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 هاي ساماندهی و بازسازي پس از سانحهحوزه
 

 مًارد َشتگاوٍ ساوحٍ:
 طجیؼت عبًحِ  (1
 همیبط عبًحِ  (2

 هحل ٍالؼِ  (3

 ّبی آعیت دیذُثخؼ (4

 ًتبیذ خغبرات )هغتمین ٍ غیز هغتمین( (5

 ًیبسّب  (6

 هبًیّبی هحلی ٍ عبسّبی اًغبًی ٍ عبسهبًی ؽبهل ظزفیتهٌبثغ در دعتزط در حَسُ (7

 تؼْذات عیبعی  (8

 
 طبیعت ساوحٍ 

ّبی آعیت پذیز پیؼ اس عبًحِ لبثل ٍلَع ّز عبًحِ تخزیت هتفبٍتی ثِ دًجبل دارد. اهب ثز اعبط ؽَاّذ ٍ لزایي هَرَد، هؼوَالً ثخؼ
ی ؽذیذ هَرت تخزیت ثٌبّب ٍ ّبىَفبطوٌٌذ ٍ ّب ٍ اثٌیِ ٍارد هیّب اغلت خغبرات ٍعیؼی ثِ سیزعبختلزسُاًذ. ثِ طَر هخبل، سهیيؽٌبعبیی

در هٌبطك رٍعتبیی هؾىل  ّیگیزیبّبی وؾبٍرسی ٍ ثٌذرّبی هطزف دیگز، عیل ثزای سهیيؽًَذ. اس ّبی ثزق هیهَلذّبی اًزصی اس لجیل دول
 ّبی ووهآى ٍ اٍلَیت ّبی عبهبًذّی ٍ ثبسعبسی ثبیذ هٌطجك ثز ًَع عبًحِ ٍ تخزیت احتوبلی ًبؽی اسریشیآفزیي اعت. ثِ ّویي دلیل، ثزًبهِ

ثؼذ اس آهذى عیل در یه رٍعتب، آهبدُ عبسی سهیي وؾبٍرسی ثزای فقل وبؽت ثؼذی، ًغجت ثِ رعبًی ثِ آعیت دیذگبى تذٍیي ؽًَذ. هخالً 
چِ هوىي اعت ًَع تخزیت وبلجذی عَاًح ثب یىذیگز تفبٍت داؽتِ ثبؽٌذ، ٍلی ّوِ اگز ّب هوىي اعت در اٍلَیت ثبالتزی ثبؽذ. ثبسعبسی خبًِ

ًح ٍحؾتٌبن ثز ایي، عَاوٌٌذ. ػالٍُ ّبی التقبدی، ارتوبػی ایزبد اختالل هیعَاًح هخزة ثز هزدم احزات عَء رٍاًی دارًذ ٍ در رًٍذ فؼبلیت
ّبی ثبستَاًی ًوبیبى ّبی دٍلت را در فؼبلیتؽًَذ ٍ در ػیي حبل، ًمطِ ضؼفپیبهذّبی هٌفی عیبعی دارًذ ٍ ًْبیتبً هَرت تضؼیف دٍلت هی

َایی کٍ محسًس است بٍ جایگسیىی کاستیَای ساماودَی ي بازسازی وباید صرفاً بىابرایه، در بروامٍعبسًذ. هی

وِ ثزخی اس آى هَارد ؽبهل تمَیت قابل ريیت ویستىد، ویس پرداختٍ شًد،  اًربٍ طراحی چیسَایی کٍ فً بپردازود، بلکٍ باید

 ؽَد.ای وِ درگیز عبًحِ اعت هیّبی اداری، ارتوبػی، التقبدی ٍ رٍاى ؽٌبختی ربهؼِعیغتن

 
 مقیاس خسارت 

ّبی عبهبًذّی ٍ ریشی ثزای دٍراىدارد، سیزا السهِ ثزًبهِ ایالؼبدُّبی ًبؽی اس عبًحِ اّویت فَقؽٌبعبیی همیبط ٍ هحل خزاثی
ریشی ٍ ارزای ػولیبت ٍ درفذ آًچِ وِ اس هیبى رفتِ یب تخزیت ؽذُ ًغجت ثِ آًچِ ثبلی هبًذُ اعت، ثز ًحَُ ثزًبهِثبسعبسی اعت. هیشاى 

