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سناریویی برای مدیریت بحران زلزله  با نگاهی 
ویژه به حفاظت از آثار موزه ای

 واقع در ابنیۀ تاریخی

مقدمه 
فرآيند پيش بيني و پيشگيري از وقوع بحران و برخورد و مداخله در بحران و سالم سازي بعد 
از وقوع بحران را مديريت بحران گويند؛ اصطالحی که تمامي  جنبه های برنامه ريزی برای 
بحران و مرتبط با بحران مشتمل بر فعاليت های قبل و بعد از بحران را دربر می گيرد. همچنين، 
 اين اصطالح، به مديريت هر دو جانبة مخاطرات و پيامدهای بحران نيز می پردازد)شکيب، 
مقدسی، 1385، ص5(. مديريت بحران دارای چهار رکن اصلی شامل کاهش خسارت، 
آمادگی، واکنش، و بازسازی و عادی سازی است. مديريت بحران، درواقع عبارت از  ايجاد 
آمادگی و فراهم کردن تهميدات و تدارکات الزم برای رويارويی با بحران يا به حداقل 
رساندن آثار تخريبی آن است)آهنچی، 1376، ص 8(. هدف کلي، بهينه سازي فعاليت هاي 
مقابله با بحران و به حداقل رساندن خسارات ناشي از آن است. در مديريت بحران نيز 
بهبود بهره وري باتوجه به اهميت حياتي عملياتي آن، از ضرورت ويژه اي برخوردار است. 
در ابتدا، مديريت زمان را درنظر مي گيريم که در آن مدير موظف است هزينه ها و مدت 
پروژه ها را کاهش، و تعداد و کيفيت پروژه ها و فعاليت ها را جهت نيل به اهداف افزايش 
دهد. به عبارت ديگر، زمان شروع واکنش و امدادرساني، و  هزينة عمليات براي امدادرساني 
و بازسازي بايد کاهش يابد. ازطرف ديگر، حجم عمليات آمادگي، امدادرساني و بازسازي، 
کيفيت عمليات آمادگي، امدادرساني و بازسازي، سطح آمادگي مقابله با بحران، و حجم 
بايد افزايش يابد)ديودونيه تن برگ،1373، ص 80(.  اقدامات بازسازي و عادي سازي 



128
ڪنجینۀ اسناد،شامرۀ 96

درحال حاضر، احساس نياز به آگاهی از چگونگی کاهش شدت باليای طبيعی- در سطح 
بين المللی و در برنامه ريزی بخشی و خرد مانند شهرها-  ضرورت تام و تمام پيدا کرده 
است. موقعيت جغرافيايی شهرهای  ايران بيانگر اين امر است که با توجه به قرار گيری 
شهرها در مسير گسل های اصلی و فرعی و همچنين در مسير حوضه های آبريز مختلف، 
پيش بينی های الزم برای سيالب ها و زمين لرزه های احتمالی ضروري است و شهرسازان و 
برنامه ريزان شهری و زمين شناسان و جغرافی دانان بايد به بررسی دقيق علل و عوامل  ايجاد 
 اين باليای طبيعی در مناطق شهری بپردازند و راهکارهای الزم را برای کاهش اثرات آن 
پيش بينی کنند. از طرفی، کشور ما به عنوان يکی از کشورهای در حال توسعه و از همه 
مهم تر زلزله خيز و در معرض باليای طبيعی و فاقد  برنامه ريزی در اين زمينه، طی دهه های 
پيش، همواره در زمينة بروز باليای طبيعی، دورة بسيار سختي را پشت سر گذاشته است. 
در هنگام وقوع زلزله، عالوه بر استاندارد نبودن شرايط موزه ها و بناهای تاريخی موزه ای در 
مناطق زلزله خيز و ناتواني اين اماکن در محافظت از اشيای باارزش، اين نکته نيز قابل تأمل 
است که وقوع زمين لرزه در بسياری از اوقات با حوادث ثانويه مانند رانش زمين و سيل 
و آتش سوزی همراه است که می توانند تخريب های  شديدتري را   ايجاد کنند. همچنين، 
تجربه نشان داده است که هنگام وقوع زمين لرزه، در بسياری از موارد، سيستم های کنترل 
آتش سوزی کاری از پيش نبرده اند. البته، خطر چندين پس لرزه  را نيز بايد در نظر داشت.  
خطر ديگر، سرقت اشيا و آثار باارزش است که فقط با حضور فعال و آگاه ارتش يا 
نيروهای انتظامي  می توان از آن پيشگيری کرد. متأسفانه، با اين همه خسارات و بحران های 
مختلف باز هم ضرورت وجود طرح های مديريت بحران حس نمی شود و جا دارد سازمان 
ميراث فرهنگی، همگام با ديگر سازمان های ذی ربط و با همکاری همة اهل فن، به ايجاد 
بخشی باعنوان »مديريت بحران« با وظيفة بررسی و برنامه يزی برای مواقع بحرانی مبادرت 
ورزد تا به جای غافلگير شدن در مواقع بحران، بتواند با برنامه ريزی های صحيح، خسارات 

را به حداقل کاهش داد. 

