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  چکیده
 )Man-made Disasters(و نیز بالیاي ناشی از اقدامات بشري ) Natural Disasters(تأثیر حوادث ناشی از بالیاي طبیعی        
و و بـسترهاي مخـابراتی     آب، گـاز،    حیاتی شهري اعم از برق،      هاي  مدیریت شریان   در این میان،    .  پوشیده نیست  یهیچ کس بر  

در ایـن نوشـتار بـا     .از اهمیت شایان توجهی برخوردار استحصول اطمینان از عملکرد درست آنها در شرایط بحرانی   همچنین  
اسـتناد آمـار و    تحقیق انجام شده در داخل کشور، نخست به        5ده در کشورهاي خارجی و همچنین       تحقیق انجام ش   26مطالعه  

  نقاط آسیب پذیر در خالل چنین به برخی از به دنبال آن اهمیت موضوع یادآوري شده و مندرج در پژوهش هاي پیش گفته ارقام 
 محتلف و نیـز کـشور عزیزمـان در خـصوص نحـوه           برخی از مسایل فراروي کشورهاي    همچنین  . اشاره شده است  ران هایی   حب

غیـر  تعدیل و کاهش اثرات مخرب این رویدادهاي ذکر گردیده تا به مدد آنها بتوان نسبت به رویارویی با رویدادهاي این چنینی     
  .  اتی هر چند اندك به عمل آوردقداماقابل اجتناب 

  
   ، صنعت برق بحراناقدامات پس از وقوعبالیاي طبیعی، جنگ، : کلید واژه

  
   مقدمه- 1

ایـن فعالیـت هـا    . فعالیت ها ضروري اسـت از انجام سه دسته در هر بحران اعم از طبیعی و انسانی           
اگـر بـه   . فعالیت هاي پیش از وقوع، فعالیت هاي حین وقوع، و فعالیت هـاي پـس از وقـوع            : عبارتند از 

کلیـه   بیفکنیم، به خوبی در می یـابیم کـه   رویدادهاي به وقوع پیوسته در دهه هاي قبل نظري اجمالی    
کشورها با وجود اقداماتی که تا به حال انجام داده و اقداماتی که از این پس انجـام خواهنـد داد، هنـوز           

نیازمنـد  بی نیاز از مدیریت بحران نشده اند و چه بسا که بشر تا زمان زندگی بر روي این کـره خـاکی،                
آنچه از مطالعـات نگارنـدگان بـر        . له با رویدادهاي ناخواسته باشد    براي مقاب پیگیري روش هاي جدیدتر     

  کشورهاي پیشرفته از آسیب پذیري بیشتري در رویـارویی    می آید، کشورهاي در حال توسعه به نسبت         
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  skedc2003@yahoo.com:  ، پست الکترونیکی09151605457: تلفنمسئول حفاظت پرسنلی و اسناد،  -4
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  برخوردارند و این موضوع گواه آشکاري است بر این کـه کـشورهاي در             با حوادث طبیعی و غیر طبیعی       
  حال توسعه از جمله کشور عزیزمان ایران نیازمند سـرمایه گـذاري بیـشتري بـر روي مقولـه مـدیریت                   

  نـسبت بـه تحکـیم ایـن     خـود،  و موجـود  بحران هستند تا ضـمن حفـظ زیرسـاخت هـاي توسـعه اي             
  . یگر بیش از گذشته کوشا باشددضروري زیرساخت ها و پیش بینی موارد 

سـبب رفـاه   پیشرفت هاي تکنولوژیک در اقصی نقاط جهان و ورود فناوري ها به کشورها، اگر چه                    
استفاده . میزان آسیب پذیري را نیز تشدید کرده است       شده ولی به همان نسبت      مردم  بیشتر در زندگی    

 و حـوادث از یک سو و بـروز       یجه تولیدات صنعتی     و آالیندگی هوا در نت     روز افزون بشر از منابع طبیعی     
در راسـتاي  اسـت تـا   هشداري بـزرگ بـراي کلیـه جوامـع     و غیر طبیعی از سوي دیگر،      طبیعی   بالیاي

از این رو نگارندگان با توجه به تجارب        . کاهش ضایعات ناشی از بالیاي مختلف گام هاي اساسی بردارند         
رویداد هاي مرتبط با حـوزه انـرژي بـرق سـعی      به ویژه   هاي مختلف مکتسبه در زمینه مدیریت بحران      

عمیق تر در خصوص ضرورت توجه به مقوله انرژي برق در زمان وقوع بحران ها ارایه            کرده اند تا دیدي     
داده تا بدینسان سهمی ولو اندك در کاهش ضایعات ناشی از بحران ها در جاي جاي این کره خـاکی و        

  .  باشندبه ویژه در کشور عزیزمان داشته
  
   تعریف مسأله و اهداف پژوهش– 2

موجب شده که موضوع مدیریت بحـران از        ایران  وجود بحران هاي متنوع در گوشه و کنار جهان و                 
. قـرار گیـرد  ایـران  محترم نظام مقدس جمهـوري اسـالمی   چند سال پیش مورد توجه جدي مسئولین     

) مد ظله العـالی (رهبر معظم انقالب و نیز فرامین ) هر(سخنان معمار کبیر انقالب اسالمی از آنچنان که  
بر می آید، موضوع دفاع و اخذ آمادگی هاي الزم در برابر بحران ها حایز اهمیت فراوانـی اسـت ضـمن                       

