


 105 فصلنامه دانش پيشگيرى و مديريت بحران / دورة سوم، شمارة دوم، تابستان 1392 

فصلنامه دانش پيشگيرى و مديريت بحران

دورة سوم، شمارة دوم، تابستان 1392

نشريه علمى تخصصى 
سازمان پيشگيرى و مديريت بحران شهر تهران 

اعضاي هيئت تحريريه (به ترتيب حروف الفبا)
دكتر عباسعلي تسنيمي (رئيس پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله و استاد دانشگاه تربيت مدرس)، 
دكتر علي اكبر جاللي (دانشيار دانشگاه علم و صنعت)، دكتر نعمت حسني (دانشيار دانشگاه شهيد عباسپور)، دكتر 
حسين حسيني (استاديار دانشگاه جامع امام حسين (ع))، دكتر خسرو دانشجو (استاديار دانشگاه آزاد اسالمي تهران)، 
عزيزاله رجب زاده (رئيس سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران و مدرس دانشگاه)، دكتر عباس رجبي فرد 
(رئيس مركز آمايش سرزمين SDI و دانشگاه ملبورن استراليا)، دكتر مجيد رضائي راد (دانشيار مديريت دانشگاه علوم 
انتظامي)، دكتر مهدي زارع (دانشيار پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله)، دكتر شهرام علمداري 
(استاديار دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي)، دكتر محمدرضا فرزاد بهتاش (دبير كميته 
پژوهشي مديريت ايمني و بحران شهرداري تهران و مدرس دانشگاه)، دكتر عليرضا فالحي (دانشيار و مديرگروه 
پژوهشي بازسازي پس از سانحه دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه شهيد بهشتي)، دكتر محمدرضا قايمقاميان 
(دانشيار پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله)، دكتر علي اكبر قهرماني (استاديار دانشگاه و مدرس 
دانشكده مديريت و حسابداري دانشگاه عالمه طباطبايي)، دكتر غالمرضا كاظميان شيروان (استاديار دانشگاه عالمه 
طباطبايي)، دكتر محسن كالنتري (دانشيار گروه جغرافيا و برنامه ريزى شهري دانشگاه زنجان)، دكتر منوچهر مرادي 
(استاديار و رئيس گروه هوش مصنوعي و رباتيك دانشكده فني دانشگاه تهران)، مهندس محسن نادي (قائم مقام 
سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران و مدرس دانشگاه)، دكتر سيدصدرالدين نجاتي گيالني (عضو اتاق 
فكر سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران)، دكتر فرزام يميني فرد (استاديار پژوهشگاه بين المللي زلزله 

شناسي و مهندسي زلزله).




داوران  اين  شماره  (به  ترتيب  حروف  الفبا)
دكتر مهدى الوانى (استاد تمام  دانشگاه عالمه طباطبايى)، دكتر كامران امامى (دانشيار دانشگاه صنعتى شريف)، 
(مدرس  بهتاش  دكتر  زلزله)،  مهندسى  و  شناسى  زلزله  المللى  بين  پژوهشگاه  (دانشيار  بسطامى  مرتضى  دكتر 
دانشگاه و دبير كميته پژوهشى مديريت ايمنى و بحران شهردارى تهران)، دكتر نعمت حسنى (دانشيار دانشگاه 
شهيد عباسپور)، دكتر رضا حيدرى (استاديار واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسالمى)، دكتر مجيد رضايى 
راد (دانشيار دانشگاه علوم انتظامى)، دكتر مهدى زارع (دانشيار پژوهشگاه بين المللى زلزله شناسى و مهندسى 
زلزله)، دكتر سعيد شكرى پور (استاديار دانشگاه علوم انتظامى)، دكتر قائم قاميان (دانشيار پژوهشگاه بين المللى 
زلزله شناسى و مهندسى زلزله)، دكتر منيژه قهرودى (دانشيار دانشگاه خوارزمى)، دكتر داوود رضا عرب (مدرس 
دكتر  جهانى)،  سرخ  صليب  شهرى  مناطق  در  خطرپذيرى  كاهش  برنامه  (مدير  محقق  مصطفى  دكتر  دانشگاه)، 

منوچهر مرادى (استاديار دانشگاه تهران).

اين شماره با همكارى گروه علمى بازسازى پس از سانحه، دانشكده معمارى و شهرسازى، 
دانشگاه شهيد بهشتى به ويژه مساعدت هاى جناب آقاى دكتر عليرضا فالحى انتشار يافته است.

 مدير مسئول : عزيزاله رجب زاده 
سردبير: دكتر على اكبر قهرمانى گلوزان

مدير اجرايي و دبير تحريريه : سيد محمد ارفعى

ويراستار علمى: دكتر مجيد رضائى راد
ويراستار ادبى: ناهيد مقصودى 

ويراستار انگليسى: سيدوحيد دشتيان مقدم
مدير امور فنى: سيدوحيد دشتيان مقدم

صفحه آرايى: ابوالفضل آمرزش
طراح جلد: سعيد تجدد
چاپ و صحافى: اسراء
قيمت: 50000 ريال

نشاني : تهران ، انتهاى غربى بزرگراه جالل آل 
احمد، نرسيده به بزرگراه آيت اهللا اشرفى اصفهانى، 
نبش نهم شمالى، سازمان پيشگيرى و مديريت 

بحران شهر تهران، دفتر فصلنامه 
تلفن: 44244040 فكس: 44272009

journal@tdmmo.ir :پست الكترونيكى
rsc.tdmmo@gmail.com

صاحب  امتياز
سازمان پيشگيرى و مديريت بحران شهر تهران

شاپا: 5955 ـ 2322
شماره مجوز انتشار : 91/34697



فصلنامه دانش پيشگيرى و مديريت بحران / دورة سوم، شمارة دوم، تابستان 1392 106 

فهرست مقاالت 

107 ............................................................................................................  راهنماى نويسندگان 

كاهش آسيب پذيرى فضاهاى دانشگاهى در برابر زلزله: پيشنهاداتى براى دانشكده 
مديريت و حسابدارى  دانشگاه شهيد بهشتى ......................................................................... 113

دكتر على رضا فالحى و تارا جاللى

123 ............................................. تمهيدات كاهش خطرپذيرى در بافت هاى تاريخى شهر قزوين 
راضيه محمدزاده

مرورى بر راهكارهاى نوين پيشگيرى و مقابله با سيالب در مناطق شهرى: سيل متروى 
133 ........................................................................................................................................ تهران 

فرشته اصالنى و پوريا عامرى

پناهگاه ها و نقش آن ها در كاهش آسيب پذيرى انسانى در سوانح هسته اى در كشور
145 ...................................................................................................................................... سوئيس

هاله مهدى پور

تمهيدات معمارى و شهرسازى جهت كاهش آسيب پذيرى در مقابل طوفان و سيالب به ويژه 
در مناطق ساحلى....................................................................................................................... 161

آناهيتا اميدى و  سهيل محمودى

برنامه ريزى كاهش خطرپذيرى لرزه اى يك واحد همسايگى در شهر بم از ديدگاه طراحى 
شهرى......................................................................................................................................... 178

نرگس شمالى و سايما خواجه ئى

مطالعه موردى تصميم گيرى هماهنگ در مديريت بحران ....................................................... 188
والى اسميت و جان داِول ؛ ترجمه عليرضا حسينى حاجيئى

روش هاى برتر در ارتباطات بحران: فرآيند ميزگرد تخصصي................................................... 201
متيو دابليو. سيگر ترجمه سيدوحيد دشتيان مقدم

212........................................................................  نمايه دورة سوم، شماره 2 (تابستان 1392) 

مديريت  و  پيشگيرى  «دانش  فصلنامه  اشاره: 
مى شود.  چاپ  شماره   4 در  سال  هر  بحران» 
شماره  يعني  است؛  ادامه دار  صفحات  ترتيب 
شماره   هاى  در  شروع  و   1 شماره  از  صفحات 
اولين  شماره  همين رو  از  مي يابد.  ادامه  بعدي 
آخرين  شماره  ادامه   دوم  فصلنامه  از  صفحه 
صفحات  شمارة  و  است  اول  فصلنامة  صفحة 

نشريه سوم ادامة نشريه دوم و... مي باشد.

فصلنامه دانش پيشگيرى و مديريت بحران نشريه 
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بازتواني)  و  بازسازي  مقابله،  آمادگي،  پيشگيري،  و 

استقبال مي كند.

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

  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….
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 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. 
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آسيب پذيرى فضاهاى دانشگاهى
كاهش آسيب پذيرى فضاهاى دانشگاهى در برابر زلزله: پيشنهادهايى براى دانشكده مديريت

 و حسابدارى دانشگاه شهيد بهشتى١
دكتر على رضا فالحى1 و تارا جاللى2
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چكيد  ه
زمينه و هدف: فضاهاى آموزشى با توجه به تعداد باالى كاربران، قدمت و ناپايدارى سازه اى از آسيب پذيرى بااليى در برابر زلزله برخوردار مى باشند. در 
ميان فضاهاى آموزشى، دانشگاه ها به دليل وجود تعداد باالى كاربران و همچنين اسناد و مطالعات منحصر به فرد از جمله پايان نامه هاى دانشجويان در هنگام 
مواجه شدن با خطر از آسيب پذيرى بيشترى برخوردار هستند. عالوه  بر آسيب پذيرى سازه اى، نابه سامانى هاى غيرسازه اى و همچنين كمبود آگاهى اساتيد، 
دانشجويان و كاركنان دانشگاه ها از شرايط بحرانى و نحوه عملكرد در برابر بحران بر آسيب پذيرى فضاها مى افزايد. از اين رو، در اين مطالعه به منظور بررسى 
و ارائه راهكارهاى تقليل آسيب پذيرى در برابر زلزله، دانشكده مديريت و حسابدارى دانشگاه شهيد بهشتى به عنوان مورد مطالعاتى ب  رگزيده ش ده است. 

روش: روش پژوهش توصيفى- تحليلى از نوع پيمايشى است. داده هاى پژوهش از طريق پرسشنامه از اساتيد، دانشجويان و كاركنان و مصاحبه با 
مسئولين دانشكده مديريت و حسابدارى دانشگاه شهيد بهشتى گردآورى شد. براى تجزيه وتحليل داده ها از روش كمى (آماره هاى توصيفى و استنباطى) 

و كيفى (استفاده از SWOT) استفاده گرديد. (1)
يافته ها: آموزش هاى نظرى و عملى در قالب برگزارى مانورها و كالس هاى آموزشى در كنار به كارگيرى اقدامات تقليل آسيب پذيرى هاى سازه اى و 
غيرسازه اى، نقش بسزايى دارند. همچنين مشخص نمودن نقاط امن و افزايش استحكام و پايدارى عناصر و الحاقات غيرسازه اى نقش به سزائى در كاهش 

آسيب پذيرى دانشكده ايفا مى كنند.
نتيجه گيرى: عالوه بر اقدامات تقليل آسيب پذيرى غيرسازه اى در فضاهاى آموزشى، نقش آموزش در آمادگى هر چه بيشتر افراد در برابر سوانح مانند 

زمين لرزه بسيار مهم و حياتى است.
كليدواژه ها: آسيب پذيرى فضاهاى دانشگاهى، زلزله، تقليل آسيب پذيرى، آمادگى در برابر خطر، مديريت بحران، دانشكده مديريت و حسابدارى، 

دانشگاه شهيد بهشتى، تهران.
 استناد فارسي (شيوه APA، ويرايش ششم 2010): فالحى، على رضا؛ جاللى، تارا (1392، تابستان). كاهش آسيب پذيرى فضاهاى دانشگاهى در 
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Vulnerability Reduction of Academic Spaces against Earthquake: Recommendations 
for Faculty of Accounting and Management, Shahid Beheshti University
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ABSTRACT
Background and objective: Educational areas due to their high number of users, obsolescence and structural instabilities have 
a high vulnerability to earthquakes. Among educational centers universities because of the high number of users and also 
unique documents and studies such as the student’s thesis are more vulnerable when encountered hazards. In addition to 
structural instabilities, unstructured disorders and also lack of awareness of university professors, students and staffs about 
disaster situation and their functions add to the vulnerability of the environment. Hence, in this article, in order to investigate 
and provide strategies to reduce vulnerability against earthquakes, Faculty of Accounting and Management at Shahid Beheshti 
University has been chosen as a case of study.
Method: This study is descriptive-analytical survey. Research data were gathered from questionnaires of professors, students 
and staffs and interview with officials in Faculty of Accounting and Management at Shahid Beheshti University. For data analy-
sis quantitative (descriptive and inferential statistics) and qualitative (using SWOT) method was used.
Findings: Theoretical and practical trainings in form of maneuvering and training classes besides of using structural and non-
structural vulnerability reduction measures play an effective role. Also determine safety places and increase the strength and 
stability of elements and non-structural extensions play an effective role in reducing vulnerability of the Faculty. 
Conclusion: In addition to non-structural vulnerability reduction measures in an educational environment, the role of training 
in preparedness of people for disasters such as earthquake is very important and crucial.
KEYWORDS: Vulnerability of university spaces, Earthquake, Vulnerability reduction, Risk preparedness, Disaster management, 
Faculty of Accounting and Management, Shahid Beheshti University, Tehran.
Citation (APA 6th Ed.):  Falahi, A., & Jalali, T. (2013, summer). Vulnerability Reduction of Academic Spaces against Earth-
quake: Recommendations for Faculty of Accounting and Management, Shahid Beheshti University. Disaster Prevention and 
Management Quarterly (DPMK), 3(2), 113-122.
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 مقدمه
ناپايدارى هاى  واسطه  به  اغلب  ابنيه،  در  كا  لبدى  آسيب هاى  اگرچه 
اجزاى  در  موجود  نابه سامانى هاى  اما  مى شوند،  ايجاد  سازه اى 
غيرسازه اى ساختمان آسيب پذيرى ابنيه را تشديد مى كند. عالوه  بر 
كاربران  باالى  تعداد  دليل  به  آموزشى  فضاهاى  در  خطرپذيرى  اين، 
چون  سوانحى  برابر  در  رفتار  نحوه  از  آن ها  كافى  آگاهى  عدم  و 
جز  راه حلى  مى رسد  نظر  به  اينكه  با  مى يابد.  افزايش  زمين لرزه 
ندارد،  وجود  ابنيه  فروريزش  از  جلوگيرى  براى  سازه اى  مقاوم سازى 
در  بحران  مديريت  برنامه هاى  تدوين  و  آسيب پذيرى  كاهش  اما 
مراكز مهم د   انشگاهى، همچنين آموزش و آگاهى دادن به كاربران، 
مى تواند سالمت و ايمنى افراد را در زمان بروز زمين لرزه     ها تضمين 
درجه  در  انسان ها  جان  حفظ  از  پس  كه  داشت  توجه  بايد  نمايد. 
اول، تداوم عملكرد دانشگاه ها پس از بروز زمين لرزه ها از اهميت 
مديريتى،  برنامه هاى  تدوين  رو،  اين  از  است.  برخوردار  ويژه اى 
ميزان  تقليل  كنار  در  كه  ريسك،  مديريت  و  خطر  كاهش  جهت 
خسارت وارده به ابنيه باع  ث استمرار عملكرد آن ها پس از زمين لرزه 

مى شوند، مهم و ضرورى هستند.
هيات   1382 فروردين  مصوبه   54 ماده  طبق  براين،  عالوه 
كه  ابنيه اى  كشور»  نجات  و  امداد  جامع  «طرح  عنوان  با  وزيران 
دست كم يكى از شرايطى چون 1) حداقل 25 ساكن يا كارمند، 2) 
حداقل بيش از 25 مراجعه كننده در برخى از ساعات روز، 3) حداقل 
6 طبقه و يا 4) احتمال ايجاد آسيب سازه اى براى مناطق مجاور را 
داشته باشند، مى بايست گروه مديريت بحران را به منظور رسيدگى 
راستا،  اين  در  دهند.  تشكيل  بحران  زمان  در  شده  ايجاد  مسائل  به 
وظايف و مسئوليت هاى كاربران فضاهاى آموزشى در طى مراحل 
و  موجود  شرايط  به  توجه  با  زمين لرزه،  وقوع  از  پس  و  حين  قبل، 
جمعيت  (سازمان  داشت  خواهد  تفاوت هايى  هم  با  افراد  موقعيت 
هالل احمر، 1382). سامانه فرماندهى سانحه١ به عنوان يك برنامه 
مديريت خطرپذيرى، ساختار منعطفى را در بخش هاى فرماندهى، 
كنترل و هماهنگى ايجاد مى كند؛ تا ضمن تثبيت شرايط از زيان هاى 
وارده به جان افراد و نيز تجهيزات موجود در ابنيه جلوگيرى نمايد 
(جهانگيرى، 1388؛ فالحى، 2011؛ سازمان فدرال مديريت شرايط 
1. Ineident Command System (ICS)

اضطرار آمريكا، 2005).
شرايط  مديريت  فدرال  سازمان  سازمان يافته،  رويكردهاى  در 
اضطرار آمريكاد٢ در سال 2005، ابعادى چون منابع سازمان دهى شده، 
ارزيابى خطر، تدوين برنامه هاى تقليل خطر و نيز كنترل و پايش به 
منظور كاهش خطر در ابنيه آموزشى، هنگام بروز زمين لرزه را پيشنهاد 
مى دهد. در اين راستا، فرايند سازمان دهى و تدوين برنامه ها با توجه به 
تاثير متقابل محيط مصنوع و كاربر، اصول مديريت و طراحى پايدار 
فدرال  سازمان  2011؛  (فالحى،  مى گيرد  انجام  ابنيه  تاب آورى  و 

مديريت شرايط اضطرار آمريكا، 2005).٣
با توجه به آنچه سازمان فدرال مديريت شرايط اضطرار آمريكا 
ارائه داده است، در مرحله اول، سازمان دهى منابع، شامل سه بخش عمده 
مى شود كه عبارتند از: 1) ارزيابى ميزان حمايت كاربران از برنامه؛ 
2) تشكيل گروه برنامه ريزى از سطح كالن تا خرد؛ 3) مشاركت كليه 
شناخت  شامل: 1)  خطر  ارزيابى  دوم،  مرحله  در  ذى نفع.  گروه هاى 
مخاطرات تاثيرگذار؛ 2) اولويت بندى مخاطرات محتمل تاثيرگذار، 
3) تهيه فهرستى از دارائى هاى موجود و 4) برآورد خسارت احتمالى. 
عالوه براين، تدوين برنامه هاى تقليل خطر به عنوان مرحله سوم، شامل: 
1) تعيين اهداف كاهش خطر؛ 2) اولويت بندى عمليات كاهش خطر 
بر اساس اهميت و حساسيت هاى موجود؛ 3) آماده سازى راهبردهاى 
اجرائى عمليات؛ 4) مستندسازى فرايند برنامه ريزى. در مرحله چهارم، 
محرمانه  و  اطالعات  حساسيت  به  توجه  پايش، 1)  و  برنامه  اجراى 
بودن آن ها؛ 2) مرور و بازبينى قوانين موجود با توجه به حساسيت هاى 
بين  همكارى هاى  و  موافقت نامه ها  برقرارى   (3 بحران؛  در  موجود 
سازمانى؛ 4) ارزيابى و به روز كردن مستمر تمامى برنامه هاى موجود 
و 5) به روزكردن فهرست دارائى هاى موجود، مورد توجه قرار گرفته 

است  (فالحى، 1389).
ارائه  و  آسيب پذيرى  كاهش  هدف  به  دست يابى  راستاى  در 
راهكارهاى افزايش آمادگى كاربران فضاهاى آموزشى، در مطالعه 
مراكز  مهم ترين  از  يكى  عنوان  به  بهشتى  شهيد  دانشگاه  حاضر 
اين  حسابدارى  و  مديريت  دانشكده  و  انتخاب  ايران  در  آموزشى 
موثر  عوامل  است.  شده  بررسى  مطالعاتى  مورد  عنوان  به  دانشگاه 
در گزينش دانشگاه شهيد بهشتى و دانشكده مديريت و حسابدارى، 
2.  Federal Emergency Management Agency (FEMA)
3. FEMA, 2005
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تهران،  شمال  فعال  گسل  خط  نزديكى  در  آن  قرارگيرى  موقعيت 
وضعيت نابه سامان و آسيب پذير عناصر الحاقى و اجزاى غيرسازه اى 
در دانشكده مديريت و حسابدارى و همچنين سطح آگاهى متوسط١ 
كارمندان-  و  اساتيد  دانشجويان،  شامل  دانشكده-  اين  كاربران 
ميان  در  آن،  برابر  در  رفتار  نحوه  و  بحرانى  شرايط  سانحه،  از 

دانشكده هاى دانشگاه شهيد بهشتى است.  
شد:  خواهد  داده  پاسخ  سوال  دو  به  مطالعه  اين  در  نهايت،  در 
و  مديريت  دانشكده  در  موجود  آسيب پذيرى هاى  به  توجه  با   (1
در  خطر  تقليل  راهبردهايى  چه  بهشتى،  شهيد  دانشگاه  حسابدارى 
برابر زلزله بايد در مراكز دانشگاهى بكار گرفته شوند؟ و 2) چگونه 
مى توان چارچوب سازمانى براى زمان بحران در يك مركز آموزشى 

دانشگاهى تدوين نمود؟

روش 
روش اين پژوهش توصيفى- تحليلى از نوع پيمايشى است. داده هاى 
دانشجويان  كليه   ٪5 اساتيد،   ٪20 نظرات  از  استفاده  با  پژوهش 
كارمندان  تمامى  و  دكترى  و  ارشد  كارشناسى  كارشناسى،  دوره هاى 
دانشكده در قالب پرسش نامه  دريافت شد و مصاحبه هاى عميق با 
برخى از مسئولين دانشكده نيز به عمل آمد. عالوه براين، مشاهدات 
مستقيم از شرايط دانشكده و آسيب پذيرى غيرسازه اى آن در برابر 
شده  ارائه  مطالب  از  برگرفته  چك ليست هايى  اساس  بر  زمين لرزه 
كه  آمريكا (2005)،  اضطرار  شرايط  مديريت  فدرال  سازمان  توسط 
با شرايط دانشكده مديريت و حسابدارى تطبيق يافته (بومى شده) و 
به هنگام شده اند، طبقه بندى و سپس تحليل شدند. به منظور اعتباردهى 
هرچه بيشتر به نتايج كمى به دست آمده به گونه اى كه روايى و پايايى 
توصيفى  (آمارى  كمى  تحليل هاى  كنار  در  يابد،  افزايش  را  آن ها 
اين  در  است.  شده  استفاده  نيز  كيفى  تحليل هاى  از  استنباطى)،  و 
راستا، از جدول SWOT نيز، به عنوان يكى از شيوه هاى برنامه ريزى 

راهبردى، استفاده شد (گلكار، 1384).

يافته ها
آسيب پذيرى  مورد  در  بحث  به  مشخص  طور  به  آنكه  از  پيش 

1.   سطح آگاهى كاربران با در نظر گرفتن آموزش هاى داده شده در مقايسه با دانشكده 
معمارى و شهرسازى همان دانشگاه، در بررسى هاى اوليه، سنجيده شده است.

شود،  پرداخته  زمين لرزه  برابر  در  حسابدارى  و  مديريت  دانشكده 
وضعيت و شرايط اين دانشكده از نظر سال ساخت و تعداد كاربران 
مورد  عادى  شرايط  در  دانشكده  سازمانى  چارچوب  همچنين  آن، 
(علوم  حسابدارى  و  مديريت  دانشكده  است.  گرفته  قرار  بررسى 
بهشتى  شهيد  دانشگاه  مجموعه  مركزى  بخش  در  واقع  ادارى) 
تهران در سال 1370 تاسيس شد. كاربران اين دانشكده شامل 35 
كه  كارشناسى،  دوره  دانشجوى  نفر  علمى، 828   هيات  عضو  نفر 
در  بيشترى  روزهاى  تعداد  دكترى  و  ارشد  دانشجويان  نسبت  به 
دانشكده حضور دارند، و مجموعا 630 دانشجوى كارشناسى ارشد 
و دكترى در كليه گرايشات مى باشند. در كنار اين افراد 25 كارمند 

نيز در بخش ادارى دانشكده فعال هستند (حسينيون، 1389).
در زمان بروز شرايط اضطرارى وظايف كليدى مديريت بحران 
رئيس  شامل  دانشكده،  در  موجود  سازمانى  پست هاى  اساس  بر 
دانشكده، معاونان، مديران گروه هاى آموزشى و كارمندان مشغول 
چارچوب  شناخت  بنابراين،  مى شوند.  تقسيم  دانشكده،  در  كار  به 
سازمانى دانشكده مديريت و حسابدارى دانشگاه شهيد بهشتى كه از 
رئيس دانشكده در راس به همراه دو معاون، دو كارشناس، متصدى 
مديران  دانشكده،  رئيس  دفتر  مسئول  و  بايگانى  دفترى  و  امور 
گروه هاى آموزشى، اداره خدمات آموزشى و دانشجوئى، دبيرخانه و 
كتابخانه دانشكده تشكيل شده است، امرى ضرورى است. با توجه به 
نمودار 1 هر كدام از اين گروه ها مسئوليت هاى جداگانه اى دارند، اما 
در دانشكده مديريت و حسابدارى دانشگاه شهيد بهشتى مجموعه اى 
و  مديريت  دانشكده  ساختمان  بناى  مى دهند.  تشكيل  را  پيوسته 
حسابدارى از دو بخش قديم و جديد تشكيل شده كه بخش قديمى 
آن، عمرى 20 ساله دارد؛ هر دو بخش بناهايى چندطبقه هستند كه 

با كريدورها و پله هاى ارتباطى به يكديگر متصل شده اند.
در ادامه آسيب پذيرى اجزاى كالبدى دانشكده مديريت و حسابدارى 
در دانشگاه شهيد بهشتى مورد بررسى قرار گرفته است. همان طور كه در 
تصاوير 1 تا 3  عكس بردارى شده مشاهده مى شود، عوامل غير سازه اى 
تغيير  عبارت اند  از:  مى دهند  افزايش  را  دانشكده  آسيب پذيرى  كه 
عرض كريدورها به واسطه وجود درب ها و ديوارهاى الحاقى، وجود 
پله ها در نزديكى درهاى خروج اضطرارى ساختمان، جهت نادرست 
باز شدن درب  فضاها به سمت داخل، قفل بودن تمامى درهاى خروج 
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در  تعبيه شده  اضطرارى 
ساختمان دانشكده، قرارگيرى 
درب هاى شيشه اى بزرگ در 
ميان كريدورها و مسيرهاى 
وسيع  سطوح  عبورى، 
ديوارهاى  در  شيشه خور 
و  دانشكده  بناى  خارجى 
مبلمان  صحيح  اتصال  عدم 
احتمال  و  فضاها  در  موجود 
بروز  در هنگام  پرتاب آن ها 
زمين لرزه، همچنين قرارگيرى 
بسيارى از آن ها در مسيرهاى 
فرار  كريدورهاى  و  عبورى 
در  را  فراوانى  مشكالت  كه 
چون  سوانحى  وقوع  حين 
زمين لرزه و آتش سوزى ايجاد 

خواهند كرد (تصوير 1).

نمودار 1، چارچوب سازمانى دانشكده مديريت و حسابدارى، دانشگاه شهيد بهشتى در شرايط عادى* 

* منبع: حسينيون، 1389.
تصوير 1. كريدورها، پله هاى مقابل درب هاى خروجى، قفل بودن درهاى خروج اضطرارى و سطوح شيشه خور وسيع
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 در تصوير 2، سقف هاى كاذب ناپايدار در مسير راهروها و البى 
اصلى كه تنها مسيرهاى فرار در هنگام وقوع زمين لرزه از بنا هستند 
و كف پله هاى ناهموار، وجود شكستگى و تخريب در سنگ كف پله ها 

كه خروج اضطرارى را دچار اختالل مى كنند مشاهده مى شود.

عالوه بر اين، تصوير 3 عوارضى همچون ثابت نشدن لوله ها و 
كانال هاى تجهيزات و تاسيسات مكانيكى و الكتريكى در داخل و 
خارج بناى دانشكده كه در افزايش آسيب پذيرى آن نقش عمده اى 

دارند را نمايش مى دهد.

تصوير 2. سقف هاى كاذب و شكست هاى موجود در كف پله ها 

تصوير 3. 
آسيب پذيرى لوله ها 
و كانال هاى تاسيسات 
و تجهيزات مكانيكى 
و الكتريكى
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به منظور يافتن راه حل هايى براى كاهش خطرپذيرى دانشكده 
مديريت و حسابدارى دانشگاه شهيد بهشتى، روش هاى توصيفى و 
به  توجه  با  شد.  انتخاب  تحقيق  براى  كمى  روش  كنار  در  تحليلى 
ميان  در  شده  توزيع  پرسشنامه هاى  روى  بر  شده  انجام  تحليل هاى 
كارمندان  و  اساتيد  دانشجويان،  شامل  آمارى  جامعه  از  نمونه اى 
دانشكده مديريت و حسابدارى دانشگاه شهيد بهشتى نتايجى حاصل 
آشنايى  ميزان  عموما  سواالت  اين  نبودند  انتظار  از  دور  كه  شد 
مورد  آتش سوزى  و  زمين لرزه  مخصوصا  طبيعى  سوانح  با  را  افراد 
پرسش قرار مى دادند. هدف مورد نظر، درك تاثير آموزش بر نوع 
در  راستا،  اين  در  مى باشد.  سوانح  برابر  در  كاربران  رفتار  نحوه  و 
پاسخ هاى  فراوانى هاى  به دست آوردن  بر  عالوه  پرسشنامه ها  تحليل 
در  موجود  كليدى  سوال  چند  پاسخ  ميان  منطقى  رابطه  شده،  داده 
پرسشنامه ها در تحليل رگرسيونى نيز سنجيده شده است. با توجه به 
ارتباط موجود ميان برخى از پرسش هاى موجود در پرسش نامه ها، 
تقاطع فراوانى هر كدام به منظور دست يابى به تحليلى دقيق تر الزم 
مى باشد. در اين راستا تصوير 4 برخى از نمودارهاى مربوط به تقاطع 

مهم ترين سواالت پرسيده شده در پرسشنامه ها را نمايش مى دهد.
از  منتج  فراوانى هاى  تقاطع  از  به  دست آمده  نتايج  به  توجه  با 

در  شده،  انجام  رگرسيونى  تحليل هاى  و  پرسشنامه ها  اوليه  تحليل 
مورد دانشجويان، به نظر مى رسد با افزايش سن افراد ميزان آگاهى 
در مورد سوانحى مانند آتش سوزى و زلزله افزايش يافته است؛ اما 
ميان  در  سانحه  برابر  در  آموزش  براى  كمترى  نياز  سن  افزايش  با 
دانشجويان وجود دارد. در ميان دانشجويان، شركت در مانورها به 
افزايش سن كامال وابسته است، با افزايش سن از ميزان شركت در 
مانورها كاسته شده است. اما بايد اشاره كرد كه با توجه به پاسخ هاى 
دانشجويان، به نظر مى رسد ميان آگاهى از سوانح و آموزش مقابله با 
سانحه، در كمال تعجب، ارتباط منفى وجود دارد. نقش روزنامه ها، 
نشريات و برنامه هاى موجود در دانشگاه در افزايش اطالعات افراد 
بسيار موثرتر از راديو و تلويزيون مى باشد. عالوه براين، افرادى كه 
اطالعاتى در مورد سانحه نمى دانستند، در مانورهاى مقابله با سانحه 

هم شركت نكرده بودند. 
از  دسته  آن  مى رسد  نظر  به  مانورها،  برگزارى  زمينه  در 
زمين لرزه  احتمالى  خطرات  با  مقابله  مانورهاى  در  كه  دانشجويانى 
از  مكانى  چه  زلزله  هنگام  در  دانستند  مى  بودند،  كرده   شركت 
دانشكده امن تر است. همچنين، آن هايى كه در مانور شركت كرده 

بودند برگزارى آن را توصيه مى كردند. 

  

     

  

تصوير 4. برخى از نمودارهاى رگرسيون مربوط به تقاطع سواالت پرسشنامه    
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از تقاطع فراوانى هاى به دست آمده از پرسشنامه هاى كارمندان و 
تحليل  هاى رگرسيون آن، به نظر مى رسد رابطه اى بين سن و اينكه 
و  نداشت  وجود  كارمندان  ميان  در  كرد،  بايد  چه  زلزله  هنگام  در 
رابطه كمى بين سن و اطالع از كمك هاى اوليه وجود داشت. هر چه 
ميزان تحصيالت كارمندان بيشتر بود، آموزش هاى مديريت بحران 
كارمندان،  زلزله  مانورهاى  زمينه  در  مى دانستند.  الزم  بيشتر  را 
در  آن ها  شركت  ميزان  مى رفت،  باالتر  آن ها  تحصيالت  چه  هر 
مانورهاى زلزله كمتر مى شد. عالوه براين، در ميان كارمندان به نظر 
مى رسد آن هايى كه برگزارى آموزش هاى مديريت بحران را مفيد 
افرادى  همچنين  نداشتند؛  اطالع  دانشكده  امن  نقاط  از  مى دانستند، 
كه در مانورهاى زلزله شركت كرده بودند، از نقاط امن محل كار 

خود اطالع داشتند. 
رفتن  باال  با  حسابدارى،  و  مديريت  دانشكده  اساتيد  مورد  در 
بيشتر  بحران  مديريت  از  آن ها  آگاهى  ميزان  مى رسد  نظر  به  سن، 
بوده و اطالعات بيشترى در مورد نجات از مهلكه و بحران داشتند. 
پيشبرد  در  را  دانشكده  مسئولين  نقش  اساتيد  تمامى  عالوه براين، 
طرح هاى مديريت بحران با اهميت تر مى دانستند. يكى از يافته هاى 
اشتغال  سنوات  تعداد  چه  هر  كه  بود  اين  مطالعه  اين  توجه  قابل 
امن  نقاط  از  آن ها  آگاهى  ميزان  مى شد،  بيشتر  دانشكده  در  اساتيد 
مديريت  تدريس  در  اساتيد  تمامى  بود. اگرچه  شده  كمتر  دانشكده 
مديريت  مباحث  آموزش  آن ها  بيشتر  اما  بودند،  بى تجربه  بحران 
كه  داشت  توجه  بايد  البته  نمى دانستند.  الزم  دانشكده  در  را  بحران 
حسابدارى  و  مديريت  دانشكده  در  بحران  مديريت  با  كه  اساتيدى 
آشنايى دارند، مسئولين دانشكده را در پيش برد طرح هاى مديريت 

بحران با اهميت تر مى دانستند.
كليدى  افراد  و  مسئولين  با  عميق  مصاحبه هاى  عالوه براين، 
با  شد،  بيان  پيشتر  آنچه  به  توجه  با  گرفت.  انجام  دانشكده 
شده  مطرح  موارد  و  پرسشنامه ها  از  به دست آمده  نتايج  بررسى 
با  برخورد  نحوه  از  كاربران  آگاهى  سطح  عميق،  مصاحبه هاى  در 
و  شد  سنجيده  دانشكده  در  آتش سوزى  و  زمين لرزه  چون  سوانحى 
با توجه به پيشنهادهايى در راستاى تقليل آسيب پذيرى غيرسازه اى 
دربرابر  افراد  بيشتر  هرچه  آمادگى  براى  آموزشى  راهكارهاى  و 

زمين لرزه ارائه گرديد.

با توجه به تحليل و بررسى در مشاهده هاى انجام شده، داده هاى 
پرسشنامه هاى كاربران دانشكده و همچنين مصاحبه هاى عميق انجام 
شده، پس از تجزيه وتحليل هاى رگرسيون و يافتن و مشخص كردن 
فرصت ها،   1 جدول  شده،  داده  پاسخ هاى  ميان  موجود  رابطه هاى 
همچنين  و  تشكيالت  در  موجود  ضعف هاى  و  قوت  تهديدات، 
عناصر غيرسازه اى دانشكده را به طور خالصه نمايش مى دهد. جدول 
SWOT، ابزارى براى شناخت تهديدها و فرصت هاى موجود در 
محيط خارجى سيستمى كه دانشكده مديريت و حسابدارى در آن 
به  سيستم،  آن  داخلى  قوت هاى  و  ضعف ها  بازشناسى  و  دارد  قرار 
منظور سنجش وضعيت و تدوين راهبرد هدايتى و كنترلى آن است. 
در اين جدول امكان تدوين چهار انتخاب يا راهبرد متفاوت فراهم 
داشته  هم پوشانى  يكديگر  با  برخى  است  ممكن  اگرچه  مى گردد، 
باشد و يا به طور همزمان به اجرا درآيند (گلكار، 1384). با توجه 
و  يادگيرى  به  عالقه  مى توان  جدول،  اين  از  به دست آمده  نتايج  به 
همچنين شركت در فعاليت هاى اجتماعى در ميان كاربران مجموعه 
تالش هاى  كنار  در  مجموعه  فضايى  و  كالبدى  شرايط  همچنين  و 
انجام شده در راستاى افزايش ايمنى را از «نقاط قوت» در مجموعه 
در  مختلف  گروه هاى  و  انجمن  وجود  مشخص،  طور  به  دانست. 
دانشكده و ابراز عالقه به يادگيرى مباحث مرتبط با بحران و نحوه 
وجود  كالبدى  نظر  از  همچنين  كاربران،  طرف  از  آن  با  مقابله 
خروجى هاى مختلف در طبقات و عرض مناسب مسيرهاى عبور در 
برخى بخش هاى دانشكده از نقاط قوت مجموعه در برابر بحران به 

حساب مى آيند. 
كاربران  در  ذهنى  پيش زمينه  و  آگاهى  كمبود  ميان،  اين  در   
تجهيزات  تناسب  عدم  آن،  با  برخورد  نحوه  و  زمين لرزه  به  نسبت 
درون  در  تجهيزات  اين  نامناسب  مكان يابى  يا  و  نجات  و  امداد 
مجموعه و ناهماهنگى آن ها با طراحى داخلى، به عنوان نقاط ضعف 
در  موجود  مشكالت  برخى  عالوه براين،  مى شوند.  شناخته  مجموعه 
وسيع  سطوح  جمله  از  حسابدارى  و  مديريت  دانشكده  ساختمان 
بازشدن  جهت  و  راهروها  عرض  در  ناگهانى  تغييرات  شيشه خور، 
درب هاى خروجى كالس ها از جمله مواردى اند كه به طور مشخص 
زمين لرزه  برابر  در  مجموعه  وضعيت  بهبود  راستاى  در  مى بايست 

تغيير يابند.
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 فرصت هايى كه مى توان آن ها را در مجموعه به نقاط قوت تبديل 
نمود، وجود عالقه به آموختن در زمينه نحوه برخورد با سوانحى چون 
زلزله در ميان كاربران و موقعيت دانشكده از نظر دسترسى به نقاط امن 
و نزديكى به مراكز امداد و نجات است. در اين راستا، تهديدهايى از 

جمله شيبدار بودن زمين اطراف بناى دانشكده و وجود تخته سنگ هايى 
با احتمال لغزش و وجود مشكالت كالبدى در خارج از بناى دانشكده، 
همچنين عدم رعايت قوانين ايمنى در داخل و خارج بنا بايد مد نظر 

قرار گرفته و سعى در برطرف شدن آن ها گردد.

(S) قوت(W) ضعف(O) فرصت(T) تهديد

ت هاى اجتماعى
عالقه به يادگيرى و فعالي

1- عالقه دانشجويان، كارمندان 
و اساتيد دانشكده به يادگيرى 

مباحث مربوط به سوانح و 
مديريت بحران 

2- انجمن ها و گروه هاى مختلف 
دانشجويى در دانشكده مانند 
بسيج دانشجويى خواهران و 
برادران و انجمن هاى علمى 

ش
عدم وجود آگاهى و آموز

1- عدم آگاهى مسئولين در 
سطوح مديريتى دانشكده از 

مسائل مربوط به  بحران ناشى 
از سوانح 

2- عدم آگاهى افراد در 
دانشكده از آسيب پذيرى كالبدى 

دانشكده 
3- عدم آموزش هاى كافى 
در مورد مديريت بحران به 

دانشجويان، كارمندان و اساتيد 
ش

آموز

1-  امكان انجام مانور در دانشكده به 
صورت برنامه ريزى شده ولى از پيش 

اعالم نشده 
2- امكان توانمندسازى افراد در 

كمك هاى اوليه با برگزارى كالس هاى 
مرتبط 

3-  امكان آموزش هاى مرتبط با سوانحى 
مانند زلزله، نحوه تخليه بنا، كمك هاى 

اوليه به كاربران 

ت به خطرات 
ت ساختمان دانشكده نسب

موقعي
اطراف آن

1- تخته سنگ هاى عظيم در جبهه 
شمالى ساختمان دانشكده و عدم ثبات 

كافى آن ها در هنگام بروز زلزله و 
امكان آسيب رساندن آن ها به بناى 

دانشكده 
2- خطر زمين لغزش با توجه به 

خاك هاى سست موجود در منطقه 
3- شيب دار بودن سطح منطقه و 

امكان ايجاد اختالل در حمل ونقل و 
امدادرسانى در مواقع يخبندان 

4- نزديكى به گسل و امكان بروز زلزله 

كالبد

1- خروجى هاى مختلف در 
طبقات 

2- متاسب بودن عرض 
راهروهاى كالس ها با حجم زياد 

دانشجويان 
3- متناسب بودن عرض راه پله ها 

ب
تجهيزات امداد و نجات نامناس

1- عدم وجود جعبه كمك هاى 
اوليه در طبقات 

2- ارتفاع زياد قرارگيرى 
ت دانشكدهكپسول هاى آتش نشانى 

موقعي

1- دسترسى به محل هاى باز در فضاى 
بيرون دانشكده 

2- قرارگرفتن ساختمان دانشكده در 
محور ورودى اصلى دانشگاه 

3- نزديكى به دانشكده پزشكى دانشگاه 
علوم پزشكى شهيد بهشتى و بيمارستان 

طالقانى 
4- جداشدن دانشكده با موانع طبيعى و 
درزهاى انقطاع از ساير بناهاى همجوار 
5- ارتباط موتورخانه با فضاى بيرون از 

دانشكده به صورت بال واسطه 

ت قوانين
عدم رعاي

1- عدم رعايت ضوابط و مقررات 
ساختمان سازى در ساختمان قديمى 

دانشكده مديريت و حسابدارى 

فضا

1- خوانابودن فضاها و امكان 
دسترسى سريع و آسان به 
فضاهاى اصلى و يا خارج بنا 

ناهماهنگى طراحى داخلى با شرايط 
سانحه 

1- بى نظمى در قرارگيرى 
صندلى ها در كالس ها و عدم 

ثابت شدن آن ها 
2- عناصرى مانند گلدان ها، 

صندلى ها، كمدها و... در 
مسيرهاى حركت و راهروها 

ــــــ

مشكالت كالبدى موجود در خارج 
از دانشكده

1- شكست هايى در سنگ كف 
پله ها در خارج از بنا كه امكان 

به هم خوردن تعادل افراد را در هنگام 
پايين آمدن از آن ها به همراه دارد 
2- پله هاى زياد در خارج از بنا به 

دليل شيب دار بودن زمين 
3- يك درب ورود و خروج اصلى و 

بسته بودن ساير درب ها 

ايمنى

1- كپسول هاى آتش نشانى در 
راهروها 

2- ديتكتورهاى (ردياب هاى) 
آتش در راهروها و فضاهاى مهم 

و نيز سالن اجتماعات 
3- آژيرهاى هشدار آتش سوزى 

در راهروهاى هر طبقه 
4- مشخص شدن مسيرهاى 
خروج اضطرارى با تابلوهاى 

راهنما در فضاهاى حساس مانند 
سالن انتظار آمفى تئاتر 

5- شيلنگ هاى آتش نشانى در 
طبقات 

6-  بلندگوهاى اعالم خطر در 
طبقات 

مشكالت كالبدى

1- باز شدن در كالس ها به 
سمت داخل در بخش قديمى 

دانشكده 
2- بسته بودن درهاى خروج 

اضطرارى در دانشكده 
3- سطوح وسيع شيشه خور 
در البى ورودى طبقه همكف 

دانشكده جديد 
4- تغييرات ناگهانى در عرض 

راهروها 
5- درب هاى شيشه اى براى 

جداكردن راهروها از هم 

ـــــــــــــ

جدول 1. جدول SWOT آسيب پذيرى تشكيالتى و عناصر غيرسازه اى دانشكده مديريت و حسابدارى، دانشگاه شهيد بهشتى
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بحث و نتيجه گيرى
نتايج حاصل از جمع آورى و تحليل داده ها نشان مى دهد كه عالوه 
آموزشى،  فضاهاى  در  غيرسازه اى  آسيب پذيرى  تقليل  اقدامات  بر 
نقش آموزش در آمادگى هرچه بيشتر افراد در برابر سوانحى مانند 
ارائه  راهكارهاى  رو،  اين  از  است.  حياتى  و  مهم  بسيار  زمين لرزه 
راهكارهاى  و  مديريتى  راهكارهاى  دسته  دو  به  بخش  اين  در  شده 
تقليل آسيب پذيرى اجزاى غيرسازه اى تقسيم شده است. در بخش 
مشخص كردن  و  وظايف  تفهيم  افراد،  آموزش  روش هاى  به  اول، 
كه  شده  پرداخته  دانشكده  در  حاضر  كليدى  افراد  مسئوليت هاى 
حسابدارى  و  مديريت  دانشكده  سازمانى  چارچوب  اصالح  به  نهايتا 
دانشگاه شهيد بهشتى در زمان وقوع بحران انجاميده است. در بخش 
دوم، راهكارهاى فيزيكى در راستاى كاهش آسيب هاى احتمالى وارده 

به لوازم و تجهيزات موجود در دانشكده ارائه شده است.
الف) راهكارهاى مديريتى  : با توجه به اينكه آموزش  بدون آشنائى 

افراد با اهميت مباحث هرگز نهادينه نمى شود، ابتدا بايد در راستاى 
كادر  و  مسئولين  براى  بحران  مديريت  موضوع  اهميت  تفهيم 
بحران  فرمانده  به  الزم  آموزش هاى  ارائه  كوشيد.  دانشكده  سازمانى 
مشخص كردن  همچنين  مسئول،  معاونت هاى  و  دانشكده)  (رئيس 
وظايف يك يك افراد در دانشكده، هنگام بروز بحران از جمله اولين 
جهت آماده ساختن كاربران فضاهاى آموزشى  اقداماتى است كه در 
و  بحران  مديريت  آموزش  كالس هاى  تشكيل  گيرند.  انجام  بايد 
و  اساتيد  دانشجويان،  شامل  كاربران  تمامى  براى  سوانح  با  آشنائى 
و  كارمندان  دانشجويان،  شركت دادن  همچنين  دانشكده،  كارمندان 
اساتيد عالقه مند و آشنا به مباحث مديريت بحران در برنامه ريزى ها، 
تعيين زمان كالس ها و مشخص كردن وظايف افراد در دانشكده، بر 

آمادگى كاربران در مواجه با سوانح مى افزايد. 
برنامه ريزى براى مانورها و تمرين هاى عملى به صورت منظم اما 
از پيش اعالم نشده مى تواند در تقويت آموخته هاى نظرى افراد نقش 

نمودار 2. چارچوب سازمانى پيشنهادى دانشكده مديريت و حسابدارى دانشگاه شهيد بهشتى در زمان بروز سانحه 
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بسزائى داشته باشد. عالوه بر اين، استفاده از بيمه حوادث مانند زلزله 
در جبران خسارات احتمالى وارده به بنا بسيار موثر است. در نمودار 
2 چارچوب سازمانى اصالح شده در دانشكده مديريت و حسابدارى 
سانحه  فرماندهى  سامانه  ساختار  به  توجه  با  بهشتى  شهيد  دانشگاه 
مشاهده مى شود. در اين چارچوب، رئيس دانشكده به عنوان فرمانده 
به  آموزشى  گروه هاى  و  پژوهشى  آموزشى،  معاونت هاى  و  بحران 
عنوان معاونان عملياتى و برنامه ريزى در دانشكده مسئول هستند. 

ب) راهكارهاى تقليل آسيب پذيرى اجزاى غيرسازه اى: با استفاده 
در  موجود  غيرسازه اى  اجزاى  مى توان  كارآمد،  اما  ساده  روش هاى  از 
چون  سوانحى  بروز  از  ناشى  خطرات  برابر  در  را  آموزشى  فضاهاى 
كه  راهكارهايى  از  برخى  ساخت.  مقاوم  زمين لرزه ها  و  آتش سوزى 
و  فيزيكى  نظر  از  مجموعه  شرايط  به  توجه  با  مطالعاتى،  مورد  در 
كالبدى، همچنين ويژگى هاى كاربران آن، به منظور افزايش ايمنى 

مى تواند مورد استفاده قرار گيرد به قرار زير مى باشند:
و  مكانيكى  تاسيسات  بخش  در  ضدحريق  درهاى  از  استفاده   

الكتريكى بنا؛
 نصب كاشف هاى دود، المپ هاى روشنائى اضطرارى، آژيرهاى 
مسيرهاى  در  اضطرارى  خروج  عالئم  و  تابلوها  حريق،  هشدار 

عبورى و كريدورهاى فرار؛
كم شدن  و  شكست  ايجاد  باعث  كه  تيغه هايى  و  ديوارها  حذف   

عرض مسيرهاى عبور و كريدورهاى فرار شده اند؛
 محكم كردن اتصاالت مبلمان داخلى به ديوارها و كف بنا، استفاده از 
مهاربندها براى تجهيزاتى مانند كامپيوترها و كتب داخل قفسه ها؛

 تعويض و بهسازى سنگ هاى تخريب شده در كف پله ها؛
مقاوم سازى  و  كاذب  سقف هاى  كالف بندى  اجراى  و  مهار   

آويزهاى آن ها؛
 كاهش سطوح شيشه اى در حد امكان در جداره هاى بنا و استفاده 
فروريزش  از  جلوگيرى  براى  لمينت  و  پالستيك  اليه هاى  از 

خرده  شيشه ها.
اگرچه برخى از موارد اشاره شده مانند نصب كاشف هاى دود و 
روشنايى اضطرارى در برخى بخش هاى دانشكده استفاده شده است 
اما عموما با توجه به نقص هاى فنى موجود بالاستفاده باقى مانده اند. 
بنابراين اصالح نقص هاى موجود در سيستم و استفاده از شيوه هاى 
گفته شده، عالوه بر جلوگيرى از بروز خسارات و صدمات جانى به 

كاربران، پايدارى عملكرد و تاب آورى بنا پس از بروز زمين لرزه يا 
آتش سوزى ها افزايش قابل مالحظه اى خواهد داشت. 

اساس  بر  شده  انجام  تحليل هاى  كه  كرد  اضافه  بايد  خاتمه  در 
داده هاى به دست آمده از پرسشنامه ها و مصاحبه هاى عميق با كاربران 
دانشكده مديريت و حسابدارى دانشگاه شهيد بهشتى، نشان مى دهد 
كه آموزش آنان به منظور چگونگى واكنش در زمان زمين لرزه و 
و  سازمان يافته  مشخص،  شده،  برنامه ريزى  صورت  به  آن  از  پس 
پيوسته مى تواند در كاهش آسيب پذيرى فضاهاى آموزشى دربرابر 
توجه داشت كه  بايد  باشند. عالوه براين  موثر  بسيار  سوانحى  چنين 
مقاوم سازى سازه بنا و استحكام بخشى به اجزاى غيرسازه اى موجود 
نيز دركنار آموزش كاربران نقش مهمى را در كاهش آسيب پذيرى 

فضاهاى آموزشى ايفا مى كنند.
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كاهش خطرپذيرى شهرى 
تمهيدات كاهش خطرپذيرى در بافت هاى تاريخى شهر قزوين١
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كارشناس ارشد بازسازى پس از سانحه، دانشكده معمارى و شهرسازى، دانشگاه شهيد بهشتى، مدرس گروه  امداد و نجات دانشگاه علمى- كاربردى 
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چكيده
زمينه و هدف: بافت هاى تاريخى ذخاير غيرقابل جبران جوامع بوده و وارث سنت هاى ارزشمندى مى باشند؛ اما متأسفانه بناهاى اين مناطق نه تنها 
فرسوده اند بلكه داراى زيرساخت هاى قديمى بوده و قادر به مقاومت در برابر سوانح و مخاطرات طبيعى مانند زلزله نمى باشند. آسيب پذيرى ميراث 
فرهنگى در مناطق زلزله خيز و راهكارهاى كاهش خطرپذيرى از جمله چالش هاى مديران اين جوامع مى باشند. استقرار استان قزوين بر پهنه لرزه خيزى 
و سابقه زلزله هاى مخرب، لزوم توجه ويژه به موضوع كاهش خطرپذيرى بافت هاى تاريخى را مورد تأكيد قرار مى دهد.  مقاله حاضر ضمن بررسى 

آسيب پذيرى هاى بافت تاريخى قزوين به موضوع مهم كاهش خطرپذيرى مى پردازد.
روش: روش مطالعه توصيفى-پيمايشى با رويكرد كيفى و شامل مطالعات اسنادى، مشاهده و مصاحبه در 1384 -1385 است. تحقيق مبتنى بر بررسى 
اسناد فرادست، جستجوى اينترنتى، مطالعات مشابه در ساير شهرهاى داراى بافت هاى تاريخى و همچنين مصاحبه با صاحب نظران، مطلعين محلى و 
دانشگاهيان است. جامعه آمارى 45 نفر از ساكنان منطقه و كسبه شاغل كه به طور تصادفى سيستماتيك انتخاب شدند و نيز كليه مسئولين و متخصصين 

مرتبط با موضوع و صاحب نظران مديريت بحران كه به ترتيب از طريق پرسشنامه و مصاحبه عميق به سؤاالت پاسخ داده اند مى باشد. 
يافته ها: تجربه هاى موجود جهانى نشان مى دهد كه ايمن سازى منظر شهرى در بافت هاى تاريخى از دو ديدگاه قابل مطالعه مى باشند(منظر عينى و منظر 
ذهنى). در منظر عينى موضوع مطالعه روش هاى كاهش خطر در بخش هاى قابل رؤيت شهر مانند جداره ها، آويزها، بالكن ها، تابلوها، مبلمان شهرى و 

غيره است. درحالى كه منظر ذهنى به طرح تصميم ساكنين در هنگام وقوع سوانح براى فرار و تخليه سريع و يافتن نقاط امن مى پردازد.
نتيجه گيرى: چنانچه رويكردى تركيبى از راهكارهاى مهندسى (سخت افزارى) با هدف مقاوم سازى اجزاى غيرسازه اى و مبلمان شهرى و راهكارهاى 
برنامه ريزى (نرم افزارى) به منظور آموزش و اطالع رسانى به اهالى بافت تاريخى قزوين اتخاذ گردد، گام هايى در راستاى كاهش خطرپذيرى محله 

تاريخى شهر قزوين برداشته خواهد شد.
كليدواژه ها: كاهش خطرپذيرى شهرى، بافت تاريخى شهرى، منظر عينى و ذهنى، قزوين.
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Risk Reduction Measures in Qazvin Historical Contexts 
Razieyeh Mohammadzadeh

MS of Post-Disaster Reconstruction, Shahid Beheshti Univ. (SBU), & Instructor of Iran Helal Institute
 of Applied-Science & Technology (HELAL-UAST), Isfahan, Iran.

ABSTRACT
Background and Objectives: Historical contexts are irreparable resources of societies and are inheritor of valuable traditions; 
unfortunately buildings of these areas are not worn structures but they had old infrastructures and can’t resist against inci-
dents and natural disasters such as earthquake. Vulnerability of cultural heritage in seismicity areas and risk reduction strate-
gies are management challenges of these communities. Establishment of Qazvin province with a seismicity zone and history of 
destructive earthquakes there, are emphasized necessity of paying special attention to the subject of risk reduction of histori-
cal contexts. This article in addition to reviewing vulnerabilities of Qazvin historical context, discusses risk reduction.
Method: Method of this study is descriptive-survey with qualitative approach and consists of documents, observation and 
interview in 1384-1385.This research is based on a review of national documents, internet search, similar studies in other his-
torical cities and also interviews with experts, academics and local knowers. Statistical population is consisting of 45 people of 
residents and shopkeepers who systematically randomly selected and all relevant authorities and experts in disaster manage-
ment which answer questions through questionnaire and in-depth interviews respectively.
Findings: The international experiences show that immunization of urban landscape in historical contexts can be studied from 
two perspectives (objective and subjective aspect). In objective aspect, subject of study is using risk reduction methods in vis-
ible parts of cities such as walls, hangings, balconies, paintings, urban furniture and etc. While the subjective aspect addresses 
residents’ decision plan in disaster to escape and quick evacuation and finding safe places.
Conclusion: If a combined approach of engineering solutions (hardware) takes with the aim of strengthening of nonstructural 
components and urban furniture and programming strategies (software) in order to educate and inform people of the histori-
cal context of Qazvin, steps would be taken for risk reduction of the historical neighborhood of Qazvin.
KEYWORDS: Urban risk reduction, Urban historical context, Subjective and objective aspects, Qazvin.

Citation (APA 6th Ed.):  Mehdizadeh, R. (2013, Summer). Risk reduction measures in Qazvin historical contexts. Disaster 
Prevention and Management Quarterly (DPMK), 3 (2), 123-132.

