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دیبــــــــاچه 
تهدیدات ناشی از سوانح طبیعی به دلیل تمرکز جمعیت در بافت آسیب پذیر، تجمع 
بخش قابل توجهی از سرمایه و دارایی های ملی و استقرار زیرساخت های حیاتی در بسترهای 
مخاطره آمیزی نظیر پهنه کالنشهر تهران بر کسی پوشیده نیست. آن چه ضرورت آن بیش 
از پیش باید مورد توجه قرارگیرد، اقدامات عاجل و شتابان )نه شتاب زده( در حوزه مدیریت 
کاهش خطرپذیری شهرهای بزرگ است. در این راستا مقدم ترین و مهم ترین گام، تسلط به 

دانش تخصصی در ابعاد و مؤلفه های گوناگون مرتبط با سوانح است.          
 یکی از منابع عظیم دانشی در مدیریت خطرپذیری، مستندسازی تجربیات گذشته 
و پندآموزی از آن است، چرا که مناطق سانحه دیده در حوزه های گوناگون علمی به ویژه 
درعرصه های مدیریتی و فنی -  مهندسی به مثابه یک آزمایشگاه علمی و در حوزه های 
اجتماعی- اقتصادی همانند یک مرجع پژوهشی موجبات کسب دانش، تسهیم و 

به اشتراک گذاری آن را فراهم می سازد.
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 به شدت کم رنگ شده و متأسفانه رو 
به زوال است و از سویی فرهنگ مکتوب و نوشتاری آن چنان که شایسته است، هنوز نتوانسته 
جایگاه خود را تثبیت نماید. از سوی دیگر علی رغم این که ثبت تجربیات و به اشتراک گذاری 
درس آموخته ها حتی برای سایر ملل یک وظیفه انسانی و حتی دینی است، اما پیچیدگی کار، 
هزینه های مربوطه و نبود سازوکار و گاه پرهیز از ذکر نقاط ضعف و نارسایی ها، همچنین کمبود 
متخصص در عرصه تخصصی مستندسازی علمی سوانح، واقعیت های تلخی است که این امر 

را با دشواری های فراوانی روبرومی سازد.
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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 آموزه های 
ارزشمند فراوانی دارد که رسالت گردآوری و انتقال آن بر عهده همه مسئولین مربوطه 
می باشد. در این راستا مجموعه حاضر تحت عنوان » مستندسازی فرآیند اسکان موقت 
پس از زلزله 1382 بم« با هدف کسب دانش تخصصی بازسازی از تجربیات و دانش ذهنی 
مدیران و تبدیل آن به دانش عینی و نشر و انتقال آموزه های آن به مدیران و کارشناسان ملی 

و بین المللی تهیه و تدوین گردیده است.
در پایان از زحمات بی دریغ 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 به نتیجه رسانده اند، قدردانی می گردد.

 علیرضا تابش                           
               رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی
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  پيشگفتــــــار
یک باغ شهر آرام و زیبا با مردمی متدین و فرهیخته در خانه هایی دلنشنین، آمیخته از دو 
عنصر خاک و نخل با خلوصی غیرقابل وصف، به ناگه در حرکت چند ثانیه ای زمین در سکوتی 
غمبار فرورفت، شهر ویران شد و به تبع آن تعداد کثیری از هموطنان عزیز جان و مال خود را 

ازدست دادند و این موضوع همه را آشفته، غافلگیر و داغدارنمود.
در آغاز، رویارویی با یک جامعه فرهنگی به شدت آسیب دیده در بعد اجتماعی و از سویی 
مواجهه با یک شهر تاریخی- فرهنگی ویران شده در بعد کالبدی، سردرگمی ها، ابهامات، 
تیرگی ها و سؤاالت فراوانی را در ذهن هر انسان متفکری ایجادمی نمود و این آشفتگی در فکر، 

نشأت گرفته از مصیبت وارده،  عجز در تفسیر و تعبیر شرایط را به همراه می داشت. 
در چنین شرایط حساسی که اذهان مسئولین آکنده از غم و اندوه و ابهام در نحوه برخورد 
با مسئله بود،  در حوزه سیاست گذاری، با رهنمودهای راهگشای مقام معظم رهبری به ارکان 
نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران و تصمیم گیری های به موقع دولت و مشارکت خوب مردم، 
بسیاری از سیاست ها تدوین و ابهامات برطرف گردید. همچنین در حوزه عمل با همکاری خوب 
همه نهادهای مردمی و دولتی، با به کارگیری همه ظرفیت ها و پتانسیل های ملی و منطقه ای، 
اقدامات مؤثری در مراحل گوناگون امداد و نجات و دوره ساماندهی صورت پذیرفت و به سرعت 

