگاه دارند.  اكيداً 
نيروگاه  هوايى  محدوده  كيلومترى   30 شعاع  تا  دولت،  دستور  به 

فوكوشيما پرواز هر هواپيمايى ممنوع اعالم شده است. 
مواد   2 شماره  رآكتور  در  تازه  هيدروژنى  انفجار  يك  از  پس 
راديواكتيو به بيرون راه يافت. نائوتو كان، نخست وزير ژاپن، صبح 

سه شنبه (15 مارس / 24 اسفند) وقوع اين انفجار را تأييد كرد.
فاجعه زلزله نياگاتا درست زمانى اتفاق افتاد كه اقتصاد ژاپن پس 
از بحران سال 2007 به رشد مناسبى دست يافته بود. افزايش 4/2 
درصدى در سفارش هاى واحدهاى توليدى نسبت به دسامبر 2010 و 

كاهش نرخ بيكارى با 4/9٪ شرايط قبل از زلزله را نشان مى دهد. 
وقوع زلزله) 6/9  خودروسازى ژاپن در سال گذشته (قبل از 
ميليون دستگاه خودرو توليد كرد كه نيمى از آن به خارج از ژاپن 
صادر شد. توليد هفت خودروساز برتر ژاپن روزانه 750 ميليون دالر 
بوده  تويوتا  سهم  از آن  نيمى  كه  داشت  درآمد  شركت ها  اين  براى 
بروز  از  بعد  خودروسازى  كارخانه هاى  مشكل  بزرگ ترين  است. 
زلزله، خسارت به قطعه سازان، بندرها و شبكه حمل ونقل و قطع برق 
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آن بوده است. تويوتا بزرگ ترين خودروساز جهان، مقام اول خود 
در توليد خودرو در جهان را از دست داد و پس از جنرال موتور. و 
فولكس واگن قرار گرفت. در نتيجه فقط سه روز توقف توليد در 
تويوتا، چهل هزار دستگاه ماشين توليد نشد كه اين نزديك به نيمى 

از ظرفيت توليد اين شركت است.
اتمى  حادثه  و  زمين لرزه  به  مربوط  اخبار  انعكاس  دنبال  به 
فوكوشيما در جهان تعداد جهانگردانى كه وارد ژاپن شده اند، در ماه 
مارس نسبت به سال قبل 50/3٪ كاهش نشان مى دهد كه از سال 

1961 كمترين تعداد به شمار مى آيد.

ژاپن يك كشور زلزله خيز است و همه ساله زلزله هاي زيادي در 
خسارات  كشور  اين  در  گذشته  زلزله هاي  مي دهد.  رخ  كشور  اين 
و  مردم  تالش هاي  با  ولي  است  داشته  بر  در  فراواني  جاني  و  مالي 
پس  است.  به وجود آمده  قابل مالحظه اى  بهبود  كشور  اين  مسئوالن 
نمود،  تحميل  ژاپن  به  را  زيادي  خسارت هاي  كه  كوبه  زلزله  از 
فعاليت هاي بسياري صورت گرفت. از اين زلزله درس هاي مهمي 
گرفته شد كه مسئوالن ژاپن براي هر يك راه حل مناسب را يافتند. 
اين فعاليت ها تا پيش از زلزله و سونامي 2011 كامًال مناسب به نظر 
مي رسيد به طورى كه توانست تا ميزان زيادي خسارت هاي جاني و 
مالي ناشي از بالياي طبيعي در اين كشور را كاهش دهد. برخي از 
اقدامات انجام شده تا سال 2005 يعني 10 سال پس از زلزله كوبه 

به شرح زير مي باشد(زارع، مكنون و ديلمي، 1390):
1ـ چون در واكنش اوليه تأخير وجود داشته است. (مشخص نمودن 
اطالعات  سيستم  انجاميد)،  طول  به  روز   3 كامل  خسارت 
پشتيباني  سيستم  سريع،  تخمين  (سيستم   ،(DIS) باليا  سنجش 

سنجش فوري) به وجود آمد.
ـ عدم هماهنگي هاي الزم بين سازمان هاى مرتبط پس از زلزله باعث ايجاد  2

سيستم پشتيباني ملي براي عكس العمل فوري در هنگام باليا شد.

ساختمان ها  واژگوني  اثر  در  زلزله  اين  جاني  تلفات  از   ٪80  -3
بود و به همين علت در سال 1995 قانون مقاوم سازي لرزه اي 

ساختمان ها تصويب و اجرا شد.
بسيار  جامعه  افراد  و  داوطلبان  كمك رساني  زلزله  اين  در   -4
تأثيرگذار بود، به همين دليل سيستم حمايتي و تشويقي براي 

فعاليت هاي داوطلبانه ايجاد گرديد.
5- بسياري از افراد پس از زلزله منبع كسب درآمد خود را از دست 
سيستم  در  آن ها،  به  وارده  خسارت  بهتر  جبران  براي  و  دادند 

قانوني جبران خسارت تجديدنظر صورت گرفت.

شريان هاى  ايمن سازي  شهري،  برنامه ريزي  اهميت  به  توجه  با   -6
آتش،  و  زلزله  برابر  در  مقاوم  ساختمان هاى  احداث  حياتي، 
مناسب  زيربناي  تأمين  شهري،  كاركردهاي  غيرمتمركزسازي 
زيرساخت ها  از  قسمتي  به عنوان  سبز  فضاي  اختصاص  شهري، 

و هماهنگي با طبيعت مورد توجه قرار گرفت.
به  بال،  ريسك  كاهش  در  افراد  آموزش  اهميت  درك   -7
درباره   تجربيات  و  درس ها  دانش،  اطالعات،  اشتراك گذارى 
بال  ريسك  كاهش  مورد  در  تحقيقات  انجام  سايرين،  با  زلزله 
و مركزيت شهروندان و اجتماعات فعال باعث تأسيس مراكز 

مختلف مديريت و سازمان دهي گرديد.
بسيار  گستردگي  و  شدت  لحاظ  از  اخير  زلزله   اينكه  وجود  با 
شديدتر از زلزله كوبه بوده، اغلب خسارت هاي جاني و مالي به وجود 

آمده، ناشي از سونامي بوده است. 
 زلزله تركيه:

در ساعت 41: 13 به وقت محلى (41: 10 به وقت جهانى و 11: 14 
با  زمين لرزه اى   (1390 آبان   1)  2011 اكتبر   23 روز  تهران)  به وقت 
كيلومترى  در 22   (Mw) گشتاورى  امواج  مقياس  در  بزرگاى 7/3 
شمال خاورى شهر وان و 929 كيلومترى خاور آنكارا پايتخت تركيه در 

جدول 4. جدول آسيب پذيري زلزله ژاپن
ديگر آسيب هانحوه امدادرسانينحوه مقابله با زلزلهآسيب هاي جانيبزرگاى زلزله
كشته شدن 15850 نفر. 9 ريشتر

همچنين مجروح شدن 
6011 و ناپديد شدن 

3287 نفر شدند

واكنش صحيح و اصولي افراد 
در هنگام زلزله به دليل 

آموزش هاي صحيح و مؤثر در 
افراد ديده شده است

امدادرساني به موقع و با برنامه ريزي 
و تحت كنترل دولت بود ضمن اينكه 

عكس العمل مناسب و رفتارهاي معقول و 
حفظ خونسردي افراد نيز در امدادرساني 

مؤثر بود

وقوع آتش سوزي و سونامي به علت زمين لرزه، انفجار 
در رآكتورهاي نيروگاه هسته اي فوكوشيما و انتشار مواد 

راديواكتيو از يكي از چهار راكتور اين نيروگاه، تويوتا بزرگ ترين 
خودروساز جهان، مقام اول خود در توليد خودرو در جهان را از 

دست داد، ضربه به صنعت گردشگرى
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عمق 29 كيلومترى سطح زمين به وقوع پيوست (اسالمى، مهشادنيا و 
اشعرى، 1390). تعداد كشته شدگان 644 نفر و تعداد مجروحان بيش از 
1000 نفر مى باشد، برخي منابع خبري از احتمال مرگ حدود يك هزار 
نفر در زمين لرزه اخير خبر داده اند همچنين بيش از دو هزار و دويست 
ساختمان در استان وان تخريب شده است. به گزارش رسانه هاي داخلي 
زمين لرزه  اين  است.  قطع شده  منطقه  اين  برق  و  تلفن  خطوط  تركيه 
است  شده  برآورد  است،  كرده  وارد  جدى  آسيب  وان  شهر  فرودگاه  به 
سطحى  مركز  باشد.  زياد  زمين لرزه  اين  تلفات  و  خسارات  حجم  كه 
اين زمين لرزه روستاي تابانلي در استان وان مى باشد بيشترين تلفات 
شهر 141  اين  در  است.  آمده  وارد  ارجيش  شهرستان  به  خسارات  و 
نفر جان خود را ازدست داده اند (اسالمى، مهشادنيا و اشعرى، 1390). 
همچنين 80 ساختمان از جمله يك خوابگاه دانشجويى، در ارجيش 
اوليه  گزارش هاي  زلزله،  اين  اثر  بر   ١.(2011 (سندفورد،  فروريخت 
حكايت از فروريختن 60 ساختمان مي كرد. برق و ارتباطات تلفن در 
شهرهاي وان و ارجيش مختل شد، همچنين ساختمان ها در بخش هايي 
از استان هاي همسايه (بيتليس و حكاري) دچار آسيب شدند. مشكالت 
در حمل ونقل هوايي در فرودگاه فريدمن در شهر وان گزارش شد؛ اما 
فرودگاه جز در ساعات اوليه كه پروازها به سمت فرودگاه ارزروم هدايت 
شدند، براي پروازهاي خدماتي به فعاليت خود ادامه دادند (نظم آذر، زارع 

و قايچى افروز، 1391).
و  شد  احساس  هم  غربى  آذربايجان  استان  در  زمين لرزه  اين 
شدت آن به حدى بود كه مردم دچار ترس و هراس شدند. در منطقه 
چالدران آذربايجان غربى در اثر اين زمين لرزه 40 خانه تخريب شده 

و 2 نفر مجروح شده اند (اسالمى، مهشادنيا و اشعرى، 1390).
واكنش به زلزله: پس از زلزله وضعيت بسيار نامساعد و آشفته اى 
بر شهر حاكم بود، خانه هاى بسيارى تخريب شده، برق شهر قطع شده 
و تماس هاى تلفنى به سختى برقرار مى شد، بسيارى، خانه هاى خود 
را ازدست داده و در خيابان به سر مي بردند، بيمارستان ها از مجروحين 
پر شده و در برخى خيابان ها جنازه ها به چشم مى خوردند و همه در 
حال ترك كردن شهر بودند. نخست وزير تركيه گفت: حدود 2400 
نيروي امداد و نجات به محل زلزله فرستاده شده. از جمله 680 پزشك. 
هوايي  آمبوالنس   7 و  آمبوالنس   108 و  سگ  قالده   12 همچنين 
1.  Sandford, 2011

سازمان هاى  ضمنًا   .(2011 (سندفورد،  است  شده  اضافه  آن  به  نيز 
امدادرسان باعجله به برپاساختن چادر براى افراد بى خانمان پرداختند 
(اوذر، 2011).٢ برق شهر به دليل ترس از آتش سوزى قطع شده است 
و همه مردم در بيرون به سر مى برند. بنابراين چيزي كه كار را سخت 
كرد توزيع چادر براى همه است. البته هزاران چادر براي كساني كه 
خانه آن ها تخريب شده يا افرادي كه تمايلي به بازگشت به خانه، با 
ارجيش  در  است.  شده  توزيع  ندارند  قدرتمند  پس لرزه هاي  به  توجه 
يك استاديوم فوتبال به يك شهر چادر تبديل شده. عالوه بر آن بيش 
از 15000 چادر در وان و اطراف آن برپا شده است؛ اما نه تنها چادر، 
(اورسو،  دارند  پتو  به  نياز  به فوريت  مردم  شديد  سرماي  به  توجه  با 
2011)٣ و به گفته سخنگوى فدراسيون جوامع صليب سرخ جهانى و 
هالل احمر با رسيدن دماى هوا به زير صفر در ساعات شب نياز به 

پتو، غذاى گرم و بخارى بسيار حياتى است (سندفورد، 2011).
در واقع سرماي شديد به نگراني مردم دامن زد و مردم از توزيع 
ناعادالنه كمك ها شكايت داشتند. به طورى كه اظهار مي كردند بااينكه 
كمك هست اما غيرمنصفانه و با تبعيض به مردم اهدا مى شود. دولت 
تركيه در روز حادثه اعالم كرد به كمك ساير كشورها نيازي ندارد و 
تنها از ايران و آذربايجان كه به منطقه زلزله زده نزديك بودند كمك 
دليل  همين  به   .(1391 قايچى افروز،  و  زارع  (نظم آذر،  پذيرفت 
بسيارى از ساكنان مناطق آسيب ديده دومين شب پس از زلزله را بدون 
دستگاه هاى گرمايشى و سرپناه به صبح رساندند و دولت تركيه به دليل 
آنچه كوتاهى در رسيدگى و كمك به اين افراد خوانده شده، مورد انتقاد 
قرار گرفت. همچنين سياستمداران مخالفان دولت تركيه از «ناكامى 
در مديريت بحران» دولت اين كشور انتقاد كرده و تصميم آنكارا در 
قبول نكردن كمك هاى خارجى را اشتباه توصيف كرده اند (سندفورد، 
2011). در چنين وضعيتي با افزايش تعداد مردم بي سرپناه در دماي 
زير صفر درجه، دولت دو روز بعد پيشنهاد كمك از همه كشورها 
حتي از رژيم اشغالگر قدس كه روابط ديپلماتيك خوبي با هم نداشتند 
را پذيرفت. دولت اعالم كرد كه به نوع كمك هاي بعد از اضطرار از 
قبيل خانه هاي پيش ساخته، كانتينر و چادر نياز دارد (نظم آذر، زارع 
و قايچى افروز، 1391). بعد از زلزله گودال هايي به وجود آمد كه 10 

2.  Ozer, October
3.  Arsu, 2011 
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الي 15 متر طول و عمقشان است. كه بعد از ترسي كه در پي زلزله 
به وجود آمده است روستائيان نمي توانند راحت بخوابند و ترس اين 
از  و  شوند  ايجاد  هم  خانه هايشان  زير  در  گودال ها  اين  كه  دارند  را 
مسئوالن تقاضا دارند كه اين گودال ها را بررسي كنند. از آنجايي كه 
منطقه تا روزها بعد از حادثه هنوز هم متحمل پس لرزه هاي بي شماري 
ريزش  احتمال  بودند،  از 3  بيش  بزرگاي  با  آن ها  از  خيلي  كه  بود 
بناهاي نيمه آسيب ديده يا حتي سالم بر اثر اين پس لرزه ها مي رفت و 
ازاين رو مردم همچنان به خانه هاي خود نمي رفتند و ترس عمده آن ها 
را پس لرزه تشكيل مي داد. 50 ساعت پس از زلزله اصلي، پس لرزه اي 
با بزرگاي 5/7 رخ داد كه به تعداد افرادي كه خانه هايشان را ترك 
تركيه  دولت  قايچى افروز، 1391).  و  زارع  (نظم آذر،  افزود  كردند 
بيمارستان ها و آشپزخانه هاى صحرايى بيشترى براى كمك به هزاران 
فرد آسيب ديده و كسانى كه از ترس پس لرزه ها حاضر به بازگشت به 
خانه نيستند، برپا كرده است (اوذر، 2011). در زلزله وان به تحصيل و 
آموزش آسيب زيادي وارد شد. طبق آمارهاي رسمي 65 معلم كشته 
و تعداد زيادي نيز زخمي شده و همچنين تعداد زيادي مدرسه ويران 
شدند. همچنين روان پزشكان اعالم كردند كه در بين مراجعه كنندگان 
زلزله زده، ضربه ناشي از سانحه، اثراتي نظير غم، تشويش، بي خوابي، 
واكنش به صداهاي جزيي را ايجاد كرده است. كودكان نيز از نظر 
رواني با اختالالتي روبرو بودند. 155 كودك دختر و پسر يتيم شدند 
(نظم آذر، زارع و قايچى افروز، 1391). جمعيتي از كردهاي تركيه 
رسانه هاي  سوي  از  فاجعه  خبرهاي  مغرضانه  پوشش  به  اعتراض  در 
همچنين،  كردند.  پرتاب  سنگ  پليس  و  روزنامه نگاران  به  ترك 
زندانيان وقوع زلزله را غنيمت شمرده و از زندان فرار كردند. البته از 
200 محكوم فراري 50 نفر از آن ها بعد از مالقات با خانواده هايشان 
خود را تسليم كردند (بورچ، 2011).١ شهردار منطقه 34 مركز وان 
استعفا داد. دليل استعفا شكايت مردم و درگيري با كاركنان شهرداري 
بود و خود شهردار نيز ادعا كرد شهرداري كمك ها و چادرها را بين 