1.  اين مقاله برگرفته بخشى از پايان نامه كارشناسى ارشد بازسازى پس از سانحه دانشكده معمارى و شهرسازى دانشگاه شهيد بهشتى تحت عنوان «مديريت ايمن سازى كالبدى بافت 
تاريخى قزوين» به راهنمايى دكتر عليرضا فالحى و مشاوره دكتر على غفارى گرفته شده است.
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مقدمه
فرهنگ،  نماى  تمام  آيينه  تنها  نه  ميراثى  بناهاى  و  تاريخى  مناطق 
ارزش ها و هويت جوامع اند، بلكه از وجوه فرهنگى و اجتماعى حائز 
اهميت فراوانى هستند. با اينكه بافت هاى تاريخى در زمره سرمايه 
است  ملى  وظيفه اى  سوانح١  برابر  در  آن ها  حفاظت  و  بوده  ملت ها 
خود  در  را  مردم  از  زيادى  تعداد  آن ها  اغلب  كه  اين  به  توجه  با  و 
هزينه هاى  طبيعى،  سوانح  افزايش  به  رو  وقوع  اما  داده اند،  جاى 
هنگفتى را از حيث مالى و جانى بر مردم تحميل نموده است. غالب 
بافت هاى تاريخى از مجموعه هاى متنوع و با سازمان دهى مشخص 
تشكيل شده اند كه هويت و ساخت اصلى شهر را تداعى مى نمايند. 
انتظام  فضايى  سازمان  يك  عنوان  به  تاريخى  بافت  مجموعه  يك 
يافته، با استقرار و هم جوارى تصادفى چند واحد به وجود نمى آيد بلكه 
مى رود.  شمار  به  خود  خاص  ويژگى هاى  با  تماميت  و  تركيب  يك 
بافت ها و محله هاى سنتى را مى توان به عنوان مجموعه هايى به هم 
پيوسته تلقى نمود كه در يك نظام سلسله مراتبى خاص شكل گرفته 

و به صورت منسجم با يكديگر پيوند خورده اند. 
و  كشور  تاريخى  بافت هاى  ارزش هاى  رفتن  بين  از   
غيرقابل جبران بودن خسارات احتمالى، الزام برنامه هاى آمادگى و 
ايمن سازى در اين گونه بافت ها را هويدا مى كند (فالحى، 1387). 
چالشى كه در حال حاضر بافت هاى تاريخى با آن ها روبرو هستند 
از يك طرف اهميت و ارزش هاى معنوى و تالش در جهت حفظ 
آن ها و از جانب ديگر مقاوم نبودن اين بافت ها در برابر سوانح و 
به خطر افتادن آن ها و جان ساكنين هست؛ بنابراين، ارائه راهكار 
براى كاهش خطرپذيرى اين گونه مناطق حائز اهميت فراوان هست.  
پايدار  توسعه  «ارتقاء  عنوان  تحت  سندى  در  متحد  ملل  سازمان 
سكونتگاه هاى انسانى» كه محصول كنفرانس ريودوژانيرو در سال 1992 
هست، به تمامى كشورها توصيه كرده است كه كاهش خطر زلزله را در 

فرآيند برنامه ريزى و مديريت سكونتگاه هاى انسانى اعمال كنند.
اين در حالى است كه در حوزه برنامه ريزى و مديريت شهرى به 
بافت هاى  در  شهرى  منظر  ايمن سازى٢  و  خطرپذيرى  كاهش  مقوله 
يك جامعه يا  روند عادى عملكرد  در  جدى  يك وقفه   :(Disaster) 1. سانحه يا باليا
جمعيت محسوب ميشود كه باعث خسارات و تلفات وسيع انسانى، اقتصادى، زيست 
محيطى و اجتماعى گرديده و جامعه يا جمعيت با منابع موجودشان قادر به انطباق با 

[UNESCO, 2010]. (2010 ،يونسكو) آن نمى باشند
و  شهرى  بافت  تقويت  يا  ارتقاء  از  است  عبارت   :(Retrofitting) ايمن سازى   .2

تاريخى اشاره اى نشده است. اگرچه قوانينى در نوسازى و بهسازى 
بافت هاى فرسوده به تصويب رسيده و اجرا گشته اما اهميت پرداختن 

به اين مسئله ناديده گرفته شده است (بيانيه كيوتو، 2005).٣
در مقاله حاضر در نظر گرفتن اين كه با تمهيدات و برنامه هايى 
مى توان كاهش خطرپذيرى و ايمن سازى منظر شهرى در بافت هاى 
عوامل  شناخت  از  پس  فرضيه،  عنوان  به  نمود.  ايجاد  را  تاريخى 
تأثيرگذار در ايمن سازى منظر شهرى بافت هاى تاريخى، راهكارهايى 
مى گردد.  ارائه  قزوين  تاريخى  بافت  در  ذهنى  و  عينى  منظر  دو  از 
كاهش  تمهيدات  كرد؛  دنبال  صورت  بدين  را  مقاله  هدف  مى توان 
خطرپذيرى در بافت تاريخى قزوين از ديد ايمن سازى منظر شهرى 

چگونه قابل تحقق است؟ 

روش
و  كيفى  رويكرد  با  توصيفى-پيمايشى  مطالعه  اين  تحقيق  روش 
شامل مطالعات اسنادى، مشاهده و مصاحبه هست كه در بازه زمانى 
اسناد  بررسى  بر  مبتنى  تحقيق  است.  گرفته  انجام   1385- 1384
فرادست (طرح تفضيلى شهر و برنامه هاى مديريت بحران شهردارى)، 
جستجوى اينترنتى (شامل گوگل اسكالر در محدوده زمانى 1384-

1385)، مطالعات مشابه در ساير شهرهاى داراى بافت هاى تاريخى و 
همچنين مصاحبه با صاحب نظران، مطلعين محلى و دانشگاهيان در 
سنين مختلف زن و مرد كه نتايج اين مصاحبه ها در قالب راهكارهاى 

كاهش خطرپذيرى ارائه شده است.
كسبه  و  منطقه  ساكنان  از  نفر  پژوهش، 45  اين  آمارى  جامعه 
شاغل با افرادى از سنين 12 تا 74 سال بوده كه 25 نفر آن ها به طور 
تصادفى سيستماتيك انتخاب شدند و نيز كليه مسئولين و متخصصين 
از  ترتيب  به  كه  بحران  مديريت  صاحب نظران  و  موضوع  با  مرتبط 
طريق پرسشنامه و مصاحبه عميق به سؤاالت پاسخ داده اند. گردآورى 
داده ها از طريق مشاهدات دقيق ميدانى شامل بررسى بناها، چگونگى 
توأم با پرسشنامه و مصاحبه انجام  شبكه دسترسى و عرض معابر،  
است.  استفاده شده  كيفى  استدالل  از  نيز  نتيجه گيرى  در  است.  يافته 
بررسى  شامل  محل  ساكنان  و  بازار  كسبه  مطلع،  افراد  ذهن كاوى 
دسترسى  چگونگى  و  بافت  شاخص  بناهاى  از  آن ها  ذهنى  شناخت 
ساختارهاى موجود به منظور تاب آورى و مقاومت بيشتر در برابر نيروهاى حاصل 

از مخاطرات طبيعى (يونسكو، 2010).
3.  Kyoto Declaration, 2005
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بافت  در  اطالعات  گرداورى  در  اساسى  بخش هاى  ازجمله  آن ها  به 
تاريخى قزوين محسوب مى شود (استراس و كوربين، 1385).

تعاريف مفهومى پژوهش: 
بافت هاى  متعدد  ارزش هاى  شهرى:١  خطرپذيرى  كاهش  روش هاى 
تاريخى و تهديداتى كه به علت وقوع زلزله متوجه ماهيت و حيات اين 
بافت ها هست، سبب شده كه تالش در جهت كاهش آسيب پذيرى و 
مسئله ايمن سازى مورد توجه قرار گيرد كه اتخاذ رويكردى نظام مند 
با  بال  يا  سانحه  خطرپذيرى  مى كند.  طلب  را  انديشيده  پيش  از  و 
معرض  در  و  آسيب پذيرى  ميزان  مخاطره،  وجود  عوامل  مجموعه 
بافت هاى  ديگر،  جانب  از  دارد.  مستقيم  ارتباط  داشتن،  قرار  خطر 
تاريخى محل سكونت و زندگى انسان هاى بسيارى مى باشند كه در 
صورت وقوع سانحه جانشان در معرض خطر است؛ لذا بايد ايمنى 
مسائل  از  برخى  باشند.  دارا  افراد  اشتغال  و  سكونت  جهت  را  الزم 
اين گونه بافت ها را بدين صورت مى توان برشمرد: عدم پاسخگويى 
تناسب  عدم  اضطرار»،  و  بحران  مواقع  «در  سواره  دسترسى  نياز  به 
امنيت  وجود  عدم  امروز،  نيازهاى  با  شكل گرفته  كالبدى  فضاهاى 
براى ساكنين در مقابل حوادث طبيعى مانند سيل و زلزله، مداخله 
عملكردى  فضاهاى  كارايى  عدم  بافت،  و  معابر  در  نشده  انديشيده 

شهرى با توجه به زمان، كاهش كارايى عرصه هاى عمومى.
كاهش  درباره  تخصصى  متون  و  موضوعى  ادبيات  بررسى 
خطرپذيرى در بافت هاى تاريخى شهرى، نشان مى دهد نقطه نظرات 
متفاوتى در اين زمينه وجود دارد. به عنوان مثال، فالحى (1385) 
بافت هاي  در  سوانح  خطر  «كاهش  عنوان  تحت  مطالعه اى  در 
در  تاريخى  بافت هاى  تخريب  معضل  به  جهاني»  دورنماي  تاريخي 
(زلزله  طبيعي  سوانح  تحميلى،  جنگ  عامل  سه  و  اشاره كرده  ايران 
پيش  مشكالت  را  شهرى  تاريخي  بافت هاي  فرسودگي  و  سيل)  و 
روى مديريت شهرى قلمداد نموده است. از جانب ديگر، احمدى و 
شهابي (1385) به مسائل بافت هاى تاريخى از دو ديدگاه معمارى 

1.  بر اساس رابطه سه گانه انسان، فضا و فعاليت، محيط و انسان داراى رابطه تعاملى 
آن  خود  پنجگانه  حواس  با  اول  مرحله  در  محيط  با  مواجه  در  انسان  متقابل اند.  و 
شناخت  به   انسان  آن  دنبال  به  عينى).  (منظر  مى نمايد   (perception) ادراك  را 
از  پس  و  سوم  مرحله  در  ذهنى).  (منظر  مى ورزد  مبادرت  محيط    (cognitive)
محيط   (affect evaluation) عاطفى  واكنش  يا  ارزيابى  به  انسان  محيط  شناخت 
مى پردازد. در اين مرحله محيط از ديدگاه منظر ذهنى مورد ارزيابى قرار مى گيرد. 
درمرحله آخر انسان رفتار (action) خود را بر اساس محيط هماهنگ مى نمايد كه 

مى تواند منجر به تغيير محيط نيز گردد.

و شهرسازى مى پردازد. وى معتقد است بايد تمهيداتى انديشيد كه 
به  تاريخى  بافت هاى  بر  وارد  خطرات  كاهش  سبب  آن ها  اجراى 
هنگام وقوع زلزله گردد. بايد مدنظر داشت كه به كار بردن تمهيدات 
شهرسازى بسيار كارآمدتر و مؤثرتر از تمهيدات ساختمانى هستند.

كاهش خطرپذيرى شهرى در برابر زلزله از دو منظر فرعى تر 
مورد مطالعه قرار گرفته است: منظر ذهنى٢ و منظر عينى.٣

ذهنى  توانايى  و  ظرفيت  بودن  دارا  از  است  عبارت  ذهنى:  منظر 
شناخت بافت شهرى براى ساكنين آن كه در هنگام شرايط اضطرار و 
بحران نه تنها قادر به اتخاذ طرح تصميم صحيح براى فرار از مهلكه 
و رساندن خود و ديگران به مكان امن بوده بلكه از طريق خوانايى 
محيط و وجود دانش ذهنى از محيط مسكونى و بافت شهرى امكان 
حركت هاى عكس العملى سريع براى افراد فراهم گردد. منظر ذهنى 

را در وجوه زير مى توان تشريح نمود (گلكار،1390): 
الف) ايجاد يا تقويت خوانايى بافت شهر: خوانايى شهر در دو مرحله 
منظر  ايمنى  مى نمايد.  پيدا  اهميت  بحران  حين  و  بحران  از  پيش 
ذهنى به معناى ايجاد امكان و توانايى داشتن سرعت عمل در افراد 
براى جهت يابى و تغيير دادن طرح تصميم۴ در هنگام اضطرار هست. 
شهرى،  بافت  ساكنين  چنانچه  كه  مى دهند  نشان  موجود  تجربيات 
شناخت و خوانايى الزم را از محيط خود داشته باشند، در هنگام وقوع 
سانحه سريع تر قادر به تخليه سريع و رساندن خود به مناطق امن را 
خواهند داشت. اين امر مى تواند از طريق آموزش هاى قبل از سانحه، 

تمرينات و مانورها و آشنايى با مناطق امن محله حاصل شده باشد.  
ب) احساس ايمنى از طريق حس مكان و خوانايى محيط: «يك جنبه از 
پاسخگويى به نياز ايمنى و امنيت احساس قرارگيرى و تعلق به دنياى 
باثبات پيرامونى است. شخص مى بايست كنترل شناختى بر دنياى 
فيزيكى اطرافش داشته باشد. داشتن حس مكان و در ارتباط بودن با 
محيط جغرافيايى و نقش فرد در اجتماع بخش مهمى از تحقق احساس 
تعلق است كه درعين حال حس كنترل محيطى را تقويت مى كند». از 
جمله عناصر و ابزارهاى پاسخ به طراحى شهرى در بافت هاى تاريخى 
جهت ايمن سازى، داشتن حس مكان از نظر جغرافيايى و اجتماعى در 

محيط به ويژه در شرايط اضطرار و بحران است.
ساختارى،  المان هاى  و  عناصر  كليه  از  است  عبارت  عينى:  منظر 
2. Cityscape
3. Cityimage
4. Decision plan
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غيرساختارى و جداره هاى شهرى و غيره كه قابل رؤيت بوده و مى توانند 
در اثر فروريختن باعث خسارات مالى و جانى شوند. منظر عينى 
شهرى،  موجود  عناصر  اول  ديدگاه  است؛  بررسى  قابل  ديدگاه  دو  از 
مانند الف) عناصر ثابت: عناصر معمارى مانند: كف (پروفيل عرضى 
ارتفاع،  و  مقياس  شهرى)،  فضاى  (جداره هاى  ديوار  شهرى)،  فضاى 
بنا،  خارجى  پوسته  ساختمانى،  مصالح  افقى،  و  عمودى  تقسيمات 
ب) عناصر نيمه ثابت: مبلمان شهرى و اجزاى الحاقى (كنسول ها و 
تابلوها) و ج) عناصر متحرك: انسان ها و وسايل نقليه. ديدگاه دوم 
كه مجموعه اى از فعاليت هاى شهرى و ساختمانى را در بر مى گيرد 
نحوه  ساختمان ها،  نماهاى  مانند  جداره ها  ايمنى  از:  عبارت اند  كه 
توزيع فضاهاى باز، نقاط كانونى فعاليت هاى شهرى و شبكه معابر 
مديريت  فدرال  دسترسى ها) (سازمان  و  خيابان ها  شبكه  (پيوستگى 

شرايط اضطرار، 2005 ب).١ 
آمادگى  كه  آنجايى  از  شهرى:  خطرپذيرى  كاهش  راهبردهاى 
ريسك نبايد تنها در موقعيت هاى اضطرارى در نظر گرفته شود بلكه 
با مديريت هاى روزمره منابع ميراث فرهنگى نيز درآميخته و هم ساز 
گردد و با توجه به اين كه كليد حفاظت مؤثر ميراث فرهنگى در 
برابر مخاطرات، برنامه ريزى و تدارك از قبل آماده شده است، تلفيقى 
جامع  مديريت  چارچوب  در  نرم افزارى  و  سخت افزارى  برنامه هاى  از 
شهرى كه در آن توأمًا هم به مباحث آمادگى و آموزش مسئولين و 
مردم و هم مقاوم سازى و حفاظت بناها و مناظر شهرى بپردازد مورد 
نياز هست. راهبردهاى عملياتى در جهت ايمن سازى منظر عينى و 
ذهنى شهر و تلفيق عناصر آن ها با جنبه هاى فرم بافت تاريخى كه 

قابل تأثيرگذارى در ايمنى هستند عبارت اند از:
خاص  كاربرى هاى  مكان يابى  شهر:  عينى  منظر  خطر  كاهش   
مراكز  درمانى،  مراكز  مانند  نجات  و  امداد  مراكز  (مكان يابى 
انتظامى، مراكز تجمع و اسكان اضطرارى) و تعيين گروه بندى 
شرايط  و  ضوابط  و  ايمن  صورت  به  كاربرى ها  هم جوارى  و 

استقرار آن ها (از نظر گاه صنفى و فعاليتى)؛
و  نماها  جداره ها،  (ايمن سازى  دسترسى  شبكه هاى  ايمن سازى   

تابلوهاى شهرى، طراحى شبكه اضطرارى)؛
 ايمن سازى دانه هاى شهرى و پر و خالى و توده ساختمان ها (مداخله 
1.  FEMA, 2005b

چيدمان  الگوهاى  ايمنى،  ديدگاه  با  شهرى  ارتفاع  و  تراكم  در 
فضايى و هم جوارى ها، ايمنى زيرساخت ها).

  كاهش خطر منظر ذهنى شهر:
 ايجاد يا تقويت خوانايى بافت تاريخى (برجسته سازى فضاهاى 
سازمان  در  نظم  آسمان  خط  خوانايى  ويژه،  كاربرى هاى  و  باز 

ارتفاعى بافت تاريخى)؛
 تقويت حس مكان و ارتباط افراد با محيط جغرافيايى (سهولت 
تشخيص عناصر شاخص طبيعى و انسان ساخت بافت تاريخى). 
كيفيت  و  امنيت  ارتقاء  كه  داشت  اذعان  مى توان  بنابراين 
زندگى در بافت تاريخى با ابزار راهُبردى، ظرفيت سازى سازمان ها، 
تشكيالت محلى و ساكنان، آموزش همگانى، تعليم وتربيت در سطح 
محلى شامل سمينارها و كارگاه هاى آموزشى حفاظت پيشگيرانه و 
تكنيكى در اجرا و طراحى ها در  تمهيدات  ايمن سازى، به كارگيرى 
و  اقدامات  بطن  در  تكنيكى  كاهش  اقدامات  انجام  تاريخى،  بافت 
طراحى ها در بافت تاريخى، طراحى پالن هاى تخليه سريع در بافت 
تاريخى، پايش و ارزيابى اجرا ميسر خواهد بود. بايد در نظر داشت 
كه قبل از هر اقدامى، بيدار كردن درك ارزش ها، آگاهى دادن به 
ساكنين درباره آسيب پذيرى هاى بافت تاريخى و ميراث فرهنگى، 
بايستى  منظور  بدين  و  بوده  الزم  امكانات  و  احتياجات  شناسايى 
منابع مالى و تكنيكى براى برنامه ريزى تأمين و افزون بر همكارى 
گردد  انتخاب  تكنيك ها  و  رويه ها  بهترين  ذى نفع،  گروه هاى  كليه 

(سازمان فدرال مديريت شرايط اضطرار،  2005الف)٢.

يافته ها
٪10 آسيب پذيرى بافت تاريخى قزوين: نظر به اين كه استان قزوين

آثار تاريخى كشور را در خود جاى داده و با توجه به استقرار شهر قزوين 
شمال  فشاري  گسل  جنوب  و  البرز  كوه هاى  رشته  جنوبي  دامنه  در 
قزوين و لرزه خيزى آن كه شمار زياد زلزله هاى تاريخى مؤيد اين مطلب 
انتخاب  مطالعه  مورد  محدوده  عنوان  به  قزوين  تاريخى  بافت  است، 
گرديد. بايد در نظر داشت كه آسيب پذيرى ها از ديدگاه مشخصه هاى 
فرسودگى عبارت اند از: كاركردى، كالبدى-فضايى، شبكه ارتباطى و 
زيرساختى.  اجتماعى،  اقتصادى-  زيست محيطى،  مديريتى،  حركتى، 
2. FEMA, 2005a
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بافت تاريخى قزوين مجموعه اى است كه بناهاى شاخص آن نزديك 
در  مهمى  نقش  بازار  كه  يافته  انتظام  محورهايى  حول  و  يكديگر 
شكل گيرى آن ها داشته است و عملكرد مشخص، مشترك و يا مكمل 
وجود  مذهبى  مسكونى،  مجموعه هاى  مانند  تشكيل دهنده،  عناصر 
دارد. هم جوارى، پيوستگى يا توالى به عنوان ويژگى هاى مهم تشكل و 
سازمان دهى به چشم مى خورد. نظم و سلسله مراتب خاص در تقسيم 
مفصل هاى  و  گذار  عناصر  و  يكديگر  با  عناصر  اتصال  و  ارتباط  و 
اتصالى بين واحدهاى تشكيل دهنده بافت و راه هاى ارتباطى وجود دارد 

(محمدمرادى، 1386، ص 30-19).
محدوده انتخابى از بخش هاى مجموعه بازار، مذهبى و محله هاى 
مسكونى قديمى تشكيل گرديده است كه در تعامل و ارتباط تنگاتنگ 
با يكديگر بوده و چنانچه به صورت يكپارچه در نظر گرفته هنگام سانحه 
نقش بسزايى در كاهش خسارات احتمالى خواهند داشت. اين ناحيه 

سعدالسلطنه،  سراى  همچون  ارزشمندى  تاريخى  عناصر  دربرگيرنده 
سراى سعادت، سراى پنبه، سراى رضوى، سراى حاج رضا، سراى حاج 
محمد، سراى حاج نقد على، بازار اصلى، بازار قيصريه، مسجدالنبى، 
در  ارزشمند  تاريخى  خانه هاى  اندك  و  مسگرها  ميدان  بازار،  مسجد 
محدوده مسكونى هست. الزم به ذكر است كه معابر بافت در برخى 
قسمت ها ارگانيك و در قسمت هاى ديگر به صورت شطرنجى؛ بعضى از 
آن ها به علت بن بست بودن و عرض كم آسيب پذير مى باشند. از ديدگاه 

منظر عينى مشكالت بافت تاريخى عبارت اند از: 
(1) آسيب پذيرى بناهاى تاريخى: با توجه به قدمت بناهاى موجود 
در مجموعه بازار و همچنين مراكز مذهبى احتمال تخريب آن ها در 

هنگام زلزله وجود دارد.

تصوير 1. انتظام بناهاى شاخص بافت نزديك يكديگر 

راهنما: 1. سراى سعدالسلطنه، 2. سراى سعادت، 3. سراى پنبه، 4. سراى رضوى، 5. سراى حاج رضا، 6. سراى حاج محمد، 7. سراى حاج نقدعلى، 8. بازار اصلى، 
9. بازار قيصريه، 10. مسجدالنبى، 11. مسجد بازار، 12. ميدان مسگرها.
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تصوير 2. آسيب پذيرى بناهاى تاريخى

(2) آسيب پذيرى عناصر معمارى غيرسازه اى: مشاهدات ميدانى 
تيغه هاى  و  معابر  جداره هاى  كه  مى دهد  نشان  تحقيق  محدوده  در 
جداكننده فضاهاى معمارى و همچنين پوشش بام گذرها و ساباط ها 
(شيروانى فلزى، شيروانى چوبى و طاق آجرى) در هنگام وقوع زلزله 

تخريب شده و باعث صدمات جانى و مالى مى شوند. 

تصوير 3. آسيب پذيرى 
پيش آمدگى و بالكن ها

(3) آسيب پذيرى مبلمان شهرى و اجزاى الحاقى: اجزاى الحاقى 
در  همواره  پيش آمدگى ها  و  شهرى  مبلمان  و  شهرى  نماهاى  به 

رخدادهاى زلزله تخريب فراوانى را سبب گشته اند.
تصوير 4. آسيب پذيرى اجزاى الحاقى نما 

عدم  و  عرض  كم  معابر  دسترسى:  شبكه هاى  آسيب پذيرى   (4)
اين  شدن  مسدود  احتمال  و  سو  يك  از  تردد  راه هاى  پيوستگى 
شبكه هاى  آسيب پذيرى  ميزان  جداره ها،  ريزش  داليل  به  شبكه ها 

دسترسى را افزايش مى دهد.

تصوير 5. كم عرض بودن و 
عدم پيوستگى معابر

(5) نابسامانى فضاهاى خالى: وجود فضاهاى خالى در ميان بناهاى 
همچنين  و  سو  يك  از  مساجد  كاروانسرا،  و  سراها  مانند  تاريخى 
كه  گشته  سبب  ديگر  سويى  از  استفاده  غيرقابل  و  متروكه  اراضى 
اين فضاها به انبارهاى كاال و يا محل انباشت زباله و يا پاركينگ 
نشوند  سامان دهى  مزبور  فضاهاى  چنانچه  گردند.  تبديل  خودروها 
باعث انسداد مسيرهاى امدادى در هنگام شرايط اضطرارى مى شوند.

تصاوير 6 - نابسامانى فضاهاى خالى  
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از  تاريخى  بافت  ايمن سازى  با  ارتباط  در  ذهنى:  منظر  ديدگاه 
و  تاريخى  بافت  خوانايى  و  تصميم  طرح  وجود  ذهنى  منظر  ديدگاه 
همچنين آگاهى از مسيرها و مراكز تخليه اضطرارى براى ساكنين 
بافت به منظور كاهش تلفات احتمالى و فرار سريع مردم به مراكز 
امدادى  مراكز  به  بحران  هنگام  در  هست.  فراوان  اهميت  حائز  امن 
مديريت  و  اورژانس  هالل احمر،  انتظامى،  نيروى  آتش نشانى،  مانند 
اين گونه  صحيح  مكان يابى  لذا  مى باشد.  فورى  نياز  منطقه  بحران 
كاربرى ها از اهميت ويژه اى برخوردار است. عالوه بر اين، همان گونه 
از  پيش  مرحله  (در  شده  سامان دهى  خالى  فضاهاى  شد،  اشاره  كه 
سانحه) نيازمند سازمان دهى براى تخليه و اسكان اضطرارى هستند. 
اين امر مستلزم طراحى شبكه اضطرارى به منظور تسهيل دسترسى 
و همچنين ايجاد شبكه هاى معابر براى حركت وسائل امدادى مانند 
خودروهاى آتش نشانى و اورژانس است. لذا در برنامه ريزى ايمن سازى 

منظر شهرى توجه به موارد زير حياتى است:
 مكان يابى كاربرى هاى اضطرارى (آتش نشانى، نيروى انتظامى، 

هالل احمر، اورژانس و مديريت بحران منطقه)؛
 سازمان دهى فضاهاى خالى (براى تخليه و اسكان اضطرارى)؛

 طراحى شبكه اضطرارى؛
 ايجاد شبكه ها و دسترسى ها.

گرديده  تالش  شهرى  منظر  پيشنهادى  راهكارهاى  در  پيشنهادها: 
و  نبوده  مغاير  سنتى  ارگانيك  بافت  با  ايمن سازى،  برنامه هاى  تا 
كيفيت هاى بصرى و كالبدى مانند وحدت، يكپارچگى، هماهنگى، 
پيوستگى، تداوم و مقياس انسانى حفظ گردد. لذا ضمن توجه به كل، 
اصالح اجزاء را مى بايست مورد نظر قرار داده و با حفظ هويت و اصول 
و ويژگى هاى سازمان مجموعه ها، به بهبود آن ها و كاهش آسيب پذيرى 
پرداخت. بدين منظور، ويژگى هاى كالبدى و نحوه انتظام فضاهاى پر و 
خالى در پالن و احجام، نماها، محورهاى افقى و عمودى، سلسله مراتب 
فضايى در پالن، حجم كلى و خط آسمان يا كاربرد عناصر مشخص و 
تعريف شده به عنوان اجزاء تشكيل دهنده مجموعه بررسى گشته است. 

راهكارهاى زير در جدول 1 خالصه شده اند:
و  تاريخى  سابقه  به  توجه  با  تاريخى:  بناهاى  استحكام بخشى   (1)
ارزش هاى ميراثى عناصر موجود در مجموعه بازار، مراكز مذهبى و 
كاركردهاى  و  اولويت بندى  اساس  بر  مى شود  توصيه  قديمى،  بافت 

روزمره هر كدام مرمت و نوسازى شوند. اين امر نه تنها منجر به حفظ 
سرپناه  احيانًا  و  تجمع  مراكز  عنوان  به  بلكه  مى گردد  تاريخى  بناى 
اضطرارى در هنگام بحران مورد استفاده قرار خواهند گرفت. به نظر 
مى رسد كه اولويت نخست با مراكز مذهبى (مساجد) و سپس سراها 
و كاروان سراها است ؛ ليكن از اين ميان استحكام بخشى سراى حاج 
رضا ضرورى است. افزايش هم پيوندى بازار و مسجدالنبى نيز توجه 

ويژه اى را طلب دارد.
(2) استحكام بخشى عناصر معمارى غيرسازه اى: تجربه نشان مى دهد 
و  تأسيسات  تيغه ها،  قبيل  از  غيرسازه اى  معمارى  عناصر  چنانچه 
استحكام بخشى  ندارند،  نقشى  باربرى  در  كه  معمارى  اجزاى  ديگر 
توصيه  لذا  مى شوند  جانى  و  مالى  خسارات  باعث  احتماالً  نگردند 
و  مقاوم سازى  به  نسبت  آسيب پذيرى  ارزيابى  به  توجه  با  مى گردد 

تحكيم آن ها اقدام گردد.
(3) استحكام بخشى مبلمان شهرى و اجزاى الحاقى: مبلمان شهرى و 
اجزاى الحاقى ساختمان ها در هنگام رخداد زلزله احتماالً تعادل خود 
را از دست داده و باعث آسيب هاى جانى مى شوند. توصيه مى گردد 
با بررسى عناصرى مانند كولرها، تابلوها (به ويژه در راسته هاى بازار)، 
بالكن ها و كنسول ها (به ويژه بناهاى مسكونى قديمى) حتى المقدور 

نسبت به مقاوم سازى آن ها اقدام گردد.
هنگام  در  دسترسى  شبكه هاى  دسترسى:  شبكه هاى  ايمن سازى   (4)
بحران بايد فاقد موانع و جداره هاى ناپايدار باشند در غير اين صورت 
روبرو  احتمالى  تلفات  و  مشكالت  با  سريع  تخليه  هنگام  در  اهالى 
خواهند شد. پس از بررسى ميزان گره هاى ترافيكى در شبكه، تحليل 
بن بست ها، چگونگى فراهم آوردن امكان تخليه سريع براى مردم، به 
ايمنى شبكه پرداخته شده است. ضمن حفظ نظم شبكه راه ها، تعدد 
دسترسى و جلوگيرى از مسدود شدن آن هنگام زلزله صورت گرفته 
است. گشايش گره هاى شبكه معابر (به عنوان مثال در كوچه برق)، 
ايجاد فضاهاى باز و نيمه باز در معابرى كه امكان گشايش سرتاسرى 
معابرى  مى گردد.  پيشنهاد  است،  زياد  معبر  طول  يا  ندارد  وجود 
همچون كوچه برق كه در زمره كوچه ها و دسترسى هاى درونى اصلى 
بافت محسوب مى شود، نياز به ايمن سازى ويژه دارند؛ زيرا اين معابر 
بايد پس از زلزله كارايى خود را به منظور امدادرسانى حفظ نمايند. 
افزون بر اين، اتصال كوچه هاى موازى و مجاور براى افزايش راه هاى 
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ايجاد  براى  بن بست  كوچه هاى  نمودن  باز  و  امدادرسانى  و  تخليه 
دسترسى بيشتر پيشنهاد مى شود. 

(5) سامان دهى  فضاهاى خالى: وجود فضاهاى خالى در بافت تاريخى 
تخليه  به  شايانى  كمك  بلكه  مى شود  تراكم  كاهش  باعث  تنها  نه 
سريع و تجمع اهالى در هنگام شرايط اضطرارى مى نمايد؛ لذا توصيه 
مى گردد ضمن شناسايى اين گونه فضاها نسبت به سامان دهى  هر 
پتانسيل ها  به  توجه  با  مى توان  ديگر  جانب  از  گردد.  اقدام  يك 
و  همگانى  فضاهاى  قزوين،  تاريخى  بافت  در  موجود  نيازهاى  و 
دسترسى به آن ها را ايجاد كرد، درعين حال بايد حذف موانع موجود 
(نظير كيوسك ها، باجه ها، تابلوها، تيرها و جوى ها) در مسير تخليه 

اضطرارى مردم به هنگام زلزله يا امدادرسانى را مد نظر داشت.
مانند  آن  در  موجود  ابزار  و  فعاليت ها  علت  به  راسته ها  برخى 
فرش، لباس و پارچه، پس از زلزله مستعد آتش سوزى هستند. از 
داراى  و  داشته  بيشترى  ورودى  تعداد  كه  راسته هايى  ديگر،  جانب 
تراكم جمعيتى باال هستند بررسى شدند. مى توان چنين نتيجه گرفت 
كه برخى بازارها و راسته ها مانند بازار عالف ها، بازار بزازها، بازار 
كفاش ها،  راسته  حالج ها،  راسته  زرگرها،  بازار  سنج،  ريسمان 
فضاى  گرفتن  نظر  در  و  سامان دهى   به  نياز  شيخ االسالم  قيصريه 
باز نزديك به آن دارد. براى اتصال و ايجاد ارتباط بين بخش هاى 
شلوغ و فضاهاى باز نزديك بازار، برخى حجره ها بايد خريدارى شده 
تا بتوان ارتباطى با عرض مناسب ايجاد كرد؛ كه طبق مصاحبه هاى 
خواهد  امكان پذير  فرهنگى  ميراث  مسئولين  جانب  از  انجام شده، 
بازديدكنندگان،  حضور  علت  به  تاريخى  بناهاى  با  ارتباط  در  بود. 
بنابراين،  شوند.  كشته  يا  مجروح  زلزله  رخداد  هنگام  است  ممكن 
ضمن جلوگيرى از تجمع مردم در يك مكان بايد فضاهايى نزديك 
بخش هاى شلوغ و پر جمعيت براى تخليه و فرار مردم در نظر گرفته 
و  شلوغ  بخش هاى  بين  ارتباطى  راه هاى  بايد  اين،  بر  افزون  شود. 
فضاهاى تخليه، باريك و با دهانه تنگ نبوده و هنگام زلزله مسدود 

نشوند.
(6) طرح تصميم و خوانايى بافت تاريخى: ايمن سازى بافت تاريخى 
به طريقى كه ساكنين در هنگام شرايط اضطرار قادر باشند به سرعت 
ضرورى  امرى  برسانند  امن  مراكز  به  را  خود  و  نموده  تصميم گيرى 
كه  نشانه هايى  يا  تابلوها  نصب  با  چنانچه  مثال  عنوان  به  است. 

كاهش  به  مى توان  دهند  نشان  را  تجمع  مراكز  به  منتهى  مسيرهاى 
آسيب پذيرى كمك نمود.  

راه هاى  از  يكى  اضطرارى:  تخليه  مراكز  و  مسيرها  از  آگاهى   (7)
ايمن سازى بافت هاى شهرى و تاريخى وجود مراكز تخليه اضطرارى 
هست كه چنانچه به صورت متعادل در بافت پراكنده شوند باعث 
تمرينى  مانورهاى  انجام  با  ساكنين  مى شوند.  آسيب پذيرى  كاهش 
و شركت در كالس هاى آموزشى از اين مراكز و مسيرهاى مربوطه 
آگاه مى گردند. توصيه مى شود از آژيرهاى اعالم وضعيت اضطرارى 
در مسيرهاى مزبور و ساختمان هاى تاريخى به منظور آگاهى مردم 

استفاده گردد.
محدوده  موقعيت  به  توجه  با  اضطرارى:  كاربرى هاى  مكان يابى   (8)
مورد مطالعه در شهر قزوين مكان يابى كاربرى هاى اضطرارى از قبيل 
اورژانس، هالل احمر، نيروى انتظامى و اتاق هاى بحران شهردارى ها و 
نحوه ارتباط هر يك با بافت تاريخى بررسى گردد و در صورت نياز 

نسبت به ايجاد هر يك از واحدهاى مزبور اقدام گردد.
(9) ايجاد شبكه ها و دسترسى ها: به منظور حصول اطمينان از ايمنى 
معابر و دسترسى ها توصيه مى گردد شبكه هاى شطرنجى و شعاعى 
مى آورند  فراهم  را  امدادرسانى  و  سريع  تخليه  امكان  كه  حلقوى  و 

استفاده نمود.
بافت  ايمن سازى  تاريخى:  بافت  خوانايى  تقويت  يا  ايجاد   (10)
تاريخى به طريقى كه ساكنين در هنگام شرايط اضطرار قادر باشند 
به سرعت تصميم گيرى نموده و خود را به مراكز امن برسانند امرى 
ضرورى است. به عنوان مثال، چنانچه با نصب تابلو يا نشانه هايى 
كه مسيرهاى منتهى به مراكز تجمع را نشان دهند مى توان به كاهش 
و  نمادها  بلند،  ساختمان هاى  وجود  يا  نمود.  كمك  آسيب پذيرى 
زلزله)  وضعيت  در  ماندن  سالم  شرط  (به  منحصربه فرد  نشانه هاى 

مى توانند در تقويت خوانايى بافت مؤثر واقع شوند.
از  برخى  تاريخى:  بافت  شاخص  عناصر  تشخيص  سهولت   (11)
مقياس،  مانند  مختلف  داليل  به  تاريخى  بناهاى  در  موجود  عناصر 
به  مى باشند.  مشخص  و  بارز  تاريخى  بافت  در  غيره  و  فرم  ارتفاع، 
نشانه ها  نوع  اين  اضطرارى  تخليه  مسيرهاى  آسان ساختن  منظور 
تخليه  مسيرهاى  تعيين  در  بهره گيرى  قابليت  شاخص  عناصر  و 
همچنين  و  مسجدالنبى  دوپوسته  گنبد  مثال،  عنوان  به  مى باشند. 
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زلزله  هنگام  در  احتماالً  ويژه  سازه  دليل  به  حاج رضا  سراى  روشندان 
پايدار بوده و ساكنين براى مسيريابى از آن ها استفاده خواهند نمود. 
الزم به توضيح است به علت شاخص بودن اين بناها براى مردم، كه 
براى  هست،  امر  اين  مؤيد  ساكنين  با  انجام شده  مصاحبه هاى  در 

جهت يابى در هنگام حادثه، مؤثر هستند (تصاوير 7 و 8).
  تصوير 7. روشندان سراى حاج رضا 

 تصوير 8. گنبد مسجدالنبى

ساكنين  بحران  هنگام  دسترسى ها:  و  معابر  شبكه  خوانايى   (12)
سرعت  امر  اين  و  مى شوند  ناگهانى  استرس هاى  و  شوك  دچار 
تصميم گيرى را كاهش مى دهد. چنانچه شبكه معابر و دسترسى ها 
باعث  باشند،  شناسايى  به  قادر  نشانه ها  و  مقياس  ابعاد،  نظر گاه  از 

كمك در تصميم گيرى براى فرار از مهلكه خواهند شد. 

جدول 1. تمهيدات كاهش خطرپذيرى و ايمنى بافت تاريخى

تمهيدات 
كاهش 

خطرپذيرى 
بافت تاريخى 
از منظر شهرى

كاهش خطر
منظر عينى

استحكام بخشى بناهاى تاريخى
استحكام بخشى عناصر معمارى غيرسازه اى

استحكام بخشى مبلمان شهرى و اجزاى الحاقى
ايمن سازى شبكه هاى دسترسى

سامان دهى فضاهاى خالى

طرح تصميم و خوانايى بافت تاريخىمنظر ذهنى
آگاهى از مسيرها و مراكز تخليه اضطرارى

مقابله

منظر عينى

مكان يابى كاربرى هاى اضطرارى (آتش نشانى، نيروى انتظامى، هالل احمر، اورژانس، 
مديريت بحران منطقه)

سازمان دهى فضاهاى خالى (براى تخليه و اسكان اضطرارى)
طراحى شبكه اضطرارى

ايجاد شبكه ها و دسترسى ها

منظر ذهنى
ايجاد يا تقويت خوانايى بافت تاريخى

سهولت تشخيص عناصر شاخص بافت تاريخى
خوانايى شبكه معابر و دسترسى ها

بحث و نتيجه گيرى
با بررسى رويكردهاى ارائه شده در كشورهاى سانحه خيز و جمع بندى 
شاخص هاى مشترك هر يك و همچنين با توجه به يافته هاى حاصل 
از مطالعات ميدانى در بافت تاريخى قزوين، مى توان اذعان داشت كه 

به منظور كاهش خطرپذيرى و ايمن سازى بافت هاى تاريخى اتخاذ 
رويكرد تركيبى از مقوالت نرم افزارى (آموزش همگانى، اطالع رسانى 
مقاوم سازى  (تمهيدات  سخت افزارى  و  ايمنى)  فرهنگ  اشاعه  و 
غيرسازه اى و طراحى مقاوم شهرى و توجه به جداره هاى شهرى) پاسخ 
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استحكام سازى  به  بايد  تنها  نه  اين،  بر  افزون  باشد.  موجود  چالش 
عناصر سازه اى و غيرسازه اى پرداخته شود بلكه بايد با سازمان دهى 
در  مشاركت  و  اعتمادسازى  جهت  در  قزوين  تاريخى  بافت  مردم، 
نگاهدارى و استفاده اين گونه بافت ها هدايت گردند. عالوه بر استفاده 
از تمهيداتى مانند استحكام بخشى بناهاى تاريخى و عناصر معمارى 
غيرسازه اى و مبلمان شهرى و اجزاى الحاقى، از ايمن سازى شبكه هاى 
دسترسى، سامان دهى  فضاهاى خالى، طرح تصميم و خوانايى بافت 
مكان يابى  اضطرارى،  تخليه  مراكز  و  مسيرها  از  آگاهى  تاريخى، 
كاربرى هاى اضطرارى، ايجاد شبكه ها و دسترسى هاى موازى، ايجاد 
يا تقويت خوانايى و سهولت تشخيص عناصر شاخص بافت تاريخى 
شهر قزوين بهره جست. بديهى است كه اين موارد در قالب رويكرد 
يكپارچه مديريت شهرى كه ابعاد مديريت جامع بحران قزوين در آن 

لحاظ شوند امكان پذير خواهند شد.   
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چكيده
زمينه و هدف: فرسايش خاك، گسترش شهرنشينى و تغييرات آب و هوايى باعث افزايش آسيب پذيرى مناطق شهرى در برابر سيالب مى شود. از 
طرف ديگر، صنعت ساختمان نقش بسزايى در زندگى مسالمت آميز با سوانح از جمله سيالب ايفا مى كند. باألخص در مناطق با تراكم شهرى باال، 
رويكرد زندگى با سوانح مى تواند راه حلى با قابليت تطبيق باال با مشكالت و مسائل آينده به حساب آيد. اين مقوله در حال حاضر به خلق ايده ها و 

راهكارهاى عملى مختلفى منجر شده است كه در قالب اين مقاله شمارى از اين راه حل ها برشمرده خواهد شد.
روش: روش اين مقاله بررسى اسناد، متون و مدارك مكتوب در زمينه  مديريت، كاهش آسيب پذيرى و مقابله با سيالب مى باشد كه با بررسى اين 

اطالعات به وجوه مختلف جلوگيرى و كاهش خطرات ناشى از سانحه سيالب پرداخته و در نهايت چندين روش و راهكار عملى ارائه مى دهد.
يافته ها: نتايج حاصل از تحقيق در چهار عنوان كلى دسته بندى مى شود. دسته  اول، راهكارهاى دفاعى چندعملكردى، دسته دوم، راهكارهاى شناورى و 
ساختمان هاى دوزيست و گروه سوم و چهارم، تدابير به روزتر بيوتكنيكى و نانوفّناورى كه نمونه هايى از اين راهكارها در مقاله مورد نظر ارائه شده است. 
دوم،  سيل،  برابر  در  دفاعى  راهكارهاى  اول،  دارد:  وجود  سيل  مقابل  در  آسيب پذيرى  كاهش  جهت  در  اجرايى  راهُبرد  سه  به طوركلى  نتيجه گيرى: 
راهكارهاى مربوط به دورى گزيدن از اماكن در معرض خطر سيالب (نظير جابجايى كه اكثراً در قالب راهكارهاى شهرسازانه قرار مى گيرد) و سوم، 
راهكارهاى مربوط به زندگى مسالمت آميز با قبول خطر سيل. در اين مقاله با تمركز بيشتر به موارد اول و سوم برخى از راهكارهاى معمارانه معرفى 

مى گردد. شايان ذكر است كه امروزه در اغلب مناطق سيل خيز در سراسر دنيا توجه بيشتر به اين دو راهكار عمده معطوف گرديده است.
كليدواژه ها: مديريت سيالب شهرى، بازسازى پس از سانحه، سوانح طبيعى، سيالب، رويكرد دفاعى، رويكرد زندگى با سوانح، كاهش خطر سيل، سيل 

متروى تهران.
 استناد فارسي (شيوه APA، ويرايش ششم 2010): اصالنى، فرشته؛ عامرى، پوريا (1392، تابستان). مرورى بر راهكارهاى نوين پيشگيرى و مقابله 

با سيالب در مناطق شهرى: سيل متروى تهران. فصلنامه دانش پيشگيري و مديريت بحران، 3(2)، 144-133.

An Overview of New Strategies in Flood Prevention in Urban Areas: 
Tehran Subway Flood 
Pouria Ameri & Fereshteh Aslani

1. Master of Post-Disaster Reconstruction Program Candidate, SBU, Tehran, Iran.
2. Master of Post-Disaster Reconstruction Program Candidate, SBU, Tehran, Iran.

ABSTRACT
Background and objective: Soil erosion, development of urbanization and climate changes will increase vulnerability of urban 
areas against floods. On the other hand, construction industry plays a significant role in living peacefully with incidents such 
as floods. Especially in areas with high urban density, living with incidents can consider a high adaptive solution for future 
problems and issues. This category has led to create ideas and different practical methods that in this article will be mention-
ing some of them.
Method: This study reviews documents, literature and written texts in the field of management, vulnerability reduction and 
dealing with floods and addresses various aspects of prevention and flood risk reduction and finally provides some practical 
methods and solutions.
Findings: The Results classified in four general categories: First, multi-functional defensive methods, second, floating methods 
and amphibious buildings and third and fourth category are up to date biotechnical and Nano-technological measures which 
present some examples of these methods here.
Conclusion: Generally, there are three implemented strategies to reduce vulnerability to floods: First, defensive strategies 
against flood, second, strategies related to avoiding flood risk areas (such as displacement which is mostly in the form of ur-
banism strategies) and the third, strategies related to a peaceful life with accepting flood risk. In this paper with a focus on the 
first and third strategies, some architectural guidelines were introduced. Remarkably, today in the most flood prone areas all 
around the world, more attention has been focused on these two main strategies.
KEYWORDS: Urban flood management, Post-disaster reconstruction, Disasters, Flood, Defensive approach, Living with inci-
dents, Flood risk reduction, Tehran, Tehran subway flood.

 Citation (APA 6th Ed. ):  Ameri, P. & Aslani, F. (2013, Summer). An overview of new strategies in flood prevention in urban 
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مقدمه
سيالب ها،  نظير  طبيعى  سوانح  جهان،  مناطق  از  بسيارى  در 
زمين لغزش ها  نيز  و  زمين لرزه ها  آتش فشان ها،  طوفان ها،  گردبادها، 
اجتماعى  و  اقتصادى  خسارات  و  انسان ها  از  بسيارى  مرگ  باعث 
بحران،  كاهش  در  بين سازمانى  ضربت  (نيروى  مى شوند  وسيعى 
2001).١ جدا از فوران آتش فشان و زلزله، رخداد مابقى اين سوانح، 
مناطق  اقليمى  و  هوايى  و  آب  دائمى  تغييرات  دليل  به  عمدتًا 
مختلف جهان مى باشد. نمونه هايى از سوانح طبيعى كه اخيراً منجر 
به وارد شدن خسارات وسيع به جوامع شده اند، عبارت اند از: زلزله و 
سونامى ژاپن٢ در مارس سال 2011، سيالب و روان شدن گل و الى 
در ريو دوژانيرو  برزيل٣ در ژانويه سال 2011، زلزله ماه ژانويه هائيتى۴ 
در آمريكا در سال 2010، گردباد در ميانمار۵ در ماه مى سال 2008، 
همچنين  و   2005 سال  اوت  در  آمريكا  كشور  در  كاترينا۶  طوفان 
ووس،  (گوها-ساپير،  سال 2004  دسامبر  در  هند  اقيانوس  سونامى 

بيلو و پانسر، 2011).٧ 
پرداختن  ضرورت  و  اهميت  فوق الذكر،  مطالب  به  توجه  با 
وقوع  ميان،  اين  از  مى شود.  آشكار  بيش ازپيش  سانحه،  بحث  به 
مثال،  براى  مى كند.  تهديد  را  جوامع  همچنان  مكرر،  سيالب هاى 
چين،  استراليا،  كشورهاى  در   2011 سال  در  متعدد  سيالب هاى 
آلمان و آمريكا، نشان داد كه حتى كشورهاى با سطح درآمد باال و 
مى باشند.  طبيعى  سوانح  اين  با  جدال  حال  در  نيز كماكان  متوسط 
به  باال  درآمد  سطح  با  كشورهاى  در  مالى  خسارات  ميزان  اگرچه 
درآمد  با  كشورهاى  در  اما  است،  بيشتر  سرمايه،  انباشت  دليل 
آسيب  ريسك،  مديريت  سيستم هاى  بودن  ناكارا  دليل  به  متوسط، 
بيشترى به اموال و دارايى ها وارد مى شود (بانك جهاني و سازمان 

ملل متحد،  2010).٨
ميانگين ساالنه خسارات واردشده توسط سيالب بين سال هاى 
ميانگين  درصورتى كه  بوده،  دالر  ميليارد  تا 2006، 1/82   1997
1.  Inter-Agency Task Force on Disaster Reduction, 2001
2.  Tohoku, Japan
3.  Rio de Janeiro, Brazil
4.  Haiti, US
5.  Nargis, Myanmar
6.  Katrina, New Orleans
7.  Guha-Sapir, Vos, Below & Ponserre, 2011
8.  The World Bank & The United Nations, 2010

هزينة الزم براى بازسازى پس از سانحه، 2/87 ميليارد دالر تخمين 
بنابراين  واردشده)؛  خسارات  برابر   1/5 (يعنى  است  شده  زده 
پرواضح است كه تمركز بر آمادگى هرچه بيشتر نسبت به بازسازى 

پس از سيالب، ارجحيت دارد (دونگ آلبو، 2011).٩ 
بر اساس جغرافياى طبيعى كشورمان، در برخى موارد، اثرات 
آن  به  توجه  عدم  و  نبوده  زلزله  از  كمتر  سيل،  وقوع  از  ناشى  سوء 
گذارد.  جاى  بر  را  جبران ناپذيرى  مالى  و  جانى  خسارات  مى تواند 
به بيان ديگر، گرچه در بسيارى از نقاط ايران، ميزان بارندگى كم 
است، اما اغلب، 60٪ بارندگى ساليانه، در يك شبانه روز رخ مى دهد. 
و  دامنه ها  در  ايران  شهرهاى  اغلب  شكل گيرى  به همراه  عامل  اين 
يكى  سيالب،  بروز  است  شده  باعث  كوهستانى،  و  تند  شيب هاى 
از نگرانى ها و دغدغه هاى عمده، تقريبًا در تمام فصول سال باشد. 
به عالوه، اغلب سيالب ها در ايران خسارات زيادى برجاى مى گذارند 

(خيرطال، خيرطال و جزايرى، 1392).
به عنوان  تهران  در  سيل  وقوع  بررسى  ايران،  شهرهاى  ميان  در 
با  مى باشد.  ضروريات  از  ايران،  كالن شهرهاى  از  يكى  و  پايتخت 
با  تا  است  آن  بر  سعى  نظر  مورد  مقاله   در  فوق،  مطالب  به  توجه 
بررسى  ضمن  معتبر،  اينترنتى  منابع  و  تخصصى  متون  به كارگيرى 
سيل متروى تهران و ارائة راهكارهاى پيشگيرى و كاهش خسارات 
در اين شهر، در بخش ديگر، به بررسى تجارب و راهكارهاى نوين 

به كارگرفته شده در نمونه هاى موفق جهانى پرداخته شود.

روش
اين مطالعه، نوعى مطالعه موردى است كه با استفاده از اسناد، متون و 
 khabaronline، ...) مدارك مكتوب١٠ و همچنين منابع اينترنتى خبري
tabnak، mashreghnews، aftabir، khabarfarsi، nanotec، stadium-

  conceptد...) در زمينه  مديريت، كاهش خسارات و مقابله با سيالب 

مى باشد. روند پژوهش، از مطالعه و جمع آورى طيف گسترده اى از 
اطالعات و اسناد مربوط به كاهش خطرات١١ سيل شروع شده و پس 
از آن جمع بندى اطالعات و تمركز بر مقوالت مربوط به راهكارهاى 
ضمن  پژوهش،  اين  مى باشد.  شهرسازى  و  معمارى  غيرسازه اى، 
9.  Dongailbo, 2011
10.  Textual analysis
11.  mitigation
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جهانى  موفق  تجارب  بررسى  به  موجود،  نظرى  پايه هاى  به كارگيرى 
مى پردازد.

يافته ها
با رشد بى رويه  شهرها، وقوع سيالب هاى مكرر، امرى اجتناب ناپذير 
است. به اين جهت كه زيرساخت هاى شهرى توان مهار حجم عظيم 
آب هاى جارى را ندارند (مشابه سيل متروى تهران كه در ادامه مقاله، 
به آن اشاره مى شود). همچنين با فرسوده شدن سازه  سدها و سيل بندها 
و به دنبال آن افزايش احتمال فروريختن آن ها، سيالب هاى عظيم، 

رخ مى دهند.
مانند ژاپن، انگلستان  باقى است كه در كشورهايى  جاى اميد 
و هلند، به دليل سطح ارتفاع پايين نسبت به درياى آزاد، معماران 
كنترل  براى  را  خالقانه اى  فّناورى هاى  تاكنون  عمران  مهندسين  و 
سيالب توسعه داده اند. به اين قبيل فناورى ها و راهكارهاى نوين در 

بخش دوم مقاله، پس از سيل تهران، پرداخته مى شود.
سيل متروى تهران: يكى از وقايعى كه به كرات استان تهران را مورد 
تهديد قرار مى دهد، وقوع سيالب است. به عنوان مثال، در روزهاى 25، 
26 و 27 فروردين ماه 1391، سيالبى در خط 4 متروى تهران به وقوع 
پيوست (به طور نمونه، خبر آنالين، 1391). دليل اين حادثه، طغيان 
رودخانه   مى شود.  عنوان  باران،  مداوم  بارش  اثر  در  ميانرود،  رودخانه  
ميانرود، محل تالقى سه رود فرحزاد، دركه و دره  نيزار مى باشد. علل 
اصلى وقوع سيالب كه فعاليت هاى چندين ايستگاه را مختل كرد، 
احداث  جهت  غيراصولى  گودبردارى  عمليات  اجراى  از:  عبارت اند 
خروجى  و  ورودى  (راه َگرد)  رمپ  احداث  مترو،  ايستگاه  ساختمان 
عدم  ايمنى،  نكات  و  اصول  رعايت  بدون  مترو  ايستگاه  كارگاه  به 
بهسازى جداره  شمالى كانال، عدم پى سازى يا نصب پشت بند، پر 
نكردن درزهاى بين پانل هاى بتنى در جداره  شمالى كانال، عدم توجه 
به اليروبى كانال و همچنين عدم حضور، رسيدگى و اقدام به موقع 
شكستگى  از  پيش  اولية  ساعات  در  ديواره  پشت  تقويت  جهت 
(مشرق نيوز، 1391) كانال آب محل وقوع حادثه كه مجراى ورودى 
آب به خط 4 مترو بوده است. به منظور جمع آورى آب سه رودخانه  
دركه، فرحزاد و حصارك و تخليه آن به امتداد رودخانه  كن، احداث 
گرديده است. كانال مذكور داراى دو ديواره در قسمت هاى شمالى و 

جنوبى مى باشد. افزايش سطح آب كانال در اثر بارش ها، از يك سو 
موجب افزايش فشار جانبى وارده بر پانل هاى جداره  شمالى گرديد 
پانل ها  بين  درزهاى  از  آب  نفوذ  افزايش  به  منجر  ديگر  سوى  از  و 
و همچنين خاك زير ديواره شد. در نتيجه، با بروز پديده زيرشويى 
خاك، تعدادى از پانل ها واژگون شدند و نهايتًا حجم عظيمى از آب، 

به شكل سيالب به ايستگاه مترو وارد گرديد (طباطبايى، 1391).
به نظر مى رسد در وقوع حادثه سيالب، عمليات عمرانى ايستگاه 
معيارهاى  برخالف  نه تنها  عمليات،  اين  است.  نبوده  بى تأثير  مترو، 
فنى رعايت حريم مسيل ها و كانال هاى آب بوده است؛ بلكه به دليل 
تخليه خاك پشت ديواره، موجب تشديد پديده  نفوذ آب از سمت 
كانال به داخل تأسيسات مترو شده و زيرشويى ديواره را ايجاد كرد. 
پس از شكستگى جداره  شمالى، حجم عظيمى آب با شدت زياد وارد 
ايستگاه مترو گرديد. سرعت ورود آب به حدى بود كه امكان بروز 
هرگونه حادثه جدى جرحى يا فوتى در حجم گسترده وجود داشت. 
در سيالب مترو، حجم زيادى آب وارد خط 4 گرديد و به دليل عمق 
بيشتر ايستگاه معين، در اين محل انباشته شده و به تدريج ارتفاع آب 
تا سقف و سپس تا روى سطح زمين مجاور ايستگاه افزايش يافت. 
افزايش يافته  هم  مجاور  ايستگاه هاى  ساير  در  آب  تراز  همچنين، 
و  مسافرين  رسيد.  زمين  سطح  تراز  به  حبيب اللهى  ايستگاه  در  و 
كاركنان خط 4 مترو تخليه شده و شهروندان ساكن در برخى امالك 
مسكونى مجاور، تخليه و به محل ديگرى جهت اسكان موقت منتقل 

شدند (تابناك، 1391). 
و  مستقيم  نوع  از  فراوانى  خسارات  تهران،  متروى  سيالب  در 
زير  به  مى توان  مستقيم،  خسارات  جمله  از  شد.  ايجاد  غيرمستقيم 
بخش  تخريب  و  واگن  دستگاه  با 28  مترو  قطار  رام  رفتن 4  آب 
خسارات  به طوركلى،  كرد.  اشاره  برقى  تأسيسات  از  قابل توجهى 

مستقيم ناشى از بروز اين حادثه عبارت اند از:
و  ايستگاه ها  خط،  در  وارده  عمرانى  آسيب هاى  از  ناشى  هزينه   

محل وقوع سيالب؛
 هزينه ناشى از آسيب ديدگى تجهيزات و تأسيسات ايستگاه ها و 

تونل ها؛
ساختمان هاى  و  امالك  به  عمرانى  آسيب هاى  از  ناشى  هزينه    

اطراف و خارج از مترو؛
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 و هزينه هاى ناشى از آسيب ديدگى قطارها.
 21 تهران،  متروى  بر  وارده  مستقيم  خسارات  روى هم رفته، 
ميليارد تومان تخمين زده شد. به عالوه، خسارات غيرمستقيم ناشى 

از بروز سيالب متروى تهران، شامل موارد ذيل مى باشد:
 هزينه  افزايش مصرف سوخت و آالينده هاى زيست محيطى؛

 هزينه  استفاده از خودروهاى شخصى به جاى مترو، همچنين وقت 
تلف شده، ناشى از ازدحام و ترافيك؛

 و هزينه كاهش اعتماد عمومى مردم به مترو.
هرچند بروز سيالب متروى تهران ناشى از اقدامات غيراصولى 
مشاوران و پيمانكاران ايستگاه مترو و همچنين گروهى از مديران 
شهرى، موجب خدشه دار شدن حيثيت مهندسى كشور و بى اعتمادى 
مشابه،  حوادثى  تكرار  از  جلوگيرى  جهت  اما  گرديد،  مردم 

پيشنهاد هايى به شرح ذيل ارائه مى گردد (مشرق نيوز، 1391):
 انجام مطالعات و پژوهش هاى جامع سيالب در محدوده  شهرى؛

آبروها،  طراحى  در  سيالب  مطالعات  نتايج  گرفتن  نظر  در   
رفع  و  شهر  محدوده   در  آب  مجارى  كليه   و  تونل ها  كانال ها، 

نقاط احتمالى آسيب پذير؛
 اليروبى متناوب كانال هاى شهرى؛

 پيش بينى تأسيسات پمپاژ و سامانه  زهكشى مناسب در تونل هاى 
مترو؛

تونل هاى  در  سيالب  هشدار  خودكار  سامانه هاى  به كارگيرى   
مترو، جهت تخليه  به موقع مسافرين و كاركنان؛

 بررسى دقيق وضعيت فيزيكى مجارى آب خصوصًا در حوالى 
شبكه  متروى شهرى؛

جهت  الزم  امكانات  ديگر  و  قوى  پمپاژ  تجهيزات  پيش بينى  و   
مديريت بحران مرتبط با سيالب.

