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 يریخطرپذ کاهش يبرا يامحله يخودامداد
  در برابر زلزله

        ۱زدخواهين استوار اياسمي
ـتاد - ۱ ــو هياسـ ــار و عض ــي ــد  يأت علم ــکده م ت يريپژوهش

  زلزله يو مهندس يزلزله شناس ين المللي،پژوهشگاه بيريپذ خطر
Email: izad@iiees.ac.ir 

  ۲۱/۳/۹۰: پذيرش مقاله                    ۱۰/۲/۹۰: وصول مقاله

 مقدمه  
ـ مردم محور در سطح محـالت، ته  يجاد نهادهايا ه و ي

ـ ه امکانات اوليتعب ـ ه مـورد ن ي نجـات و امـداد در    ياز بـرا ي
و  يگيهمسا يژه در سطح واحدهايو به يعموم يها مکان

مواقـع بحـران    ن امکانات درياستفاده از ا ةز آموزش نحوين
ــدادفرهنــگ خــود ةتوســع .حــائز اهميــت اســت و  يام

مشـارکت   يها مانورها و کارگاه يز برگزاريو ن يامداد دگر
 يآمـادگ  يارتقـا خصوص اقدامات مهم در ديگراز  يمردم

ــع  ــردم در مواق ــوع م ــه اســتوق ــا ةتوســع. زلزل  ينهاده
بـه   ييمحور در سطح محـالت عـالوه بـر پاسـخگو     مردم

 يو نقـش شـوراها  ثر اسـت  ؤم آناز  يريشگيبحران، در پ
. باشـد  ميبرخوردار  ياريت بسين رابطه از اهميدر ا يمحل

از اقـدامات   ياشرفته انجـام پـاره  يپ ياز کشورها يدر برخ
ــع ــه ةتوس ــنظ يامحل ــرحي ــام ط ــار انج ــاز يه و  يبهس
مديريت بحـران   در .ن نهادها استيا ةبر عهد يساز مقاوم

ارهاي مـديريت بحـران در   ايجـاد سـاخت   ،مبتني بر جامعه
در و مديريت مخـاطرات  است سطح محالت مورد تأكيد 

از مزايا و نقـاط قـوت   . يابد جامعه گسترش ميتمام اقشار 
 :دكراشاره  زيرتوان به اختصار به موارد  مي آن

 استفاده از پتانسيل كل جامعه و مردم؛  - 

 هزينه ناچيز نگهداري و تجهيز اين سيستم؛  - 

اهـالي   يازسوديدگان  ي كمك به حادثهسرعت باال - 
 ؛محل يا محالت جانبي

گسترش حس همبستگي و تفاهم عمومي در ميـان   - 
 اهالي محالت؛ 

ايجاد فضاي نشاط و سر زندگي با توجه به احساس  - 
 مفيد بودن در ميان مردم؛ 

بستر مناسب و پتانسـيل بسـيار بـاال     وجود آوردن هب - 
  .)۱(اي مشترك ديگر ه ها و برنامه انجام طرحبراي 

  ت جامعه محوريريک مدي يبرا ياصل يازهاينشيپ
دست آمده از مطالعات  هبو شواهد ات يرببر اساس تج

ـ  ي، برخران و جهانين رابطه در ايدر ا يقبل  يازهـا ينشيپ
  :)۲( از ندا محور موفق عبارت مردمت يريک مدي ةعمد

ت جامعـه  يريه مردم و دولت به ضـرورت مـد  يتوج - 
  محور
  محله يها تيظرف يابيو ارز يريپذبيبرآورد آس - 
گان و محله بـر  يهمسا يليدن فهرست تفضكرآماده  −

 الت موجود؛يمختلف جامعه و تسه يها اساس گروه

 ةمنظـور  مرکز چنـد  يمناسب برا يانتخاب ساختمان −

mailto:izad@iiees.ac.ir
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ا احـداث آن در صـورت   يموجود  يها ان مکانيمحله از م
 نبودن ساختمان مناسب؛

بـر اسـاس    يواکنش اضطرار يهابرنامه نكردآماده  −
 گان؛يهمسا يمختلف برا يوهايسنار

حفـظ   يبرا يآمادگ يمانورها يو اجرا يزيربرنامه −
 .نفعيان افراد ذيم يآمادگ

ات مربـوط  يو جزئ ازهاينشين پيک از اي، هر ادامهدر 
  :شونديطور خالصه ارائه م بهبه آنها 

  ه مردم و دولت يتوج 
 ؛از دانستينشين پيتر توان در واقع مهمين اقدام را ميا

ت يريدر رابطـه بـا مـد    يگـر يت ديچ فعاليرا بدون آن هيز
اگر صـورت   يحت ،ايباشد ير نميپذا امکانيجامعه محور 

ـ است تحقق ا يهيبد. رد، ثمربخش نخواهد بوديگ ن امـر  ي
در مـردم و دولـت    يو آمادگ يآگاه يق ارتقاياز طرفقط 

ـ ن ين راه مـوانع يبر سر ااگرچه، . باشديسر ميم ز وجـود  ي
ـ غلط در م ين موارد وجود باورهاياز ا يکيمثالً  ؛دارد ان ي

