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  )زلزله ( توانمند سازي مديريت بحران شهري در جهت كاهش يالياي طبيعي 
  شهر خرم آباد: نمونه موردي

  
 

  دكترعزت اهللا قنواتي 
  Email: e ghanavati @ yahoo.com دانشيار گروه جغرافياي دانشگاه تربيت معلم تهران

  شبنم قلمي
  Email: shabnam.ghalami @yahoo.com  دانشگاه تربيت معلم تهراندانشجوي كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي شهري

  اصغر عبدلي
  Email: abdoli_Asghar @ yahoo.com دانشجوي دكتري جغرافيا و برنامه ريزي شهري دانشگاه اصفهان

  
 

  چكيده
ل توسعه و از جمله گسترش شهر و شهر نشيني و افزايش تدريجي تعداد شهرهاي بزرگ در جهان به خصوص در كشورهاي در حا

ايران، از يك طرف و رشد شهرها ، تمركز و تجمع جمعيت و افزايش بارگذاريها ي محيطي و اقتصادي بر بستر آنها از طرف ديگر، ضمن 
  .توجه بيشتر به شهرها، منجر به پذيرش نقشها و عملكردهاي متعدد شده است

با توجه به ماهيت غير . روبرو هستنند موضوع حوادث طبيعي استيكي از موضوعات مهمي كه بيشتر شهرهاي بزرگ جهان با آن 
مترقبه بودن اين حوادث و لزوم اتخاذ سريع و صحيح تصميم ها و اجراي عمليات، مباني نظري و بنيادي، دانشي را تحت عنوان مديريت 

د بحران جهت كاهش اثرات اين حوادث و بحران به وجود آورده است اين دانش به مجموعه اقداماتي گفته مي شود كه قبل، حين و بع
با بكارگيري اصول و ضوابط شهرسازي و تبيين مفاهيم موجود در اين دانش مانند بافت و ساختار . كاهش آسيب پذيري انجام مي شود

 را كاهش شهر، كاربري اراضي شهري، شبكه هاي ارتباطي و زير ساختهاي شهري تا حد زيادي اثرات و تبعات ناشي از حوادث طبيعي
  . داد

اين شهر بدليل موقعيت جغرافياي . يكي از شهرهاي ايران كه بيش از ساير شهرها با اين مشكل روبرو است، شهر خرم آباد مي باشد
  خود و قرار گرفتن در بين رشته كوههاي زاگرس و وجود مسيل ها و رودخانه ها در داخل آن از يك طرف و قرار گرفتن بر روي

مورد ديگري كه سبب تشديد آسيب پذيري . از طرف ديگر داراي آسيب پذيري فراوان در برابر بالياي طبيعي مي باشدگسل ها فراوان 
بافتهاي اين شهر مي باشد، وجود بافتهاي خودرو و قديمي در دل اين شهر مي باشد كه عموما از خانه هاي يك طبقه و دو طبقه با زير بناي 

اين خانه ها غالبا مطابق استانداردهاي فني نبوده و ايستايي . ديگر ساختته شده اند، تشكيل يافته استكم كه بصورت متراكم در كنار يك
مشكل ديگر اين بافت ها دسترسي نامناسب و محدود آنها مي باشد كه امداد رساني به ساكنان آنها پس از .الزم در برابر زلزله را ندارند

اين مقاله سعي دارد به سواالت زير . تواند با بحراني شدن شرايط فاجعه انساني را دامن بزند يوقوع باليلي طبيعي را مشكل مي سازد و م
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   چه اقداماتي مي تواند در توانمند سازي شهرهاي ايران در برابر بالياي طبيعي راهگشا باشد؟-1
ان به توانمند سازي مديريت بحران زلزله در آن  فضايي كاركردي شهر خرم آباد چگونه مي تو– با توجه به ويژگيهاي كالبدي -2

  كمك كرد؟  
  در اين مقاله با رويكردي توصيفي تحليلي و با بررسي ميداني فرايند توانمند سازي مديريت بحران در جهت كاهش بالياي طبيعي

 كاهش اثرات و صدمات ناشي از حوادث از يافته هاي اين تحقيق مي توان به. را در شهر خرم آباد مورد مطالعه قرار مي دهد) زلزله ( 
 استفاده شده GISهمچنين در بررسي و تجزيه و تحليل داده ها نيز از ابزار . طبيعي به طور اخص با كاربرد مديريت صحيح اشاره نمود