راهكارهاى پيشگيرى و كاهش خسارات سيل در تهران: با توجه 
به تجارب گذشته و وقوع سيل هاى متعدد در تهران، جهت پيشگيرى 
مى گردد.  ارائه  ذيل  در  اصلى  راهكار   5 سيل،  خسارات  كاهش  و 
مى تواند  پنج گانه،  روش هاى  اين  همزمان  كاربست  است  پرواضح 
از  ناشى  خسارات  كاهش  و  پيشگيرى  در  مؤثرى  نتايج  به  منجر 

سيل و سيالب در تهران گردد (وطن فدا، 2003، ص 8-6):
مهار  سازه اى  طرح هاى  اجراى  و  پژوهش  مطالعه،  اول،  راهكار   

به منظور  رودخانه ها  مسير  بازگشايى  و  اليروبى  منظور،  بدين  سيل: 
افزايش ظرفيت عبورى جريان آب، مى تواند كارساز باشد. به عالوه، 
ساماندهى و مهندسى رودخانه با هدف اصالح و حفاظت مسير آن، 
تثبيت بستر، كنترل و فرسايش رسوب و طراحى سازه هاى كنترل 
اقدامات  جمله  از  گوره ها،  و  خاكريزها  سيل بندها،  انواع  نظير  سيل 
ظرفيت  افزايش  و  بهسازى  راستا،  اين  در  همچنين  هستند.  مؤثر 
آبگذرى سازه هاى تقاطعى رودخانه و نيز حفاظت پايه هاى پل ها در 

مقابل آب شستگى، از ديگر اقدامات تأثيرگذار مى باشد.
 3 از  كه  غيرسازه اى:  طرح هاى  اجراى  و  مطالعه  دوم،  راهكار   
نقشه هاى  تهيه  ديگر،  بيان  به  مى شود.  تشكيل  اصلى  بخش 
پهنه بندى سيل و پياده سازى حد بستر و حريم رودخانه ها، به كارگيرى 
مديريت  و  برنامه ريزى  و  سيل  هشدار  و  پيش بينى  سيستم هاى 
چندمخزنه  سدهاى ساخته شده در نزديكى تهران با هدف كنترل سيل 
و پيش بينى اثرات بهره بردارى از سدهاى در دست احداث، از جمله 
اقدامات مورد نظر در پيشگيرى و كاهش خسارات سيل در تهران 

مى باشند.
شامل  آبخيزدارى  آبخيز:  حفاظت  و  حوزه  مديريت  سوم،  راهكار   
گياهى،  پوشش  تقويت  به منظور  مكانيكى  و  زيستى  عمليات 
پتانسيل  كاهش  نتيجه  در  و  نفوذپذيرى  افزايش  و  خاك  حفاظت 
كاهش  در  مى تواند  كه  اقداماتى  از  يكى  است.  منطقه  سيل خيزى 
به منظور  سيالب  پخش  باشد،  نتيجه بخش  تهران  سيل  خسارات 
استفادة مؤثر از جريان سيل است. مطالعات اصالح و تغيير كاربرى 
مطالعات  به  توجه  با  خصوصًا  مجاز،  كاربرى هاى  ارائه   و  اراضى 
ديگر  از  بلندمدت،  و  كوتاه مدت  در  سيل خيزى  و  سيل  پهنه بندى 

اقدامات مؤثر در اين زمينه مى باشد.
طرح  و  سيل  مديريت  نظام نامه   تدوين  و  تهيه  چهارم،  راهكار   
اجرايى١ براى مواقع بحران: اين روش، عمدتًا به منظور ايجاد آمادگى 
دوره    3 در  ذى ربط  دستگاه هاى  و  مسئولين  بين  هماهنگى  و 
زمانى قبل، حين و پس از وقوع سيل تهران مى باشد كه پيشنهاد 
مى شود گروه  كارى مديريت بحران، متشكل از نمايندگان دستگاه هاى 

مربوطه تشكيل گردد.
 راهكار پنجم، آموزش همگانى و تخصصى: كه لزوم اين روش در 
1.  Action plan
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ايجاد آمادگى مردم تهران و كاهش خسارات سيل مى باشد. آموزش 
كتاب،  بروشور،  پوستر،  انتشار  و  چاپ  طريق  از  مى تواند  همگانى 

فيلم و برگزارى كارگاه ها و نمايشگاه ها انجام شود.
پس از مرورى اجمالى بر سيل متروى تهران و راهكارهاى پيشگيرانه 
از تكرار سوانحى مشابه، در ادامه و در بخش دوم مقاله، راهكارهاى نوين 

به كارگرفته شده در نمونه هاى موفق جهانى ارائه مى شود.
وجوه كاهش خطر: در سال هاى اخير، به منظور كاهش و تخفيف خطر 
آب»،  نگه داشتن  «دور  است:  شده  مطرح  اصلى  رويكرد  سه  سيالب، 
«محافظت از اموال در برابر آب» و «زندگى در خشكى» (زانوتيگ، 
2011).١ نظر به اينكه با گذشت زمان و همچنين تغييرات اقليمى 
به وجود آمده، احتمال وقوع سيالب افزايش يافته است، تغييراتى در 
مناطق  در  باألخص  و  جهانى  سطح  در  سيل،  با  مقابله  رويكردهاى 
سنتى  روش هاى  ديگر،  بيان  به  است.  شده  ايجاد  اروپا،  از  متعددى 
مقابله با سيالب، در طول ساليان، ناكارآمدى و كمبودهاى خود را 
نشان داده اند (ويلبي و كينان، 2012).٢ از اين رو، در اين بخش از 
با  مقابله  راهكارهاى  جديدترين  ارائة  به  تا  شده  آن  بر  سعى  مقاله، 

سيالب پرداخته شود.
الزم به ذكر است كه در سال هاى اخير، توجه بيشترى به سوى 
بالطبع  و  سيل  با  مقابله  جهت  تدافعى  سازه هاى  انتخاب  و  طراحى 
محيطى،  جنبه هاى  و  آن ها  عملكرد  تحليل  براى  تكنيك هايى  به 
اجتماعى و اقتصادى ناشى از آن ها معطوف شده است (زانوتيگ و 

همكاران، 2005؛ بورچارث، 2007).٣
سيل، با  برابر  رويكرد تدافعى و دفاعى در  بر اين، خود  عالوه 
گذشت زمان در حال تغيير است. به عبارت ديگر، در گذشته، اغلب، 
به جاى  به تدريج،  است.  مى شده  استفاده  سخت  دفاعى  رويكردهاى 
هم،  حاضر  حال  (در  شد.  گرفته  بكار  نرم  دفاعى  رويكردهاى  آن، 
رويكردهاى دفاعى جاى خود را به رويكردهاى سازگارى با باليا،۴ 
از جمله سيالب داده است). درعين حال، تغييرات آب وهوايى، منجر 
يك  مجموع،  در  است.  شده  سيالب  از  ناشى  ريسك  افزايش  به 
است  نيازمند  ذيل  موارد  به  سيالب،  برابر  در  مقاوم  شهرى  سيستم 
1.  Zanuttigh, 2011
2.  Wilby & Keenan, 2012
3.  Zanuttigh, 2005; Burcharth, 2007
4.  Living with disasters

(ويلبي و كينان، 2012):
 محافظت كارا و مؤثر از جان و اموال مردم و همچنين حفاظت از 
زيرساخت هاى اجتماعى و اقتصادى و فرصت هاى موجود جهت توسعه؛

 نگهدارى از دارايى ها و سرمايه هاى زيست محيطى؛
و  ميان مدت  كوتاه مدت،  برنامه هاى  و  سناريوها  گرفتن  نظر  در   

بلندمدت كه در آن ها تغييرات آب  و هوايى لحاظ شده باشد.
در طراحى و به كارگيرى تجهيزات تدافعى در مقابله با سيالب، 
بايد از زيان رسيدن به ابعاد اجتماعى و اقتصادى اجتناب شود. به 
بيان ديگر، بايد به استمرار فعاليت هاى روزانه در پيش، حين و پس 
از سيل توجه ويژه گردد. (گروه معماران باكا، 2009).۵  نكته ديگر 
اينكه رويكردهاى تدافعى كه منجر به افزايش پايدارى و مقاومت 
توسعه  برنامه هاى  راستاى  در  فى نفسه  مى شود،  سيالب  برابر  در 
به  را  سرمايه گذاران  و  بيمه كنندگان  مى تواند  بنابراين  و  مى باشد 
ارائه  سياست هاى بلندمدت و همچنين سرمايه گذارى ترغيب نمايد.

تحت  جديد،  تدافعى  راهكارهاى  از  نمونه  چند   ،1 تصوير  در 
به منظور  راهكارها  اين  مى شود.  مشاهده  تسوس۶،  پروژه  عنوان 
كاهش خطرات سيالب و با درنظرگرفتن دانش مرتبط با بوم شناسى 

و مهندسى ساحلى، اجرايى شده اند.

تصوير 1. رويكرد تدافعى در برابر سيالب: نمكزارهاى ايجادشده توسط انحراف مسير آب 
به سمت ذخاير آب (باال سمت راست)، مبدل هاى انرژى امواج به الكتريسيته (باال سمت 

چپ)، خانه هاى ساحلى و خانه هاى مقاوم در برابر سيالب (پايين). *

*منبع: ويلبي و كينان، 2012، ص 858.    
5.  Baca Architects, 2009
6.  Theseus
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تدافعى  رويكرد  مختصر،  و  اجمالى  به صورت  فوق،  مطالب  در 
در مقابله با سيالب معرفى شد. جهت آشنايى و مرورى بر تجربيات 
فناورى هاى  و  راهكارها  به  مقاله  ادامه   جهانى،  موفق  نمونه هاى 
اين  مى پردازد.  سيالب  خطر  تخفيف  و  كاهش  جهت  به روزتر 

راهكارها عبارت اند از :
 راهكارهاى دفاعى چندعملكردى؛

 راهكارهاى شناورى و ساختمان هاى دوزيست؛
 راهكارهاى بيوتكنيكى؛
 راهكارهاى نانوفّناورى.

راهكارها و فناورى هاى نوين: 
1. راهكارهاى دفاعى چندعملكردى: روند روبه رشد شهرها در افزايش 
رويكردهاى  ميان،  اين  در  مى كند.  بازتاب  شهرى  محيط  تراكم 
و  مسكن  ساخت وساز  سيالب،  برابر  در  دفاع  نظير  گوناگون 
در  مى پردازند.  رقابت  به  شهرى  فضاهاى  تصاحب  در  حمل ونقل، 
نتيجه نياز رو به رشدى به تلفيق عملكردهاى دفاعى در برابر سيل 
با ديگر عملكردها در قالب نوع جديدى از سيستم دفاعى در برابر 
سيل پديد آمده و به استفادة بهتر از فضاى موجود منتهى خواهد شد.

با گسترش و كاربرد ايده هايى كه عملكردهاى صنعتى و تجارى 
جمع آورى  قالب  يك  در  را  سيالب  برابر  در  دفاعى  رويكرد  و 
مى كنند، سرمايه گذارى براى مقابله با سيل مقرون به صرفه تر خواهد 
بود و نيز اين راهكارهاى مبتكرانه جامع، استفاده از فضاى موجود 
را بهينه تر مى كنند. براى مثال، مى توان به تلفيق پاركينگ عمومى با 
منبع ذخيره  آب يا تبديل ساختمان هاى مسكونى به سازه هاى دفاعى 

در برابر سيالب (تصوير 2) اشاره كرد.
تصوير 2. تصويرى از يك سيستم دفاعى چند عملكرده در برابر سيل 

(روتردام، هلند). اين سازه، تركيبى از سه عملكرد است: سيستم دفاعى، بام 
سبز جهت پارك تفريحى و در نهايت كاربرى تجارى*

         *منبع: وان ري و همكاران،  2011، ص881..١
1.  Van Ree et al., 2011, p. 881

داشتن  نظر  در  سيل،  ريسك  مديريت  تدابير  در  اساسى  نكته  
تأثيرات  كاهش  به منظور  فناورى ها  و  ايده ها  از  جامع  مجموعه اى 
روى  بر  غيرمستقيم  چه  و  مستقيم  به صورت  چه  سيالب  مخرب 
شهرها در سه سطح عمده  جلوگيرى، حفاظت و آمادگى (براى مثال 
هشيارى، اخطار و طرح هاى اضطرارى) مى باشد. اين امر همچنين 
عمل  به  و  اجرا  انتخاب،  چگونگى  براى  راهبردهايى  توسعه  باعث 
بر  بيشتر  هرچه  تمركز  مى شود.  ايده ها  و  فناورى ها  اين  درآوردن 
نقش  با  ساختمان هاى  باألخص  موجود  دارايى هاى  كردن  مقاوم تر 
حياتى در بحران نظير نيروگاه ها، مراكز مخابراتى، تأسيسات آبى، 
امرى  سيالب  برابر  در  آتش نشانى،  ايستگاه هاى  و  بيمارستان ها 
ضرورى است. وقايعى همچون سيل ناشى از طوفان كاترينا ثابت 
كردند كه راهُبرد پناهگاه درجا٢ نقش مؤثرى در كارايى مقولة تخليه 
فناورى هايى  توسعة  اصلى،  هدف  مى كند.  ايفا  بزرگ  مقياس  در 
با  شهرى  مختلف  عملكردهاى  تلفيق  جامع  راه حل هاى  به  كه  است 
پناهگاه هاى اضطرارى بيانجامد، براى مثال، ساختمان هاى بلندمرتبه 
و نيز ساختمان هاى نيمه عمومى نظير استاديوم هاى ورزشى، مى توانند 
بستر مناسبى را براى كاراتر كردن تخليه و اسكان اضطرارى فراهم 

كنند.
راستا،  اين  در  دوزيست:  خانه هاى  و  شناورى  راهكارهاى   .2
يكى از ايده هايى كه در روش زندگى كردن با سوانح مطرح مى شود، 
ايده  شناورى است. اساس اين راهكار، احترام به آب است. در حال 

حاضر ده ها خانه شناور در سراسر دنيا وجود دارد (تصوير 3). 
تصوير 3. خانه هاى شناور در درياچه يونيون ايالت سياتل٣ آمريكا*

  http://www.inspirationgreen.com/floating-homes.html:منبع*
2.  shelter in place
3.  Lake Union, Seattle
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اما با گذشت زمان، اين ايده ها در حال رشد و توسعه بوده و ضرورت 
به كارگيرى آن بيش ازپيش، مطرح است. شناورى در قالب كاربرى هاى 
گوناگون همانند خانه هاى شناور، گلخانه هاى شناور، دفاتر كارى شناور 
و غيره وجود دارد كه در ذيل مختصرى پيرامون آن بحث مى شود. توسعه  
شناورى هم در قالب ايده هايى همچون استاديوم هاى شناور، روستاهاى 

شناور، شهرها و ابرشهرهاى شناور مطرح شده است.
خانه هاى  اول  دسته  دارد.  وجود  شناور  خانه   نوع   2 به طوركلى، 
شناور دائمى هستند كه ساختار آن ها مانند قايقى بر روى آب است. 
دسته  دوم خانه هايى هستند كه تنها زمان وقوع سيل و هنگامى كه سطح 
آب باال مى آيد، بر آن شناور مى شوند؛ يعنى در شرايط عادى، بر روى 
زمين مستقر هستند. به اين قبيل خانه هاى شناور، خانه هاى دوزيست١ 
گفته مى شود. اين خانه ها بسيار شبيه خانه هاى معمولى هستند. با اين 
تفاوت كه هيچ فونداسيونى ندارند كه در زمين مهار شوند. تنها با كمك 
ديرك هايى، ساختار آن ها بر زمين استقراريافته و به سيستم اجازه مى دهد 

تا در شرايط وقوع سيل، شناور شوند (تصاوير 4 و 5).
تصوير 4. خانه دوزيست*

*منبع:
http://archrecord.construction.com/news/daily/archives/2010/100401hope_floats.asp

1.  Amphibious houses

تصوير 5. شماتيك سازه دوزيست*

       *منبع:
http://www.inspirationgreen.com/assets/images/Blog-Building/

Floating%20Homes/mos-floatinghouse%20model.jpg

كرده،  صرفه جويى  فضا  در  نه تنها  شناور  خانه هاى  بنابراين، 
بلكه با سوانح منطبق هستند و يك محيط زيست باكيفيت را ايجاد 
مى كنند. جهت اجراى اين قبيل خانه ها، مى توان از تكنيك هاى ذيل 

استفاده كرد (خانه هاي شناور، بي. تا):٢ 
 شناورهاى چوبى؛

 بتن ساده؛
 تركيب چوب و فوم؛

 فايبرگالس و شناورهاى زيست محيطى؛
 پل هاى شناور بتنى؛
 تركيب بتن و فوم؛

 شناورهاى فوالدى پرشده از فوم.
ايده  شناورى، صرفًا محدود به طراحى خانه ها نبوده، بلكه براى 
كاربرى هايى نظير استاديوم ها هم مطرح شده است (تصوير 6). اين 
تصوير، نمونه اى از ايده  استاديوم شناور را نشان مى دهد كه توسط 
معماران آلمانى طراحى شده و از نظر تأمين انرژى، خودكفاست. به 
بيان ديگر، با استفاده از انرژى خورشيدى، باد و آب به حيات خود 

ادامه مى دهد (خانه هاي شناور، بي. تا). 

2. Floating Homes - 2 types (n.d.).
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تصوير 6. استاديوم شناور*

*منبع:
http://www.stadiumconcept.de/Bilder/katar/OffShore_
Stadium_2.jpg 

3. راهكارهاى بيوتكنيكى: توسعه و طراحى شيوه هاى بيوتكنيكى 
در برنامه هاى كاربردى (دوغاب بيوتكنيكى١) به منظور جلوگيرى از 
به وجود آمدن عيوب سازه اى و عمليات ژئوتكنيكى، در زمينه هايى از 
جمله جلوگيرى، ارتقاء و تعمير اين سيستم ها، با تمركز بر فرسودگى 
و خوردگى را مى توان به عنوان اساسى ترين نياز در اين بخش مطرح 
«تكنيك  اساس  بر  نوآورانه  شيوه اى  بيوتكنيكى،  دوغاب  نمود. 
بهبود،  براى  درجا»،٢  به صورت  كربنات ها  ميكروبى  دادن  رسوب 
استحكام و سختى خاك هاى شنى مى باشد. تحقيقى در دوره دكتراى 
بخشيدن  استحكام  بودن  اجرايى  صحت  استراليا  ُمرداك٣  دانشگاه 
مؤسسه  (وي فين، 2004).۴  است  كرده  اثبات  را  شنى  خاك هاى  به 
«دلتارز»۵ هلند به توسعه  اين فّناورى پرداخته و مقياس مطالعات را 
از سطح آزمايشگاهى به سطوح عملى تر ارتقاء داده و به اجرايى شدن 
آن پرداخته است. در حال حاضر دو شيوه  متفاوت در زمينه  «تكنيك 
رسوب دادن» به نام هاى نسل اول و دوم شناخته شده است(وان پاسن، 
اوره  تجزيه   از  كربنات  بيوتكنيكى،  دوغاب  اول  نسل  در    ۶.(2009
از  زيادى  مقدار  تا  است  قادر  اوره اى  باكترى  نوعى  مى شود.  حاصل 
آنزيم هاى درون ياخته اى حاصل از اوره را تجزيه و يون هاى كربنات و 
آمونيوم را توليد كند.٧ در حضور كلسيم، كربنات بر اساس ويژگى 
انحالل شيميايى خود رسوب كرده و در نتيجه كريستال هاى كربنات 
1.  Bio-Grout
2.  Microbiologically Induced Calcite Precipitation (MICP)
3.  Murdoch University
4.  Whiffin, 2004
5.  Deltares (http://www.deltares.nl/en)
6.  Paassen
7.  CO (NH2)2 + 2H2O  CO3

2- + 2NH4+

نتيجه   يكديگر مى چسباند.٨  كلسيم به وجود آمده، ذرات شن را به 
چسبندگى  توسط  خاك  مكانيكى  استحكام  افزايش  فرايند،  اين 
خاك و دانه هاى شن به همراه حفظ نفوذپذيرى مصالح اوليه مى باشد.

نقش  آن  نفوذپذيرى  حفظ  با  خاك  استحكام  ارتقاى  توانايى 
ويژگى هاى  ارتقاى  گسيختگى،  از  جلوگيرى  در  قابل توجهى 
سازه هاى  اين گونه  تعمير  نيز  و  تخريب  به  نياز  بدون  ساختمان ها 
تقويت  به  نياز  فناورى  اين  داشت.  خواهد  را  سيل  برابر  در  دفاعى 
كردن سازه ها و يا بازسازى آن ها را با توجه به دو ويژگى مخرب 
نبودن و درجا بودن از بين برده و اثر سوء برجاى نمى گذارد. ويژگى 
اصلى اين تكنيك در مقايسه با راه حل هاى معمول تقويت سازه هاى 
همكاران،  و  (وان رى  است  ذيل  شرح  به  سيالب  برابر  در  دفاعى 

 :(2011
عملكرد  ارتقاى  در  غيرمخرب  فّناورى  نوعى  راهكار،  اين  الف- 

سازه اى بناهاى موجود به حساب مى آيد.
ب- كمترين مداخله و گسست در سير معمول عملكردهاى شهرى 
را داشته و احتياج به فضاى اضافى براى استقرار بناهاى تدافعى 
در برابر سيل ندارد و در نتيجه تغييرى در سيماى شهرى و بناها 

ايجاد نخواهد كرد.
ج- اين تكنيك نقايص را تعمير كرده و نقاط بحرانى را بدون نياز 

به ايجاد عناصر ضعيف ديگر بهبود مى بخشد (ص 882).
در  كه  دانش  ديگر  حوزه هاى  از  يكى  نانوفّناورى:  راهكارهاى   .4
روى  بر  سيالب ها  و  سيل  منفى  پيامدهاى  و  آثار  كاهش  راستاى 
نانوفّناورى٩  است،  كرده  مطرح  را  ايده هايى  و  روش ها  ساختمان، 
از  فراتر  بسيار  نوظهور،  نانوفّناورى  خالصه،  به طور  مى باشد. 
پرفروغ،  آينده اى  نويدبخش  فناورى،  اين  مى باشد.  گذرا  دستاوردى 
پيش روى انسان است و اين پتانسيل را دارد كه دنياى پيرامون ما 
را دستخوش تحوالت شگرفى كند (اَشبي، فرئيرا و اسكودك، 2009). 
با  مقابله  جهت  نانوفّناورى١١  راهكارهاى  و  ايده ها  ارائه   از  پيش   ١٠
سيل، الزم است نخست، مختصرى به واژگان نانو و نانوفّناورى اشاره 
 Nanus التين،  در  كه   Nanos يونانى  واژة  از  نانو  اصطالح  شود. 

8.  Ca2+ + CO32-  CaCO3(s)

9. nanotechnology
10.  Ashby, Ferreira & Schodek, 2009
11. Nanotechnology ideas and approaches
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واقع،  در  است.  كوتوله١  معناى  به  و  شده  مشتق  مى شود،  نوشته 
نانومتر،  يك  پيشوندها.  ساير  مانند  است  پيشوندى  نانو،  عبارت 
يعنى  نانوفّناورى  همچنين،   .10-9 يعنى  است،  متر  ميلياردم  يك 
اين  ديگر،  بيان  به  نانو.  مقياس  در  مواد  پيرامون  تحقيق  و  تحليل 
فّناورى، فرايند دست كارى مواد در مقياس اتم ها و مولكول ها با هدف 
كنترل آن هاست طبق تعريف: «نانوتكنولوژى به كليه  فعاليت هاى 
حداقل  كه  بازمى گردد  مولكولى  ساختارهاى  كاربردى  و  تحقيقاتى 
منجر  فناورى  اين  باشد.  نانومتر   100 از  كمتر  آن،  ابعاد  از  يكى 
مصالح  و  مواد  مطلوب  و  جديد  كاربردهاى  و  مشخصه ها  ايجاد  به 
بخش،  اين  در  سروش نيا، 1390).  و  تقى زاده،  (گالبچى،  مى شود.» 
با  مهندسى،  حوزه   در  نانو  راهكارهاى  و  ايده ها  بررسى  به  مختصرى 
تخفيف  و  كاهش  مقابله،  جهت  مى شود.  پرداخته  سوانح  عينك 
نانو،  كيسه هاى  از:  عبارت اند  روش ها  و  ايده ها  اين  سيل،  خطر 
سطوح  نانوپوشش ها،  يا  نانوپوسته ها  نانو،  آب  تصفيه گر  سيستم 

خودتميزشونده و آسان تميزشونده.
نانو٢  كيسه هاى  نوينى،  فّناورى هاى  از  يكى  نانو:  كيسه هاى  الف) 
بخصوص  سيل ها،  با  مقابله  جهت  گذشته،  سال  دو  طى  كه  است 
جايگزين  كه  كيسه ها  اين  است.  شده  به كارگرفته  تايلند  كشور  در 
به كار  سيل  كنترل  براى  هستند،  شنى  كيسه هاى  براى  مناسبى 
مى روند. آن ها اساسًا از ماده اى تشكيل شده اند كه آب را به خود جذب 
كند. به بيان ديگر، اين كيسه هاى نانو، شامل بسپارى (پليمرى) با 
قابليت جذب آب عالى مى باشند كه به آن SAPگ٣ گفته مى شود. در 
حال حاضر، قيمت هر كيسه نانو، 2 برابر يك كيسه  شنى قديمى 
كه جهت مقابله با سيل به كار مى رود، مى باشد. ولى كيسه هاى نانو 

(تصوير 7) نسبت به كيسه هاى شنى مزايايى دارند: 
1. هيچ يك از اجزاى آن، آلوده كننده  محيط زيست نمى باشد.

2. حمل ونقل و جابجايى آن ها آسان است.
3. نانوكيسه ها، قبل از جذب آب، كوچك تر و سبك تر از كيسه هاى 
سبك تر  قديمى،  شنى  كيسه هاى  با  مقايسه  هستند(در  شنى 

هستند).
4. آن ها نه تنها جلوى سيل را مى گيرند، بلكه بخشى از آب را نيز به 
1. dwarf
2.  N-sack
3.  Super Absorbent Polymer (SAP)

خود جذب مى كنند.
5. مى توانند چند بار مصرف شوند.

6. براى كيسه هاى شنى يك نفر الزم است تا شن را داخل كيسه ها 
سيل  مسير  در  آن ها  است  كافى  نانوكيسه ها،  براى  ولى  بريزد 
كار  نيروى  به  آن ها  يعنى  شوند،  پر  خودشان  تا  گيرند  قرار 

كمترى نياز دارند.
حجمشان  مى شوند،  متورم  آب  توسط  كه  زمانى  كيسه ها،  اين   .7
كيسه هاى  از  تعدادى  بنابراين،  مى يابد؛  افزايش  برابر  تا 100 
نانو مى توانند در كنار هم و در تركيب با ورقه هاى پالستيكى، 
تشكيل يك سد را بدهند كه جريان آب را منحرف كند و مانعى 

در برابر سيل باشند (نانوتِك، بي.تا.).۴ 

تصوير 7. كيسه هاى نانو*

*منبع:
http://www.nanotec.or.th/en/wp-content/uploads/2012/02/
n-SAG.jpg 

به  نانوفّناورى هايى  از  ديگر  يكى  نانو:  آب  تصفيه گر  سيستم  ب) 
نانو  آب  تصفيه گر  سيستم  مى آيد،  سيالب  برابر  در  مقابله  كمك 
به كارگرفته  تايلند  سيل هاى  با  مقابله  جهت  اواخر  اين  كه  است 
جهت  نقره۶  نانوذرات  كاربرد  آن  اساس  كه  فّناورى  اين  است.۵  شده 
داده  توسعه  تايلند  نانوفّناورى  ملى  مركز  توسط  است،  آب  تصفيه 
شده است. اين سيستم بر روى يك قايق كوچك سوار شده و آب 
از  يكى  مى كند.  تصفيه  را  است  شناور  آن  بر  كه  سيل زده  رودخانه 
4.  nanotec (n.d.)

5.  براى مثال، اين سيستم در سيل عظيم سال 2011 تايلند جهت تصفيه  آب به كار 
گرفته شد.

6.  silver nanoparticles
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مشكالت عمده اى كه پس از وقوع سيل ها مطرح است، دسترسى به 
آب نوشيدنى قابل اطمينان مى باشد؛ بنابراين، در پى سوانح طبيعى 
به  منجر  پاكيزه،  نوشيدنى  آب  به  دسترسى  عدم  سيل،  همچون 
شيوع انواع بيمارى هاى عفونى مى شود. سيستم تصفيه گر آب نانو، 
اين  مزاياى  است.  مشكالت  قبيل  اين  رفع  در  نانوفّناورى  محصول 

سيستم عبارت اند از:
1. سبك و قابل حمل است. (يك واحد تصفيه  آبى نانو، به آسانى بر 

روى يك كاميون يا تريلر نصب مى شود).
قابل  مى شود،  ايجاد  برق  فقدان  دليل  به  كه  اضطرار  شرايط  در   .2

استفاده است.
3. با انرژى خورشيدى كار مى كند و اين امكان را دارد كه يك مولد 

خورشيدى در آن تعبيه شود.
4. اين سيستم تصفيه آب، ارزان قيمت است.

5. ظرفيت آن باالست؛ به عبارتى، با وجود اندازه كوچك آن، اين 
سيستم قادر است حجم قابل توجهى آب را تصفيه كند.١

برابر  در  حتى  و  شستشو  انواع  برابر  در  نانو  محصول  اين  دوام   .6
پرتوهاى فراصوت بسيار باالست.

كه  كرد  تصور  مى توان  به راحتى  فناورى،  اين  وجود  با 
سيل زدگان ديگر با مشكل كمبود آب پاكيزة نوشيدنى و همچنين 
بيمارى هاى ناشى از آب آلوده، مواجه نخواهند بود (نانوتِك، بي.تا.).

تصوير 8. سيستم تصفيه گر آب نانو*

      *منبع: نانوتِك، بي.تا.
ايده هايى  از  يكى  نانوپوشش ها:  يا  نانوروكش ها  نانوپوسته ها،  ج) 
و  ساختمان ها  بر  سيل  منفى  پيامدهاى  رفع  جهت  نانوفناورى  كه 
محتويات آن ارائه مى دهد، نانوپوسته ها، نانوروكش ها يا نانوپوشش ها 
اطالق  نازكى  پوششى  اليه  به  پوشش،  يا  روكش  معموالً  مى باشد. 
مى شود كه بر روى ماده كشيده شده تا ويژگى هاى سطح مورد نظر را 

1.  حدود 200 ليتر در ساعت 

بهبود بخشيده يا جلوه و سيماى بهترى ايجاد كند. در واقع، روكش ها 
سطوح،  ظاهرى  و  بصرى  ويژگى هاى  ارتقاء  و  حفظ  در  پوشش ها  و 
مخصوصًا در صنعت ساختمان، از ديرباز مورد استفاده  گسترده بوده اند. 
نانوپوشش ها، فيلم هاى نازكى در ابعاد نانو هستند كه بدون آنكه كل 
جرم ماده را دستخوش تغيير كنند، ويژگى هاى مطلوب مورد نظر را 
ايجاد كرده و يا موجب تقليل آثار و پيامدهاى منفى بر روى سطوح 
مى شوند (گالبچى، تقى زاده و سروش نيا،1390). يكى از كاربردهاى 
مهم نانوفيلم ها، نقش محافظتى آن ها در سوانحى مانند سيل مى باشد 
به اين صورت كه بر روى سطوح مورد نظر تعبيه شده و منجر به ارتقاء 
كيفيت سطوح مى شود كه در نتيجه  واكنش هاى شيميايى نانوذرات 
است. پوسته هاى نانو، پوشش هاى محافظ فرموله شده اى هستند كه 
اين  آمده اند.  به دست  نانوفّناورى  در  علمى  پيشرفت هاى  درنتيجه  
نانوروكش ها باعث جوش دادن سطوح آسيب ديده شده و يك سطح 
بدون نقص را ايجاد مى كنند. به طور خالصه، يكى از مشكالتى كه 
ايجاد  مى شود،  آشكار  به كرات  سيالب ها،  و  سيل ها  وقوع  از  پس 
لكه ها، آلودگى ها و خرابى ها بر روى سطوح و نماى ساختمان است. 
انرژى،  صرف  عليرغم  كه  مى دهد  نشان  گذشته  تجارب  بر  نگاهى 
زمان، هزينه و نيروى كار، هرگز سطوح آسيب ديده به شرايط پيش از 
وقوع سيل بازنمى گردند. ولى نانوپوسته ها از اين معضالت جلوگيرى 
ايفا  را  بادوام  و  سخت  فوق العاده  محافظ  اليه   يك  نقش  و  كرده 
مى كنند (نانوشل، بى تا).٢ به نظر مى رسد با كمك اين فّناورى، ديگر 

شاهد آلودگى هاى پس از سيل نخواهيم بود.٣
د) سطوح خودتميزشونده و آسان تميزشونده: يكى از مشكالتى كه پس 
از وقوع سيل ها، سيماى ساختمان ها را تحت الشعاع قرار داده و ايجاد 
آلودگى بصرى مى كند، لكه ها و آثار بجا مانده از آب و رسوبات، بر 
نماى داخلى و خارجى آن است. در سوانحى مانند سيل كه سيماى 
سطوح در معرض ديد همچون نماى ساختمان را نامطلوب مى كند، 
هزينه هاى بسيارى به كاربران تحميل مى شود. اين موضوع، بخصوص 
در ساختمان هاى ويژه مانند ورزشگاه ها، بيمارستان ها، سالن ها و غيره 
اهميت مى يابد. پس از سيل ها الزم است هزينه هايى جهت تعمير 
با  بًا  غال زمان بر،  فرايند  اين  كه  شود  صرف  سطوح  كردن  تميز  و 

2.  Nanoshell, n. d.
3.  The future is clean. The future is nano shell.
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دشوارى هاى بسيارى همراه است و در اكثر موارد، با وجود تالش هاى 
بسيار، سطوح مورد نظر هرگز به شرايط پيش از سانحه بازنمى گردند. 
به منظور كاستن از هزينه هاى نگهدارى و تميز كردن سطوح ساختمان، 
از  پرهيز  و  شهرى  سيماى  حفظ  بيهوده،  فرايندهاى  تكرار  كاهش 
فناورى  اين  از  نانوفّناورى،  عرصة  متخصصان  بصرى،  آلودگى هاى 
نوين به منظور ايجاد امكانى براى سطوح، با هدف خودتميزشوندگى و 
استقبال  با  نانو  سطوح  اين  كرده اند.  استفاده  آسان تميزشوندگى 

چشمگيرى از سوى طراحان، سازندگان و مالكين مواجه شده است.

بحث و نتيجه گيرى
در سال هاى اخير، دانش و تجارب در زمينة ساخت وسازهاى مقاوم 
در برابر سيالب بسيار افزايش يافته است. اين مقوله تنها مرتبط با 
كشورهاى  از  بسيارى  بلكه  نبوده،  اول  جهان  سيل خيز  كشورهاى 
آورده  مقاله  اين  در  كه  همان طور  نهاده اند.  مسير  اين  در  قدم  ديگر 
شد، در حال حاضر نمونه هاى موفق عملى متعددى به منظور مقابله 
با سيالب موجود مى باشد. اين تجارب متعاقبًا در گسترش دادن و 
فنى كردن ايده هاى اوليه و تبديل آن ها به ساخت وساز معمول به كار 

گرفته شده اند. 
ايده  معمارى و شهرسازى مقاوم در برابر سيالب مى تواند راهى 
اثرات  با  كم هزينه تر  و  سريع تر  هرچه  يافتن  انطباق  به منظور  مؤثر 

ناشى از تغييرات آب وهوايى و وقوع سيالب هاى مكرر باشد.
به طوركلى سه رويكرد اجرايى در جهت كاهش آسيب پذيرى در 

مقابل سيل وجود دارد:
 اول، راهكارهاى دفاعى در برابر خطرات سيل؛

معرض  در  اماكن  از  دورى گزيدن  به  مربوط  راهكارهاى  دوم،   
راهكارهاى  قا لب  در  اكثراً  كه  جابجايى  (نظير  سيالب  خطر 

شهرسازانه قرار مى گيرد)؛ 
 و سوم، راهكارهاى مربوط به زندگى كردن با سيل.

در اين مقاله سعى شد تا با تمركز بيشتر به موارد اول و سوم، 
برخى از راهكارهاى معمارانه به اختصار معرفى گردد؛ زيرا امروزه 
در اغلب مناطق سيل خيز جهان توجه بيشتر به اين دو راهكار عمده 

معطوف شده است.
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پناهگاه هاى ضد هسته اى
پناهگاه ها و نقش آن ها در كاهش آسيب پذيرى انسانى در سوانح هسته اى در كشور سوئيس
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چكيده
زمينه و هدف: با توسعه، احتمال حمله به كشورهاى داراى موقعيت حساس همانند ايران افزايش پيدا كرده است. پدافند غيرعامل راه حل مناسبى جهت 
كاهش آسيب پذيرى ها در برابر تهديدات هسته اى مى باشد. پناهگاه ها يكى از شاخه هاى پدافند غيرعامل است كه سعى شده در اين مقاله به انواع آن 

و همچنين به تجربه كشورهاى پيش قدم در ارتباط با اين موضع پرداخته شود.
روش: اين مطالعه مرورى است كه به بررسى مقاالت و اسناد داخلى كشور و همچنين كشورهاى خارجى از قبيل سوئيس و استفاده از تجارب آن ها در 

اين زمينه و در نهايت جمع بندى مدارك و مطالعات موجود پرداخته است.
يافته ها: اين مقاله به بررسى قوانين الزم براى احداث يك پناهگاه پرداخته، على الخصوص به پناهگاه هاى سوئيس توجه شده است و سعى در يافتن نكات 
كليدى براى ساخت يك پناهگاه براى كاهش آسيب پذيرى سكونتگاه هاى انسانى در مقابل اين سانحه شده است و در نهايت پيشنهاد هايى معمارانه در 

اين زمينه شده است.
نتيجه گيرى: با توجه به آنچه از بررسى انواع پناهگاه ها در كشور سوئيس انجام شد، مى توان نتيجه گرفت كه براى كاهش آسيب پذيرى سكونتگاه ها 
در مقابل سوانح هسته اى بايد به ساخت پناهگاه ها روى آورد. براى ساخت يك پناهگاه بايد به عوامل مختلفى از جمله مدت زمان اقامت، نوع سالح 
مورد حمله، نوع مصالح، تعداد جمعيتى كه قرار است در آن ساكن شوند و امكان چندمنظوره بودن آن توجه شود و هر كدام از اين موارد بر اساس 

نوع شرايط به كاربرده مى شود.
كليدواژه ها: پناهگاه هاى هسته اى، پدافند غيرعامل، ضوابط طرح معمارى، مقررات سوئيس، جمالت هسته اى.
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Shelters and Their Role in Reducing Human Vulnerability in the 
Nuclear Accidents in Switzerland

Haleh Mehdipour

MA Student in Post-Disaster Reconstruction, Shahid Beheshti Univ. (SBU), Tehran, Iran.

ABSTRACT
Background and objective: After development, the probability of attack on the countries which has critical situation, such as 
Iran, has increased. Passive defense is an appropriate method in order to reduce vulnerability against nuclear threats. Shelters 
are one branch of passive defense which in this paper has tried to address different types of shelters as well as the experiences 
of pioneering countries in this regard. 
Method: This study reviews domestic papers and documents in addition to those of foreign countries such as Switzerland and 
uses their experiences, and finally sums up existing documents and studies.  
Findings: This paper discusses necessary rules for constructing a shelter especially in Switzerland and tries to find key points 
to build a shelter to reduce vulnerability of human settlements against this incident; finally architectural suggestions are made 
in this regard. 
Conclusion: According to surveys of sheltering in Switzerland, it can be concluded that to reduce vulnerability of settlements 
against nuclear incidents, should construct shelters. To build a shelter should pay attention to several factors such as duration 
of residence, type of attack weapon, type of the materials used in construction, the number of people that are going to live in 
the shelter and the possibility of its multifunctional; and each of these is used depending on the circumstances.
KEYWORDS: Nuclear shelters, Passive Defense, Architectural design rules, Switzerland rules, Nuclear attacks.

 Citation (APA 6th ed.):  Mehdipour, H. (2013, Summer). Shelters and their role in reducing human vulnerability in the nu-
clear accidents in Switzerland. Disaster Prevention and Management Quarterly (DPMK), 3(2), 145-160.
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مقدمه
و  طبيعى  خطرات  معرض  در  همواره  سكونتگاه هايشان  و  انسان ها 
جانى  خطرات  جنگ افزارها  پيشرفت  با  امروزه  بوده اند.  انسان ساخت 
و مالى بيشترى افراد غيرنظامى را تهديد مى كند. حوادث و حمالت 
هسته اى يك نوع از اين جنگ افزارها هستند كه مواجه با آن خسارات 
مالى و جانى بسيارى دارد و به عالوه انسان ها و محيط زيستشان تا 
مدت هاى طوالنى با عواقب و مشكالت ناشى از آن از قبيل انواع 

آلودگى ها دست و پنجه نرم مى كنند.
از زمان كشف واكنش هاى هسته اى، رويدادهاى جبران ناپذيرى 
اتفاق افتاده است. همزمان با پيشرفت در اين زمينه علمى، نياز به راه هايى 

براى پيشگيرى و مقابله با اين نوع حادثه در جوامع احساس مى شود. 
كشور ما، ايران به علت موقعيت جغرافيايى و نيز راهُبردى و 
سياسى خاص همواره دست خوش حوادث گوناگون طبيعى (زلزله و 
سيل) و انسان ساخت (جنگ) بوده است، با وجود خسارات بسيار 
طراحى  و  ساخت وساز  در  ايمنى  به  الزم  توجه  زمينه،  اين  در  زياد 
شهرى انجام نشده است. ضمن اينكه در زمان كنونى و با توجه به 
تحوالت سياسى بعضى از كارشناسان بر اين باورند كه خطر حمله 

به كشور عزيزمان بيش از قبل وجود دارد. 
پدافند غيرعامل يكى از روش هاى (و به باور بسيارى يك علم) 
با  آشنايى  آن  هدف  كه  مى باشد  خطر  كاهش  بحث هاى  در  نوين 
مقاله  اين  در  است.  بحران  هنگام  در  آسيب پذيرى  كاهش  راه هاى 
شامل  را  غيرعامل  پدافند  از  مهمى  بخش  كه  پناهگاه ها،  بحث  به 
مى شود، پرداخته خواهد شد و در نهايت مى خواهيم پاسخى كوتاه و 
تا حد امكان اجرايى به اين سؤال كه «راه كاهش آسيب پذيرى در 

حوادث هسته اى چيست؟» بدهيم.
و  فعاليت ها  كشورها  از  بسيارى  موضوع  اين  با  ارتباط  در 
مطالعات بسيار موثرى داشته اند؛ از جمله كشورهاى آمريكا، روسيه 
و سوئيس كه در اين علم پيش قدم بوده اند. در مقاله حاضر به پدافند 
غيرعامل و مرور مختصر قوانين آن در كشور سوئيس پرداخته شده 
است. زيرا اين كشور با وجود اينكه سال ها است فعاليت هسته اى 
مى شود،  محسوب  نيز  صلح طلب  كشورى  و  گذاشته  كنار  را  خود 
نيز  بلندى  گام هاى  و  نموده  موضوع  اين  به  زيادى  بسيار  توجه  اما 

برداشته است.

روش
اين مطالعه مرورى است كه به بررسى مقاالت و اسناد داخلى كشور 
و همچنين كشورهاى خارجى از قبيل سوئيس و استفاده از تجارب 
آن ها در زمينه پناهگاه هاى هسته اى و در نهايت جمع بندى مدارك و 

مطالعات موجود پرداخته است.

يافته ها
هر  در  متفاوتى  تعريف هاى  غيرعامل  پدافند  غيرعامل:  پدافند 
كشور و فرهنگ دارد اما در همه آن ها هدفى مشترك وجود دارد و 
آن چيزى نيست جزء ادامه حيات و بقاى نيروى انسانى كه سرمايه 
هر كشور است. وجه تمايز بين پدافند عامل و غيرعامل در عنصرى 
به نام انسان است، در واقع پدافند عامل نياز به مديريت مستقيم 
 ... و  مهمات  آالت جن  گى،  و  ابزار  شامل  و  دارد  انسانى  كاربرى  و 
و  ندارد  انسان  حضور  به  نياز  غيرعامل  پدافند  درحالى كه  مى باشد 
جنگ  مهندسى  زمينه   در  معمارى  امكانات  از  استفاده  را  آن  اغلب 

مى دانند (اصغريان جدي، 1386).

شكل 1. نمونه اى از پناهگاه ها* 

       *اقتباس: سازمان مديريت بحران فدرال آمريكا، 1980، ص 1..١
در آئين نامه اجرايي قانون برنامه چهارم توسعه كشور اين واژه 
غيرمسلحانه اي  اقدامات  «مجموعه  است:  شده  تعريف  اين گونه 
و  ساختمان ها  انساني،  نيروي  آسيب پذيري  كاهش  موجب  كه 
تأسيسات، تجهيزات و شريان هاي كشور در مقابل عمليات خصمانه 
غيرطبيعي  سوانح  از  ناشي  مخاطرات  كاهش  يا  دشمن  مخرب  و 
مي گردد، پدافند غيرعامل ناميده مى شود.» (رياست جمهوري، دفتر 
1.  Federal Emergency Management Agency (FEMA), 1980, p. 1
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هيات دولت، كميسيون سياسي – دفاعي، 1384).
در  سپتامبر   11 تاريخ  در  كه  تروريستى  حمالت  از  پس 
بحران  مديريت  سازمان  افتاد،  اتفاق  آمريكا  اياالت متحده 
پدافند  در  معمارى  تمهيدات  بر  بيشترى  تاكيد  آمريكا١،  فدرال 
آينده  بخش هاى  در  كه  كردند  مختلف  كاربرى هاى  غيرعامل 
غيرعامل  دفاع  شد.  خواهد  داده  توضيح  آن  درباره  تفصيل  به 
و  تجهيزات  حفظ  در  ارزي  و  اقتصادي  كالن  صرفه جويي  موجب 

سازه هاى بسيار گران قيمت مي گردد. 
پناهگاه  ساخت  غيرعامل،  پدافند  مهم  بخش هاى  از  يكى  پناهگاه: 
در مجتمع هاى زيستى به عنوان كاربردى ترين روش در برابر حوادث 
هسته اى مى باشد. پناهگاه با ايجاد فاصله بين ساكنين و تشعشات 
راديواكتيو و حتى با مقاومت در برابر اثرات موج انفجارى، آن ها را 

در برابر اين خطرات بيمه مى كند. 
ويژه اى  طراحى  كه  است  محصور  فيزيكى  فضاى  يك  پناهگاه 
براى حفاظت ساكنين و تجهيزات و تأسيسات يك منطقه از بقاياى 
راديواكتيو يا عواقب ناشى از انفجار هسته اى دارد (شكل 1). بايد 
دقت شود كه در طراحى پناهگاه ها به درجه حفاظت پناهگاه كه از 

بر اساس عوامل معينى مشخص مى شود توجه شود.
نحوه  حفاظت،  درجه  به  توجه  با  پناهگاه ها  پناهگاه ها:  طبقه بندى 
طبقه بندى  مختلف  انواع  به  اقامت  مدت  و  استقرار  مكان  عملكرد، 
مي شوند (مركز تحقيقات ساختمان و مسكن، 1388، ص 37، 38):

الف- از نظر درجه حفاظت: كه داراى سه نوع پناهگاه مى باشد.
1- پناهگاه هاى درجه يك (شيميايى، ميكربى و هسته اى): اين درجه 
اثرات  برابر  در  كه  هستند  مقاوم  اندازه اى  به  معموالً  پناهگاه ها  از 
مختلف سالح ها مقاومت كنند، در مقابل اثرات حرارتى و تشعشعى 
سالح هاى اتمى به نسبت قدرت سالح و فاصله محل انفجار مقاومت 
كافى دارا بوده و نيز هوابندى شده باشند. اين نوع پناهگاه ها سازه اى 
قوى و معموالً در زير زمين دارند (شكل 2) و علت آن حساسيت باال 
مى باشد.  هسته اى  و  ميكربى  شيميايى،  حمالت  موضوع  به  نسبت 
كاربردهاى اين پناهگاه در مراكز حياتى و مراكز ثقل فرماندهى و 

تصميم گيرى است.
2- پناهگاه هاى درجه دو (پناهگاه عمومى): اين نوع پناهگاه ها در مقابل 
1. FEMA

حمالتى همچون حمالت هسته اى و شيميايى مقاومتى ندارند، آن ها 
در مقابل سالح هاى متعارف مقاوم مى باشند. راحت ترين و ارزان ترين 
استفاده  چنين پناهگاه هايى،  در  امن  فضاهايى  به  دستيابى  براى  راه 
حفاظت شده  جداره هاى  با  و  بلند  ساختمان هاى  زيرين  طبقات  از 
يا  تيرچه بلوك  سقف هاى  داراى  كه  فضاهايى  همچنين  و  مى باشد 
بتونى باشند. در غير اين صورت براى رسيدن به يك شرايط امن در 
اين نوع پناهگاه ها بايد از سازه قوسى محاسبه شده با ضخامت كافى 

بر روى آن استفاده كرد.
را  پناهگاه ها  نوع  اين  موقت):  (پناهگاه  سه  درجه  پناهگاه هاى   -3
الزم  تمهيدات  اعمال  با  و  ساختمان ها  همكف  طبقات  در  مى توان 
و  گير  موج  ديوارهاى  از  استفاده  (نظير  جداره ها  مسلح كردن  براى 
مقاوم در مقابل تركش) احداث نمود. قابل ذكر است كه اين پناهگاه ها 

فقط در مقابل موج و تركش سالح هاى معمولى مقاومت مى كنند. 
اقامت،  زمان  مدت  حسب  بر  اقامت:  زمان  مدت  نظر  از  ب- 
پناهگاه ها به دو دسته كوتاه مدت و بلندمدت تقسيم مى شوند. براى 
مثال در در مورد حوادث اتفاقي صنعتي خارج از ساختمان اين مدت 
ساعت   24 از  بيش  معموالً  جنگ  زمان  در  و  ساعت   24 از  كمتر 
است. در پناهگاه هاى بلندمدت الزامات سطوح فضاها و لوازم راحتي 
طراحى ها  كه  بوده  اين  بر  سعى  همواره  حال  اين  با  است.  بيشتر 
تهديدهاي  زمان  در  عملكرد  قابليت  پناهگاه  كه  باشند  سمتى  به 

طوالني تر را داشته باشد. 
شكل 2. پناه زيرزمينى* 

       *منبع: سازمان مديريت بحران فدرال آمريكا، 1983، ص 2..٢ 
پناهگاه  وجود  هسته اى:  حمالت  با  مقابله  پناهگاه هاى  انواع 
هسته اى در هنگام انفجار هسته اى امرى مهم است. در ارتباط با اين 
2.  Federal Emergency Management Agency (FEMA), 1983, p. 2

 



فصلنامه دانش پيشگيرى و مديريت بحران / دورة سوم، شمارة دوم، تابستان 1392   148

موضوع دو نوع پناهگاه وجود دارد:
در  حافظت  براى  معموالً  پناهگاه ها  نوع  اين  موج:  ضد  پناهگاه   -1
ساخته شده اند  آتش سوزى  و  گرما  اوليه،  تشعشات  موج،  فشار  برابر 
هر  كار  كه  ممكن  اما  هستند  متفاوت  هسته اى  پناهگاه هاى  با  و 
يك  حتى  كه  داشت  نظر  در  را  اين  بايد  البته  دهند.  انجام  را  دو 
انفجار  از  ناشى  مستقيم  ضربه  مقابل  در  نيز  انفجار  ضد  پناهگاه 
مقاومت نمى كند. معموالً ترجيح داده مى شود كه پناهگاه در ارتباط 

با توپوگرافى زمين طراحى شود. 
سطح  زير  زمين،  سطح  باالى  انواع  به  موج  ضد  پناهگاه هاى 
طراحى  در  مى شوند.  تقسيم بندى  چندمنظوره  و  اختصاصى  زمين، 
مصرفى،  بتن  حفارى،  قبيل  از  مواردى  به  بايد  پناهگاه ها  نوع  اين 
ضدآب بودن پناهگاه و تهويه آن توجه شود كه در سازمان مديريت 
بحران فدرال آمريكا قوانين آن به تفصيل آورده شده است (تينتو و 

السينس، 1989).١ 
2- پناهگاه هاى هسته اى: اين نوع پناهگاه ها براى حفاظت در مقابل 
اثرات بمب هاى هسته اى و اشعه  راديو اكتيو طراحى شده و معموالً 
پايين،  قيمت  علت  به  آن ها  مى شوند.  ساخته  خانه ها  زمين  زير  در 
ساخت ساده، مواد در دسترس و در نهايت سوار كردن آسان مزيت 
بحران  مديريت  (سازمان  دارند  پناهگاه ها  بقيه  به  نسبت  بيشترى 

فدرال آمريكا، 1980).٢  
ملزومات معمارى در پناهگاه ها: معمارى مى تواند پلى براى دفاع 
بيشتر در حوادث طبيعى و غيرطبيعى باشد. ورود پدافند غيرعامل 
در معمارى باعث كاهش تلفات جانى و مالى مى شود. باز هم يادآور 
مى شويم كه هيچ سرپناهى قادر به حمايت از كسى كه در نزديكى 
به  كه  كسانى  براى  اما  نيست،  است  هسته اى  انفجار  يك  سايت 
اندازه كافى دور هستند، براى زنده ماندن از اثرات اوليه موثر است 

(تينتو و السينس، 1989). 
و  سازه اى  مالحظات  بايد  هسته اى  پناهگاه هاى  طراحى  در 
چندعملكردى  فضاهاى  است  بهتر  و  كرد  رعايت  را  عملكردى 
به وجود آورد كه بتوان هم در شرايط عادى از آن استفاده نمود هم 
موارد  به  بايد  هسته اى  پناهگاه هاى  ساخت  در  اضطرار.  شرايط  در 

1.  Tinto and Alsins, 1989
2.  Federal Emergency Management Agency (FEMA), 1980

كلى توجه شود كه شامل عناوين زير است (دى روز، 2003):٣ 
 مكان يابى و دسترسى: 

 .1385 (شمسايى زفرقندى،  عمومى  پناهگاه هاى  مكان  تعيين  الف) 
ص.10):

 محل احداث پناهگاه عمومي بايد بر اساس فاصله مناسب جهت 
و  شهري  تأسيسات  شهري،  ساختار  افراد،  سريع  دسترسي 

مالحظات ديگر تعيين گردد.
گاز،  شركت  مخابرات،  منطقه،  برق  آب،  سازمان  با  هماهنگي   

سازمان فاضالب و شهرداري ضروري است.
 رعايت فاصله محل احداث پناهگاه از تانكرها و مخازن سوخت 
قوي،  فشار  كابل هاي  آب،  چاه هاى  فاضالب،  فشار،  تحت 
فاصله  اين  است.  الزامي  موجود  چاه هاى  و  شيميايي  انبارهاي 
مذكور،  موارد  از  حاصل  احتمالي  خطرات  مقياس  به  توجه  با 

تعيين مي شود.
 تعيين محل بايد با طرح ورودى ها و خروجى ها هماهنگ گردد تا 
آوار ناشي از خرابي ساختمان هاى مجاور آن ها را مسدود نكند 

(رعايت محدوده آوار).
ب)تعيين مكان پناهگاه هاى اختصاصى:

 موقعيت پناهگاه بايد در نزديك ترين فاصله ممكن به بخش هاى 
مختلف ساختمان قرار داشته باشد.