پیشینۀ پژوهش
با توجه به نبود منابع اطالعاتی کافی، به خصوص دربارة ميراث فرهنگی و تاريخی، بيشتر 
مقاالت در زمينة حفاظت پيشگيرانه در موزه ها و انبارها و تحليل هايی در باب آسيب شناسی 
بناهای تاريخی در مقابل زلزله بود و موضوع طرح ها و سناريوهای مختلف دربارة مديريت 

بحران برای آثار تاريخی کمتر مورد توجه قرار گرفته است.    

ئاکو ویسی    
 فاطمه مهدیزاده   
 اصغر محمدمرادی 
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روش پژوهش
 روش کلی، بر مبنای هدف و ارزيابی راه حل ها و تشکيل سناريوهای مختلف از طريق 
مطالعات کتابخانه ای، مصاحبه و استفاده از تجربة گروه های آموزش ديده در شرايط بحران، 
و مستندنگاری و ثبت وضعيت موجود موزه ها، به خصوص آثار موزه اِی واقع در ابنية 

تاريخی، از نظر شرايط حفاظتی مدنظر قرار گرفت و مبنای طرح مورد نظر است.  

برنامه ريزی در چرخۀ مديريت بحران 
در چرخة مديريت بحران، برنامه ريزي فرآيند اصلي محسوب مي شود. با برنامه ريزي 
مناسب مي توان عالوه بر تحقق اهداف سازماني در زمينة اجرايي، با بهره گيري از تمام توان، 
حداقل اتالف منابع را انتظار داشت. برنامه ريزي هاي شهري و عملياتي، درصورتي موفق 
خواهند بود که  در چارچوب برنامة راهبردي مديريت بحران کشور باشند. در اين مقاله، 
با توجه به خط مشي اجرايي مورد نظر و در قالب طرح راهبردي مديريت بحران طرح يک 

برنامة مدون آمادگي در برابر زلزله ارائه مي  شود.

معرفی مراحل مختلف برنامه ريزی 
براي نيل به برنامة مدون آمادگي و مديريتي از فهرست ده مرحله اي زير مي توان استفاده 

نمود : 
1. انگيزش و توجه مسئوالن به امر زلزله در منطقه، 

2. مشخص نمودن محدوديت هاي اقتصادي و سياسي، 
3. تشکيل کميتة شورايی،

4. مرور برنامه هاي موجود شهري و فعاليت هاي پشتيباني در مواقع اضطراري، 
5. برآورد آسيب پذيري و ارزيابي خطر مناطق مختلف،

6.  بنا نهادن فرضيات کليدي، 
7. پذيرش اهداف و ضروريات، 

8. تشکيل کميته هاي کاري،
9. تهية چارت تشکيالتي، و 

10. تقسيم کار و تخصيص وظايف.

راهکارهای کاهش خطرپذیری لرزه ای در ساختامن موزه
لرزه خيزی باالی بسياری از مناطق جهان، از جمله  ايران، واقعيتی مسلم است. دستيابی 

سناریویی برای مدیریت بحران زلزله  با 
نگاهی ویژه به حفاظت از آثار 

موزه ای واقع در ابنیۀ تاریخی
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به زندگی مطلوب برای مردم و توسعة پايدار کشور در گرو حفظ جان ها و دارايی ها 
در برابر حوادث طبيعی خطرآفرين از جمله زلزله است. حفظ جان ها و دارايی ها در 
برابر زلزله به طور مؤثر، تنها از طريق به کارگيری يک برنامة همه جانبه و فراگير مبتنی بر 
دانش مهندسی زلزله امکان پذير است. در اين ميان، کاهش خطرپذيری لرزه ای در ساختمان 
موزه ها می تواند شامل توسعة اصولی)خطرانديشانه(، بهسازی مستحدثات ضعيف موجود، 
کسب و حفظ آمادگی برای رويارويی مناسب با زلزله های آينده)با فرض اينکه  هر لحظه 
امکان زلزله وجود دارد(، لزوم طرح آمادگی برای بحران، و مديريت بحران مبتنی بر سناريو 
باشد. حال، با تشکيل يک سناريو، به شرح مجموعة اقداماتی در زمان وقوع زمين لرزه 

 پرداخته مي شود.  