همچنین . این که در کتاب آسمانی ما قرآن نیز اهمیت مقوله دفاع و پدافند به کرات گوشزد شده است             
و  سـاله،  8جنگ تحمیلـی  در بحران هاي بزرگی همچون مان ن عزیز هم وطنا ذیقیمتی که   تجربه هاي   

کسب نمـوده انـد، همچـون    ) 1382سال (بم و زلزله ) 1369سال (زلزله گیالن  مانند  زلزله هاي متعدد    
هدف آمادگی براي مقابله با بحران ها      محققان قرار داشته و می تواند در راستاي         فراروي  روشن  چراغی  

در میهنـان  هدف از این پژوهش آگاهی بیشتر هـم     . وقوع بالیا مؤثر واقع شود    و کاهش ضایعات پس از      
با توکـل  ... ست تا انشاءاابه ویژه در صنعت برق ي ناخواسته خصوص اقدامات الزم پس از بروز بحران ها    

بر خداوند و تکیه بر دانش بومی، در راستاي تقویت بنیه دفـاعی کـشور گـام هـایی هـر چنـد کوچـک          
راهبردهاي وزارت نیرو در حـوزه    نکته اي که ذکر آن در این بخش خالی از لطف نیست،              .شته شود بردا

در مجموعـه صـنعت   به شـرح ذیـل   به عنوان نقشه راه می باشد که   پدافند غیر عامل  مدیریت بحران و    
  :برق مورد استفاده قرار می گیرد

ریت بحران در صنعت آب و برق بـه  نهادینه سازي و اجراي اصول و ضوابط پدافند غیر عامل و مدی            
منظور افزایش بازدارندگی، تداوم ارایه خدمات در شرایط اضطراري، کـاهش آسـیب پـذیري و ارتقـاي                  

  :پایداري در کلیه تأسیسات و فرآیندهاي صنعت با تأکید بر
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شناسایی و طبقه بندي تأسیسات و فرآیندهاي حیاتی، حساس و مهم و آسیب پذیر و تـدوین                  . 1
  برنامه هاي کوتاه مدت و بلند مدتو اجراي 

استانداردها و ضوابط مـدیریتی و فنـی در سیـستم هـا، فرآینـدها و      تدوین، بازنگري، و اجراي      . 2
 تأسیسات موجود و طرح هاي توسعه

تدوین، آموزش، فرهنگ سازي و تمرین دستورالعمل ها و شرح وظایف کلیه واحـدها، مـدیران       . 3
 ثر به مردمؤالع رسانی مو کارکنان براي شرایط اضطراري و اط

انجام پژوهش هاي مورد نیاز در جهت دسـتیابی بـه راهکارهـاي جدیـد کـم هزینـه، مـؤثر و                       . 4
 عملیاتی در عرصه پدافند غیر عامل

بهره گیري از فناوري هاي نوین جهت مقابله با تهدیـدات نـرم افـزاري و الکترونیکـی و سـایر               . 5
  تهدیدات جدید

  
   بالیا و ضرورت مدیریت آنها– 3

اگر چه پیشرفت هاي چشمگیر در تکنولوژي به ویژه در دهه هاي اخیر غیر قابل انکـار اسـت، امـا                          
. مدیریت بر بالیا هنوز به صورت موضوعی چالش برانگیز براي مردم و ملل مختلف خودنمایی مـی کنـد    

 فـوران هـاي   بالیا چهره زمین را در نقاط مختلف جهان از طریق حوادث طبیعی همچون زلزه، توفـان،              
در سال هاي اخیر بالیی همچون سـونامی  در قرون گذشته تغییر داده و ... آتشفشانی، جنگ، قحطی، و    

در آینـده دور  بنابراین بشر احتماالً انواع دیگري از بالیـا را          . به فهرست بالیاي پیشین افزوده شده است      
در حالت کلی و نیز توجه به مـدیریت  یا نزدیک تجربه خواهد کرد و از این رو تمرکز بر مدیریت بحران          

در کاهش تلفات مردمـی، سـازه هـا و تجهیـزات ایفـا        نقشی کلیدي   پس از وقوع بالیا در حالت خاص،        
  انتظـار   ، ]DuPont & Pearman( ]1 (دوپونـت و پیرمـان  مطـابق تحقیـق   بـراي نمونـه،   . خواهد نمود

مطـابق  در آینده وخیم تر باشد ضمن این که می رود که با توجه به تأثیر تغییرات آب و هوایی، شرایط          
 درصـد حـوادث طبیعـی در        Samii (]2[  ،90(توسـط محققـی بـه نـام سـمیعی           انجام شـده    مطالعات  
دو سـوم قربانیـان   ی رخ داده که از جنبه توسعه انسانی در شرایط متوسط بوده اند و همچنین   کشورهای

  . ایین ترین حد قرار داشته انداز لحاظ توسعه انسانی در پبوده اند که در کشورهایی 
یکـی از عوامـل مـانع    نکته مهمی که می بایست مد نظر قرار گیرد، این است که حوادث طبیعـی                     

که به دلیل عدم مطالعه و برنامه ریزي و عدم آمادگی و مقابله مناسب بـا آن             است توسعه پایدار شهرها  
حـوادث  یی کـه  آنجـا همچنـین از  . شودا وارد می   تلفات و خسارات سنگینی بر مردم و دارایی هاي آنه         

