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زلزله بالست يا حادثه طبيعي؟
چرا زلزله ناگوار است؟ آيا اگر وقوع زلزله هيچ گونه خسارت جاني و

مالي در پي نداشته باشد، همچنان بحران و بال تلقي خواهد شد؟
جوامع توسعه يافته با پيش بيني تدابير الزم بخش اعظم خسارت هاي
زمين لرزه را مهاركرده و زلزله را ديگر بال نمي شناسد. اما در ايران

ــت. قرارگيري فالت ــه مخاطره آميز اس ــه همچنان يك حادث زلزل
ايران در موقعيت فراواني رويداد زلزله، پراكندگي مراكز جمعيتي،
ــاختمان ها به دليل تاريخمند بودن جامعه ايراني قديمي بودن س
ــاز علي الخصوص در بخش ــرايط غيرفني حاكم بر ساخت و س و ش
ــده تا جامعه ما در دوره هاي پي در پي تلفات ــاختمان باعث ش س

انساني و زيان هاي اقتصادي سنگيني را متحمل شود.
ــهرهاي مختلف و ــي از زمين لرزه در ش ــوادث ناگوار ناش تعدد ح
ــدگان پس از آن، ــريع براي نجات حادثه دي ــيدگي س ضرورت رس
ــازهاي سريع براي اسكان بازماندگان، ذهنيت نادرستي ساخت و س
از مديريت بحران را در ميان دستگاه هاي مسئول رايج ساخته كه
اقدامات اصلي آنها را ناظر به دو دوره زمان بحران و بازسازي پس
ــت. در حالي كه فراواني زلزله در ايران و ــاخته اس از آن منحصر س
ــاخته هاي ما ايجاب مي كند كه در برخورد با اين پديده شرايط س

چاره اى حكيمانه انديشيده شود.

شرح مسئله
ــران در خانه  هايى زندگى مى  كنند كه ــدود نيمى از مردم ته در ح
ــطح ــتر را ندارد. س هيچ مقاومتى در برابر زلزله  اى با قدرت 7 ريش
بافت هاى فرسوده تهران با معيار ناپايدارى در برابر زلزله، 14000
ــكونى تهران ــاحت بخش مس هكتار از 26000 هكتار مجموع مس

برآورد شده است.
ــاره پيامدهاى زلزله ــى مركز تحقيقات ژاپن درب ــدل مطالعات در م
ــارت هاي زيادي نيز به تأسيسات زيربنايي شهر اعم از تهران خس
ــبكه هاي زيرساختي، راه ها و پل ها وارد مي آيد كه خود جداگانه ش
ــده و مانع كمك رساني و ــارت هاي انساني و مادي ش موجب  خس
ــارت ها در مناطق ــود. بيشتر اين خس نجات حادثه ديدگان مي ش

.(JICA ،1379) جنوبي تهران متمركز شده است
متراكم بودن بافت هاي شهري جنوب تهران، وجود كوچه هايي با عرض
بسيار كم و فقدان فضاهاي باز شهري كه قابليت استفاده براي پناه گرفتن
در موقع زلزله، اسكان موقت، تخليه آوار و ساير استفاده هاي كمك رساني

را داشته باشد، بر شدت بحران مي افزايد. (هالل احمر، 1379)

ــت كه اصلي ترين خسارت جمع بندي اثرات زلزله حاكي از آن اس
ــل بعدي، ــت. در مراح ــر آن اس ــاني كثي ــات انس ــل، تلف محتم
ــاختي شهر وارد مي آيد و پس ــيب هايي كه به تأسيسات زيرس آس
ــارت هاي وارده بر ساختمان هاي عمومي است. ساختار از آن خس
ــارت هاي ــز باعث افزايش خس ــران در نواحي جنوبي ني ــهر ته ش
ــارت ها در ايجاد بحران و ــود. وزن اين خس ــاني و مادي مي ش انس
ــاني حجم اصلي بليه معادل نبوده و در ميان آنها تلفات كثير انس
ــئله را تشكيل مي دهد. طبعاً هرگونه برنامه ريزي براي كاستن مس

در ميان خطرات طبيعي كه شهر
تهــران را تهديد مي كنــد، زلزله
آنها اصلي تريــن و مهم تريــن 
اســت. بيش از نيمــى از مردم
تهــران در خانه  هاى غير مقاوم
در برابــر زلزله زندگى مى  كنند. مهم ترين معيار
حاكم بر برنامه  ريزى شــهرى، ايمنى است. هيچ
طرحى در شهر تهران نمى  تواند مشروعيت يابد
بى آنكه سهم اصلى را در راهبردهاى توسعه  اى