1.  Burch, 2011

مردم پخش نمي كنند. سخنگوي شهردار گفت مردم چادر مي خواهند 
نمي شوند  هماهنگ  ما  با  دولت  مسئوالن  و  هستيم  اختيار  فاقد  ما  و 
و نمي توانيم مردم را قانع كنيم كه چيزي در دست نداريم و استعفا 

مي دهيم (نظم آذر، زارع و قايچى افروز، 1391). 
به  هتل  دو  كه  مى دهد  گزارش  تركيه  آناتولى  خبرگزارى 
استان،  اين  مركز  وان،  شهر  در  اصالن  هتل  و  بايرام  هتل  نام هاى 
ويران شده اند. در 9 نوامبر طبق گزارش مركز لرزه نگاري كانديلي، 
بزرگاي  به  زلزله اي  محلي)  به وقت  شب  (نيمه   00:05 ساعت  در 
5/5 رخ داد. در اثر اين پس لرزه هتل بايرام در مركز شهر وان در 
ليگي  والي  ميدان  جنوب  در  و  پست بانك  پشتيباني  خيابان  كنار 
در  و گروه هاى امدادي  روزنامه نگار  (استانداري) كه تعداد زيادي 
آن مستقر بودند فروريخت. در اين هتل با وقوع اين پس لرزه 44 
نفر كشته شدند كه سه نفر آن ها بازرگانان ايراني و يك نفر يكي از 
نيروهاي امدادي با مليت ژاپني بود. يكى از امدادگران به تلويزيون 
دولتى تركيه گفته است كه 35 نفر در هتل بايرام زير آوار بودند كه 
تعداد زيادى از آن ها خبرنگارند و شمارى نيز كاركنان هتل هستند. 
 يكى از داليل حضور تعداد زيادى خبرنگار در وان، سفر وزير 
عمليات  از  چهارشنبه  روز  كه  بود  شهر  اين  به  تركيه  خارجه  امور 
كمك به بازماندگان زلزله سه هفته پيش و بازسازى مناطق زلزله زده 
رفته  وان  به  سفر  اين  پوشش  براى  زيادى  خبرنگاران  كرد.  بازديد 
بودند و شمارى از آن ها از پيش براى گزارش زندگى مردم زلزله زده 
در اين شهر به سر مى برند (سندفورد، 2011). پس از ويران شدن 
هتل بايرام در 10 نوامبر مردم خشمگين شده و در مقابل هتل جمع 
استعفاي  خواستار  و  داده  شعار  اردوغان  دولت  عليه  آن ها  شدند. 
اردوغان شدند كه با دخالت پليس پايان يافت. به دليل انفجار گاز 
فلفل براي پراكنده شدن مردم به ناچار گروه هاى امداد نيز از محل 
دور شدند و در عمليات نجات وقفه به وجود آمد (نظم آذر، زارع و 

قايچى افروز، 1391).             
جدول 5. جدول آسيب پذيري زلزله تركيه

ديگر آسيب هانحوه امدادرسانىنحوه مقابله با زلزلهآسيب هاي جانيبزرگاى زلزله
مردم در نخستين روز از فعاليت هالل احمر و صليب سرخ ناراضي بودند اما در -كشته شدن 644 نفر7/2 ريشتر

روزهاي بعد عملكرد آن ها بهتر شده و مردم راضي بودند. هالل احمر ايران نيز 
به دليل هماهنگي از قبل با هالل احمر تركيه در امر امدادرسانى بسيار مؤثر بود  

آسيب هاي جدي به 
آموزش به علت آسيب 
زيرساخت هاي آموزشي
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كشته  تعداد 644  و  خرابي ها  وسعت  به  توجه  با  وان  زلزله  در 
(470 نفر مربوط به شهر ارجيش و بقيه مربوط به شهر وان بود) و 
حدود  در  وان،  شهر  از  بيرون  در  زلزله  كانون  قرارگيري  همچنين 
روز   13:42 ساعت  در  زلزله  رخداد  و  شهر  مركز  كيلومتري   30
نسبت  تلفات  و  خسارت  ميزان  مي رسد  نظر  به  (يكشنبه)  تعطيل 
است.  بوده  محدود   7,2 بزرگاي  با  زلزله اي  براي  تركيه  كشور  به 
از سوي ديگر با توجه به زيرساخت هاى ايجادشده در اين كشور، 
وجود تنش هاي قومي در پهنه زلزله زده و همچنين دورافتاده بودن 
استان وان از بخش توسعه يافته كشور تركيه به طور نسبي بحران در 
هنگام و پس از وقوع زلزله به طور مناسبي مديريت شده (نظم آذر، 
زارع و قايچى افروز، 1391). ضمن اينكه نبايد فراموش كرد تركيه 
قبل  مهم  بسيار  اقدامات  جمله  از  كه  مقاوم سازي  قوانين  زمينه  در 
بررسي  و  زلزله  اين  از  پس  و  كرده  عمل  ضعيف  است  زلزله  از 
آسيب هاي ناشي از اين زلزله مقرر شد تمام ساختمان ها در مقابل 

زلزله تا بزرگاي 9 ريشتر مقاوم شوند. 

سه  از  بحران  مديريت  زلزله:  به  كشور  پنج  اين  واكنش  مقايسه 
مرحله اصلى تشكيل شده است كه عبارت است از مديريت بحران 
سه  بايد  بحران  وقوع  از  قبل  بحران.  وقوع  از  بعد  و  حين  قبل، 
ايجاد  بحران،  مديريت  تيم  تشكيل  گيرد:  صورت  كليدى  فعاليت 
يك سناريويى كه بدترين حالت ممكن را نشان دهد و تعريف رويه 
در  بحران.  وقوع  از  قبل  فعاليت هايى  انجام  براى  استاندارد  اجرايى 
زمان وقوع بحران سه فعاليت اصلى بايد انجام شود: تمركز بر اشاعه 
اخبار و اطالعاتى كه مورد تمايل عموم باشد، مشخص كردن يك 
نفر به عنوان سخنگوى سازمان و ارسال پيام ها و گزارش ها به صورت 
بايد  اصلى  فعاليت  دو  بحران  وقوع  از  بعد  رسانه ها.  در  حرفه اى 
استفاده هاى  براى  بحران  ايجادكننده  عوامل  شناسايى  گيرد:  صورت 
آينده و برقرارى ارتباط با ذى نفعان براى آگاه سازى آن ها از نتايج و 

اثرات بحران (رضواني، 1385).
از  قبل  آمادگي  مقايسه  به  خالصه  كامًال  به طور   7 و   6 جدول 
بحران، حين بحران و پس از بحران در اين 5 كشور پرداخته است.

جدول 6. مقايسه آمادگي قبل از زلزله و مديريت بحران اين پنج كشور

نام كشور
حين بحرانقبل از بحران

كنترل بحرانآموزش عموميساخت وساز

ايران (بم)
از لحاظ قوانين ساخت وساز وضعيت مناسبي 
دارد ولي نحوه اجرا و نظارت ضعيف است

اين آموزش ها صورت گرفته ولي ناكارآمد 
بوده چرا كه افراد در موقعيت واقعي 

عكس العمل مناسب نداشته اند.

همكاري بين سازمان ها و ارگان هاي داخلي و بين المللي 
وجود دارد و البته در بسياري از موارد ناهماهنگي هايي 

به وجود مي آيد

هائيتى
در اين كشور فقير نحوه ي ساخت وساز 
نادرست است و نظارت وجود ندارد و 

استاندارد پايين است

چنين آموزش هايي به مردم پيش از زلزله 
اساسًا گزارش نشده

مديريت بحران پس از وقوع زلزله در هائيتى به طور كامل 
در اختيار سازمان هاى بين المللي است و دولت محلي از 

كنترل بحران عاجز است

شيلي
استانداردهاى ساخت وساز قوي و اعمال قانون 

در اين زمينه بسيار جدي است
سطح باالى دانش درباره زلزله و سونامى 
در بخش اعظم جمعيت به آن ها كمك 
كرد بعد از وقوع رخداد به بهترين وجه 

عكس العمل نشان دهند

كنترل بحران توسط مقامات محلي بسيار قوي است. 
به طوري كه قادر بودند بدون ايجاد ارتباط با پايتخت 

پاسخگوي مشكالت باشند

تركيه

استان وان تقريبًا از بخش توسعه يافته 
تركيه دورتر است و طبيعتًا استانداردهاي 
ساخت وساز پايين تر است پس از اين زلزله 
مقرر شد همه ساختمان ها در برابر زلزله تا 

بزرگاي 9 مقاوم شوند

به طور نسبي دولت توانسته بحران را كنترل كند و بر 
اوضاع تسلط داشته باشد و البته از كمك هاي بخش 

خصوصي هم استفاده شد

ژاپن
80� تلفات زلزله 1995 كوبه بر اثر واژگوني 
ساختمان ها بود به همين دليل در همين سال 
قانون مقاوم سازي لرزه اي ساختمان ها تصويب 

و اجرا شد

آموزش هاي كارا و مؤثر صورت گرفته و 
افراد در هنگام بحران و پس از آن واكنش 

مناسب نشان داده اند

مديريت بحران كامًال تحت كنترل مسئوالن اين كشور 
مى باشد و ارگان هاي داخلي و سازمان هاى بين المللي را 

مديريت و سازماندهي مي نمايد
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واضح است شدت آسيب هاي ناشي از زلزله در كشوري فقير 
بيشتر  بسيار  دارد  ابتدايي  خدمات  به  مبرمي  نياز  كه  هائيتى  چون 
زيرساخت هاى  و  تأسيسات  رفتن  بين  از  مخرب  تأثيرات  و  است 
بسيار  كشور  اين  در   ... و  مخابرات  برق،  راه ها،  همچون  اساسي 
منفي  تأثير  هم  زلزله  از  پس  امدادرساني  در  حتي  و  مي باشد  شديد 
بجاي گذاشت و ناتواني دولت محلي نيز بر گستره آسيب ها افزود. 
همان طور كه مي بينيم در زلزله هائيتى نگرش سنتى سران كشور به 

مديريت بحران، باعث به وجود آمدن فاجعه عظيمي شد.
مديريت  كه  بود  باور  اين  بر  بحران،  مديريت  به  سنتي  نگرش 
در  بحران  مديران  كه  معنى  اين  به  آتش؛  فرونشاندن  يعنى  بحران 
سعى  ويرانى،  بروز  از  پس  و  مى نشينند  امور  شدن  خراب  انتظار 

(رضواني،  سازند  محدود  را  خرابى ها  از  ناشى  ضرر  تا  مى كنند 
1385). هر چند پس از بروز ويراني در هائيتى دولت محلي حتي از 
انجام كوچك ترين اقدامات براي امدادرسانى هم عاجز بود و تمام 

امور توسط سازمان هاى بين المللي انجام مي گرفت  .
اين  مجدد  بازسازي  براي  هائيتى  دولت  اصلي  شعار  بااين همه 
عالوه  بازسازي  برنامه  در  و  مي باشد  بساز»  بهتر  بار  «اين  كشور 
زيرساخت ها،  و  مسكوني  اماكن  بهبود  و  مقاوم سازى  بر  تأكيد  بر 
تمركززدايى فعاليت هاي اقتصادي، كاهش آسيب پذيري، حمايت از 
بازسازي اجتماعي و توسعه صنايع در حال رشد از جمله كشاورزي، 
گفت:  كلينتون  همچنين  مي كند.  دنبال  نيز  را  گردشگرى  و  توليد 
«ما متعهد به كمك به آن ها هستيم تا بتوانند چشم انداز هائيتى براى 

جدول 7. مقايسه آمادگي قبل از زلزله و مديريت بحران اين پنج كشور

پس از بحراننام كشور
اسكان دائمايجاد منبع مناسب درآمداسكان موقت

ايران
با همكاري ارگان هاي دولتي، 
كمك هاي مردمي داخلي و 

سازمان هاى بين المللي انجام مى شود

هالل احمر مراكزي را براي آموزش فعاليت هاي درآمد 
زا به مادران و كودكان، به وجود آورده همچنين دولت به 
افراد و مشاغل آسيب ديده وام كم بهره اعطا مى نمايد

به علت محدود بودن اعتبار الزم جهت اسكان 
دائم، سرعت ساخت وساز پايين است. پس از ده 
سال هر چند كه سرمايه گذارى هنگفتى در شهر 

انجام شده است اما ظاهر شهر بم همچنان به 
شهرى مى ماند كه در حال ساخت است

هائيتى
تنها بر فعاليت هاي سازمان هاى 
بين المللى بستگي دارد و دولت 

محلي قادر به اسكان دهي نمي باشد

صليب سرخ امريكا و ساير سازمان هاى درگير در 
بازسازي هائيتى، سعي نموده اند از مردم آسيب ديده در 
امور بازسازي، پاك سازى و احياي نواحي تخريب شده 

كمك بگيرند و در ازاي اين فعاليت ها دستمزد دريافت 
كنند و پس از بازسازي مهارتي براي امرارمعاش دارند. 
همچنين يكي از سازمان هاى هائيتى با دريافت وام از 

سازمان ها و بانك هاي بين المللي، وام هاي كم بهره براي 
آغاز كسب وكار به مردم مي دهد

اسكان دائم نيز همچون اسكان موقت و ساير 
فعاليت هاي امدادي بر عهده سازمان هاى 

بين المللي مي باشد و چون اين سازمان ها به 
كمك هاي خيرين وابسته اند، سرعت بازسازي 
مناطق آسيب ديده و اسكان دائم به شدت 

پايين است

_______________________شيلي

تركيه
با همكاري ارگان هاي دولتي، 
كمك هاي مردمي داخلي و 

سازمان هاى بين المللي انجام مى شود

بدهكاري هاي اصناف و كشاورزان به بانك ملت تركيه 
بدون تعلق سود يك سال به تعويق افتاد. همچنين دولت 

محلي اعالم كرد كه براي جمع آورى آوار و تأمين 
احتياجات اجتماعي سه هزار نفر را استخدام خواهد 

كرد. به نقل از مقامات اين مى تواند فرصتي باشد براي 
زلزله زدگاني كه هيچ شغلي ندارند تا درعين حال هم به 

همشهريانشان كمك كنند، تسهيالت مسكن 20 ساله در 
اختيار مردم قرار مي گيرد

با وجودي كه براي ساخت وساز فصل مناسبي 
نبود به شركت ساختماني TEKI دستور داده 
شد كه بناهاي خسارت ديده و تعمير شوند 
و ساختمان هاى نيمه كاره تا يك ماه تمام 