فاصله  كوتاه ترين  بودن  دارا  ضمن  پناهگاه  به  دسترسي  مسير   
همچنين  و  بوده  امن  مسيري  بايد  شرايط)  به  توجه  (با  ممكن 
زيادي  فاصله اى  پناهگاه  ورودي  مسير  و  ساختمان  بين  نبايد 

وجود داشته باشد.
 در صورت امكان، محل پناهگاه بهتر است در زير زمين و به شكل 

مدفون در نظر گرفته شود.
 در صورت وجود آب هاى تحت االرضى و عدم امكان دفن سازه، 
خواهد  صورت  سطحي  يا  و  مدفون  نيمه  صورت  به  احداث 

گرفت.
ساخته  خاك  روي  بر  مستقيمًا  و  طبقه  تحتاني ترين  در  همواره   

شود، (طبقه يا فضاي خالي در زير آن مجاز نمي باشد)
 جداره هاي خارجي پناهگاه بايد از مقاومت كافي در برابر انفجار 
3.  DeRose, 2003
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برخوردار باشند.
 پناهگاه بايد دور از بخش هاى آسيب پذير ساختمان مانند فضاهاي 

تأسيساتى قرار گيرند.
عالوه بر اين شمسايى زفرقندى (1385) در ارتباط با مكان يابى 
و دسترسى پناهگاه ها نكاتى را ذكر كرده است كه مى توان به صورت 

خالصه به موارد زير اشاره كرد:
 موقعيت پناهگاه بايد در نزديك ترين فاصله ممكن به بخش هاى 
مختلف ساختمان قرار داشته باشد (حداكثر فاصله افراد پناه جو 

با پناهگاه 150 متر باشد).
از  كنندگان  استفاده  كه  باشد  گونه اى  به  بايد  پناهگاه  موقعيت   

ساختمان، پناهگاه را جزئى از فضاهاى آن احساس نمايند.
باال  اشتعال  درجه  از  كه  ساختمانى  بخش هاى  از  بودن  دور   

برخوردار هستند.
 از نظر فنى و اقتصادى، پناهگاه را مى توان در ساختمان ها ادغام 
نمود و به عنوان انبار، زيرزمين، كارگاه و غيره از آن ها استفاده 

كرد (استفاده در زمان صلح به عنوان منظورهاى ثانويه).
 از نظر فنى و ايمنى راه هاى فرار بايد به خارج از محدوده آوار 
منتهى شده و خروجى هاى اضطرارى و راه هاى فرار تا حد امكان 

در جهات مختلف ساختمان ساخته شوند.
زيرزمينى  عميق  راهروى  يك  طريق  از  بايد  پناهگاه  ورودى   
باشد.  قابل دسترسى  خارج  به  منفذ  حداقل  داراى  اتاقى  يك  يا 
ديوار  در  تعبيه شده  زرهى  دريچه  طريق  از  مجاور  پناهگاه  دو 

مشترك مى توانند به يكديگر متصل شوند.
بر  بازتابش  ضد  رنگ هاى  و  رادارى  جاذب  مواد  از  استفاده   
و  اصلى  خروجى  و  ورودى  هواى  دريچه هاى  و  مدخل ها  روى 

اضطرارى پناهگاه.
 اجراى پناهگاه ها در ابعاد و اندازه كوچك تر و به صورت پراكنده 

در سايت ها (ص 10).
از  ناشى  آسيب  خطر  پناهگاه  اطراف  در  متراكم  مواد  محتوا:١   
تشعشع را تا زمانى كه شما در داخل باقى مانده ايد كاهش مى دهد. 
اساسًا مواد ضخيم تر معادل حفاظت بهتر هستند اما برخى از مواد 

محافظ موثرتر از بقيه هستند.
1.  contents

در ساخت وساز  در جدول 1 يك فهرست از موادى كه معموالً 
يك پناهگاه مورد استفاده قرار مى گيرند آمده است (دفتر مركزى 

اطالعات، 1976).٢ 
جدول 1- ضخامت مواد مورد استفاده در پناهگاه ها*

با افزايش ضخامت مصالح شدت 
اشعه يونيزه نيز كاهش مى يابد. 
براى مثال هر 2/2 اينچ بتن 
شدت اثر را به نصف كاهش 

مى دهد به طورى كه با ضخامت 
8/8 اينچ بتن شدت اثر را به يك 
شانزدهم از شدت اثر اوليه خود 

كاهش مى دهد.

ضخامت 
(اينچ)

مصالح
ضخامت 

(اينچ)
مصالح

2/8 آجركارى 0/5 سرب
2/9 شن 0/7 فوالد

3/3 شن
1/0 تا 

1/9
سفال

3/5 زمين 2/0
ورقه هاى آزبست 

موج دارشده
3/5 پالستر 2/2 قير (آسفالت)
8/8 تخته سنگ 2/2 بتن

چوب 2/2 سنگ

       *منبع: دفتر مركزى اطالعات، 1976.
 ملزومات معمارى طراحى پناهگاه ها: در طراحى پناهگاه چهار 
(شمسايى زفرقندى،  مى شود  گرفته  نظر  در  معمارى  اصلى  بخش 

:(1385
1 - مناطق و محدوده هاى حفاظتى: به صورت خالصه به درجه بندى 
ناحيه هاى محافظت شده يك پناهگاه مى پردازد؛ براى مثال مكان 
دسترسى،  و  راهرويى  فضاهاى  حفاظت شده،  مناطق  اسكان، 
مناطق نيمه محافظتى و همچنين قسمت خارجى ساختمان جزء 

مناطق حفاظت نشده محسوب مى شود.
2- پيكربندى و موقعيت راه هاى ورودى: بايد به قرارگيرى فضاهاى 
معمارى دقت شود؛ براى مثال راهروى ورودى نبايد مستقيمًا 
به ورودى پناهگاه يا مكان اسكان ختم شود. هنگام طراحى يك 

ورودى بايد به مكان يابى آن توجه شود.
3- شرايط و ملزومات فضاى جانبى: در ارتباط با شرايط و ملزومات 
تأسيسات،  خدماتى،  اتاق هاى  قبيل  از  مواردى  جانبى  فضاى 

ذخيره مواد و ... بايد در نظر گرفته شوند.
4- پرداخت معمارانه: پرداخت معمارانه در سازه اين گونه ساختمان ها 
(پناهگاه ها) شامل مواد شكل پذير و مواد ترد و شكننده مى باشد 

(ص 6).
قرار  نظر  مد  پناهگاه ها  طراحى  در  بايد  كه  ديگر  مواردى 
2.  The Central Office of Information, 1976
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 ،1388 مسكن،  و  ساختمان  تحقيقات  (مركز  از  عبارت اند  گيرد 
خودگردانى،  روانى،  مالحظات  ارگونومى،  مقاوم،  پالن   :(26 ص 
ورودى و خروجى ها و محفظه ها، قابليت مرمت پذيرى، فرم ساختمان، 
پالن  چندعملكردى،  فضاهاى  طراحى  پيرامونى،  المان هاى  و  احجام 
نماي  سيركوالسيون،  فضاهاي  داخلي،  فضاهاي  روابط  و  معماري 

بيروني و جداره خارجي ساختمان، بازشوهاي خارجي، معماري داخلي
براى  گردشى  نمودارى  ملى  مقررات  يكم  و  بيست  مبحث  در 
طراحى ساختمان در زمينه پدافند غيرعامل و پناهگاه ذكرشده كه در 
شكل 3 نشان داده شده است (مركز تحقيقات ساختمان و مسكن، 

.(1388
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شكل 3- نمودار گردشى طراحى ساختمان از ديدگاه پدافند غيرعامل (مبحث 21)*

         *منبع: مركز تحقيقات ساختمان و مسكن، 1388، ص11.



 151 هاله مهدى پور / پناهگاه ها و نقش آن ها در كاهش آسيب پذيرى انسانى در سوانح هسته اى در كشور سوئيس

پدافند  موضوع  به  مختلفى  كشورهاى  سوئيس:  در  پناهگاه ها 
در  كه  است  كشورهايى  جمله  از  سوئيس  پرداخته اند.  غيرعامل 
سازمان دهى قوانين پدافند غيرعامل پيش قدم بوده و خدمات شايان 
توجهى در حمايت از غيرنظاميان ايفا نموده است كه در ادامه به آن 
براى  زمانى  غيرعامل  پدافند  اهميت  همچنين  نمود.  خواهيم  اشاره 
نياز امروز دنيا روشن تر مى شود كه كشورى مثل سوئيس با وجود 
بى طرفى و نداشتن موقعيت راهُبردى و اقليمى خاص، فعاليت هاى 
در  صليب سرخ  بين المللى  كميته  تأسيس  با  را  بشردوستانه اى 
راهكار  يك  را  غيرعامل  پدافند  سوئيس  است.  داده  انجام  جهان 
اطمينان بخش براى حفاظت از سوئيس و مردمش قرار داده است و 
سرانه  بااليى مختص پناهگاه كرده است. در شهرهاى بزرگ سوئيس 
مثل برن، زوريخ و لوزان پناهگاه هايى ساخته شده كه بيشتر امكانات 
اساسى در آن برآورد شده است و مواد غذايى و مواد بهداشتى در آن ها 

به طور منظم به روز مى شوند.
خود  شهروندان  همه  براى  اضطرارى  پناهگاه  مى تواند  سوئيس 
كه  مكانى  هر  در  دقيقه  چند  عرض  در  را  خود  مردم  و  كند  فراهم 
شرايط  به  دست زدن  در  كشور  اين  برساند.  پناهگاه  به  هستند 
دارد.  بااليى  توانايى  بزرگ  مقياس  در  مردم  آموزش  و  اضطرارى 
سوئيس تا كنون يك برنامه اجبارى براى ساخت پناهگاه در طول 
جنگ سرد اجرا كرده است. همچنين سازمانى غيرنظامى و غيردولتى 
به نام سازمان دفاع غيرعامل١CDOبراى برنامه هاى مرتبط با دفاع 
به  كتاب  جلد  هشت  سازمان  اين  است.  كرده  تأسيس  غيرعامل 

عنوان ضوابط و قوانين پدافند غيرعامل منتشر كرده است. 
در سوئيس مهم ترين ابعاد دفاع از غيرنظاميان در برابر تهاجم هاى 
و  (حاجي ابراهيم زرگر  برشمرد  زير  ترتيب  به  مى توان  را  نظامي 

مسگري هوشيار، 1386، ص 7):
 تأمين فضاهاي پناهگاهي در برابر حمالت هسته اي براي هر يك 
از شهروندان سوئيسي و هم براي كاركنان صنايع كليدي (قبل 

از بحران)؛
حمالت  برابر  در  مقاوم  زيرزميني  بيمارستاني  فضاهاي  تأمين   

هسته اى (قبل از بحران)؛
 هشدار و اعالم خطر مرحله اى، متناسب با اوج گيرى تنش هاى 
1.  Civil Defence Organization (CDO)

بين المللى (حين بحران)؛
 استقرار دائم در پناهگاه (حين و پس از بحران). 

در سوئيس پدافند غيرعامل و خدمات اجباري آن از سه اصل 
كلي پيروي مي نمايد، اين سه اصل عبارت اند از (مقنى، 1388): 

از  پيش فرض  تصوير  گونه  هر  از  فارغ  بايد  غيرعامل  پدافند   -1
جنگ احتمالي آينده باشد.

رعايت  مي بايست  آن  بودن  اقتصادي  و  صرفه  به  مقرون  جنبه   -2
شود. 

توجه  لزومًا  انسان  روان شناختى  و  فيزيولوژيكي  عامل هاى  به   -3
شود. 

به منظور دستيابي به اصل اول بايد 6 اصل فرعي ديگر مورد 
توجه قرار گيرد كه عبارت اند از (مقنى، 1388): 

دليل  به  سوئيسي:  شهروند  هر  براي  پناهگاه  يك  الف- 
غيرقابل پيش بينى بودن مكان وقوع حمله و نشر اثرات سالح ها، 

پدافند غيرعامل بايد قادر به تأمين پناهگاه باشد؛ 
شدن  كوتاه  به  توجه  با  پناهگاه ها:  احتياطي  متناوب  تصرف  ب- 
مدت بين زمان اعالم خطر تا زمان وقوع حمله، در مواقعي كه 
تنش هاي سياسي و نظامي به مرحله حاد و بحرانى مي رسد بايد 
داشته  وجود  شهروندان  توسط  پناهگاه ها  سريع  تصرف  امكان 

باشد. 
به  توجه  با  پناهگاه:  هر  در  خصوصي  مكان هاي  وجود  تضمين  ج- 
مدت  تا  هسته اي  سالح هاي  انهدام  از  حاصل  اثرات  استمرار 
تأمين  ويژگي  داراي  بايد  پناهگاه ها  انفجار،  از  پس  نامعلومي 
مكان هاي خلوت براي پناه جوياني باشند كه ممكن است روزها 

و هفته ها در آنجا اقامت نمايند.
د- پناهگاه هاى مقاوم و درعين حال ساده به نحوي كه از همه جهات 
حفاظت شده باشند، ساخته شوند: مهم نيست اثرات سالح ها از 
چه جهتي وارد شوند، بلكه مهم آن است كه پناهگاه ها ساده و 

درعين حال تا حد امكان آسيب پذيري كمي داشته باشند.
قدرت  دليل  به  گرفت:  نخواهد  انجام  جمعيت  تخليه  هيچ گونه  ه- 
كشتار  سالح هاي  آثار  استمرار  نامعلوم  مدت  و  زياد  تخريبي 
جمعي هيچ جايي امن نخواهد بود؛ بنابراين موثرترين ابزار براي 
زنده، استقرار در درون پناهگاه و نه تخليه محل از جمعيت است. 
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و- تنوع: به كارگيرى طيف متنوعي از اقدامات ساختماني و سازماني 
مانع از آن مي شود كه مهاجمان بتوانند ضربات سختي بر كشور 

وارد نموده و اقدامات حفاظتي موجود را تمامًا از ميان ببرند.
دفاع  برنامه  سوئيس:  غيرعامل  دفاع  برنامه  كنوني  وضعيت 
غيرعامل كشور سوئيس از اوايل دهه 1960 آغاز شد، حدوداً بعد از 
21 سال تالش، افراد مقيم در سوئيس همگي از فضاي پناهگاهي 
بحث  مورد  افراد  كل  چهارم  سه  فقط  حال  اين  با  بودند.  برخوردار 
البته  كنند.  استفاده  حفاظت شده  كامًال  پناهگاه هاى  از  مي توانستند 
كمبود  مشكل  ميالدي  دهه 1990  سال هاى  اواسط  تا  كه  شد  سعى 
پناهگاه ها حل شود و آنچه در اين فاصله بايد ساخته مى شد عمدتًا 
باقيمانده پناهگاه هاى عمومى است كه تا به امروز به اين هدف خود 

رسيده اند.
عالوه بر پناهگاه هاى خانگي براي غيرنظاميان و نيز پناهگاه هاى 
همگاني، سيستم پدافند غيرعامل سوئيس 80 هزار تخت بيمارستاني 
زيرزميني و تعداد بيشتري پناهگاه براي كاركنان صنايع كليدي كه 
است  نموده  تأمين  را  است  حياتي  فعاليتشان  ادامه  جنگ  زمان  در 

(ويژه نامه پدافند غيرعامل، 1386).
شكل 5- پناهگاهى در سوئيس*

     *منبع:
swissinfo.ch/eng/swiss_news/Gallery:_Nuclear_fear.   

 html?cid=658224

روند آموزش دفاع غيرعامل در سوئيس: اين آموزش براى سنين 
گوناگون على الخصوص براى مردان بين 20 تا 60 سال كه قدرت 
را  مسلح  نيروهاى  خدمت  در  شدن  حاضر  براى  كافى  جسمانى 
مى توانند  سال  تا 20  بين 16  جوانان  و  زنان  است.  اجبارى  ندارند، 

به طور داوطلبانه در فعاليت هاى دفاعى برنامه هاى پدافند غيرعامل 
شركت كنند. اين آموزش ها در حدود 70 مركز كه در سطح كشور 
سوئيس پخش است، انجام مى گيرد. دوره هاى آموزشى نيز متفاوت 
مى باشند. براى دو گروه نام برده شده در باال ابتدا يك دوره آموزشى 
و  كارشناسان  براى  مى باشد.  روز  دو  سالى  آن  از  بعد  و  مقدماتى 
مسئوالن دوره هاى آموزشى اختصاصى و پس از آن حدود 12 روز در 

سال برنامه ريزى شده است (راب جان، 2008). 
انواع پناهگاه هاى سوئيس: در سوئيس پناهگاه هاى بتنى مقدم ترند. 
هستند.  موثر  بسيار  ساخته شده اند  مسلح  بتن  از  كه  پناهگاه هايى 
البته بايد با حداقل استانداردهاى سوئيس ساخته شده باشند و اصول 
كلى را نيز دارا باشند. برخى از اين اصول كلى عبارت اند از ساخت 
پناهگاه در جوار مسكن، پناهگاه هاى عمومى و چندمنظوره در نقاط 
مناسب كشور، اجبارى بودن ساخت پناهگاه در واحدهاى خصوصى 
با مشاركت مردم و تشويق مالى دولت، ممنوع بودن تخليه شهروندان 
هنگام حمالت. پناهگاه در تعاريف سوئيس محلى است كه قابليت 
مقابله با اثرات حمالت شيميايى، هسته اى و ميكربى را دارا باشد، 
براى 7  اقامت  امكان  باشد،  هوادهى  و  فيلتر  دستگاه هاى  به  مجهز 
تا 14 روز را داشته باشد، ساختار آن از بتن مسلح و در زير زمين 
احداث و قادر به تحمل فشارى معادل 1 تا 2 اتمسفر باشد. هزينه 
ساخت پناهگاه هاى بتنى 4 تا 5 برابر بيشتر از پناهگاه هاى فوالدى 
است. سوئيس، تقريبًا به طور انحصارى، ساخت پناهگاه هاى بتنى كه 
در زيرزمين هاى عميق خانه ها، بيمارستان ها، مدارس، ساختمان هاى 
عمومى، هتل ها و اغلب ساختمان هاى ديگر قرار مى گيرد را انجام 

مى دهد (پدافند غيرعامل، 2010).
خانه هاى غيرنظامى شخصى: قوانينى كه براى طراحى اين خانه ها 
از  خيلى  در  طاليى  استانداردهاى  عنوان  به  است  نظرگرفته شده  در 
ديگر كشورها استفاده مى شود. آن ها قادر به تحمل فشار 1 اتمسفر 
يا 15 پوند بر اينچ مربع (psi)م١ مى باشند. مشخصات اصلي و مهم 

اين پناهگاه به شرح زير است:
 30 پوشش  ضخامت  با  مسلح  بتن  از  تمامًا  يكپارچه:  پوشش   -1
سانتي متر بوده و مقاومت آن در برابر فشار مساوي و يا بيش 

از يك اتمسفر است؛
1.  pounds per square inch (psi)
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2- در زير زمين قرار مى گيرد؛
3- يك متر مربع مساحت و 2/5 مترمكعب فضا به ازاى هر نفر در 

نظر گرفته مى شود؛
4- تهويه: معادل 6 مترمكعب در ساعت هواي تازه به ازاء هر فرد 
از طريق فيلترهاي تصفيه هوا با فوق فشاري به ميزان 5 الي 15 

ميلي متر آب؛
5- حداقل 2 تا 4 ليتر آب آشاميدني در روز به ازاء هر فرد بايد 

پيش بينى شود؛
6- تأمين تقريبًا 30 لوكس نور به ازاى هر نفر؛

7- سر و صدا در حدي كمتر از 65 دسى بل باشد؛
8- 2100 كيلوكالرى غذا در هر روز به ازاى هر فرد تأمين گردد؛

9- تأمين توالت هاى خشك جداگانه؛
10- مقداري دارو پيش بينى شود.

شكل 6- ماكت يك پناهگاه زيرزمينى مسكونى در سوئيس*

*منبع:
http://www.swissinfo.ch/eng/swiss_news/Gallery:_
Nuclear_fear.html?cid=658224 

را  زير  موارد  برابر  در  حفاظت  مي توانند  پناهگاه هايي  چنين 
تأمين كنند (پدافند غيرعامل، 2010): 

الف) تشعشعات اوليه اتمي؛
ب) تشعشع حرارتي؛

پ) تشعشعات ثانويه هسته اى؛
ت) موج انفجار؛

ث) بمب هاى معمولي؛

ج) اثرات ثانويه جنگ افزارها.
و در نهايت قوانين كلى كه براى ساخت اين نوع از پناهگاه ها 

بايد رعايت شود به طور خالصه شامل موارد زير مى باشند:
 درصورتى كه خانه از قبل ساخته شده باشد بايد تخته پوش سقف 

با 14 اينچ ضخامت اجرا شود.
 درصورتى كه پناهگاه از قبل وجود نداشته باشد، براى حفاظت 

مناسب تر از تابش، دال سقف بايد 22 اينچ باشد.
 ديوارهاى داخلى پناهگاه بايد داراى ضخامت 14 تا 20 اينچ باشند.

 ديوارهاى خارجى زيرزمين بايد كامًال در خاك مدفون شوند و 
ضخامت آن ها 10 اينچ باشد.

خارج  با  تماس  معرض  در  حدى  تا  كه  خارجى  ديوارهاى   
مى باشند، ضخامت ديوارشان 20 اينچ است.

 ديوارهاى خارجى كه به طور كامل در معرض تابش هستند بايد 
ضخامت 32 اينچ داشته باشند. 

پناهگاه هايى  ساختن  هميشه  (عمومى):  دولتى  پناهگاه هاى 
مسكونى  سازه هاى  زير  در  فشار  و  انفجار  موج  از  جلوگيرى  براى 
كسانى  براى  را  عمومى  سوئيس پناهگاه هاى  دولت  نيست.  ممكن 
ندارند  را  خود  خانه هاى  در  پناهگاه  ساخت  جهت  الزم  امكانات  كه 
به  نياز  خود  كارى  ساعات  طول  در  كه  كسانى  براى  همچنين  و 
از  عمومى  پناهگاه هاى   .(7 (شكل  است  ديده  تدارك  دارند  سرپناه 
محافظت  و  ساخته شده اند  استوارتر  و  محكم تر  خانگى  پناهگاه هاى 

در برابر اثرات فشار 45 پوند بر اينچ مربع را دارند.
شكل 7- پناهگاه عمومى*

      *منبع:
 http://rafabarbosa.com/wp-content/uploads/2009/09/

bunker.jpg

در ساخت پناهگاه هاى عمومى نيز قوانين كلى وجود دارد كه 
به طور خالصه شامل موارد زير مى شود:
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اينچ  بايد 22  دارد  وجود  كه  ساختمانى  زير  براى  سقف  پوشش   -
ضخامت داشته باشد.

- پوشش سقف براى پناهگاه هاى عمومى كه در زير هيچ ساختمانى 
نيست بايد 34 اينچ ضخامت داشته باشد.

- ضخامت ديوارهاى داخلى يك پناهگاه عمومى 20 تا 26 اينچ باشد.
- ديوارهاى خارجى زيرزمين بايد كامًال در خاك مدفون شوند و 

ضخامت آن ها 10 اينچ باشد.
- ديوارهاى خارجى كه تا حدى در معرض تماس با خارج مى باشند، 
ضخامت آن ها 28 اينچ است- ديوارهاى خارجى كه به طور كامل 

در معرض تابش هستند بايد ضخامت آن ها 48 اينچ باشد. 
به صورت كلى قوانين ضخامت در جدول 2 به صورت خالصه 
استانداردهاى  براى  بتن  ضخامت  حداقل   2 جدول  در  است.  آمده 
سوئيس در مقابل 15 و 45 پوند بر اينچ مربع آمده است. در ضمن 
وضعيت  به  بستگى  داخلى  ديوارهاى  ضخامت  كه  شود  ذكر  بايد 

قرارگيرى پنجره نسبت به بيرون پناهگاه دارد. 

جدول 2. حداقل ضخامت بتن در پناهگاه*
PSI 15PSI 45 (حداقل نياز)

22 اينچپوشش سقف (زير ساختمان نيست)
پوشش سقف (زير ساختمان 

نيست)
34 اينچ

14 اينچپوشش سقف (زير ساختمان است)
پوشش سقف (زير ساختمان 

است)
22

ديوارهاى داخلى پناهگاه
 22-14
اينچ

20-26 اينچديوارهاى داخلى پناهگاه

10 اينچديوارهاى خارجى (زيرزمين)10 اينچديوارهاى خارجى (زيرزمين)
ديوارهاى خارجى (تا حدودى در 

معرض برخورد)
20 اينچ

ديوارهاى خارجى (تا 
حدودى در معرض برخورد)

28 اينچ

ديوارهاى خارجى (كامًال در 
معرض)

32 اينچ
ديوارهاى خارجى (كامًال در 

معرض)
48 اينچ

 utahsheltersystems.com/office_concrete.php :منبع*

پناهگاه هاى نظامى: اين نوع از پناهگاه ها به دليل نقش حياتى كه 
دارند بايد قادر به تحمل و مقاومت در برابر فشار 200 پوند بر اينچ 
مربع باشند؛ زيرا به انفجارات هسته اى و يا سالح هاى متعارف نزديك 
هستند. يك نمونه از اين پناهگاه ها در شكل 8 نشان داده شده است.

(پدافند  سوئيس  بتنى  پناهگاه هاى  راه اندازى  براى  قوانين 
غيرعامل، 2010):

الف) از نظر مكان يابى و محل قرارگيرى آن در ساختمان: 
- پناهگاه هاى بتنى براى محافظت در برابر اثرات تابش و انفجار 

بايد تا جاى ممكن در عمق بيشترى از زمين دفن شوند.
- پناهگاه ها براى محافظت در برابر تابش اشعه، بمب هاى متعارف 
و آتش، بايد در زير بخش هاى گسترده و حجيم ساختمان واقع 

شوند.
- سطح خارجى پناهگاه بايد تا حد امكان براى محافظت در برابر 
تابش اشعه، قطعات و پرتابه ها، انتقال حرارت توليدشده توسط 
خارجى  آتش  از  ناشى  حرارت  برابر  در  حفاظت  و  ساكنان، 

نزديك سطح زمين باشد.
- پناهگاه ها بايد تا آنجا كه ممكن است از مكان هايى با تراكم باالى 

سوخت و مواد قابل اشتعال دور باشند.

شكل 8- پناهگاه نظامى*

*منبع:
http://schwingeninswitzerland.fi les.wordpress.
com/2012/06/dsc_0535.jpg?w=872&h=584

ب) از نظر معمارى:
- پناهگاه ها بايد داراى خروجى اضطرارى و دريچه ورودى هوا از 
ساختمان به منطقه آزاد (بدون آوار) باشند (براى خروج آسان 

و تنفس هواى تازه)؛
- درها بايد با بتن با ضخامت 8 اينچ ساخته شده باشد و با درزبندى 
بايد مانع ورود و خروج گاز شوند. همچنين ناحيه زندگى كه در 

پناهگاه است نبايد در ارتباط مستقيم با سايت باشد؛
- درهاى اتاق پناهگاه بايد از درهاى اتاق سد هوا١ تفكيك شوند؛ 
اگر اتاق جداسازى نداشتيم، بايد درهاى ورودى اتاق پناهگاه 

نسب به ورودى هال 90 درجه چرخش داشته باشد. 
1.  air-lock room
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ج) اتاق هاى سد هوا و اتاق ضدعفونى: اتاق هاى سد هوا (يا ايزوله) 
در واقع اتاق هاى موقت و فى مابينى هستند كه براى دسترسى امن از 
خارج پناهگاه به اتاق اصلى پناهگاه تعبيه مى شوند. اين اتاق ها بايد دو 
در با درزگيرى كامل داشته باشد تا هيچ گاه به طور همزمان باز نشوند. 
در  پناهگاه  اتاق  حفاظت  از  اطمينان  حصول  براى  اتاق  اين  واقع  در 
برابر تابش اشعه، فشار انفجار و گازهاى جنگى در نظر گرفته مى شود. 
مردمى كه از خارج وارد اين اتاق مى شوند، بايد در قسمت در خارجى 
منتظر بمانند تا زمانى كه اتاق ضدعفونى و هوا پاك سازى شود و به 
شرايط مثبتى برسد. اين اتاق بايد با يك در كوچك و مساحتى در 

حدود 54 مترمربع باشد تا از پاك سازى هوا مطمئن باشيم.
اتاق  عنوان  به  مى تواند  كوچك  پناهگاه هاى  در  هوا،  سد  اتاق 
تميز  قبيل  از  خدماتى  ارائه   با  واقع  در  كند.  عمل  هم  ضدعفونى 
غبار  و  گرد  يا  و  سمى  گاز  به  آلوده  افراد  كردن  پانسمان  و  كردن 
راديو اكتيو، نقش خود را در پناهگاه هاى كوچك ايفا مى كند. اين 
پناهگاه  از  خروج  هنگام  در  افراد  كه  محافظ  لباس هاى  براى  اتاق 
اتاق  بزرگ تر  پناهگاه هاى  در  مى شود.  استفاده  نيز  بپوشند  بايد 
استرليزاسيون بايد با يك دوش و توالت در اتاق ساخته شود. براى 
نفر، اتاق استرليزاسيون بايد  پناهگاه هايى با ظرفيت بيش از 100 

يك اتاِق جدا با دسترسى به اتاق سد هوا داشته باشد.
شكل 9- پالن يك پناهگاه در سوئيس*

      *منبع: پدافند غيرعامل، ،   2010، ص 14.

اتاق سد هوا  و ضد عفونى بايد از يك ضخامت بتن ساخته شود و 
همان سطح حفاظت از اين دو اتاق براى اتاق پناهگاه هم استفاده مى شود. 
هواى تصفيه شده بهتر است پس از استفاده از اتاق پناهگاه به اتاق سد هوا يا 
اول به اتاق ضدعفونى سپس به اتاق سد هوا منتقل شود. هواى مصرف شده 

در اتاق سد هوا بهتر است به خارج و يا به زيرزمين منتقل شود.
در واقع اين امر اجازه مى دهد كه هواى تصفيه شده يك حركت 
مستمر در سرتاسر پناهگاه و اتاق سد هوا داشته باشد. حجم هواى 

ورودى به هر اتاق به ميزان مصرف آن اتاق مى باشد. 
دسترسى  براى  بتن  جنس  از  هوا  سد  اتاق  يك  از  اغلب  مردم 
به پناهگاه هاى فوالدى شان استفاده مى كنند. اتاق سد هوا در سطح 
زيرزمين قرارگرفته است. پناهگاه هاى فوالدى 10 فوت دور از خانه 
و 8 تا 10 فوت زير سطح اتاق هوا قرار مى گيرند، البته اين اندازه به 

قطر ميلگرد هم بستگى دارد.
اتاق امن: اتاق امن بايد با استانداردهايى مثل استانداردهاى اتاق هوا 
سد ساخته شود. اگر پس از ارزيابى خانه ها متوجه شوند كه امنيت 
اضافه  بدون  هوا  سد  اتاق  يك  مى توان  است،  اصلى  نگرانى  خانه 
 8 ضخامت  با  در  يك  است  ممكن  يا  ساخت  پناهگاه  اتاق  كردن 
اينچ با يك اتاق امن ساخته شود. درهاى رايج امنى كه وجود دارد، 
راه حل مناسبى براى زلزله و انفجارات هسته اى نيستند. زيرا تحت 
همين  به  و  ببندند    را  خروج  راه  مى توانند  درها  نوع  اين  شرايط  اين 
دليل قوانين جديد ترجيح مى دهند كه هر اتاق يك ورودى و خروجى 

جداگانه براى امنيت فردى داشته باشد. 
قطعات اضافى: درب و پنجره ها ضعيف ترين بخش در مقابل فشار و 
انفجار هستند. در پناهگاه هاى سوئيس پنجره ها به حداقل مى رسند يا 
اصًال وجود ندارند. همه درها از بتن مسلح و براى جلوگيرى از تركيدن 
به سمت داخل در اثر انفجار و موج فشارى متعاقب آن، به طرف بيرون 
باز مى شوند. درها پس از اينكه ديوار پناهگاه ساخته شود، نصب و 
محكم مى شوند. واشرهاى مهر و موم شده يكى ديگر از ويژگى هاى 
از  پناهگاه  مى شود  باعث  كه  مى باشد  سوئيس  پناهگاه هاى  درهاى 
سرايت  و  عفونت  عوامل  ديگر  و  گازها  تابش،  نظير  بيرونى  عوامل 
در،  بين  سانتى مترى  فاصله 5  يك  شود.  محافظت  داخل  به  بيمارى 
سقف و كف پناهگاه نياز است. در شكل 10 نمونه اى از در و لوالى 
مورد استفاده در پناهگاه هاى سوئيس نشان داده شده است (كر، بى.تا.).١

1.  Kerr, n.d.
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شكل 10- در و لوالى استفاده شده در پناهگاه هسته اى سوئيس*

*منبع:
http://schwingeninswitzerland.
wordpress.com/tag/air-raid-shelter/

پناهگاه هاى زيرزمينى: از سال 1960 سوئيس پناهگاه هاى زيرزمينى 
كافى براى محافظت از تمام جمعيتش ساخته و مهيا نموده است. 
كارى كه هيچ كشورى به اندازه سوئيس به آن توجه نكرده و انجام 
نداده، دولت سوئيس اين موضوع را جزئى از فرهنگ عام كرده است 

(ماريانى، 2009).١
شكل 11- ورودى يك پناهگاه زيرزمينى در سوئيس*

*منبع:
http://www.swissinfo.ch/media/cms/images/swissinfo/2012/12/
sriimg20090525_10735562_0-34564944.jpg 

تونل زوننبرگ:٢ به عنوان يك نمونه مشهور از اين نوع پناهگاه ها 
مى توان به تونل پناهگاه هاى زوننبرگ در لوسرن اشاره كرد. اين تونل 
1.  Mariani, 2009
2.     Sonnenberg tunnel

براى ارائه سرپناه به 20000 نفر از مردم در زمان جنگ جهت حفاظت 
ساكنان آن از حمالت متعارف، شيميايى و هسته اى ساخته شده كه 
بزرگراه  تونل  به  اكنون  هم  و  بود  لوسرن  جمعيت  سوم  يك  حدود 
بزرگ ترين  تونل  اين  كه  است  اين  بر  اعتقاد  است.  شده  تبديل 
 (13 و   12 (شكل هاى  مى باشد  نيز  جهان  در  غيرنظامى  پناهگاه 

(سوئيس اينفو، 2006).٣ 
شكل 12- نقشه هوايى تونل زوننبرگ در لوسرن، سوئيس*

 

شكل 13- فضاهاى داخلى تونل زوننبرگ، سوئيس*

*منبع:
http://www.leofabrizio.com/newsite/sonnenberg/
sonnenberg_tunnel.html

3.  swissinfo, 2006

  

   http://wikimapia.org/street/16115850/Sonnenberg-Tunnel :منبع*     
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جنوب  و  شمال  كه   ،A2 بزرگراه  در  واقع  تونل،  اين  درهاى 
اروپا را به هم وصل مى كند، داراى ضخامت 1/5 متر و وزن 350 
گونه اى  به  هستند  واقع  بازل  و  چياسو  بين  كه  آن ها  مى باشند.  تن 
طراحى شده اند كه در مقابل يك بمب هسته اى تا قدرت يك مگا تن 
در عرض يك كيلومتر تونل مقاوم اند و بين چياسو و بازل واقع شده 

است (تينتو و السينس، 1989).
در يك حفره هفت طبقه در وسط هر دو تونل پست فرماندهى، 
راديويى  استوديوى  يك  سخنرانى،  تاالر  با  اورژانس  بيمارستان 
دو  به  تونل  اين  البته  دارد.  وجود  چندمنظوره  مختلف  اتاق هاى  و 
بسته  كه  آن  نخست  نمى گيرد.  قرار  توجه  مورد  چندان  عمده  دليل 
شدن درهاى ضد انفجار 24 ساعت طول مى كشد كه زمان بسيار 
زيادى است. همچنين زندگى در مدت زمان طوالنى در هفت طبقه 
زيرزمين، جايى كه تقريبًا در تاريكى مطلق است، بسيار طاقت فرسا 

خواهد بود (ويكى پديا، 2013)١. 
شكل 14 – پناهگاه چندمنظوره ورناياز، سوئيس*

*منبع:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fallout_shelter_

switzerland.jpg  

1.  Wikipedia, 2013

نمونه هايى از پناهگاه هاى چندمنظوره سوئيس: پناهگاه هسته اى 
كه در ورناياز قرار گرفته است (شكل 14) يك نوع ديگر از پناهگاه هاى 
سوئيسى است كه نام «پناه براى محافظت از غيرنظاميان»٢ مى باشد. 
زمان  در  و  مى كند  استفاده  پناهگاه ها  اين  از  ارتش  جنگ،  زمان  در 
صلح غيرنظامى ها در آن ساكن مى شوند و يا خيلى از آن ها به هتل 

تبديل شده است (ديك، 2006).٣ 
تونل  يا  پناهگاه  يك  سوئيس:  در  ساخته شده  جديد  پناهگاه هاى 
زيرزمينى كه در روستاى والس سوئيس و در اعماق كوه ها واقع شده و 
تشخيص آن سخت است به همراه يك ورودى بسيار خوب در شكل 
15 نشان داده شده است. پالن معمارى غيرمتعارف اين ساختمان را 
معمار معروف مولر طراحى كرده است. اين خانه شامل تمام امكانات 
يك خانه مشترك مانند اتاق مهمان، فضاى تفريحى و ساير فضاهاى 
داخلى بوده و به صورت تخصصى در يك تونل زيرزمينى طراحى شده 
است. دهانه ورودى بيضى شكل فضاى وسيعى را به وجود آورده كه به 

صورت پله هاى سنتى در سنگ تراشيده شده است. 
شكل 15- پناهگاه با طراحى نوين در روستاى والس، سوئيس*

*منبع:
http://www.trendir.com/house-design/underground-home-

designs-swiss-mountain-house.html

بررسى شرايط جغرافيايى، اقليمى، جمعيتى و فرهنگى در ايران: 
با توجه به شرايط كشور ايران و ضريب تهديدي كه دارد و نيز شرايط 
ضرورت ايجاد پناهگاه هايى  و پناهگاه ها  نامناسب پدافند غيرعامل 
2.  Abri PC (protection civile)
3.  Dake, 2006
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با در نظر گرفتن وضعيت جغرافيايى، اقليمى، جمعيتى و فرهنگى 
كشورمان بيش از پيش نمايان مى شود. قرار گرفتن ايران در منطقه 
جنگ،  بحران،  قبيل  از  مؤلفه هايى  وجود  و  سو  يك  از  خاورميانه 
بر  ديگر  سوى  از  منطقه  اين  در  پي  در  پي  ستيزش هاي  و  تعارض 

حساسيت توجه به امر پناهگاه ها و پدافند غيرعامل مى افزايد.
اهميت  بر  كه  ايران  سياسى  جغرافياى  ويژگى هاى  مهم ترين 

توجه به موضوع پدافند غيرعامل مى افزايند عبارت اند از: 
 قرار گرفتن در حساس ترين منطقه انرژى جهان يعنى مجاورت 

خليج فارس و درياى خزر؛
 قرار گرفتن در تالقى سه قاره آسيا، اروپا و افريقا؛

 قرار گرفتن در مناطق راهُبردهاى برى و بحرى جهان.
بدين  جهان  و  منطقه  در  ايران  جغرافيايى  موقعيت  به طوركلى 

قرار مى باشد:  
جغرافيايى  عرض  درجه   40 و   25 بين  گرفتن  قرار  با  ايران   
فالت  نيز،  ارتفاع  نظر  از  و  دارد  قرار  گرم  منطقه  در  شمالى، 
مرتفعى است كه مجموع سطوحى از آن كه ارتفاعشان از سطح 
دريا كمتر از 475 متر است، درصد بسيار كمى از سطح كل 

كشور را تشكيل مى دهند.
 با وجود اينكه ايران داراى دو حوزه بزرگ آبى درياى خزر و 
خليج فارس است، به دليل وجود رشته كوه هاى البرز و زاگرس 
و نحوه قرارگيرى آن ها، اثرات اين دو حوزه محدود به نواحى 
در  اثرى  ندرت  به  حوزه ها  اين  و  است  آن ها  به  نزديك  بسيار 

تعديل درجه حرارت قسمت هاى داخلى دارند. 
 با توجه به شكل گيرى و تركيب معمارى بومى مناطق مختلف 
ايران در مى يابيم كه ويژگى هاى متفاوت هر يك از اين اقليم ها، 
مناطق  اين  معمارى  تركيب  و  شهرها  توسعه   در  فراوانى  تأثير 
داشته اند. در اين مقاله به علت اينكه نمونه موردى يعنى كشور 
با  نيز  و  است  قرارگرفته  سرد  و  كوهستانى  منطقه  در  سوئيس 
توجه به تنوع اقليمى در كشورمان اين راهكارها در همه شرايط 
آب و هوايى توصيه نمى شود و يا براى استفاده از راهكارهاى 
سوئيس بايد متناسب با اقليم آب و هوايى اندكى تغيير كنند. 
البته در مبحث بيست و يكم مقررات ملى ساختمان قوانينى در 

ارتباط با اين موضوع بيان شده است.

مشكالت  ريشه  كه  مى باشند  باور  اين  بر  منتقدين  از  بسيارى   
است.  فرهنگي  پناهگاه ها،  ايجاد  و  غيرعامل  پدافند  زمينه  در 
ضعف در فرهنگ ممكن است در هر سطحى خود را نشان دهد. 
هنوز در ذهن بعضى از مديران شك و شبه هايى در مورد پدافند 
غيرعامل  پدافند  از  مديران  از  برخي  و  دارد  وجود  غيرعامل 
كه  است  حدى  تا  بعضًا  كم اطالعي  اين  دارند.  نظامي  برداشت 
زمينه  بايستى  مى شود.  تلقى  ولخرجي  اقداماتى  چنين  انجام 
فرهنگى مناسب در اين ارتباط ايجاد شود و اين اقدامات بايد 
از سطوح اوليه آموزشى نظير مدارس آغاز گردند. همان طور كه 
منظم  برگزارى  و  فرهنگ سازى  با  سوئيس  كشور  در  شد  بيان 

دوره هاى آموزشى پيشرفت سريع ترى داشته اند.
 مسئله فرهنگ نيز با توجه به گستردگى و تنوع قومى موجود در 
كشور قابل بررسى است. مسئله واگرايي و همگرايي قومي – 
فرهنگي اين گروه هاي اجتماعي غالبًا مرزنشين با دولت مركزي 
از مسايل مهمى است كه بايد در اين زمينه بدان توجه داشت. به 
عبارت ديگر، چنانچه قوميتي با دولت مركزي همگرايي نشان 
پدافند  با  ارتباط  در  برنامه ريزى  براى  مساعدى  شرايط  دهد، 
غيرعامل و پناهگاه ها در مناطق راهُبردى ايجاد مى شود. در اين 
اتخاذ  با  فرهنگى  بسترسازى  كنار  در  مى توانند  دولت ها  راستا 
براى  مناسبى  زمينه  اقوام،  با  ارتباط  در  مناسب  سياست هاى 

گسترش پدافند غيرعامل فراهم نمايند.  
در ادامه بايد يادآور شد كه جمعيت شهرنشين ايران در سده هاى 
اخير رشد چشمگيرى داشته است. در نخستين سرشمارى رسمى ايران 
حدود ٪32  نفر)  ايران (18،954،704  جمعيت  كّل  از  در 1335 
(6،002،621 نفر) در شهرها ساكن بوده اند. اين در حالى است كه 
در سرشمارى رسمى 1385 جمعيت شهرنشين ايران 48،259،964 
بالغ  كشور  جمعيت  سرشمارى 1390،  آخرين  در  است.  بوده  نفر 
طبق  ايران، 1390).  امار  است (مركز  بوده  تن  بر 75،149،669 
آمار به روز شده تعداد شهرهاى كشور به 1200 رسيده و همچنين 
تعداد روستاها افزايش پيداكرده، و اين در حالى است كه اهميت 
پناهگاه ها در مواقع بحران براى ساكنين شهر و روستاها روزبه روز 

كم رنگ تر شده است. 
حمله  مورد  زمان  طول  در  مختلف  داليل  به  ايران  سرزمين   
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اقوام  موضوع،  اين  به  توجه  با  است.  گرفته  قرار  خود  دشمنان 
به  و  كوشيده اند  پناهگاه ها  ساخت  در  ديرباز  از  ايران  در  مختلف 
از  غيره  و  خندق ها  دژها،  ساخت  با  باستان  ايران  در  مثال  عنوان 
خود دفاع كرده اند. در زمان جنگ تحميلى هشت ساله نيز تمهيداتى 
احداث  مسكونى،  منازل  در  كوچك  پناهگاه هاى  احداث  نظير 
دانشگاه ها  محوطه سازى  و  پارك ها  برخى  در  عمومى  پناهگاه هاى 
ادارى  ساختمان هاى  امن  زيرزمين هاى  از  استفاده  نظامى،  مراكز  و 
جهت اسكان مردم، انتقال بخشى از جمعيت شهرى به نقاط امن تر، 
ساخت پناهگاه هاى سريع االحداث و پيش ساخته، ايجاد سامانه اعالم 
خطر در برخى مراكز نظامى و عمومى شهر و تشكيل تيم هاى ويژه 
در برخى دستگاه ها جهت امدادرسانى سريع در حوزه شهرها در برابر 

تهديد حمالت شهرى مورد استفاده قرار گرفته اند. 

نتيجه گيرى
به دليل پيشرفت جنگ افزارها به خصوص از نوع سالح هاى هسته اى 
و باال رفتن خطر جنگ، هر دولتى براى حفاظت از خاك و مردمانش 
بحران  هنگام  در  آسيب پذيرى  كاهش  براى  دقيق  برنامه اى  به  نياز 
پدافند  از  استفاده  زمينه  اين  در  موجود  روش هاى  از  يكى  دارد. 
غيرعامل است كه پناهگاه ها عنصر مهمى در آن محسوب مى شوند. 
در اين مقاله پس از ارائه  برخى تعاريف اساسى، تجربيات بعضى از 
كشورها از جمله سوئيس در امور پناهگاه بررسى شد. اين تجربه ها 
در انتخاب نوع پناهگاه بر اساس مواردى از قبيل مدت زمان اقامت، 
نوع مصالح، تعداد جمعيت، مدت زمان ساخت، فواصل و مدت زمان 
دسترسى، اجراى برنامه هاى مديريتى، فرهنگ سازى و عمومى كردن 
آموزشى  و  مديريتى  برنامه هاى  اجراى  با  گرفت.  قرار  بررسى  مورد 
به صورت مرتب مى توان همچون كشور سوئيس برنامه هاى پدافند 
غيرعامل را نهادينه كرد. در هنگام ساخت پناهگاه ها بايد به ساختار 
اجزا معمارى همچون ورودى، خروجى، اتاق هوا، اتاق ضدعفونى، اتاق 
اقامت و ضخامتى كه به كار مى رود و ديگر جزئيات همانند درو 
نجات  در  مهم  امرى  پناهگاه  مكان يابى  همچنين  كرد.  دقت  پنجره 
افراد مى باشد كه در مقاله حاضر به تفصيل به آن پرداخته شد. اميد 
ضوابط  تدوين  راستاى  در  گامى  و  گردد  واقع  مفيد  كه  است  آن 

مشابه براى كشور عزيزمان باشد.
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چكيده
زمينه و هدف: در دهه اخير به علت باال آمدن سطح آب ها و همچنين تغييرات آب وهوايى طوفان ها، به خصوص طوفان هاى ساحلى در كليه مناطق 
جهان افزايش يافته است. عدم به كارگيرى تمهيدات الزم در اين مناطق از داليل آسيب پذيرى سكونتگاه هاى انسانى است. لذا ارائه تمهيدات الزم جهت 

كاهش آسيب پذيري مجتمع هاي زيستي در برابر اين خطر امرى ضرورى به نظر مى رسد. 
روش: اين مطالعه نوعى  مطالعه مرورى است كه با بررسى متون و مقاالت تخصصى پيرامون تجارب كشورهاى ديگر در جهت مقابله با سانحه طوفان 

و تجزيه وتحليل آن ها به منظور آموختن تمهيدات به كاررفته جهت كاهش خطر و افزايش آمادگى پرداخته است. 
و  ديده بان  كركره ها،  از  استفاده  شامل  كه  مى باشند  تأثيرگذار  كالبدى  به صورت  ارائه شده  شهرسازى  و  معمارى  تمهيدات  از  برخى  يافته ها: 
پنل هاى طوفان و همچنين حائل هاى ساحلى در پوشش ساختمان است. به كارگيرى موانع طوفان و لنگرگاه ها از ديگر اقدامات اين دسته است. گروه 
ديگرى از تمهيدات از جمله: حفاظت از زيستگاه هاى طبيعى و استفاده از آن، وضع مقررات استفاده از زمين، تدوين برنامه هاى آموزشى و گسترش بيمه، 

جمع آورى نظامند داده ها و ايجاد سيستم هاى هشدار به صورت غيركالبدى و مديريتى اثربخش مى باشند. 
نتيجه گيرى: براى پيشگيرى يا كاهش اثرات طوفان، اتخاذ مباحث فنى از يك سو و مديريت بحران و برنامه ريزى چگونگى مقابله با حوادث ناشى از 
طوفان از سوى ديگر مورد نياز است. ارائه راهكارهاى مناسب، سبب كاهش آسيب پذيرى جوامع و افزايش آمادگى در چرخه مديريت بحران شده و 

همچنين كنترل و ساماندهى اين شرايط را در حين و پس از بحران تسهيل مى بخشد. 
كليدواژه ها: كاهش آسيب پذيرى طوفان و سيالب، معمارى، شهرسازى، طوفان هاى ساحلى، مديريت بحران. 

 استناد فارسي (شيوه APA، ويرايش ششم 2010): اميدى، آناهيتا؛ محمودى، سهيل (1392، تابستان). تمهيدات معمارى و شهرسازى جهت كاهش 
آسيب پذيرى در مقابل طوفان و سيالب به ويژه در مناطق ساحلى. فصلنامه دانش پيشگيري و مديريت بحران، 3(2)، 177-161.

Architectural and Urban Planning Measures for Vulnerability Reduction
Against Storm and Flood particularly in Coastal Regions

Anahita Omidi & Soheil Mahmoodi

MS Students of Post-Disaster Reconstruction, Faculty of Architecture and Urban Planning, Shahid Beheshti University (SBU), Tehran, Iran. 

ABSTRACT
Background and objective: In recent decade, due to rising in water level and also climate change, hurricanes particularly 
coastal storms have increased in all areas of the world. Lack of using necessary measures in these areas is one the reasons 
behind human settlements’ vulnerability. Therefore proposed measures to reduce vulnerability in biological complexes seem 
essential against this hazard. 
Method: This study reviews documents and expertise articles about the experiences of other countries in order to deal with 
storm incidents and analysis of them to learn applied measures for risk reduction and increasing preparedness.
Findings: Some of the proposed architectural and urban planning measures are effective as structural forms, including the use 
of shutters, storm watches and storm panels and also coastal armor screen. Storm barriers and harbors are the other imple-
ments employed in this category. Another group of measures including the protection of natural habitats and use of it, land 
use regulations, development of training programs and expand insurance, systematic data collection and establishing warning 
systems, are effective as management practices and non-structural actions.                                                                                                                                
Conclusion: To prevent or reduce the effects of the storm, taking technical issues on the one hand and disaster management and 
planning how to deal with incidents caused by storms, on the other hand, are required. Providing appropriate strategies causes 
reduction in communities’ vulnerability and increases preparedness on disaster management cycle and will also facilitate the 
controlling and organizing of the situation during and after disasters.                                                                                                                                                     
KEYWORDS: Flood and storm vulnerability Reduction, Architecture, Urban planning, Coastal storm, Disaster management.

 Citation (APA 6th Ed. ):  Omidi, A. , & Mahmoodi, S. (2013, Summer). Architectural and urban planning measures for vul-
nerability reduction against storm and flood particularly in coastal regions. Disaster Prevention and Management Quarterly 
(DPMK), 3(2), 161-177.
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مقدمه
سوانح  مرگبارترين  و  فاجعه بارترين  از  يكى  ساحلى  طوفان هاى 
شديد،  بادهاى  كوبنده،  بلند  موج هاى  موجب  كه  است  طبيعى 
و  جاني  خسارات  ساله  هر  و  مى شوند  سيل  و  سيل آسا  باران هاى 

مالي فراواني را وارد مي آورند. 
«باران  «سيل،»  شديد،»  «بادهاى  حاره اى،  طوفان  يك  پى  در 
شديد» و «موج هاى عظيم» را با خود به ساحل مى آورد كه هر كدام 
به نوبه خود سانحه اى محسوب مى شوند كه مى بايست اقداماتى در 
جهت كاهش اين خطرات (پيش بينى، آمادگى و هشدار)، اقدامات 

امداد و نجات و در نهايت بازسازى پس از سانحه انجام گيرد. 
در پى اين مخاطرات، خانه ها، معيشت ها، ساختمان هاى عمومى 
آوار  شوند.  نابود  يا  ببينند  خسارت  است  ممكن  زيرساخت ها  و 
تأثير  تحت  مى تواند پنجره ها و درها را شكسته و درون خانه ها را 
اطالع رسانى  و  سوانح  اين  پيرامون  بشر  تجربه  و  دانش  دهد.  قرار 
اين  با  مقابله  و  آسيب پذيرى  ميزان  كاهش  موجب  شهروندان  به 
مخاطره مى شود و با ايجاد ساختار هاى مناسب معماري، شهرسازي 
و مديريت بحران در مقابل حوادث غيرمترقبه از جمله طوفان هاى 

حاره اى به موفقيت هايى دست يافته اند. 

روش
اين مطالعه نوعى  مطالعه مرورى است كه با بررسى متون و مقاالت 
تخصصى پيرامون تجارب كشورهاى ديگر در جهت مقابله با سانحه 
طوفان و تجزيه وتحليل آن ها به منظور آموختن تمهيدات به كار رفته 

كاهش خطر و افزايش آمادگى پرداخته است. 

يافته ها
تعريف اصطالحات: 

به  دنيا  اصلى  سوانح  از  يكى  عنوان  به  طوفان١  طوفان ها:   
مديريت  فدرال  سازمان  تقسيم بندى  اساس  بر  كه  مى آيد،  حساب 
شرايط اضطرار آمريكا٢ يا به اختصار FEMA بر حسب انواع عامل 
و  (عسكرى زاده   مى شوند  تقسيم  متفاوتى  گونه هاى  به  ايجادكننده 
1.  storm
2.  Federal Emergency Management Agency (FEMA)

محمدنياقرايى، 1389):  
نظير  اثراتى  با  زمستان  فصل  در  مخاطره  اين  زمستانى:٣  طوفان   .1
يخبندان،  شديد،  سرماى  برف)،  با  توأم  شديد  (باد  كوالك  بهمن، 

بارش هاى فوق العاده سرد، برف، باد، يخ و يا تگرگ همراه است.
2. تورنادو:۴  اين مخاطره همراه با اثراتى نظير ابرهاى قيفى شكل يا 

گردباد دريايى ظاهر مى شود. 
چرَخند  نظير  اثراتى  با  همراه  مخاطره  اين  (هاريكن):۵   توفند   .3
(سايكلون) (گردباد در مناطق با فشاركم)، فرسايش، امواج با ارتفاع 
باال، باران، طوفان با موج بلند، كم فشارى در مناطق حاره اى و يا باد 

ايجاد مى شوند. 
سايكلون  نظير  اثراتى  با  همراه  مخاطره  اين  تيفون:۶   يا  تايفون   .4
(گردباد در مناطق با فشار كم)، فرسايش، امواج با ارتفاع باال، باران، 
با  مخاطره  اين  تفاوت  مى شود.  ايجاد  باد  يا  و  بلند  موج  با  طوفان 

هاريكن در عامل حاره اى بودن منطقه است. 
5. طوفان ساحلى:٧  اين مخاطره با اثراتى نظير فرسايش، امواج با 

ارتفاع باال، و يا باد همراه است. 
پديده هايى  مخاطره،  اين  پى  در  مى شود  مشاهده  كه  همان طور 
چون سيل و باد تأثير بسيار زيادى دارند و لزوم بررسى اين عوامل 

را نشان مى دهند (جدول 1). 
«هاريكن»،  آمريكايى،  كشورهاى  در  حاره اى  طوفان هاى  به 
سرزمين هاى  در  و  «تيفون،»  و  «سايكلون»  آسيايى  نواحى  در 
دالر  ميلياردها  قادرند  طوفان ها  اين  گويند.  «ويلى ويلز»  اقيانوسيه 
اندازند.  خطر  به  را  بسيارى  انسان هاى  جان  و  كنند  وارد  خسارت 
در واقع هاريكن ها و پيچندها (تورنادوها)، سايكلون تلقى مى شوند. 
ميانه  جغرافيايى  عرض هاى  در  سايكلون  يك  قطر  است  ممكن 
هاريكن ها  ميانگين  قطر  درحالى كه  باشد،  بيشتر  يا  1600كيلومتر 
600 كيلومتر است و تورنادوها برابر يك چهارم كيلومتر يا حتى 

بسيار كمتر از اين مقدار قطر دارند. 