به بحران زلزله اختصاص داده باشد.
در برنامه  هاى مقابله با زلزله، هدف اصلى تبديل
زلزلــه از بال به «پديده طبيعي» اســت. اين هدف
نيازمند پيش بيني اقدامات در ســه دوره جداگانه
پيشگيري، زمان بحران و دوره پس از حادثه است.
برنامه ريزي هاي صورت گرفته در دســتگاه هاي
مسئول كشور عمدتاً به عمليات زمان بحران منعطف
شده است. در صورتي كه هدف اصلي، عمده ترين

اقدامات را متوجه دوره پيشگيري مي كند.
بررسي قوانين جاري كشور حاكي از آن است كه
پرداختن به مسئله زلزله عمدتاً در حد هماهنگي
دستگاه ها و بدون ضمانت اجرايي حداقلي است.
اقدامات مؤثر پيشگيرانه نيازمند نوعي برنامه ريزي
اســتراتژيك اســت كه به صورت برنامه پايه و
ميان بخشي در وظايف جاري سازمان ها اثر جدي
بر جاگذاشته و روش هاي كنترل و ارزيابي ويژه اي
براي آن تدارك ديده  شود. اين مقاله به معرفي و
پيشنهاد فرايند برنامه مذكور و طرح ضرورت هاي

اجرا و اداره آن مي پردازد.

سید امیر منصوري، استادیار دانشکده معمارى، پردیس هنرهاى زیبا، دانشگاه تهران

واژگان كليـدى :  تهران، زلزلـه، مديريت بحران، طرح
جامع

amansoor@ut.ac.ir

22



39

ويژه نامه شماره پنجم / 

از خسارت ها بايد ناظر به موارد فوق و با رعايت وزن و اهميت آنها 
ــتن از تلفات انساني رويكرد اصلي  ــد. از اين رو الزم است كاس باش

هر برنامه ريزي باشد.

طرح جامع تهران
در طرح جامع جديد تهران موضوع محيط زيست و حوادث طبيعى 
ــكيل مى  دهد. در گزارش هاى ارائه شده  ــرفصل ها را تش يكى از س
ــابه تصريح  ــيل و آلودگى ها به تفكيك و با وزن مش خطر زلزله، س
شده، اّما هرگز اهميت درخور بزرگى مسئله زلزله به آن داده نشده 
ــت. در نتيجه در مصوبات طرح رويكرد اصلى برنامه  ريزان توجه  اس
ــا نقش مهمى ندارد.  ــت كه زلزله در ميان آنه ــه اهدافى بوده اس ب
ــران در خطر به  ــى از جمعيت 8 ميليونى ته ــن موضوع كه نيم اي
ــر مى برند تأثير مستقيم در شيوه تدوين برنامه و تنظيم ضوابط  س
ــته است. در نتيجه مى  توان طرح جامع تهران را برنامه  اى  آن نداش
كم  توجه به ايمنى شهروندان ارزيابى كرد. اسناد پايين دستى آن از 
جمله طرح تفصيلى و طرح هاى موضعى و موضوعى نيز در ساختار 
ــئله  ــوب طرح جامع قادر به اتخاذ رويكردى درخور اندازه مس مص

پراهميت ايمنى تهران نخواهد بود. 

برنامه هاي جاري مديريت بحران 
برخى از برنامه  هاى مديريت بحران زلزله در شهر تهران مورد توجه 
قرار گرفته است. از جمله برنامه مديريت بحران سازمان هالل احمر 
ــات دوره وقوع  ــره به عملي ــه جز برخي آموزش ها، يكس (1379) ك
ــت. طرح جامع مديريت بحران شهر تهران نيز به  زلزله پرداخته اس
ــاماندهي عمليات امداد در دوره بحران معطوف شده است. طرح  س
جامع امداد و نجات كشور (پيشنهادي براي ماده 44 قانون برنامه سوم 
توسعه) به رياست وزير كشور و با مشاركت نمايندگان دستگاه هاي 
مختلف، مسئوليت هماهنگي اقدامات را بر عهده دارد. اين طرح فاقد 
ــت. برنامه  هاى ديگرى نيز  ضمانت اجرايي درخور وظيفه محوله اس

ــتاندارى، وزارت  از سوى اس
كشور، ستاد مديريت بحران 
ــتگاه هاى  ــهر تهران و دس ش
ديگر تهيه شده كه مهم ترين 
توجه آنها به امدادرسانى در 
ــائل  هنگام وقوع زلزله و مس
ــت.  ــس از بحران بوده اس پ
ــگيرى  آنچه در عمليات پيش
ــارى مى  توان  ــاى ج برنامه  ه
ــر به  ــت، منحص ــراغ گرف س
آموزش هايى است كه مى تواند 
درصدى از تلفات زلزله بكاهد. 
اما هرگز درصدد تبديل آن به 
حادثه طبيعى بر نيامده است. 