  .است
  
  مديريت بحران شهري ، مخاطرات طبيعي ، برنامه ريزي شهري ، شهر خرم آّباد :كليدي گانواژ

 
  مقدمه

 زمين شناسي نشان مي دهند كه از ميليون ها سال پيش از شروع حيات موجودات زنده بر روي كره زمـين ايـن                        شواهد
انسان نيز در طول شناخته شده      .سياره با پديده اي ويرانگر به نام زمين لرزه مواجه بوده است و بارها آنرا تجربه كرده است                   

 زلزله مخرب ترين آنها باشد به گونه اي شديد وبي رحمانه مورد حياتش همواره توسط نيروهاي خصمانه طبيعت كه شايد
زلزله يكي از مشخصات سياره ماست كه به تنهايي در سراسر جهان هزاران زندگي را قرباني وخسارات                 . تهديد بوده است  

يكـي از  مالي فراواني وارد كرده است و به دليل گستردگي قلمـرو و نيـز وسـعت و شـدت خـساراتي كـه وارد مـي سـازد           
بـا نظـر بـه      . زلزله از جمله عواملي است كه مي تواند به بروز بحران منجر شود            . شناخته شده ترين بالياي طبعي جهان است      

قرار گيري كشور ايران در منطقه لرزه خيز دنيا و غير قابل پيش بيني بودن مكان و زمان زلزله وجود طرح جـامع مـديريت                         
يكي از مهمتـرين فـاكتور هـايي كـه در     . شي از بروز آن بسيا ر مهم وحياتي استبحران براي كاهش خطرات وضايعات نا    

افزايش ويا كاهش ميزان خسارتها و تلفات انساني در زمان بروز بالياي طبيعي تاثير فراواني دارد وجود ويا فقـدان سيـستم                      
به منظور  ) مديريت بحران (ين لرزه ساماندهي و يا تدوين ساختاري مناسب براي مديريت زم        . مديريت بحران كارا مي باشد    

اجراي فرآيند منتج به مقابله با بحران زمين لرزه در كشور به ويژه در شـهرهاي مهـم وبـزرگ در ابعـاد پيـشگيري،كاهش                         
  . خطر، پاسخگويي، امداد ونجات، خدمات پشتيباني، بهبود و بازسازي است

  
  بيان مسئله

وقوع بالياي . ي در طول حيات كره زمين وجود داشته و خواهند داشتبالياي طبيعي همواره به عنوان پديده اي طبيع
در اغلب موارد تاثيرات مخربي بر سكونتگاههاي انساني باقي گذارده است و تلفات . ..طبيعي نظير سيل ، زلزله ، طوفان و 

 ساخته و عوارض اقتصادي و ساختمانها و زيرساختهاي اين گونه مناطق را نابود. سنگيني بر ساكنان آنها وارد ساخته است
  . اجتماعي پردامنه اي بر جوامع بشري و كشورهاي جهان تحميل كرده است

  هر چند در دهه هاي گذشته با پيشرفت دانش بشري، دانشمندان به چگونگي پيدايش اين پديده ها بصورت علمي
اما هنوز هم بشر قادر به جلوگيري و . داده اندپي برده اند و نحوه وقوع آنها و پيامدهاي ناشي از آن را مورد بررسي قرار 

در بسياري از موارد دانش كافي را به منظور پيش بيني دقيق و . مقاومت در برابر اين گونه رخدادهاي طبيعي نمي باشد
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ام به علمي از لحظه وقوع و قدرت اين وقايع را ندارد و تنها پس از وقوع اينگونه باليا با استفاده از روشهاي علمي اقد

  .تجزيه و تحليل آنها مي كند
شهر ها نيز به عنوان يك مكان تجمع براي جمعيت انساني از وقوع اين بالياي طبيعي مستثني نمي باشند و الزم است 

امروزه . چاره انديشي هاي جدي جهت كاهش آسيب پذيري اين سكونتگاهها در برابر بالياي طبيعي صورت پذيرد
سكن و مهاجرت روستائيان به شهرها باعث رشد و توسعه بيش از حد شهرها بخصوص نيازهاي شهري و تقاضاي م
عدم توجه به مكان يابي صحيح شهرها ، رشد و توسعه شهرها، همچنين عدم برنامه ريزي . شهرهاي بزرگ گرديده است