دوره بازسازی آغازگردید. 
شناخت ارزش های نهفته در تاریخ و فرهنگ شهر بم و اهتمام به احیا و حفظ آن در کنار 
نگاه ویژه به استحکام و کاهش مؤثر آسیب پذیری شهر با سیاست مبتنی بر مشارکت فعال 
مردم و استفاده از همه توانمندی های ملی و محلی در ابعاد و مؤلفه های گوناگون توسعه، نظیر 
ظرفیت های معماری، شهرسازی و پتانسیل های فنی- مهندسی از اهم مواردی بود که در 

سیاست ها و برنامه ریزی ها لحاظ گردید. 
از مهم ترین نکات قابل ذکر در فرآیند برنامه ریزی تا اجرا،  تعیین راهبردهای مؤثر در 
راستای تحقق اهداف و جاری سازی سیاست های عمده نظیر مشارکت در مرحله بازسازی بود. 
به عنوان مثال، عملی نمودن شعار مشارکت که با توجه به اهمیت باالی آن و وجود اجماع نظر 
در بین متخصصین، گاه به صورت تزئینی و صوری مطرح می گردد،  یا موضوع استحکام شهر که 
به برنامه ریزی دقیق و ایجاد سازوکار و بستر مناسب برای تهیه و اجرای نقشه های معماری و 

سازه ای با رعایت استانداردها نیازداشت به سادگی قابل اجرا نبود. 
بنابراین تحقق سه هدف مهم بازسازی مشارکتی، کاهش آسیب پذیری و استحکام شهر و 
احیای هویت تاریخی - فرهنگی بم، نیازمند برنامه ریزی منسجم، سیاست های مدون و صبر 
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و حوصله در اجرا بود که در این خصوص اقدامات قابل توجهی صورت پذیرفت.
به عنوان مثال، به منظور ایجاد گزینه های مناسب در گونه های معماری و سازه ای مسکن و مواد 
و مصالح ساختمانی و دادن حق انتخاب به مردم، ایده احداث مجموعه ای تحت عنوان »مجموعه 
خدمات مهندسی و نمایشگاه فناوری و مصالح ساختمانی شهرستان بم« مطرح و در هفت هکتار 
زمین به سرعت اجرا شد. بدین وسیله مردم توانستند در مقیاس واقعی و در یک بستر ملموس 
نمونه های مناسب مسکن را به عینه مشاهده و نوع سازه و معماری واحد مسکونی مورد عالقه شان 
را انتخاب و در این راستا با مشاورین طراحی به بحث نشسته و عالقه مندی های خود را در طراحی 
واحد مسکونی اعمال نمایند و یا با بازدید از نمایشگاه، نوع مصالح موردنظر خود را انتخاب نمایند.

هرچند نظریه پردازان بازسازی، دوره پس از سانحه را زمان مناسبی برای طرح تفکرات 
ایده آل گرایانه نمی دانند،  اما مجموعه پشتیبانی ها و توانمندی های موجود در زمان برنامه ریزی 
که حاصل عزم جدی همه مشارکت کنندگان اعم از بخش های دولتی و مردمی بود،  ضمن 
برانگیختن انگیزه های الزم، ایجاب می نمود از هرگونه شتاب زدگی پرهیز و با کمی صبوری 

سطح قابل قبولی از توسعه را در برنامه ریزی لحاظ و به منصه اجرا بگذاریم.
سه ویژگی مهم برنامه بازسازی عبارت بود از:

»جامعیت« که در آن اجزا و عناصر شهربه مثابه یک موجود زنده با هم مورد توجه 
قرارمی گرفت؛

»انعطاف« که قابلیت برنامه را با شرایط دگرگون شونده در مقاطع زمانی مختلف پس از 
سانحه سازگاری می داد؛

»استمرار« که این ویژگی امکان تداوم برنامه را در جهت توسعه شهر و منطقه توسط مردم 
و نهادهای محلی پس از خروج ستادهای بازسازی میسرمی ساخت.

ویژگی های فوق، شهر را از یک کارگاه ساختمانی به یک کارگاه اجتماعی تبدیل کرده بود. 
چرا که این خود جامعه و نهادهای محلی بودند که با یک عزم جدی سعی در بازسازی و ترمیم 

آسیب های وارده داشتند.
تجربه بم در حوزه های علمی گوناگون اعم از اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، فنی-مهندسی 
و مدیریتی به منزله یک دانشگاه قابل بررسی است و این مجموعه مجلدات که به همت بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی تهیه شده، می تواند نقطه عزیمتی باشد برای ثبت و ضبط اطالعات، 
انجام بررسی ها و ارزیابی های علمی. امید که مورداستفاده کارشناسان و عالقه مندان قرار گیرد.

