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 موقت اسکانراهکاری چابک برای  ،کانتینر امدادی
 امداد لجستیکن و بالدیدگا

 
 2یرستگار یمهد، 1*علی طیفوری

 22/11/55تاريخ پذيرش:                                                                نويسنده مسئول*                                                                      12/5/55تاريخ دريافت: 
 دريايی است. ونقل حمل ، تمامی حقوق اين اثر متعلق به نشريه صنعت1951ونقل دريايی  نشريه صنعت حمل ©

 چکیده
برای ابتال به زمینة بسیار زيادی نظامی خود های اقتصادی ـ اجتماعی، و مختصات سیاسی ـ امنیتی ـ ايران با اقلیم، جغرافیا، ويژگی جمهوری اسالمی     

نسانی ضايعات ا و متحمل ،فراوان کشور دستخوش فجايعگذشته  چهل ساليد آن است که در المللی موجود مؤ آمارهای بین ساخته دارد. و انسانفجايع طبیعی 
شان ایهای جهانی و وابستگان منطقهجانبه قدرتاعمال فشار همهبا  های انسانی و اقتصادی کمرشکن اين هزينه است. شدهاقتصادی کالنی های سنگین و زيان

در اين میان برای تحقق تغییر پارادايم از . و اثری فرسايشی بر اقتصاد و تاثیرگذاری جهانی جمهوری اسالمی ايران داشته استبوده همراه  انقالب اسالمی ايرانبر 
سازی عامالن واکنش رويکرد پدافند غیرعامل به چابک بايد با در شرايط کنونی کشور، و اقتصاد مقاومتی نظام متن در « مديريت ريسک»به « مديريت بحران»

 وری امداد توجه خاص داشت. مهم بايد به نوآوری و بهبود بهرهبرای اين  به شرايط اضطراری روی آورد.
مطالعاتی و راهکارهای  هایاد و اسکان موقت بالديدگان و طرحدر لجستیک امدونقلی  کاربردهای کانتینر حمل برکوتاه مروری ضمن مقاله حاضر      
 د. کانتینر امدادیدهوين ارائه میرا به عنوان يک راهکار امدادی ن« کانتینر امدادی»توسعه ، طرح نوآورانه مفهوم در عملیات امداد در فجايع منبعث از اين اجراشده

ونقلی، انبارشی، مسکونی و قابلیت ارائه کارکردهای حمل بوده و ونقلی چهل فوتی استوار ال تغییراتی در کانتینر حملکه طراحی آن بر پايه اعم مفهومی است
نسبت به راهکارهای کنونی لجستیک امدادی و  ينوراهکار امدادی نبرخی از مزايای چشمگیر رد. خدماتی را در صحنه و عقبه امداد در جوامع فاجعه ديده دا

ارائه  برای توسعه ناوگان کانتینرهای امدادیدر افق پنج ساله  از نیازهای کشوری برآورد پايان مقالهدر  شده است. مطرح پژوهشاين در  موقت بالديدگان کاناس
 بررسی شده است. به طور اجمالی مديريت ملی و محلی اين ناوگان در سطح کشور  و طرح کلی شده

 کانتینر امدادینقلی، وکانتینر حمل ،لجستیک امدادی ،امدادیباليای طبیعی، اسکان ، فاجعه :های کلیدی واژه

                                                                                                                                                                                                 
 tbs_sazeh@Yahoo.Com سازه، بندر فوریط شرکت عامل ريمد.  1

 mehdirastegary@gmail.com ،یانورديدر و بنادر سازمان وابسته مدرس نا،یس يیايدر و یبندر خدمات شرکت توسعه و قیتحق امور سیرئ2. 

 مقدمه   -1
در جمهوری اسالمی  ه فجایعابتال بتاریخی روند  -1-1

 ایران
و  کیلومتر مربع مساحت 151,146,1ايران با  پهنه سرزمینی  کشور

درجه عرض  19تا  44شمالی و  درجه عرض 44تا  25واقع بودن در 
 %14که به اين. با توجه کمربند بیابانی غرب آسیا قرار گرفته استدر ، شرقی

اراضی کشور در نواحی کوهستانی و مابقی آن در نواحی خشک و نیمه 
خشک واقع شده، استعداد بروز خشکسالی در آن بسیار باال است. متوسط 

میلیمتر بوده و تقريبا يک سوم  254تا  294بارندگی ساالنه کشور  بین 
متوسط بارندگی ساالنه جهانی است. شرايط اقلیمی کشور اوضاع جوی 

ختلف کشور را متنوع و ناپايدار ساخته و توزيع بارندگی را در آن نواحی م
های کشور و به راه  ست. نتیجة آن، طغیان رودخانها کردهبسیار ناهمگون 

موجب در فصول بارندگی است که همواره در سرتاسر کشور افتادن سیل 
بروز تلفات انسانی، ويرانی و خسارت ديدن واحدهای مسکونی، وارد آمدن 

های  ت و تجهیزات، و ازبین رفتن ظرفیترات قابل توجه به تاسیساخسا
 ,UNISDRو کشاورزی است )های تولید، خدمات  اقتصادی بخش

Geneva, 1999)های توان به سیل های بزرگ کشور می یلس . از جملة
( 2445و قم ) (1561) (، تجريش2441) (، استان گلستان1556) ماسوله

ها،  ور در اثر عواملی چون تخريب جنگلمناطق کشخیزی  د. سیلاشاره کر
خراج مواد معدنی در حريم ، افراط در استتوازن در آمايش سرزمین عدم

ها، و تخلیه نامتناسب فاضالب ها، طراحی نادرست زيرساخت رودخانه
  (. 2445فدا و همکاران،   وطناست ) تشديدشهری در حال 

 شدهواقع  آلپار اوروژنیک هیمالیا ـ ونروی  بر سرزمین ايران مچنینه
 زا کوه کت صفحاتای ناشی از حرلرزهو دستخوش فعل و انفعاالت زمین 

جايگاه در خیزی از لحاظ زلزلهاين موضوع جمهوری اسالمی ايران را  است.
فشارهای وارد ناشی از حرکت سه صفحه  جای داده است.ششم جهان 

از شرق، شمال و جنوب موجب  ری، عربستان و سیبتکتونیکی هندوستان
خیز زاگرس، البرز و ايران مرکزی  ها گسل در سه منطقه لرزه گیری ده شکل
 بیش از  تاشده  اند. اين موضوع موجب شده

وسعت سرزمینی کشور و اکثر   
خیزی قرار گیرد.  عیت آن در شعاع ريسک باالی زلزلهشهرهای پرجم

کیلومتر روی  54تر از کم ب در عمق کانونیهای ايران اغل لرزه زمین
ها  لرزه گونه زمین درت تخريبی زلزله در ايندهد که نتیجه آن افزايش ق می

 زلزله 9544سال گذشته حدود  دـصدهد در  میآمارهای موجود نشان  است.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ريشتر بوده است. 4مورد آنها باالتر از  595در ايران روی داده که شدت  
همچنین در هر ده سال يک زلزله با شدت باالی هفت ريشتر در ايران 

زلزله  244روی داده و اين سرزمین در هر سال شاهد وقوع بیش از حدود 
افت مراکز ب يابی و مکان اين در حالی است کهبزرگ و کوچک است. 

از مقاومت کافی در مقابل  آنهاای مستحدثات  جمعیتی و استحکام سازه
های زلزله وقايعی چونو بار فاجعه جة آن باليایبرخوردار نیست. نتیه زلزل

 منجیل و رودبار(، 1912) گلبافت (،1951) (، طبس1941) بويین زهرا
؛ 1962( بوده است )نگارش، 1962) (، بم1911) قائن و بروجرد(، 1915)

های دريايی شمال و جنوب کرانه ،عالوه بر اين(. 1952شايان و همکاران، 
نیز توفان، نوسانات سطح دريا و سیل را کشور زمینه بروز وقايعی چون 

است جمهوری اسالمی ايران مستعد دارند. مجموع اين عوامل موجب شده 
شده در جهان  از چهل گونه باليای طبیعی شناختهسی و يک نوع بروز 
 باشد.

مهوری اسالمی ايران ی در جآمارهای موجود در زمینه باليای طبیع
المللی،  يافته به مراجع بین برانگیز است. طبق اطالعات انعکاستامل بسیار  

نفر ايرانی را  91444باليای طبیعی کشور در بیست سال اخیر جان بیش از 
کشور تحت تاثیر خود قرار میلیون نفر را در  5/144ستانده و زندگی بیش از 

اين در حالی است که (. World Disasters Report, 2013داده است )
 1564 -2414های  وجه جمهوری اسالمی ايران بین سالزيان اقتصادی مت

2برابر  1 ، 9 1 4 ، 1 5 1 ، 4 4  UNISDR) ستدالر برآورد شده ا 4
Prevention Web .) 

 کشور عیفجا دگانید بیآس و کشتگان آمار(: 2) جدول
 2012 2001-2012 1991-2002 کمیت

 911 94511 1265 )نفر(تعداد کشتگان فجايع 
 16954 614145 119511411 تعداد آسیب ديدگان فجايع)نفر(

  2419-سرخ بیصل و احمر هالل هایتیجمع یالملل نیب ونیفدراس، عيفجا یجهان گزارش:منبع
کشور در اين دو دهه در شمار باليای طبیعی بوده و  ترين فجايعمهم
المللی نشان آمارهای بین اند.آنها خشکسالی، زلزله و سیل بوده بارزترين

% آنان به 1/6ديده کشور به خشکسالی،  % جمعیت آسیب1/61دهد می
آمار (. www.emdat.beاند )آنان به زلزله مبتال شده %9/4سیل، و 

تلفات در اثر زلزله و % 5/54 دهدان فجايع طبیعی کشور نیز نشان میکشتگ
 در اثر سیل بوده است.% 5/4

المللی مرکز  گزارش بین ،دهه اخیر نیست سهاين وضع منحصر به اما  
 جهان آمار باليای طبیعی ( در زمینه CRED) تحقیقات اپیدمیولوژی فجايع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رانیا یاسالم یجمهور در محتمل یعیطب یبال گونه کی و یس(: 1) جدول
 خشکسالی زلزله سیل

 نوسانات سطح دريا آوری و کاهش مقاومت خاکالی محیطی و آب آلودگی زيست
 گرايی روان نزوالت جوی زدگی پوشش گیاهی آفت
 فرسايش خاک هجوم سرما ها سوزی در جنگل آتش

 ها پیشروی باتالق های زيرزمینی فوران آب سونامی
 های کارستیک نشست اليه صاعقه آوار جريان گِل
 ها سقوط صخره های ساحلی تحلیل رفتن کرانه آتشفشان

 ها پیشروی مرداب زايی بیابان (Slumpيافته در ارتفاعات ) رانش قوس
 يافته در زير سطح آب رانش قوس گرمايشیمخاطرات زمین کاری در اثر معدننشست زمین 

 های زمین در زير سطح آب رانش اليه بهمن سوزی در معادن زغال سنگ آتش
   ها توفان

 UNISDR- 1999 به یعیطب عيفجا کاهش نهیزم در رانيا یاسالم یجمهور یکشور گزارش: منبع
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 موقت اسکانراهکاری چابک برای  ،کانتینر امدادی
 امداد لجستیکن و بالدیدگا

 
 2یرستگار یمهد، 1*علی طیفوری

 22/11/55تاريخ پذيرش:                                                                نويسنده مسئول*                                                                      12/5/55تاريخ دريافت: 
 دريايی است. ونقل حمل ، تمامی حقوق اين اثر متعلق به نشريه صنعت1951ونقل دريايی  نشريه صنعت حمل ©

 چکیده
برای ابتال به زمینة بسیار زيادی نظامی خود های اقتصادی ـ اجتماعی، و مختصات سیاسی ـ امنیتی ـ ايران با اقلیم، جغرافیا، ويژگی جمهوری اسالمی     

نسانی ضايعات ا و متحمل ،فراوان کشور دستخوش فجايعگذشته  چهل ساليد آن است که در المللی موجود مؤ آمارهای بین ساخته دارد. و انسانفجايع طبیعی 
شان ایهای جهانی و وابستگان منطقهجانبه قدرتاعمال فشار همهبا  های انسانی و اقتصادی کمرشکن اين هزينه است. شدهاقتصادی کالنی های سنگین و زيان

در اين میان برای تحقق تغییر پارادايم از . و اثری فرسايشی بر اقتصاد و تاثیرگذاری جهانی جمهوری اسالمی ايران داشته استبوده همراه  انقالب اسالمی ايرانبر 
سازی عامالن واکنش رويکرد پدافند غیرعامل به چابک بايد با در شرايط کنونی کشور، و اقتصاد مقاومتی نظام متن در « مديريت ريسک»به « مديريت بحران»

 وری امداد توجه خاص داشت. مهم بايد به نوآوری و بهبود بهرهبرای اين  به شرايط اضطراری روی آورد.
مطالعاتی و راهکارهای  هایاد و اسکان موقت بالديدگان و طرحدر لجستیک امدونقلی  کاربردهای کانتینر حمل برکوتاه مروری ضمن مقاله حاضر      
 د. کانتینر امدادیدهوين ارائه میرا به عنوان يک راهکار امدادی ن« کانتینر امدادی»توسعه ، طرح نوآورانه مفهوم در عملیات امداد در فجايع منبعث از اين اجراشده

ونقلی، انبارشی، مسکونی و قابلیت ارائه کارکردهای حمل بوده و ونقلی چهل فوتی استوار ال تغییراتی در کانتینر حملکه طراحی آن بر پايه اعم مفهومی است
نسبت به راهکارهای کنونی لجستیک امدادی و  ينوراهکار امدادی نبرخی از مزايای چشمگیر رد. خدماتی را در صحنه و عقبه امداد در جوامع فاجعه ديده دا

ارائه  برای توسعه ناوگان کانتینرهای امدادیدر افق پنج ساله  از نیازهای کشوری برآورد پايان مقالهدر  شده است. مطرح پژوهشاين در  موقت بالديدگان کاناس
 بررسی شده است. به طور اجمالی مديريت ملی و محلی اين ناوگان در سطح کشور  و طرح کلی شده

 کانتینر امدادینقلی، وکانتینر حمل ،لجستیک امدادی ،امدادیباليای طبیعی، اسکان ، فاجعه :های کلیدی واژه

                                                                                                                                                                                                 
 tbs_sazeh@Yahoo.Com سازه، بندر فوریط شرکت عامل ريمد.  1

 mehdirastegary@gmail.com ،یانورديدر و بنادر سازمان وابسته مدرس نا،یس يیايدر و یبندر خدمات شرکت توسعه و قیتحق امور سیرئ2. 

 مقدمه   -1
در جمهوری اسالمی  ه فجایعابتال بتاریخی روند  -1-1

 ایران
و  کیلومتر مربع مساحت 151,146,1ايران با  پهنه سرزمینی  کشور

درجه عرض  19تا  44شمالی و  درجه عرض 44تا  25واقع بودن در 
 %14که به اين. با توجه کمربند بیابانی غرب آسیا قرار گرفته استدر ، شرقی

اراضی کشور در نواحی کوهستانی و مابقی آن در نواحی خشک و نیمه 
خشک واقع شده، استعداد بروز خشکسالی در آن بسیار باال است. متوسط 

میلیمتر بوده و تقريبا يک سوم  254تا  294بارندگی ساالنه کشور  بین 
متوسط بارندگی ساالنه جهانی است. شرايط اقلیمی کشور اوضاع جوی 

ختلف کشور را متنوع و ناپايدار ساخته و توزيع بارندگی را در آن نواحی م
های کشور و به راه  ست. نتیجة آن، طغیان رودخانها کردهبسیار ناهمگون 

موجب در فصول بارندگی است که همواره در سرتاسر کشور افتادن سیل 
بروز تلفات انسانی، ويرانی و خسارت ديدن واحدهای مسکونی، وارد آمدن 

های  ت و تجهیزات، و ازبین رفتن ظرفیترات قابل توجه به تاسیساخسا
 ,UNISDRو کشاورزی است )های تولید، خدمات  اقتصادی بخش

Geneva, 1999)های توان به سیل های بزرگ کشور می یلس . از جملة
( 2445و قم ) (1561) (، تجريش2441) (، استان گلستان1556) ماسوله

ها،  ور در اثر عواملی چون تخريب جنگلمناطق کشخیزی  د. سیلاشاره کر
خراج مواد معدنی در حريم ، افراط در استتوازن در آمايش سرزمین عدم

ها، و تخلیه نامتناسب فاضالب ها، طراحی نادرست زيرساخت رودخانه
  (. 2445فدا و همکاران،   وطناست ) تشديدشهری در حال 

 شدهواقع  آلپار اوروژنیک هیمالیا ـ ونروی  بر سرزمین ايران مچنینه
 زا کوه کت صفحاتای ناشی از حرلرزهو دستخوش فعل و انفعاالت زمین 

جايگاه در خیزی از لحاظ زلزلهاين موضوع جمهوری اسالمی ايران را  است.
فشارهای وارد ناشی از حرکت سه صفحه  جای داده است.ششم جهان 

از شرق، شمال و جنوب موجب  ری، عربستان و سیبتکتونیکی هندوستان
خیز زاگرس، البرز و ايران مرکزی  ها گسل در سه منطقه لرزه گیری ده شکل
 بیش از  تاشده  اند. اين موضوع موجب شده

وسعت سرزمینی کشور و اکثر   
خیزی قرار گیرد.  عیت آن در شعاع ريسک باالی زلزلهشهرهای پرجم

کیلومتر روی  54تر از کم ب در عمق کانونیهای ايران اغل لرزه زمین
ها  لرزه گونه زمین درت تخريبی زلزله در ايندهد که نتیجه آن افزايش ق می

 زلزله 9544سال گذشته حدود  دـصدهد در  میآمارهای موجود نشان  است.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ريشتر بوده است. 4مورد آنها باالتر از  595در ايران روی داده که شدت  
همچنین در هر ده سال يک زلزله با شدت باالی هفت ريشتر در ايران 

زلزله  244روی داده و اين سرزمین در هر سال شاهد وقوع بیش از حدود 
افت مراکز ب يابی و مکان اين در حالی است کهبزرگ و کوچک است. 

از مقاومت کافی در مقابل  آنهاای مستحدثات  جمعیتی و استحکام سازه
های زلزله وقايعی چونو بار فاجعه جة آن باليایبرخوردار نیست. نتیه زلزل

 منجیل و رودبار(، 1912) گلبافت (،1951) (، طبس1941) بويین زهرا
؛ 1962( بوده است )نگارش، 1962) (، بم1911) قائن و بروجرد(، 1915)

های دريايی شمال و جنوب کرانه ،عالوه بر اين(. 1952شايان و همکاران، 
نیز توفان، نوسانات سطح دريا و سیل را کشور زمینه بروز وقايعی چون 

است جمهوری اسالمی ايران مستعد دارند. مجموع اين عوامل موجب شده 
شده در جهان  از چهل گونه باليای طبیعی شناختهسی و يک نوع بروز 
 باشد.

مهوری اسالمی ايران ی در جآمارهای موجود در زمینه باليای طبیع
المللی،  يافته به مراجع بین برانگیز است. طبق اطالعات انعکاستامل بسیار  

نفر ايرانی را  91444باليای طبیعی کشور در بیست سال اخیر جان بیش از 
کشور تحت تاثیر خود قرار میلیون نفر را در  5/144ستانده و زندگی بیش از 

اين در حالی است که (. World Disasters Report, 2013داده است )
 1564 -2414های  وجه جمهوری اسالمی ايران بین سالزيان اقتصادی مت

2برابر  1 ، 9 1 4 ، 1 5 1 ، 4 4  UNISDR) ستدالر برآورد شده ا 4
Prevention Web .) 