شوند تا مردم در آن ساكن شوند. وزير امور 
برنامه ريزى شهرى به كساني كه خانه هاي خود 
را ازدست داده بودند، قول داد كه منازل مسكوني 

شهر وان تا 11 ماه ديگر حاضر مى شود

سرعت اسكان موقت و كيفيت ژاپن
اماكن اسكان موقت بسيار باالست

سيستم قانوني جبران خسارت و همچنين بيمه تا حد 
زيادي اين ضررها را جبران مى نمايد

اسكان دائم با سرعت و دقت بااليي انجام 
مى شود به نحوى كه ممكن است كل شهر به 

مكاني امن تر انتقال يابد



 81 الهه كمالى / بررسي آسيب پذيري چند زمين لرزه مهم ده سال گذشته در جهان (1391-1382)

كشورى بهتر را تشخيص دهند.» (كلرهالس، 2010).
آمار باالي تلفات جاني زمين لرزه بم در مقايسه با سوانح مشابه 
مهم ترين  بررسى،  از  پس  مي باشد.  باال  بسيار  آسيب پذيري  بيانگر 

شرايطي كه باعث اين آمار شد، به شرح زير تعيين گرديد:
1- مشكالت كالبدي شهر:

 نزديكي بافت مسكوني به خط گسل؛ 
و  عمومي  ساختمان هاى  پايين  استحكام  و  كيفيت   

ساختمان هاى مهم شهر؛
 تراكم باالي جمعيت در بافت هاى فرسوده؛

 تنگ و ارگانيك بودن معابر شهر.
2- مشكالت امدادرساني پس از سانحه: 

 ناكافي بودن آموزش و مهارت در امر نجات مجروحان؛ 
 عدم تقسيم كار مناسب؛

 عدم حضور سازمان هاى محلي در صحنه امداد و نجات؛
شهر  مورد  در  به موقع  و  معتبر  اطالعات  نبودن  دسترس  در   

و حادثه؛
بين  مشترك  برنامه ريزى  و  سازماندهي  هماهنگي،  ضعف   

گروه هاى امدادي؛
كم  ك هاي  و  تجهيزات  انساني،  منابع  مديريت  در  ضعف   

مردمي (اسكندري، 1384).
بر  بنا  كه  بود  قوى  آن چنان  كه  بم  شهر  ثانيه اى  زلزله 12  آثاِر 
و  برد  ميانمان  از  را  هم وطن  هزار   35 از  بيش  تخمين ها،  از  يكى 
نام  به  را  سهمگين  رويداِد  آن  وقوع  روز  پس،  آن  از  تا  شد  باعث 
«روز ملى ايمنى در برابر زلزله» بخوانند؛ هنوز دست از سر مردماِن 
آن ديار برنداشته و مشكالت عديده ى خاص و عمومى در آن شهر، 

همچنان جريان دارد (گودرزي، 1382 و 1383).
اگر مديريت بحران را برنامه ريزى براى كنترل بحران تعريف 
كنيم در آن صورت چهار مرحله را براى برنامه ريزى براى كنترل 
بحران بايد به انجام رساند. نخست بايد پديده هاى ناگوار پيش بينى 
شوند، سپس بايد برنامه هاى اقتضايى تنظيم گردند، پس از آن بايد 
تيم هاى مديريت بحران تشكيل و آموزش داده شده و سازماندهى 
به صورت  را  آن ها  برنامه ها،  تكميل  براى  بايد  سرانجام  و  گردند 
 .(1385 (رضواني،  آورد  در  اجرا  به  عملى  تمرين  با  و  آزمايشى 

اين چهار مرحله صورت مي گيرد اما با بررسي  در كشور ما اصوالً 
همه  تقريبًا  كه  مي رسيم  نتيجه  اين  به  ايران  در  داده  رخ  زلزله هاي 
كه  چرا  مي شوند  انجام  غيرمؤثر  و  ناقص  به صورت  مراحل  اين 
مقاوم سازي  جمله  از  پيشگيرى كننده  اقدامات  براي  بحران  از  قبل 
در  و  ندارد  وجود  جدي  نظارت  اصولي  و  صحيح  مكان يابي  و 
گوناگون،  عمومي  آموزش هاي  علي رغم  هم  بحران  وقوع  هنگام 
بحران  از  پس  و  نمي دهند  نشان  خود  از  مناسب  عكس العمل  افراد 
در  واقع  در  بوده ايم.  امدادرسانى  در  ناهماهنگي  شاهد  همواره  هم 
امدادرساني در زلزله هاي ايران معموالً ازدحام امدادرسان ها را داريم 
كه خود موجب بي نظمي در امدادرساني مى شود و بازسازي پس از 
مي گيرد؛  صورت  كند  شدت  به  معموالً  موقت  اسكان  جهت  زلزله 
بم  شهر  هنوز بازسازي  بم  زلزله  از  گذشت ده سال  از  پس  چنانچه 

كامل نشده است.
در زلزله شيلي مي بينيم با توجه به اينكه بزرگاي زلزله بيشتر از 
زلزله بم و هائيتى است اما آسيب هاي ناشي از زلزله در اين كشور 
به مراتب كمتر از تلفات و ويراني هاي پس از دو زلزله بم و هائيتى 
است و ضمن اينكه بايد يادآور شد كه برخي از آسيب هاي به جاي 

مانده از زلزله شيلي مربوط به سونامي پس از آن مي باشد.
«بهبود  و  تاثيرپذيرى»  كم  «نرخ  به  عامل  چندين  به طوركلى 

سريع» در شيلى كمك كرده است:
در  ساخت وساز  قوى  استانداردهاى  و  كدها  اصلى،  عامل  يك 
خاص،  به طور  است.  زمينه  اين  در  فراگير  قانون  اعمال  و  شيلى 
شيلى قانونى دارد كه در آن مالكان ساختمان هاى كمتر از 10 سال 

ساخت، بابت خساراتى كه متحمل مى شوند، مسئول اند. 
نادر  بود.  زلزله  از  بعد  آتش سوزى ها  محدود  تعداد  دوم  عامل 
بودن آتش سوزى ها در زلزله شيلى مى تواند به علت خاموش شدن 

شبكه برق در همان لحظات اول زلزله باشد. 
سوم اينكه، در بسيارى از مناطق پاسخ اضطرارى محلى به بحران 
بسيار كارا بوده است. كاراترين مناطق داراى هماهنگى نزديكى ميان 
كه  بودند  قادر  و  بوده اند  پليس  و  آتش سوزى  اضطرارى،  مديريت 

بدون ايجاد ارتباط با پايتخت پاسخگوى مشكالت باشند. 
عامل چهارم، سطح باالى دانش درباره زلزله و سونامى در بخش 
اعظم جمعيت بوده است كه به آن ها كمك كرد بعد از وقوع رخداد 
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تيم  گزارش  از  (برگرفته  دهند  نشان  عكس العمل  وجه  بهترين  به 
صليب سرخ آمريكا، در 18 مارس 2011).  زلزله شيلي ثابت كرد 
به طور  بحران  از  پس  و  بحران  حين  بحران،  از  پيش  اقدامات  اگر 
آسيب هاي  شدت  از  به مراتب  مى توان  شود؛  رعايت  جدي  و  كامل 

ناشي از بحران كاست و به خوبي بر آن فائق آمد.
يكي از مواردي كه كمتر مورد توجه برنامه ريزان و مديران بحران 
در كشورهاي حادثه خيز دنيا قرار گرفته است، برنامه ريزي بر مبناي 
سناريوي بدترين حالت ممكن بوده است؛ ليكن بسياري از بحران هاي 
بزرگ در سال هاى اخير مانند زلزله 11 مارس 2011 ژاپن نمونه هايي 
با  مخاطرات  همزمان  وقوع  و  ممكن  وضعيت  بدترين  با  كه  هستند 
يكديگر و اختالل و خرابي توأمان زيرساخت ها به وقوع پيوسته اند. 

(شعباني كوچصفهاني، اسفنديارجهرمي و زياري، 1391).
ژاپن كشوري سانحه خيز است و زمين لرزه، سونامى و پيامدهاى 
ناشى از آن ها در زلزله 2011 به عنوان خسارت بارترين رخداد، از 
اين  آمادگى  ميزان  از  خوبى  محك  بشر  تاريخ  در  اقتصادى،  نظر 
كشور بود. در مديريت بحران در رويداد 11 مارس 2011 ژاپن، 
رفتار  ژاپن  در  بحران  مديران  به  يارى دهنده  مهم  عوامل  از  يكى 
رفتار  و  بحران  مديران  فرمان هاى  از  آن ها  پيروى  و  مردم  مناسب 
اخالقى و همبستگى اجتماعى و روحيه ديگر دوستى و در يك كالم 
كمك،  براى  نياوردن  هجوم  بود.  كشور  اين  در  اجتماعى  سرمايه 
فداكارى در جاهايى كه امداد به ديگران اولويت داشت و در نظر 
بحران  مديران  به  كمك  براى  مهم  عامل هاى  از  جمعى  نفع  گرفتن 
در ژاپن براى كنترل پيامدهاى ناشى از زلزله و سونامى 11 مارس 
2011 بود. پيشرفته بودن ژاپن از نظر علم و فناورى و رشد اجتماعى 
كنترل  براى  مهم  نكته هاى  از  كشور  اين  در  آموزش  به  اهميت  و 
پيامدهاى منفى فاجعه 11 مارس 2011 بود. گرچه در همين كشور 
به  مى تواند  اقتصادى،  نفع  به  صرف  توجه  اوالً  كه  شد  مشخص  نيز 
فاجعه اى همچون انفجارهاى پى درپى در نيروگاه هسته اى فوكوشيما 
اين  صدور  درصدد  كشور  اين  نيز  رخداد  از  بعد  حتى  و  بيانجامد 

تجهيزات خطرناك به كشور هاى در حال توسعه باشد. 
صرف نظر از بعد غيراخالقى چنين تصميم هايى، عدم دورانديشى 
نيز  انرژى  به  كنونى  فورى  نياز  و  توسعه  حال  در  كشورهاى  در 
شايد وسيله اى براى توجيه اين رفتارها باشد، گرچه با راه حل هاى 

درازمدت كه مى تواند در ابتدا پر هزينه تر بنمايند، هم ژاپن و هم 
تمامى كشورهاى ديگر جهان مى توانند به تدريج نياز به فناورى هاى 
پرخطر هسته اى را با توسعه فناورى هاى مرتبط با انرژى هاى پاك 
جايگزين كنند (زارع، 1390). با كمي دقت در مي يابيم كه ژاپن از 
الگوى جامع مديريت بحران (الگوى سلسله مراتبى) براي رهايي از 
بحران استفاده كرده است. در توضيح الگوي جامع مديريت بحران 
بحران  مديريت  متخصصان  از  تعدادى  سال 2006  در  گفت:  بايد 
در دانشگاه تورنتو كانادا گرد آمدند تا يك الگوى جامع و يكپارچه 
مديريت بحران را تعيين كنند كه الگوى سطح بندى با سلسله مراتبى 
توسط ديويس ارائه گرديد كه شامل 4 سطح بوده است (رمضان زاده 

:(1385
بازتوانى  به  دستيابى  از  است  عبارت  اخالقى:  الگوى  1-اصل 
كامل پس از بحران ها و فرهنگ سازى و پايبندسازى همه 

گروه هاى ذى نفع؛
بحران  از  قبل  برنامه ريزى  بر  تاكيد  راهُبردى:  الگوى  2-اصل 

براى پايه ريزى اساسى جوامع در مقابل بحران؛
3-اصل الگوى تاكتيكى: ظرفيت سازى و توانمندسازى مديران 

و مقامات دولتى از طريق آموزش و تربيت كاركنان؛
4-اصل الگوى اجرايى: نظارت و استفاده از فناورى جهت ايجاد 
جامعه توانمند در برابر بحران  از طريق ارزيابى برنامه ها و 

اجراى اصول مقاوم سازى و بازتوانى جامعه. 
پس از زلزله و سونامى ژاپن، مردم كامًال انعطاف پذير و صبور 
رفتار نمودند. براي دريافت وسايل ضروري و مورد نياز نوبت را 
رعايت كردند، بيش از نياز خود كاالهاي امدادي خريداري ننمودند 
و به افراد نيازمند كمك كردند. اين در حالى است كه برخورد مردم 
كشورهاي ديگر در هنگام حوادث و مشكالت كامًال متفاوت بوده 
بنابراين  بود؛  ديده  خود  به  كمتر  را  صحنه هايي  چنين  جهان  است. 
غيرمترقبه  حوادث  وقوع  از  پس  الزم  اقدامات  كارآمد  آموزش 
فرهنگ مردم جامعه را بهبود مى بخشد و باعث امدادرسانى به موقع 
و موثر به افراد آسيب ديده مى شود (زارع، مكنون و ديلمي، 1390).

تمام  براى  بزرگى  شوك  ژاپن  وحشتناك  سونامى  و  زلزله 
سيل  تداعى كننده  زيبا  كشور  اين  اسم  ماه ها  تا  شايد  و  بود  دنيا 
سونامى  و  زلزله  از  كه  آسيب هايى  جريان  در  اما  باشد؛  خرابى  و 
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مثبت  رفتارى  شيوه هاى  با  ژاپنى ها  شد  مردمش  دامن گير  ژاپن 
درس هايى را به همگان آموختند كه بازگو نمودن آن ها نقطه عطفى 
و  ارزشمند  فرهنگ  اين  مثبت  گزينه هاى  ترويج  بر  بود  خواهد 

قابل تحسين(عابديني فر، 1390):
 آرامش: حتى يك مورد سوگوارى شديد يا زدن به سروصورت 
هم ديده نشد. ميزان تأثر و اندوه به طور خودبه خود باال رفته بود.

 وقار: صفوف منظم براى دريافت آب و غذا بدون هيچ حرف 
زننده يا رفتار خشن.

به طورى كه  باورنكردنى  معمارى  نمونه  به عنوان  توانمندي:   
ساختمان ها به طرفين پيچ وتاب مى خوردند ولى فرونمى ريختند.

 رحم و شفقت: مردم فقط اقالم مورد نياز روزانه خود را تهيه 
كردند و اين باعث شد همه بتوانند مقدارى آذوقه تهيه كنند.

ديگران  دست  از  يا  زورگويى  نشد.  ديده  غارتگرى  نظم:   
ربودن ديده نشد. فقط تفاهم بود.  

به  تا  ماندند  اتمى  نيروگاه هاى  كارگران  از  نفر  پنجاه  ايثار:   
خنك كردن دستگاه ها ادامه دهند.              

 مهرباني: رستوران ها قيمت ها را كاهش دادند. يك خودپرداز بدون 
محافظ دست نخورده ماند. دستگيرى فراوان از افراد ناتوان.

 آموزش: از بچه تا پير همه دقيقًا مى دانستند بايد چكار كنند 
و دقيقًا همان كار را كردند.