مدیریت بحران بر پایۀ سناریو
جهت برآورد هرچه دقيق تر شرايط بحراني پس از وقوع زلزلة احتمالي در ساختمان، يا به 

اصطالح سناريوي بحران، بايد اقدامات زير صورت پذيرد:
الف. ميزان آسيب پذيری در بحث اولويت انسان يا ميراث فرهنگی و اهميت آنها 
مشخص شود.  هنگامي که زلزلة بم اتفاق افتاد تالش ها براي نجات بم در دو محور نجات 
مردمي که زيرآوارها مانده بودند و ارگ بم شکل گرفت. اما آنچه، حادثه را از مقياس هاي 
ملي و منطقه اي خارج ساخت، ثبت تعداد کشته ها و نابودي ارگ بم به عنوان يکي از 
بزرگ ترين بناهاي خشتي جهان بود. بحراِن انسان و ميراث فرهنگي از جمله موضوعاتي 
است که همواره دچار بحران اولويت بندي مي شود. بحران هايي چون سيل و زلزله همواره 
قربانيان زيادي را در پي دارد، اما همواره براي اولويت بندي اينکه انسان اهميت بيشتري 
براي اطالع رساني دارد يا ميراث فرهنگي، دچار سردرگمي مي شويم. زلزلة بم آموزه هاي 
اينکه  ميراث فرهنگي داشت؛  انسان و  زيادي درخصوص مديريت بحران و موضوع 
موضوع انسان به عنوان موضوع نخست اطالع رساني در نظر گرفته مي شد هم منطقي بود و 
هم مهم تر. اگر انسان نباشد موضوع ميراث  فرهنگي و بنا معنايي ندارد، اما در همان زمان 
سعي شد تا موضوع بم، به عنوان يک ميراث ملي و يکي از بزرگ ترين بناهاي خشتي جهان 
که بيش از 2000 سال قدمت دارد، مورد بحث قرار گيرد. آنچه که به عنوان بحران و ميراث 
 فرهنگي مطرح مي شود مديريتي بس فراتر از زمان حادثه دارد. بناها و آنچه ما به عنوان 
ميراث  فرهنگي مي شناسيم، بخش بزرگي از ميراث گذشتگان است که به ما ارث رسيده و 

هر بالي طبيعي مي تواند آن را نابود کند)تصوير 1(. 
در مرحلة نخست، آمادگي قبل از وقوع حادثه يکي از مهم ترين موضوعاتي است 

ئاکو ویسی    
 فاطمه مهدیزاده   
 اصغر محمدمرادی 
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که بايد همواره مورد توجه قرار گيرد. استحکام بخشي سازه و آماده سازي آن براي مواجه 
با هرنوع بالي طبيعي از جملة اين موضوع هاست. مديريت بحران از زماني آغاز مي شود 
که بحراني آغاز شده است و بايد از تخريب بيشتر جلوگيري شود. موضوعاتي از قبيل 
تثبيت اثر و جلب توجه جهانيان به موضوع ميراث فرهنگي از جمله مهم ترين برنامه هاي 
چنين مديريتي است و در آخر نيز مديريت پس از بحران است که به بازسازي يا احياي 
اثر تخريب شده مربوط مي شود. اما رسانه ها نيز نقش مهمي  را در اطالع رسانی ايفا می کنند. 
رسانه ها، با انتقال به موقع اخبار و اطالع رساني دقيق مردم را نسبت به موضوع ميراث 
فرهنگي حساس تر مي کنند و حتي در بسياري موارد با آگاهي سازي نکات ايمني الزم 
را به جامعه منتقل مي نمايند. بحران و ميراث فرهنگي، همواره با موضوع بحران و انسان 
گره خورده است و رسانه نيز در اين ميان نقش تعيين کننده اي به عنوان پايگاه اطالعاتي ايفا 
مي کند. انسان و ميراث فرهنگي، دو عنصر جدا نشدني از يکديگر هستند که بحران هاي 
طبيعي هر دو را تهديد مي کند. برخي، معتقدند رسانه ها منجيان انسان و ميراث فرهنگي در 