ن درخصوص زلزله اسـت کـه   يولئمس يبرخ يمردم و حت
خواسـت  "گونه حوادث به عنوان نيشود آنها به ايباعث م

تـوان انجـام   ينمـ  يچ کاريت خدا که در برابر آن هيو مش
امـر و  ان صـ ، متخصيمـذهب رهبـران  نقش . نگاه کنند" داد

ـ توج در هـا  و رسانه يکارشناسان علوم اجتماع ه مـردم و  ي
طـور   که بـه  كنند ييتا آنها را راهنمااست  ار مهميدولت بس

  . کنند يريگمين خصوص فکر و تصميح در ايصح

از حاصل ناگوار  يامدهايمردم در ارتباط با پ يسازآگاه
، بشناسندرا بهتر  سوانحها ن منظور که آنيبه ا يعيطب سوانح

و  يکـ يزي، في، اقتصـاد ياجتمـاع  يهايريپـذ بيبتوانند آس
خـود را   يهـا  يو توانمنـد  هنـد خود را کـاهش د  يطيمح
اوقات جامعه، دولت  يبرخ. استار مهم يش دهند، بسيافزا

 درفقـط  نـه   يار اساسـ يبس ينقش يدولتريغ يها و سازمان
ـ غختن آنها به تيمردم، بلکه در برانگ يسازآگاه مکـان از   ريي

- آنها باالتر است به محله ينسب يريپذبيکه آس ييها محل

مختلـف   يهـا  ن، راهيـ عالوه بـر ا . تر دارندامن نسبتاً يها
بلندگوها از  نظير يل صوتيوسا يريکارگ هل بياز قب يارتباط

ان سـطوح  يم يسازو آگاه يرسانمؤثر در اطالع يها روش
ــ  ــردم محل ــف م ــ يمختل ــديم ــد. باش ــ يهيب ــه اس ت ک

ــرانگ يســاز حســاس ــه طــرح، اجــرا و  يو ب ــردم ب ختن م
ق مشـارکت و حضـور   يتواند از طريها مبرنامه يريکارگ هب

ـ  . ابـد يتحقـق   يتـر  به نحو مطلـوب  يجمع  يمـردم محل
رات يجـاد کننـد تـا تـأث    يا ييهـا  ها و روشتوانند برنامه يم

را در جامعـه   يادراکـ  يهـا  و تفاوت  ، احساساتيفرهنگ
  . )۳( رنديکار گه بو هند ص ديتشخ

  محله يها تيظرف يابيو ارز يريپذبيبرآورد آس
در برابـر زلزلـه در    يريپـذ بيها و آس تيظرف يابيارز

ـ با کـه  است يضرور يامر يسطح جوامع محل د توسـط  ي
ـ متخصصان امر و بـا حما  ت کامـل دولـت و بـر اسـاس     ي

و  ي، شـهر ي، اسـتان يکشـور  يها اسيدر مق يبندتياولو
ـ ا يبـرا . رديـ گصـورت   ييروستا ن منظـور، الزم اسـت   ي

  : ردير صورت پذياقدامات ز
ة سـوانح  ات، شدت و چرخيشناخت نوع، خصوص −

  در هر محله؛
اسـتان، شهرسـتان و    ييايشناخت مشخصات جغراف −

و  ريپذبيمناطق آس ةبا گستر ييک و آشنايروستاها به تفک
مناطق  يريو خطرپذ يا، ماهوارهييايجغراف يها نقشه ةيته

  ؛لفمخت
سات يها، تأس رساختي، زيتيت جمعيشناخت وضع −

  و تعداد آنها؛
 يحلم يها سازمان يها تيو ظرفا ه ييشناخت توانا −

  ؛يزاتيو تجه يانسان يها تيو ظرف ها در مقابله با بحران
اطالعات مرتبط  يسازو مستند يبند، جمعيگردآور −

ه در سطح استان، شهرسـتان  ت بحران سانحيريدة مبا حوز
 و روستا؛

ده از سـانحه  يدبيآس ةجامع يازهايدر نظر گرفتن ن −
تـاً  يو نها يت و سرگرميمانند غذا، بهداشت، سرپناه، مشغول

 ؛تيجاد امنيا

ــا − ــتميس ييشناس ــاس ــاط يه ــرا  يارتب ــود ب  يموج
  و پس از آن؛ يطات در مواقع بحرانو ارتبا يرسان اطالع
ــته − ــک ةي ــا بان ــات يه ــامي از  ياطالع ــات تم اطالع
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  . آنهاكردن روز  الذکر و به فوق

  جاد بانک اطالعات محلهيو ا يليه فهرست تفصيته 
ــي ــاده يد يک ــل آم ــر از مراح ــازگ ــرا يس ــه ب  يمحل

اطالعـات افـراد   تمامي فهرست کامل از  ةيته ،يخودامداد
 .باشـد يساکن در محله و امکانات موجود در آن محلـه مـ  

