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این کتاب خالصهای از طرح پژوهشی با عنوان «مستندسازی
فرآیند اسکان موقت پس از زلزله سال  1382بم» میباشد .بدینوسیله
از تالشهای جناب آقای مهندس محمد علیزمانی ،جناب آقای مهندس
محمود فیاضی و نیز جناب آقای مهندس حسین ظفری ،سرکارخانم
مهندسمهسابشیری،سرکارخانممهندسسایماخواجهئیوجنابآقای
مهندس میالد حدادی که در تهیه و تدوین کتاب حاضر نقش داشتهاند
سپاسگزاری میگردد.
همچنین از جناب آقای مهندس تابش ،رئیس بنیاد مسکن انقالب
اسالمی ،جناب آقای مهندس سعیدی کیا ،رئیس وقت ستاد راهبردی
و سیاستگذاری بم ،جناب آقای مهندس مهدیان معاون اموربازسازی و
مسکن روستایی و جناب آقای مهندس جودی ،مدیرکل دفتر بازسازی
بنیاد مسکن انقالب اسالمی که عالوه بر پشتیبانیها و مشاورههای الزم،
موجبات دلگرمی و انگیزه را در بین پژوهشگران فراهم آوردهاند ،تشکر
و قدردانی میگردد و از استاد گرانقدر جناب آقای دکتر زرگر ،مشاور
طرح و جناب آقای دکتر گرکانی ،مدیرکل دفتر مطالعات و تحقیقات
مسکن روستایی و جناب آقای رضایی مدیرکل دفتر روابطعمومی بنیاد
مسکن انقالب اسالمی که در پیشبرد کتاب حاضر نقش بسزایی داشتند
سپاسگزاری میگردد.
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دیباچـــــه

دیبــــــــاچه
تهدیدات ناشی از سوانح طبیعی به دلیل تمرکز جمعیت در بافت آسیبپذیر ،تجمع
بخش قابلتوجهی از سرمایه و داراییهای ملی و استقرار زیرساختهای حیاتی در بسترهای
مخاطرهآمیزی نظیر پهنه کالنشهر تهران بر کسی پوشیده نیست .آنچه ضرورت آن بیش
از پیش باید مورد توجه قرارگیرد ،اقدامات عاجل و شتابان (نه شتابزده) در حوزه مدیریت
کاهش خطرپذیری شهرهای بزرگ است .در این راستا مقدمترین و مهمترین گام ،تسلط به
دانش تخصصی در ابعاد و مؤلفههای گوناگون مرتبط با سوانح است.
یکی از منابع عظیم دانشی در مدیریت خطرپذیری ،مستندسازی تجربیات گذشته
و پندآموزی از آن است ،چرا که مناطق سانحهدیده در حوزههای گوناگون علمی بهویژه
درعرصههای مدیریتی و فنی -مهندسی بهمثابه یک آزمایشگاه علمی و در حوز ههای
اجتماعی -اقتصادی همانند یک مرجع پژوهشی موجبات کسب دانش ،تسهیم و
بهاشتراکگذاری آن را فراهممیسازد.
با وجود اهمیت باالی مدیریت دانش در عرصه سوانح و بازسازی ،متأسفانه سازوکار
مناسبی برای ثبت و ضبط اطالعات و تجربیات و دانش ذهنی مدیران وجود ندارد .گره این
مسئله شاید در این حقیقت نهفته باشد که در گذشته ،فرهنگ شفاهی و گفتاری غنی و
کارآمدی در بیان و انتقال تجربیات وجود داشته که امروزه بهشدت کمرنگ شده و متأسفانه رو
به زوال است و از سویی فرهنگ مکتوب و نوشتاری آنچنان که شایسته است ،هنوز نتوانسته
جایگاه خود را تثبیتنماید .از سوی دیگر علیرغم اینکه ثبت تجربیات و بهاشتراکگذاری
درسآموختهها حتی برای سایر ملل یک وظیفه انسانی و حتی دینی است ،اما پیچیدگی کار،
هزینههای مربوطه و نبود سازوکار و گاه پرهیز از ذکر نقاط ضعف و نارساییها ،همچنین کمبود
متخصص در عرصه تخصصی مستندسازی علمی سوانح ،واقعیتهای تلخی است که این امر
را با دشواریهای فراوانی روبرومیسازد.
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حادثه بم به دلیل اثرات اجتماعی و گرفتن جان تعداد کثیری از هموطنان عزیز ،نه
تنها مردم ایران ،بلکه مردم همه جهان را متأثرساخت .با این وجود ،این تجربه آموزههای
ارزشمند فراوانی دارد که رسالت گردآوری و انتقال آن بر عهده همه مسئولین مربوطه
میباشد .در این راستا مجموعه حاضر تحت عنوان « مستندسازی فرآیند اسکان موقت
پس از زلزله  1382بم» با هدف کسب دانش تخصصی بازسازی از تجربیات و دانش ذهنی
مدیران و تبدیل آن به دانش عینی و نشر و انتقال آموزههای آن به مدیران و کارشناسان ملی
و بینالمللی تهیه و تدوین گردیدهاست.
در پایان از زحمات بیدریغ کلیه اساتید و کارشناسان و همکاران در مجموعه معاونت امور
بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی که با تحمل مشکالت فراوان این طرح
را بهنتیجهرساندهاند ،قدردانیمیگردد.