بودند.  خوددار  بسيار  اخبار  انتشار  در  ارتباط جمعى:  وسايل   
گزارش هاى  فقط  نبود.  خبرى  مغرضانه  گزارش هاى  از 

آرام بخش.
 وجدان: هنگامى كه در يك فروشگاه برق رفت، مردم اجناس را 
برگرداندند سر جايشان و به آرامى فروشگاه را ترك كردند. 
در مفهوم كلى عوامل متعدد در به هم زدن توسعه پايدار شهرها 
نقش دارند كه به دو دسته تقسيم مى شوند: 1-حادثه هاى طبيعى و 

2-حوادث انسان ساخت.
امروزه يكى از عوامل مانع توسعه پايدار شهرها حوادث طبيعى 
است كه به دليل عدم مطالعه و برنامه ريزى و عدم آمادگى و مقابله 
مناسب با آن تلفات و خسارات سنگينى را بر مردم و دارايى هاى 
آن ها وارد مى كند كه بعضى از آن ها جبران ناپذير هستند. از آنجائى 
كه حوادث طبيعى پيشينه اى به درازاى عمر زمين دارند در حالى كه 

انسان داراى تمدنى كمتر از چندين هزارساله و دانشى كمتر از چند 
صد سال دارد. پس همواره بايد با استفاده از فناورى و اطالعات و 
داده ها و شناخت و تسلط كافى بر سه عنصر زمان - مكان و ابزار 
زيستى  مجتمع هاى  و  شهرها  در  و  خسارات  كاهش  در  اطالعات 

اعمال مديريت كرد. (رمضان زاده، 1385).

بحث و نتيجه گيري
در هنگام وقوع زلزله در كشوري چون ژاپن همه افراد به دليل دانش 
باالي زلزله در نتيجه آموزش هاي مؤثر وظيفه ي خود را مي دانند و بدون 
دستپاچگي عمل مي كنند. در واقع مديريت بحران پس از بروز زلزله 
در ژاپن كامًال تحت كنترل مسئوالن اين كشور مى باشد و ارگان هاي 
داخلى و سازمان هاى بين المللى را مديريت و سازمان دهى مى نمايد. در 
شيلي نيز مسئوالن محلي به خوبى بحران را كنترل كردند. در ايران 
همكاري بين سازمان ها و ارگان هاي داخلى و بين المللى وجود دارد و 
البته همان گونه كه در زلزله بم ديديم شاهد ناهماهنگي هايي هستيم كه 
خود اغلب باعث اخالل در امر امدادرساني مى شود. در تركيه هم دولت 
به طور نسبي توانست بر بحران غلبه كند. پس از وقوع زلزله در هائيتى 
كنترل بحران به طور كامل در اختيار سازمان هاى بين المللى است و در 

واقع ناتواني دولت محلي از كنترل بحران بر دامنه بحران افزود.
اين زلزله ها اهميت اتخاذ تدابير الزم قبل از وقوع زلزله يا ديگر 
بالياى طبيعى را نشان مى دهند كه مى تواند به كاهش قابل توجه تعداد 
قربانيان بينجامد و ازآنجاكه زلزله ها تنها موجب آسيب هاي جاني و مالي 
نخواهد شد بلكه اكثر مواقع به بروز بحران هاي ديگري مي انجامند الزم 
است تدابير الزم قبل از وقوع بحران را جهت كاهش آسيب هاي ناشي 
از زلزله بسيار جدي بگيريم. همچنين براي اقدامات حين بحران و پس 
از بحران هم از قبل برنامه ريزي نماييم. همان گونه كه ديديم آموزش 
و  ساختمان ها  ايمن سازي  كنار  در  جامعه  افراد  به  كارآمد  و  صحيح 
فضاهاي شهري به كاهش آسيب هاي ناشي از بالياي طبيعي خصوصًا 
از  پيش  اقدامات  كرد.  خواهد  چشمگيري  و  قابل توجه  كمك  زلزله 
بحران (زلزله) بيشترين تأثير را در كاهش تلفات و آسيب هاي ناشي 
كارآمد،  و  مؤثر  آموزش هاي  استانداردسازي،  مانند  دارند؛  زلزله  از 
مكان يابي اصولي و صحيح كاربري هاي شهري، ايمن سازي شريان هاى 
حياتي، ايمن سازي ابنيه حياتي مانند بيمارستان ها، مراكز آتش نشاني 
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. با بازنگري در مقررات ملي ساختمان و نظارت   ... و مخابراتي و 
جدي بر ساخت وسازها و تصويب قوانين جديد همچون شيلى مى توان 
به اين مهم دست يافت. چرا كه سازه هاي اين كشور به خوبي از پس 
زلزله 8/8 ريشتري كه مي توانست فاجعه بسيار بزرگ تري بر بيايد 
و البته اين سيستم مى تواند الگوي بسيار خوبي باشد براي ايمن سازي 
زلزله  با  مقابله  براي  افراد  به  مؤثر  عمومي  آموزش هاي  ساختمان ها. 
و  خونسردي  حفظ  در  مفيد،  تمرينات  و  مانورها  مرتب  برگزاري  و 
آرامش افراد در هنگام وقوع زلزله بسيار مهم است و باعث مى شود 
افراد بدون دستپاچگي بدانند دقيقًا چه عكس العملي بايد داشته باشند.

ضمن اينكه نبايد تأثير برنامه ريزي و هماهنگي براي مقابله با 
بحران را ناديده گرفت، كه براي اين مرحله مى توان تيم هاي امداد 
اسكان  مكان هاي  مكان يابي،  نمود،  مشخص  قبل  از  را  نجات  و 
اضطراري و موقت از قبل صورت گيرد، نحوه مديريت امدادرسانى 
مشخص باشد تا در زمان بحران از بي نظمي و ازدحام جلوگيري شود. 
بهتر است براي زلزله هايي با بزرگاي باال، با هالل احمر يا صليب سرخ 
كشورهاي همسايه از قبل هماهنگ باشيم تا امدادرساني سريع تر و 
هماهنگي  تركيه  وان  زلزله  در  مثال  (به عنوان  گيرد.  صورت  بهتر 
هالل احمر ايران و تركيه از قبل در امدادرساني پس از زلزله كمك 
كرد). مى توان لوازم و اقالم و داروهاي مورد نياز براي امدادرساني 
سرعت  با  بحران  وقوع  زمان  در  تا  ببينيم  تدارك  قبل  از  را  اوليه 

بيشتري امدادرساني صورت گيرد.
پس  و  زلزله  حين  دولت ها  به موقع  امدادي  و  امنيتي  اقدامات 
كرد.  خواهد  كمك  زلزله  از  ناشي  آسيب هاي  كاهش  به  نيز  آن  از 
چنانچه ديديم وجود يا عدم وجود هر يك از آن ها مى تواند زلزله اي 
اثرات  كه  طوري  به  نموده  عظيم  بحراني  تبديل  به  را  كم  شدت  با 
آن تا سال ها در زندگي مردم و شهر تأثير منفي بگذارد و يا اينكه 
و  كرده  كنترل  صحيح  مديريت  با  را  زياد  بسيار  شدت  با  زلزله اي 
فائق  بحران  بر  و  يابيم  تسلط  شهر  و  مردم  اوضاع  بر  حتي االمكان 
و  است  پيشگيري  بر  اعتقاد  زمينه ها  ديگر  همچون  پايان  در  آييم. 
بسيار  نظارت  با  البته  استانداردسازي  آيين نامه هاي  تهيه  است  بهتر 
را  جامعه  اقشار  كليه  براي  كارآمد  و  صحيح  آموزش هاي  و  جدي 
در اولويت قرار داد و با الگوبرداري مناسب و دقيق از فعاليت هاي 
انجام شده در ژاپن آسيب هاي ناشي از زلزله را كاهش داد؛ اما نبايد 

فراموش كرد كه رسيدن به همه اين موارد نيازمند تالش فراوان و 
مردم  تا  مسئوالن  از  جامعه،  بخش هاى  تمامي  بين  كامل  هماهنگي 

مي باشد. 
در پايان مى توان گفت اين زلزله نيست كه باعث ايجاد تلفات 
كه  است  بشر  دست  ساخته  ساختمان هاى  تخريب  بلكه  مى شود، 

تلفات جاني به بار مي آورد!
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چكيده
طيف  چند  هر  بحران  مواقع  در  است.  آن  علمى  مديريت  كوتاه مدت،  در  آتش فشانى  بحران هاى  ريسك پذيرى  معنادار  كاهش  به منظور  اوليه  ابزار 
وسيعى از راهُبردهاى كيفى اتخاذ مى گردد، اما همچنان در اين عرصه كمبود يك راهُبرد جامع و قابل قبول احساس مى شود. عمومًا فرايندهاى پيش 
از فوران آتش فشان، بسيار پيچيده، ناشناخته و كامًال غيرخطى و غيرقابل پيش بينى است. به طورى كه دانشمندان مى بايست تنها با بررسى احتماالت 
به پيش بينى كمى و كيفى فوران آتش فشان بپردازند؛ به همين دليل تصميم گيرندگان اين حوزه قادر به اتخاذ تصميمات قاطع نخواهند بود. اين مقاله 
به منظور شناسايى مشكالت روش هاى موجود، به بررسى شرايط فعلى در اين حوزه خواهد پرداخت. سپس با هدف غلبه بر موانع موجود، دستورالعملى 
در مورد احتماالت پيش رو ارائه خواهد كرد تا بدين وسيله در زمان الزم، خطرات عمليات هاى مرتبط به شكل معقولى كاهش يابد. در همين حال 
اين دستورالعمل ها يك ارتباط مؤثر و حياتى ميان افراد جامعه و انديشمندان اين حوزه ايجاد خواهند كرد. بدين ترتيب دو طرف مى توانند با ايجاد 

پروتكل هاى تصميم گيرى شفاف و عينى، نقش و مسئوليت طرفين درگير در مديريت بحران را مشخص سازند.
كليدواژه ها: مديريت آتش فشان ها، ناآرامى، فوران آتش فشان، تصميم گيرى، خطر آتش فشان.
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The Scientific Management of Volcanic Crises
Warner Marzocchi, Christopher Newhall & Gordon Woo

Translated by: Somayeh Heydari & Ali-asghar Eskandari

ABSTRACT
Sound scientific management of volcanic crises is the primary tool to reduce significantly volcanic risk in the short-term. At 
present, a wide variety of qualitative or semi-quantitative strategies is adopted, and there is not yet a commonly accepted 
quantitative and general strategy. Pre-eruptive processes are extremely complicated, with many degrees of freedom nonlin-
early coupled, and poorly known, so scientists must quantify eruption forecasts through the use of probabilities. On the other 
hand, this also forces decision-makers to make decisions under uncertainty. We review the present state of the art in this field 
in order to identify the main gaps of the existing procedures. Then, we put forward a general quantitative procedure that may 
overcome the present barriers, providing guidelines on how probabilities may be used to take rational mitigation actions. 
These procedures constitute a crucial link between science and society; they can be used to establish objective and transpar-
ent decision-making protocols and also clarify the role and responsibility of each partner involved in managing a crisis.
KEYWORDS: Managing Volcanoes, Unrest, Eruption forecasting, Decision making, Volcanic risk.

 Citation (APA 6th ed.): Marzocchi, W., Newhall, C. & Woo, G. (2013, Spring). The Scientific Management of Volcanic Crises 
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1. مقدمه
معموالً پيش از فوران آتش فشان هاى بالقوه، يك دوره ناآرامى وجود 
دارد. مديريت معقول اين دوره مى تواند موجب نجات جان بسيارى از 
شهروندان شده و تأثيرات مخرب اقتصادى آتش فشان را نيز كاهش 
و  علمى  بحران  مديريت  يك  به واسطه  مى توان  نمونه  براى  دهد. 
معقول، مناطق در معرض خطر را به موقع تخليه كرد. در اين مقاله 
ابتدا ضمن بررسى شرايط اين حوزه مطالعاتى، يك چشم انداز جديد 
در  تصميم گيران  و  دانشمندان  ميان  ارتباط  بهبود  چگونگى  درباره 
مراحل گوناگون مديريت يك آتش فشان ارائه خواهد شد. همچنين 
بسيارى از نكات مورد بحث در اين مقاله مى تواند در موارد بحرانى 
ديگر نيز مورد استفاده قرارگرفته و به كاهش خطرات عمليات هاى 
مخاطرات  ارزيابى  مقاله  اين  هدف  شود.  منجر  بحران  مديريت 
بارش  موارد  در  پيچيده  محاسباتى  مدل هاى  بررسى  يا  و  بلندمدت 
نيست.  آتش فشانى  گدازه هاى  سيالب  يا  و  آتش فشان  خاكستر 
مدل هاى  ولى  گرفت؛  ناديده  را  مدل ها  اين  ارزش  نمى توان  اگرچه 
تصميم گيرندگان  به  احتمالى،  چارچوب  يك  ارائه  با  محاسباتى 

كمك شايانى خواهند كرد. 
طبيعى،  مخاطرات  اقتصادى  منفى  تأثيرات  شدت يافتن 
كه  داشت  آن  بر  را  تصميم گيرندگان  و  حوزه  اين  دانشمندان 
مختلف  زمانى  مقياس هاى  در  عملياتى  ريسك  كاهش  راهُبردهاى 
را در دستور كار خود قرار دهند (به عنوان مثال جوردن و همكاران، 
هماهنگ  تالش  نيازمند  طبيعى،  بالياى  خطر  كاهش   ١.(2011
حوزه  اين  با  مرتبط  كارشناسان  و  تصميم گيرندگان  دانشمندان، 
است. اين مسئله پيچيده اى است و شامل جنبه هاى بسيارى است كه 
مهم ترين آن ها ارتباط ميان دانشمندان و تصميم گيران است. پس از 
آن كه در زمين لرزه الكوئيال٢ در سال 2009 در ايتاليا، دانشمندان 
براى  كافى  هشدار  ارائه  در  موفقيت  عدم  دليل  به  تصميم گيران  و 
زلزله اى كه منجر به كشته شدن بيش از 300 نفر شد، به سوءرفتار 
مديريتى متهم شدند؛ اكنون بهبود رابطه ميان علم و تصميم گيرى به 

امرى ضرورى مبدل شده است (كارتليج، 2011).٣
عدم قطعيت در پيش بينى بالياى طبيعى، چالش هاى خاصى را 
1. Jordan et al., 2011
2. L’Aquila
3. Cartlidge, 2011

به همراه مى آورد. تصميم گيران ارشد جامعه همواره ترجيح مى دهند 
وجود  حداكثرى  نظر  توافق  و  كمتر  ابهامات  كارشناسان  ميان 
داشته باشد؛ زيرا آن ها از ابهامات بزرگ كه اوالً- موجب تضعيف 
چالش هايى  است  ممكن  دومًا-  و  شده  جامعه  افراد  اعتمادبه نفس 
حقوقى در اثر تصميم گيرى اشتباه خلق كنند؛ واهمه دارند (آسپينال، 
2011؛ ناث، 2012).۴ تصميم گيرندگان ممكن است در برخى از 
و  عينى  روش  يك  اتخاذ  براى  يا  و  نداشته  را  الزم  آمادگى  موارد 
كميت پذير در مواجهه با اطالعات مبهم و نامشخص علمى، آموزش 
كافى نديده باشند. معموالً اتخاذ و يا عدم اتخاذ اقدامات پيشگيرانه 
پايه  بر  آنكه  به جاى  طبيعى،  بالياى  مخاطرات  كاهش  به منظور 
و  ابهامات  تمامى  گرفتن  نظر  در  شامل  كه  كميت پذير  اطالعات 
جوانب مثبت و منفى هر عمليات كاهش خطر باشد، در عمل بر پايه 
اطالعات كيفى و قضاوت شخصى افراد در طى يك بحران مى باشد. 
درحالى كه اتخاذ يك رويكرد كيفى براى مديريت آتش فشان هاى 
كم خطر مى تواند مؤثر و قابل اجرا باشد، تصميم گيرى براى حوادث 