ن فهرسـت  يا - ۱: داردمثبت  ةجيسه نت ين فهرستيچن ةيته
ک محله کمک يمختلف ساکن در  يها گروه يبند هبه طبق

ـ رو يها برا تيف و مسؤوليکند تا بتوان وظايم بـا   يياروي
از يکه ن يافراد - ۲. كردتعريف صورت مناسب  سانحه را به

تـوان از  يو مـ  شوند ميمشخص  دارندژه يو يها به کمک
 يبرخـ از  - ۳. كـرد ط اضطرار بهتـر مراقبـت   يآنها در شرا

بـاز   يمثـل فضـاها  ک محلـه  يشده در  ييامکانات شناسا
- يمجاور وجود ندارد م يهاکه در محلهها  بزرگ و پارک

  .كردز استفاده يها نکمک به آن محله يتوان برا

تعـداد سـاکنان و   مانند  يتواند مواردين فهرست ميا
ـ هـر   يبه همراه اطالعات شخص هاآن يمحل زندگ ک از ي

هـا و   مهـارت اطالعـات مربـوط بـه     ،هـا خـانواده  ياعضا
ک از يآدرس محل کار هر  ،ک از افراديهر  يها يتوانمند

ع مشاغل مختلف اعم از کسب يتوز يچگونگ ،افراد شاغل
، مراکز يورزش يهاو کار و خدمات مانند مدارس، مجتمع

 ياتيـ ح يها انيمحل مراکز شرو  رهي، مساجد و غيبهداشت
بـه   يسانر خدمت يآنها برا ييمانند گاز، آب و برق و توانا

 يهـا  د در فـرم ين فهرست بايا .شودرا شامل  ازمنديمردم ن
مختلف مـردم و منـابع    يها مناسب ثبت و بر اساس گروه

ط اضطرار بتوان از آنهـا اسـتفاده   يشود تا در شرا يبندطبقه
 .دكر

در تحقــق طــرح  يديــهــر محلــه نقــش کل يشــورا
ز ا يبرخـ ن رابطه، يدر ا. بر عهده دارد يامحله يخودامداد

  :ازند ا عبارت ن شورايا يها تيفعال
 يهـا  اختصـاص نقـش   يختن مردم محله بـرا يبرانگ −

  ؛يآمادگ يها تيفعال به آنها در فعال
كـردن  ق آشنا ياز طر يريشگيپ يارهايمع يريکارگ هب −

 کاهش عواقب آنها؛ يها مردم با خطر سوانح و روش

 ؛مقامات مسئول محليهمكاري با  −

 يبـرا  ييهـا  مکـان  و نيآفـر مناطق خطـر  شناسايي −
 ؛ يريگ پناه

 يمرکز خودامداد يمناسب برا فضاي فيزيكين ييتع −
 محله؛

 ةيـ حتاج اوليگر مايو د مواد غذايي ،آبكردن فراهم  −
آنها بـه شـکل    يسازرهيپس از وقوع زلزله و ذخ يضرور

 ؛يمناسب در مرکز خودامداد

ــرا ياتيــعمل يهــاميتــ نيــيو تع ييشناســا −  يالزم ب
 ؛امن ةيو تخل و امداد نجات يها تيفعال

ل يتسه يبرا يحمل و نقل اضطرار يرهاين مسييتع −
 ک در موارد پس از بحران؛يو کنترل ترافتردد 

 .يو بازساز يحضور فعال در بازآور −

  يامحله يخودامداد ةجاد مراکز چندمنظوريا ايانتخاب  
من در برابـر زلزلـه   يک مکان کامالً اياز به يهر محله ن
محله استفاده  يز آن به عنوان مرکز خودامداددارد تا بتوان ا

ـ کـه   يمختلفـ  يعملکردهـا . دكر  ةک مرکـز چنـدمنظور  ي
آموزش مطالـب  شامل  د دارا باشديبا يامحله يخودامداد

ـ توز ،مربـوط بـه ســوانح   ط يت شــرايريمـد  ،ع اطالعــاتي
، يدرمــان، خــدمات ينــات آمــادگيانجــام تمر ،ياضــطرار

 .)۴( است و اسکان موقت يپناهگاه اضطرار

ـ تواننـد اساسـاً   يمنظوره مچند يهامجتمع ک مرکـز  ي
ـ  ؛باشند يک مرکز فرهنگيا ي يرسانو اطالع يآموزش  يول

مختلف قبل و پس  يها زمان يد قادر باشند برايهمزمان با
ـ  . كننداز زلزله به صور گوناگون عمل  تواننـد در  يمـردم م

در . كننـد و اجـرا   يها را طراحـ برنامه جمع شوند و آنجا 
ماننــد  يبــزرگ مراکــز يشــهرهاي هــااز محلــه ياريبســ

 يا مرکز آموزشيوم، مسجد يهنر، استاد ةا خانيسرا  فرهنگ
 يهـا  انجام برنامه يتواند برا يمآن  يمعماروجود دارد که 

ر يک مديد ين مراکز بايا. شوند يساز جامعه محور مناسب
ـ ابت از ريبه ن ،داشته باشد که يياجرا  ،محـل  يس شـورا يئ

