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  چكيده

 ابعـاد بروز يك بال در  .مواجه استبالياي طبيعي با روند رو به رشد وقوع  نشانگر آن است كه بشر       ،هاي اخير  بررسي روند حوادث در سال    
 به ثروت و    ي که يكي لطمه مستقيم  . كند  مي مهلک بر پيکره اقتصاد يک کشور وارد       ن ايجاد خسارات جبران ناپذير جاني، دو ضربه       ضمملي  

بـه  کـه    اسـتانداردهاي معمـول زنـدگي         دستيابي به  هاي ملي از روند توسعه و      و ديگري انحراف منابع و تالش     شود    وارد مي هاي ملي    دارايي
 صـحيح و  و نگـرش     لـزوم ايجـاد يـك بيـنش          ،ايــن دو نكتـه    توجه به    .گيرد   انجام مي  فاجعهبار     زيان ترميم اثرات منظور جبران خسارات و     

   .دساز ميبيش از پيش خاطر نشان در زمينه مديريت باليا را ک يو استراتژ جامع زیير ضرورت برنامه
شـود کـه از آن    رد به ابعاد مختلفی پرداختـه مـی  يگ در بر می مختلف چرخه مديريت باليا را    مراحل ک که تمامي  يزی استراتژ ير برنامه در

راهبردهـاي مختلفـي وجـود دارد کـه         . ا اشاره کـرد   يامدهای مخرب اقتصادی ناشی از وقوع بال      يزی برای کاهش پ   ير توان به برنامه    جمله می 
عـی  ين به هنگام بروز باليا و حوادث غيـر مترقبـه طب     ي عوامل خطرآفر   و ايامدهای مخرب بال  يريزي از پ   توان با اتخاذ آنها در فرآيند برنامه        مي

امدهای مخرب اقتصادی ناشی از وقوع باليا،       ي استراتژيک در کاهش پ    ريزي  برنامهدر اين مقاله سعي شده است تا ضمن بيان اهميت           . کاست
هاي کاهش اثرات ناشی از باليا با   برنامههماهنگ کردن: برخي از اين راهبردها عبارتنداز  . راهبردهاي مناسب به مسئولين امر پيشنهاد گردد      

هـاي اقتـصادي    هاي توسعه ملي، هدايت اقتصاد تک محصولي به سمت اقتصاد چند محصولي در مناطق آسيب پذير، توسـعه فعاليـت               برنامه
بری اراضـی در معـرض      ر کار ييهای کشاورزی، تغ    ک در بخش  يه گذاری استراتژ  يمقاوم در برابر باليا در مناطق در معرض خطر، توسعه سرما          

  .خطر
  

  ريزي استراتژيك، بالياي طبيعي، پيامدهاي اقتصادي برنامه :ها واژه كليد
  

                                                           
 ۱۳۱۴۵-۱۷۵۶صندوق پستي : پاسخگو نويسنده ∗

   ۶۶۹۵۱۸۷۶-۷: تلفن
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  ٢٨٢

   فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

  مقدمه
دهنده   پيوند،ترين اركان مديريت ريزي به عنوان يكي از مهم   برنامه

منـد و عقاليـي       ريـزي، روش نظـام     برنامـه . زمان حال با آينده اسـت     
توان براي نيـل بـه        ري را مي  بررسي آينده است تا معين شود چه كا       

توان از آينده نامطلوب اجتنـاب        آينده مطلوب انجام داد و چگونه مي      
 است  ريزي  برنامه استراتژيك نوعي    ريزي  برنامهدر اين ميان    ]. ١[كرد

كه مستلزم تنظـيم آگاهانـه اهـداف مطلـوب سـازمان بـا توجـه بـه                
 يهدافمقتضيات محيطي و بكارگيري رويكردي مناسب براي تأمين ا      

جنبـه حيـاتي     و    رقابتي باشند  يدر محيط وده،   بلند مدت ب    كه است
،  اسـتراتژيك  ريـزي   برنامـه  بـه عبـارت ديگـر      ].٢[نيز داشـته باشـند    

گيـرد     در سطوح عالي سازمان شكل مي      است كه  ي جامع ريزي  برنامه
 ريــزي برنامـه  تــاكتيكي و ريـزي  برنامـه و چـارچوبي مـشخص بــراي   

مل تعداد زيـادي برنامـه اسـت كـه بـر             شا و كند  عملياتي ترسيم مي  
بـراي مـسايلي كـه در     ].٣[ خواهند شد اجرااساس مقتضيات محيط    

 ريـزي   برنامـه  انجام   ،يك جامعه از اهميتي سرنوشت ساز برخوردارند      
هاي آمادگي و مواجهه با باليـا         برنامه. استراتژيك امري ضروري است   

کثـر تـصميمات    ا. آيند  از جمله اين مسايل حائز اهميت به شمار مي        
 سـاز هـستند كـه بـه مـرگ و             مرتبط با باليا، تصميماتي سرنوشـت     

هـاي    ايـن تـصميمات در حيطـه تحليـل        . شـوند   زندگي مربـوط مـي    
ان ابعـاد آن    يـ اری از مـوارد بـرای ب      ياما در بـس   . گنجد  اقتصادي نمي 