بحران هاي طبيعي و انساني از قبيل جنگ هستند)طالبيان، 1385، ص 10(.
اين منظور،  ب. ميزان خطرِ  لرزه اي که شهر را تهديد مي کند برآورد شود. براي 
استعداد  نقشة  نقشة خطوط هم شتاب،  از  اعم  ريز پهنه بندي خطر لرزه اي،  نقشه هاي  از 
روانگرايي، و نقشة استعداد زمين لغزش با توجه به سطوح خطر يا احتمال فراگذري در 

نظر گرفته شده استفاده مي شود. 
پ. ميزان آسيب پذيري ساختمان و تجهيزات داخلی، تأسيسات شهري، به ويژه پل ها، 
ساختمان هاي بلند مجاور بزرگراه ها و خيابان هاي اصلي، تأسيسات و خطوط لوله اصلي 
آب و گاز و فاضالب، خطوط انتقال برق، و ساير تأسيسات موجود در شبکة معابر که 

مي توانند با آن شبکه کنش داشته باشند تعيين شود)ويسی، 1388، ص 226(. 
ت. ميزان تأثير آسيب ديدگي هريک از مؤلفه هاي شهري مذکور در سطح عملکرد معابر 
مجاور آنها برآورد شود. اين امر به مطالعات گستردة تحليلي، براساس مدل سازي رياضي 

شبکة ترابري، مبتني بر تعريف نقاط مبدأ و مقصد  نياز دارد)ويسی، 1388، ص226(.
ث. انتخاب معابر داراي سطح عملکرد مطلوب تر براساس نتايج تحليلي مرحلة قبل. 
در اين بخش، عالوه بر پارامترهاي مورداستفاده در تحليل، مواردي چون وجود را ه هاي 
جايگزين، تعداد  تقاطع ها، پل ها و ساير مستحدثات آسيب پذير يا آسيب رسان نيز درنظر 
گرفته مي شود و بر اين اساس و با قضاوت مهندسي در مواردي که تحليل در آنها دخالتي 
 Hosseini (نمي تواند داشته باشد، تصميم نهايي در مورد شبکة اضطراري گرفته مي شود

.)) ,2002 , p 14
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سناریوی مدیریت بحران در موضوع انسان و 
میراث فرهنگی)ویسی، 1388، ص 225(

منودار  1

ئاکو ویسی    
 فاطمه مهدیزاده   
 اصغر محمدمرادی 

الیه های اطالعاتی مورد نیاز برای طرح مدیریت بحران
1. الیه های اطالعاتی مورد نیاز  طرح مدیریت بحران ساختامن های با کاربری فرهنگی)موزه ها( 

نوع شیء، موقعيت شیء، طبيعت شیء و تاريخ ساخت، محل قرارگيری شیء، محل 
قرارگيری مستندات، توصيف، ابعاد، خرابی و آسيب های شیء، مواد مرمتی مورد استفاده، 
فن ساخت، عوامل مخرب و تأثيرگذار در پوسيدگی و آسيب رسان، در اين مرحله مورد 

توجه قرار مي گيرد.

و بنا
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2. ضوابط مربوط به اعامل رشایط زلزله برای ساختامنی با کاربری فرهنگی) شمول کاربری: کتابخانه، 

موزه، فرهنگرسا ( 

1. استفاده از ورودی و خروجی های نمايان در داخل فضا،
2. قرار گرفتن در مسير دسترسی سريع سواره،

3. نزديکی به جايگاه تأسيساتی از قبيل شير آتش نشانی و پست های برق و منابع آب 
زيرزمينی،

4. محفوظ ماندن از حريم دکل های برق و منابع آب
5. دوری از کاربری های صنعتی در مقياس بزرگ،

6. دوری از صنايع سنگين و کارخانجات مواد شيميايی و راکتورهای اتمی،
7. نزديکی بيشتر به کاربری آموزشی به جهت تخلية سريع از آموزشی به ورزشی 

هنگام بروز حادثه،
8. خالي ماندن پيرامون بنا و عدم اتصال ساختمان ها به يکديگر در صورت امکان،