 ييهـا  زمان يز برايک معاون نين يهمچن. كندآنجا را اداره 
د در نظر گرفته يبايابد ست حضور يقادر ن يير اجرايکه مد
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ان آن دسته از ساکنان يد از متواننيحاً مين افراد ترجيا. شود
و دانـش الزم درخصـوص سـوانح     يآگاه يکه دارا محل

  . دشونهستند انتخاب 

عنوان مراکز  توانند بهيقوه مصورت بال که به ييها مکان 
ـ ا يبرا يراتييو با تغ انتخاب شوند يامحله يامدادخود ن ي

 يهـا مجتمـع  نـد از ا عبـارت  گردنـد  يسـاز منظور مناسب
ــکون ــرج  يمس ــزرگ و ب ــا ب ــار  ،ه ــز تج ــاز قب يمراک ل ي
 يهـا بزرگ چندمنظوره، پاسـاژها و مجتمـع   يها فروشگاه

هـا و   آموزشـگاه مانند مدارس،  يآموزش يها مکان ،يتجار
 ،...وم هـا و  يهـا، اسـتاد   مانند باشگاه يورزش يها مکان ،...

- ها، موزهسراها، کتابخانه ل فرهنگياز قب يفرهنگ يها مکان

ـ از قب يخـدمات  يها مکانو  ها و تاالرها هـا،   مارسـتان يل بي
ـ نيکل در ضــمن،  .)۵( ...هــا و انـه يهـا، پا  هـا، فرودگــاه کي

نماها و يها، سـ  ها، گردشگاه شامل پارک يحيتفر يها مکان
ـ  يعنوان مراکز کمک توانند بهيز مينها  يشهرباز ـ ا يراب ن ي

- دهيت بحران ايريک مرکز مدي. منظور در نظر گرفته شوند

  : )۴(باشد را داشته ر يز يها يژگيد ويآل با
مناسـب   يبندکرهيشکل و پ يدارا ياز لحاظ معمار - 
مقاوم در  يمارمع ياصول طراح يدر آن تماماوالً که باشد 

ـ باشد و ثانشده ت يبرابر زلزله رعا  يعملکردهـا امكـان  اً ي
  : داشته باشدر را يگانه زچند

بـا  ( يو تخصصـ  يآمـوزش همگـان   توان ارائـه  - الف
  ؛)و کتابخانه يبصر - يزات و امکانات سمعيتجه

 و ارتباطات يعموم يرساناطالعستم يسبودن  دارا - ب
  ؛)مناسب يخابراتمجهز به امکانات م(در حد محله 

  ؛ه ياول يها کمک توان ارائه - ج
  ت محله؛ ياز جمع يبخش ياسکان اضطرار امكان - د
 يل الزم بـرا يانبار استقرار مواد و وسا امكان ايجاد - ه

  ؛ امن ةيو تخل يامحله يواکنش اضطرار
 وط اضطرار يت شرايريمد وجود دفتر مناسب براي - و
  ؛ يتيريم مديجلسات و حضور ت يبرگزار
 يهـا  و کارگاه ينات آموزشيتمر ،مانورها يبرگزار - ز

  . مربوطه
اي باشـد كـه بتـوان     گونه به ديز باين يااز لحاظ سازه - 

و  يد طراحيمنظور باراي اين ب .كردبالفاصله از آن استفاده 
ـ ار باال صـورت گ يت بسيفيآن با ک ياجرا اگـر بتـوان   . ردي
ـ از جزئ يبخش اصـول   يرا کـه در آن تمـام   ياات سـازه ي
 ت شده را به صورت قابليمقاوم در برابر زلزله رعا يطراح

مقـاوم در   ةم سـاز يد، از لحاظ آموزش مفاهكرت اجرا يرؤ
ار يبس  ضمناً. ار سودمند خواهد بوديبرابر زلزله به عموم بس

نـو   يهاياوراز فنّ يين بنايسته است که در ساخت چنيشا
 يسـاز اجـد  ياورفنّـ  و از جمله مصالح سبک و هوشـمند 

  . ديعمل آ  حداکثر استفاده به يالرزه
سات ي، تأسيمعمار ياعم از اجزا ياسازهريغ ياجزا - 
ــو محتو يکيســات مکــاني، تأسيو مخــابرات يبرقــ ات و ي
ـ زات داخل سـاختمان با يتجه مـن  يصـورت کـامالً ا   د بـه ي

    .شود يطراح

 يبـرا  ياضـطرار واکـنش   يهـا ن برنامـه كـرد آمـاده   
  گانيهمسا

ـ فعال يااجرخصوص در طـور   بـه  ياضـطرار  يهـا  تي
از قبل  يهابرنامهگونه مواقع  براي ايناز است تا يمناسب، ن

ـ ا يسازآماده يبرا. شده داشت يطراح الزم  هـا ن برنامـه ي
  :ر در نظر گرفته شوديموارد زاست كه 

محلـه  هـر   يبرا  زلزله يويسنار ين تعداد مناسبيتدو •
 :بر اساس زمان وقوع

 ةها، حداقل دو برهـ مان وقوع زلزلهبا در نظر گرفتن ز 
ـ اکن در سـ  ياعضا يع مکانيتوز يتواند برايم يزمان ک ي

