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  چكيده

جـزء  ) يريب پذ يو آس (يدگيب د يث آس يا از ح  ي دن يان کشورها يران در م  ي ا ،)۲۰۰۲در سال   ( حوادث   ين گزارش جامع جهان   يبنا بر آخر  
زان خـسارات حادثـه بـم، بـه         يـ ن احتساب م  يران، همچن ي ا يده همتا يب د يت هفت کشور آس   يل وضع يبا تحل . ار دارد هفت کشور نخست قر   

  . برخوردار استيا ژهيگاه ويا از جاير دنيب پذيز و آسي حادثه خيان کشورهايران در ميتوان گفت ا يجرات م
 ي بـرا ي، منبـع مـستند  يجاد تـألم عمـوم  يرغم ا ي حوادث عالم، علمي در تقويعين فجايع طبي از منحصر به فردتر  يکيزلزله بم به عنوان     

   .ت بهتر حوادث در کشور استيري و مدي آمادگي براي مشابه و تجربه مهميشناخت ابعاد حوادث احتمال
ان منـاطق   دگيب د ي خانوار از آس   ٤١٥اي شامل     ان نمونه يدر م ) ١٣٨٣ (يشيمايک مطالعه پ  ي يها  افتهي مقاله حاضر که حاصل      يافته ها ي
  سـخت کوشـانه و     يهـا   دگان بـا تـالش    يات نجات حادثه د   يژه عمل يت حادثه به و   يريدهد مد   ي شهرستان بم است نشان م     يي و روستا  يشهر

رغم مشکالت    يمتمرکز بوده است که عل     ري غ يحد ات، خودجوش و تا   يت عمل يرينوع مد .  صورت گرفته است   ي امداد يگسترده همه نهادها  
 شده و امکانات و خدمات ارائه       يابي موفق ارز  اًبي، تقر ي و خارج  يده و کارشناسان داخل   ي حادثه د  ياز نظر اکثر خانوارها    موجود،   يها  يو کاست 

ات نجـات حادثـه     يـ ت، عمل يـ فين عوامل مرتبط با ک    يتر  مهم.  امداد و نجات بوده است     ي جهان ين حادثه، متناسب با استانداردها    يشده در ح  
 يهـا    و تـالش   يي هـوا  يهـا   گـان ي، سـرعت عمـل      ي امـداد  ين نهادها يب) کيارگان (يزان هماهنگ يطقه، م ت من يت نظم و امن   يدگان، وضع يد

  .امدادگران بوده است
  

  يت حادثه، درمان و خدمات پزشکيريات نجات، زلزله بم، مديران، عمليحوادث در ا :ها واژه كليد

                                                           
 ، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، گروه مطالعات توسعهنصرپل : پاسخگو نويسنده ∗

  ٨٨٠٢٠٠٧٦-٩: تلفن
E-mail: anbari52@yahoo.com 
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  ٣٨

   فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

  مقدمه
ــان   ــزارش جهـــ ــاس گـــ ــر اســـ ــوادث و باليبـــ ــ حـــ   ا يـــ

)World disaster report (  هـاي   ، در فاصـله سـال  ٢٠٠٢در سـال
ده در جهـان،    يـ ن کـشور حادثـه د     يرتريب پـذ  ي آسـ  ٢٠٠١ تا   ١٩٩٠
ن خـسارت و    يشتريـ ب ب يگر که به ترت   ينه کشور د  .  بوده است  يماالو
از (گوا و باربادا    يب آنت ياند به ترت    ب را در اثر حوادث متحمل شده      يآس

جملـه   از( ياتيـ ا، کامبوج، کر  )ي جنوب يکاي کوچک در آمر   يکشورها
ــجزا ــر کوچــک در اقي ــ،گو) انوس آرامي ــاي در آمريکــشور(ان ي  يک
 کوچـک در    يکـشور (لند  يزيمباوه و سوا  يران، ز ي، ا يبوتي، ج )يجنوب

ن کشورها بر   يا. اند  بوده)  است ي جنوب يقايقا که هم مرز آفر    يقاره آفر 
ــزارش  ــسب گـــ ــد «حـــ ــل متحـــ ــعه ملـــ ــه توســـ   »برنامـــ

)United Nation Developing Program-UNDP ( ــزء جـ
 يعنـ ي ،»نيي متوسـط و پـا     يتوسعه انسان  «يها  با شاخص  يکشورها
 گـزارش  ].١[ا در حـال توسـعه هـستند   يـ افته و ي توسعه ن  يکشورها
ن يشتريـ افتـه، ب ي کشور توسـعه ن ششران بعد از   يادهد که     ينشان م 

ده در اثر حادثه را در سـطح جهـان          يب د ي و آس  يآمار کشته و زخم   
، ٢٠٠١ تـا    ١٩٩٢ يهـا   ل  در طـول سـا    گر،  يت د به عبار . داشته است 

  شده و  ا کشته يران در اثر حوادث و بال     يت ا ي درصد از کل جمع    ٢٨/٩
 اول  يت کـشورها  ياگر با دقت به وضـع      .اند  دهي خسارت د  وب  يا آس ي

ب يث آسـ  يـ ران از ح  يم که ا  يشو  يم، متوجه م  يا بنگر ير دن يب پذ يآس
را از ير داشته است، زا قراي در دهه قبل، جزء سه کشور اول دن   يريپذ
ن يک سـرزم  يـ باً چهـار کـشور،      يران، تقر يان شش کشور قبل از ا     يم

ران هستند کـه    يار کمتر از ا   يت بس ي مانند با جمع   يا  رهيکوچک و جز  
بـرد و     يت را باال مـ    ي کل جمع  يدگيب د يک حادثه مهم، نسبت آس    ي

ران در طول دهـه     يحال آن که ا   . دهد  يآنها را در رأس جدول قرار م      
ر ي و سـا   يل، خشکـسال  ي، متحمل حوادث متنوع اعم از زلزله، س       قبل

زان خـسارات   ين که م  يمهم تر ا  .  بوده است  مرتبط با فناوري  حوادث  
امده است که   يو تلفات حادثه تکان دهنده بم در شمار ارقام مذکور ن          

ران در شمار پـنج کـشور اول حادثـه    ين آمار، ايقطعاً با اضافه شدن ا    
 ياطالعات منتشره از سو  . ا قرار خواهد گرفت   ير دن يب پذ يده و آس  يد

دهد که بعد از      يران نشان م  ي ا ي اسالم يت هالل احمر جمهور   يجمع
، در شـمار    ٢٠٠٥ در سـال     يالملل  ني ب يها  يابيران در ارز  يزلزله بم، ا  

]. ٢[ا قرار گرفته اسـت    ير دن يب پذ يز و آس  يچهار کشور اول حادثه خ    
ران، سـه سـانحه   يـ وقـوع در ا ان مجموعه حوادث داراي امكـان  ياز م 