ا به بار آورده الزم جهت جلوگيري از رشد لجام گسيخته شهرها، مسائل و مشكالت فراواني از جهت مصونيت شهره
. اين روند باعث شده است، شهرها روي مسيل هاي اصلي گسلها و يا در حريم رودخانه ها و مسيل ها گسترش يابند. است

حقيقت . اين امر خود مي تواند موجب تشديد آسيب پذيري و افزايش زيان هاي مالي و جاني ناشي از اين وقايع باشد
  . ساني در مقابل اين سوانح طبيعي است كه فاجعه مي آفرينداينست كه بازتابهاي سكونتگاههاي ان

اين شهر بدليل . يكي از شهرهاي ايران كه بيش از ساير شهرها با اين مشكل روبرو است، شهر خرم آباد مي باشد
ك موقعيت جغرافياي خود و قرار گرفتن در بين رشته كوههاي زاگرس و وجود مسيل ها و رودخانه ها در داخل آن از ي

. طرف و قرار گرفتن بر روي گسل ها فراوان از طرف ديگر داراي آسيب پذيري فراوان در برابر بالياي طبيعي مي باشد
مورد ديگري كه سبب تشديد آسيب پذيري بافتهاي فرسوده اين شهر مي باشد، وجود بافتهاي خودرو و قديمي در دل 

 طبقه با زير بناي كم كه بصورت متراكم در كنار يكديگر اين شهر مي باشد كه عموما از خانه هاي يك طبقه و دو
اين خانه ها غالبا مطابق استانداردهاي فني نبوده و ايستايي الزم در برابر زلزله را . ساختته شده اند، تشكيل يافته است

آنها پس از وقوع مشكل ديگر اين بافت ها دسترسي نامناسب و محدود آنها مي باشد كه امداد رساني به ساكنان . ندارند
اين مقاله سعي دارد تا به .باليلي طبيعي را مشكل مي سازد و مي تواند با بحراني شدن شرايط فاجعه انساني را دامن بزند

  :سواالت زير پاسخ دهد
   چه اقداماتي مي تواند در توانمند سازي شهرهاي ايران در برابر بالياي طبيعي راهگشا باشد؟-
 فضايي شهر خرم آباد چگونه مي توان  به توانمند سازي مـديريت بحـران زلزلـه در                   – كالبدي    با توجه به ويژگيهاي    -

  آن كمك كرد؟  
  

  مديريت بحران و برنامه ريزي شهري
مديريت بحران به مجموعه اقداماتي اطالق مي شود كه قبل از وقوع، حين وقوع و بعد از وقوع سانحه، جهت كاهش 

يكي از نواحي كه در صورت بروز باليا بويژه زلزله آسيب مي بيند .  انجام مي گيردهر چه بيشتر آثار و عوارض آن
اشتباهي كه به سادگي در مديريت بحران . نواحي شهري است كه اين ضرورت اجراي برنامه بحران را روشن مي سازد

  چون بحرانها ازروي مي دهد اين است كه تصور شود براي همه بحران هاي يك راحل وجود دارد، در حالي كه 
مثال هاي گوناگون ناشي مي شوند و عوامل متععدي در وقوع آنها نقش دارد پس براي كنترل آنها طرح ها و برنامه هاي 

چناچه مديريت بحران را با مفهوم گسترده تر از عمليات پس از وقوع ).24 : 1373تن برگ، ( متفاوتي بايد اجرا گردد
 آمادگي ويژه به طور دايمي و رفع احتياجات خاص را در بر داشته و بدين لحاظ سانحه در نظر آوريم كاهش خطرها،

آسيب پذيري   ).60: 1382عبداللهي، (ارتباطي وسيعتر با برنامه ريزي شهري و طراحي شهري و جغرافيايي شهري مي يابد
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ي در نواحي وسيع و تراكم و سكونتگاهي انساني در مقابل باليايي طبيعي به علت تمركز جمعيت و فعاليت هاي اقتصاد
دامنه خساراتي كه يك سانحه ايجاد مي كند به  .امنيت نابسامان و بي قاعده سكونتگاها بطور مداوم افزايش يافته است