جمع بندي
 ارزيابي برنامه هاي پيشنهادي 

دستگاه هاي مختلف روشن مي سازد :
1 برنامه هاي ارائه شده، جزئي نگر، بخشي، غير متكي به تعريف واحد 
از مسئله، فاقد نگرش سيستمي و كل نگر است. در برنامه هاي مذكور 
ــت. در اين  ــه اقدامات زمان بحران اس ــري اصلي معطوف ب جهت گي
نگرش، زلزله كماكان به عنوان بليه باقي مانده و دولت درصدد مقابله 

با آن برمي آيد. اين نگرش ناپايدار و غير مؤثر ارزيابي مي شود. 
ــه تهران،  ــئله زلزل ــي غالب، در مس ــر كارشناس ــاس نظ 2 بر اس
ــهروندان و در  ــدن شمار زيادي از ش ــارت كشته ش مهم ترين خس
مرحله بعد خسارات وارده به منابع سرمايه اي و مالي است. روشن 
است كه هر راه حلي بايد معطوف به كم كردن خسارات مذكور به 
ــد. در حالي كه رويكردهاى موجود يا  ترتيب درجه اهميت آنها باش
ــازد كه  به مديريت بحران نظر دارد يا فعاليت هايي را مطرح مي س

جوامع توســعه يافته بــا پيش بينــي تدابير الزم 
بخش اعظم خســارت هاي زمين لرزه را مهاركرده 
و آن را ديگر بال نمي شناســد. اما در ايران زلزله 
همچنان يك حادثه مخاطره آميز است. حدود نيمى 
از مــردم تهــران در خانه هايى زندگــى مى كنند 
كــه هيچ مقاومتــى در برابر زلزلــه اى با قدرت 7 
ريشــتر را ندارد. متراكم بودن بافت هاي شهري 
جنوب تهــران، وجود كوچه هايي با عرض بســيار 
كم و فقدان فضاهاي باز شــهري براي پناه گرفتن 
در موقــع زلزلــه، اســكان موقت، تخليــه آوار و 
ساير اســتفاده هاي كمك رساني، بر شدت بحران 
مي افزايــد. در زلزله تهران، مهم ترين خســارت 
كشته شدن شمار زيادي از شهروندان و در مرحله 
بعد خسارات وارده به منابع سرمايه اي و مالي است.

تشكيل اتاق مديريت بحران شهر تهران؛ اقدامى كه تنها پس از حادثه كارايى خواهد داشت، مأخذ : جام جم
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ــتن از خسارات اصلي روشن نيست. اگرچه همه  نقش آنها در كاس
ــناخته مي شوند، اما برنامه ريزي، فعاليت  آنها فعاليت هايي مفيد ش

بدست آوردن حداكثر دستاوردها از حداقل امكانات است.
ــده داراي شرايطي هستند كه با  3 گروهي از فعاليت هاي عنوان ش
ــاختن وظايف و ظرفيت هاي  تمهيدات قانوني يا مديريتي و فعال س
موجود قابل تأمين هستند. مقاوم سازي در ساخت و سازهاي جديد، 
ــت.  كه توجه عمده اي را به خود جلب نموده، از جمله اين گروه اس
فقدان ضمانت هاي اجرايي برنامه مديريت بحران و ديدگاه جزئي نگر 

مانع رسيدگي به ضعف هاي موجود در اين زمينه و حل آن است.