علیرضا تابش

رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی
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پیشگفتـــار

پیشگفتــــــار
یک باغشهر آرام و زیبا با مردمی متدین و فرهیخته در خانههایی دلنشنین ،آمیخته از دو
عنصر خاک و نخل با خلوصی غیرقابلوصف ،به ناگه در حرکت چندثانیهای زمین در سکوتی
غمبار فرورفت ،شهر ویرانشد و بهتبع آن تعداد کثیری از هموطنان عزیز جان و مال خود را
ازدستدادند و این موضوع همه را آشفته ،غافلگیر و داغدارنمود.
در آغاز ،رویارویی با یک جامعه فرهنگی به شدت آسیبدیده در بعد اجتماعی و از سویی
مواجهه با یک شهر تاریخی -فرهنگی ویرانشده در بعد کالبدی ،سردرگمیها ،ابهامات،
تیرگیها و سؤاالت فراوانی را در ذهن هر انسان متفکری ایجادمینمود و این آشفتگی در فکر،
نشأتگرفته از مصیبت وارده ،عجز در تفسیر و تعبیر شرایط را بههمراهمیداشت.
در چنین شرایط حساسی که اذهان مسئولین آکنده از غم و اندوه و ابهام در نحوه برخورد
با مسئله بود ،در حوزه سیاستگذاری ،با رهنمودهای راهگشای مقام معظم رهبری به ارکان
نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران و تصمیمگیریهای بهموقع دولت و مشارکت خوب مردم،
بسیاری از سیاستها تدوین و ابهامات برطرفگردید .همچنین در حوزه عمل با همکاری خوب
همه نهادهای مردمی و دولتی ،با بهکارگیری همه ظرفیتها و پتانسیلهای ملی و منطقهای،
اقدامات مؤثری در مراحل گوناگون امدا دونجات و دوره ساماندهی صورتپذیرفت و بهسرعت
دوره بازسازی آغازگردید.
شناخت ارزشهای نهفته در تاریخ و فرهنگ شهر بم و اهتمام به احیا و حفظ آن در کنار
نگاه ویژه به استحکام و کاهش مؤثر آسیبپذیری شهر با سیاست مبتنی بر مشارکت فعال
مردم و استفاده از همه توانمندیهای ملی و محلی در ابعاد و مؤلفههای گوناگون توسعه ،نظیر
ظرفیتهای معماری ،شهرسازی و پتانسیلهای فنی -مهندسی از اهم مواردی بود که در
سیاستها و برنامهریزیها لحاظگردید.
از مهمترین نکات قابلذکر در فرآیند برنامهریزی تا اجرا،تعیین راهبردهای مؤثر در
راستای تحقق اهداف و جاریسازی سیاستهای عمده نظیر مشارکت در مرحله بازسازی بود.
به عنوان مثال ،عملینمودن شعار مشارکت که با توجه به اهمیت باالی آن و وجود اجماع نظر
در بین متخصصین ،گاه بهصورت تزئینی و صوری مطرحمیگردد ،یا موضوع استحکام شهر که
به برنامهریزی دقیق و ایجاد سازوکار و بستر مناسب برای تهیه و اجرای نقشههای معماری و
سازهای با رعایت استانداردها نیازداشت به سادگی قابلاجرا نبود.