کمتـر از چنـدین هـزار    شته و از طرفی تمدن انسانی عمري     طبیعی پیشینه اي به درازاي عمر زمین دا       
همواره با استفاده از فنـاوري و اطالعـات   بایستی ، کمتر از چند صد سال دارد    داشته و بشر دانشی      سال

مکـان و ابـزار اطالعـات در کـاهش خـسارات      ، عنـصر زمـان  و داده ها و شناخت و تسلط کافی بر سـه      
   . ]3[ اقدامات جدي به عمل آورد

) Disaster(اضـطراري، یـک رخـداد را زمـانی بـال            جامع ترین پایگاه داده در خصوص رویدادهاي              
همچنین مطابق تعریـف سـازمان ملـل        . ]4[ شودب نفر   10حادثه منجر به مرگ     آن  تعریف می کند که     
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اتحادیـه کـه موجـب تلفـات     در عملکرد یک جامعه یا  بال عبارت است از یک اختالل جدي        ،]5[متحد  
امکـان  را افـزایش دهـد تـا    متـأثر از بحـران   توانایی جامعـه  انسانی، مادي، اقتصادي یا محیطی شده و    

م شـده  مطابق تحقیق انجـا . موجود در آن جامعه فراهم گرددبا استفاده از منابع رویارویی با این بحران     
چـالش هـا و تـضادهایی    بالیاي طبیعی و نیز بالیاي ناشی از اقدامات بشري سبب        ،  ]6[ 2008در سال   

مـدیریت  پیش گفتـه،    همچنین طبق پژوهش    . جنگ جهانی دوم شده است    مناطق پس از    در بازسازي   
بالیـاي  له مهم در پروژه هاي بازسازي خـصوصاً پـس از   ئتهیه منابع و نیز مصارف صحیح آنها دو مس  بر  

  .  عظیم بوده است
ژئوفیزیـک و مهندسـی   یک قرن از پیشرفت هاي قابل مالحظه در زمینـه      علیرغم این حقیقت که           

بـراي مثـال، در اسـتان       . پر خطر زنـدگی مـی کننـد       زلزله می گذرد، هنوز بسیاري از مردم در مناطق          
 سـال یـک   4/2ي افغانستان هر این رقم براکه  سال یک زمین لرزه مخرب رخ می دهد 7/8کرمان، هر   

مناطق یاد شده به شدیدترین وجه تحت تأثیر بالیـا قـرار مـی گیرنـد در حـالی کـه       . بار اتفاق می افتد  
در برابـر    حیـاتی تقویت امکانـات    همچنین  . کندي صورت می گیرد   بازگشت آنها به وضعیت پیشین به       

 8 مقابله با زلزله جنوب آسـیا در تـاریخ   هاي ناشی از زلزله در آن سوي رشته کوه هیمالیا براي      تخریب  
 دانـش آمـوز جـان       000,17 مدرسه ویران شده و      000,10در اثر این زلزله،     .  کفایت نکرد  2005اکتبر  

 000,150 بـیش از     2005 عالوه بـر ایـن، در اثـر توفـان کاترینـا در سـال                 .]7[خود را از دست دادند      
مطالعه آماري دیگري در خـصوص      . ]8[ ر گرفتند ساختمان و امالك مورد آسیب جدي و یا تخریب قرا         

 بالي طبیعـی  414به تحقیق این  در  .  انجام شده است   ]Rotini( ]9 (ینتلفات ناشی از بالیا توسط روتی     
 800,16 میلیارد دالري شـده و بـه طـور متوسـط      9/74موجب خسارت    اشاره شده که     2007در سال   

حکایت از یک روند افزایشی در تعداد حـوادث     پژوهش  همچنین این   . جان خود را از دست داده اند      نفر  
بالیـا  پیش بینی کرده کـه  رشد جمعیت داشته و و شهر گرایی، جهانی جوي، در نتیجه تغییرات و بالیا  

 در پـژوهش دیگـري توسـط گانـسترر    . د داد نـ افراد زیادي را در سال هاي آتی تحت تـأثیر قـرار خواه            
)Gansterer( ]10[  ،   باعـث   2007ه شـده کـه بالیـاي بـه وقـوع پیوسـته در سـال                 به این موضوع اشار 

 میلیون نفر را در سرتاسر جهان تحت تأثیر قـرار داده و همچنـین    211 نفر شده و     748,16مصدومیت  
 پاسـیفیک  –از سوي دیگر، منطقه آسیا    .  میلیارد دالر خسارت اقتصادي وارد نموده است       9/74بیش از   

 درصد بالیاي جهانی در این منطقـه  60ر جهان است که بیش از      یکی از بیشترین مناطق بحران خیز د      
   .]4[اتفاق می افتد 

عملیاتی است که شامل جلـوگیري  تصمیمات مدیریتی و فعالیت هاي در بر دارنده مدیریت بحران        
)Prevention(تعـــدیل ،) Mitigation(آمـــادگی ،) Preparedness(پاســـخ ،) Response( ،بهبـــود 
)Recovery(  ،  توانبخشی  و)Rehabilitation ( سازمان هاي دولتی و غیر دولتی نقش اساسـی         . می شود

در بر گیرنده دامنـه کـاملی      "مدیریت بحران "اصطالح  . ]11[در فرآیند مدیریت بحران بازي می کنند        
 همچنین می توان مدیریت بحران را به عنوان سازماندهی و    و   ]12[از فعالیت هاي مربوط به بالیا بوده        