ن اسـاس،   يـ بـر ا  . اسـتفاده نمـاييم   های کمی      از روش  هستيمر  يناگز
کی از مواردی اسـت  يصادي ناشي از يك بال     نی پيامدهاي اقت  يب شيپ

در  .ک بـه آن توجـه شـود       يزی اسـتراتژ  يـ ر ان برنامـه  يد در جر  يکه با 
برآورد پيامدهاي اقتصادي ناشـي از يـك بـال، هـر سـه نـوع اثـرات                  

اثـرات   .رديـ د مد نظـر قـرار گ      يا با يمستقيم، غيرمستقيم و ثانويه بال    
ها و قطع درآمـد   يشامل صدمه به داراي) Direct effects(مستقيم 

افراد و نيز عدم امکان اجرای تعهدات شغلي و مالي در جامعه بالزده             
  :توانند به صورت زير تعريف شوند اين اثرات مي. است

هـا، تجهيـزات      هـا، كارخانـه     ها مثـل نـابودي خانـه         نابودی سرمايه  -
هاي تلفـن     ، راه آهن، سيستم   ) جاده  پل،(هاي مراسالتي     ارتباطي، راه 

هـاي     شبكه  ها، مساجد،   مدارس، بيمارستان (هاي جامعه     ساخت و زير 
 ).)Sanitation systems(هاي بهسازي محيط  انتقال برق و سيستم

ها و مواد انبار شده به منظـور اسـتفاده             خسارات وارده به موجودي    -
  .نهايي و يا به عنوان ماده اوليه براي واحدهاي توليدي رده مياني

واحدهای توليدی كـه سـبب کـاهش در ميـزان            خسارات وارده به     -
هـای مختلـف کـشاورزی و         وب در بخـش   يـ جاد چرخه مع  يدرآمد و ا  

بـراي مثــال درو نكـردن مـزارع، سـبب نــابودي     . شـود  صـنعتی مـی  
ن يجـه آن، عـدم تـأم      ين نت يمحصوالت کـشاورزی شـده کـه کمتـر        

تاً مرگ حيوانات اهلـي و بـسته شـدن واحـدهای            يخوراک دام و نها   
 . استشغلي مرتبط

هـای امـدادی و       ميهای مربوط به عمليات امداد و نجـات، تـ           نهي هز -
  .پشتيباني

 .هيت اوليهای مربوط به بازسازی و بازگشت به وضع نهي هز-
ز يـ م ن ير مستق يم ممکن است اثرات غ    ين خسارات مستق  يک از ا  يهر  

ک کارخانه به علت وقـوع      يبرای مثال اگر    ]. ۴[به همراه داشته باشد   
  :ر قابل اجتناب خواهد بودير غيامدهای زيته شود، پزلزله بس

ــدون وجــود کاالهــای   - ــه ب  کــاهش در عرضــه محــصوالت کارخان
  .نيگزيجا
له مردمی که شغل و     يد کاال و خدمات به وس     يزان خر ي کاهش در م   -

ر يـ م و غ  ين اثرات مستق  يبنابر ا  .اند  منبع درآمد خود را از دست داده      
گردنـد کـه      ه مـی  يلسله اثرات ثانو  ک س يجاد  يم هر دو سبب ا    يمستق

 و اقتصاد آن جامعه را دهها بعد از وقوع بال ظاهر ش ممکن است مدت
توان بـه     ن مشکالت می  ياز جمله ا  . دنيار نما يدستخوش مشکالت بس  

 در نتيجـه  هـا و      ش اختالف در سطح درآمد خانواده     يجاد تورم، افزا  يا
، از دسـت    عدم تعادل در سالمت اقتصاد در منـاطق مختلـف کـشور           

هـای اقتـصادی مـوازی و         تيـ های اقتصادی، انجام فعال     رفتن فرصت 
ها اشاره کرد کـه بـرای         رات منفی در پرداخت   ييکاری و نيز تغ    دوباره
]. ۵[ديشيـ ای اند   د چاره يک با يزی استراتژ ير ن موارد در برنامه   يهمه ا 

هـاي اخيـر نـشانگر آن        بررسي روند حوادث در سـال     زيرا از يك سو     
مواجه است و از بالياي طبيعي با روند رو به رشد وقوع شر  است كه ب  

ری، کاهش اثـرات    يشگيسوي ديگر عدم وجود برنامه مناسب براي پ       
تواند جامعـه در معـرض بـال را بـا             مخرب و آمادگي در برابر آنها مي      

  ].۶[فاجعه روبرو كند
  

   كار مواد و روش
 :مراحل زير انجام پذيرفتدر اين پژوهش 

ک در مديريت   يزی استراتژ ير هاي برنامه   شناسايي شيوه  بررسي و    -١
 باليا 

  امدهای اقتصادی ناشی از وقوع باليای طبيعیي بررسي و شناسايي پ-٢
  ا يهای کاهش اثرات مخرب بال  بررسی راه-٣
هاي اطالعاتي موجود در منابع اينترنتي از سال   بررسي بانك-٤

امدهای اقتصادی يف پيتخف به منظور آگاهی از روند ٢٠٠٥ تا ١٩٨٦

www.SID.ir [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

68
07

62
6.