ـ يل و خشکـسال ي شامل زلزلـه، سـ   يعيمتداول و مشهور طب    ش از ي ب
 وارد ساخته و همـواره      ي و مال  ير انواع آن، خسارات و تلفات جان      يسا

. دهـد   يد قـرار داده و مـ      يـ به عنوان خطر بالقوه جامعه را مـورد تهد        
 تيـ  جمع ين لرزه و پراکندگ   ي زم يسه نقشه پهنه بند   ي و مقا  يبررس

 و  ي مـسکون  يدر کشور، نـشان دهنـده قـرار گـرفتن اکثـر واحـدها             
در ]. ٣[اد است ي ز يلياد و خ  ي ز يت کشور در پهنه با خطر نسب      يجمع

 داده اسـت کـه      يران رو يـ ن لـرزه مهـم در ا      ي زم ٩٢ سال،   ٨٨طول  
 بـه طـور   يعنـ ي. شتر بـوده اسـت  يـ  ر٨ تا  ٧ن  ي مورد آن ب   ١٨قدرت  

 ينـ يش بيران پـ يد در ايدن لرزه شيک زمي سال وقوع    ٥متوسط هر   
ان يـ در م  ].٤[شود که قطعاً با تلفات قابل توجه همراه خواهد بود           يم

ب رودبـار ـ   يـ  مههـاي  ران، زلزلـه يـ  در ااتفاق افتـاده ر ي اخيها زلزله
زلزله بم بـا  .  دارنديت خاصي اهم ۱۳۸۲ ي د ۵ل و زلزله بم در      يمنج

 ،هيـ ثان ۱۲ مدت   طيلومتر مربع   ي ک ۱۰۰ شعاع   درشتر  ي ر ۳/۶شدت  
ن آمـار   ين و مـستندتر   يتـر   منسجم.  مجاور آن را لرزاند    يشهر و نواح  

 ي بـا همکـار    ي است که بانک جهان    يمربوط به خسارت زلزله برآورد    
]. ۵[انجام داده است  ) رانيا( مختلف کشور    يها  ها و سازمان    وزارتخانه

 ۲۵۰۰۰ هزار کشته و بالغ بر       ۳۰ش از   ين برآورد، زلزله ب   يبر اساس ا  
ــروح  ــا مج ــر ج ــتيب ــدود ]. ۶[ گذاش ــه ۸۵ح ــد از خان ــا،   درص ه
 ي ادار يها   و ساختمان  ي، مدارس، مراکز درمان   ي تجار يها  ساختمان

ران يـ ا و يـ ده  يـ ب د ي مجاور آن به شدت آس     ين شهر و روستاها   يدر ا 
ضـمن آن كـه     . د شـدند  يز دچار خسارات شـد    يها ن   ساخت  ريز. شدند

ب يـ ال داشـت تخر    س ۲۰۰۰ش از   ي ب يز که قدمت  يزلزله، ارگ بم را ن    
 ۴۱۰/۱۲ از زلزلـه بـم حـدود         يدر مجموع، کل خسارات ناشـ     . نمود

بــرآورد شــده اســت کــه ) کــايارد دالر آمريــلي م۵/۱(ال يــارد ريــليم
م و  يآن را خسارات مـستق    ) ارد دالر يلي م ۲/۱(ال  يارد ر يلي م ۱۲۰/۱۰
ر يـ باقيمانـده را خـسارات غ     ) ارد دالر يلي م ۳/۰(ال  يارد ر يلي م ۲۸۰/۲
، مـشاغل آزاد،    يخسارات بخـش کـشاورز    . دهد  يل م يتشکم  يمستق

ون يـ لي م ۳۰۰ا  يـ ال  يـ ارد ر يلي م ۴۹۰/۲ حدود   يدات و گردشگر  يتول
 ۴۴۰هـا حـدود       ن بخـش  يم در ا  ير مستق يکل خسارات غ  . دالر است 

ن يل دومـ  يبعـد از زلزلـه، سـ      . اسـت ) ون دالر يلي م ۵۳(ال  يارد ر يليم
 کارشناسـان،  يهـا   است که بر حـسب گفتـه      يعيحادثه و سانحه طب   

]. ٧[»دهـد   تـشكيل مـي   ران را   ي در ا  يعي طب ياي بال  از ست درصد يب«
ش خـاک،   يب و فرسـا   يـ از نظر مجموع تخر   «بنابر گزارشات مستند،    

ـ   يـ کشور ا  ]. ٨[» رتبـه اول اسـت    حـائز   ا  يـ  دن ين کـشورها  يران در ب
هاي موجود، كشور در هر روز بيش از سه ميليارد ريال             براساس داده 

ن رقم خسارت روزانه با توجه به       يالبته ا  .يل دارد خسارت ناشي از س   
 قطعـاً بـا      و  برآورد شـده اسـت     ١٣٧١ تا   ١٣٥٠های    های سال   متيق

  ].٩[افتيش خواهد ين رقم افزاي جاری ا های سال متيتوجه به ق
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  ٣٩

     همكاران و موسي عنبري                                                                                                                                           ...       ارزيابي مديريت عمليات نجات

ران اسـت کـه     يـ  پر خسارت در ا    يعي طب ين بال ي، سوم يخشکسال
بـاً تمـامي    يقر از مناطق کشور و به گفته کارشناسـان ت         ياديبخش ز 
  ]. ١٠[ستندي کشور از خسارات آن در امان نيها استان

 ٦٢،  ي، خشکـسال  ١٣٨٠ تـا    ١٣٧٧ يهـا    سـال  يط«طبق آمارها،   
]. ١١[» ال به اقتصاد کشور خسارت وارد کرده اسـت        يارد ر يليهزار م 
ون يـ لي م ١٠٠،  يدر هر روز، خشکسال   «ک آمار هشدار دهنده     يطبق  

ن برآورد بـا توجـه بـه        ي ا .»آورد  ي م  کشور خسارت به بار    يتومان برا 
 بوده است که بـا توجـه بـه سـطح            ١٣٧١ تا   ١٣٥٠های    مت سال يق

، ١٣٨٠های دهـه      توان گفت در سال     کاهش ارزش پول در کشور می     
ار تومـان   يـ ليک م يش از   يرقم خسارت روزانه خشکسالی در کشور ب      

  ].١٢[است
حـوادث   که هر ساله از طرف       يادي با وجود خسارات ز    يبه طور کل  

بـه  ) حوادث مرتبط با فناوري و حمل و نقـل         (يعير طب ي و غ  يعيطب
 يـي  و اجرا  يالت ادار يشود، متأسفانه در ساختار تـشک       يکشور وارد م  
تر از آن، ادبيات اجتماعي و نظريه پردازي ايراني، توجه            کشور و مهم  