  .  ]11[جهت دهی مناسب و نیز کاربرد منابع موجود براي مقابله با بحران ها تعریف کرد 
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رویدادهاي مهم دهه هاي اخیر جهان ازنظر سیاسی، اقتـصادي، اجتمـاعی، جغرافیـایی و انـسانی                       
کـه  بـوده  نشان می دهد که جوامع بشري پیوسته دستخوش حوادث طبیعی یا تمایالت مخرب انسانها             

روزي نیـست کـه اخبـار مربـوط بـه بحرانهـاي       . استشده بـــاعث بروز بحرانهاي گوناگون    ن عوامل   ای
 ایـن  .کوچک و بزرگی که در گوشه و کنار دنیا رخ مــی دهد در وسایل ارتباط جمعی مـنعکس نـشود            

زرگ د که منافع داخلی و خارجی جوامع و یا اعتبار یک سازمان ب           نبحرانها ممکن است تا آنجا پیش برو      
  . ]13[ دنرا موردتهدید قرار ده

 و طبیعـی  فرهنگـی،  جغرافیـایی، اقتـصادي،   ویژگیهـاي  وجـود  دلیل به تاریخ طول درما کشور       
 معـرض بحـران هـاي    در همـواره  منطقه سوق الجیشی خاورمیانـه  در شدن واقع خصوص به سیاسی
نی زیـادي نیـز از ایـن راه بـه      جـا غیرطبیعی زیادي قرار گرفته و به تبع آن خسارات مـالی و  و طبیعی
کـشور   10 از یکـی  طبیعی بالیاي از نظر ایران که می دهند نشان آمارها.  تحمیل شده استمانکشور

 و متأسـفانه   نوع آن در ایران اتفاق می افتد31 نوع بالیاي طبیعی 40بالخیز دنیا است ضمن آن که از        
  .]14[مقام ششم قرار می گیرد ایران از نظر آمار وقوع حوادث طبیعی در دنیا در 

  
  روز بالیا   مدیریت بر فعالیت هاي پس از ب– 4

 در مدیریت بحران در زمان بروز فجایع، فعالیت هاي پس از وقوع بالیـا           یکی از مهم ترین بخش ها           
ـ . هنوز کاستی هایی در مواجهه با بالیا مشاهده می شـود متأسفانه در برخی از نقاط جهان     . می باشد  ر ب

ی یضـعف هـا  کـشور بـا   مرحله پس از وقـوع بالیـا در   ،   ]Naserasadi( ]15 (اسدي طبق پژوهش ناصر  
به طوري که تأخیراتی در حوزه شناسایی زلزله، برآورد خسارت، واکنش زودهنگـام از سـوي       روبرو بوده   

جو و واکنش اضـطراري از سـوي تـیم جـست     نیز  ، و   )به دلیل فقدان اطالعات   (ستاد حوادث غیر مترقبه     
به همـین دلیـل اسـت کـه     .  را به دنبال داشته استینجات مشاهده می شود که مشکالت و کمبودهای   

محدود به فعالیت هاي پس از وقوع حوادث نشده و شامل حوزه وسـیع تـري از           ،  بحرانامروزه مدیریت   
 ،  ]Nostard( ]11 (از این رو، طبق نظر نوستارد     . فعالیت ها، قبل، حین، و پس از بروز حوادث می شود          

  اینـک در برگیرنـده   هـم  یـاري رسـانی پـس از بـروز حـوادث بـوده و       مدیریت پیشرفته بحران فراتر از     
برنامه ریزي سازمانی، آمـوزش، مـدیریت اطالعـات،         فعالیت هاي برنامه ریزي و آمادگی قبل از بحران،          

  بیگنـی هـاتی   هشافـزون بـر ایـن، طبـق پـژو         . و بسیاري از حوزه هاي دیگر می شـود        روابط عمومی،   
)Bignihatti( ]12[   ،    محـدود  بـه اقـدامات پـس از وقـوع حـوادث      ، مدیریت بحراناز مردم اصوالً تلقی  

حـوزه  در حـالی کـه مـدیریت بحـران     ، که توسط مسئوالن امداد و بازسازي صورت می گیـرد می شود   
 هاي پیش از وقـوع      در فعالیت داده و مدیریت پیشرفته بحران      بسیار گسترده تري را تحت پوشش قرار        

مـدیریت بحـران طیـف      بنـابراین   . حوادث نسبت به اقدامات پس از بروز بالیا بیشتر درگیـر مـی شـود              
در بر داشته و بایستی یـک فرآینـد مـداوم و بـدون وقفـه در هـر       گسترده اي از وظایف و فعالیت ها را      

همـان  .  روبرو خواهنـد شـد  کشور باشد و گرنه بسیاري از ملل در نقاط مختلف جهان با حوادث مرگبار           
  افـرادي اطـالق     بـه    "مدیران بحـران  " اشاره می کند، عبارت      ]Bignihatti( ]12 (گونه که بیگنی هاتی   
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مسئولیت برنامه ریزي و مدیریت بر فعالیت هاي قبل، حین، و پس از بروز بالیا را بر عهده             می شود که    
ي امـداد همکـاري   آژانس هـا  از  اع مختلفی   با انو به عنوان متخصصان ممکن است      داشته و این مدیران     

داشته و به توسعه طرح هاي بحران براي سازمان هاي خود و مـدیریت عملیـات پـس از وقـوع بحـران           
 کلیـه تـصمیمات و اقـدامات        بر این باور است که     ]Miththapala( ]16 (میتاپاال ،عالوه بر این  . بپردازند

