بررسی مشکالت ناشی از مدیریت آوار پس از وقوع زلزله و
ارائه راهکارهای مناسب
• نینا رفیعی ،کارشناسارشد مدیریت محیطزیست ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات تهران

Nina_rafee@yahoo.com

• عبدالرضا کرباسی ،استادیار ،دانشکده محیطزیست دانشگاه تهران

چكيده

واژههاي كليدي :سوانح طبیعی ،استفاده مجدد ،بازیافت ،دفع ،پسماند
جامد

انسان و محیط زیست

وقوع زلزله در نواحی شهري باعث بر جای گذاشتن مقادیر زيادي آوار و
نخاله ميگردد كه باعث تأخیر در عمليات امدادرساني و همچنین کاهش
روند فعالیتهای بازسازی ميشود ،لذا مديريت آوار و آواربرداري در ارتباط
با برنامههاي امدادی بسیار حایز اهمیت است .تجربیات بينالمللي نشان
داده است كه در حین عمليات پاکسازي و بازسازي ميتوان بخش قابل
توجهی از ضایعات ناشي از تخريب را مورد استفاده مجدد ( )Reuseو يا
بازيافت ( )Recycleقرار داد و به این ترتیب ميتوان مصالح ساختماني
موردنیاز براي عمليات بازسازي را فراهم كرده و از میزان آوار تحویلی

به مکانهای دفن و به تبع آن معضالت زيستمحيطي ،به مقدار زيادي
جلوگیری كرد .بنابراين باید با مديريت صحيح آوار و نخاله ،فعالیتهای
امدادرسانی ،نوسازی و بازسازي را در حداقل زمان به انجام رساند .در این
مقاله مشکالت موجود در زمینه مدیریت آوار و نخاله های ناشی از زلزله
بررسی و راهکارهای مناسب ارایه شده است.
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مقدمه

مدیریت آواربرداري

استراتژي مديريت آوار و نخاله ،عمليات آواربرداري در مقياس بزرگ را به
 2فاز تقسيم كرده است( 11و :)5
فاز اول :پاکسازي آوار و نخالههايي كه مانع عمليات نجات در مناطق
حادثه ديده ميشود و همچنين تهديد جدي براي سالمتي و امنيت مردم
دارند.
فاز دوم :عمليات برداشت و دفع آوار و نخاله كه جهت اطمينان از
بازسازي و حذف تهديدات و خطرات بالقوه براي سالمتي و امنيت مردم
ضروري ميباشند.
فاز اول :آواربرداري اضطراري به منظور تسهيل در امر
كمكرساني
آوار برداري اضطراري كه فاز اول از عمليات آواربرداري را در برميگيرد
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وقوع سوانح طبيعي نظير سيل ،زلزله و غيره منجر به توليد انبوهي از
آوار ميگردد .به زايدات جامد باقیمانده پس از وقوع سوانح طبيعي (سيل،
زلزله )... ،آوار گفته ميشود كه شامل مصالح ساختماني (بتن ،آجر) ،اموال
شخصي و عمومي و زايدات سبز ميباشد ( .)3يک بخش اصلي بيشتر
عمليات بازسازي پس از وقوع بحران ،آواربرداري ميباشد .در بیشتر موارد،
آوار و نخالهها توسط بادهاي تند ،سيل ،زلزله ،زمين لغزش يا آتشسوزي،
ایجاد ميشوند و باید بالفاصله پس از وقوع سانحه ،آواربرداری در مناطق
معيني به خاطر حفظ ایمنی و بهداشت مردم سریع ًا آغاز شود ،بنابراین
آواربرداری و حذف آن از محل حادثه ديده يکي از مهمترين بخشها
در عمليات امداد و نجات و بازسازي ميباشد .بسياري از آثار باقيمانده
از سوانح طبيعي خطرناک نيستند .خاك ،مصالح ساختماني ،زايدات سبز
(درختان ،بوتهها) ،حجم زيادي از آوار را تشكيل ميدهند ،كه بسياري از
آنها قابل بازيافت ميباشد .مواد باقيمانده از طوفانها ،زلزلهها ،گردبادها،
سيل و آتشسوزي در چند زيرمجموعه قابل تقسيم ميباشند(.)5
آوار تولیدی انواع مختلفی را شامل می شوند که عبارتند از1 :ـ آوار و