همـواره جايگـاهي    ايـن موضـوعات      به آنها شده اسـت و        يار کم يبس
در کشور با وجود وقوع حوادث فراوان، ضوابط و         . اند  اي داشته   حاشيه

. انـد   برخوردار بـوده   ي کم يياين مربوط به مقابله با حوادث از پو       يقوان
أت يـ ت اثرات حوادث، دوقانون به تصويب ه      يريتا به حال، در باب مد     

 ي متـول  يهـا   ار عملکرد سازمان  يران رسيده است که ضابطه و مع      يوز
  . اند  بودهت امداد و نجات کشوريريمد

 يايـ  کاهش اثـرات بال    يته مل يل کم يقانون تشک «قانون اول با نام     
قانون دوم نيـز بـا عنـوان        .  بوده است  ۱۲/۲/۱۳۷۲، مصوب   »يعيطب
 است که با هـدف      ۱۷/۱/۱۳۸۲مصوب  » قانون جامع امداد و نجات    «

 مربـوط بـه     ين قبلـ  ي قـوان  يهـا   تيغالب آمدن بر خألهـا و محـدود       
ن قـانون،   يـ طبـق ا  . ن شـده اسـت    يبه تدو ر مترق يت حوادث غ  يريمد
ت هـالل   يـ ف و تخـصص جمع    يطه وظـا  يات نجات، اساساً در ح    يعمل

  . ف شده استياحمر تعر
هـا در هنگـام       ها و دسـتگاه     در بحث امداد و نجات، تمامي سازمان      

 يت هالل احمر، موظـف بـه همکـار        يبروز بحران به درخواست جمع    
ت موظف اسـت    يند و جمع  کامل در ارتباط با امر امداد و نجات هست        

ـ     ي احتمال يا عدم همکار  ي يگزارش همکار  س سـتاد ارائـه     ي را بـه رئ
  . دينما

 ي، اعم از امداد   ي دولت يها  ان زلزله بم، همه نهادها و ارگان      يدر جر 
ات حادثه، نسبت به آن     ي، بالفاصله بعد از اطالع از جزئ      ير امداد يو غ 

دثـه و حـضور      مقابلـه بـا حا     يل سـتادها  يتـشک . واکنش نشان دادند  

ت يريژه بـه مـد    يـ  نشان از توجه و    ي، همگ ي و خارج  ي داخل ينهادها
  . حادثه بود

ات نجات و عوامل مرتبط     يت عمل يفي ک يابيمقاله حاضر درصدد ارز   
  .با آن است

  
   كار مواد و روش

اي از    ات امـداد و نجـات حـوادث، مجموعـه         يـ ت عمل يريدر امر مد  
ـ     رفته شـ  ين پذ ياستانداردها و مواز  ) حداقل(  يالمللـ   نيده در سـطح ب

بـا توجـه بـه      . انـد   رفتـه شـده   يز پذ يـ ران ن يکه در ا  ] ١٣[وجود دارد   
ن وجود قانون مصرح امداد و نجـات   ين استانداردها، همچن  يرش ا يپذ
ها در سـطح       عمل سازمان  يدر کشور به عنوان الگو    ) ١٣٨٢مصوب  (

 مــذکور بــه عنــوان ين پــژوهش، حــداقل اســتانداردهايــ، در ايملــ
ت حوادث در کـشور در     يري مد يابي ارز يار مناسب برا  ي مع چارچوب و 

ت و  يريمـد « موجـود    يبراين اساس، استانداردها  . اند  نظر گرفته شده  
  : رهستنديبه قرار ز» در بالياامداد 

رون آوردن و دور کـردن      يـ دا کـردن، ب   يمنظور جستجو، پ  :  نجات -١
ا يـ وار  ر آ يـ مثالً ز (ده از مهلکه و محل خطر       يب د يافراد مصدوم و آس   

 آنها اسـت کـه بـه طـور          ي و فور  يطرارضبه محل امن و درمان ا     ...) 
ن امـر،  يـ ا. ميبـر   ينام م » نجات جان انسانها  « از آن تحت عنوان      يکل

 حادثـه    رساني بـه هنگـام     ت در امداد  ين فعال يدارتر  تين و الو  يتر  مهم
  . است

ب ياز آسـ يـ  مـورد ن  ين کاالهـا  يتـر   يه ضـرور  يـ منظـور ارا  :  امداد -٢
 ،ات فرد گرفتار حادثـه    ي است که در نبود آنها ممکن است ح        دگانيد

ه و  يـ  و کالن، امداد شـامل ارا      يف حداکثر يک تعر يدر  . به خطر افتد  
ه و  يـ  مختلـف اسـت ماننـد تغذ       يع خـدمات و کاالهـا     يت توز يريمد

ل گـرم کننـده،     ي، پوشـاک و وسـا     ي، آب بهداشـت   يي غـذا  يها  مکمل
 خانــه، ي، لـوازم اساسـ  تـأمين پناهگـاه  و ) ياضـطرار (ه يـ اسـکان اول 

در زمان حادثه، درمـان   (ي، درمان و خدمات پزشکيخدمات بهداشت 
ده است کـه    يب د ي فرد آس  ي و پرستار  يمارستاني ب يها  تيشامل فعال 

ن حـوزه   يـ ا. شود  يراپزشکان انجام م  يتوسط متخصصان، پزشکان و پ    
هـا در منطقـه        معطوف به كنترل بيمـاري     ي پزشک يها  تي فعال يبرخ

  .)رديگ يز در بر ميده را نيحادثه د
ت و ي امنيت مانند برقراريل کننده فعالي و تسه يا  نهيات زم ي عمل -٣

 يهـا   ع راه ي و حمـل و نقـل، بـاز کـردن سـر            ي، ترابـر  ينظم اجتماع 
ماران، يع ب يت در  نقل و انتقال سر      يب شده در اثر حادثه و فعال      يتخر

 اسـاس   در مقاله حاضـر کـه بـر        .ع، مخابرات و پست   ي سر يبرق رسان 
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  ٤٠

   فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

 ي مطالعـه طراحـ    يات فوق به عنـوان الگـو      يارها و عمل  يمجموعه مع 
ل، يـ  مـورد تحل   ير اصـل  يـ به عنوان متغ  » ات نجات يعمل«شده است،   

رات در ييـ رات آن بر حـسب تغ يينقش شاخص تابع را داراست که تغ      
 يان نهادهـا  ي م يل کننده مانند هماهنگ   ي و تسه  يا  نهي زم يرهايمتغ