3.  winter storm
4.  tornado
5.  hurricane
6.  typhoon
7.  coastal storm
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جدول 1 : عوامل ايجاد مخاطرات طوفان و سيالب*

مخاطراتعامل
بهمن گل يا زمين لغزش، طوفان زمستانىبهمن
طوفان شديد، طوفان زمستانىكوالك

درجه حرارت شديد، طوفان زمستانىسرما و يخبندان

طوفان يا طوفان گرمسيرى ، گردبادگردباد

طوفان ساحلى، طوفان يا طوفان گرمسيرى، گردبادفرسايش خاك

شكستن سد يا خاكريز، جارى شدن سيل. طوفان گرمسيرىسيل يا سيل ناگهانى

طوفان شديد، طوفان زمستانتگرگ
گردبادقيف ابر

طوفان ساحلى، طوفان يا طوفان گرمسيرى ، سونامى، خيزاب طوفان
گردباد

سيالب، طوفان يا طوفان گرمسيرى، طوفان شديد، گردباد، باران
طوفان زمستانى

طوفان زمستانىبرف

طوفان يا طوفان گرمسيرى، گردبادپديده مد طوفان

طوفان يا طوفان هاى استوايى و طوفان شديدكم فشارى گرمسيرى

طوفان ساحلى، طوفان يا گرمسيرى طوفان، طوفان شديد، باد
گردباد، طوفان زمستانى

 www.fema.org :اقتباس*      
 سايكلون هاى حاره اى (گردبادهاى حاره اى) مخرب ترين مخاطرات 
طبيعى فصلى مى باشند؛ به طورى كه تقريبًا 80 تا 100 گردباد حاره اى 
در جهان رخ مى دهد. بادهاى شديد، باران هاى سيالبى و همراه شدن با 

موج هاى طوفانى و سيل موجب تخريب هاى وسيعى مى شوند. 
چهار شرط  الزمه به وجود آمدن سايكلون ها (طوفان هاى چرخنده) 

هستند (برنامه توسعه سازمان ملل متحد، 1987، ص 67).١
1-گرم شدن آب اقيانوس يا دريا تا 26 درجه سانتيگراد (در عمق 

60 مترى)؛
2-رطوبت باالى (هواى اشباع شده از بخار آب) ارتفاع 7000 مترى 
كه موجب تراكم بخار هوا و تبديل آن به ابر و قطره هاى آب شده 

و در نتيجه انرژى گرمايى آزاد و موجب افت فشار مى شود؛
3-ناپايدارى جوى (كاهش متوسط دما با ارتفاع) به همرفت ابرهاى 
كومولوس (كومه اى) كمك كرده و هواى باال را متراكم مى كند. 
4-قرار داشتن در موقعيت دست كم 4-5 درجه عرض جغرافيايى 
1. United Nations Development Programme (UNDP), 1987, p. 67 

از خط استوا كه موجب مى شود تحت تأثير نيروهاى ناشى از 
چرخش زمين قرار گيرند. 

در نهايت وقتى كه طوفان از روى دريا به سطح خشكى مى رسد، 
جايى كه اصطكاك افزايش يافته و فشار بخار آب كه منبع اصلى 
انرژى است به سرعت كاهش مى يابد، انحطاط آن نسبتًا سريع رخ 
كه  جهتى  و  مسير  به  بسته  سايكلون ها  اين  زمان  بنابراين،  مى دهد. 
خشكى  با  نزديكى شان  ميزان  و  دارند  گرمسيرى  درياهاى  فراز  بر 
از كمتر از 24 ساعت تا بيشتر از 3 هفته خواهد بود (متوسط دوره 

تقريبًا 6 روز است). 
به  مى توان  ساحلى  طوفان  تخريبى  شدت  در  موثر  عوامل  از 
موارد زير اشاره كرد (خدمات ملى آب و هوا- جت استريم- مدرسه 

برخط آب وهوا، 2013الف):٢
1- هر چقدر سرعت باد بيشتر باشد، خسارات بيشترى به بار خواهد آورد. 
2- هر قدر ارتفاع موج باالتر باشد، خسارت بيشترى به وجود مى آورد.  

بيشترى  خسارت  ساحل  فرورفته  قسمت هاى  به  ساحل:  شكل   -3
وارد مى شود؛ زيرا آب با توسعه طوفان به آن جا وارد مى شود 

و بنابراين سيل وحشتناكى در داخل خشكى به وجود مى آيد. 
وارد  بيشترى  خسارت  باشد،  كمتر  طوفان  سرعت  چقدر  هر   -4
در  طوفان  كه  است  هنگامى  ممكن  وضعيت  بدترين  مى آيد. 

طول ساحل هنگام مد آب پيش آيد. 
سواحل  مى شوند.  خراب  كمتر  سنگى  سواحل  ساحل:  ماهيت   -5
شوند.  همراه  ريزش  با  است  ممكن  پرتگاهى  سنگى  و  رسوبى 
ولى خسارت در ساحل كم ارتفاع بسيار شديدتر است؛ زيرا به 
آسانى همراه با امواج طوفان، ساحل را شسته و فرسوده مى شوند. 
طول مدت فعاليت هاى طوفان هاى ساحلى در پاره اى موارد به 
چند روز مى كشد و با نزديك شدن چنين طوفانى به ساحل، مركز 
كم فشار آن باعث مى شود تا آب دريا، كه در زير آن قرار دارد، 
به باال بيايد. به عالوه، بادهاى ناشى از آن، آب را به جلو مى رانند و 
سطح آب اقيانوس را باال مى برند و هنگامى كه باد، موج هاى بزرگ 
و عظيم الجثه را با خود به باال مى برد، جزر و مد نيز ممكن است سطح 

آب را بيشتر باال ببرد. 

2. National Weather Service, JetStream - Online School for Weather, 
2013a
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پست  زمين هاى  در  كه  زيستى  مجتمع هاى  آسيب پذيرى:  عوامل 
ساحلى بى حفاظ ساخته شده اند كه در مقابل اثرات مستقيم گردباد 

مثل باد و باران و موج هاى طوفانى آسيب پذيرند. 
در  آن  مقاومت  نشانگر  مى تواند  ساختمان  ساختار  كيفيت 
از:  عبارتند  آن ها  آسيب پذيرترين  و  باشد  گردباد  اثرات  برابر 
ساختمان هايى با سازه هاى سبك قاب چوبى، ساختمان هاى قديمى با 
ديوارهاى سست، خانه هاى ساخته شده از بلوك هاى بتنى غيرمسلح 
و ساخت وساز به وسيله مصالح غيرمقاومى چون خاك و مالت هاى 
قابل شستشو و قابل حل و بناهايى با پى هاى ضعيف و كم مقاومت. 
نيز  ثانويه اى  عوامل  زيرساختى،  و  ساختمانى  عوامل  بر  عالوه 
آسيب پذيرى  افزايش  و  اوليه  عوامل  ايجاد  ريشه  كه  دارد  وجود 
ايجاد  آبخيز،  حوزه هاى  ناصحيح  مديريت  مانند  مى باشند؛ 
كمبود  و  جمعيت  افزايش  زمين ها،  اين  در  نامناسب  كاربرى هاى 
زمين، رشد و توسعه بى رويه شهرنشينى، حاشيه نشينى، فقر اقتصادى 

و غيره (فالحى، 1386، ص 17، 21). 
در  نيز  و  دريا  داخل  در  طوفانى  موج هاى  ساحلى،  نواحى  در 
ساحل ويرانگر هستند؛ و گل و الى، نفت و ديگر مواد آلوده كننده به 
وسيله آب حمل و جابه جا مى شوند و از طرف ديگر تمامى ساختارها 

و زيرساخت ها و نيز پوشش گياهى را تخريب مى كنند. 
محصوالت  بين رفتن  از  موجب  طوفان  اين  از  منتج  سيل 
كشاورزى، ته نشينى نمك در زمين هاى كشاورزى، افزايش شورى 
آب هاى زيرزمينى و نابودى درختانى (مانند موز و نارگيل كه بسيار 
آسيب پذيرند) مى شود. همچنين موجب خسارات شديدى به خطوط 
فشارقوى، پل ها، كانال هاى زيرزمينى، متروها، لوله هاى فاضالب، 
ديوارهاى موج شكن و حائل، لنگرگاه ها و غيره مى شود (آذرخشى و 

مهدوى، 1375، ص1). 
توسط  خسارت  ايجادكننده  عوامل  كلى  به صورت  ادامه،  در 

طوفان و نحوه آسيب رسانى به ساختمان ها بررسى شده است. 
به  را  خسارت ها  اين  باد  ساختمان:  بر  وارد  خسارات  و  باد  الف) 

ساختمان ها وارد مى كند:
قرار  باد  مسير  در  كه  ساختمان  پالن  چنانچه  باد:  پيچشي  اثر   (1)
مي گيرد متقارن نباشد و يا اگر سيستم مقاوم در برابر نيروي افقي 
اثر  يك  است  ممكن  باد  نيروي  نباشد،  متقارن  ساختمان  داخل  در 

پيچشي بر ساختمان ايجاد نمايد. اين اثر كه در نتيجه عدم انطباق 
عناصر  از  يك  هر  به  است،  ساختمان  سختي  مركز  و  جرم  مركز 

سازه اي ساختمان نيروي كوپل پيچشي وارد مي شود. 
هنگامى كه باد به ساختمان برخورد مى كند، در سمت رو به باد 
ايجاد فشار و در سمت پشت به باد ايجاد مكش مى كند. اگر هوايى 
در ساختمان باقى نباشد، فشارى در داخل ايجاد مى شود كه سقف و 

ديوارها را به بيرون هل مى دهد. 
براى  ساختمان   وزن  نبودن  كافى  و  بودن  سبك  صورت  در 
مقاومت در برابر نيروى باد، ساختمان تمايل به واژگونى پيداكرده 

و از جا كنده مى شود. 
اگر باد از طريق بازشويى از سمت رو به باد به داخل نفوذ كند، 
فشار روى سطوح افزايش يافته و همراه با مكش روى سقف و ديوار 

پشت به باد مى تواند باعث ازهم پاشيدگى خانه گردد (شكل 1). 

شكل 1. تاثير باد بر سقف سوله ها*

     *منبع: سازمان فدرال مديريت شرايط اضطرار آمريكا، 2008.
جبران  براى  شد،  خانه  وارد  نحوى  به  باد  اگر  صورت  هر  در 
ديوار  در  كوچكى  خروجى  راه  مى توان  آن  از  ناشى  فشار  افزايش 

پشت به باد باز كرد. 

وزش باد و مكشى كه در سقف و ديوارها ايجاد مى شود.

سقف ممكن است به دليل اين مكش و بدون مقاومت 
سازهاى از جا كنده شود.
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يك  در  را  خاصي  متداول  مسيرهاي  است  ممكن  باد  اگرچه 
منطقه طى كند، اما بايد توجه داشت كه باد توانايي وزيدن در هر 
مسيري را دارا است. بر اساس شكل ساختمان و ترتيب قرار گرفتن 
مختلف  مسيرهاي  براي  مختلفي  تحليل هاى  است  الزم  ساختارش، 
باد صورت گيرد. سرعت باد به خودى خود مى تواند بر نوع آسيب 
وارده بر ساختمان تأثير زيادى داشته باشد كه در جدول 2 مشاهده 

مى شود. 
جدول 2. خالصه دسته بندى باد طوفان سفيير سيمسون*

شماره 
مقياس

باد پايدار 
و ممتد 
(MPH)

خسارت

195-74

بادهاى خطرناك برخى آسيب ايجاد مى كند 
به خارج از خانه آسيب هاى جزيى وارد مى شود

شاخه درختان سرنگون شده و درختان كوچك تر ريشه كن مى شوند
به خطوط برق آسيب گسترده وارد شده و برق قطع مى شود

21110-96

باد بسيار خطرناك موجب آسيب هاى گسترده مى شود 
به خارج خانه آسيب هاى عمده وارد مى شود

درختان كوچك ريشه كن و بسيارى از جاده ها مسدود مى شوند
برق براى دوره هاى طوالنى مدت ( يك روز تا چند هفته) به طور 

تضمينى قطع مى شود

3129-111

آسيب هاى ويرانگر رخ خواهد داد 
به خارج از خانه آسيب گسترده وارد مى شود

بسيارى از درختان ريشه كن و بسيارى از جاده ها مسدود مى شوند
 آب و برق بسيار محدود در دسترس قرار مى گيرد 

4156-130

آسيب فاجعه بار رخ خواهد داد 
ايجاد  نقصان  خارجى  ديوارهاى  از  برخى  يا  و  سقف  ساختار  در 

مى شود
اكثر درختان ريشه كن و بسيارى از خطوط برق سقوط مى كنند

مناطق مسكونى با توجه به بقاياى آوار جدا مى شوند
برق هفته ها و ماه ها قطع مى شود

5+157

آسيب فاجعه بار رخ خواهد داد
درصد بااليى از خانه نابود خواهد شد

درختان افتاده و خطوط برق مناطق مسكونى منزوى مى شوند
هفته ها و ماه ها برق قطع مى شود

اكثر مناطق غيرقابل سكونت خواهد شد
     *منبع: خدمات ملى آب وهوا ـ جت  استريم ـ مدرسه برخط آب وهوا، 2013ب).١

(2) اثر پرتابه اى باد در طوفان: اگر سرعت باد به اندازه كافي زياد باشد، 
پرتابه ها مي توانند با نيرويي كافي به سمت ساختمان ها پرتاب شده 
و به داخل پنجره ها، ديوارها و يا سقف نفوذ كنند. حتى يك ديوار 
اثري  چنين  براي  آنكه  مگر  بود؛  خواهد  نفوذپذير  نيز  مسلح  بنايي 

1.  National Weather Service, JetStream - Online School for Weather, 
2013b

طراحى شده و براي مقاومت در برابر پرتاب آوار در طوفان هاى بسيار 
شديد ساخته شده باشد. زيرا پرتابه ها براي ساكنين نيز تهديدي جدي 
به شمار مي روند. خرابي بسيار شديدي مي توانند بر جاي گذارند، در 
ديوارها و سقف نفوذ كرده و نه تنها براي ساختمان ها كه حتي براي 

ساكنين نيز تهديدي جدي به شمار مي آيند. 
و  بوده  آسيب پذير  بسيار  بادها  نوع  اين  برابر  در  درختان 
بيش ترين حجم پرتابه ها را چوب درختان تشكيل مى دهند. درختان 
در  نفوذ  با  و  عملكرده  نيزه  همچون  باد  گرفتن  سرعت  با  مى توانند 
ساختمان ها خسارت به بار آورند (سازمان فدرال مديريت شرايط 

اضطرار آمريكا، 2008).٢ 
سيل هاى  ساحلى،  سيل  حاره اى:  گردبادهاى  نتيجه  در  سيل   
بسيار قوى هستند كه به دنبال گردباد و طوفان اتفاق مى افتند و با 
بارش شديد و تركيب با موج هاى طوفانى توسط باد در ساحل ايجاد 
زمين هاى  برگرفتن  در  سيل،  از  خاص  نوع  اين  منفى  اثر  مى شوند. 
كشاورزى از آب شور دريا مى باشد. بايد توجه داشت كه باال آمدن 
ناگهانى تراز آب دريا ناشى از سونامى يا موج هاى عظيم ناشى از 

زلزله يا آتش فشان، در گروه سيل هاى ساحلى جاى نمى گيرند. 
و  توسعه يافته  اقتصادى  لحاظ  از  درياها  سواحل  كه  آنجا  از 
بار  به  را  مخربى  بسيار  آثار  ساحلى  سيل هاى  مى باشند،  پرجمعيت 
مى آورند؛ اگر چه خود طوفان نيز به تنهايى مى تواند خسارات زيادى 

را به بار آورد (طاهرى بهبهانى و بزرگ زاده، 1375). 
 نواحى كه بيشتر تحت تاثير اين نوع سيل ها هستند عبارت اند از 

(سازمان جهانى هواشناسى، 1993):٣ 
سواحل  در  آلمان  شمال غربى  و  هلند  انگليس،  سواحل  اروپا:   

درياى شمال؛
درياى  شرقى  شمال  سواحل  در  بنگالدش  و  هند  سواحل  آسيا:   

عمان و خليج بنگال؛
شمالى  قسمت هاى  و  چين  كره،  ژاپن،  آرام:  اقيانوس  سواحل   

ويتنام؛
 آمريكا: سواحل تگزاس، لوئيزيانا، مى سى سى پى در امتداد خليج 
مكزيك و سواحل جنوب شرقى اياالت متحده و امريكاى جنوبى. 

2.  Federal Emergency Management Agency (FEMA), 2008
3.  World Meterological Organization (WMO), 1993
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سوانح و اقدامات مقابله: با توجه به نكات بيان شده و شكل آسيب 
و محل هاى آسيب پذير، اقدامات مقابله به سه دسته كلى مديريتى، 

معمارى و شهرسازى تقسيم بندى مى شوند: 
خسارات  تقليل  براى  پيشگيرانه  اقدامات  مديريتى:  اقدامات   (1
تعبيه  اراضى،  از  استفاده  نحوه  با  كاربرى  كنترل  نظير  سوانح 

سيستم هاى هشداردهنده سيل، بيمه گذارى و غيره. 
و  پيشنهادى  طرح هاى  شامل  كل  در  كه  معمارى:  اقدامات   (2

اجراشده براى رسيدن به هدف كاهش آسيب است. 
3) اقدامات شهرسازى: احداث تأسيسات و توسل به اقدامات فيزيكى 
مقابله با سوانحى چون سيالب مانند احداث خاكريزهاى طولى 

ساحلى يا ديواره هاى سيل بند، اقدامات آبخيزدارى و غيره. 
شايان ذكر است كه تلفيق اين سه نوع اقدامات، بهترين راهحل 

مسئله  است. 
اقدامات مديريتى: 

1) آموزش جهت ارتقاى سطح آگاهى عمومى:  تشكيل كالس هاى 
آموزشى، پخش برنامه هاى آموزشى تبليغاتى، تهيه بروشورهاى 
نحوه  از  آگاهى  براى  تصويرى  و  رسانه اى  تبليغات  آموزشى، 

مواجهه با مخاطرات طبيعى. 
2) تهيه طرح تفصيلى:١ طرح تفصيلى، راهنمايى پيرامون اطالعات 
و  مالكين  محلى،  مقامات  براى  خطرپذيرى  و  (سانحه)  خطر 
سرمايه گذاران مى باشد. برنامه ريزى براى تدوين طرح تفصيلى 
بايد شامل كنترل استفاده از زمين و برنامه هاى آگاهى عمومى 
 باشد. به طور مثال در تدوين يك طرح تفصيلى (برنامه جامع) 
براى سانحه سيل ناشى از طوفان، اين موارد بايد درنظر كرفته 

 شوند (برنامه توسعه سازمان ملل متحد، 1987، ص 74).
 تهيه نقشه كامل پهنه بندى خطر منطقه؛

تكرار  احتمال  براى  آب  تراز  هيدرولوژى  تغييرات  پيش بينى   
سيل در 100 سال؛

 ترسيم نواحى سيل گير و استفاده از كانال هاى موجود در شرايط 
سيل؛

 تخمين خسارات سيل براى رويدادهاى مختلف و تعيين متوسط 
خسارات ساليانه؛

1.  Master Plan

 مديريت كاهش خسارات احتمالى براى سيل مانند سد و كانال؛
 آماده كردن طراحى مقدماتى و تخمين هزينه براى باقى ماندن و 

ترسيم نواحى سيل خيز؛
مختلف  روش هاى  براى  اقتصادى  سود  تحليل هاى  كامل كردن   

مقابله با سيل؛
تركيب  سياسى،  تمهيدات  مانند  پيشنهادى  روش هاى  بازنگرى   

فرصت ها و عوامل محيطى؛ 
از  تلفيقى  با  همراه  سيل  با  مقابله  جهت  مناسب  شيوه  انتخاب   

سازمان دهى موثر به منظور اينكار؛
محله هاى  از  آن ها  به  دادن  آگاهى  و  شهروندان  به  اطالع رسانى   
يارى  آسيب  كاهش  جهت  در  آن ها  از  بتوان  تا  آسيب پذير 

گرفت (شكل2).

شكل 2: نمونه مشاركت مردمى - طوفان سندى*

      *منبع:
http://abcnews.go.com/images/US/gty_hurricane_
sandy_14_sandbag_wall_jt_121028_wblog.jpg 

 آماده سازى آب و غذاى سالم جهت يارى رساندن پس از سانحه: 
سيل گرفتگى  علت  به  كه  بود  مشاهده  شده  سندى  طوفان  در 
مواد  جمع آورى  به  مردم  غذايى،  مواد  رفتن  بين  از  و  مغازه ها 

غذايى كنسروى بازمانده روى آورده بودند (شكل3). 
زمينه هاى  در  داوطلب  نيروى  از  استفاده  جهت  برنامه ريزى   

مختلف بر اساس دانش و توان آن ها؛
 ايجاد سايت هاى اطالع رسانى به روز و معتبر اينترنتى جهت ايجاد 
فضايى آرام و به دور از شايعه: در طوفان سندى مشاهده گرديد 
صحيح  خبرهاى  پوشش  براى  نيز  اجتماعى  شبكه هاى  حتى  كه 
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برنامه ريزى داشتند و از انتشار شايعات جلوگيرى مى كردند. 
3) آمادگى جامعه: براى آمادگى جامعه اين اقدامات بايد انجام شود: 
و  جمعي  ارتباط  رسانه هاي  طريق  از  اطالعات  عمومي  انتشار   

بيانيه هاي بسيج همگانى؛
مفيدترين  از  مى تواند  روستا  و  شهر  شوراي  خسارات  اعالن   

كارها جهت كاهش آسيب باشد؛
و  افزايش يافته  طوفان خيز  فصول  در  بايستي  همگانى  بسيج   
عموم مردم را به مشاركت در آمادگي در برابر طوفان به همراه 

مسئوالن دولتي تشويق كنند. 
شكل 3: همكارى مردم در توزيع بسته هاى كمكى*

*منبع:
 http://thenovoproject. com/wp-content/uploads/2013/03/ss-

121102-sandy-aftermath-01. grid-8x2. jpeg 

در آموزش هاى جامعه محور بر فعاليت هاى پس از سانحه مانند 
امدادرسانى،  گروهى  اقدامات  مردم،  توسط  تخليه  برنامه  تمرين 
اقدامات كنترل سيالب نظير پركردن و پشته كردن كيسه هاى شن 

(شكل 4) تاكيد مى گردد. 
در نهايت در پى يك طوفان، نكات زير بايد مدنظر قرار گيرند 

برنامه توسعه سازمان ملل متحد، 1987، ص 78):
 برنامه تخليه و مسير فرار؛

 پوشاندن تمامى در و پنجره ها با تخته چندال؛
 دور ايستادن از تمامى در و پنجره ها؛

مقدارى  اوليه،   كمك هاى  جعبه  يك  هميشگى  نگه داشتن   
غذا، چراغ قوه و كبريت در محل؛

 پرهيز از سكونت در نواحى پست كناره دريا؛
 توجه به هشدارهاى راديو و تلويزيون. 

شكل 4: طوفان سندى 2 روز قبل از رخداد*

*منبع: 
 http://abcnews.go.com/images/US/gty_hurricane_sandy_12_

sandbags_jt_121028_wblog.jpg

2) اقدامات معمارى: موسساتى به صورت تخصصى در اياالت متحده 
كه  تشكيل شده اند  طوفان»  براى  «راهكارهايى  عنوان  تحت  آمريكا 
اقداماتى از قبيل ارائه راهكارهاى بديع و زيبا در زمينه كاهش خطر 
باد و طوفان، باالرفتن دقت آيين نامه هاى ساختمانى و قوانين بيمه 
مى توان  موسسات  اين  معمارى  اقدامات  جمله  از  مى دهند.  انجام 
انواعى  تهيه   ١:(2011 طوفان،  (راهكارهاى  كرد  اشاره  زير  موارد  به 
ساختمان ها  مقاومت  و  سختى  برآورده كردن  به منظور  توليدات  از 
انرژى  از  استفاده  كركره،  صلب،  انعطاف پذير،  صفحات  جمله:  از 
پست هاى  و  خطوط  طوفان  كه  هنگامى  تا  خانه ها  در  خورشيدى 
برق را سرنگون مى كند، سيستم هاى ايمنى در خانه هاى خورشيدى 

درست مثل هر جاى ديگر برق را قطع  كنند. 
ديدبانى طوفان،٢ يكى از توليدات مصالح بدون منفذ و مقاوم شده 
برابر  در  مقاوم  پوشش  داراى  كه  است  قوى  حفاظ هاى  از  متشكل 

اشعه ماوراءبنفش مى باشد (شكل5). 
همچنين استفاده از سپرهاى سبك و پانل هاى طوفان، پانل هاى 
سبك پوشيده شده از پى وى سى كه جلوى باد و باران و خرده آشغال ها 
را مى گيرد، از ساير ابزار مورد استفاده در اين گروه مى باشد (شكل 6).
1.  Storms Solutions, 2011
2.  Storm Watch 
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موسسات  اين  توسط  به كارگرفته شده  سيستم هاى  جمله  از 
حائلى  پشت  در  را  نرده ها  كه  هستند  ساحلى  حائل  سيستم هاى 
انواع  از  شفاف  حفاظتى  سيستم هاى   .(7 (شكل  مى كنند  محافظت 
ديگر توليدات مى باشند كه از جنس پلى كربنات بوده و كامًال شفاف 
هستند و قابليت رقابت با پنل هاى آلومينيومى و آهنى هستند. نوع 

كدر آن تا 45٪ شفافيت دارد (شكل 8).
شكل 5: ديدبان طوفان*

*منبع:
stormsolutionsusa.com/images/products-transparent-
protection-systems.gif  

شكل6. پانل طوفان*

*منبع:
stormsolutionsusa.com/images/products-colonial-
shutters.gif  

شكل7. حائل ساحلى*      

*منبع:
stormsolutionsusa.com/images/products-fabricshield.gif 

شكل 8. ديدبان طوفان*

*منبع:
http://www.stormsolutionsusa.com/images/products-
stormwatch.gif

از مهم ترين عواملى كه سبب خسارت به ساختمان در طوفان هاى 
ساحلى مى شود، آسيب پذيرى پوشش ساختمان و همچنين اثر آوار 
پوشش  از  جداشده  عناصر  است.  آن ها  بر  باد  توسط  توليدشده 
ساختمان از جمله اكثريت پرتابه هاى منتقل شده از راه باد در طول 
از  كه  كند؛  ايجاد  زيادى  آسيب هاى  مى توانند  شديد  گردباِد  يك 
آن ها تحت عنوان «آوار توليدى توسط باد» ياد مى شوند. در نتيجه، 
دربردارنده  كه  دهانه ها،  و  درها  پنجره ها،  شكاف  و  رخنه  پركردن 
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بايد  كه  است  مهمى  موارد  از  هستند،  وارده  خسارت هاى  بيشترين 
طوفان،  (راه كارهاى  گيرند  قرار  توجه  مورد  اقدامات  نوع  اين  در 

١.(2012
پوشش  از  حفاظت  و  باران  آب  نفوذ  از  جلوگيرى  بر  تمركز 
اقدامات  اين  به كارگيرى  در  تأثيرگذار  عوامل  ديگر  از  ساختمان 
است. باد مى تواند باعث ورود آب و باران از طريق در و پنجره ها 
شود. حتى وجود يك رخنه كوچك مى تواند مقدار قابل توجهى آب 
را داخل ساختمان بكشاند (سازمان فدرال مديريت شرايط اضطرار 
بايد  ساختمان  بازشوهاى  رو،  اين  از   ٢.(14 ص   ،2005 آمريكا، 

محافظت شوند زيرا:
(پنجره)  لعاب  براى  محافظ ها  از  محدودى  استفاده  فقط 
مشاهده شده و در نتيجه، خسارت قابل توجهى به آن ها وارد مى شود 
(سازمان فدرال مديريت شرايط اضطرار آمريكا، 2006، ص 8).٣

كركره هاى طوفان۴ مورد استفاده در پوشاندن پنجره ها و ديگر 
شدن  شكستن  قابل توجهى،  به طور  ديوار)  بيرونى  (دهانه  دهانه ها 
7؛  ص   ،2012 طوفان،  (راهكارهاى  مى دهند  كاهش  را  آن ها 

سازمان فدرال مديريت شرايط اضطرار آمريكا، 2008).
كركرهها، امكان آسيبديدن در اثر تأثير ناشى از آوار توليدى 
توسط باد در طول رويداد طوفان و همچنين امكان نفوذ آب باران را 
كاهش مى دهند (راهكارهاى طوفان، 2012، ص 7؛ سازمان فدرال 

مديريت شرايط اضطرار آمريكا، 2008).
در  هستند.  قابل پيشگيرى  باد  از  ناشى  آسيب هاى  از  بسيارى 
درجه اول باد به پوشش ساختمان آسيب مى رساند. با شكسته شدن 
پوشش ساختمان، كج باران ها وارد ساختمان مى شوند و نه تنها باعث 
از دست رفتن عملكرد ساختمان شده بلكه ميليون ها دالر خسارت به 
محتويات آن وارد مى كنند بكشاند (سازمان فدرال مديريت شرايط 

اضطرار آمريكا، 2005، ص 18).
همچنين چنداليه اى بودن شاترها و يا بازشوهاى موثر مانع خرد 
نمى توانند  رخنه  وجود  صورت  در  اگرچه  مى شوند؛  شيشه ها  شدن 
كركره هاى  يا  سهال  تخته  با  پنجره ها  پوشش  شوند.  آب  ورود  مانع 

1. Storms Solutions, An Ounce of Prevention  Joe Bastardi, 2012
2.  Federal Emergency Management Agency (FEMA), 2005, p.14
3.  Federal Emergency Management Agency (FEMA), 2006, p.8
4.  storm shutter

طوفان از جمله مواردى است كه براى آمادگى در مقابله با طوفان، 
هنگام باخبر شدن از آن، بسيار موثر است. انتقال مبلمان و اقالم با 
قابليت جابجايى از فضاى باز به داخل خانه از ديگر مواردى است 
كرد.  اقدام  سريعًا  بايد  طوفان  وقوع  از  مطلع شدن  صورت  در  كه 
ساير اقدامات در جهت كاهش خطر مى تواند شامل موارد زير باشند: 
و  الكتريكى  تجهيزات  و  سيستم ها  خانگى،  لوازم  ارتفاع  باالبردن 
حرارتى، باالبردن ارتفاع خانه، نصب پمپ هاى چاه لجن و فاضالب، 
منطقه اى  (تالش هاى  سازه  جابجايى  و  تخليه  سيستم هاى  نصب  و 

براى برنامه ريزى كاهش بالياى طبيعى، 2013).۵ 
الف) ايده هاى معمارى: خانه ضد طوفان (شكل 9) عنوان پروژهاى 
است كه توسط تد گيونز (2012) ۶ در هنگ كنگ طراحى شده است. 
گيونز و همكارانش در حال بررسى راه هايى براى به كارگيرى معمارى 
پويا در جهت ايجاد گزينه هايى ايمن در حفاظت از خانه و ساكنين 
تندباد  نيروى  از  گروه،  اين  هستند.  طبيعت  و  اقليم  برابر  در  آن 
در  امكانات  تمام  از  استفاده  انديشه  در  و  كرده  استفاده  طوفان ها  و 
مقابل حوادث طبيعى هستند. اين طرِح پيشرو، به شكل سفينه اى 
است كه هنگام وخامت آب وهوا و تهديد جان ساكنانش به زير زمين 
مى رود. حركت اين خانه به درون و بيرون زمين توسط يك مجموعه 
خارجى  پوسته  اهرم ها  اين  مى شود.  كنترل  هيدروليكى  اهرم هاى 
خانه كه در مقابل محرك هاى خارجى واكنش نشان داده و در برابر 
را  مى شوند  منحرف  خود  مسير  از  تندبادها،  مانند  مخرب  نيروهاى 
كه  هنگامى  و  دارد  هوشمند  طرحى  خانه،  اين  مى كنند.  كنترل  هم 
خطر  محدوده  از  بگيرد  قرار  هجوم  مورد  طوفان  و  گردباد  وسيله  به 
اين  است.  اقتصادى  و  پايدار  خارجى  پوسته  فناورى  مى شود.  خارج 
و  ساندويچى  ديواره  از  كه  مى كند  عمل  هوايى  عايق  شكل  به  اليه 
عايق حرارتى بين اليه ها تشكيل شده كه نور را درون فضاى داخلى 
منتشر مى كند. سقف اين خانه داراى عايق ضد آب است كه آن را 

از باران هاى شديد محافظت مى كند. 
زمين  درون  همان  خانه  بخش  ايمن ترين  گيونز،  اعتقاد  به 
شرايط  و  طراحى  بستر  به  غلبه  معتقدند  طراح  گروه  اين  است. 
طبيعت  به  انفعالى  پاسخى  ارائه  و  آن  شناخت  واقع  در  محيطى، 
5.  Regional Effort Supporting mitigation Planning On Natural Disasters, 

2013
6.  Givens, 2012



فصلنامه دانش پيشگيرى و مديريت بحران / دورة سوم، شمارة دوم، تابستان 1392   170

در  متراكم  به صورت  خانه ها  اين  از  تعدادى  درصورتى كه  است. 
كنار هم قرار بگيرند، مى توان حركت آن ها را از طريق شبكه هاى 
همزمان  به صورت  اقليمى  و  هوايى  و  آب  تغييرات  دريافت كننده 
كنترل كرد. اين ارتباط با خانه هاى همسايه به آن ها اين امكان را 
همكارانش  و  گيونز  كنند.  عمل  سازمان يافته  شكل  به  كه  مى دهد 
همچنين در تالش اند كه بتوانند از مواد جديدى در پوسته خارجى 
استفاده  فكر  در  آن ها  كنند.  استفاده  طبيعى  بالياى  با  مقابله  براى 
آلودگى  كه  هستند  نانوكربن  و  فوتوكاتاليتيك١  روكش هاى  از 
اهرم هاى  براى  سوخت  به  تبديل  را  آن  و  كرده  جذب  خود  به  را 
هيدروليكى مى كند. اين تنها يكى از راهكارهاى پيشنهادى آنهاست. 
از  خانه،گروهى  اوليه  مدل  ساخت  براى  حاضر  حال  در  گروه  اين 

كشتى سازان اياالت متحده و آفريقا را به همكارى دعوت كرده اند. 
شكل 9. خانه ضد طوفان*

*منبع: قاسم زاده، 1391.
3) اقدامات شهرسازى و فنى- مهندسى موجود: براى سازگارى 
بازسازى  و  دوباره  برنامه ريزى  بايد  جديد،  آب وهوايى  تغييرات  با 
شهر از تأسيسات زيربنايى تا انبارهاى روى زمين انجام گيرد. از 
خود  كه  درياهاست  آب  سطح  افزايش  اخير  سده  مشكالت  جمله 
مى تواند سبب سيالب گرفتگى شهرها با اسكله هاى كم ارتفاع توسط 
انتقال  بنابراين،  (كالوس،  2008).٢  شود  طوفان  از  حاصله  موج 

اسكله به ارتفاعى باالتر مى تواند يكى از اقدامات موثر باشد. 
استفاده از راه حل هاى مهندسى دفاعى، از قبيل ايجاد موانع براى 

1.  تيتانيوم دياكسيد يك فوتوكاتاليست نيمه هادى است.
2.  Klaus, 2012

باشد  ديگر  تمهيدات  از  مى تواند  آن  انواع  و  لنگرگاه ها  و  طوفان 
و طراحان، كه  برنامه ريزان  توسط  راهكارهايى  (شكل 10).  ارائه 
در جهت برداشتن قدمى كوچك در راستاى چارچوب حفاظت در 
برابر سوانح و همچنين ارتجاعى بودن شهر مى باشد، از ديگر اهداف 
مهم اين اقدامات است (وينيتسكايا، 2012).٣ در اين زمينه، ايجاد 
مجارى تنگ و آب بندها در ورودى متروها مى تواند باعث كاهش 
آسيب پذيرى شود. ساختمان هاى مقاوم شده و ارتقاى سطح جاده ها 

از ساير اقدامات جهت كاهش آسيب پذيرى است. 
مقابله با امواج بلند در هنگام طوفان هاى ساحلى از عوامل موثر در 
كاهش خسارات ناشى از طوفان است. اقداماتى مانند احداث سدهاى 
دريايى، تيغه ها، ديوارهاى حائل و انواع موج شكن ها به اين منظور 
مى باشند. مقابله با امواج بلند در هنگام طوفان هاى ساحلى از عوامل 
موثر در كاهش خسارات ناشى از طوفان است. موج شكن ها سازه هايى 
هستند كه جهت ايجاد آرامش در بندرگاه، براى تأمين ورود مطمئن 
كشتى ها به آبراهه ها و بندرها، كاهش انرژى ناشى از امواج و حفاظت 
از سواحل در مقابل امواج احداث مى شوند. تقسيم بندى موج شكن ها 

به لحاظ سازه اى و جنس مصالح به كار رفته به ترتيب زير مى باشند:
1. موج شكن هاى مايل (شيب دار): اين موج شكن ها بيشتر از ساير 

انواع موج شكن ها مورد استفاده قرار مى گيرند. 
تشكيل  ديوار  يك  از  قائم  موج شكن هاى  قائم:  موج شكن هاى   .2
مى گردند كه روى زيربنايى از سنگ ريزى با سنگ هاى طبيعى 
از  اقتصادى تر  قائم  موج شكن هاى  زياد  اعماق  در  دارند.  قرار 
موج شكن هاى مايل هستند. همچنين موج شكن هاى قائم امكان 

پهلوگيرى در سمت داخل موج شكن را فراهم مى كنند. 
3. موج شكن مختلط شيب دار و قائم: در بعضى موارد، اسكله ها در 
داخلى  سمت  نتيجه،  در  مى شود.  پيش بينى  موج شكن ها  پشت 
موج شكن را با ساختن ديوارى قائم در نظر مى گيرند كه امكان 

پهلوگيرى كشتى ها را فراهم مى كند. 
4. موج شكن هاى شناور: اين موج شكن ها نيز با فرض اينكه قسمت 
ساخته  است  متمركز  آن  باالى  قسمت  در  موج  انرژى  عمده 
مى شوند. اين موج شكن ها بيشتر جنبه موقت دارند. به طور مثال، 
مى توان از اين موج شكن ها در جايى كه كارهاى ساختمانى در 
3.  Vinnitskaya, 2012
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دست اجرا است استفاده كرد. 
5. موج شكن هاى هوايى يا بادى: جهت احداث اين نوع موج شكن ها 
نصب  سوراخ دار  لوله  يك  آن  خارجى  حد  در  آب،  كف  در 
مى كنند. در موقع تالطم آب به وسيله امواج، هواى متراكم به 
داخل لوله فرستاده مى شود تا از سوراخ ها با فشار خارج شده و 
قسمت مهمى از انرژى موج را جذب مى كند و بدون اينكه طول 
موج تغيير كند از بلندى موج مى كاهد. بدين صورت استهالك 
موج ممكن است به 92٪ برسد. اين موج شكن ها را عمًال براى 

كارهاى موقت و ساختمان هاى نظامى به كار مى برند. 
شكل10. موج شكن*

*منبع:
http://www.marketplace.org/sites/default/files/styles/primary-
image-610x340/public/arcadis.jpg?itok=2Gjzys5f] 

4. ايده هاى فنى-مهندسى: در پى وقوع طوفان سندى در آمريكا در 
سال 2012 (شكل 11) برنامه ريزان و تصميم گيران با گزينه هاى 
متعددى روبه رو بودند. اما سؤال اصلى اين بود كه كداميك از 
است؟  مناسب تر  نيويورك  شهر  حفاظت  براى  انتخاب ها  اين 
(وينيتسكايا، 2012). راه حلى كه بيش ترين توجه را به خود جلب 

كرد، ادامه يافتن دروازه دريا به داخل خليج  نيويورك بود. 
ايده ديگر، ايجاد دروازه پنج مايلى است كه با يك سرى دروازه و 
سد و خاكريزى كه بخش هايى از النگ آيلند و نيوجرسى را  محافظت 

مى كند، شبيه به راهُبرد به كار گرفته شده در آمستردام ايجاد شود. 

شكل 11. طوفان سندى*

 http://www.archdaily.com/?attachment_id=293421:منبع*
معمارى،  تحقيقات  اداره  كارشناس  كسل،١  استفان  معمار 
استفاده از خوِد طبيعت براى پاسخ به افزايش سطح آب درياها را 
پيشنهاد ميدهد: «با گسترش منهتن با تاالبى كه آب را جذب كرده 
و با نزديك شدن به خيابان هاى شهر نيروى آن را كاهش مى دهد.» 
با  مشابه  راهُبرد  يك  كيت،٢  اروف  منظر،  طراح  و  معمار  همچنين 
استفاده از صخره ها و ايجاد زيستگاه براى صدف در بندر نيويورك و 
در سواحل بروكلين / كوئينز را مى دهد. «چنين زيستگاه هاى طبيعى 
مى توانند آب را فيلتر و نيروى حاصل از موج طوفان در سر راهشان 
را، مشابه به عملكرد يك تاالب كاهش دهند» (وينيتسكايا، 2012، 
ص 3) ( شكل 12). ولى در نهايت، ايده اى كه مورد تصويب قرار 
مى گيرد بايد با سنجش كامل اولويت هاى نخست باشد. همچنين اين 
اقدام نيازمند كار مشترك سياست گذاران و دانشمندان، مهندسين 
و طراحان و درعين حال همخوانى زيرساخت ها با طبيعت مى باشد. 

 شكل 12: تاالب آب در منهتن*

  http://www.archdaily.com/?attachment_id=293420 :منبع*
1.Stephen Cassell, 2012 
2. Oroff Kate, 2012
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به  بايد  چيز  هر  از  قبل  موجود:  شهرسازى-مديريتى  اقدامات   (5
نظامند،  به صورت  داده ها  جمع آورى  كه  داشت  توجه  موضوع  اين 
سبب  آن  وجود  عدم  و  مى باشد  ساحلى  مديريت  در  حياتى  امرى 
تصميم گيران  جانب  از  غلط  سياست گذارى  و  اشتباه  جهت گيرى 
داده هاى  با  متناسب  سپس   .(2012 طوفان،  (راهكارهاى  مى شود 
منطقه بندى،  و  (برنامه ريزى  پيشگيرانه  اقدامات  شده  جمع آورى 
آيين نامه هاى  زمين،  توسعه  مقررات  باز،  فضاهاى  از  حفاظت 
ساختمانى و مديريت آب حاصل از طوفان) انجام مى گيرد. در زمينه 
و  خاك  فرسايش  كنترل  مانند  اقدامات  طبيعى،  منابع  از  حفاظت 
در  بيشتر  به طورى كه  درختچه ها  و  درختان  حفظ  رسوبات،  كنترل 
مديريت  آب،  افتادن  جريان  به  از  حفاظت  كنند،  مقاومت  باد  برابر 
كه  است  ضرورى  موارد  از  تاالب ها  از  محافظت  و  رويشى،  گياهان 

بايد در تمهيدات مديريتى در نظر گرفته شود. 
زمين،  مالكيت  قبيل  از  اقداماتى  امالك،  از  حفاظت  زمينه  در 
براى  سازهاى  بازبينى  و  ساختمان،  بيمه  بازسازى،  جابه جايى، 
بادهاى تند از تمهيدات مهم در مناطق ساحلى است. تمايل به اعمال 
محدوديت در مالكيت خصوصى از ديگر سياست ها در اين مناطق 
مى باشد. حتى پيشنهادهاى افراطى مبتنى بر جابجايى همه جانبه مردم 
به دور از مناطق ساحلى نيز بسته به ميزان خطر اين منطقه ها مطرح 
به  بايد  ساحلى  مناطق  در  موجود  آيين نامه هاى  مورد  در  اما  است. 
سيستم هاى  و  آب گرم كن ها  قراردادن  كه  ساختمانى،  آيين نامه هاى 
وجود  لزوم  همچنين  و  مى كند  ممنوع  را  زيرزمين ها  در  الكتريكى 

سيستم هاى عايق هاى آبى اشاره كرد. 
اما پيرامون آموزش و آگاهى عمومى، اقداماتى مانند ايجاد مراكز 
اطالعات مربوط به خطرات و كمك هاى فنى در تمامى موارد ذكرشده 
به عنوان عامل كليدى مطرح است. ساكنين مناطق ساحلى بايد شيوه هاى 
كاهش آسيب پذيرى را ياد بگيرند، امالك خود را در مقابل حوادث بيمه 
كنند و همچنين شيوه واكنش اضطرارى هنگام خطر را بشناسند و براى 
مقابله با سوانح احتمالى آمادگى الزم را داشته باشند. خدمات اضطرارى، 
اقداماتى مانند شناختن تهديدات سوانح، سيستم هاى هشداردهنده خطر، 
واكنش هاى اضطرارى، حفاظت از اماكن حياتى، تعمير و نگهدارى از 
سالمت و ايمنى مردم از جمله وظايف دولت محلى است (همكاران در 

آمادگى اورژانس، 2011).١
1.  Emergency Preparedness Partnership (EPP), 2011

شكل 13.  طوفان سندى: اوت 2012 (چپ)، بعد از طوفان سندى، 
نوامبر 2012 (راست)* 

*منبع:
http://www.nasa.gov/sites/default/files/731112main_
wallops-coastline-orig3.jpg?itok=-9pYJfg4  

 تمهيداتى براى مديريت خطرپذيرى٢ در مناطق ساحلى توسط اداره 
مديريت مناطق ساحلى٣ ( 2012) در ايالت ماساچوست آمريكا تنظيم 
شده است، در فصل دوى آن تحت عنوان توصيه ها۴  بر اساس اطالعات 
مربوط به سوانح قبلى، سياست ها، برنامه ريزى، دستورالعمل ها و اقدامات 

حفاظتى مواردى ذكرشده كه به شرح زير است:
 كمك مالى و فنى براى به روز كردن و نگهدارى از اماكن حياتى 

در مناطق ساحلى؛
 جمع آورى و تحليل ويژگى هاى طوفان هاى ساحلى؛

روش شناسى  اساس  بر  خطر  و  آسيب پذيرى  نقشه هاى  تهيه   
استاندارد سيستم هاى اطالعاتى جغرافيايى۵ در مناطق ساحلى؛

 تهيه مدل و نقشه هاى تغييرات آب وهوايى و باال آمدن سطح آب  
در رابطه با طوفان هاى ساحلى؛

 ايجاد رويه اى براى ثبت وضعيت سواحل بالفاصله بعد از وقوع طوفان؛
به منظور  قبلى  داده هاى  اساس  بر  خرابى ها  امكان  مدل سازى   

آگاهى تصميم گيران و مردم از بزرگى خطر در اين مناطق؛
2.  risk management
3.  Coastal Zone Management (2012)
4.  Chapter 2 _ Recommendations 
5.  Geography Information System (GIS)
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و  وب سايت ها  منابع،  به  آنالين  ورودى  يك  نگهدارى  و  ايجاد   
سيستم هاى پخش داده ها براى امكان توزيع اطالعات مربوط به 

طوفان هاى ساحلى (شكل 14)؛
 ارزيابى پراكندگى طوفان هاى ساحلى و ارائه اطالعات مديريتى 

در شرايط اضطرار به جوامع، قبل و هنگام وقوع طوفان؛
 ايجاد برنامه اى براى جامعه تاب آور در مقابل طوفان با توجه به 
و  برنامه ها  موثر  و  هوشمندانه  رشد  زمينه  در  موردى  مطالعات 

اقدامات در اين مناطق؛
 مهياساختن بودجه ى بيشتر براى صاحب خانه ها در مناطق ساحلى 
با كمك سياستگذارى هاى بيمه جهت اطمينان از حفاظت بيشتر 

خانه ها در برابر طوفان؛
افراد  به  بيمه  سهم  كاهش  طريق  از  مردم  تشويق  سياست هاى   

داراى خانه هاى مقاوم در برابر طوفان؛
 به روزرسانى آيين نامه هاى ساختمانى و تشويق به همكارى ميان 
بازرسان و اداره حفاظت.                                                               

6) اقدامات شهرسازى – ايده هاى مديريتى: بعد از وقوع طوفان هاى 
عظيمى مانند سندى، كه خسارات و ويرانى هاى عظيمى را به دنبال 
جامعه  تاب آورى  كه  هستند  راه حلى  تدبير  فكر  به  طراحان  داشت، 
و همچنين پايدارى آن در درازمدت را به همراه داشته باشد. بعضى 
از معماران در حال تدوين برنامه اى براى ساختن شهرى سازگارتر و 
انعطاف پذيرتر با اين رويدادها مى باشند. طرح ارائه شده هنگام طوفان 
اين  كه  است،  اقيانوس  با  شهر  آبى  مدخل  تبادل  كاهش  سندى 
امر باعث كاهش كيفيت آب و تغييرات دما و شورى آن مى شود 

(وينيتسكايا، 2012).
با  طوفان  شدت  كاهش  قبيل  از  ديگرى  طرح هاى  همچنين 
در  حاضر  حال  در  كه  مطرح شده اند  كوچك تر  طوفان هاى  توليد 
دست بررسى است و هنوز به نتايج قطعى نرسيده اند. اميد است در 
و  سياست گذاران  همه  و  مهندسان  طراحان،  آينده  تحقيقات  مسير 
مسئولين به راه حل مشتركى در جهت رسيدن به جامعه اى تاب آور 

در طوفان هاى ساحلى دست يابند. 

شكل 14. اطالعات به روز در حين طوفان سندى: احتمال بلندى موج هاى مرتفعتر از 6 فوت *

 http://google.org/crisismap/2012-sandy:منبع*

مركز تخليه 
شهر نيويورك
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خسارت،  ميزان  و  وسعت  دليل  به  طوفان  اين  سندى:  طوفان 
بنا  مى آيد.  حساب  به  امريكا  تاريخ  مخرب  و  بزرگ  طوفان  دومين 
بر گزارش منابع رسمى دولت آمريكا خسارت وارده چيزى بالغ بر 
75 بيليون دالر آمريكا و تعداد كشته ها 147 نفر بوده است (بليك 
و همكاران،2013).١ در حال حاضر دوره بازسازى و بازتوانى در هنوز 
جريان مى باشد. شناخت اقدامات مديريتى كه در جهت بهبود شرايط 
و پاسخگويى به مسائل انجام گرفته، مى تواند كمكى در جهت ارائه 

تمهيدات مديريتى در آينده باشد. 
سرپناه ها:٢ تشكيالت سازمان فدرال مديريت شرايط اضطرار آمريكا و 
جمعيت  صليب سرخ [آمريكا] به همراه ارتش و ستاد بحران نيويورك، 
با همكارى يكديگر اقدام به پاسخ جهت برآوردن اين نياز اقدام نمودند. 
از  مى توان  موقت  اسكان  براى  استفاده  مورد  شهر  موجود  منابع  از 
هتل ها، متل ها، دبيرستان ها و مراكز آموزشى داراى سالن هاى ورزشى 
و سرپوشيده مناسب اسكان، سالن هاى نمايشى و سالن هاى همايش و 
غيره كه به تخت هاى خواب و وسايل ضرورى اوليه مجهز شده بودند 
نام برد (شكل 15). درعين حال، ارتش نيز پايگاه هاى مجهزى را براى 
دسته جمعى  چادر  از  عمدتًا  پايگاه ها  اين  كرد.  ايجاد  موقت  اسكان 
تشكيل شده بودند. به گفته برخى افراد، محل هاى اسكان در نيويورك 
از محل زندگى قبلى خود مايل ها دور برده شدند، ولى تا حد ممكن 
و  بوده  نزديك  آن ها  كار  محل  به  اسكان  محل  تا  بود  شده  سعى 
همچنين تمهيداتى جهت حمل ونقل آن ها در نظر گرفته شود (سرنا، 
برخى  در  كه  است  شايان ذكر  البته  بنگالى،2012).٣  و  هنسيفيسك 
موارد در كمتر از 3 هفته با جاى دادن بازماندگان در مناطق مسكونى 

اجاره اى، اين اردوگاه ها كامل برچيده  شدند (شكل 16).
شكل15. اردوگاه ارتش براى اسكان موقت*

*منبع:
http://www.ready.gov/sites/default/files/Shelters%202.1.0.0.jpg 

1.  Blake, et. al, 2013 
2.  Shelters
3.  Serna, Hennessy-Fiske, & Bengali, 2012

شكل 16. ايجاد سرپناه در سالن ورزش دبيرستان ها*

*منبع:
http://media.nj.com/southjersey_impact/photo/11772411-large.jpg

نحوه امدادرسانى: نحوه اطالع رسانى و امدادرسانى يكى از مهم ترين و 
كليدى ترين اقداماتى بود كه توانست در كاهش تلفات جانى طوفان 
سندى نقش ايفاى كند. با در نظر گرفتن اينكه مردم شهر با آگاهى از 
خطر، خودشان مى توانند به شكل امدادگر و داوطلب به عنوان سرمايه 
اجتماعى مورد استفاده قرار گيرند، مسئولين طى برنامه هايى توانستند 
با اطالع رسانى به موقع از طريق اخبار و اينترنت و ايجاد شبكه هاى 
اطالع رسانى اجتماعى مطمئن و به دور از شايعه، فضايى ايجاد كنند 
كه مردم هم به عنوان خبرنگار و اطالع رسان و هم به عنوان امدادگر در 
فرآيند امداد و نجات به كمك دولت آمده و ايفاى نقش كنند. به طور 
شرايط  مديريت  فدرال  سازمان  مانند  دولتى  اصلى  سايت هاى  مثال 
اضطرار آمريكا براى ثبت نام و هماهنگى داوطلبان سريعًا اطالعيه هايى 
را روى سايت خود قرارداده و يا براى اطالع رسانى از محله هاى پرخطر 
و يا محله هاى اسكان موقت سايت گوگل ارت توانست تمامى اين 
فدرال  سازمان  همچنين  دهد.  قرار  عموم  دسترس  در  را  اطالعات 
مديريت شرايط اضطرار آمريكا كاربردهاى تلفن همراه هاى هوشمند را 
در همين راستا به سرعت طراحى و در اينترنت به صورت رايگان در 

اختيار همگان قرارداند (شكل 17).
محله اى  از  آن ها  كردن  آگاه  و  شهروندان  به  اطالع رسانى  با 
آسيب پذير، زمينه اى فراهم شد تا با استفاده از منابع انسانى بتوان 
دستورالعمل هاى  تهيه  با  حتى  نمود.  اقدام  آسيب  كاهش  جهت  در 
كاهش  جهت  در  بتوانند  مردم  تا  شد  فراهم  شرايطى  ساده  اجرايى 
افزايش  از  و  آموزش بينند  سريعًا  باشند،  سهيم  خود  منزِل  صدمات 

خسارت هاى احتمالى تا حد ممكن جلوگيرى كنند.
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بيمه و وام: سازمان فدرال مديريت شرايط اضطرار آمريكا با توجه 
به نحوه اطالع رسانى ها و اطالعاتى كه  از طريق ثبت نام درخواست 
سرعت  به  توانست  آورد،  دست  به  سايت ها  در  كمك  كنندگان 
به طور  برسانند.  بازماندگان  دست  به  را  خود  كمكى  بسته هاى 
مثال، كريگ فوگيت١ (2013) به نقل از بار و پلتز (2012)،٢ رئيس 
تشكيالت سازمان فدرال مديريت شرايط اضطرار آمريكا در گزارش 
درخواست  براى  نفر  نيوجرسى177000  در  «تنها  كرد:  اعالم  خود 
كمك ثبت نام كردند و قبل از اينكه خودشان متوجه شوند كمك ها 
به حساب بانكى آن ها پرداخت شده بود. اما به دليل شرايط متفاوت 
كمكى  بسته هاى  و  بود  متفاوت  نيز  كمك  نوع  خانه  هر  براى 
همسانى براى همه وجود نداشت.» به طور مثال، به فردى كمك مالى 
موقت  سرپناه  به صورت  را  خود  كمك  او  همسايه  حالى كه  در  شده 

1.  Crage Fugate
2.  Barr & Peltz, 2012

تحت  قبًال  كه  اشخاصى  مورد  در  بود.  كرده  دريافت  كم بهره  وام  و 
پوشش بيمه هاى خصوصى قرار داشتند و با توجه به ميزان پرداخت 
خسارت توسط بيمه هاى خصوصى، سازمان فدرال مديريت شرايط 
كمكى  بسته هاى  دادن  به  اقدام  و  شده  عمل  وارد  آمريكا  اضطرار 
كردند. بدين شكل از يك سو به اندازه الزم از منابع مالى استفاده شد 

و از سوى ديگر به هر فرد به ميزان نيازش كمك شد. 
نحوه بازسازى: به دليل وجود داوطلب هاى زياد و طيف وسيع 
اين  از  استفاده  براى  توانست  دولت  دقيق  برنامه ريزى  با  مشاغل، 
خسارات  رفع  و  ارزيابى  جهت  اقدام  توانست  كارآمد  نيروهاى 
با  معتبر  اينترنتى  سايت هاى  در  ابتدا  كند.  شروع  را  بازسازى 
خرابى ها  تعمير  نحوه  آموزش  به  اقدام  اجرايى  دستورالعمل هاى 
به صورت ساده كرده و سپس چك ليست هاى اوليه اى براى بررسى 
و رفع خرابى ها توسط خود ساكنين، در دسترس آن ها قرارداد. از 
جانب دولت نيز براى افراد غيرمتخصص كمك هايى ارائه شد. عالوه 

شكل17: محل استقرار سرپناه در شهر-سايت اينترنتى گوگل مپ*

 http://google.org/crisismap/2012-sandy :منبع*

راهنما
پناهگاه هاى صليب سرخ

مركز تخليه شهر نيويورك
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بر آن، تيمى را به عنوان پيمانكار براى كمك در بازسازى نيز اعزام 
كردند. تمامى اين فرآيندها توسط اينترنت كمتر از 1 هفته انجام 
پذيرفت. با يارى گرفتن از اين روش دولت هم از مشاركت مردمى 
زياد  زمان  صرف  بدون  داوطلب،  متخصص  كار  نيروى  از  هم  و 
براى مراحل بوروكراتيك (ديوان ساالرى) و درگيركردن دولت در 
فرايندهاى پرخرج تر كمك جست (سازمان فدرال مديريت شرايط 
تمهيدات  از  نشان  ذكرشده  موارد  همه   ١.(2013 آمريكا،  اضطرار 
مديريتى مناسب جهت فراغت از شرايط بحرانى مى باشد كه مى تواند 

درس هاى خوبى جهت آمادگى در برابر سوانح آينده باشد.   