نخالههايي كه مستقيم ًا توسط سوانح طبيعي ایجاد ميشوند مثل سنگ
و غيره 2ـ آوار و نخالههايي كه به طور غيرمستقيم توسط سوانح طبيعي
ایجاد ميشوند (.)6
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جدول شماره  .1طبقهبندي مواد باقيمانده ناشي از سوانح طبيعي ()5
سوانح طبيعي

ساختمانهاي

اموال و داراييهاي

خاکستر و چوب

رسوبات

شخصي

سوخته

زلزله

*

*

*

*

*

سيل

*

*

*

*

آتشسوزي

*

گردباد

*

طوفانهاي دريايي

*

زايدات سبز

انسان و محیط زیست

آسيب ديده
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*
*

شامل موارد زير ميباشد(:)4
ـ شناسايي مسيرهاي اصلي كه براي عمليات اورژانس (امدادرسانی)
ضروري هستند.
 مشخص كردن نحوهي اولويتبندي اقدامات في¬مابين سازمانهايمحلي
 توصيف اقدامات انجام گرفته در طي فاز اول که شامل آواربرداري ازجادهها ،باز كردن مسيرهاي اصلي توسط جابهجايي آوار و نخالهها به
كنارههاي جاده و خيابانها ميباشد.
لذا در اين مرحله هيچ اقدامي در برداشت و دفع آوار صورت نميگيرد،
بلکه فقط شامل پاکسازي مسيرهاي اصلي براي سرعت دادن به موارد زير
ميباشد:
نقليه اورژانس
• حرکت وسايل 
• از سرگيري خدمات بحراني
• اجرای قانون
 ارزيابي تخريب وارد آمده بر تجهیزات و تسهيالت عمومي اصلي مثلاورژانس ،بيمارستانها و تأسیسات تحتاالختيار شهرداري
 مشخص كردن نوع آوارهاي ایجاد شده تعيين اولويتها جهت دسترسي به تأسیسات ضروري مثل :تصفيهخانههايآب و فاضالب ،نيروگاهها ،فرودگاهها و غيره.
 تعيين نياز به خدمات ،چرا كه نياز به خدمات دولتي به دنبال يکسانحه طبيعي افزايش يافته و همچنين توسعه روشهايي كه ميزان
تخريب وارد آمده را تعيين ميكنند.
فاز دوم :دفع و برداشت آوار از مسيرهاي عمومي
در فاز دوم كه شامل پاکسازي آوار از مسيرهاي عمومي ،برداشت و دفع آنها
ميباشد ،موارد زير در نظر گرفته ميشود (:)4

*

*

*

*

*

 آوار و نخالهها در طي عمليات پاکسازي مسيرهاي اصلي به كنارههايجاده و خيابانها رانده شده و زمان كمي براي جدا كردن اجزای آوار
در همان زمان وجود دارد و هدف فقط تسهيل در حرکت وسايل نقليه
امدادرساني و اورژانس به خارج از منطقه حادثه ديده ميباشد( .در اين
مرحله محلهاي اوليهي جمعآوري و تلنبار زايدات جامد ساختماني و
ديگر بناهاي تخريب شده رفتهرفته به محل دفع زبالههاي شهري
توسط شهروندان تبدیل خواهد شد).
 تنظیم برنامهاي براي شهرداريها و ديگر نهادهاي مسؤول در زمانبحران جهت هماهنگی عمليات آواربرداري
 تعيين ميزان كمكهاي مردمي و بشردوستانه تعيين اين نکته كه آیا به كمك پيمانكاران محلي در فاز دوم عملياتآواربرداري نياز ميباشد يا خير؟
 فراهم کردن كمك هاي موردنياز از طرف دولت ایجاد تیم بازرسی ميداني (از مناطق حادثه ديده) هماهنگی از طریق سازمانهاي محلي براي تأمین نيروهاي انسانيجهت سرعت دادن به عمليات آواربرداري
 ایجاد يک گروه مستقل با استفاده از پرسنل محلي و استانی برايکنترل و پایش فعاليتهاي آواربرداري.
 برگزاری جلسات توجيهي با مدیران ارشد بحران و مسؤولين درگیردر آواربرداري به صورت روزانه براي اطمينان از اينکه تمامی اقدامات
آواربرداري و دفع آنها توسط مدیران ارشد محلي تحت نظارت قرار
ميگيرد.
 برگزاری جلسات توجيهي به منظور رفع اختالفات بين سازمانهايدرگیر در امور بحران و آواربرداري
 هماهنگی با مسؤوالن راه و ترابری و اداره راهنمايي و رانندگی جهتاطمينان از اينکه اقدامات الزم در راستای تسهيل در ترافيك ،به منظور
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حمل و نقل سریع آوار به عمل ميآيد.
 ایجاد يک برنامه مديريتي اطالعرساني پیشگام جهت تأكيد بر اقداماتیكه مردم ميتوانند براي سرعت بخشیدن به فرآیند پاکسازي انجام دهند
مثل جداسازی آوارهاي قابل اشتعال و غيرقابل اشتعال ،جداسازی زايدات
خطرناک خانگی ،ریختن آوار به پيادهروها ،دور نگاه داشتن تودههاي
آوار از شیرها و فلكههاي آتشنشاني و اطالع رساني در مورد مكانهايي
كه به طور كل براي دفع زايدات ،غيرمجاز هستند و همچنين آموزش
مردم براي درك بهتر فرآیندهای بازيافت مواد.