پراکندگی- جامنایی- جزئیاتنام الیهردیف

اطالعات انسانی1

تراکم جمعیت، بافت جمعیت، الیه های طبقاتی، الیه های مدیریتی، و چارت های 

سازمانی؛  پراکندگی جمعیت براساس) سن،  جنس، سطح فرهنگ عمومی،  و سواد، 

سمت(؛  تخصص های ویژه)پزشک، پرستار، امدادگر، آتش نشان(؛   مهارت های 

اجرایی)تعمیرکاران خطوط برق، گاز تلفن و آب (

2
اطالعات مربوط به پراکندگی 

کاربری ساختامن ها

ساختامن ها با کاربری های  مسکونی ،  اقتصادی،  صنعتی ، آموزشی ، مذهبی ، 

پزشکی،   امداد رسانی،  امنیتی،  عمومی، فرهنگی، غیرخصوصی)نهادها و ادارات 

دولتی و شهرداری ها (

اطالعات بخش امدادرسانی3
ساختامن های با کاربری پزشکی)ساختامن های حیاتی( و ساختامن های با کاربری 

امدادرسانی)ساختامن های حیاتی(

4
اطالعات ساختامن های 

آموزشی

اطالعات مهدکودک ها و آمادگی ها، مدارس ابتدایی، راهنامیی، دبیرستان ها، 

پیش دانشگاهی ها، دانشگاه ها  و مراکز پژوهشی

اطالعات اماکن مذهبی5
اطالعات مساجد و مصلی ها، تکایا و حسینیه ها،  آدریان ها و آتشکده ها، کلیساها و 

کنیسه ها ،  امامزاده ها و  زیارتگاه ها

شبكۀ آب،  شبكۀ جمع آوری فاضالب ها و آب های سطحی،  شبكۀ راه هااطالعات رشیان های حیاتی6

الیه های اطالعاتی مورد نیاز برای 
 طرح مدیریت بحران

جدول 1

سناریویی برای مدیریت بحران زلزله  با 
نگاهی ویژه به حفاظت از آثار 
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9. دوری از لبه های طبيعی شهری) بريدگی های عميق (،
10. استفاده از شکل های سادة هندسی در طرح پالن جهت امکان فرار و پناه گيری 

سريع هنگام بروز فاجعه،
11. دوری از سايت هايی که ساخت و ساز در آنها ممنوع است،

12. حداقل استفاده از راه پله در طراحی فضا،
13. استفادة بيشتر از سطوح شيب دار کف)رمپ( جهت امکان خروج سريع هنگام 

بروز فاجعه،
14. استفاده از گشايش های در داخل فضاها چون پنجره های بزرگ و درهای بازشو 

وسيع،
15. نزديکی به فضاهای باز شهری و فضاهای سبز جهت فرار و پناه گيری هنگام 

بروز فاجعه، و 
16. نزديکی بيشتر به کاربری های مسکونی با توجه به مقياس آن) بحرينی و همکاران، 

1375، ص 268 (.

میراث فرهنگی و زلزله ها 
زلزله برای سرزمين ما يک واقعيت طبيعی و تاريخی است که به تناوب های زمانی کوتاه 
و بلند مدت و با شدت زياد و متوسط، نقاطی از کشور را مورد هدف قرار می دهد و هيچ 
گريزی از آن نيست. زلزله عبارت است از لرزش در اثر آزادسازی سريع انرژی که اغلب 
موارد در اثر لغزش در امتداد يک گسل در پوستة زمين اتفاق مي افتد. مطالعة پوستة زمين 
و فرآيندهای تکاملی آن نشان مي دهد زمين لرزه، بخشی جدايی ناپذير از حيات کرة زمين 
است؛ به طوری که، پهنه های مختلف کرة زمين، مکان رويداد هزاران زمين لرزه بوده و 
خواهد بود. در اين ميان، ميراث فرهنگی و تاريخی نيز نسبت به اين رويداد مهم آسيب پذير 
است. در اواخر قرن هجده و اوايل قرن نوزدهم، حفاظت پيشگيرانه توانست در به حداقل 
رساندن يا متوقف ساختن روند تخريب آثار نقشي اساسی ايفا کند. هدف از آن  نيز 
افزايش طول عمر آثار تاريخي- فرهنگي، کاهش خطر زيان و خسارت به آثار تاريخي، 
به تعويق انداختن، و کاهش دادن يا از بين بردن عوامل آسيب رسان  است. در اين شرايط، 
مديريت بحران در حفاظت پيشگيرانه ابزار بسيار مفيدي در ارزيابي خطر ايجاد شده در 
شرايط خاص است که مي تواند در شرايط بحران آنها را کنترل کرده و با  مديريت صحيح 
به نتايج مطلوب برسد. ازآنجاکه يادمان ها و اشيای هنری- تاريخی، ميراثی بس گرانقدر 
و باقی مانده از قرون و اعصار گذشته است و حفظ و حراست آنها پاسداری از فرهنگ 