ع، ي سـر  ي در منطقه، برق رسان    ينظم نسب ت و   ي امن ي، برقرار يامداد
 عملکرد امدادگران    تسهيل ن با هدف  يها، حضور مسئول    ن کشته يتدف
ل قـرار   يـ  مـورد تحل   ي و حضور و عملکـرد امـدادگران خـارج         يداخل

ات نجـات و    يـ  عمل يرهـا ي متغ يبه منظـور وجـود همپوشـ      . رديگ  يم
 شــاخص درمــان و يفي توصــي، آمارهــايدرمــان و خــدمات پزشــک

   .شوند يان ميز بي نيزشکخدمات پ
ــه روش مطالعــه  زيــ نيدر مبحــث روش شناســ پــژوهش حاضــر، ب

ــمايپ دو تکنيــک جمــع آوري . انجــام شــده اســت) Survey (يشي
 امدادي يها هاي منظم با کارشناسان حوزه ها، گفتگو يا مصاحبه داده

هاي مختلـف و پرسـشنامه اسـتاندارد شـده            و امدادگران در سازمان   
 .ل شده استي تکميه است که با نظرات مردم عادهمراه با مصاحب

ده در منـاطق    يـ ب د ي آسـ  يق، شامل خانوارها  ي تحق يجامعه آمار 
 شهرستان بم، کارشناسـان دانـشگاهي، مـسئوالن       يي و روستا  يشهر

)  نفــر٣٥( و امــدادگران مجــرب و حاضــر در بــم ي امــدادينهادهــا
ت يـ جمعن آمارهـا و گـزارش ارائـه شـده در            يبر حسب آخر  . اند  بوده

 يعنـ ي(ت يش جمعيهالل احمر استان کرمان، بعد از مرحله دوم پاال     
تعـداد  ) ۱۳۸۳ق درخـرداد    يـ ن تحق يـ  اطالعات ا  يآغاز امر جمع آور   

 آنهـا   ي شـده و بـرا     يده شناسـائ  يـ ب د ي خانوار به عنوان آس    ۲۵۹۷۱
 ين مبنـا بـرا    ين آمـار مـستندتر    يـ ا.  صادر شده بود   يدفترچه امداد 

ب ي آسـ ين اسـاس خانوارهـا  ياست که بر ا   ق بوده   ي تحق يرينمونه گ 
بـا   . داده شده بودند   اسكانزده منطقه شهر    يدر س ) N=۲۵۹۷۱(دهيد

، p=۵/۰بـا انگاشـت    (، بـرآورد حجـم نمونـه      احتساب ارقام در فرمول   
۵/۰=q ،۰۵/۰=d ۹۶/۱) ۲( و=z1-α/2 (ي خانوارهـــا خـــانوار از٣٦١ 
 .ورد شدند برآق  يبم، به عنوان نمونه تحق     شهر   ده ساکن در  يب د يآس

 ١٥٠٠بـاً   ي به تقر  ينان از دسترس  يل متعدد ازجمله عدم اطم    يبه دال 
 شـده، پـيش بينـي مـشکالت و          ييده تـازه شناسـا    يب د يخانوار آس 
 ي سـهو  ي خطاهـا  ينـ يش ب يها و پـ     افتن سرخوشه يها در     تيمحدود

)  خانوار ٥٤ يعني( درصد   ١٥ها،    ل پرسشنامه ير در تکم  ياجتناب ناپذ 
زش يـ رتـا از    )  خـانوار  ٤١٥ جمعـاً    يعنـ ي(ه شد   به تعداد نمونه اضاف   

 آن  تعميم پـذيري   شده و بر     يرينمونه جلوگ ) يالبته قطع  (ياحتمال
 يهـا    اطالعات، پرسـشنامه   يت بعد از جمع آور    يدر نها . افزوده گردد 

ل شده کنار گذاشته شد کـه       ي تکم يها  ناقص از جمع کل پرسشنامه    

 يهـا   داده(سـشنامه    پر ٣٩٤هـاي كامـل بـه         تاً تعداد پرسـشنامه   ينها
   .افتيل يتقل) خانوار

متناسب (» يا  خوشه يرينمونه گ « با استفاده از روش      يبه طور کل  
 در سـه مرحلـه      يريـ ، امـر نمونـه گ     )يتـ ي جمع يهـا   با اقشار و گروه   

و » )ت هر منطقه  يبه تناسب جمع  (ن خوشه   ييتع«،  »ن مناطق ييتع«
شـه ده    خو ۴۲ن اسـاس جمعـاً      يـ بـر ا  . انجـام شـد   » ن خـانوار  ييتع«

 شهرسـتان بـه عنـوان نمونـه         ي منطقه امداد  ۱۳ در تمامي    يخانوار
ن هر خوشـه، از ده شـماره اول خـانوار در هـر     ييدر تع. ندن شد ييتع

بـه عنـوان    )  سـاده  يقرعـه کـش    (يک شماره به طورتصادف   يمنطقه،  
 سپس نه خانوار بعد از آن به عنوان نمونـه           .شد  يسرخوشه انتخاب م  
، ) پاسـخگو (ن خـانوار    يـي در مرحله تع  . تندگرف  يمورد پرسش قرار م   

 يهـا   ا تعداد دفترچـه   يص آمار مربوط به شماره خانوار       ي تشخ يمبنا
ک نفـر و آن هـم اساسـاً         يـ شخص مورد مصاحبه،    . کمک بوده است  

ن و  يتـر    موارد نيز، مـسن    يدر برخ .  خانوار بوده است   يسرپرست فعل 
  سـؤاالت  يخگون فرد خانواده بعد از سرپرست خانوار، پاسـ        يتر  مطلع
  .اند ق بودهيتحق

  
  ها يافته

ن يتـر  رهـا، مهـم   ي ارتبـاط متغ   يج حاصل از بررسـ    يان نتا يقبل از ب  
  ]:۱۴[شود يان ميت نمونه بي جمعيي شناسايها يژگيو

 يخانوارها( مورد مطالعه    ي خانوارها ان درصد از سرپرست   ۶/۸۷ -۱
ـ   ل داده ي درصد از آنان را زنان تشک      ۲/۱۲را مردان و    ) يفعل چنـد  . دان

 بــه يا ن خــصوص پاســخ شــفاف و قــانع کننــدهيــز در ايــخــانواده ن
  . اند پرسشگران ارائه نکرده

ت نمونه، شغل خود را مشاغل آزاد اعم از ي درصد از جمع  ٩/٢٦ -٢
ـ . انـد   ا وابسته به مکان خاص ذکر کـرده       ي يخدمات ـ يکـار  يب ن ي در ب
 قابـل توجـه     بـسيار )  نفـر  ٩٠( درصد   ٨/٢٢ يت نمونه با فراوان   يجمع
  .  استبوده
انـد   نمـوده اظهار )  درصد٧/٤٨(ان ي از پاسخگويميک به ني نزد -٣
اند، لذا     نداشته يدرآمد خاص ) بعد از زلزله  (ق  ي در زمان انجام تحق    كه