دفع آوار

دفع آوار يکي از چالشهای مهم مديريت آوار در طي وقوع سوانح طبيعي
ميباشد ،نه فقط به خاطر حجم ،بلکه به علت خطرات بالقوهاي كه بر
محيطزيست ميگذارند .بنابراین بايد عمليات پاکسازي در طي وقوع سوانح
طبيعي ،كه ممکن است از يک ماه تا يكسال به طول انجامد با در نظر
گرفتن استراتژيهاي زير انجام شود(.)6
• آوار و نخالهها در مكانهاي دفع موقت جمعشوند.
• حجم آوار قبل از انتقال کاهشيابد.
• چندین مکان دفع تأسیسشود.
• داوطلبان و عموم مردم از پيمانكاران در مكانهاي دفع جداشوند.
• دسترسي به مكانهاي دفع محدود و کنترل شدهباشد.
• تهیه وسایل نقلیه کوچک ،چرا که ممکن است مکانهایی که دسترسي
به آن مشکل است به وسايل نقليه كوچك نياز باشد.

مديريت زيستمحيطي آوار و نخاله

روشهاي کاهش حجم آوار و نخاله
کاهش حجم زايدات (کاهش كميت و يا سمیت زايداتي كه دفع ميشوند)
مؤثرترین روش براي کاهش هدررفتگي مرتبط با زايدات است .چندین
روش براي کاهش حجمآوار وجود دارد كه شامل :سوزاندن ،آسیاب كردن،
خرد كردن ،دفن و بازيافت ميباشد .هر روش فواید و مضرات خاص خود

کاهش حجم توسط سوزاندن
چندین روش سوزاندن موجود ميباشد كه هر روش فواید و ضررهاي
خاص خود را داشته و بايد قبل از انتخاب و اجرا به عنوان يک بخشي از
كل استراتژي کاهش حجم در نظر گرفته شوند(.)9
• سوزاندن روباز کنترل نشده
نامطلوبترين روش کاهش حجم ميباشد زیرا فاقد هر گونه کنترل
زيستمحيطي ميباشد.
• سوزاندن روباز کنترل شده
يک روش مؤثر براي کاهش حجم آوار چوبی در مناطق روستايي ميباشد.
آوار چوبی تمیز ،تخريب زيست محيطي كمي ایجاد ميكنند و خاکستر
حاصله ميتواند به عنوان ماده افزودنی به خاك اضافه شود.
کاهش حجم توسط خرد كردن و آسیاب كردن
خرد كردن و آسیاب كردن آوارهاي چوبی ،مقادير زيادي از حجم درختان
تخريب شده را کاهش ميدهد .در مناطق شهري در جايی كه خيابانها
مسدود ميشوند ،مناسب است .اين اقدام هزينههاي مرتبط را کاهش
ميدهد(.)7
کاهش حجم توسط بازيافت
بازيافت ،حجم آوار و نخالههاي مختلط را قبل از اين كه به محل دفن
برده شوند ،کاهش ميدهد .فلزات ،چوب و خاك جزو اولين گزينهها جهت
بازيافت هستند .مانع اصلي ،اثرات زيستمحيطي بالقوه عمليات بازيافت
ميباشد .در مناطقي كه از كودهاي شيميايي استفاده ميكنند ،اگر خاك
بازيافت شود ،جهت استفاده در زمينهاي کشاورزی موجود يا مسكوني،
بسیار آلوده و نامناسب ميباشد .امروزه بازيافت نخالههاي ساختماني
پیشرفت و توسعه پيدا كرده و از تكنيكهاي مختلفی استفاده ميكنند كه
ميتواند جهت مديريت آوار مناسب باشد(.)1