 ۵ن سـاعت  يب يزمان ةفاصل يکي :محله در نظر گرفته شود
خـانواده   يکه اعضا يزمان يعني ،صبح روز بعد ۷عصر تا 

ـ  يزمـان  ةفاصـل  يگـر يو د ،گر هستنديکديمعموالً با  ن يب
 يهنگـام  يعني ،ر همان روزظه بعد از ۵صبح تا  ۷ساعت 

ـ کـار  در محل( هستندکه مردم عمدتاً در خارج از منازل  ا ي
  ). رهيمدرسه، غ

ـ رزان مشارکت مردم محله، برنامـه يبا توجه به م و  يزي
در . باشـد يتـر مـ  يبه نظر عملـ  يزمان ةن برهيت اوليريمد
کـه ممکـن    ييهايقت در مورد دوم، با توجه به نگرانيحق

و  خانواده خود  يدن به اعضايص رساست مردم درخصو
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ـ زانشان داشته باشند، رفتـار مـردم در ا  يگر عزيد  ةن برهـ ي
ـ  يول ؛ستين ينيبشيقابل پ يزمان  ةن برهـ يخوشبختانه، اول
است و احتمال وقوع زلزله در  يباً دو برابر دوميتقر يزمان

گر يکـد يهـا در کنـار   که افـراد خـانواده   يهنگام ،آن زمان
ماننـد فصـل،   گر يعوامل مهم د يبرخ. تشتر اسيهستند، ب

 يهـا  ت راهيت، وضعيت محله در منطقه، تراکم جمعيموقع
ط يها و شـرا تيازها، اولويز با توجه به نينره يو غ يخروج

 يبـرا . مختلـف وجـود دارد   يوهايسـنار  يسازآماده يبرا
اگر زلزله در كه است  يهيار بديمثال، با توجه به فصل، بس

 يازهـا يامت اوضاع بـا توجـه بـه ن   دهد وخ يزمستان رو
  .)۲( شوديشتر ميسرد ب يدر هوا يمحل ةمخصوص جامع

و  هـا نآ يهـا  يمندنقش افراد محله بر اساس توان نييتع  •
و بـا مقامـات   گر يکـد يبـا   يديان افراد کلين ارتباط مييتع

 :يدولت

ـ ر آوار نيـ دگان از زيـ دبيآس نجات  از بـه آمـوزش،   ي
 يدر حـال حاضـر در بعضـ   . دارد يزات و سازماندهيتجه

داوطلـب واکـنش    يهـا  ا ساختار گروهيبزرگ دن يشهرها
در سطح محله شکل گرفته و در حـال توسـعه    ياضطرار

تواند يجامعه م ي، نقش اعضاخصوصن يدر ا. )۵( است
قبل، هنگام و پـس از زلزلـه در نظـر گرفتـه      ةدر سه مرحل

است  يمردم کسب آمادگ ياول، نقش اصل ةدر مرحل. شود
 يآموزشـ  يهـا ن خود شامل شرکت فعاالنـه در دوره ياو 
   .شوديارشناسان مربوطه برگزار موسيلة ك بهباشد که يم

باشـد کـه در   يمـ  يريگ دوم، نقش مردم پناه ةمرحل در
ـ . به آنها آموزش داده شده اسـت  يآمادگ ةمرحل  ةدر مرحل

                                                                            اساس  است که بر ييها نقش يمردم اجرا ةفيسوم، وظ

                                                      

با توجه ، رهيو غ ياضطرار ةينجات، امداد، تخل يها آموزش
  . به آنها داده شده است، يامحله يبه طرح خود امداد

 يهـا  يانمنـد ها و تود مهارتيف باين وظاييقبل از تع
ـ مورد ن  ؛گـردد  ييشناسـا  يط اضـطرار ياز مـردم در شـرا  ي
ـ اول يها  با اصول امداد و کمک ييآشنا: لياز قب يموارد  ،هي
 ،مهـار و کنتـرل آتـش   ان، بـه مجروحـ   يرسان کمک ةنحو

خدمات مربـوط   ،يو مخابرات يزات ارتباطياستفاده از تجه
 ،مدادو جستجو، نجات و ا يبه نجات افراد مانند آواربردار

ـ ار سـاده از قب يبسـ  يل و ابزار اضـطرار ياستفاده از وسا ل ي
ـ تقو يبـرا  يستم هشدار خطـر و آمـادگ  يس  - يت روحـ ي

  . يروان

ــف بايوظــا ــارت ي ــه مه ــه ب ــا توج ــل ب ــا و  د از قب ه
زان يو م يهر شخص و با توجه به گروه سن يها يتوانمند

ـ ييدر دسترس بودن هر کدام از آنها تع واگـذار  ه آنهـا  ن و ب
تواننـد مـؤثر باشـند شـامل     يکه مـ  يمهم يها گروه. شود
طور  نيکنند و هميم يه زندگيهستند که در آن ناح يافراد
و ) يط اضطراريدر شرا(محله  يامدادخود يشورا ياعضا