 راحل پـیش از بحـران      م اللخاقدامات انجام شده در     پس از بحران بر اساس اطالعات گردآوري شده و          
موفقیت مدیریت بحران کامالً بستگی بـه مـدیریت     توجیه پذیر است به طوري که       ) پیشگیري و حذف  (

اشـاره بـه تعـداد زیـادي از وظـایف            ]8[و همکـارانش    ) Oh(وه  اهمچنـین   . پیش از وقوع حوادث دارد    
نیاز است و برنامه ریزان می بایست هزاران تصمیم    ه  هاي حادث اولویت داري می کنند که در طول شب         

این محققان بر ضرورت انواع مختلف اطالعات جدیـد و          . پیچیده را در زمان بسیار کوتاهی اتخاذ نمایند       
تأکید کرده و اظهار می کننـد       به روز از قبیل ارزیابی خسارت، دسترسی به منابع، و تصمیم گیري پویا              

اسـتنتاج  اي بـرآورد اطالعـات زمـانی و قابلیـت       بـر ) DSS(تصمیم گیري   سیستم هاي پشتیبان    به  که  
  .  شدیداً احساس نیاز می شود

هاي ضربت در نیروي انتظـامی کـه بـراي برخـورد بـا           هاي مدیریت بحران در سازمانها با گروه        تیم      
ا برحـسب نـوع   هـ  این گـروه . شوند، شباهت دارند تشکیل می ) مانند گروگانگیري (العاده    وضعیتهاي فوق 

براي مثـال تـیم    . گردند  بحرانهایی که احتمال وقوع دارند، از تخصصهاي متعدد و متنوعی برخوردار می           
بوعـات، یـک مهنـدس بـرق، یـک      بحران وزارت نیرو ممکن اسـت از یـک کارشـناس مـصاحبه بـا مط           

اه کردن بـه  ه واکنش سریع و آگیقابلیت ارا.  امور مشترکان و یک مشاور حقوقی تشکیل شود      کارشناس
  . ]17[ موقع و اثربخش مردم، از ویژگیهاي اصلی و ضروري هر تیم مدیریت بحران است
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اگر چه نقایص زیادي در مواجهه با بحران ها در بسیاري از نقاط جهان وجود دارد، اقدامات برخـی                    
 اي از این کشورهاست و آن گونـه کـه تاتـام و همکـارانش    ه بنگالدش نمون. از کشورها قابل تقدیر است  

)Tatham et al.( ]18[ با بالیاي طبیعـی  کشور پر جمعیت است که غالباً بنگالدش یک می کنند، دعا ا
 سال گذشته تجربه کـرده  37بزرگ را در این کشور سه گردباد      به طوري که   می باشد    دست به گریبان  

 2007 در سـال     000,4 بـه حـدود      1970 در سال    000,300نی را از    تلفات انسا است ولی خوشبختانه    
 آژانس هاي وابسته به سـازمان    کاهش داده و این نشان می دهد که دولت بنگالدش همگام با طیفی از             

ملل متحد و نیز سازمان هاي غیر دولتی ملی و بین المللی نسبت به اتخاذ یک استراتژي اثـربخش کـه    
  . ده استرآمادگی و واکنش در برابر بالیاست، همت گمادر بر گیرنده فعالیت هاي 

 اشـاره کـرده   1970 به نقش مرکز مطالعات بحران پس از استقرار آن در دهه       ]King( ]19 (کینگ      
بالیا پـس از  اثرات فوري بررسی ارسال تیم هاي واکنش سریع به منظور به صورت را مرکز و وظیفه آن    

برنامـه مـدیریت پـس از بحـران در        ]Fleming( ]20 (نـین فلمینـگ   همچ. یادآور مـی شـود      ها بحران
  اقـدام  نسبت بـه ارزیـابی مـداوم آن طبـق مطالعـات انجـام شـده،        این کشور  استرالیا را تدوین کرده و      

علیرغم بـسیاري از  ، ]Schwab et al. (]21( شواب و همکارانش از سوي دیگر، طبق پژوهش. می نماید
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بـا عنایـت   مقامات در خصوص وضعیت هاي پس از بحران         سط گروهی از    تصمیمات مهم اتخاذ شده تو    
بر اهمیت درگیر نمودن افراد مقـیم  ) Case Study(به فوریت مسایل، تعداد زیادي از مطالعات موردي 

 بر یافتن مکان هـاي مناسـب بـراي    ]8[و همکارانش ) Oh(اوه . تأکید دارندها محلی در تصمیم گیري  
آنـان  . سریع در برنامه ریزي شهري پس از بحران تأکید دارندگیري یک تصمیم اسکان موقت به عنوان   

اسـتفاده  قابل استفاده در برنامه ریزي پس از وقوع حـوادث،   هايتکنولوژي  از پتانسیل    یبه عنوان مثال  
مناسـب  را پیشنهاد می کنند که قادر به شناسایی نقاط      ) DSS(یک سیستم پشتیبان تصمیم گیري      از  

 به اهمیت انتخاب سایت هاي اسکان موقـت اشـاره دارنـد   ایشان همچنین . اف خاص می باشد براي اهد 
در بخـش دیگـري از   . روند بازسازي دراز مـدت ایجـاد ننماینـد   در این جایگاه ها اختاللی   به طوري که    

 موقت، راه حل هاي کوتاه مدت در راستاي برنامه هـاي  )Recovery(بهبود پژوهش نامبردگان، اهمیت   
  سـرویس هـاي حمـل و نقـل،     تـیم مـدیریت اورژانـس، سـرویس هـاي ارتبـاطی،       زسازي بلند مدت،    با

آژانـس هـاي   سرویس هاي آب و برق و تلفن، سیستم هاي آموزشی، آژانـس هـاي توسـعه اقتـصادي،                
 همچنـین شـواب و همکـارانش   . و ارزیـابی خـسارت مـورد تأکیـد قـرار گرفتـه اسـت           زیست محیطی،   

)Schwab et al.( ]21[،  بهبــوداثربخــشی راه حــل هــاي خــالق را در صــورت اســتقرار طــرح هــاي 
)Recovery(پس از بحران همگام با طرح جامع منطقه مورد تأکید قرار می دهند .   