پرخطر، نيازمند اتخاذ يك رويكرد واقع بينانه و كميت پذير است.
و  نقش ها  اغلب  كه  گفت  مى توان  منتقدانه  رويكرد  يك  با 
است.  درهم پيچيده  تصميم گيرندگان،  و  دانشمندان  مسئوليت 
دارند  كه  اختياراتى  به واسطه  جامعه  رهبران  عمومًا  درحالى كه 
اما  هستند،  برخوردار  اجتماعى  مهم  تصميم گيرى هاى  قدرت  از 
«مشاور  به عنوان  تنها  تصميم گيرى  فرايند  در  اغلب  دانشمندان 
علمى» دخالت دارند. حتى گاهى مشخص نيست مشاوره دانشمندان 
صرفًا به ارزيابى هاى علمى محدود مى شود و يا براى كاهش خطرات 
قريب الوقوع نيز مى تواند مفيد و ارزنده باشد. بدتر از همه، اين كه 
آنان  براى  دانشمندان  توصيه هاى  و  مشاوره  آيا  نيست  مشخص 
علمى  صرفًا  را  آن  مى بايست  كه  معنا  بدان  خير؛  يا  است  تعهدآور 
كرد (آسپينال،  تصور  علم  وراى  جايگاهى  آن  براى  يا  كرد  تفسير 
شود،  رجوع  الكوئيال  زمين لرزه  از  پس  دادگاه  به  همچنين  2011؛ 

كارتليج، 2011).
ممكن است از دانشمندان درخواست شود در رابطه با اقدامات 
ارائه  توصيه هايى  تهديد،  مورد  منطقه  تخليه  همچون  پيشگيرانه 
هرگونه  براى  زيرا  است  مشكل ساز  وضوح  به  رويكرد،  اين  دهند. 
4. Aspinall, 2010; Nath, 2012
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تصميم گيرى در مورد خطرهاى قطعى، مى بايست مسائل اقتصادى، 
از  فراتر  كه  ديگرى  مسائل  و  سياست  جامعه،  يك  اجتماعى  بافت 
اين  گرفت.  نظر  در  نيز  را  است  دانشمندان  اختيارات  و  تخصص 
مسائل، آتشفشان شناسانى كه براى سازمان هاى دولتى كار مى كنند 
را در موقعيت دشوارى قرار مى دهد؛ زيرا گاهى مى بايست آن ها نيز 

همچون مقامات رسمى در مقابل مردم پاسخگو باشند.
در  كه  مى شود  پرسيده  آتشفشان شناس١  يك  از  اوقات  گاهى 
مواقع بحران در صورت قرار گرفتن در مقام يك تصميم گيرنده چه 
خواهد كرد؟ اين در حالى است كه پاسخ به اين پرسش فرضى بدون 
آتشفشان شناسان  نيست.  امكان پذير  دانشمندان  به  خطر  تحميل 
در  را  خود  اطالعات،  به  دستيابى  طريق  از  دانش  ارتقاى  باانگيزه 
از  بيشتر  آن ها  گاهى  مى دهند.  قرار  مخاطره آميز  و  دشوار  شرايط 
آنچه كه براى عموم مردم قابل تصور است، خود را در معرض خطر 
آتش فشانى قرار مى دهند. هر چند آتشفشان شناسان مسئوليت مدنى 
كارشناس  يك  به عنوان  آن ها  اما  ندارند،  جامعه  به  نسبت  مستقيم 
حرفه اى وظيفه قانونى توجه و رسيدگى به اين حوزه را دارند. اگرچه 
ممكن است آن ها نيز همانند اقدامات پزشكان در مواقع اضطرارى، 
نتوانند دستمزدى بابت مشاوره خود دريافت كرده و كامًال خدمات 
رايگان ارائه دهند (آسپينال، 2011). به طوركلى هرگونه تصميمى 

وابسته به تأثيرات روان شناختى فرد تصميم گيرنده است.
نيازمند  و  چندرشته اى  فرايند  يك  ذاتى  به طور  تصميم گيرى 
مسئله  حاضر  حال  در  حوزه هاست.  از  بسيارى  كارشناسان  فعاليت 
اصلى مورد بحث، وراى هر نوع تجربه و تخصص، شيوه اطالع رسانى 
درباره خطر به جامعه و تصميم گيرندگان است. در اينجا دانشمندان 
علوم اجتماعى و كارشناسان حوزه ارتباطات نقش مهمى ايفا مى كنند 
2011الف،  همكاران،  و  داونووان  1990؛  سورنسون،  و  (ميلِتى 
تصميم گيرى،  فرايند  بودن  چندرشته اى  از  صرف نظر  2012ب).٢ 
نويسندگان اين مقاله بر اين اعتقادند كه تمايز واضح در نقش ها و 
مسئوليت هاى دانشمندان و تصميم گيرندگان بسيار مفيد و مطلوب 
مورد  بيشتر  بعدى  بخش هاى  در  موضوع  اين  البته  كه  بود  خواهد 

بررسى قرار خواهد گرفت.

1. Volcanologist
2. Mileti & Sorenson, 1990; Donovan et al., 2012a, 2012b

آتش فشانى:  تهديدات  با  مقابله  تاريخى  چشم انداز   .2
محدوديت ها و چالش ها

براى بيشتر افراد تهديد آتش فشانى يك پديده نسبتًا نادر است كه 
آتش فشان ها،  نزديكى  در  زندگى  بى شمار  مزاياى  ازاى  در  مى توان 
و  آسيب ها  موجب  عمومًا  آتش فشان ها  فوران  كرد.  تحمل  را  آن 
دردسرهاى جزئى در مناطق مورد تهديد شده و تنها در موارد بسيار 
مرگ  يا  و  جدى  آسيب هاى  و  ناراحتى  موجب  است  ممكن  نادرى 
مخاطرات  معرض  در  كه  كسانى  براى  راهُبرد  مهم ترين  شود.  افراد 
آتش فشانى هستند اين است كه بدانند كجا و چه موقع ممكن است 
آتش فشان آسيب برساند تا در مواقع ضرورى به طور موقت محل را 

تخليه كنند.
آتش فشان هاى  يك سو داراى  خطرى كه از  در معرض  مناطق 
ميزان  و  داده  رخ  آن ها  در  مكرر  فوران هاى  هستند،  شناخته شده اى 
تأييد  را  آن  مرگبار  تأثيرات  زمين شناسان  كه  است  حدى  به  آن 
مى شوند.  شناخته  قابل كنترل،  قطعيت  عدم  از  ميزانى  با  كرده اند، 
روايت هاى شفاهى، سوابق تاريخى و اليه هاى رسوبى باقى مانده از 
ديگر  و  الهارها  گدازه ها،  يا  (آذرآوارى)  پيروكالستيك  جريانات 
در  آتش فشان  از  مناطق  برخى  تأثيرپذيرى  گوياى  فعاليت ها، 
فعاليت هاى  مى باشد.  آينده  در  زياد  به احتمال  و  گذشته  زمان هاى 
مستلزم  حوزه،  اين  در  علمى  دشوار  و  آزمايشگاهى  ساله  چندين 
كشف جزئيات تاريخى فوران آتش فشان ها مى باشد. به عنوان مثال 
پيش از فوران آتش فشان قله سنت هلن٣ در ايالت واشنگتن آمريكا 
در سال 1980، كراندل و ملينو (1978)۴ بر روى فعاليت آن كار 
مطالعاتى انجام داده بودند. هر چند يك دانشمند چينه شناس۵ متبحر 
سوابق  بررسى  با  مى تواند  كم  زمانى  مدت  در  آتش فشان  حوزه  در 
با  مواجهه  در  به ويژه  آن ها  قرار دادن  هم  كنار  و  موقتى  فوران هاى 
نمايد.  استخراج  زمينه  اين  در  مفيدى  اطالعات  غيرمنتظره  حوادث 
پيش  ماه  دو  تنها  آمريكايى  و  فيليپينى  دانشمندان  نمونه  به عنوان 
(نيوهال  كردند  تالش  زمينه  اين  در  پيناتوبو  آتش فشان  فوران  از 
علت  به  علمى  تحليل هاى  همچنان  البته   ۶.(1996 همكاران،  و 
3. Mount St. Helens
4. Crandell & Mullineaux, 1978
5. Stratigrapher
6. Newhall et al., 1996
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تغييرات سريع و يا جزئيات بيشتر با يك عدم قطعيت بزرگ مواجه 
بخش  است.  موقتى  زمين شناسى  در  ثبت شده  داده هاى  زيرا  است؛ 
قابل توجهى از داده هاى زمين شناسى از فعاليت هاى آتش فشان هاى 
انفجارى، تحت تأثير فرسايش، هوازدگى و انواع دگرگونى از بين 
فوران  روى  بر  مطالعه  حال  در  كه  زمين شناسانى  اغلب  مى روند. 
هستند، از اين كه جزئيات بسيارى از فوران ها تنها پس از گذشت 
هستند.  متحير  ناپديدشده اند؛  زمين شناسى  داده هاى  از  سال،  چند 
جريانات  همچون  مرگبار١  آتش فشان هاى  مخاطرات  اعظم  بخش 

قوى آذرآوارى٢ و انفجارهاى جانبى،٣ موقت و زودگذر هستند.
از لحاظ تاريخى، اطالعاتى درباره گستره مخاطرات آتش فشانى۴ 
آن  كلى  طرح  كه  مى شود  كشيده  تصوير  به  خطر۵  نقشه  روى  بر 
بدبينانه ترين سناريوى موثق را در نظر مى گيرد (به طور مثال رزى، 
به طور جداگانه مناطق در معرض  1996).۶ در اين نقشه ها معموالً 
جريان  مختلف،  ضخامت هاى  با  تفرا  سقوط  آذرآورى،  جريان هاى 
گدازه و رسوبات الهار نشان داده شده كه البته گاهى نيز اين مناطق 

باهم تداخل دارند.
از سوى ديگر فهم داده هاى زمين شناسى براى افرادى كه با علم 

زمين شناسى آشنايى ندارند، بيش از اندازه خالصه است. 
به عالوه آن كه عمومًا مردم در تجسم اطالعات بر روى يك نقشه 
توجه  خواستار   ٧(2007) همكاران  و  هاينز  مشكل دارند.  مسطح 
استفاده  به  دانشمندان  معموالً  زيرا  شدند؛  مسئله  اين  به  دانشمندان 
امروزه  دارند.  عادت  علمى  نتايج  انتقال  براى  مسطح  نقشه هاى  از 
اين مشكل با استفاده از ابزارهايى براى پوشش اطالعات نقشه به 
برجستگى هاى مشخص و يا تصويرسازى هاى سه بعدى آسان شده 

است. 
به عالوه، نقشه هاى خطر مرسوم، شامل برخى از محدوديت هاى 
مردم  عموم  براى  نقشه ها  اين  در  مثال  عنوان  به  هستند.  نيز  علمى 
مشخص نيست كه مخاطرات نشان داده شده در نقشه تا چه حد جدى 

1. Lethal volcanic hazards
2. Pyroclastic surges
3. Lateral blasts
4. Volcanic hazards
5. Hazard maps
6. Rosi, 1996
7. Haynes et al., 2007

است. مشكل عمده شهر آرمرو٨ كلمبيا در سال 1985، همين مسئله 
يك  به عنوان  به درستى  آرمرو  خطر،  نقشه  در  آن كه  على رغم  بود. 
منطقه آسيب پذير توسط «سيالب گل»٩ شناسايى شده بود، اما نقشه 
ميزان شدت چنين رويدادى را بيان نمى كرد؛ به بيان ديگر نه عظمت 

فاجعه و نه عواقب پس از آن رويداد، در نقشه خطر نمايان نبود.
خطرهاى  تكرار  درباره  خطر  نقشه هاى  از  بسيارى  در  همچنين 
پيش رو اشاره اى نشده است. بنابراين كاربران اين نقشه ها نمى توانند 
حدس بزنند كه آن ها با يك حادثه در 10، 100 و 1000 سال آينده 

مواجه هستند. 
نيز  موثق١٠  سناريوى  بدبينانه ترين  پذيرش  اين،  بر  عالوه 
ميزان  نيازمند  موجود  سناريوى  بدترين  ارائه  است.  مخاطره آميز 
كافى از دانش قطعى است كه به ندرت دانشمندان به آن دسترسى 
در  سناريو  بدترين  فرضيه  شكست  از  اخير  نمونه  يك  دارند. 
 2011 سال  در  ژاپن  توهوگو  زلزله  وقوع  به  مربوط  لرزه نگارى، 
سناريويى  بدترين  از  قوى تر  و  بزرگ تر  بسيار  زلزله  اين  مى باشد. 
بود كه رسمًا انتظار آن مى رفت (فوجى وارا و همكاران، 2006).١١ 
در اصل دانشمندان مى توانند يك طيف وسيع از سناريوهاى ممكن 
كه احتمال وقوع هر يك از آن ها وجود دارد را در نظر بگيرند. در 
اين ديدگاه، انتخاب «بدترين گزينه» مى تواند معرف آن گزينه اى 
جلوه  اهميت  كم  و  قرارگرفته  غفلت  مورد  است  ممكن  كه  باشد 
كند؛ در نتيجه آن را به طور ضمنى به عنوان يك ريسك قابل قبول 
مى شناسند كه پيش ازاين وراى توانايى ها و ظرفيت هاى دانشمندان 
از آن ياد شد. براى نمونه همان طور  كه از واژه «قابل اطمينان»١٢ در 
ارزيابى هاى ايمنى هسته اى (آژانس بين المللى انرژى اتمى، مقاله در 
حال داورى)١٣ با احتياط استفاده شده و كاربرد آن صرفًا تعيين كننده 
يك احتمال حداقل براى قابل اطمينان بودن مسئله مورد نظر مى باشد. 
آژانس بين المللى انرژى اتمى يك سازمان نسبتًا محافظه كار است 
آستانه  «قابل اطمينان،»١۴  واژه  از  استفاده  در  ديگران  عمومًا  زيرا 

باالترى را در نظر مى گيرند.
8. Armero
9. Flujo de lodo (mudflow)
10. Worst-credible scenario
11. Fujiwara et al., 2006
12. Credible
13. IAEA, in review
14. Credible
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از  مى توانند  برنامه ريزان  محدوديت ها،  اين  از  صرف نظر 
نقشه هاى خطر به عنوان مبنايى براى حوادث غيرقابل پيش بينى و نيز 
طرح هاى كاربرى زمين در شيوه هاى پربازده استفاده كنند. در درجه 
اول همان طور كه در باال شرح داده شد، نقشه هاى مرسوم مخاطرات 
آتش فشانى١ خدمات زيادى به جامعه بشرى كرده و به واسطه توجه 
به آن ها، بسيارى از افراد از مرگ حتمى نجات يافته اند. شهروندان 
و مسئوالن مناطق در معرض خطر آتش فشان همواره با دو انتخاب 
تقريبًا  هستند.  مواجه  آن  كامل  تخليه  يا  و  منطقه  در  زندگى  ادامه 
و  هشداردهنده  سيستم هاى  بر  تكيه  با  مناطق،  اين  ساكنان  هميشه 
خطرات  جريان  در  را  آن ها  كه  آتش فشان  بر  نظارتى  دستگاه هاى 
قريب الوقوع قرار مى دهد، تصميم بر ادامه زندگى در محل سكونت 
خود مى گيرند. هرچند برخى از مناطق كم جمعيت در معرض خطر با 

ارائه سياست هاى تشويقى، ترغيب به نقل مكان مى شوند.
در  جوامع  براى  فوران،  به  نزديك  آتش فشان هاى  خوشبختانه 
فشار  رفع  و  ماگما  خروج  دارند.  نشانه هايى  عموما  خطر   معرض 
ديگر  سوى  از  شده،  ماگما  از  گازها  انواع  انتشار  و  تجزيه  باعث 
تغيير  و  لرزه اى  فعاليت هاى  افزايش  موجب  ماگما  فشار  افزايش 
شكل زمين مى شود. بدين ترتيب خروج ماگما از آتش فشان موجب 
توليد طيف گسترده اى از نشانه هاى قابل شناسايى و رديابى توسط 
ابزارهايى است كه دانشمندان در سطح زمين قرار داده اند. هرچند 
در نشانه هايى همچون خروج ماگما و تنظيم فشار در هر آتش فشان، 
تفاوت هاى اندكى وجود دارد؛ اما در همين حال به اندازه كافى وجه 
افزايش  به موقع  آتش فشان  رصدخانه هاى  كه  دارد  وجود  اشتراك 
ماگما را تشخيص داده و متعاقب آن، عالئم خطر را هشدار دهند. 
تقريبًا تمامى فوران هاى آتش فشانى از ناآرامى هاى اوليه آتش فشان، 
داشت  دور  نظر  از  نبايد  چند  هر  است.  شناسايى  و  پيش بينى  قابل 
كه بسيارى از آتش فشان ها هيچ گاه تحت نظارت و كنترل نبوده اند.