محلـه   يامـداد خود يشورا ياعضا. يمحلمسئول مقامات
هرکدام . باشنديم يان مردم و دولت محليم يبه عنوان رابط

دارنـد کـه   خاصـي  ف يوظا يمؤثر و اصل يها هن گروياز ا
   .نشان داده شده است ۱شمارة از آن در شکل  يبخش

در محلـه   يران محليان توجه است که انتخاب مديشا
بلکه با توجه بـه   ،هاآن يها يبر اساس توانمندفقط د نه يبا

از به ين صورت نيدر ا يحت. ز باشدينها در دسترس بودن آن
و بـه   كنندرا اجرا  هاف آنيت تا وظان اسيندگان جانشينما

ران يمـد  يبـرا . ها آشنا باشند تيفعال ةات برناميئجز يتمام
  . شتر باشديد بينان بايا جانشيندگان يباال تعداد نما ةرد
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  ف هر گروهياز وظا ياو پاره يمختلف محله و ارتباط آن با دولت محل يها گروه: ۱ شمارة شکل

  
 : يامدادخود و وزش افراد محله در خصوص زلزلهآم  •

 يمحله در رابطه با خودامدادان ف ساکنياز وظا يبرخ
محل سکونت خـود، شـرکت در    ييشناساشامل  يامحله
ـ امداد و نجات، ته يآموزش يهادوره ، يلـوازم اضـطرار   ةي

ن يمنــزل، تــأم يســاز ن نقــاط امــن در منــزل، مقـاوم يـي تع
اسـت   يهيبد. باشديها م رگروهن سييه و تعيات اوليضرور

ـ ک محله مورد نياقشار در  يآموزش تمام مـثالً   اسـت؛ از ي
کنند شـامل  يم يزندگ يک مجتمع مسکونيکه در  يافراد
 يبنـد از جامعه هستند که بعـد از طبقـه   يمختلف يها گروه

و آنها را آمـوزش داد   كردض يبه آنها تفو يفيتوان وظايم
و  ينحه بـه امـر خودامـداد   تا بتواننـد در موقـع بـروز سـا    

 يبررسـ  يگر بـرا يموارد د يبرخ. )۶(بپردازند  يامداد دگر
ـ ند از مطالب مورد نا عبارت ابزارهـا و   ،آمـوزش  ياز بـرا ي
 يبـرا  ياز و کـاف يزمان مورد ن ،مناسب يآموزش يهارسانه

نها مـوارد  يا. دهندگانآموزش يياآموزش و تخصص و کار
ـ . دارد يساسا ةاز به توجيهستند که ن يمهم از يـ ن نيهمچن

در جلسـات  شـود كـه   متخصصان زلزلـه دعـوت   از است 

شـود شـرکت   يا مجتمع برگزار مـ يکه در محله  ياماهانه
ـ مختلـف جامعـه بـا ا    يمردم از قشرهاكنند تا  ده، يـ ن پدي

در رابطـه بـا آن آشـنا     يمنيا يارهايمع يريادگيامدها و يپ
ک محلـه  ي ر دريپذبياز مردم آس ياريبس يها گروه .شوند
کنند که شامل کودکان، افراد مسن، زنان و افـراد  يم يزندگ

ـ اين با وجود. هستند يجسم يها يبا ناتوان ـ تـوان ا ي، م ن ي
قبل، هنگام  يمنيا يارهايافراد را آموزش داد تا موارد و مع

ـ يو پس از زلزله را از طر  يمطالـب آموزشـ   يريکـارگ  هق ب
ص آنهـا  مختلف و ابـزار خـاص کـه در ادامـه در خصـو     

ـ از ا يبرخ. رنديشود، فرا گيح داده ميتوض هـا   ن آمـوزش ي
 يشتر وقت خود را در خانه سپريکه ب يزنان يتواند برايم

 يستند به سرعت از جـا يتر که قادر نا افراد مسنيكنند  مي
د انجام يبا يحيصح يابيارز. انجام شود كنندخود حرکت 

ـ  يمـ  شود تـا مشـخص گـردد کـه چگونـه      از  يتـوان حت
  .)۶(افراد ناتوان بهره جست  يها ييتوانا

قبل، هنگام و پـس   يخودامداد يها تيدر کل، مسؤول
خانواده  يکه اعضا ييها تيتواند بر اساس موقعياز زلزله م

   يدولت محل
 

 ها تيد فعالييتأ −
  يت ماليحما −

  يالت ضرورين تسهيو تأم يبانيپشت −

  

اعضای شورای خودامدادی 
  محله
 

 

 و مردم  يان دولت محليها م تيفعال يهماهنگ −

 ارائه خدمات −

مربوط به قبل، هنگام و پس از  يدر تمامي امور آموزش يهماهنگ −
 زلزله

 اهالی محل 

 