ای در ؽْز( ًغجت ثِ طَفبًی هخزة ٍ )هبًٌذ سلشلِ ّذدٍالؼِ هحلی وِ هحذٍدُ هؼیٌی را تحت تبحیز لزار هیثبستَاًی تبحیزگذار اعت. یه 
یه وؾَر ثشري احتوبل ٍرَد ّبی هتفبٍت ثبسعبسی را در پی خَاّذ داؽت. در گیزد، ثِ طَر لطغ، گًَِگغتزدُ وِ توبهی وؾَر را درثزهی

ارزیابی کلی از مىابع مًجًد محلی ي ملی، تز اعت. ثٌبثزایي عبهبًذّی ٍ ثبسعبسی ثغیبر فزاٍاى هقبلح ٍ هٌبثغ اًغبًی ٍ تغْیالت ثزای

 .العادٌ استپیش از آوکٍ تصمیم بٍ ياردات از خارج گرفتٍ شًد، حائس اَمیت فًق

 

و روستاهاي اسالمی شهر ها و شوراهايها، دهیاريويژه کارکنان شهرداري  
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 مکان ياقعٍ 
-ّبی عبهبًذّی ٍ ثبسعبسی اّویت فزاٍاى دارد. هىبىّبی آعیت دیذُ ٍ تذٍیي عیبعتهىبى ٍلَع عبًحِ در تؼییي ٍ درن فحیح ثخؼ

ای در ًمؼ تؼییي وٌٌذُ ّبی ارتوبػی ٍ رٍاًیهوىي اعت تٌؼاًذ. اگزچِ هختلفدر ثزاثز یه ًَع عبًحِ در هٌبطك گًَبگَى  پذیزّبی آعیت
گذارًذ. هخالً ٌذ، ٍلی در ػَك خغبرات التقبدی ٍ فیشیىی، احزات گًَبگًَی در هٌبطك ؽْزی ٍ رٍعتبیی اس خَد ثزربی هیًَع حبدحِ ًذاؽتِ ثبؽ

در همبثل اهَر وؾبٍرسی ٍ هؼیؾتی ثیؼ ؽَد، ٍلی ی ثِ تغْیالت سیزعبختی، اداری، تزبری ٍ فٌؼتی تَرِ ٍ تبویذ ووتزی هیرٍعتبیدر هٌبطك 
اس ؽْز هَرد تَرِ لزار دارًذ. ثِ طَر هخبل، در ثبسعبسی یه رٍعتب پظ اس عیل، ربیگشیي وزدى هٌبثغ هؼیؾتی اس رولِ ثذر وؾبٍرسی رْت 

همبثل، در ثبسعبسی یه ؽْز پظ اس عیل، عبهبًذّی ؽَد. در بتی در ثبستَاًی عزیغ هزدم آعیت دیذُ هحغَة هیوبؽت هحقَل غبلت اهزی حی
ثِ ّبی تخزیت آًبى ثغتگی تبم ثِ در دعتزط ثَدى خطَط اًتمبل اًزصی ٍ تغْیالت هخبثزاتی ٍ حول ٍ ًمل دارد. ثبیذ اًذاسی سیز عبختٍ راُ

ّبی ارتجبطی در رٍعتبّب ثِ احتوبل سیبد هزاحل عبهبًذّی ّبیی اس رولِ هزاوش ثْذاؽتی یب راُسیز عبختخبطز داؽت وِ در فَرت آعیت دیذى 
چٌیي ؽزایطی عبهبًذّی تغْیالت ّبی هٌبعجی ثِ ربی آًبى پیؼ ثیٌی ؽًَذ. در ٍ ثبسعبسی ثِ تبخیز خَاٌّذ افتبد، هگز ایٌىِ ربیگشیي

ّبی دعتیبثی ثِ هزاوش تزبری ٍ ثْذاؽتی ًغجت طَر هخبل، هزهت راُؽَد. ثِ دیذگبى هحغَة هیرٍعتبیی اٍلَیت افلی ثبستَاًی عزیغ آعیت 
ی ثزای خَد احذاث وٌٌذ، ّبی هَلترَاهغ رٍعتبیی در اٍلَیت لزار دارًذ. رٍعتبییبى ػوَهبً لبدرًذ ثب هقبلح هحلی عزپٌبُثِ ثبسعبسی هغىي در 