13
85

.5
.4

.6
.2

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

ay
es

hj
ou

rn
al

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
17

 ]
 

                               2 / 7

https://dorl.net/dor/20.1001.1.16807626.1385.5.4.6.2
http://payeshjournal.ir/article-1-730-fa.html


Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  

  ٢٨٣

     الدين طبيبيسيدجمال و كتايون جهانگيري                                                                                            ...       هش پيامدهايرويكرد برنامه ريزي استراتژيك در كا

 :هاي واژه ک در دنيا با كليديزی استراتژير برنامها با استفاده از يبال
Strategic Planning ،Mitigation of Disaster،Economic Impact   

ها   ، كتاب ها  آوري منابع موجود، مستندات، گزارش      بررسي و جمع   -۵
ک ي استراتژ های  و مقاالت مرتبط در ايران و جهان در خصوص برنامه         

 عی يای طبيبار ناشی از بال انيامدهای زيموجود براي مقابله با پ
ا يـ ک مـورد اسـتفاده در اقتـصاد بال        يهـاي اسـتراتژ      تحليل برنامه  -٦
)Disaster Economy(  
 عی يای طبي شناسايي راهكارهاي مواجهه با بال-٧
تحليل مـسأله بـراي دسـتيابي بـه راهکـار             رسم نمودار تجزيه و    -٨

  ايمدهای اقتصادی ناشی از بالياپب براي مقابله با مناس
   ارائه پيشنهادات مناسب براي مواجهه با پيامدهای اقتصادی باليا-٩
 

  ها يافته
ارزش سرمايه از دست رفته در اثـر وقـوع باليـا کـه بـه آن ارزش                  

شــود، در كــشورهاي  هــاي مــستقيم نيــز گفتــه مــی مطلــق هزينــه
امـا خـسارات    . ر حال توسـعه اسـت     يافته بيش از كشورهاي د     توسعه

ناشي از باليا به عنوان بخشي از ثروت ملـي، در كـشورهاي درحـال               
ويـژه در كـشورهاي در حـال          باليـا بـه   .  درصد باالتر است   ۲۰توسعه  

كننـد، چـون فقـر و بـال دو عـاملي              توسعه آسيب بيشتري ايجاد مي    
وسعه را هاي ت  انگيزه  هستند كه اثر تقويت كننده بر يكديگر گذاشته،       

هــاي غيــر رســمي آســيب بيــشتري وارد  تحليــل بــرده و بــه بخــش
ريـزی   در تدوين هر برنامه استراتژيك از جملـه برنامـه          ].۷[كنند  مي

هـا نـاگزير بـه        ريزان و استراتژيست   استراتژيك مواجهه با باليا، برنامه    
، يک  ريزي  برنامهاز آنجا که    . كسب دانش پايه متناسب با آن هستند      

ي با عمليات پيچيده است، الزم است افرادي کـه درگيـر            روند تکنيک 
شـوند از اصـول پايـه، راهکارهـا و             استراتژيک مي  ريزي  برنامهتدوين  

در مديريت باليا هدف نهايي از       ].۸[ آگاه باشند  ريزي  برنامهروند اين   
هـا، پيـشگيري از        استراتژيك، نجـات جـان انـسان       ريزي  برنامهانجام  

نی، حفظ سالمتي، حمايت از بازماندگان و       ايجاد خسارات مالی و جا    
هـاي اقتـصادي      كاهش پيامدهای مخرب ناشي از باليا به ويژه زيـان         

است كه متعاقب رخداد باليايي چون زلزلـه، سـيل، رانـش زمـين و               
اين گونه رخدادها که جمع كثيـري از         ].۹[پيوندند  غيره به وقوع مي   

ر قـرار داده و     مردم را در يک منطقه جغرافيـايي وسـيع تحـت تـأثي            
توانند ضربات مهلكي بر      دهند، مي   منابع اقتصادي عظيمي را هدر مي     

به علت ابعاد وسـيع چنـين حـوادثي،         . پيكره يك جامعه وارد سازند    
در چنـين   . هاي بسيار و منابع متعـددي بايـد مـديريت شـوند             گروه

ــه  ــه گون ــت، سياســت  شــرايطي وضــع ب گــذاران،  اي اســت کــه دول
ــا  ريــزان و مــدي برنامــه ــا جــزء ب ران در ســطوح مختلــف از کــالن ت

اي   هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي، اداري و امنيتي ويژه         محدوديت
مواجه هستند كه تصميم گيري و عملكرد آنها را در مراحل مختلـف   

از اين رو قبل از وقوع چنـين        . سازد  چرخه باليا با دشواري روبرو مي     
ين برنامه استراتژيك يكي از     باليايي بايد اقداماتي انجام گيرد كه تدو      

  بر اساس تعريف. هاي مهم و نخست آن است گام
 FEMA) Federal Emergency Management Association( 

ريزي استراتژيک، سندي است کـه اهـداف کليـدي درازمـدت             برنامه
  ]. ۱۰[کند سازمان را مشخص مي

ــه     ــارچوبي اســت ك ــراهم آوردن چ ــه ف ــن برنام ــه اي ــصد اولي مق
ي هر جزء از آن و اقدامات ضروري بـرای مراحـل پـيش از               بند سطح

وقوع، هنگام وقوع و پس از وقوع بال بر حسب نوع باليا و شدت آن و        
  . پيچيدگي شرايط متعاقب آن انجام گردد