در بسياري از كشور هاي در حال توسعه كه با تمركز شديد .عوامل زيادي از جمله زير ساختهاي شهري بستگي دارد
ه هاي فقير نشين و حاشيه نشين مشخص مي شوند يك سانحه طبيعي مي تواند به يك فاجعه جمعيت حصير آباد ها، محل

  ).67: 1382عبداللهي، (بيانجامد
 

  محدوده مورد پژوهش
طول شرقي و  23 و48الي 20و 48شهر خرم آباد به عنوان مركز استان لرستان و نيز شهرستان خرم آباد داراي موقعيت 

اين شهر از شمال به شهرستان نور اباد و از جنوب به شهرستان پلدختر و از شرق به . است عرض شمالي 33و33الي 27و33
  . شهرستان بروجرد و از غرب به شهرستان الشتر منتهي مي گردد

 165023 نفر مرد و 168922 خانوار است كه از اين تعداد 76026 نفر با 339945 جمعيت شهر خرم آباد 1385در سال 
  هكتار 9/3453مساحت محدوده فعلي شهر حدودا ). 1385 گزيده سرشماري نفوس و مسكن،( نفر زن بوده است

 631 هكتار ان داير، اعم از مسكوني، شبكه معابر، خدماتي و حرائم و غيره بوده و حدودا 29/2543مي باشد كه در حدود 
امكانات مناسبي را براي امر خدمات هكتار اراضي باير داخل محدوده ساخته نشده است كه در زمان وقوع بحران زلزله 

شهر به صورت خطي و بطور عمده در جهت شمال و جنوب و در بستر عرصه هاي مسطح و وسيع . رساني فراهم مي آورد
اين مناطق هدايت شده است و شهر بصورت كامال متراكم و فشرده با بافت قديمي و شبكه معابر پر پيچ و خم و باريك 

  . بروز بحران زلزله همه اين معابر بسته شده و امداد رساني به زلزله ديدگان مشكل مي شودكه در صورت . مي باشد
  

  بحراني بودن وضعيت خرم آباد در مقابل زلزله و ضرورت كاربرد مديريت بحران
. گستره مورد مطالعه در پاي كوه زاگرس واقع شده است كه مي توان آنرا به چند واحد توپو گرافي تقسيم نمود

دوده مورد نظر از نظر زمين شناسي جزء زاگرس چين خورده محسوب مي گردد و به صورت دشتي با شيب عمومي مح
شهر از اطراف بوسيله عوامل طبيعي و . از شمال به سمت جنوب، بوسيله پستي و بلنديهاي به بخش هاي قابل تقسيم است

 غربي وجود دارد كه در امر امداد -نوبي و شرقي ج-در شهر سه رود خانه با جهت شمالي . مصنوعي احاطه شده است
  . رساني مشكل ايجاد مي كنند

بررسي مقدماتي چين ها و گسله هاي منطقه لرستان به خوبي نشان مي دهد  كه منطقه داراي پتانسيل بااليي براي زلزله 
ا كه بطور عموم با عدم ايجاد در منطقه مورد بررسي به نظر مي رسد رويداد فراوان زلزله ه). 1شكل شماره( .مي باشد

گسله هاي منطقه شامل دو دسته  .گسله هاي سطحي همراه است نشانه تغيير شكل منطقه بصورت چين خوردگي باشد
با توجه به عبور گسل اصلي . اصلي ، گسله هاي مربوط به چين خوردگي و گسله هاي مستقل از چين خوردگي مي باشند

قرار گرفتن استان در رشته كوههاي زاگرس، پتانسيل ايجاد پديده هاي ژئوتكنيكي زاگرس از شمال استان لرستان و 
  ).1378-پژو هشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله(» حاصل از زلزله در اين استان باالست
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    بزرگي زلزله ها و توزيع گسل هاي استان لرستان: 1شكل شماره
  

د تحت تاثير روند تحوالت شهر نشيني و مهاجرت بي رويه روستائيان به شهر و توسعه ساختار كالبدي شهر خرم آبا
فزاينده سطح در سالهاي اخير دستخوش دگرگوني هاي شده است كه الگوي خطي در امتداد مسير رود خانه، وجه 

