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چکیده
شوربختانه بر پایه . دادتحت تأثیر قرار را کیلومتري از رو مرکز زلزله 50حدود شعاع تا ورزقان- اهر1391مردادماه 21ي هالرزهزمین

نفر و آسیب دیدن 1400حدودنفر و زخمی گردیدن 258منجر به کشته شدن لرزه هاي رسمی کشور، این زمیندآمارهاي منتشر شده از سوي نها
. سنگی وارد آمد- هاي غیر مهندسی خشتیبه سازهبخصوص اي، هلرزه آسیب بسیار سنگین سازنیزمنیدر ا. روستا شده است150بیش از 

و ساز غیر ساخت هها، گسترمهمترین عامل تشدید خسارت. هایی نیز در ارتفاعات و همچنین در مسیر جاده تبریز به ورزقان روي دادلغزشزمین
یمقاله سعنیدر ا. استگزارش شدهمسکونیاحدهاياي و مالت سست در احداث وانهگیري از مصالح رودخبهرهو )سنگی-خشتی (مهندسی 

هیاثرات و خسارات ثانونیو همچنمیلرزه به صورت مستقنیاز زمیناشيهایخرابزانیاثرات و م، لرزهنیمشخصات زمضمن بررسیشده است 
ریسک تیریاقدامات انجام شده در حوزه مدهمچنین . مورد بحث و بررسی قرار داده شود) ...فروچاله و ،ییها، روانگرازشیها و راثرات لغزشنظیر (

احمر، هالليهاگاهیپا،ینقش مراکز حکومتنیجستجو، نجات و امداد و همچنتیاقدامات انجام شده قبل از وقوع زلزله، وضعشامل بحران و 
نیبهداشت و درمان در امرتبط با بخش يهاچالشتیدر نها.شوداشاره قرار داده میمورد یمردميروهاینویو انتظامینظامج،یبسيروهاین

.گیردبا تفصیل بیشتري مورد بحث قرار میلرزهنیزم

مقدمه
هاي اخیر به طور متوسط هر پنج سال یک زمین لرزه با در سال. خیزي در جهان واقع شده استاي فعال از نظر لرزهکشور ایران در منطقه

متاسفانه در حال حاضر ایران از جمله کشورهایی است که وقوع زلزله در آن با تلفات جانی باال . صدمات جانی و مالی باال در کشور رخ داده است
مرداد21دوگانهيهالرزهزمیناي بوده است، و مالی گستردهاي در کشور که همراه با تلفات جانی یکی از جدیدترین رویدادهاي لرزه. همراه است

2/6يدو زلزله با بزرگا،نگاري کشوري موسسۀ ژئوفیزیک دانشگاه تهراننگاري وابسته به مرکز لرزههاي لرزهشبکه.باشدمیورزقان- اهر1391ماه 
ثبت کرده در استان آذربایجان شرقی و در حوالی ورزقان و اهر ثانیه34دقیقه و 04و 17در ساعت 0/6ثانیه و 15دقیقه و 53و 16در ساعت 

.نشان داده شده است1نقشه هم شدت این زلزله در شکل . کیلومتر گزارش شده است10لرزه در حدود عمق هر دو زمین. است
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))1391(و مهندسی زلزلهپژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی(دوگانه ورزقانيهالرزهنینقشه هم شدت زم: 1شکل 

هاساختماندیدگیوضعیت آسیبارزیابی
در این مصوبه ابتدا ارائه . به تصویب هیأت دولت رسید1384هاي روستایی در برنامه چهارم توسعه تدوین و در سال سازي خانهطرح مقاوم
به موجب طرح . میلیون ریال افزایش یافت125درصد به تصویب رسیده بود که این رقم به 5میلیون ریال با سود 50تسهیالت به مبلغ 