الزم است به منظور کاهش پيامـدهای منفـی اقتـصادی ناشـی از              
مخـرب  ويژه مرحلـه كـاهش اثـرات        باليا، به مرحله قبل از وقوع و به       

مرحله قبل از وقوع، خـود متـشکل از         . باليا توجه خاص مبذول شود    
بندی  های گوناگونی گروه  چند فاز است که در منابع مختلف به شيوه        

  :اين فازها عبارتند از . اند شده
 )Hazard Analysis( تجزيه و تحليل عوامل خطرآفرين -۱
ــذيری    -۲ ــيب پــــ ــزان آســــ ــل ميــــ ــه و تحليــــ    تجزيــــ
)Vulnerability Analysis( 
ــا  -۳ و پيـــشگيری ) Mitigation( کـــاهش اثـــرات مخـــرب باليـ
)Prevention( 
 )Preparedness( آمادگی -۴
 )Warning(و هشدار ) Prediction( پيش بينی -۵

در فاز سوم که کـاهش اثـرات مخـرب باليـا و پيـشگيری را شـامل                  
ازها مورد شناسايي قرار گرفته و چگونگی پاسـخ بـه ايـن             يشود ن   می
ها و تأمين تجهيزات و منابع الزم بر پايه اين نيازسنجی صـورت             نياز
اين تصميم گيری بر پايه دو مرحلـه قبـل يعنـی تجزيـه و             . گيرد  می

شود کـه نتيجـه       تحليل عوامل خطرآفرين و آسيب پذيری انجام می       
 در رأس   شـكل نهايي آن ارزيابی خطـرات و تهديـدها اسـت کـه در              

  . مثلث قرار گرفته است
ربخش در کاهش اثرات مخرب باليا در مثلث زير نشان داده         اجزاي اث 

  :اند شده
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  ٢٨٤

   فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

  
  
  
  

  
  
  

  اجزاء اثربخش در كاهش اثرات مخرب باليا
 فـاز كـاهش اثـرات مخـرب بـال شـامل             FEMAبراساس تعريـف    

مجموعه اقداماتي است كه در درازمدت به منظور کـاهش خطراتـي            
مـي دهـد انجـام      که زندگي بشر و سالمت او را مـورد تهديـد قـرار              

ن طبيعي باشـند    يخواه اين عوامل در گروه عوامل خطرآفر      . گيرد مي
 . ]۱۱[و يا در نتيجه دخالت بشر ايجاد گردند

 و  يي اسـتراتژيک، شناسـا    ريزي  برنامهبه اين منظور، اولين گام در       
 ييدر اينجـا الزم اسـت بـا شناسـا         . ارزيابي تهديدها و خطرات است    

ز اقتصادي و جمعيتي، اهميـت خطـرات        عوامل تهديدكننده در مراک   
بالقوه را تعيين نموده و با روشـن شـدن قلمـرو احتمـالي تهديـدها                

ا يـ گيري نمود و از تواتر وقوع بال       گستره و پيامدهای مربوطه را اندازه     
هـا و   اسـت يه، سيـ تـوان خـط مـشی، رو       ب مـي  ين ترت يبه ا . آگاه شد 

هـا و     بـه سـازمان   ط اضـطراري    يراهبردهای الزم در برنامه را در شرا      
تهيه ليـستي از تهديـدهاي      . نهادهاي دولتي و غير دولتي ابالغ نمود      

های اقتـصادی، مـورد       طهيهاي پايه در ح     ن داده ييشناسايي شده، تع  
مراکز اصلي و حائز اهميـت پايتخـت بايـد اولـين            . د است يه اک يتوص

 اسـتراتژيک انجـام     ريـزي   برنامـه هـايي باشـند کـه بـراي آنهـا             مکان
در ايــن راســتا بايــد از متــدولوژي مناســب و     . ]۱۲[دگيــر مــي

استانداردهاي الزم براي برآورد خسارات مالي و جاني وارده اسـتفاده           
ن يتوان با توجه به عوامـل خطرآفـر         با استفاده از اين روش مي     . نمود

هاي مناسـب، خـسارات احتمـالي         در هر منطقه و با استفاده از مدل       
هـاي مـورد اسـتفاده در         از جملـه روش   . ناشي از آنها را برآورد کـرد      

افزاري است كه بر پايه سيستم        گيري از نرم   كشورهاي پيشرفته، بهره  
GIS) Geographic Information System (   تهيه شـده اسـت و

HAZUS    وهای مختلف رخـداد    يتواند با توجه به سنار      نام دارد و می
ــا اســتفاد يــا ميــبال ه از زان خــسارات مــالی، جــانی و اقتــصادی را ب

دانـش کنـونی     بديهي اسـت كـه    .]۱۳[ديهای آماری برآورد نما     روش
 امـا   ، نيـست  ي طبيعي  حوادث و باليا   وقوعری از   يشگيبشر قادر به پ   

عوامـل  . هـا بكاهـد      از ميـزان آسـيب     تمهيـداتي انجـام   بـا    توانـد   مي

نی كه در پي بالياي طبيعي، جوامع را در معرض خطر قرار            يخطرآفر
 تأثير اقـدامات و عملكـرد انـساني، تخفيـف     ند تحتنتوا دهند مي  می
 ف، از بين بـردن    يک سوی ط  يبرای مثال در    . دشونافته و يا تشديد     ي