از  زيادى  عالئم  اغلب  نيز  نظارت  تحت  آتش فشان هاى  حتى 
سطح  به  ماگماها  بيشتر  ديگر  سوى  از  مى دهند.  نشان  را  ناآرامى 
زمين  عمق  در  كه  ماگماهايى  عالئم  بااين وجود  نمى رسند.  زمين 
زمين  سطح  به  كه  است  ماگماهايى  به  شبيه  بسيار  متوقف شده اند 
همين  به   ٢.(2011 همكاران،  و  (موران  مى كنند  فوران  و  رسيده 
1. Conventional volcanic hazard maps
2. Moran et al., 2011

تمايز  درباره  دائمى  چالش هاى  يكسرى  با  آتشفشان شناسان  دليل 
ميان ماگماهايى كه به سطح زمين نمى رسند و ماگماهايى كه فوران 

مى كنند، مواجه هستند.
ازآنجاكه اطالع از اين كه كدام دسته از ماگماها قابليت فوران 
دارند بسيار سخت است، بسيارى از رصدخانه ها تالش مى كنند با 
استفاده از كدهاى رنگى يا عددى، افزايش و كاهش احتمال فوران 
را نشان دهند كه البته گاهى با استفاده از شاخص هاى كلى از يك 
شود).  مراجعه   1 نمودار  (به  مى كند  حركت  ديگر  سطح  به  سطح 
تجزيه وتحليل  گونه  هر  بدون  و  تنهايى  به  رنگى  كدهاى  معموالً 
كاهش  اقدامات  انجام  براى  هشدار  سطوح  نشان دهنده  اضافه، 
كننده  گمراه  گاهى  است  ممكن  نيز  نمودارها  اين  البته  است.  خطر 
باشد؛ بدان معنا كه آنچه دانشمندان احتمال «پايين» خطر در نظر 
گرفته اند، ممكن است در تصميم گيرى به هيچ وجه كم اهميت نباشد؛ 
به عنوان مثال يك احتمال يك درصدى به عنوان يك احتمال كم 
خطر توسط دانشمندان تعريف مى شود، درحالى كه اين يك فرصت 

بسيار باارزش براى زندگى افراد در معرض خطر است. 
دنبال  به واسطه  اغلب  تصميم گيرندگان  و  آتشفشان شناسان 
از  عمومًا  كه  غيررسمى  و  نظرى  روش هاى  از  مجموعه اى  كردن 
ناآرامى هاى آتش فشانى استنباط مى شوند، با تهديدات يك فوران 
ابهامات  هيچ گاه  تقريبًا  مى شوند.  روبرو  آتش فشانى  قريب الوقوع 
اعالم  (به  به وضوح  تصميم گيرى  فرايند  كل  در  قطعيت ها  عدم  و 
عنوان نمونه عدم قطعيت در تعريف يك سناريوى مرجع). البته اين 
آورده  همراه  به  نيز  را  موفقيت هايى  گذشته  در  غيررسمى  رويكرد 
لجستيكى  لحاظ  از  تخليه  عمليات  كه  مواردى  در  به ويژه  است، 
آسان بوده و از سوى ديگر به موقع، نزديك فوران آتش فشان اعالم 
شده است. در همين حال در مواردى كه تداركات عملياتى تخليه، 
فرايندى آهسته و پيچيده است و متعاقب آن مخاطرات انسانى نيز 
و  اقتصادى  عواقب  تصميم گيرى،  نوع  هر  همچنين  باالست،  بسيار 
اجتماعى زيادى به همراه مى آورد؛ اين يك رويكرد رضايت بخش 
نيست. اين امر موجب نگرانى و انتقادات بى شمار شده و اگر پس 
است،  بوده  بى فايده  تصميم گيرى  پروسه  كه  شود  ثابت  بحران  از 
در مواردى نيز ممكن است منجر به انتساب اتهام سوء مديريت به 

تصميم گيرندگان شود.
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در  زمينه ساز  اساسى  اصول  معرفى  به  بعدى  بخش  در 
يك  همچنين  پرداخت.  خواهيم  كمى  و  واقع بينانه  تصميم گيرى 
روش كلى قابل استفاده براى تصميم گيران به منظور مديريت منطقى 
اين  اتخاذ  با  كرد.  خواهيم  ارائه  علمى  قطعيت هاى  عدم  و  ابهامات 
توانست  خواهند  حوزه  اين  تصميم گيرندگان  و  دانشمندان  رويكرد 
اوالً نقش هر يك از شركاى درگير در اين بحران را مشخص كرده 
و دوم اين كه پيش از بحران، پروتكل هاى تصميم گيرى شفافى را 
مقرر كنند. از يك سو اين رويكرد به عنوان ابزارى كاربردى براى 
هر  ديگر  سوى  از  و  بوده  مؤثر  دانشمندان  و  جامعه  ميان  ارتباط 

مرحله از فرايند تصميم گيرى را نيز توجيه خواهد نمود.

نمودار 1: سطوح خطر در كوه آتش فشانى وزوويو،١ ارتباط عملياتى 
مختلف كاهش خطرات با وضعيت متفاوت آتش فشان و احتماالت 

طبقه بندى شده
سطوح 
احتمال وضعيت آتش فشانخطر

زمان فورانفوران

بدون تغيير قابل توجه در پارامترهاى پايه
نامشخص، در چندين خيلى كمنظارتى

ماه آينده

نامشخص: كمتر از كمتغيير قابل توجه در پارامترهاى نظارتىتوجه
چند ماه

نامشخص: كمتر از متوسطتغييرات بيشتر در پارامترهاى نظارتىهشدار
چند هفته

خطر
ظاهرشدن پديده و يا تكامل 
پارامترهايى كه نشان دهنده 

فعاليت هاى پيش از فوران است
از چند هفته تا چند باال

روز

سطوح خطر
سيستم خطر طرح اضطرارى شامل سطوح زير است:

قرار  موجود  استانداردهاى  از  فراتر  نظارتى  متغيرهاى  هنگامى كه  توجه:  مرحله   
محلى  مقامات  و  بومى  مردم  و  اجراشده  بيشترى  نظارتى  پروسه هاى  مى گيرند، 

به سرعت مطلع مى شوند.
 مرحله پيش از خطر: زمانى كه احتمال فوران افزايش يابد، تمامى نهادهاى درگير 
كه  قرمز  خط  منطقه  به  و  قرارگرفته  آماده باش  وضعيت  در  اضطرارى  طرح  در 

تخليه شده اعزام مى شوند.
 مرحله خطر: هنگامى كه فوران، قريب الوقوع و مردم از منطقه خطر تخليه مى شوند.

3. مشاركت علمى در فرايند تصميم گيرى
1-3) نقش ابهامات: شاخصه اصلى سيستم هاى آتش فشانى مانند 

1. Vesuvio

تمامى سيستم هاى طبيعى وجود ابهامات و عدم قطعيت ها است. 
به طور واقع گرايانه، عدم قطعيت ها در پيش بينى به دو دسته معرفتى 
(با توجه به دانش محدود درباره سيستم فيزيكى مولد آتش فشان) و 
نيز عدم قطعيت ناشى از امور تصادفى (با توجه به غيرقابل پيش بينى 
بودن ذاتى فرايندها) طبقه بندى مى شود. هر چند همواره تمايز جدى 
اما   ٢،(1997 همكاران،  و  (بادنيتز  ندارد  وجود  متغير  دو  اين  ميان 
ناشى  قطعيت  عدم  زيرا  بود؛  خواهد  مفيد  حال  هر  به  تفكيك  اين 
از امور معرفتى به واسطه بهبود وضعيت دانش و علوم آتش فشانى 
كاهش خواهد يافت، درحالى كه عدم قطعيت ناشى از امور تصادفى، 
نه  مى كند.  يادآورى  دانشمندان  به  را  طبيعى  حوادث  بودن  اتفاقى 
تنها عدم قطعيت ناشى از امور تصادفى، غيرقابل تقليل است بلكه 
از ويژگى هاى ذاتى بسيارى از سيستم هاى طبيعى است كه عمومًا 
مثال،  (به طور  مى باشد  غيرخطى  متعدد  متغيرهاى  كنترل  تحت 

گليك، 1987؛ باك، 1997).٣
مى بايست  طبيعى  حوادث  از  ناشى  خطرات  كاهش  به منظور 
عدم قطعيت هاى ناشى از امور معرفتى را كاهش داد. قطعًا انگيزه 
اصلى دانشمندان، مطالعه بر روى آتش فشان ها و بهبود قابليت هاى 
نظارتى است. دانشمندان با استفاده از مبدل هاى فيزيكى و تئوريك، 
درباره  را  خود  دانش  تجربى،  تجزيه وتحليل  و  آزمايشگاهى  كار 
سيستم هاى آتش فشانى بهبود مى بخشند و بدين ترتيب ميزان باالى 
شدن  محدود  به  منجر  نهايت  در  و  به دست آمده  باكيفيت  اطالعات 
نظارتى  سيستم هاى  بااين حال  مى شود.  نظرى  و  تجربى  مدل هاى 
مابقى  و  گلخانه اى  گازهاى  توليد  زمين،  شكل  تغيير  لرزه خيزى، 
تغييرات، كامًال پيچيده هستند زيرا دانشمندان به سادگى نمى توانند 
مهم ترين  كنند.  اندازه گيرى  آن را  و  پيداكرده  دسترسى  ماگما  به 
گرانروى،  شامل  آتش فشان  پيش بينى  براى  نياز  مورد  پارامترهاى 
محتويات گاز، دما، فشار و حجم توزيع زيرسطحى ماگما، همگى 
مى بايست از روش هاى غيرمستقيم و پيچيده استنباط شود. اين امر 
موجب تأثير كمتر طبيعت در كاهش عدم قطعيت مى شود. بنابراين 

طبيعت در كاهش عدم قطعيت، تأثير كمى دارد. 
اما در عمل، ما هنوز بسيار محدودتر از اين موارد نيز هستيم. 

2. Budnitz et al., 1997
3. Gleick, 1987; Bak, 1997
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محدوديت هاى منابع مالى و نيروى انسانى علمى، موجب شده كه 
يا  و  درآورده  نظارت  تحت  را  آتش فشان ها  از  زيادى  تعداد  نتوان 
تحت  كامًال  نيز  را  هستند  مطالعه  تحت  كه  معدودى  موارد  حتى 
تخصصى  ابزارهاى  و  انسانى  نيروى  با  مقايسه  در  درآورد.  نظارت 
محدود، تعداد زيادى آتش فشان وجود دارد. تنها طى دوره هولوسن،١ 
و  سيمكين  و  است (سيبرت  كرده  فوران  آتش فشان  حدود 1500 
حدود  تنها  مجموع  در  كه  است  حالى  در  اين  كيمبرلى، 2010).٢ 
500-400 آتش فشان تحت كنترل و نظارت هستند. رصدخانه هاى 
و  خطر  مبناى  بر  را  نظارتشان  مى بايست  مرتب  به طور  آتش فشان 
(به عنوان  آن ها  دوى  هر  سنجش  از  استفاده  با  آشكار  شكاف هاى 
كنند.  اولويت بندى  ايورت (2007)٣  روش  از  بهره گيرى  با  نمونه 
يكى ديگر از راهُبردهاى معمول، استقرار حداقلى ابزارها در تعداد 
زيادى از آتش فشان ها است (براى نمونه استفاده از تنها يك دستگاه 
لرزه نگار) و نيز مى توان يك خط مبنا براى پارامترهاى ديگر ايجاد 
كرد، به طورى كه اغلب دومى را مى توان در صورت ناآرامى دوباره 
اندازه گيرى كرد. هر دوى اين راهُبردها قابل اجرا هستند، اما طبيعت 
كه  آتش فشانى  فوران  نمونه  به طور  است.  غيرقابل پيش بينى  گاهى 
نتيجه  در  و  مى شود  گرفته  نظر  در  آن  فوران  براى  كمى  احتمال 
تحت نظارت نيز نمى باشد، يكى از مصاديق غيرقابل پيش بينى بودن 
طبيعت مى باشد. به عنوان مثال آتش فشان پيناتوبو۴ فيليپين در سال 

1991 و يا آتش فشان سينابونگ۵ اندونزى در سال 2010.
عدم قطعيت در قابليت هاى پيش بينى حوادث، محدوديت ايجاد 
خواهد كرد. جامعه و تصميم گيرندگان مى بايست بپذيرند كه ناتوانى 
نيست؛  دانشمندان  شكست  معناى  به  ابهامات  تمامى  حذف  در 
به عبارت ديگر عدم قطعيت، واقعيت فرايند پيش بينى حوادث است.

2-3) پيش بينى هاى عملياتى: اگر آتشفشان شناسان بتوانند زمان 
و ميزان فوران آتش فشان بعدى را با عدم قطعيت جزئى پيش بينى 
كنند، روند تصميم گيرى ساده و سريع مى شود. در چند مورد استثنايى 
نزديك  دقيقه  چند  يا  ساعته  چند  زمانى  فاصله  با  پيش بينى  اين 
همكاران،  و  اسوانسون  مثال،  طور  (به  است  شده  محقق  فوران  به 
1. Holocene
2. Siebert, Simkin, & Kimberli., 2010
3. Ewert, 2007
4. Pinatubo 
5. Sinabung

1983؛ اگوچى و همكاران، 2008).۶ اما سواى اين چند مورد، حجم 
بااليى از فوران هاى قريب الوقوع همچنان نامشخص است (مارزوكى 
و همكاران، 2004).٧ اين ابهامات بزرگ، پيش بينى هاى احتمالى را 

ضرورى مى كند.
در واقع، استدالل مقاله اين است كه مديريت معقول و علمى 
يك بحران آتش فشانى، مستلزم افزايش توانايى پيش بينى عملياتى 
لرزه شناسى  واژه  تعريف  از  اقتباس  با  است.  آتشفشان شناسان 
(جوردن و همكاران، 2011)، پيش بينى عملياتى شامل روش هاى 
به موقع، معتبر، علمى و سازگار جمع آورى و انتشار اطالعات درباره 
وابستگى زمانى خطرات احتمالى آتش فشان به كمك در آماده سازى 
مناطقى است كه به طور بالقوه در معرض فوران هاى مخرب هستند. 
در اين ميان ما بر اهميت انتخاب واژه «معتبر» تأكيد مى كنيم. 
اگر طى يك بحران، تفسيرهاى مختلف ميان دانشمندان به مجادله اى 
رسمى  مقامات  و  جامعه  سردرگمى  آن  نتيجه  شود،  بدل  عمومى 
اصلى شان  وظايف  از  دانشمندان  ذهن  انحراف  آن  متعاقب  نيز  و 
است. اگرچه بحث علمى، امرى الزم و ضرورى است اما بسيارى 
پشت  مى بايست  علمى  مباحث  طرح  كه  معتقدند  دانشمندان  از 
به  معتبر  اظهارات  اجماع،  از  پس  و  گرفته  صورت  بسته  درهاى 
رسانه ها، عموم مردم و مقامات اعالم شود. طرح اختالفات علمى در 
عموم  و  رسمى  مقامات  اعتماد  سلب  موجب  است  ممكن  رسانه ها، 
بين المللى  انجمن  دستور العمل هاى  در  شود.  دانشمندان  از  مردم 
اهميت  بر  (IAVCEI)ب٨  زمين  درون  شيمى  و  آتشفشان شناسى 
اختالف نظر  بيان  حداقل  يا  و  دانشمندان  اجماع يافته  اظهارات 
احتمالى توسط يك سخنگوى بى طرف، به منظور مديريت حرفه اى 
بين المللى  (انجمن  است  شده  تأكيد  آتش فشانى٩  بحران هاى  در 

آتشفشان شناسى و شيمى درون زمين، 2000).١٠
ارزيابى  شامل  عملياتى  پيش بينى  فنى،  خاص  اصطالحات  در 
گذشت  با  است.  آينده  در  امكان پذير  سناريوهاى  براى  احتماالت 

6. Swanson et al., 1983; Iguchi et al., 2008
7. Marzocchi et al., 2004
8. International Association of Volcanology and Chemistry of the Earth’s 

Interior (IAVCEI) (http://www.iavcei.org/) 
9. Professional conduct during volcanic crises
10. IAVCEI, 2000
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زمان و افزايش اطالعات، احتماالت با استفاده از مبناى «قضيه بيز»١ 
كه يك ابزار قدرتمند براى ترسيم استنتاج مبتنى بر شواهد٢ است، 
فراوانى گرايانه٣  آمارى  رويكرد  با  تقابل  در  گردد.  بروز  مى تواند 
آن  در  احتماالت  تعيين  اطالعات،  ميزان  بودن  باال  به  توجه  با  كه 
آسان تر است، به دليل پراكندگى داده هاى آتشفشان شناسى۴ رعايت 
بى طرفى از طريق كدگذارى در ميزان اعتقاد كارشناسان ضرورى 
دارد  فراوانى  اهميت  علمى  موارد  در  اعتقاد»  «ميزان  مفهوم  است. 