   صـنایع، زمینـه     چنـد جانبـه      و وابـستگی     ارتبـاط    و گـسترش     مختلـف    جوامـع    فزاینده  پیچیدگی        
  سـو رشـد و    از یـک  .  است   ساخته  فراهمی   محیط  صتها و تهدیدات   فر   و کیفی    رشد کمی    براي  مساعدي
 و    دیگر پیچیـدگی    ي و از سو     قدرتمند ساخته    طبیعی   با رخدادهاي    را در جدال     انسان   تکنولوژي  توسعه
  مقایـسه .  اسـت    واحد شده    ظاهراً   در رخدادهاي    جانبه   همه   بروز معضالت    سبب   صنایع   تنگاتنگ  ارتباط
   نـشانگر درجـه   خـوبی   بـه   جهـان   بـزرگ   از شـهرهاي   در یکـی     روسـتا بـا مـورد مـشابه          یـک    برق  قطع
 باشـد، نـشانگر     جامعـه  نـوع   دو  مقایـسه   از اینکـه   قبل  فوق مقایسه.  است  پیشرفته  جوامع  پذیري  آسیب

  .]22[  است  پیچیده  بحران در جوامع نوع  هر  دامنه گسترش
نـد،   ا  بـوده   مـرتبط   برق  صنعت  به طور مشخص  و به نظیر بوده  خود بی  در نوع   که  نهایی بحرا  در بین         

   قطـع    باعث  که  است   نیویورك   در ایالت  1985   گردباد گلوریا در سال     نخست.  است   توجه   قابل  دو نمونه 
ـ  12000ه و بـه موجـب آن     شد   آیلند نیویورك    هزار خانوار در النگ    750  برق  700 شکـست،   رق تیـر ب
بعـدها  .  شـد   توزیـع   محل500  شدن  تعطیل   از کار افتاد و باعث       فرعی   برق   ایستگاه 85 نابود شد،     مبدل

   شـده   انجـام  هاي  تالش  از بزرگترین  در نیویورك   برق  کردن  وصل«:  داشتند   اذعان   شرکت   این  مسئوالن
   بـرق   مـاهر شـرکت    نیـروي 1500   بسیار مـشکل    وظیفه   این  منظور انجام   به. » بود   برق   صنعت  در تاریخ 
   بـرق   شـرکت   عمومی   بخش   و معاون    گرفت   دیگر در ناحیه، کمک      برق   شرکت 35   آیلند از تقریباً    النگ
 امـا . "بـرد   مـی   وقـت   قـرن   یـک   تقریباً  کردند که  چند روز کاري آنها ظرف":  اظهار می کرد   آیلند  النگ
   ایـن   روي  در پـیش   نبـود کـه   اي  تنهـا مـسئله    مـشکالت   و حل  مجزاکردن  براي یاتی عمل  پرسنل  بسیج
   درخواسـت 300  بـه ه و  داد  پاسـخ   تلفنـی   هـزار تمـاس  580   روز بـه 11  در طـول  . قرار داشـت    صنعت
 سـو    یـک  از  کـه   اسـت   کراچـی   بحران هواپیماربـایی   دوم نمونه .  گفتند ها پاسخ   رسانه   از طرف   اطالعات
را نـشان مـی دهـد کـه          امور     کنترل   دیگر عدم   و از سوي   بوده     خدمه   و هوشیاري    خوب  آموزشنشانگر  
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 از   وانـت   در هواپیمـا نشـستند، یـک       مـسافران    آخرین   که  زمانی.  مرگبار گشت   اختتامینهایتاً منجر به    
ــا یونیفــ  افــرادي  آن درون.  گذشــت  امنیتــی  بازرســی ایــست آنهــا .  بودنــد  نشــسته  امنیتــی هــاي رمو ب

 خلبانهـا را در    پـرواز بـا تلفـن    خدمـه . رفتند  هواپیما باال می    هاي   از پله    بودند که    مسلحی  هاي  تروریست
 رسـیدند،     خلبـان    کـابین    بـه    هواپیماربایـان   وقتی. ند فرار کرد    کابین   کردند و آنها از باالي       مطلع  کابین
از .  انجامیـد  طول  به  ساعت17   وضعیت این.  شدند  گرفته  گروگان ر مسافر به نف400.  آنجا نبود  کس  هیچ
 هـوا،    تهویه  بود که  متصل  زمین  روي   واحد برق    یک   مجدد هوا، هواپیما به      تا تاریکی    صبح 30/5  ساعت

 و کـرد   کـار نمـی   مـداوم به طـور     ساعت17   واحد معموالً این. کرد  می  را تامین  مختلف نور و احتیاجات 
و شـده      هواپیمـا خـاموش     چراغهـاي .  شـد    قطع   برق ، بود   نشده   جایگزین   مصرفی   سوخت   اینکه  دلیل  به