نتيجه گيرى
در به كارگيرى تمهيدات در چرخه مديريت بحران اين مى توان به اين 

جمع بندى  رسيد:
الف) اقدامات مورد نياز در مرحله آمادگي پيش از بحران:

و  شهري  در مناطق  مقابل طوفان  در  آسيب پذير  نقشه هاى  تهيه   .1
صنعتي؛

2. تهيه طرح هاى اجرايي تعديل آسيب پذيري و ايمن سازى متناسب 
با تمهيدات ارائه شده؛

3. تعيين تعداد كميته هاى الزم و شرح وظايف كميته هاى الزم جهت 
مرحله امدادهاي اوليه؛

4. تعيين تعداد كميته هاى الزم و شرح وظايف كميته هاى الزم جهت 
مرحله اسكان موقت؛

5. تعيين تعداد كميته هاى الزم و شرح وظايف كميته هاى الزم جهت 
مرحله بازسازي؛

6. آموزش همگانى براى مقابله با اثرات مخرب. 
ب )اقدامات مورد نياز در مرحله آغاز بحران:

محله هاى  در  آن ها  استقرار  و  الزم  كميته هاى  سريع  فعال شدن   .1
پيش بيني شده؛ 

2. تشكيل تيم هاى امداد سريع طبق ساختارهاي از پيش تعيين شده؛
3. شروع به كار تيم هاى امداد سريع با تجهيزات ساده جهت نجات 

افراد؛
4. شروع به كار سريع ماشين آالت مناسب جهت جابه جايي موانع و 
1.  FEMA, 2013

جستجوي كامل تر؛
5. تشكيل بيمارستان هاى صحرايي در محله اى از پيش تعيين شده؛

وسايل نقليه  توسط  درماني  مراكز  به  مصدومين  سريع  انتقال   .6
زميني و هوايي؛

7. تأمين امنيت منازل و مراكز مهم اقتصادي دولتي و خصوصي؛
بيمارى هاى  شيوع  از  جلوگيري  جهت  سم پاشى  عمليات  انجام   .8

رايج هنگام وقوع سيل و طوفان؛
9. انجام واكسيناسيون و در صورت نياز ايجاد قرنطينه؛

10. جستجو براي كشف اجساد و تشخيص هويت و دفن آن ها؛
11. انتقال بازماندگان به مناطق امن؛

12. بازگشايي راه هاى زميني؛ 
13. بازگشايي فرودگاه؛

14. ادامه منظم عمليات جستجو؛
15. كنترل آتش سوزى؛

16. كنترل نشت آب و گاز؛
خارجي  كمك هاى  دريافت  جهت  بين المللى  تماس  برقراري   .17

(در صورت نياز)؛
ج) اقدامات اجرايي مرحله بازسازي:

ميزان  تعيين  و  شهري  ابنيه  و  تأسيسات  كليه  دقيق  بازرسي   .1
خسارات وارده؛

2. محاسبه و برآورد خسارات مادي و تلفات انساني ناشي از حادثه؛
3. تخمين زمان الزم براي بازسازي؛

4. تعيين محل جديد ساخت ابنيه و تأسيسات؛
طوالني  صورت  (در  موقت  اسكان  اردوگاه هاى  وضعيت  بهبود   .5

بودن زمان ساخت بناهاي جديد)؛
نحوه  و  مناسب  ساخت  تكنيك هاي  و  مصالح  مشخص كردن   .6
بازسازي و نيز مبلغ و چگونگى پرداخت وام به صاحبان منازل 

مسكوني تخريب شده؛
7. شروع عمليات ساختماني؛

8. تعيين سياست نحوه واگذاري ساختمان هاى جديد؛
9. انتقال افراد از اردوگاه هاى اسكان موقت به ساختمان هاى جديد.
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برنامه ريزى خطرپذيرى لرزه اى
برنامه ريزى كاهش خطرپذيرى لرزه اى يك واحد همسايگى در شهر بم از ديدگاه  طراحى شهرى١
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 Roja.shomali@yahoo.com (نويسنده مسئول) .1. كارشناسى ارشد بازسازى پس از سانحه، دانشكده معمارى و شهرسازى، دانشگاه شهيد بهشتى، تهران، ايران
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چكيده
زمينه و هدف: بررسى بازسازى هاى انجام شده پس از زلزله 1382 بم در يكى از واحدهاى همسايگى شهر بم  به نام دشتو، نشان از توجه ويژه به 
بازسازى فضاهاى مسكونى به صورت عام و كوتاهى در بازسازى فضاهاى جمعى دارد. هدف اين پژوهش با توجه به رويكرد كاهش خطرپذيرى و نيز 
توجه به معيارهاى طراحى شهرى در ارتباط با سانحه، برنامه ريزى براى سامان دهى واحد همسايگى در راستاى ايجاد فضاهاى شهرى عمومى به منظور 

افزايش وابستگى به مكان است.
روش: روش اين تحقيق، روش توصيفى است. ابزار گردآورى داده ها براى بررسى اوليه از طريق منابع اينترنتى، اسناد و مدارك موجود، و بررسى ميدانى 

از طريق مصاحبه با 20 نفر از ساكنين محله دشتو به صورت تصادفى خوشه اى و مشاهده مستقيم محل در سال 1391 بوده است.  
يافته ها: عدم وجود برنامه ريزى ميان مدت و بلند مدت در بازسازى، نياز به تحويل واحدهاى مسكونى در حداقل زمان ممكن و عدم توجه به ساختار 
شهرى و معمارى بومى بم در طراحى فضاهاى شهرى، موجب ايجاد تضاد ميان تصور عينى و ذهنى ساكنين شده است. مصاحبه با شهروندان بم حاكى 
از آن است كه كمبود مكان هاى عمومى به منظور تفريح و تجمع خانواده ها  و نابه سامانى فضاهاى جمعى موجود، موجب افزايش انزواى بيش تر بوميان 

و بى ميلى در برقرارى ارتباط با تازه واردان شده است.
نتيجه گيرى: لزوم در نظر داشتن برنامه هاى مربوط به سامان دهى و ايجاد فضاهاى باز جمعى و چندمنظوره در كنار برنامه هاى مربوط به سامان دهى و 
خوانايى بافت و شبكه هاى ارتباطى، به منظور كاهش خطرپذيرى لرزه اى و تقويت ريشه هاى اجتماعى و فرهنگى در برنامه  هاى سامان دهى پس از سوانح.  

[بعد از اصالحات، چكيده نبايد بيشاز 250 كلمه باشد.]
كليدواژه: برنامه ريزى خطرپذيرى لرزه اى، واحد همسايگى، فضاى عمومى، كاهش خطر لرزه اى، بم، دشتو.
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Seismic Risk Reduction Planning of Bam Neighborhood 
from View of Urban Planning 

Narges Shomali & Sayma Khajehei

M.A. Students of Post-Disaster Reconstruction, Shahid Beheshti University (SBU), Tehran, Iran. 

ABSTRACT
Background: Reviewing the reconstruction after Bam earthquake 2003 in its neighborhood, Dashtoo shows that there is a 
particular attention to reconstructing residential areas in general and failure to rebuilding of public environment. The purpose 
of this study, considering the risk reduction approach and urban planning measurements in relation to the incident, is planning 
for organizing a neighborhood unit in order to create public urban spaces for increasing place dependence.
Methods: Method of this study is descriptive. Data for initial evaluation was gathered from internet resources, available docu-
ments and field survey from interview with 20 people of Dashtoo residents randomly and direct observation of the place in 
2012.
Findings: Lack of medium and long term planning in reconstruction, the need for delivery of residential units in possible mini-
mum time and lack of attention to urban structure and local architectural of Bam in urban design has caused a conflict between 
objective and subjective imagines. Interview with Bam citizens indicates that the lack of public places for recreation, presence 
of families and disorders of available spaces has increased more isolation of residents and unwillingness to communicate with 
newcomers.
Conclusion: It is necessary to consider organizing programs and establishing public and multipurpose spaces along with organ-
izing communication network and context programs in order for seismic risk reduction and strengthening cultural and social 
roots in organizing programs after a disaster.
KEYWORDS: Seismic risk planning, Neighborhood unit, Public space, Seismic risk reduction, Bam, Dashtoo.

Citation (APA 6th Ed.):  Shomali, N. & Khajehei, S. (2013, Summer). Seismic risk reduction planning of Bam neighborhood 
from view of urban planning. Disaster Prevention and Management Quarterly (DPMK), 3(2), 178-187.

1.  اين مقاله مستخرج از پروژه درس كارگاه بازسازى شهر به مشخصات زير است: شمالى، نرگس؛ خواجه اى، سايما (1391). برنامه ريزى كاهش خطرپذيرى لرزه اى در شهر بم، 
محله دشتو. دانشكده معمارى و شهرسازى، دانشگاه شهيدبهشتى (به راهنمايى دكتر زهرا اهرى، دكتر شريف مطوف و مهندس آزاده لك).     

فصلنامه دانش پيشگيرى و مديريت بحران/ دورة سوم، شمارة دوم، تابستان  1392 

ت:
ياف
در

خ 
اري
ت

ش:
ير
پذ

خ 
اري
ت

13
92

/0
3/

18
13

92
/0

5/
05

Disaster Prevention and Management Knowledge (DPMK) 
Quarterly, Vol. 3, No. 2 (Summer 2013)



 179 نرگس شمالى و سايما خواجه ئى / برنامه ريزى كاهش خطرپذيرى لرزه اى يك واحد همسايگى در شهر بم از ديدگاه  طراحى شهرى

مقدمه
بشر همواره در معرض بالياي طبيعي نظير زلزله، سيل و غيرطبيعي 
نظير جنگ بوده و خسارات مالي، انساني و اجتماعي زيادي را به 
مداوم  ساخت و ساز  لذا  است،  شده  متحمل  مسكن  امر  در  خصوص 
عنوان  به  مصنوع)  فضاهاى  و  فيزيكى  (محيط هاى  كالبدى  محيط 
اين  بازتوانى  و  بازسازى  روند  در  بحران  از  پس  اقدامات  از  يكى 
ويرانى ها الزم و ضرورى است. آيسان و ديويس (1382) مجموعه اى از 
هشت بخش شامل «بناها، زيرساخت ها، دارايى هاى اقتصادى، بخش 
ادارى و سياسى، روان شناختى، فرهنگى، اجتماعى و زيست محيطى» 
را به عنوان بخش هاى آسيب پذير در برابر خسارات مادى و معنوى 
اصلى ترين  سوانح،  وقوع  از  پس   .(16 (ص  معرفى شده اند  سوانح 
محيط  كالبدى  دوباره سازى  معموالً  بازتوانى،  برنامه هاى  در  موضوع 
با تأكيد بر ساخت خانه و محالت مسكونى است. از آنجا كه وجود 
و  تنش ها  كاهش  ايمن،  شرايط  تأمين  الزمه  سكونت،  براى  بسترى 
حفاظت جامعه است، اين امر مى تواند در بازگرداندن شرايط بحران 
به وضعيت عادى موثر باشد. لذا اين بستر سكونت بايد چه به صورت 
سرپناه و چه در مقياس محله، در شأن و منزلت انسانى و خانوادگى 
و زندگى اجتماعى بشر حتى در مواقع دشوار و بحران باشد (برنامه 

توسعه سازمان ملل، 2010).١
چارچوب نظرىـ  مفهومى: سياست هاى بازسازى كالبدى، اقتصادى 
تأثير  آسيب ديده  جامعه  توسعه  و  بازتوانى  روند  بر  اجتماعى،  و 
مى گذارند و لذا توجه به ابعاد مختلف كالبدى، اقتصادى، اجتماعى 
و فرهنگى برنامه هاى بازسازى پس از سانحه و اثرات و پيامدهاى 
بلندمدت آن ها بر جامعه امرى ضرورى است (آيسان و اليور، 1987؛ 
بركات، 2003؛ ليزارالد، 2002).٢ تأكيد بر بازسازى كالبدى خصوصًا 
تأمين سرپناه، با هدف بازگشت به شرايط عادى خواست قاطع مردم 
است، زيرا نتايج آن به آسانى قابل رؤيت است. در مقابل، بازتوانى 
اجتماعى، فرهنگى، روانى و حتى اقتصادى توسط مسئولين كمتر 
مى شود.  واگذار  آسيب ديده  جامعه  به  نهايت  در  و  است  محسوس 
يك برنامه جامع بازسازى بايد توأمان به تمام اين نيازها پاسخ دهد، 
در غير اين صورت احتمال نابودى سرمايه گذارى در بازسازى مسكن، 
1.  UNDP, 2010
2.  Aysan & Oliver, 1985; Barakat, 2003; Lizarralde, 2002

بدون توجه به بازتوانى اجتماعى- روانى مردم و خودكفايى اقتصادى 
احداث  در  آسيب ديدگان  بازسازى  فرآيند  در  اگر  دارد.  وجود  آن ها 
خانه هايشان فّعال شويم و فقط تماشاگر نباشيم، تأثير بسزايى در 
و  داشت  خواهد  اقتصادى شان  حتى  و  روحى  وضعيت  سريع  بهبود 
عالوه بر آن، رضايت مندى از مساكن ساخته شده را نيز به دنبال دارد. 
و  ساكنين  وابستگى  حس  كه  است  مسايلى  از  سانحه  بروز 
متعاقب آن حس جامعه محلى و سرمايه اجتماعى جامعه آسيب ديده 
تحت الشعاع قرار مى دهد (نوريس، استيونز، ففربام، ويچ و ففربام، 
2008).٣ از دست رفتن حس وابستگى مكانى، رابطه انسان و مكان 
و هيجانات ناشى از فقدان عوامل مادى و معنوى يكى ديگر از ابعاد 
روان شناختى باليا و سوانح است كه كمتر در بازسازى هاى پس از 
سانحه به آن توجه شده است. ارتقاء و خلق وابستگى به مكان در 
ميان نجات يافتگان از سانحه مى تواند موجب ترغيب كل جامعه در 

امر بازسازى شود (مانزو و پركينس، 2006).۴ 
تأمين امنيت در بازسازي پس از سانحه به سادگي و با ساخت 
سرپناه ميسر نمى شود بلكه محور فرآيند بازتواني و حس امنيت و 
كه  هنگامي  پس  است.  نيز  بازماندگان  براى  روانى  و  روحى  التيام 
سوانح طبيعي كالبد محيط را تخريب مى كنند و موجب بي خانمانى 
مى شوند، اثرات آن ها را نمى توان تنها از جنبه اقتصادي بررسى كرد. 
سوانح بر طيفي از توانايى ها و عملكردها در سطح معيشت افراد و 
روان شناختى  ابعاد  بر  و  سو  يك  از  اقتصادى  بعد  نظر  از  خانوارها 
نياز  جامعه  مى گذارند.  تأثير  ديگر  سوى  از  افراد  جامعه شناسى  و 
به پشتيباني بلندمدت دارد كه بر مبناي سنجش، پايش و ارزيابي 
ثابت، آن ها را در فرآيند ايجاد سرپناه حمايت نمايد و نيز الزم است 
يابند  تغيير  سكونتگاه  جامع  رويكرد  يك  سمت  به  سياست ها  كه 
به دست آيد  مالت  و  آجرها  از  فراتر  سرپناه  از  بيشتري  شناخت  تا 

(آيسان و اليور1987؛ ديويس و ايزدخواه، 2006).۵
شرايط  و  زندگي  ارزش هاي  جزو  كه  مؤلفه هايي  به  پرداختن 
و  روان شناختى  اجتماعى،  فرهنگى،  نظر  از  بازماندگان  روانى 
جامعه شناختى بوده، در پاسخ گويي به خواسته هاي آنان از يك محيط 
ضرورى  نيز  تأثيرگذارند  زندگى  كيفيت  ارتقاء  و  مطلوب  شهري 
3.  Norris, Stevens, Pfefferbaum, B., Wyche, & Pfefferbaum, 2008 
4.  Manzo & Perkins, 2006
5. Davis & Izadkhah, 2006
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است. طراحى شهرى مى تواند نقش ديگرى با ارتقاء كيفيت كالبدى 
شهرها و مكان در روش هاي مقابله با سوانح طبيعي، ايمن سازى و 
مقاوم سازى محيط ساخته شده در مواجهه با سوانح ايفا كند. الزمه اين 
امر گنجاندن برنامه هاى افزايش تاب آوري و كاهش آسيب پذيرى 
شهروندان و جامعه در معرض مخاطرات و سوانح طبيعي در دستور 
اجتماعى  پايدارى  افزايش  طريق  از  كه  است،  شهرى  طراحى  كار 
باعث باال رفتن تاب آورى اجتماعى و در نهايت ارتقاء ميزان سرمايه 
اجتماعى و مشاركت مردم حتى در امر بازسازى بعد از سانحه شود 
كه در اين ميان «حس دل بستگى به مكان» نيز نقش به سزايى در 

تمايل مردم به امر بازسازى دارد (مانزو و پركينس، 2006).١ 
مجموعه  مكانى  و  زمانى  حجم  فضا،  فضايى،  برنامه ريزى  در 
عبارت  به  مى دهد.  انجام  طبيعت  در  انسان  كه  است  فعاليت هايى 
است.  فعاليت  و  محيط  انسان،  بين  روابط  از  مجموعه اى  ديگر، 
دانست.  محتوا  و  كالبدى  مجموعه اى  مى توان  را  فضا  طرفى  از 
هنگامى كه صفتى به فضا نسبت داده مى شود، حوزه يا قلمرو فضا را 
مشخص مى سازد. فضاى شهرى بنا بر كالبد فيزيكى شهر و در حيطه 

شهر قرار مى گيرد (ميزرا و آچيوتا، 1992).٢
واحد  روى  بر  پژوهشگران  توسط  انجام شده  بررسى هاى 
همسايگى٣ دشتو، نشان مى دهد كه با گذشت يك دهه از بازسازى 
شهر بم، هنوز آوارهاى باقى مانده از خانه هاى تخريب شده بر اثر زلزله 
تنها نشانه هاى موجود در معابر است. عدم وجود نشانه هاى شهرى به 
دليل توجه صرف به بازسازى كالبدى و خانه ها موجب يكنواختى در 
ديد و عدم ايجاد درك صحيح از محل سكونت شده است. تغييرات 
قابل توجه در نماى ساختمان ها نسبت به قبل از وقوع زلزله، تغيير 
عرض معابر، گشايش كوچه هاى بن بست، به جاى ماندن آوارها و 
به  وابستگى  حس  رفتن  بين  از  موجب  جمعى  فضاهاى  ايجاد  عدم 

1.  Manzo & Perkins
2.  Misra & Achyutha, 1990

 3 . واحد همسايگي به منزله خانه هاي مسكوني با محيط پيراموني آن است كه در كنار 
هم يك كل به هم پيوسته را تشكيل مي دهند و داراي يك هويت جمعي و محله اي 
است. هويت جمعي در واحد همسايگي باعث ايجاد رشد و پويايي جمعي، افزايش 
ارتباطات اجتماعي و احساس همبستگي اجتماعي مي شود. تمامي واحد همسايگي در 
كال  شهرها، شهرهاي متوسط و حتي در شهرهاي جديد در دنيا، با تمام اصالحاتي كه 
در طول زمان بر اين نظريه صورت گرفته است و علي رغم اختالفاتي كه در جزئيات 
با هم دارند، از شش شاخصه مشترك بهره مي برند: 1- حمل و نقل خارج از بافت 
مسكوني،2 - حريم اجتماعي و خصوصي،3 - جمعيت بهينه در واحد همسايگي،4 - 
مراكز فرهنگي و آموزشي در واحد همسايگي، 5- حدود فيزيكي واحد همسايگي، 

6- خدمات شهري

محل سكونت شده است.
نمونه  شهر  كالبدى  تقسيمات  الگوى  به  توجه  با  راستا  اين  در 
بم  ارگ  مجاورت  در  دشتو  همسايگى  واحد  زلزله،  برابر  در  مقاوم 
انتخاب شده است. اين پژوهش قصد دارد تا ضمن توجه به رويكرد 
كاهش خطرپذيرى و نيز توجه به معيارهاى طراحى شهرى در ارتباط 
با سانحه، به بيان برنامه ريزى براى سامان دهى واحد همسايگى در 
راستاى ايجاد فضاهاى شهرى عمومى به منظور افزايش وابستگى به 

مكان بپردازد.

روش
و  ابتدايى  بررسى هاى  انجام  از  پس  توصيفى،  پژوهش  اين  در 
از  اوليه  بررسى  طريق  از  پيوسته  به وقوع  سانحه  و  منطقه  شناخت 
سال  زلزله  بم،  واژه هاى  جستجوى  با  اينترنتى  سايت هاى  طريق 
اطالعات  كسب  براى  خبرى  سايت هاى  در  بم  بازسازى  و   1382
و  اسناد  سال 1382،  زلزله  از  پس  آن  بازسازى  و  بم  به  راجع  اوليه 
پايان نامه هاى  مقاله،  كتاب،  بم،  شهر  جامع  (طرح  موجود  مدارك 
دانشجويى و نقشه هاى شهر بم) و با داشتن اطالعات كلى راجع به 
محله و بازسازى آن، براى انجام مطالعات ميدانى در ارتباط با نحوه 
بازسازى و بررسى نظر ساكنين در ارتباط با آن، سال 1391 سفرى 
به بم صورت پذيرفته و شاخص هاى به دست آمده از مطالعات نظرى 
تحليل  و  بررسى  همسايگى  واحد  در  ميدانى،  مشاهدات  طريق  از 
شده است. گردآورى داده ها به صورت مصاحبه عميق با ساكنين محله 
(از تعداد 250 خانه واقع در واحد همسايگى (دشتو)، تعداد 20 خانه 
به صورت تصادفى خوشه اى (از هر كوچه يك خانه) انتخاب شد و با 
يكى از اعضاى خانوار، كه در زمان وقوع زلزله حداقل 20 سال داشته، 
در  نيز  زلزله  از  قبل  كه  شد  مصاحبه  افرادى  با  شد.  انجام  مصاحبه 
همان مكان ساكن بودند. ابتدا به منظور آشنايى با فرهنگ، معيشت، 
روابط اجتماعى و نيازهاى مردم محله در زمان پيش از وقوع زلزله 
و بررسى شاخص هاى ذكرشده در زمان پس از وقوع زلزله و مقايسه 
اين دو شرايط با هم از آن ها سؤاالتى شد. پرسش هاى مصاحبه به 
صورت باز بوده و از مردم ابتدا راجع به بم و فرهنگ بومى و وقايع 
كمبودهاى  و  مشكالت  به  راجع  آن ها  از  سپس  و  سال 1382  زلزله 
محله و تفاوت هاى آن با محله پيش از وقوع زلزله سؤال شد. در ادامه 
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از مشاهده مستقيم براى بررسى آسيب پذيرى هاى كالبدى از طريق 
مسكن هاى  و  زيرساخت ها  و  خدمات  معابر،  بافت،  شبكه  بررسى 
ساخته شده، تهيه عكس و نقشه توسط پژوهشگران استفاده گرديد. از 
اين رو، ضعف هاى بازسازى در جريان مطالعات ميدانى استخراج شده 
و سپس با توجه به وضعيت واحد و با در نظر گرفتن متون تخصصى 
بررسى شده و نيازهاى ساكنين در اين واحد همسايگى، به برنامه ريزى 
و  زلزله   سانحه  خطر  كاهش  رويكرد  با  واحد  اين  ساماندهى  جهت 
افزايش دلبستگى ساكنين به اين مكان پرداخته شده است. الزم به ذكر 
در  رخ داده  زلزله  و  بم  مورد  در  انجام شده  اوليه  مطالعات  كه  است 
انجام  از  پيش  نگارندگان  ديد  سطح  ارتقاء  براى  صرفًا  سال 1382 

مطالعات ميدانى بوده و ذكر آن ها در اين مقطع از حوصله 
اين مقاله خارج است. 

تعاريف مفهومى: 
 خطرپذيرى: در تبيين خطرپذيرى سه عامل اصلى وجود 
دارد كه عبارت اند از: احتمال رخداد مخاطره، عناصر در خطر و 

ميزان آسيب پذيرى عناصر در خطر (فالحى، 1388). 
 كاهش خطرپذيرى لرزه اى: با توجه به احتمال وقوع 
خطرپذيرى  كاهش  در  عوامل  مهم ترين  از  يكى  زلزله، 
آمادگى  وجود  طريق  از  آسيب پذيرى  كاهش  لرزه اى، 

براى  آمادگى  است.  زلزله  پديده  با  برخورد  براى  جامعه  يك  قبلى 
تاكنون  ما  كشور  در  اما  دارد.  گوناگونى  جنبه هاى  زلزله  با  برخورد 
برابر  در  مقاوم سازى سازه ها  شده كه  توجه  جنبه هاى آن  از  يكى  به 
طريق  از  تنها  زلزله  برابر  در  شهر  آسيب  پذيرى  كاهش  است.  زلزله 
تمهيدات ساختمانى به داليل متعددى مقدور نخواهد بود و هنگامى 
تحقق مى يابد كه در برابر خطرهاى زلزله به عنوان يك هدف اساسى 
در تمام سطوح برنامه ريزى مدنظر قرار گيرد. در ميان تمام سطوح 
كارآمدترين  شهرسازى  يعنى  ميانى  سطح  كالبدى،١  برنامه ريزى 
سطح برنامه ريزى براى كاهش آسيب پذيرى شهر در برابر زلزله است 

(مناف پور ديزچى، 1371).  
و  ميان رشته اى  است  فعاليتى  شهرى  طراحى  شهرى:  طراحى   
راه حل هايى  و  مسئله گشايى  فرآيند  دربرگيرنده  توأمان  كه  گروهى 
1. برنامه ريزى ساختار فضايى و فعاليتى سطح مورد برنامه ريزى است: كاربرد فضاها، 

ارتباطات، تسهيالت وغيره

به  شهر  عمومى  عرصه  كالبدى  سازمان بخشى  آن  هدف  كه  است 
نحوى است كه موجب ارتقاى كيفيات عملكردى، زيست محيطى و 

تجربى ـ زيباشناختى، مكان هاى شهرى گردد (گلكار، 1378).

يافته ها
ارگ  مجاور  محالت  از  دشتو  محله  دشتو:  همسايگى  واحد  شناخت 
بم و در جبهه غربى آن قرار دارد. جمعيت ساكن (در سال 1382) 
پيش از وقوع زلزله، 5،317 نفر بوده كه بادى هاى برنجى آمار ميزان 
خسارت كالبدى وارد به آن پس از زلزله برابر با 80 ٪ و 2،805 نفر 

تعداد تلفات بيان شده است (مهندسين مشاور آرمان شهر، بى تا). 
شكل 1. مكان واحد همسايگى دشتو در شهر و نسبت به ارگ بم*

      *منبع:
https://maps.google.com/maps?ie=UTF-8&ei=-
DiJUqHHOIKI5AS38YGoCg&ved=0CAoQ_AUoAg 

شكل 2. واحد همسايگى دشتو*

*منبع:   
http s : / / m a p s . g o o g l e . c o m / m a p s ? i e = U T F - 8 & e i = -

DiJUqHHOIKI5AS38YGoCg&ved=0CAoQ_AUoAg 
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خيابان  به  شرق  از  ولى عصر،  خيابان  به  شمال  سمت  از  محله 
به  غرب  از  و  خمينى  مصطفى  خيابان  به  جنوب  سمت  از  تختى، 

خيابان رازى محدود مى شود.

شكل 3. كاربرى هاى موجود در واحد همسايگى دشتو

مشكالت موجود در واحد همسايگى: پس از بررسى هاى انجام شده 
در واحد همسايگى و نحوه بازسازى آن، مشكالتى در اين واحد ديده 
شد: ناخوانايى بافت واحد، اختالل در دفع آب هاى سطحى به علت 
محله،  خانه هاى  نماى  در  هماهنگى  عدم  معابر،  نامناسب  شيب 
باقى ماندن آوار و نخاله هاى ساختمانى در معابر، تداخل عبور و مرور 
معابر،  خاكى بودن  واحد،  جنوبى  جبهه  در  به ويژه  عابران  و  خودروها 
نورپردازى نامناسب معابر خصوصًا در جبهه غربى واحد، باقى ماندن 
و  معابر  در  زلزله  هنگام  در  موقت  اسكان  به  مربوط  كانكس هاى 
زمين باير جنوب واحد همسايگى و نبود فضاهاى جمعى در واحد و 
كمبود پارك محله اى براى فراهم شدن فضاى تفريحى و تجمع براى 

افراد اين واحد همسايگى. 
خطرپذيرى  كاهش  برنامه ريزى  در  همسايگى:  واحد  برنامه ريزى 
زلزله  برابر  در  محفوظ  شاخص  فضاى  همسايگى،  واحد  لرزه اى 
گرفته  نظر  در  كودك  پارك  يك  حدود  در  مقياسى  با  باز،  فضاى 
با  دقيقه  يك  حدود  در  زمانى  فاصله  در  مى بايست  كه  است؛  شده 
شبكه سواره قرار داشته باشد و در مكانى در مركز واحد همسايگى و 
نزديك به مراكز محالت و كانون هاى خانوادگى باشد. آمد و شد به 

اين واحد به صورت سواره اى درون محله اى است و مى بايست داراى 
كه  ضوابطى  جمله  از  باشد.  زلزله  هنگام  در  ايمن  پياده  دسترسى 
در  زلزله  برابر  در  خطر  كاهش  به منظور  واحد  اين  سامان دهى  براى 
نظر گرفته شده است، مى توان به ايجاد پخ در تقاطع معابر فرعى، 
پوشاندن جوى هاى آب، هم جوارى با عناصر توزيعى (كه در اين واحد 
عناصر توزيعى، حسينيه، تكيه، مهدكودك، 
كودكستان و واحدهاى تجارى روزانه است)، 
تجهيزات  و  تأسيسات  مناسب  جاى گيرى 
شهرى و حفظ حداقل نسبت عرض كوچه 
شد.  اشاره  يك  حدود  در  جداره  ارتفاع  به 
برابر  در  واحد  اين  از  كه  رفتارى  سطح 
سوانح انتظار مى رود فرار و پناه گيرى است 
تأمين  و  امدادرسانى  به  مربوط  مراتب  و 
نيازهاى درمانى در هنگام سانحه از طريق 
واحدهاى بزرگ تر مانند برزن، محله و ناحيه 

تأمين مى شود (مسائلى، 1375).
با  و  همسايگى  واحد  براى  مطرح شده  برنامه ريزى  به  توجه  با 
انجام شده  بازسازى  و  پيوسته  وقوع  به  زلزله  سانحه  سابقه  به  توجه 
حفظ و احياى  در اين واحد و با در نظر گرفتن برنامه ريزى براى 
فضاهاى جمعى به منظور كاهش آثار ترومايى و افزايش وابستگى 
جمعى  خاطره اى  كه  مكان هايى  حفظ  نجات يافتگان،  در  مكان  به 
موجبات  آوردن  فراهم  و  دارند  همراه  به  واحد  اين  ساكنين  براى 
حضور بيش تر خانواده ها در اين واحد و در پى آن افزايش مراودات 
با  همسايگى  واحد  اين  برنامه ريزى  همسايگى،  واحد  ساكنين  بين 
دو رويكرد از ديدگاه كاهش خطرپذيرى لرزه اى و ديدگاه طراحى 

شهرى صورت مى پذيرد. 
ديدگاه كاهش خطرپذيرى لرزه اى: بررسى ميزان آسيب هاى ناشى 
از زلزله در شهرها در بسيارى از موارد نشان داده است درصد بااليى 
از آسيب ها به طور مستقيم و يا غيرمستقيم به وضعيت نامطلوب 
برنامه ريزى و شناسايى و كاهش خطرات شهرى مربوط مى شده است. 
در واقع مى توان گفت علل عمده آسيب ها و تلفات ناشى از زلزله 
ايمنى  استاندارهاى  رعايت  در  سهل انگارى  و  بى توجهى  بر  عالوه  را 
نيز  مناسب  شهرسازى  طرح هاى  و  برنامه ها  اصول،  نبود  در  سازه ها، 
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سكونتگاه هاى  و  شهرها  ايمن سازى  لذا،  كرد.  جستجو  مى بايست 
انسانى در برابر خطرات زلزله را بايد در سطوحى فراتر از مقاوم سازى 
بناها، جستجو كرد؛ كه يكى از اين سطوح، شهرسازى است. فرم شهر، 
تأسيسات  جمعيتى)،  و  (ساختمانى  شهرى  تراكم هاى  شهر،  بافت 
زمين  كاربرى  و  شهر  ارتباطى  شبكه هاى  شهرى،  زيرساخت هاى  و 
در  شهر  رفتار  نحوه  در  و تعيين كننده  مؤثر  جمله عوامل  شهرى از 
اين  از   .(1389 مجتهدزاده،  و  حبيب  (امينى،  مى باشند  زلزله  برابر 
براى  دستورالعمل هايى  تدوين  به  نياز  همسايگى  واحد  اين  در  رو، 
توجه  با  ساخت  تراكم  براى  محدوديت  تعيين  و  ايمن  ساخت وساز 
به تراكم جمعيتى آينده و ايجاد بستر مناسب براى ارتقاى كيفيت 
حمل ونقل عمومى شهرى و كنترل سرعت حركت خودروها خصوصًا 
در جبهه جنوبى، كنترل پارك خودروها و تقويت سيستم دفع زباله 
و جمع آورى نخاله ها از سطح اين واحد و همچنين تقويت سيستم 

نورپردازى خيابان ها براى خوانايى مسيرها در شب دارد. 
جزئيات طراحى درنظرگرفته شده با ديدگاه كاهش خطر پذيرى 

لرزه اى:
 نظام حركتى و دسترسى ها در سطوح مختلف شهرى: سامان دهى 
ايجاد  نخاله ها،  از  آن ها  پاك سازى  و  خيابان ها  و  كوچه ها 
معبر  به  شهرى  مسير  كوتاه ترين  انتخاب  سوارى،  ايستگاه هاى 
اصلى، دسترسى مناسب براى افراد معلول، ايجاد امكان حركت 
دسترسى سواره در كنار دسترسى پياده در هنگام بحران، ايجاد 
پياده روهاى مناسب و نسبتًا عريض، سامان دهى و بهبود كيفيت 
عرصه هاى عمومى (طراحى كف سازى هاى منطبق با كاربرى از 
جمله حركت پياده و سواره)، سامان دهى به وضعيت حمل ونقل 
اتومبيل)،  پاركينگ هاى  محل  كردن  (مشخص  دسترسى ها  و 

ايجاد سايه، مكان هايى براى كاشت گياهان؛١
 ضوابط مربوط به ساختمان ها: توجه به خطر ريزش آوار و كاهش 
ارتفاع جداره ها، توجه به طرح هاى فرادست، محدوديت ارتفاع 
تا 10 متر (2-3 طبقه)، سطح اشغال 47٪، چيدمان هاى فضايى 
دانه بندى، نقش و زمينه، تراكم، اصول جزئيات ساخت، مواد و 

1. جزئيات مورد نظر بر اساس كمبودهاى موجود در محله، استخراج شده از صحبت هاى 
ساكنين محله و با توجه به نكات ارائه شده در كارگاه بازسازى شهر دكتر زهرا اهرى 

در نظر گرفته شده است. 

مصالح؛
امن  و  باز  فضاهاى  ايجاد  مرتبط:  خدمات  و  عمومى  فضاهاى   
ايجاد  تجمع،  فضاهاى  منعطف  عملكرد  منعطف:  عملكرد  با 
نقطه اى امن در هنگام بروز سانحه، مديريت آوار (جمع آورى 
و سامان دهى ) و تبديل خرابه ها و زمين هاى باير به فضاهايى 
براى تجمع مردم به بهانه هاى مختلف بيش تر مذهبى تا تفريحى، 
ايجاد و كشف نشانه هاى خاص در محالت (توجه به نشانه هاى 
كانكس هاى  سامان دهى  آن ها)،  تخريب  از  پرهيز  و  موجود 
رهاشده در معابر و تبديل آن ها به عنصرى پرفايده، ايجاد محلى 
براى اسكان اضطرارى و موقت در زمان پس از وقوع سانحه، 
با  محلى  مردم  مراودات  افزايش  براى  جمعى  مكان هاى  ايجاد 

رويكردهاى مذهبى و فرهنگى؛
واحد  در  امنيت  افزايش  شب:  در  خصوصًا  ايمنى  افزايش   
از  جلوگيرى  شب،  در  موجود  مسيرهاى  خوانايى  همسايگى، 
ايجاد نقاط كور و فضاهاى محصور و دنج، نورپردازى مناسب 

در كوچه ها و خيابان ها و طراحى جداره ها و جداول؛٢
 ديدگاه طراحى شهرى: از جمله اهداف طراحى شهرى مى توان به 
كاراكتر، تداوم و محصوريت، كيفيت قلمرو عمومى، سهولت و 
روانى حركت، ايمنى و امنيت، خوانايى، انعطاف پذيرى، تنوع 
(گوناگونى)، هويت و حفاظت از ارزش ها و منابع اشاره كرد 
كه خود مجموعه اى از كيفيات متعدد و گوناگونى در شهر را در 
بر مى گيرند (گلكار،1380) و زيرمجموعه حوزه هاى مؤلفه هاى 
عملكردى، زيست محيطى و تجربى- زيباشناختى هستند. از اين رو، 
شاخص تر  و  معابر  پاك سازى  به  نياز  همسايگى  واحد  اين  در 
به  تا  داريم  واحد  اين  به  اصلى  ورودى هاى  و  جداره ها  شدن 
مقاصدى  براى  و  شده  كمك  واحد  اين  بصرى  كيفيت  بهبود 
مانند امدادرسانى در هنگام سانحه بتواند پاسخگو باشد. عالوه 
امنيت  و  ايمنى  افزايش  و  ارزش ها  از  حفاظت  براى  اين،  بر 
وضعيت  به  سامان دهى  براى  برنامه ريزى  به  نياز  واحد  اين  در 
نخلستان هاى مخروبه و كوچه ها و مسيرهاى ارتباطى در سطح 

واحد همسايگى احساس مى شود.
2. جزئيات مورد نظر بر اساس كمبودهاى موجود در محله، استخراج شده از صحبت هاى 
ساكنين محله و با توجه به نكات ارائه شده در كارگاه بازسازى شهر دكتر زهرا اهرى 

در نظر گرفته شده است. 
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سامان دهى نظام حركتى با ديدگاه طراحى شهرى:
 حمل و نقل عمومى: تعبيه ايستگاه هاى اتوبوس در 

جداره خيابان هاى اصلى؛
واحد  كل  در  خودروها  سرعت  كنترل  خودرو:   

همسايگى از طريق تغيير در كف سازى؛
 دوچرخه: ايجاد مسيرهاى حركتى براى دوچرخه 

در سطح واحد همسايگى؛
 عابر پياده: ايجاد مسيرهاى پياده با نورپردازى مناسب 
و ايجاد فضاهاى مكث در سطح واحد همسايگى؛

سطوح  و  (راه گرد)  رمپ  ايجاد  معلولين:   
سهولت  براى  موجود  مسيرهاى  در  شيب دار 
از  استفاده  و  مسيرها  تعريض  معلولين  حركت 
كف سازى مناسب براى سهولت حركت معلولين؛

 پاركينگ: تعبيه پاركينگ هاى عمومى خصوصًا در جبهه جنوبى 
و جلوگيرى از پارك خودروها در جداره خيابان.

برنامه پيشنهادى براى واحد همسايگى دشتو: با توجه به شكل4 
و با توجه به مشكالت موجود در اين واحد همسايگى و با در نظر 
گرفتن دو ديدگاه مطرح شده در باال، مى توان اين واحد همسايگى را 
به دو بخش شرقى و غربى تقسيم نمود. بخش شرقى بدنه خيابان 
تختى را تشكيل مى دهد و موجبات ارتباط اين واحد با ساير محالت 
و حتى شهر را فراهم مى كند و بخش غربى كه شامل نخلستان ها 

شده و داراى مالكيت خصوصى هستند. 
شكل4. پتانسيل هاى طراحى موجود در واحد همسايگى دشتو

شكل5. بخش هاى مورد نظر براى برنامه ريزى

دشتو  همسايگى  واحد  براى  پيشنهادى  برنامه  علت،  همين  به 
و  نخلستان ها  سامان دهى  به  محدود  واحد  اين  غربى  بخش  در 
مسيرهاى  بهبود  و  زلزله  از  پس  آن ها  نيمه فروريخته  ديواره هاى 
كه  است  علت  اين  به  امر  اين  مى شود.  معابر  نورپردازى  و  پياده 
اين  مردم  ميان  در  ذهنى  نشانه هاى  اين  نخلستان ها،  احياى  ضمن 
واحد احيا شود تا رونق پيشين را به اين بخش بازگردانده شود. اما 
علت  به  دشتو  همسايگى  واحد  شرقى  بخش  در  سامان دهى  برنامه 
موقعيت خاص ورزشگاه شهيد بيگلرى در شمال و زمين باير موجود 
در جنوب و موقعيت خاص اين دو كاربرى نسبت به اين واحد و 
و  محله  بزرگ تر  واحد  به  دو  اين  خدمات رسانى  و  ارگ  مجموعه 
بخش  دو  در  تفصيل  به  دشتو،  همسايگى  واحد  بر  عالوه  شهر  حتى 
پيشنهادى  برنامه ريزى  الف)  است:  آمده 
براى مجموعه ورزشى شهيد بيگلرى، ب) 

برنامه ريزى پيشنهادى براى زمين باير. 
براى  پيشنهادى  برنامه ريزى  الف) 
توجه  با  بيگلرى:  شهيد  ورزشى  مجموعه 
به اهداف توسعه و پايدارى اقتصادى، اين 
مكان نزديك ترين فاصله را با ارگ داشته 
و از منظر خارجى نيز به دليل امكان ديد به 
ارگ، غنى است. عالوه بر اين، در طراحى 
سانحه،  با  مواجهه  در  شهرى  فضاهاى 
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ورزشگاه  وجود  كه  برخوردارند  ويژه اى  جايگاه  از   باز   فضاهاى 
مى تواند  سانحه  با  مواجهه  در  امن  باز  فضاى  ايجاد  امكان  كنار  در 
از  را  مردم  و  آورد  فراهم  اجتماعى  تعامالت  ايجاد  براى  فضايى 
خانه هايشان بيرون بكشاند. فضايى است كه در كنار ارائه خدمات 
به ساكنين واحد همسايگى دشتو، به ارائه خدمات به محالت ديگر 
در  تختى،  چهارراه  نبش   در  مكان  اين  قرارگيرى  مى پردازد.  نيز 
راستاى احياى معمارى بومى بم، توانايى تبديل شدن به «نشانه» را 
دارد. از اين رو برنامه ريزى براى اين ورزشگاه در دو مقياس صورت 

پذيرفته است: واحد همسايگى و واحد محله.
شكل6. پتانسيل هاى بخش هاى انتخاب شده

1. در مقياس واحد همسايگى: اين بخش در راستاى تداوم مسير 
ميان راهى،  عنصرى  عنوان  به  دشتو،  محله  نخلستان هاى  به  ارگ 
وظيفه خدمات رسانى به گردشگران در راستاى پايدارى اقتصادى در 
درجه اول و ايجاد تعامالت اجتماعى ميان ساكنين و مسافران را در 

راستاى ايجاد جامعه اى پايدار را ايفا مى كند:
 ايجاد فضاهاى خدماتى براى مخاطبين ورزشگاه، گردشگران و 

رهگذران، سرويس بهداشتى و كيوسك اغذيه؛
 پاركينگ (براى كارمندان و مخاطبين)؛

 فضاى ادارى مجتمع ورزشى واقع در شمال سايت كه در مواقع 
بحران به عنوان مقر فرماندهى بحران تغيير كاربرى مى دهد؛

 انبار كه به منظور ذخيره ملزومات و تجهيزات به خصوص وسايل 
امداد و نجات مناسب استفاده مى شود؛

استراحت  به منظور  دايم  چادرى  سايه بان هاى  گرفتن  نظر  در   
خانواده ها و نيز محل استقرار چادر براى سكونت اضطرارى و 

موقت پس از وقوع سانحه؛
 واحدهاى تجارى روزانه نظير نانوايى و سوپرماركت (به عالوه 
ميوه و سبزى فروشى) در راستاى پيوند بيشتر مجموعه و تداوم 
مسير ايجاد محيط هاى عمومى عالوه بر اينكه نياز مردم را در 
ايجاد  معابر  در  را  امن  محيطى  مى كند،  رفع  دشتو  محله  خود 
روزانه  مايحتاج  خريد  براى  دشتو  محله  ساكنين  زيرا  مى كنند؛ 

خود به مغازه هاى واقع در بلوار تختى مراجعه مى كنند؛
محل  به  اطراف  باز  فضاهاى  و  ورزشگاه  فوتبال  زمين  تبديل   

سكونت اضطرارى و موقت  بعد از وقوع سانحه. 
شكل7. برنامه ريزى سامان دهى ورزشگاه شهيد بيگلرى

 

از  دشتو،  محله  و  بم  ارگ  بين  ارتباط  محله:  واحد  مقياس  در   .2
و  تختى  چهارراه  به  رسيدن  و  سخايى  خيابان  سامان دهى  طريق 
استفاده از فضاهاى تفريحى- خدماتى ايجادشده در مجموعه ورزشى 
شهيد بيگلرى، سپس حركت به سمت مركز محله و از آنجا حركت 

به سمت نخلستان ها.
هدف اين كار عبارتند از:

مشخص كردن  نيز  و  آن  سامان دهى  و  حركتى  مسير  اين  ايجاد   
عناصر زنده كننده اين مسير (ابتدا، ميانه و انتها)؛

 ايجاد سرزندگى و نشاط مردم بومى؛
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 ايجاد آسايش روحى و روانى آن ها؛
 و نيز تعيين مسيرهاى مشخص و طراحى شده براى گردشگران و 
بازديدكنندگان در راستاى توسعه و پايدارى شهر بم و محله دشتو.

در عين توجه به اين مسير و تداوم آن، توجه به تجسم كالبدى 
هويت شهر بم كه همانا خانه هاى قديمى آن است در كنار عناصر 
شاخص مانند ارگ، قنات ها و نخلستان ها، توجه خاصى را مى طلبد. 
طراحى مقاوم در برابر زلزله و درعين حال طراحى متناسب با الگوى 

معمارى بومى بم بايد در دستور كار قرار بگيرد.
شكل 8. برنامه ريزى سامان دهى زمين باير

ب) برنامه ريزى پيشنهادى براى زمين باير: برنامه ريزى اين بخش 
تداوم مسير ارگ به نخلستان هاى محله دشتو است. با  در راستاى 
آن،  مجاورت  در  فرهنگى  و  آموزشى  مراكز  گرفتن  قرار  به  توجه 
زلزله،  از  پيش  دختران  دانشجويى  خوابگاه  از  مانده  باقى  ويرانه هاى 
فرهنگى  سطح  ارتقاء  اقتصادى،  پايدارى  راستاى  در  برنامه ريزى  اين 
در  و  ساكنين  ميان  اجتماعى  تعامالت  ايجاد  و  همسايگى  واحد 

راستاى ايجاد جامعه اى پايدار نقش بسزايى را ايفا مى كند. 
1. در مقياس واحد همسايگى:

واحد  جنوبى  جبهه  خودرو هاى  پارك  براى  عمومى  پاركينگ   
همسايگى؛

 واحدهاى تجارى روزانه مانند نانوايى، سوپرماركت، سبزى فروشى 
و ميوه فروشى؛ 

 با توجه به اين كه محل اسكان اضطرارِى احتمالى به ورزشگاه 
شهيد بيگلرى نزديك است، درنظرگرفتن پاركى كه در هنگام 

سانحه، براى اسكان گروه هاى امداد و نجات مناسب باشد.
2. در مقياس واحد محله:

كتاب فروشى،  كافى نت،  مانند  تجارى  واحدهاى  گرفتن  درنظر   
واحد كثير و كافى شاپ در بدنه خيابان تختى؛

 درنظرگرفتن بازارچه اى با ارائه محصوالت بومى و صنايع دستى 
توليدشده توسط زنان واحد همسايگى دشتو  تا براى زنان محله 
موجب اشتغال زايى، كاهش آسيب هاى روحى ناشى از زلزله و 

بازگرداندن رونق به محله شود؛
 درنظرگرفتن يك فرهنگسرا و فضايى باز در كنار آن براى انجام 
نمايش ها و نقالى ها كه موجبات مراودات محلى و ارتباط اين 
واحد با ساير واحدهاى همسايگى را فراهم مى آورد و به ارتقاء 
سطح فرهنگى محله كمك شده و گروه هاى داوطلب مى توانند 
در آن به اهالى محله آموزش هاى مربوط به كمك هاى اوليه و 

امداد و نجات در هنگام سوانح دهند؛
 درنظرگرفتن فضايى كه يادواره دانشجويان خوابگاهى كشته شده 
در زلزله باشد تا در ايام عزادارى محرم بتواند محلى براى اجراى 
تعزيه و يا مكث دسته هاى سينه زنى حسينيه محله باشد؛ كه براى 
همين منظور مسير حركت از حسينيه به اين مكان با كف سازى 

خاصى كه شاخص كننده مسير باشد طراحى شده است. 

نتيجه گيرى 
برابر  در  پايدار  شهرسازى  و  كالبدى  مقاوم سازى  كه  آن   نتيجه 
سوانحى مانند زلزله الزم بوده ولى كافى نيست. از اين رو، عالوه بر 
موارد ذكر شده، براى داشتن شهرى پايدار و پاسخگو در برابر اينگونه 
سوانح، آماده سازى جامعه در برابر وقوع سوانح و تقويت پيوندهاى 
اجتماعى و افزايش روحيه جمعى در ميان افراد جامعه بسيار  اهميت 
دارد. بنابراين، چه در برنامه ريزى هاى شهرى پيش از وقوع سانحه و 
چه در برنامه هاى سامان دهى پس از وقوع سانحه بايستى عالوه بر 
را  ديد  اجرا،  و  طراحى  تصميم گيرى،  سطوح  در  مردم  مشاركت دادن 
فراتر از مسائل كالبدى برده و تقويت ريشه هاى اجتماعى و فرهنگى 
نيز در دستور كار قرارگيرد. ايجاد فضاهايى جمعى و چند منظوره و 
كاهش  بر  عالوه  ارتباطى  شبكه هاى  و  شهرى  بافت هاى  سامان دهى 
شكل گيرى  راستاى  در  سوانح،  برابر  در  شهرى  آسيب پذيرى هاى 
جوامع مقاوم و تاب آور در برابر بالياى طبيعى كمك شايان توجهى 

خواهد بود. 
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تعارض در منافع
نتايج اين طرح تعارض در منافعى با هيچ شخص، سازمان، موسسه 
پژوهشى، موسسه يا شركت طراحى، معمارى و سازه اى در ايران و 
خارج ندارد و از اين مقاله هيچ نفع اقتصادى يا وابستگى اقتصادى به 
هيچ شركتى ندارد. نويسندگان در اين شركت ها يا موسسات كار يا 
همكارى نمى كنند و طرح پيشنهادى در اين مقاله نيز طرحى نيست 

كه بعداً جز طرح هاى اين موسسات مطرح شده يا شود. 
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چكيده
از  موردى  مطالعه  يك  مقاله  اين  است.  دخيل  متعدد  هماهنگى بين سازمانى  عدم  بحران،  به  واكنش  مديريت  در  قديمى  و  هميشگى  مشكل  يك 
هماهنگى بين سازمانى طى واكنش به حادثه اى در راه آهن بريتانيا را گزارش مى كند. اين مطالعه، دو دليل احتمالى ناهماهنگى را بررسى كرده است: اولى، 
مدل هاى ذهنى فاقد اشتراك با يكديگر؛ و دوم، كشمكش احتمالى بين نياز به تصميم گيرى توزيعى و ماهيت تصميم گيرى فردى. با شش نفر از سه 
سازماِن واكنشى، مصاحبه انجام گرفت. تجزيه و تحليل وقايع گزارش شده نشان مى دهد كه هماهنگى بين سازمانى دچار مشكالت گسترده در ايجاد يك 
مدل ذهنى انعطاف پذير مشترك، يا به عبارتى تصوير ذهنى مشترك از خود فرايند تصميم گيرى و افراد مشاركت كننده در آن مى باشد. ممكن است 
اين مشكل، يك مشكل ذاتى در توسعه انعطاف پذير سازمان هاى متشكل موقتى از چند سازمان باشد. تجزيه وتحليل ها بر تصميم گيرى توزيعى براى اين 
مسئله متمركز بود كه چگونه مجروحان از يك منطقه دورافتاده به بيمارستان منتقل شوند. اين تصميم باعث پيدايش فنى شد كه در اين جا با عنوان 
توالى چندانتخابى مطرح مى شود و با مدل هاى تحليلى تصميم گيرى فردى و همچنين مبتنى بر تشخيص، تفاوت دارد. به نظر مى رسيد توالى چندانتخابى 

براى مقابله با عدم اطمينان، فن موثرى باشد اما خود بعداً به منبع مشكل سازى براى هماهنگى بين سازمانى بدل شد.
كليدواژه ها: هماهنگى، تصميم گيرى تيمى، مديريت شرايط اضطرارى، مدل هاى ذهنى مشترك، انگلستان، حوادث راه آهن.

 استناد فارسي  (شيوه APA، ويرايش ششم 2010): اسميت، والى؛ داِول، جان (1392، تابستان). مطالعه موردى تصميم گيرى هماهنگ در مديريت 
بحران (عليرضا حسينى حاجيئى، مترجم). فصلنامه دانش پيشگيري و مديريت بحران، 3(2)، 200-188.

A Case Study of Co-ordinative Decision-Making in Disaster Management
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ABSTRACT
A persistent problem in the management of response to disasters is the lack of coordination between the various agencies 
involved. This paper reports a case study of inter-agency co-ordination during the response to a railway accident in the UK. 
The case study examined two potential sources of difficulty for coordination: first, poorly shared mental models; and, second, 
a possible conflict between the requirements of distributed decision-making and the nature of individual decision-making. 
Interviews were conducted with six individuals from three response agencies. Analysis of reported events suggested that 
inter-agency co-ordination suffered through a widespread difficulty in constructing a reflexive shared mental model; that is, a 
shared mental representation of the distributed decision-making process itself, and its participant s. This difficulty may be an 
inherent problem in the flexible development of temporary multi-agency organizations. The analysis focused on a distributed 
decision over how to transport casualties from an isolated location to hospital. This decision invoked a technique identified 
here as the progression of multiple options, which contrasts with both recognition-primed and analytical models of individual 
decision-making. The progression of multiple options appeared to be an effective technique for dealing with uncertainty, but 
was a further source of difficulty for inter-agency co-ordination.
KEYWORDS: Co-ordination, Team decision-making, Disaster, Emergency management, Shared mental models, UK, Railway accidents.