 ف،يـ گـر ط  ي و از سوی د    كند  بيشتر مي  ها امكان وقوع سيل را      جنگل
از ميـزان صـدمات و      زلزلـه    هـاي مقـاوم در برابـر        سـاختمان احداث  
  .كاهد زلزله ميوقوع  متعاقب خسارات

بـر   توانـد   ن مي يو خسارات ناشي از عوامل خطرآفر     شدت صدمات   
 يــك جامعــه ماهيــت بــال را تغييــر  يــافتگيميــزان توســعهحــسب 

ات خطـر آن را بـا     ک جامعه ممكن اسـت      يتوسعه  رشد و   ]. ۱۴[دهد
مـثالً  . دنمايـ تشديد    خطرات متعاقب باليا را    روبرو كند و يا   جديدي  

را  آن    نـابودي  موجبـات ساختن سد بر روي يك گسل ممكن اسـت          
 احـداث شـده      در آن  اي كه سد    رانش زمين در منطقه   فراهم آورد يا    

حادثه وقوع   ١٩٦٣چنان كه در سال      .دكنايجاد سيل   تواند    مياست  
 نفر  ٢٠٠٠  موجب مرگ حدود    ايتاليا )Vaionet( وايونت   مشابهي در 

  ].۱۵[شد
 سـاخته    تپـه هـايي    دامنـه كـه در    به همين ترتيـب خانـه هـايي         

 بـه منظـور اسـتفاده در        ي آن  جنگلـ   گيـاهي و   پوشـش  كه   شوند  مي
ن مناطق  يرد، ا يگ  ا به عنوان سوخت مورد استفاده قرار می       يع و   يصنا

ل در کـشور نپـال بـه        يوقوع سـ  . کند آسيب پذيرمی سيل  را در برابر    
 ١٩٨٣هـای     اهی توسط مردم در فاصله سال     يب پوشش گ  يل تخر يدل
  . ]۱۶[ نفر را گرفته است١٨٠٠٠ش از ي جان ب١٩٩٨تا 

ش يكـه افـزا   با استحكام كم، معضل ديگـري اسـت   هاي    ساختمان
بعـضي رخـدادهاي طبيعـي همچـون         در برابـر  آسيب پذيري   زان  يم

تواند تلفـات وخـسارات       اين امر مي  . گردد  را سبب مي  زلزله و طوفان    
را در مناطق مختلف جهان       و سيل  متفاوت ناشي از زمين لرزه    مالی  

چنان كه بافت سنتی شهری، استفاده از مـصالح ارزان          . توجيه نمايد 
هـای مـسکونی و    مت و عدم استفاده از اسکلت فلزی در ساختمان      يق

 در ٩/٦ در ارمنـستان بـا بزرگـی         ١٩٨٨  سـال  اداری در زمين لـرزه    
 ۲۰۰۳  سـال   در زلزله   انسان را گرفت و    ٢٥٠٠٠مقياس ريشتر جان    

 کـشته بـر جـاي    ۵۰۰۰۰شتر حـدود   ياس ر ي در مق  ۸/۵بم با بزرگی    
 ٨/٦بـا بزرگـی      ١٩٩٩  سال  در  آمريكا زلزله سياتل اما   .]۱۷[گذاشت

  .]۱۸[نداشت اي هيچ كشته مقياس ريشتر، در
تواند نشانگر تفـاوت در قـوانين         مياين اختالف فاحش در پيامدها      

 عدم وجود نظارت بر رعايت مقررات ساختمان سازی     و  و ساز  ساخت
 علمـي و    ريـزي   برنامـه و فقدان    الزم   ي ايمن قداماتعدم انجام ا  . باشد

بـه نقـش     .زنـد   امدهای مخرب دامن مـی    ين پ يکارشناسانه، خود به ا   

 ارزيابی خطرات و تهديدها

کاهش مرحله 
مخرب  اثرات

 نيازها منابع
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  ٢٨٥

     الدين طبيبيسيدجمال و كتايون جهانگيري                                                                                            ...       هش پيامدهايرويكرد برنامه ريزي استراتژيك در كا

باليـا  . ستيـ گـری نگر  يتـوان از منظـر د       ا می يعوامل اقتصادی بر بال   
 تحـت    را  جامعه آسيب پذير هاي    گروه بيشتر   ،ماریيهمچون فقر و ب   

سـطوح   علـق بـه   ب افـراد فقيـر و مت      يبه اين ترت  . دهند  تأثير قرار مي  
كودكان، زنان و سالمندان بـه مراتـب    ،تر اقتصادي ـ اجتماعي  پايين

هـاي ناشـي از باليـا قـرار           هـا در معـرض آسـيب        گـروه  ريبيش از سا  
زی يـ ر دی بـر لـزوم انجـام برنامـه      ييـ ن خـود مهـر تأ     يـ گيرنـد و ا     مي

  ].۱۹[ا استيامدهای اقتصادی باليک برای مقابله با پياستراتژ
هـا، از دسـت       عی، آسـيب ديـدن بانـك      يای طب يالمتعاقب رخداد ب  

رفتن موجودي نقدي افراد، بر هم خوردن تعادل يا نظـم موجـود در              
مثل مـواردي   (عرضه و تقاضا در سطح منطقه و گاه در سطح كشور            