به تعبیري دیگر، . شدمیسازي میلیون واحد مسکونی در مناطق روستایی کشور مقاوم2ساله، باید 10ازل روستایی، در یک برنامه سازي منمقاوم
هزار واحد 12که سهم استان آذربایجان شرقی از این میزان گردید میسازي کشور مقاومروستاییهزار واحد مسکونی در مناطق 200سالیانه باید 
هزار واحد با مصالح 120که شته استهزار واحد روستایی در آذربایجان شرقی وجود دا240، 85براساس آمار سال . استبودهسالمسکونی در

سازي واحدهاي مسکونی منازل اجراي مقاوم. بودندساله 5سازي طی دو برنامه ماند که نیازمند بازسازي و مقاودوام ساخته شدهکم دوام و بی
سازي دیده چندان اثري از بهسازي یا مقاوم، لیکن در زمان رخداد زلزله در مناطق آسیبجان شرقی کلید خورددر آذربای85سال روستایی از

.بدین جهت تخریب گسترده ساختمانهاي روستایی در این زلزله رخ داد. مستحدثات مشاهده نشد
سنگی در روستاهایی نظیر چخماق بوالغ سفلی، شلی، - ر مهندسی خشتیهاي غیاي، به سازهآسیب بسیار سنگین سازهلرزه در این زمین

گیري ، بهره)سنگی-خشتی (ها، گسترش ساخت و ساز غیر مهندسی مهمترین عامل تشدید خسارت. وارد آمد... باجه باج، ولی لو، سرند، اورنگ و 
، حتیدهد به دلیل اجراي نامناسبها نشان میچنین بررسیهم. استبودهاي و مالت سست در احداث واحدهاي مسکونیاز مصالح رودخانه

استفاده با توجه به شدت زلزله، کیفیت ساخت و مصالح يشهريدر ساختمانها. اندپذیري باالیی برخوردار بودهاز آسیبهاي تازه تأسیس سازه
الزم بذکر است اکثر . میزان خسارت کم بوده و هدف تعیین شده در استانداردهاي فنی که تامین ایمنی جانی است، محقق گردیده است،شده

ده دچار خسارت هایی که حداقل ضوابط در آنها رعایت گردیاند به عبارت دیگر ساختمانباربر ساخته شدهرهاي شهري با سیستم دیواساختمان
در شهرها میزان خسارت به مراتب کمتر از ساخت و استفاده شده، در مجموع با توجه به شدت زلزله، کیفیت ساخت و مصالح .اندعمده نگردیده

.استییروستايسازها

)1391داوودي و دیگران (ورزقان-در زمین لرزه اهرمقایسه میزان خسارت به واحدهاي شهري و روستایی:2شکل 
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، حتیدهد به دلیل اجراي نامناسبها نشان میچنین بررسیهم. استبودهاي و مالت سست در احداث واحدهاي مسکونیاز مصالح رودخانه

استفاده با توجه به شدت زلزله، کیفیت ساخت و مصالح يشهريدر ساختمانها. اندپذیري باالیی برخوردار بودهاز آسیبهاي تازه تأسیس سازه
الزم بذکر است اکثر . میزان خسارت کم بوده و هدف تعیین شده در استانداردهاي فنی که تامین ایمنی جانی است، محقق گردیده است،شده

ده دچار خسارت هایی که حداقل ضوابط در آنها رعایت گردیاند به عبارت دیگر ساختمانباربر ساخته شدهرهاي شهري با سیستم دیواساختمان
در شهرها میزان خسارت به مراتب کمتر از ساخت و استفاده شده، در مجموع با توجه به شدت زلزله، کیفیت ساخت و مصالح .اندعمده نگردیده

.استییروستايسازها
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مورد استفاده پناه مردم زلزله زده بسیار جزیی بوده است، بطوریکه این ساختمانها به عنوان سریآموزشيساختمانهادیدگیوضعیت آسیب
یدر برختی نشان داد و حخوبیرا بهاثربخشی خوددر این زلزله مدارس فرسوده يو بازسازبیو تخريسازطرح مقاومدر واقع. قرار گرفتند