در مقابل تغيير ساختار كالبدي و فضايي شهر نياز هاي تازه اي را از لحاظ تامين فضاهاي خدماتي و . ستمشخصه آن ا
  :تبعات اين دگرگوني به شرح زير قابل ذكرند. سكونتي بر شهر تحميل كرده است

  . تصرف باغات و فضاي شهر حاشيه رود خانه و تبديل آن به فضاهاي مسكوني و خدماتي-
 .ن هاي جديد درون بافت مانند بيست چهار متري حكيم  احداث خيابا-

 .شهر و فرسودگي روز افزون بافت قديم) حوزه نوساز( توسعه و رونق بخش هاي شمالي و جنوبي -

 ).تغيير بافت و چهره اجتماعي ساكنان (  تخليه بافت از ساكنان اوليه و جابجاي آن با نقاط نوساز -

  .و مهاجرين روستايي در بافت قديم  اسكان يافتن اقشار كم درآمد -
مطالعات راهبردي (  ايجاد سكونتگاههاي خود رو و خلق الساعه در اراضي حاشيه اي و پر شيب مانند گل سفيد-

با توجه ساختار فعلي مالحظه مي شود كه شهر كامال فشرده با تراكم ا جمعيتي باال ).20 : 1384بافت تاريخي خرم آباد، 
مالحظه مي شود كه نحوه پراكندگي خدمات اورژانسي و خدمات ايمني ) 3و2شكل هاي شماره (در همچنين . مي باشد

  .و آتش نشاني در سطح شهر كامال نابرابر و نا متناسب با نياز ساكنين بويژه ساكنين بافت مركزي مي باشد

  
 پراكندگي خدمات ايمني و آتش نشاني : 2شماره شكل 
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 خدمات اورژانسيپراكندگي  : 3 شماره شكل

  
شهر خرم آباد و همچنين كالبد قديمي آن به نظر .. .با توجه به ساختار، فرم، كاركرد و تركم هاي شهري و جمعيت و

بنابراين لزوم توجه هر چه سريعتر به . مي رسد در صورت وقوع زلزله احتمالي ما شاهد يك فاجعه انساني خواهيم بود
داليلي كه منجر به به شكل گيري اين حادثه . عد برنامه ريزي شهري دو چندان مي باشدبرنامه ريزي هاي الزم بويژه از ب

  :مي باشد عبارتند از
  كيفيت پايين و استحكام اندك ساختمان ها -

  تراكم جمعيت باال در بافت هاي فرسوده -

  نزديكي بافت هاي مسكوني به گسل -

  ه  ضعف در مديريت بحران قبل ، حين و بعد از زلزل-
  نابرابري در توزيع و پراكنش خدمات اورژانسي و ايمني-

با توجه به اينكه شهر بم در مقايسه با شهر خرم آباد در مقياس كوچكتري مي باشدآشنايي با مشكالت پس از زلزله 
  :شهر بم ما را به اهميت مديريت بحران در شهر خرم آباد واقف مي سازد

 مشكل انتقال مجروحان  .1

 و و نجات افراد زنده مانده در زير آوار مشكل جست و ج .2

 مشكل دفن اجساد  .3

 مشكل اسكان موقت حادثه ديده گان .4

 مشكل سازماندهي نيروهاي امدادي .5

 مشكل جلوگيري از آلودگي محيطي .6

 مشكل ايجاد امنيت شهر  .7

 مشكل راه اندازي تاسيسات حياتي و زيربنايي .8

 مشكل اداره امور به وسيله مديران غير بومي .9
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 افيك درون شهري و برون شهري مشكل تر .10

 مشكل هجوم روستائيان آسيب ديده به شهر  .11

 )48: 1382معصوم و ديگران ، .....(مشكل كاهش اعتماد عمومي به مديريت بحران و  .12

 :اين اقدامات عبارتند از. با توجه به موارد باال نياز به اقدامات پيشگيرانه در سطح شهر الزم مي باشد

 عمده خسارتهاي وارده به سازه هاي غير استاندارد وارد مي شود ، مسئوالن مربوط ، اين مساله را از با توجه به اينكه. 1
  : دو مسير مورد كنترل قرار دهند

 در ساخت و ساز هاي جديد ، ضوابط مربوط به مقاوم سازي به طور جدي رعايت شده و ساز و كار مربوط به اين -
اين . از واگذاري اين نظارت به بخش خصوصي خودداري شود. يف و اجراء شودمساله از طرف سازمان هاي مربوط تعر