بنابراین تحقق سه هدف مهم بازسازی مشارکتی ،کاهش آسیبپذیری و استحکام شهر و
احیای هویت تاریخی  -فرهنگی بم ،نیازمند برنامهریزی منسجم ،سیاستهای مدون و صبر
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و حوصله در اجرا بود که در این خصوص اقدامات قابلتوجهی صورتپذیرفت.
به عنوان مثال ،به منظور ایجاد گزینههای مناسب در گونههای معماری و سازهای مسکن و مواد
و مصالح ساختمانی و دادن حق انتخاب به مردم ،ایده احداث مجموعهای تحت عنوان «مجموعه
خدمات مهندسی و نمایشگاه فناوری و مصالح ساختمانی شهرستان بم» مطرح و در هفت هکتار
زمین بهسرعت اجرا شد .بدینوسیله مردم توانستند در مقیاس واقعی و در یک بستر ملموس
نمونههای مناسب مسکن را بهعینه مشاهده و نوع سازه و معماری واحد مسکونی مورد عالقهشان
را انتخاب و در این راستا با مشاورین طراحی به بحث نشسته و عالقهمندیهای خود را در طراحی
واحد مسکونی اعمال نمایند و یا با بازدید از نمایشگاه ،نوع مصالح موردنظر خود را انتخاب نمایند.
هرچند نظریهپردازان بازسازی ،دوره پس از سانحه را زمان مناسبی برای طرح تفکرات
ایدهآلگرایانه نمیدانند،اما مجموعه پشتیبانیها و توانمندیهای موجود در زمان برنامهریزی
که حاصل عزم جدی همه مشارکتکنندگان اعم از بخشهای دولتی و مردمی بود ،ضمن
برانگیختن انگیزههای الزم ،ایجاب مینمود از هرگونه شتابزدگی پرهیز و با کمی صبوری
سطح قابلقبولی از توسعه را در برنامهریزی لحاظ و بهمنصه اجرا بگذاریم.
سه ویژگی مهم برنامه بازسازی عبارت بود از:
«جامعیت» که در آن اجزا و عناصر شهربهمثابه یک موجود زنده با هم مورد توجه
قرارمیگرفت؛
«انعطاف» که قابلیت برنامه را با شرایط دگرگونشونده در مقاطع زمانی مختلف پس از
سانحه سازگاریمیداد؛
«استمرار» که این ویژگی امکان تداوم برنامه را در جهت توسعه شهر و منطقه توسط مردم
و نهادهای محلی پس از خروج ستادهای بازسازی میسرمیساخت.
ویژگیهای فوق ،شهر را از یک کارگاه ساختمانی به یک کارگاه اجتماعی تبدیلکردهبود.
چرا که این خود جامعه و نهادهای محلی بودند که با یک عزم جدی سعی در بازسازی و ترمیم
آسیبهای وارده داشتند.
تجربه بم در حوزههای علمی گوناگون اعم از اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی ،فنی-مهندسی
و مدیریتی بهمنزله یک دانشگاه قابلبررسی است و این مجموعه مجلدات که به همت بنیاد
مسکن انقالب اسالمی تهیهشده ،میتواند نقطه عزیمتی باشد برای ثبت و ضبط اطالعات،
انجام بررسیها و ارزیابیهای علمی .امید که مورداستفاده کارشناسان و عالقهمندان قرار گیرد.
محمد سعیدیکیا