ئاکو ویسی    
 فاطمه مهدیزاده   
 اصغر محمدمرادی 
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گذشتة هر جامعه مدنی است، با توجه به گستردگی پهنه های لرزه خيز در فالت ايران، ارائة 
برخی راهکارها، برای حفاظت  اين آثار ارزشمند ضروری است و  تنها راه مقابله با آن 
پذيرش منطقی  اين واقعيت و انجام اقدامات برنامه ريزی شده و مسئوالنه در سه مرحلة 
پيش از وقوع زلزله، هنگام وقوع، و پس از زلزله)مرحلة نجات بخشی و مرحلة بازسازی( 

است.
در اين قسمت سناريوهايی که ممکن است برای يک مجموعه موزه اتفاق بيفتد و 
همچنين اقدامات پيش از زلزله، هنگام وقوع زلزله و پس از زلزله، شرايط اشيای قبل، 

هنگام و بعد از زلزله به صورت نمودار ارائه می شود.

1.  سناریوی بحران در مجموعه های موزه ای) عوامل خارجی (                  
تمام عواملی که در بيرون از يک مجموعه موزه ای رخ می دهد در نمودار2 بيان مي شود.  

سناریوی بحران در مجموعه های موزه ای 
) عوامل خارجی ()ویسی، 1388، ص 240(

منودار 2

سناریویی برای مدیریت بحران زلزله  با 
نگاهی ویژه به حفاظت از آثار 
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سناریوی بحران در مجموعه های
 موزه ای) عوامل درونی(
)ویسی، 1388، ص 241(

منودار 3

ئاکو ویسی    
 فاطمه مهدیزاده   
 اصغر محمدمرادی 

2.  سناریوی بحران در مجموعه های موزه ای) عوامل درونی (       
تمام عواملی که درون يک مجموعة موزه ای رخ می دهد در نمودار 3 بيان مي شود.  

با
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3.  مجموعه اقدامات پیش از زلزله برای میراث فرهنگی)منودار 4(

مجموعه اقدامات پیش از زلزله 
 برای میراث فرهنگی

)ویسی، 1388، ص 242(

منودار 4

سناریویی برای مدیریت بحران زلزله  با 
نگاهی ویژه به حفاظت از آثار 

موزه ای واقع در ابنیۀ تاریخی
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4.  اقدامات هنگام وقوع حادثه برای میراث فرهنگی)منودار 5(      

مجموعه اقدامات هنگام وقوع 
حادثه برای میراث فرهنگی
)ویسی، 1388، ص 243(

منودار 5

ئاکو ویسی    
 فاطمه مهدیزاده   
 اصغر محمدمرادی 
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5.  مجموعه اقدامات پس از زلزله برای میراث فرهنگی)منودار 6(

مجموعۀ اقدامات پس از زلزله 
 برای میراث فرهنگی

)ویسی، 1388، ص 244(

منودار 6

سناریویی برای مدیریت بحران زلزله  با 
نگاهی ویژه به حفاظت از آثار 

موزه ای واقع در ابنیۀ تاریخی
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6.  برآورد خرابی اشیا قبل، هنگام، و بعد از زلزله) منودار 7(   

مسئوالن در هر سازمان هنگام وقوع بحران، رکن اساسی در ساماندهی و برنامه ريزی 
در آن شرايط خاص هستند  و بايد به نحو مطلوبی نسبت به انجام اقدامات الزم و ضروری 

و همچنين بهبود امور و اوضاع بعد از بروز بحران اقدام نمايند.  

برآورد خرابی اشیا قبل، هنگام، و بعد از 
زلزله)ویسی، 1388، ص 245(

منودار  7

ئاکو ویسی    
 فاطمه مهدیزاده   
 اصغر محمدمرادی 
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تقسیم بندی بحران
1.  بحران درجۀ یک: عبارت است از هر رويداد پيش بينی نشده و غيرمنتظره ای که يک 
واحد به تنهايی و با امکانات معمول خود قادر به مقابله با آن باشد. گاهي اوقات، برای 
مقابله با  اين نوع بحران، ممکن است از واحدهای ديگر در سطح شهر درخواست کمک 

شود که آنها نيز با امکانات خود به ياری  اين نهاد بشتابند.
 مسئولیت: نهادي که با چنين واقعه ای روبه رو شده است، خود مسئول تصميم گيری 

و اقدام در مورد رفع بحران موجود است.
اقدامات: نهاد يا واحد، خود موظف است در محل حاضر شده و خدمات الزم را ارائه 

دهد. هيچ گونه اقدام همه جانبه ای با کمک سازمان های ديگر الزم نيست.