زده، كانون توليد محصوالت مهـم يـا مرکـز توزيـع،             كه منطقه زلزله  
وبـرو شـدن بـا      سـبب ر  ) ا انبار کاال در سطح كشور باشـد       يمصرف و   

ش يافـزا . شـوند   ار در سطح محلی و ملی مـی       يمشکالت اقتصادی بس  
ـ يـ ب ديمصرف محـصوالتي خـاص در منطقـه آسـ          ن رفـتن  يده، از ب

ــرما ــه    هيس ــي ك ــالزده و خطرات ــه ب ــردم در منطق ــت و م ــای دول ه
هـای دولتـی و خـصوصي را در منـاطق             گذاري مجدد بخـش    سرمايه

 نـشانگر اهميـت وجـه       كنـد، همـه     عی تهديد مي  يای طب يمستعد بال 
اسـتراتژيك   ريـزي   برنامـه اقتصادي زلزله و ضرورت توجه بـه آن در          

شناسايي نيازها رأس ديگر مثلث در فاز كاهش اثـرات           .]۲۰[هستند
هنگامي كه ارزيابي تهديدها انجام شد، تجهيـزات و         . مخرب بال است  

 اثرات اين عوامل تهديدكننده كاهش يافته    ،اقداماتي كه به كمك آن    
بررسـي نيازهـا بـه دو دليـل       .گردد بايد شناسايي شـود      ا خنثي مي  ي

  :گيرد انجام مي
جـاد تغييـر در     ينه به وجود آورنده و شناسايي عوامل ا       ين زم يي تع -۱

 تهديدها
تـوان    ن که با منابع موجود به چه مقـدار از نيازهـا مـي             ين ا يي تع -۲

 پاسخ گفت؟
ن است بعضي از    دانيم در فرآيند نيازسنجي ممك      گونه كه مي   همان

هاي انجام شده،     رغم بررسي   نيازها مورد شناسايي قرار نگيرند يا علي      
ايـن گونـه مـوارد کـه هنـوز نيـاز محـسوب              . تشخيص داده نـشوند   

 استراتژيك ريزي برنامهتوانند مشكالت جدي در فرآيند     شوند، مي   مي
هـا در مراحـل آمـادگي و پاسـخگويي،            ايجاد كنند و بر روي ظرفيت     

در جريان فرآيند شناسايي نيازها بايد به       .]۲۱[عكوس گذارند اثرات م 
نی تأمين و پاسخگويي به اين      يش ب ياين مسأله توجه داشت که در پ      

ن امـر   يعدم توجه به ا   . د تنها به منابع خودي بسنده نمود      ينيازها نبا 
هـاي اعمـال شـده در رونـد           شود که به واسطه محـدوديت       سبب می 

نـی،  يش بيت مخرب بـال، آمـادگی، پـ     مراحل کاهش اثرا   ،ازسنجیين
در مديريت بـال انـدازه و بزرگـي          . تضعيف گردد  ييهشدار و پاسخگو  

. هـا اثرگـذار باشـد       تواند بر روي نيازهاي مردم و سـازمان         يك بال مي  
چون اندازه بال يا حادثه غير مترقبه مستقيماً روي منابع اقتصادي و            

دسـت    ن بـه  ي بنا بـرا   .گذارد  نيروي انساني منطقه آسيب ديده اثر مي      
آوردن اطالعات اقتصادي و دموگرافيك كه بـه طـور مرتـب روزآمـد              

فقدان اطالعـات   .  برخوردار است  ييشوند از ارزش و اهميت بسزا       مي
هـا و اقـدامات پـيش بينـي شـده در              روزآمد، محدوديت در دانـسته    

ک را موجب شـده و از توانمنـدي در نـوآوري و             يزی استراتژ ير برنامه
منابع به عنوان بعد سـوم ايـن مثلـث حـايز             .]۲۲[كاهد  يخالقيت م 

گاه در رخداد يك بال براي پاسخگويي به نيازها،         . اهميت بسيار است  
همه منابع موجود در منطقه آسيب ديده و مناطق مجـاور آن و گـاه    

منـابع مـورد    . تمام امكانات موجود در كشور بايد به كار گرفته شوند         
هـای    اكز آموزشي، تجـاري، صـنعتي،کمک     ق مر يتوانند از طر    نياز مي 
هاي داوطلبـين و   ها و مؤسسات دولتی و خصوصی و يا كمك    سازمان

هـا و تـأمين منـابع مـالي در            ن سياست ييتع. افراد خير تأمين شوند   
روی يـ های ن    استراتژيك در بخش   ريزي  برنامهزمره اركان مهم فرآيند     

منـابع مـالی    . آينـد   انساني، آموزش همگاني و تجهيزات به شمار مي       
از به منظور حفظ وضعيت آماده باش و ايجاد انگيـزش بـرای   يمورد ن 

گـردد و يـا از    انجام اقداماتي كه سبب كاهش اثرات مخرب باليا مـي         
 ،توجه به ايـن عامـل      .د لحاظ شود  يكاهند با  پيامدهاي منفي آن مي   

ای يـ سطح آمادگي يك جامعه را در برابر آثار اقتـصادی ناشـی از بال             
براي انجام اقدامات اسـتراتژيك، تخـصيص       . كند   مشخص مي  عیيطب