مشکالت موجود در زمینه مدیریت آوار و نخاله

•" برداشت نخالهها و ديگر زايداتي كه در كنار خيابانها و جادهها جمع
شده است و انتقال آنها به مكانهاي دفع ،باعث مخلوط شدن آوار و
نخالههاي قابل بازيافت با مواد ديگر شده كه منجر به کاهش پتانسيل
بازيافت ميشود.
•" نبود سازمان و دپارتمان مشخصی كه در قبال زايدات توليد شده مسئول
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مالحظات زيستمحيطي
مالحظات زيستمحيطي بايد يکي از نگرانيهاي مدیران آوار و نخاله
باشد و بايستي در برنامهريزي جهت مديريت آوار و نخاله ،مالحظات
زيستمحيطي و قوانين و مقررات الزم مورد توجه واقع شود .لذا مديريت
زيستمحيطي آوار و نخاله از طریق روشهاي کاهش حجم شامل:
بازيافت ،سوزاندن ،آسیاب کردن و دفن ،ميتواند آثار نامطلوب آوار و نخاله
و همچنين حجم آوار تحويلي به مكانهاي دفن را کاهش دهد(.)8

را دارد و بهتر است كه براي سرعت دادن به عمليات کاهش حجم آوار ،از
تمام روشها استفاده شود(.)7
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ميباشد كه این مسئله کنترل آوار را مشكلساز کرده و در نتیجه يک
سردرگمی را بين سازمانها ایجاد میکند و در نهایت منجر به دفع
غیرقانونی آوار و نخالهها خواهد شد.
•" تعداد زيادي از پيمانكاران باعث ناكارايي استفاده از منابع و عدم همكاري
در اختصاص منابع و امکانات مالي ميشود.
•" روبهرو شدن با حجم عظيمي از آوار و نخاله در اغلب موارد نیاز به
كمكهاي بيروني دارد.
•" مواد خطرناک موجود در زايدات ناشي از تخريب براي محيطزيست و
انسانها مضر ميباشد.
•" دفع آوار و نخاله در درهها و نواحی مشابه ،به علت عدم دسترسي
ماشينهاي جمعآوري به آن مناطق ،مديريت زايدات را مشکل ميسازد.
•" فعالیتها و اقدامات بازيافت در منبع بايستي به منظور جلوگیری از
تركيب نخالهها با دیگر زايدات ،افزایش یابد.
•" ظرفیتهای مکانهای دفع محلی براي مقادیر زیاد آوار و نخالههاي
ناشي از زلزله كافي نیست ،بنابراين نیاز به انتخاب مكانهايي از قبل
ميباشد.

انسان و محیط زیست

بحث و نتیجهگیری
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وقوع سوانح طبیعی منجر به تولید کمیتهای عظیمی از آوار ناشی از
تخریب انواع مختلف سازهها (پل ،ساختمان  )....میشود .در واقع نوع
سانحه بر کمیت و خصوصیات آوار و نخاله تأثیر خواهد داشت و به این
جهت بازسازی و بازگرداندن جوامع آسیبدیده به حالت عادی نیازمند
پاکسازی مناطق ،از آوارهای مختلف است که به دلیل مشکالت موجود در
زمینه آوار به نوبه خود فعالیتی حساس و چند بعدی میباشد .بنابراین جهت
مقابله با سوانح طبیعی میبایست هر چه سریعتر نسبت به ایجاد مدیریت
بحران و توسعه زیرساختهای الزم اقدام نمود( .)2لذا مدیریت آوار و نخاله،
یک نگرانی نسبت ًا جدید برای شهرداریها میباشد و به این جهت دادهها
و اطالعات مفید بسیار کم است .در این صورت ارزشیابی مدیریت آوار و
نخاله بعد از وقوع حوادث میتواند منبع مهمی از بازخوردها را جهت تخمین
میزان آوار و نخاله ایجاد کند و تجربه مدیریت آوار را در برنامهریزی جهت
آمادگی بهتر ،تسهیل عملیات بازسازی و امدادرسانی با هزینه کمتر طی
رخداد سوانح طبیعی آینده افزایش دهد(.)6

پیشنهادات و ارائه راهکارهای مناسب

الف) عملیات مقدماتی قبل از وقوع زلزله
جهت تسهیل عملیات آواربرداری و مدیریت آوار بهتر است که عملیات
مقدماتی زیر قبل از وقوع زلزله صورت گیرد چراکه منجر به کاهش