 نفـر   28 کردنـد و       تیرانـدازي    هـدف    از فریادزدن، بدون    هواپیمارباها پس .  هوا از کارافتاد     تهویه  سیستم
   تالشـی  سو هیچ زیرا از یک،  بود  مسئوالن  توسط ضاع او  کنترل  عدم دهنده  نشان  نمونه  این.  شدند  کشته
   کـه    بـرق    از قطـع    ، موقعیـت    بودند با بررسی    درصدد برنیامده مسئولین   دیگر    از سوي و   بود     نشده  انجام
   اهمیـت   دهنـده   توانـد نـشان      دیگر مـی     از سوي    مسئله  این.  کنند  شد جلوگیري    تشدید بحران می    باعث

  .  ]22[  باشد صنایع  از  برخی انبه ج  و همه عمومی
  
    مدیریت ریسک – 6 

 ، بروز یک رویکرد جامع موسـوم بـه مـدیریت ریـسک          ]23[در تحقیق خود    ) Yodmani(یودمانی        
وي مدیریت ریسک بحران را به سه مؤلفه جـدا ولـی   . بحران در سال هاي اخیر را مد نظر قرار می دهد   

ارتقـاي  ارزیـابی خطـر، تحلیـل حـساسیت، و     : قسیم بندي می نماید که عبارتنـد از       مرتبط با یکدیگر ت   
او می افزاید که بالیا به عنوان رویدادهاي بزرگی کـه بـه طـور کامـل از طریـق          . طرفیت هاي مدیریتی  

مسایل الینحل توسعه نیز جزو باالیاي بزرگ بـه     نیروهاي طبیعی ایجاد شوند، مد نظر قرار نگرفته بلکه          
، عدم مدیریت بحران هـا      )اعم از فیزیکی، اجتماعی، و اقتصادي     ( می آیند به گونه اي که خطرات         شمار

 )Bogardi (عالوه بر این، بوگـاردي . و یا سوء مدیریت در دراز مدت نیز منجر به وقوع بالیا خواهند شد             
  به ارتقاي اولویـت مـدیریت ریـسک بحـران بـراي تـدوین خـط مـشی توسـط سـازمان هـاي                          ، ]24[

 براي کاهش هاکه به توسعه تکنیک ها و ابزار    ) NGO(بین المللی، دولت ها، و سازمان هاي غیر دولتی          
، ]Yodmani( ]23 (دیگر، یودمـانی طرف از . بالیا، توانبخشی، و بازسازي می پردازند، تأکید فراوان دارد     

 و ،بهبـود امکانـات  ، تعدادي از استراتژي ها از قبیل تحکیم ساختارهاي حمایـت سـازمانی و اجتمـاعی           
. روش هاي تشخیص کمبود را نام برده و از انجام اقدامات فصلی براي کاهش خطرات حمایت می کنـد        

نیازمنـد رویکـردي    یک استراتژي جامع مـدیریت ریـسک    ،  ]NDMA ]25افزون بر این، طبق پژوهش      
 نـام هـاي    سیستماتیک و منظم در طراحی و پیاده سازي است که شـامل دو طبقـه بنـدي عمـده بـه                    

همچنین آلتـان و    .  می باشد  "مدیریت پس از بروز حوادث    " و   "استراتژي هاي پیشگیري قبل از وقوع     "
آنان سـه  .  در خصوص مدیریت ریسک تحقیقاتی را به انجام رسانده اند]Altan et al.( ]26 (همکارانش

مرحلـه پـیش از    :مرحله متفاوت را براي مدیریت ریسک تعریف می کننـد کـه بـه ترتیـب عبارتنـد از                  
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توسعه و ارایه مدیریت ریـسک، برقـراري اقـدامات    . بحران، مرحله واکنش، و مرحله پس از وقوع بحران        
پیشگیرانه، و آماده سازي ساختارهاي عملیاتی براي مدیریت بر رویدادها و بالیاي اضطراري در تحقیق                

  .  اخیر مد نظر قرار گرفته است
  
     فرآیند ارزیابی در بحران ها– 7

 اتارزیــابی ســریع تــأثیر( REAاز ابــزاري موسـوم بــه   ، ]27[) Kelly(پژوهـشگري بــه نــام کلــی        
و اولویت بندي تأثیرات محیطی در موقعیت هاي بحران         یاد می کند که به شناسایی، تعریف،         )محیطی

 خـالل   به منظور شناسایی و رتبه بندي مـسایل محیطـی و پیگیـري اقـدامات الزم در                وي  . می پردازد 
  جـداول  نیـز   و ي افـراد استفاده از یک فرآیند ساده و با کیفیـت ارزیـابی شـامل روایـت هـا               بحران ها،   

با توجه به نظر نامبرده و نیز دیدگاه سـایر محققـان مـی تـوان                . رتبه بندي را مورد اشاره قرار می دهد       
دار است تا امکـان آمـادگی   نتیجه گرفت که توجه به مقوله ارزیابی بحران ها از اهمیت به سزایی برخور       

  .  براي رویارویی با حوادث آتی را نیز فراهم سازد
  
   آگاه سازي و آمادگی– 8

در مطابق پژوهش مرکز ملی مدیریت بحران دولـت هنـد، مـسایل مربـوط بـه آگـاهی و آمـادگی                             
آگـاهی میـان    ایجـاد   . ]25[قرار می گیرنـد     آن کشور   فرآیندهاي مدیریت قبل و بعد از بحران مد نظر          