  ... متري، كوي فلسطين، دره گرم و60ساخت و ساز ها عمدتا در محالت قاضي آباد، اطراف ميدان كيو، فاز يك، 
  .مي باشند

ار قابل مالحظه اي  با توجه به دسترسي راحت به مواد قرضه براي ساختمان سازي در ساختمان هاي قديمي مقد-
بنابراين ديوارها عموما سنگين و نامقاوم هستند كه در صورت ريزش . سنگ با مالت نه چندان محكم استفاده شده است

لذا بايد به . خسارات شديدي به وجود مي آورند و آواربرداري بسيار سخت و تلفات انساني را تا حد زيادي باال مي برد 
اين محالت عمدتا در بخش مركزي و قديمي شهر با بافت هاي فرسوده مي باشند كه . ازيمترميم و نوسازي مساكن بپرد

  .مي باشند.. .شامل محالت اطراف قلعه فلك االفالك، ماهيگيران، كوروش، پشت بازار، زيد بن علي و
 با وجود تسهيالت اين امكان با توجه به اينكه امداد رساني بعد از زلزله در كاهش تلفات بسيار مهم مي باشد و. 2

براي دستيابي به اين اهداف، ضرورت دارد از هم اكنون . شامل نيرو، تجهيزات و زيربناهاي مناسب امكان پذير است
  : اقدامات زير انجام شود

.  با توجه به عرض نامناسب خيابان ها در شهركه امكان عبور ماشينهاي آتش نشاني و امدادي را غير ممكن مي سازد-
اقدام كرد چرا كه بعد از ) امام، انقالب و شريعتي (اصالح و تعريض خيابانها و معابر بويژه خيابان هاي اصلي شهرنسبت به 

وقوع زلزله احتمالي اكثر خيابانهاي شهر خرم آباد در اثر ريزش ديوار ها بسته خواهد شد  و امكان تردد را غير ممكن مي 
  . سازد
ني و مالي در اثر آتش سوزيهاي حاصل از بريدگي لوله هاي گاز و انفجار  به نظر ميرسد بيشتر خسارت هاي جا-

با كارگذاري سيستم هاي قطع اتوماتيك حساس به لرزش به محض . مخازن گاز در ساعات اوليه بعد از زلزله خواهد بود
  . جريان گاز از پستهاي اصلي قطع شود) با قدرت معين(وقوع لرزش 

تانداري با عنوان سازمان مديريت بحران كه افراد اين سازمان آموزشهاي الزم در زمينه  تشكيل سازماني زير نظر اس-
اين سازمان در حال حاضر زير نظر استانداري تشكيل شده . خاك برداي ، آوار برداري و كمكهاي اوليه را ديده باشند

  . است
ت برق آب و تجهيزات گرمايشي و سرمايشي  بيمارستانها و مراكز درماني بويژه بيمارستان عشاير و امام الزم اس-

  . مستقل داشته باشند تا در قطع برق و آب بتوانند به فعاليت خود ادامه دهند
   در حال حاضر در بيشتر قسمت هاي بافت قديمي شهر سيستم برق كشي قديمي و فرسوده و عدتا تير برق چوبي-

  . ه شبكه زير زميني منتقل شودمي باشند بنابراين الزم است برق شهري از شبكه هوايي ب
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  .  دستگاههاي لرزه نگاري را به تعداد كافي در شهر راه اندازي و ايستگاههاي لرزه نگاري ايجاد كرد-
اين دامنه ها عمدتا دامنه هاي .  سنگهاي كه بصورت ناپايدار بر روي دامنه ها قرار گرفته اند را پاكسازي كنند-

  .شهر مي باشندمشرف به كوه مخمل كوه در شمال 
مجهز باشند براي اسكان  ... مناطق صاف و همواري در اطراف شهر كه به تجهيزات اوليه از جمله برق و مخابرات و-

براي اين امر زمين هاي باز قسمت هاي غربي به سمت الشتر و جنوب به سمت پلدختر . موقت زلزله زدگان پيش بيني كرد
  .و  ناحيه كمالوند مناسب مي باشند