 Citation (APA 6th ed.):  Smith, W. & Dowel, J. (2013, Summer). A case study of co-ordinative decision-making in disaster 
management (Alireza Hosseini-Hajeie, Trans). Disaster Prevention and Management Quarterly (DPMK), 3(2), 188-200.
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1. مقدمه
1-1. مشكل هماهنگى بين سازمانى در مديريت بحران١

يك مشكل دايمى در مديريت واكنش به بحران هاى طبيعى و ناشي 
از فناورى مانند آتش سوزى گسترده جنگل ها و تصادف هاى بزرگ 
است  دخيل  متعدد  نجاتى  هماهنگى بين سازمانى٢  عدم  حمل ونقل، 
(آوف ِدرهايد 1989، دنيس 1995).٣  اين سازمان ها نه تنها خدمات 
مى گيرند  بر  در  را  آمبوالنس)  و  آتش نشانى  پليس،  فوريتى (مانند 
بخش  سازمان هاى  ملى،  و  محلى  دولتى  نهادهاى  دربرگيرنده  بلكه 
خصوصى و گروه هاى داوطلب نيز مى باشند. اگر بخواهيم نمونه اى 
خصوص  در  عمومى  تفحص  و  تحقيق  بزنيم،  مثال  را  بريتانيا  از 
آتش زيرزمينى در تقاطع كينگ۴ در سال 1987 به اين نتيجه رسيد: 
خدمات  بين  فرماندهى  سطح  در  كه  رسيد  نتيجه  اين  به  «دادگاه 
فوريتى، قطع ارتباط به وجود آمده است. هر يك از آن ها با جديت به 
وظيفه خود عمل مى كرد اما بين آن ها ارتباطى وجود نداشت» (فِنِل 
1987: 83).۵ از آن سو، اغلب اوقات، عمليات موفقيت آميز را به 
هماهنگى موثر بين سازماني منتسب مى دانند. براى نمونه، تحقيق 
و تفحص در خصوص تصادف راه آهن كالپ هام۶ به اين نتيجه رسيد 
كه خدمات فوريتى «به گونه اى مثال زدنى» در محل حادثه با يكديگر 

همكارى كردند تا عمليات امداد انجام شود (هيدن 1989: 34). ٧ 
سازمان   آن  به  كه  مى شود  چيزى  پيدايش  باعث  بحران  هر 
مؤسسات  از  مجزا  منابع  موقتى  تجميع  عبارتى،  به  يا  حادثه٨ 
و  فناورى ها  افراد،  حادثه،  سازمان دهى  در  مى گويند.  گوناگون 
نظام  مى توان  مجموعًا  را  منابع  هدايت  به  مربوط  توزيع شده  روال 
مديريت بحران٩ ناميد. مشكل هماهنگى بين سازمانى در تعامل بين 
فنون  با  بحران  مديريت  شكل گيرى  حال  در  سامانه  اين  ساختار 
سازمانى،  سطح  اين  در  دارد.  قرار  گروهى  و  فردى  تصميم گيرى 
1.   ساختار اين مقاله در قالب شيوه نامه اين فصلنامه (APA) و قالب مقاله آن نمي باشد 

ولي به جهت حفظ امانت در شيوه نامه و قالب مقاله اصلي دست برده نشده است.
مانند  «بين بخشي»  پسوند  از  «بين سازماني»  پسوند  جاي  به  سازمان ها  بعضي  در     .2

هماهنگي بين بخشي و تصميم گيري بين بخشي نيز استفاده مي كنند (مترجم).
3.  Auf der Heide  1989, Denis 1995
4.  King’s Cross
5.  Fennell 1987: 83
6.  Clapham railway accident
7.  Hidden 1989: 34
8.  Incident organization
9.  disaster management system

سازمانى  بين  خاص  طرح هاى  گسترش  براى  فراوانى  تالش هاى 
براى ارتباط بين سازماني انجام شده است. براى نمونه، ناهماهنگى 
در واكنش به حريق گسترده خودبه خود در اياالت متحده آمريكا در 
 ١١(1989 (ايروين  حادثه١٠  فرماندهى  نظام  ايجاد  به   1970 دهه 
مورد،  اين  مشابه  است.  استفاده  مورد  بسيار  امروزه  كه  شد  منجر 
شورش ها و ناآرامى هاى اجتماعى در دهه 1980 در بريتانيا، نيروى 
پليس كالن شهر لندن١٢ را بر آن داشت تا مدل يكپارچه مديريتى بر 
اساس سطوح سلسله مراتبى «طاليى»، «نقره اى» و «برنزى»١٣ ايجاد 

و تبليغ كند.
اين مقاله، يك مطالعه موردى از واكنش به حادثه تصادف در 
راه آهن بريتانيا را گزارش مى كند كه منابع احتمالى مشكل هماهنگى 
بين سازماني را بررسى كرد. تمركز، بر تصميم گيرى فردى و گروهى 
و رابطه آن با ساختار بين سازمانى طرح مديريت بحران بريتانيا بود 
(وزارت كشور بريتانيا 1997).١۴ با اين كه تعميم دادن يك حادثه 
توضيحات  حاوى  رويكرد  اين  اما  است،  نادرست  وقايع،  كل  به 
ارزشمندى درباره بستر تصميم گيرى هماهنگ و تأثير نهايى آن بر 
عمليات نجات است (براى اطالع از بحث جديد در خصوص ارزش 
رويكرد مطالعه موردى رجوع شود به نوماگامى (1998)١۵). بخش 
1-2 در خصوص مسائل خاص تصميم گيرى هماهنگ بحث مى كند 
كه در مطالعه، مورد بررسى قرار گرفت. خود مطالعه موردى نيز در 

بخش 2 ارائه شده است.
1-2. مسائل تصميم گيرى هماهنگ 

در كل، هماهنگى را مى توان حل وابستگى متقابل بين فعاليت هاى 
واحدهاى سازمانى مختلف دانست (مارچ و سيمون 1985؛ مينتزبِرگ 
1979).١۶ از اين نقطه نظر، هماهنگى بين سازمانى در مديريت بحران، 
سازمان   مجزاى  منابع  فعاليت هاى  بين  متقابل  وابستگى  حل 
10.  Incident Command System
11.  Irwin, 1989
12.  London Metropolitan Police Force

13. سطوح سلسله مراتبى «طاليى»، «نقره اى» و «برنزى» چهارچوبي سلسله مراتبي است 
كه در انگلستان براي فرماندهي و كنترل حوادث مهم و باليا به كار مي رود. براي 

اطالع بيشتر به آدرس زير مراجعه شود:
 http://en.wikipedia.org/wiki/Gold%E2%80%93silver%E2%80%93bron

ze_command_structure
14.  Home Office 1997
15.  Numagami 1998
16.  March and Simon 1958, Mintzberg 1979
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دارد  نياز  توزيعى»  و  پويا  «تصميم گيرى  به  امر  اين  است.  حادثه١ 
مى شود  تالش  است،  پويا  بحران،  موقعيت  زيرا  1991)؛٢  (برِهِمر 
كاركنانى منابع را هماهنگ كنند كه در موقعيت ها و سازمان هاي 
بحران  مديريت  نظام  در  مشاركت كنندگان  تقسيم شده اند.  مختلف 
بين سازماني٣ را مى توان يك گروه خاص (دايِر 1984) دانست كه 
داراى هدف هاى مشترك نظرى طبق تعريف دولت بريتانيا (جدول 
و  رده  سازمان،  سوى  از  مشخص شده  وظايف  طبق  و  مى باشند   (1
اين  با  دارند.  مجزايى  نقش هاى  بحران،  با  ارتباط  در  خود  موقعيت 
حال، برخالف گروه هاى حرفه اى مانند خدمه كابين خلبان (استاوت 
  ۵،(1995 (هاچينز  كشتى  هدايت كنندگان  يا   ۴(1999 همكاران  و 
مديران موقعيت بحرانى ممكن است پيش از حادثه قبًال با يكديگر 

كارنكرده باشند. 
پس با بهره گيرى از پژوهش بر روى كار تيمى مى توان گفت 
ممكن  هماهنگى بين سازمانى  براى  مشكل ساز  احتمالى  منبع  يك 
نظام  در  مشاركت كنندگان  بين  مشترك۶  ذهنى  مدل  فقدان  است 
مديريت بحران باشد (براى مرور مدل هاى ذهنى مشترك و مفاهيم 
مربوطه رجوع شود به كانون-باِورز و همكاران 1993).٧ وجود مدل 
ذهنى مشترك به معنى نوعى يكپارچگى بين مدل هاى ذهنى متعدد 
از بحران در نظر افراد مختلف است. در كل، مدل ذهنى مشترك به 
اعضاى تيم امكان مى دهد انتظارات مشابهى درباره يك وضعيت در 
حال روى دادن (روس و همكاران 1992)٨ و منافع مشخص بابت 
مطالعه  اين   .(1999 همكاران  و  (استاوت  باشند  داشته  هماهنگى 
موردى انجام شد تا در مورد حادثه خاص مورد بررسى، دريابد: اوالً 
سازمان هاي  كاركنان  بين  در  اندازه اى  چه  تا  مشترك  ذهنى  مدل 
مختلف وجود دارد و آيا اين امر بر هماهنگى تأثير مى گذارد يا خير؛ 
و ثانيًا چه عواملى در درون نظام مديريت بحران باعث آسان تر شدن 
يا مشكل تر شدن ايجاد و بقاى مدل ذهنى مشترك شده است. اين 
پرسش ها براى دو نوع مدل ذهنى مشترك به كار رفت كه ممكن 
1.  incident organization
2.  Brehmer 1991
3.  multi-agency disaster management system
4.  Stout et al. 1999
5.  Hutchins  1995
6.  shared mental model (SMM)
7.  Cannon-Bowers et al. 1993
8.  Rouse et al.1993

وجود  بحران  مديريت  نظام  در  مشاركت كننده  افراد  نزد  در  است 
وظيفه-محور  مشترك  ذهنى  مدل  وضعيت،  اين  به  باشد.  داشته 
مى گويند و مدل هايى از وضعيتى است كه بايد مورد رسيدگى قرار 
گيرد و خطرات، قربانيان، منابع عملكردى و شرايط كارى را در بر 
مى گيرد. مدل ذهنى مشترك انعطاف پذير نيز مدل هايى از خود نظام 
مديريت بحران هستند و معادل انگاره «مدل ذهنى دوسويه» اِتين و 

ِسرفاتى (1999)٩  هستند.
جدول 1. نُه «هدف مشترك» براى واكنش به بحران طبق تعريف 

دولت بريتانيا* 
هدف مشترك

1. نجات جان افراد؛
2. جلوگيرى از افزايش سطح بحران؛

3. تسكين درد و رنج؛
4. محافظت از محيط زيست؛

5. محافظت از دارايى ها؛
6. تسهيل تحقيقات جنايى و تحقيقات قضايى، عمومى، فنى يا غيره؛

7. اطالع رسانى به عامه مردم؛
8. افزايش خوديارى و بازيابى؛

9. بازگرداندن اوضاع عادى در اسرع وقت.

       * منبع: وزارت كشور بريتانيا، 1997
هماهنگى بين سازمانى،  در  احتمالى  مشكل ساز  عامل  دومين 
توزيعى  تصميم گيرى  از  انتظار  مورد  شكل  بين  كشمكش  احتمال 
اثربخش و ماهيت تصميم گيرى فردى است. گزارش شده است (فلين 
1996)١٠ تصميمات مديران شرايط اضطرار١١ با مدل تصميم گيرى 
براى  كه  دارد  هم خوانى   ١٣(1997 (كلِين  تشخيص١٢  بر  مبتنى 
ترديد  آن،  ويژگى هاى  و  مى شود  مطرح  «طبيعى»  موقعيت هاى 
فراوان، كمبود وقت و موفقيت يا شكست جدى است. در اين مدل، 
تصميم ها عمدتًا بر پايه تشخيص وقايع آشنايى اتخاذ مى شوند كه 
محرك «طرح واره عمل»١۴ مناسب مى باشند. اگر تشخيص در همان 
موقعيت»١۵  از  «ارزيابى  به  تصميم گيران  باشد،  ناموفق  اول  وهله 
گسترده ترى متوسل مى شوند تا بتوانند به تشخيص برسند و در نتيجه 

9.  Etin and Serfaty 1999
10.  Flin 1996
11.  emergency managers 
12.  Recognition-Primed Decision model
13.  Klein 1997
14.  action schema
15.  situation assessment
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اگر طرح واره مناسبى موجود نباشد، توالى جديدى از اعمال را ايجاد 
كنند. تصميم گيران تنها هنگامى به اعمال جايگزين روى مى آورند 
بر  مبتنى  تصميم گيرى  مدل  اين  باشد.  ناموفق  موجود،  انتخاب  كه 
آزمايشگاهى  كار  زيربناى  كه  سنتى  يا  تحليلى  مدل  با  تشخيص 
فراوان در مورد تصميم گيرى است (براى نمونه، تِورسكى و كان َمن 
1974)،١ تفاوت دارد. در مدل سنتى، پيش از اين كه يك راه براى 
اجرا انتخاب شود، انتخاب هاى جايگزين فراوانى در ذهن با يكديگر 

مقايسه مى شوند.
اين  از  مورد  يك  مقايسه  رو،  پيش  موردى  مطالعه  از  هدف 
تصميم گيرى هاى توزيعى بين سازماني با اين مدل هاى كلى گسترده 
تصميم گيرى فردى است. لزوم مذاكره با سازمان هاى ديگر ممكن 
تشخيص  بر  مبتنى  ماهيت  با  توزيعى  تصميمات  شود  باعث  است 
تصميمات افراد در تضاد باشد و به اين ترتيب در مدل تحليلى بگنجد 
تجزيه وتحليل  و  برجسته  ابتدا  جايگزين،  انتخاب هاى  آن،  در  كه 
انتخاب  دوجانبه  توافق  عنوان  به  گزينه  يك  سپس  و  مى شوند 
پرداخته ايم،  آن ها  به  اين جا  در  كه  پرسش هايى  بنابراين،  مى شود؛ 
واقعًا  مطالعه،  مورد  حادثه  در  توزيعى  تصميمات  آيا  كه  است  اين 
ماهيتى تحليلى داشته اند يا نه و آيا اين مسئله براى مديران بحران 
است،  تشخيص  بر  مبتنى  پايه  بر  احتماالً  فردى شان  تصميمات  كه 

مشكل ساز شده است يا نه.

2. مطالعه موردى
2-1. روش مطالعه موردى

2-1-1. رويكرد: مطالعه موردى پيش رو، واكنش چند سازماني 
(مشترك) به حادثه راه آهن آيس گيل٢ در كامبرياى بريتانيا٣ در ژانويه 
1995 را بررسى كرد. حادثه آيس گيل انتخاب شد زيرا يك بحران با 
دامنه محدود است كه شرح حادثه آن را مى توان با سطح قابل قبولى 
از اعتباربخشى به دست آورد. تعريفى كه از بحران در اين جا مد نظر 
عمليات  نيازمند  كه  مى شود  اطالق  آسيب زايى  حادثه  هر  به  است، 
گسترده توسط بيش از يك سازمان واكنشى۴ مى باشد (وزارت كشور 
1.  Tversky and Kahneman 1997
2.  Ais Gill
3.  Cumbria, UK
4.  responding  agency

بريتانيا 1997). با افرادى كه نقش هاى مديريتى حساسى در حادثه 
داشتند مصاحبه هايى انجام گرفت و اسناد و مدارك متعددى بررسى 
سپس  و  شدند  ضبط  صوتى  شكل  به  مصاحبه ها  تمامى  گرديد. 
ثبت  مصاحبه شوندگان  توسط  مجزا  اظهارات  سرى  يك  عنوان  به 
گرديدند. اين اظهارات، اساس شرح حادثه گزارش شده در اين جا است 
و دو بخش دارد. در ابتدا، بخش 2-2 ترتيب زمانى وقايع را با طرح 
كلى نظام مديريت بحران، آن گونه كه در آيس گيل انجام شد، ارائه 
مى كند. اين شرح حادثه با شواهد ثبت شده و همسان بودن اظهارات 
مصاحبه شوندگان مختلف، مقايسه و تأييد شد. سپس بخش 3-2 
توصيفى مشروح تر از فرايندهاى هماهنگى در آيس گيل در ارتباط 

با پرسش هاى نظريه اى مطرح شده در بخش 1-2 را ارائه مى كند. 
2-1-2. شركت كنندگان: اين مطالعه بر سه سازمان واكنشى 
اصلى در آيس گيل تمركز دارد: گروه آتش نشانى كامبريا،۵ پليس 
حمل ونقل بريتانيا۶ و خدمات آمبوالنس كامبريا.٧ با دو فرد در هر 
داشتند  را  بحران  به  واكنش  در  اصلى  مديريتى  نقش  كه  سازمان 
مصاحبه انجام شد: (1) از گروه آتش نشانى كامبريا – يك مأمور 
دست يار بخش٨ مستقر در پِنريث٩ و يك مأمور بخش١٠ مستقر در 
بارو اين فورنِس؛١١ (2) از پليس حمل ونقل بريتانيا – يك گروهبان 
از  منچستر؛١٣ (3)  در  مستقر  بازرس  يك  و  النكاستر١٢  در  مستقر 
و  براو١۴  در  مستقر  پيراپزشك  يك   – كامبريا  آمبوالنس  خدمات 

يك كنترل كننده١۵ آمبوالنس مستقر در كاراليل.١۶
ساده شده  نسخه  مصاحبه،  فرايند  مصاحبه:  روال   .3-1-2
بود    ١٧(1989) همكاران  و  كلِين  حياتى  تصميم گيرى  روش 
از  ابتدا  در   .١٨(1998 همكاران،  و  هافَمن  به  شود  رجوع  (همچنين 
بيان  خود  ديدگاه  از  را  ماوقع  شرح  شد  خواسته  مصاحبه شوندگان 
5.  Cumbrian Fire Brigade
6.  British Transport Police
7.  Cumbrian Ambulance Service
8.  Assistant Divisional Officer (ADO)
9.  Penrith
10.  Divisional Officer (DO)
11.  Barrow-in-Furness
12.  Lancaster
13.  Manchester
14.  Brough
15. Conteroller
16.  Carlisle
17.  Klein et al.’s Critical Decision Method 1989
18.  Hoffman et al.
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و  موقعيت  از  ارزيابى  جمله  از  اصلى  وقايع  مصاحبه گر  و  كنند 
ماوقع  شرح  مصاحبه گر،  سپس  مى كرد.  يادداشت  را  تصميم گيرى 
وى  تا  مى كرد»  كاو  و  «كند  را  شونده  مصاحبه  و  مى كرد  مرور  را 
اطالعات بيشترى در خصوص هر حادثه به ياد آورد. كند و كاوها، 
مختص هر مورد بودند و انتخاب شده بودند تا شرايط تصميم گيرى 
وظيفه-محور (براى نمونه، «هنگامى كه وارد واگن شديد چه ديديد؟» 
فرايندهاى  و  كرديد؟»)  رسيدگى  مصدوم  راننده  به  اول  «چرا  و 
«چه  و  مى كرد؟»  چه  پليس  موقع  آن  «در  نمونه،  (براى  هماهنگى 

كسى بايد مانع ورود رسانه ها به محل حادثه 
حدوداً  مصاحبه ها  كنند.  آشكار  را  مى شد؟») 

18 ماه پس از رخ داد حادثه انجام شد.
2-1-4. اسناد مطالعه شده: اسناد زير مورد 
بررسى قرار گرفتند: (1) گزارش رِيل تراك١ در 
خصوص شرايط و عوامل حادثه؛ (2) گزارش 
ارتباطات گروه آتش نشانى كه تمام پيام هاى 
ثبت  را  ارتباطى  مركز  طريق  از  منتقل شده 
مى كرد؛ (3) شكل هاى پيام خدمات آمبوالنس 
مورد استفاده در مركز ارتباطات كاراليل براى 
ثبت اطالعات دريافتى و دستورات صادرشده؛ 
حمل ونقل  پليس  گزارش  اطالعات   (4) و 
اما  مصاحبه شوندگان  گزارش  به  بنا  بريتانيا 

خارج از دسترسى مستقيم پژوهش گران.
2-2. وقايع حادثه راه آهن آيس گيل 

2-2-1. بحران و عمليات نجات: در 31 
ژانويه 1995، قطار دو واگنه در ساعت 16:23 
از  پس  ساعت  دو  حدود  ليدز،٢  به  كاراليل 
مسير  در  سيل  دليل  به  كاراليل  از  عزيمت 
پيش رو واژگون شد (تصوير 1 منطقه حادثه 
را نشان مى دهد). قطار در بازگشت خود پس 

1.   شركت ريل تراك (Railtrack) نام شركتي قديمي راه آهن در انگلستان است كه جديدا به نام 
 http://en.wikipedia. معروف است. براي اطالع بيشتر به (Network Rail) شبكه ريل
 (http://www.networkrail. جديد  شركت  سايت  يا   org/wiki/Railtrack  

 (/co.uk مراجعه شود.
2.  Leeds

از برخورد با رانش زمين در مسير كه ناشى از باران سيل آسا بود، از 
خط خارج شد. قطار درست در وسط «خط رفت» و «خط برگشت» 
بخشى دورافتاده از مسير بر روى خاك ريزى نزديك بلندى آيس گيل 
كه تپه اى در مرز بين بخش هاى كامبريا و وست يورك شاير٣ است، 
دوم  واگنه  دو  قطار  ساعت 18:55،  حدود  در  بازايستاد.  حركت  از 
كاراليل به ليدز كه به سمت ليدز در حركت بود با سرعتى زياد با 

قطار از خط خارج شده برخورد كرد. 
خدمات  نهاد  سه  گسترده  عمليات  شروع  باعث  بحران  اين 

فوريتى شد: گروه آتش نشانى كامبريا، خدمات آمبوالنس كامبريا و 
پليس حمل ونقل بريتانيا. اين عمليات گسترده با حضور مالك خط، 
3.  West Yorkshire

تصوير 1- محدوده حادثه راه آهن آيس گيل كه موقعيت مكانى همه منابع مقابله كننده مورد اشاره در 
متن را نشان مى دهد. 
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ِريل تراك و همچنين شركت حركت قطار يعنى رجيونال ِريل ِويز 
نورث ايست،١ وسعت بيشترى يافت كه جزئيات آن در اين جا ذكر 
يافتند  حضور  حادثه  محل  در  كه  ديگرى  مقابله گران  است.  نشده 
اين جا  در  آن  به  (كه  كامبريا  محلى  پليس  بودند:  قرار  اين  از  نيز 
پليس اطالق خواهد شد)؛ سه پزشك محلى؛ گروه هاى محلى نجات 
كوهستان (كه به آن در اين جا داوطلب اطالق خواهد شد)؛ و مدير 
اجرايى سالمت و ايمنى. دو بيمارستان در كاراليل و ليدز به حالت 
آماده باش درآمدند. تلويزيون، راديو، روزنامه ها و گزارشگر نيز به 

پوشش حادثه پرداختند.
حادثه،  محل  يافتن  در  مقابله كننده٢  واحدهاي  و  افراد  تمامى 
ِكركبى  از  آتش نشان  شش   ،19:20 ساعت  در  داشتند.  مشكل 
پس  رسيدند.  حادثه  محل  به  كه  بودند  امدادگرانى  اولين  استيفن،٣ 
از آن، منابع سازمان هاى حادثه طى چهار ساعت بعد از راه رسيدند. 
ساعت 19:20  از  پس  آتش نشانى  گروه  از  بيش ترى  نقليه  وسايل 
از كندال۴ و ِسدبِرگ۵ و مأموران بلندپايه ترى از پِنريث،۶ بارو اين 
كه  آمبوالنس  خدمه  اولين  رسيدند.  راه  از  كاِكرماوث٧  و  فرونِس 
متشكل از يك پيراپزشك و يك تكنسين آمبوالنس از براو٨ بودند 
در ساعت 19:44 از راه رسيدند و خدمه ديگر پس از ساعت 20:00 
از  نيز  آمبوالنس  يك  رسيدند.  براو  و  ِكندال  ِسدبِرگ،  از  مرور  به 
حوزه استحفاظى مجاور از ِوست يورك شاير رسيد. اولين نيروهاى 
اعزامى متشكل از افسران پليس حمل ونقل بريتانيا در ساعت حدود 
21:40 با وسيله نقليه از كاراليل و بقيه بعدتر از النكاستر و به دنبال 
رسيدند.  محل  به  منچستر  و  پِرستون٩  از  بلندپايه ترى  افسران  آن 
واحدهاى ويژه نيز بعدتر براى بررسى صحنه جرم و جستجوى ناحيه 
براى يافتن شواهد و مردم از راه رسيدند. پيش از آن، يك گروهبان 

پليس محلى و يك بازرس در محل حادثه حاضر شدند. 
موقعيت مكانى برخورد (كه در اين جا به آن محل تصادف اطالق 

1.  Regional Railways North-East
2.  responders 
3.  Kirkby Stephen
4.  Kendal
5.  Sedbergh
6.  Penrith
7.  Cockermouth
8.  Brough
9.  Preston

مى شود) از طريق جاده B 6259 قابل دسترسى بود كه چندصدمتر 
دورتر در پايين دامنه تپه واقع بود (رجوع شود به پيوست تصوير 
نقطه  در  شدند  مجبور  رسيدند  صحنه  به  كه  واحدهايى  تمامى   .(1
دسترسى به جاده B 6259 از خودروهاى خود خارج شوند و از آن 
جا پياده از تپه پر از گل و الى باال بروند تا به محل تصادف برسند. 
تاريكى،  مكانى،  موقعيت  بودن  دسترس  از  خارج  و  دورافتادگى 
اين  با  گرديد.  واكنش  مشكل شدن  باعث  سيل آسا  باران  و  سرما 
وجود، بيشتر اقدامات اوليه براى رويارويى با سازمان حادثه پس از 
تثبيت موقعيت، به شكل نسبتًا روانى به جريان افتاد. در قطارهايى 
كه با هم برخورد كرده بودند، آتش سوزي ايجاد نشده بود و خطر 
ايجاد آتش سوزي به سرعت به سطح قابل قبولى تنزل يافت. خطرات 
ناشى از رانش زمين و ناپايدارى الشه قطارها، هم براى مجروحان 
و هم براى نيروهاى امدادى نيز به سرعت توسط گروه آتش نشانى، 
قابل قبول تشخيص داده شد. بررسى حادثه، چالش جدى ايجاد نكرد 
زيرا شاهدان نتوانسته بودند تا مدتى طوالنى از محل تصادف خارج 
خدمات  و  بود  شده  كشته  برخورد  اثر  در  اول  قطار  رئيس  شوند. 
خدمه  و  ديگر  مسافر   27 اختيار  در  امكان  حد  تا  فورى  درمانى 
مختلفى  جراحت  موقعيت  در  كدام  هر  كه  گرفت  قرار  باقى مانده 
قرار داشتند؛ البته همگى دست كم براى معاينه به بسترى شدن نياز 

داشتند.
راننده قطار اول كه به شدت آسيب ديده بود در ساعت 23:11 
با آمبوالنس به بيمارستان كاراليل رسيد. بقيه مجروحان با استفاده از 
قطار سوم (كه در اين جا به آن قطار امداد و نجات اطالق مى شود) كه 
در ساعت 21:42 به محل رسيد، به بيمارستان كاراليل منتقل شدند. 
مجروحان نيز با كمك آتش نشان ها، داوطلبان نجات كوهستان و 
نجات  و  امداد  قطار  به  آسيب ديده  قطارهاى  از  آمبوالنس  خدمه 
منتقل شدند. قطار امداد و نجات بارگيرى شده در ساعت 22:30 
محل را ترك كرد و در ساعت 23:29 به ايستگاه راه آهن كاراليل 
رسيد. مجروحان از آن محل با آمبوالنس به بيمارستان مجاور منتقل 
شدند. شش مسافر به مدت دو الى هشت روز در بيمارستان تحت 
مداوا قرار گرفتند. بقيه شبانه مرخص شدند و توسط شركت مالك 

قطار در يك هتل اسكان داده شدند. 
2-2-2. نظام مديريت بحران در آيس گيل: تصوير 2، شبكه 
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نمودار 2، بخشى از شبكه ارتباطات نظام مديريت بحران به كار رفته در حادثه راه آهن آيس گيل بين ساعت هاى 19:55 تا 20:00 
در 31 ژانويه 1995 به هنگامى كه قطار امداد و نجات براى اولين بار پيشنهاد شدند.
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ارتباطى داخل سازمان دهى حادثه در آيس گيل را آن گونه كه بين 
ساعات 19:55 تا 20:00 در تاريخ 31 ژانويه 1995 وجود داشته، نشان 
مى دهد. اين ساختار با طرح واره مديريت بحران بريتانيا هم خوانى دارد 
(وزارت كشور بريتانيا 1997). همه سازمان ها داراى مركز ارتباط از 
راه دور بودند؛ مركز خدمات آمبوالنس و پليس حمل ونقل بريتانيا در 
كاراليل واقع بود و مركز گروه آتش نشانى در كاكرماوث قرار داشت. 
همه ارتباط هاى بين سازماني بين افراد در موقعيت هاى مختلف از 
ارتباطى  مراكز   ،2 تصوير  در  مى شد.  انجام  ارتباطى  مركز  طريق 
پليس محلى و شركت راه آهن نيز نشان داده شده است. البته تصوير 
2 بيش از حد ساده شده است زيرا تعدادى از مراكز ارتباطى ديگر نيز 
دخيل بودند. براى نمونه، شركت مالك قطار و رِيل تراك طى حادثه 
از مراكزى واقع در كرو،١ كاراليل و يورك٢ استفاده كردند. براى ساده 
يك  صورت  به  مراكز  اين  همه   2 تصوير  در  وضعيت،  دادن  نشان 
بر  تا  داده شده اند  نشان  قطار»  «موقعيت  عنوان  با  و  ارتباطى  مركز 

منبع قطار امداد و نجات در كاراليل داللت داشته باشد. 
همچنين پس از طرح واره مديريت بحران بريتانيا كه در تصوير 
حادثه  مأمور  وضعيت  در  سازمان،  هر  از  نفر  يك  است،  مشهود   2
آن  منابع  هدايت  و  كنترل  مسئول  و  شد  منصوب  بحران  محل  در 
سازمان «در محل» بود. همه سازمان بر اساس رتبه، از خط فرماندهى 
سلسله مراتبى استفاده كردند كه در آن مأموران عالى رتبه تر به محض 
ورود به صحنه، نقش مأمور حادثه را بر عهده مى گرفتند. مأموران 
پليس  آمبوالنس،  آتش نشان ها،  (گروه  مختلف  سازمان  از  حادثه 
حمل ونقل بريتانيا، پليس، ِريل تراك و شركت مالك قطارها) طى 
بودند اما همگى با هم  حادثه به طور متناوب با يكديگر در ارتباط 
ارتباطى نداشتند. در نزديكى محل فعاليت در محدوده محصورشده، 
ارتباط ها آسان تر بود. مراكز ارتباطى سازمان هاي مختلف نيز پيام ها 
ارتباط  نوعى  و  مى كردند  منتقل  يكديگر  به  را  مربوط  اطالعات  و 

رسمى بين سازماني را به وجود آورده بودند.
گروه  بود.  مهم  آيس گيل،  در  ارتباطى  شبكه  از  عملى  استفاده 
كه  بودند  مجهز  وسايل نقليه  در  واقع  بى سيم هايى  به  آتش نشان ها 
دسترسى  نقطه  در  اجبار  به  اما  نبود  قابل استفاده  تصادف  محل  در 

1.  Crewe
2.  York

جاده باقى ماند (تصوير 1). پيام هاى مخابره شده توسط مأمور حادثه 
آتش نشانى حاضر در محل تصادف در ابتدا از طريق بى سيم دستى 
با بُرد كوتاه به يك آتش نشان در وسيله  نقليه در نقطه دسترسى جاده 
آتش نشانى  دور  راه  از  ارتباط  مركز  به  جا  آن  از  و  مى شد  ارسال 
شركت هاى  و  بريتانيا  حمل ونقل  پليس  پليس،  مى گرديد.  مخابره 
پيام هاى  و  داشتند  مشكل  ارتباطى  تجهيزات  با  همگى  نيز  راه آهن 
خود را از طريق گروه آتش نشانى مخابره مى كردند. آمبوالنس ها به 
بي سيم  «تكراركننده»اى٣ مجهز بودند كه به طور خودكار، پيام ها را 
به واسطه وسايل نقليه در نقطه دسترسى جاده از بى سيم هاى دستى در 

محل تصادف به مركز ارتباطى آمبوالنس منتقل مى كرد. 
2-3. فرايندهاى هماهنگى در آيس گيل

ايجادشده  نظريه اى  پرسش هاى  منظر  از  را  آيس گيل  حادثه  اكنون 
در بخش 1-2 بررسى خواهيم كرد كه به ترتيب، نقش مدل ذهنى 
تصميم گيرى هاى  ماهيت  و  هماهنگى بين سازمان ها  در  مشترك 
توزيعي۴ در مقايسه با تصميم گيرى هاى فردى است. تصميم گيرى 
در خصوص نحوه انتقال مجروحان در اين جا به عنوان نقطه تمركز 
موقعيت هاى  و  سازمان ها  بين  در  زيرا  است  انتخاب شده  اصلى 
مختلف، پراكنده بوده است و به هماهنگى قابل مالحظه اى نياز داشته 
ارائه  را  توزيعى  تصميم گيرى  اين  از  مختصرى  شرح  اكنون  است. 

خواهيم كرد.
در  مجروحان:  انتقال  خصوص  در  تصميم گيرى   .1-3-2
ابتدا  در  بيمارستان  به  مجروحان  انتقال  نحوه  مشكل  حدود 19:55، 
توسط يك پيراپزشك، يك سروان پليس و يك آتش نشان ارشد به 
بحث گذاشته شد؛ اين افراد، گروه ابتدايى مأموران حادثه را تشكيل 

دادند. اين تصميم گيرى، توجه به سه گزينه را مد نظر قرارداد.
 گزينه 1. اولين گزينه مطرح شده، حمل مجروحان به پايين تپه 
ِگلى (كه توسط امدادگران به عنوان نقطه دسترسى به محل تصادف 
استفاده مى شد) تا نقطه دسترسى جاده بود. در آن جا نيز آمبوالنس ها 
3.  repeater radios

4.   منظور از تصميم گيري هاي توزيعي (distributed decisions)، تصميماتي است كه 
بين سازمان هاي مختلف تقسيم يا توزيع شده است تا هر سازمان مرتبط با تخصص خود 
پيرامون موضوعات پيچيده، از جمله بحران و مانند اين حادث مطرح در مقاله، تصميم 

Distributed Decision Making مناسب بگيرد. براي مطالعه بيشتر به كتاب
  (http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-540-24724-1_1) 

مراجعه شود.
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كرد  مخالفت  روش  اين  با  پيراپزشك  مى رسيدند.  راه  از  زودى  به 
زيرا دامنه تپه، شيب زيادى داشت و لغزنده بود و احتماالً در تاريكى 

شب باعث وخامت وضع صدمات (هنوز نامعلوم) مى شد.
 گزينه 2. گزينه دوم، اين بود كه مجروحان را شايد بتوان با 
قطار سومى (قطار امداد و نجات١) منتقل كرد. در ساعت 20:00 
يك پيام از طريق وسيله نقليه آتش نشان ها واقع در نقطه دسترسى به 
جاده به مركز ارتباطى مخابره شد (رجوع شود به تصوير 2 كه مسير 
اين ارتباط در آن مشخص شده است): «آيا امكان دارد بريتيش ِريل 
يك قطار را براى انتقال 30 زخمى سرپايى و يك بدحال ارسال 
پاسخ  در  زير  پيام  ديگر،  ارتباطى  بدون  ساعت 20:10  در  كند؟» 
ارسال گرديد: «از بريتيش  ِريل،٢ زمان تقريبى تا رسيدن، 60 دقيقه 
اين  با  است».  شده  راهى  اَپِل بى٣  رابينسون  از  واگن  يك  و  است 
حال، اطالع از به راه افتادن قطار امداد و نجات، مسئله تصميم گيرى 
ترديدهايى  هنوز  زيرا  نكرد  حل  كامًال  را  مجروحان  انتقال  براى 
وجود داشت: آيا قطار مورد نظر در زمان مقرر خواهد رسيد؟ و آيا 
مجروحان به بسترى شدن سريع ترى در مقايسه با زمانى كه قطار 

امداد و نجات فراهم مى كند نياز دارند؟
 گزينه 3. گزينه سوم توسط يك كارگر امدادى آشنا به محل 
مطرح شد. اين راه نيز انتقال مجروحان در امتداد راه مسطح خط آهن 
تا پل جاده اى در همان نزديكى بود تا آمبوالنس ها بتوانند آن ها را 
از  استفاده  عملى  امكان  كه  هنگامى   .(1 (تصوير  كنند  جمع آورى 
مأمور  شد،  بررسى  كوهستان  نجات  داوطلبان  توسط  جديد  مسير 
حادثه آمبوالنس درخواست كرد گروهى از داوطلبان، آتش نشان ها 
و پيراپزشكان با استفاده از برانكارد، راننده بدحال قطار اول را در 
طول خط آهن حمل كنند زيرا وضعيت وى بحرانى تشخيص داده 
شده بود. پيراپزشك با آمبوالنس ِكندال كه در نقطه دسترسى جاده 
منتظر بود، هماهنگ كرد تا خود را به پل جاده برساند و راننده از 
آن جا به بيمارستان منتقل شود. تجربه انتقال راننده از آن چه تصور 
ويژه  به  مجروحان  جابه جايى  بود.  خطرناك تر  و  سخت تر  مى شد، 
راه  در  كه  آبى  چاله هاى  با  مذكور،  راننده  جمله  از  مجروح  شش 
تشكيل شده بود، مشكل بود. مسافران داخل واگن ها، در مكان گرم 
1.  rescue train
2.  British Rail
3.  Robinson of Appleby

و خشكى قرار داشتند و اكنون جابه جا كردن آن ها خطرناك به نظر 
مى رسيد. به مرور، تصميم بر اين شد كه گزينه 2 مورد استفاده قرار 

گيرد و منتظر قطار امداد و نجات بمانند.
پردازش توزيعى۴ اين سه گزينه براى انتقال مجروحان، پيامدهاى 
مهمى براى هماهنگى بين سازمان ها داشت. اول، اعزام طوالنى مدت 
در  آمبوالنس۵  كنترل كننده  توسط  تصادف  محل  به  آمبوالنس ها 
كاراليل كه مى دانست قطار امداد و نجات، در حدود 20:55 يعنى 
45 دقيقه پس از اين كه گزينه احتمالى در محل بحران دانسته شده، 
مورد استفاده قرار خواهد گرفت. طى اين 45 دقيقه، خدمه آمبوالنس 
و وسايل حمل ونقل عمومى بيشترى به حركت درآمدند و به محل 
تصادف اعزام شدند. البته در آن جا به همه آنان نياز نبود. در عوض، 
به برخى از آنان در ايستگاه راه آهن كاراليل براى انتقال مجروحان 
بين  النكاستر  بيمارستان  سوانح  بخش  دوم،  بود.  نياز  بيمارستان  به 
ساعات 20:27 تا 21:00 در حالت آماده باش قرار گرفت اما در واقع 
گرفت،  قرار  توافق  مورد  نجات  و  امداد  قطار  گزينه  كه  هنگامى 
كاراليل  به  مى توانست  فقط  قطار  زيرا  كرد  استفاده  آن  از  نمى شد 
بازگردد. سوم، افسران پليس حمل ونقل مستقر در ايستگاه راه آهن 
كاراليل از اين گزينه آگاه نبودند تا از قطار امداد و نجات به عنوان 
چهارم،  نمايند.  استفاده  تصادف  محل  به  خود  جابه جايى  وسيله 
افسران حمل ونقل بريتانيا از همان ابتدا در جريان نبودند كه براى 
جابه جايى مجروحان به آمبوالنس ها در ايستگاه كاراليل به محافظت 
پليسى نياز است زيرا هجوم گزارش گران رسانه ها در ايستگاه باعث 

وحشت عده اى از آنان شد. 
2-3-2. مشكل ايجاد مدل هاى ذهنى مشترك انعطاف پذير:  
تأثير  مشترك،  ذهنى  مدل هاى  نقش  خصوص  در  مى توان  اكنون 
آن ها بر هماهنگى و عواملى كه بر استفاده از آن ها تأثير مى گذارند، 
پرسش هايى را مطرح كرد. افراد مورد مطالعه از هر سه سازمان در خصوص 
فعاليت هاى كلى كه بايد انجام مى شد، مأمور كردن سازمان ها بر آن 
فعاليت ها و اولويت هاى نسبى، وحدت نظر داشتند. عنصر اصلى اين 
 ،1 جدول  در  كلى  بحران  اهداف  آرايش  چگونگى  با  وحدت نظر، 
هم راستا است و مى توان آن را به صورت فهرست مأموريت فعاليت 

4.  distributed processing
5.  ambulance controller
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زير به ترتيب نزولى اولويت، خالصه نمود:
1. كاهش خطر برخورد بيشتر (شركت هاى راه آهن از جمله خدمه 

قطار)؛
(گروه  قطارها  الشه  شدن  ناپايدار  و  آتش سوزى  خطر  كاهش   .2

آتش نشانى)؛
3. ارائه خدمات درمانى فوريتى (خدمات آمبوالنس و پزشكان)؛

4. انتقال مجروحان به بيمارستان (خدمات آمبوالنس)؛ 
5. جمع آورى شواهد براى بررسى (پليس حمل ونقل بريتانيا)؛

6. اطالع رسانى به رسانه ها (همه سازمان ها)؛ و 
7. تعمير خط آهن (شركت هاى خطوط آهن).

اين وحدت نظر در خصوص اولويت هاى كلى و تعريف مسئوليت ها 
را مى توان يك مدل ذهنى مشترك ساده وظيفه محور دانست و به نظر 
براى  باشد.  تصادف  محل  در  حداقلى  هماهنگى  معنى  به  مى رسد 
از  بخشى  عنوان  به  كه  بريتانيا  حمل ونقل  پليس  ماموران  نمونه، 
مصاحبه  مجروحان  با  حادثه  خصوص  در  شواهد  جمع آورى  روال 
توسط  ضرورى تر  و  فورى  درمانى  خدمات  تأمين  براى  مى كردند، 

خدمه آمبوالنس «فعاليت مى كردند.»
برعكس، در آيس  گيل به نظر مى رسد يك مدل ذهنى مشترك 
ساده و انعطاف پذير وجود نداشته است؛ يعنى هر تصميم گيرنده اى به 
ايجاد  بين سازماني١  ساختار  از  كافى  ذهنى  مدل  نمى توانسته  تنهايى 
و  يكديگر  با  آن ها  روابط  تصميم گيران،  همه  برگيرنده  در  كه  كند 
نقش هايشان باشد. بزرگ ترين مشكل به هماهنگى بين مأموران در 
تصميم گيرى  خصوص  در  بود.  مربوط  مختلف  مكانى  موقعيت هاى 
در  تصادف،  نقطه  در  حادثه  مأموران  اگرچه  مجروحان،  انتقال  براى 
ابتدا پيشنهاد استفاده از قطار امداد و نجات را مطرح كرده بودند، اما 
مشخص نبود تصميم عمل به پيشنهاد آنان با چه كسى است، موقعيت 
اختيارات آن تا كجا است و امكان انتشار آن تا كجا است. به نظر 
مى رسد انتقال پيام ها از طريق مركز ارتباطات از راه دور، همان گونه 
اخالل  باعث  بوديم،  شاهد  بريتانيا  بحران  مديريت  طرح واره  در  كه 
عملكرد در اين موقعيت شده است. در كل، اين كار باعث افزايش 
آن  حداكثرى  انتشار  براى  ابزارى  و  مى شود  اطالعات  يكپارچگى 
مدل  ايجاد  در  اخالل  باعث  موقعيت،  اين  در  حال،  اين  با  مى باشد. 
1.  inter-organizational structure

ذهنى مشترك انعطاف پذير٢ گرديد زيرا هويت مشاركت كنندگان از 
يكديگر پوشيده ماند. ترديد گسترده اى در خصوص اصول سازمانى 
تأييد  به  كه  داشت  وجود  نجات  و  امداد  قطار  خصوص  در  تصميم 
كنترل كننده آمبوالنس در كاراليل نيز رسيد: «تا به امروز صد در صد 
مطمئن نيستم چه كسى تصميم گيرى در مورد قطار امداد و نجات را 

انجام داد، و فكر نمى كنم كسى را نيز بيابم».
وجود قطار امداد و نجات به سرعت از مسير بررسى اوليه در 
شبكه ارتباطى، فراتر نرفت و منتشر نشد (تصوير 2). به نظر مى رسد 
مشكل در درك پايه هاى سازمانى تصميم گيرى توزيعى، مانعى بر 
سر تالش براى ايجاد و انتشار مسائلى از قبيل مسائل زير شده است: 
كاركنان  به  قطار  در  آيا  برسد؛  راه  از  قطار  مى كشد  طول  قدر  چه 
و تجهيزات ويژه نياز است؛ و مجروحان به كجا منتقل خواهند شد. 
بنابراين، پيامد مدل ذهنى مشترك انعطاف پذير ضعيف، مدل ذهنى 
زير  اظهارات  در  حدى  تا  كه  بود  ضعيف تر  وظيفه محور  مشترك 
شد  صحبت  مى خورد: «بعد  چشم  به  آتش نشانى  مأمور  يك  توسط 
آره  گفتند  آن ها  بعد  ِريل ِويز،٣  ِرجيونال  يا  ِريل تراك  با  نمى دانم 
مى توانيم قطار بفرستيم. هيچ كس نگفت اين قطار از كجا مى آيد. 

فقط خيلى وقت بعدتر فهميدم كجا دارد مى رود.»
كنترل كننده آمبوالنس نيز به همين شكل گزارش داد: «دقيقا تا 
لحظه آخر فكر نمى كنم كسى مطمئن بود قطار مى رسد؛ انگار هيچ 

كس نمى دانست.»
در  است  ممكن  ضعيف،  انعطاف پذير  مشترك  ذهنى  مدل 
هم  سازمان دهى  يك  ابتدا  در  باشد.  ذاتى  مشكل  بحران،  مديريت 
از نظر اندازه و هم از نظر تغيير شكل، براى حادثه شكل مى گيرد 
به  انفرادى  نقش هاى  اين    ۴(1961 استاكر  و  (برنز  نحوى  به  و 
شكلى انعطاف پذير، تعيين و تعديل مى شوند. به عالوه، ساختارهاى 
سازمان دهى، همان طور كه بخش هايى از شبكه ارتباطى در آيس گيل 
(ترنر 1994).۵  هستند  قبلى  هماهنگى  بدون  اغلب  مى دهد،  نشان 
اين عدم هماهنگى و انعطاف در سازمان  حادثه باعث به وجود آمدن 
موقعيتى مبهم مى شود كه تصميم گيران نمى توانند در يك مدل ذهنى 
2.  reflexive shared mental model
3.  Regional Railways
4.  Burns and Stalker 1961
5.  Turner 1994
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مشترك به كار گيرند.
اكنون  سازمان ها:  داخل  در  توزيعى  تصميم گيرى   .3-3-2
ماهيت  به  مربوط   2-1 بخش  در  مطرح شده  دوم  پرسش  به 
تصميم گيرى هاى توزيعى در مقايسه با مدل هاى تصميم گيرى فردى 
سازمان ها  درون  در  هماهنگى  به  نگاهى  بايد  ابتدا  در  مى پردازيم. 
داشته باشيم. تصميم گيرى در خصوص نحوه اجراى وظايف عملياتى 
مى شد.  محدود  محل»  در  «حاضر  كاركنان  به  تمامًا  آيس گيل،  در 
صرف نظر از پست اين افراد، عوامل ارتباط از راه دور تالش نكردند 
فعاليت هاى منابع را از دور هدايت كنند. براى نمونه، كنترل كننده 
از راه دور آمبوالنس١ در ارتباط با تصميم در خصوص وسيله انتقال 

مجروحان اظهار كرد: 
كرديم.  محول  محل  در  حاضر  بچه هاى  به  را  تصميم گيرى 
چه  ببينيم  نمى توانيم  چون  بگيريم  را  تصميم  اين  نمى توانيم  ما 
اتفاقى افتاده و نمى دانيم شرايط به چه شكلى است. گزارش هاى 
متناقضى از فاصله آن با جاده دريافت مى كرديم، نمى دانستيم قطار 
تصميم  صحنه  سر  افراد  گذاشتيم  همين  براى  و  بوده  شكلى  چه 
بگيرند مجروحان به كجا منتقل شوند و در نهايت به چه نحوى 

منتقل شوند.
حمل ونقل  پليس  و  آتش نشانى  واحد  در  مشابهى  الگوهاى 
بريتانيا نيز مشاهده مى شود. افراد عالى رتبه تا هنگام رسيدن به محل 
هدايت  از  محل،  در  حاضر  حادثه  مأمور  توسط  توجيه  و  تصادف 
تالش هاى  نيز  دور  راه  از  ارتباط  عوامل  مى زدند.  سرباز  عمليات، 
اطالعات  اساس  بر  منابع  مناسب  نوع  و  سطح  اعزام  به  را  خود 

دريافتى محدود كرده بودند. 
اين اصل تصميم گيرى در محل به هماهنگى درون سازماني كمك 
و  شد    ٣(1995 (هاچينز  شناختى»٢  كار  «تقسيم  باعث  زيرا  كرد 
مشخص كرد چه كسى بايد چه نوع تصميمى بگيرد. به نظر مى رسد اين 
اصل، تجلى واقعيت يافتن ارزش تصميم گيرى مبتنى بر تشخيص در 
مديريت شرايط اضطرارى است (فلين، 1996)؛ و تصميم گيرى هاى 
وظيفه محور۴ را به آن هايى واگذار مى كند كه دسترسى مستقيم ادراكى 

به موقعيت دارد و نه بر اساس ارشديت رتبه.

1.  remote ambulance controller
2.  division of cognitive  labour 
3.  Hutchins 1995
4.  task-oriented decisions

سازماني-توالى  بين  توزيعى  تصميم گيرى هاى   .4-3-2
چندانتخابى: اكنون به ماهيت تصميم گيرى توزيعى بين سازمان ها 
مى پردازيم. فن مورد استفاده در نظام مديريت بحران در آيس گيل با 
تصميم گيرى درباره انتقال مجروحان را مى توان به صورت  توجه به 
توالى چندانتخابى۵ شناسايى كرد؛ اين يعنى چندين گزينه جايگزين 
بررسى  مورد  گزينه  سه  شدند.  بررسى  موازى  و  فعال  به طور  ديگر 
براى انتقال مجروحان، انتقال از طريق دامنه تپه به آمبوالنس، انتقال 
توسط قطار امداد و نجات و انتقال از طريق خط آهن تا آمبوالنس 
هستند. درحالى كه انتقال از طريق دامنه تپه در همان اوايل توسط 
اعزام  اما  شد  خارج  گزينه ها  فهرست  از  آمبوالنس،  حادثه  مأمور 
طوالنى مدت آمبوالنس ها به محل را مى توان پيگيرى ضمنى مداوم 

اين گزينه توسط نظام مديريت بحران در كل قلمداد كرد.
فن توالى چندانتخابى به طور موازى با مدل مبتنى بر تشخيص و 
مدل هاى تحليلى تصميم گيرى فردى كه هر دوشان شامل اجراى تنها 
يك گزينه هستند، در تضاد است. روى دادن اين فن در آيس گيل، 
«آيا  كه  اين  خصوص  در  پرسش  به  روشن  پاسخى  به دست آوردن 
مطالبات تصميم گيرى توزيعى با تصميم گيرى مبتنى بر تشخيص افراد 
در كشمكش است» را مشكل مى كند. با اين حال، توالى چندانتخابى، 
ويژگى  احتماالً  زير،  داليل  به  و  است  اهميت  داراى  خود  خودى  به 
وقتى  اوالً،  است.  بحران  مديريت  در  توزيعى  تصميم گيرى  رايج 
مديران بحران، مدل هاى ذهنى مشترك انعطاف پذير ضعيفى دارند، 
احتمال مى رود دامنه عمل را به تنهايى ايجاد يا تصور كنند. در نتيجه، 
احتمال مى رود نظام مديريت بحران در كل به طور موازى، گزينه هاى 
جايگزين را دنبال كند. دوما، مديران راه دور در خصوص به حركت 
درآوردن منابع اضافى در صورت نياز، دچار اشتباه مى شوند. اين مورد 
كنترل كننده  نمونه،  براى  آن  در  كه  مى خورد  چشم  به  آيس گيل  در 
آمبوالنس، به هردو بيمارستان كاراليل و النكاستر، آماده باش داد و 
واگن  يك  هم  و  نجات  و  امداد  قطار  يك  هم  راه آهن،  شركت هاى 
عمل  دامنه  آمدن  به وجود  باعث  منابع  بيشتر  تعداد  كردند.  فراهم 
بيشترى مى شود. سومًا، توالى چندانتخابى براى مقابله با ترديد مربوط 
در  جايگزين  گزينه هاى  زيرا  است  موثرى  فن  نجات،  عمليات  به 

صورت شكست گزينه هاى ديگر مانند «پشتيبان» عمل مى كنند.
5.  progression of multiple options
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با اين كه توالى چندانتخابى به خودى خود مطلوب است، ممكن 
است باعث ايجاد مشكالتى در هماهنگى نيز شود. اين روش طلب 
مى كند كه مديران، منابع خود را در چند گزينه جايگزين، هماهنگ 
كنند و با آخرين وضعيت هر گزينه در ارتباط باشند. اين روش نيز 
مانند روش حل مسئله اولويت دادن به وسعت مسئله،١ باعث كاهش 
گستره بررسى كامل يك گزينه و تشخيص و انتشار الزامات منابع 
مجروحان  انتقال  خصوص  در  تصميم گيرى  تجزيه وتحليل  مى شود. 
نجات،  و  امداد  قطار  از  احتمالى  استفاده  انتشار  به  نياز  از  حاكى 
آمبوالنس  كنترل كننده  كه  آن گونه  است.  گسترده تر  و  سريع تر 
به  نجات  و  امداد  قطار  يك  كه  اخبارى  خصوص  در  داد،  گزارش 
محل رسيده است و آگاهى از اين كه اكنون در كاراليل براى انتقال 
ما  براى  است: «خيلى  نياز  آمبوالنس ها  به  بيمارستان  به  مجروحان 
غافلگيركننده بود چون مجبور شده بوديم منابع زيادى به محل اعزام 

كنيم و حاال مجبور بوديم همه را برگردانيم».
در بيان روشن  بخشى از سختى مديريت چندگزينه اى، احتماالً 
موقعيت هر گزينه است. بسيار مطلوب و البته در عمل بسيار مشكل 
عالمت  با  نجات  و  امداد  قطار  گزينه  آيس گيل،  در  اگر  مى بود 
«ارجح»، «خارج از انتخاب ها» يا «در انتظار تأييد» مشخص مى شد. 
اين منعكس كننده نكته كلى مورد نظر مارچ و سيمون (1958) در 

خصوص ارزش هماهنگى «زبان هاى فنى» مناسب است. 