.قرار داده شدنداستفاده مورد به مردم یرسانخدماتيو برابودهشدند، مدارس سالم بیدرصد تخر100ساختمانهاي روستایی تاکهییروستاها

)1391داوودي و دیگران (ورزقان-ساختمان مدارس بهسازي شده و سالم مانده در زمین لرزه اهر: 3شکل 

لرزهزمیناثرات و خسارات
وورزقانواهردر محدودهرومرکزيپهنهروستاهايدرگسترده خرابیونفر1380شدنمجروحونفر258شدنکشتهاین زلزله موجب

درلرزهزمیناینهمچنین. استشدهگزارشورزقانشهروگوردره، دبنوباج،باجهروستاهايازانسانیتلفاتبیشترین. شدهریسهمچنین
بناب،مهاباد،رشت،شهر،مشکینشبستر،مغان،آبادپارسخوي، سلماس،آستارا،بوکان،اردبیل،سرا،صومعهآباد،بستانمرند،تبریز،شهرهاي

.استاحساس شدهو میاندوآبمیانهمراغه،دیشهر،هاممقان،ارومیه،
و یخاک،یسنگهايزشیها و ربه لغزشتوانیانواع آن منیرخ داده است که از مهمتراريیهاي بسلغزشنیورزقان زم-اهرزلزله در اثر 

از نظر وقوع ) هاي نئوژنمانند مارن(وجود سازندهاي حساس به لغزش لیزلزله به دلریمنطقه تحت تاث. اشاره نمودیخاکانیمورد جرکی
,Keefer)فریبندي کمیبر اساس تقس. داردییباالاریبسلیلغزش پتانسنیزم هايبه گروهتوانیاز زلزله را میناشهاي لغزشنیانواع زم،(1984

. نمودمیتقسیهاي جانبو گسترشهاانیها و جردر خاكوستهیهاي گسسته و پلغزشنیها، زمدر سنگوستهیهاي گسسته و پلغزشنیزمیاصل
زشیوقوع صدها ر. استبودهادتریزاریها بسها در زلزلهگروهریها نسبت به ساهاي گسسته در سنگلغزشنیتعداد زمورزقان- در زلزله اهر 

را وستهیهاي پلغزشنیکم زماریبسادوقوع تعدلیاز دالیکی. باشدیموضوع منیادیاز مرکز زلزله مولومتریک60به کیتا فاصله نزدیسنگ
زلزله در با توجه به اینکه . ها داردلغزشنیزمنگونهیدر وقوع ایاساسینقشبیوجود آب در شدر واقع. به زمان رخداد زلزله نسبت دادتوانیم

که بر اثر زلزله مجددا زینیمیهاي قدلغزشنیزمعدادموضوع موجب شد که تنیهم. اندخشک بودهباًیمنطقه تقرهايبیش، فصل تابستان رخ داد
).1391مهدوي فر و معماریان (باشدکمند، بسیارفعال شد

مستعدلیتولوژيوتوپوگرافی کوهستانیبهتوجهباامراین.استدادهرويورزقانزلزلهاثردرنیزمتعددي سنگیيهالغزشوها ریزش
شهرازکیلومترچهارفاصلهبهشدهشناساییسنگیریزشدورترین.بوده استانتظارقابلمطالعهموردمنطقهازییهابخشدرلغزشزمین

زلزلهازناشیشدهشناساییلغزشبزرگترین.داردقراردومزلزلهرومرکزازکیلومتري53فاصلهدرو) تبریزکیلومتري15واقع در(باسمنج 
).1391مهدوي فر و معماریان (باشدمیبه چوپانالرباجباجهجادهمسیردرسنگیبلوکیلغزشورزقان