ان ي درصـد از پاسـخگو     ٢٢. انـد   در شمار افراد بدون درآمد ذکر شده      
 يهـا   يراوانبعد از ف  . اند   هزار تومان داشته   ١٠٠ تا   ٣١ حدود   يدرآمد

ـ  يشتري هزار تومان ب   ٢٠٠ تا   ١٠٠ يفوق، گروه درآمد    را در   ين فراوان
  . ان داشته استيان پاسخگويم

 خانوار مورد مطالعه در مناطق مختلـف شـهر،          ۳۹۴ از مجموع    -٤
ک عضو  ياند که     اظهار داشته )  درصد از کل نمونه    ۸/۳۹( خانوار   ۱۵۷
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  ٤١

     همكاران و موسي عنبري                                                                                                                                           ...       ارزيابي مديريت عمليات نجات

 درصـد   ۵/۱۵. انـد   ته شـده   از خانواده آنها در اثر زلزله کش       ييا اعضا ي
 ي درصـد، دو نفـر از اعـضا        ۳/۶. انـد   ک نفر را از دست داده     ياند    گفته

اند   ز گفته يمانده خانوارها ن  ي درصد باق  ۱۸. اند  خانواده را از دست داده    
طـور    به. اند   خانواده خود را از دست داده      يشتر از اعضا  يا ب يسه نفر و    

 نفر جان خـود     ۴۰۰داقل   خانوار، ح  ۳۹۴ان  ين نمونه در م   ي در ا  يکل
 و هـشت  ي، هفت نفـر  ي نفر ۶ يها  چنانچه مرگ . اند  را از دست داده   

ن يـ  که البتـه تعـداد ا      -ميز محاسبه کن  ي خانوارها را ن   ي در برخ  ينفر
  . شود يک مي نفر نزد۴۵۰ رقم مذکور به - اندک هستندموارد

ات نجـات،   يـ  مردم نسبت بـه عمل     يها  دگاهي د يرامون جمع آور  يپ
 کـه   ند متنـوع طـرح شـد      يهـا   ها با سؤاالت و سـنجه       ص شاخ يبرخ

تـا  » فيار ضـع  يبـس « از   يا  نـه ي شش گز  يفي مردم را در ط    يها  پاسخ
ان گفتـه شـد کـه       ي به پاسخگو  يعني. گرفت  يدر بر م  » ار خوب يبس«
ف، ي ضـع يلـ ينـه خ ي از شـش گز يکـ يد يـ  پاسخ به سـؤاالت، با    يبرا
ر يـ داول ز جـ .  خوب را انتخاب کننـد     يليا خ ي نظر، خوب    يف، ب يضع

ده شـده را    يبـه سـؤاالت پرسـ     ) دهيـ ب د يآس (ي مردم عاد  يها  پاسخ
  .دنده ينشان م

  
  ات نجاتيت عملي وضعيابي ارزان بر حسبيع پاسخگويتوز -١جدول شماره 

    جمع  خيلي خوب  خوب  نظر بي  ضعيف  خيلي ضعيف
  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

ــوه ــراد ز نح ــشف اف ــستجو و ک ــ ج ــط ي ر آوار توس
  امدادگران

١٠٠  ٣٩٤  ٨  ٣٢  ٤٥  ١٧٧  ٦  ٢٢  ٣٠  ١١٩  ١١  ٤٤  

  ١٠٠  ٣٩٤  ٨  ٢٩  ٤٠  ١٥٩  ٨  ٣٢  ٣١  ١٢٢  ١٣  ٥٢  ر آواريرون آوردن افراد از زينحوه ب
  ١٠٠  ٣٩٤  ٤  ١٩  ٥٨  ٢٢٧  ٧  ٢٦  ٢١  ٨٣  ١٠  ٣٩  ي آوار برداريچگونگ
  جستجو ياز برا يزات ساده مورد ن   ي به تجه  يدسترس

ل ، کلنـگ،    ير آوار مانند ب   يرون آوردن افراد از ز    يو ب 
  ...لم و يد

١٠٠  ٣٩٤  ٥  ١٨  ٢٩  ١١٥  ٤  ١٤  ٤٠  ١٥٩  ٢٢  ٨٨  

 ين آواربـردار  ي سـنگ  يهـا   نيت ماشـ  يحضور و فعال  
  ....ل و يمانند لودر، بلدوزر، جرثق

١٠٠  ٣٩٤  ٧  ٢٨  ٦١  ٢٤١  ٧  ٢٩  ١٥  ٥٧  ١٠  ٣٩  

  ١٠٠  ٣٩٤  ٩  ٣٧  ٥٦  ٢٢١  ٥  ٢١  ١٨  ٧١  ١٢  ٤٤  نيه مجروحي اولي و سرعت مداوايچگونگ
ن با تعداد   ي انتقال مجروح  يها  نيتناسب تعداد ماش  

  دهيب ديافراد آس
١٠٠  ٣٩٤  ٦  ٢٣  ٣٩  ١٥٢  ٥  ٢٠  ٣٢  ١٢٨  ١٨  ٧١  

 ي متخــصص پزشــکي انــسانيرويــت تعــداد نيــکفا
  ...حاضر در محل شامل پزشک، پرستار و 

١٠٠  ٣٩٤  ١٠  ٤٢  ٥٦  ٢١٩  ٥  ١٩  ٢٢  ٨٥  ٧  ٢٩  

 مانند باند، گـاز، چـسب، الکـل         يزشکل پ يه وسا يارا
  ...و

١٠٠  ٣٩٤  ٩  ٣٧  ٥٦  ٢٢٠  ٦  ٢٢  ١٨  ٧٠  ١١  ٤٥  

  ١٠٠  ٣٩٤  ١١  ٤٢  ٦٢  ٢٤٣  ٣  ١٣  ١٦  ٦٥  ٨  ٣١  ع داروينحوه و سرعت توز
 

  ٭توزيع پاسخگويان برحسب ارزيابی عمليات نجات و درمان و خدمات پزشکی -٢جدول شماره 
  درصد  تعداد  نوع ارزيابي  

        )ها ب سنجهيد از ترکبع(ات نجات يعمل
 ١٩ ٧٦  ضعيف  
 ٥٩ ٢٣٠  متوسط  
 ٢٢ ٨٨  خوب  
 ١٠٠ ٣٩٤  جمع  

        )ها ب سنجهيبعد از ترک (يدرمان و خدمات پزشک
 ١٢ ٤٩  ضعيف  
 ٥١ ٢٠٠  متوسط  
 ٣٧ ١٤٥  خوب  
 ١٠٠ ٣٩٤  جمع  
   مردم به آنها به دست يها ت نجات و پاسخاي مربوط به عمليب سؤاالت جزئي، از جمع و ترک۲ن که ارقام جدول شماره يح ايتوض ٭