 کشور عیفجا دگانید بیآس و کشتگان آمار(: 2) جدول
 2012 2001-2012 1991-2002 کمیت

 911 94511 1265 )نفر(تعداد کشتگان فجايع 
 16954 614145 119511411 تعداد آسیب ديدگان فجايع)نفر(

  2419-سرخ بیصل و احمر هالل هایتیجمع یالملل نیب ونیفدراس، عيفجا یجهان گزارش:منبع
کشور در اين دو دهه در شمار باليای طبیعی بوده و  ترين فجايعمهم
المللی نشان آمارهای بین اند.آنها خشکسالی، زلزله و سیل بوده بارزترين

% آنان به 1/6ديده کشور به خشکسالی،  % جمعیت آسیب1/61دهد می
آمار (. www.emdat.beاند )آنان به زلزله مبتال شده %9/4سیل، و 

تلفات در اثر زلزله و % 5/54 دهدان فجايع طبیعی کشور نیز نشان میکشتگ
 در اثر سیل بوده است.% 5/4

المللی مرکز  گزارش بین ،دهه اخیر نیست سهاين وضع منحصر به اما  
 جهان آمار باليای طبیعی ( در زمینه CRED) تحقیقات اپیدمیولوژی فجايع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رانیا یاسالم یجمهور در محتمل یعیطب یبال گونه کی و یس(: 1) جدول
 خشکسالی زلزله سیل

 نوسانات سطح دريا آوری و کاهش مقاومت خاکالی محیطی و آب آلودگی زيست
 گرايی روان نزوالت جوی زدگی پوشش گیاهی آفت
 فرسايش خاک هجوم سرما ها سوزی در جنگل آتش

 ها پیشروی باتالق های زيرزمینی فوران آب سونامی
 های کارستیک نشست اليه صاعقه آوار جريان گِل
 ها سقوط صخره های ساحلی تحلیل رفتن کرانه آتشفشان

 ها پیشروی مرداب زايی بیابان (Slumpيافته در ارتفاعات ) رانش قوس
 يافته در زير سطح آب رانش قوس گرمايشیمخاطرات زمین کاری در اثر معدننشست زمین 

 های زمین در زير سطح آب رانش اليه بهمن سوزی در معادن زغال سنگ آتش
   ها توفان

 UNISDR- 1999 به یعیطب عيفجا کاهش نهیزم در رانيا یاسالم یجمهور یکشور گزارش: منبع
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نیز  مؤيد هزينه اقتصادی ـ اجتماعی ـ  2449ی ساله منتهی به سال در س
 انسانی سنگین مترتب بر باليای طبیعی در جمهوری اسالمی ايران است.

ديدگان باليای طبیعی کشور  جمع کشتگان و آسیب بر اساس اين گزارش،
وده و مجموع زيان اقتصادی نفر ب 11،519،614در اين دوره سی ساله 

شود  لیارد دالر اياالت متحده بالغ میمی 91شده آنها به حدود  برآورد
(Guha-Sapir, D. et al., 2004 .) 

 
فراوانی فجایع ثبت شده تحت پروفایل جمهوری اسالمی ایران (: 1نمودار )

 Des Inventarدر بانک اطالعاتی 

ترين عالوه بر اين جمهوری اسالمی ايران به عنوان يکی از بزرگ
های اقتصادی در مناطق آسیای مرکزی و خاورمیانه و برخورداری از قدرت

ساخته نیز میلیون نفر در معرض ابتال به فجايع انسان 11از  بیشترجمعیتی 
به عنوان مثال  موضوع مسبوق به شواهد تاريخی است،اين هست. 

 حاکی است Des Inventarاطالعات ماخوذ از پروفايل بانک اطالعاتی 
 عيفجااز فجايع کشور را  %15قريب به که در شش دهه گذشته 

اين فجايع عمدتا مرکب از انواع حوادث، اند.  تشکیل داده ساخته انسان
 جب کشته شدن ر موـاخی ةـو طی شش ده  9ودهـار بـسوزی، و انفجشـآت
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فجايع جهانی است که مورد وثوق سـازمان ملل متحد و دبیـرخانه استـراتژی 
( است. پروفايل جمهوری اسالمی UNISDRالمللی کاهش فجايع در آن )بین

 2411تا  1655های  فاجعه بین سال 11154ايران در اين سامانه محتوی اطالعات 
ساخته کشور در اين سامانه از نیمه باشد. شايان ذکر است که ثبت فجايع انسان می

میالدی آغاز شده است. البته اين اطالعات دربرگیرنده آثار ناشی  1554اول  دهه 
 از هشت سال جنگ تحمیلی به جمهوری اسالمی ايران نیست.

نفر ، و میلیاردها  6215نفر، آسیب ديدن  12424 نفر، مجروح شدن 5191
 ست.دالر زيان اقصادی در کشور شده ا

در چند سال گذشته تهديدهای نظامی، امنیتی و تروريستی نیز در 
گیری  ته است. روندهايی همچون شکلمنطقه به نحو چشمگیری فزونی ياف

آرايی نظامی گسترده و تهديدآمیز تکفیری، صفهای تروريستی گروه
شان در مرزهای کشور، اقدامات ایهای جهانی و متحدان منطقهقدرت
کارانه دشمنان ظرف چند سال اخیر برای تخريب تاسیسات حیاتی و  خراب

های يافته از تحرکات گروهکهای سازمانحساس کشور، و پشتیبانی
خارجی جمهوری اسالمی ايران، موجب افزايش روزافزون  مخالف داخلی و

ه شدريسک بروز فجايع ناشی از جنگ و تروريسم نسبت به دو دهه قبل 
است. اين شرايط در وضعیتی شکل گرفته که نظام اقتصادی کشور در طی 

المللی قرار گرفته و  های گسترده بینه تحت فشار تحريمچند سال گذشت
های اقتصادی است که با هدف تضعیف بنیان ومیتشاهد تحمیل انواع محر

نظام جمهوری اسالمی، دشوار ساختن اداره کشور و القای نارضايی در ملت 
اند. در اين میان بايد توجه داشت که تجربه غیور  ايران طراحی شده

ای کشور های سرمايهپذيری جمعیت و دارايیدهنده آسیبتاريخی نشان
گزارش ارزيابی »ت. به عنوان مثال به شهادت نسبت به بروز فجايع اس

، جمهوری اسالمی ايران در «2419جهانی کاهش ريسک فجايع در سال 
پذير نسبت به زلزله، در طبقه دوم قرار گرفته و بندی کشورهای آسیب طبقه

مستعد زيان اقتصادی متوسط ساالنه بین يک تا ده میلیارد دالر قلمداد 
هايی کند که صرفا زلزلهارش يادشده برآورد میه است؛ بر اين مبنا گزشد

 توانند به طور متوسط مسبب نابودی ساالنه افتند، میکه در کشور اتفاق می
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1991 -2001 یها سال نیب کشور یعیطب عیفجا آمار(: 1) جدول
 2001-1999 1991-1991 1991-1919 1911-1911 1911-1999 1991-1991 کمیّت

 91 22 21 15 14 5 تعداد کل فجايع طبیعی
 19512244 954456 1459552 221112 1424911 461651 تعداد کشتگان و آسیب ديدگان فجايع طبیعی

 11146 194 19521 2514 2411 91 زيان اقتصادی ناشی از فجايع طبیعی )میلیون دالر(
متوسط تعداد کشتگان و آسیب ديدگان فجايع طبیعی 

 5/15261 6/129 6/546 1/64 1/511 1/214 نفر از جمعیت کشور 144،444در 
 گزارشده نش گزارش نشده گزارش نشده گزارش نشده گزارش نشده گزارش نشده تعداد خشکسالی

فجايع متوسط تعداد کشتگان و آسیب ديدگان 
 گزارش نشده گزارش نشده گزارش نشده گزارش نشده گزارش نشده گزارش نشده نفر از جمعیت کشور 144،444خشکسالی در 

 11 12 11 14 9 گزارش نشده تعداد سیل
متوسط تعداد کشتگان و آسیب ديدگان فجايع  سیل 

 1/425 5/52 2/212 5/12 1/464 گزارش نشده نفر از جمعیت کشور 144،444در 
 11 5 1 5 14 6 تعداد زلزله و سونامی

متوسط تعداد کشتگان و آسیب ديدگان فجايع  زلزله و 
 159 6/14 9/259 1/11 9/91 1/214 نفر از جمعیت کشور 144،444سونامی در 
 1 1 9 گ.ن. 1 1 تعداد توفان

متوسط تعداد کشتگان و آسیب ديدگان فجايع  توفان 
 1/1 4 2/1 گ.ن. 1/4 4 کشور نفر از جمعیت 144،444در 

 ( CRED, 2004) يعفجا یولوژیدمیاپ قاتیتحق مرکز -«1519-2449 هایسال نیب عيفجا سالهیس ریس» یتخصص گزارش :منبع
 

 ,UNISDRد )سرمايه شهری تولیدشده کشور شون %1تا  4%/1بین 
پذيری کشور نسبت به فجايع طبیعی را بايد در علل تشديد آسیب (.2013

های عمرانی، آمايش عواملی چون ضعف سازه يعنی ورای علل طبیعی
محیط زيست، معضالت های مديريتی، تخريب  نامتوازن سرزمین، نارسايی

 سراغ گرفت. فرهنگی، و غیر آن،
يای طبیعی و تبديل آنها به وقوع بال ريسک برآيندتصوير حاصل از 

های نظامی و امنیتی ، افزايش ريسکساختهوقوع فجايع انسان ريسک، فاجعه
 مقطعدر  جمهوری اسالمی ايرانو فشارهای اقتصادی وارد به نظام در 

های زير را در هر ذهن بصیری برمی  است و دغدغهکننده  بسیار نگران کنونی
فجايع کشور ، هزينه های  ديدگان ( تعداد کشتگان و آسیب1: )انگیزد

تحمیل شده گزاف های فرصت ، و هزينهاقتصادی ـ اجتماعی فوق تصور آنها
( در برهه کنونی 2، )بر کشور به معنای واقعی کلمه غیرقابل تحمل هستند

ساخته کشور و شرايط  های وقوع فجايع طبیعی و انسان افزايی بین ريسک هم
تواند بر وخامت  ای اقتصادی ـ اجتماعی ـ سیاسی ـ امنیتی در آن می زمینه

اساس  بر معتقدند خی از محققانبر( 9د، )ثار فجايع متصور در کشور بیفزايآ
فجايع قرن بیستم میالدی )از جمله وقوع يک زلزله شده در  الگوی مشاهده

های گسترده،  ، خشکسالیريشتر در هر ده سال با شدت بیش از هفت
 فجايع بزرگ در آينده نزديک زياد است. ( احتمال بروزهای بزرگ و... توفان

ت کشور در اين در حالی است که بسیاری از مراکز حیاتی، حساس ، و پرجمعی
استعداد و آمادگی  ارتقای منداند و به شدت نیاز مناطق پرريسک واقع شده

ند موجود وقوع فجايع تداوم رو( 4ابله با وقايع فاجعه آفرين هستند، و )برای مق
ی افزاي ر ناشی از همآثار متصوهای سنگین آن، و  ها و زيان و تحمل آسیب

ای کشور در نظام اقتصاد مقاومتی قابل تشديدکننده ريسک و شرايط زمینه
لی و اعمال مديريت جهادی به پذيرش نیست و بايد با بسیج عزم م

 پرداخت.مديريت ريسک زمینه  و راهکاريابی در انديشی چاره
بدون شک بهبود عملکرد در زمینه واکنش به شرايط اضطراری در 

دهنده عامالن واکنش های مرتبط درها و قابلیتتوسعه ظرفیت یگرو
بايد در اين خصوص  است.های ذينفع ف)اشخاص حقیقی و حقوقی( و طر

با اعتقاد به ضرورت تغییر در وضع فعلی به راهکارهای جديدی انديشید که 
های مورد نیاز کشور را در زمینه  خلق قابلیتسازی و  ظرفیت امکان

اين مهم فراهم آورد.  نهاو واکنش به آ شرايط اضطراریپیشگیری از وقوع 
مديريت »به جای « مديريت ريسک»منوط به حاکم نمودن پارادايم 

توان با توسل  لت است. در اين زمینه بدون شک میدر دولت و م« بحران
های به رويکردهای پدافند شهری و پدافند غیرعامل از يک سو قابلیت

 وسعه ـاز را برای مواجهه با شرايط اضطراری تـی مورد نیـاورانه و مديريتـفن

 

 

 

 

 

جلب داده و از سوی ديگر به توسعه دانش و آگاهی اعضای جامعه و 
گونه شرايط پرداخت. اين رويکرد به  مشارکت آنها در مواجهه مؤثر با اين

د برای ضرس قاطع نیازمند تقويت نوآوری و ارائه راهکارهای موثر جدي
مسائل و مشکالت مبتالبه کشور است. در اين مقاله قصد داريم به ارائه 
يک راهکار نوآورانه در زمینه لجستیک امداد و اسکان موقت بالديدگان 

امدادی کشور است  هایان کانتینرزيم: اين راهکار همانا توسعه ناوگبپردا
ی در صحنه بهبود کارآيی منابع و کارسازی عملیات امداد عالوه برکه 

نه های های سامابا افزايش قابلیتواکنش به باليا و حوادث فاجعه انگیز، 
انی، ارتقای ای و زمهای کالن هزينه یجوي امدادی، فراهم آوردن صرفه

ريزی و  های برنامه های امدادی، افزايش قابلیت سطح آمادگی در سرويس
های  ناشی از سرمايههای  ادی، و ازدياد عمر و دوام دارايیبسیج منابع امد

ثری در زمینه تواند گام مؤ می مصروف در واکنش به شرايط اضطراری،
 تلقی شود. سازی نظام امدادرسانی در جمهوری اسالمی ايران چابک

 ها بحث و تجزیه و تحلیل داده -2
وقایع امدادی در لجستیکی و اسکان پشتیبانی  2-1

 فاجعه انگیز
ای دستخوش جنگ، حمالت تروريستی ، باليای طبیعی زمانی که جامعه

بدان معنا است که جامعه حادثه آمیز شدن ابعاد فاجعه شود،میصنعتی  حوادثيا 
ای توان  ت. چنین جامعهدر شرف از کف دادن کارکردهای حیاتی خود اس مزبور

خدمات و  يافته به طور خوداتکا و سازمان توانداداره خود را از دست داده و نمی
تامین بهداشت، درمان، امنیت، نظم، غذا، آب،  از قبیل کاالهای مورد نیاز

 اعضای برای، برق، مسکن، اطالعات و ارتباطات، ترابری و مايحتاج سوخت
سازی قبلی برای  بینی و ظرفیت پیش .و برقرار نگاه دارد کندفراهم  خود

ظايف مطرح ترين و مهمو ترين توانبخشی جامعه در چنین شرايطی جزو حساس
 .4در مديريت بحران کشور استدر پدافند غیرعامل است. اين امر مستلزم چابکی 

افراد و گروه  امدادرسانی و رسیدگی بهدر شرايط ابتال به بحران،       
)و احیانا شوک( به سر  سامان سرگردانیت نابهدر وضعیکه  ایهای بالديده

ن شرايطی است. در چنی بسیار دشوارحیاتی و در عین حال امری  برند،می
 ت ضروری است.امری به غايامداد  شدهیريزبرنامه پشتیبانی لجستیکی

گونه عملیات امدادرسانی جستیکی شرط الزم شروع و تداوم هرپشتیبانی ل
ديده که کارکردهای اساسی اداره . در جامعه فاجعهدر صحنه فاجعه است

و اطالعات مورد  5داده، مديريت لجستیکی امکان بسیج منابعخود را از کف 

                                                                                          
نظران آمريکايی حوزه  ببرابرنهادی است که توسط صاح« سازمان چابک.» 4

توسعه « سازمان ناب»در مقابل مفهوم ژاپنی 1554مديريت کسب و کار در دهه
طلبی  نگری، فرصت گری با پیش يافت. چابکی حاصل و برآيند ترکیب موثر واکنش

نگری، و مديريت اقتضايی با مديريت استراتژيک  نگری با نوآوری و آينده و حال
بینی  پیش ن را دارد که در محیط پرتغییر و غیرقابلاست. سازمان چابک قابلیت آ

پیرامونش بقا و کیان خود را حفظ کند. بايد توجه داشت که چابکی در سازماندهی 
تر از سازماندهی کسب و کار و  واکنش به شرايط اضطراری به مراتب حیاتی

 فرايندهای آن است.
های اطالعات و  پزشکی، سامانه. اين منابع شامل نیروی انسانی، دارو و امکانات  5

ارتباطات، لوازم اسکان مـوقت، امکانات بهـداشتی، وسايط نقلیه و تجهیـزات 
جايی و انبارش اقالم ضروری و ساير  ها، وسايط جابهسازی و حمل محمولهآماده

 مايحتاج واکنش در صحنه فاجعه است.



صنعت حمل و نقل دریایی/ سال سوم/ شماره 1/ بهار 96
Jo

ur
na

l o
f M

ar
iti

m
e 

Tr
an

sp
or

t I
nd

us
try

15

نیز  مؤيد هزينه اقتصادی ـ اجتماعی ـ  2449ی ساله منتهی به سال در س
 انسانی سنگین مترتب بر باليای طبیعی در جمهوری اسالمی ايران است.

ديدگان باليای طبیعی کشور  جمع کشتگان و آسیب بر اساس اين گزارش،
وده و مجموع زيان اقتصادی نفر ب 11،519،614در اين دوره سی ساله 

شود  لیارد دالر اياالت متحده بالغ میمی 91شده آنها به حدود  برآورد
(Guha-Sapir, D. et al., 2004 .) 

 
فراوانی فجایع ثبت شده تحت پروفایل جمهوری اسالمی ایران (: 1نمودار )

 Des Inventarدر بانک اطالعاتی 

ترين عالوه بر اين جمهوری اسالمی ايران به عنوان يکی از بزرگ
های اقتصادی در مناطق آسیای مرکزی و خاورمیانه و برخورداری از قدرت

ساخته نیز میلیون نفر در معرض ابتال به فجايع انسان 11از  بیشترجمعیتی 
به عنوان مثال  موضوع مسبوق به شواهد تاريخی است،اين هست. 

 حاکی است Des Inventarاطالعات ماخوذ از پروفايل بانک اطالعاتی 
 عيفجااز فجايع کشور را  %15قريب به که در شش دهه گذشته 

اين فجايع عمدتا مرکب از انواع حوادث، اند.  تشکیل داده ساخته انسان
 جب کشته شدن ر موـاخی ةـو طی شش ده  9ودهـار بـسوزی، و انفجشـآت
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فجايع جهانی است که مورد وثوق سـازمان ملل متحد و دبیـرخانه استـراتژی 
( است. پروفايل جمهوری اسالمی UNISDRالمللی کاهش فجايع در آن )بین

 2411تا  1655های  فاجعه بین سال 11154ايران در اين سامانه محتوی اطالعات 
ساخته کشور در اين سامانه از نیمه باشد. شايان ذکر است که ثبت فجايع انسان می

میالدی آغاز شده است. البته اين اطالعات دربرگیرنده آثار ناشی  1554اول  دهه 
 از هشت سال جنگ تحمیلی به جمهوری اسالمی ايران نیست.