رَاهغ رٍعتبیی یبفت  ای اعت وِ ثِ ًذرت درّبی ٍیضُآالت ٍ فزاّن ثَدى تخقـی، تزْیش هبؽیيگذارًیبسهٌذ عزهبیِّب ٍلی تزهین سیزعبخت
آیٌذ، ػوذتبً ریؾِ در تؾىیالت هزوشی ثزخی ؽْزّب خقَفبً رَاهغ در حبل تَعؼِ پظ اس عَاًح ثِ ٍرَد هی هؾىالت خبفی وِ در ؽًَذ.هی

ّبی عٌگیي ًبؽی اس عَاًح در ؽْزّبی ثشري هوىي اعت تبحیزات هٌفی فزاٍاًی در رًٍذ سیبى ثٌبثزایي، ، عیبعی، تزبری ٍ فزٌّگی دارًذ.اداری
اس ارسیبثی عبسًذ. پظ گیزی عزیغ در ًحَُ تخقیـ هٌبثغ وؾَر داؽتِ ثبؽٌذ، وِ در ایي فَرت، تغزیغ رًٍذ عبهبًذّی را الشاهی هیتقوین
ریشی پیؼ ثیٌی ّب ثبیغتی پیؼ اس آغبس ػولیبت ارزایی در ثزًبهِی ثبسعبسی آىّبی هَرَد ٍ ثبلمَُ هَعغبت ػوَهی ٍ خقَفی ثزاظزفیت
 ؽَد. 

سهیي در هٌبطمی وِ دارای ؽیت آعب ٍ راًؼ طَر هخبل، ثبراى ؽذیذ ٍ عیلتَاًذ هٌؾأ احزات ربًجی دیگزی ًیش ثبؽذ. ثِ هىبى عبًحِ هی
تَاًٌذ ّب ٍ تبعیغبت فٌؼتی، هی، پلذّبعّبی ٍاردُ ثِ ؽٌذ ٍ در ٍالغ سیبىتٌذی ّغتٌذ، هوىي اعت اس ػَاهل حبًَیِ لغشػ ؽذیذ سهیي ثب

ثبیغت احتوبل خطز حبًَیِ را در ًظز گفت، سیزا گیزی درثبرُ ثبسعبسی ٍ ربثزبیی هیتقوینػَاهلی ثزای ایزبد عبًحِ ثؼذی ؽًَذ. ٌّگبم 
تَرْی ثِ ایي هَارد اگز چِ هوىي اعت ثخؾی اس خطز را وبّؼ دّذ، ثی ریشی اعت.اًتخبة هىبى هٌبعت ثبسعبسی هحتبد ارسیبثی هزذد ثزًبهِ

 ٍلی احتوبل ّشیٌِ ثیؾتز ٍ هؾىالت ثؼذی را در پی خَاّذ داؽت. 
ؽَد هؼضالت عبیز هٌبطك ًبدیذُ هغئلِ هْن هزثَط ثِ هىبى عبًحِ، هحذٍد ؽذى تَرِ همبهبت ثِ یه هٌطمِ خبؿ اعت، وِ ثبػج هی

 وٌٌذ.ّبی گزٍّی اخجبر را اس دیذگبُ خبفی هٌتؾز هیز ثغتگی ثِ ػَاهل گًَبگًَی دارد. گبّی اٍلبت رعبًِاهگزفتِ ؽًَذ. ایي 
الؾؼبع ٍلبیغ یه ؽْز ثشري لزار گیزد یب ثب توزوش اخجبر در یه هزوش خبؿ تَاًذ تحتثِ طَر هخبل، هؾىالت چٌذیي رٍعتبی وَچه هی

ثِ هٌبطمی وِ اس ًظز ًضادی، عیبعی، التقبدی ٍ ارتوبػی در اللیت یب حبؽیِ  افَالًؽَد. هی هَرت ون تَرْی ثِ هحذٍدُ هزوش آعیت دیذُ
ّبی روؼیتی در هَلؼیتی لزار ًذارًذ وِ ثتَاًٌذ ًیبسّبی ایي اهز آى اعت وِ ػوذتبً ایي گزٍُؽَد. ػلت لزار دارًذ، ٌّگبم ثبسعبسی ووتز تَرِ هی

 گیزًذ. ی ثِ راحتی هَرد اغوبك لزار هیٌّگبم عبهبًذّی ٍ ثبسعبس تیزًِخَد را هطزح وٌٌذ، در 
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