رسیدهزمینسطحبهدهد گسلشمینشانکهشدمشاهدهزمینسطحدرهاییگسیختگیمتفاوتموقعیتدودرزده،زلزلهمنطقهدر
پهنهوجودها،گسیختگیاینبررسیبا.استجادهدر سطحچایکنديروستايشمالدرواقعورزقان∆خواجهجادهدرموردآشکارترین. است

دوبرايتعیین شدهدستگاهیکارهايوسازبااین روند. شودخوبی مشاهده میبهمعکوسوامتدادلغزکارهايوسازلرزه بازمینمسببگسلی
اي از آن ورزقان تعدادي فروچاله نیز در سطح زمین ایجاد شدکه نمونه–اهر زلزلهدر اثر).1391مهدوي فر و معماریان (داردتطابقرویدادهزلزله

. نشان داده شده است4در شکل 
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)1391مهدوي فر و معماریان (ورزقان-در زمین لرزه اهرفرونشست زمیننمونه اي از زمین لرزه و : 4شکل 

واکنش اضطراريمدیریتحوزهدرشدهانجاماقدامات
حادثه بعد از حضور نیدر مورد ايبا استانداریاست و هماهنگنداشتهحضور شهرستان نیفرماندار ورزقان در الرزهنیدر زمان وقوع زم

نگه داشته و یورزقان را مخفیبحرانتیوضعیشرقجانیستاد بحران استان آذرباطبق گزارشات موجود، . استصورت گرفتهریبا تأخوي و 
مدت تنها نیاند و در طول ابه منطقه ورزقان اعزام شدهلرزهنیاز وقوع زم) شبمهین12ساعت (ساعت 7پس از گذشت يامداديروهایننیتنخس

انددهبوانیامدادگران نظامنیاز آن است که نخستیها حاکالبته گزارش. اندنجات مجروحان اقدام کردهویو مردم نسبت به امدادرسانیخود اهال
زلزله دگانیدبیکه آسییصدانینخستاي که به گونهشتافتند؛مردم کمکبودند که شبانگاه به یکساننینخستیانتظاميرویسپاه و ارتش و نو 

کمک به يبود که برایو کلنگ سربازانلیبيمسلح و صدايروهایبالگرد نيصدادندیحادثه شننیلحظات انیدر نخستیشرقجانیآذربا
حادثه در منطقه حاضر شدند و کار امداد و نجات را آغاز ياز ابتدایاسالميارتش جمهوريهاگانی. مناطق حاضر شده بودندنیزدگان در ازلزله

از هايخود با خبرگزارياطراف آن در گفتگويو روستاهاسیهالل احمر به شهرستان هریاعزاممیسرتلرزهنیروز پس از وقوع زمکی. کردند
یاعالم شد دسترسنیهمچن. عنوان کرد) سیهر(زدگان منطقه زلزلههیاسکان و تغذمعدیخبر داد و آن را عامل اصلهایناهماهنگیوجود برخ

است و تنها راه نشدهسریآنها میارتباطيهاشدن راهبستهلیمنطقه به دلياز روستاهاياریمدت زمان، به بسنیبعد از گذشت ايامداديروهاین
. گشتوانعنییامداد هواقیروستاها از طرنیبه ایدسترس

یا و بودندمارستانیفاقد بنیز یا ق طمناسایر .شدندتخلیه ، تخریبآسیب دیدند که از بیم هریس وبیمارستانهاي اهرلرزه در اثر زمین
زیشهر تبريهامارستانیمداوا به بيمناطق برانیحادثه از انیامر سبب گشت مجروحنی، که همدیده بوددر اثر زلزله آسیبآنها مراکز درمانی 

ن که بیمارستان صحرایی در ورزقایک بیمارستانو نهایتادر منطقه شده بودییصحرامارستانیبییبرپايعلت تقاضانیبه هم.انتقال داده شوند
يدر تهران براسفیونیآلمان و پزشکان بدون مرز و دفتر وان،یهمچون سنگاپور، تاییکشورهایآمادگزارانیسازمان هالل احمر ا. برپا شدنداشت