نفر ، و میلیاردها  6215نفر، آسیب ديدن  12424 نفر، مجروح شدن 5191
 ست.دالر زيان اقصادی در کشور شده ا

در چند سال گذشته تهديدهای نظامی، امنیتی و تروريستی نیز در 
گیری  ته است. روندهايی همچون شکلمنطقه به نحو چشمگیری فزونی ياف

آرايی نظامی گسترده و تهديدآمیز تکفیری، صفهای تروريستی گروه
شان در مرزهای کشور، اقدامات ایهای جهانی و متحدان منطقهقدرت
کارانه دشمنان ظرف چند سال اخیر برای تخريب تاسیسات حیاتی و  خراب

های يافته از تحرکات گروهکهای سازمانحساس کشور، و پشتیبانی
خارجی جمهوری اسالمی ايران، موجب افزايش روزافزون  مخالف داخلی و

ه شدريسک بروز فجايع ناشی از جنگ و تروريسم نسبت به دو دهه قبل 
است. اين شرايط در وضعیتی شکل گرفته که نظام اقتصادی کشور در طی 

المللی قرار گرفته و  های گسترده بینه تحت فشار تحريمچند سال گذشت
های اقتصادی است که با هدف تضعیف بنیان ومیتشاهد تحمیل انواع محر

نظام جمهوری اسالمی، دشوار ساختن اداره کشور و القای نارضايی در ملت 
اند. در اين میان بايد توجه داشت که تجربه غیور  ايران طراحی شده

ای کشور های سرمايهپذيری جمعیت و دارايیدهنده آسیبتاريخی نشان
گزارش ارزيابی »ت. به عنوان مثال به شهادت نسبت به بروز فجايع اس

، جمهوری اسالمی ايران در «2419جهانی کاهش ريسک فجايع در سال 
پذير نسبت به زلزله، در طبقه دوم قرار گرفته و بندی کشورهای آسیب طبقه

مستعد زيان اقتصادی متوسط ساالنه بین يک تا ده میلیارد دالر قلمداد 
هايی کند که صرفا زلزلهارش يادشده برآورد میه است؛ بر اين مبنا گزشد

 توانند به طور متوسط مسبب نابودی ساالنه افتند، میکه در کشور اتفاق می
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1991 -2001 یها سال نیب کشور یعیطب عیفجا آمار(: 1) جدول
 2001-1999 1991-1991 1991-1919 1911-1911 1911-1999 1991-1991 کمیّت

 91 22 21 15 14 5 تعداد کل فجايع طبیعی
 19512244 954456 1459552 221112 1424911 461651 تعداد کشتگان و آسیب ديدگان فجايع طبیعی

 11146 194 19521 2514 2411 91 زيان اقتصادی ناشی از فجايع طبیعی )میلیون دالر(
متوسط تعداد کشتگان و آسیب ديدگان فجايع طبیعی 

 5/15261 6/129 6/546 1/64 1/511 1/214 نفر از جمعیت کشور 144،444در 
 گزارشده نش گزارش نشده گزارش نشده گزارش نشده گزارش نشده گزارش نشده تعداد خشکسالی

فجايع متوسط تعداد کشتگان و آسیب ديدگان 
 گزارش نشده گزارش نشده گزارش نشده گزارش نشده گزارش نشده گزارش نشده نفر از جمعیت کشور 144،444خشکسالی در 

 11 12 11 14 9 گزارش نشده تعداد سیل
متوسط تعداد کشتگان و آسیب ديدگان فجايع  سیل 

 1/425 5/52 2/212 5/12 1/464 گزارش نشده نفر از جمعیت کشور 144،444در 
 11 5 1 5 14 6 تعداد زلزله و سونامی

متوسط تعداد کشتگان و آسیب ديدگان فجايع  زلزله و 
 159 6/14 9/259 1/11 9/91 1/214 نفر از جمعیت کشور 144،444سونامی در 
 1 1 9 گ.ن. 1 1 تعداد توفان

متوسط تعداد کشتگان و آسیب ديدگان فجايع  توفان 
 1/1 4 2/1 گ.ن. 1/4 4 کشور نفر از جمعیت 144،444در 

 ( CRED, 2004) يعفجا یولوژیدمیاپ قاتیتحق مرکز -«1519-2449 هایسال نیب عيفجا سالهیس ریس» یتخصص گزارش :منبع
 

 ,UNISDRد )سرمايه شهری تولیدشده کشور شون %1تا  4%/1بین 
پذيری کشور نسبت به فجايع طبیعی را بايد در علل تشديد آسیب (.2013

های عمرانی، آمايش عواملی چون ضعف سازه يعنی ورای علل طبیعی
محیط زيست، معضالت های مديريتی، تخريب  نامتوازن سرزمین، نارسايی

 سراغ گرفت. فرهنگی، و غیر آن،
يای طبیعی و تبديل آنها به وقوع بال ريسک برآيندتصوير حاصل از 

های نظامی و امنیتی ، افزايش ريسکساختهوقوع فجايع انسان ريسک، فاجعه
 مقطعدر  جمهوری اسالمی ايرانو فشارهای اقتصادی وارد به نظام در 

های زير را در هر ذهن بصیری برمی  است و دغدغهکننده  بسیار نگران کنونی
فجايع کشور ، هزينه های  ديدگان ( تعداد کشتگان و آسیب1: )انگیزد

تحمیل شده گزاف های فرصت ، و هزينهاقتصادی ـ اجتماعی فوق تصور آنها
( در برهه کنونی 2، )بر کشور به معنای واقعی کلمه غیرقابل تحمل هستند

ساخته کشور و شرايط  های وقوع فجايع طبیعی و انسان افزايی بین ريسک هم
تواند بر وخامت  ای اقتصادی ـ اجتماعی ـ سیاسی ـ امنیتی در آن می زمینه

اساس  بر معتقدند خی از محققانبر( 9د، )ثار فجايع متصور در کشور بیفزايآ
فجايع قرن بیستم میالدی )از جمله وقوع يک زلزله شده در  الگوی مشاهده

های گسترده،  ، خشکسالیريشتر در هر ده سال با شدت بیش از هفت
 فجايع بزرگ در آينده نزديک زياد است. ( احتمال بروزهای بزرگ و... توفان

ت کشور در اين در حالی است که بسیاری از مراکز حیاتی، حساس ، و پرجمعی
استعداد و آمادگی  ارتقای منداند و به شدت نیاز مناطق پرريسک واقع شده

ند موجود وقوع فجايع تداوم رو( 4ابله با وقايع فاجعه آفرين هستند، و )برای مق
ی افزاي ر ناشی از همآثار متصوهای سنگین آن، و  ها و زيان و تحمل آسیب

ای کشور در نظام اقتصاد مقاومتی قابل تشديدکننده ريسک و شرايط زمینه
لی و اعمال مديريت جهادی به پذيرش نیست و بايد با بسیج عزم م

 پرداخت.مديريت ريسک زمینه  و راهکاريابی در انديشی چاره
بدون شک بهبود عملکرد در زمینه واکنش به شرايط اضطراری در 

دهنده عامالن واکنش های مرتبط درها و قابلیتتوسعه ظرفیت یگرو
بايد در اين خصوص  است.های ذينفع ف)اشخاص حقیقی و حقوقی( و طر

با اعتقاد به ضرورت تغییر در وضع فعلی به راهکارهای جديدی انديشید که 
های مورد نیاز کشور را در زمینه  خلق قابلیتسازی و  ظرفیت امکان

اين مهم فراهم آورد.  نهاو واکنش به آ شرايط اضطراریپیشگیری از وقوع 
مديريت »به جای « مديريت ريسک»منوط به حاکم نمودن پارادايم 

توان با توسل  لت است. در اين زمینه بدون شک میدر دولت و م« بحران
های به رويکردهای پدافند شهری و پدافند غیرعامل از يک سو قابلیت

 وسعه ـاز را برای مواجهه با شرايط اضطراری تـی مورد نیـاورانه و مديريتـفن

 

 

 

 

 

جلب داده و از سوی ديگر به توسعه دانش و آگاهی اعضای جامعه و 
گونه شرايط پرداخت. اين رويکرد به  مشارکت آنها در مواجهه مؤثر با اين

د برای ضرس قاطع نیازمند تقويت نوآوری و ارائه راهکارهای موثر جدي
مسائل و مشکالت مبتالبه کشور است. در اين مقاله قصد داريم به ارائه 
يک راهکار نوآورانه در زمینه لجستیک امداد و اسکان موقت بالديدگان 

امدادی کشور است  هایان کانتینرزيم: اين راهکار همانا توسعه ناوگبپردا
ی در صحنه بهبود کارآيی منابع و کارسازی عملیات امداد عالوه برکه 

نه های های سامابا افزايش قابلیتواکنش به باليا و حوادث فاجعه انگیز، 
انی، ارتقای ای و زمهای کالن هزينه یجوي امدادی، فراهم آوردن صرفه

ريزی و  های برنامه های امدادی، افزايش قابلیت سطح آمادگی در سرويس
های  ناشی از سرمايههای  ادی، و ازدياد عمر و دوام دارايیبسیج منابع امد

ثری در زمینه تواند گام مؤ می مصروف در واکنش به شرايط اضطراری،
 تلقی شود. سازی نظام امدادرسانی در جمهوری اسالمی ايران چابک

 ها بحث و تجزیه و تحلیل داده -2
وقایع امدادی در لجستیکی و اسکان پشتیبانی  2-1

 فاجعه انگیز
ای دستخوش جنگ، حمالت تروريستی ، باليای طبیعی زمانی که جامعه

بدان معنا است که جامعه حادثه آمیز شدن ابعاد فاجعه شود،میصنعتی  حوادثيا 
ای توان  ت. چنین جامعهدر شرف از کف دادن کارکردهای حیاتی خود اس مزبور

خدمات و  يافته به طور خوداتکا و سازمان توانداداره خود را از دست داده و نمی
تامین بهداشت، درمان، امنیت، نظم، غذا، آب،  از قبیل کاالهای مورد نیاز

 اعضای برای، برق، مسکن، اطالعات و ارتباطات، ترابری و مايحتاج سوخت
سازی قبلی برای  بینی و ظرفیت پیش .و برقرار نگاه دارد کندفراهم  خود

ظايف مطرح ترين و مهمو ترين توانبخشی جامعه در چنین شرايطی جزو حساس
 .4در مديريت بحران کشور استدر پدافند غیرعامل است. اين امر مستلزم چابکی 

افراد و گروه  امدادرسانی و رسیدگی بهدر شرايط ابتال به بحران،       
)و احیانا شوک( به سر  سامان سرگردانیت نابهدر وضعیکه  ایهای بالديده

ن شرايطی است. در چنی بسیار دشوارحیاتی و در عین حال امری  برند،می
 ت ضروری است.امری به غايامداد  شدهیريزبرنامه پشتیبانی لجستیکی

گونه عملیات امدادرسانی جستیکی شرط الزم شروع و تداوم هرپشتیبانی ل
ديده که کارکردهای اساسی اداره . در جامعه فاجعهدر صحنه فاجعه است

و اطالعات مورد  5داده، مديريت لجستیکی امکان بسیج منابعخود را از کف 
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توسعه « سازمان ناب»در مقابل مفهوم ژاپنی 1554مديريت کسب و کار در دهه
طلبی  نگری، فرصت گری با پیش يافت. چابکی حاصل و برآيند ترکیب موثر واکنش

نگری، و مديريت اقتضايی با مديريت استراتژيک  نگری با نوآوری و آينده و حال
بینی  پیش ن را دارد که در محیط پرتغییر و غیرقابلاست. سازمان چابک قابلیت آ

پیرامونش بقا و کیان خود را حفظ کند. بايد توجه داشت که چابکی در سازماندهی 
تر از سازماندهی کسب و کار و  واکنش به شرايط اضطراری به مراتب حیاتی

 فرايندهای آن است.
های اطالعات و  پزشکی، سامانه. اين منابع شامل نیروی انسانی، دارو و امکانات  5

ارتباطات، لوازم اسکان مـوقت، امکانات بهـداشتی، وسايط نقلیه و تجهیـزات 
جايی و انبارش اقالم ضروری و ساير  ها، وسايط جابهسازی و حمل محمولهآماده

 مايحتاج واکنش در صحنه فاجعه است.
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بدون برخورداری از آورد. رسانی را در صحنه فاجعه فراهم مینیاز برای امداد
لجستیکی، عملیات امداد شروع موفقی نداشته و تداوم چندانی نیز  مديريت

نخواهد يافت. مديريت لجستیکی مستلزم تشخیص و برآورد نیازهای 
در صحنه فاجعه و مراحل پسین آن، تدارک و تامین منابع مورد نیاز امدادی 

از فواصل دور و نزديک به صحنه فاجعه، تخصیص بهینه و هماهنگ منابع 
در عرصه واکنش، اعزام و گسیل منابع بر مبنای برنامه تخصیص ، مديريت 

اين . در لجستیک واکنش به فاجعه بايد موجودی و مصرف منابع است
سرعت واکنش مولفه کلیدی توفیق در مهار ( 1در نظر داشت: ) موارد را

هنگام از آن به فجايع است و از اين رو لجستیک بايد چابک و حتی فراتر
ای  از طرح و برنامه و تدارکات پايه برای تامین سرعت برخورداری( 2باشد، )

( در 9ر شرايط اضطراری بسیار ضروری است، )نگرانه برای واکنش د پیش
، جريان داده و اطالعات )برای فراهم آوردن زمینه گام بروز شرايط فاجعههن

فرايندهای هماهنگی، نظارت و کنترل بر تدارکات، موجودی و مصرف 
لجستیک در ( 4، )منابع( به اندازه جريان فیزيکی کاالها و اقالم اهمیت دارد

ردی و دستیابی به اهداف کارکصحنه واکنش نه تنها بر کارسازی واکنش 
امین و مصرف منابع در ثر است، بلکه تاثیر مستقیمی بر کارآيی تآن مؤ

( 5هبود دارد، )موضوعی که در مديريت فجايع کشور جای ب واکنش دارد،
ر تواند بر سرعت و انعطاف عمل دره میبرداری از راهکارهای چندمنظوبهره

یاز جويی در هزينه و فضای مورد نصحنه واکنش افزوده و موجب صرفه
 .برای واکنش در صحنه فجايع گردد

انی به بالديدگان صحنه فاجعه اسکان بالديدگان مرحله دوم امدادرس
های صحنه فاجعه، اعم از تخريب محل افرادی که در اثر ضرورت است.

ناگزير از ترک محل اقامت خود  های غیر قابل تحمل، اسکان يا ريسک
برند، توسط نیروهای شده و در شرايط پريشانی و سرگردانی به سر می

شوند. اسکان موقت موجب طور موقت اسکان داده می امدادرسان به
سازماندهی پشتیبانی افراد و دلگرمی و ترمیم روحیه بالديدگان، امکان 

کردهای اساسی اداره جامعه، ده کارديده، بسیج منابع و اعاهای آسیب گروه
، لجستیک، تامین آب و برق ، درمانريزی، ارتباطات، بهداشت از قبیل برنامه

، انتقال به شرايط رسانیهای انرژی، انتظام، امنیت، آموزش و اطالع و حامل
 و  ردیـح فـان در سطـش ادیـدگی عـزن هـراد بـران، بازگشت افـمابعد بح

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

کان موقت بالديدگان يک مسئله اما اس آن، است. غیر ، واجتماعی
ها و روزهای اول پس از ای ساعتبرانگیز است. اثر پروانه العاده چالش فوق
، کننده و حساس است. در بحبوحه شرايط بحران گونه وقايع بسیار تعیین اين

های  ه بحران و تصمیمات و اقدامات تیمکنش عوامل موجود در صحنبرهم
تواند سرنوشت افراد و جامعه را به شدت  هنده در هر لحظه مید واکنش

تحت تاثیر قرار دهد. از اين رو برخورداری از طرح واکنش و سرعت عمل، 
پذيری در اجرای آن از  انعطافو کاری، صحت و دقت،  هاتکاپذيری، آماده ب

ای به ای برخوردار است. اين موضوع حساسیت ويژه عادهاهمیت فوق ال
بالديدگان و اسکان موقت آنان  تشکیل مراکز امدادرسانی بهمسئله 

های گسترده در يا ويرانی. در مواقع ضرورت انتقال جمعیت و بخشد می
کن دور از خطر و به صحنه بحران، مراکز امدادرسانی و اسکان موقت در اما

شوند. تسهیالت اسکان موقت که های موقت تشکیل می صورت اردوگاه
اين کننده شوند، بايد فراهمخوانده می« 1پناهگاه»به عنوان  اغلب در مراجع

( نگاهداری 2از خطرات و عوامل زيان آور محیط، ) حفاظت( 1: )دموارد باش
 ,UNDP) حريم خصوصی و امنیت عاطفی( 9و ) ها اموال و دارايی

2009) . 
اقل فضای مورد نیاز هر فرد بر اساس استاندارد سازمان ملل متحد حد

متر  5هوای گرم برابر ومتر مربع و در آب 5/9وايی برابر هوای استودر آب
ملل متحد بر اسکان موقت  نجا که مبنای سازمان. از آمربع است

های پنج نفری است، حداقل فضای داخلی هر واحد اسکان برابر  خانواده
مترمربع  25رابر هوای سرد بووهوای استوايی و در آببع در آبمترمر 5/11

از ستفاده ا(. UNDP, 2009, UNHCRشود )نظر گرفته میدر 
برای اسکان موقت بالديدگان و  چادرهای بزرگ و کوچک امدادی

های اسکان )بسته به تعداد کمپ شود اغلب موجب می پناهجويان
آيد. چادرهای امدادی مورد بالديدگان( به صورت اردوگاه يا چادرشهر در 

اغلب  برزنت بوده و اغلب از جنس های سازمان مللاستفاده در کمپ
د که از حداقل مساحت مورد نیاز برای نمترمربع دار 11مساحتی برابر 

 .تر استکان موقت يک خانواده پنج نفری کماس
عالوه بر تسهیالت اسکان موقت خانواده، کمپ اقامت بالديدگان بايد 

 نی، رسا های بهداشتی، سرويس آب اتی مانند سرويسـت خدمد تسهیالـواج
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                          
1  .Shelter 

  
 گاهی)الف( چادر اسکان موقت                                                                                          )ب( چادر درمان

 متحد ملل سازمان توسط استفاده مورد یامداد یچادرها انواع(: 1) ریتصو

 

، بازار و بیمارستان توزيع کاالسرويس تجمیع زباله، مرکز بهداشت، مرکز 
تحد در زمینه تسهیالت دربردارنده استاندارد سازمان ملل م (4باشد. جدول )
 های اسکان موقت پناهجويان و بالديدگان است. خدماتی کمپ
 UNHCR استاندارد طبق یخدمات یواحدها تعداد(: 1) جدول

 واحد خدماتی تعداد واحد اجتماعی تعداد اعضا )نفر(
 سرويس بهداشتی 1 خانواده 14-1
 شیر آب 1 اجتماع 144-64
 محل تجمیع زباله 1 اجتماع 144-64

 مدرسه 1 بخش 5444
 مرکز بهداشت 1 کمپ 24444
 مرکز توزيع کاال 4 کمپ 24444
 بازار 1 کمپ 24444

 بیمارستان 1 جامعه 244444تا 

امدادی چادرهای اسکان موقت به عنوان يک راهکار ارزان و منعطف 
ز جمله مزايای چادرهای ا برداری گسترده هستند.در سطح جهان مورد بهره

توان به قیمت اندک، کوچک بودن ابعاد بسته چادر و سهولت  امدادی می
های انبارش و  قل آن، عمر نسبتا طوالنی در حالتانبارش و حمل ون

برداری، سهولت نسبی نصب و هزينه اندک آن، قابلیت دريافت  بهره
های امدادی، و های متفاوت از آن، قابلیت اجرای آن در کلیه محیطکاربری

فراهم نمودن سريع سرپناهی برای بالديدگان اشاره کرد. با اين حال مراجع 
منتشر شده سازمان ملل متحد نیز اقرار دارند که چادر تسهیالت مناسبی 