فـه دولـت    يان وظ يـ ن م يـ در ا . منابع مالي كافي اجتناب ناپذير است     
هـاي مختلـف      ه و ايجاد پل ارتباطي با سازمان      يتأمين منابع مالی اول   

زيـرا  . ل منابع مالي مورد نيـاز اسـت       يداخل و خارج كشور براي تکم     
اقدامات پشتيباني بـر عهـده دولـت        گذاري، تأمين و توسعه       سياست

های الزم برای مـصرف ايـن اعتبـارات الزامـاً             است و انجام هماهنگي   
تواند    استراتژيك مي  ريزي  برنامهبنابراين  . گيرد  توسط دولت انجام مي   

در حكم يك سند علمی و عملي براي دولت باشد كه بـه كمـك آن                
ا يهنگام وقوع بال  هاي تخصيص منابع براي تأمين نيازها را به           اولويت

  .]۲۳[كند مشخص مي
  

  بحث و نتيجه گيري
خسارات جبران ناپـذير جـاني،        كشور ضمن ايجاد   بروز يك بال در   

يكـي لطمـه    . كند  مي بر پيکره اقتصاد آن کشور وارد      مهلک دو ضربه 
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  ٢٨٦

   فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

و شـود     وارد مـي  هـاي ملـي       بـه ثـروت و دارايـي       ي است که  مستقيم
 دسـتيابي    از روند توسعه و    جامعههاي   ديگري انحراف منابع و تالش    

 استانداردهاي معمـول زنـدگي   به رشد سطح زندگي و برخورداري از  
 انجـام   فاجعـه  زيانبـار    به منظور جبران خسارات و تـرميم اثـرات        که  
و نگـرش  ايــن دو نكته لـزوم ايجـاد يـك بيـنش        توجه به    .گيرد  مي

در زمينه مـديريت    ک  يو استراتژ  جامع   زیير  ضرورت برنامه  صحيح و 
ک يزی استراتژ ير برنامه در .دساز ميبيش از پيش خاطرنشان     باليا را   

رد، بـه   يگ  در بر می   مختلف چرخه مديريت باليا را       مراحل که تمامي 
تـوان بـه برنامـه        شود که از آن جمله مـی        ابعاد مختلفی پرداخته می   

ا يـ مدهای مخرب اقتـصادی ناشـی از وقـوع بال       يازی برای کاهش پ   ير
توان با اتخاذ آنهـا       هاي مختلفي وجود دارد که مي     راهبرد. اشاره کرد 
ن ي عوامل خطرآفـر  وايامدهای مخرب بالي از پ  ،ريزي  برنامهدر فرآيند   

در ايـن   . عـی کاسـت   يبه هنگام بروز باليا و حوادث غيـر مترقبـه طب          
 اسـتراتژيک  ريـزي  برنامهمقاله سعي شده است تا ضمن بيان اهميت  

اشی از وقوع باليا، راهبردهاي امدهای مخرب اقتصادی ن   يدر کاهش پ  
  . شود به مسئولين امر پيشنهاد نيزمناسب 

  : برخي از اين راهبردها عبارتند از
هاي توسعه ملي به       با برنامه  اقتصاديهاي     هماهنگ كردن برنامه   -

 براي مثال كاشـت انـواعي از محـصوالت          ،منظور كاهش ضرر و زيان    
، در   هـستند   مقـاوم  كشاورزي كه در برابر بادهـاي شـديد يـا سـيل           

هـاي شـديد ثابـت شـده          مناطقي كه احتمال وقوع سيل يـا طوفـان        
 .]۲۳[است
 هدايت اقتصاد تك محصولي بـه سـمت اقتـصاد چندمحـصولي             -

)Economic Diversification(مناطقي كه تنها يك منبـع  ، چون 
وجود دارد، در برابر وقوع باليا      در آنها   اصلي يا منحصر به فرد درآمد       

براي بايد  ها    ستيريزان و استراتژ   برنامه. هستندآسيب پذير    تشدبه  
نـی  يش ب يجاد تنوع در توليد كاالهاي اقتـصادي را پـ         ي ا ،طقااين من 

هـاي اقتـصادي را       کرده و متناسب با بالياي شايع در منطقه، فعاليت        
 بـال، يـا دچارآسـيب       رخـداد اي تنظيم نمايند كه در صورت         به گونه 

 در   توليد محصوالت متنوع   . متحمل شوند  شوند يا آسيب كمتري را    ن
مناطقي كه اقتصاد آن بـر پايـه تـك محـصول اسـت حـائز اهميـت              

به طور مثال كشورهايي كه به صورت جزايـر كـوچكي            .فراواني است 
 وابـسته بـه صـادرات        آنهـا   و اقتصاد  اند   شده ها واقع   در قلب اقيانوس  

در برابـر   هـاي كـشاورزي اسـت،         موز، روغن زيتون يا ديگر فـرآورده      
هاي شديد بـسيار آسـيب        هاي ناشي از يك گردباد و يا طوفان         آسيب

عی مثــل يت صــنايــتواننــد بــا تقو چنــين كــشورهايي مــي. پذيرنــد

هاي ديگر اقتصادي، خود       صنايع دستي يا انجام فعاليت      و ماهيگيري
را از دام اقتصاد تك محصولي و خطرات و تبعات ناشي از آن رهـايي        