(وو، 2011).۵
براى مثال، سناريوى فرضى را در نظر بگيريد كه بسيار شبيه 
شرايط واقعى است. با توجه به مطالعات آتشفشان شناسى،۶ مى توان 
كه  آتش فشان  يك  براى  را  عينى)٧  (احتمال  فوران  گذشته  تكرار 
هيچ گاه تحت نظارت نبوده، محاسبه كرد. ما احتمال هفتگى رخداد 
 P ،آتش فشان را كه با توجه به دفترچه تاريخى تخمين زده مى شود
لرزه اى  فعاليت هاى  است  ممكن  ناآرامى  دوره  يك  طى  مى ناميم. 
شاهد  حال  همين  در  و  كرده  حركت  زمين  سطح  سمت  به  قوى 
از  اطالعاتى  هيچ گونه  ما  چند  هر  باشيم.  نيز  موضعى  شكل  تغيير 
فوران هاى گذشته نداشته ايم، اما اكنون هر آتشفشان شناسى موافق 
است كه احتمال هفتگى جديد فوران بسيار باالتر از نقطه P است. 
نمى توانيم  گذشته، ما  در  فوران ها  روى  بر  نظارت  عدم  به  توجه  با 
طريق  از  مى توان  اما  كنيم،  بيان  كثرت  لحاظ  از  جديدى  احتمال 
ميزان اعتقادى كه از روش هاى استنباطى متخصصان به دست آمده، 
احتماالت را تخمين زد (به طور مثال، آسپينال و همكاران، 2002؛ 
يك  اكنون  همكاران، 2010).٨  و  سلوا  همكاران، 2008؛  و  نرى 
نسبت  كارشناسان  جمعى  اعتقاد  ميزان  كه  دارد  وجود  كلى  توافق 
به نظريات فردى كارشناسان با بديهيات احتماالتى بيشتر سازگار 

است. 
آتشفشان شناسان  كارشناسى  نظرات  واقعى  شرايط  در  معموالً 
بر پايه يك سرى اطالعات پراكنده به همراه مدل هاى مفهومى خشك 
1. Bayes’ theorem
2. Evidence-based inferences
3. Frequentist statistical approach
4. Volcanological data
5. Woo, 2011
6. Volcanological studies
7. Past frequency of eruption (objective probability)
8. Aspinall et al., 2002; Neri et al., 2008; Selva et al., 2010

و ثابت مى باشد. با يك برآورد احتماالتى معقول مى توان از تمامى 
كرد.  استفاده  شفاف  و  منطقى  راهكار  يك  در  موجود  اطالعات 
اگرچه تعداد زيادى مدل هاى احتماالتى براى دستيابى به اين هدف 
وجود دارند، اما تا به امروز برنامه هاى كاربردى در آتشفشان شناسى 
عمدتًا مبتنى بر درخت رويداد (بيزى)٩ (نيوهال و هابلت، 2002؛ 
بيزى١١  باور  شبكه  و   ١٠(2004 و   2008 همكاران،  و  مارزوكى 
(آسپينال و همكاران، 2003؛١٢ آسپينال، 2006) مى باشد. اين دو 
روش داراى يك ساختار كلى مشابه هستند؛ اما روش هاى فنى براى 
محاسبه اطالعات و نظرات كارشناسى، به طور قابل توجهى متفاوت 
به خوبى  را  روش ها  اين   ١٣(2012) بينيگتون  و  مارزوكى  است. 

بررسى كرده اند.
رويداد  درخت  كدهاى  از  استفاده  با  فوران  پيش بينى  اساس 
بيزى١۴ (مارزوكى و همكاران 2008) است تا پارامترها و آستانه 
نسبى تشخيص داده شده و به واسطه آن بتوان يك مرحله از ناآرامى 
حركت  و  ناآرامى (گره 2)  در  ماگما  وجود  شكل 2)،  در  (گره 1 
ماگما به سمت سطح زمين (گره 3) را شناسايى كرد. گره هاى ديگر 
مى باشد  اندازه  و  مكان  شامل  رويداد  درخت  در  لزوم  صورت  در 
ناهنجارى هاى  شد،  مشخص  نسبى  آستانه  كه  زمانى   .(2 (شكل 
احتمالى را در مشاهدات دستگاه هاى نظارتى مى توان شناسايى كرد؛ 
قطعيت  عدم  با  احتمالى  ارزيابى  به  گره  هر  براى  ناهنجارى ها  اين 
نسبى تعبير مى شود (براى جزئيات بيشتر مراجعه شود به مارزوكى 
مشروط  احتماالت  تكثير  به واسطه  نهايت  در  همكاران، 2008).  و 
البته   .(2 (شكل  مى شود  محاسبه  فوران  احتمال  اول،  گره  سه  در 
اتخاذ مجموعه اى از قواعد به معناى ثابت بودن آن ها نيستند، بلكه 
ما معتقديم كه آن ها تنها براى نشان دادن تصوير واقعى و دقيق از 
دانش موجود در دوره پيش از فوران آتش فشان مورد بررسى است 
و هر زمان كه اطالعات جديد به دست آيد، مى بايست در اين قواعد 
تجديدنظر شود. بايد تأكيد كرد كه خروجى كدهاى درخت رويداد 
بيزى يك توزيع احتمالى است و نه فقط برآوردى مجرد (شكل 2)؛ 
9. (Bayesian) Event Tree
10. Newhall and Hoblitt, 2002; Marzocchi et al., 2004, 2008
11. Bayesian Belief Network
12. Aspinall et al., 2003
13. Marzocchi & Bebbington, 2012
14. Bayesian Event Tree code (BET)
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بهترين تخمين براى احتمال فوران به وسيله ارزش مركزى ارائه داده 
نشان دهنده «اعتماد»  آن  اطراف  در  پراكندگى  درحالى كه  مى شود، 

در برآورد مى باشد.
كنترل  دانشمندان،  نقش  ديدگاه  اين  در  كه  باشيد  داشته  توجه 
به منظور  اطالعات  تفسير  و  آتش فشان ها  بر  نظارتى  سيستم هاى 
از  ناشى  پيامدهاى  از  صرف نظر  عملياتى،  احتماالت  پيش بينى 
حوادث تهديدكننده است. ارزيابى هاى علمى مى بايست از هرگونه 
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شكل 2. طرح درخت رويداد بيزى 

نوع  احتمالى،  تلفات  ميزان  ديگر  سوى  از  باشند.  دور  به  تعصب 
بخش  در  كه  مسئله اى  مى كند؛  مشخص  را  خطر  كاهش  اقدامات 

بعدى مورد بحث قرار خواهد گرفت.

4. تصميم گيرى در شرايط عدم قطعيت
صحبت  مانند  تصميم گيرى  تصميم گيرى:  اساسى  اجزاى   (4-1
وجود  جامعه  افراد  همه  براى  طبيعى  به طور  زبان،  يك  به  كردن 
صحبت  خود  مادرى  زبان  به  مى توانند  افراد  همان طورى كه  دارد. 
باشند،  آموخته  را  آن  زبان  دستور  آن كه  بدون  كنند 
اصول  آن كه  بدون  بگيرند  تصميم  مى توانند  درعين حال 
باشند.  آموزش ديده  را  تصميم گيرى  تجزيه وتحليل  پايه 
فارغ  اغلب  شخصى  تصميمات  روزمره،  زندگى  در  درواقع 
رسمى  مقام  يك  از  اما  مى شود؛  اتخاذ  منطقى  نوع  هر  از 
آشنا  تصميم گيرى  تجزيه وتحليل  مبانى  با  مى رود  انتظار 
مسئول  مقام  يك  اجتماعى  سطح  در  اين،  بر  باشد. عالوه 
تصميم گيرى  فرايند  از  مرحله  هر  توجيه  براى  مى بايست 
آمادگى الزم را داشته باشد؛ خصوصًا زمانى كه بحث امنيت 

جامعه در ميان باشد. 
تمامى تصميمات شامل درجه اى از عدم قطعيت هستند. 
با افزايش عدم قطعيت ها، به تدريج تصميم گيرى سخت تر 
مى شود. در بحران هاى آتش فشانى كه در آن مسئله مرگ 
باالست،  بسيار  نيز  قطعيت  عدم  و  است  مطرح  زندگى  و 
نيازمند  و  بوده  استرس  پر  بسيار  تصميم گيرى  فرايند 
مديريت  است.  تصميم  از  حمايت  و  پشتيبانى  از  ميزانى 
بحران هاى آتش فشانى نمايانگر اين رويكرد سنتى است. 
آتشفشان شناسان به مديران تصميم گيرنده توصيه مى كنند 
كه بر اساس بهترين قضاوت خود تصميم گيرى كنند. اما 
سؤالى در اينجا مطرح مى شود كه مى بايست چه سطحى از 
حمايت كمى از تصميم گيرى وجود داشته باشد؟ تركيب 
سه عامل نشان دهنده يك سطح معنادار موجه است: وجود 
عدم قطعيت قابل توجه در يك فوران قريب الوقوع، امكان 
از دست دادن جدى زندگى افراد جامعه و احتمال اختالل 
با  به هرحال  آسيب ديده.  منطقه  تخليه  زمان  در  اقتصادى 



فصلنامه دانش پيشگيرى و مديريت بحران / دورة سوم، شمارة اول، بهار 1392   96

افزايش جمعيت ساكن در اطراف آتش فشان فعال، عواقب اقتصادى 
ابزارهاى  ورود  تا  است  قابل توجه  كافى  اندازه  به  منطقه  تخليه 
تجزيه وتحليل تصميم گيرى با اقتباس از حوزه اقتصاد كاربردى را 
قابل توجيه كند. اين مسئله كه در شكل 3 نشان داده شده، روشن 
مى سازد كه چه مواقعى تصميم گيرى منطقى و كمى مورد نياز است. 
به طور خاص، تخليه منطقه خطر مى تواند صرفًا به دنبال اتخاذ يك 
رويكرد پيشگيرانه و بدون ارزيابى خاص در زمانى كه تعداد افراد 
هشدار  احتمال  كه  زمانى  يا  و  بوده  محدود  خطر  منطقه  در  حاضر 
غلط پايين است، صورت گيرد. در مواقعى كه تعداد تخليه شدگان 
باال است و احتمال هشدار غلط نيز باالست، تصميم گيران بر قواعد 

تصميم گيرى شفاف و كمى تكيه مى كنند.
از طرف جوامع به تعداد كمى از رهبران غيرنظامى، مسئوليت 
يك  طى  سنتى،  به طور  است.  شده  داده  تصميم گيرى  براى  ويژه اى 
و  مثبت  جوانب  بررسى  از  پس  جامعه  يك  تصميم گيران  بحران، 
مشورت  فرايند  مى كنند.  اقدام  تصميم  اتخاذ  به  نسبت  منفى، 
رسمى  حمايت  هيچ  اما  است،  خبره  مشاوران  با  مشاوره  شامل 
دور  به  منطقى  و  نظام مند  به طور  تحليلگر  تصميم  كه  ندارد  وجود 
گرفته  صورت  اقدامات  اگر  شود.  شناخته  غرض ورزى  هرگونه  از 
شامل تخليه هاى بزرگ و يا اقدامات كاهش هزينه ناكارآمد به نظر 
رسد، ممكن است به شدت مورد انتقاد قرار گيرد. در شرايطى كه 
است؛  شديد  وقوع،  صورت  در  و  نادر  حادثه،  تهديد  ميزان  آن  در 
هنگامى كه  مى شود.  استثنايى  چالش  يك  به  تبديل  تصميم گيرى 
طوفان كاترينا در اوت 2005 به سمت نيواورلئان در حركت بود، 
ناگين، شهردار نيواورلئان در اين كه براى اولين بار در تاريخ شهر 
خواستار تخليه اجبارى شود مردد بود، در نتيجه اين امر را به تأخير 
انداخت تا اين كه در نهايت اين تصميم توسط بوش، رئيس جمهور 
وقت، اتخاذ شد. برخالف مورد نيواورلئان 6 سال بعد، هنگامى كه 
طوفان آيرين به سمت نيويورك در حركت بود، بلومبرگ شهردار 
نيويورك دستور تخليه جمعيت 370 هزار نفرى در مناطق ساحلى 
منهتن،  به  آيرين  طوفان  ورود  از  پس  كه  چند  هر  كرد.  صادر  را 
طوفان  از  ناشى  موج هاى  آن  متعاقب  و  كاهش يافته  آن  شدت 
فروكش كرده بودند. اما نسبت به هزينه هاى تخليه غيرضرورى در 
برابر مزاياى نجات زندگى افراد، شهردار بلومبرگ دومى را انتخاب 

كرد؛ على رغم اين كه بعد از حادثه، وى در مظان اتهام ناشى از وقفه 
در اقتصاد شهر قرار گرفت.