  ) GIS( تهيه سيستم اطالعات جغرافياي شهر ها -
  به معناي تقسيم شهر به چند حوزه كالبدي براي تسهيل در عمليات مديريت بحران:  حوزه بندي پدافندي شهر-
   مكانيابي نقاط فرود هلي كوپترهاي امداد و نجات براي انتقال افراد-
  ر سطح شهر  مكانيابي ايجاد بيمارستانهاي صحرايي در هر حوزه و د-
   مكانيابي بهترين نقاط براي اسكان موقت يا نيمه دائم ساكنان هر حوزه-
   اموزش همگاني به شهر وندان-
 واحد مسكوني و 37000 درصد30 شهرستان دروود استان لرستان كه منجر به تخريب باالي 11/1/85در زلزله مورخ «

 و اطالع رساني مسئولين به خروج مردم از 11در ساعت  روستا شد به علت وقوع پيش لرزه 100 درصدي 100تخريب 
  .» نفر كشته شد كه اكثر اين افراد به اطالعيه ها توجه نكرده بودند 69منازلشان فقط 

وظايف مديريت بحران شهر خرم آباد به سه دوره كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت تقسيم شده است كـه عبارتنـد                       
  :از 

  
  در كوتاه مدت

  هماهنگ كردن سازمان هاي مرتبط با زلزله تالش براي .1

 ايجاد و برقراري شبكه اطالع رساني عمومي .2

 ايجاد و نگهداري شبكه ارتباط اضطراي  .3

 تعيين مكانهاي اسكان موقت  .4

 تعين روشهاي تخليه اضطراري .5
 

  در ميان مدت
 تعيين ساختار مناسب براي مديريت بحران .1

 ت احتمالي زلزلهبرنامه ريزي كاربري اراضي براي كاهش خطرا .2

 تخريب كاربريهاي نامناسب در اطراف گسلها .3

 نوسازي كاربريهاي ضروري در زمان وقوع زلزله احتمالي  .4

 تعريض معابر اصلي شهر و باز كردن معابر بن بست .5

 نوسازي بافتهاي فرسوده .6
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 كنترل و نظارت بر ساخت وسازها در شهر  .7

 بازسازي سيستم هاي خدمات شهري  .8

  
  در بلند مدت

 وم سازي تمام ساختمانهاي دولتي و شركتهاي خصوصيمقا .1

 پرداخت وامهاي بلند مدت به شهروندان براي مقاوم سازي واحد هاي ساختمان هاي شهر  .2

 .برنامه ريزي كاربري اراضي براي شهرهاي اطراف خرم آباد كه تحت تاثير گسلهاي اطراف قرار دارند .3

 برنامه ريزي مديريت بحران براي كل استان .4

  
  :جه گيرينتي

وقوع زلزله عارضه طبيعي زمين است نه قهر خداوندي و ما مي بايد بسترسازيهاي الزم را در فرايند شهر سازي در 
  . كشور براساس اصول فني و مهندسي رعايت نمايند

همواره . بستر طبيعي كه اكثر شهرهاي ايران بر روي آن مكانيابي شده و در ادوار تاريخي نيز رشد و توسعه يافته است
با توجه به مكان گزيني بيشترشهر هاي . بصورت بالقوه شرايط الزم را براي ابتال و وقوع حوادث مختلف در خود دارد

 هيماليا و وجود گسلهاي -كشور در دامنه كوه ها و وضعيت زمين ساختي كشور و قرارگيري در كمربند كوهزايي آلپ
ر روي آن مكانيابي شده و استقرار يافته است امكان وقوع زلزله را در فراوان در پيكره زمين شناسي و بستري كه شهر ب

شهر خرم آباد در كوهپايه هاي زاگرس قرار گرفته است و داراي گسلهاي فراواني در اطراف خود .زهن تداعي مي كند
  . مي آوردتلفات مالي و جاني فراواني به بار) 1385نمونه آن زلزله دروود (مي باشد و در صورت بروز زلزله 

مديريت بحران در نواحي شهري به عنوان اقدامي است كه در هنگام بروز باليا و بخصوص زلزله مي تواند تا حد 
برنامه ريزي شهري به عنوان عاملي است كه نقش . زيادي اثرات بحران و باليا را كاهش دهد و شامل چهار مرحله است