رئیس ستاد راهبردی و سیاستگذاری بازسازی بم
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فصـــــــــــــلا و ل
خصوصیـــــــات کلــی
شهرستـــــــان بــــم،
ویژگیهــای ســـــانحه
و اثــــــــــــــرات آن
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مقدمــــه
بم قبلازسانحه بهمنظور درک اثرات واقعه و اینکه سانحه  5دیماه  82بر چه
شناخت ِ
محدوده ایران تأثیرگذاشتهاست ،امری اجتنابناپذیر مینماید .در این بخش تالشمیگردد
تا به معرفی ویژگیهای متعدد کالبدی ،اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و اقلیمی پرداختهشود تا
بم قبلاززلزله پدیدآید و بتواند در درک مناسب تأثیر
عالوهبر معرفی منطقه ،تصویری روشن از ِ
سانحه ،خسارات وارده و مراحل مدیریت بحران و بازسازی مفید واقعگردد.
با درک صحیح از موقعیت جغرافیایی ،سیاسی منطقه سانحهدیده ،اقلیم و شرایط
آبوهوایی ،جمعیت ساکن در محدوده متأثرازسانحه ،تعداد خانوار ،درصد مالکیت و عوامل
متعدد دیگری ،میتوان به شناختی روشن از ویژگیهای مرحله برپایی سرپناه موقت در پی
زلزله بم دستیافت و همچنین در شناخت پیامدهای آن همچون میزان نیاز به سرپناه موقت،
نوع و تعداد سرپناه ،تحلیل عواملی همچون مهاجرت ،هجوم به منطقه ،هدررفتن منابع و موارد
متعدد دیگر سودمند است.
لذا در این بخش تالششدهاست تا بهصورت مختصر شرایط و ویژگیهای بم قبل از سانحه
تشریح شود و عوامل مؤثر بر تأمین سرپناههای موقت و سکونتگاه بازماندگان مورد بررسی
قرارگیرد.
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خصوصیات کلی منطقه زلزلهزده
موقعیت جغرافیایی
شهرستان بم در نیمه شرقی شهرستان کرمان متمایل به جنوب واقعگردیده که با مساحتی
بالغ بر  19,374کیلومترمربع به پنج بخش ،پنج شهر 13 ،دهستان و  630آبادی تقسیممیگردد
که  11/5درصد سطح استان کرمان را به خود اختصاصدادهاست .این شهرستان از شمال با
شهرستان کرمان ،از جنوب و شرق با کهنوج و استان سیستان و بلوچستان و از سمت غرب با
1
شهرستانهای عنبرآباد و جیرفت همسایه است.

شکل (  )1-1نقشه استان کرمان

شکل (  )2-1نقشه شهرستان بم بهتفکیک دهستان
 -1گزیده اطالعات آماری شهرستان بم.1382 ،

19

مستندسازیفرآیند
اسکـــا نموقت
پساززلزله1382بم

فصل اول | خصوصیات کلی شهرستان بم ،ویژگیهای سانحه و اثرات آن

وضعیت اقلیم و شرایط طبیعی منطقه
شهرستان بم بهلحاظ اقلیمی به دو بخش تقسیممیشود ،اقلیم صحرایی و اقلیم کوهستانی.
درمجموع ،اقلیم شهرستان بم به اقلیم گر موخشک شهرتدارد کهبهعلت مجاورت با کویر در
طی شبانهروز با تغییر فاحش دما روبهروست .چنانچه در برخی اوقات در تابستانها آنرا
گرمترین شه ِر کشور میشناسند .آمارهای حاصل از مراکز هواشناسی نیز نشاندهنده اقلیم گرم
وخشک منطقه است .در دوره  53ساله اخیر که دستگاههای هواشناسی اقدام به ضبط و ذخیره
اطالعات نمودهاند ،حداکثر حرارت شهر بم در دیماه  16/4و حداقل  4/9درجه سانتیگراد
گزارششدهاست (جدول .)1-1

متوسط حداقل حداکثر

شرح

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

(جدول  )1-1درجهحرارت شهر بم طی دوره ( 1381-1336میلیمتر)

21/7 17/3 16/4 20/0 25/9 31/4 36/3 38/1 39/4 38/3 33/6 27/7
7/9 13/1 18/6 23/4 26/6 28/3 25/6 21/0 15/4

4/9

6/0

10/1

51/9 11/7 10/6 14/0 19/5 25/0 29/8 32/4 33/8 31/9 27/3 21/5

شهرستان بم بهویژه شهر بم ازلحاظ بهرهبردن از بارش نزوالت جوی به دلیل قرار گرفتن
در اقلیم گر موخشک ،از میزان اندک بارش بهرهمندبودهاست ،تا آنجا که حداکثر بارندگی این
شهر  29میلیمتر در دیماه گزارششدهاست که در جدول شماره  2-1متوسط بارندگی ماهانه
شهر بم در طی دوره  1381-1336آمده است.
جدول (  )2-1متوسط بارندگی ماهانه شهر بم طی دوره ( 1381-1336میلیمتر)

متوسط

شرح

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

2

11/1

6/5

1/8

0/6

0/1

0/1

0/8

1/7

4/8

9/8

8/9

11/4

 -2مأخذ :اداره کل هواشناسی استان کرمان ،سال .1382
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