سطح اول.  رشایط بحران محدود و قابل کنرتل) منودار 8(

2.  بحران درجۀ دوم: هرگونه رويداد غيرمنتظره ای که برای مقابله با آن دو يا بيش از 
دو نهاد با قابليتی بيش از حد معمول الزم باشد بحران درجة دوم ناميده مي شود. درصورت 
بروز چنين رويدادی ممکن است به کمک و همکاری نهــادهايی خارج از  اين حـدود هم 
نياز باشد.  مقابله با  اين نوع رويداد به تالش هماهنگ پرسنل و بسيج  امکانات و تجهيزات 

احتياج دارد و فراتر از حد وظايف معمول  اين ارگان ها و نهادهاست.
 مسئولیت: تصميم گيری اوليه در مورد رفع شرايط به وجود آمده وظيفة نهاد يا واحدی 

است که با  اين واقعه روبه رو شده و مي تواند از عهدة آن برآيد. اما، هماهنگی با نهادهای 

سطح نخست هنگام بحران 
)ویسی، 1388، ص 248(

منودار 8

سناریویی برای مدیریت بحران زلزله  با 
نگاهی ویژه به حفاظت از آثار 
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ديگری که تعهد کرده اند در چنين مواردی به ياری  اين نهاد بشتابند نيز الزم است. جهت 
رفع کامل بحران بايد با  نهادهای مسئول ديگر، هماهنگی های الزم به عمل آيد.

 اقدامات : نمايندة ارشد نهاد مسئول بايد در محل حادثه حضور يابد و کلية واحدهای مسئول 

مقابله با رويداد را به محل فراخواند. نهاد مسئول بايد يک واحد اداری را نيز در محل مستقر کند 
که ارسال پيام و هماهنگی ارگان های ديگر را انجام دهد.  اين واحد موظف است کلية ارگان های  
مسئول و شهردار شهر را به محل وقوع حادثه فراخواند. شهردار بايد به سرعت در جريان قرار گيرد 

و از  اين طريق درخواست خريد اقالم موردنظر به واحد مربوطه صادر شود.

سطح دوم. اگر سطح 1 نتواند با امکانات خود موفق به خنثی کردن شرايط شود، در آن صورت 
از طريق ستاد، نسبت به جابه جايی امکانات و نيروها به صورت محدود يا گسترده، از زيرمجموعة 

مورد نظر و همچنين نسبت به واگذاری امکانات از طريق ستاد اقدام خواهد شد)نمودار 9(. 

3.  بحران درجۀ 3
هرگونه رويداد غيرمنتظره ای که ابعاد آن به حدی باشد که برای مقابله با آن نياز به تجهيز کلية  

سطح دوم هنگام بحران
)ویسی، 1388، ص 250(

منودار 9

ئاکو ویسی    
 فاطمه مهدیزاده   
 اصغر محمدمرادی 
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امکانات و نهادهای مسئول در سطح شهر و هماهنگ کردن و همکاری  اين نهادها و نهادهای 
ديگر خارج از اين حوزه باشد، بحران درجة 3 نام دارد و در سطح ملی است. بحران ملی، 
بحرانی است که مقابله با آن خارج از توان مجموعة مديريت بحران و امکانات يک منطقه يا 
استان باشد و بسيج نيروهای ملی را می طلبد. ساير موارد، به عنوان بحران منطقه ای، استانی، 

شهری يا محلی محسوب می شوند و توسط مديران محلی قابل کنترل و ساماندهی هستند.
مسئولیت: وظيفة تصميم گيری اوليه در اينگونه موارد برعهدة ستاد مديريت بحران 

است. برای نجات جان انسان ها و حفظ شرايط منطقه ممکن است از سوی مسئوالني که 
در محل حضور دارند تصميماتی اتخاذ شود.  اينگونه تصميم گيری های فوری، الزامي است 
و نمي توان منتظر نهادهای باالتر شد، اما در مجموع کلی تصميمات، در هر مورد، تا عادی 

شدن کامل شرايط برعهدة ستاد مديريت بحران است()نمودار 10(.

سطح سوم.  با توجه به ابعاد بحرانی فاجعه، ضرورت هماهنگی بين مسئوالن جهت استفاده 
از امکانات کشوری و سازمان ها و ارگان های مستقر در کشور الزامي خواهد بود. 