برنامه ريزي استراتژيك
از آغاز قرن بيستم ميالدي و در پي شكل گيري نظريه هاي نوين در 
علوم انساني با اتكا به رويكردهاي كل نگرانه دنياي شرق به هستي، 
ــس از خود را تحت  ــتم ها، مطرح و برنامه ريزي هاي پ تئوري سيس
تأثير قرار داد. مفهوم اساسي از سيستم كه مورد تأييد همگان است، 
ــكل از عناصري مرتبط و متعامل است و  موجوديتي است كه متش
ــد  ــتم نوعي تماميت و كليت مي بخش اين ارتباط و تعامل به سيس
(فرشاد، 1362: 43). شيوه هاي مختلف برنامه ريزي در نگاه كل نگر، 
به سيستم به عنوان بستر برنامه مي نگرد و روش هاي خود را متناسب 
با منطق دروني آن سامان مي دهد. از جمله روش هاي برآمده از نگاه 

كل نگر، برنامه ريزي استراتژيك براي يك سيستم است. 
ــه جهت اخذ  ــت نظام يافت ــيوه اي اس ــتراتژيك ش برنامه ريزي اس
ــكل دهي و رهنمود يك  ــا براى ش ــات و اجراي فعاليت ه تصميم

ــاير روش هاي  ــرد و علل آن. وجوه افتراق آن از س ــتم، كارك سيس
برنامه ريزي عبارت است از : 

 گردآوري گزينشي اطالعات
 تعيين اهداف و تحليل هدفمند داده ها

 مشاركت تصميم سازان
 تبيين و ارزيابي گزينه ها
 بررسي نتايج تصميمات

 تأكيد بر اجراي موفقيت آميز برنامه (مرادي، 1381)
ــتراتژيك شيوه اي افزون بر برنامه ريزي هاي سطوح  برنامه ريزي اس
ــاي قابل توجه آن  ــت. ويژگي ه ــت و جايگزين آنها نيس ديگر اس

عبارت است از :
ــطح اول كه معموالً  ــتغال به راهبردهاي س  كالن نگر بودن و اش

ماهيت فعاليتي ندارد.
ــان نيازهاي چند  ــي راهبردها به نحوي كه به طور همزم  طراح

بخش را در برگيرد.
 واگذاري طراحي سطوح پايين تر برنامه به ساير گروه هاي ذي نفع.

ــز از پيچيدگي هاي رايج  ــه بودن، قابل فهم بودن و پرهي  خالص
برنامه ريزي ها.

ــه را مديريت مي كند، در حقيقت  ــه اقداماتي كه بحران زلزل مجموع
سيستمي را مي سازد كه اجزاي آن در عين استقالل، با يكديگر پيوند 
وثيق داشته و هدف واحدي را تعقيب مي كند. از اين رو الزم است تا در 
برنامه ريزي و مديريت برنامه استراتژيك تعريف روشني از زلزله متصور 

داده شود و اقدامات پيشنهادي، ناظر به رفع خسارات آن باشد.

تجربه زلزله هاى اخير همچون هائيتى و شـيلى نشـان مى دهد كه كليه «اقدامات پس از سـانحه» در بهترين حالت نيز پاسخگوى شرايط بحرانى نيست و منجر به 
www.shahr.ir : هرج و مرج و نابودى ساختارهاى اجتماعى و انسانى شهر مى شود. مأخذ

www.shahr.ir : اقدامات امداد پس از حادثه در ايمنى شهروندان تأثير اندكى دارد. مأخذ
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ويژه نامه شماره پنجم / 

مجموعه اقداماتي كه بحران زلزله را مديريت 
مي كند، سيستمي را مي ســازد كه اجزاي آن 
در عين اســتقالل، با يكديگر پيوند داشــته 
و هــدف واحــدي را تعقيــب مي كنــد. الزم 
اســت تــا در برنامه ريــزي و مديريت برنامه 
اســتراتژيك اقدامــات پيشــنهادي، ناظر به 
رفــع خســارات آن باشــد. اقدامــات دوره 
پيشــگيري در مديريت بحــران زلزله تهران 
در اولويــت اســت. برنامه ريــزي دوگانــه با 
هــدف تأمين نيازهــاي مديريت بحــران در 
عين تطبيق با وظايف قانوني دستگاه ها، شرط 
الزم تحقق اقدامات پيشگيري است. تدوين 
ســازوكارهاي قانونــي كــه فرمانــده بحران 
زلزلــه را در دوره پيشــگيري قادر به صدور 
دســتور در ساير حوزه هاي دولتي و حكومتي 
نمايد، پديده اي است كه در جامعه ما سابقه 
نــدارد، لكــن امري اجتنــاب ناپذير اســت.
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راهبردها و استراتژي ها
ــران زلزله در تهران  ــائل مربوط به مديريت بح ــي اجمالي مس بررس
ــائل دوره  ــگيري حكايت مي كند. مس ــت اقدامات دوره پيش از اولوي
ــرح وظايف جاري  ــكالت دوره بحران با ش ــگيري بر خالف مش پيش
ــازمان ها و دستگاه هاي اجرايي به شدت آميخته است. از اين رو هر  س
اقدام مؤثر در اين زمينه موجب تداخل وظايف شده و تنش زا خواهد 
بود. چنانچه اهميت اقدامات اين دوره به درستي درك نشود، مشكالت 
ــي از پرداختن به آنها يا دشواري انجامشان موجب فراموش شدن  ناش
فعاليت هاي مؤثر پيشگيرانه خواهد شد. در عين حال بزرگي اقدامات 
مربوط به اين زمينه و گستردگي فعاليت هاي آن در ميان تعداد زيادي 
ــواري هماهنگي مؤثر ميان آنها، ارزش  ــتگاه هاي اجرايي و دش از دس
راهبردهاي اصلي در مديريت بحران را به نحوي كه برنامه هاي سطوح 