يهابه کمکيازیحادثه ننیسازمان اعالم کرده که در انیدر مناطق زلزله زده خبر داد، اما گفته شد ایخود و امدادرسانيهاارسال کمک
.وجود نداردیالمللنیب

ورزقان- نمونه اي از  احداث بیمارستان صحرایی در زمین لرزه اهر: 5شکل 
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موجود در نیازهايارسال اقالم دارویی و بهداشتی به مناطق زلزله زده ساعاتی پس از وقوع زلزله بر اساس ارزیابی کارشناسان از وضعیت
دیده انجام شد و پس از آن تهیه و تقسیم بندي اقالم دارویی انجام گرفت و انواع داروها از قبیل آنتی بیوتیکها و آرامبخشها و داروهايمناطق آسیب

. شده بودند ارسال شدتیم امداد بهداشتی که در منطقه مستقر31بیماریهاي اسهالی و شیرخشک مورد نیاز کودکان در طی سه مرحله براي 
کارشناسان ستادي مرکز بهداشت استان و شهرستانها در قالب ،به منظور ارائه هر چه بهتر خدمات بهداشتی درمانی در مناطق زلزله زدههمچنین

توجهبا .مستقر گردیدنددر ستادهاي بهداشت شهرستانهاي آسیب دیده ...تیمهاي بهداشت محیط، بیماریهاي واگیر و غیرواگیر، بهداشت خانواده و 
مردم خواست با توجه به نیازگسترده به انواع ازباعث شد تا به خیل عظیم مصدومان زلزله درشهرستان اهر، ورزقان و هریس کاهش ذخایرخونی 

اه لزله به مراکز پایگهفته پس از زکیخونی حتی االمکان تا روز اکتفا نکنند و براي تامین ذخایر2ای1هاي خونی، دراهداي خون به گروه
.تبریز مراجعه کنندخونگیري در

اسکان اضطراري در این زلزله نیز با استفاده از چادر انجام شد؛ هرچند تامین چادر و توزیع آن در مناطق آسیب دیده با چالشهایی همراه 
مساله منجر به مشکالتی براي بازماندگان زلزله گردید دیدگان نیز با محدودیتهاي همراه شد که این همچنین توزیع اقالم مورد نیاز آسیب. بود

).6شکل (

مورد استفاده قرار گرفتورزقان-در زمین لرزه اهراضطراري اسکان چادرهایی که براي نمونه اي از: 6شکل 

دیده از این زلزله در بخشهاي سردسیر کشور قرار دارد، تالش بر این بود تا بازگشت به شرایط عادي در بازه با توجه به اینکه منطقه آسیب
دیدگان ریزي براي اعطاي کانکس و ساخت واحد مسکونی براي آسیبفقدان برنامهلیکن . زمانی کوتاهی تا قبل از فرا رسیدن فصل سرما انجام شود

و در روستاهایی که در مسیر جاده قرار داشت .از خانوارهاي بازمانده از زلزله، حتی در فصل سرما فاقد سرپناه مناسب باشنديباعث شد تا بسیار
کمتر دیده شد و امکاناتی به ه اندزده قرار داشتر عمق مناطق زلزلهاما روستاهایی که دبیشتر حمایت شدند بود نیز مردم و مسئولین معرض دید 

.ردندکهاي نیمه مخروبه زندگی میدر چادر و یا خانهتا مدت طوالنیو مردم این روستاها آنها نرسید

نمونه اي از کیفیت  اسکان زلزله زدگان با وجود فرا رسیدن فصل سرما: 7شکل 
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کارشناسان ستادي مرکز بهداشت استان و شهرستانها در قالب ،به منظور ارائه هر چه بهتر خدمات بهداشتی درمانی در مناطق زلزله زدههمچنین