  در  يحت. ات نجات بوده استيژه شاخص عملين دو شاخص به وي بر ايه اصليز تکيج نيل نتايف و تحلين رو در توصياز ا. آمده است
   . بوده استين شاخص کليز ، مبنا اي ني جهانيج با حداقل استانداردهاين نتايسه ايمقا
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  ٤٢

   فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

 مربـوط   يها  تي از فعال  ي مردم عاد  يها  يابيها و ارز    بر اساس پاسخ  
ج کامالً موثر و    ي، نتا ي امداد يت عمده نهادها  يات نجات، فعال  يبه عمل 

ز ي ن ي امداد يران و کارشناسان نهادها   يمد. بخش داشته است    تيرضا
ن يگر چنـ  ي د ي امداد يت نهادها ي خود راجع به فعال    يها  در مصاحبه 

  .  داشتندينظر
ت ي و رضـا   يابيـ و ارقام جداول فـوق، ارز      يي نها يها  افتهيبرحسب  

ات يـ دهـد کـه عمل    يدگان از خدمات ارائه شـده، نـشان مـ         يب د يآس
 هـستند کـه در      ييهـا   تي جزو فعال  ينجات و درمان و خدمات پزشک     

 يبخش، قانع کننده و در برخ تين، رضايها و مسئول ان اکثر خانواريم
ر مردم، در بخش     و نظ  يابين ارز يا. اند  د خوانده شده  يموارد قابل تمج  

ز مـورد   يـ  ن يـي ن و کارشناسان اجرا   ي با مسئول  ي اکتشاف يها    مصاحبه
خاصـه  ( ارقـام جـداول فـوق        ييايل گو يبه دل . د قرار گرفته است   يتأي

  .ميکن ي ميف آنها خودداري، از توص)١جدول شماره 
نـد  يها، رابطه عوامل و عناصر مختلـف در فرا  افتهيل يدر بحث تحل  

 حاصـل از    يهـا   افتـه ي. نجش قرار گرفته است   ات نجات مورد س   يعمل
 دوره  يعنـ ين حادثه   يد که در ح   نده  يرها نشان م  يآزمون روابط متغ  

ت از نظر   يوه و سرعت فعال   ي ش ،، در مجموع  »امداد ونجات «موسوم به   
بـاً  ي، تقر يـي ده و کارشناسـان مـسائل اجرا      ي حادثه د  ياکثر خانوارها 

  .موفق قلمداد شده است
 يع نهادهـا  ي سـخت کوشـانه و سـر       يها  تيالل مختلف، فع  يبه دال 

ر متمرکز بـوده  يشتر خودجوش و غي در سه روز اول حادثه، ب      يامداد
ار يـ ق بر عملکـرد مع    يوسعت خسارات و ابعاد حادثه، تمرکز دق      . است

رغـم    ياما علـ  . را دشوار ساخته بود   )  مفاد قانون امداد و نجات     يعني(
 ي جهـان  ياسـتانداردها آن، امکانات وخدمات ارائه شده، متناسب بـا         

  . امداد و نجات بوده است
ا به طـور    يات نجات   ي، عمل يلي تحل يها  افتهي بر حسب    يبه طورکل 

 روز اول ١٠ ي ال٧در ) ث قوت و ضعف   ياز ح (ه  ي اول ي امداد رسان  يکل
 ٣٥بـاً   ين تقر يـي ب تع يبـا ضـر   (حادثه متأثر از هفت عامل مـشخص        

  : مربوطه عبارتند ازعوامل. بوده است) ر تابعيرات متغييدرصد تغ
عمدتاً  (ي با لباس فرم امدادگر    ي عملکرد و رفتار امدادگران داخل     -١

هـا بـر سـرعت کـار امـداد            تيـ ر فعال يش از سا  ي، که ب  )از هالل احمر  
 از قـوت کـار امـداد، بـه          يبخش قابل تـوجه   .  مؤثر بوده است   يرسان

ن عامـل   يـ ا. شان وابـسته بـوده اسـت      يحضور، دقت، تعهد و مهارت ا     
  .ن کرده استيير تابع را تبيرات متغيي درصد از تغ١٠باً يرتق
 که بـه طـور آشـکار کـار         يي هوا يها  گانيت  ي سرعت عمل و فعال    -٢

ن و يباً تمامي مسئولياكثر مردم و تقر. ده استينجات را سرعت بخش

 يريـ ات نجـات بـا تعب     ي را در عمل   يي هوا يها  گانيکارشناسان، نقش   
 درصـد از    ٦. انـد   ان کرده يب» ييداد خدا ام«ا  ي،  »ييمعجزه هوا «ر  ينظ
 يهـا   گـان يت  يـ ماً به فعال  يات نجات نيز مستق   يعمل) مثبت(رات  ييتغ
  . وابسته بوده استييهوا
ش آن، کار امـداد     يت شهر، که به موازات افزا     يت نظم و امن   ي وضع -٣

 اول  ين عامـل در روزهـا     يـ امـا ضـعف ا    .  سرعت گرفته اسـت    يرسان
انـد ـ کـار امـداد       داشـته ين نظريچن از مردم يحادثه ـ بخش مهم 

ت يـ  امن ين انتقـاد مـردم از فـضا       يشتريـ ب.  را کند کرده است    يرسان
 کـه   ي افـراد  . در شهر بوده اسـت     ير بوم يشهر، متوجه حضور افراد غ    

 اول حادثــه را مطلــوب تــصور يت در شــهر در روزهــايــنظــم و امن
داد و  ات امـ  يـ ز از عمل  ي ن يزتريت آم ياند، برداشت به مراتب رضا      کرده

 از  يتـوان گفـت بخـش       يبا دقت در جهت رابطه، مـ      . اند  نجات داشته 
ت نظم و   يات امداد و نجات را بايستي در وضع       ي عمل يها و کند    ضعف

 ).R2=۴/۰(ت شهر در هفته اول حادثه جستجو کرد يامن
ل يـ انـد بـه دل      مردم معتقد بـوده   : ن حادثه ي ح ي نحوه اطالع رسان   -٤

 حادثـه،   ي بر امر اطـالع رسـان       خاص حاکم  يها  يريضعف و جهت گ   
الـشعاع قـرار      تاً کار امداد و نجات تحت     يزه مردم، امدادگران و نها    يانگ

 بخـش در شـهر      ي آگاه يا نبود هشدارها  ي مردم، ضعف    .گرفته است 
 و  يدر ساعات قبل و بعد از وقـوع زلزلـه را موجـب خـسارات انـسان                