چادر آثار اسکان موقت در . برای اسکان موقت بالديدگان يک فاجعه نیست
کند که از يافته و کل اردوگاه میمنفی بارزی را متوجه هر واحد اسکان

های های امنیتی، ريسکتوان به ريسک حريق، ريسکجمله آنها می
های شدن حريم ها، شکنندهبه ويژه سرايت هوابرد بیماری، بهداشتی

 یلوهوايی از قبپذيری در مقابل شرايط آباجتماعی و خانوادگی، آسیب
آور محیطی پذيری در مقابل عوامل زيان، آسیبجویسرما، گرما و نزوالت 

با وجود  اشاره کرد. و حیوانات موذی، گزندگان و غیر آن، مانند حشرات
تمام معايب باال، چادر امدادی به عنوان يک راهکار منعطف برای 

چادر  جهانی واقع شده است.برداری اقبال و بهره امدادرسانی چابک مورد
وزن، ارزان قیمت، و کم حجم است که قابل حمل و نصب ای سبکسامانه

رهای امدادی همواره در صدر سريع در هر محلی است. از اين رو چاد
کمیسیون عالی . حتی قرار دارنددارکاتی سازمان ملل متحد های تفهرست

 ه کرده که ـای تهیرنامهـب( UNHCR)د ـان ملل متحـسازمان ـاهجويـپن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

همواره پنجاه هزار چادر آماده را در دوبی، کپنهاگ و دوربان برای 
 (5ل )جدوگان و پناهجويان آماده نگاه دارد. امدادرسانی به بالديد

را نشان  امدادی مورد سفارش سازمان ملل متحد است مشخصات چادرهای
  دهد.  می

اکنش به شرايط سامانه ديگری در چرخه تامین پشتیبانی لجستیکی و
ر زمینه تواند عالوه بر کارکرد اصلی خود دکه می وجود دارداضطراری 

، برای استقرار عملیاتی مراکز به صحنه واکنشنقل اقالم و ملزومات وحمل
-ان موقت بالديدگان نیز مورد بهرهارائه خدمات در صحنه فاجعه و اسک

ونقلی است که با د. اين سامانه همانا کانتینر حملبرداری قرار گیر
جايی و  های مستحکم، بادوام، جادار، قابل چینش و جاب سازهبرخورداری از 

ای  طور گسترده به ،المللی ابل شناسايی و رهگیری در سطح بینحمل، و ق
ن سامانه حمل و نقلی يکی نقل در جهان مورد استفاده است. ايو برای حمل

 ر شرايط اضطراری است.  ترين اجزای لجستیک امداد و واکنش داز اصلی

در زمینه  و قابلیت های آن کانتینر حمل و نقلی -2-2
 لجستیک و اسکان امدادی

 نقلوصنعت حمل موجب تحول ، کانتینريزاسیوناخیردهه پنج طی 
-محموله %54 در ابتدای هزاره سوم میالدیرديده است؛ به نحوی که گ

ناوگان جهانی  شود.در جهان از طريق کانتینر حمل می های غیرفله
بوده  TEUمیلیون  5/92متشکل از  2412در سال  ونقلیکانتینرهای حمل
اين رقم به  2419در سال آمده حاکی از آن است که عملو برآوردهای به

 World Shipping Council'sرسیده است ) TEUمیلیون  1/94
website.) 5/2تا  2ساالنه حدود د که دههای ديگر نشان میگزارش 

-ونقلی افزوده میبه ناوگان جهانی کانتنیرهای حمل کانتینر TEUمیلیون 
 (. UNCTAD, 2013د )شو

در سال  یکانتینربر اساس آمار آنکتاد، حجم تجارت دريايی      
در دنیا کانتینری عملیات بنادر  محج ،بالغ شد TEUمیلیون  155به  2412

 ,Rodrigueد شده است )برآور TEU 129,112,141 سال حدود آن
 11/4اين آمار نشان می دهد که هر واحد کانتینر به طور متوسط (. 2013

بار بین  25/16مل و در سال به صورت محموله دريايی در کشتی ح بار
 در . اين در حالی است که1است شدهها تخلیه و بارگیری  بنادر و کشتی

 سرزمینی صرفنقل ولـحمها و وجوه  پايانهز عمر مفید کانتینر که در ا 92%
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                          
 یکشت در یریبارگ و هیتخل مورد یرهانیکانت% 5/24 حدود شد متذکر ديبا البته.  1
 .هستند یخال جهان بنادر به ترددکنندده یها

 دگانیبالد به یامدادرسان و موقت اسکان یبرا استفاده مورد یامداد یچادرها مشخصات(: 5) جدول
 نوع                                  

 
 چادر مشخصات

 چادر درمانگاهی چادر مدرسه چادر اسکان خانواده

 ابعاد
 1 1 4 طول)متر(

 14 1 4 عرض)متر(
 44/2و  1/9 45/2و  5/2 5/4و  44/2 ارتفاع مرکز و ارتفاع ديواره )متر(

درصد پنبه و  54-برزنت  جنس
 درصد پلی استر 54

درصد پنبه و  54- برزنت
 درصد پلی استر 54

درصد پنبه و  54-برزنت 
 درصد پلی استر 54

 واحدی( 1)بسته  924 واحدی( 5)بسته  154 65 وزن )کیلوگرم(
 5/4 4/1 25/4 حجم بسته بندی )متر مکعب(

 1125 614 155 قیمت )دالر(
 92 14 254 فوت 44قابلیت صفافی در کانتینر 
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بدون برخورداری از آورد. رسانی را در صحنه فاجعه فراهم مینیاز برای امداد
لجستیکی، عملیات امداد شروع موفقی نداشته و تداوم چندانی نیز  مديريت

نخواهد يافت. مديريت لجستیکی مستلزم تشخیص و برآورد نیازهای 
در صحنه فاجعه و مراحل پسین آن، تدارک و تامین منابع مورد نیاز امدادی 

از فواصل دور و نزديک به صحنه فاجعه، تخصیص بهینه و هماهنگ منابع 
در عرصه واکنش، اعزام و گسیل منابع بر مبنای برنامه تخصیص ، مديريت 

اين . در لجستیک واکنش به فاجعه بايد موجودی و مصرف منابع است
سرعت واکنش مولفه کلیدی توفیق در مهار ( 1در نظر داشت: ) موارد را

هنگام از آن به فجايع است و از اين رو لجستیک بايد چابک و حتی فراتر
ای  از طرح و برنامه و تدارکات پايه برای تامین سرعت برخورداری( 2باشد، )

( در 9ر شرايط اضطراری بسیار ضروری است، )نگرانه برای واکنش د پیش
، جريان داده و اطالعات )برای فراهم آوردن زمینه گام بروز شرايط فاجعههن

فرايندهای هماهنگی، نظارت و کنترل بر تدارکات، موجودی و مصرف 
لجستیک در ( 4، )منابع( به اندازه جريان فیزيکی کاالها و اقالم اهمیت دارد

ردی و دستیابی به اهداف کارکصحنه واکنش نه تنها بر کارسازی واکنش 
امین و مصرف منابع در ثر است، بلکه تاثیر مستقیمی بر کارآيی تآن مؤ

( 5هبود دارد، )موضوعی که در مديريت فجايع کشور جای ب واکنش دارد،
ر تواند بر سرعت و انعطاف عمل دره میبرداری از راهکارهای چندمنظوبهره

یاز جويی در هزينه و فضای مورد نصحنه واکنش افزوده و موجب صرفه
 .برای واکنش در صحنه فجايع گردد

انی به بالديدگان صحنه فاجعه اسکان بالديدگان مرحله دوم امدادرس
های صحنه فاجعه، اعم از تخريب محل افرادی که در اثر ضرورت است.

ناگزير از ترک محل اقامت خود  های غیر قابل تحمل، اسکان يا ريسک
برند، توسط نیروهای شده و در شرايط پريشانی و سرگردانی به سر می

شوند. اسکان موقت موجب طور موقت اسکان داده می امدادرسان به
سازماندهی پشتیبانی افراد و دلگرمی و ترمیم روحیه بالديدگان، امکان 

کردهای اساسی اداره جامعه، ده کارديده، بسیج منابع و اعاهای آسیب گروه
، لجستیک، تامین آب و برق ، درمانريزی، ارتباطات، بهداشت از قبیل برنامه

، انتقال به شرايط رسانیهای انرژی، انتظام، امنیت، آموزش و اطالع و حامل
 و  ردیـح فـان در سطـش ادیـدگی عـزن هـراد بـران، بازگشت افـمابعد بح

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

کان موقت بالديدگان يک مسئله اما اس آن، است. غیر ، واجتماعی
ها و روزهای اول پس از ای ساعتبرانگیز است. اثر پروانه العاده چالش فوق
، کننده و حساس است. در بحبوحه شرايط بحران گونه وقايع بسیار تعیین اين

های  ه بحران و تصمیمات و اقدامات تیمکنش عوامل موجود در صحنبرهم
تواند سرنوشت افراد و جامعه را به شدت  هنده در هر لحظه مید واکنش

تحت تاثیر قرار دهد. از اين رو برخورداری از طرح واکنش و سرعت عمل، 
پذيری در اجرای آن از  انعطافو کاری، صحت و دقت،  هاتکاپذيری، آماده ب

ای به ای برخوردار است. اين موضوع حساسیت ويژه عادهاهمیت فوق ال
بالديدگان و اسکان موقت آنان  تشکیل مراکز امدادرسانی بهمسئله 

های گسترده در يا ويرانی. در مواقع ضرورت انتقال جمعیت و بخشد می
کن دور از خطر و به صحنه بحران، مراکز امدادرسانی و اسکان موقت در اما

شوند. تسهیالت اسکان موقت که های موقت تشکیل می صورت اردوگاه
اين کننده شوند، بايد فراهمخوانده می« 1پناهگاه»به عنوان  اغلب در مراجع

( نگاهداری 2از خطرات و عوامل زيان آور محیط، ) حفاظت( 1: )دموارد باش
 ,UNDP) حريم خصوصی و امنیت عاطفی( 9و ) ها اموال و دارايی

2009) . 
اقل فضای مورد نیاز هر فرد بر اساس استاندارد سازمان ملل متحد حد

متر  5هوای گرم برابر ومتر مربع و در آب 5/9وايی برابر هوای استودر آب
ملل متحد بر اسکان موقت  نجا که مبنای سازمان. از آمربع است

های پنج نفری است، حداقل فضای داخلی هر واحد اسکان برابر  خانواده
مترمربع  25رابر هوای سرد بووهوای استوايی و در آببع در آبمترمر 5/11

از ستفاده ا(. UNDP, 2009, UNHCRشود )نظر گرفته میدر 
برای اسکان موقت بالديدگان و  چادرهای بزرگ و کوچک امدادی

های اسکان )بسته به تعداد کمپ شود اغلب موجب می پناهجويان
آيد. چادرهای امدادی مورد بالديدگان( به صورت اردوگاه يا چادرشهر در 

اغلب  برزنت بوده و اغلب از جنس های سازمان مللاستفاده در کمپ
د که از حداقل مساحت مورد نیاز برای نمترمربع دار 11مساحتی برابر 

 .تر استکان موقت يک خانواده پنج نفری کماس
عالوه بر تسهیالت اسکان موقت خانواده، کمپ اقامت بالديدگان بايد 

 نی، رسا های بهداشتی، سرويس آب اتی مانند سرويسـت خدمد تسهیالـواج
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                          
1  .Shelter 

  
 گاهی)الف( چادر اسکان موقت                                                                                          )ب( چادر درمان

 متحد ملل سازمان توسط استفاده مورد یامداد یچادرها انواع(: 1) ریتصو

 

، بازار و بیمارستان توزيع کاالسرويس تجمیع زباله، مرکز بهداشت، مرکز 
تحد در زمینه تسهیالت دربردارنده استاندارد سازمان ملل م (4باشد. جدول )
 های اسکان موقت پناهجويان و بالديدگان است. خدماتی کمپ
 UNHCR استاندارد طبق یخدمات یواحدها تعداد(: 1) جدول

 واحد خدماتی تعداد واحد اجتماعی تعداد اعضا )نفر(
 سرويس بهداشتی 1 خانواده 14-1
 شیر آب 1 اجتماع 144-64
 محل تجمیع زباله 1 اجتماع 144-64

 مدرسه 1 بخش 5444
 مرکز بهداشت 1 کمپ 24444
 مرکز توزيع کاال 4 کمپ 24444
 بازار 1 کمپ 24444

 بیمارستان 1 جامعه 244444تا 

امدادی چادرهای اسکان موقت به عنوان يک راهکار ارزان و منعطف 
ز جمله مزايای چادرهای ا برداری گسترده هستند.در سطح جهان مورد بهره

توان به قیمت اندک، کوچک بودن ابعاد بسته چادر و سهولت  امدادی می
های انبارش و  قل آن، عمر نسبتا طوالنی در حالتانبارش و حمل ون

برداری، سهولت نسبی نصب و هزينه اندک آن، قابلیت دريافت  بهره
های امدادی، و های متفاوت از آن، قابلیت اجرای آن در کلیه محیطکاربری

فراهم نمودن سريع سرپناهی برای بالديدگان اشاره کرد. با اين حال مراجع 
منتشر شده سازمان ملل متحد نیز اقرار دارند که چادر تسهیالت مناسبی 

چادر آثار اسکان موقت در . برای اسکان موقت بالديدگان يک فاجعه نیست
کند که از يافته و کل اردوگاه میمنفی بارزی را متوجه هر واحد اسکان

های های امنیتی، ريسکتوان به ريسک حريق، ريسکجمله آنها می
های شدن حريم ها، شکنندهبه ويژه سرايت هوابرد بیماری، بهداشتی

 یلوهوايی از قبپذيری در مقابل شرايط آباجتماعی و خانوادگی، آسیب
آور محیطی پذيری در مقابل عوامل زيان، آسیبجویسرما، گرما و نزوالت 

با وجود  اشاره کرد. و حیوانات موذی، گزندگان و غیر آن، مانند حشرات
تمام معايب باال، چادر امدادی به عنوان يک راهکار منعطف برای 

چادر  جهانی واقع شده است.برداری اقبال و بهره امدادرسانی چابک مورد
وزن، ارزان قیمت، و کم حجم است که قابل حمل و نصب ای سبکسامانه

رهای امدادی همواره در صدر سريع در هر محلی است. از اين رو چاد
کمیسیون عالی . حتی قرار دارنددارکاتی سازمان ملل متحد های تفهرست

 ه کرده که ـای تهیرنامهـب( UNHCR)د ـان ملل متحـسازمان ـاهجويـپن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

همواره پنجاه هزار چادر آماده را در دوبی، کپنهاگ و دوربان برای 
 (5ل )جدوگان و پناهجويان آماده نگاه دارد. امدادرسانی به بالديد

را نشان  امدادی مورد سفارش سازمان ملل متحد است مشخصات چادرهای
  دهد.  می

اکنش به شرايط سامانه ديگری در چرخه تامین پشتیبانی لجستیکی و
ر زمینه تواند عالوه بر کارکرد اصلی خود دکه می وجود دارداضطراری 

، برای استقرار عملیاتی مراکز به صحنه واکنشنقل اقالم و ملزومات وحمل
-ان موقت بالديدگان نیز مورد بهرهارائه خدمات در صحنه فاجعه و اسک

ونقلی است که با د. اين سامانه همانا کانتینر حملبرداری قرار گیر
جايی و  های مستحکم، بادوام، جادار، قابل چینش و جاب سازهبرخورداری از 

ای  طور گسترده به ،المللی ابل شناسايی و رهگیری در سطح بینحمل، و ق
ن سامانه حمل و نقلی يکی نقل در جهان مورد استفاده است. ايو برای حمل

 ر شرايط اضطراری است.  ترين اجزای لجستیک امداد و واکنش داز اصلی

در زمینه  و قابلیت های آن کانتینر حمل و نقلی -2-2
 لجستیک و اسکان امدادی

 نقلوصنعت حمل موجب تحول ، کانتینريزاسیوناخیردهه پنج طی 
-محموله %54 در ابتدای هزاره سوم میالدیرديده است؛ به نحوی که گ

ناوگان جهانی  شود.در جهان از طريق کانتینر حمل می های غیرفله
بوده  TEUمیلیون  5/92متشکل از  2412در سال  ونقلیکانتینرهای حمل
اين رقم به  2419در سال آمده حاکی از آن است که عملو برآوردهای به

 World Shipping Council'sرسیده است ) TEUمیلیون  1/94
website.) 5/2تا  2ساالنه حدود د که دههای ديگر نشان میگزارش 

-ونقلی افزوده میبه ناوگان جهانی کانتنیرهای حمل کانتینر TEUمیلیون 
 (. UNCTAD, 2013د )شو

در سال  یکانتینربر اساس آمار آنکتاد، حجم تجارت دريايی      
در دنیا کانتینری عملیات بنادر  محج ،بالغ شد TEUمیلیون  155به  2412

 ,Rodrigueد شده است )برآور TEU 129,112,141 سال حدود آن
 11/4اين آمار نشان می دهد که هر واحد کانتینر به طور متوسط (. 2013

بار بین  25/16مل و در سال به صورت محموله دريايی در کشتی ح بار
 در . اين در حالی است که1است شدهها تخلیه و بارگیری  بنادر و کشتی

 سرزمینی صرفنقل ولـحمها و وجوه  پايانهز عمر مفید کانتینر که در ا 92%
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                          
 یکشت در یریبارگ و هیتخل مورد یرهانیکانت% 5/24 حدود شد متذکر ديبا البته.  1
 .هستند یخال جهان بنادر به ترددکنندده یها

 دگانیبالد به یامدادرسان و موقت اسکان یبرا استفاده مورد یامداد یچادرها مشخصات(: 5) جدول
 نوع                                  

 
 چادر مشخصات

 چادر درمانگاهی چادر مدرسه چادر اسکان خانواده

 ابعاد
 1 1 4 طول)متر(

 14 1 4 عرض)متر(
 44/2و  1/9 45/2و  5/2 5/4و  44/2 ارتفاع مرکز و ارتفاع ديواره )متر(

درصد پنبه و  54-برزنت  جنس
 درصد پلی استر 54

درصد پنبه و  54- برزنت
 درصد پلی استر 54

درصد پنبه و  54-برزنت 
 درصد پلی استر 54

 واحدی( 1)بسته  924 واحدی( 5)بسته  154 65 وزن )کیلوگرم(
 5/4 4/1 25/4 حجم بسته بندی )متر مکعب(

 1125 614 155 قیمت )دالر(
 92 14 254 فوت 44قابلیت صفافی در کانتینر 
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های ايیـجامل جابهـشای پايانهچندين نوبت عملیات درونشود، می 
حمل و عملیات  گشايی و غیر آن،بندی و محمولهمولهای، محپايانهدرون
ناشی از بارگیری و تخلیه و  های وارد آمدن نیروها و تنش موجبنیز 
وسايط نقلیه سنگین در کانتینر های سنگین توسط جايی بارها و نگله جابه

 است. 
  بار حمل واحد به وارده یروهاین (:6) جدول

سطوح جلویی  نقلیو وجه حمل
(g) 

 سطوح عقبی
(g) 

 سطوح جانبی
(g) 

 5/4 5/4 1 ایجاده
    راه آهن

 )الف(5/4 4 4 های مورد شانتینگواگن
 )الف(5/4 1 1 ونقل ترکیبیحمل

    دريايی
 5/4 )ب(9/4 )ب(9/4 دريای بالتیک
 1/4 )ج(9/4 )ج(9/4 دريای شمال

 6/4 )د(4/4 )د(4/4 درياهای ديگر
 واحد آزاد اگراميد در را ريز شرح به را ریمتغ یکیناميد مولفه ديبا شدهمشخص موارد در*

 g8/0±(د)، g7/0±(ج)، g5/0±(ب)، g3/0±(الف) :افزود ونقلیحمل
 IMO/ILO/UN ECE , 1997 منبع:

يی سخت محموله کانتینری در طی حیات خود شرايط آب و هوا
نقل ورا به خود ديده و تحت تاثیر نیروهای شديد حملهای متفاوت  اقلیم

ای ونقلی به گونهکانتینر حملای گیرد. با اين حال استحکام سازهقرار می
ها و نیروها و گشتاورهای وارد در طی زنجیره تامین است که کلیه اين تنش

وه صحیح از آن نگاهداری و ـورتی که به شیـل کرده و در صـرا تحم
 يابد. ادامه تواند تا بیست سالبرداری شود، عمر مفید آن حتی میبهره

 24 کانتینرهای از نقلیوحملکانتینرهای بخش اعظم ناوگان جهانی 
. اين تشکیل شده استفوتی  44فوتی و کانتینرهای يخچالی  44فوتی، 
طبق کنوانسیون کانتینر  شوند و میساخته  کورتِن ها از جنس فوالدکانتینر
انتینر بايد به ترتیب های انتهايی و کناری ک (، ديوارهCSC-1996ايمن )

را سقف بارگیری مجاز کانتینر  وزنی معادل 1/4و  4/4 نیروهايی به اندازه 
  ترين نقطه سقف کانتینر بايد قابلیت تحمـل ن ضعیفـل شوند. همچنیـمتحم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

داشته سانتیمتر مربع  64×14کیلوگرمی را در سطحی به ابعاد  944وزنه 
دسترسی به  کهای است  (. طراحی کانتینر به گونهIMO, 1996باشد )

( 1. جدول )داخل کانتینر در طی مسیر حمل و نقل اکیدا دشوار باشد
دهد مینشان ونقل را فاده در حملمشخصات کانتینرهای متعارف مورد است

(EU Commission, 2002; Munich Re Group, 2002.) 
)از جمله سازمان ملل متحد( کانتینرهای  های امدادرسانسازمان

شمار آورده و در  مار تجهیزات لجستیکی پايه خود بهش ونقلی را درحمل
اين تجهیزات به دلیل ای دارند. های تامین خود بدان اتکای ويژهزنجیره
ونقلی خود قابلیت حمل در کلیه شرايط اقلیمی و های ويژه حملقابلیت

تقريبا هر چیزی را به هر به واسطة آنها  توانو می را دارند وهوايیآب
 شدر دنیا حمل کرد. هر واحد کانتینر به دلیل ثبت مشخصاتمقصدی 

قابلیت تعقیب و رهگیری محموله خود را در طی زنجیره تامین افزايش 
عالوه بر اين هر کانتینر يک دپوی کوچک امن برای کاالهای  دهد.می

جايی، صفافی و دپوی آنها نیز شمار آمده و جابه بندی شده در آن بهمحموله
ای در طور ويژه ها بههر جايی ممکن است. برآيند اين قابلیت تقريبا در
از جمله غذا، آب، دارو، ملزومات  ايحتاج بالديدگان و امدادرسانانتامین م

ت مولد نیرو، لوازم پزشکی، ملزومات بهداشتی، پوشاک، چادر، تجهیزا
های در صحنه فجايع کارساز است. از اين رو زنجیره زندگی و غیر آن،

های تامین ن امدادرسانی در شرايط بحران نیز به مانند ساير زنجیرهتامی
 ونقل کانتینری دارند.ای به حملنظام اقتصاد جهانی اتکای ويژه

ونقلی، امنیت و محفوظ ساختگی کانتینر حملاز سوی ديگر، پیش
وزنی، ای، دوام و عمر زياد، ارزانی نسبی، سبکبودن ، استحکام سازه

نقل سريع و آسان وجايی و حمل هپذيری، فراهم بودن در بازار، و جابچیدمان
های در دو دهه اخیر توجه جهانیان به قابلیت است تاآن موجب شده 

 اين سامانه برای تبديل به تسهیالت مسکونی، اداری و یکارساز و کارآي
های فراوانی در سطح دنیا به ساخت  انبارشی جلب شود. هم اکنون شرکت

های گوناگونی را از سطح و سازه انذد یالت کانتینری روی آوردهتسه
های واحدی قابل مونتاژ تا ساختمانهای تککانکس کانتنینری و سازه

 زمـان و  کنند.دين واحد اجرا میـدطبقه متشکل از چنـوکس چنـزرگ و لـب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نقل و حمل در استفاده مورد متعارف ینرهایکانت مشخصات(: 9) جدول
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14 24 654/21-144/21 154/2-914/2 1414 2444 6/92- 2/99 1/19  212/2-252/2 449/2-914/2  655/5-664/5 
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16 46/94 11/21-1/21 16/9-61/9 1144 9244 45/11-1/11 41/26 - 26/26  961/2-954/2 954/2  424/12-499/12 
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، تجهیز و تبديل کانتینر به تسهیالت مسکونی يا خدماتی به هزينه تهیه
و حتی در مقابل باشد  مینسبت اجرای عملیات احداث عمرانی بسیار اندک 

. اين امر رسد نظر می بهساخته نیز اندک مونتاژ واحدهای عمرانی پیش
ترين ونقلی به عنوان يکی از بهترين و فراوانکانتینر حمل استموجب شده 

معماری »مصالح طراحی مدوالر در معماری نوين طرفداران بسیاری بیابد. 
 ناف جهان به سرعت در حال رشد است.در اطراف و اک« کانتینری

های خوابگاه ،دهـارش سواره استارباکز در اياالت متحـدهای سفـواح
های عظیم  های چندطبقه در هلند، سازهدانشجويی در فرانسه، هتل

 ،لکس در دانمارکهای مسکونی شرکت ورلدف ، خانهيننمايشگاهی در و
های مورد طراحی شرکت لوتک در آلمان، و هزاران دفتر اداری،  فروشگاه

ی، پارکینگ، گلخانه و انبار، اقامتگاه، فروشگاه، غذاخوری، سرويس بهداشت
 های بزرگ و کوچک ديگر شاهد اين مدعا هستند. انواع سازه

کانتینری موجب جلب توجه فعاالن حوزه ، معماری ایدر چنین زمینه
های موجود و متداول امداد نیز شده است. از جمله طرح مديريت بحران و

اين موارد توان به  ونقلی در زمینه اسکان امدادی میمبتنی بر کانتینر حمل
( که برای اسکان موقت ExContainerکانتینر )طرح اِکس( 1اشاره کرد: )

  2411بالديدگان فاجعه زلزله و سونامی سواحل کشور ژاپن در سال 
شد. اين طرح متشکل از دو کانتینر بیست فوت است که  طراحی و ساخته

( 2شوند، ) نب در کنار يکديگر صفافی میجبهبه صورت دوطبقه يا جنب
هاب کلینطرح سامانه خوداتکای تامین آب، برق و سرويس بهداشتی 

(Clean Hubدانشگاه مینه )  حین توفان  دربه طور آزمايشی سوتا که
طرح اکونوپرو ( 9واورلئانز مورد استفاده قرار گرفت، )در نی  (2441)کاترينا 

(ECONOPRO)  خانمانموقت افراد بیبه عنوان تسهیالت اسکان که 
(THRSدر ونکوور طراحی شد )  خانمان و  بی فرد 14 اقامت شبانهو امکان

دستشويی و سرويس بهداشتی و  آب گرم،از قبیل  ارائه امکانات رفاهی
را با ثبت نام تحت نظارت دو افسر حاضر در يکی از هشت کابین  تغذيه

مجهز به چرخ و سیستم تعلیق در  تعبیه شده در يک کانتینر چهل فوتی
ای در دانشگاه کلِمسون کارولین SEEDطرح ( 4، )عقب آن فراهم می کند

سیل جنوبی که با هدف اسکان موقت و بقای بالديدگان فجايع زلزله و 
 ،ونقلی ارائه شده استکشورهای حوزه دريای کارائیب در کانتینرهای حمل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

)گروه خیريه « االمداد»فوتی  24طرح کانتینرهای اسکان امدادی ( 5) 
مسلمانان آفريقای جنوبی( که در شهرک پناهجويای سوری اسکان يافته 

طرح کانتینرهای ( 1وريه مورد استفاده قرار گرفته است و )در خاک س
ترکیه که به طور گسترده برای اسکان بالديدگان « 6آفاد»اسکان امدادی 

هجويان سوری مورد استفاده قرار گرفته است. اين کانتینرها با ترک و پنا
مترمربع( دارای دو اتاق، يک فضای حمام، يک  1×9مترمربع ) 21مساحت 

 سرويس بهداشتی مجهز به روشويی است.و سرويس ظرفشويی، 
« آفاد»رسد که کانتینر اسکان امدادی  در اين میان به نظر می

 ترين طرح کانتینرهای اسکان امدادی مورد استفاده ترين، و آزمودهپراستفاده
های موجود پس از زلزله شديد در سطح جهان باشد. بر اساس گزارش

های خود را  ر ترکیه پارادايم حاکم بر خط مشی، کشو2445مرمره در سال 
« مديريت ريسک»به سمت « مديريت بحران»گیری به سوی از جهت

های واکنش به شرايط را در زمینه سیستمتغییر داده و تغییرات بنیادينی 
ريزی و اضطراری خود ايجاد کرد. يکی از بارزترين مصاديق اين تغییر، طرح

اين کشور  د.تدارک کانتینرهای اسکان امدادی بالديدگان در اين کشور بو
از جمله  آورد.ها به عمل در زمینه تولید اين سامانهرا گذاری کالنی سرمايه

 154، حدود 2411انتهای سال های استان وان در  ه زلزلهدر جريان واقع
واحد کانتینر برای اسکان  94،444میلیون لیره ترکیه را صرف ساخت 

نفر از بالديدگان در  154،444به نحوی که کرد؛ بالديدگان اين استان 
، 2412ینری شده و تا ابتدای فوريه همان اوايل فاجعه دارای سرپناه کانت

قی بالديدگان نیز که در بدو امر در چادرهای امدادی اسکان نفر ماب 25444
 های کانتینری انتقال يافتند.داده شده بودند، به شهرک

عالوه بر اسکان حدود  5پناهجويان سوریاين کشور همچنین با ورود
 41444چادری، با تدارک بیش از  شهرک 19هزار نفر از آنان در  144

نیز در شش نفر از آنان را  11444دستگاه کانتینر اسکان امدادی ، حدود 
 (.http://www.afad.gov.trد )شهرک کانتینری اسکان دا

گذاری ترکیه در توسعه تسهیالت و خدمات اسکان گرچه سرمايه
 موقت به بالديدگان و پناهجويان بسی فراتر از سطح استانداردهای سازمان

 (،McClelland, 2013; ORSAM Report, 2014) 14ملل متحد بوده
 
 
 
  
 

                                                                                          
6  .AFAD ها است. معاونت نخست وزير ترکیه در زمینه مديريت فجايع و بحران 
المللی پناهجويان سازمان ملل متحد، تنها  . ترکیه در هنگام امضای پیمان بین 5

پذيرش پناهجويان از قاره اروپا را تعهد نموده است. از اين رو از منظر قوانین 
گونه تعهدی به پذيرش پناهجويان سوری نداشته و آنان را به عنوان  المللی هیچ بین

المللی  های بین . با اين حال گزارشمیهمان موقت در خاک خود پذيرفته است
ها و تسهیالت مورد ارائه  حاکی از آن است که سطح زندگی پناهجويان و سرويس

يافته در ساير کشورها  به آنها در کشور ترکیه به مراتب بهتر از پناهجويان اسکان
 )عمدتا عراق و اردن( است. 

ينه اقامت پناهجويان ، هز2414های منتشر شده در ابتدای سال  . طبق گزارش 14
 میلیارد دالر نیز گذشته است. 5/2سوری در ترکیه از 

 هیترک کشور در انیپناهجو و دگانیبالد موقت اسکان ینریکانت هایشهرک(: 1) جدول
 توضیحات تعداد اسکان یافتگان)نفر( تعداد کانتینر )واحد( های کانتینری شهرکتعداد  ماهیت اسکان یافتگان

 115414 25461 92 زده استان وان شهروندان زلزله
کمپ در وان مرکزی و  91از اين تعداد کانتینرشهر، 

 يک کمپ در منطقه ارچیس واقع است

 14144 11659 1 پناهجويان سوری
سلینفورا، غازيان تپ، کیلیس های  ها در استان اين کمپ

 اند.و ... توسعه يافته
  295114 41915 96 جمع کل
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های ايیـجامل جابهـشای پايانهچندين نوبت عملیات درونشود، می 
حمل و عملیات  گشايی و غیر آن،بندی و محمولهمولهای، محپايانهدرون
ناشی از بارگیری و تخلیه و  های وارد آمدن نیروها و تنش موجبنیز 
وسايط نقلیه سنگین در کانتینر های سنگین توسط جايی بارها و نگله جابه

 است. 
  بار حمل واحد به وارده یروهاین (:6) جدول

سطوح جلویی  نقلیو وجه حمل
(g) 

 سطوح عقبی
(g) 

 سطوح جانبی
(g) 

 5/4 5/4 1 ایجاده
    راه آهن

 )الف(5/4 4 4 های مورد شانتینگواگن
 )الف(5/4 1 1 ونقل ترکیبیحمل

    دريايی
 5/4 )ب(9/4 )ب(9/4 دريای بالتیک
 1/4 )ج(9/4 )ج(9/4 دريای شمال

 6/4 )د(4/4 )د(4/4 درياهای ديگر
 واحد آزاد اگراميد در را ريز شرح به را ریمتغ یکیناميد مولفه ديبا شدهمشخص موارد در*

 g8/0±(د)، g7/0±(ج)، g5/0±(ب)، g3/0±(الف) :افزود ونقلیحمل
 IMO/ILO/UN ECE , 1997 منبع:

يی سخت محموله کانتینری در طی حیات خود شرايط آب و هوا
نقل ورا به خود ديده و تحت تاثیر نیروهای شديد حملهای متفاوت  اقلیم

ای ونقلی به گونهکانتینر حملای گیرد. با اين حال استحکام سازهقرار می
ها و نیروها و گشتاورهای وارد در طی زنجیره تامین است که کلیه اين تنش

وه صحیح از آن نگاهداری و ـورتی که به شیـل کرده و در صـرا تحم
 يابد. ادامه تواند تا بیست سالبرداری شود، عمر مفید آن حتی میبهره

 24 کانتینرهای از نقلیوحملکانتینرهای بخش اعظم ناوگان جهانی 
. اين تشکیل شده استفوتی  44فوتی و کانتینرهای يخچالی  44فوتی، 
طبق کنوانسیون کانتینر  شوند و میساخته  کورتِن ها از جنس فوالدکانتینر
انتینر بايد به ترتیب های انتهايی و کناری ک (، ديوارهCSC-1996ايمن )

را سقف بارگیری مجاز کانتینر  وزنی معادل 1/4و  4/4 نیروهايی به اندازه 
  ترين نقطه سقف کانتینر بايد قابلیت تحمـل ن ضعیفـل شوند. همچنیـمتحم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

داشته سانتیمتر مربع  64×14کیلوگرمی را در سطحی به ابعاد  944وزنه 
دسترسی به  کهای است  (. طراحی کانتینر به گونهIMO, 1996باشد )

( 1. جدول )داخل کانتینر در طی مسیر حمل و نقل اکیدا دشوار باشد
دهد مینشان ونقل را فاده در حملمشخصات کانتینرهای متعارف مورد است

(EU Commission, 2002; Munich Re Group, 2002.) 
)از جمله سازمان ملل متحد( کانتینرهای  های امدادرسانسازمان

شمار آورده و در  مار تجهیزات لجستیکی پايه خود بهش ونقلی را درحمل
اين تجهیزات به دلیل ای دارند. های تامین خود بدان اتکای ويژهزنجیره
ونقلی خود قابلیت حمل در کلیه شرايط اقلیمی و های ويژه حملقابلیت

تقريبا هر چیزی را به هر به واسطة آنها  توانو می را دارند وهوايیآب
 شدر دنیا حمل کرد. هر واحد کانتینر به دلیل ثبت مشخصاتمقصدی 

قابلیت تعقیب و رهگیری محموله خود را در طی زنجیره تامین افزايش 
عالوه بر اين هر کانتینر يک دپوی کوچک امن برای کاالهای  دهد.می

جايی، صفافی و دپوی آنها نیز شمار آمده و جابه بندی شده در آن بهمحموله
ای در طور ويژه ها بههر جايی ممکن است. برآيند اين قابلیت تقريبا در
از جمله غذا، آب، دارو، ملزومات  ايحتاج بالديدگان و امدادرسانانتامین م

ت مولد نیرو، لوازم پزشکی، ملزومات بهداشتی، پوشاک، چادر، تجهیزا
های در صحنه فجايع کارساز است. از اين رو زنجیره زندگی و غیر آن،

های تامین ن امدادرسانی در شرايط بحران نیز به مانند ساير زنجیرهتامی
 ونقل کانتینری دارند.ای به حملنظام اقتصاد جهانی اتکای ويژه

ونقلی، امنیت و محفوظ ساختگی کانتینر حملاز سوی ديگر، پیش
وزنی، ای، دوام و عمر زياد، ارزانی نسبی، سبکبودن ، استحکام سازه

نقل سريع و آسان وجايی و حمل هپذيری، فراهم بودن در بازار، و جابچیدمان
های در دو دهه اخیر توجه جهانیان به قابلیت است تاآن موجب شده 

 اين سامانه برای تبديل به تسهیالت مسکونی، اداری و یکارساز و کارآي
های فراوانی در سطح دنیا به ساخت  انبارشی جلب شود. هم اکنون شرکت

های گوناگونی را از سطح و سازه انذد یالت کانتینری روی آوردهتسه
های واحدی قابل مونتاژ تا ساختمانهای تککانکس کانتنینری و سازه

 زمـان و  کنند.دين واحد اجرا میـدطبقه متشکل از چنـوکس چنـزرگ و لـب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نقل و حمل در استفاده مورد متعارف ینرهایکانت مشخصات(: 9) جدول
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، تجهیز و تبديل کانتینر به تسهیالت مسکونی يا خدماتی به هزينه تهیه
و حتی در مقابل باشد  مینسبت اجرای عملیات احداث عمرانی بسیار اندک 

. اين امر رسد نظر می بهساخته نیز اندک مونتاژ واحدهای عمرانی پیش
ترين ونقلی به عنوان يکی از بهترين و فراوانکانتینر حمل استموجب شده 

معماری »مصالح طراحی مدوالر در معماری نوين طرفداران بسیاری بیابد. 
 ناف جهان به سرعت در حال رشد است.در اطراف و اک« کانتینری

های خوابگاه ،دهـارش سواره استارباکز در اياالت متحـدهای سفـواح
های عظیم  های چندطبقه در هلند، سازهدانشجويی در فرانسه، هتل

 ،لکس در دانمارکهای مسکونی شرکت ورلدف ، خانهيننمايشگاهی در و
های مورد طراحی شرکت لوتک در آلمان، و هزاران دفتر اداری،  فروشگاه

ی، پارکینگ، گلخانه و انبار، اقامتگاه، فروشگاه، غذاخوری، سرويس بهداشت
 های بزرگ و کوچک ديگر شاهد اين مدعا هستند. انواع سازه

کانتینری موجب جلب توجه فعاالن حوزه ، معماری ایدر چنین زمینه
های موجود و متداول امداد نیز شده است. از جمله طرح مديريت بحران و