توجهبا .مستقر گردیدنددر ستادهاي بهداشت شهرستانهاي آسیب دیده ...تیمهاي بهداشت محیط، بیماریهاي واگیر و غیرواگیر، بهداشت خانواده و 
مردم خواست با توجه به نیازگسترده به انواع ازباعث شد تا به خیل عظیم مصدومان زلزله درشهرستان اهر، ورزقان و هریس کاهش ذخایرخونی 

اه لزله به مراکز پایگهفته پس از زکیخونی حتی االمکان تا روز اکتفا نکنند و براي تامین ذخایر2ای1هاي خونی، دراهداي خون به گروه
.تبریز مراجعه کنندخونگیري در

اسکان اضطراري در این زلزله نیز با استفاده از چادر انجام شد؛ هرچند تامین چادر و توزیع آن در مناطق آسیب دیده با چالشهایی همراه 
مساله منجر به مشکالتی براي بازماندگان زلزله گردید دیدگان نیز با محدودیتهاي همراه شد که این همچنین توزیع اقالم مورد نیاز آسیب. بود

).6شکل (

مورد استفاده قرار گرفتورزقان-در زمین لرزه اهراضطراري اسکان چادرهایی که براي نمونه اي از: 6شکل 

دیده از این زلزله در بخشهاي سردسیر کشور قرار دارد، تالش بر این بود تا بازگشت به شرایط عادي در بازه با توجه به اینکه منطقه آسیب
دیدگان ریزي براي اعطاي کانکس و ساخت واحد مسکونی براي آسیبفقدان برنامهلیکن . زمانی کوتاهی تا قبل از فرا رسیدن فصل سرما انجام شود

و در روستاهایی که در مسیر جاده قرار داشت .از خانوارهاي بازمانده از زلزله، حتی در فصل سرما فاقد سرپناه مناسب باشنديباعث شد تا بسیار
کمتر دیده شد و امکاناتی به ه اندزده قرار داشتر عمق مناطق زلزلهاما روستاهایی که دبیشتر حمایت شدند بود نیز مردم و مسئولین معرض دید 

.ردندکهاي نیمه مخروبه زندگی میدر چادر و یا خانهتا مدت طوالنیو مردم این روستاها آنها نرسید

نمونه اي از کیفیت  اسکان زلزله زدگان با وجود فرا رسیدن فصل سرما: 7شکل 
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گیرينتیجه
) ریزيو برنامهمدیریتنظیر (افزاري نرمهايتجربه کشورهاي موفق در مواجهه با زلزله موید این امر است که به طور کلی تفکرات و روش

هاي کشور باعث گردیده تا نسخهکاهش ریسکسیطره نگرش مهندسی بر . بیشتري برخوردارنداولویت از ) مهندسی(افزاري بر موارد مشابه سخت
اند، از توجه به پارامترهاي عمده ري بودهافزامبتنی بر تفکر و نگرش سختهاپیچیده، التیام بخش دردهاي کشور نبوده و اصوال چون دستورالعمل

ریزي ضعف برنامه،هاي موثر در خطرپذیريعدم شناخت مولفه. زمان، هزینه، نیروي انسانی و نظایر آنها غفلت شده است: افزاري مدیریتی مانندنرم
بزرگ، تاخیر در کسب اطالعات مربوط به وقوع زلزله و هاي براي کاهش ریسک زلزله، عدم آمادگی مردم و مسئوالن براي مواجهه با اثرات زلزله

... هاي مدون کارآمد جهت عملیات نجات، کمبود امکانات و عدم هماهنگی در توزیع مناسب منابع بین سازمان ها و هاي آن، نبودن برنامهویژگی
. بایست با رویکرد نرم افزاري بدانها توجه نمودهمگی مواردي است که می

هاي متوسط تا بزرگ را نمایان نمود و نشان داد هنوز در بسیاري پذیري کشور در برابر زلزلهبار دیگر آسیبنیزورزقان–نگر اهر زلزله ویرا
هاي روستایی، عدم پذیري سازهدر واقع وضعیت آسیب. هاي مدیریت خطرپذیري و بحران پیشرفت ملموسی در کشور صورت نگرفته استاز حوزه