(كه  جنبه ها  مهم ترين  از  يكى  موفق،  تخليه  عمليات  يك  در 
تهديد،  افزايش  با  كه  است  اين  مى شود)  گرفته  ناديده  نيز  اغلب 
حوزه  تحليل گران  درحالى كه  بود.  خواهد  چطور  مردم  واكنش 
پيشنهاد  بهتر  تصميم گيرى  براى  منطقى  روش هاى  تصميم گيرى، 
شناخت  به  عالقه مند  بيشتر  رفتارى،١  روان شناسان  مى كنند، 
تصميم گيرنده اند.  آن  در  مردم  كه  هستند  گسترده اى  روش هاى 
اى يِنُگر (2010)٢ طيف وسيعى از جنبه هاى انتخاب مردم را مورد 
بررسى قرار داده است. انتخاب ما نه تنها منعكس كننده آنچه كه ما 
چگونگى  نشان دهنده  بلكه  است،  مى خواهيم  ما  كه  آنچه  و  هستيم 
تفسير ديگران از آن انتخاب نيز هست. ما به بررسى محيط اجتماعى 
مى پردازيم تا متوجه تفكر افراد درباره انتخاب هاى ويژه در دسترس 
درباره  وى  تصورات  به  تنها  فرد  يك  انتخاب هاى  بنابراين  شويم. 
انتخاب گزينه اى كه بيشترين منافع را براى وى به همراه داشته باشد، 
نيز  وى  انتخاب  درباره  ديگران  نگرش  طرز  به  بلكه  ندارد؛  بستگى 
بستگى دارد. قبل از تصميم گيرى درباره چگونگى واكنش به هشدار 
خطر، فرد در مورد گزينه هاى جايگزين با افراد خانواده، دوستان، 
همسايه ها، همكاران و ... بحث مى كند. فرايند تعامل اجتماعى در 
تصميم گيرى هاى فردى موجب يادگيرى درجاتى از خودسازماندهى 
شده كه از توانايى تصميم گيرى افراد در شرايط خطر حمايت مى كند. 
اين مكانيسم اجتماعى در مقابله با يك تهديد جمعى مى بايست توسط 
متوليان امر به رسميت شناخته شود (مايلتاى و سورنسون، 1990، 
منتشرشده  آتش فشانى»٣  خطر  «درك  ويژه نامه  به  كنيد  نگاه  نيز 
ديبن،  و  تحقيقات ژئوترمال؛۴ گايرد  و  نشريه آتشفشان شناسى  در 
توليد  بصرى  مشاهده  همچون  زيست محيطى،  نشانه هاى   ۵.(2008
آتش فشانى،  لرزش هاى  از  فيزيكى  سنجش  يا  آتش فشان  در  گاز 
متعاقب  و  است  واقعى  خطر،  كه  مى شود  يادآور  مردم  عموم  به 
وجود   ۶.(1982 (پرى،  است  موجه  نيز  خطر  كاهش  اقدامات  آن 
1. Behavioral psychologists
2. Iyengar, 2010
3. Volcanic Risk Perception
4. Journal of Volcanology and Geothermal Research ()
5. Gaillard and Dibben, 2008
6. Perry, 1982
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نشانه هاى زيست محيطى، عمل بر اساس پيش بينى هاى عملياتى را 
براى تك تك شهروندان آسان تر مى سازد.

شكل 3. نمودار تصميم براى تخليه نطقه خطر. در هر بخش نمونه هايى 
از مخاطرات طبيعى گزارش شده است. پنجره سمت راست بااليى 

نشان دهنده مواردى است كه در آن پروتكل تصميم گيرى كّمى 
ترجيح داده شده است.

پشتيبانى  ابزار  هدف  هزينه-فايده:  تحليل  كّمى:  روش هاى   (4-2
تصميمات  اتخاذ  براى  جامعه  مديران  به  كمك  تصميم گيرى، 
توسط  لزومًا  تصميمات،  كه  است  يادآورى  به  الزم  است؛  درست 
تصميم گيرندگان اتخاذ نمى شوند. عملكرد پشتيبانى تصميم گيرى 
مى بايست همانند يك ابزار شفاف، قابل حسابرسى و به اندازه كافى 
ساده باشد تا حتى توسط كسانى كه آموزشى در زمينه مديريت خطر 
نديده و نيز فاقد مهارت هاى محاسباتى خاص هستند نيز قابل درك 
باشد. پايه و اساس تجزيه وتحليل تصميم گيرى، متناسب كردن اين 
شرايط است: تحليل هزينه-فايده١ كه ريشه هاى تاريخى در اقتصاد 
برابر  در  را  اجتماعى  منافع  مى كرد  تالش  و  داشته   19 قرن  رفاه 
تصميم گيرى  فرايند  (مولرينى، 2002).٢  كند  متوازن  بازار  نيروهاى 
منافع  آتش فشانى،  بحران هاى  زمان  در  خطر  كاهش  اقدامات  براى 
ايمن تخليه مناطق را در برابر هزينه هاى اقتصادى– اجتماعى فرايند 
تخليه كه ممكن است اثرات آن هفته ها و يا ماه ها باقى بماند، مورد 

ارزيابى قرار مى دهد.
است.  هزينه-فايده  رسمى  شكل  روى  بر  ما  تمركز  اينجا  در 
1. Cost-benefit analysis (CBA)
2. Mulreany, 2002

شايان ذكر است كه تحليل هزينه-فايده اجازه مى دهد در آستانه خطر 
باشد؛  توجيه  قابل  كمى  لحاظ  از  خاص  انتخاب  هر  پذيرش،  قابل 
به عالوه آن كه تحليل هزينه-فايده اجازه مى دهد مسائل اجتماعى تا 

يك سطح فردى پايين آورده شوند. 
هزينه ها  از  بسيارى  درحالى كه  كه  دارد  وجود  استدالل  اين 
ارزيابى  مورد  به راحتى  مى توان  را  خطر  كاهش  اقدامات  منافع  و 
كه  دارند  وجود  نيز  نامشهودى  عوامل  قرارداد، 
گسترش  با  هستند.  اندازه گيرى  قابل  به سختى 
روش  به  تجزيه وتحليل  از  هزينه-فايده،  تحليل 
وسيع ترى  طيف  كه  مى شود  استفاده  چندشاخصه اى٣ 
كمتر  كه  متغيرهايى  شامل  ارزيابى،  معيارهاى  از 
مى گيرد.  نظر  در  را  هستند  قابل محاسبه  و  ملموس 
روانى  جنبه هاى  و  اخالقى  مسائل  مثال  عنوان  به 
ناراحتى هاى  و  استرس ها  همچون  فردى  سالمت 
عاطفى. به منظور تداوم گسترش تحليل هزينه-فايده، 
ارزيابى  براى بيان  تصميم گيران و ذينفعان آن، فرصتى  مى بايست 

خود از اهميت نسبى معيارهاى مختلف داشته باشند. 
كه  است  اين  مى كند  ضرورى  را  تحليل  اين  از  استفاده  آنچه 
تحليل هزينه-فايده مجموعه اى از اطالعات شامل عناصر اصلى در 
تصميم گيرى مربوط به تخليه يك منطقه است. درحالى كه افراد يك 
يك  در  آسيب رسان  روش هاى  اتخاذ  خاطر  به  نمى خواهند  جامعه 
حادثه آسيب بينند، در همين حال هيچ يك از آن ها نمى خواهند كه 
بديهى  شود.  مختل  غيرضرورى  مسائل  دليل  به  زندگى شان  روند 
است كه بايستى تلفات ناشى از قرار گرفتن در معرض مخاطرات 
به منظور  مى توان  اكنون  كه  اقداماتى  برسد.  حداقل  به  طبيعى 
در  داد،  انجام  طبيعى  خطرهاى  از  ناشى  بالقوه  خسارات  كاهش 
ديگر  معناى  به  مى گيرد.  قرار  اقتصادى  تصميم گيرى هاى  مقوله 
اگر اكنون مبالغى را هزينه كنيم در واقع از پرداخت مبالغ بيشتر 
در  اقتصادى  بعد  گرفتن  نظر  در  كرد.  خواهيم  جلوگيرى  آينده  در 

تصميم گيرى، نمونه اى از مدل ساده كاهش هزينه ها است.
نمونه ديگر،گردباد آيرين در نيويورك نمونه اى از مدل تخليه 
سه  رتبه  در  هشدار  وضعيت   ،2011 سال  آگوست   24 است. 
3. Multi-criteria analysis

                                                            

 هاي انفجاري در فوران
 پر خطر هاي فشان آتش

 گردباد
 سونامي قوي با منشأ دور

 فشاني آتشهشدار بمب 
 ريزش در كوه پديده
 استرامبولي فشاني آتش

 طوفان
 جريان گدازه

 زياد

تعداد 
آوارگانن

 كم

 كم احتمال هشدار اشتباه زياد
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طبقه بندى شده بود. با اين شدت، خطر شديدى مردم سواحل شرقى 
را تهديد مى كرد. با توجه به تجارب طوفان هاى فاجعه آميز گذشته، 
حدود 1 درصد از كسانى كه در معرض خطر هستند، ممكن است 
مى رسيد،  منهتن  به  آيرين  طوفان  اگر  دهند.  دست  از  را  خود  جان 
ساحلى  حاشيه  مناطق  در  و  مى گرديد  ايجاد  طوفان  شديد  امواج 
حداقل  شد،  صادر  تخليه  فراخوان  كه  زمانى  مى شد.  جارى  سيل 
دستور  فقدان  در  مى رفت.  اتفاق  اين  بروز  احتمال  ميزان ٪10  به 
تخليه مناطق، وكالى قربانيان احتمالى شهر، مسئوالن شهر را براى 
پرداخت غرامتى بالغ بر بيش از 1 ميليون دالر براى هر قربانى مورد 
قانونى قرار مى دادند. حتى با وجود شانس خيلى پايين ٪1  پيگرد 
ناشى از قربانى شدن يكى از ساكنان ساحلى، آن قدر ارزش دارد كه 
مسئوالن به مدت چند روز هزينه حدود هزار دالر را براى اسكان و 

پشتيبانى هر آواره پرداخت كنند.
به  ويژه  خبرنامه  ارائه  شامل  تصميم گيرى  از  كّمى  پشتيبانى 
تصميم گيرندگان است تا آن ها به صراحت هزينه و منافع ناشى از 
اعالن همگانى تخليه منطقه خطر را ارزيابى كنند. با محاسبه اوليه 
صالحديد  طبق  مى توانند  تصميم گيرندگان  هزينه-فايده»  «تحليل 
به  منجر  تا  كرده  اضافه  نيز  را  ديگر  عوامل  از  مجموعه اى  خود 
از  ناشى  انتقادات  موارد،  اين  از  يكى  شوند.  نهايى  تصميم گيرى 
است.  خطر  از  اجتناب  با  مقايسه  در  اجتماعى  اقتصادى  اختالل 
تأخير در فراخوان تخليه،١ گاهى ناشى از افزايش انتقادات نسبت 
نهايت  در  است  ممكن  البته  كه  است  اجتماعى  امور  در  اختالل  به 
ثابت شود كه بى دليل بوده است. از سوى ديگر، فراخوان زودهنگام 
تخليه مى تواند نشانه تالش مسئوالن جامعه در جلوگيرى از تلفات 

انسانى باشد.

5. علم، تصميم گيرى و تحوالت آينده
كّمى  و  منطقى  تصميم گيرى  پروتكل  يك  ايده آل،  حالت  در 
نقش  از  بخشى  باشد.  شده  تعريف  بحران  از  پيش  مى بايست 
مختلف  سناريوهاى  در  احتماالت  تخمين  كردن  به روز  دانشمندان، 
مى بايست  تصميم گيرندگان  فوران).  عملياتى  (پيش بينى  است 
سطح آستانه احتماالت را براى اقدامات كاهش خطر پيش بينى پذير، 
1. Evacuation call

تعريف كنند (نگاه كنيد به مارزوكى و وو، 2007، 2009؛ جوردن و 
همكاران، 2011؛ ساندرى و همكاران، 2012).٢ زمانى كه احتمال يك 
رويداد خاص از سطح آستانه فراتر رود، اقدامات كاهش خطر ارزش 
پيدا مى كنند. به واسطه يك پيش بينى عملياتى نظام مند، كل فرايند 

تصميم گيرى مى تواند شفاف، روشن و قابل محاسبه شود.
اين پروتكل ها با فعاليت جمعى دانشمندان و تصميم گيران تنظيم 
مى شوند. همچنين اين پروتكل ها از يك سو سازمان دهى پرسش و 
پاسخ ها را در يك شيوه جامع آسان تر كرده و از سوى ديگر، ارتباط 
ميان همكاران از رشته هاى مختلف را نيز تسهيل نموده و در نهايت از 
توانايى ها و عدم توانايى هاى دانشمندان درك بهترى ارائه مى دهند. 
به عالوه اين پروتكل ها مى بايست براى مديريت پيشرفت هاى علمى 
كافى  اندازه  به  خطر،  كاهش  جديد  چشم اندازهاى  نيز  و  آينده  در 
قابل انعطاف باشند. پروتكل هاى شفاف تصميم گيرى چندين مزيت 
دارند: 1) دانشمندان و تصميم گيران، به كمك پروتكل ها، اقدامات 
جامعه،  براى  پروتكل ها   (2 مى كنند.  توجيه  زمان  هر  در  را  خود 
بوده  برخوردار  آموزشى  ارزش  از  دانشمندان،  و  تصميم گيرندگان 
و در بهبود درك گزينه هاى علمى و عملى كمك شايانى مى كنند. 
3) پروتكل ها، كنترل تغييرات مكرر در كاركنان درگير در پروسه 
مسئوليت  و  نقش  پروتكل ها  مى كنند. 4)  آسان تر  را  تصميم گيرى 

افراد درگير در پروسه تصميم گيرى را روشن مى سازند.
است.  انرژى  و  زمان  صرف  نيازمند  روش  اين  كامل  كاربرد 
بيشتر  احتماالت،  پيش بينى  با  مى بايست  دانشمندان  سو  يك  از 
اين  به  رسيدن  براى  را  بهبوديافته  احتماالتى  ابزار  و  شده  آشنا 
هدف گسترش دهند و از سوى ديگر، تصميم گيرندگان بايد مطلع 
تصميم گيرى  در  آموزش  پايه  سطح  نيازمند  آن ها  نقش  كه  باشند 
مسئله  اين  مى باشد.  ريسك  ارزيابى  و  قطعيت  عدم  عنوان  تحت 
نيازمند طيف گسترده اى از تخصص ها شامل اقتصاد، سياست، علوم 

اجتماعى و ارتباطات مى باشد.
آخرين گام براى يك عمليات موفق كاهش خطر، شامل ايجاد 
يك راه مناسب براى انتقال پيام از تصميم گيران به جامعه است. در 
آتش فشانى  بحران  مديريت  علمى  جنبه هاى  به  فقط  ما  مقاله،  اين 
اما  نكرديم،  بررسى  را  هشدارها  انتقال  اساسى  مسئله  و  اشاره كرده 
2. Marzocchi & Woo, 2007, 2009; Jordan et al., 2011; Sandri et al.,2012 
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براى  همگانى  راهُبرد  يك  مى رسد  نظر  به  كه  باشيد  داشته  توجه 
انتقال هشدار به عموم جامعه وجود ندارد، زيرا درك خطر به شدت 
به عوامل محلى بستگى دارد (گايارد و ديبن، 2008). به طوركلى 
تصميم گيرى در كاهش خطر نيازمند برنامه آموزش همگانى است. 
به معناى ديگر هشدارها نبايد صرفًا شامل حقايق علمى بوده، بلكه 
باشند.  نيز  مردم  بر  احتمالى  تأثيرات  و  سناريوها  شامل  مى بايست 
نگران كننده اى  به طور  خطر،  پر  مناطق  ساكنان  از  نظرسنجى ها 
نشان دهنده سطوح پايين آگاهى عمومى از برنامه هاى تخليه منطقه 
و اطمينان از موفقيت آن مى باشد (ديويس و همكاران، 2005).١ 
و  علمى  اصول  بر  مبتنى  هشدارهاى  آتش فشانى،  بحران  يك  طى 
موفق  صورتى  در  تنها  منطقى،  چارچوب  اساس  بر  تصميم گيرى 
در  افراد  با  ارتباط  نيز  و  مؤثر  عمومى  آموزش  با  كه  بود  خواهند 

معرض خطر همراه باشد.

تشكر و قدردانى
اين پژوهش توسط اتحاديه اروپا از پروژه VUELCO حمايت مالى 

شده است.
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