اين موارد توان به  ونقلی در زمینه اسکان امدادی میمبتنی بر کانتینر حمل
( که برای اسکان موقت ExContainerکانتینر )طرح اِکس( 1اشاره کرد: )

  2411بالديدگان فاجعه زلزله و سونامی سواحل کشور ژاپن در سال 
شد. اين طرح متشکل از دو کانتینر بیست فوت است که  طراحی و ساخته

( 2شوند، ) نب در کنار يکديگر صفافی میجبهبه صورت دوطبقه يا جنب
هاب کلینطرح سامانه خوداتکای تامین آب، برق و سرويس بهداشتی 

(Clean Hubدانشگاه مینه )  حین توفان  دربه طور آزمايشی سوتا که
طرح اکونوپرو ( 9واورلئانز مورد استفاده قرار گرفت، )در نی  (2441)کاترينا 

(ECONOPRO)  خانمانموقت افراد بیبه عنوان تسهیالت اسکان که 
(THRSدر ونکوور طراحی شد )  خانمان و  بی فرد 14 اقامت شبانهو امکان

دستشويی و سرويس بهداشتی و  آب گرم،از قبیل  ارائه امکانات رفاهی
را با ثبت نام تحت نظارت دو افسر حاضر در يکی از هشت کابین  تغذيه

مجهز به چرخ و سیستم تعلیق در  تعبیه شده در يک کانتینر چهل فوتی
ای در دانشگاه کلِمسون کارولین SEEDطرح ( 4، )عقب آن فراهم می کند

سیل جنوبی که با هدف اسکان موقت و بقای بالديدگان فجايع زلزله و 
 ،ونقلی ارائه شده استکشورهای حوزه دريای کارائیب در کانتینرهای حمل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

)گروه خیريه « االمداد»فوتی  24طرح کانتینرهای اسکان امدادی ( 5) 
مسلمانان آفريقای جنوبی( که در شهرک پناهجويای سوری اسکان يافته 

طرح کانتینرهای ( 1وريه مورد استفاده قرار گرفته است و )در خاک س
ترکیه که به طور گسترده برای اسکان بالديدگان « 6آفاد»اسکان امدادی 

هجويان سوری مورد استفاده قرار گرفته است. اين کانتینرها با ترک و پنا
مترمربع( دارای دو اتاق، يک فضای حمام، يک  1×9مترمربع ) 21مساحت 

 سرويس بهداشتی مجهز به روشويی است.و سرويس ظرفشويی، 
« آفاد»رسد که کانتینر اسکان امدادی  در اين میان به نظر می

 ترين طرح کانتینرهای اسکان امدادی مورد استفاده ترين، و آزمودهپراستفاده
های موجود پس از زلزله شديد در سطح جهان باشد. بر اساس گزارش

های خود را  ر ترکیه پارادايم حاکم بر خط مشی، کشو2445مرمره در سال 
« مديريت ريسک»به سمت « مديريت بحران»گیری به سوی از جهت

های واکنش به شرايط را در زمینه سیستمتغییر داده و تغییرات بنیادينی 
ريزی و اضطراری خود ايجاد کرد. يکی از بارزترين مصاديق اين تغییر، طرح

اين کشور  د.تدارک کانتینرهای اسکان امدادی بالديدگان در اين کشور بو
از جمله  آورد.ها به عمل در زمینه تولید اين سامانهرا گذاری کالنی سرمايه

 154، حدود 2411انتهای سال های استان وان در  ه زلزلهدر جريان واقع
واحد کانتینر برای اسکان  94،444میلیون لیره ترکیه را صرف ساخت 

نفر از بالديدگان در  154،444به نحوی که کرد؛ بالديدگان اين استان 
، 2412ینری شده و تا ابتدای فوريه همان اوايل فاجعه دارای سرپناه کانت

قی بالديدگان نیز که در بدو امر در چادرهای امدادی اسکان نفر ماب 25444
 های کانتینری انتقال يافتند.داده شده بودند، به شهرک

عالوه بر اسکان حدود  5پناهجويان سوریاين کشور همچنین با ورود
 41444چادری، با تدارک بیش از  شهرک 19هزار نفر از آنان در  144

نیز در شش نفر از آنان را  11444دستگاه کانتینر اسکان امدادی ، حدود 
 (.http://www.afad.gov.trد )شهرک کانتینری اسکان دا

گذاری ترکیه در توسعه تسهیالت و خدمات اسکان گرچه سرمايه
 موقت به بالديدگان و پناهجويان بسی فراتر از سطح استانداردهای سازمان

 (،McClelland, 2013; ORSAM Report, 2014) 14ملل متحد بوده
 
 
 
  
 

                                                                                          
6  .AFAD ها است. معاونت نخست وزير ترکیه در زمینه مديريت فجايع و بحران 
المللی پناهجويان سازمان ملل متحد، تنها  . ترکیه در هنگام امضای پیمان بین 5

پذيرش پناهجويان از قاره اروپا را تعهد نموده است. از اين رو از منظر قوانین 
گونه تعهدی به پذيرش پناهجويان سوری نداشته و آنان را به عنوان  المللی هیچ بین

المللی  های بین . با اين حال گزارشمیهمان موقت در خاک خود پذيرفته است
ها و تسهیالت مورد ارائه  حاکی از آن است که سطح زندگی پناهجويان و سرويس

يافته در ساير کشورها  به آنها در کشور ترکیه به مراتب بهتر از پناهجويان اسکان
 )عمدتا عراق و اردن( است. 

ينه اقامت پناهجويان ، هز2414های منتشر شده در ابتدای سال  . طبق گزارش 14
 میلیارد دالر نیز گذشته است. 5/2سوری در ترکیه از 

 هیترک کشور در انیپناهجو و دگانیبالد موقت اسکان ینریکانت هایشهرک(: 1) جدول
 توضیحات تعداد اسکان یافتگان)نفر( تعداد کانتینر )واحد( های کانتینری شهرکتعداد  ماهیت اسکان یافتگان

 115414 25461 92 زده استان وان شهروندان زلزله
کمپ در وان مرکزی و  91از اين تعداد کانتینرشهر، 

 يک کمپ در منطقه ارچیس واقع است

 14144 11659 1 پناهجويان سوری
سلینفورا، غازيان تپ، کیلیس های  ها در استان اين کمپ

 اند.و ... توسعه يافته
  295114 41915 96 جمع کل
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( 1: )است آورده ارمغان به کشور نيا یبرا را یايمزااين  حال نیع در اما
های اسکان امدادی پناهجويان و  تر کمپيافتهجانمايی به مراتب سامان

های العاده بهتر نسبت به شهرکوضعیت بهداشتی فوق( 2، )بالديدگان
( 4، )های کانتینری خانوارها در شهرکود امنیت بیشتر بهب( 9، )چادری

بهبود کارکردهای تسهیالت اقامتی ) حفاظت بهتر در مقابل عوامل 
شئون های عاطفی و  ( حفظ بهتر حريم5، )محیطی و امکانات زندگی بیشتر(
( 1، )های فردی، خانوادگی و اجتماعی اجتماعی امدادجويان در ساحت

های  ( کنترل اشتغال و فعالیت1) ،ها شهرک کنترل انتظامی بهتر بر اوضاع
( امکان تامین مراکز 6، ))به ويژه در مورد اتباع خارجی( اقتصادی

)مانند محوطه بازی کودکان، مساجد، فضاهای  های اجتماعی فعالیت
ن اعتمادسازی نزد شهروندا( 5زشی، مدارس، مرکز اينترنت و غیر آن، )آمو

جلب عواطف شهروندان ( 14، )نهاکشور و القای اتکاپذيری دولت به آ
سازی برای نفوذ هر چه سوری ) به ويژه در نسل آينده( به منظور زمینه

فراهم آمدن وجهه کشوری باثبات، صلح ( 11، )بیشتر در آينده اين کشور
ای و طلب، و دارای نیات انسان دوستانه برای ترکیه در سطوح منطقه

ربه مورد نیاز برای اسکان تسهیالت، دانش و تج داشتن آماده( 12و ) جهانی
امدادی بالديدگان فجايع محتمل اين کشور در افق بلندمدت به ازای 

 عملکرد نيا. سرمايه مصروف در امدادرسانی به اين دو گروه از امدادجويان
 نهیشیپ یدارا که رانيا یاسالم یجمهور یبرا تواندیم مندنظام و هدفمند
 اقامت ملجا عنوان به هاسال و است یعیطب یايبال وقوع نهیزم در یمشابه

 زبرانگیتامل ،است کرده عمل یمرکز یایآس و انهیخاورم مناطق انيپناهجو
  و یـعیطب عياـفج با ورـکش نيا هـمواجه وهـیش به که یزمان واقع در. باشد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 و کشور نيا دستانه چابک عملکرد با م،یکن یم نگاه انيپناهجو چالش
 بحران شده یزير برنامه کنترل و سکير با مقابله در آن ربطيذ ینهادها
 در نگرانهشیپ گذاریهيسرما و یزريبرنامه ،یگذار هدف .ميشو یم مواجه

 کنترل و یاضطرار طيشرا با مقابله هایتیظرف توسعه و ،ینوآور نهیزم
 را مناسب اریبس یواکنش و بوده کارساز اریبس یامداد اسکان فاز در بحران

 نيا یامداد ینهادها و دولت حال نیع در. است زده رقم نهیزم نيا در
 مسائل امانیب هجوم بحبوحه در یدست رهیچ و یرکيز با اندتوانسته کشور

 بلندمدت یابقا به ،یاضطرار طيشرا و هاچالش از یناش یدهايتهد و
 نيا در. ازندي دست یمل منافع توسعه یبرا يیها فرصت خلق و هاهيسرما

 از یکي یامداد اسکان ینرهایکانت یفناور به توسل شک بدون نه،یزم
 طيشرا قبال در هیترک واکنش یها تیقابل توسعه یاساس هایمولفه

 باشد.  می عيفجا و یاضطرار
برداری از کانتینر در توان گفت که بهرهچه ذکر شد، میبا توجه به آن

های ارتقادهنده تواند يکی از مولفهاسکان امدادی میلجستیک امدادی و 
چابکی واکنش نسبت به شرايط اضطراری باشد. اين موضوع مرهون روند 

ونقل در پنجاه سال اخیر و روند توسعه معماری انقالبی کانتینريزاسیون حمل
مديريت کانتینری در سی سال اخیر است. اما به عقیده نگارندگان در دورنمای 

تواند ارتقادهنده چابکی ونقلی همچنان می، نوآوری بر مدار کانتینر حملبحران
تواند از طريق ترکیب ن مهم میـعملیات امدادرسانی در باليا و فجايع باشد: اي

اصل ـونقلی حرهای حملـهای لجستیکی و مسکونی کانتینافزای قابلیتهم
کانتینرهای امدادی  توسعه ناوگان» وضوعی که در ادامه تحت عنوان ـود؛ مـش

 پردازيم.بدان می« جمهوری اسالمی ايران

  
 ورلدفلکس )دانمارک( )ب( طرح منزل مسکونی شرکت تینرهای خورشیدی تعبیه شده بر روی طرح گرين)الف( سلول

  
 شده توسط کاليو ويلکینز )د( دفتر کانتینری طراحی )ج( يک هتل پنج طبقه کانتینری در آمستردام

 یخدماتی ـ مسکون التیتسه ساخت یبرا نریکانت از استفاده قیمصاد( 2) ریتصو
 

توسعه ناوگان کانتینرهای امدادی جمهوری  -2-1
 اسالمی ایران 

های اساسی ونقلی يکی از مولفهگفتیم کانتینر حمل طور همان
های جذابی برای بهبود لجستیک امدادی است که در عین حال قابلیت

تواند محملی برای وضعیت اسکان امدادی دارد. اين فصل مشترک می
کانتنیر  ادی واکنش به شرايط اضطراری باشد.نوآوری در عملیات امد

« کانتینر امدادی»تواند با تغییرات اندکی به ونقلی چهل فوت میحمل
ونقلی، توانايی های کانتینر حملتبديل شود که در عین دارا بودن قابلیت

ی همزمان کارکردهای تسهیالت مسکونی، انبارشی و خدماتی را در ايفا
صحنه باليا و فجايع داشته باشد. اين کار به راحتی از طريق افراز فضای 

، رنگ و نر، تجهیز آن به اثاثیه تاشونده مانند میز و تختخوابداخلی کانتی

، ایکشويی يا کرکره ه درب و پنجرةکاری حرارتی و صوتی، تعبیعايق
های تامین آب و برق، سرويس بهداشتی نصب يا تعبیه امکان نصب سامانه
پذير  فاهی ديگر در داخل کانتینر امکانو امکانات شستشو و امکانات ر

مانند مخزن هیزات قابل نصب در خارج کانتینر . البته بخشی از تجباشد می
و توان پس از ورود را می های خورشیدی، سايبان و غیر آنآب، باتری

 د.کراستقرار کانتینر در صحنه واکنش نصب 
های ويژه ای است که واجد قابلیتکانتینر امدادی سامانه چندمنظوره

نسبت به کانتینر امدادی از هر حیث سرپناه بهتری ( 1به اين شرح است: )
سقف محکم، استحکام سازه ای، مساحت بیشتر،  چادرهای امدادی است.

ی و خانوادگی ـهای شخصريمـموثرتر از ح انتـظرفیت اسکان باالتر، صی
   د،ـمناظت بهتر از عوامل محیطی، چینش و جانمايی سامانـاعی، حفـو اجتم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 طرح تسهیالت اسکان امدادی در فاجعه سونامی ژاپنکانتینر: )ب( اِکس خانمان در کانادا)الف( طرح اکونوپرو برای اقامت شبانه افراد بی

  
 دانشگاه کلِمسون -های حوزه کارائیب برای اسکان و ابقای بالديدگان توفان SEED)د( طرح  دانشگاه مینه سوتا -هاب)ج( سامانه تامین آب، برق و سرويس بهداشتی کلین

  
 های کانتینری اسکان بالديدگان در ترکیه)و( يکی از شهرک  )ه( کانتینر اسکان امدادی آفاد
 یامداد اسکان ینریکانت هایسامانه از ییها نمونه(: 1) ریتصو
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( 1: )است آورده ارمغان به کشور نيا یبرا را یايمزااين  حال نیع در اما
های اسکان امدادی پناهجويان و  تر کمپيافتهجانمايی به مراتب سامان

های العاده بهتر نسبت به شهرکوضعیت بهداشتی فوق( 2، )بالديدگان
( 4، )های کانتینری خانوارها در شهرکود امنیت بیشتر بهب( 9، )چادری

بهبود کارکردهای تسهیالت اقامتی ) حفاظت بهتر در مقابل عوامل 
شئون های عاطفی و  ( حفظ بهتر حريم5، )محیطی و امکانات زندگی بیشتر(
( 1، )های فردی، خانوادگی و اجتماعی اجتماعی امدادجويان در ساحت

های  ( کنترل اشتغال و فعالیت1) ،ها شهرک کنترل انتظامی بهتر بر اوضاع
( امکان تامین مراکز 6، ))به ويژه در مورد اتباع خارجی( اقتصادی

)مانند محوطه بازی کودکان، مساجد، فضاهای  های اجتماعی فعالیت
ن اعتمادسازی نزد شهروندا( 5زشی، مدارس، مرکز اينترنت و غیر آن، )آمو

جلب عواطف شهروندان ( 14، )نهاکشور و القای اتکاپذيری دولت به آ
سازی برای نفوذ هر چه سوری ) به ويژه در نسل آينده( به منظور زمینه

فراهم آمدن وجهه کشوری باثبات، صلح ( 11، )بیشتر در آينده اين کشور
ای و طلب، و دارای نیات انسان دوستانه برای ترکیه در سطوح منطقه

ربه مورد نیاز برای اسکان تسهیالت، دانش و تج داشتن آماده( 12و ) جهانی
امدادی بالديدگان فجايع محتمل اين کشور در افق بلندمدت به ازای 

 عملکرد نيا. سرمايه مصروف در امدادرسانی به اين دو گروه از امدادجويان
 نهیشیپ یدارا که رانيا یاسالم یجمهور یبرا تواندیم مندنظام و هدفمند
 اقامت ملجا عنوان به هاسال و است یعیطب یايبال وقوع نهیزم در یمشابه

 زبرانگیتامل ،است کرده عمل یمرکز یایآس و انهیخاورم مناطق انيپناهجو
  و یـعیطب عياـفج با ورـکش نيا هـمواجه وهـیش به که یزمان واقع در. باشد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 و کشور نيا دستانه چابک عملکرد با م،یکن یم نگاه انيپناهجو چالش
 بحران شده یزير برنامه کنترل و سکير با مقابله در آن ربطيذ ینهادها
 در نگرانهشیپ گذاریهيسرما و یزريبرنامه ،یگذار هدف .ميشو یم مواجه

 کنترل و یاضطرار طيشرا با مقابله هایتیظرف توسعه و ،ینوآور نهیزم
 را مناسب اریبس یواکنش و بوده کارساز اریبس یامداد اسکان فاز در بحران

 نيا یامداد ینهادها و دولت حال نیع در. است زده رقم نهیزم نيا در
 مسائل امانیب هجوم بحبوحه در یدست رهیچ و یرکيز با اندتوانسته کشور

 بلندمدت یابقا به ،یاضطرار طيشرا و هاچالش از یناش یدهايتهد و
 نيا در. ازندي دست یمل منافع توسعه یبرا يیها فرصت خلق و هاهيسرما

 از یکي یامداد اسکان ینرهایکانت یفناور به توسل شک بدون نه،یزم
 طيشرا قبال در هیترک واکنش یها تیقابل توسعه یاساس هایمولفه

 باشد.  می عيفجا و یاضطرار
برداری از کانتینر در توان گفت که بهرهچه ذکر شد، میبا توجه به آن

های ارتقادهنده تواند يکی از مولفهاسکان امدادی میلجستیک امدادی و 
چابکی واکنش نسبت به شرايط اضطراری باشد. اين موضوع مرهون روند 

ونقل در پنجاه سال اخیر و روند توسعه معماری انقالبی کانتینريزاسیون حمل
مديريت کانتینری در سی سال اخیر است. اما به عقیده نگارندگان در دورنمای 

تواند ارتقادهنده چابکی ونقلی همچنان می، نوآوری بر مدار کانتینر حملبحران
تواند از طريق ترکیب ن مهم میـعملیات امدادرسانی در باليا و فجايع باشد: اي

اصل ـونقلی حرهای حملـهای لجستیکی و مسکونی کانتینافزای قابلیتهم
کانتینرهای امدادی  توسعه ناوگان» وضوعی که در ادامه تحت عنوان ـود؛ مـش

 پردازيم.بدان می« جمهوری اسالمی ايران

  
 ورلدفلکس )دانمارک( )ب( طرح منزل مسکونی شرکت تینرهای خورشیدی تعبیه شده بر روی طرح گرين)الف( سلول

  
 شده توسط کاليو ويلکینز )د( دفتر کانتینری طراحی )ج( يک هتل پنج طبقه کانتینری در آمستردام

 یخدماتی ـ مسکون التیتسه ساخت یبرا نریکانت از استفاده قیمصاد( 2) ریتصو
 

توسعه ناوگان کانتینرهای امدادی جمهوری  -2-1
 اسالمی ایران 

های اساسی ونقلی يکی از مولفهگفتیم کانتینر حمل طور همان
های جذابی برای بهبود لجستیک امدادی است که در عین حال قابلیت

تواند محملی برای وضعیت اسکان امدادی دارد. اين فصل مشترک می
کانتنیر  ادی واکنش به شرايط اضطراری باشد.نوآوری در عملیات امد

« کانتینر امدادی»تواند با تغییرات اندکی به ونقلی چهل فوت میحمل
ونقلی، توانايی های کانتینر حملتبديل شود که در عین دارا بودن قابلیت

ی همزمان کارکردهای تسهیالت مسکونی، انبارشی و خدماتی را در ايفا
صحنه باليا و فجايع داشته باشد. اين کار به راحتی از طريق افراز فضای 

، رنگ و نر، تجهیز آن به اثاثیه تاشونده مانند میز و تختخوابداخلی کانتی

، ایکشويی يا کرکره ه درب و پنجرةکاری حرارتی و صوتی، تعبیعايق
های تامین آب و برق، سرويس بهداشتی نصب يا تعبیه امکان نصب سامانه
پذير  فاهی ديگر در داخل کانتینر امکانو امکانات شستشو و امکانات ر

مانند مخزن هیزات قابل نصب در خارج کانتینر . البته بخشی از تجباشد می
و توان پس از ورود را می های خورشیدی، سايبان و غیر آنآب، باتری

 د.کراستقرار کانتینر در صحنه واکنش نصب 
های ويژه ای است که واجد قابلیتکانتینر امدادی سامانه چندمنظوره

نسبت به کانتینر امدادی از هر حیث سرپناه بهتری ( 1به اين شرح است: )
سقف محکم، استحکام سازه ای، مساحت بیشتر،  چادرهای امدادی است.