 محله يزيرمشارکت در برنامه  −

 يگيهمسا يها ارتباط با سازمان  −

 شرکت در جلسات قبل از سانحه  −

ها قبل، هنگام و پس از  تيف محوله و مسئوليوظا يتمام ياجرا  −
 سوانح
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بـه عنـوان نمونـه،    . م گـردد يشـوند تقسـ   يرو م هبا آن روب
در ان ساکن يبرا يمختلف يل آموزشيتوان ابزارها و وسا يم

بـه وسـيلة   که قابل استفاده  كردارائه  ينمسکو يهامجتمع
 يهـا  مثـال، گـروه   يبـرا . از مردم باشـد خاصي  يها گروه

 يبرا يريادگي يها توانند در کالسيکودکان و نوجوانان م
ـ در برابر سانحه از طر يآمادگ  يهـا  تينترنـت و سـا  يق اي

مجرب برگزار  ةنديا نمايک متخصص يبه وسيلة مرتبط که 
ـ نتـوان از شـعر   يکودکان مـ  يابر. شود شرکت کننديم ز ي

 يهـا از مهـد  ياريدر بس" يمنيزلزله و ا"شعر . كرداستفاده 
رسـد کـه   ينظر م  هاد داده شده است و بيکودک به کودکان 

نشان يا به والدهاز آن يآگاه ةبر کودکان در اشاع ير مثبتيتأث
ـ توان يم ].۷[داشته است  جلسـات مـداوم در    سـري ک ي

بتواننـد  ان که در آن ساکنبرگزار كرد  يمسکون يهامجتمع
 يابيـ ات خـود در مـورد زلزلـه و ارز   يـ خصوص تجرب در

کـه   يهـاي آن. انجام شده، به گفتگو بپردازند يلقب يمانورها
گانشـان  يتوانند از همساياند م را تجربه نکرده ياقبالً زلزله

کبار ينات هر شش ماه يانجام تمر. را کسب کنند ياتيتجرب
دن مطالب از افـراد مطمـئن بـه مـردم     يرا شنيز ؛مهم است

ــ   ينـوع  ـ البتــه ا. دهـد ياعتمـاد بــه نفـس م دعــوت از  ةدي
هر شش مـاه   يمسکون يهابه جلسات مجتمعان متخصص

ن بهتــر اســت ير نباشــد، بنــابرايپــذممکــن اســت امکــان
و بـه آنهـا آمـوزش داده     ونداز مردم انتخاب ش يندگانينما

تر بـه مـردم محـل     مناسب ياگونه مطالب را به هاشود تا آن
 يهـا  گـروه  يتواند برايها م ن آموزشيزمان ا. منتقل کنند

 يتجمـع مناسـب بـرا    يهـا  محـل . م گـردد يمختلف تنظـ 
ن، جلسـات  يـ عـالوه بـر ا  . شـود ن يـي د تعيز بايها ن کالس
در ان شـتر سـاکن  يتواند ماهانه برگزار گردد تـا ب يم يعموم

کودکـان در   يبرا توانديها م ن آموزشيا. کنندآنها شرکت 
ها و  دار صبحزنان خانه يبعد از ظهرها پس از مدرسه و برا

 ياخـاص در جلسـه   يازهـا يسالمندان و افـراد بـا ن   يبرا
 يهـا  آمـوزش . برگـزار شـود  ژه يو يها مخصوص و زمان

احمـر و   ج، هالليبس يها گاهيق مساجد، پاياز طر يامحله
جهـه  موا يسطح دانش مردم بـرا  يره درخصوص ارتقايغ

  .استر يپذبا حوادث امکان

 : يليصورت تفص به ياتيعمل ةبرنام ةيته •

ف يها و وظا تيفعال يد شامل تماميبا ياتيعمل ةبرنام
از اسـت  ين. ات باشدينفع با درج جزئيذ يها گروه ةمحول

مشابه فـراهم   يرسانا موارد اطالعيها تا جزوات، کتابچه
نـد  يفرآ. دو مربوط باش يد که شامل اطالعات ضروريآ

 يتحتـان  سـطوح ت با يريمد يفوقان سطوحد ازيارتباط با
ز بـا عمـوم مـردم مشـخص و در آن درج     يت و نيريمد

ک مجموعه ياز است تا هر خانواده يآن، ن عالوه بر. شود
و  يطــور جزئــ شــده را بــه يطراحــ يهــا دســتورالعمل

ــد  ــته باش ــخص داش ــي ؛مش ــا يعن ــه يوظ ــف محول ا ي
هنگام و پس از سـانحه انجـام   د قبل، يکه با ييها تيفعال

   :دهند، مثالً
 ةفـ يدر خانـه وظ  يداد، چـه کسـ   يرو يااگر زلزله - 
  ؟؛ استرا عهده دار  يريگميتصم

صـدمه   يا به سختياگر پدر خانواده حضور نداشت  - 
در آن زمان بر عهده چه  يريگميهوش باشد، تصميده و بيد

 د انجام داد؟؛ يبا ييو چه کارها است يکس

ـ و در کجـا با  يحه، با چه کسپس از سان -  د تمـاس  ي
  .لين قبياز ا يو سؤاالت گرفته شود؟