هزينههاي كل و زمان تأخیر بين وقوع زلزله و عمليات احیای سیستم
مديريت زايدات جامد ميشود .در ذیل اين عملياتها توضیح داده
شدهاند(.)10
• پيشبيني هزينههاي تخريب ،آواربرداري ،دفع و همچنين نحوه پرداخت
آنها
منفعت انجام اين اقدام يعني داشتن مكانيسم تعيين بودجه در زمان
زلزله به تسريع و تسهيل برنامههاي بازسازي كمك خواهد كرد و مانع از
تأخيرهاي غيرضروري در اقدامات پاکسازي ميشود .همچنين ممکن است
كه پيمانكاران به علت مشکالت مالي از انجام ادامه كار خودداري نمايند.
بودجه كافي موجود باشد و پرداختها نيز به موقع انجام شود،

ولي اگر
دسترسي به تجهیزات و نيروي انساني افزايش پيدا خواهد كرد.
• تعيين روشهاي مناسب دفع آوار و نخاله و همچنين روشهاي
آواربرداري و تعيين مكانهايي جهت دپوي موقت آوار و نخاله و پيشبيني
حجم و وزن آوار
منفعت انجام اين اقدام ،قبل از وقوع يک زلزله ،شامل کاهش دفع غير
کنترلکننده شده و نامطلوب و همچنين جلوگيري از دفع آوارهاي قابل
بازيافت ميباشد.
• وضع مقرراتي در ارتباط با ساختمانهاي تخريب شده و مشكوك به
داشتن زايدات خطرناک
در واقع تخريب يک ساختمان ممنوع است مگر اينکه معلوم شود عاري
از زايدات خطرناک ميباشد .منفعت انجام اين اقدام قبل از وقوع زلزله،
شناسايي مكانهاي حاوي زايدات خطرناک و تعيين اينکه چه ساختمانهايي
بايد مواظبت بيشتري شوند و چگونه اين مراقبتها انجام شود .در نتیجه
اين اقدام منجر به کاهش هزينه و دفع مقادير زيادي از آوارهاي آلوده
خواهد شد.
• پيشبيني در مورد پردازش تودههاي آوار
در طي مرحلهي بازسازي پس از زلزله ،تودههاي آوار افزايش خواهد يافت
و منفعت انجام اين اقدام قبل از وقوع زلزله ،عدم تبديل مكانهاي دپوي
موقت به مكانهاي دائم و جمعآوري ،برداشت سريع و پردازش تودههاي
آوار که باعث عدم آلوده شدن و مخلوط شدن با ديگر مواد ميشود.
مرحله بازسازي

• بررسي و پيشبيني امدادرساني به مردم در
منفعت انجام اين اقدام قبل از وقوع يک زلزله اين است كه باعث تسريع
اقدامات پاکسازي در سراسر مناطق آسيب ديده شده و همچنین خطرات
ايمني و بهداشتي ناشي از آوارهاي باقي مانده را در چنين مناطقي کاهش
میدهد.
• انعقاد قرارداد با پيمانكاران و مالكين تجهیزات جهت استفاده از ظرفیت
آنها براي شرایط فوق برنامه مثل وقوع زلزله
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ب) روش اجرایی بعد از وقوع زلزله
این روش يک چارچوبی را براي برنامهريزي اوليه بعد از زلزله يا هر نوع
سانحه دیگری ایجاد میکند و شامل يکسری از اتفاقاتی است كه بعد از
وقوع زلزله حادث ميشود ،همچنين فهرستی از تمام مواردي كه بايستي
مورد توجه قرار گیرد و تمام مسایل مربوط به مديريت زايدات جامد و آوار
را شامل میگردد .روش اجرايي موردنظر به بزرگی و زمان وقوع يک زلزله
بستگی ندارد و شامل اقدامات تعدیلی ميباشد كه بايد قبل و حین وقوع
زمين لرزه اجرا شود.
روش اجرايي موردنظر در نمودار نشان داده شده و جزییات آن در قالب
يک چكلیست شرح داده ميشود( .جدول  .)2نكته مهم اين است كه
استفاده از اين روش اجرايي براي هرگونه بحراني كه مقادير قابل توجهی
آوار و نخاله توليد ميكند و در نتیجه باعث اختالل در سیستم مديريت
زايدات جامد ميشود ،کاربرد دارد.