3. خالصه و نتيجه گيرى
مطالعه موردى حادثه راه آهن آيس گيل، گزارشى غنى از يك مورد 
هماهنگى بين سازمانى در مديريت بحران را به تصوير مى كشد. در 
مشترك  ذهنى  مدل  با  ارتباط  در  هماهنگى  مشكالت  حادثه،  اين 
ضعيف  مشترك  ذهنى  مدل  عبارتى،  به  يا  ضعيف  انعطاف پذير 
مشكل،  اين  شايد  شد.  گرفته  نظر  در  بحران  مديريت  نظام  خود  از 
حادثه،  سازمان  بسط  زيرا  باشد  بحران  مديريت  در  ذاتى  مسئله اى 
عامل  يك   .(1994 (ترنر  است  مقدمه  بدون  اغلب  و  انعطاف پذير 
در  انعطاف پذير  مشترك  ذهنى  مدل  توسعه  از  مانع  كه  خاص 
شبكه  در  بسيارى  عوامل  طريق  از  پيام ها  انتقال  شد،  آيس گيل 
انتقال  اين   .(2 (تصوير  بود  بحران  مديريت  نظام  بزرگ  ارتباطى 

1.  breadth-first problem-solving

توزيعى  تصميم گيرى  طى  اصلى  مشاركت كنندگان  هويت  پيام ها، 
مجروحان  انتقال  براى  نجات  و  امداد  قطار  از  استفاده  خصوص  در 
به بيمارستان را از يكديگر مخفى نگه مى داشت. در اثر وجود مدل 
ذهنى  مدل  يك  شكل گيرى  ضعيف،  انعطاف پذير  مشترك  ذهنى 
از  احتمالى  استفاده  زيرا  شد؛  غيرممكن  نيز  وظيفه محور  مشترك 
قطار امداد و نجات به سرعت و گستردگى در سرتاسر نظام مديريت 

بحران، انتشار نيافت.
ويژگى تصميم به انتقال مجروحان، فنى است كه در اين جا با نام 
توالى چندانتخابى شناخته مى شود و در آن دامنه عمل هاى جايگزين 
مدل هاى  با  فن  اين  شدند.  ارزيابى  و  اجرا  موازى  به طور  بسيارى 
است.  تضاد  در  فردى  تصميم گيرى  تشخيص  بر  مبتنى  و  تحليلى 
است  كارآمد  ترديد،  با  مقابله  براى  كه  اين  با  چندانتخابى  توالى 
اما مطالبات زيادى براى هماهنگى ايجاد كرد. به نظر مى رسد اين 
مشكل  در  احتماالً  بنابراين  و  باشد  رايج  بحران،  مديريت  در  فن 

هماهنگى بين سازماني نقش بيشترى دارد.
اين مطالعه موردى انجام گرفت تا توسعه مداوم چارچوب ذهنى 
نشده  ارائه  اين جا  در  كه  بكشد  تصوير  به  را  هماهنگى بين سازمانى 
بود. با اين حال، اگر قرار باشد مشاهدات گزارش شده در اين مقاله 
و مقاله هاى ديگر به طراحى رويكردهاى آموزشى نوين (اسميث و 
همكاران 1999)٢  يا ابزارهاى ديگر بهبود مديريت بحران تفسير 

شود، به چنين چارچوبى نياز است.
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3.  Cognitive Engineering Programme of the UK Economic and Social 

Research Council
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چكيده
توصيف «بهترين اقدامات» به طور گسترده براي بهبود عملكرد سازماني و حرفه اى استفاده مى شود. اين تحليل، بهترين اقدامات را در زمينه ارتباطات 
بحران به صورت فرمي از رويكرد نظري پايه اى براي بهبود اثربخشي ارتباطات بحران به ويژه در زمينه بحران  هاى بزرگي  كه به صورت همگاني مديريت 
مى شوند، توصيف مى كند. نتايج ميزگرد تخصصي ارتباطات بحران مورد بازنگري قرار گرفت. در اين مقاله بهترين اقدامات براي ارتباطات مؤثر بحران 

كه از طريق اين فرآيند توليدشده، ارائه و توصيف مى شوند. 
كليدواژه ها:  ارتباطات بحران، باليا، ارتباطات ريسك، ريسك، بهترين اقدامات. 
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An Expert Panel Process
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ABSTRACT
The description of ‘‘best practices’’ is widely used to improve organizational andprofessional practice. This analysis describes 
best practices in crisis communication as aform of grounded theoretical approach for improving the effectiveness of crisis-
communication specifically within the context of large publicly-managed crises. Theresults of a panel of crisis communication 
experts are reviewed. Ten best practices foreffective crisis communication, which were synthesized from this process, are 
presentedand described. 
KEYWORDS:  Crisis Communication, Disasters, Risk Communication, Risk, Best Practices. 
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مفهوم بهترين اقدامات، ١رويكردي رايج براى بهبود عملكرد حرفه اى و سازماني در عرصه گسترده اى از حوزه ها شامل بسياري از زمينه هاى 
ارتباطات مى باشد. اين موضوع شامل حوزه هاى متنوعي مانند ارتباطات دسته جمعى، ارتباطات سالمت، روابط عمومي، ارتباطات كاركنان، 

ارتباطات سهام داران و ارتباطات تغيير  در ميان ديگران مى شود (جامعه روابط عمومي آمريكا٢). 
هدف از اين تحليل توصيف بهترين اقدامات در ارتباطات بحران مى باشد. هدف من مشخص كردن رويكرد بهترين اقدامات به عنوان 
بهترين  ميزگرد  نتايج  مى باشد.  بحران  درارتباطات  آن  نقش  ويژه  توصيف  و  اقدامات  بهترين  فرآيند  بهبود  منظور  به  پايه  ازنظريه  شكلي 
اقدامات از ديدگاه متخصصين ارتباطات بحران نيز عرضه مى گردد. اين روش ها سپس به صورت مجموعه اى از ده اقدام برتر جامع براي 

ارتباطات مؤثر بحران توليد مى شوند.٣
1. best practices
2. Public Relations Society of America. (PRSA)

3. اين پروژه توسط مركز ملى ايمنى موادغذايى و دفاع مورد حمايت واقع شده است. حمايت بيشتر به وسيله بنياد ملى علوم تحت گرانت علمى شماره 0428216 ارائه  شده است. 
هرگونه نظر، يافته و نتيجه گيرى يا پيشنهادهاى بيان شده در اين مقاله نظرات مؤلف هستند و الزاماً منعكس كننده ديدگاه هاى بنياد ملى علوم (NSF) نيستند. 
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بهترين اقدامات
شناسايي بهترين اقدامات اغلب با تعيين معيار١ و ابتكار عمل هاى 
است  مرتبط  سازماني  تغيير  برنامه هاى  و  برتر  فرآيند  بهبود 
نظام مند،  مروري  شامل  به طوركلى  فرآيند  بهبود  (كايرو،  2004).٢ 
منظور  به  تالشى  در  سازماني  فرآيندهاي  ارزيابي  و  تجزيه و تحليل 
شناسايي  فرآيند  معيار،  تعيين  مى باشد.  بهره وري  و  كيفيت  بهبود 
استانداردهاي صنعتي از طريق تمركز بر رهبران صنايع و متخصصين 
شناخته شده در يك زمينه مشخص مى باشد. بررسى هاى تعيين معيار، 
اغلب با توصيف هاى نظام مند و اندازه گيرى عمليات باكيفيت باال و 
كارآمد آغاز مى شود (احمد و رفيق، 1998).٣ فرآيندها، عملكردها 
و سيستم هاي شناسايى شده در ميان مديران صنايع، به عنوان بهترين 
اقدامات توصيف شده و ممكن است مدل هايي براي ساير سازمان ها 
عالوه  به  گردند.  ارائه  مشابه  مأموريت هاى  و  حوادث  عملكرد،  با 
براي  مشخص  زمينه هاى  در  تخصصي  ميزگرد هاي  از  است  ممكن 
توليد استانداردهاي هنجارى و اصولى با ويژگى هاى مؤثر و مفيد 
تقاضا گردد.  در نتيجه ،  بهترين اقدامات معموالً به شكل مجموعه اى 
يا  نقاط مرجع  هنجارها،  دستورالعمل ها،  استانداردها،  از  كلى 
معيارهايي كه به عملكردها شكل مى بخشند درمى آيند و براي بهبود 

عملكردها طراحي مى شوند. 
است  ممكن  ولي  عملكرد  محور  هستند  معموالً  اقدامات  بهترين 
تحقيقات سراسرى باشد؛كه  بر اساس پژوهش نظام مند و  بنياد آن 
اين نظريه پايه به طور ويژه اى در توسعه اصول و استانداردهاي كلي 
توسعه  و  شكل گرفته  سازماني  و  عملكردحرفه اى  يك  درحوزه  كه 
استقرايي  نقطه نظر   يك  از  پايه  نظريه  اين  مى باشد.  مفيد  مى يابد، 
نشأت مى گيرد و تا حدودي به دنبال فهم يك پديده به وسيله توصيف 
الگوها و مقوله هاى مفهومي در مجموعه اى از داده ها مى باشد (گالزر 
به  زمينه ها  ساير  در  مى توانند  مقوله ها  اين  استراوس، 1967).۴  و 
منظور تعيين عموميت آن ها مورد بررسي قرار بگيرند. نظريه پايه 
است (گيلچ  شده  استفاده  ارتباطي  پژوهش هاى  در  گسترده  به طور 

1. benchmarking
2. Kyro, 2004
3. Ahmed and Rafiq, 1998
4. Glaser & Strauss, 1967

دانستن  همچنين   ۵.(1993 نيكوترا،  1981؛  براونينگ،  و  ريست 
پويا  متنوع،  حرفه اى  و  سازماني  بستر هاى  كه  است  مهم  نكته  اين 
كار  به  صنعت  يك  در  كه  روشى  است  ممكن  هستند.  پيچيده  و 
برده  مى شود كاربردپذيرى خيلي محدودتري در صنعت ديگر داشته 
باشد. بنابراين،  تطابق گسترده اى از بهترين اقدامات بايد محتاطانه با 
دركي دقيق از عوامل زمينه اى و متغيرهاي موقعيتي صورت پذيرد. 
اين رويكردها به منظور بهبود فرآيندها و عملكردهاي سازماني 
يادگيرى سازماني  بستر هاى  چارچوب  در  است  ممكن  حرفه اى  و 
اصول  بسته بندى  براي  اقدامات  بهترين  قرارگيرند.  نيز  وسيع تر 
آموخته شده به روشي كه ارتباطات درون و بين سازمانى و در نهايت 
اسپراول،  و  (كوهن  هستند  مفيد  مى سازد،  تسهيل  را  آن ها  تطابق 
درس هاى  به عنوان  مى توانند  اقدامات  بهترين  بنابراين   ۶  .(1996
حوزه  يك  براى  حرفه اى  و  سازماني  آموخته هاى  براي  بزرگ ترى 

عملكردى خاص درنظر گرفته شوند.
 

بهترين اقدامات و ارتباطات بحران
يكي از چالش ها در توسعه رويكرد بهترين اقدامات، شناسايي نمونه 
از موارد كافي، از قوانين و اصول تعميم يافته اى است كه مى توانند 
باليا  و  بحران ها  كه  واقعيت  اين  به  توجه  با  شوند.  تركيب  هم  با 
مشكل  هستند،  كميابي  نسبتاً   حوادث  آن ها  تعريف  به  توجه  با 
نمونه در توسعه بهترين اقدامات در ارتباطات بحران كامًال برجسته 
وجود  بحران ها  انواع  در  قابل توجهى  تفاوت  اين،  بر  عالوه  مى باشد. 
دارد و شماري از پژوهشگران اشاره كرده اند كه نوع، تاريخچه سازماني 
و پويايي خاص بحران  ها، عوامل حياتى در تعيين راهُبرد و رويكرد 
مى باشند (كومبز، 1999؛ سيگر، سلنو و آلمر، 2003).٧ با اين حال 
مى آورد  به وجود  را  امكان  اين  بحران  ها  اين  در  موجود  شباهت هاى 
به  و  تعميم داده  ارتباطات  اشكال  ساير  طريق  از  را  روش ها  اين  كه 
وسيله بخش اصلي پژوهش هاى عمدتًا موردي٨و قابل توجه كنوني، 

در ارتباطات بحران، آن را تخمين بزنيم. 
يكي از پيچيدگى هاى ديگر در توسعه رويكرد بهترين اقدامات٩ 
5. Gilchrist & Browning, 1981; Nicotera, 1993
6. Cohen & Sproull, 1996
7. Coombs, 1999; Seeger, Sellnow, & Ulmer, 2003
8. case-based research
9. best practices approach
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بحران  ارتباطات  است.  اهداف  به  مربوط  بحران  ارتباطات  براي 
با  است  ممكن  آن ها  از  بعضي  كه  دارد  متنوعي  هدف هاى  معموالً 
يكديگر در تضاد باشند. يكي از اهداف همگانى، كاهش آسيب و 
جلوگيري از آن است. سازمان هايى كه با بحران يا باليا در ارتباط 
هستند به دنبال محدود كردن لطمه واردشده به شهرت خود، اجتناب 
از قبول مسئوليت و حتي تقصير را به گردن كسى انداختن هستند. 
در  را  عمومي  نظم  مجدد  برقراري  است  ممكن  دولتي  سازمان هاى 
اولويت قرار دهند درحالى كه مردم ممكن است مطلع شدن از هنگام 
اولويت بندي  در  را  خسارات  جبران  حتي  و  حفاظت  حادثه،  وقوع 
خود قرار دهند. در حين بحران، رسانه ها به دنبال اطالعات فوري 
احتماالًبه  عمومي  بهداشت  مى باشنددرحالى كه  گسترده  توزيع  براي 

روشن شدن حقايق و حفظ حريم خصوصي بيماران مى پردازد. 
سرانجام، بحران و ريسك ذاتًا پويا و غيرقابل پيش بينى است. 
احتماالً  بحران  ارتباطات  براي  پنجره اى١  شيرينى  قالب  رويكرد 
دارد.  مطابقت  خاص  موقعيت  يك  مقتضيات  با  به طورضعيفى 
طرح هاى  صورت  به  بحران  طرح هاى  از  بسياري  مثال،  عنوان  به 
براي  اولى  طرح   شدند.  داده  بسط  گام به گام  راهنماي  جاي  به  كلي 
موقعيت هاى مختلف سازگارتر بود درحالى كه رويكرد دوم بيش از 

حد محدود و گمراه كننده است (كومبز، 1999). 

پارامترهاى ارتباطات بحران
 به منظور توليد مجموعه اى از اصول براى بهترين اقدامات، ابتدا الزم 
است كه نظرات عمومى را با توجه به منطقه، مورد نظر داشته باشيم. 
«ارتباطات  و  بحران»٢  «ارتباطات  اصطالحات  بررسى  مورد  اين  در 
شباهت ها  مفصل  بحث  درحالى كه  است.  نياز  مورد  ريسك»٣ 
ارزش  نكته  اين  ولى  است  تحليل  اين  مجال  از  فراتر  تفاوت ها  و 
اذعان دارد كه اين اصطالحات، آداب و نام گذارى هاى متفاوتى دارند. 
براى  تالش  و  سالمتى  ارتباطات  با  همراه  معموالً  ريسك  ارتباطات 
هشدار عمومى درباره مخاطرات بالقوه مرتبط با رفتارهاى خاص بوده 

كه  است  رويكردى   ،(Cookie-cutter) پنجره اى  شيرينى  قالب  الگوى  رويكرد   .1
سازمان هاى توليدى يا صنعتى با الگوگيرى و كپى بردارى از روش ساير سازمان هاى 

مانند قالب شيرينى پنجره اى كپى بردارى توليد مى كنند (مترجم)
2. crisis communication
3. risk communication

است. به طور مثال، ارتباطات ريسك تا حد زيادى به عنوان مشكل 
متقاعد كردن مخاطبان هدف خاص يا عام براى توجه به مخاطرات 
يا  ناسالم  جنسى  رابطه  كشيدن،  سيگار  قبيل  از  قابل  شناسايى 
نوشيدن مشروبات الكلى و رانندگى در حال مستى و تطبيق خود 
با رفتار مناسب متصور شده است (به ويت، 1995م۴ مراجعه شود). 
در مقابل، ارتباطات بحران معموالً بيشتر با روابط عمومى و نياز به 
بحران  يك  از  پس  تخريب شده  تصاوير  ترميم  به منظور  سازمان ها 
عالوه  به  كومبز، 1999).  (بنويت، 1995؛۵  مى باشد  مرتبط  بال  يا 
شرايط  در  مديريت  سنت  از  بخشى  مخاطره  ارتباطات  و  هشدار 

اضطرارى بزرگ تر بوده اند (ميلتى و سورنسن، 1990).۶
رويكرد  يك  درون  سنت  اين  ادغام  جهت  در  اخير  تالش هاى 
بيمارى ها  كنترل  مراكز  كاِر  راهبرى  با  عمدتًا  است.  بوده  جامع تر 
رويكردى ادغام شده با عنوان ارتباطات بحران و ارتباطات ريسك 
در شرايط اضطرارى،٧ معروف مى باشد (رينولدز، گالدو و ساكلر، 
2002).٨ اين رويكرد ادغام شده، تشخيص اين مطلب كه ارتباطات 
مؤثر بايد يك فرآيند يكپارچه و مداوم باشد، تصديق بزرگ ترى از 

ويژگى هاى توسعه اى ريسك و بحران ها است. 
 بحران ها همچنين اشكال زيادى به خود مى گيرند. طبقه بندى هاى 
متعددى از بحران در مطالعات انجام شده بسط داده شده اند. اين موارد 
و  زمين لرزه  (سونامى،  معروف  طبيعى»  «بحران  هاى  شامل  معموالً 
آتش سوزى هاى وسيع)، حوادث صنعتى (نشت ها، انفجارها و نقص 
دست كارى  كار،  محل  در  عمدى (خشونت  حوادث  و  محصوالت) 
محصوالت و حمالت تروريستى) به عالوه ساير انواع مختلف حوادث 
ايجادكننده ريسك مى باشند (سيگر و همكاران، 2003).٩ تشخيص 
بر  حادثه  نوع  كه  چرا  است  مهم  مختلف  بالياى  و  بحران ها  ميان 
در  مثال،  عنوان  به  مى باشد.  تأثيرگذار  مؤثر،  ارتباطاِت  مقتضيات 
بيمارى منتقله از غذا (غذا برد)١٠ اغلب براى اطالعيه هاى فورى و 
يادآورى ها، ارزش خاصى قائل مى شوند. سوانح حمل و نقل معموالً 

4.  Witte, 1995
5. Benoit, 1995
6. Mileti & Sorensen
7. crisis and emergency riskcommunication
8. Reynolds, Galdo & Sokler, 2002
9. Seeger et al. , 2003
10. foodborne illnesses
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باعث به وجود آمدن سؤاالت پيچيده اى درباره مقصر و پاسخگويى و 
نياز به ارائه توضيحات و گزارش هاى شده كه موجب بازنگرى هايى 

نسبت به سياست ها و روش ها مى گردد. 
بهترين اقدامات ارتباطات بحران كه در ادامه توضيح داده شده، 
از مطالعات انجام شده با تمركز اوليه بر بحران  هاى عمومى گسترده 
يا باليا گردآورى  شده است. اين نوع از حوادث معموالً فراگير بوده 
و به وسيله يك سازمان دولتى مانند مركز كنترل بيمارى ها، وزارت 
بهداشت، وزارت كشاورزى اياالت متحده يا سازمان فدرال مديريت 
شامل  رويدادها  اين  مى شوند.  مديريت  آمريكا،  اضطرارى  شرايط 
هاريكان   ،2000 در  سياه زخم  بيمارى  ماجراى  قبيل  از  حوادثى 
فصلى فلوريدا در 2004 يا شيوع مسموميت اى.كوالى١ از طريق 
توت فرنگى هاى آلوده ناهار مدرسه در 1997 مى باشد. در حالى كه 
پرسش ها در مورد مقصر و مسئوليت، هيچ گاه از يك بحران حذف 
نمى شوند ولى اين ها در اين گونه موارد در مرتبه دوم قرار مى گيرند 
و با انتشار اطالعات مفيد، به موقع و دقيق و نياز كمك به قربانيان 
براى  اقدامات  بهترين  فهرست  مى شوند.  جايگزين  نظم  برقرارى  و 
حوادث سازمان يافته اى كه در آن ها پرسش هاى مقصر و مسئوليت 
از مشكالت مركزى هستند، ممكن است خيلى متفاوت با فهرست 

ارائه شده در اينجا باشد. 

روش
بحران،  ارتباطات  براى  اقدامات  بهترين  از  فهرست  توسعه  براى  ما 
در ابتدا به بررسى كار وينسنت كوولو،٢ پيتر سند من و َمتيو سيگر؛ 
انجام شده  تحقيق  و  بيمارى ها  كنترل  مركز  در  رِينولدز  باربارا  كار 
توسط مركز ملى حفظ غذا و دفاع و پروژه ارتباطات بحران و ريسك 
از  به دست آمده  تركيب  مى پردازيم.  شمالى  داكوتاى  ايالتى  دانشگاه 
اصول، بر پايه مشاهدات روايى، تجربيات در پاسخگويى بحران و 
تحليل گسترده مطالعات موردى مى باشد. برخى تحقيقات تجربى 
در مورد ارتباطات بحران و مخاطره در بدنه كار نشان داده شده است 

(به شكل 1 رجوع كنيد). 
تالشى ابتدايى براى تركيب و ادغام اين اصول بر پايه اشتراكات، 

1. E. Coli
2. Vincent Covello

(پانل)  ميزگرد  گرفت.  صورت  متداخل  مفاهيم  و  مشترك  فصول 
تخصصى ارتباطات بحران در مركز ملى امنيت غذا و دفاع٣ در يك 
بررسى مكرر و منتقدانه بهترين اقدامات تشكيل گرديد. تنظيمات و 
اصالحات صورت گرفت. با بازنگرى نهايى در اين نتايج، ده مورد 

از بهترين اقدامات در ارتباطات بحران در اينجا ارائه مى شود. 

مشاهدات مستقل
بهترين اقدامات كه از طريق بررسى مطالعات انجام شده شناسايى 
مشخص  مهم  واريانس هاى  برخى  و  اجماع  از  بااليى  درجه  با  شدند 
مى شوند. بسيارى از تفاوت ها عمدتًا تمركز برانگيز، هستند. به عنوان 
برنامه ريزى  شامل  مستقل،  ارزيابى هاى  مورد  چهار  از  مورد  دو  مثال 
به عنوان كاهش ريسك و اجتناب از بحران مى باشد. تقريبًا تمامى 
كه  مى كنند  توصيه  بحران  ارتباطات  پيرامون  شده  انجام  مطالعات 
به طور  مى باشد.  اقدامات  بهترين  انتقادى  رويكرد  يك  برنامه ريزى 
به  پاسخ دهندگان  اولين  و  جامعه  شركاى  بين  هماهنگى  مشابه، 
متخصصين  تمامى  تقريبًا  دوباره،  مى شود.  توصيه  همگانى  صورت 
به  دارند.  تاكيد  اقدام  عنوان  به  هماهنگى  بر  بحران  ارتباطات  امر 
ارزش هاى  يا  استانداردها  عنوان  به  اقدامات  بهترين  از  برخى  عالوه، 
آن ها  به  مى بايست  بحران  سخنگويان  كه  مى شوند  پيشنهاد  كلى 
وفادار باشند. سايرين، فرآيندهاى خاص ارتباطات بحران را توضيح 
مى دهند كه اثربخشى را افزايش مى دهد. ده روش كلى كه اين چهار 

داور مستقل آن ها را مناسب دانسته اند در زير شرح داده مى شود. 

ده مورد از بهترين اقدامات ارتباطات بحران 
1. رويكردهاى فرآيندى و توسعه خط مشى

مضامين  به  اغلب  روش ها  اين  تبيين  در  درگير  تخصصى  ميزگرد 
سياست  توسعه  در  ارتباط دهندگان  نقش  و  فرآيند  رويكردهاى 
مى پردازند. اين ها مفاهيم فراگير و جهت گيرى هاى كلى نسبت به 

3. اين نويسندگان تعدادى از رويكردهاى بهترين اقدامات را پيشنهادكرده اند. به عنوان 
مثال، رينولدز (2002) تعدادى از اصول ارتباطات مؤثر بحران دركتابچه راهنماى 
مركز كنترل بيمارى ها (CDC) گنجانده شده است. كاولو (1992، 2003) نه اقدام 
يكسرى   (2005) رينولدزوسيگر  است.  كرده  ارائه  سالمت  ارتباطات  براى  برتر 
فعاليت هايى را كه بايد در مراحل مختلف بحران انجام گرفته است، توصيف كرده اند. 
پيشنهاد  را  بحران  مؤثر  ارتباط  براى  توصيه  بيست وپنج   (2004) والنارد  سندمن 

كرده اند. 
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نقش ارتباطات در مديريت بحران هستند كه تمامى روش هاى بعدى 
توصيف شده را تحت تأثير قرار مى دهد. 

با در نظر گرفتن مشكالت توسعه سياستگذارى، ميزگرد تخصصى 
بر اين مطلب تاكيد داردكه ارتباطات صرفًا نبايد در تصميم گيرى هاى 
ارتباطى درباره ريسك و بحران پس از اينكه به وجود آمدند، درگير 
از  بخشى  كه  زمانى  ريسك  و  بحران  زمان  ارتباطات  نسبتًا،  باشد. 
فرآيند تصميم گيرى باشد، بسيار مؤثر است. اين رويكرد با مباحث 
سازگار  عمومى  روابط  پيرامون  شده  انجام  مطالعات  در  بزرگ تر 
است. به طور خاص شمارى از نويسندگان پيشنهاد كرده اند كه روابط 
مديريتى  فرآيندهاى  ميزان  همان  به  بايد  مسئله  مديريت  و  عمومى 
قرارگيرد  كاركنان  اجرايى  ساده  عملكرد  مقابل  در  تصميم گيرى  و 
راهُبردهاى   ١.(1992 دوزير،  و  وايت  1995؛  بروم،  و  (دوزير 
با  گردد.  ادغام  تصميم گيرى  فرآيند  در  كامل  به طور  بايد  ارتباطات 
انجام اين كار مسائل مربوط به ارتباطات با حداكثر فوريت و كامل تر 
در فرآيند برنامه ريزى براى پاسخگويى به بحران قرار مى گيرند. اگر 
شوند،  گرفته  نظر  در  واقعه  از  بعد  تنها  ارتباطات  به  مربوط  مسائل 
اثربخشى ارتباطات بحران معموالً كاهش مى يابد. اغلب، مفهوم بحران 
در  ارتباطى  فعاليت هاى  و  است  شده  تدوين  ديگران  توسط  پيشتر 
1. Dozier & Broom, 1995; White & Dozier, 1992

نقشى از پيش تعيين شده قرار گرفته اند. در چنين شرايطى ارتباطات 
بحران محتمل تر است كه به عنوان چرخه اى طراحى شده براى ارائه 
يك تصميم پس از اتفاق، مشخص گرديده باشد. در پايان، زمانى كه 
نگرانى ها و نيازهاى اصلى مخاطبان به عنوان بخشى از تصميم گيرى ها 
در نظر گرفته شوند، تصميمات با كيفيت باالترى ايجاد مى شوند؛ و به 
اين ترتيب در چنين روشى عملكرد ارتباطات به منظور تسهيل اين 

فرآيند به خوبى قرارگرفته است. 
به  كه  زمانى  ريسك،  و  بحران  ارتباطات  صورت،  همان  به 
صورت بخشى از يك فرآيند مداوم و يكپارچه باشد، مؤثرتر است. 
به عنوان مثال، روش مركز مبارزه با بيمارى ها (CDC) پنج مرحله 
ارتباطى  فعاليت هاى  از  مجموعه اى  و  داده  شرح  را  بحران  يك  از 
شامل  موارد  اين  مى دهد.  توضيح  تفصيل  به  را  كدام  هر  با  مرتبط 
و  ارتباطات  طراحى  قبيل  از  بحران  از  پيش  ارتباطى  فعاليت هاى 
آموزش همگانى در خصوص آمادگى مى باشد. در طى مرحله پس از 
بحران، فعاليت هاى ارتباطى شامل برقرارى ارتباط و تدوين دروس 
بحران  وسيله  به  آسيب ديده  رابطه  هرگونه  بازسازى  و  آموخته شده 
دنبال  را  فرآيندى  مدل  يك  بحران  ارتباطات  كه  زمانى  مى باشد. 
مى كند، در پرداختن به طيف وسيعى از راهبردها از قبل تا پس از 

حادثه، جامع تر و نظام مند تر مى شود. 

شكل1. بهترين اقدامات در ارتباطات بحران و ريسك*

در دسترس رسانه ها باشيد.

با مهربانى ارتباط برقرار كنيد.

خودكارآمدى ايجاد كنيد.

مشاركت ايجاد كنيد.

به نگرانى مردم گوش دهيد.

رك و با صداقت باشيد.

سازمان دهى پيش از حادثه را طراحى كنيد.

شبكه ايجاد كنيد.

عدم قطعيت ها را بپذيريد.

طراحى راهبردىراهبردهاى مؤثرپاسخگويى راهبردى

به طور مستمر ارزيابى كنيد و طرح هاى بحران را به روز كنيد.

http://www.fpd.umn.edu ، منبع: مركز ملى حفظ غذا و دفاع *       
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2. برنامه ريزى پيش از حادثه
است.  حادثه  از  پيش  برنامه ريزى  بحران  ارتباطات  روش  دومين 
محدوده  شناسايى  شامل  اين ها  دارد.  متنوعى  مزاياى  برنامه ريزى، 
ريسك و كاهش ريسك مربوطه، تنظيم پاسخگويى اوليه از قبيل 
بحران است، آن چنان كه تصميم گيرى در طول بحران مفيد تر باشد و 
شناسايى منابع پاسخگويى الزم مى باشند. به طور مثال، شواهد موردى 
قابل توجهى وجود دارند كه اجراى تجزيه و تحليل و ارزيابى ريسك، 
تمامى  ضرورى مى دانند.  بحران را  ريسك و پيشگيرى از  مديريت 
سازمان ها بايد خطرات بالقوه اى را كه با آن مواجه هستند، شناسايى 
كنند. به عنوان مثال برنامه هاى مركز تجزيه و تحليل مخاطرات و 
كنترل نقاط بحرانى (HACCP)١ اغلب به عنوان ضرورت پيشگيرى 
و مديريت شيوع بيمارى منتقله از راه غذا (غذابُرد)٢ توصيف مى شود. 
داشتن برنامه در محل به عنوان يك يادآورى ثابت از مشكالت بالقوه 
بوده و ايست هاى بازرسى براى كاركنان به منظور پيگيرى اميدوارانه 
در خصوص پيشگيرى از بحران را فراهم مى كند. چنين برنامه ريزى 
همچنين  دهد.  افزايش  را  مخاطرات  درمورد  كلى  توجهات  مى تواند 
روشن كردن رابطه بين يك برنامه ارتباطى بحران و برنامه كالن تر 
و كلى مديريت شرايط اضطرارى يا پاسخگويى در بحران مهم است، 
در حالى كه اغلب دو برنامه مذكور در يك سند ادغام مى شوند ولى 
آن ها گاهى اوقات مجزا بوده و با واحدها يا بخشهاى مختلفى مرتبط 
مديريت  برنامه ريزى  كه  است  اين  است  مهم  آنچه  البته  مى شوند. 

شرايط اضطرارى، فرآيندهاى ارتباطى را در نظر مى گيرد. 

 Hazard Analysis Critical) بحرانى  نقاط  كنترل  و  مخاطرات  تحليل  و  تجزيه   .1
نقاط  كنترل  و  مخاطرات  تحليل  و  تجزيه  مفهوم  به   ،(Control Point (HACCP

بحرانى رويه اى است نطام مند كه با تجزيه و تحليل كليه مخاطرات اعم از زيستى، 
شيميايى، فيزيكى  و به كارگيرى اقدامات پيشگيرانه و انجام اقدامات اصالحى در هر 
نموده  فراهم  را  نهايى  محصول  سالمت  تضمين  موجب  نهايت  در  فرآيند،  از  مرحله 
و ايمنى مصرف  كنندگان را پديد مى آورد. طبق سيستم مذكور كيفيت محصول به 
تنهايى اطمينان الزم را به مصرف كنندگان مواد غذايى ارايه نخواهد داد و الزم است 
هدفى فرا تر و اطمينان بخش تر كه همانا تضمين سالمت مصرف كننده است دنبال 
گردد. درواقع سيستم مذكور عبارت است از سيستم مديريت سالمت كه بر استراتژى 
وقوع  جلوگيرى ازاحتمال  اساس  بر  و  گرديده  متمركز  مخاطرات  از  پيشگيرى 
خطردرنقاط خاص وحساس در زنجيره توليد مواد غذايى استقرار مى يابد. (به نقل از  
http: //tawan. vii. at/1387/02/category/wissenschaft/258). براى اطالع 

بيشتر مى توانيد به سايت اداره غذا و داروى آمريكا، متولى اين سيستم رجوع كنيد
 (/http: //www. fda. gov/Food/GuidanceRegulation/HACCP) (مترجم). 

2.  foodborne illness outbreaks

قبيل  از  بحران٣  ارتباطات  برنامه ريزى  الگوهاى  از  شمارى 
اضطرارى  شرايط  مديريت  فدرال  سازمان  برنامه ريزى  الگوى 
بحران  و  ريسك  زمان  در  ارتباطات  كلى  طرح   ،(FEMA)آمريكا
ارتباطات  برنامه ريزى  الگوى  و   (CDC) بيمارى ها  كنترل  مركز 
بحران كومبز(1999) قابل دسترس هستند. به طور كلى اين مدل ها 
فرآيند  چگونه  اينكه  و  شود  لحاظ  برنامه  يك  در  بايد  كه  را  آنچه 
برنامه ريزى را بايد پيش بُرد، ترسيم مى كنند. به عنوان مثال، برنامه 
شامل  بحران  ارتباطات  كه  مى كند  توصيه  بيمارى ها  كنترل  مركز 
تاييد  تيم،  اعضاى  مسئوليت هاى  تعيين  مديريت،  از  امضا  تاييد 
داخلى و رويه هاى انتشار اخبار، توافق در مورد اختيارات انتشار، 
و  سازمان ها  ساير  با  هماهنگى  رويه  رسانه ها،  با  تماس  فهرست 
گروه ها، تعيين سخنگو، اطالعات تماس اضطرارى براى اعضاى تيم 
و ساير سازمان ها، توافق براى ايجاد مراكز اطالع رسانى مشترك، 
براى  مسيرها  شناسايى  و  نياز  مورد  منابع  نگهدارى  و  حفظ  رويه 
به طور   ۴.(2002 همكاران،  و  مى باشد(رينولدز  اطالعات  انتشار 
نتيجه  يك  نه  و  مستمر  فرآيند  يك  عنوان  به  برنامه ريزى  كلى، 
ملموس و مشخص توصيف مى شود. همچنين شواهدى وجود دارد 
(تيرنى،  برنامه ريزى  در  واقع بينانه  پيش فرض هاى  از  استفاده  كه 
از  گسترده اى  مجموعه  كردن  درگير  و   ۵(2001 پرى،  و  ليندل 
ذى نفعان از قبيل جامعه، كه به يك برنامه مؤثر تر منجر شود، مهم 

است (السكر، 1997).۶
ساختارهايى  شامل  بايد  بحران  ارتباطات  برنامه هاى  پايان،  در 
باشد كه اجازه به روز رسانى و تجديد نظر منظم را بدهد. اين امر بايد 
همكارى هاى  ريسك،  درباره  جديد  اطالعات  تطبيق  فرصت  شامل 
جديد و پيشامدهاى پاسخگويى جديد باشد. به همين دليل، شبكه هايى 
كه اطالعات را به اشتراك مى گذارند براى به دست آوردن ديدگاه هاى 
جديد كه مى توانند در فرآيند برنامه ريزى گنجانده شوند، روش هاى 

مؤثر و كارآمدى هستند. 
3. مشاركت عمومى

مطالعات  در  برابر  و  مشروع  شريك  يك  عنوان  به  مردم  پذيرش 

3. crisis communication planning templates
4. Reynolds et al, 
5. Tierney, Lindell, & Perry
6. Lasker
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است.  شده  مشخص  بحران  ارتباطات  در  اقدام  بهترين  شده،  انجام 
و  هستند  مواجه  بالقوه اى  خطرات  چه  با  بدانند  كه  دارند  حق  مردم 
تالش هاى جارى بايد براى اطالع رسانى و آموزش همگانى با استفاده 
از ارزيابى هاى ريسك مبتنى بر علم،١ ايجاد شوند. در همين زمان، 
مورد  يك  عنوان  به  بايد  بالقوه  خطرات  درباره  عمومى  نگرانى هاى 
قانونى پذيرفته شوند. در هنگام يك بحران، به مردم بايد گفته شود 
مديريت  كه  سازمان هايى  و  است  دادن  رخ  حال  در  اتفاقى  چه  كه 
اطالعات  اين  به اشتراك گذاشتن  مسئوليت  دارند،  برعهده  را  بحران 
مى باشند. اشاره خاصى به ارتباط دقيق و به موقع اطالعات براى مردم 
و وجود نگرانى ها و سؤاالت از سوى مردم به اين مطلب اذعان دارد كه 
در حالت ايده آل مردم مى توانند به عنوان يك منبع و نه يك مانع، 
در مديريت بحران و ريسك خدمت كنند. بنابراين، بهترين اقدامات 

در ارتباطات بحران به رويكرد گفتمان تأكيد مى كند. 
بحران،  ارتباطات  براى  گفتمان  رويكرد  براى  موانع  از  يكى 
افسانه اى است كه اگر مردم اطالعات دقيقى درمورد يك بحران داشته 
باشند، وحشت مى كنند. اين افسانه به وسيله تحقيقات موجود تاييد 
نمى شود و در حقيقت داليلى وجود دارد كه نشان مى دهد خوددارى از 
انتشار اطالعات به مردم اين احتمال را كه آن ها نيز در شرايط اضطرار 

به طور مناسب پاسخگو باشند، كاهش مى دهد (تيرنى، 2003).٢
4. گوش دادن به نگرانى هاى مردم و درك مخاطب

به منظور دستيابى به چشم انداز گفتمان، سازمانى كه مديريت ريسك 
را بر عهده دارد يا بحران را تجربه مى كند، بايد به نگرانى هاى مردم 
گوش دهد و اين نگرانى ها را در نظر بگيرد و از همان طريق پاسخ 
مناسبى دهد. در حقيقت، درك مخاطبان مرتبط با ارتباطات مؤثر در 
هر زمينه اى مى باشد. تعدادى از تحقيقات نشان داده اند كه ايجاد روابط 
براى  حادثه،  يك  از  پيش  حسن نيت ها  از  ذخيره اى  داشتن  و  مثبت 
مديريت موفق يك بحران، حياتى است (كومبز، 1999؛ آلمر، 2001).٣

است.  الزم  اعتبار  اين  به  دستيابى  براى  مردم  با  مستمر  تعامل 
بحران  يك  از  پيش  سازمان  يك  مقبوليت  ميزان  اين،  بر  عالوه 
توسعه مى يابد كه اين امر در حين بحران ارزشمند است. اين چنين 
دنبال  به  كه  سازمان هايى  و  مردم  بين  اعتمادپذيرى  به  مقبوليتى 
1.  science - based risk assessments
2. Tierney, 2003
3.Ulmer, 2001

كه  سازمان هايى  عكس،  بر  مى گردد.  تعبير  هستند  حادثه  مديريت 
موفق به بهبود روابط معتبر و معتمدانه پيش از يك بحران نمى شوند، 
دوران فوق العاده دشوارى را در زمان وقوع بحران خواهند داشت. 
در حقيقت، فقدان مقبوليت به ميزان قابل توجهى، احتمال آسيب را 

افزايش مى دهد. 
درست يا غلط، درك عموم جامعه يك واقعيت است. اگر مردم 
معتقد باشند كه خطر بالقوه وجود دارد، مى توان انتظار داشت كه بر 
طبق آنچه باور دارند، اقدام كنند. اين مطلب نيز حائز اهميت است 
كه اگر مردم باوركنند كه بحران شديد است، اين عقيده را تصديق 
كرده و مطابق با آن [در بحران] واكنش نشان مى دهند. هر از گاهى، 
با اين وجود، مردم ممكن است با خشم به مشكلى كه ريسك بزرگ 
يا بحران قريب الوقوعى تلقى نمى شود، پاسخ دهند. به عنوان مثال، 
مصرف كنندگان زيادى از خوردن گوشت گاو پس از اينكه فهميدند 
يك گاو كانادايى به وسيله ويروس آنسفالوپاتى گاوى (مشهور به 
بيمارى «جنون گاوى») آلوده شده است امتناع كردند، با اينكه خطر 
ابتالى انسان از بيمارى جنون گاوى، بيمارى كروتزفلد ياكوب۴، 
بسيار پايين و عمًال موهوم بود. ارزيابى ديدگاه هاى عمومى درباره 
ريسك پيش از بحران و سختى پذيرش تبعات آن پس از بحران 
به منظور آموزش مردم به عنوان يك همراه و ارائه اطالعات مبنايى 
قراردادن  مخاطب  و  مردم  پوياى  نيازهاى  به  پيام ها  تطابق  براى 

نگرانى هاى عمومى ضرورى مى باشد. 
5. صداقت، رك گويى و صراحت

بخش قابل توجهى از تحقيقات ارتباطات بحران بر صداقت۵ به عنوان 
يكى از بهترين اقدامات، تاكيد دارند. همان گونه كه پيشتر ذكر شد 
و  الزم  بحران  حين  و  قبل  اعتماد  و  مقبوليت  ايجاد  براى  صداقت 
ضرورى است. به عالوه، صراحت درباره ريسك ممكن است محيط 
مديريت  مسئوليت  متقابًال  سازمان ها  و  مردم  كه  را  خطرمشترك 
درمورد  اطالعات  اگر  اما  بخشد.  ارتقاء  دارند،  عهده  بر  را  ريسك 
بحران  در  درگير  سازمان هاى  وسيله  به  گسترده  به طور  بحران  يك 
كسب  منابع  ساير  از  را  اطالعات  مردم  نشود،  گذاشته  اشتراك  به 
مى كنند. در چنين وضعيتى، سازمان ها توانايى مديريت پيام بحران 
4.  اين بيمارى (Creutzfeldt-Jakob disease)، شكل انسانى بيمارى جنون گاوى 

است كه غيرقابل درمان بوده و مرگ آور است (مترجم).
5. honesty
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عمومى  ارتباط  در  بحران،  كارآمد  سخنگويان  مى دهند.  دست  از  را 
خود صادق، رك و صريح هستند. چنين صداقتى در درازمدت باعث 
عالوه  به  مى گردد.  مردم  و  رسانه ها  با  سازمان ها  مقبوليت  افزايش 
پاسخگويى كه از صداقت كمترى برخوردار باشد، در نهايت ممكن 

است باعث گردد كه كار درست انجام نشود. 
در  است  ممكن  صراحت  و  رك گويى  صداقت،  زمينه  اين  در 
يك پيوستار مفهوم سازى شوند. صداقت در اساسى ترين مفهوم خود 
به  است،  شده  شناخته  كه  همانگونه  رك گويى  نيست.  دروغگويى 
برقرارى ارتباط كامًال درست بر مى گردد، حتى زمانى كه حقيقت 
ممكن است به طور منفى درباره سازمان يا مؤسسه اى منعكس شود. 
يك ارزيابى رك گويى مى تواند شامل سناريوهاى موارد بدتر و ترس 
از اينكه يك بحران تا چه اندازه مى تواند بد باشد، گردد. صراحت در 
ارتباط بحران به نوعى دستيابى و تماس بى واسطه اشاره مى كند كه 
فراتر از يك پاسخگويى رك گويى پيش مى رود. درحالى كه مديران 
شرايط اضطرارى كمى از نياز به صداقت، رك گويى و صراحت كه 
است،  مشكل  باال  ناپايدارى  با  بحران  شرايط  در  آن ها  به  دستيابى 

سؤال مى پرسند. 
با  مرتبط  صراحت،  و  رك گويى  صداقت،  موانع  از  شمارى   
ارتباطات ريسك و بحران است. خطرات بالقوه همواره با درجه اى 
از عدم قطعيت همراه هستند و بحران ها هم با توجه به تعريف آن ها 
و هم چنين حوادث با عدم قطعيت بااليى روبرو هستند كه اغلب 
اطالعات در مورد آن ها فوراً در دسترس نيستند. برخى موانع از قبيل 
اختيار  در  از  خوددارى  براى  دولتى  مقامات  تمايل  و  ترس  افسانه 
هستند  ساختارى  برخى ديگر  هستند.  ادراكى  قرار دادن اطالعات، 
بحران هاى  با  اغلب  كه  ارتباطى  فناورى هاى  ازدست دادن  مانند 
طبيعى با مقياس بزرگ، همراه است. اغلب، مديران بحران بر اين 
باورند كه با امتناع از انتشار اطالعات به بهترين نحو و به نفع مردم 
عمل مى كنند. با انجام اين كار، آن ها با ريسك كاهش اعتماد مواجه 
وجود  با  صراحت  و  رك گويى  صداقت،  حفظ  بنابراين،  مى شوند. 

موانع، يكى از ضروريات اساسى بيشتر ارتباطات بحران مى باشد. 
6. همكارى و هماهنگى با منابع معتبر

ميزگرد تخصصى به نياز ايجاد همكارى هاى راهبردى قبل از وقوع 
اجازه  سازمان ها  به  مشترك  روابط  اين  داشتند.  تاكيد  بحران  يك 

مى دهد كه پيام ها و فعاليت هاى خود را هماهنگ كنند. توسعه شبكه 
قبل از بحران در هماهنگى و همكارى با ساير منابع معتبر روشى 
بسيار مؤثر است. براى حفظ شبكه هاى مؤثر، طراحان و متخصصين 
كرده،  جستجو  را  معتبر  منابع  مداوم  به طور  بايد  بحران  ارتباطات 
متخصصان را بر اساس موضوع و منطقه انتخاب نموده و روابط را با 
ذى نفعان در تمامى سطوح گسترش دهند. پيام هاى هماهنگ كننده، 
احتمال پيام هاى منسجم را افزايش مى دهد و ممكن است سردرگمى 
تجربيات عموم جامعه را كاهش دهد. انسجام پيام يكى از معيارهاى 

مهم ارتباطات مؤثر  بحران مى باشد. 
براى سوار  عالوه بر اين، هماهنگى و ارتباط با سايرين معموالَ 
شدن بر پاسخگويى مؤثر بحران ضرورى است. شمارى از مطالعات 
موردى، نقائص ارتباطات و هماهنگى هاى حين پاسخگويى بحران 
را به صورت مستند نشان داده اند. به عنوان مثال در اين ميان، نقص 
تجارت  مركز  بحران  پى  در  پليس  و  آتش نشانان  بين  ارتباطات 
دولتى  سازمان هاى  توسط  ارائه شده  متناقض  پيام هاى  و  جهانى 
و  نقص ها  اينچنين  دارند.  وجود  سياه زخم  عامل  حمالت  دنبال  به 
تناقض ها سردرگمى را نشان داده، عدم قطعيت مضاعفى را ايجاد 

مى نمايد و ممكن است آسيب ها را افزايش  دهند. 
7. پاسخگويى نيازهاى رسانه اى و در دسترس بودن

بر طبق نظر ميزگرد تخصصى، بهترين اقدام متخصصين ارتباطات 
بحران١ در برقرارى ارتباط مؤثر با رسانه ها مى باشد. رسانه ها مهمترين 
به  موظف  بحران  يك  طى  در  و  مى باشند  مردم  با  ارتباطى  مسير 
به  رسانه ها  تلقى  جاى  به  هستند.  كامل  و  دقيق  گزارش هاى  ارائه 
عنوان يك مسئوليت در حل بحران، متخصصين ارتباطات بحران و 
ريسك بايد رسانه ها را از طريق ارتباط صادقانه و صريح و استفاده 
بحران،  مديريت  به  كمك  براى  راهبردى  منبعى  عنوان  به  آن ها  از 
تناقض  از  بايد  رسانه ها  با  ارتباط  زمان  در  سازمان ها،  كنند.  درگير 
از  بيش  پيام هاى  ارائه  براى  وسوسه  هرگونه  و  غيرقطعى  باپذيرش 
وسيله  به  بايد  رسانه ها  آموزش  كنند.  اجتناب  بخش  اطمينان  حد 
متخصصين ارتباطات بحران پيش از شروع شرايط بحرانى تكميل 
از  پيش  برنامه  از  قسمتى  عنوان  به  بايد  بحران  سخنگويان  گردد. 

بحران شناسايى و آموزش داده شوند. 
1. crisis
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به عالوه، استفاده مؤثر از رسانه ها براى برقرارى ارتباط با همه 
مردم بايد با دسترسى همراه باشد. دانشمندان گاهى اوقات مردم را در 
درك ريسك گروهى، غيرمنطقى و ناآگاه مى دانند و در نتيجه بر اين 
باورند كه ارتباط با آن ها غيرسازنده مى باشد. برخى حتى ممكن است 
وجود رسانه ها را يك مشكل بدانند. همچنين يك گرايش طبيعى به 
«دفاع در مقابل حمالت» يا «آمادگى در مقابل مشكالت» در حين 
و  اطالعات  آزاد  جريان  و  گفتمان  موضع  حفظ  دارد.  وجود  بحران 

ارتباطاِت مؤثر نيازمند حفظ صراحت و قابليت دسترسى مى باشد. 
8. برقرارى ارتباط همراه با شفقت، نگرانى و همدلى

ارتباط با مردم، رسانه ها يا ساير كارفرمايان و سخنگويان تعيين شده 
بايد سطوح مناسبى از شفقت، نگرانى و همدلى را نشان دهد. اين 
ويژگى ها به طور قابل توجهى مقبوليت پيام و صحت و مشروعيت 
حادثه  از  بعد  و  قبل  حالت  دو  در  را  پيام  ارسال كننده  از  متصور 
اذعان  را  خود  نگرانى هاى  كه  سخنگويانى  به  مردم  مى دهد.  افزايش 
دارند و شفقت انسانى را براى هرگونه آسيبى كه ممكن است اتفاق 
بيافتد، نشان  دهند، و خيلى مثبت تر پاسخ مى دهند. اگر مردم ابراز 
نگرانى و همدلى واقعى را ببينند، اعتقاد بيشترى پيدا مى كنند كه 
اقدامات در حال انجام يا توصيه، مناسب و مشروع است.  به عبارت 
ديگر، ابراز نگرانى و همدردى، مجدداً به پيام ها و اقدامات مرتبط با 
بحران شكل مى بخشد. البته بعضى سخنگويان بحران ممكن است 
تمايل داشته باشند كه اظهاراتشان را به خاطر ترس از غيرحرفه اى 
جلوه داده شدن با عبارات حاكى از نگرانى و همدردى، بيان كنند. 
درك  مردم  وسيله  به  اغلب  حرفه اى بودن  حفظ  براى  تالش ها  اين 
مقبوليت  و  پيام  است  ممكن  آمده،  به وجود  درِك  اين  و  مى شود 

پيام رسان را تضعيف كند. 
9. قبول عدم قطعيت و ابهام

يكى ديگر از بهترين اقدامات در ارتباطات بحران كه به وسيله ميزگرد 
وضعيت  در  ذاتى  ابهام  و  قطعيت  عدم  به  شناسايى شد  تخصصى 
بحران اذعان داشت. خطرات بالقوه هميشه شامل برخى سطوح عدم 
در  تصميم گيرى  اغلب  ذاتى،  قطعيت  عدم  اين  مى باشند.  قطعيت 
غذايى  محصوالت  جمع آورى  قبيل  از  هشدار  پيام هاى  انتشار  مورد 
جمع آورى  و  هشدارها  مى كند.  پيچيده  را  دارند  آلودگى  احتمال  كه 
محصوالت معيوب حتى زمانى كه برخى سطوح عدم قطعيت درباره 

ماهيت حقيقى آسيب وجود دارد، اغلب بايد انتشار يابند. انتظار تا 
زمانى كه عدم قطعيت كاهش يابد، بدين معنى است كه به سادگى 

براى هشدار بيش از حد دير است. 
و  پويا  غيرعادى،  حوادثى  تعريف  طبق  بر  باليا  و  بحران ها 
را  نياز  اين  اغلب  بحران  سخنگويان  هستند.  پيش بينى  غيرقابل  
احساس مى كنند كه سخنانشان بيش از حد مطمئن و دلگرم كننده 
باشد. اين طرز تفكر ممكن است تا حد زيادى نتيجه عقيده اى باشد 
كه مردم نمى توانند عدم قطعيت شرايط و نيازهاى مشخص را در 
مواجهه با بحران، حتى زمانى كه اطالعات به آسانى قابل دسترسى 
در  دلگرم كننده  حد  از  بيش  بيانات  وجود،  اين  با  بپذيرند.  نيستند، 
مواجهه با شرايط عدم قطعيت ذاتى و مبهم ممكن است اعتبار سخنگو 
روش  يك  در  بحران  مورد  در  ويژه  به  مطلب  اين  دهد.  كاهش  را 
غير منتظره و غيرقابل پيش بينى بسط مى يابد. به عالوه اظهارات بيش 
از حد دلگرم كننده كه فاقد اعتبار هستند ممكن است حتى سطوح 

باالترى از هشدار را ايجاد كند. 
تصديق  بحران  ارتباطات  در  اقدامات  بهترين  از  يكى  بنابراين، 
قبيل «وضعيت  از  اظهاراتى  با  بحران  شرايط  در  ذاتى  قطعيت  عدم 
نامشخص است» و «ما هنوز تمام حقايق را در اختيار نداريم» مى باشد. 
اين شكل از ابهام راهُبردى اى به ارتباط دهنده اين اجازه را مى دهد كه 
پيام را زمانى كه اطالعات بيشترى در دسترس قرار گرفتند، اصالح 
كرده و از اظهاراتى كه احتماالً به عنوان اطالعات نادرست در دسترس 
قرار مى گيرند، اجتناب نمايد (آلمر و سلنو، 2000).١ تصديق عدم 
قطعيت نبايد به عنوان يك راهبرد استفاده شود تا از افشاى اطالعات 

ناراحت كننده يا قطع ارتباطات بيشتر جلوگيرى نمايد. 
10. پيام هاى خودكارآمدى

مطالعات انجام شده پيرامون بهداشت عمومى و تحقيقات ارتباطات 
ريسك بر اهميت پيام هايى تاكيد دارد كه اطالعات ويژه اى را با بيان 
اينكه مردم براى كاهش آسيب چه كارهايى مى توانند انجام دهند، 
بازگرداندن  به  مى تواند  «خودكارآمد»٢  پيام هاى  اين  مى دهند.  ارائه 
كند.  كمك  تهديدآميز  و  قطعيت  عدم  وضعيت  بر  كنترل  حس 
آسيب  كاهش  به  است  ممكن  پيام ها  اين  نهايت  در  اين،  بر  عالوه 

1. Ulmer & Sellnow,2000
2. self efficacy
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ايجادشده به وسيله عامل خطر بالقوه١ كمك نمايد. 
هم  با  حادثه  ماهيت  به  توجه  با  به طورگسترده اى  پيام ها  اين   
تفاوت دارند و ممكن است شامل توصيه هايى براى اجتناب از انواع 
فرآورى شده  غذاهاى  غذايى،  محصوالت  يا  غذايى  مواد  از  خاصى 
انواع  جستجوى  مناسب،  بهداشت  از  اطمينان  خاص،  روش  به 
باشند.  بيمارى ها  عالئم  از  خاصى  انواع  بررسى  يا  پزشكى  درمان 
ذى نفعان  تشويق  سهولت  به  مى تواند  خودكارآمدى  موارد  اكثر  در 
براى نظارت بر رسانه ها به منظور توسعه بيشتر باشد. اقدام خاص 

پيشنهادشده بايد با جزئيات شرايط مطابقت داشته باشد. 
پيام هاى خودكارآمدى، زمانى مؤثرترند كه با ويژگى هاى خاصى 
كه  افرادى  به  را  ريسك  كاهش  اقدامات  آن ها  اوالً،  شوند.  همراه 
متأثر از بحران هستند پيشنهاد مى دهند. پيام ها همچنين ممكن است 
بر آنچه كه مى تواند به اقداماتى كه به سايرين كمك مى كند، متمركز 
باشد (به عنوان مثال، كمك مواد غذايى يا پول، اجتناب از منطقه 
خودكارآمدى  پيام هاى  ثانيًا،  همسايگان).  از  مراقبت  و  حادثه ديده 
همچنين بايد طيفى از فعاليت ها را نيز ارائه كنند. به عنوان مثال، 
مركز كنترل بيمارى ها (CDC) آنچه را كه بايد انجام دهيد و آنچه 
كه  اقداماتى  ثالثًا،  مى كند.  پيشنهاد  را  شود  انجام  است  ممكن  كه 
معنادار  مردم  براى  است  ممكن  ندارند  خاصى  و  اثبات پذير  منافع 
يك  سپتامبر  يازده  حمله  پى  در  اياالت متحده  پرچم  نمايش  باشد. 
در  كرد.  كمك  مردم  نگرانى  بر  مديريت  به  كه  بود  مؤثرى  اقدام 
آخر، حتى آن دسته از پاسخ هاى مردم به خطرات بالقوه كه نامناسب 
مهمى  اجتماعى  كنش هاى  عنوان  به  است  ممكن  مى رسند  نظر  به 
خدمت كنند؛ مگر در مواردى كه اقدامات خاصى منجر به افزايش 
آسيب شوند، مقامات دولتى بايد در خصوص ناديده گرفتن اقدامات 

محتاط باشند. 
پيام هاى خودكارآمدى بايد آن چنان به دقت ايجاد شوند كه دليل 
اقدام اين عمل واضح ومنطقى باشد و اقدام پيشنهادشده معنادار باشد. 
بدون فهم اين مطلب كه چرا اين اقدام توصيه مى شود، ذى نفعان ممكن 
است پيام را به اشتباه تفسير كنند يا معانى ناخواسته اى را برداشت 
كنند. پيام هاى متناقض به ويژه زمانى كه رفتارهاى خاصى پيشنهاد 
مى شوند باعث ايجاد سردرگمى شده و احتمال اينكه اقدام مورد نظر 
1. risk factor

انجام گيرد، كاهش مى يابد. در پايان، اين اقدام بايد فوايد واقعى و 
آشكارى را در كاهش آسيب داشته باشد. 

بحث
بهترين اقدامات مورد استفاده براى ارتباطات بحران كه در اينجا بر 
و  مسيرها  روش ها،  درباره  خاص  تجويزهاى  جاى  به  شدند،  شمرده 
اقدامات،  بهترين  اين  هستند.  كلى  استانداردهاى  عنوان  به  پيام ها 
طرحى را پايه گذارى نمى كنند ولى اصول يا فرآيندهايى هستند كه 
زيربناى يك طرح ارتباطى مؤثر بحران و پاسخگويى مؤثر بحران را 
تشكيل مى دهند. به عالوه ممكن است ده اقدام مطرح شده در اينجا 
مرتبط  هم  با  يا  و  داشته  تداخل  باهم  مهم  زمينه هاى  از  شمارى  در 
باشند. اين اقدامات اگر چه گاهى اوقات در تضاد هستند ولى در 
كاربردشان احتماالً با يكديگر كاركرده و همديگر را تكميل مى كنند. 
به عنوان مثال، اگر برنامه ريزى بحران، يكى از اين بهترين اقدامات، 
دنبال نشود اجراى ساير اقدامات با مشكل مواجه مى گردد. صداقت 
و صراحت نداشتن، تالش هايى را كه براى ايجاد مشاركت راهُبردى 
يكپارچه  رويكرد  يك  بنابراين،  مى كند.  تضعيف  مى گيرد،  انجام 
مناسب، ارتباطات بحران را تضمين مى كند. در نهايت، مهم است 
كه اين نكته را تكرار كنيم كه بحران و باليا به صورت ذاتى حوادثى 
غيرقابل پيش بينى و بى نظم هستند. قبل از هرگونه تالش براى بيان 
هر  داشت كه  بايد اذعان  ابتدا  در  كلى  استانداردهاى  از  مجموعه اى 
بحرانى يك حادثه منحصربه فرد است كه مى توان انتظار داشت به 

روش هاى پيش بينى نشده بسط داده شوند. 
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