 ازيار مهم و مورد نيبس ،ياتيعمل يهابرنامه ةيجاد و تهيا
گان، ينـدگان همسـا  يها، نماها به خانوادهن برنامهيا. هستند
رندگان رده باال يگ ميمختلف، تصم يکار يها گروه يرؤسا

ف و يکنـد تـا از وظـا   يمجامعه کمک  يو در کل به تمام
و بتوانند از آنها  شوندمحول شده، آگاه  هاکه به آن ييکارها

تواند به ين مين امر همچنيا. بهره گيرند بهتر يزير در برنامه
تا بتوانند فشارها و كند در جوامع کمک  يآورش تابيافزا

رش آنها بـه  يو با پذ كنندوارده از خطر را جذب  يها تنش
 . )۸(ز وقوع سانحه بازگردند پس ا يحالت عاد

 :محله يداوطلب واکنش اضطرار يها وهل گريتشک  •

ـ تتوانـد مب يمـ  يجاد سازمان واکنش اضطراريا بـر   ين
 يبـرا  يشـود کـه مـدل    ينيبشيپ ١حادثه يستم فرماندهيس

پـس از وقـوع زلزلـه     يو همـاهنگ  يزير، برنامهيفرمانده

                                                   
1 ICS  = Incident Command System 
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نظـور  م داوطلب بـه  يها ل گروهين، تشکيهمچن .)۹(است 
ان سـاکن  يهـا  ها و مهـارت  يتوانمند يو ارتقا يسازآماده
ـ  يامدادرسـان خصـوص  ت آنها دريو تقو يمحل  ةا شـبک ي

گـردد کـه   يدر سوانح بزرگ انجام مـ  ياضطرار يدسترس
  :ر استيسه بخش عمده ز يدارا

جـاد دانـش،   يا يبـرا  يعمل يها نيآموزش و تمر - 
سـخ مـؤثر بـه    پا يها و اعتماد الزم در داوطلبان برا مهارت
 بحران؛

 يهمـاهنگ  منظور بهداوطلب  يها گروه يسازمانده - 
هـا،  آنهـا در دراز مـدت بـا نقـش     يها، حفظ آمادگ تيفعال

 مشخص؛ يها عملکردها و روش

 ).۵(مناسب  يابزارها و ها با لباس ز گروهيتجه - 

نـد  يامحله در فر يداوطلب واکنش اضطرار يها گروه
ماننـد   يانجام موارد ت بحران قادر به کمک دريريمد يکل

محله و  يريپذبيآس يابيارز ،مرور خطر موجود در محله
ت مخـاطرات بحـران   يريمـد  يکپارچه براين راهبرد يتدو

معمـوالً  . باشـند  يمـ  ي، مقابلـه و بازسـاز  يريشـگ يشامل پ
کمتر  يها د در زمانيداوطلبان جد يبرا يآموزش يها دوره

ن مطالـب  ياوباشد که عنين ميک هفته آموزش و تمرياز 
ق يحر يمبان ،در سوانح يها شامل آمادگن دورهيا يآموزش

جستجو و  يمبان ،هياول يها کمک يمبان ،از آن يريو جلوگ
هـا  ن دورهياان مدرس. باشديبحران م ينجات و روانشناس

نشـانان، پزشـکان و پرسـتاران    ، آتـش ان، مهندسانرا معلم

ــ  ــس، متخصص ــعملان اورژان ــات و  ي ــتجو و نج ات جس
ـ داوطلبـان با . دهنديل ميوانشناسان تشکر  يد پـس از طـ  ي

ـ  يبـرا  يبعد يها ه، در زمانياول يآموزش ةدور و  يادآوري
طـور مرتـب    کـه بـه   يناتيا تمريها  مرور مطالب در کالس

، سهولت و يهماهنگ منظور به. شود شرکت کننديبرگزار م
ت يريمـد  يرسـم  ير نهادهـا يمناسب بـا سـا   ةجاد رابطيا

ها و  ن گروهيب يمناسب ياست تا روابط ساختار بحران، الزم
 .)۵(شود  يموجود طراح يالت رسميتشک

ــدو • ــديت ــاختار م ــطراريرين س ــداد يت اض  يخودام
 :يا محله

 يامحلـه  يات امر خودامدادين ساختار از اهم ضروريا 
ـ ا ةاز حوصلآن  يبا توجه به گستردگ کهاست  لـه  ن مقاي

ـ ا اتيجزئ يبررس .ارج استخ ـ  ن سـاختار ي صـورت   هب
مطالعـات  "بـا عنـوان   سنده ينو يليضفدر گزارش تکامل 

کـاهش   يبـرا  يامحلـه  يامدادامکانات خود يريکارگ هب
ـ گرد ارائـه " در برابر زلزله يريپذدار خطريپا  .اسـت  دهي

ـ از قب يمواردن به يهمچن ت يريمـد  يشـورا  ياعضـا  لي
هـا و  خـانواده  ياعضـا  ف آنها،يو وظا يط اضطراريشرا
انجـام   يهـا ن برنامهيآموزش افراد و تدوو   ف آنهايوظا
ن يتوان به ا يکه م است پرداخته شده يات اضطراريعمل

  .)۲(كرد مرجع مراجعه 
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