هاي گذشته هاي دههاسب و یکپارچه براي کاهش ریسک، ضعف هماهنگی نهادهاي متولی و بسیاري موارد دیگر که پیشتر در زلزلهوجود برنامه من
ازه نظام مشاهده شده بود، در این زلزله نیز بار دیگر تکرار شد و نشان داد تا رسیدن به کشوري امن در برابر زلزله، مطابق آنچه در سند چشم اندنیز 

در حال حاضر برنامه جامعی براي مدیریت بحران اثرات این زلزله بار دیگر نشان داد که .اسالمی ایران آمده، راه زیادي در پیش استجمهوري
ضرورت دارد تا در این راستا . هاي مرتبط با کاهش ریسک و مدیریت بحران باشد به اجرا گذاشته نشده استکشور که در برگیرنده تمامی مولفه

متولی مدیریت بحران کشور نسبت به طراحی و اجراي برنامه جامع پیشگیري و مدیریت بحران اقدام الزم را معمول دارند تا بتوان در بازه نهادهاي
مدت مدت تا بلند توان در ابعاد اقدامات کوتاههایی را میبدیهی است که چنین برنامه. زمانی معقول ریسک زلزله به میزان قابل انتظار کاهش یابد

:)1388امینی حسینی و همکاران، (به اختصار عبارتند ازگیرندقرار توجهمورد بایست میمباحثی که در این طرح جامع . بندي نموددسته
مهمترین عامل در ) در سطوح محلی(شناختی مرتبط با آن در سطح کشور برآورد پتانسیل خطر زلزله و مخاطرات زمین: پیشگیري-

هاي پذیري ساختمانهمچنین شناخت آسیب. شودریزي کاهش ریسک محسوب میشناخت وضع موجود در برنامهریزي براي برنامه
هاي حیاتی از جمله موضوعاتی است که در تحلیل ریسک زلزله از اهمیت زیادي برخوردار خصوصی و دولتی و تأسیسات و شریان

توان به لزوم تدوین معیارهاي توسعه در مورد توجه قرار گیرند میبایداز جمله دیگر موضوعاتی که در بخش پیشگیري . باشندمی
سازي، و مواردي از این قبیل اشاره نمود؛هاي مرتبط با ساخت و ساز، مقاومشهرها و روستاها، ارائه مشوقها و جریمه

ن در خصوص روشهاي آموزش و افزایش سطح آگاهی مردم و دست اندرکاران بخشهاي مختلف مرتبط با مدیریت بحرا: آمادگی-
که تاکنون کمتر مورد توجه قرار شوداي محسوب میکاهش ریسک بالیاي طبیعی، یکی از مهمترین ارکان مدیریت خطرپذیري لرزه

خودامدادي، ایجاد فرهنگ و زیرساختهاي مورد نیاز براي ارتقاي ، و تشکلهاي محله محورتوسعه واحدهاي همسایگی. گرفته است
از مهمترین مباحثی است که در این بخش ... هاي عمومی و تخصصی، و آموزشارائه متناسب با ساختارهاي بومی، ح سوانبیمه توسعه

باید مورد توجه قرار گیرد؛می
شامل (تدوین طرح واکنش اضطراري فرماندهی حادثه، سامانهسازماندهی مدیریت عملیات مقابله با سانحه و ایجاد : واکنش اضطراري-

تدوین برنامه انجام اقدامات اولیه بعد از رخداد ، ...)جستجو و نجات، امداد، پزشکی اضطراري، مخابرات بحران و اسکان اضطراري و 
هاي مدیریت بحران با فناوریهاي جدید از جمله موضوعاتی است که در این بخش مورد توجه قرار داده و توسعه سامانهسوانح 

شوند؛می
ریزي هاي بازتوانی و همچنین برنامهها در فازهاي مختلف بعد از بحران و توسعه برنامهدوین برنامه بازسازي ساختمانت: بازسازي-