ی و خانوادگی ـهای شخصريمـموثرتر از ح انتـظرفیت اسکان باالتر، صی
   د،ـمناظت بهتر از عوامل محیطی، چینش و جانمايی سامانـاعی، حفـو اجتم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 طرح تسهیالت اسکان امدادی در فاجعه سونامی ژاپنکانتینر: )ب( اِکس خانمان در کانادا)الف( طرح اکونوپرو برای اقامت شبانه افراد بی

  
 دانشگاه کلِمسون -های حوزه کارائیب برای اسکان و ابقای بالديدگان توفان SEED)د( طرح  دانشگاه مینه سوتا -هاب)ج( سامانه تامین آب، برق و سرويس بهداشتی کلین

  
 های کانتینری اسکان بالديدگان در ترکیه)و( يکی از شهرک  )ه( کانتینر اسکان امدادی آفاد
 یامداد اسکان ینریکانت هایسامانه از ییها نمونه(: 1) ریتصو
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مقاومت در مقابل سیل و  دوام و عمر مفید باال، بهبود در امنیت امدادجويان،
از طريق تعقیب قابلیت کنترل موجودی بهتر و توفان و زلزله،  آب گرفتگی
، ريسک حريق پايین سازه، و امکان چینش طبقاتی برخی از و رهگیری

ت. کانتینرهای امدادی مزايای کانتینر امدادی نسبت به چادر امدادی اس
ی آنها يو جانما کردجا های سبک نیز جابهتوان حتی با لیفتراکخالی را می

 ل بارـنقووان واحد حملـتواند به عندادی میـر امتکانتین( 2ر داد، )ـرا تغیی
(CTUبرای اعزام محموله ) های محتوی ملزومات عملیات امداد ) که

کیلوگرمی هستند( مورد استفاده قرار گیرد. اين  54تا  25معموال بسته های 
های  ونقلی، قابلیتکانتینر حملسامانه به دلیل برخورداری از اجزای اصلی 

انتینری، امکان بارگیری جهیزات کجايی توسط تمانند جابهپايه ونقلی حمل
را دارد. از اين  ونقل و غیر آن،حملبندی، امکان مهاربندی برای  و محموله

توان از آن برای حمل لوازم تجهیز کانتینر امدادی برای زندگی رو می
های غذا، دارو، لوازم مانند بستهعملیات امداد  امدادجويان، و يا ملزومات

بقاتی قابلیت صفافی فشرده و ط( 9، )11استفاده کرد آن پزشکی و غیر
نسبتا اندکی بتوان آنها را در فضای  تاشود  کانتینرهای امدادی موجب می

يا مقاصد امدادی دپو کرد. دپوی کانتینرهای امدادی در مبادی تدارکاتی و 
ورد استفاده در مبادی مدت اقالم مبلندمدت يا کوتاهانبارش  د امکانتوان می
. اين کانتینرها به دلیل را فراهم کنديا مقاصد امدادی رکاتی وتدا

و  12ونقلی غیر قابل دستبرد و نفوذ بودهبرخورداری از سازه کانتینر حمل
پذيری کاالها در آنها نیز اندک است. امکان صفافی فشرده آنها به آفت

تواند فضای مورد  صورت پر و خالی در چندطبقه وجود دارد و اين امر می
امدادی به طور  نیاز برای لجستیک امدادی را در مبادی و مقاصد

تینرهای امدادی به صحنه فاجعه با ورود کان( 4چشمگیری کاهش دهد )
توان از آنها به عنوان واحدهای خدماتی برای ارائه خدمات درمان،  می

موقت استفاده کرد. استحکام  بهداشت، ارتباطات، امنیت، دپو و اقامت
تواند فضايی امن، ايمن و قابل  نفوذناپذيری کانتینر امدادی می وای ازهـس

های شهرک( 5، )19اتکايی را برای امدادگران و امدادجويان فراهم آورد
شده کانتینرهای  با انتقال و چینش سريع و جانمايیتوان کانتینری را می

و بالديدگان را  منی از محل بروز فاجعه توسعه دادامدادی در فاصله اي
ظرف چند ساعت از زمان بروز فاجعه در آنها اسکان داد. اين ويژگی کلیدی 

؛ به ی اسکان با کانتینرهای امدادی داردمزيت قابل توجهی به شیوه عملیات
خصوص زمانی که فرايند تقسیم چادر بین بالديدگان به فاصله چندين 

ن و وظیفه برافراشته کرد ساعت پس از بروز فاجعه و آغاز امداد اجرا شده،
عمر اقتصادی کانتینر امدادی )بسته ( 1چادر نیز به خود آنها محول شود و )

ه( در وضعیت دپو بین دو تا چهار به سالم بودن سازه کانتینر مورد استفاد

                                                                                          
. البته در اين میان توصیه بر آن است که ضريب صفافی اقالم مورد حمل در  11

 تر باشد. االمکان کوچک کانتینر امدادی حتی
های  . در اين میان نبايد از تدابیری چون پوشش حفاظتی درب و پنجره 12

کننده از دستبرد، و پلمپ  الگوهای چینش و صفافی جلوگیریشده،  تعبیه
 کانتینرهای امدادی حامل کاال غافل شد.

توان برای مقاصد ويژه امدادرسانی و اقامت موقت  . در اين زمینه حتی می 19
امدادگران و امدادجويان در صحنه فاجعه، برخی از کانتینرهای امدادی را با آرايشی 

کار گرفت.  هیز نموده و آنها را در خط مقدم امدادرسانی بهشبیه طرح اکونوپرو تج
تواند در صحنه پرمخاطره، امنیت، ايمنی، آسايش و رفاه به مراتب  اين سامانه می

 بیشتری را برای امدادجويان و امدادگران فراهم کند. 

برداری عملیاتی اين نسبت بین برابر چادر امدادی بوده و در وضعیت بهره
جیه اقتصادی الزم را برای وضوع تون مـ. اياستده تا بیست برابر 

 سازد.انتینرهای امدادی جامعه فراهم میگذاری در توسعه ناوگان کرمايهـس
توسعه ناوگان کانتینرهای امدادی بايد بر مبنای طرح و برنامه و 

گذاری برای پیشرفت متناسب با مقتضیات اقتصادی و توزيع متوازن  هدف
از اين رو در تخصیص سهمیه ناوگان . بع در سطح کشور به اجرا در آيدمنا

به مراکز جمعیتی، بايد به ترکیب جمعیت شهری و روستايی در آنها، تراکم 
پذيری بافت عمرانی در آنها، و نقشه ريسک جمعیت در آن مناطق، آسیب

فجايع و باليا در سطح کشور نظر داشت. در اينجا توصیه ما توجه ويژه به 
ترين باليای طبیعی در سطح  فجايع سیل و زلزله به عنوان مهم ريسک

 کننده نقشه توزيع جمعیت، نقشه ارائه 6تا  5کشور است. تصويرهای 
خیزی و نقشه سابقه خرابی واحدهای خیزی ، نقشه زلزلهريسک سیل

 مسکونی در سطح ايران است. 
ه اشاردهای مور مسکن و نقشهبا دقت در اطالعات سرشماری نفوس و 

استان خیلی  12توان دريافت که ريسک تخريب واحدهای مسکونی در می
شود. بر مبنای استان متوسط ارزيابی می 9استان باال، و در  11باال، در 

دستگاه کانتینر امدادی  1444سنجی، با لحاظ تخصیص  محاسبات امکان
باال، های واجد ريسک خیلی  در استانبه ازای هر يک میلیون نفر جمعیت 

هر يک میلیون نفر جمعیت در دستگاه کانتینر امدادی به ازای  154
هر دستگاه کانتینر امدادی به ازای  544های دارای ريسک باال، و  استان

های واجد ريسک متوسط، حجم ناوگان  يک میلیون نفر جمعیت در استان
شود. اين ناوگان واحد برآورد می 11544کانتینرهای امدادی کشور حدود 

نفر را  544,992تن بار و اسکان امدادی  444,555,1ظرفیت حمل و نقل 
در کشور فراهم خواهد کرد. با تسهیم توسعه ناوگان در افق پنج ساله، 

واحد کانتینر امدادی را تامین کرد و طبق سهمیه آنها  944,19ساالنه بايد 
 د. طح کشور تحويل داهای نیازمند در س را به استان

 ،مديريت کالن ناوگان کانتینرهای امدادی بايد به وزارت کشور محول
ها تفويض شود.  ای به استانداریبه صورت شبکهتوسط اين وزارت و 

ستان االمکان در مرکز ا ايد برای حفظ آمادگی عملیاتی حتیناوگان استانی ب
جنوبی  هايی مانند آذربايجان شرقی و خراسان متمرکز شود. البته در استان

که دارای مناطق پرخطر هستند، برای تقويت سرعت عمل در واکنش به 
ان منطقه مورد نظر را به شرايط اضطراری می توان سهمیه ناوگ

های واقع در آن منطقه تخصیص داد. مراکز دپوی ناوگان استانی  شهرستان
ترين فاصله ايمن از کانون های خطر استان بايد حتی االمکان در نزديک

 قر شوند و در عین حال دارای حداکثر دسترسی به وجوه حمل و نقلیمست
 دين ـباشند. ب ای، حمل و نقل دريايی و هوايی اعم از راه آهن، باربری جاده

 
 
 
 
 
 
 
 

ترتیب اگر شرايط اضطراری در داخل استان به وقوع بپیوندد، کانتینرهای 
و در صورتی که بر  يابد میامدادی قابلیت اعزام فوری به صحنه حادثه را 

اساس تشخیص و مجوز نهاد ملی اعزام کمک به نقاط ديگر الزامی باشد، 
جوه دادی از طريق وـرهای امـنيافته از کانتیلـتشکیدادی ـکاروان ام

 .14نقلی موجود قابل اعزام به نقاط مورد نظر خواهند بودوحمل
توصیه  نگارندگان بر آن است که موجودی ناوگان استانی کانتینرهای 

های لجستیکی آماده اعزام امدادی در شرايط عادی به عنوان انبار محموله
آماده  .ملزومات عملیات امدادرسانی در مراکز دپوی استانی نگاه داشته شود

 ار بزرگی  ـنگاه داشتن محموله های امدادی در انبار در دپوی مبدا امتیاز بسی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                          
کیلومتری دورترين نقاط کشور نسبت به يکديگر  2644. با توجه به فاصله  14

ی در شمال غربی و بندر چابهار در جنوب شرقی( و استعداد موجود در )مرز خسرو
های امدادی را  توان کاروان ونقلی، حتی با احتساب تأخیرات زمانی می شبکه حمل

ظرف چند روز به مقاصد مورد نظر رساند. بديهی است که کاروان امدادی 
 شود. ديده وارد می تر زودتر به منطقه فاجعه های نزديک استان

برای تامین سرعت عمل در واکنش به شرايط اضطراری است. انبارش 
بندی نیز زمینه  ملزومات امدادی در هنگام محموله شده اقالم وبندیطبقه

رايط ـدی را در شهای امدا اعزام محموله سهیل تخصیص منابع وت
های امدادی ولهـال محمـآورد. کارسازی ارس اضطراری فراهم می

، در مقصد و در عقبه صحنه شده محفوظ بندی شده و طبقه تفکیک
 تیقابل زيرا العاده بیشتری برخوردار است،امدادرسانی از کارسازی فوق

 کیلجست تيريمد و امداد یفرمانده در یریچشمگ نحو به را منابع جیبس
 کردن ريدا مانند ایرانهیشگیپ ریتداب اتخاذ یراستا در البته. دهد می شيافزا
  از یـبخش وانـتیم ،یرسان اطالع و وزشـآم ،يیراـاج اي ینظارت یدهاـواح
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مقاومت در مقابل سیل و  دوام و عمر مفید باال، بهبود در امنیت امدادجويان،
از طريق تعقیب قابلیت کنترل موجودی بهتر و توفان و زلزله،  آب گرفتگی
، ريسک حريق پايین سازه، و امکان چینش طبقاتی برخی از و رهگیری

ت. کانتینرهای امدادی مزايای کانتینر امدادی نسبت به چادر امدادی اس
ی آنها يو جانما کردجا های سبک نیز جابهتوان حتی با لیفتراکخالی را می

 ل بارـنقووان واحد حملـتواند به عندادی میـر امتکانتین( 2ر داد، )ـرا تغیی
(CTUبرای اعزام محموله ) های محتوی ملزومات عملیات امداد ) که

کیلوگرمی هستند( مورد استفاده قرار گیرد. اين  54تا  25معموال بسته های 
های  ونقلی، قابلیتکانتینر حملسامانه به دلیل برخورداری از اجزای اصلی 

انتینری، امکان بارگیری جهیزات کجايی توسط تمانند جابهپايه ونقلی حمل
را دارد. از اين  ونقل و غیر آن،حملبندی، امکان مهاربندی برای  و محموله

توان از آن برای حمل لوازم تجهیز کانتینر امدادی برای زندگی رو می
های غذا، دارو، لوازم مانند بستهعملیات امداد  امدادجويان، و يا ملزومات

بقاتی قابلیت صفافی فشرده و ط( 9، )11استفاده کرد آن پزشکی و غیر
نسبتا اندکی بتوان آنها را در فضای  تاشود  کانتینرهای امدادی موجب می

يا مقاصد امدادی دپو کرد. دپوی کانتینرهای امدادی در مبادی تدارکاتی و 
ورد استفاده در مبادی مدت اقالم مبلندمدت يا کوتاهانبارش  د امکانتوان می
. اين کانتینرها به دلیل را فراهم کنديا مقاصد امدادی رکاتی وتدا

و  12ونقلی غیر قابل دستبرد و نفوذ بودهبرخورداری از سازه کانتینر حمل
پذيری کاالها در آنها نیز اندک است. امکان صفافی فشرده آنها به آفت

تواند فضای مورد  صورت پر و خالی در چندطبقه وجود دارد و اين امر می
امدادی به طور  نیاز برای لجستیک امدادی را در مبادی و مقاصد

تینرهای امدادی به صحنه فاجعه با ورود کان( 4چشمگیری کاهش دهد )
توان از آنها به عنوان واحدهای خدماتی برای ارائه خدمات درمان،  می

موقت استفاده کرد. استحکام  بهداشت، ارتباطات، امنیت، دپو و اقامت
تواند فضايی امن، ايمن و قابل  نفوذناپذيری کانتینر امدادی می وای ازهـس

های شهرک( 5، )19اتکايی را برای امدادگران و امدادجويان فراهم آورد
شده کانتینرهای  با انتقال و چینش سريع و جانمايیتوان کانتینری را می

و بالديدگان را  منی از محل بروز فاجعه توسعه دادامدادی در فاصله اي
ظرف چند ساعت از زمان بروز فاجعه در آنها اسکان داد. اين ويژگی کلیدی 

؛ به ی اسکان با کانتینرهای امدادی داردمزيت قابل توجهی به شیوه عملیات
خصوص زمانی که فرايند تقسیم چادر بین بالديدگان به فاصله چندين 

ن و وظیفه برافراشته کرد ساعت پس از بروز فاجعه و آغاز امداد اجرا شده،
عمر اقتصادی کانتینر امدادی )بسته ( 1چادر نیز به خود آنها محول شود و )

ه( در وضعیت دپو بین دو تا چهار به سالم بودن سازه کانتینر مورد استفاد

                                                                                          
. البته در اين میان توصیه بر آن است که ضريب صفافی اقالم مورد حمل در  11

 تر باشد. االمکان کوچک کانتینر امدادی حتی
های  . در اين میان نبايد از تدابیری چون پوشش حفاظتی درب و پنجره 12

کننده از دستبرد، و پلمپ  الگوهای چینش و صفافی جلوگیریشده،  تعبیه
 کانتینرهای امدادی حامل کاال غافل شد.

توان برای مقاصد ويژه امدادرسانی و اقامت موقت  . در اين زمینه حتی می 19
امدادگران و امدادجويان در صحنه فاجعه، برخی از کانتینرهای امدادی را با آرايشی 

کار گرفت.  هیز نموده و آنها را در خط مقدم امدادرسانی بهشبیه طرح اکونوپرو تج
تواند در صحنه پرمخاطره، امنیت، ايمنی، آسايش و رفاه به مراتب  اين سامانه می

 بیشتری را برای امدادجويان و امدادگران فراهم کند. 