اتحادیه هاي محلی، و سازمان هاي غیر دولتی بـر یـک مبنـاي         شامل مقامات دولتی،    ذینفعان مختلف   
  در پـژوهش اخیـر مـورد تأکیـد قـرار گرفتـه بـه           بحران هایی همچون زلزلـه      پایدار در مناطق متأثر از      

روانی آمادگی مواجهه با از لحاظ گونه اي که کلیه ذینفعان به اطالعات و دانش مورد نیاز مجهز شده و               
بدون شک آگاه سازي مردم از بحران ها و نحوه رویارویی با آنها و همچنـین  . خطرات را پیدا می نمایند  

حصول اطمینان از آمادگی مردم براي مواجهه با انواع بحران ها می توانـد نقـش عمـده اي در کـاهش            
  .دحوادث داشته و آمار تلفات انسانی را نیز به حداقل برسان

  
   مدیریت بر سیستم هاي ارتباطی– 9

ارتبـاط مـؤثر بـین مراکـز عملیـات       ضـرورت  ]Yodmani & Hollister (]28(یودمانی و هولیستر       
ـ . می کننددم را گوشزد  خبر رسانی، و امداد رسانان خطوط مق      اضطراري، سیستم هاي      اهمیـت  رآنان ب

ع آوري اطالعـات در خـصوص تـدارکات و سـایر          ارزیابی خسارت ها و نیازهـا، جمـ       ارتباطات به منظور    
برآورد افراد مفقود شده، و ایجاد انگیزه براي واکنش هـاي  منابع، هماهنگی فعالیت هاي امداد و نجات،   
ژانویـه  در ) Gujarat(از زلزلـه گوجـارات   براي مثال آنـان     . عمومی، سیاسی، و سازمانی تأکید می کنند      

اسـتقرار  به طور شدیدي آسـیب دیـد و پیـشنهاد    ختار ارتباطی سابه موجب آن  نام می برند که      2001
بهبـود  قـادر بـه ارزیـابی سـریع نیازهـاي ارتبـاطی و             را مـی نماینـد کـه        یک سیستم ارتباطی کارآمد     

  .  باشدساختارهاي اساسی ارتباطی در یک دوره کوتاه زمانی 
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  )Recovery (بهبود برنامه ریزي براي رویارویی با مرحله – 10
و مراحلـی  ز جـ )Recovery (بهبـود مرحلـه   ]29[ ).Berke et al(برك و همکارانش طبق پژوهش       

کـاهش، آمـادگی،   (در بـین چهـار مرحلـه بحـران     است که تحقیقات کمی در باره آن صورت گرفتـه و   
تحقیقـات  کـه  این محققان همچنین اظهـار مـی کننـد         .بوده است مورد توجه   کمتر  ) بهبودواکنش، و   
براي تأثیرگذاري بر فرآیند توسعه مجدد پس از بحران از طریـق اسـتفاده           اره توانایی جوامع    اندکی در ب  

منـاطق بحـران زده   از سوي دیگر، فقدان منابع براي بازسازي    . گوناگون برنامه ریزي وجود دارد    نواع  از ا 
 تحقیقـات   افزون بـر ایـن، طبـق       .را محدود می کند   بهبود  روند موفقیت آمیز     به طور قابل مالحظه اي    

تـأمین منـابع و نیـروي کـار بـه طـور       زمینـه  مـشکالت در   ]Chang et al. (]30 (چنگ و همکـارانش 
) Brewster(پـژوهش بروسـتر    مطـابق  همچنـین . ممانعت می نمایندسرعت روند بهبود    از  چشمگیري  

وي . یـرد بایستی به عنوان یک عنصر حیاتی مد نظر قرار گ پس از بحران    بهبودبرنامه ریزي براي     ]31[
رونـد  در زمینه استفاده سریع از منابع موجود می توانـد بـه طـور جـدي     که مدیریت ضعیف    می افزاید   
  .  پس از بحران را به تعویق اندازدبهبود بازسازي و 

  
  نتیجه گیري - 11

با توجه به مطالب فوق، می توان نتیجه گرفت که مدیریت شریان هاي حیاتی به خـصوص بـرق از                     
این موضوع در مواقع بروز بحران هاي مختلف، اهمیتی مضاعف        و  شایان توجهی برخوردار است     اهمیت  

برق تأکید شده و تالش شـده بـا ارایـه       استمرار  در این تحقیق به ضرورت توجه به مقوله         . پیدا می کند  
ین بـا   همچن.بحران ها مد نظر قرار گیرد   مواجهه با   براي  لزوم آمادگی   ،   و ذکر شواهد   حساسیت موضوع 

 مطالبی در خصوص مدیریت فعالیت هاي پس از بروز بالیا، تصمیم گیري در زمـان بـروز بحـران،          طرح
ی، مدیریت بر سیستم هـاي ارتبـاطی،   مدیریت ریسک، فرآیند ارزیابی در بحران ها، آگاه سازي و آمادگ   

پرداختـه  موضوع بسط به  سعی شده   و مواردي از این قبیل       ،بهبودبرنامه ریزي براي رویارویی با مرحله       
ژه در کـشور   از این پس شاهد کمترین حوادث در جاي جاي ایـن کـره خـاکی و بـه وی              ...  تا انشاءا  ودش
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