                                                                                                             محمد سعیدی کیا
رئیس ستاد راهبردی و سیاست گذاری بازسازی بم



16

مستندسازیفرآیند
اسکـــانموقت
پساززلزله1382بم



17

مستندسازیفرآیند
اسکـــانموقت
پساززلزله1382بم

ل  و فصـــــــــــــل ا
ــی  ــات کل خصوصيـــــ
ــان بــــم،  شهرستـــــ
ویژگی هــای ســـــانحه 
ــرات آن و اثــــــــــــ

مستندسازی فرآیند
 اسکـــان موقت
 پس از زلزله 1382 بم
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مــــه  مقد
شناخت بِم قبل از سانحه به منظور درک اثرات واقعه و این که سانحه 5 دی ماه 82 بر چه 
محدوده ایران تأثیرگذاشته است، امری اجتناب ناپذیر می نماید. در این بخش تالش می گردد 
تا به معرفی ویژگی های متعدد کالبدی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقلیمی پرداخته شود تا 
عالوه بر معرفی منطقه، تصویری روشن از بِم قبل از زلزله پدید آید و بتواند در درک مناسب تأثیر 

سانحه، خسارات وارده و مراحل مدیریت بحران و بازسازی مفید واقع  گردد.
با درک صحیح از موقعیت جغرافیایی، سیاسی منطقه سانحه دیده، اقلیم و شرایط 
آب و هوایی، جمعیت ساکن در محدوده متأثر از سانحه، تعداد خانوار، درصد مالکیت و عوامل 
متعدد دیگری، می توان به شناختی روشن از ویژگی های مرحله برپایی سرپناه موقت در پی 
زلزله بم دست یافت 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 تالش شده است تا به صورت مختصر شرایط و ویژگی های بم قبل از سانحه 
تشریح شود و عوامل مؤثر بر تأمین سرپناه های موقت و سکونتگاه بازماندگان مورد بررسی 

قرار گیرد.
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خصوصيات کلی منطقه زلزله زده
موقعیتجغرافیایی

شهرستان بم در نیمه شرقی شهرستان کرمان متمایل به جنوب واقع   گردیده که با مساحتی 
بالغ بر 19,374 کیلومترمربع به پنج بخش، پنج شهر، 13 دهستان و 630 آبادی تقسیم  می گردد 
که 11/5 درصد سطح استان کرمان را به خود اختصاص داده است. این شهرستان از شمال با 
شهرستان کرمان، از جنوب و شرق با کهنوج و استان سیستان و بلوچستان و از سمت غرب با 

شهرستان های عنبرآباد و جیرفت همسایه است.1

شکل)1-1(نقشهاستانکرمان

شکل)1-2(نقشهشهرستانبمبهتفکیکدهستان

1- گزیده اطالعات آماری شهرستان بم، 1382.
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وضعیتاقلیموشرایططبیعیمنطقه
شهرستان بم به لحاظ اقلیمی به دو بخش تقسیم می شود، اقلیم صحرایی و اقلیم کوهستانی. 
درمجموع، اقلیم شهرستان بم به اقلیم گرم و خشک شهرت دارد که  به علت مجاورت با کویر در 
طی شبانه روز با تغییر فاحش دما روبه روست. چنان چه در برخی اوقات در تابستان ها آن را 
گرم ترین شهِر کشور می شناسند. آمارهای حاصل از مراکز هواشناسی نیز نشان دهنده اقلیم گرم 
 و خشک منطقه است. در دوره 53 ساله اخیر که دستگاه های هواشناسی اقدام به ضبط و ذخیره 
اطالعات  نموده  اند، حداکثر حرارت شهر بم در دی ماه 16/4 و حداقل 4/9 درجه سانتی گراد 

گزارش شده است )جدول 1-1(.

)جدول1-1(درجهحرارتشهربمطیدوره1336-1381)میلیمتر(

شرح

فروردین

ت
اردیبهش

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

27/733/638/339/438/136/331/425/920/016/417/321/7حداکثر

15/421/025/628/326/623/418/613/17/94/96/010/1حداقل

21/527/331/933/832/429/825/019/514/010/611/751/9متوسط

شهرستان بم به ویژه شهر بم ازلحاظ بهره بردن از بارش نزوالت جوی به دلیل قرار گرفتن 
در اقلیم گرم و خشک، از میزان اندک بارش بهره مند بوده است، تا آن جا که حداکثر بارندگی این 
شهر 29 میلیمتر در دی ماه گزارش شده است که در جدول شماره 1-2 متوسط بارندگی ماهانه 

شهر بم در طی دوره 1336-1381 آمده است. 
جدول)1-2(متوسطبارندگیماهانهشهربمطیدوره1336-1381)میلیمتر(2

شرح

فروردین

ت
ش
اردیبه

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

11/16/51/80/60/10/10/81/74/89/88/911/4متوسط

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