پیشگیري و مدیریت بحران اي و بافت فرسوده از جمله موضوعاتی است که در طرح جامع منطقه-بهسازي ساختارهاي شهري
. بایست مورد توجه قرار گیرندمی

ورزقان و–هاي گذشته نظیر زلزله اهر هاي الزم از زلزلهدرسها و آموزهو با استفاده از الذکرتوجه به نکات فوقرسد بامیلذا به نظر
ریسک زلزله در کشور تا حد قابل قبولی ،در بازه زمانی معقولانتظار داشت تا ،تدوین و اجراي طرحهاي جامع پیشگیري و مدیریت بحرانهمچنین 

.شودو ظرفیتهاي الزم براي ارتقاي نظام مدیریت بحران کشور فراهم یابدکاهش 

فهرست مراجع
جهانی، مدیریت بحران در سطح محلی و ارائه راهکارهاي اجرایی، پروژه بانک ) 1388. (بامینی حسینی ك، تسنیمی ع، قائمقامیان م و منصوري

وزارت کشور، تهران، ایران
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سازي، و مواردي از این قبیل اشاره نمود؛هاي مرتبط با ساخت و ساز، مقاومشهرها و روستاها، ارائه مشوقها و جریمه

ن در خصوص روشهاي آموزش و افزایش سطح آگاهی مردم و دست اندرکاران بخشهاي مختلف مرتبط با مدیریت بحرا: آمادگی-
که تاکنون کمتر مورد توجه قرار شوداي محسوب میکاهش ریسک بالیاي طبیعی، یکی از مهمترین ارکان مدیریت خطرپذیري لرزه

خودامدادي، ایجاد فرهنگ و زیرساختهاي مورد نیاز براي ارتقاي ، و تشکلهاي محله محورتوسعه واحدهاي همسایگی. گرفته است
از مهمترین مباحثی است که در این بخش ... هاي عمومی و تخصصی، و آموزشارائه متناسب با ساختارهاي بومی، ح سوانبیمه توسعه

باید مورد توجه قرار گیرد؛می
شامل (تدوین طرح واکنش اضطراري فرماندهی حادثه، سامانهسازماندهی مدیریت عملیات مقابله با سانحه و ایجاد : واکنش اضطراري-

تدوین برنامه انجام اقدامات اولیه بعد از رخداد ، ...)جستجو و نجات، امداد، پزشکی اضطراري، مخابرات بحران و اسکان اضطراري و 
هاي مدیریت بحران با فناوریهاي جدید از جمله موضوعاتی است که در این بخش مورد توجه قرار داده و توسعه سامانهسوانح 

شوند؛می
ریزي هاي بازتوانی و همچنین برنامهها در فازهاي مختلف بعد از بحران و توسعه برنامهدوین برنامه بازسازي ساختمانت: بازسازي-

پیشگیري و مدیریت بحران اي و بافت فرسوده از جمله موضوعاتی است که در طرح جامع منطقه-بهسازي ساختارهاي شهري
. بایست مورد توجه قرار گیرندمی

ورزقان و–هاي گذشته نظیر زلزله اهر هاي الزم از زلزلهدرسها و آموزهو با استفاده از الذکرتوجه به نکات فوقرسد بامیلذا به نظر
ریسک زلزله در کشور تا حد قابل قبولی ،در بازه زمانی معقولانتظار داشت تا ،تدوین و اجراي طرحهاي جامع پیشگیري و مدیریت بحرانهمچنین 

.شودو ظرفیتهاي الزم براي ارتقاي نظام مدیریت بحران کشور فراهم یابدکاهش 

فهرست مراجع
جهانی، مدیریت بحران در سطح محلی و ارائه راهکارهاي اجرایی، پروژه بانک ) 1388. (بامینی حسینی ك، تسنیمی ع، قائمقامیان م و منصوري

وزارت کشور، تهران، ایران
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