اد چند محصولي به حفظ منطقه در برابر باليـاي          اتخاذ اقتص  .بخشند
هـا     غير قابل پيش بيني قيمت     تطبيعي كمك كرده و مانع از نوسانا      

  .]۲۴[گردد در بازار جهاني می
 Disaster(هاي اقتصادي مقـاوم در برابـر باليـا      توسعه فعاليت-

Resistant (   هـاي اقتـصادي، بـه        بعـضي از فعاليـت    . در يك منطقـه
به طـور مثـال   . گيرند اصي از باليا تحت تأثير قرار نمي     وسيله انواع خ  

دارد، وجـود   انبار كردن كاالها در مناطقي كه احتمـال وقـوع زلزلـه             
ز در مناطق   ين. بيش از استقرار صنايع توليدي مقرون به صرفه است        

ساحلي كه در معرض وقوع گردبادهاي سهمناك قرار دارند، كاشـتن          
ه مناسبت بيشتري دارد تا كاشـتن       منطق ا نخل در  يدرختان نارگيل   

درختان پرتقال، ليمو يا ديگر درختـاني كـه در برابـر بـاد و طوفـان                 
بـر  به عنوان يك اصل بايد بر سرمايه گذاري         . مقاومت كمتري دارند  

ن ي تمركز شود كه در برابر عوامل خطرآفر        و صنايعي  روي محصوالت 
 .]۲۵[محيطي از آسيب پذيري كمتري برخوردارند

  هــــــای اســــــتراتژيك  ه ســــــرمايه گــــــذاري توســــــع-
)Strategies Development or Investments .(   برنامـه ريـزان

توانند سرمايه گذاران را به سرمايه گذاري در مناطق دور از             اغلب مي 
اتخاذ اين راهبرد در توسـعه      . عی تشويق كنند  ين طب يعوامل خطرآفر 

ن بـه   ياكثر عوامل خطرآفـر   . بسيار مشكل است  ) Regional(محلی  
تواننـد منـاطق      يك منطقه يا محل خـاص اختـصاص ندارنـد و مـي            

براي مثال منـاطقي كـه در پهنـه         . وسيعي را مورد تهديد قرار دهند     
بندي زلزله قرار دارند وسعتي معادل چندين هزار كيلـومتر دارنـد و             

هاي سرمايه گذاري، اغلب ممكـن   تغيير محل زيستگاه مردم يا مكان 
ل آســيب رسـان كــه بــه طــور معمــول روي  بنــابراين عوامــ. نيـست 

هاي توسعه اقتصادي در نظر گرفتـه     ريزي  برنامهدهند معموالً در      نمي
ثابـت شـده اسـت كـه سـرمايه گـذاري اسـتراتژيك در                .شـوند   نمي

هايي كه پتانسيل وقوع باليـا را دارنـد           هاي كشاورزي در مكان     بخش
اي در    منطقـه هاي     برنامه  از آن جمله است،    .موفقيت آميز بوده است   

هاي احيای اراضي و ايجاد مـزارع از          هند كه توسعه آبياري و فعاليت     
كـه وقـوع سـيل و       انجـام شـده      هـايي   توليد به مصرف در كنار جاده     

هاي شديد هر از گاهي در آن منـاطق ايجـاد مـشكل نمـوده                 طوفان
هاي اقتصادي، هـم توسـعه         با كاربرد اين فعاليت    به اين ترتيب  . تاس

ست و هم در صورت وقـوع باليـا، آسـيب شـديدي بـر               ممكن شده ا  
 زيرا به دليل كاربري كشاورزي منطقـه،        .شود  پيكره منطقه وارد نمي   
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  ٢٨٧

     الدين طبيبيسيدجمال و كتايون جهانگيري                                                                                            ...       هش پيامدهايرويكرد برنامه ريزي استراتژيك در كا

 بـه ايـن ترتيـب       .گزينند  تعداد كمي از مردم در آن محل سكني مي        
 كـاهش از طوفان و سيل به ميزان قابل تـوجهي          ناشي  تلفات انساني   
  .خواهد يافت

نگرش و بهبود عملکرد مردم در جهت       ر در   يي ارتقای آگاهی، تغ   - 
ن در محــل زنــدگی و انجــام اقــدامات ي عوامــل خطرآفــرييشناســا

ق مردم به مقاوم سازی منـازل       يبرای مثال تشو  . ری و آمادگی  يشگيپ
ل، انجـام  ي دور از مـس ييها ا سکونت در محليز و يدر مناطق لرزه خ   

ز دسـت   تـوان ا    هـا مـی     درختکاری و تمامي اقداماتی که با انجـام آن        
 . ها و منابع را به حداقل رساند هيرفتن سرما

اتی از سوی   يهای مال   های کم بهره و اتخاذ بخشودگی        اعطای وام  -
های مختلف مثل ساخت      منی در بخش  يت مقررات ا  يدولت برای رعا  

 .لير سيه داوطلبانه منازل و اماکن در مسيمن، تخليو سازهای ا
هـا بـه    ولتـی، کارخانـه  هـای صـنعتی، مؤسـسات د       انتقال سـازمان   -

  .ن استييمناطقی که احتمال وقوع بال در آنها پا
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