برداری عملیاتی اين نسبت بین برابر چادر امدادی بوده و در وضعیت بهره
جیه اقتصادی الزم را برای وضوع تون مـ. اياستده تا بیست برابر 

 سازد.انتینرهای امدادی جامعه فراهم میگذاری در توسعه ناوگان کرمايهـس
توسعه ناوگان کانتینرهای امدادی بايد بر مبنای طرح و برنامه و 

گذاری برای پیشرفت متناسب با مقتضیات اقتصادی و توزيع متوازن  هدف
از اين رو در تخصیص سهمیه ناوگان . بع در سطح کشور به اجرا در آيدمنا

به مراکز جمعیتی، بايد به ترکیب جمعیت شهری و روستايی در آنها، تراکم 
پذيری بافت عمرانی در آنها، و نقشه ريسک جمعیت در آن مناطق، آسیب

فجايع و باليا در سطح کشور نظر داشت. در اينجا توصیه ما توجه ويژه به 
ترين باليای طبیعی در سطح  فجايع سیل و زلزله به عنوان مهم ريسک

 کننده نقشه توزيع جمعیت، نقشه ارائه 6تا  5کشور است. تصويرهای 
خیزی و نقشه سابقه خرابی واحدهای خیزی ، نقشه زلزلهريسک سیل

 مسکونی در سطح ايران است. 
ه اشاردهای مور مسکن و نقشهبا دقت در اطالعات سرشماری نفوس و 

استان خیلی  12توان دريافت که ريسک تخريب واحدهای مسکونی در می
شود. بر مبنای استان متوسط ارزيابی می 9استان باال، و در  11باال، در 

دستگاه کانتینر امدادی  1444سنجی، با لحاظ تخصیص  محاسبات امکان
باال، های واجد ريسک خیلی  در استانبه ازای هر يک میلیون نفر جمعیت 

هر يک میلیون نفر جمعیت در دستگاه کانتینر امدادی به ازای  154
هر دستگاه کانتینر امدادی به ازای  544های دارای ريسک باال، و  استان

های واجد ريسک متوسط، حجم ناوگان  يک میلیون نفر جمعیت در استان
شود. اين ناوگان واحد برآورد می 11544کانتینرهای امدادی کشور حدود 

نفر را  544,992تن بار و اسکان امدادی  444,555,1ظرفیت حمل و نقل 
در کشور فراهم خواهد کرد. با تسهیم توسعه ناوگان در افق پنج ساله، 

واحد کانتینر امدادی را تامین کرد و طبق سهمیه آنها  944,19ساالنه بايد 
 د. طح کشور تحويل داهای نیازمند در س را به استان

 ،مديريت کالن ناوگان کانتینرهای امدادی بايد به وزارت کشور محول
ها تفويض شود.  ای به استانداریبه صورت شبکهتوسط اين وزارت و 

ستان االمکان در مرکز ا ايد برای حفظ آمادگی عملیاتی حتیناوگان استانی ب
جنوبی  هايی مانند آذربايجان شرقی و خراسان متمرکز شود. البته در استان

که دارای مناطق پرخطر هستند، برای تقويت سرعت عمل در واکنش به 
ان منطقه مورد نظر را به شرايط اضطراری می توان سهمیه ناوگ

های واقع در آن منطقه تخصیص داد. مراکز دپوی ناوگان استانی  شهرستان
ترين فاصله ايمن از کانون های خطر استان بايد حتی االمکان در نزديک

 قر شوند و در عین حال دارای حداکثر دسترسی به وجوه حمل و نقلیمست
 دين ـباشند. ب ای، حمل و نقل دريايی و هوايی اعم از راه آهن، باربری جاده

 
 
 
 
 
 
 
 

ترتیب اگر شرايط اضطراری در داخل استان به وقوع بپیوندد، کانتینرهای 
و در صورتی که بر  يابد میامدادی قابلیت اعزام فوری به صحنه حادثه را 

اساس تشخیص و مجوز نهاد ملی اعزام کمک به نقاط ديگر الزامی باشد، 
جوه دادی از طريق وـرهای امـنيافته از کانتیلـتشکیدادی ـکاروان ام

 .14نقلی موجود قابل اعزام به نقاط مورد نظر خواهند بودوحمل
توصیه  نگارندگان بر آن است که موجودی ناوگان استانی کانتینرهای 

های لجستیکی آماده اعزام امدادی در شرايط عادی به عنوان انبار محموله
آماده  .ملزومات عملیات امدادرسانی در مراکز دپوی استانی نگاه داشته شود

 ار بزرگی  ـنگاه داشتن محموله های امدادی در انبار در دپوی مبدا امتیاز بسی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                          
کیلومتری دورترين نقاط کشور نسبت به يکديگر  2644. با توجه به فاصله  14

ی در شمال غربی و بندر چابهار در جنوب شرقی( و استعداد موجود در )مرز خسرو
های امدادی را  توان کاروان ونقلی، حتی با احتساب تأخیرات زمانی می شبکه حمل

ظرف چند روز به مقاصد مورد نظر رساند. بديهی است که کاروان امدادی 
 شود. ديده وارد می تر زودتر به منطقه فاجعه های نزديک استان

برای تامین سرعت عمل در واکنش به شرايط اضطراری است. انبارش 
بندی نیز زمینه  ملزومات امدادی در هنگام محموله شده اقالم وبندیطبقه

رايط ـدی را در شهای امدا اعزام محموله سهیل تخصیص منابع وت
های امدادی ولهـال محمـآورد. کارسازی ارس اضطراری فراهم می

، در مقصد و در عقبه صحنه شده محفوظ بندی شده و طبقه تفکیک
 تیقابل زيرا العاده بیشتری برخوردار است،امدادرسانی از کارسازی فوق

 کیلجست تيريمد و امداد یفرمانده در یریچشمگ نحو به را منابع جیبس
 کردن ريدا مانند ایرانهیشگیپ ریتداب اتخاذ یراستا در البته. دهد می شيافزا
  از یـبخش وانـتیم ،یرسان اطالع و وزشـآم ،يیراـاج اي ینظارت یدهاـواح
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 و یبارندگ فصول مانند سال از ینیمع مواقع در را یاستان ناوگان یموجود
 مانند یانتظام و یامداد ،يیاجرا ینهادها و هاسازمان اریاخت در ،نوروز دیع

 جیبس یروین خون، انتقال سازمان احمر، هالل راهور، سیپل ،یشهردار
 که باشد ایگونه به ديبا موقت یواگذار نيا اما. داد قرار آن، ریغ و مقاومت

 12 از ترکم مدت ظرف نظر مورد هایدستگاه ،یاستان ازین اعالم صورت در
 به را آنها اي و داده عودت یاستان مراجع به را واگذارشده زاتیتجه ساعت
 ناوگان، تيريمد یالگو نيا. کنند لیگس شدهاعالم یامدادرسان مقاصد
 واکنش تیقابل و تیظرف که کندیم جاديا کشور سطح در را یمل یا شبکه

 .داد خواهد توسعه را عيفجا و یاضطرار طيشرا مقابل در عيسر
کانتینر امدادی به عنوان يک راهکار نوآورانه در امدادرسانی به فجايع ، 
قابلیت صدور به تمام جهان را دارد: مفهوم کانتینر امدادی به عنوان يک 
 دستاورد ملی قابلیت ارائه به مجامع جهانی و  ثبت اختراع بین المللی را 

سازی، توسعه بازارهای صادراتی آن نیز در سطح داشته و در صورت تجاری
جهان امکان پذير خواهد بود. البته اين موضوع منوط به عزم ملی و 
مديريت جهادی دستگاه های کشور برای حمايت از توسعه و بهبود اين 

بدون شک توسعه ناوگان کانتینرهای طرح ارزشمند در سطح ملی است. 
گذاری پايدار در زمینه کاهش و سرمايهمصاديق ه عنوان يکی از امدادی ب

انگیز و تلفات و کنترل پیامدهای ناشی از باليای طبیعی و وقايع فاجعه
ملت و نظام جمهوری های فرصت گزاف آنها برای خسارات و هزينه

های راهبردی قرار گیرد که در تواند در شمار اولويتمی ،اسالمی ايران
می کنند.  تقويت بنیه اقتصادی و تثبیت وضعیت امنیتی کشور عملراستای 

امید آن که تدبیر و تدبر مسئوالن در زمینه اين گونه اولويت ها، زمینه 
  حفظ موثرتر کیان جمهوری اسالمی ايران و توسعه پايدار آن را فراهم آورد.

 گیری نتیجه -1
حوادث کشور عی و تاريخچه وقوع فجايع ناشی از باليای طبی

های  اسالمی در گذر تاريخ متحمل آسیب دهنده آن است که ايران نشان
 ،است. در برهه کنونی شدهو خسارات اقتصادی زائدالوصفی  جمعیتی

جمهوری اسالمی  ساخته درباليای طبیعی و فجايع انسان افزايش ريسک
ر بسیار نونی کشوهم افزايی آن با شرايط ويژه اقتصادی و امنیتی ک و ايران
بار،  ه با باليای طبیعی و وقايع فاجعهاز اين رو در مواجه برانگیز است. تامل

مديريت »به « مديريت بحران»بايد به طور جدی به تغییر پارادايم از 
اتخاذ رويکرد توان اقدام به  . برای اين منظور میاهتمام ورزيد«  ريسک

های مديريتی و  عه قابلیتپدافند شهری و پدافند غیرعامل برای توس
فناورانه و افزايش آکاهی، دانش، روحیه و تمايل به مشارکت در اين زمینه 

ارائه راهکارهای موثر جديد برای مسائل و  تقويت نوآوری به و با کرد
  .پرداختمشکالت مبتالبه کشور 

تشريح اثر پروانه ای لجستیک امداد و اسکان در اين مقاله ضمن 
باليا و  موقت بالديدگان در کاهش ريسک و کنترل ابعاد فاجعه انگیز 

ها و  و برخی طرحونقلی حوادث و سوانح، و مرور کارکردهای کانتینر حمل
پرداخته شد. کانتینر امدادی  مفهوم نوآورانه طرحبه های جهانی،  تجربه

تامین کارکردهای واحدهای های جد قابلیتواتنها  نهکه مفهومی 
، بلکه با ارتقای استدر چرخه امدادرسانی لجستیکی، مسکونی، و خدماتی 

ی و زمانی، و افزايش اهای هزينهجويیکیفیت و کارسازی، تمهید صرفه
گذاری در تامین اين کارکردها موجب بهبود چشمگیری در دوام سرمايه

های سیل و زلزله در سپس با توجه به ريسک عملیات امداد خواهد شد.
های کشور، و حجم، ترکیب و تراکم جمعیت ساکن در آنها به برآورد  استان

ناوگان کانتینر امدادی مورد نیاز در آنها پرداخته و نرخ توسعه اين ناوگان را 
حجم ناوگان کانتینرهای امدادی شد. در يک دوره زمانی پنج ساله تسهیم 

نقل و تواند ظرفیت حمل می واحد برآورد شد که 11544ور حدود کش
نفر را در شبکه امدادی  992،544تن بار و اسکان امدادی  1،555،444

. تحقق توسعه اين ناوگان در افق پنج ساله، مستلزم تامین کندکشور فراهم 
واحد کانتینر امدادی در هر سال و تحويل آنها طبق سهمیه  19،944

 های نیازمند در سطح کشور است. رآوردشده به استانب
مديريت کالن ناوگان کانتینرهای امدادی بايد به  ه شدچنان که گفت

ها تفويض شود.  ای به استانداریبه صورت شبکهو  ،وزارت کشور محول
االمکان در مرکز استان ايد برای حفظ آمادگی عملیاتی حتیناوگان استانی ب
 توانرا میمراکز دپوی ناوگان استانی های پرخطر در استانمتمرکز شود. 

های خطر ترين فاصله ايمن از کانون نزديک که دارای کردنقاطی مستقر  در
 نقلیورای حداکثر دسترسی به وجوه حملو در عین حال دا ،استان

داخل استان و خارج شرايط اضطراری زمان وقوع  درباشند. بدين ترتیب  می
به و ملی  شخیص و مجوز نهاد استانیبا ت، کانتینرهای امدادی استان

 شود.صحنه واقعه اعزام می
توان در شرايط  استانی کانتینرهای امدادی را می موجودی ناوگان

های لجستیکی آماده اعزام ملزومات عملیات عادی به عنوان انبار محموله
شده اقالم بندیانبارش طبقه امدادرسانی در مراکز دپوی استانی نگاه داشت.

سهیل تخصیص بندی نیز زمینه ت ملزومات امدادی در هنگام محموله و
های امدادی را در شرايط اضطراری فراهم می آورد.  منابع و اعزام محموله

ای چون داير کردن واحدهای البته در راستای اتخاذ تدابیر پیشگیرانه
توان بخشی از موجودی نظارتی يا اجرايی، آموزش و اطالع رسانی می

ها و نهادهای در اختیار سازمانتانی را در مواقع معینی از سال ن اسناوگا
ای اجرايی، امدادی و انتظامی قرار داد. اما اين واگذاری موقت بايد به گونه

ارشده های مورد نظر ظرف مدت چند ساعت تجهیزات واگذدستگاه که باشد
شده سانی اعالمو يا آنها را به مقاصد امدادر را به مراجع استانی عودت دهند

ای ملی در سطح کشور  . اين الگوی مديريت ناوگان، شبکهگسیل کنند
کند که ظرفیت و قابلیت واکنش سريع در مقابل شرايط اضطراری ايجاد می

 و فجايع را توسعه خواهد داد.
، نوآورانه در امدادرسانی به فجايعکانتینر امدادی به عنوان يک راهکار 

مفهوم کانتینر امدادی به عنوان يک  هان را دارد.ابلیت صدور به تمام جق
 المللی را دارد قابلیت ارائه به مجامع جهانی و ثبت اختراع بین دستاورد ملی

ح جهان سازی، توسعه بازارهای صادراتی آن نیز در سطو در صورت تجاری
ه عزم ملی و مديريت پذير خواهد بود. البته اين موضوع منوط ب امکان

های کشور برای حمايت از توسعه و بهبود اين طرح  دستگاهجهادی 
ارزشمند در سطح ملی است. توسعه ناوگان کانتینرهای امدادی به عنوان 

گذاری پايدار در زمینه کاهش و کنترل پیامدهای ناشی از باليای سرمايه
های فرصت گزاف انگیز و تلفات و خسارات و هزينهطبیعی و وقايع فاجعه

-تواند در شمار اولويتملت و نظام جمهوری اسالمی ايران، می آنها برای
تثبیت های راهبردی قرار گیرد که در راستای تقويت بنیه اقتصادی و 

 کنند.  می وضعیت امنیتی کشور عمل
 

 مراجع
 اطالعات مرکز ،یدانشگاه جهاد ها.گسل و شهرها ها، زلزله .نینگارش،حس .1

 .1962ی، دانشگاه جهاد یعلم
 مجله ،مدارس یساز مقاوم و رانيا یزیخ لرزه .همکاران و ؛اوشیس ، انيشا .2

 .1952ار به، 142 شماره ،ایجغراف آموزش رشد
 .1965ل سا در مسکن و نفوس یعموم یسرشمار ،رانيا آمار مرکز .9
 .1954سال  در مسکن و نفوس یعموم یسرشمار ،رانيا آمار مرکز .4

5. Ministry of Interior; Islamic Republic of Iran's Country 
Report on Natural Disaster Reduction, UNISDR,Geneva 
1999. 

6. Vatanfada, Jabbar, et al.; Country Report on Flood 
Management in Iran; Ministry of Energy; 2009.  

7. International Federation of Red Cross and Red Crescent 
Societies; World Disasters Report 2013. –IFRCRCS 

8. UNISDR Prevention Web : 
http://www.preventionweb.net (prevent) 

9. www.emdat.be 
10. Guha-Sapir, D. et al., Thirty Years of Natural Disasters 

1974-2003: The Numbers, CRED; 2004.ADSR01 
11. Des Inventar Disaster Information System: 

http://www.desinventar.net  (Desin) 
12. UNISDR (2013) From Shared Risk to Shared Value –The 

Business Case for Disaster Risk Reduction. Global 
Assessment Report on Disaster Risk Reduction. Geneva, 
Switzerland: United Nations Office for Disaster Risk 
Reduction (UNISDR)     (GAR) 

13. UNDP; Emergency Relief Items: Compendium of 
Generic Specification, 2009.    un1 

14. UNHCR; A Handy Guide to UNHCR Emergency 
Standards and Indicators. Un2 

15. UNHCR, Most Frequently Purchased Items Catalogue, 
April 2010. UN3 

16. UNHCR  website; www.unhcr.org 
17. World Shipping Council's website; www.worldshipping.org 
18. UNCTAD; Review of Maritime Transport 2013. RMT 
19. Jean Paul Rodrigue, Geography of Transport;  Routledge  

Publication; New york 2013; ISBN 978-0-415-82254-1. (GT) 
20. IMO/ILO/UN ECE Guidelines for Packing of Cargo 

Transport Units;1997 (IMO/ILO/UN ECE) 
21. IMO, International Convention on Container Safety 

(CSC), 1996. 
22. EU Commission; Good Practice Guide for Sea Container 

Control; 2002.[EU] 
23. Munich Re Group; Containers: Transport, Technology, 

Insurance; 2002. [RE] 
24. http://www.ysmr.com 
25. University of Minnesota News, 2007; http://www.umn.edu 
26. Now,Surey; Containing Homelessness?; article on 

http://www.canada.com; 11 December 2011. 
27. SEED: Emergent Container Housing Initiative-Solutions 

for the Caribbean; EPA project Grant No.:SU834342;  
EPA's Extramural Researches; 2010[SEED] 

28. http://www.alimdaad.com 
29. http://www.afad.gov.tr 
30. McClelland, Mac; How to build a perfect refugee camp; 

New York Times Magazine, 13 February 2013. 
31. ORSAM Report No. 189; The Situation of Syrian Refugees 

in the Neighboring Countries: Findings, conclusions, and 
Recommendations; April 2014.[ ORSAM] 

32. World Health Organization; http://www.who.int 
33. http://www.iiees.ac.ir

 



صنعت حمل و نقل دریایی/ سال سوم/ شماره 1/ بهار 96
Jo

ur
na

l o
f M

ar
iti

m
e 

Tr
an

sp
or

t I
nd

us
try

25

 و یبارندگ فصول مانند سال از ینیمع مواقع در را یاستان ناوگان یموجود
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 دستاورد ملی قابلیت ارائه به مجامع جهانی و  ثبت اختراع بین المللی را 

سازی، توسعه بازارهای صادراتی آن نیز در سطح داشته و در صورت تجاری
جهان امکان پذير خواهد بود. البته اين موضوع منوط به عزم ملی و 
مديريت جهادی دستگاه های کشور برای حمايت از توسعه و بهبود اين 
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گذاری پايدار در زمینه کاهش و سرمايهمصاديق ه عنوان يکی از امدادی ب
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های راهبردی قرار گیرد که در تواند در شمار اولويتمی ،اسالمی ايران
می کنند.  تقويت بنیه اقتصادی و تثبیت وضعیت امنیتی کشور عملراستای 

امید آن که تدبیر و تدبر مسئوالن در زمینه اين گونه اولويت ها، زمینه 
  حفظ موثرتر کیان جمهوری اسالمی ايران و توسعه پايدار آن را فراهم آورد.
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Abstract: 

slamic Republic of Iran with the climate, geography, socio-economic characteristics, and coordinate its military 

security policy context is very much prone to natural disasters and human-made. International statistics available 

indicate that in the past forty years, the country has undergone a great disaster, and suffered heavy personal injury and 

economic losses are huge. The paradigm shift to achieve the "crisis management" to "risk management" in the context 

of resistance economy and the current situation in the country, with passive defense approach to building agile response 

to an emergency situation turned actors. To this must be important to pay particular attention to innovation and improve 

productivity rescue. 

This paper has a brief review of the applications, container transport logistics, rescue and temporary accommodation 

trauma and design studies and strategies implemented derived from this concept in rescue operations in the disaster, 

innovative development "Container rescue" as a solution for rescue of innovative offers. Container rescue based on the 

concept that design changes in the forty-foot container of transportation and the ability to provide functionality based 

transportation, storage, residential and community services in disaster rescue is the scene of Aqaba. Some of the 

significant benefits the new rescue solution to the current guidelines logistics trauma rescue and temporary housing has 

been proposed in this study. 

Keywords: Disaster, Natural Disaster, Transport Container, Rescue Logestics, Rescue Settlement, Rescue Container.  
 

 
                                                                                                                                                                                                 
1. Managing Director of Bandar Saz Tayfur 
2. Head of research and development of port and maritime services company Sina, associate professor PMO 

I 

Explain the Relationship between Emotional Intelligence and 
Knowledge Management (Case Study: Department of Ports and 

Maritime Mazandaran province) 
 

Abdul-Samad Khalatbary*1, Gholam-Reza Dorostkar Sarmastany2 

 
Received Date: June 2, 2015                                          *Corresponding Author                                          Accepted Date: July 7, 2016 
©2017 Marine Transportation Industry. All rights reserved. 
 

 

Abstract: 

he purpose of this research is to explain the relationship between emotional intelligence and its components with 

knowledge management in the General Directorate of Ports and Maritime Mazandaran province. This research 

purpose, functional and based on the data collection is descriptive and correlational. The data collection tools, 

questionnaires modified knowledge management Bhatt (2001) 38 questions & Sharing emotional intelligence (2003) is 

25 questions. Formal content validity of the tool by experts and the reliability was confirmed by Cronbach's two 

questionnaires. The results of the analysis of statistical data showed a significant positive relationship between 

emotional intelligence and its components and knowledge management employees. 
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