. اند   کرده يابيرزات امداد و نجات ا    يق عمل يتاً عدم توف  ي باال و نها   يجان
ز، ي شهر و حوادث ن    يريب پذ ي مردم در مورد آس    يها  يدر حوزه آگاه  

 در مـورد    يات امداد و نجات به واسطه ضـعف اطالعـات عمـوم           يعمل
  .رفته استي پذيوقوع زلزله، اثرات منف

 و برق که به موازات سرعت آن در منطقـه، کـار             يين روشنا ي تأم -٥
د که نده ي نشان م  ي آمار يها  ونآزم. افته است ي سرعت   يامداد رسان 

ات نجات را وابسته به خود کرده       ي درصد از قوت کار عمل     ٣ن عامل   يا
  .است

 حاضر در محل که مورد انتقاد       ي امداد يان نهادها ي م يهماهنگنا -٦
 يهـا   بـر حـسب آمـاره   .ن بوده اسـت   ي مسئول ي از مردم و برخ    يبعض
ت يــموفق و ييشتر، موجــب بــاالرفتن کــارايــ بي، همــاهنگيلــيتحل
ها و نقـاط      ي از کاست  يگر، بخش ي د ياز سو . ات نجات شده است   يعمل

ن امـر  يـ ماً در تعامـل بـا ا  يد مستقيات امداد و نجات را با     يضعف عمل 
ان ين مييب تعي استاندارد شده و ضريب همبستگيضر. جستجو کرد

 هر  يدهد به ازا    ي است که نشان م    ۰۳/۰ و   ۱۴/۰ب  ير به ترت  يدو متغ 
، امـر  ي امـداد يان نهادهـا يـ  مي کاهش در همـاهنگ ايش يواحد افزا 

  .رفته استير پذيي درصد تغ۳دگان ينجات حادثه د
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  ٤٣

     همكاران و موسي عنبري                                                                                                                                           ...       ارزيابي مديريت عمليات نجات

 ي هوا، امر سـوخت رسـان      يل سرد يبه دل : ي سرما و سوخت رسان    -٧
قـرار داده   ) يعمـدتاً منفـ   (ريگر را تحت تأث   ي د يها  تي از فعال  ياريبس

ل و   در روز او   ي امر سوخت رسـان    يدر حوزه نجات، مردم کند    . است
 ي جان برخـ   ي و حت  يدوم حادثه را مترادف با به خطر افتادن سالمت        

  . اند دگان ذکر کردهيب دياز آس
ر نهادها در حضور و ورود به منطقه،        يتأخ:  حضور نهادها  ي چگونگ -۸

هرچـه  . ات امداد و نجات را کاهش داده اسـت        ي عمل يسرعت و کاراي  
انـد،    رسـانده  زودتـر خـود را بـه محـل حادثـه             ي امدادرسان ينهادها

ن رابطـه بـا   يـ ا. تر انجـام شـده اسـت      تر و موفق    ات نجات مثبت  يعمل
ات نجات به   ي عمل يها   ضعف ي، نشان از وابستگ   ۰۴۰/۰ن  ييب تع يضر

  .دان حادثه استيحضور نهادها در م) ريتأخ (يچگونگ
  

  بحث و نتيجه گيري
 حـوادث مختلـف     يها  بيز است که از آس    ي حادثه خ  يران کشور يا

ن يبراسـاس آخـر   . ستيـ مـن ن  ي ا يل و خشکـسال   يله، سـ   زلز به ويژه 
 درصـد از کـل      ٢٨/٩،  ١٣٧٠ در طـول دهـه        حوادث، يگزارش جهان 

ا يـ   شـده و   ي زخمـ   يا ا کشته يت کشورمان در اثر حوادث و بال      يجمع
ـ  يـ دهد که حوادث در ا      ين آمار نشان م   يا. اند  دهيب د يآس ش از يران ب

 يا  د مسأله ين رو با  ياز ا . گر بر توسعه کشور مؤثر بوده است      يعوامل د 
 کـشور   يي محققان و کارگزاران اجرا    يان توجه برا  يت و شا  يقابل اهم 

  .باشد
 امـداد و نجـات و       ي جهـان  ي حاضر، استانداردها  يدر مقاله پژوهش  

ار عملکرد نهادها   يمفاد قانون جامع امداد و نجات کشور به عنوان مع         
در . ات نجات زلزله بم در نظـر گرفتـه شـده اسـت            يت عمل يريدر مد 

ات يعمل« کالن تحت عنوان     ياسين استانداردها، مق  يواقع با اتکا به ا    
 يهـا   افتـه ي.  شـد  ي مـردم از آن بررسـ      يابيـ ه شـد و ارز    يتعب» نجات
ژه اتالف  ي موجود، به و   يها  يرغم کاست   يدهد که عل    يق نشان م  يتحق
ات نجات حادثه، امکانات و خدمات ارائه       ياد در عمل  ينه ز ي و هز  يانرژ

 امداد و نجات بـوده      ي جهان ي استانداردها  نزديك به  ستا و شده در را  
ت بخش داشـته    يج کامالً مؤثر و رضا    يت عمده نهادها، نتا   يفعال. است
  . د بوده استيها قابل تمج  حوزهير مردم در برخي به تعبيوحت

دهد که    يها نشان م    افتهيات نجات،   يل عوامل مؤثر بر عمل    يدر تحل 
 بــا لبــاس فــرم يدادگران داخلــحــضور، دقــت، تعهــد و مهــارت امــ

ها بر سـرعت      تير فعال يش از سا  ي، ب )عمدتاً از هالل احمر    (يامدادگر
 يهـا   گـان يت  يـ سـرعت عمـل و فعال     . ات نجات مؤثر بوده است    يعمل
 و  يشـلوغ . ده اسـت  ي کار نجات را سرعت بخش     يادي، به طور ز   ييهوا

ات  اول حادثه، کار نجـ     يها   در روز  ير بوم ي و غ  يت بوم يازدحام جمع 
 ي امـداد  يان نهادهـا  يـ  م يهماهنگ. دگان را کند کرده بود    يب د يآس

ر در امـر    ين امر به همـراه تـأخ      يا. ف بوده است  يحاضر در محل، ضع   
 ير جد ي، امر نجات را تحت تأث     )ادي ز يل سرما يبه دل  (يسوخت رسان 
 يهـا   تي از نقاط ضعف و قوت فعال      ياريدر مجموع بس  . قرار داده بود  

  . ن عوامل جستجو کرديد در تعامل با اينجات در حادثه را با
قـات  ين اسـت کـه در تحق      يـ ق ا يـ ن تحق يج ا ينکته مهم درباره نتا   