سطح سوم هنگام بحران 
)ویسی، 1388، ص 252(

منودار 10
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سامانه فرماندهی اجرایی حادثه و وظایف مدیران بحران 
وظايف هريک از اجزای سامانه فرماندهی حادثه يا در برخی موارد توسط ساير سازمان های 
مسئول با همکاری ستاد مديريت بحران در زير آمده است)بدری، 1384، ص 5()تصوير 11(. 
بخش اداری و مالی: تشکيل ستادهای مديريت بحران، فعال سازی سامانه فرماندهی 
حادثه منطقه و ناحيه، تعيين وظايف هر يک از اعضا، تعيين طريق گردهمايی در محل، 
برقراری تشکيالت کشيک در هنگام شب و روزهای تعطيل، درخواست کمک و اعزام 

نيرو ، و همکاری با نيروی انتظامي  و نظامي. 
بخش پردازش داده ها: همکاری در تعمير موقتی امکانات، تهيه و نگهداری تجهيزات، 
تهية اطالعات در مورد ابعاد بحران و خسارات وارده، تهية گزارش سريع وضعيت حادثه، 
تهية برنامة مقابله با حادثه،  ايجاد ارتباط بين سازمان های مسئول در زمان بحران، همکاری 
با رسانه ها و اطالع رسانی، همکاری در تهية مطالب و جزوه هاي آموزشی و اطالع رسانی.

بخش عملیات: انجام اقدامات الزم برای برقراری آرامش عمومی، تنظيم ضوابط 
الزم برای تخلية اضطراری، تهية فضای اسکان موقت، تهية نقشه محدوده های خطرناک، 
همکاری با آتش نشانی و گروه های نجات، همکاری در جست وجوی مفقودين و تدفين، 
همکاری در مراقبت های بهداشتی و پزشکی، همکاری در مراقبت از سالخوردگان و 
معلوالن و کودکان، کنترل ترافيک، آواربرداری، پاکسازی و باز نمودن مسيرهای شبکة 
ترافيکی  اولويت بندی  نقشة  بهنگام سازی  و  ترافيکی  اطالعات  جمع آوری  اضطراری، 
بحران، جمع آوری اطالعات در خصوص معابر و پل های خسارت ديده، رفع موانع، و 

همکاری در تعمير و راه اندازی مجدد شريان های حياتی.
بخش لجستیک و پشتیبانی:  پيش بينی وسايل نقليه اضطراری، فهرست محل های 
پارک وسايل نقلية اضطراری، تأمين آب، تأمين غذا، تأمين مايحتاج زندگی، ساختمان ها و 
ابنيه، بازرسی ايمنی ساختمان ها، همکاری در تعمير موقت، نگهداری تجهيزات و وسايل 

الزم، و تهية دستورالعمل تأمين اسکان موقت.

 

سامانه فرماندهی اجرایی حادثه و وظایف 
مدیران بحران)ویسی، 1388، ص 255(

منودار 11

ئاکو ویسی    
 فاطمه مهدیزاده   
 اصغر محمدمرادی 
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نتیجه گیری
در پژوهش حاضر، سعی شد مديران را ابتدا با نيازهای قبل، حين و پس از بحران آشنا نماييم 
تا بتوانند برای باال بردن توانمندی های مورد نياز خود برای کنترل بحران  برنامه اي تهيه نمايند. 
 اين برنامه های مديريتی بايد در جهتی طراحی شوند که حداقل آسيب به توانمندی های موجود 
در مجموعه های موزه ای وارد شده و برای زمان بحران، توانمندی هايی را جهت عبور از بحران 
پيش بينی و از قبل ذخيره سازی نمايند. بدون شک، پيشنهاد طرح مديريت در شرايط بحران ناشی 
از زلزله برای موزه ها گامي در جهت حفاظت از  اين ميراث ارزشمند تاريخی و فرهنگی است. 
پراکنده کاري بخش هاي مختلف يک سازمان و سازمان هاي مختلف در پي بروز بحران باعث 
بي نظمي و عدم توانايي در مديريت بحران است و نتايج اين پژوهش و سناريوي مطرح در آن 
در پي ايجاد نظم در روند مديريت بحران براي رسيدن به بهترين نتيجه است به ويژه زماني که 

بحران دو عنصر اساسي نيروي انساني و ميراث فرهنگي را هدف قرار داده باشد.
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