يان سطوح گوناگون برنامه ريزي كالبدي كارآمدترين براي كاهش از در م. بسيار موثري در كاهش ضايعات زلزله دارد
ميزان آسيب پذيري شهرها در برابر زلزله، سطح مياني يا همان شهرسازي است و مفاهيم موجود در شهرسازي مانند 

كه ساختار شهري، فرم شهري، كاربري اراضي شهري ، تراكم هاي شهري، تاسيسات و زيرساختهاي شهري، اعم از شب
  . نقش مهمي در ميزان آسيب پذيري شهر در برابر زلزله دارتد... آب و برق و گاز و تلفن ، شبكه ارتباطي شهر و 

پيچيدگي هاي ساختارهاي اجتماعي و كالبدي در شهر هاي بزرگ نيازمند مديريت بحران حساب شده اي است كه 
 GISه آن توجه كرد و با بكارگيري تكنولوژيهاي جديد نظيراز آمادگي پيش از بحران تا بازسازي بعد از بحران بايستي ب

بنابراين در شهرهاي بزرگ نظير خرم آباد بايد با برنامه ريزي درست و دقيق از . تواند در اين زمينه راهگشا باشد مي....و
  .درون خود اين جوامع به مقابله با بحران پرداخت

  
  :منابع

  .عه شناسي بحران، مجله پژوهشي دانشنامه، سال سوم، شماره دوم بحران شناسي و جام):1370(اسدي، علي،  .1
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 برسي معيارهاي ارزيابي طرح هاي كالبدي، مجموعـه مقـاالت بـين اللملـي طـرح ريـزي كالبـدي،                     "):1372(احمدي، حسن،    .2

  .انتشارات مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران
  .سيب پذيري شهري، مسكن، انقالب نقش شهرسازي در كاهش آ):1376(احمدي، حسن،  .3
  . اصول مهندسي زلزله، انتشارات موسسه بين المللي زلزله شدگان و مهندسي زلزله، چاپ اول):1373(برگي، خسرو،  .4
  . مديريت بحران، ترجمه علي ذوالفقاريان، چاپ اول، انتشارات حديث تهران):1373(تن برگي، ديوديونه،  .5
ه ريزي و طراحي شهري در كاهش خطرات و مديريت بحران، مجموعه مقاالت كنفرانس               نقش برنام  ):1374(حميدي، مليحه،  .6

  .بين اللملي زلزله و مهندسي زلزله، جلد دوم
  . مديريت بحران در نواحي شهري، انتشارات سازمان شهرداريهاي كشور چاپ دوم):1382(عبداللهي، مجيد  .7
نه زلزله بم، سـمينار بررسـي نقـشه بيمـه در جبـران خـسارت هـاي                   بررسي مديريت بحران در آئي     ):1382(گودرزي، غالمرضا،    .8

  .اقتصادي ناشي از وقوع زلزله احتمالي در تهران، دانشگاه امام صادق
  .12 ماهنامه شهرداريها ويژه نامه شماره 58 زلزله بم، ضميمه شماره ):1382(معصوم، جالل و ديگران،  .9

  .ن لرزه ابر شهرها، تهران پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله مديريت بحران زمي):1379(ناطق اللهي، فريبرز،  .10
 تدوين برنامه راهبردي حفظ ، احياء و باز زنده سازي بافت تـاريخي خـرم آبـاد ، جلـد دوم و          ):1384(مهندسين آباد بوم قشم،      .11

 . سوم سازمان نوسازي و بهسازي خرم آباد

 .باد در گذر جغرافيايي انساني ، انتشارات افالك خرم آباد خرم آ):1381(رشيديان، هدايت اهللا،  .12

 مطالعات جمعيتي و اقتصادي ،  مهندسين معمـار و شهرسـاز فرنهـاد ، وزارت                 ):1385(طرح بهسازي بافت مساله دار خرم آباد،         .13
 . مسكن و شهرسازي

 .ازي  مهندسين مشاور بعد تكنيك ، وزارت مسكن و شهرس):1384(طرح جامع شهر خرم آباد،  .14

 . مهندسين معمار و شهرساز فرنهاد ، وزارت مسكن و شهرسازي ):1384(طرح بهسازي بافت مساله دار خرم آباد،  .15

 .1385مركز آمار ايران، گزيده سرشماري نفوس و مسكن  .16
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