انسان و محیط زیست

منفعت انجام اين اقدام قبل از وقوع يک زلزله ،جلوگيري از تأخيرهاي غير
ضروري در اقدامات پاکسازي به واسطه بوروکراسی بالقوه و افزايش قابلیت
دسترسي به تجهیزات و نيروي انساني ميباشد.
• تعيين تجهیزات ،نيروي انساني و بودج ه جهت جمعآوري و دفع آوار در
طي مرحله بازسازي پس از زلزله
منفعت انجام اين اقدام ،داشتن اطمينان از اينکه تجهیزات ،نيروي انساني و
بودجه كافي موجود ميباشد و شناسايي دقيق مکان آنها كه در نهایت باعث

تسريع عمليات و پروسه بازسازي و امدادرساني خواهد شد.
• افزايش آگاهی پيمانكاران و مردم در مورد مسایل زايدات جامد پس از
زلزله و اهداف مديريتي
در واقع اين اقدام يعني آگاهی عمومي باعث ميشود كه مردم از انواع
زايداتي كه معمو ًال به دنبال يک زلزله ایجاد ميشود ،آگاه و مطلع شده و
اين مسئله به اقدامات آمادگی در برابر زلزله از طریق تقویت و ایمن کردن
سازهها و ساختمانها در برابر تخريب كه به کاهش نرخ توليد آوار منجر
خواهد شد ،كمك خواهد كرد.
•" تهيه بروشورهای اطالعاتی در مورد روشها و تجهیزات دفع آوار و نخاله

منفعت انجام اين اقدام قبل از وقوع يک زلزله ،داشتن آگاهی در مورد
ساماندهی آوار و نخاله و صرفهجويي در زمان ،در حین زلزله خواهد شد.
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جدول شماره  .1روش اجرايی بعد از وقوع زلزله

برنامهریزی مقدماتی

امدادرسانی فوری

ارزيابي

برنامه عملياتی
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پایش

دفع

جمع آوری

اطالعرسانی

تجهیزات و نیروی انسانی

ارزشیابی
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بودجهبندی

جدول شماره  .2چك لیست جزییات روش اجرايی بعد از وقوع زلزله
برنامهريزي
• بودجهبندي (بلندمدت و کوتاهمدت)
• گسترش و توسعه بازيافت
• زايدات خطرناک
• دفع
• مواد زاید ذخیره شده (پشتههاي آوار)
• آوار و نخالههاي جمعآوري نشده
• قراردادها
• كمكهاي مردمي و بشردوستانه
• آگاهی پيمانكاران و مردم
• جمعآوري اطالعات

پایش
•" موجودیت و هزينههاي منابع (بودجه ،نيروي انساني،
تجهیزات ،ظرفیت)
• مطابقت منابع با نیازها
• پیامدهای ناخواسته
ارزشيابي اقدامات پاکسازي
• مرور دورهاي برنامهي پاکسازي
• ارزشيابي نهايي بازسازي و امدادرساني زمين لرزه

امدادرساني
• آواربرداري از خيابانها
• انتشار اطالعات
• ارزيابي مقدماتی
• كمكهاي مردمي و بشردوستانه
ارزيابي
• شرایط سیستم حمل و نقل
• مقادير آوار و نخالههاي توليد شده
• تعداد ساختمانهاي نیازمند تخريب
• نياز به كمكهاي بيروني
• خصوصیات و ويژگیهاي زايدات جامد بعد از وقوع زلزله
بودجهبندي
• منابع (کوتاهمدت و بلندمدت)
• اولويتبندي هزينهها
• روش پرداخت
تجهیزات نيروي انساني
• تعيين موجودیت و كارايي منابع محلي
• فعالسازي كمكهاي مردمي
• تخصيص منابع مطابق با اولويتها
جمعآوري
• اولويتبندي جمعآوري
• انتخاب برنامهها و روشهاي جمعآوري
• اجرا

انسان و محیط زیست

اطالع رسانی
• جواب به سؤاالت و ایجاد آگاهی و آموزش
• اعالن تغييرات در برنامهي بازسازي
• روشهاي دفع ممکن
• امكانسنجي
• اجرا
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Abstract

will be reduced. However recovery and response
phases should be done with proper debris management. In this paper some of the problems involved
in earthquake debris are considered and appropriate solutions are discussed.
Key words: Natural Disaster, Reuse, Recycle,
Disposal, Solid Waste.
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Earthquaks in urban areas produce large volumes of
debris that delay the recovery and response phases.
Therefore, debris management and debris removal
under the framework of recovery programs are so
important. International experiences have shown
that in recovery phase, large amount of wastes can
be recycled and reused. So, necessary construction
materials can be provided and the amount of debris
delivered to landfills and environmental problems
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