 از عوامل فوق به عنوان عوامل مؤثر يل، به برخيحادثه رودبار ـ منج 
ن و برنامـه    ي اشـاره شـده بـود و از مـسئول          ي امداد يبر ضعف نهادها  

 ي آنهـا توجـه جـد   زان امر خواسته شده بود که در زمان حادثه به       ير
 سال در حادثه    ١٣ن عوامل بعد از     يشود ا   يده م ياما باز د  ]. ١٥[کنند
اند ولي متأسـفانه توجـه        ر گذار عمل کرده   يز به عنوان عامل تأث    يبم ن 

ت کـالن   يري و مـد   يت همـاهنگ  يوضـع . الزم نيز به آنها نشده اسـت      
ر متخـصص،   يـ  از ورود افـراد داوطلـب غ       يريت و جلـوگ   يحادثه، امن 

 و  ي فرهنگـ  يدگان و اهتمـام بـه کردارهـا       يبه نظرات حادثه د   توجه  
 کار امـداد و نجـات در      يها   آنها در زمان حوادث از ضرورت      ياجتماع

ها بعد از انجام مطالعات مستند و قابـل اتکـا    ن ضرورت يا. ران است يا
الن و زنجان و زلزله بم      ي زلزله گ  يعنير کشور   يدر دو زلزله بزرگ اخ    

  .ت شوديد است به آنها عناياند و ام مشخص شده
  

  تشكر و قدرداني
 عملکـرد   يبررسـ  «ي طـرح پژوهـش    يهـا   افتـه ين مقاله، حاصل    يا

اسـت  » ت فاجعـه بـم  يري امداد و نجات کشور در مدياجتماع سازمان 
ران يـ  هـالل ا ي ـ کـاربرد  ي علمـ يت مؤسسه آموزش عاليکه با حما

 ت مؤسـسه  يـ حما. ت هالل احمر انجام شـده اسـت       يوابسته به جمع  
  . استيان سپاس و قدردانيشا
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  ٤٤

   فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

1- International Federation of Red Cross and Crescent 
Societies, World Disaster Report: Focus on reduction 
risk. Printed by SADAG Imprimerier Bellegarde/ 
Valserine France, 2002 

ادثه بم با قانون امداد ت حيري تناسب مديابي، ارزينورباال احمدعل -٢
 ي بررسيو نجات کشور، مصاحبه منتشر شده در طرح پژوهش

ت فاجعه بم، يري امداد و نجات کشور در مديعملکرد اجتماع سازمان
ران، وابسته به ي هالل اي ـ کاربردي علميمؤسسه آموزش عال

  ۱۳۸۳ران، ي اي اسالميت هالل احمر جمهوريجمع
تی و  يری مراکز جمع  يب پذ يدی آس  علی، ضرورت پهنه بن    ييهدا -۳

ن لـرزه، ارائـه شـده در مجموعـه          يسکونتی در برابر خطر وقـوع زمـ       
ت امداد و نجات اسفند يريقی مديش علمی ـ تحق ين همايمقاالت اول

ران، وابـسته بـه   يـ ، مؤسسه آموزشی علمی ـ کاربردی هـالل ا  ١٣٨١
  ١٣٨٢ت هالل احمر، تهران، يجمع
 ،چـاپ اول  ده،رضازاترجمه ابوالحسن  تاريخ زمين لرزه درايران، -٤

  ١٣٧٠، تهران، انتشارات آگاه
5- The World Bank , Bam Earthquake: Damage 
Assessment Report, Disasters management Unit, 2004 

ــوادث غ -٦ ــتاد ح ــس ــزارش فعال ي ــشور، گ ــه وزارت ک ــر مترقب ت ي
ادث، ر کـل سـتاد حـو      يهای تخصصی در حادثه بم، دفتر مد        کارگروه
  ١٣٨٣تهران، 

سک، ارائـه شـده     يت ر يريعی و مد  يای طب يمحمد، بال   ن علی يانور -٧
ت امداد و يريقی مديش علمی ـ تحق ين همايدر مجموعه مقاالت اول

ران، ي، مؤسسه آموزشی علمی ـ کاربردی هالل ا ١٣٨١نجات، اسفند 
  ١٣٨٢ت هالل احمر، تهران، يوابسته به جمع

زداری يـ ش خاک در آبخ   يی و فرسا  ت اراض يريمهدوی محمد، مد   -٨
ش خاک  يت اراضی، فرسا  يريش ملی مد  يران، مجموعه مقاالت هما   يا

  ١٣٨٠دار، اراك، يو توسعه پا
كنترل سوانح  طرح ملي آمادگي و مديريت سيل،، محمد مهدوي -٩

  ١٣٧٩،  دانشگاه تهران،دانشكده محيط زيستتهران،  طبيعي،
استان کـشور در معـرض       ٤٨ استان از    ٢٥جزايری سيد عباس،     -١٠

  ۱۸-۲۷، ١٩١، ١٣٧٩خشکسالی قرار دارد، صنعت حمل و نقل، 
ری و ضـرورت    يب پذ يومرث، آس ين، زرافشانی ک  يزمانی غالمحس  -١١

مقاوم سازی کشاورزان در مقابل خشکسالی، ارائه شده در مجموعـه           
ت امـداد و نجـات،   يريقـی مـد  يش علمـی ـ تحق  ين همـا يمقاالت اول

ران، وابسته ي آموزشی علمی ـ کاربردی هالل ا ، مؤسسه١٣٨١اسفند 
  ١٣٨٣ت هالل احمر، تهران، يبه جمع

نار کـاهش   يران، مجموعه مقاالت سم   يل در ا  يمهدوی محمد، س   -١٢
، اسـتانداری گلـستان و      ١٣٨١دی مـاه     ل،يری از سـ   يشگياثرات و پ  

  ١٣٨١برنامه عمران سازمان ملل متحد، 
ر بـشر دوسـتانه و حـداقل       سازمان اکسفام، پروژه اسـفر، منـشو       -١٣

 چـاپ   ا، ترجمه محمـد حـسن رامـشت،       ياستانداردها در مقابله با بال    
ران، تهـران،  يـ مؤسسه آموزش عالی علمـی ـ کـاربردی هـالل ا    اول، 

۱۳۸۱  
عنبری موسی، بررسی عملکرد اجتماع سازمانی امـداد و نجـات            -۱۴

ت حادثه بم، گزارش نهايي طرح پژوهـشی، مؤسـسه          يريکشور در مد  
  ١٣٨٣ران، تهران، يزش عالی علمی ـ کاربردی هالل اآمو
 تجربـه زلزلـه رودبـار    : شناسي فاجعـه هجامع، ژاله شادي طلب -۱۵

ــل،  ــاپ اول،منجي ــادچ ــالمي    بني ــالب اس ــسكن انق ــران ،م ، ته
١٣٧٢  
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