پائين تر دستگاه ها را از خود متأثر سازد، افزون مي سازد.
ــاي مديريت بحران در  ــدف تأمين نيازه ــزي دوگانه با ه برنامه ري
عين تطبيق با وظايف قانوني دستگاه ها، شرط الزم تحقق عمليات 
اصلي دوره پيشگيري است. تدوين سازوكارهاي قانوني كه فرمانده 
ــتور در ساير  ــگيري قادر به صدور دس بحران زلزله را در دوره پيش
حوزه هاي دولتي و حكومتي نمايد، پديده اي است كه در جامعه ما 
سابقه ندارد، لكن پرداختن به آن و يافتن راه حل مقدور و ممكن، 

امري اجتناب ناپذير است.
ــاس تعريفي كه از مسئله زلزله تهران ارائه شد و با تأكيد بر  بر اس
اهميت اقدامات پيشگيرانه و با عنايت به نابساماني مديريت بحران 
ــئول بر اقدامات دوره  ــه در تهران و تمركز توجه نهادهاي مس زلزل
ــي مطالعه با هدف كلي  ــل به عنوان نتايج اساس ــران، نكات ذي بح

تبديل بليه به حادثه طبيعي به دست مي آيد : 
1 برنامه مديريت بحران زلزله در شهر تهران يك برنامه استراتژيك 

تلقي شود.
ــد متأثر از اهداف  ــتگاه هاي ذي ربط باي ــاي جاري دس 2 برنامه ه

استراتژيك آن باشد.
ــز و داراي اختيارات  ــتراتژيك بايد متمرك ــت برنامه اس 3 مديري

الزام آور باشد. 
ــتراتژيك،  اس ــه  برنام ــراي  اج  4
فرا بخشي و با مشاركت دستگاه هاي 

مختلف است.
ــات مديريت  5 در طراحي اقدام
ــر عهده  ــي ب ــهم اصل ــران س بح
اقدامات دوره پيشگيري است كه 
زلزله را از بحران به حادثه طبيعي 

تبديل مى كند.
ــوده  فرس بافت هاي  ــازي  نوس  6
ــه  برنام ــي  اصل ــدام  اق ــران  ته
ــت. اين اقدام بايد  استراتژيك اس
ــاي  ــي و فعاليت ه ــاي آت برنامه ه
ــط  ذي رب ــتگاه هاي  دس ــاري  ج
ــكن  مانند نظام بانكي، وزارت مس
ــهرداري تهران،  ــازي، ش و شهرس
سازمان هاي آب، برق، گاز و ساير 
ــئول را به نحو  ــتگاه هاي مس دس
مؤثر و در دوره زماني معين تحت 

تأثير خود قرار دهد.
7 برنامه ريزي براي مقاوم سازي شبكه هاي زيرساختي با تخصيص 
ــتگاه هاي عمومي در دوره  ــط دولت و دس اعتبارات هدفمند توس

زماني معين صورت پذيرد.
8 اصالح ساختار فضايي شهر تهران با توجه به نواحي بحراني در 
ــهرداري و وزارت  ــتور كار ش موقع زلزله طي برنامه موازي در دس
ــتراتژيك بايد  ــكن قرار گيرد. اين امر به عنوان يك راهبرد اس مس
ــرد. طراحي فضاهاي  ــد نظر قرار گي ــه طرح پايه تهران م در تهي
ــات زمان بحران  ــن معابر كه عملي ــبكه ام ــهري و ايجاد ش باز ش
ــهيل نمايد، از جمله  ــهروندان و امداد رساني) را تس (پناه جويي ش

فعاليت هاي اين زمينه است.

25


